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 اشرف الشيحى ٠د٠أ
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  تصدير

 رئيس جامعة الزقازيق. د. محمد عبد العال، أ كلمة

بحاث التى تصب فى مصالح الوطن طار اهتمام جامعة الزقازيق بالمراكز العلمية واألإفى 

ز العلمى المرك إنتاجيسرنى تقديم هذا البحث الذى يمثل باكورة ، لى خدمة المجتمعإوتهدف 

همية هذا أننى ألقدر إ فى جامعتنا. و  ٕاسرائيلالمختص بدراسات الصراع والتسوية بين العرب و 

وهى خطة للتنمية الشاملة  م٢٠٢٨ إسرائيلة ستراتيجيالبحث الذى يقدم دراسة تحليلية إل

لى الخمس عشر األولى فى العالم فى إتستهدف وضع الدولة فى مصاف الدول العشر 

  ى والعلمى والتكنولوجى ومستوى معيشة المواطن.قتصاددم االمجاالت التق

لى التقدم إالساعية  إسرائيلن التحدى الحضارى الذى تواجهه مصر ال يأتى فقط من جانب إ

من تجارب دول عديدة  أيضاً ولكن يأتى ، نا العربى بهدف الهيمنة والتوسعإقليموالتفوق فى 

ن تتجاوز أمى للنهضة ولعملية التنمية الشاملة فى الشرق والغرب استطاعت بالتخطيط العل

ية مثل إسالمومن بينها دول ، عجاب العالمإتنمية تثير  مستوياتن تحقق أو ، مشكالتها

  ماليزيا وتركيا.

ن مصر بقيادتها الجديدة بعد الثورة ستواجه التحدى الحضارى بجدية أننى على ثقة فى إ

مواردها وقواها وفى مقدمتها رأس مالها البشرى  مكانها تنميةإن فى أكاملة وستثبت للعالم 

ذا توفر إقياسية فى التقدم فى كافة مجاالت الحياة  مستوياتالقادر على التطور وتحقيق 

  التخطيط السليم وآليات التنفيذ العصرية الجادة.

ن التخطيط العلمى للنهضة هو مسئولية كافة فروع النخبة السياسية والبرلمانية والعلمية إ

ولذا أشكر الجهد الجماعى الذى قام   ؛ولكنها تبدأ من النخبة العلمية فى الجامعات، لمصريةا

  به عشرة من خيرة علماء مصر فى هذا البحث. 
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  أشرف الشيحى ٠د٠بقلم أ جامعة الزقازيق وسياسة البحوث

  يس الجامعة للدراسات العليا والبحوثئنائب ر 
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  شهدى دروي ٠د٠بقلم أ رسالة المركز

  الباحث الرئيسى المساعد

  ومدير المركز دارةرئيس مجلس اإل

  

ــــأتى إنشــــاء مركــــز الدراســــات اإل ــــى ظــــل المتغيــــرات اإلســــرائيلي يــــة   قليمية بجامعــــة الزقــــازيق  ف

ـــة بوصـــفه النـــواة األولـــى علـــى مســـتوى الجامعـــات المصـــرية والعربيـــة كضـــرورة ملحـــة ، والدولي

وليصـبح محفـًال علميـًا قـادرًا ، يةسـرائيلمخططـات اإلة مباشرة للتحـديات التـى تفرضـها الاستجابو 

علــــى بلــــورة المجهــــودات البحثيــــة العربيــــة والقوميــــة التــــى تحمــــل علــــى عاتقهــــا القيــــام بالمهمــــة 

ســـواء ارتـــبط ذلـــك بأوضـــاعه ، ىســـرائيلاألكاديميـــة والمعرفيـــة المتصـــلة باشـــكاليات المجتمـــع اإل

  .ى توسيع نطاقه الجغرافى واالستراتيجىالداخلية أو تطلعاته الخارجية ورغبته الجامحة ف

فى سبيل ذلك برزت الحاجة الملحة إلى االستعانة بالعديـد مـن الخبـراء والعلمـاء المتخصصـين 

ى فــى مختلــف المجــاالت للقيــام بمهمــة البحــث والدراســة العلميــة التحليليــة ســرائيلفــى الشــأن اإل

دمــة لألهــداف الوطنيــة والقوميــة التــى المتعمقــة وتقــديمها لصــناع القــرار والــرأى العــام العربــى خ

  .نسعى إليها

يقـــوم المركـــز طبقـــًا لرســـالته وأهدافـــه وخططـــه المســـتقبلية بالعديـــد مـــن النشـــاطات فـــى مجـــاالت 

، وتنظـــيم النـــدوات والمـــؤتمرات ذات األهميـــة علـــى المســـتوى القـــومى والـــدولى، الترجمـــة والنشـــر

ات البحــث العلمــى المصــرية والعربيــة فضــًال عــن تكوينــه شــبكة مــن العالقــات القويــة مــع مؤسســ

المختلفة التى تجعل من هذا المركز نقطة انطالق نحو بلورة مصالح عربية موحدة وبنـاء رؤى 

  .طرفًا فاعًال فيها إسرائيلات مشتركة حيال القضايا والتفاعالت التى تكون ٕاستراتيجيو 

ه مـن خـالل مـؤتمره األول " لـأعماوكانت باكورة االنطالق األولى للمركـز قويـة وفعالـة بتدشـين 

والــذى تــرك اصــدءا واســعة  ٢٠١٠مــايو  ٤مســتقبل مشــروع الدولــة الفلســطينية " الــذى عقــد فــى 

وردود أفعــال غايــة فــى األهميــة عنــدما التقــت النخبــة العربيــة حــول أوراقــه وفعالياتــه وتوصــياته 

  المهمة.
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ر فيما هو أعمق نحو معرفة آخـر كان النجاح الذى حققه هذا المؤتمر دافعًا وحافزًا نحو التفكي

ية وكيـــف يفكـــرون فـــى المســـتقبل مـــن وجهـــة نظـــر النخبـــة ســـرائيلة اإلســـتراتيجيالمخططـــات اإل

م )  المشـــروع مـــ٢٠٢٨ إســـرائيلة إســـتراتيجي(     فكانـــت فكـــرة دراســـة وتحليـــل ونقـــد  .اليهوديـــة

إلـى اللحـاق  ئيلإسـرااألمثل الذى نستهل به مشروعاتنا البحثيـة الهامـة حيـث تهـدف مـن خاللـه 

ية قتصـــــادالرائـــــدة فـــــى إنجازاتهـــــا اال ١٥ – ١٠بركـــــب التقـــــدم ووضـــــع نفســـــها بـــــين الـــــدول الــــــ 

  والمجتمعية والتكنولوجية والتعليمية وتحسين مستوى دخل الفرد.. إلى آخره.

الـدكتور إبـراهيم البحـراوى الباحـث الرئيسـى للمشـروع فـى دراسـة الموضـوع مـع  سـتاذلقد شرع األ

الجامعـة حيـث لـم تتـردد فـى تبنـى  إدارةكز التى قامـت بـدورها بمتابعتـه وعرضـه علـى المر  إدارة

ــًا وطنيــًا وقوميــًا " تريــد الجامعــة مــن خاللــه أن يكــون لهــا قصــب  هــذا المشــروع بوصــفه " واجب

والــدخول بــه إلــى مجــال التنافســية العالميــة فــى البحــوث العلميــة ذات األهميــة القوميــة ، الســبق

  ى وفق أسس علمية ومنهجية. سرائيلالتحدى الحضارى اإل والدولية لمواجهة

لــذا نتطلــع أن يكــون هــذا االنجــاز العلمــى الكبيــر حــافزًا قويــًا ومشــجعًا لنــا فــى مركــز الدراســات 

ية علــى المزيــد مــن العطــاء والبحــث عــن الموضــوعات الجديــدة ذات األهميــة القصــوى ســرائيلاإل

نأمـل أن يكـون مـا قـدمناه فـى هـذا المشـروع قـد  كمـا  .إسـرائيلفى سلسلة دراسـات المركـز عـن 

وكـذا ، خرج على الوجه األكمل بما يحدثه من آثار إيجابية فى نفوس النخبة المصرية والعربية

ومشجعًا على تبنى موضوعات جديدة فى منظومة ، لدى جموع صناع القرار فى العالم العربى

تصـــارع مـــن أجـــل المســـتقبل إلحـــداث التحـــديات الحضـــارية التـــى تواجههـــا األمـــة العربيـــة وهـــى 

  .وما تصبو إليه إسرائيلالتفوق المأمول على كل ما تقوم به 

إن أهميــة البحــوث والدراســات المســتقبلية بحســب فهمنــا لمهمتهــا الخالقــة هــو التبصــر والتنــوير 

كــل مــا يفكــر فيــه اآلخــر والتحــذير مــن المخــاطر التــى يشــكلها إمــا بتفوقــه أو بتــدبيره للعــدوان ب

  .هر والمستترالظا

كل التقدير للباحث الرئيسى لهذا المشروع وصاحب فكرة هذا العمـل وٕاتمامـه علـى  أوجهوأخيرًا 

الدراســات العبريــة بجامعــة عــين شــمس  أســتاذالــدكتور إبــراهيم البحــراوى  ســتاذالوجــه األكمــل األ

  ية بجامعة الزقازيق. سرائيلمركز الدراسات اإل إدارةونائب رئيس مجلس 
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إلى النخبة المتميزة من العلماء المصريين الذين شاركونا فى إنجاز  أيضاً ير واالحترام كل التقد

  .هذا العمل الكبير وٕاخراجه على الوجه األكمل

الدكتور محمـد عبـد العـال رئـيس جامعـة الزقـازيق لـدعم  ستاذكما نوجه كل الشكر واالمتنان لأل

سـيادته علـى إنجـازه لخدمـة وطننـا العزيـز سيادته ورعايته لهذا المشروع العلمى الكبير وحـرص 

  .مصر

ـــدكتور أشـــرف الشـــيحى نائـــب رئـــيس الجامعـــة للدراســـات العليـــا  ســـتاذكـــذا الشـــكر الكبيـــر لأل ال

  .ية ومشروعاته البحثية القوميةسرائيلومجهوداته العظيمة التى يبذلها لدعم مركز الدراسات اإل

الـدكتور مـاهر الـدمياطى  سـتاذدير إلـى األوفى هذا السـياق ال يفوتنـا تقـديم خـالص الشـكر والتقـ

والــذى أولــى اهتمامــه لهــذا المشــروع حيــث كــان لســيادته فضــل ، رئــيس جامعــة الزقــازيق الســابق

  .الموافقة األولى على تنفيذه

العلمـــى  نتـــاجفـــى األخيـــر نأمـــل أن تكـــون ردود األفعـــال والنتـــائج المتحصـــلة مـــن قـــراءة هـــذا اإل

  .المزيد من العمل واإلتقان فى أدائـه الكبير حافزًا جديدًا لنا على

  أ.د/ هــدى درويـش                                                          

  مدير المركز                                                            
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  العرب امام تحديات استراتيجيةالفصل األول:  

  براهيم البحراوىبقلم الباحث الرئيسى أ.د. ا
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  بقلم الباحث الرئيسى أ.د. ابراهيم البحراوى العرب امام تحديات استراتيجية

 قتصادة لالٕاستراتيجي. رؤية و .م٢٠٢٨ إسرائيلهو " م٢٠٢٨ إسرائيلة ستراتيجياالسم الكامل إل

لجنة من المجتمع المدنى  ٢٠٠٨.  وقد وضعتها عام ١طار الواحد"فى عالم اإل –والمجتمع 

العلماء ورجال األعمال والمدراء والخبراء اليهود فى إسرائيل ودول أوربا والواليات المتحدة  من

رئيس اتحاد أصحاب الصناعات اإلسرائيلى سابقًا.  ، خبيرًا برئاسة إيلى هورفيتس ٧٣ضمت 

والثانية عبرية بمبادرة ورعاية لجنة ، إحداهما انجليزية، وقد صدرت اإلستراتيجية فى طبعتين

.  وهى تتكون من ثالثة أبواب يحمل األول ٢ؤسسة العلوم والتكنولوجيا األمريكية اإلسرائيلية"م

 –ويحمل الثانى عنوان "إستراتيجية وطنية ، الرؤية واإلستراتيجية -عنوان "خلفية تاريخية

أما الباب الثالث فيحمل عنوان "التطورات الماكرو ، المجاالت االقتصادية واالجتماعية"

  صفحة. ٣١١دية".  باإلضافة إلى عدد من المالحق. وتقع الطبعة اإلنجليزية فى اقتصا

 ٢٠٠٨وقد وضعت إستراتيجية المجتمع المدنى هذه أمام الحكومة اإلسرائيلية فى مايو 

فاعتمدتها وتبنتها كأساس للتنمية.  وتتلخص الرؤية الحاكمة لهذه اإلستراتيجية التى تمثل 

دولة إسرائيل إحدى الدول العشر إلى الخمس عشرة األولى فى خطة تنمية شاملة فى جعل 

إلى ، ٢٠٠٧ألف دوالر سنويًا عام  ٢٣بحيث يرتفع من ، العالم من حيث متوسط دخل الفرد

وبحيث تعمل الدولة لمصلحة جميع ، م٢٠٢٨أكثر من خمسين ألف دوالر سنويًا عام 

م األجيال الجديدة ومستقبلها وبحيث المواطنين بما يؤدى الى تحسين جودة الحياة وبحيث تخد

يكون المجتمع منفتحًا ومتنورًا استنادًا الى االقتصاد الحر فى توازن وعدل اجتماعى وأن يتم 

وطاقاته الثقافية ، هذا من خالل االعتماد على قدرات المجتمع وٕامكاناته فى الحكم واإلدارة

                                                 
1  “Israel 2028, Vision and Strategy for Economy and Society in a Global World” 

presented by a Public Committee Chaired by Eli Hurvitz, Edited by David Brodet; 
initiated and supported by the US-Israel Science and Technology Commission and 
Foundation, March 2008 

قدم مركز مدار بعض المقتطفات المترجمة إلى اللغة العربية من اإلستراتيجية تحت عنوان "إسرائيل   ٢

  م رؤية إستراتيجية اقتصادية اجتماعية فى عالم عولمى"٢٠٢٨
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وعلى روح التجديد ، ال البشرى وثرائهواالعتماد أيضًا على رأس الم، والعلمية والتكنولوجية

  . ٣والمبادرة مع مراعاة تحقيق هذه الرؤية من خالل إشراك كل قطاعات المجتمع

وتستند اإلستراتيجية الشاملة الهادفة إلى إنجاز هذه الرؤية الى المبدأ التالي "إستراتيجية وطنية 

صالة فى مجتمع مفتوح يشيع وعلى قيم االمتياز واأل، للتحديث تبنى على المعارف المتقدمة

  . ٤ويتعامل بعدالة وانصاف مع جميع شرائحه"، الجودة العالية

  

  اإلستراتيجية وأهدافها

طبقا لنصوص اإلستراتيجية فقد انبثقت كخطة تنمية وٕاصالح شامل نتيجة اإلحساس بالقلق 

ات غير وهى معوق، على مستقبل الدولة بسبب المعوقات المتجذرة فى المجتمع واالقتصاد

قابلة للحل بسهولة وبسرعة.  ولذا فإن حلها يقتضى وضع إستراتيجية وطنية شاملة ذات 

ويتطلب زرع روح العمل من خالل النفس الطويل.  ومن أهم هذه المعوقات وجود ، رؤية

اقتصاد ثنائى حيث توجد منظومتان اقتصاديتان؛ األولى متطورة وثرية بالمعرفة والتكنولوجيا 

درة على النمو السريع والمنافسة الدولية واالستجابة لتحديات العولمة وتحقيق عوائد الحديثة قا

% من حجم القوة العاملة ويوفر ٨مالية ضخمة من التصدير للخارج وهو قطاع يعمل فيه 

أجورًا عالية للعاملين فيه.  أما المنظومة الثانية فهى منظومة االقتصاد التقليدى الذى يعانى 

، نتاج منخفضة وقدرة ضعيفة على المنافسة الدولية ومواجهة تحديات العولمةمن معدالت إ

  وبالتالى تكون األجور فيه منخفضة.

إن هذه الثنائية االقتصادية تؤدى إلى فجوات هائلة فى الدخول االقتصادية والى النمو البطئ 

واألعمال الدولية. وعجز المنظومة التقليدية عن مواجهة التطورات المتسارعة فى أسواق المال 

كما أن أحد المعوقات يتمثل فى انخفاض نسبة المشاركة فى العمل. كذلك ترصد 

اإلستراتيجية وجود معوقات فى جهاز التعليم الحكومى وانخفاضًا ملحوظًا فى مستوى التالميذ 

وهو انخفاض يتضح فى حالة خوض اختبارات المقارنة الدولية مع أقرانهم فى ، اإلسرائيليين

                                                 

  ١٢رية ص ، الطبعة العب١٥المصدر السابق، الطبعة اإلنجليزية، ص    ٣

  الطبعة اإلنجليزية ١٦م، ص ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل    ٤
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وكذلك يعانى التعليم العالى والبحث العلمى من مشكالت عديدة تؤدى إلى ، لدول المتقدمةا

انخفاض المستوى وهروب العقول المتميزة الى الخارج.  وترصد اإلستراتيجية أيضًا حالة 

تدهور فى قطاع الخدمات واإلدارة وضعف مستوى العاملين فيه.  كما تسجل انخفاضًا فى 

وضعف االستثمارات فيها بما يجعلها فى ، تية من شوارع وموانئ وغيرهامستوى البنية التح

  ٥وضع غير قادر على تلبية احتياجات التقدم واالندماج فى العولمة.

  وتحدد الخطة عددًا من األهداف الرئيسية على النحو التالى:

 تحقيق نمو اقتصادى سريع ومتوازن. .١

 تقليص الفجوات االجتماعية. .٢

 المجتمع فى مواجهة التحديات. إشراك جميع شرائح .٣

ترى الخطة االهتمام بمجاالت ستة هى ، ولكى يمكن تحقيق هذه األهداف الرئيسية الثالثة
  كما يلى:

إحداث حالة إصالح وتطوير فى جهاز التعليم بدءًا بالحضانة ووصوًال إلى  .١

 الجامعات والبحوث العلمية.

 تها فى اإلدارة والحكم.تطوير الجهاز اإلداري ومنظومة الحكم لترقية قدر  .٢

 تطوير قطاعات االقتصاد التقليدية بالتحديث والتطوير التكنولوجى. .٣

العمل على الحفاظ على استمرار النمو السريع فى الصناعات التكنولوجية المتطورة  .٤

 والدقيقة.

زيادة نسبة المشاركة فى قوة العمل وتأهيل الشرائح الضعيفة اقتصاديًا لإلندماج فى  .٥

 صة من العرب والحريديم وهى مجموعة يهودية ومتزمتة ومنغلقة اجتماعيًا.السوق خا

 تطوير وٕاصالح البنية التحتية. .٦

                                                 

  ٦٣المصدر السابق، ص   ٥
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ويرى واضعو اإلستراتيجية أن هذه األهداف الرئيسية ترتبط ببعضها فى نسيج واحد ارتباطًا 

كما يرهنون   ٦وال يمكن تحقيق واحد منها دون اآلخر ودون تبنى اإلستراتيجية بالكامل.، وثيقاً 

قدرة إسرائيل على تحقيق انتعاش اقتصادى واجتماعى إلى حد كبير بتعزيز التوجه نحو 

سواء فى المحيط المباشر الذى يضم السوريين والفلسطينيين ، السالم والهدوء فى المنطقة

أم فى محيط التهديدات األبعد المتمثل فى إيران وغيرها من مراكز "اإلسالم ، واللبنانيين

   ٧ادى" على حد تعبير واضعى اإلستراتيجية.المع

وتقدم اإلستراتيجية مجموعة من السياسات واإلجراءات فى مجاالت االقتصاد الكلى والسياسة 

المالية والنقدية وسوق العمل والتعليم والتعليم العالى والعولمة والبنى التحتية وحوكمة اإلدارة 

  از األهداف الطموحة المطروحة.والقطاع العام واعدة بأن تحقيقها كفيل بإنج

  

  أهم السياسات المقترحة فى اإلستراتيجية

  فى مجال االقتصاد

خلق اقتصاد قادر على المنافسة الدولية من خالل تعزيز دور الحكومة فى اتخاذ  .١

إجراءات تحجم االحتكارات وتشجع المعدالت العالية للمنافسة ومواصلة اإلصالحات 

لرفع قدرة الدول على المنافسة مع االهتمام باإلصالح فى فى البنى التحتية الالزمة 

مجاالت األراضي وٕاجراءات التخطيط والترخيص ألغراض اإلسكان واالستثمار 

 والبنى التحتية.

ضرورة وجود سياسة لالقتصاد الكلى والتركيز على السياسة المالية باعتبارها جوهر  .٢

 سياسة االقتصاد الكلى.

 م. ٢٠٢٨لى ميزانية متوازنة خالل السنوات حتى عام ضرورة محافظة الحكومة ع .٣

                                                 

  ١٦المصدر السابق، ص   ٦

  ١٧المصدر السابق، ص   ٧
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 ٢٠٠٧% من إجمالى الناتج المحلى عام ٤٥تخفيض اإلنفاق على القطاع العام من  .٤

 %.٣٢% إلى ٣٧م وتخفيض العبء الضريبى من ٢٠٢٨% عام ٣٩إلى 

% فى السنوات ٢,٥التحكم فى نسب الزيادة فى اإلنفاق العام بحيث تتدرج من  .٥

% ٤,٥ولتصبح ، ٢٠١٥-٢٠١٣% فى السنوات من ٣,٥بح لتص ٢٠١٢-٢٠٠٩

وهى ، م٢٠٢٨-٢٠٢٠% فى السنوات ٥,٥ولتصبح ، ٢٠١٩-٢٠١٦فى السنوات 

نسب تمكن من تخفيض الدين العام وٕاجمالى نسبة المصروفات العامة من إجمالى 

 الناتج المحلى وانخفاض فى العبء الضريبى.

 محلى.خفض نسبة الدين العام من إجمالى الناتج ال .٦

وجوب المحافظة على المكانة المستقلة للبنك المركزى اإلسرائيلى لتعزيز قدرته على  .٧

الوفاء بوظيفته على أساس أن السياسة النقدية هى الوسيلة األساسية للحفاظ على 

  ٨استقرار األسعار.

منها سياسة ، أن تتبنى الحكومة عدة مبادئ فى سياسة ميزان المدفوعات ضرورة .٨

محورها الرئيسى التصدير والحفاظ على التوازن فى حساب السلع  للنمو يكون

والخدمات فى ميزان المدفوعات لضمان قوة واستقرار االقتصاد.  ويمكن ضمان هذه 

السياسة من خالل إستراتيجية التجديد ونقل التكنولوجيا المتوفرة فى قطاعات 

 ٩ليدية.االقتصاد القائمة على المعرفة المكثفة الى القطاعات التق

 

  فى مجال تحسين وتعزيز الخدمات واألجهزة الحكومية

تركز اإلستراتيجية على أهمية إجراء تغييرات مؤسسية وتغييرات فى طرق األداء الحكومى 

مم. ومع تسليم ٢٠٢٨وذلك لمواجهة التحديات التى ستواجه االقتصاد والمجتمع حتى عام 

إال أنها تولى أهمية فائقة من ، قتصاد السوقاإلستراتيجية بأن مفهوم االقتصاد يقوم على ا
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وجهة النظر االقتصادية ألداء الحكم ودرجة مهنيته وقدرته على تقديم الخدمات العامة بدرجة 

  مرتفعة من الجودة.  وهنا تقترح اإلستراتيجية ما يلى:

ضرورة أن يصبح مكتب رئيس الحكومة مكتبًا قائدًا فى تطبيق السياسة الحكومية  .١

اإلستراتيجية أن يعتمد المكتب على أربع وحدات سياسية رئيسية تساعد رئيس  وتقترح

 الوزراء فى بلورة المقترحات فى ثالثة موضوعات هى:

الشئون الخارجية واألمنية: إن الهيئة المناط بها إجراء التقديرات السياسية   .أ 

م ١٩٩٩فى هذين المجالين هى مجلس األمن الوطنى الذى أنشئ عام 

أن يترأسه مستشار رئيس الوزراء المختص بقضايا األمن  والمطلوب

 الوطنى.

يجب ان يرأس مستشار رئيس الحكومة للقضايا االقتصادية واالجتماعية   .ب 

مجلسًا شعبيًا استشاريًا يتألف من ممثلى قطاعات شعبية تمثل الجميع 

باإلضافة إلى ترأسه المجلس الوطنى االقتصادى االجتماعى المسئول عن 

 االقتراحات والسياسات فى هذا المجال.تقديم 

، يجب تعيين مستشار لرئيس الوزراء مختص بالشئون العلمية والتكنولوجية  .ج 

وأن ينشأ مجلس استشارى برئاسته كهيئة جديدة لبلورة وتنفيذ السياسات فى 

هذا المجال. ويكون أحد أهدافه الحفاظ على التميز النسبى إلسرائيل على 

الت البحث النظرى والتطبيقى فى عالم اإلطار المدى الزمنى فى مجا

 الواحد الذى يتغير دون توان.

اقتراح بتكوين وحدة جديدة تختص بالشئون النظامية التى ال تندرج فى عمل   .د 

 ١٠الهيئات السابقة تكون خاضعة لمدير مكتب رئيس الوزراء.

ة سياسة تقوية وتدعيم وحدات التخطيط التابعة لوزراء الحكومة التى تتولى بلور  .٢

 الوزارات المختلفة. 
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وبالتالى ، وزارات الحكومة هى أساس صنع السياسات فى مختلف مجاالت الحكم .٣

فإنها يجب أن تكون قادرة على بلورة وتنفيذ السياسة الحكومية سواء الشاملة أو تلك 

وهى تحتاج إلى الدعم والتقوية ليمكنها القيام بواجباتها ، الخاصة بالقطاعات المختلفة

 لى نحو كامل فى تشكيل وٕادارة تنفيذ السياسة العامة كل وزارة فى مجالها.ع

 ضرورة إنشاء مجلس للمنافسة والعولمة. .٤

إن مسئولية موظفى الحكومة تشمل تقديم تشكيلة من الخدمات الحكومية فى  .٥

مجاالت التخطيط والتفكير وفتح الحوار والتداول والرقابة واإلدارة وتنفيذ جميع 

تى تقدمها الحكومة دون االستعانة بمصادر خارجية.  وهنا يجب توافر الخدمات ال

شرطين الزمين لسالمة األداء الحكومة ولخلق اقتصاد أكثر كفاءة ولضمان العدالة 

االجتماعية. إن هذين الشرطين هما الحرص على جودة القوى البشرية فى المرافق 

 ها وأدائها.الحكومية وتنمية القواعد األخالقية الحاكمة لسلوك

ضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين القطاعات المختلفة فى المجتمع واالقتصاد هو  .٦

 ما يدعم إنجاز األهداف االجتماعية واالقتصادية.

إن أحد الشروط الضرورية لضمان تحقيق نمو ثابت ودائم يتمثل فى رفع مستوى  .٧

القانون وخفض مستوى  أداء الحكم وتحسينه. إن الحكم الرشيد يعنى التمسك بسيادة

العنف ورقابة شعبية سليمة على أعمال الحكومة بواسطة البرلمان (الكنيست) 

والجهاز القضائى وضمان شفافية العناصر المنتخبة والموظفيين العموميين ومنع 

المحسوبية عند اختيار المعينين فى الوظائف الرسمية وخفض عدد التعيينات 

حكم يقتضى تعزيز جودة أجهزة اإلحصاء االجتماعى السياسية. إن تحسين مستوى ال

 ١١ليمكن تقييم السياسة االجتماعية وٕانجازاتها.

  

  فى مجال سوق العمل وزياة نسبة المشاركة
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تعتبر اإلستراتيجية إن سوق العمل ساحة النشاط األساسى للمواطنين المساهمين فى إجمالى 

مل أحد أهم المقاييس التى تقاس بها قوة الناتج المحلى وأن نسبة مشاركة المواطنين فى الع

االقتصاد.  وتشير الى تدنى نسبة مشاركة المواطنين الذين بلغوا سن العمل قياسًا بالدول 

  المتطورة وبالتالى تقترح عدة سياسات وٕاجراءات من أهمها:

خلق سياسة عمل عصرية وتحديثها ويجب إعادة تشكيل البناء المؤسسى لوزارة  .١

 حكومية مستقلة.العمل كوزارة 

% عند وضع ٥٥البد من الرفع التدريجى والجاد لنسبة المشاركة فى قوة العمل من  .٢

 م. ٢٠١٨% عام ٦٠م إلى ٢٠١٨% عام ٥٨اإلستراتيجية إلى 

البد من زيادة قوة العمل فى قطاع الحريديم (اليهود المتزمتين المنغلقين) من نسبة  .٣

سبة مشاركة النساء العربيات من مم وكذلك رفع ن٢٠٢٨% عام ٥٥% إلى نسبة ٤٠

 مم.٢٠٢٨% عام ٥٠% عند وضع اإلستراتيجية الى ١٩

% مع الطموح إلى ٦يجب الحفاظ على عدم زيادة نسبة العاطلين عن العمل عن  .٤

 %.٥عدم تجاوز النسبة 

% من إجمالى ٣يجب عدم السماح بزيادة العمال األجانب والفلسطينيين عن نسبة  .٥

% وهو أمر يمكن ٨,٥إلى  ٢٠٠٧يث زادت نسبتهم عام العاملين فى إسرائيل ح

 ١٢التحكم فيه بوسائل إدارية ومالية.

  

  ١٣مجال االندماج فى مسار العولمة

تعتبر اإلستراتيجية أن االندماج فى مسار العولمة أمر حيوى لتحقيق القدرة على النمو بمعدل 

ن أجل تعميق اندماج مم وبالتالى تقترح م٢٠٢٨% سنويًا خالل السنوات حتى ٦يزيد عن 

االقتصاد اإلسرائيلى فى عالم اإلطار الواحد (العولمى). إن من المهام الكبرى البارزة خالل 

  سنوات اإلستراتيجية ما يلى:
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إنشاء شركات عولمية كبيرة فى االقتصاد اإلسرائيلى بحيث تضاف شركة واحدة  .١

وتمكين نمو ست ، على األقل سنويًا تزيد مبيعاتها السنوية عن بليون دوالر

بليون دوالر خالل  ٢,٥شركات على األقل يتجاوز حجم مبيعات كل منها سنويًا 

مم وكذلك تمكين نمو ثالث شركات أخرى يزيد حجم ٢٠٢٨السنوات حتى 

ويجب استهداف وجود شركة ، بليون دوالر ٥مبيعات كل منها سنويًا عن 

يين دوالر خالل السنوات إضافية على األقل تزيد مبيعاتها السنوية عن عشرة بال

 مم.٢٠٢٨حتى 

يجب القيام سنويًا بمتابعة ومراجعة مقارنة للمعايير االقتصادية واالجتماعية  .٢

ووضع مقاييس مستهدفة.  كذلك يجب وضع معايير ، والتكنولوجية والعلمية

لنظم الحكم واإلدارة الرشيدة فى إسرائيل مقارنة بالمعايير فى الدول التى تحتل 

 ١٤ول المتقدمة فى العالم.قمة الد

  

  مجال السياسة الصناعية (الصناعات التقليدية وقطاع الخدمات)فى 

تعتبر اإلستراتيجية مجالى الصناعات التقليدية والخدمات بمثابة أساس قطاع األعمال 

(البيزنس) فى إسرائيل وترى أنه يجب خلق الظروف المناسبة من أجل تحقيق نمو عام مرتفع 

  اجية وهنا تؤكد اإلستراتيجية على ما يلى:وزيادة اإلنت

تتطلب زيادة اإلنتاجية فى هذه القطاعات استخدامًا أكبر لتكنولوجيا المعلومات  .١

واالتصال ويجب تكييف ومواءمة وسائل الدعم الحكومى لالستثمار فى هذه 

 المجاالت.

فقط  ليس، من الضرورى تشجيع التحديث فى الصناعات التقليدية بمفهومها الواسع .٢

 ١٥بل أيضًا نواحى التسويق وٕادارة األعمال والتنظيم.، من الناحية التكنولوجية
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  مجال الصناعات التكنولوجيةفى 

تقترح اإلستراتيجية األخذ بسياسة هادفة إلى المحافظة على عملية التحديث والتجديد الدائم 

مم ٢٠٢٨متدة حتى عام والنمو السريع المستدام فى الصناعات التكنولوجية خالل السنوات الم

بما فى ذلك حقيقة أن ، وترى أن هذه السياسة يجب أن تضع فى االعتبار التطورات العالمية

دوًال عديدة فى العالم تختار مجاالت مفضلة لكى تتخصص فيها ولتحقق فيها ميزة تنافسية. 

  والسياسة المقترحة لتحقيق هذه األهداف تقوم على المبادئ التالية:

بنية تحتية واسعة من التعليم العالى تقوم بدور المصدر الذى يوفر  يجب إنشاء .١

ويزود هذه الصناعات بالقوة البشرية األكاديمية والتكنولوجية. إن هذه البنية هى 

األساس لضمان نمو مستمر فى القطاعات الصناعية القائمة على المعرفة 

وجيا فى قطاعات ولضمان استيعاب التكنول، واالستخدام المكثف للتكنولوجيا

 اقتصادية اخرى.

مواءمة السياسات الصناعية والتكنولوجية مع حقيقة أن دوًال عديدة فى العالم تؤسس  .٢

سياسات صناعية جديدة. كذلك يجب أن تقوم سياسة الدعم الحكومى بتشجيع البحث 

 والتطوير بواسطة العالم الرئيسى على موقف الحياد بين القطاعات المختلفة.

د المزايا الخارجية لالستثمار فى فروع التكنولوجيا بطريقة منهجية تحت يجب تحدي .٣

مسئولية المجلس الوطنى للعلوم والتكنولوجيا التابع لمكتب رئيس الوزراء. وسيقوم 

هذا المجلس بوضع سياسة عليا للنظم فى مجاالت العلوم والتكنولوجيا والبحث 

 والتطوير والتعليم العالى.

اعدات والدعم الحكوميين للبحث والتطوير فى الصناعات ضرورة مواصلة المس .٤

ويجب أن تتدخل ، العلمية والتكنولوجية بسبب إخفاقات السوق فى هذه المجاالت

الحكومة حيثما توجد إخفاقات السوق. إن التدخل الحكومى يمكن أن يؤدى إلى زيادة 

تركز على دعم االستثمارات وبالتالى زيادة الربح للمجتمع. إن على الحكومة أن 

البحث والتطوير التكنولوجى األساسى فى مجال األعمال والتجارة. وفى هذه 

المجاالت يجب أن يتركز الجزء األكبر من المساهمات الحكومية على تقييم 

المخاطر والمساهمة فى التأمين ضدها. أن التطوير فى الهندسة التطبيقية يمكن أن 



٢٤  

االستثمار أساسًا بواسطة قطاع األعمال  يعتمد على سوق المال حيث يتم تمويل

والتجارة. أن المجاالت التى تتمتع فيها إسرائيل بمزايا والتى تظهر فيها احتماالت 

وافرة للنجاح فى السوق العالمى تشمل باإلضافة إلى قطاعات صناعات المعلومات 

 صناعات الفضاء والطاقة البديلة والزراعة والمياه وعلوم الحياة.

ب التفوق فى االقتصاد اإلسرائيلى قدرته فى جذب وتجميع رؤوس األموال من جوان .٥

خاصة بواسطة صناديق رأس المال المغامر. ومن ، فى مجال البحث والتطوير

الضرورى تهيئة الظروف التى ترفع من قدرة االقتصاد على جذب رأس المال الدولى 

 بواسطة هذه الصناديق.

المدفوع بشغف المعرفة باعتباره النبع الذى ال يجب تعزيز البحث العلمى األساسى  .٦

ينضب لتكنولوجيات المستقبل.  كما يجب فى ذات الوقت تعزيز االرتباط بين البحث 

 ١٦األكاديمى األساسى وبين الشركات والهيئات الصناعية.

  

  مجال التعليم العالى والبحث العلمىفى 

يخلق القاعدة من القوة البشرية المتعلمة  تعتبر اإلستراتيجية أن نظام التعليم العالى هو الذى

وأيضًا هو ، صاحبة المهارات وهو الذى يمكن للنمو السريع المتواصل فى قطاع التكنولوجيا

الذى يعزز الصناعات التقليدية وقطاع الخدمات. وترى اإلستراتيجية أن نظام التعليم العالى 

إلسرائيل وقدرتها على تحقيق أهدافها يساهم أكثر من أى عامل آخر فى خلق المزايا النسبية 

  فى النمو.  وتضع اإلستراتيجية األهداف والسياسات التالية:

ألف عام  ٦١٠الوصول بعدد الطالب فى مؤسسات التعليم العالى والجامعات إلى  .١

ألفًا والوصول بنسبة المندرجين فى  ٢٥٠مم مقابل العدد الحالى الذى يقارب ٢٠٢٨

 %.٧٥لشباب الذى بلغ عمر التعليم العالى إلى نسبة هذه المؤسسات من بين ا

يجب تخصيص موارد إضافية لتوسيع الصناديق المخصصة للبحث األساسى فى  .٢

الجامعات على أساس التميز والتنافسية.  كذلك يجب العمل على إنشاء صناديق 
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جديدة للبحوث تهدف الى االرتقاء بالمجاالت المطلوبة التى تعانى من فجوات فى 

 وذلك بإشراك جامعات ومؤسسات بحثية حكومية.، لمعرفة والمستوىا

يجب إجراء تغييرات بنيوية وتنظيمية فى نظام التعليم العالى بحيث تتكون من أربع  .٣

، طبقات تعمل جنبًا إلى جنب فى تكامل لتعزز روح المنافسة والتطلع إلى االمتياز

ى من جامعتين على األقل ويجب أن تتكون الطبقة األعلى فى المستوى االكاديم

تندرجان من حيث المستوى فى صف مؤسسات القمة العشرين األولى فى العالم. 

وتلى هذه الطبقة العليا مجموعة الطبقة الثانية من جامعات البحوث تكون قادرة على 

منح جميع الدرجات العلمية والشهادات.  وتأتى فى الطبقة الثالثة مجموعة كليات 

ت مهنية واجتماعية ذات العامين الدراسيين لتقوم برفع مستوى أكاديمية وكليا

المدارس والمعاهد فوق المرحلة الثانوية. ويجب أن تسهل بعض الكليات المهنية 

واالجتماعية قبول الطلبة من الطائفة الحريدية (طائفة اليهود المتزمتين المنغلقين) 

 والذين يبحثون عن مؤسسات تعليم تتفق مع قيمهم.

أن يكون نظام التعليم العالى المذكور مفتوحًا النتقال الطالب بطريقة ميسرة  يجب .٤

وكذلك يجب أن تكون رسوم التعليم عادلة ، من طبقة علمية إلى أخرى حسب قدراتهم

 ١٧وميسرة.

إن اإلستراتيجية تطرح اقتراحات وسياسات وٕاجراءات فى مجاالت أخرى مثل مجال تحقيق 

تقليص الفجوات فى الدخول من خالل سياسة متكاملة تجمع بين الرفاهية ومحاربة الفقر و 

وضمان حياة ، وتوسيع دائرة التعليم والتثقيف والتشغيل، ورفع مستوى القطاع التقليدى، النمو

ورفع دخول الشرائح الدنيا من خالل خطة متدرجة.  وهنا ، كريمة لغير القادرين على العمل

وحل ، وترقيته، الحكومى المجانى بشكل أساسىتنصح بضرورة االعتماد على التعليم 

وزيادة الميزانيات باعتباره الوسيلة الرئيسية لتحقيق ، وتخفيف كثافة الفصول الدراسية، مشاكله

مع االهتمام ببرامج التعليم لتوفر للتالميذ القدرات ، المساواة وتكافؤ الفرص بين التالميذ

مكانة المعلم وأجره.  وكذلك تطرح اقتراحات لتعزيز والمهارات المطلوبة بسوق العمل والعناية ب

البنية األساسية وجودة البيئة.  لقد قصدت بالعرض السابق للسياسات واالقتراحات والتوصيات 
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أن أضع القارئ مبكرًا فى أجواء هذه اإلستراتيجية موضع التحليل فى أوراق دراستنا التحليلية 

  بأقالم األساتذة المتخصصين

  

  ة دراستنا التحليليةأهداف وخط

تمثل هذه الدراسة التحليلية التى شارك فيها فريق من خيرة أساتذة الجامعات المصرية والخبراء 

باكورة إنتاج المركز المختص بدراسات الصراع والتسوية بين العرب وٕاسرائيل بجامعة 

ة وهو مركز يستهدف خدمة األمة العربية ومصر كمرصد علمى لرصد ودراس، الزقازيق

  وتحليل األفكار واألنشطة اإلسرائيلية فى المجاالت المختلفة.

ولقد طلبت كباحث رئيسى من فريق العمل المصرى بعد أن قبلت الجامعة مشروعى إلنجاز 

كل أستاذ فى جانب تخصصه عرضًا للموضوع ونظرة تحليلية ، هذه الدراسة أن يقدم لنا

وأثرها على مكانة إسرائيل ، بليتها للتحقيقلإلستراتيجية اإلسرائيلية تتضمن الحكم على قا

وبالتالى الدروس المستفادة ، والتحديات التى تفرضها على الوطن العربى، الدولية واإلقليمية

التى يجب أن نخرج بها لمواجهة هذه التحديات.  ولقد توصل معظم أعضاء فريق البحث إلى 

ة هدف تبوُّء مكانة بين الدول العشر خاص، صعوبة التحقيق الكامل ألهداف هذه اإلستراتيجية

حيث إن هذه الدول ال تقف ، إلى الخمس عشر األولى األكثر تقدمًا من الناحية االقتصادية

بل تزيد من معدالت تقدمها هى األخرى. وبالتالى فإنه من المتوقع أن ، فى وضع جامد

قتصاد والمجتمع تساهم اإلستراتيجية فى تحقيق دفعة تنمية وٕاصالح وٕانعاش كبيرة لال

اإلسرائيليين بدون ضمان لوضع الدولة بين الدول األكثر تقدمًا فى جميع المجاالت.  ويرى 

دكتور رفعت لقوشة فى معالجته أن إسرائيل لن تقدر على الوصول إلى سقف األهداف 

فهى فى حاجة إلى استثمارات أجنبية تتأرجح نسبتها ، الطموحة المطروحة بمواردها وحدها

% من إجمالى االستثمارات المقدرة فى اإلستراتيجية خالل الفترة من ٣١% إلى ١٩بين 

كما أنها فى حاجة إلى دعم أمريكى فى مجاالت متعددة فى إطار ، مم٢٠٢٨إلى  ٢٠٠٨

العالقة اإلستراتيجية بين البلدين وهو ما يعطى مؤشرًا أوليًا بأن النجاح الكامل لإلستراتيجية 

غير أنه من المهم أن نالحظ ما ورد فى معالجة الدكتور طارق فهمى ، يبدو احتماًال حرجاً 

تحت عنوان "مجال العلوم اإلستراتيجية والتكنولوجية" من أن إسرائيل تحتل حاليًا المركز 
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، الثالث فى العالم فى صناعة التكنولوجيا المتقدمة بعد وادى السليكون فى كاليفورنيا وبوسطن

وهو أمر شديد الخطورة ، الدول األولى فى البحوث واالختراعاتوالمركز الخامس عشر بين 

على أمن إقليمنا العربى واإلسالمى إذا لم نسارع إلى معادلة هذه المكانة اإلسرائيلية أو 

  تجاوزها.

فلقد ، وبما أن اإلستراتيجية اإلسرائيلية تطرح أهدافًا طموحة للتنمية الشاملة للمجتمع واالقتصاد

ومستقبل نواح متعددة فى الحياة اإلسرائيلية تتصل بالمجتمع واالقتصاد  تطرقت إلى واقع

أو كما تسميه العالم الجلوبالى أى عالم اإلطار الواحد. ، والعالقة بالعالم فى عصر العولمة

كما تطرقت للقوى البشرية وسوق العمل والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجى 

ية وأوضاع الحكم واإلدارة. وبالتالى فلقد تطلبت عملية تحليل هذه والصناعات التقليد

  اإلستراتيجية تكوين فريق العمل المصرى من أساتذة يغطون بخبراتهم التخصصات المذكورة.

  

  فقد قسمنا الدراسة إلى أربعة محاور على النحو التالى: ، وكما يالحظ القارئ فى  الفهرس

أستاذ االقتصاد ، معالجة لألستاذ الدكتور رفعت لقوشةواشتمل على  المحور االقتصادى:

بجامعة اإلسكندرية بعنوان "قراءة من المنظور اإلستراتيجي والبعد االقتصادى" ومعالجة 

للدكتور فتحى العفيفى المتخصص فى الفكر االستراتيجى بجامعة الزقازيق تحت عنوان "أبعاد 

، ومعالجة للدكتور عبد الرحمن صبرى، "الفكر اإلستراتيجى اإلسرائيلى فى ظل العولمة

  المستشار االقتصادى بجامعة الدول العربية تحت عنوان "سياسات العمل والموارد البشرية".

أستاذ ، ثم المحور االجتماعى السياسى: واشتمل على معالجة لألستاذ الدكتور قدرى حفنى

ظور علم النفس علم النفس االجتماعى بجامعة عين شمس تحت عنوان "قراءة من من

رئيس وحدة األبحاث ، ومعالجة تحت عنوان "اإلدارة والحكم" للدكتور طارق فهمى، السياسى"

  اإلسرائيلية بمركز دراسات الشرق األوسط.

مدرس ، : واشتمل على معالجة للدكتور منصور عبدالوهابمحور التعليم والبحث العلمىثم 

مس تحت عنوان "منظومة التعليم العام فى الدراسات العبرية بكلية األلسن بجامعة عين ش

ومعالجة للدكتور طارق فهمى تحت عنوان "قراءة فى واقع ، إسرائيل الواقع والمستقبل"



٢٨  

ومعالجة لألستاذ الدكتور عبدالباسط صبرى ، ومستقبل التعليم العالى والبحث العلمى"

  منظور العلوم التطبيقية".أستاذ الجيولوجيا بجامعة الزقازيق تحت عنوان "قراءة من ، السروجى

: واشتمل على معالجة للدكتور طارق فهمى بعنوان مجال محور التكنولوجيا والصناعةثم 

ومعالجة للواء الدكتور عطية شاهين اشتملت على تقديم ، العلوم اإلستراتيجية والتكنولوجية

والتطوير  ترجمة مقتطفات للفصل الوارد فى اإلستراتيجية تحت عنوان "رفع مستوى البحث

العلمى والتكنولوجى".  وقد تضافرت المعالجتان المذكورتان فى تقديم صورة وافية عن الوضع 

المتميز الذى تحتله التكنولوجيا اإلسرائيلية والمشكالت التى تعترضه وطموحات اإلستراتيجية 

  ، مم٢٠٢٨لتثبيت المكانة اإلسرائيلية المتقدمة دوليًا مع عام 

للواء دكتور عطية شاهين تضمنت  عات الصناعات التقليدية والخدماتمعالجة حول قطاثم 

  أيضًا ترجمة كاملة للفصل الخاص بالموضوع فى اإلستراتيجية. 

لقد شرفت بالتعاون مع هؤالء األساتذة الذين قدموا أوراقًا تحليلية لإلستراتيجية اإلسرائيلية فى 

حديات حضارية عديدة تظهر فى نهاية وتوصلوا إلى أحكام واستخالص ت، جوانبها المختلفة

  األوراق التى تحمل أسماء أصحابها فى هذا الكتاب.

  

  التحديات الكبرى

سأكتفى هنا باستخالص عدد من التحديات الكبرى التى تفرضها اإلستراتيجية على عالمنا 

 العربى راجيًا أن ينتفع المختصون والسياسيون وقادة الرأى وجمهور المثقفين بها لبناء

  مجتمعات عربية أقوى وأفضل واننى أسوق التحديات على النحو التالى:

  

أوال: تحدى القدرة على التخطيط للتنمية الشاملة لكافة جوانب المجتمع واالقتصاد على 

المدى الزمنى البعيد لتحقيق قدرة تنافسية على مستوى العالم، مع القدرة على تعديل 

 التنفيذ ت الذاتية أثناءاإلستراتيجية وٕاعادة اكتشاف القدرا

مم مبدأ من تجارب األمم المشابهة الناجحة ٢٠٢٨يستخلص واضعو إستراتيجية إسرائيل 

يوردونه كأول المبادئ الرئيسية الالزمة لإلستراتيجية بعيدة المدى فى النص التالى:  
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سية عالمية "االستراتيحية العليا وليس اإلستراتيجية:  ذلك أنه مطلوب من أجل بناء قدرة تناف

ما هو أعظم من إستراتيجية ناجحة. أن األمر يتطلب ما يمكن أن نسميه "اإلستراتيجية العليا 

وهى عملية إستراتيجية تكون الدول فيها مستعدة   Meta-strategyأو اإلستراتيجية األسمى

  ١٨جديد". لتغيير اإلستراتيجيات التنافسية التى تعتمد عليها وٕاعادة اكتشاف نفسها وقدراتها من

م ٢٠٣٥م وٕاستراتيجية ٢٠٢٠لقد وضع اإلسرائيليون عدة إستراتيجيات منها إستراتيجية 

فإن الخطط أو اإلستراتيجيات ، م وطبقًا للمبدأ السابق٢٠٧٥م وٕاستراتيجية ٢٠٢٥وٕاستراتيجية 

بعيدة المدى تحتاج إلى تطبيق اإلستراتيجية العليا بهدف التصحيح واكتساب قوة دفع أكبر مع 

وقد تناول د. قدرى ، كما تحتاج إلى دعم قوى من صاحب سلطات سياسية تنفيذية، مر الزمن

  حفنى هذا الموضوع فى ورقته.

إننا فى حاجة الى تطبيق مفهوم التخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد لضمان 

ومحور  وهو أمر يختلف عن خطط المشروعات الكبرى مثل توشكى، عملية التنمية المستدامة

فهى مشروعات تكتمل فى أجل محدود فى حين أن التخطيط يجب أن يتسم ، التنمية

باالستدامة والمراجعة الدائمة للمشكالت واكتشاف القدرات من جديد الكتساب قوة دفع متجددة 

  للحفاظ على لياقة المجتمع واالقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.

  

ستراتيجية تطمح الى الوصول بإسرائيل إلى مصاف الدول ثانيا: تحدى الطموح للتميز فاإل

  العشر إلى الخمس عشر األولى األكثر تطورًا فى العالم كما ذكرنا آنفاً 

إن التحدى هنا يطرح علينا سؤاًال هو هل آن األوان لكى نفكر فى احتالل مكانة متقدمة بين 

بشرية وموارد طبيعية وثروات  أمم العالم كأمة عربية قادرة على التميز بما نملكه من قوى

هائلة.. وهل آن اآلوان للنخبة القائدة فى كل قطر عربى أن تفكر بهذا المعيار لتحدد مكانتنا 

  فى العالم؟  إن جميع األوراق البحثية تتناول الجوانب المختلفة لهذا التحدى فى هذا الكتاب.

شعبية فى مصر سواء فى صورة  وال أفارق هذه النقطة قبل أن أطالب الحكم المنتخب بإرادة

البرلمان أو السلطة التنفيذية من وضع هذا التحدى فى مقدمة أولويات عملنا الوطنى.  فلم 

                                                 

 .٢١٢ص والطبعة العبرية  ٣٠٢م الطبعة اإلنجليزية ص ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل    ١٨



٣٠  

، يعد تحقيق تقدم بالنسبة لوضعنا الراهن كافيًا للمنافسة فى العالم وفى اإلقليم الذى نعيش فيه

ة بين األمم تمكننا من حماية بل آن اآلوان إلطالق الطموح المصرى إلى احتالل مكانة متميز 

والنهضة بشعبنا العريق القادر على صنع الحضارات بأرقى المعايير إذا ، كياننا ضد األطماع

توفرت له القيادة المؤهلة للتخطيط العلمى واإلدارة الرشيدة والتنفيذ الفعال بمستوى أخالقى 

  رفيع بعيدًا عن الفساد.

  

د السوق ورفض التوجه نحو االقتصاد النيو ليبرالى تحدى الجمع بين ميزات اقتصا  ثالثا:

فيما يتصل بدور الحكومة فى االقتصاد، وذلك لبناء اقتصاد حر ومتوازن وعادل يتمتع 

بعاطفة إنسانية ووجه إنسانى يعتمد على قدرات الشعب الثقافية والعلمية والتكنولوجية 

  ١٩وعلى ثراء رأس المال البشرى

فإننا نصوغ التحدى الذى يواجه ، إلستراتيجية اإلسرائيلية للتحدىواذا كانت تلك هى صياغة ا

العالم العربى بلغة أوضح وهو تحدى التوصل الى نظام اقتصادى يحول دون تركز الثروة 

وتكبير كعكة االقتصاد الوطنى ، ويضمن عدالة توزيعها، الوطنية فى يد قلة من السكان

صادى منفتح على االقتصاد الحر تكون الحكومة نظام اقت، لصالح جميع الشرائح االجتماعية

فيه مسئولة فى نفس الوقت عن تقديم الخدمات الكفئة الميسرة لكافة المواطنين من تعليم 

وتكون قادرة على خلق فرص العمل وتوفير أجور عادلة وتقليص ، وٕاسكان وصحة ونقل

  الفجوات بين الشرائح االجتماعية.

إننا نواجه ، مقاالتى األسبوعية بصحيفة المصرى اليوم مصطلح أبسط اعتدت استخدامه فى

وهى التى يتراجع فيها دور الحكومة فى االقتصاد ، ٢٠تحدى التخلص من الرأسمالية الخبيثة

وهى ، ويتركز فى ضمان أمن النظام وتمكين قلة من تحقيق الثراء، وتقديم الخدمات للمواطنين

صة المؤسسات االقتصادية المملوكة للشعب فى العادة قلة مرتبطة بالحكام من خالل خصخ

  بآليات فاسدة تركز الثروة الوطنية فى يد هذه القلة بأبخس األسعار.

                                                 

  . ٤١نفس المصدر، ص   ١٩

انظر على سبيل المثال: د. إبراهيم البحراوى، بين التزاحم على السفارات وصفقة الرأسمالية الخبيثة،   ٢٠

  . ١٧، ص ٤/١٠/٢٠١١المصرى اليوم 
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مم التوجه النيو ليبرالى يعنى عناية النخبة الثقافية ٢٠٢٨إن رفض إستراتيجية إسرائيل 

كيان أرنولدو بمواجهة هذا النوع من الرأسمالية الخبيثة فى إسرائيل.  يعرف الباحثان األمري

جارشيا وٕاليزابيث مارتينيز النيوليبرالية بأنها تعنى فى جوهرها: تمكين األغنياء فى العالم من 

وذلك من خالل مجموعة ، أن يصبحوا أكثر غنًى واعتصار الفقراء ليصبحوا أكثر فقراً 

سياسات وٕاجراءات اقتصادية فرضتها على العالم خالل ربع القرن الماضى المؤسسات 

وذلك ، قتصادية الكبرى مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية األمريكىاال

، بهدف تقليص دور الحكومات فى دعم المواطنين ورعايتهم وتقديم الخدمات الميسرة لهم

  ٢١ والدفع نحو الخصخصة وااللتحاق بسياسات العولمة الرأسمالية وحرية التجارة.

نتمكن فى مصر من بناء نظام اقتصادى قادر على االنتفاع  جوهر التحدى هنا هو إذن أن

وفى ذات الوقت التخلص من عيوبها المنتجة للظلم ، بمزايا العولمة واالقتصاد الحر

 -االجتماعى وٕافقار شرائح واسعة من المواطنين نتيجة لتركيز الثروات فى يد األوليجاركية 

  تصاد.وتقليص دور الدولة فى االق -أى القلة الحاكمة

عن االقتصاد وورقة الدكتور ، أستاذ االقتصاد والمفكر الشامل، إن ورقة الدكتور رفت لقوشة

فتحى العفيفى المختص فى الفلسفة والفكر االستراتيجى تضيئان هذا التحدى من زاوية مختلفة 

  فى هذا الكتاب.

  

رى التى تطبق رفع كفاءة نظام الحكم الديمقراطى واالنتفاع بتجارب الدول األخ  رابعا:

حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية ليختص بقضايا الدفاع   النظام الرئاسى البرلمانى المختلط،

بينما يكون رئيس الوزراء المنتخب والذى يفوز حزبه باألغلبية البرلمانية ، والسياسة الخارجية

  ٢٢مسئوًال عن الشئون الداخلية واالقتصاد كما هو حاصل فى تايوان.

تحدى يتسع فى مصر ليتصل أصًال بتأسيس نظام حكم ديمقراطى ذى كفاءة عالية إن هذا ال

م وهو التحدى الذى يتضمن تحرك النخبة ٢٠١١يناير  ٢٥على إدارة شئون البالد بعد ثورة 

                                                 

٢١  Http://web.internl.net  

  . ٣٠١المصدر قبل السابق، ص   ٢٢
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المصرية العسكرية والسياسية والثقافية والدينية فى اتجاه تنمية ثقافة الديمقراطية وزرع لبنات 

بما يحول دون فساد الحكام وتحولهم إلى االستبداد من ، الرشيد فى البالدالحكم الديمقراطى 

ويمنح رئيس الجمهورية الفرصة الكافية للتفرغ لقضايا الدفاع والسياسة الخارجية ، ناحية

مما ينعكس بالتأكيد على ، ويعطى رئيس الوزراء الفرصة لتكريس اهتمامه بقضايا الداخل

  جودة األداء لدى الطرفين.

إسرائيل التى تطبق نظام الحكم البرلمانى منذ إنشائها حيث يشعر الحاكم المنتخب إنه  إن

وحيث يشعر الشعب بقدرته على محاسبة الحاكم وٕاقصائه ، خادم للشعب وليس سيدًا عليه

عبر اآلليات الديمقراطية ومحاكمته باآلليات القضائية اذا ارتكب خطأ يستحق المحاكمة.. 

ظام البرلمانى وتبحث عن طرق مستمدة من تجارب الدول المشابهة لزيادة تعيد النظر فى الن

  كفاءة نظام حكمها على خدمة شعبها داخليًا وخارجيًا.

  

تحدى التعلم باحترام من دروس األمم األخرى وتجاربها، خاصة الدول ذات   خامسًا:

  الظروف الجغرافية والسكانية المشابهة

مم ملحقا للدروس المستفادة من تجارب ست ٢٠٢٨يل لقد خصص واضعو إستراتيجية إسرائ

لقد درسوا تجارب كل من إستونيا وفنلندا وأيرلندا وسنغافورة والسويد   ٢٣دول صغيرة ناجحة.

وبخاصة قدرة اقتصاداتها على المنافسة الدولية وتحقيق إنجازات ، وتايوان من كافة الجوانب

لصياغة إستراتيجية إلسرائيل اقتضى دراسة  اقتصادية. وأقر واضعوا اإلستراتيجية أن سعيهم

تجارب هذه الدول الست من أجل تعلم دروس هامة فى وضع سياسات يمكن إلسرائيل أن 

تتبناها لتحسين مستواها التنافسى وتعزيز منجزاتها االقتصادية.  وتتعرض ورقة الدكتور قدرى 

بها اإلستراتيجية اإلسرائيلية.  لهذه الدروس التى انتفعت، أستاذ علم النفس االجتماعى، حفنى

فالعلم يضيع ، أريد هنا التأكيد على ضرورة التعلم فى تواضع من الدول المتقدمة ودون خجل

  بين حدين الكبر والحياء.

  

                                                 

  ٢٨٩م، الطبعة اإلنجليزية ص ٢٠٢٨راتيجية إسرائيل إست  ٢٣
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تحدى تطوير الجهاز اإلداري للدولة ومعالجة أشكال القصور البيروقراطى   سادسًا:

  والمؤسسى

تاذ العلوم السياسية واإلستراتيجية هذا التحدى وتضيئ أس، وتتناول ورقة الدكتور طارق فهمى

اآلفاق حول كيفية معالجة مشكالت الترهل فى الجهاز اإلداري والجمود البيروقراطى المعرقل 

لحركة المجتمع وانطالقه. وغنى عن البيان ما تعانيه مصر من معايير اختيار قيادات هذا 

ناهيك عن تدنى مستويات العاملين ، ًا عن الكفاءةالجهاز وارتباطها بالمحسوبية والفساد بعيد

  وضعف اإلنتاجية واألجور وتحكم السلطة المركزية.، وتخلف نظم اإلدارة

  

تحدى تنمية رأس المال البشرى أى القوى البشرية بتأهيل المواطنين ودمجهم فى   سابعًا:

ئيلية، ومن سوق العمل خاصة من العرب المهملين عمدًا فى إطار سياسة عنصرية إسرا

الحريديم وهم اليهود المتزمتون الذين يعتبرون الصهيونية مشروعًا كافرًا ويرفضون 

  المجتمع العلمانى ويعيشون فى حالة انغالق

إن هذا التحدى يقتضينا النظر فى قوة مصر البشرية التى يتكون قطاع كبير منها من أميين 

، والجامعات من فرص العمل المتطورة ال يملكون أى تعليم او تأهيل يمكن خريجى المدارس

حيث يعانى خريجو المدارس والجامعات فقر ، وهى ما يمثل خسارة جسيمة لالقتصاد الوطنى

  المعرفة والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

كما ، هذا التحدى، وتتناول ورقة الدكتور عبد الرحمن صبرى وورقة الدكتور رفعت لقوشة

  م.١٩٤٨شكلة اضطهاد عرب يعالج الدكتور قدرى حفنى م

إن هذا التحدى يشير إلى أهمية النظر فى مصر والدول العربية فى وضع سياسات قادرة 

على تطوير القوى البشرية المضطهدة والمهملة والتى تعانى ضعف القدرة على اإلندماج فى 

  سوق العمل.

  

  ة بين السكانثامنًا: تحدى معالجة الثنائية االقتصادية والتى تخلق فجوة اجتماعي
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اقتصاد متطور بعتمد على التكنولوجيا وينتجها وقادر على المنافسة الدولية ، فهناك كما أسلفنا

% من القوة ٨وال يعمل فيه سوى ، وفيه يحصل العاملون على أجور مرتفعة، والنمو السريع

ه معدل ويتباطأ في، بينما هناك اقتصاد تقليدى مجاور تضعف فيه معدالت اإلنتاج، العاملة

ويعجز عن المنافسة الدولية ويحصل العاملون فيه على أجور متدنية.  إن هذا ، النمو

االقتصاد الثنائى موجود فى دول عديدة بما فيها مصر وهو يخلق فجوة اجتماعية واقتصادية 

وهو تحد علينا ، بين من يملكون التعليم الالزم للعمل فى القطاع األول ومن ال يملكونه

ى مصر يضاف إليه تحدى فجوة األجور بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى مواجهته ف

  وتحدى الفجوة بين الحد األقصى والحد األدنى فى األجور فى الوظائف الحكومية.

مشكلة التعليم العام فى ، أستاذ الدراسات العبرية، وتعالج ورقة الدكتور منصور عبدالوهاب

تعالج ورقة الدكتور رفعت لقوشة وورقة الدكتور و ، إسرائيل خاصة فى القطاع الحكومى

وتعالج ورقة الدكتور طارق فهمى مشكلة ، عبدالرحمن صبرى مشكلة الثنائية االقتصادية

  التعليم الجامعى. 

إن هذا التحدى يظهر فى مصر حيث الكثافة السكانية والفجوة الواسعة بين من يملكون القدرة 

 -وبين من يضطرون  -وهم قلة  -تعليم الخاص المتطور االقتصادية على إلحاق أبنائهم بال

إلى إلحاق أوالدهم بالتعليم الحكومى المتدهور الذى ال  -بحكم محدودية قدراتهم االقتصادية 

ينتج خريجين قادرين على اإلندماج فى قطاع االقتصاد المتطور.  إن هذه الفجوة فى القدرة 

ن جيل اآلباء إلى جيل األبناء وهو ما يجعل على الحصول على التعليم المناسب تنتقل م

التميز فى التعليم والوظائف عالية الدخل إرثًا وميراثًا من جيل آلخر فى نفس الطبقة وبنفس 

، الدرجة يجعل التدهور والعجز عن الحصول على أعمال مناسبة الدخل متوارثًا هو اآلخر

الموهوبين فى الحياة المبدعة  وهو ما يعنى تجميد الحراك االجتماعى والقضاء على فرص

  وحرمان الوطن من عطائهم. 

إن هذا التحدى يلزمنا بعد الثورة فى النظر بجدية لسياسات اإلنفاق على التعليم الحكومى 

الذى يستوعب معظم أبناء الشعب فى المرحلتين العامة والجامعية واالرتقاء بمستوى أداء 

ر لهذا اإلنفاق باعتباره استثمارًا ضروريًا فى القوى والنظ، وأجور المدرسين وأساتذة الجامعات

  أغلى ما تملكه مصر من ثروات. ، البشرية
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إن اإلنفاق على التعليم العام والجامعات الحكومية يمثل المدخل الرئيسى للنهوض بأغلبية 

، المصريين برفع مستويات التعليم وبالتالى الدخل بالنسبة للخريجين من كافة قطاعات الشعب

وخصوصًا طبقاته محدودة الدخل مما يؤدى إلى تقليص فجوة األجور الناتجة عن تفاوت 

  ويؤدى الى رفع معدالت اإلنتاجية الوطنية من ناحية ثانية.، مستويات التعليم من ناحية

  

تحدى قدرة النقد الذاتى واالعتراف بالمشكالت والعيوب فى المجتمع وشرائحه   تاسعًا:

  ومؤسساته المتنوعة

مم بجميع المشكالت الداخلية التى تعترض نجاح هدف ٢٠٢٨د اعترفت إستراتيجية إسرائيل لق

وضع إسرائيل فى مكانة متقدمة بين الدول دون أن يتهم واضعوها بأنهم يسيئون إلى سمعة 

إسرائيل.  فلقد اعترفت بالعيوب فى التعليم الحكومى ومنتجاته البشرية ورصدت جوانب 

وما تؤدى إليه من تدهور البحث فى العلوم األساسية وهروب العلماء القصور فى الجامعات 

  واعترفت بقصور مؤسسات الحكم واإلدارة واعترفت بالفجوة االجتماعية وغير ذلك.  ، للخارج

إن التحدى هنا هو ضرورة تنمية قدرتنا فى مصر والعالم العربى على مواجهة الذات 

واجهتها وٕايجاد الحلول الناجعة لها دونما كبر أو واالعتراف بالمشكالت كمقدمة ضرورية لم

  حياء.

  

تحدى االنتفاع بقدرات العلماء والخبراء المصريين والعرب فى الخارج فى التخطيط   عاشرًا:

  وتنفيذ برامج التنمية

من العلماء والمديرين ورجال  ٧٣م عدد ٢٠٢٨لقد شارك فى وضع إستراتيجية إسرائيل 

  هم عدد كبير من يهود أوربا والواليات المتحدة.بين، األعمال والعسكريين

إن هذا التحدى البديهى يجب أن يجد طريقه للحل فى حياة مصر على نحو خاص لالنتفاع 

دون أن يتعرضوا لضغوط البيروقراطية ، بعلمائها فى المهجر على األقل فى مجال التخطيط

  المحلية.
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  والعربية ومؤسسات المجتمع المدنىحادى عشر: تحدى االرتقاء بأداء النخب المصرية 

فهذه اإلستراتيجية جاءت نتيجة لجهود منظمات المجتمع المدنى اإلسرائيلى األمريكى 

وتم وضعها على مستوى الخبراء ورجال األعمال لدرجة أقنعت الحكومة اإلسرائيلية ، المشترك

  بتبنيها.  

لدى رجال األعمال المصريين  إننا فى حاجة حقيقية لتحريك نوازع المسئولية االجتماعية

سواء فى ، والعرب وتحفيز النخبة العلمية والثقافية على المبادرة إلى مشروعات تنموية مؤثرة

، مجال التخطيط أو التنفيذ. وعلينا خلق ثقافة لدى كافة القيادات تشجع روح المبادرة وتنميها

  ال أن تكبتها أو تقتلها فى مهدها.

  

ء بالعلوم األساسية والبحث العلمى والتكنولوجى وتطوير ثانى عشر: تحدى االرتقا

الصناعات التقليدية كأساس للقدرة على المنافسة الدولية وبناء منظومة دفاع عسكرية 

  متطورة باأليدى وبالعقول العربية المصرية

ولواء ، أستاذ الجيولوجيا والعلوم التطبيقية، وقد تناولت أوراق الدكتور عبدالباسط السروجى

وورقتى الدكتور ، دكتور عطية شاهين عن البحث العلمى والتكنولوجى والصناعات التقليدية

، طارق فهمى عن التعليم العالى والتكنولوجيا هذا التحدى. أن علينا أن ننتبه إلى أن إسرائيل

تحتل بالفعل مكانة ، الكيان الغاصب المحتل والمشحون بثقافة العدوان ضد العرب والمسلمين

لدول العشر إلى الخمس عشرة األولى األكثر تقدمًا فى إنتاج التكنولوجيا السلمية بين ا

وأن اإلستراتيجية تسعى للحفاظ على هذه المكانة التى تعنى تعزيز ، والعسكرية على حد سواء

الترسانة العسكرية بمستحدثات بشكل متواصل.  إن هذا المزيج من ثقافة العدوان والتكنولوجيا 

لمتطورة هو مزيج شديد الخطورة على األمن الوطنى المصرى واألمن القومى العسكرية ا

العربى.  وهو أمر ال يغنينا فى التصدى له الحماس الدينى أو الوطنى أو القومى الخالى من 

إعداد القوة ورباط الخيل بمفردات العصر الحديث وأدواته التى تتراوح بين األسلحة الذكية 

  ة والقوة النووية ومنظومة الصواريخ أرض أرض وأرض جو وغيرها. وأقمار التجسس الصناعي

إننى أطالب القراء من أهل العلم والفكر السياسى أو العسكرى أن يتأملوا المؤسسات البحثية 

اإلسرائيلية التى يستعرضها دكتور طارق فهمى ولواء دكتور عطية شاهين فى معالجتيهما 
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وا خطورة التحدى الذى نواجهه فى مجال اختراع وٕانتاج نظم عن التكنولوجيا اإلسرائيلية ليكتشف

عسكرية متطورة تحقق منها إسرائيل مليارات الدوالرات القتصادها من التصدير إلى أسواق 

  العالم خاصة أسواق دول كبرى مثل الصين والهند.

لفنا أرجو أن ننتبه إلى أن إسرائيل تنتج منصات إطالق أقمارها الصناعية فى حين اننا ك

اوكرانيا بتصنيع وٕاطالق قمرنا التجريبى الوحيد المتواضع والذى أعلنا منذ عامين عن فقد 

االتصال به وتوهانه فى الفضاء وتشتيت مهندسى مشروع الفضاء المصرى الذين تلقوا 

  التدريب فى أوكرانيا.

فى أدوات القوة إن التحدى التكنولوجى يستفز هممنا لالستجابة حتى ال تتزايد الفجوة النوعية 

التكنولوجية بيننا وبين أجيال إسرائيل الجديدة التى تتغذى على ثقافة العدوان واالغتصاب كما 

  تكشف ورقة دكتور منصور عبد الوهاب عن التعليم العام فى إسرائيل.

  

  ثالث عشر: تحدى االنتفاع بتجربة العولمة واتقاء مخاطرها الخبيثة

عفيفى عن العولمة مع هذا التحدى بأبعاده المختلفة.  وأعتقد  وقد تعاملت ورقة الدكتور فتحى

أن علينا االهتمام بتأسيس شركات مصرية عمالقة يساهم فيها المستثمرون العرب واألجانب 

وٕاذكاء روح اإلجادة والتنافسية دون التضحية بقيم العدالة االجتماعية والقيم األخالقية ومشاعر 

  الهوية الوطنية.

  

تحدى عدم تمكين إسرائيل من االنتفاع بأجواء السالم والتطبيع فى المنطقة رابع عشر: 

العربية قبل أن تدفع ثمن السالم باالنسحاب من الضفة والجوالن وتسمح للفلسطينيين 

  بإقامة دولتهم على كامل الضفة وغزة بعاصمة هى القدس مع ضمان حق العودة لالجئين

فة الدول العربية إلى عدم السماح إلسرائيل بالنفاذ إلى إن هذا التحدى يعنى ضرورة انتباه كا

أسواقها أو أن تقيم عالقات طبيعية معها قبل أن تسدد ثمن السالم. لقد أقر واضعو 

اإلستراتيجية تحت عنوان "التوقعات األساسية" بأن تسريع معدل النمو االقتصادى اإلسرائيلى 

اتفاقية سالم نهائى مع الدول العربية  بصورة أكبر مما رسمته الخطة يعتمد على تحقيق
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وعلى العكس فإن عودة األمور إلى مستويات أعمال المقاومة (اإلرهاب) التى ، والفلسطينيين

م ستعترض صعود إسرائيل إلى مسار النمو ٢٠٠٣إلى  ٢٠١١حدثت فى األعوام من 

    ٢٤المتسارع.

اورة إلسرائيل والتى لم ترتبط خالصة هذا التحدى أنه ال يجب على الدول العربية غير المج

معها باتفاقية سالم أن تسمح لها باالستمتاع بحالة السالم والعالقات التجارية قبل أن تسلمنا 

األرض المحتلة الفلسطينية والسورية واللبنانية كاملة وقبل أن يحصل الشعب الفلسطينى على 

  .١٩٦٧من يونيو  حقه فى تقرير مصيرة وٕاقامة دولته المستقلة فى حدود الرابع

  

خامس عشر: يرتبط بالتحدى السابق تحدى حرمان إسرائيل من ثقافة السالم التى تلح 

على العرب بشأنها طالما أن برامجها التعليمية والتثقيفية مازالت تشحن عقول األطفال 

 اإلسرائيليين بثقافة العدوان والتوسع وكراهية العرب وتحقير اإلسالم الحنيف، فليس مقبوال

أن يربى العرب أطفالهم على الوداعة والمسالمة تجاه إسرائيل بينما تربى أطفالها على 

  العكس تماما تجاه العرب

وتبين أبعاد ثقافة العدوان ، إن هذا التحدى تثيره ورقة الدكتور منصور عبدالوهاب عن التعليم

  اإلسرائيلية ومخاطرها على األمن القومى لمصر وللعرب والمسلمين.

  

  وتقدير شكر

وفى ختام هذه المقدمة أوجه الشكر الى جامعة الزقازيق التى وافقت على مشروعى الذى 

م ونشرها بالصورة الالئقة.  ٢٠٢٨قدمته إلجراء هذه الدراسة التحليلية إلستراتيجية إسرائيل 

كما أوجه الشكر إلى جميع أعضاء فريق الدراسة الذين شرفونى بالتعاون رفيع المستوى مع 

مديرة المركز ، منهم بعلمه الرفيع وخلقه الدمث.  وأخص بالشكر الدكتورة هدى درويشكل 

المختص التى تحملت مشاركتى المسئولية وتحملت فوق ذلك األعباء اإلدارية الالزمة هى 

                                                 

  . ٢٦٥المصدر السابق، ص  ٢٤



٣٩  

والطاقم اإلداري بالمركز. كما أشكر مركز مدار على هديته الكريمة الممثلة فى نسخ 

  تراتيجية.مقتطفات الترجمة من اإلس

  

  أ. د. إبراهيم البحراوى

  أستاذ الدراسات العبرية المتفرغ بجامعة عين شمس         

  مركز الدراسات اإلسرائيلية بجامعة الزقازيق، نائب رئيس مجلس إدارة    

  م.١٠/٢/٢٠١٢القاهرة فى         



٤٠  

  

  

  المحور االقتصادىالفصل الثانى:  

  

 تصادى، أ.د. رفعت لقوشةقراءة من المنظور االستراتيجى والبعد االق .١

 

 د. فتحى العفيفى، أبعاد التفكير االستراتيجى اإلسرائيلى فى ظل العولمة .٢

 

 د. عبد الرحمن صبرى، سياسات العمل والموارد البشرية .٣



٤١  

  بقلم أ.د. رفعت لقوشة قراءة من المنظور االستراتيجى والبعد االقتصادى

  

  مقدمة

م" هـــي إســـتراتيجية تحمـــل رؤيـــة وتعلـــن عـــن هـــدف ٢٠٢٨. فـــإن "إســـتراتيجية إســـرائيل .ابتـــداءً 

. هدف يرتقي بإسـرائيل إلـى المرتبـة الخامسـة عشـرة عالميـًا بمعيـار متوسـط الـدخل بـدًال .طموح

ـــة لعـــام  ـــًا لإلحصـــائيات الدولي ـــة والعشـــرين والتـــي تحتلهـــا وفق ـــة الثاني وعلـــى ، ٢٠٠٧مـــن المرتب

% ٦المحلـي اإلجمـالي يعـادل حـوالي . كان المعدل المرغـوب لنمـو النـاتج .الطريق إلى الهدف

% ٤,٥بينمـــا المعـــدل المرغـــوب لنمـــو متوســـط الـــدخل الفـــردي الحقيقـــي يقـــارب حـــوالي ، ســـنوّياً 

  .م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨. خالل فترة الدراسة (.سنوّياً 

إنهــا إســتراتيجية لــم يبخــل عليهــا أصــحابها بالجهــد عبــر متصــل تعــددت فيــه األبعــاد ولــم تكــن 

ا كانـت أبعـادًا تتصـل فيمـا بينهـا بممـرات مفتوحـة تلتقـي أطرافهـا عبـر مـا أبعادًا متوازيـة بقـدر مـ

. فمـــن الصـــعب الـــوعي بهـــذه اإلســـتراتيجية دون .يمكـــن وصـــفه بــــ " لوجيســـتيا شـــبكية "؛ ولـــذلك

، كــــل أبعادهــــا فــــي محاولــــة لبنــــاء خريطــــة ذهنيــــة لتضاريســــها -بدرجــــة أو بــــأخرى  –مطالعــــة 

. تتخفــى أحيانــًا .هــا اســتبقت أشــياء فيمــا بــين الســطورفســطور اإلســتراتيجية حملــت الكثيــر ولكن

وفيمـــــا  بـــــين التخفـــــي واإلشـــــارة.. كـــــان مـــــن المالحـــــظ أنهـــــا ، وترســـــل إشـــــاراتها أحيانـــــًا أخـــــرى

وهــي خيــارات وتقــديرات ســوف تتوقــف أمامهــا ، (اإلســتراتيجية) صــمتت إزاء خيــارات وتقــديرات

تيجي والبعــد االقتصــادي لإلســتراتيجية دراســتنا والتــي تنــتظم باهتماماتهــا حــول المنظــور اإلســترا

  .ومداراتهما ذات الصلة

وسـوف يحمـل المحـور األول المالمـح األساسـية ، دراستنا سوف تمتد اطرادًا إلى خمسة محاور

وســوف يهــتم المحــور الثــاني بالعمالــة ، لقراءتنــا لإلســتراتيجية فــي إطــار المنظــور اإلســتراتيجي

ـــة فـــي مكـــون البعـــد االقتصـــادي ل ـــة اإلمكـــان والبطال إلســـتراتيجية.. فهمـــا نقطـــة البـــدء فـــي تعبئ

واتصاًال.. سوف ينشغل المحور الثالث بإنتاجية العمل وهي ، المدخر في االقتصاد اإلسرائيلي

وفـي التتـابع يـأتي المحـور الرابـع والـذي سـوف يقتـرب مـن ، أحد مفاتيح الشفرة فـي اإلسـتراتيجية

  ادية التي اعتمدتها اإلستراتيجية.ملف القضايا المفتوحة في السياسات االقتص



٤٢  

وألن أي إسـتراتيجية تبقــى موضـوعًا الختبــار االحتمــاالت علـى قــوس يمتــد بـين احتمــال النجــاح 

وألن أي إستراتيجية.. تحمل مؤثراتها علـى ، الكامل أو عدمه وفيما بينهما تنتظم نسب الترجيح

وألنهمــا ، فــاإلقليم هــو الشــرق األوســط ..وباعتبــار أن الدولــة هــي إســرائيل، مكانــة الدولــة إقليمّيــاً 

. فإن اإلستراتيجية تفرض تحديات على مصـر والعـالم العربـي فـي رد .إسرائيل والشرق األوسط

وفــي ســياق ذلــك كلــه.. تتعــدد عالمــات االســتفهام وتتصــل بــالحكم علــى قابليــة ، فعــل االســتجابة

والتحـديات التـي ، لشـرق األوسـطوحدود التأثير على مكانة إسـرائيل فـي ا، اإلستراتيجية للتطبيق

. يأتي المحور الخامس واألخير .وفي صحبتها، تحملها وتدق بها أبواب مصر والعالم والعربي

تقـــديم إجابـــات علـــى عالمـــات االســـتفهام  –اجتهـــادًا  –لدراســـتنا بمداخالتـــه والتـــي يحـــاول فيهـــا 

  المعلقة. 

  

  الدفاع الديناميكي ةرؤية في إستراتيجي

راتيجية يمكــن إدراجهــا إلســتراتيجية تأخــذني إلــى رؤيــة مؤداهــا.. إننــا أمــام إســتقراءتــي لمجمــل ا

" فـنحن أمـام إسـتراتيجية تسـلم بـأن المشـروع الصـهيوني قـد بلـغ ىتحت مسمى "الـدفاع الـديناميك

مـداه وأن الــدفاع عـن وجــود دولـة إســرائيل فـي المســتقبل يبـدو رهنــًا بديناميكيـة قــادرة علـى تعبئــة 

  في المجتمع اإلسرائيلي والتفعيل المتسارع لقدراته. اإلمكان المدخر 

وأن الـوعي الصـهيوني لـم يعـد محـددًا حاكمـًا فـي ، التسليم بأن المشروع الصهيوني قد بلغ مـداه

، مــدركات األجيــال اإلســرائيلية الجديــدة.. كانــت لــه إشــاراته الصــريحة فــوق ســطور اإلســراتيجية

م سوف تكون هنـاك ٢٠٢٨وٕاحداها تقول "في عام وبعض المقوالت حملت اإلشارات بدالالتها 

ولكنها ولدت في إسرائيل وعليهـا أن تنجـز مهمـة ، أجيال لم تشاهد مرحلة تأسيس دولة إسرائيل

ويتأكد المعنى مجددًا بمقولة تقول " أن على الجيـل ، ٢٥كدولة نموذج" تاريخية في بناء إسرائيل

لبنــاء األمــة اإلســرائيلية خــالل العشــرين عــام الحــالي أن يقــوم بــدوره فــي إضــافة إنجــازات جديــدة 

   .)٢(القادمة "

                                                 
 .٦ص   -الطبعة اإلنجليزية  –م ٢٠٢٨تراتيجية إسرائيل إس  ٢٥

 .٤٦ص  -المرجع السابق    )٢(



٤٣  

واعتمـد مصـطلح ، . أن الحديث ذهب إلى إسرائيل كدولـة / نمـوذج.ويلفت النظر في المقولتين

وســبق ذلــك مقولــة تنحــي جانبــًا العقيــدة الصــهيونية ، "األمــة اإلســرائيلية" ولــيس "األمــة اليهوديــة"

 )٣(ائيلي منــــذ الســــنوات األولــــى لتأســــيس دولــــة إســــرائيلكأحــــد عناصــــر التحــــام المجتمــــع اإلســــر 

. أضـفت اإلسـتراتيجية مشـروعية علـى المصـالح الشخصـية لألفـراد وعلـى .وبالتالزم مع التنحي

. أقرت اإلستراتيجية بتراجع الهجرة اليهودية إلى .وفي السياق، ... إلخ، .حقوق التعبير الفردي

ين كمتغيـــر فـــي تقـــدير معـــدل النمـــو الـــديموجرافي إســـرائيل ولـــم تضـــف أعـــدادًا محتملـــة للمهـــاجر 

. اعترفـت بـدوافع .وفـي الوقـت نفسـه، )٤(م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨للسكان اإلسـرائيليين خـالل الفتـرة (

وفي  –وما أقرت به وما اعترفت به هو ، . وحذرت منها.الهجرة العكسية لدى األجيال الجديدة

وألنــه ، يجية بنهايــة المشــروع الصــهيونيإشــارة أخــرى علــى التســليم المســبق لإلســترات –التقــدير 

. فإن اإلستراتيجية أعلنـت مـرارًا فـوق سـطورها عـن رغبتهـا فـي دمـج الحريـديم فـي .تسليم مسبق

، والحريديم هم طائفة يهودية تتسم باالنغالق وترفض الصهيونية العلمانية )٥(األغلبية اليهودية 

هم سكان إسرائيل من  –طلحات اإلستراتيجية في المقابل ووفقًا لمص –بينما األغلبية اليهودية 

إحالـة الخـالف  –بالتبعيـة  –والتسليم بنهاية المشـروع الصـهيوني يعنـي ، اليهود ماعدا الحريديم

  بينهما حول الصهيونية العلمانية إلى مجرد خالف ثانوي اليحول دون االندماج.   

فعلـــى حـــد تعبيـــر ، إلســـرائيلينهايـــة الطمـــوح ا –بداهـــة  –نهايـــة المشـــروع الصـــهيوني اليعنـــي 

وعــادت ، )٦(اإلســتراتيجية.. فــإن إســرائيل دولــة التقبــل إال بــالتميز وال ترتضــي الموقــع الوســطى

لتؤكـد علــى التميــز مجـددًا وهــي تــدعو األجيـال الجديــدة مــن اإلسـرائيليين إلــى اســتعادة نجاحــات 

ووفقـــــًا ، )٧(متميـــــزة اليهـــــود فـــــي الشـــــتات كأقليـــــة متميـــــزة  ليحيلـــــوا إســـــرائيل إلـــــى دولـــــة صـــــغيرة

                                                 

 . ٣١ص  -المرجع السابق   )٣(

ف فقط سنويًا خالل ، حيث يتراجع العدد المتوقع للمهاجرين إلى عشرة آال٢٦٥المرجع السابق، ص   )٤(

 م).٢٠٢٨ – ٢٠٠٨الفترة (

 .٢٦٧المرجع السابق، ص   )٥(

 .٤١المرجع السابق، ص   )٦(

 لعل هذه المقولة تعطي ضوءًا كاشفًا لمقولة " الدفاع الديناميكي ".  )٧(
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لمصطلحات اإلستراتيجية.. فالمقصود بإسرائيل كدولـة صـغيرة.. إنهـا صـغيرة بمعيـار المسـاحة 

  وعدد السكان.

أن اإلســـتراتيجية لـــم تـــدعو األجيـــال الجديـــدة مـــن اإلســـرائيليين إلـــى  –بالمثـــل  –ويلفـــت النظـــر 

ـــــرة ( اســـــتعادة النجاحـــــات التـــــي حققتهـــــا التجربـــــة االقتصـــــادية اإلســـــرائيلية -١٩٥٠خـــــالل الفت

ففــي هــذه الفتــرة عرفــت إســرائيل معــدًال لنمــو النــاتج المحلــي اإلجمــالي يعــادل حــوالي ، م)١٩٧٢

وارتفــــع معــــدل نمــــو ، %٦,٦ومعــــدًال لنمــــو متوســــط الــــدخل الفــــردي يقتــــرب مــــن حــــوالي ، %٩

فلقـــد ، )٨(%٢,٤% واســـتقر معـــدل نمـــو الســـكان عنـــد حـــوالي ٤,٤اإلنتاجيــة الكليـــة إلـــى حـــوالي 

نــت النجاحــات المحققــة فــي هــذه الفتــرة بمثابــة نجاحــات لمشــروع صــهيوني يتمــدد بمفعولــه.. كا

فاآلخرون (المهاجرون) يتـدفقون والنسـبة األكبـر مـنهم مـن المتعلمـين ذوي المـؤهالت والخبـرات 

العالية وتتدفق معهم رؤوس أموال عرفـت طريقهـا إلـى الجهـاز المصـرفي اإلسـرائيلي كمـدخرات 

ولكـن كـل ، وفي صحبتها تتدفق تكنولوجيات متقدمة ومتطـورة، الضخ كاستثماراتقابلة إلعادة 

ـــًا لإلســـتراتيجية  –ذلـــك  ـــاً  –ووفق ـــم يعـــد ممكن . فالمشـــروع الصـــهيوني قـــد انتهـــي إلـــى حـــدوده .ل

ولكـن مسـئولية ، هـو مسـئولية اآلخـرين أوالً  –بالتالي  –ولم يعد الطموح والدفاع عنه ، القصوى

  في إطار إستراتيجية للدفاع الديناميكي. ..اإلسرائيليين أوالً 

فــإن الهــدف المعلــن والــذي يصــعد بإســرائيل إلــى  –وعبــر رؤيتــي  –وفــي قراءتــي لإلســتراتيجية 

المرتبـــة الخامســـة عشـــرة عالميـــًا بمعيـــار متوســـط الـــدخل الفـــردي ال يعبـــر فقـــط عـــن الرغبـــة فـــي 

ففـــي تبريرهـــا ، فاع الـــديناميكيالتميـــز ولكنـــه يقـــدم شـــهادة أخـــرى علـــى أننـــا أمـــام إســـتراتيجية للـــد

. اعتبـــرت أن صـــعود إســـرائيل إلـــى مرتبـــة تضـــعها ضـــمن العشـــرة األوائـــل هـــو .الدراســـة للهـــدف

هـدف غيـر  –بـدوره  –هدف مستحيل وأن التراجع بالمرتبة لتكـون ضـمن العشـرين األوائـل هـو 

لمعنى بـــــا –فاإلســـــتراتيجيات الدفاعيـــــة ، ومـــــا يعنينـــــا هـــــو هـــــذا الهـــــدف غيـــــر المقبـــــول، مقبـــــول

ــديناميكي للكلمــة   –. إذا مــا تراجعــت إســرائيل .ومــن ثــم، تبحــث عــن هــامش آمــن للتراجــع –ال

. فهـــذا قـــد يكـــون مقبـــوًال .مـــن المرتبـــة الخامســـة عشـــر إلـــى المرتبـــة الثامنـــة عشـــر –افتراضـــًا 

ولكــن لــن يكــون مقبــوًال لهــذه اإلســتراتيجية التراجــع مــن ، إلســتراتيجية تعتمــد الــدفاع الــديناميكي

  رتبة العشرين إلى ما دونها.الم

                                                 

 .٣١ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إسرائيل إستراتيجية لهذه التجربة: اإلستراتيجية عرضت   )٨(



٤٥  

يجـد صـداه أيضـًا فـي أهـداف أخـرى أعلنتهـا ، . تحـت إمـالء االضـطرار.الهامش اآلمن للتراجع

. هنـاك هـدف يتصـل بخفـض نسـبة الـدين المحلـي / إجمـالي .وعلى سبيل المثـال، اإلستراتيجية

ـــة " % وهـــي نســـبة تـــأتي أقـــل مـــن النســـبة التـــي حـــددتها ات٤٥النـــاتج المحلـــي إلـــى حـــوالي  فاقي

. أن هــذا االنخفــاض ســوف يــوفر إلســرائيل مســاحة .وفــي التبريــر تقــول الدراســة، ماســتريخت "

  .)٩(آمنة للتعامل مع المخاطر التي قد تهددها أمنيًا واقتصادياً 

. .. يــدعو إلــى وقفــة أمــام وجهــة النظــر التــي حملتهــا اإلســتراتيجية إزاء العولمــة.ولعــل مــا ســبق

، . صـراحة.أن عنـوان الدراسـة لـم يتضـمن مصـطلح العولمـة –ولـى وللوهلة األ –ويلفت النظر 

وهــي مالحظــة يمكــن  (Global World)، ولكنــه أحــل بــديًال لــه مصــطلح "" العــالم الكــوني "

للمـــرء أن يتعمقهـــا علـــى طـــول ســـطور اإلســـتراتيجية.. فاإلســـتراتيجية لـــم تتبنَّـــى العولمـــة كخيـــار 

 –ومن جهـة نظرنـا  –وٕاذا شئت تعبيرًا أكثر دقة ، يةأيدلوجي ولم تنسحب إلى مثالياتها اإلنشائ

فـــإن العولمـــة وكمـــا تعاملـــت معهـــا اإلســـتراتيجية.. هـــي نافـــذة مفتوحـــة علـــى العـــالم وتطـــل منهـــا 

. .نافــذة ترصــد إســرائيل مــن خاللهــا التطــورات والمســتجدات فــي العــالم، إســرائيل علــى الــداخل

وهنـاك مقـوالت جـاءت فـي اإلسـتراتيجية ، لتمتلك وعبر الرصد وسائل أفضل للـدفاع عـن نفسـها

. بأن المجتمـع اإلسـرائيلي لـه الحـق فـي الـدفاع عـن نفسـه .وٕاحداها تصرح، وتعزز وجهة نظرنا

إزاء التطـــورات والمســـتجدات التـــي يشـــهدها العـــالم ولـــه الحـــق فـــي حمايـــة خصوصـــيته اليهوديـــة 

ـــة تفصـــح ، )١٠(والديقراطيـــة يـــة / ديناميكيـــة يتـــردد عـــن إســـتراتيجية دفاع –مجـــددًا  –وهـــي مقول

صداها في مقولة لحقت في صفحات تالية واتصاًال بحديث عن إسرائيل والمسـتجدات العالميـة 

ولكــــن االقتصــــاد القــــوي ، وتقــــول " أن القــــوة العســــكرية ال تكفــــي وحــــدها لضــــمان أمــــن إســــرائيل

  ". )١١(أيضاً 

يث اللوجيســتي عـــن فهنــاك الحـــد، أمــن إســرائيل" حاضـــر فــوق ســـطور اإلســتراتيجية ومــا بينهـــا"

وهنـاك الحـديث الموضـعي  )١٢(التوزيع الالمركزي لمراكـز إنتـاج الطاقـة تحسـبًا العتبـارات أمنيـة

                                                 

 . ٢٠لمرجع السابق، ص ا  )٩(

 . ٧٧المرجع السابق،  ص   )١٠(

 . ٨٢المرجع السابق، ص   )١١(

 .٢٤٣ص  -المرجع السابق   )١٢(



٤٦  

عـــن التحصـــن األمنـــي فـــي المرتفعـــات الجبليـــة حيـــث يعـــيش الفلســـطينيون والعـــراء األمنـــي فـــي 

إلنفـاق وهنـاك أيضـًا محاولـة التسـتر علـى رقـم ا، ... إلـخ.)١٣(الساحل حيـث يعـيش اإلسـرائيليون

  .العسكري وتضاربه في بيانات اإلستراتيجية والتي كاشفنا بها وكشفنا عنها في دراستنا

والدولة لها دور كبير فـي اإلسـتراتيجية.. فالدولـة هـي العقـل ، أمن إسرائيل" هو مسئولية الدولة"

. .يواإلقــرار بالــدور كــان أحــد أســباب عــدم تمثــل اإلســتراتيجية للعولمــة كخيــار أيــدلوج، المــنظم

وكــان نــص كلمــات اإلســتراتيجية ، فالخيــار يعمــد إلــى تهمــيش دور الدولــة، كمــا ســبقت اإلشــارة

وفــي ، )١٤(وهــي تبــدي اعتراضــها علــى تهمــيش دور الدولــة فــي العالقــات االقتصــادية، صــريحاً 

. فـإن إلحـاح اإلسـتراتيجية علـى دور الدولـة يغـوص إلـى سـبب آخـر .تقديري ومن وجهـة نظـري

هـــا.. فهــــي تعتبـــر أن بــــدايات العولمـــة وثقــــت ميالدهـــا فــــي ثمانينـــات القــــرن يتـــراءى فــــي مخيلت

ولتجنــب هــذه األزمــة ، وهــي الفتــرة التــي شــهدت أزمــة اقتصــادية حــادة فــي إســرائيل )١٥(الماضــي

. فـإن الـدفاع الـديناميكي يقتضـي يقظـة الدولـة بـدور يمتـد .مجددًا فـي ظـل المسـتجدات العالميـة

. أطروحــات اإلســتراتيجية بشــأن إعــادة .ولعــل ذلــك يفســر ،كعقــل مــنظم ولــيس كقبضــة باســطة

  .تنظيم الدولة في إسرائيل

. فهناك إشـارات مبطنـة إلـى الفسـاد فـي جهـاز .أطروحات إعادة تنظيم الدولة تبدو ملفتة للنظر

وهنـــاك الـــدعوة إلــــى تعميـــق " االحترافيـــة " فـــي الجهــــاز اإلداري للدولـــة ولـــم تتــــردد ، )١٦(الدولـــة

وهنـــــاك الرغبـــــة فـــــي تقلـــــيص عـــــدد الوظـــــائف ، )١٧(فـــــي وصـــــفه بـــــالعمود الفقـــــرياإلســـــتراتيجية 

ورغبة أخرى في خلق مكونات مؤسسية " فوق وزارية " وتضم كل منها عددًا مـن  )١٨(السياسية

                                                 

 .٢٢١ص  -المرجع السابق   )١٣(

 .١٥ص  -المرجع السابق   )١٤(

 . ١٠٥ص  -المرجع السابق   )١٥(

–ومن بينها مثاًال: المرجع السابق، باإلستراتيجيةهذه اإلشارات يمكن استشفافها في عدة صفحات   )١٦(

 .٧٥ص 

 . ٧٣ص  -المرجع السابق   )١٧(

، ويخيل لي.. أن الدراسة ال تحمل ثقة كبيرة في السياسيين الحاليين في ٢٢ص  -المرجع السابق   )١٨(

 إسرائيل وتبدو كثر انحيازًا إلى نوعية أخرى من السياسيين.. أكثر قربًا من نموذج " رجل الدولة ".



٤٧  

الــوزارات حيــث يحــال إلــى هــذه المكونــات ســلطة اتخــاذ القــرار فــي موضــوعات معينــة (كالميــاه 

وبــدت ، ويتجنــب إهــدار الوقــت والمــال، لقــرارات الوزاريــةمــثًال) بمــا يحــول دون التضــارب بــين ا

اإلســـتراتيجية أكثـــر رهانـــًا علـــى هـــذه المكونـــات لتحقيـــق أهـــدافها.. بغـــض النظـــر عـــن تعاقـــب 

  الحكومات. 

إلى رغبة فـي تعـديل  –دون أن تقترح صراحة  –. أن اإلستراتيجية ألمحت ضمنًا .ويتراءى لي

، زيــع االختصاصــات بــين رئــيس الدولــة ورئــيس الــوزراءالنظــام السياســي فــي إســرائيل بإعــادة تو 

. يبرره أحد الدروس المسـتفادة التـي ذكرتهـا اإلسـتراتيجية مـن التجربـة التايوانيـة .وما يتراءى لي

ثـم ، حيث شـددت علـى الهـاجس الـدفاعي الـذي يجمـع بـين إسـرائيل وتـايوان، )١٩(وشددت عليها

. حيـث رئـيس .النظام السياسـي التـايوانيوضعت النقاط فوق حروف توزيع االختصاصات في 

  .الدولة مسئول عن الشأن األمني ورئيس الحكومة مسئول عن الشأن االقتصادي

ـــة قـــد يســـاعد علـــى أن تلعـــب الدولـــة دورهـــا كعقـــل مـــنظم والدولـــة / العقـــل ، إعـــادة تنظـــيم الدول

اء فـــي هـــي القـــادرة علـــى خلـــق التوافـــق العـــام بـــين كـــل فعاليـــات المجتمـــع حـــول ماجـــ، المـــنظم

. كان التوافق العام هو أحد شواغل اإلستراتيجية.. فهو الـذي سـوف يسـاعد .اإلستراتيجية؛ ولذا

علــى فــتح وتــأمين ممــرات اللوجيســتيا الشــبكية؛ وألن التوافــق العــام الــذي تنشــده اإلســتراتيجية لــن 

 –ومـًا د –والوعي بالخطر يبقى ، يتحقق إال بالوعي بالخطر لدى مكونات المجتمع اإلسرائيلي

ــدليل ألي إســتراتيجية دفاعيــة/ ديناميكيــة فــإن اإلســتراتيجية ســاقت مبرراتهــا بمنطــق ، بوصــلة ال

فلســـوف ، اإلســـتراتيجية المقترحـــة –بكـــل مكوناتهـــا  –المخالفـــة.. هكـــذا:  إذا لـــم تتـــبنَّ إســـرائيل 

لـن يـزداد ) بمعيار متوسـط الـدخل الفـردي والـذي ٣٠ – ٢٦يتراجع ترتيبها عالميًَّا إلى المرتبة (

معـــدالت الفقـــر وفجـــوة  -بالتبعيـــة  –وســـوف تـــزداد ، % فقـــط٢إال بحـــوالي  -عندئـــذ  –ســـنويًَّا 

الـــدخول وســـوف يـــزداد العـــبء الضـــريبي علـــى الطبقـــة الوســـطى وقـــد يـــدفعها إلـــى التفكيـــر فـــي 

الهجرة وفي صحبتها العقول المبدعة والتـي وصـفت اإلسـتراتيجية هجرتهـا بأنهـا الخطـر األكبـر 

  وقادها منطق المخالفة إلى صك مصطلح " النمو المتسارع ".، ... إلخ.)٢٠(ائيلعلى إسر 

                                                 

 . ٣٠١ص  -المرجع السابق  ) ١٩(

 .٥٢ص  -المرجع السابق   )٢٠(



٤٨  

فــإن اإلســتراتيجية قامــت بصــك مصــطلح النمــو المتســارع وفقــًا  –وعبــر رؤيتــي  –وفــي تقــديري 

فلقد استخدمته كمعادل لمصطلح النمو المقارن والذي يستعيد مجددًا ، لمنطق دفاعي ديناميكي

المتسارع لـديها لـيس سـوى الرصـد المقـارن لمعـدالت النمـو وللمخرجـات فالنمو ، الوعي بالخطر

. أحــدهما يســلك فــي إطــار فرضــيات تعتمــدها اإلســتراتيجية وأهمهــا نمــو .االقتصــادية لوضــعين

والثـــاني يســـلك فـــي إطـــار ثبـــات ، %٦النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي ســـنويًَّا بمعـــدل يقـــارب حـــوالي 

وهـو ، %٣,٧لمحلي اإلجمالي سنويًَّا بمعدل يبلغ حـوالي المعطيات السائدة وأهمها نمو الناتج ا

ــــه  ــــذكير بــــه فــــي ســــطورها الختاميــــة وضــــمنت معدالت ــــذي عــــاودت اإلســــتراتيجية الت الوضــــع ال

الــوعي بــالخطر لــدى مكونــات  –مجــددًا  -لتســتعيد بــه ، ومخرجاتــه فــي أحــد جــداولها األخيــرة

  المجتمع اإلسرائيلي. 

وهـــذه ، أمـــام إســـتراتيجية للـــدفاع الـــديناميكي–ة أخـــرى ومـــن وجهـــة نظـــري ومـــر  –. فـــنحن .وبعـــد

تسعى إلى تعبئة اإلمكان المدخر وماتسعى إليه نستطيع أن نقتفـي  –بطبيعتها  –اإلستراتيجية 

  أثره في البعد االقتصادي بدءًا من ملف العمالة والبطالة.

 

 العمالة والبطالة: نقطة البدء ومالحظات تحليلية

كالســــــــيكي هــــــــو  –حت اإلســــــــتراتيجية بــــــــأن النمــــــــوذج النيــــــــو فــــــــي البعــــــــد االقتصــــــــادي صــــــــر 

وهـــــــو نمـــــــوذج اقتصـــــــادي يهـــــــتم بجانـــــــب العـــــــرض (الـــــــذي يختـــــــزن ، )١(٢٦خيارهـــــــا المرجعـــــــي

ـــــــب ويقبـــــــل ، اإلمكـــــــان المـــــــدخر فـــــــي االقتصـــــــاد القـــــــومي) بـــــــأكثر ممـــــــا يهـــــــتم  بجانـــــــب الطل

، هبمنطـــــق اإلحـــــالل بـــــين رأس المـــــال والعمـــــل لتحقيـــــق نفـــــس الحجـــــم مـــــن اإلنتـــــاج أو لزيادتـــــ

 )٣(ومعامــــــل رأس المــــــال )٢(. فهــــــو يعطــــــي اهتمامــــــًا لمعامــــــل التكثيــــــف الرأســــــمالي.ومــــــن ثــــــم

و كــــــان اهتمامهــــــا ، معمــــــالن اســــــتقرا فــــــي الئحــــــة اهتمامــــــات اإلســــــتراتيجية -بالفعــــــل–وهمــــــا 

  وكان اهتمامها بالثاني ضمنّيًا وكشفت عنه دراستنا وتوقفت أمامه.، باألول صريحاً 

                                                 
 

  . ٢٥٧ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إسرائيل إستراتيجية 

 معامل التكثيف الرأسمالي = رأس المال / العمل.  )٢(

 معامل رأس المال = رأس المال / الناتج.   )٣(



٤٩  

لـــــــدى عـــــــرب  )٤(الهتمـــــــام اإلســـــــتراتيجية بمعـــــــدل المشـــــــاركةهـــــــذه المداخلـــــــة تعطـــــــي تفســـــــيرًا 

فالمعـــــــدل يختـــــــزن نقطـــــــة البـــــــدء فـــــــي تعبئـــــــة اإلمكـــــــان المـــــــدخر لقـــــــوى ، إســـــــرائيل والحريـــــــديم

فوفقـــــًا اإلســـــتراتيجية.. فـــــإن ، . بـــــدءًا مـــــن عـــــرض العمـــــل.العـــــرض فـــــي االقتصـــــاد اإلســـــرائيلي

ب حـــــــوالي م) ينبغـــــــي أن يقـــــــار ٢٠٢٨ – ٢٠٠٨معـــــــدل نمـــــــو حجـــــــم العمـــــــل خـــــــالل الفتـــــــرة (

ـــــــق معـــــــدل النمـــــــو المرغـــــــوب ، % ســـــــنوّياً ٢,٢ ـــــــح عليـــــــه اإلســـــــتراتيجية لتحقي وهـــــــو معـــــــدل تل

ألن البـــــديل وهـــــو تراجـــــع معـــــدل نمـــــو حجـــــم العمـــــل إلـــــى ، %)٦للنـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي (

ـــــــة١,٧حـــــــوالي  ـــــــي ظـــــــل معـــــــدالت المشـــــــاركة الحالي ـــــــادة الرصـــــــيد ، % ف ســـــــوف يقتضـــــــي زي

ووفقــــــًا  –م)  بعــــــالوة إضــــــافية تعــــــادل ٢٠٢٨ /٢٠٠٨الرأســــــمالي اإلســــــرائيلي خــــــالل الفتــــــرة (

% مـــــــــن قيمـــــــــة الرصـــــــــيد ٢٥حـــــــــوالي  –لتقـــــــــديرنا واســـــــــتنادًا إلـــــــــى معطيـــــــــات اإلســـــــــتراتيجية 

الرأســـــمالي المطلـــــوب لتحقيـــــق النمـــــو المرغـــــوب للنـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي فـــــي ظـــــل إرتفـــــاع 

  %.٢,٢معدل نمو حجم العمل إلى 

ـــــــة رأس المـــــــال  ـــــــار أن تكلف ـــــــة  –وباعتب ـــــــد -مـــــــن ناحي ـــــــي تب ـــــــة العمـــــــل ف ـــــــى مـــــــن تكلف و أعل

ـــــــة   ـــــــدرة مقارن ـــــــر ن ـــــــاجي األكث ـــــــث رأس المـــــــال هـــــــو العنصـــــــر اإلنت االقتصـــــــاد اإلســـــــرائيلي حي

ـــــــو كالســـــــيكي ، بالعمـــــــل ـــــــة أخـــــــرى  –وألن النمـــــــوذج الني ـــــــين  -مـــــــن ناحي ـــــــاإلحالل ب ـــــــل ب يقب

فـــــإن اإلســـــتراتيجية ، العنصــــرين (العمـــــل ورأس المـــــال) احتكامــــًا إلـــــى التكلفـــــة المقارنــــة بينهمـــــا

% ولــــــم تنحــــــاز ٢,٢إلــــــى نمــــــو حجــــــم العمــــــل بمعــــــدل  –وبحســــــابات اقتصــــــادية  –زت انحــــــا

ومــــن المؤكــــد إنــــه كانــــت هنــــاك أســــابًا أخــــرى لالنحيــــاز أعلنــــت عنهــــا ، إلــــى المعــــدل البــــديل

ــــديم وعــــرب  ــــة واإلســــراع فــــي دمــــج الحري ــــاء إعانــــات البطال ــــق بخفــــض أعب اإلســــتراتيجية وتتعل

ــــــي ــــــي نســــــيج المجتمــــــع اإلســــــرائيلي وتقل ــــــدرة إســــــرائيل ف ــــــل الق ــــــدخول وتفعي ــــــين ال ص الفجــــــوة ب

  .... إلخ.اإلنتاجية المدخرة في االقتصاد اإلسرائيلي

  

 

 

                                                 

يتقدمون إلى سوق العمل) / حجم القوة عدد الذين ال  –معدل المشاركة = (حجم القوة العاملة  ) ٤(

  العاملة.



٥٠  

  العرب والحريديم: معدل المشاركة ورهان إستراتيجي

اإلمكــان المــدخر لنمــو عــرض العمــل ال يكمــن فــي األغلبيــة اليهوديــة.. فمعــدل المشــاركة لــديها 

ال يتجـــاوز  –فقـــًا لتقـــديرات اإلســـتراتيجية و  –% وأقصـــى مســـتوى لـــه ٦١,٥يرتفـــع إلـــى حـــوالي 

% سـنويا ١,٣. فإن معدل نمو عرض العمل لـديها يقـارب حـوالي .ومن ثم، )٥(%٦٢,٤حوالي 

% فـــي حـــال ارتفـــاع معـــدل المشـــاركة إلـــى ١,٤إال إلـــى حـــوالي  –وفقـــًا لتقـــديراتنا  –ولـــن يـــزداد 

  قًا محسوسًا واليعتد به.%) ال يبدو فار ١,٤، %١,٣% والفرق بين المعدلين (٦٢,٤حوالي 

 ،مـرة أخـرى، . فهمـا.. فـإن الفـارق المحسـوس يبقـى لـدى عـرب إسـرائيل والحريـديم.وفي المقابـل

وعلــى الئحــة األهــداف حــددت اإلســتراتيجية هــدفًا برفــع ، مخــزون اإلمكــان المــدخر لقــوة العمــل

م) ٢٠٢٨ – ٢٠٠٨% في الفترة (٥٢,٨% إلى ٣٩,٣معدل المشاركة لدى عرب إسرائيل من 

وٕاذا قمنــا ، )٦(% فــي نفــس الفتــرة٥٣,٣% إلــى ٤١,٦ورفــع معــدل المشــاركة لــدى الحريــديم مــن 

. فإننــا نســتنتج أن معــدل نمــو عــرض العمــل لــدى عــرب .بإعــادة التأويــل الحســابي لهــذه النســب

ومعــدل نمــو ، %٤,٣% إلــى حــوالي ٢,٦إســرائيل ســوف يعــرف ارتفاعــًا محسوســًا مــن حــوالي 

% ٢,٨ارتفاعـًا محسوسـًا مـن حـوالي  –هو اآلخر  –ديم سوف يعرف عرض العمل لدى الحري

وبالتبعيــــة..فإن رهــــان اإلســــتراتيجية علــــى رفــــع معــــدل ، % خــــالل تلــــك الفتــــرة٤,٢إلــــى حــــوالي

وٕاذا  ، رهانـًا محوريـا –مـن الناحيـة االقتصـادية  –المشاركة لدى عرب إسرائيل والحريـديم يبـدو 

مــن إلتــواءات العثــرة وتــدني احتمــاالت  –وباالســتقراء  –. فإنهــا قــد تعــاني .مــا خســرت الرهــان

  .النجاح

  :وتقول، هذا االستقراء ليس حكمًا مرسًال ولكنه يستند إلى حيثياته المرجعية

فــي حالــة عــدم ارتفــاع معــدل المشــاركة لــدى العــرب والحريــديم إلــى  المعــدلين المرغــوبين  )١(

ل ســـوف يتراجـــع إلـــى فـــإن معـــدل نمـــو عـــرض العمـــ، % للحريـــديم)٤,٢، % للعـــرب٤,٣(

% كمعـــدل لنمـــو ٦وعندئـــذ.. فـــإن تحقيـــق الهـــدف المرغـــوب (، %٢,٢% بـــدًال مـــن ١,٧

                                                 

أسباب عدم تجاوز معدل  حد، ويبدو أن أ٢١٨ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل 

 – ١٥% يكمن في تراجع معدل المشاركة في الشريحة العمرية (٦٢,٤حاجز لدى األغلبية اليهودية المشاركة 

  كرية.عام) النخراطها في الخدمة العس ٢٤

 . ٢٦٨ص  -المرجع السابق 



٥١  

% ٤,٣النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي) ســـوف يقتضـــي زيـــادة إنتاجيـــة العمـــل بمعـــدل يقـــارب 

  .أيرلندا –استثناءًا  –وهو معدل ال تقدر عليه إسرائيل وأنجزته ، سنويا

% ســـوف يســـتدعي زيـــادة ٢,٢ض العمـــل بمعـــدل فـــإن نمـــو عـــر  –فـــي المقابـــل  -ولكـــن  )٢(

وهـــو معـــدل يبـــدو ممكنـــًا وقـــد  تقـــدر عليـــه إســـرائيل مـــن ، %٣,٨إنتاجيـــة العمـــل بحـــوالي 

 الناحية النظرية.. احتكامًا إلى سوابق تاريخية عرفتها دول متقدمة.

وهكذا.. فإن تحقيق المعدل المرغوب لنمو الناتج المحلي اإلجمالي يبدو محكومًا بعالقـة  )٣(

 %.٢,٢ببية تربط بينه وبين نمو حجم العمالة بمعدل بتأرجح حول س

استجابة عرب  –من قبيل تحصيل الحاصل  –. فإن اإلستراتيجية افترضت .ومن وجهة نظرنا

وحاولـــت أن تقـــدم حزمـــة مـــن اإلصـــالحات ، إســـرائيل والحريـــديم لجهـــود رفـــع معـــدل المشـــاركة

احتمــاالت عــدم اســتجابتهما  –فــي المقابــل  - ولكنهــا لــم تختبــر، والحــوافز دعمــًا لرفــع المعــدل

خاصـــة أن اإلســـتراتيجية اعترفـــت بالوضـــع األدنـــى الـــذي يعيشـــه عـــرب ، لجهـــود رفـــع المعـــدل

% مــن ٥٤فوفقــًا إلحصـائيات وردت بهــا.. فــإن ، )٧(إسـرائيل وحرمــانهم مــن حقـوق مســتحقة لهــم

% مـــن ١٤,٧فـــي مقابـــل ، ٢٠٠٦العـــائالت العربيـــة كانـــت تعـــيش تحـــت خـــط الفقـــر فـــي عـــام 

وهـذا الوضـع األدنـى اليعرفـه الفقـراء ، العائالت التي تنتمي إلى طائفة الحريـديم فـي نفـس العـام

ومن ثم.. فنحن أمام موقف يحمل ، ولكن يعرفه أيضًا المتعلمون منهم، من عرب إسرائيل فقط

رجـة د –بالضرورة  –وهو موقف يعوق ، أحكاما عنصرية لألغلبية اليهودية إزاء عرب إسرائيل

  من استعداد األغلبية اليهودية لتفعيل المشاركة. –بالضرورة  –استجابة عرب إسرائيل ويحد 

  

  العمالة األجنبية: هدف مرغوب وتوقع مضاد

درجـــة االســـتجابة لجهـــود رفـــع معـــدل المشـــاركة ليســـت " نقطـــة التخثـــر الشـــبكي " الوحيـــدة التـــي 

ولكــن نقــاط التخثــر ، %٢,٢لــى تعتــرض هــدف اإلســتراتيجية برفــع معــدل نمــو عــرض العمــل إ

. خفــــض نســــبة العمالــــة .%) كــــان لإلســــتراتيجية هــــدفًا فرعيــــًا وهــــو٢,٢فحــــول معــــدل (، تتعــــدد

                                                 

 .٦٢-٦١ص ص  -المرجع السابق 



٥٢  

، )٨(م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨% خـــالل الفتـــرة (٣% إلـــى ٩األجنبيـــة / حجـــم العمـــل اإلجمـــالي مـــن 

  :ولكنه هدف قد يصعب تحقيقه وفقًا للمقدمات والتقديرات التالية

التكـــافؤ بـــين معـــدل نمـــو عـــرض العمـــل ومعـــدل نمـــو الطلـــب علـــى  افترضـــت اإلســـتراتيجية )١(

  .وهو افتراض يسلم به النموذج النيو كالسيكي، العمل

% وهـــو معـــدل يقبـــل بـــه النمـــوذج تحســـبًا ٥ارتضـــت اإلســـتراتيجية معـــدًال للبطالـــة يقـــارب  )٢(

 الختالالت قصيرة المدى في توازنات سوق العمل في حال القيام بتوسعات اقتصادية.

فإن إجمـالي حجـم ، %٢,٢بار أن المعدل المرغوب لنمو عرض العمل يبلغ حوالي وباعت )٣(

 :وحيــث إن، مليــون فــرد ٤,٣٩٩م ســوف يرتفــع إلــى حــوالي ٢٠٢٨العمــل فــي نهايــة عــام 

فـــإن معـــدل البطالـــة لعـــام ، معـــدل نمـــو عـــرض العمـــل = معـــدل نمـــو الطلـــب علـــى العمـــل

. إال بـإحالل العمالـة .%٥ى % سوف يظل قائمًا ولن يـنخفض إلـ٧والذي يعادل  ٢٠٠٨

مليــون فــرد  ٠,٩. يجــرى االســتغناء عــن حــوالي .ومــن ثــم، المحليــة بــديًال للعمالــة األجنبيــة

 .)٩(من العمالة األجنبية

                                                 

  .٢٠٥، ص ٢٣ص   -إلستراتيجية أكثر  من مرة: المرجع السابق هذا الهدف عبرت عنه ا )٨(

 يمكن تقدير هذا الرقم من خالل العملية الحسابية التالية:  )٩(

 ٢,٧٣٢= ٢٠٠٨لة في عام ، فإن حجم العما٢٨٧): المرجع السابق ص ٣٠) وفقًا للجدول ((أ

  % من القوة العاملة.٧مليون فرد، ومعدل البطالة يعادل 

  (ب) وبالتالي.. فإن:

  )/ القوه العاملة.٢,٧٣٢ –= (القوه العاملة  ٠,٠٧

  مليون فرد. ٢,٩٣٨=  ٢٠٠٨ج) وبالتبعية.. فإن: حجم القوة العاملة في عام (

% سنويا، فإن: حجم القوة ٢,٢لقوة العاملة بمعدل تنمو ا –ووفقًا لفروض اإلستراتيجية  –) وحيث (د

  مليون فرد. ٤,٥٤م = ٢٠٢٨العاملة في عام 

  %)، فإن:٢,٢ينمو الطلب على العمل بنفس المعدل ( –ووفقًا لفروض اإلستراتيجية  –(هـ) وحيث 

  مليون فرد. ٤,٢٢٢م = ٢٠٢٨حجم العمالة الفعلي في عام 

  ) وعندئذ.. فإن:(و



٥٣  

فـإن حجـم العمالـة ، )١٠(مليـون فـرد ٠,٢٤حجم العمالة األجنبية الفعليـة يعـادل  :وحيث إن )٤(

مليون فـرد  ٠,١٥وف يعادل حوالــــي األجنبية التي سوف يجري استبقاؤها في إسرائيل  س

% مـــن إجمــالي حجــم العمـــل فــي عـــام ٣وهــذا الحجــم يمثـــل حــوالي ، )٠,٠٩ – ٠,٢٤(=

 .)٤,٣٩٩/  ٠,١٥% = ٣م (٢٠٢٨

 – ٢٠٠٨. أن العمالــــة األجنبيــــة قــــد تــــزداد خــــالل الفتــــرة (.ولكــــن التوقــــع عنــــدي بأســــبابه )٥(

  :استقراؤها هكذاواألسباب تكمن في تفاصيل اإلستراتيجية ويمكن ، م)٢٠٢٨

، قطاع التشييد وقطاع البنية األساسية يستقرا ضمن اهتمامات اإلستراتيجية وأولوياتها  )أ (

فـأعلى معـدل متوقـع ، وهذا االهتمام بأولويته يعبر عن نفسه في توقعات اإلسـتراتيجية

بينما بأتي ، %٥,٤لنمو العمالة في التبويب القطاعي يأتي في قطاع التشييد بحوالي 

 –تباعــًا  –لترتفــع ، %٢,٢لبنيــة األساســية فــي المرتبــة الثالثــة بمعــدل يقــارب قطــاع ا

% فـي عـام ١٢نسبة حجم العمل في القطـاعين / إجمـالي العمالـة الفعليـة مـن حـوالي 

  .)١١(م٢٠٢٨% في عام ١٤إلى حوالي  ٢٠٠٨

وألن نسبة محسوسة من العمالة في هذين القطاعين (وبالذات في قطاع التشييد) هي   )ب (

وألن ، لـة غيــر متعلمـة وغيــر مؤهلـة وتقبــل بـأجور منخفضــة وبظـروف عمــل شــاقةعما

                                                                                                                             

  %.٧=  ٤,٥٤)/ ٤,٢٢٢ – ٤,٥٤( معدل البطالة =

  %، فإن حجم العمالة الفعلي والمرغوب.. يمكن تقديره هكذا: ٥(س) ولكي ينخفض معدل البطالة إلى  حوالي 

  ٤,٥٤حجم العمالة الفعلي والمرغوب)/ – ٤,٥٤= ( ٠,٠٥

  ومن ثم:

  مليون فرد ٤,٣١٣حجم العمالة الفعلي والمرغوب = 

مليون فرد)  ٠,٠٩بين حجم العمالة الفعلي والمرغوب وحجم العمالة الفعلي (( ح ) وفي الحاصل.. فإن الفرق 

حجم العمالة األجنبية التي ينبغي االستغناء عنها،   –بالضرورة  –]، يعادل ٤,٢٢٢ – ٤,٣١٣=  ٠,٠٩[ 

  لتحل بديًال لها عمالة محلية.

 .٣٩ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل  )١٠(

 . ٢٧٢ص  -السابق )المرجع ١١(



٥٤  

. فإنه من المتوقع أن يزداد الطلـب علـى العمالـة األجنبيـة .العمالة األجنبية تقبل بذلك

ولعـــل اإلســـتراتيجية قـــد ، فـــي هـــذين القطـــاعين (وفـــي قطـــاع التشـــييد وبصـــفة خاصـــة)

. فــإن إنتاجيــة العمــل فــي قطــاع التشــييد .فوفقــًا لتوقعاتهــا، بــذلك –ضــمنيًا  –اعترفــت 

تنمو بمعدل أقل من المتوسط العام لمعدل نمـو إنتاجيـة العمـل علـى المسـتوى القـومي 

فالعمالـة األجنبيـة ، )١٢(م) ٢٠٢٨-٢٠٠٨%)  خـالل الفتـرة (٣,٨% في مقابـل ٢,٨(

 منخفضة اإلنتاجية نسبيا.

جاتهـا مــن المهندســين فــي قطــاعي أن اإلسـتراتيجية تعتــرف بــالفجوة المتســعة بــين احتيا  )ج (

، التشــييد والبنيــة األساســية مــن ناحيــة والمتــاح فــي ضــوء المعطيــات مــن ناحيــة أخــرى

يقفــز  –وفقــًا الحتياجــات اإلســتراتيجية  –فالمعــدل المرغــوب لزيــادة أعــداد المهندســين 

بينما المعدل المتاح وفي إطار ، م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨% خالل الفترة (٣,٢إلى حوالي 

ولـم تقـدم اإلسـتراتيجية إجابـة قاطعـة حـول ، )١٣(%١,٤ات الحالية ال يزيد عـن المعطي

 .. ليبقى الباب مفتوحًا أمام العمالة األجنبية.كيفية سد الفجوة

فـإن العمالـة األجنبيـة تحظـى ، وباإلضافة  إلـى قطـاع التشـييد وقطـاع البنيـة األساسـية  )د (

القتصــــــادية فــــــي هــــــذه وألن المشــــــروعات ا، بفــــــرص عمــــــل فــــــي القطاعــــــات التقليديــــــة

. أنهــا مشــروعات تفضــل .بمعنــى، القطاعــات أكثــر حساســية للتكــاليف مقارنــة بالعائــد

، مـع ثبـات التكـاليف –علـى سـبيل المثـال  -% ١٠وضعًا ينخفض فيـه العائـد بنسـبة 

، مــــع ثبــــات العائــــد -مثــــاًال  -%  ١٠بالمقارنــــة بوضــــع ترتفــــع فيــــه التكــــاليف بنســــبة 

إلى تفضيل العمالة األجنبية النخفاض  –بالتبعية  –تدفعها وحساسيتها إزاء التكاليف 

واإلسـتراتيجية لـم تقـدم حـًال اقتصـاديا لهـذه الحساسـية والتـي تفـتح بابـًا للعمالـة ، أجورها

بتقـديم حـل إجرائـي بـاقتراح اتخـاذ بعـض اإلجـراءات  -فقـط  –األجنبية ولكنهـا اكتفـت 

، )١٤(األجنبيـــــة فـــــي مشـــــروعاتهمتجـــــاه أصـــــحاب األعمـــــال إللـــــزامهم بخفـــــض العمالـــــة 

 والحلول اإلجرائية قد التكفي وحدها إلغالق الباب.

                                                 

 . ٢٧٢ص -): المرجع السابق ١٢) والجدول (١١تم تقدير هذين المعدلين من التوقعات الواردة في الجدول (

  .٢٥٣ – ٢٥٢ص ص  - المرجع السابق

 .٢٠٥ص  -المرجع السابق  



٥٥  

فإن نسبة حجم العمالة األجنبية / إجمـالي حجـم العمالـة سـوف تتجـاوز  –في التقدير  –وهكذا 

 -هكذا –وتبدو اإلستراتيجية ، %٥سوف يفوق  –بدوره  –ومن ثم.. فإن معدل البطالة ، %٣

البطالـــة فـــي إطـــار العمالـــة الكاملـــة وهـــي مشـــكلة حاولـــت أن تتجنبهـــا عـــاجزة عـــن حـــل مشـــكلة 

  والتغوص فيها.. على الرغم من أنها أرسلت  إشارات مبكرة إليها.

   

 مشكلة البطالة: حل غير نهائي

في الصفحات األولى لإلستراتيجية جاءت أشارة بأن معدل البطالة غير التقليدي تجـاوز معـدل 

. فــإن معــدل البطالــة .وبالتــالي، %)٧% فــي مقابــل ١١( ٢٠٠٨م البطالــة التقليــدي خــالل عــا

ووفقــًا لمــا ، )١٥(% خــالل هــذا العــام١٨اإلجمــالي (التقليــدي وغيــر التقليــدي) ارتفــع إلــى حــوالي 

جاء في اإلستراتيجية.. فإن حجم البطالة غير التقليدية كان يتـوزع بـين ثالثـة أطيـاف وتفاوتـت 

والذين واتتهم فرص ، %)٥٢ا من فرصة الحصول على عمل (أثقاله النسبية هكذا: الذين يأسو 

والــذين باشــروا عمــًال ، %)١٠أســبوع ( ٣٧عمــل مؤقتــة ولكــنهم مارســوا العمــل لمــدة لــم تتجــاوز 

فـإن عــدد اليائســين  –ووفقـًا لتقــديراتنا  –وبالتــالي ، )١٦(%) ٣٨أســبوع ( ٣٧مؤقتـًا لمــدة تتجـاوز 

أســبوع  ٣٧ســوا عمــًال مؤقتــًا لمــدة ال تتجــاوز مــن الحصــول علــى فرصــة عمــل وعــدد الــذين مار 

أشــبه بمــن لــم يحصــلوا علــى أي  –معــًا  –وهمــا ، ٢٠٠٨مليــون فــرد عــام  ٠,٢يبلغــون حــوالي 

هــو  ٢٠٠٨. فــإن معــدل البطالــة الفعلــي واألقــرب إلــى الحقيقــة فــي عــام .وبالتــالي، فرصــة عمــل

  %.٧% وليس ١٤

حقيقـة ومعـدل البطالـة الرسـمي لـيس أمـرًا معلقـًا الفارق بين معدل البطالة الفعلي واألقرب إلى ال

ولكنــــه معلــــق أيضــــًا بتقــــديرات اإلســــتراتيجية ويمثــــل "نقطــــة تخثــــر شــــبكي"  ، فقــــط ٢٠٠٨بعــــام 

% بـــــدًال مـــــن ٧٤فاإلســـــتراتيجية أعلنـــــت هـــــدفًا برفـــــع معـــــدل العمالـــــة إلـــــى ، تعتـــــرض طريقهـــــا

                                                 

 .٢٣ص  -المرجع السابق 

 .٢٠١ص  -المرجع السابق 



٥٦  

فلسـوف نسـتنتج ، %)٧٤ن (وعنـدما نعـاود التقـدير الحسـابي بمفرداتـه للمعـدل المعلـ، )١٧(%٧١

  :أن اإلستراتيجية   باتت أمام أحد خيارين

  .) أسبوع٣٧تحويل كل فرص العمل المؤقتة إلى فرص تمتد إلى أكثر من ( -١

% مـن حجـم ٣٢خفض نسبة عدد اليائسين من الحصول على فرص عمل إلى حوالي  -٢أو 

  .البطالة غير التقليدية

كمــا  -% ٥لفعلــي واألقــرب إلــى الحقيقــة لــن يهــبط إلــى . فــإن معــدل البطالــة ا.وفــي الحــالتين

  .%١١ – ٨ولكن قد يرتفع إلى حوالي  -قدرت اإلستراتيجية 

. أن اإلسـتراتيجية لـم تحسـم أمرهـا بـين الخيـارين ولكنهـا حاولـت أن تقفـز عليهمـا .ويلفت نظـري

يقبل الفرد بأي وهي نظرية تروج لضرورة أن ، جديدة وهي " العمل أوًال " –بتبني نظرية قديمة 

 –وتــروج ، أثنــاء دورة العمــل –أيــا مــا كانــت  –فرصــة عمــل حتــى يتســنى لــه اكتســاب مهــارات 

ــــام الفــــرد بنفســــه بالبحــــث عــــن هــــذه الفرصــــة -أيضــــًا  ــــخ.لقي وذهبــــت اإلســــتراتيجية فــــي ، .. إل

  .)١٨(استطراداتها إلى حد القول بأن سياسة العمل قد باتت ذات توجهات فردية

. أنهــا .خاصــة، رتبــاك فــي ســوق العمــل ولــم تقــدم اإلســتراتيجية تصــورًا الحتوائــههنــاك بالفعــل ا

وفــاءًا منهــا للنمــوذج النيــو كالســيكي أعطــت اهتمامــًا لجانــب عــرض العمــل بــأكثر ممــا أعطــت 
                                                 

 تعريفها لمعدل العمالة ولكن المفردات التفصيلية التي أوردتها، ولم تقدم اإلستراتيجية ٢٣ص  -المرجع السابق 

  تقودنا إلى العالقة الحسابية التالية للتعريف بالمعدل:

  ع) / (س + ل + ع) - معدل العمالة = (س + ل 

  حيث:

  س = عدد الذين لديهم فرص عمل دائمة.

  ) أسبوع.٣٧اوز (ل = عدد الذين لديهم فرص عمل مؤقتة ولكنهم يباشرون العمل لمدة تتج

  ع = عدد اليائسين من الحصول على فرصة عمل (و / أو) عدد الذين لديهم فرصة عمل

  ) أسبوع.٣٧عمل مؤقتة ولكنهم يمارسون العمل لمدة أقل من (

  البطالة اإلرادية. –س + ل + ع = القوة العاملة 

 . ١٩٨ص  -المرجع السابق 



٥٧  

وتحفظت إزاء تقديم أي دعم نقدي ألصحاب العمل تحفيـزًا لهـم ، )١٩(لجانب الطلب على العمل

. فـإن الدولـة اإلسـرائيلية إذا مـا تبنـت .وفـي تقـديري، )٢٠(ؤسسـاتهمعلى زيادة عـدد العمـال فـي م

. فلــن تجــد مفــرا مــن تقــديم حــوافز ألصــحاب العمــل تحفيــزًا لهــم علــى زيــادة .هــذه اإلســتراتيجية

وأيضـًا لـن تجـد مفـرا مـن زيـادة الطلـب الحكـومي والحفـاظ علـى نسـبته إلـى  ، الطلب على العمل

فرضـــية ســـوف نبـــرهن علـــى صـــحتها فـــي المحـــور الرابـــع مـــن إجمـــالي النـــاتج المحلـــي.. وهـــي 

  دراستنا.

 –. فــإن اإلســتراتيجية لــم تقــدم حــال نهائيــا إلشــكالية البطالــة والتــي صــارت .وفــي كــل األحــوال

فهــــي ، بمثابــــة إحــــدى نقــــاط التحثــــر الشــــبكي فــــي مســــار اإلســــتراتيجية –بــــدورها وفــــي تقــــديرنا 

وتحــول ، رة العمــل والــذي تــراهن عليــه اإلســتراتيجيةاإلشــكالية التــي ســوف تحــول دون تــراكم خبــ

دون تحصــــيل العوائــــد المتوقعــــة مــــن االســــتثمار فــــي رأس المــــال البشــــري والتــــي تــــراهن عليهــــا 

وتحـــول دون ارتفــاع معـــدل المشــاركة لـــدى عــرب إســـرائيل والحريــديم وهـــو رهـــان ، اإلســتراتيجية

ن النمــو المتســارع للنــاتج المحلــي . ســوف يحــول دو .وكــل ذلــك، ... إلــخ.راديكــالي لإلســتراتيجية

. فلقــــد راهنــــت .وفــــي الحاصــــل، )٢١(اإلجمــــالي بالمعــــدالت التــــي توقعتهــــا وهــــو مــــا اقــــرت بــــه 

، )٢٢(اإلستراتيجية على زيادة إنتاجية العمل وأطمئنت إلى تأثيره على زيـادة الطلـب علـى العمـل

بقـى هـي أحـد مفـاتيح الشـفرة ولكـن زيـادة إنتاجيـة العمـل ت، وقد ال يتحقق التأثير كما ترغـب فيـه

   .في هذه اإلستراتيجية ومن حولها تدور تفرعات كثيرة

  

                                                 

 .٦١ص  - المرجع السابق )١٩(

، ص ٦١ص  -التحفظ في عدة صفحات باإلستراتيجية وعلى سبيل المثال:المرجع السابق يتكرر هذا  )٢٠(

 .١٩٧، ص ١٩٣

 .٢٦٣ص  -المرجع السابق  )٢١(

وفقًا للنظرية النيوكالسيكية.. فان الطلب على العمل هو دالة إلنتاجيته الحدية، (أي إنتاجية العامل  )٢٢(

 ا ازداد الطلب على العمل عند نفس األجر.األخير)، وكلما ازدادت هذه اإلنتاجية.. كلم



٥٨  

  إنتاجية العمل: الشرط القاعدي والممر غير االنسيابي

برفــع  –ووفقــًا لإلســتراتيجية  –تعبئــة اإلمكــان المــدخر فــي االقتصــاد اإلســرائيلي ال يتعلــق فقــط 

بزيــادة إنتاجيــة العمــل بمعــدل  –أيضــًا  –ولكــن يتصــل ، %٢,٢معــدل نمــو العمالــة إلــى حــوالي 

وهــو المعــدل الــذي يمثــل شــرطًا ، م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨% ســنويًا خــالل الفتــرة (٣,٨يبلــغ حــوالي 

، %٦قاعديًا للهدف المعلن في اإلستراتيجية بنمو الناتج المحلي اإلجمـالي بمعـدل ال يقـل عـن 

اإلسـرائيلية ميـزة تنافسـية  . فـإن زيـادة إنتاجيـة العمـل سـوف تمـنح الصـادرات.وعلى جانـب آخـر

صــافية فــي األســواق الدوليــة ارتباطــًا بخفــض ســعر صــرف العملــة المحليــة (الشــيكل) دون آثــار 

. فــإن هــذا االرتبــاط يبــدو مشــروطًا بزيــادة إنتاجيــة العمــل فــي .وبــين قوســين، تضــخمية مواكبــة

ال يجـرى  القطاعات التقليديـة بصـفة خاصـة؛ ألن نسـبة محسوسـة مـن منتجـات هـذه القطاعـات

  .تداولها في دورة المبادالت الدولية

. لنجـــاح .. فـــإن زيـــادة إنتاجيـــة العمـــل تبـــدو شـــرطًا ال بـــديل لـــه وال يمكـــن إحاللـــه بـــأخر.وهكـــذا

ولكنهـــا تـــتالمس مـــع ، وهـــذه المداخلـــة ال تنســـحب إلـــى اعتبـــارات اقتصـــادية فقـــط، اإلســـتراتيجية

  .اعتبارات اجتماعية أيضاً 

ــــدخول " التــــي أفــــردت لهــــا االجتمــــاعي" وٕانتاجيــــة ال" عمــــل يتقاطعــــان معــــًا فــــي بــــؤرة " فجــــوة ال

اإلســتراتيجية ســطورًا ممتــدة فــي ســياق حــديثها عــن عــدم عدالــة توزيــع الــدخل والتــي ارتفــع بهــا 

تـــرتبط بفجـــوة إنتاجيـــة  –ووفقـــًا لإلســـتراتيجية  –ففجـــوة الـــدخول ، )١(٠,٣٧٩معامـــل جينـــي إلـــى 

تقـود  –بـدورها  –وفجـوة اإلنتاجيـة ، والقطاعات التقليديـة العمل بين القطاع التكنولوجي المتقدم

  . )٢(إلى فجوة األجور

، ولكن الممر إلى زيـادة إنتاجيـة العمـل لـيس سـهًال أو انسـيابيا وهـو مـا تعتـرف بـه اإلسـتراتيجية

فهنــــاك إشــــكالية االقتصــــاد الثنــــائي والتــــي تعلــــن عنهــــا اإلســــتراتيجية فــــي صــــفحاتها األولــــى وال 

. قطــاع تكنولــوجي .إلــى قطــاعين –وبمعيــار األداء  –فاالقتصــاد اإلســرائيلي ينقســم ، )٣(تفارقهــا

متقــــدم ويتســــم بــــالتكثيف المعرفــــي واســــتخدام تكنولوجيــــا متطــــورة واالســــتجابة لإلبــــداع وارتفــــاع 
                                                 

 .٢٦ص   -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إستراتيجية  إسرائيل  .١

 .٣٨ص  -المرجع السابق  .٢

 .١٤ص  -المرجع السابق  .٣



٥٩  

وقطاعـــــات تقليديـــــة وتتســـــم بتراجـــــع مســـــتويات األجـــــور وعـــــدم االســـــتجابة ، مســـــتويات األجـــــور

  .. أن هناك فارق في إنتاجية العمل بينهما.ومن البديهي، إلخ ....للتطورات التكنولوجية

  

 االقتصاد الثنائي وفارق اإلنتاجية: مقدمة في إشكالية

يتضــح الفــارق المحســوس ، ٢٠٠٨بــالعودة إلــى اإلحصــائيات التــي أوردتهــا اإلســتراتيجية لعــام  

فالنسـبة بـين ، التقليديـة. القطاع التكنولوجي المتقدم والقطاعـات .بين إنتاجية العمل في كل من

. وقطاع الصناعات التقليدية وقطـاع .إنتاجية العمل في القطاع  التكنولوجي المتقدم من ناحية

التجــارة وقطــاع الخــدمات الماليــة وقطــاع التشــييد وقطــاع البنيــة األساســية وقطــاع الزراعــة مــن 

ن وفـــــي المقـــــار ، %١٤٤، %١١٠، %١٥٠، %٢١٦، %١٧٩ :تتـــــابع هكـــــذا، ناحيـــــة أخـــــرى

. فــإن نســبة إنتاجيــة العمــل فــي القطــاع التكنولــوجي المتقــدم/ متوســط إنتاجيــة العمــل فــي .العــام

      .)٤(%١٤٧باقي القطاعات تعادل حوالي 

فــارق اإلنتاجيــة يســتعيد مــا ذكرنــاه قــبًال عــن تعبئــة اإلمكــان المــدخر فــي االقتصــاد اإلســرائيلي 

سـتراتيجية وهـي تؤكـد علـى أن الفـارق بـين وهو مـا عبـرت عنـه اإل، كقاعدة ارتكاز لإلستراتيجية

إنتاجيــــة القطــــاع التكنولــــوجي المتقــــدم والقطاعــــات التقليديــــة ســــوف يحــــول دون تواصــــل حــــراك 

   .)٥(إسرائيل وخالل العقدين التاليين عبر مسار " النمو المتسارع "

 فالقطـــــاع، وكأنهـــــا زاويـــــة حـــــادة –ومـــــن وجهـــــة نظـــــر اإلســـــتراتيجية  –اإلشـــــكالية تبـــــدو هكـــــذا 

ويسـاهم ، )٦(٢٠٠٨% فقط من إجمالي العمالة في عام ١٠التكنولوجي  المتقدم ال يضم سوى 

وحاولـت اإلسـتراتيجية أن تنفـرج ، )٧(% من الناتج المحلي اإلجمـالي فـي نفـس العـام١٥بحوالي 

م ٢٠٢٨ولكــن ســقف توقعاتهــا وعنــد حــدوده القصــوى فــي عــام ، . برفــع النســبتين معــاً .بالزاويــة

                                                 

 .٢٧٢ص  -): المرجع السابق ١٢) وجدول (١١تم تقدير هذه النسب من البيانات الواردة بجدول ( .٤

 .٥٥ص  -المرجع السابق  .٥

 .٢٧٢ص  -): المرجع السابق ١١نسبة من جدول (تم تقدير هذه ال .٦

 .٢٧٢ص   -): المرجع السابق ١٢تم تقدير هذه النسبة من جدول ( .٧
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ـــدم إلـــى حـــوالي ارتفـــع بنســـبة  % مـــن حجـــم العمالـــة ١٤العمالـــة فـــي القطـــاع التكنولـــوجي المتق

  .)٩(%٢١وبنسبة إسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي  )٨(الكلية

همــــا أقصــــى مــــا يحتملــــه اإلمكــــان المــــدخر فــــي االقتصــــاد  –وفــــي تقــــديرنا  –هاتــــان النســــبتان 

ع معدل نمـو العمالـة فـي القطـاع التكنولـوجي إلى ارتفا –وببساطة  –فهما تؤشران ، اإلسرائيلي

وٕاسرائيل ال تقدر علـى تجـاوز  )١٠(م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨% خالل الفترة (٣,٨المتقدم إلى حوالي 

 –. ألن تـدفقات المهـاجرين المـؤهلين والمتعلمـين لـم تعـد .هذا السقف في تعبئة العمالة المؤهلة

 –كـــذا  –والنســـبتان ، ل فـــي إســـرائيلرافـــدًا لتغذيـــة مضـــخات العمـــل المؤهـــ –وكمـــا ســـبق القـــول 

تؤشـــران أيضـــًا إلـــى زيـــادة إنتاجيـــة العمـــل فـــي القطـــاع التكنولـــوجي المتقـــدم بمعـــدل يبلـــغ حـــوالي 

  .معدل مرتفع ويمثل سقفًا للتوقعات –بالفعل  –. وهو .خالل تلك الفترة )١١(%٤,١

يــة العمــل علــى المســتوى . ال يبقــى أمــام اإلســتراتيجية وصــوًال إلــى هــدفها بزيــادة إنتاج.وبالتــالي

إال الـــدفع فـــي اتجـــاه زيـــادة متوســـط إنتاجيـــة العمـــل فـــي بـــاقي ، % ســـنوياً ٣,٨القـــومي بحـــوالي 

ــــرة ( )١٢(%٣,٧القطاعــــات بمعــــدل يقــــارب   –بالفعــــل  –وهــــو ، م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨خــــالل الفت

                                                 

- ): المرجع السابق١٢بجدول (اإلستراتيجية تم تقدير هذه النسبة استنادًا إلى التوقعات التي أوردتها  .٨

 .٢٧٢ص 

): المرجع السابق ١١بجدول (اإلستراتيجية تم تقدير هذه النسبة استنادًا إلى التوقعات التي أوردتها  .٩

 .٢٧٢ص  -

ص  -): المرجع السابق ١٢تم تقدير هذه النسبة وفقًا لإلحصائيات والتوقعات الواردة بجدول ( .١٠

٢٧٢. 

): المرجع ١٢)، جدول (١١تم تقدير هذه النسبة وفقًا لإلحصائيات والتوقعات الواردة بجدول ( .١١

 .٢٧٢السابق ص 

  نتاجه هكذا:هذا المعدل يمكن است .١٢

  + متوسط معدل نمو إنتاجية العمل في باقي القطاعات) ١(٠,٧٩) + ١,٤١) (٠,٢١) = (٠,٠٣٨+  ١(

  ومن ثم:

 %٣,٧متوسط معدل نمو إنتاجية العمل في باقي القطاعات = 
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ولين مـن اإلحصـائيات والتوقعـات الـواردة بالجـد –حسـابيا  –المعدل الذي بمقدورنا أن نستنتجه 

  .) والسابق اإلشارة إليهما١٢(، )١١(

يقودنـا ، . وتحديـدًا فـي القطاعـات التقليديـة.الرهان على زيادة إنتاجية العمل فـي كـل القطاعـات

إلـــى النمـــوذج التحليلـــي الـــذي تتبنـــاه اإلســـتراتيجية فـــي مقاربتهـــا إلنتاجيـــة العمـــل وٕالـــى تقـــديرات 

  مربعات شاغرة في اإلستراتيجية. تأشيرية للمعامالت الرأسمالية والتي نملء بها

  

  معامل التكثيف الرأسمالي ومعامل رأس المال: نقطة ضعف وتقديرات تأشيرية

وهـــذا النمـــوذج يعطـــي ، تتبنـــى النمـــوذج النيـــو كالســـيكي –وكمـــا ســـبق القـــول  –اإلســـتراتيجية 

م تعلــن عنـــه وهــذا االهتمــا، اهتمامــًا تقليــديا لمعامــل التكثيــف الرأســمالي (رأس المـــال / العمــل)

معامـــل  :لثالثـــة متغيـــرات رئيســـية )١٣(اإلســـتراتيجية عنـــد مقاربتهـــا إنتاجيـــة العمـــل كدالـــة طرديـــة

. فـنحن أمـام دالـة .وهكـذا، )١٤(التنمية البشرية، جرعات التطور التكنولوجي، التكثيف الرأسمالي

   .نيوكالسيكية

اآلالت  –فقــــــط  –ل فــــــي مفهــــــوم اإلســــــتراتيجية.. فــــــإن معامــــــل التكثيــــــف الرأســــــمالي ال يشــــــم

وأفصحت اإلسـتراتيجية عـن ، والتجهيزات اإلنتاجية ولكنه يمتد ليشمل البنية األساسية بمفرداتها

. أن البنيــة األساســية هــي قطــاع اقتصــادي .هــذا المفهــوم بمقــوالت فــوق ســطورها وٕاحــداها يقــول

تطــوير  . فــإن.وبمعنــى آخــر، )١٥(فهــي تســاعد علــى تســريع النمــو االقتصــادي، فــي حــد ذاتهــا

وتحديث البنية األساسية سوف يقـود إلـى زيـادة إنتاجيـة العمـل عبـر حلقـة وسـيطة تـرتبط بزيـادة 

. أن اإلسـتراتيجية أعطـت .وكان من المالحظ وعلـى مـدى السـطور، معامل التكثيف الرأسمالي

 إشارات لتطوير وتحديث البنية األساسية في مناطق تستقر فيها القطاعات التقليدية ومـن بينهـا

  .ولم تكن اإلشارات من فراغ، )١٦(مناطق متخلفة نسبيا

                                                 

 أي كدالة تربط بين إنتاجية العمل والمتغيرات الثالثة.. في عالقة طردية.   )١٣(

 .٣٥ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨يل إستراتيجية إسرائ   )١٤(

 .٧١ص  -المرجع السابق    )١٥(

  بين نقص البنية األساسية في عدة مناطق والتكلفة التي يتحملهااإلستراتيجية في إشاراتها.. ربطت  .١٦
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فلقــــد توقفــــت اإلســــتراتيجية أمــــام  –وكمــــا ســــبق القــــول  –فــــي تشخيصــــها للقطاعــــات التقليديــــة 

ـــــى عكـــــس القطـــــاع  ـــــوجي عل ـــــاض النســـــبي الســـــتجابة هـــــذه القطاعـــــات للتطـــــور التكنول االنخف

فلقــــــد أعطــــــت  –نبــــــو كالســــــيكية واحتكامــــــًا إلــــــى الدالــــــة ال –وبالتــــــالي ، التكنولــــــوجي المتقــــــدم

اإلستراتيجية اهتمامًا خاصا لزيادة معامل التكثيف الرأسـمالي فـي القطاعـات التقليديـة وتعاملـت 

وكـــــان ، معـــــه باعتبـــــاره المتغيـــــر األكثـــــر أهميـــــة لزيـــــادة إنتاجيـــــة العمـــــل فـــــي هـــــذه القطاعـــــات

الصـناعات التقليديـة  لإلستراتيجية مقولتهـا الصـريحة وهـي تعلـن عـن أن زيـادة االسـتثمارات فـي

  .)١٧(والقطاعات الخدمية تمثل احتياجًا أولياً 

كانت أحدى نقاط الضـعف فـي اإلسـتراتيجية.. إن جـداولها لـم تتضـمن توقعـات بقيمـة معـدالت 

م) ٢٠٢٨ – ٢٠٠٨. خــالل الفتــرة (.نمــو معامــل التكثيــف الرأســمالي فــي كــل قطــاع علــى حــدة

نحاول أن نمـلء هـذا المربـع بتقـديرات تأشـيرية لهـذه . فإننا سوف .ولذلك، وتركته كمربع شاغر

  المعدالت في قطاعات مختلفة خالل الفترة المذكورة استنادًا إلى المنهجية التالية:

) والســـابق ١١تقـــدير معـــدل نمـــو النـــاتج فـــي القطاعـــات المختلفـــة وفقـــًا لتوقعـــات الجـــدول ( -١

 .اإلشارة إليه

) والســابق ١٢لفــة وفقــًا لتوقعــات الجــدول (تقــدير معــدل نمــو العمالــة فــي القطاعــات المخت -٢

 .اإلشارة إليه

 .)١٨(%)٢,٩األخذ بمعدل نمو اإلنتاجية الكلية وكما افترضته اإلستراتيجية (= -٣

   .)١٩(التعامل مع كل المعدالت السابقة في إطار دالة نيوكالسيكية محايدة -٤

                                                                                                                             

 .٢٦٢االقتصاد اإلسرائيلي من ساعات عمل مهدرة: المرجع السابق ص  .١٧

 .٢٦٣ص  -المرجع السابق  .١٨

 .٢٧٦ص  -المرجع السابق  .١٩

  الدالة النيو كالسيكية المحايدة تعبر عن نفسها في العالقة التالية:

  + ت ) ١(  ٠,٥+ ل ) ١(  ٠,٥+ و ) ١+ هـ ) = (  ١( 

  حيث:

  معدل نمو الناتج في القطاع.  هـ =
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يـة لمعـدل نمـو معامـل التكثيـف . فإننا نخلص إلى التقديرات التأشيرية التال.ووفقًا لهذه المنهجية

، % في القطاع المتقـدم٢,٤ :م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨الرأسمالي في قطاعات مختلفة خالل الفترة (

% فــي قطــاع ٣,٣، % فــي قطــاع الخــدمات الماليــة٣، % فــي قطــاع الصــناعات التقليديــة٢,٩

  .% في قطاع البنية األساسية٢,٩، الخدمات األخرى

ن األهميــة الخاصــة لزيــادة معامــل التكثيــف الرأســمالي فــي هــذه التقــديرات التأشــيرية تفصــح عــ

في  –على سبيل المثال  –. فإن معدل نمو المعامل .فوفقًا لهذه التقديرات، القطاعات التقليدية

قطــاع الصــناعات التقليديــة وقطــاع الخــدمات الماليــة وقطــاع الخــدمات األخــرى يتجــاوز معــدل 

  .دمنمو المعامل في القطاع التكنولوجي المتق

زيادة إنتاجية العمل ال يكتمل تأثيرها إال بانخفاض معامل رأس المال (= رأس المال / النـاتج) 

ولكن اإلستراتيجية لـم تتوقـف ، وبدون انخفاضه تتآكل الجدوى االقتصادية لزيادة إنتاجية العمل

إليــه وٕالــى  –ضــمنًا  –علــى الــرغم مــن أنهــا أشــارت ، أمــام هــذا المعامــل وغــاب عــن ســطورها

. عنــدما ذكــرت أن معــدل االســتثمار المطلــوب لتحقيــق الهــدف المرغــوب لنمــو .ارتفاعــه النســبي

. فإننـا يمكـن .وبالحساب المباشـر، )٢٠(%١٩%) يرتفع إلى حوالي ٦الناتج المحلي اإلجمالي (

وهـــو معامـــل مرتفـــع ، ٢٠٠٨% فـــي عـــام ٣,٢أن نســـتنتج أن معامـــل رأس المـــال يبلـــغ حـــوالي 

  .مرتبة عالمية –اقتصاديًا  –ي أن تحتل نسبيًا لدولة ترغب ف

وٕاذا ، وٕاذا أخـذنا فـي االعتبــار القـيم التأشــيرية السـابقة والتــي قـدرناها وفقــًا لتوقعـات اإلســتراتيجية

المعــــــدل المرغــــــوب لنمــــــو النــــــاتج المحلــــــي وفقــــــًا ألهــــــداف  –أيضــــــًا  –أخــــــذنا فــــــي االعتبــــــار 

رأس المــال ســوف يعــرف إنخفاضــًا خــالل . أن معامــل .فإننــا بمقــدورنا أن نتوقــع، اإلســتراتيجية

.إال إذا صدقت توقعات اإلستراتيجية بشأن .ولكنه توقع اليصدق، )٢١(م)٢٠٢٨-٢٠٠٨الفترة (

  معدل نمو اإلنتاجية الكلية.
                                                                                                                             

  معدل نمو العمالة في القطاع.  و =

  معدل نمو رأس المال في القطاع.  ل =

 .معدل نمو اإلنتاجية الكلية  ت =

 .٢٨٣ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨تيجية إسرائيل إسترا

 م.٢٠٢٨سوف نتوقف وفي المحور التالي أمام تقديرنا التقريبي لمعامل رأس المال في عام 
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  اإلنتاجية الكلية وبحوث التطوير والتنمية: هدف طموح واقتراحات مساندة 

ه تقديراتنا التأشـيرية لمعـدالت نمـو  معامـل التوقع السابق بانخفاض معامل رأس المال ومن قبل

إال إذا صـدقت   -وكمـا سـبقت اإلشـارة  –ال يصـدقا ، التكثيف الرأسمالي فـي قطاعـات مختلفـة

وهـو معـدل مرتفـع ، %٢,٩توقعات اإلستراتيجية بنمو اإلنتاجية الكلية بمعدل يرتفع إلى حوالي 

فـإن اإلسـتراتيجية لـن تعـرف نقطـة أخـرى  ،فإذا لم تنجح إسرائيل في تحقيق هذا المعـدل، للغاية

  . هكذا:.للتخثر الشبكي ولكنها قد تعرف صدمة االرتجاج وبمبررين يسبقان بحيثياتهما

% بــدًال مــن ٢إلــى حــوالي  -علــى ســبيل المثــال  –إذا تراجــع معــدل نمــو اإلنتاجيــة الكليــة  )١(

وف يتطلـب %) سـ٦فإن تحقيق معدل النمو المرغوب للناتج المحلي اإلجمـالي (، %٢,٩

. فـإن معامـل رأس المـال لـن يعـرف .وعندئـذ، زيادة معدل التراكم الرأسمالي بـنفس المعـدل

. لــن تقــدر إســرائيل علـــى .وفــي نفــس الوقـــت، طريقــه إلــى االنخفــاض وســوف يبقـــى ثابتــاً 

إعــادة توزيــع مواردهــا انحيــازًا إلــى االســتثمار فــي بحــوث األســاس وفــي تنميــة رأس المــال 

 ..... إلخ.البشري

% بـدًال ١إلـى حـوالي  -علـى سـبيل المثـال  –في حال تراجع معدل نمو اإلنتاجية الكلية  )٢(

. أمــا أن .فــإن إســرائيل ســوف تواجــه أحــد خيــارين كالهمــا أســوأ مــن اآلخــر، %٢,٩مــن 

وفــي هــذه الحالــة ، %)٦تحــافظ علــى المعــدل المرغــوب لنمــو النــاتج المحلــي اإلجمــالي (

. تقبل بزيـادة معامـل رأس .وبالتبعية، %٨لي إلى حوالي تقبل بزيادة معدل التراكم الرأسما

أو التراجـع ، )٢٢(% سنويا لتنزلـق إلـى مـا يمكـن وصـفه ببالوعـة االسـتثمار٢المال بحوالي 

% وهــو معــدل يقــارب المعــدل الــذي ٤بمعــدل نمــو النــاتج المحلــي اإلجمــالي إلــى حــوالي 

مجــــــاًال لحــــــديث عــــــن  ..) وال يبقــــــى بعــــــد ذلــــــك٢٠٠٨ – ٢٠٠٤عرفتــــــه خــــــالل الفتــــــرة (

   .إستراتيجية

هل بمقـدور إسـرائيل أن تحقـق معـدًال لنمـو اإلنتاجيـة الكليـة يرتفـع  :. فالسؤال يطل قائالً .وهكذا

. فلقد جاءت إجابتهـا هكـذا .وٕاجابة اإلستراتيجية على السؤال تلفت نظري؟، %٢,٩إلى حوالي 
                                                 

 - م، وهو معامل يرفع ٢٠٢٨) في عام ٤,٥في هذه الحالة.. فإن معامل رأس المال سوف يرتفع إلى حوالي (

 الغطاء عن البالوعة.  –اقتصاديًا 
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واإلجابــة ، )٢٣(ماضــية " " إنــه هــدف طمــوح ولكــن هنــاك دول اســتطاعت أن تحققــه فــي ســنوات

ومـن حيـث المبـدأ ، تبدو كأنها قادمة من أفق " التحفيز المعنوي " بمناشدة إرادة المحاكاة للغير

. فــإن التحفيــز المعنــوي قــد يصــلح شــاهدًا مجــددًا علــى أننــا أمــام إســتراتيجية .ومــن وجهــة نظــري

راتيجية كانـت تختـزن فـي ومن حيـث اإللحـاح وكمـا يتـراءى لـي.. فـإن اإلسـت، للدفاع الديناميكي

) عرفت فيها إسـرائيل معـدًال ســـالبًا لنمـو اإلنتاجيـة ٢٠٠٤ – ١٩٩٥ذاكرتها فترة زمنية سابقة (

. بقـــدر .. فـــإن رهانهـــا علـــى المعـــدل الموجـــب المرتفـــع بـــدا ملحـــاً .ومـــن ثـــم، %)٠,٧٥-الكليـــة (

  .اإللحاح على تحصين المدارات المتقدمة للدفاع الديناميكي

اإلستراتيجية أن ترسم طريقًا إلى انجاز هذا المعدل الطمـوح بـدءًا مـن التعامـل مـع ولقد حاولت 

) كقطــاع اقتصــادي يتجــدد بــه اإلمكــان المــدخر لالقتصــاد R & Dأنشــطة البحــوث والتنميــة (

. .وبالتـالي، اإلسرائيلي والذي يعاني من محدودية الموارد واالنخفاض النسـبي فـي عـدد السـكان

ولقـد توقفـت اإلسـتراتيجية أكثـر مـن مـرة أمـام عجـز ، بمزايـا وفـورات السـعة ال يقدر على التمتـع

. فإن هذا العجز يظل بمثابـة .وفي تقديرنا، )٢٤(االقتصاد اإلسرائيلي عن التمتع بوفورات السعة

ــــــة المــــــوارد  ــــــى أي اقتصــــــاد يتســــــم بمحدودي ــــــى االقتصــــــاد اإلســــــرائيلي وعل ــــــد مســــــبق " عل " قي

وهو قيـد يحـول بـين االقتصـاد وبـين زيـادة حجـم اإلنتـاج ، سكانوباالنخفاض النسبي في عدد ال

  وصوًال إلى أدنى مستويات التكلفة المتوسطة.

) R & Dمــع أنشــطة البحــوث والتنميــة ( -وفــي إطــار اإلســتراتيجية  –ولقــد جــري التعامــل 

ووفقــًا ، . مســتوى أنشــطة البحــوث ومســتوى أنشــطة التنميــة.كقطــاع اقتصــادي وعلــى مســتوىين

، . فإن االستثمار في أنشطة البحوث هو استثمار يتراكم به الرصـيد المعرفـي.ة التعامللمنهجي

واالســـتثمار فـــي أنشـــطة التنميـــة هـــو اســـتثمار تتـــدفق بـــه ســـلع وخـــدمات ونظـــم إنتاجيـــة وٕاداريـــة 

وأخذتها المنهجية إلى تفعيل " شـراكة االسـتثمار " فـي هـذا القطـاع بـين الدولـة والقطـاع ، جديدة

إلــى االســتثمار فــي مجــال التنميــة بينمــا تخــتص الدولــة  –أساســًا  -خير ينســحب فــاأل، الخــاص

باالســتثمار فــي مجــال البحــوث األساســية وكــان لإلســتراتيجية إلحاحهــا علــى هــذا االختصــاص 

                                                 

 .٢٧٦ص   -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨اتيجية إسرائيل إستر 

 .٣٥ص  -المرجع السابق 
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. أن القطــــاع الخـــاص ســــوف يتــــردد فــــي االســـتثمار فــــي مجــــال البحــــوث .وكـــان مبررهــــا يقــــول

  .)٢٥(األساسية الرتفاع درجة المخاطرة فيها

وفي ظـل أهميـة أنشـطة البحـوث والتنميـة وفـي إطـار " شـراكة االسـتثمار " بـين الدولـة والقطـاع 

كـان لإلسـتراتيجية خيارهـا بـأال تـنخفض نسـبة اإلنفـاق علـى أنشـطة ، الخاص في هذا المضمار

وأن يجــرى توزيــع اإلنفــاق بــين ، %٥البحــوث والتنميــة / النــاتج المحلــي اإلجمــالي عــن حــوالي 

بحيث ال تتراجـع نسـبة إنفـاق الدولـة علـى هـذه األنشـطة/ ، ١ :٤الخاص والدولة بنسبة  القطاع

  .)٢٦(%١الناتج المحلي اإلجمالي عن 

هـل النسـبة اإلجماليـة  :سـؤال يقـول، ولكن هذا الخيار يخلف سؤاًال لم تجيب عليه اإلسـتراتيجية

  ؟.. أم ال.%١إلنفاق الدولة سوف تتجاوز 

إذا أضفنا إليهـا اإلنفـاق ، %١بة اإلجمالية إلنفاق الدولة سوف تتجاوز . فإن النس.وفي تقديري

وهــو إنفــاق لــم يكــن بمقــدور اإلســتراتيجية أن ، غيــر المباشــر للدولــة فــي مجــال بحــوث التنميــة

 – ١٩٩١ولعـــل ذاكرتهـــا كانـــت تحـــتفظ بخبـــرة الســـنوات التـــي امتـــدت بطـــول الفتـــرة ، تتجاهلـــه

الحكومــة مــن اإلنفــاق علــى أنشــطة البحــوث والتنميــة ففــي هــذه الفتــرة انخفضــت حصــة ، ٢٠٠٣

، ٢٠٠٣% فــي عــام ٢٣إلــى حــوالي  ١٩٩١% فــي عــام ٣٧فــي المجــال المــدني مــن حــوالي 

ولكــن ، )٢٧(% علــى التــوالي٦٩% إلــى حــوالي ٤٣وارتفعـت حصــة القطــاع الخــاص مــن حــوالي 

الكليـة إلـى قيمـة سـالبة هذه الفترة عرفت شيئًا أشـرنا إليـه قـبًال وهـو تراجـع معـدل نمـو اإلنتاجيـة 

علـــى الـــرغم مـــن ارتفـــاع نســـبة اإلنفـــاق علـــى أنشـــطة البحـــوث والتنميـــة / النـــاتج ، %)٠,٧٥-(

  .. وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس.%٤,٨المحلي اإلجمالي إلى حوالي 

ومـن ، ألسـباب كثيـرة –بالضـرورة  –هذا التراجع الذي عرفه معدل نمـو اإلنتاجيـة الكليـة يعـزى 

جــع اإلنفــاق الحكــومي غيــر المباشــر علــى أنشــطة البحــوث والتنميــة منســوبًا إلــى قيمــة بينهــا ترا

                                                 

 .٥٦ص  -المرجع السابق 

 .١٣٢ص  -المرجع السابق 

 . ١٢٣ص  -المرجع السابق 
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. .وهـذا يعنـي، )٢٨(% فـي هـذه الفتـرة٨% إلـى ٢٠. فلقد تراجع مـن .اإلنفاق على هذه األنشطة

أن حزمة الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاعات المختلفة تحفيزًا لها علـى االسـتثمار فـي هـذا 

جعــت نســبيا وبــات الحــافز المحــرض معلقــًا بعالقــات الســوق والمبــادالت الفرديــة المجــال قــد ترا

  .. ولم يكن كافياً .ألصحاب العمل

. هو الذي أخذ اإلستراتيجية إلى إصدار حكم بأن عالقـات السـوق تبقـى عـاجزة .ولعل ما سبق

 )٢٩(رعــــن إدارة أنشــــطة البحــــوث والتنميــــة وأن دعــــم الحكومــــة لهــــذه األنشــــطة ينبغــــي أن يســــتم

إلى اقتراحات تتصل بتقديم الدعم في المناطق الجديدة لشركات التكنولوجيا  –أيضًا  –وأخذها 

وتقــديم مزايــا ضــريبية ، المتقدمــة وليســت للشــركات التــي تضــاعف حجــم العمالــة وكميــة اإلنتــاج

 –أيضــًا  –وأخــذها ، )٣٠(... إلــخ.لألربــاح الناتجــة عــن االســتثمار فــي أنشــطة البحــوث والتنميــة

إلـــى التأكيـــد علـــى أهميـــة دور الدولـــة فـــي تشـــجيع الطلـــب علـــى منتجـــات التطـــور التكنولـــوجي 

ــــوجي ، )٣١(المــــدني ــــدور فيمــــا يخــــص منتجــــات التطــــور التكنول ــــت هــــذا ال كمــــا ســــبق لهــــا ولعب

  .)٣٢(العسكري

. فإن اإلنفاق اإلجمالي للدولة (اإلنفاق المباشر واإلنفاق غير المباشر) سوف يكون .وفي الحاصل

، )٣٣(%١,٤، %٢. فإن النسبة الفعلية سوف تتأرجح بـين .وفي تقديرنا، %١شحًا لتجاوز نسبة مر 
                                                 

  %) على النحو التالي:٨%، ٢٠تم تقدير هاتين النسبتين (

٤٣ - % ٣٧ - % ١٠٠% = ٢٠.%  

٦٩ - % ٢٣ -% ١٠٠% = ٨%. 

  ١٤٤ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل 

 .٢٦٤ص  -المرجع السابق 

 .١٥٤ص  -المرجع السابق 

 . ٢٥ص  -المرجع السابق 

) وتتعلقا ٢٨يستند هذا التقدير إلى النسبتين اللتين سبق لنا تقديرهما في هامش سابق في هذا المحور (هامش 

والتطوير إلى إجمالي اإلنفاق على هذه األنشطة بنسبة اإلنفاق غير المباشر للدولة على أنشطة بحوث التنمية 

  %) وبالتالي:٨%، ٢٠في سنوات سابقة (

 %:٢%).. فإن النسبة الفعلية إلنفاق الدولة سوف تعادل ٢٠في حال اعتماد النسبة األولى (
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وأن ، كعقل / منظم - في اإلستراتيجية  –ليتأكد مجددًا دور الدولة ، %١,٧وبمتوسط يبلغ  حوالي 

علــى االســتثمار فــي مجــال بحــوث  –فقــط  –دورهــا فــي مجــال أنشــطة البحــوث والتنميــة اليقتصــر 

إلى دعم القطاع الخاص في مجـال أنشـطة التنميـة والتـي يخـتص  –أيضًا  –ولكنه يمتد ، األساس

% مـن إجمـالي اسـتثمارات القطـاع فـي هـذا المجـال ١٨حوالي  –في المتوسط  –ويبلغ الدعم ، بها

)٤%/ ٠,٧% = ١٨ .(%  

نتاجيـــة ورغـــم أهميـــة دور الدولـــة وأهميـــة االقتراحـــات الســـابقة وفعاليتهـــا فـــي رفـــع معـــدل نمـــو اإل

. وهـــو تطـــوير .والتـــي أضـــافت إليهـــا اإلســـتراتيجية إقتراحـــًا آخـــر وال جـــدال فـــي أهميتـــه، الكليـــة

إلى وسيط ناقل للمعرفـة والتكنولوجيـة إلـى كـل قطاعـات  –بدوره  –التعليم واالرتقاء به ليتحول 

 مازالـت تعتـرض الطريـق –فـي تقـديري  –. إال أن الصـعاب .رغم أهمية كل ذلك، )٣٤(المجتمع

  .%٢,٩إلى الهدف برفع معدل نمو اإلنتاجية الكلية إلى حوالي 

  

  معدل نمو اإلنتاجية الكلية: الصعاب وطوق اإلنقاذ األمريكي

. فالصــعاب علــى الطريــق نحــو هــدف يطمــح إلــى رفــع معــدل نمــو اإلنتاجيــة الكليــة إلــى .ابتــداءً 

  :. فهناك.تعلن عن نفسها، %٢,٩

والذي يحول دون تـراكم خبـرة  –قت اإلشارة إليه والذي سب –االرتباك في سوق العمل  -١

. يحــــول دون انســـيابية التقــــدم التكنولـــوجي إلــــى كــــل .وبالتــــالي، العمـــل وتنميــــة قدراتـــه

 .القطاعات

إلـى االسـتثمار فـي أنشـطة البحـوث والتنميـة  –نسبيًا  –عدم نزوع القطاعات التقليدية  -٢

% مــن الشــركات فــي ٢٥الي فضــًال عــن أن حــو ، مقارنــة بالقطــاع التكنولــوجي المتقــدم

                                                                                                                             

٠,٠٥) (٠,٢% + (١% = ٢(  

 %:١,٤ف تعادل %).. فإن النسبة الفعلية إلنفاق الدولة سو ٨في حال اعتماد النسبة الثانية (

٠,٠٥) (٠,٠٨% + (١% = ١,٤ ( 

 . ٤٢ص  -المرجع السابق 
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. يمثــل .وكــل ذلــك، )٣٥(فــي هــذه األنشــطة –أصــًال  –القطاعــات التقليديــة ال تســتثمر 

 .حجر عثرة تضيق معه الممرات االنسيابية للتقدم التكنولوجي على المستوى القومي

تراجـــــع التميـــــز النســـــبي إلســـــرائيل فـــــي مجـــــال البحـــــوث األساســـــية خـــــالل الســـــنوات  -٣

واعتمــادًا علــى إمكاناتهــا المحليــة  –. فــإن قــدرتها علــى الســبق .ليوبالتــا، )٣٦(الماضــية

فالحافــة تتطلــب االســتباق فــي ، بــات أمــرًا مشــكوكًا فيــه )٣٧(عنــد حافــة المنافســة –فقــط 

يتطلب رصـيدًا معرفيـا  –بدوره  –وهو  )٣٨(االنجاز الفاعل للنقالت التكنولوجية الكبيرة

  .. وهو ما تفتقده إسرائيل.نيةمدخرًا وقابل لالستثمار في اللحظة اآل

. فــإن رهاناتهــا األخيــرة .ولــذلك، . فــإن اإلســتراتيجية كانــت واعيــة بتلــك الصــعوبات.وفــي تقــديرنا

. ذهبــت للبحــث عـن الوســائل التــي .%٢,٩علـى زيــادة معـدل نمــو اإلنتاجيــة الكليـة إلــى حـوالي 

دارات تمـــاس هـــذه اقتصـــادية وبنـــاء تحالفـــات علـــى مـــ –تســـاعدها علـــى توســـيع حـــدودها الجيـــو 

وفي مرحلة ، فنحن مجددًا أمام إستراتيجية للدفاع الديناميكي) –وبين قوسين  –الحدود (وهكذا 

. راهنــت اإلســـتراتيجية علــى عـــدة وســائل كــان فـــي مقــدمتها تأســـيس شــركات إســـرائيلية .البحــث

ــًا لهــرم هندســي تتــوافر فيــه قاعــدة تضــم ( ) ١٥) شــركة صــناعية و (١٥متعــددة الجنســيات وفق

وخـالل عشـر ، شركة خدمية بحيث تبلغ إجمالي المبيعات لكل شركة حوالي مليار دوالر سنويا

مليـار دوالر  ٢,٥سنوات ترتفع ثالثة شركات صناعية وثالثـة شـركة خدميـة بـرقم مبيعاتهـا إلـى 

وخـالل عشـرين عـام ترقـى ثالثـة شـركة مـن الشـركات السـتة إلـى مسـتوى أعلـى فـي رقـم ، سـنوياً 

) ٥) مليــار دوالر ســنويًا واألخريــان ترتفعــان بــه إلــى (١٠. إحــداها تقفــز بــالرقم إلــى (.مبيعاتهــا

                                                 

 .١٤٨ص  -المرجع السابق 

 .١٤ص  -المرجع السابق 

ص  –كان مصطلح حافة المنافسة هو أحد المصطلحات التي تكررت في اإلستراتيجية: ( المرجع السابق 

 بية في سباق المنافسة العالمية. .. علي سبيل المثال)، وهي الحافة التي ترمز إلى نقاط انقال٣٧

 -بين النقالت التكنولوجية الكبيرة وتكنولوجيا المستقبل (المرجع السابق   - وعن حق  –ربطت اإلستراتيجية 

 ).٢٥ص 
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 –وهكــــذا تلعــــب هــــذه الشــــركات دورهــــا فــــي توســــيع الحــــدود الجيــــو ، )٣٩(مليــــارات دوالر ســــنويا

   .اقتصادية إلسرائيل

مليـــار  ٥٢ســـوف تضــخ وبتقـــديرنا الحســابي حـــوالي  –ووفقــًا للهـــرم الهندســي  –هــذه الشـــركات 

. فالعائــد يتجــاوز .ولكــن الــرقم فــي حــد ذاتــه لــيس هــو كــل عائــد الهــرم، م٢٠٢٨دوالر فــي عــام 

فمراكز البحوث ، التدفقات النقدية المباشرة إلى تطوير البنية األساسية ألنشطة البحوث والتنمية

والتنمية لهـذه الشـركات سـوف تسـتقر فـي إسـرائيل وسـوف تمثـل نقطـة جـذب للشـركات العالميـة 

فإحـــدى الرهانـــات ، لكـــي تؤســـس فـــي إســـرائيل مراكـــز ألنشـــطتها فـــي البحـــوث والتنميـــةاألخـــرى 

، )٤٠(. هــو اســـتقطاب الشــركات المتعـــددة الجنســـيات.الرئيســية لإلســـتراتيجية فــي هـــذا المضـــمار

  وعلى الطريق تبرز رهانات أخرى مثل:

االت الدخول في شراكة دولية لتطوير بحوث األساس والتي حددتها إسـرائيل فـي عـدة مجـ )١(

ووفقـــًا لتوقعـــات اإلســـتراتيجية.. فـــإن هـــذه الشـــراكة ســـوف تحـــافظ علـــى معـــدل ، تكنولوجيـــة

وسـوف تـوفر ، مرتفع لنمو اإلنتاجية الكلية في الصناعات التكنولوجية عند حافة المنافسة

وفي ، فرص عمل للعلماء والباحثين اإلسرائيليين وتحد من احتماالت هجرتهم إلى الخارج

ف تســاعد علــى خلــق البيئــة المواتيــة إلعــداد أجيــال جديــدة مــن العلمــاء . ســو .الوقــت ذاتــه

. سوف ينمو الرصـيد المعرفـي وتنمـو معـه اإلنتاجيـة الكليـة فـي .وفي الحاصل، والباحثين

 تالزم طردي.

تطوير القطاعات التقليدية من خالل تحويلها إلى مـوردين منتظمـين للشـركات اإلسـرائيلية  )٢(

. تحفيــز .العالقــة بينهمــا عبــر تعاقــدات طويلــة المــدى وبالتــاليمتعــددة الجنســيات وانتظــام 

هـــذه القطاعـــات علـــى االســـتثمار فـــي أنشـــطة البحـــوث والتنميـــة والقبـــول بإنســـيابيته داخـــل 

 .دورتها اإلنتاجية

. .وبقــدر التوســع، التوســع فــي نظــام الحضــانات التكنولوجيــة تحــت إشــراف هــذه الشــركات )٣(

ــــوجي فــــي م ــــدم التكنول ــــًا للصــــناعات ســــوف ينســــاب التق شــــروعات صــــغيرة تضــــيف ملحق

  .وتؤمن معدًال مرتفعًا لإلنتاجية الكلية، التكنولوجية المتقدمة
                                                 

 . ١٣ص  -المرجع السابق 

 .١١٩ص  -المرجع السابق 
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  :. فإن هذه الرهانات تبقى معلقة بمحددين.وفي تقديري  

مـع مالحظـة أن ، عالقة إستراتيجية بـين الدولـة األمريكيـة والدولـة اإلسـرائيلية )١(

ولقـد ، لـن يـتم إال برعايـة أمريكيـةتأسيس شركات إسرائيلية متعددة الجنسيات 

ســبق لهــذه الرعايــة أن امتــدت بمظلتهــا لتكــون ضــامنًا للشــركات التكنولوجيــة 

اإلسرائيلية في األسواق المالية األمريكية ومنحها الضمان المرتبة الثانيـة فـي 

. فــــإن معظــــم الشــــركات العالميــــة .وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك، )٤١(هــــذه األســــواق

 .. هي شركات أمريكية.لتي تسعى إسرائيل إليهاالمتعددة الجنسيات وا

توظيــــف الجاليــــات اليهوديــــة فــــي العــــالم كــــرأس جســــر لمنظومــــة العالقــــات  )٢(

وكموقـــــع قـــــدم للشـــــركات ، . مـــــن ناحيـــــة.االقتصـــــادية  اإلســـــرائيلية / الدوليـــــة

. أن أقـوى .مـع مالحظـة، )٤٢(. مـن ناحيـة أخـرى.إسرائيلية متعددة الجنسيات

. هــــي الجاليــــة التــــي تســــتوطن الواليــــات .ثرهــــا فعاليــــةالجاليــــات اليهوديــــة وأك

  .)٤٣(المتحدة

بمثابة فاعل رئيسي في نجـاح اإلسـتراتيجية  –وفي تقديري  –. باتت الواليات المتحدة .ومن ثم

. بمثابـة هـدف يتصـدر .وباتت العالقة اإلسـتراتيجية بـين إسـرائيل والواليـات المتحـدة، من عدمه

تيجية ويعلن عن نفسه بمواربة في ملحقها وعلى مـدى صـفحات أولويات ما بين سطور اإلسترا

  البروتوكول المقترح للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين.

فإن كل الرهانات السابقة ال تضمن تحقيـق معـدل النمـو اإلنتاجيـة  –وفي تقديري  –ورغم ذلك 

  :ولسببين رئيسيين، %٢,٩الكلية بمعدل يبلغ 

                                                 

 .٥٦ص  -المرجع السابق 

هودية في خدمة اإلستراتيجية التي تتبناها: المرجع كانت الدراسة صريحة في الحديث عن توظيف الجاليات الي

 .١٤ص  -السابق 

  في تقديري.. فإن الدراسة تستلهم النموذج الصيني حيث لعبت الجاليات الصينية في العالم دورًا مؤثرًا في

 نجاح التجربة الصينية. 
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جية فـــإن معامـــل مرونـــة اســـتجابة القطاعـــات التقليديـــة لالســـتثمار فـــي إنـــه ووفقـــًا لإلســـتراتي  - أ

عـــن المعامـــل المنـــاظر فـــي القطـــاع  –وبفـــارق  –أنشـــطة البحـــوث والتنميـــة يـــأتي متخلفـــًا 

وكمـا سـبق القـول  –وهذا الفارق يعني ، )٤٤()٠,١٥في مقابل  ٠,٠٥التكنولوجي المتقدم (

علـــى عكـــس  –ي القطاعـــات التقليديـــة أن المشـــروعات فـــ –فـــي المحـــور الثـــاني لدراســـتنا 

هــي مشــروعات حساســة لزيــادة التكــاليف بــأكثر  –الحــال فــي القطــاع التكنولــوجي المتقــدم 

وهـــذه الحساســـية هـــي "حـــائط صـــد" تصـــطدم بـــه كـــل ، مـــن حساســـيتها النخفـــاض العائـــد

ومــن ، الرهانــات علــى رفــع اســتجابة هــذه المشــروعات لمــدخالت بحــوث التطــوير والتنميــة

ولــم ، %٢,٩ى حــائط الصــد حــائًال دون ارتفــاع معــدل نمــو اإلنتاجيــة الكليــة إلــى . يبقــ.ثــم

. من مشـروعات حساسـة .تقدم اإلستراتيجية مدخًال تحليليا لكيفية تحويل هذه المشروعات

 .للتكاليف إلى مشروعات حساسة للعائد

المعرفـــي أن العالقـــة اإلســـتراتيجية مـــع الواليـــات المتحـــدة قـــد تســـاعد علـــى تنميـــة الرصـــيد   -  ب

ولكنهــا لــن تمــنح إســرائيل " خطــوة الســبق " فــي ، اإلســرائيلي فــي مجــال البحــوث األساســية

، . كدولــة.فالحســابات االقتصــادية واإلســتراتيجية للواليــات المتحــدة، ســباق حافــة المنافســة

إلـى اسـتبقاء إسـرائيل  –بالتـالي  –سوف تدعوها لالحتفاظ بخطوة السبق لنفسـها وتـدعوها 

  .طوة على األقل. بخ.ورائها

. بقـدر .. وبقدر ما تبرهن إنتاجية العمل على نفسـها كشـرط قاعـدي لنجـاح اإلسـتراتيجية.وهكذا

بقـدر مـا كـان معـدل نمـو اإلنتاجيـة  –أيضًا  -وبالمثل ، ما يفتقر هذا الشرط إلى ممر انسيابي

حـة فـي السياسـات الكلية بمثابة قضية مفتوحة في اإلستراتيجية.. بقدر ما تتعـدد القضـايا المفتو 

  االقتصادية التي طرحتها اإلستراتيجية.  

  

  السياسات االقتصادية: قضايا مفتوحة

. .. فإن السياسات االقتصادية التي طرحتها اإلستراتيجية تبدو كقضايا مفتوحة.بادئ ذي بدء

 –فهناك ، فهي تحتمل العديد من المالحظات واالستنتاجات التحليلية والمكاشفات الحسابية

                                                 

 .٢٧٧ص  - مرجع  سابق ذكره  –م ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل 
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قضية االدخار الكلي وكانت لنا محاولة في تقدير معدله وأخذنا التقدير إلى  –بتداًء ا

قضية اإلنفاق االستهالكي الحكومي وكانت لنا محاولة في  –تاليًا  –وهناك ، مداخالت مشتقة

إعادة تقدير نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي وقادنا إعادة التقدير إلى قراءة فيما بين سطور 

قضية اإلنفاق العسكري وكانت لنا محاولة في مراجعة  –اتصاًال  –وهناك ، ستراتيجيةاإل

 –اجتهادًا  –نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي وكما أعلنت عنها اإلستراتيجية وكان لنا 

قضية اإليرادات الحكومية وفوق سطور  –اطرادًا  –وهناك ، تقديرات مغايرة لتلك النسبة

بعنا بنودًا غير كافية وفيما بين السطور اقتفينا أثر بنود غائبة وغيابها يبدو اإلستراتيجية تت

قضية الغائب الحاضر وهو  –تباعًا  –وهناك ، شاهدًا على إدعاءات إسرائيلية غير صحيحة

معدل التضخم الذي صمتت اإلستراتيجية عن طرح تقديره المتوقع ومن جانبنا حاولنا تقديره 

قضية  –أخيرًا  –وهناك ، كاليته والتي قد تعترض طريق اإلستراتيجيةوٕالقاء الضوء على إش

  .الميزان الجاري ومالحظات تتصل بمنهجية توقعاته

  

  االدخار الكلي: تقدير المعدل ومداخالت مشتقة

وينبغي تصويبها  )١() ٢٣. هناك أخطاء حسابية وردت بالجدول (.في المالحظات األولية

وهو تقدير لم تعلن عنه ، خار الكلي / الناتج المحلي اإلجماليكمدخل إلى تقدير معدل االد

وبالعودة إلى األخطاء الحسابية في ، اإلستراتيجية صراحة ولكنها خلفت أدلة تأشيرية تقود إليه

    :. فلسوف يتضح.)٢٣الجدول (

. .أن هناك عدم تطابق بين نسبة اإلنفاق الحكومي / الناتج المحلي اإلجمالي من ناحية -١

. .فوفقًا لحاصل الجمع، صل جمع األثقال النسبية لمفردات اإلنفاق من ناحية أخرىوحا

، ٢٠٠٨% في عام ٤٦فإن نسبة اإلنفاق الحكومي / الناتج المحلي اإلجمالي  تبلغ 

. كما .%٣٩، %٤٠، %٤٥م (وليست ٢٠٢٨% في عام ٣٨، ٢٠١٨% في عام ٤١

 .جاءت في الجدول على التوالي)

                                                 

  .٢٨٣ص   -مرجع سبق ذكره  -م٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل 
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، ٢٠٠٨% في عام ٤نا إلى إعادة تقدير نسبة عجز الموازنة لتبلغ هذه التصويبات تقود -٢

. كما .%٢,١، %١,٧، %٣,١م (وليست ٢٠٢٨% في عام ٢، ٢٠١٨% في عام ٣

  جاءت في الجدول على التوالي ).

. بدءًا من مقولة االنحياز التي .مراجعة هذه التقديرات تأخذنا إلى تقدير معدل االدخار الكلي

اتيجية بالتعامل مع عجز الموازنة كمعادل لإلنفاق الحكومي على أعلنت عنها اإلستر 

وهذا اإلنفاق يصبح معادًال لالدخار ، )٢(االستثمارات األساسية واإلهالكات الرأسمالية

ووفقًا للنموذج النيو كالسيكي الذي تتبناه  –باعتبار أن االستثمار الحكومي ، الحكومي

  .مييعادل االدخار  الحكو  –اإلستراتيجية 

والذي تضمن توقعات اإلستراتيجية بنسبة االدخار  )٣()١٨. وبالعودة إلى الجدول (.وبالتداعي

% في عام ٩,٦وحوالي ، ٢٠٠٨% في عام ٩,٤الخاص / الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 

م , فإن االدخار الكلي (االدخار الخاص + ٢٠٢٨% في عام ١٠,١وحوالي ، ٢٠١٨

وحوالي ، ٢٠٠٨% في عام ١٣,٤إلى حوالي  –بالتقدير  –بنسبته االدخار الحكومي) يقترب 

وبمتوسط عام يبلغ حوالي ، م٢٠٢٨% في عام ١٢,١وحوالي ، ٢٠١٨% في عام ١٢,٦

  .م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨% خالل الفترة (١٢,٧

. كما .أمام مداخلتين تتصال بالقيمة التقريبية لمعدل االدخار الكلي –استدراكًا  –ونتوقف 

  :اوهم، قدرناها

أن نسبة االستثمار الحكومي / االستثمار المحلي اإلجمالي تقترب في المتوسط من  -١

وهي نسبة تبدو متوافقة مع اتجاه ، م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨% خالل الفترة (٢٣حوالي 

 .اإلستراتيجية في زيادة الحصة االستثمارية للقطاع الخاص

الذي عرفته إسرائيل  –ته ذا –%) يعادل المعدل ١٣أن المعدل التقريبي لالدخار الكلي ( -٢

 :وهذا بدوره، )٤(ووصفته اإلستراتيجية بأنه ال يكفي ٢٠٠٧في عام 

                                                 

 .٢٦٤ص  -المرجع السابق 

 .٢٧٨ص   -المرجع السابق 

 .٢٦٢ص  -المرجع السابق 
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ما سبق وذكرناه ويتصل بأن خفض معامل رأس المال هو  –مجددًا  –يستعيد   - أ

فانخفاض معدل االدخار إلى ، محور مفصلي في نجاح هذه اإلستراتيجية من عدمه

رغوب لنمو الناتج المحلي اإلجمالي % لن يكفي لتحقيق المعدل الم١٣حوالي 

 % سنويا. ٦بحوالي 

إعادة إنتاج بعض التجارب التي  –هكذا  –إن إسرائيل لن يكون بمقدورها    -  ب

، )٥(استلهمتها اإلستراتيجية مثل تجربة سنغافورة والتي اتسمت بارتفاع معدل االدخار

هدفها بنمو الناتج  فهذه التجربة كان معدل ادخارها المحقق يسمح لها بالوصول إلى

. ثم جذب الشركات متعددة الجنسيات .المحلي اإلجمالي بمعدل مرغوب ومحدد سلفاً 

  لكي تساعدها في زيادة المعدل إلى مستويات أعلى.

تبدو في حاجة إلى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات  –وعلى العكس  –ولكن إسرائيل 

على الوصول إلى معدل النمو المرغوب للناتج  وٕالى االستثمارات األجنبية لكي تساعداها

والحاجة تبدو ملحة في ظل النسق التحليلي التالي (مع ، المحلي اإلجمالي وليس تجاوزه

. أنه ووفقًا للمفاهيم النيوكالسيكية التي تتبناها اإلستراتيجية فإن معدل االدخار .مالحظة

  :الكلي يعادل معدل االستثمار المحلي)

يقتضي ارتفاع ، % سنويا٦تيجية.. فإن معدل نمو الناتج المحلي بحوالي وفقًا لإلسترا )١(

وحيث أن: معدل االستثمار المحلي = معدل ، )٦(%١٩معدل االستثمار إلى حوالي 

، فإن حاجة إسرائيل إلى االستثمار األجنبي اليمكن تجاهلها، %١٣االدخار الكلي = 

% من إجمالي االستثمارات ٣١حوالي  فاالستثمار األجنبي في هذه الحالة سوف يعادل

 .  )٧(المرغوبة

. فإن نسبة االستثمار األجنبي / إجمالي االستثمارات المرغوبة .في أفضل األحوال )٢(

. أن الرصيد .وفقًا الستنتاج مؤداه، م٢٠٢٨% في عام ١٩سوف تنخفض إلى حوالي 

                                                 

 .٢٩٧ص  -المرجع السابق 

 ) في هذا المحور.٤سبق اإلشارة إلى هذه المالحظة في الهامش رقم (

١٩% / ١٣( -١% = ٣١.(% 
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، )٨(م)٢٠٠٨/٢٠٢٨% سنويًا خالل الفترة (٥,٢الرأسمالي اإلسرائيلي سوف ينمو بحوالي 

 )٩(، م٢٠٢٨) في عام ٢,٧وبالتالي سوف تنخفض قيمة معامل رأس المال إلى حوالي (

فإن إسرائيل سوف تكون في حاجة إلى االستثمار  –وفي أفضل األحوال  -ومرة أخرى

 . وليس لتجاوزه..األجنبي لكي تحقق المعدل المرغوب لنمو الناتج المحلي اإلجمالي

لسابقة.. فإن معامل رأس المال سوف ينخفض وخالل الفترة وفقًا للتقديرات ا )٣(

وهو معدل أقل من المعدل المرغوب ، % سنوياً ١م) بمعدل يعادل حوالي ٢٠٠٨/٢٠٢٨(

أن يتعادل المعدلين من  –اقتصاديا  –وألنه من المفترض ، %)٢,٩لنمو اإلنتاجية الكلية (

لي اإلجمالي يرتبط عضويًا بتحقيق ناحية وألن تحقيق معدل النمو المرغوب للناتج المح

فإن تحقيق األخير بات مشروطًا ، المعدل المرغوب لنمو اإلنتاجية الكلية من ناحية أخرى

ولعل ، %٢,٩بجذب الشركات متعددة الجنسيات للحيلولة دون تراجع قيمته إلى أقل من 

إلى  -إليه والذي سبق اإلشارة  –ذلك يفسر وضمن أسباب أخرى.. انحياز اإلستراتيجية 

منح مزايا تفضيلية للشركات األجنبية التي تقوم بنقل تكنولوجيات متطورة إلى الداخل 

إلى زيادة اإلنتاج  –فقط  -. مقارنة بالشركات األجنبية التي يمتد مفعولها .اإلسرائيلي

 .وحجم العمالة دون إضافات تكنولوجية

ستثمارات األجنبية وٕالى الشركات . فإن اإلستراتيجية تشتد حاجتها إلى اال.وفي الحاصل

مرة  –العالمية متعددة الجنسيات لتحقيق معدل النمو المرغوب للناتج المحلي اإلجمالي وليس 

واليمكن ، . اليكفي.فاالدخار المحلي وحده، . كما جري في تجارب أخرى.لتجاوزه –أخرى 

  االعتماد عليه.. منفردًا.

                                                 

لقيمة التقريبية لمعدل االدخار الكلي ومعدل النمو المرغوب بالجمع بين ا –حسابيًا  –هذه النسبة يمكن تقديرها 

 ) تقريبًا.٣والتي تعادل ( ٢٠٠٨للناتج المحلي اإلجمالي وقيمة معامل رأس المال في عام 

)، فإن معدل االستثمار المرغوب سوف تنخفض إلى ٢,٧عندما تقترب قيمة معامل رأس المال من حوالي (

% تقريبًا، فإن نسبة االستثمار األجنبي/ ١٣االستثمار المحلي يعادل %، وباعتبار أن معدل ١٦حوالي 

 %.١٩إجمالي االستثمارات سوف تتراجع إلى النسبة المشار إليها أعاله وهي 
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أخذنا إلى إعادة تقدير نسبة اإلنفاق االستهالكي تقديرنا السابق لمعدل االدخار الكلي ي

فالتقديرات المحسوبة لهذه النسبة اشتقاقًا من البيانات ، الحكومي/ الناتج المحلي اإلجمالي

  في حاجة إلى مراجعة. –ومن وجهة نظرنا  –) تبدو ٢٣الواردة في الجدول (

  

 ت دالةاإلنفاق االستهالكي الحكومي: إعادة تقدير النسبة واستنتاجا

منهجيتنا في إعادة تقدير نسبة اإلنفاق االستهالكي الحكومي / الناتج المحلي اإلجمالي تبدأ 

/ الناتج المحلي اإلجمالي  )١٠(من مالحظة تصب في اتجاه ارتفاع نسبة الدخل المتاح لألفراد

، كخياراتكنتيجة ملحقة للسياسات النقدية والمالية التي أعلنت عنها اإلستراتيجية واعتمدتها 

مدفوعات تحويلية تضمنتها  –بالمثل  –وهناك  )١١(فهناك انخفاض في التعريفات الضريبية

. فلقد أعلنت اإلستراتيجية عن توقعات تضمنتها أحد .وبالفعل، )١٢(الموازنة ولم تتراجع قيمتها

ألفراد أن نخلص إلى أن نسبة الدخل المتاح ل –وبالتقدير الحسابي  –وتسمح لنا ، )١٣(جداولها

% في عام ٦٧إلى حوالي ، ٢٠٠٨% في عام ٦٥/ الناتج المحلي اإلجمالي تزداد من حوالي 

  .)١٤(م٢٠٢٨% في عام ٦٨واطرادًا إلى حوالي ، ٢٠١٨

                                                 

اإلعانات  –(الضرائب المباشرة + الضرائب غير المباشرة  –الدخل المتاح لألفراد = الدخل المحلي اإلجمالي 

 االجتماعية بكل أشكالها).

 .٢٨٣ص    -مرجع سبق ذكره  –): إستراتيجية إسرائيل ٢٥الجدول ( )١١(

 .٢٨٣ص  –) تشير إلى ذلك: المرجع السابق ٢٣البيانات الواردة بالجدول ( )١٢(

 .٢٧٨ص  -): المرجع السابق ٨جدول ( )١٣(

المحلي  ) توقعات اإلستراتيجية بنسبة االدخار الخاص / الناتج٨تضمن الجدول السابق (جدول  )١٤(

م)، وبقسمة النسبة ٢٠٢٨ – ٢٠٠٨اإلجمالي وبنسبة االدخار الخاص / الدخل المتاح لألفراد خالل الفترة (

األولى على النسبة الثانية فإننا نحصل على التقديرات الخاصة بنسبة الدخل المتاح لألفراد / الناتج المحلي 

 اإلجمالي.
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وهذه النسب بدورها تقودنا إلى تقدير نسبة اإلنفاق االستهالكي الخاص / الناتج المحلي 

% في عام ٥٧,٩، ٢٠١٨عام  % في٥٧,٤، ٢٠٠٨% في عام ٥٥,٦ :هكذا، اإلجمالي

  :وباعتبار أن، )١٥(وتم التقدير وفقًا لمنهجية فرعية عرضنا لها في الهامش، م٢٠٢٨

(االدخار الكلي / الناتج  – ١اإلنفاق االستهالكي الحكومي / الناتج المحلي اإلجمالي = [

  فإن: ،(اإلنفاق االستهالكي الخاص / الناتج المحلي اإلجمالي)] –المحلي اإلجمالي) 

، %٣١نسبة (اإلنفاق االستهالكي الحكومي / الناتج المحلي اإلجمالي) تقترب من حوالي 

  .م على التوالي٢٠٢٨، ٢٠١٨، ٢٠٠٨% في أعوام ٣٠، %٣٠

  :هذه النسب المقدرة تأخذنا إلى استنتاجين أساسيين

دل يعا–ووفقًا لتوقعات اإلستراتيجية  –أن معدل زيادة اإلنفاق االستهالكي الحكومي )١(

 .%)٦معدل النمو المرغوب للناتج المحلي اإلجمالي (=

أن حصة اإلنفاق االستهالكي للحكومة من إجمالي اإلنفاق الحكومي قد ازدادت من  )٢(

م ٢٠٢٨وعام  ٢٠١٨% في عام ٨٠، %٧٣إلى حوالي ، ٢٠٠٨% في عام ٦٧حوالي 

  على التوالي.   

رناه قبًال حول توقعنا بأن الطلب ما ذك –مجددًا  –ولعل االستنتاجان السابقان يستعيدا 

االستهالكي الحكومي هو أحد الرهانات الضمنية لإلستراتيجية وهو رهان ال يمكن تجاهله في 

يلقي ضوءًا مجددًا  –بدوره  –وهذا ، إستراتيجية تسعى إلى تعبئة اإلمكان المدخر في مجتمعها

                                                 

  ص / الناتج المحلي اإلجمالي وفقًا لما يلي:تم تقدير نسبة اإلنفاق االستهالكي الخا )١٥(

  الدراسة.. أوردت نسبة االدخار الخاص / الدخل المتاح لألفراد ٢٧٨) ص ١٨بيانات الجدول (

  (االدخار الخاص / الدخل المتاح). – ١فإن:اإلنفاق االستهالكي الخاص/الدخل المتاح= –وبالتقدير–وبالتالي

  نسبة الدخل المتاح لألفراد/ الناتج المحلي اإلجمالي. –أيضًا  –وبيانات الجدول السابق أوردت  - جـ

فإن: اإلنفاق االستهالكي الخاص / الناتج المحلي اإلجمالي = (اإلنفاق  –وبالتقدير  –ومن ثم  -د

  االستهالكي.

 (الدخل المتاح لألفراد/ الناتج المحلي اإلجمالي)× الخاص / الدخل المتاح لألفراد) 
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لماذا رفضت الدراسة تهميش  –مرة أخرى  –ويفسر ، على دور الدولة في إدارة اإلستراتيجية

  هذا الدور؟

. فإن ارتفاع نسبة اإلنفاق االستهالكي الحكومي / الناتج المحلي اإلجمالي .ومن زاوية أخرى

يفتح بابًا لشكوك حول أطروحة اإلستراتيجية بانخفاض نسبة اإلنفاق العسكري / الناتج المحلي 

% عام ٣وٕالى حوالي ، ٢٠١٨% عام ٤إلى حوالي  ٢٠٠٨% عام ٦اإلجمالي من حوالي 

. ارتباطًا بما جاء  فوق سطورها بنمو اإلنفاق العسكري بمعدل يعادل معدل نمو .)١٦(م٢٠٢٨

فإن ، ففوق السطور كانت هناك فقرة تقول " خالل العشرين عامًا القادمة، %)١,٥السكان (=

قرة أخرى وتقول ثم عادت السطور لتحمل ف، " )١٧(نصيب الفرد من ميزانية الدفاع لن يزداد

"نحن نفترض أن ميزانية الدفاع (بما فيها المساعدات األجنبية) سوف تزداد خالل العقدين 

والشكوك التي تتصل بأطروحة ، " )١٨(% سنويا في المتوسط١,٥ -% ١,٢التاليين بحوالي 

  .. لها ما يبررها وسوف نتتبعها بمداخالت تالية.اإلستراتيجية وبما جاء فوق سطورها

  

  معدل نمو اإلنفاق العسكري: مراجعات أولية وتقديرات مغايرة

اإلنفاق  :. وباعتبار أن اإلنفاق االستهالكي الحكومي هو المعادل لقيمة كل من.ابتداءً 

. وباعتبار أن نسبة اإلنفاق .وتالياً ، االستهالكي المدني واإلنفاق االستهالكي العسكري

%) تفوق نسبة ٣٠جمالي وكما قدرناها (حوالي االستهالكي الحكومي / الناتج المحلي اإل

. كما .حاصل جمع اإلنفاق االستهالكي المدني واإلنفاق العسكري / الناتج المحلي اإلجمالي

، ٢٠٠٨% في عام ٢٤تبلغ حوالي  -ووفقًا للجدول  –فهذه النسبة ، )٢٣جاءت في الجدول (

فإن زيادة اإلنفاق  -هكذا  –واتصاًال ، م٢٠٢٨% في عام ١٦، ٢٠١٨% في عام ١٩

يبدو ، م٢٠٠٨/٢٠٢٨كمتوسط عام خالل الفترة  –فقط  -% ١,٥العسكري بمعدل يعادل 

. عندما يحمل جدولين .خاصة، موضوعًا تحوطه الشكوك وفي حاجة إلى مراجعة

                                                 

 ) بالمحور.١٢) والذي سبق ذكره في الهامش ( ٢٣جدول (  )١٦(

 .١٩ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل  )١٧(

 .٢٦٥ص  -المرجع السابق  )١٨(
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بيانات متضاربة حول اإلنفاق  – )١٩(وال تفصل بينهما سوى صفحة واحدة –باإلستراتيجية 

  :والبيانات تتضارب هكذا، . حول معدالت نموه المتوقعة.وبالتالي، العسكري المتوقع

) حمل بيانات تبدو موافقة تمامًا ألطروحة اإلستراتيجية حول نمو اإلنفاق ٢٣الجدول (  - أ

  - وباشتقاق التقدير  –فاإلنفاق ازداد ، %)١,٥العسكري بمعدل مساو لمعدل نمو السكان (

% خالل الفترة ١,٤) وحوالي ٢٠١٨ – ٢٠٠٨% خالل الفترة (١,٧بمعدل يبلغ حوالي 

 ٢٠٠٨% خالل الفترة (١,٥. فإنه يبلغ حوالي .وفي المتوسط العام، م)٢٠٢٨ – ٢٠١٨(

 .م)٢٠٢٨ –

) تقودنا إلى ٢٧. فإن البيانات الواردة بالجدول (.وفي المقابل وعلى نحو معاكس تماماً   -  ب

. فإننا نخلص إلى .الحسابية فوفقًا لهذه البيانات وأعماًال للمنهجية، تقديرات مغايرة

، )٢٠١٨ – ٢٠٠٨% خالل الفترة (١,٩ :التقديرات التالية لمعدل نمو اإلنفاق العسكري

 – ٢٠٠٨% كمتوسط عام خالل الفترة (٢,٤، م)٢٠٢٨ – ٢٠١٨% خالل الفترة (٣

  .م)٢٠٢٨

حول شكوكًا  -ويبرر -. فهناك تضارب في بيانات اإلستراتيجية ومعدالتها بما يثير.وهكذا

فإن معدل نمو اإلنفاق العسكري خالل الفترة  -وفي تقديرنا  -وفي سياق متصل ، أطروحتها

  :وأسبابنا تقول، % تقريباً ٦% إرتقاءًا إلى ٢,٤م يتجاوز ٢٠٠٨/٢٠٢٨

. يمكن وصفها ببنود اإلنفاق على الحلقات الدفاعية .أن بعض بنود اإلنفاق الحكومي )١(

 –التعليم  –بالمجتمع ككل (المدفوعات التحويلية  بالمعنى الشامل للكلمة والذي يتصل

% ٦بمعدل  -) ٢٣ووفقًا للجدول ( –الصحة) ولقد ازداد اإلنفاق على هذه البنود 

كإحدى  –ووفقًا لتحليل سابق لها  –وٕاذا أدرجنا أنشطة البحوث والتنمية ، سنوياً 

 –طة قد ازداد . فلسوف نكتشف أيضًا أن اإلنفاق على هذه األنش.الحلقات الدفاعية

أن ينمو  –بعد ذلك  –وليس هناك ما يبرر ، )٢٠(% خالل تلك الفترة٦بحوالي  –أيضًا 

                                                 

 .٢٨٤) ص ٢٧، جدول (٢٨٣) ص ٢٣المرجع السابق: جدول ( )١٩(

شطة البحوث والتنمية/ فإن النسبة المتوقعة لإلنفاق على أن –وكما سبقت اإلشارة  –وفقًا لإلستراتيجية )٢٠(

م)، وهذا يعني.. أن معدل نمواإلنفاق ٢٠٢٨ – ٢٠٠٨% طيلة الفترة (٥الناتج المحلي اإلجمالي تعادل حوالي 

 .١٣٢ص  -%). المرجع السابق٦على هذه األنشطة سوف يعادل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي (
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اإلنفاق العسكري وهو أهم الحلقات الدفاعية بمعدل أقل من معدل نمو اإلنفاق على 

 .الحلقات الدفاعية األخرى بالمعنى الشامل للكلمة

حت مسمى " أخرى " واستقرت ) حمل بنودُا لإلنفاق الحكومي ت٢٣أن الجدول ( )٢(

وتضمنت ، م٢٠٠٨/٢٠٢٨% من إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة ١٠بنسبتها عند 

وبإلحاق نسبة من هذه البنود ، مفردات أمنية –وكما جاء في هامش التعريف بها  –

. أن .خاصة، فإن قيمته سوف تزداد ويزداد معها معدل نموه، باإلنفاق العسكري

% فقط من قيمة هذه ٣٦. أن نسبة .يعني، %٦% إلى ٢,٤نموه من االرتفاع بمعدل 

 .البنود األخرى قد خصصت لألغراض العسكرية وهي نسبة تبدو مقبولة

  

 اإليرادات الحكومية: بنود غير كافية وبنود غائبة

. أن إسرائيل وخالل العقدين القادمين لن تقدر على .لعل ما سبق يأخذنا إلى استنتاج مؤداه

من  –فالمعونات العسكرية ، اء عن معونات عسكرية واقتصادية تأتيها من الخارجاالستغن

 – ٢٠٠٨بالدراسة) خالل الفترة ( ٢٧هي بند حاضر في ميزانية الدفاع (جدول  –ناحية 

  م) وقيمتها المطلقة شبه ثابتة تقريبًا خالل تلك الفترة وفقًا لبيانات الجدول السابق.٢٠٢٨

) وفي الشق المتعلق بمكون ٢٣. فإن مطالعة الجدول (.ًا لالستنتاجومن ناحية أخرى وتبرير 

. فالجدول لم يتضمن سوى بندين .اإليرادات الحكومية تكشف عن مالحظة أولية تتعلق ببنوده

وفي المالحظة ، لإليرادات الحكومية وهي الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة

الناتج المحلي اإلجمالي يبقى أقل من نسبة  . فإن حاصل جمعها منسوبًا إلى.المقارنة

% في مقابل ٣٤اإليرادات الحكومية / الناتج المحلي اإلجمالي وكما جاءت في الجدول (

% في ٣٦% في مقابل ٣٢، ٢٠١٨% في عام ٣٨% في مقابل ٣٤، ٢٠٠٨% في عام ٤٢

ومن حق  ،. فهناك بنود أخرى لإليرادات الحكومية غابت عن الجدول.وهكذا، م)٢٠٢٨عام 

  .أن المعونات االقتصادية والعسكرية هي أحد هذه البنود –وبترجيح غالبًا  –المرء أن يستنتج 

البنود الغائبة قد تتضمن بندًا آخر وهو حصيلة بيع الحكومة لشركات مملوكة لها أو بيع 

. فانخفاض  نسبة الدين المحلي / .وهو احتمال تعززه الشواهد، حصصها في شركات مشتركة

ثم ، ٢٠١٨% في عام ٦٣,٥إلى حوالي  –ووفقًا لتوقعات الدراسة  –لناتج المحلي اإلجمالي ا
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تراجع نسبة رأس المال الحكومي  –اقتصاديًا  –يعني ، )٢١(م٢٠٢٨% في عام ٤٥إلى حوالي 

، م على التوالي٢٠٢٨وعام  ٢٠١٨% في عام ١٥، %٢٠/ رأس المال اإلجمالي إلى حوالي 

إلى انخفاض  –بالتالزم  –أن خصخصة الشركات الحكومية تقود  – ضمناً  –ومن المفهوم 

  .نسبة رأس المال الحكومي / رأس المال اإلجمالي

سوى حوالي  –) ٢٣ووفقًا للجدول ( –وصحيح أن البنود الغائبة التمثل في المتوسط 

 - ولكن صحيح ، م)٢٠٠٨/٢٠٢٨% من إجمالي اإليرادات الحكومية خالل الفترة (١٣,٣

. اذا ماأرادت أن تحافظ على .أن اإلستراتيجية التستطيع االستغناء عن هذه البنود – أيضاً 

فالحصيلة الضريبية (الضرائب المباشرة والضرائب ، عجز الموازنة  عند المستوى المرغوب

، )٢٣أن تتجاوز التوقعات الواردة في الجدول ( –وفي التطبيق  –غير  المباشرة) يصعب 

وعلى النحو ، امت بتقدير هذه التوقعات وفقًا لفرضيات الحدود القصوىألن اإلستراتيجية ق

  التالي:

. يتم تداوله داخل .افترضت اإلستراتيجية أن كل منتج يجرى إنتاجه (سلعي أو خدمي) )١(

دورة المبادالت السوقية حتى  –هكذا  –لتتسع ، السوق ويتم إنتاجه من أجل السوق

 حدودها القصوى.

وقعات بزيادة الضرائب غير المباشرة بمعدل يماثل  معدل النمو . جاءت الت.وبالتالي )٢(

وزيادة  )٢٢(م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨%) خالل الفترة (٦المرغوب للناتج المحلي اإلجمالي (

–وهذا المعدل ، )٢٣(% خالل تلك الفترة٥,٤الضرائب المباشرة بمعدل يقارب حوالي 

                                                 

 بالدراسة. ٢٠ص  )٢١(

إلشارة إليه.. فلقد افترضت اإلستراتيجية ثبات نسبة الضرائب غير المباشرة/ ) والسابق ا٢٣للجدول () وفقًا ٢٢(

م)، وثبات النسبة يعني تماثل معدل النمو لكليهما ٢٠٢٨ – ٢٠٠٨الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة (

 خالل تلك الفترة.

) وفي ظل افتراض ٢٣ تم حساب هذا المعدل استنادًا إلى البيانات الواردة بالجدول السابق (جدول )٢٣(

 % سنويا.٦نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي اإلستراتيجية 
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من  )٢٤(%)٠,٦ة الضريبية (يأتي مساويًا لحاصل طرح معدل انخفاض التعريف –بالمثل

  .%)٦معدل النمو المرغوب للناتج المحلي اإلجمالي (

وهكذا بمقدورنا أن نستنتج أن حصيلة الضريبة التي توقعتها اإلستراتيجية خالل الفترة  )٣(

م) هي أعلى حصيلة ضريبية يمكن تحصيلها خالل هذه الفترة ٢٠٢٨ – ٢٠٠٨(

. فإن .وعليه، لك في الواقع العملي). تأتي الحصيلة المحققة أقل من ذ.(وربما

المتحصالت الضريبية (المباشرة وغير المباشرة) ال تكفي وحدها لتدنية عجز الموازنة 

. لتبقى الحاجة قائمة للمصادر األخرى لإليرادات الحكومية (بما .إلى النسب المرغوبة

دية المعونات األجنبية وخصخصة المؤسسات االقتصا –وكما سبق القول  –فيها 

  .الحكومية)

بقدر تمسك ، . فإنه بقدر اهتمام اإلستراتيجية بتدنية عجز الموازنة كأحد أولوياتها.وفي التقدير

 –هكذا  –وال تعود ، إسرائيل بالمصادر األخرى لإليرادات الحكومية وعدم التفريط فيها

سوى  -ة نظرنا ومن وجه –التصريحات اإلسرائيلية بعدم حاجاتها للمعونات األجنبية مستقبًال 

أن االهتمام الناطق لإلستراتيجية  -أيضًا  –ولكن مايلفت النظر ، ادعاءات غير صحيحة

  . لم يواكبه اهتمام بتقدير معدل التضخم والذي غاب تمامًا عن سطورها..بتدنية عجز الموازنة

  

  معدل التضخم وصمت الدراسة: محاولة في التقدير التقريبي

، جع نسبة عجز الموازنة هو أحد وسائل السيطرة على معدل التضخممن المفهوم ضمنًا أن ترا

. .. فاإلستراتيجية لم تقترب من تقدير متوقع لهذا المعدل وصمتت إزائه.ولكن تبقى المالحظة

. كانت تصب في .على الرغم من أن كل السياسات المالية والنقدية واالقتصادية التي اقترحتها

فيها اقتراحها بمنح االستقاللية للبنك المركزي اإلسرائيلي بحيث بما ، اتجاه االنخفاض بقيمته

  .)٢٥(يضطلع بمهمة الحفاظ على استقرار األسعار

                                                 

مرجع  –م ٢٠٢٨): إستراتيجية إسرائيل ٢٥تم حساب هذا المعدل استنادًا إلى البيانات الواردة بالجدول ( )٢٤(

 .٢٨٣ص  -سبق ذكره 

 .٨٨ص  -المرجع السابق  )٢٥(
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والتفسير يربط ، . فهناك تفسير لصمت اإلستراتيجية إزاء تقدير المعدل.من الناحية النظرية

ض حياد النقود فالنموذج يفتر ، الصمت بالنموذج النيو كالسيكي الذي تبنته اإلستراتيجية

. ال يعطي اهتمامًا لتقدير معدل التضخم ولكن .ومن ثم، ويتعامل معها كمجرد وسيلة للتبادل

ألن أي إستراتيجية طويلة المدى التنسحب في بعدها ، هذا التفسير ال يكفي وال يمكن اعتماده

على  –رق فهناك ف، . فإنها تخلف وراءها ثغرة مكشوفة.االقتصادي إلى تقدير لمعدل التضخم

% في ظل معدل ٦بين تحقيق معدل نمو للناتج المحلي اإلجمالي بحوالي  –سبيل المثال 

 –. في ظل معدل للتضخم يعادل .وتحقيق معدل النمو ذاته، %٢ –مثاًال  –للتضخم يعادل 

  المشاركون في إعداد اإلستراتيجية. –يقينًا  –وهذا الفرق يعلمه ، %٧ –افتراضًا 

من ناحية  –ألنها ، إن اإلستراتيجية صمتت عن تقدير معدل التضخم المتوقع. ف.وفي تقديرنا

فرضيات ، صاغت عدة فرضيات تقود إلى انخفاضه ولكنها لم تختبرها وتعوزها الثقة فيها –

خالل  )٢٦(الثبات النسبي لألسعار العالمية للسلع االستهالكية والمواد الخام وسلع الطاقة :مثل

استبعدت  –من ناحية أخرى  –وألنها ، %٢,٩نمو اإلنتاجية الكلية بمعدل و ، العقدين التاليين

ولسبب لم تبرره أسعار المساكن من سلة التضخم على الرغم من اعترافها بأن أسعار 

  .)٢٧(المساكن سوف تعرف ارتفاعًا نظرًا لندرة األراضي والتمركز الحضري

فإن الضرورة تدعونا إلى ، تضخمورغم صمت اإلستراتيجية عن تقدير المعدل المتوقع لل

، توقعات اإلستراتيجية واهتماماتها –ضمنًا  –محاولة تقدير قيمته التقريبية والتي تسوق إليها 

  والمحاولة تأخذنا إلى التتابع التالي:

 ٢٠١٨% في عام ٦٣تراجع الدين المحلي / الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي  )١(

تراجع حصة الحكومة من السيولة  –اقتصاديا  –م يواكبه ٢٠٢٨% في عام ٤٥وحوالي 

وألن مكونات السيولة األخرى يمكن أن تنمو ، %١٥% إلى ٢٠/ كمية السيولة من 
                                                 

) خالل ٢٠٠٧اإلستراتيجية ثبات سعر برميل البترول (بأسعار عام  على سبيل المثال.. لقد افترضت )٢٦(

دراسات تأشيرية، ولكن اإلستراتيجية لم تتوقف  –بالضرورة  –السنوات القادمة استنادًا إلى دراسات دولية وهي 

في مواقع أمام التقلبات التي يعرفها سوق البترول ارتباطًا بالطلب على المخزون وسعر الدوالر وعدم االستقرار 

 .٢٦٦ص  –اإلنتاج وخطوط النقل وكفاءة معامل التكرير وكفاءتها..... إلخ: المرجع السابق 

في الربط بين ندرة األراضي والتمركز الحضري من ناحية وارتفاع أسعار المساكن  إلستراتيجية) لم تتردد ا٢٧(

 .٢٦٢ص   -المرجع السابق  من ناحية أخرى:
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في هذه  –فإن كمية السيولة ، بنفس معدل النمو المرغوب للناتج المحلي اإلجمالي

 .)٢٨(% سنويا٥,٢يمكن أن تزداد بحوالي  –الحالة 

ومة من السيولة سوف يصاحبه زيادة في سرعة دوران النقود من وألن تراجع حصة الحك )٢(

لنمو قطاع التشييد  –أشرنا إليه قبًال  –وألن اإلستراتيجية أعطت اهتمامًا ، ناحية

فإن ، وقطاعات الخدمات وهي قطاعات محفزة لسرعة دوران النقود من ناحية أخرى

% ٣,٨لتزداد بحوالي سرعة دوران النقود يمكن أن تتدافع إلى حدودها القصوى 

 .)٢٩(سنويا

  سرعة دوران النقود × حجم السيولة = كمية السيولة  :وحيث أن )٣(

+ معدل زيادة سرعة  ١+معدل نمو كمية السيولة) (١+معدل نمو حجم السيولة) = (١( :فإن 

  دوران النقود).

  )٠,٠٣٨+  ١) (٠,٠٥٢+  ١+ معدل نمو حجم السيولة) = ( ١( :وبالتالي

  % تقريبًا.٩,١عدل نمو حجم السيولة = م :وعندئذ

 ١+ معدل التضخم) = ( ١+معدل نمو القيمة الحقيقة للناتج المحلي) (١( :وباعتبار أن )٤(

  + معدل نمو حجم السيولة).

                                                 

  م) وبالترميز لمعدل نمو كمية السيولة بالرمز (س)، فإن:٢٠٢٨ – ٢٠١٨) خالل الفترة (٢٨(

  ١٠)١,٠٦( ٠,٨٥+  ٠,١٥=  ١٠+ س ) ١(

 % ٥,٢وبالتالي: س = 

) عرفت إسرائيل دوره للنمو البطيء وبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤في الفترة ( )٢٩(

، وفي دورات النمو ٤٤ص - مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨% خالل تلك الفترة: إستراتيجية إسرائيل ٣,٥حوالي

البطيء.. فإن سرعة دوران النقود تهبط إلى حوالي نصف سرعتها القصوى، وباعتبار أن السرعة القصوى 

)، وألن سرعة دوران النقود سوف تعاود ١,٥( –بالتبعية  –).. فإن نصف السرعة القصوى تساوي ٣تساوي (

  م)، فإن:٢٠٢٨ – ٢٠٠٨ًا لمعطيات اإلستراتيجية خالل الفترة (تدافعها إلى حدودها القصوى وفق

  ٢٠+ معدل زيادة سرعة دوران النقود) ١(  ١,٥=  ٣

 %٣,٨وبالتالي: معدل زيادة سرعة دوران النقود = 
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  )٠,٠٩١+  ١+ معدل التضخم) = ( ١) = (٠,٠٦+  ١( :فإن

  % (تقريبًا)٣,١معدل التضخم =  :ومن ثم

. إذا أخذنا في االعتبار الهدف المسبق .%) يبدو مقبوالً ٣(تقديرنا التقريبي لمعدل التضخم 

، %٢,٩إلى حوالي  –وكما سبقت اإلشارة  –لإلستراتيجية بزيادة معدل نمو اإلنتاجية الكلية 

. فإن معدل .وفي هذه الحالة، %٢,٩-فهذا المعدل يهبط بمعدل تضخم التكاليف إلى حوالي 

  .)٣٠(% تقريبًا)٣ % (أي حوالي٣,١التضخم سوف يعادل حوالي 

. إشكالية الحفاظ على معدل التضخم عند .ولكن اإلشكالية تبقى قائمة وفي دائرة االحتمال

وسبقت  -فالفرضيات التي طرحتها اإلستراتيجية ، مستوى منخفض واستبقائه تحت السيطرة

 . ال تعدو أن تكون فرضيات تعوزها صكوك.كمدخل للهبوط بمعدل التضخم –اإلشارة إليها 

فليس هناك ضمان لدى اإلستراتيجية بأن معدل نمو اإلنتاجية الكلية سوف يرتفع ، الضمان

وليس هناك ضمان لديها  بأن ، م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨% سنويا خالل الفترة (٢,٩إلى حوالي 

األسعار العالمية لواردات إسرائيل من السلع االستهالكية األساسية والمواد الخام والطاقة سوف 

وفي حال ، أو أن عجز الموازنة لن يتجاوز النسبة المرغوبة خالل تلك الفترة، ةتظل مستقر 

فإن معدل التضخم سوف يعرف ارتفاعات محسوسة ، عدم تحقق هذه الفرضيات أو بعضها

وتثمر في مداها نتائج عكسية تعترض طريق اإلستراتيجية وسوف نعرض لها في المحور 

  .مقاربة احتمال نجاح اإلستراتيجية من عدمه –ادًا اجته –األخير من دراستنا ونحن نحاول 

                                                 

  وفقًا لمنهجيتي فإن: )٣٠(

  + معدل تضخم الطلب) ١+ معدل تضخم التكاليف) ( ١+ معدل التضخم) = ( ١(

%) ومعدل تضخم التكاليف يعادل     ٦عدل تضخم الطلب يعادل نمو الناتج المحلي اإلجمالي(وباعتبار أن.. م

  معدل نمو اإلنتاجية الكلية مسبوقًا بإشارة سالبة، فإن:

  )٠,٠٦+  ١)(٠,٠٢٩ – ١+ معدل التضخم) = ( ١(

 % تقريبًا.٣% = ٣,١وبالتبعية: معدل التضخم = 
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ولكن اإلستراتيجية ، . ليست هناك ضمانات لهذه الفرضيات ذات الصلة بالتضخم.ومرة أخرى

.. )٣١(تراهن على تحقيق فائض دائم ومتجدد في الميزان الجاري –بالتحوط وكضمانة بديلة  –

من لجوء الحكومة  –على األقل يحد أو  –فائض يعزز من االحتياطي النقدي الذي يحول 

ويؤمن قدرة الدولة ، إلى االقتراض في حال ارتفاع عجز الموازنة لسبب أو آلخر من ناحية

اإلسرائيلية على سداد أعباء القروض دون تدنية درجة الثقة فيها لدى المؤسسات الدولية من 

م عوامل االستقرار من أه –ومن وجهة نظر اإلستراتيجية  –فهذا الفائض ، ناحية أخرى

  .النقدي والمالي

  

  الصادرات والواردات: منهجية التوقعات ومالحظات متصلة

 –منهجيًا  –. اعتمدت اإلستراتيجية .في رهانها على تحقيق فائض منتظم في الميزان الجاري

بحوالي مليار  ٢٠٠٨الفائض المحقق في الميزان الجاري خالل عام  :على مقدمتين

. فلقد قامت بمضاعفة كل من .ووفقًا لمنهجيتها، )٣٣(ماد المرونات المحايدةواعت، )٣٢(دوالر

% وهو معدل يقارب المعدل المرغوب لنمو ٦,٢الصادرات والواردات بمعدل يبلغ حوالي 

قد أزداد هو  ٢٠٠٨. فإن الفائض المحقق في عام .وبالتبعية، %)٦الناتج المحلي اإلجمالي (

ومنهجية اإلستراتيجية تبدو ، م)٢٠٢٨ – ٢٠٠٨خالل الفترة ( ..% سنويا٦,٢اآلخر بحوالي 

وعلى طول قائمة توقعاتها ، بمثابة منهجية مبسطة لبناء التوقعات –ومن وجهة نظرنا  –هكذا 

                                                 

، والفائض المحقق في الميزان الجاري يعني ٨٩ص  -ع سبق ذكره مرج –م ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل  )٣١(

 تفوق قيمة الصادرات السلعية والخدمية على قيمة الواردات السلعية والخدمية.

 -) ١٩جدول (   -مليار دوالر: المرجع السابق  ٨٣بلغت قيمة الصادرات السلعية والخدمية حوالي  )٣٢(

) ٢١جدول (  -مليار دوالر: المرجع السابق  ٨٢والخدمية حوالي  ، وبلغت قيمة الواردات السلعية٢٨٠ص 

 .٢٨٢ص 

المرونات المحايدة هي عالقة حسابية بين متغيرين وتفترض أن نسبة الزيادة في المتغير األول تعادل  )٣٣(

  نسبة

 الزيادة في المتغير الثاني، وهذا التعادل هو الذي يمنحها صفة " الحياد ".
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فإن اإلستراتيجية لم تتخلى تقريبًا عن اعتماد المرونات ، اتصاًال بالصادرات والواردات

  :على النحو التالي، المحايدة

اإلستراتيجية أن صادرات القطاع التكنولوجي المتقدم سوف تنمو بنفس معدل افترضت  -١

، )٣٤(%)٨. فلقد ضاهت بين المعدلين (.ومن ثم، النمو المرغوب لناتج هذا القطاع

% في عام ٣٨ليزداد الثقل النسبي لهذه الصادرات / إجمالي الصادرات من حوالي 

 .)٣٥(م٢٠٢٨% في عام ٥٣إلى حوالي  ٢٠٠٨

ت اإلستراتيجية نمو الواردات من السلع االستثمارية بنفس معدل النمو المرغوب افترض -٢

 –أساسًا  –باعتبار أن هذه السلع سوف تدمج ، )٣٦(%)٨للقطاع التكنولوجي المتقدم (

  .في الدورة اإلنتاجية لهذه القطاعات

الحتالل رؤوس هذه المنهجية تترك انطباعًا بأن إسرائيل ال تملك مزايا تنافسية تسابق بها 

فالذين يملكون هذه المزايا يربحون الجولة عند حافة ، جسور متقدمة في األسواق العالمية

وهي الحافة التي تملك عندها الدولة القدرة على تجديد مزاياها التنافسية استباقًا ، المنافسة

  :وعندئذ، )٣٧(لآلخرين وفي فارق زمني قصير

نولوجي المتقدم بمعدل يفوق معدل نمو ناتج هذا يزداد معدل نمو صادرات القطاع التك -١

 .. وهو ما لم تعلن عنه اإلستراتيجية.القطاع

وهو ما لم تعلن ، تنمو صادرات القطاعات التقليدية بمعدل يقترب من معدل نمو ناتجها -٢

. ولكنها .عنه اإلستراتيجية رغم اعتمادها للمرونات المحايدة كمنهجية لبناء التوقعات

                                                 

): إستراتيجية ١١ل نمو ناتج القطاع التكنولوجي المتقدم من البيانات الواردة بجدول (تم تقدير معد )٣٤(

، وبينما تم تقدير معدل نمو صادرات هذا القطاع وفقًا ٢٧٢ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إسرائيل 

 .٢٨٠ص  -): المرجع السابق ١٩للبيانات الواردة بجدول (

 .٢٨٠ص -) ١٩جدول ( -المرجع السابق ) ٣٥(

 .٢٨٢ص -) ٢١جدول ( -المرجع السابق  )٣٦(

 .٥١ص  -هذه الحافة وكما وصفتها اإلستراتيجية بدقة.. ترتبط بالمدى القصير: المرجع السابق  )٣٧(
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فوفقًا لتوقعاتها.. فإن ناتج القطاعات التقليدية سوف ينمو ، نة منخفضةأعلنت عن مرو 

  .)٣٨(%٥بينما صادرات هذه القطاعات سوف تنمو بحوالي ، % سنويا٦,٢بحوالي 

. فإن اإلستراتيجية تعي أن إسرائيل ال تملك مزايا تنافسية فائقة ويأخذها الوعي .وفي تقديري

صف بالحرة وتطالب الحكومة بالتدخل لرفع حصة إسرائيل إلى رهان على األسواق التي ال تو 

. تبقى العالقات .ففي كليهما، . سوق صناعة الفضاء وسوق صناعة األمن.مثل، )٣٩(فيها

. .ولذلك، اإلستراتيجية بين الدول كبوليصة ائتمان للدخول إلى األسواق والحصول على حصة

الواليات المتحدة األمريكية وتفتح لها أبوابًا فاإلستراتيجية تراهن على عالقة تتوثق خيوطها مع 

% ٠,٣لرفع حصة إسرائيل في السوق العالمي لصناعات الفضاء من  –علي سبيل المثال  –

وفي اتجاه ، )٤٠(%٥% إلى ٠,٥وفي السوق العالمي لصناعات األمن من ، %٥إلى 

ين البلدين لغزو البوصلة.. كانت اإلستراتيجية تتحدث عن أهمية التحالف اإلستراتيجي ب

السوق الصيني وأستقل الحديث بسطور صريحة في المسودة المقترحة للتعاون التكنولوجي 

  .)٤١(والعلمي بين البلدين

وتبقى اإلجابات على األسئلة التي طرحها المحور األول من دراستنا وتتعلق بمدى احتمال 

والتحديات التي تدق بها أبواب  نجاح اإلستراتيجية وأثرها على  المكانة اإلقليمية إلسرائيل

  واإلجابات هي اجتهادات يحملها المحور الخامس واألخير لدراستنا. ، مصر والعالم العربي

  

                                                 

ص  -): المرجع السابق ١١تم تقدير معدل نمو ناتج هذه القطاعات وفقًا للبيانات الواردة بجدول ( )٣٨(

ص  -): المرجع السابق ١٩ت هذه القطاعات وفقًا للبيانات الواردة بجدول (، وتم تقدير معدل نمو صادرا٢٧٢

٢٨٠. 

 .١٣٦ص  -المرجع السابق ) ٣٩(

 .١٣٦ص  -المرجع السابق  )٤٠(

 .٣٠٨ص  -المرجع السابق  )٤١(
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  المفتوحة اإلستراتيجية واألقواس

كل اإلستراتيجيات ترسم أمامها أقواسًا ألسئلة مفتوحة.. وهي أقواس  ترسمها أيضًا إستراتيجية 

مع األقواس تتداعى األسئلة.. أسئلة تتعلق بمدى احتمال نجاح  وبالتالمس، م٢٠٢٨إسرائيل 

وثالثة ، وأخرى تتصل بمدى تأثير اإلستراتيجية على العالقات اإلقليمية إلسرائيل، اإلستراتيجية

  تمتد إلى التحديات التي تفرضها اإلستراتيجية على مصر والعالم العربي.

، أن تلحق بها إجابات مفتوحة –جتهادًا ا –إنها أسئلة مفتوحة.. وسوف تحاول دراستنا 

وهي موضوعات ، وسوف تأخذها اإلجابات إلى طرح موضوعات مقترحة للدراسة مستقبالً 

  تبررها اإلستراتيجية واألقواس.

  

  اإلستراتيجية واحتمال النجاح: الحدود القصوى والحدود النسبية:

ولن تقدر إسرائيل ، سقف لها بادئ ذي بدء.. فإن األهداف الطموحة لإلستراتيجية هي أقصى

فهي في حاجة ، أن تصل إلى هذا السقف بمواردها وحدها –وكما سبق ذكره في دراستنا  –

% من إجمالي االستثمارات المقدرة في ١٩-%٣١إلى استثمارات أجنبية تتأرجح نسبتها بين 

في مجاالت كما أنها في حاجة إلى دعم أمريكي ، م)٢٠٠٨/٢٠٢٨اإلستراتيجية خالل الفترة (

وكل ذلك يعطي ، .. إلخ) وفي إطار عالقة إستراتيجية بين البلدين.متعددة (علمية وتكنولوجية

  مؤشرًا أوليًا بأن النجاح الكامل لإلستراتيجية.. يبدو احتماال حرجًا.

ويتأكد االحتمال الحرج من خالل التراجع النسبي إلسرائيل في مجال البحوث األساسية  

سيرة له خالل العقدين التاليين وسوف يحرمها مزايا تنافسية عند حافة والذي قد تبقى أ

  .المنافسة.. كما جاء في دراستنا

 –. فإن احتمال النجاح الكامل لإلستراتيجية اليبدو حرجًا فقط ولكن يبدو أيضًا .واطراداً 

ة التي فنسبة البطالة الفعلية سوف تتجاوز النسب، غير مؤكد –وبمؤشرات عرضت لها دراستنا 

في ظل توقعات بارتفاع نسبة العمالة ، %١١-٨%) وقد ترتفع إلى ٥تستهدفها اإلستراتيجية (

وفي ظل ، %)٣األجنبية/ إجمالي العمالة لتتجاوز النسبة المستهدفة في اإلستراتيجية (

احتماالت قائمة.. باستمرار ظاهرة البطالة غير التقليدية (اليائسون من الحصول على فرصة 

  أسبوع). ٣٧الذين يحظون بفرصة عمل مؤقتة ولكنهم يباشرون العمل لفترة أقل من عمل و 
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بارتباك في  –أوًال  -ارتفاع نسبة البطالة الفعلية تحمل سلبيات معوقة لإلستراتيجية وترتبـط  

 –ويرتبط ، خياراته مفتوحة –وكما عرضت دراستنا  –سوق العمل والذي تركت اإلستراتيجية 

رق طرق التملك إسرائيل تجاهل مساراته.. فأما منح حوافز ألصحاب األعمال بمفت –ثانيًا 

لتحفيزهم على توظيف مزيد من العمالة أو مضاعفة رقم إعانات البطالة والتحويالت 

  االجتماعية.. وكالهما يؤثر سلبًا على عجز الموازنة. 

 -أيضاً  –ولكنها تحيط  ،بنسبة البطالة التي أعلنتها اإلستراتيجية –فقط  –الشكوك التحيط 

بإرتفاع معدالت المشاركة لعرب إسرائيل وللحريديم إلى المستويات المرغوبة في اإلستراتيجية 

، % للحريديم)٤١,٦% بدًال من ٥٣,٣، % لعرب إسرائيل٣٩,٣% بدًال من ٥٢,٨(

. فالموقف العنصري لليهود تجاه عرب إسرائيل .فالمعطيات التنحاز إلى النسب المستهدفة

.. قد يحول دون ارتفاع معدل مشاركتهم إلى )١(والذين صاروا مهددين بالتهجير القسري

وعلى الجانب اآلخر.. فإن المعطيات التزكى الدوافع لدى الحريديم لرفع ، المستوى المرغوب

. فهم يتمتعون بمزايا ال تبرر لهم االنقالب على ثقافتهم ورفع معدل .معدل مشاركتهم

تبلغ نسبة الفقر حوالي  –على سبيل المثال وكما ذكرت دراستنا  –اطهم فقي أوس، مشاركتهم

. فإن النظام السياسي .وبالتوازي، % في أوساط عرب إسرائيل٥٤% في مقابل ١٤,٧

  اإلسرائيلي يمنحهم أوراق ضغط تلبي مطالبهم.

كل هذه المالحظات تأخذنا إلى ماورائها في مداخلة تقدير احتمال النجاح الكامل 

% سنويا خالل العقدين ٢,٢فاإلستراتيجية راهنت على نمو العمالة بمعدل يبلغ ، ستراتيجيةلإل

فنسبة البطالة الفعلية سوف تتجاوز نسبة ، وهو رهان التعززه المالحظات السابقة، التاليين

البطالة المستهدفة ومعدالت المشاركة لدى عرب إسرائيل والحريديم لن ترقى إلى المستويات 

وبإفتراض أن هذه المعدالت قد إزدادت بالفعل وارتفعت إلى مستوى يعادل المتوسط ، وبةالمرغ

فإن ، % لعرب إسرائيل)٤٦، % للحريديم٤٧الحسابي بين المعدل السائد والمعدل المرغوب (

  %.١,٩معدل نمو العمالة على المستوى القومي سوف يعادل حوالي 

                                                 

في إحدى تصريحاتها قالت ليفني "أن على عرب إسرائيل أن ينتقلوا إلى مناطق الدولة الفلسطينية بعد قيامها 

 .١٢/١٢/٢٠٠٨ –جريدة السفير  –[....] وأقول لهم إن الحل القومي لقضيتهم موجود في مكان آخر" 
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تراتيجية أمام عدة إشكاليات وفي مقدمتها.. أن هذا المعدل الذي تتوقعه دراستنا يضع اإلس

% كشرط ٤,١معدل نمو إنتاجية العمل على المستوى القومي ينبغي أن يرتفع إلى حوالي 

ولكن ارتفاع معدل نمو إنتاجية العمل ، لتحقيق معدل النمو المرغوب للناتج المحلي اإلجمالي

. أن .تحالة ولسبب منطقي تمامًا وهوإلى هذا الحد.. يبدو صعبًا للغاية وربما إلى حد االس

وكما قدرناه في دراستنا ووفقًا  –معدل نمو إنتاجية العمل في القطاع التكنولوجي المتقدم 

فإذا ارتفع معدل نمو إنتاجية العمل على ، %٤,١يعادل حوالي  –لتوقعات اإلستراتيجية 

نمو إنتاجية العمل في  %.. فان هذا يعني أن معدل٤,١إلى  –هو اآلخر  –المستوى القومي 

وهو تماثل التدعيه ، القطاعات التقليدية سوف يماثل المعدل في القطاع التكنولوجي

وكما قدرناه في  –اإلستراتيجية ذاتها.. فمعدل نمو إنتاجية العمل في القطاعات التقليدية 

  %.٣,٧يبلغ حوالي  –دراستنا ووفقًا لتوقعات اإلستراتيجية 

فإن ، %٤,١نتاجية العمل على المستوى القومي اليمكن أن يرتفع إلى وٕاذا كان معدل نمو إ

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي اليمكن أن يعلو إلى المعدل المرغوب في اإلستراتيجية 

  موضوعًا للشك. –وبقوة  –. فإن احتمال النجاح الكامل لإلستراتيجية يبدو .وهكذا، %)٦(

د االقتراب من معدل نمو اإلنتاجية الكلية والذي ترغب عن -أكثر فأكثر –هذا الشك يتأكد 

فلقد ساقت دراستنا أسبابًا تحول دون ، %٢,٩اإلستراتيجية وتلح على االرتفاع به إلى حوالي 

ولكن إذا افترضنا أن جهدًا جادا سوف تبذله إسرائيل ، تنامي المعدل إلى هذا المستوى

 –إستراتيجيا  –لمي وتكنولوجي قد يربطها لالرتفاع بالمعدل.. باإلضافة إلى تعاون ع

  % وهو افتراض له مايبرره:٢فإن المعدل قد يقترب من ، بالواليات المتحدة

فإن التكثيف الرأسمالي (رأس المال/العمل) يساهم بحوالي ، )٢()١٦وفقًا للجدول (  -أ 

بينما تساهم المكونات األخرى ، % من مكونات معدل نمو اإلنتاجية الكلية١,٤

 %.١,٥والبنية األساسية) بحوالي ، االستثمارات في أنشطة التطوير والتنمية، لتعليم(ا

فإذا أخذنا في االعتبار ماذكرناه قبًال في دراستنا عن إشكالية الممر اإلنسيابي الذي   - ب 

فإنه ، يعوق إنسياب التقدم التكنولوجي إلى كل خاليا المجتمع اإلسرائيلي وقطاعاته

                                                 

 .٢٧٧ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل 
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سوف تنخفض إلى النصف ليعادل   )٣(ير هذه المكوناتيمكن أن نفترض أن تأث

 بينما يظل التكثيف الرأسمالي محتفظًا بتأثير إسهامه.، )٢%/١,٥% (=٠,٧حوالي 

. فإن معدل نمو اإلنتاجية الكلية ينخفض إلى حوالي .وعندئذ وبالجمع بين اإلسهامين  -ج 

٠,٧% + ١,٤% (=٢,١.(% 

معدل لنمو الناتج اإلجمالي خالل الفترة  وهكذا نخلص إلى استنتاج مؤداه.. إن أقصى

بافتراض أن معدل التراكم ، %٥,٦حوالي  –وفي تقديرنا  –م) سوف يبلغ ٢٠٠٨/٢٠٢٨(

. فإن معدل نمو متوسط الدخل الفردي سوف .وعندئذ، % سنويا٥,٢الرأسمالي لن يتراجع عن 

. فإن متوسط الدخل وبالتبعية.، %.. كما قدرت اإلستراتيجية٤,٥% وليس ٤,١يبلغ حوالي 

  )٤( ألف دوالر وفقًا لتوقعات اإلستراتيجية ٥٣م لن يرتفع إلى حوالي ٢٠٢٨الفردي في عام 

وبالتداعي.. فقد ال تحظى إسرائيل بالمرتبة ، ألف دوالر ٤٩ولكنه قد يقترب إلى حوالي 

معيار متوسط الدولية التي تطمح إليها اإلستراتيجية (المرتبة الخامسة عشر بين دول العالم ب

فقد تتراجع إلى المرتبة الثامنة عشر إذا ، وقد تتقهقر إلى مادون هذه المرتبة، الدخل الفردي)

والذي تتضمن متوسطات الدخول الفردية المحتملة في عام   )٥( )٤صدقت توقعات الجدول (

  م في عدد من دول العالم.٢٠٢٨

القطاع  –وفي تقديرنا  –ي لن يطول التراجع المحتمل في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمال

، التكنولوجي المتقدم.. فإسرائيل سوف تستميت في الدفاع عنه وعن معدالت نموه المرتفعة

وعندئذ.. فإن معدل نمو هذه القطاعات سوف يتراجع ، ولكنه قد يطول القطاعات التقليدية

  عدة ظواهر سلبية ومن بينها: –بالتبعية  –لتبرز ، بالضرورة

اوز إشكالية االقتصاد الثنائي الذي تعاني منه إسرائيل وكان على رأس عدم تج  -أ 

 –وفي تطبيقاتها الميدانية  –وصحيح أن اإلستراتيجية ، اهتمامات اإلستراتيجية

                                                 

 التعليم واالستثمارات في أنشطة التطوير والتنمية والبنية األساسية..

 .٢٥٩ص  -مرجع سبق ذكره  –م ٢٠٢٨إستراتيجية إسرائيل 

 .٢٦١ص  -مرجع السابق ال
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قد تخطو خطوات على طريق انفراج اإلشكالية ولكنها لن تقطع كل األشواط 

 التي تطمح إليها.

فقطاع اإلسكان ، ها مرتفعة أصالً ارتفاع أسعار المساكن والتي توصف بأن  - ب 

العقاري هو أحد القطاعات التقليدية والتي قد تعرف تراجعًا في معدل النمو 

وارتفاع أسعار المساكن ، وبالتالي.. تراجعًا في العرض دون مستوى الطلب

سوف يمتد بأثاره االجتماعية واالقتصادية السلبية إلى الطبقة الوسطى.. على 

وفي نفس الوقت.. فإن ارتفاع أسعار المساكن ، اتيجيةعكس ماترغب اإلستر 

أمام الهدف الذي أعلنت عنه  –بنسبة أو بأخرى  –وايجاراتها قد يقف عائقًا 

 .ويتعلق بتقديم "إعانات للسكن" للعمال.. لتوسيع سوق العمل  )٦( اإلستراتيجية

لفة لما اتجاه نسبة األجور/ الناتج المحلي اإلجمالي إلى االنخفاض.. بالمخا  -ج 

ترغب فيه اإلستراتيجية في حديثها عن إعادة توزيع الدخل وفقًا لنمط أكثر 

، وانخفاض النسبة تبرره الزيادة اإلضافية في معامل التكثيف الرأسمالي، عدالً 

، التراجع المتوقع في إنتاجية العمل في القطاعات التقليدية –أيضًا  –كما يبرره 

بين القطاع التكنولوجي المتقدم والقطاعات وبالتالي عدم تقلص فجوة األجور 

 التقليدية.. بالحد المقارن الذي تستهدفه اإلستراتيجية.

فنسبة ، الشكوك حول احتمال نجاحه –هو اآلخر  –المكون االجتماعي لإلستراتيجية تحيطه 

وفجوة الدخول لن تتقلص إلى ، البطالة المحتملة تفوق النسبة المرغوبة في اإلستراتيجية

والطبقة الوسطى قد ال تنجو من اآلثار االجتماعية ، مستوى الذي ترغب فيه اإلستراتيجيةال

وفي ضوء هذه المعطيات المحتملة وٕاذا ما أرادت ، السلبية كما ترغب اإلستراتيجية

فال مفر من زيادة نسبة اإلنفاق الحكومي/ ، اإلستراتيجية أن تواصل خططها االجتماعية

  ي إلى ماوراء المستويات المرغوبة.الناتج المحلي اإلجمال

ويضع السياسات االقتصادية ، زيادة نسبة اإلنفاق الحكومي يهدد الميزانية بمزيد من العجز

. رفع التعريفات الضريبية أو البحث عن مزيد من المعونات األجنبية أو .أمام عدة خيارات

                                                 

 .١٩٤ص  -المرجع السابق 
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زانة ويجرى تمويليها من االقتراض من األسواق المالية الدولية أو إصدار أذون وسندات خ

  السوق المحلي أو التمويل بالعجز بطبع بنكنوت.

. فإن رفع التعريفات الضريبية ليس خيارًا مفضًال لإلستراتيجية تخوفًا من هجرة .وفي تقديرنا

. فإن خيار .وفي نفس الوقت، أفراد من الطبقة الوسطى وهجرة رؤوس أموال إلى الخارج

جرى تمويلها من السوق المالي المحلي ال يبدو هو اآلخر خيارًا إصدار أذون سندات خزانة وي

. ألنه قد يقود إلى خفض معدل االستثمار المحلي في وقت تبدو فيه إسرائيل في شدة .مفضالً 

الحاجة إلى االستثمار فضًال عن أنه قد يأخذ السياسات المالية إلى صناديق المعاشات 

أكثر  –. قد تلجأ إسرائيل إلى مد سن المعاش ليرتبك .ةلتمويل أذون وسندات الخزانة وبالتبعي

وبالتالزم.. فإن التمويل بالعجز من خالل طبع بنكنوت هو خيار ، سوق العمل –فأكثر 

  تستبعده اإلستراتيجية تمامًا.. ألنه يقود إلى تضخم جامح.

واالرتباك  ولتفادي احتمال االرتفاعات المتتالية في معدل التضخم –واليبقى أمام إسرائيل 

إال تمويل عجز الموازنة بمزيد من المعونات األجنبية أو بمزيد  –المحتمل في سوق العمل 

  )٧(من االقتراض من السوق المالي الدولي.. وفــي الحالتيــن تشـتد حاجتها إلى الواليات المتحدة

الت القائمة ولكن االحتما، %٣تقديرنا لمعدل التضخم بحوالي  -وفي دراستنا  –لقد كان لنا 

% بدًال من ٥,٦والتي سبق مقاربتها وتتعلق بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي إلى حوالي 

تقودنا إلى ، %٢,٩% بدًال من ٢% وانخفاض معدل نمو اإلنتاجية الكلية إلى حوالي ٦

% وهو معدل ٣,٦استنتاج مؤداه.. أن معدل التضخم سوف يرتفع في هذه الحالة إلى حوالي 

في  –ولكن ، ولكن قد يدعوه إلى تهدئة سرعة دوران النقود، القتصاد اإلسرائيلياليهدد ا

فإن ما يهدد االقتصاد اإلسرائيلي ويهدد اإلستراتيجية هو االرتفاعات في أسعار  –المقابل 

والتي افترضت ، واردات إسرائيل من الطاقة والمواد الخام والسلع االستهالكية األساسية

، ثباتها النسبي بفرضيات افتقدت إلى حيثيات مؤتمنة –ا جاء في دراستنا وكم –اإلستراتيجية 

                                                 

أوصت اإلستراتيجية بأن يكون تمويل عجز الميزانية باالقتراض من األسواق المالية الدولية بدًال من السوق 

المالي المحلي.. حتى اليؤثر ذلك سلبًا على توظيف الجهاز المصرفي المحلي لودائعه في المجاالت 

 .٩٣ص   -بق االستثمارية: المرجع السا
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سوف تقفز بمعدل التضخم إلى قيمة قد تعادل معدل  –وفي حال وقوعها  - فهذه االرتفاعات

  لتعرف إسرائيل دوره من النمو البطيء.، %)٥,٦نمو الناتج المحلي اإلجمالي (

وفي ، %٥,٦لناتج المحلي اإلجمالي إلى ما دون دورة النمو البطيء قد تتراجع بمعدل نمو ا

. بحيث إن النمو البطيء يقود إلى مزيد من النمو .الحالة اإلسرائيلية فقد تكون دورة مفتوحة

أو شهد  )٨(وهو احتمال يبقى قائمًا خاصة إذا انخفضت.. االستثمارات األجنبية، البطيء

البطيء والتي قد تحدُّ من معدالت نمو إحدى دورات النمو  –هو اآلخر  –االقتصاد العالمي 

  القطاع التكنولوجي اإلسرائيلي ومعدالت نمو صادراته.

وتبقى هناك أيضًا مساحة حساسة في االقتصاد اإلسرائيلي وتعترض طريق النجاح الكامل 

فاالقتصاد اإلسرائيلي يبدو ضعيف المناعة ، بالتضخم –هي األخرى  –لإلستراتيجية وتتعلق 

فنقطة االنقالب في اإلستراتيجية التي تتراجع معها احتماالت نجاح ، م الجامحأمام التضخ

ففي هذه الحالة سوف يتجاوز ، %٦اإلستراتيجية تكمن في ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 

. معدل نمو كمية وسائل الدفع وهي حالة تبدو فيها األجواء مهيأة لخروج .معدل التضخم

وتبدو فيها إسرائيل مضطرة إلى صياغة إستراتيجية جديدة.. ، رؤوس األموال من إسرائيل

إستراتيجية التعطي اهتمامًا إال للقطاع التكنولوجي المتقدم والشرائح االجتماعية ذات الصلة 

وتدير ظهرها لالعتبارات االجتماعية والتي تتعلق بعدالة توزيع الدخل ، به.. إنتاجًا واستهالكاً 

وتستبقها كقضايا ، ... إلخ.جموع السكان وبناء مجتمع الرفاهيةوتنمية القدرات البشرية لم

سوف  تكون مشروطة بعالقة إستراتيجية  -هي األخرى  –وهذه اإلستراتيجية الجديدة ، مؤجلة

هي ضمانة لنمو القطاع التكنولوجي  –وكما سبق القول  –فهذه العالقة ، مع الواليات المتحدة

  صادراته.المتقدم في إسرائيل ونمو معدالت 

  

                                                 

% واحتفظ معدل نمو الرصيد الرأسمالي بمستواه ٥,٦إذا انخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

% ٢١حوالي  –في التقدير  –%)، فإن نسبة االستثمارات األجنبية / إجمالي االستثمارات سوف تعادل ٥,٢(

الموازنة وارتفاعاته المحتملة من السوق  م، ولكن إذا قامت الخزانة اإلسرائيلية بتمويل عجز٢٠٢٨في عام 

 % في نفس العام.٣٩إلى حوالي  –وفي التقدير  –المالي المحلي، فإن النسبة سوف ترتفع 
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  المكانة اإلقليمية إلسرائيل: العالقات والتحديات

فإن هذا ، بافتراض نجاح اإلستراتيجية عند حدودها القصوى أو نجاحها عند حدودها الدنيا

. على إدارة عالقات "صراع .قد يساعد إسرائيل بشكل أو بآخر –بافتراض تحققه  -النجاح 

اليعني ذلك أنها سوف تخوض حربًا مع أي منهما.. و ، االستحقاق اإلقليمي" مع تركيا وٕايران

 –على نحو مخالف  –بل ، فالحرب ليست أولوية تتصدر قائمة األولويات في اإلستراتيجية

فإن اإلستراتيجية تفترض أن الوصول إلى ترتيبات سالم في المنطقة سوف يعزز من فرص 

يست خيارًا إسرائيليا ضمن بدائل أن الحرب ل  -بداهة  –واليعني ذلك ، )٩(نجاح اإلستراتيجية

ولكنه خيار تسبقه قاعدة اعتمدتها اإلستراتيجية وتتصل بمفهوم الدفاع الديناميكي ، الخيارات

ففوق سطور اإلستراتيجية جاءت العبارة التالية "ينبغي على ، وهي قاعدة "امتياز الردع"

وهذه القاعدة تسوق  )١٠(، ها"إسرائيل أن تحافظ على الفجوة النوعية التي تفصلها عن جيران

وكما برهنت  –خاصة ، إلى تساؤل حول نوعية التطور العسكري الذي تستهدفه إسرائيل

%.. ١,٥% سنويا وليس بحوالي ٦أن اإلنفاق العسكري اإلسرائيلي يزداد بحوالي  –دراستنا 

  كما أعلنت اإلستراتيجية.

اجل عن حرب بين إسرائيل وتركيا أو ليس هناك مجال لحديث ع –وفي تقديرنا  –مرة أخرى 

فإسرائيل سوف تحاول استثمار النجاح المطلق أو النسبي إلستراتيجيتها ، إسرائيل وٕايران

للوصول  إلى صيغة تفاهم مع تركيا وبمقتضاها تعترف األخيرة بالحد األقصى الستحقاقات 

ن الحد األقصى والحد . مابي.القوة اإلسرائيلية أو على األقل بالحد الوسيط لالستحقاقات

  األدنى.

سوف تسعى وفي عالقتها  –وفي تقديرنا  –فإسرائيل ، واألمر ذاته سوف ينطبق على إيران 

  مع إيران إلى:

                                                 

مرجع  –م ٢٠٢٨أشارت اإلستراتيجية إلى هذه الفرضية أكثر من مرة وعلى سبيل لمثال: إستراتيجية إسرائيل 

 .٣٣، ص ١٧ص   -سبق ذكره 

 .١٣٦ ص -المرجع السابق 
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. االستماتة في حرمان .وبالتالي، التفوق على إيران وفقًا لقاعدة "امتياز الردع"  -أ 

وفي هذه  ،أوراق الردع التي تملكها ضد إسرائيل –أو بعض  –إيران من كل 

  الحالة.. فإن عملية عسكرية ضد حزب اهللا قد تكون محتملة.

 الحيلولة دون أي تحالف إستراتيجي يجمعها (إيران) بتركيا.  - ب 

وتباعًا.. الوصول مع إيران إلى مذكرة تفاهم يتبادالن فيها معًا االعتراف   -ج 

و قريبة . اعتراف إسرائيل باستحقاقات القوة اإليرانية عند حدود دنيا أ.المتبادل

واعتراف إيران باستحقاقات القوة اإلسرائيلية عند حدود قصوى أو قريبة ، منها

 منها.

استحقاقات القوة التي قد تطالب بها إسرائيل بافتراض النجاح المطلق أو النسبي لإلستراتيجية 

 –وتدفع بنا ، تمثل تحديات لمصر والعالم العربي وهي تحديات ينبغي أن تمنحنا حافزًا للفعل

في اتجاه اإلعداد لمشروع يتفاعل مع القرن الحادي والعشرين ويستلهم  –مصريا وعربيا 

ال تتسع في دراستنا.. لتقديم مقترحات مفصلة حول مخطوط  –يقينًا  –والسطور ، مستجداته

  المشروع ولكنني أتصور أن هناك ضلعي إرتكاز لهذا المشروع:

بنسبة أو  -. فهو المورد الذي أمتلكته.بامتالك المعرفة كمورد اقتصادي ال ينض -١

كل الدول التي صعدت درج القوة في عالم يطل بنوافذ مفتوحة على  -بأخرى  

ففي لحظات تاريخية في حياة األمم ، . فنحن نستطيع.وكما استطاع غيرنا، العولمة

، وباليقين.. فلن تعوزنا القدرة على اإلبداع، والشعوب تشتد الحاجة إلى اإلبداع

فترات التألق المصري عبر التاريخ عرفت تفاعًال بين عبقرية المكان (والتي أبدع ف

وبين ما أصفه بـ "عبقرية ، الدكتور/ جمال حمدان في تشخيصها وتحليلها) من ناحية

  الزمان" وأقصد بها.. تفاعل مصر مع روح عصرها ومستجداتها من ناحية أخرى.

لعالم العربي وٕاعدادها كنخبة جديدة لعقود االهتمام بـ "النخبة الشابة" في مصر وا -٢

فالمشروع والمستقبل في حاجة إلى أفكار جديدة ورؤى مبدعة ، زمنية قادمة

وحاجتهما إليه تسبقا حاجتهما إلى الموارد واإلمكانيات.. والنخبة الحية هي القادرة 

 . فهي المعامل األساسي للموارد.وفي هذه الحالة، على تخليق األفكار والرؤى

وبالتصوير التمثيلي.. فلو افترضنا أن الموارد واإلمكانيات المتاحة ، واإلمكانيات
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، )٢) وأن المجتمع يحظى بنخبة قوية تعادل في قوتها الرقم (٣لمجتمع تعادل الرقم (

=  ٩) [ ٩فإن الموارد واإلمكانيات المتاحة لهذا المجتمع تقفز تفعيًال إلى الرقم (

ا كان هذا المجتمع اليحظى إال بنخبة ضعيفة ال تعادل . فإذ.وعلى العكس، ]٢)٣(

فإن الموارد واإلمكانيات المتاحة لهذا المجتمع تتراجع ، )٠,٥في قوتها إال الرقم (

وكل ذلك في ضوء مالحظة يتراءى لي ، ]٠,٥)٣= ( ١,٧) [ ١,٧تفعيًال إلى الرقم (

المطلق أو النسبي  مالحظة مؤداها.. إنه بافتراض النجاح، أنه ال يمكن تجاهلها

بصورة أو  –فإن اإلستراتيجية سوف تكون قادرة ، م٢٠٢٨إلستراتيجية إسرائيل 

على تشكيل نخبة إسرائيل شابه أعمق رؤية وأكثر ذكاًء في السنوات  –بأخرى 

االهتمام بالنخبة الشابه في مصر  -عندئذ وبالتوازي –والضرورة تقتضي ، القادمة

 ورها الفاعل في السنوات القادمة.والعالم العربي لكي تؤدي د

. ومن أفق الدراسة ومتابعة لها.. فإنني أقترح ثالث دراسات الحقة وبعناوين .وفي الخاتمة

  رئيسية:

دراسة حول كيفية إعداد وتفعيل نخبة شابة وجديدة في مصر والعالم العربي   -أ 

ياته مع روح العصر وتحد –وفي السنوات القادمة  –ترتقي إلى مستوى التفاعل 

 ومستجداته.

دراسة تتعلق بمخطوط المشروع المصري في القرن الحادي والعشرين في إطار   - ب 

وفي إطار دور ، التعامل مع التحديات اإلسرائيلية والمستجدات اإلقليمية والدولية

 . كعقل منظم..الدولة

دراسة تتصل بطبيعة العالقات اإلستراتيجية المستقبلية بين إسرائيل والواليات   -ج 

 حدة في المجاالت المتعددة (االقتصادية والسياسية والعسكرية... إلخ).المت
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  فتحى العفيفى ٠د، متغيرات العولمةو  أبعاد التفكير اإلستراتيجي اإلسرائيلى

  

  مدخل تحليلي

والتفكيــر فــي ، لــذلك هــي تحتــاج دائمــًا إلــى تحســس موضــع األقــدام، إســرائيل كيــان سياســي قلــق

ألجـــل البحـــث عـــن حلـــول ، ط المتعـــارف عليهـــا علميـــا ومنهجيـــاالمســـتقبل وفـــق آليـــات التخطـــي

لعـل ، وهـي كـذلك تعـاني أزمـات حـادة وعنيفـة، للتحديات العديدة التي تحـيط بهـا مـن كـل اتجـاه

تلك المرتبطة بأزمة الشرعية والتي قادتهـا إلـى صـراعات تاريخيـة عميقـة ، أهمها على اإلطالق

ووصـمت عالقاتهـا الدوليـة بـالتوتر والحـذر وانسـداد ، يةضد العديـد مـن الـدول العربيـة واإلسـالم

ومـــن أزماتهـــا المستعصـــية كـــذلك انطواؤهـــا علـــى تنـــوع عرقـــي ودينـــي يعمـــق مـــن ، فـــي األفـــق

وبينمـــا يتطلـــب النـــوع األول تقـــديم نمـــوذج للعـــالم عـــن كيـــان ، االخـــتالف والهـــوة بـــين جزئياتهـــا

التنـوع الـداخلي تتطلـب كـذلك خططـًا فـإن إدارة كـل هـذا ، حضاري ومتطور في عالقاته الدولية

وقـــدرًا ال بـــأس بـــه مـــن التمثيـــل ، للتنميـــة وبـــرامج للعدالـــة االجتماعيـــة والرفاهيـــة الفائقـــة الجـــودة

وفـي الحـالتين ال يفـي بـالغرض المطلـوب ، البيروقراطي المتكافئ في األجهزة والدوائر المختلفـة

فق رؤى وتصورات واستشرافات تحاول سوى العديد من الدراسات والبحوث التي تعدها النخبة و 

وألجـل تـأمين ، تشخيص الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي انطالقًا من خبرات الماضـي

  .)٢٧(مستقبل أفضل في ظل التنافسات الدولية المحمومة على شتى الصعد

                                                 

 The)) التفكير في المستقبل، اتجاه مستقر في األدبيات السياسية منذ نشأة جميعة المستقبل العالمي ٢٧(

World Future Society)  وكانت الواليات المتحدة األمريكية هي البادئة في هذا المجال ١٩٦٦في العام ،

) ١حيث قام هذا العلم على مرتكزات ثالثة: ثم تبعتها فرنسا وبعض الدول األوروبية واآلسيوية ثم إسرائيل: ب

) التنبؤ ٢وهو التأمل المنظم تنظيمًا عقليًا يتبنى الباحث بموجبه اتجاهًا معينًا، : Conjectureالتخمين 

Forecasting:  ،٣وهو اتجاه تحليلي يأخذ بعين اإلعتبار اإلحتماالت المختلفة في استشراف المستقبل (

مجموعة العمليات العقلية التي تشخص حادثة معينة ألجل التوصل إلى نتائج وهي  :Predicationالنبؤة 

مارس  - ، عدد يناير١٤محددة، أنظر في ذلك: ناهد صالح: المنهج في البحوث المستقبلية، عالم الفكر، مجلد 

، وكذلك: محمود زايد: علم المستقبل في وقتنا الحاضر، الفكر العربي، ١٩٧م، ص ١٩٨٤م، الكويت ١٩٨٤

  . ٢٦، ص ١٩٧٩، بيروت ١٩٧٩أبريل  - ، مارس١٠عدد 
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يــة مــن هــذا الخضــم العنيــف تصــوغ مــدارس التفكيــر اإلســرائيلية آراؤهــا وتتنــوع المحــاوالت العلم

التي تذهب إلى أن التخطيط عنصر جوهري من عناصر القـوة فـي عـالم تسـوده موجـة كاسـحة 

ــًا ، مــن المراجعــات اإلســتراتيجية ــًا وقانون وســقوط نظريــات ومــذاهب ونظــم حكمــت المنطقــة عرف

، عالم يحتاج إلى شرعيات جديدة في قوانينـه وسـلطاته الحاكمـة، ألكثر من خمسين عامًا خلت

، لنخبة اإلسرائيلية مفرا من ضرورة تغيير آليـات الصـراع ضـد الـدول المحيطـةومن ثم ال تجد ا

فلــم تعــد القــوة الغاشــمة وحــدها كافيــة لــردع الخصــوم وٕانمــا صــعدت إلــى الواجهــة القــوة الناعمــة 

قــوة ، وقــوة الفكــر العلمــي والتكنولــوجي، وقــوة العقيــدة واأليــديولوجيا، والتــي قوامهــا قــوة االقتصــاد

وألول مــرة ، )٢٩(مــم٢٠٢٨مــن هــذه الرؤيــة الجديــدة تنطلــق خطــة إســرائيل ، )٢٨(ثــالالنمــوذج والم

في الدراسات اإلسرائيلية تدعو النخبة صناع القرار إلى ضرورة هجر الهواجس األمنيـة العتيقـة 

وأن اليهـود إذا ظلـوا أسـيري هـذا االعتقـاد ، واإلقالع عن فكـرة أن إسـرائيل كيـان مهـدد باسـتمرار

ظهــر فريــق ال بــأس بــه إذًا يــدعو إلــى الحــوار والتعــايش ، التقــدم خطــوة لألمــام ال يمكــنهم أبــداً 

                                                 

الذي كان  "Joseph Nye"مصطلح صاغه بعناية السياسي األمريكي جوزيف ناي  "القوة الناعمة") ٢٨(

يشغل عمادة معهد كيندي لشئون الحكم التابع لجامعة هارفارد، كما تولى فيما بعد منصب مساعد وزير الدفاع 

  ًا للمجلس القومي لإلستخبارات في حقبة الرئيس كلنتون، وعن نظريته أنظر:لشئون األمن العالمي، ورئيس

, Foreign Affairs (1 July U.S. Power and Strategy After IraqJoseph S. Nye: 

2003). 

، أوراق الجزيرة الواليات المتحدة األمريكية بين القوة الصلبة والقوة الناعمةوراجع أيضًا: رفيق عبد السالم: 

  ، مركز الجزيرة للدراسات).٢٠٠٨) (الدوحة ٦قم (ر 

  ) لمراجعة أصل الخطة اإلستراتيجية التي نحن بصدد تحليل ما تضمنته أنظر:٢٩(

David Brodet and Others: Israel 2028م"Vision and Strategy for Economy and , 

red by Eli , Presented by a Public Committee ChaiSociety in a Global World"

Hurvitz, Initiated and Supported by the US-Israel Science and Technology 

Commission and Foundation, March 2008. 

  وأنظر بعض الترجمات المحدودة لهذا المشروع في:

لسطيني ، المركز الفاجتماعية في عالم عولمي -م، رؤيا وٕاستراتيجيا اقتصادية٢٠٢٨إسرائيل سليم سالمة: 

  ، مؤسسة األيام).٢٠٠٩للدراسات اإلسرائيلية (مدار)، (رام اهللا 
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ومــن ثــم ، )٣٠(وٕاحــالل التنميــة والتقــدم محــل الصــراع والحــروب، والتفــاوض وتعظــيم قــيم الســالم

تمــوج هــذه الخطــة بالعديــد مــن المقترحــات الجديــدة التــي تشــكل فــي مجموعهــا تحــديًا حضــاريا 

ن؛ لــذلك جــاءت أهميــة تناولهــا بالتحليــل العلمــي المعمــق مــن قبــل فريــق حقيقيــا للعــرب والمســلمي

البحـــث الـــذين تولـــدت لـــديهم قناعـــة مفادهـــا أن مـــا يقومـــون بـــه إنمـــا هـــو واجـــب قـــومي ومهنـــي 

وتتعــاظم مثــل هــذه القيمــة وتترســخ تلــك القناعــة فــي ظــل والدة هــذا المشــروع العلمــي ، وأخالقــي

والعالم العربي على أعتاب تغيرات جذرية ، تحدي الكبيرالعربي المضاد والذي يمثل استجابة لل

إذ لــيس بوســع ، )٣١(م٢٠١١عميقـة بعــد انــدالع ثوراتـه التحرريــة مــن كـل اتجــاه منــذ بدايـة العــام 

ســـوى البحـــث العلمـــي القـــائم علـــى  -والعبـــور بهـــا إلـــى المســـتقبل -قيـــادة المجتمعـــات العربيـــة 

  خرجات الفكر والبحث معًا.وآليات تطبيق م، التفكير اإلستراتيجي العميق

يســـــير فـــــي  . م٢٠٢٨علـــــى أيـــــة حـــــال فـــــإن التفكيـــــر اإلســـــتراتيجي اإلســـــرائيلي وفـــــق مشـــــروع 
  االتجاهات التالية:

  

                                                 

  ) عن ولع اإلسرائيليين بالتخطيط والدراسات المستقبلية، أنظر:٣٠(

  م.١٩٩٣، تل أبيب سيناريوهات بعيدة المدى إلسرائيلبوبرت لوريون، وارون يفتحيئل: 

  م.١٩٩٣هولندا وٕاسرائيل، تل أبيب  ، عرض مقارن بينمذاهب في التخطيط القطريآريين شاحار: 

  م.١٩٥٢[د.م.] المطبعة الحكومية،  التخطيط الطبيعي إلسرائيلآريين شارون: 

  ) عن ثورات العرب وربيعهم الفائت الدائم، أنظر: ٣١(

، (دراسة في الحرب على الفوضى الخالقة، النزعة المركزية في الثورات العربية المعولمةفتحي العفيفي: 

م، (بيروت: ٢٠١١آب/ أغسطس  ٣٩٠ستقبل). دراسة منشورة في مجلة المستقبل العربي: العدد صناعة الم

  . ١٥١م) ص ٢٠١١مركز دراسات الوحدة العربية 
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  مسارات التفكير في منظومة التخطيط اإلستراتيجي

تعاني منظومة القيم الحاكمة للتخطيط اإلستراتيجي اإلسرائيلي من عدة اتجاهات/ أبعاد تشـكل 

ومـن ثـم تحتـاج ، )٣٢(ها مسارات للتفكير في سبيل التطبيق األمثل لعناصـرها المختلفـةفي حقيقت

هــذه القنــوات/ المعضــالت إلــى ابتكــار حلــول غيــر تقليديــة حتــى يمكــن تجاوزهــا والتغلــب علــى 

  والتي يمكن إجمالها في المحاور التالية:، تداعياتها

  

  أوًال: البعد اإلبيستمولوجي

رتبط بالخيـــال السياســـي االنطبـــاعي والمعرفـــي عـــن كـــل مكونـــات هـــو ذلـــك الـــوعي الجمعـــي المـــ

وبمـا ، وصلة ذلـك بحجـم الثقـة والقناعـة بـه، الكيان السياسي ومشتمالته في المجاالت المختلفة

ويـــرتبط بـــذلك مـــدى إســـهامه فـــي التـــاريخ ، يرســـخه هـــو ذاتـــه عـــن نفســـه فـــي الـــذهنيات األخـــرى

هــي المحــك الــذي  -إذًا  -الســمعة السياســية ، صــراعياتعاونيــا كــان أم ، اإلنســاني ســلبًا وٕايجابــاً 

والتــي علــى ، يمكــن علــى إثرهــا قيــاس مــدى إنتاجيــة الدولــة وأدائهــا فــي مجمــل اإلنتــاج العــالمي

إثرهـــا تتحـــدد المســـارات المختلفـــة لالتفاقيـــات والمعاهـــدات واألطـــر المشـــتركة علـــى الصـــعيدين 

                                                 

) ينتمي التخطيط اإلستراتيجي باألساس إلى العلم العسكري البازغ في أعقاب الحرب العالمية األولى، ٣٢(

ليشمل اإلستفادة منه في صناعة مستقبل األمم والشعوب بعد ما وسرعان ما توسعت فيه األدبيات السياسية 

حقق نجاحات الفتة في مجاله، وكانت التحركات اإلستراتيجية والعملياتية في الفكر الغربي والشرقي تضم 

، (Objective)، وتحديد الهدف (Mass)تسعة مبادئ أساسية هي ذاتها مبادئ الحرب وتشمل: الحشد 

، (Economy of Force)، واالقتصاد في القوة (Surprise)، والمفاجأة (Offensive) والعمليات الهجومية

، وبساطة الخطة (Security)، واألمن (Unity of command)، ووحدة القيادة (Maneuver)والمناورة 

(simplicity) أما عن الدراسات اإلستراتيجية ،(Strategic Studies) ي فقد ظهر هذا المصطلح ألول مرة ف

م عندما تأسس في لندن (معهد الدراسات اإلستراتيجية) على يد المفكر "أالستيربوخان" المدير ١٩٥٨عام 

األول للمعهد، والذي عرف الدراسات اإلستراتيجية بأنها "التحليالت المعمقة واألكاديمية للقوة العسكرية النظامية 

قات الدولية، والمقدمات والنتائج السياسية واالقتصادية وغير النظامية، المباشرة وغير المباشرة ودورها في العال

  واالجتماعية بهدف صيانة مستقبل األمن االجتماعي"، للمزيد من التفاصيل أنظر:

م، المكتبة ١٩٧١: تعريب أكرم ديري، ومحمد رائف المعري، (بيروت/ السلم المسلحغاستون بوطول: 

  . ١٢العصرية)، ص 
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رائيل فــي تخليــق إنطبــاع عــام بأنهــا دولــة وعلــى مــر عقــود طويلــة نجحــت إســ، اإلقليمــي والــدولي

، ويتحــين الفرصــة التاريخيــة القتالعهــا مــن جــذورها، تعــاني فــي محــيط عربــي رافــض لتواجــدها

مســــتدعية االضــــطهاد النــــازي لليهــــود (الهوليكوســــت) وســــابقة المحرقــــة للتأكيــــد علــــى إمكانيــــة 

وفـي إطـار ، ه كيان مضطهدتعرضها لإلبادة مجددًا إذا ما تهاون المجتمع الدولي مع حقيقة أن

، نجـــــاح اللـــــوبي اليهـــــودي فـــــي داخـــــل الواليـــــات المتحـــــدة فـــــي تســـــخير الميـــــديا علـــــى إختالفهـــــا

ـــدهم فـــي خدمـــة القضـــايا والتشـــريعات الخاصـــة بإســـرائيل ـــوعهم وتجني ، )٣٣(والسياســـيين علـــى تن

 والضغط بقوة نحو حمل المجتمعات الغربيـة األخـرى علـى تبنـي الشـفقة علـى الكيـان الصـراعي

وتصــــدير انطبــــاع خــــاطئ بــــأن الفلســــطينيين والعــــرب مــــا هــــم إال ، الراغــــب فــــي العــــيش بســــالم

، مجموعات من الجهاديين اإلسالميين الذين ال يرغبون في االعتراف باآلخر وحقه في الوجود

وانقســمت وحــدتها منــذ اتفــاق ، وانفــض إجماعهــا، فــإن الــدول العربيــة ســرعان مــا تشــتت شــملها

ووادي ، وأوســلو فــي مطلــع التســعينيات، ثــم واي ريفــر، م١٩٧٩عــام مصــر علــى نحــو منفــرد 

وٕانمــــا صــــار األمــــر "نزاعــــًا ســــوريا ، إســــرائيليا -فلــــم يعــــد ثمــــة صــــراعًا عربيــــا، وغيرهــــا، عربــــة

إسرائيل" والمشهد االنطباعي على هذا النحـو  -و"حزب اهللا، إسرائيليا" -و"فلسطينيا، وٕاسرائيليا"

انــب إدانــة الطــرف العربــي علــى الصــعيد الرســمي الــدولي إال أنــه قــد خلــق بقــدر مــا نجــح فــي ج

كمـا أن االنقسـام الفلسـطيني لـيس ، إلسرائيل مشاكل عديدة لتواجه بمقتضاها اشـتباكات متعـددة

إيجابيا كمـا تصـورت النخبـة اإلسـرائيلية فقـد ثبـت فشـل مواجهـة كيانـات فلسـطينية متعـددة علـى 

كمــا أن ، فالــداخل اإلســرائيلي غيــر مــؤمن بــالمطلق، )٣٤(يجياتصــعيد وضــع الخطــط واإلســترات

                                                 

، المؤسسة الجامعية للدراسات ١٩٨١، (بيروت ئيل على الواليات المتحدةسيطرة إسرا) نصار عليمة: ٣٣(

  . ٢٣٨م)، ص ١٩٨١، ١والنشر والتوزيع، ط

  -١٠٤م٢٠٢٨تحليل إستراتيجية إسرائيل حتى عام 

 ٢٥) واجهت إسرائيل متاعب عدة مع حركة حماس الفلسطينية منذ اختطاف الجندي جلعاد شاليط في ٣٤(

في  ١٠/ ١٨محتجز فلسطيني بتاريخ  ١١٠٠م حتى اضطرت إلى اإلفراج عن عدد يزيد على ٢٠٠٦يونيو 

  م مقابل اإلفراج عن هذا األسير، فضًال عن المتاعب المرتبطة باإلنفاق والمعابر وغيرها، انظر:٢٠١١عام 

ات كورتس: التقييم إسرائيل أسيرة في أيدي خاطفي جنودها...؟ في: شلوموبروم وعنيورام شفايتسر: 

م) ترجمة ٢٠١٠(يوليو  (INSS)، مركز بحوث األمن القومي اإلسرائيلي ٢٠١٠اإلستراتيجي إلسرائيل لسنة 
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مـن شـأن معرفـة قلقـه علـى هـذا النحـو أن ترتـب ، الخارج له مشاكله التي تستعصي على الحـل

  "فعندما تصاب السياسة بالزكام يبدأ االقتصاد في السعال".، لفقدان ثقة مفرط بالمستقبل

  

  ثانيًا: البعد السوسيولوجي

النــاجم عــن ظــاهرة القومنــة وصــناعة ، يطلــق عليــه كــذلك الجانــب االثنولــوجيهــو البعــد الــذي 

الهويات (التفكيك باإلثنية) حيث أن المجتمع اإلسرائيلي تلخص ظاهرة "هجرات يهـود الشـتات" 

فإنـه كـذلك يسـتوعب فئـات ، كمـا أنـه يضـم نخبـًا مـن العلمـاء والمفكـرين، بمعنى أن هذا الخلـيط

شين في العالم والذين تشتتت بهم األسباب والهجرات من مكان إلى عديدة من كل اليهود المهم

مكان؛ لذلك فهم فضًال عـن أنهـم نتـاج معانـاة المجتمعـات المختلفـة فـإنهم يحملـون عقـدًا نفسـية 

وتعــدد عرقيــاتهم علــى هــذا النحــو يرســخ لعــادات ، وترســبات مرضــية تجــاه كــل جنســيات العــالم

وغيــر صــحيح أبــدًا اختــزال سوســيولوجيا المجتمــع ، ضــاربةوتقاليــد وقــيم متنــاحرة ومتعأرضــة ومت

وال يجــدي كــذلك ، أو الســفارديم واإلشــكناز، واليهــود الغــربيين، اإلســرائيلي فــي اليهــود الشــرقيين

، االرتكان إلى التقسيمات الطوائفية على أساس ديني أو مذهبي من قبيل الصهيونية المسـيحية

أو التقســـيمات السياســـية مـــا بـــين "حـــزب ، أو القبـــاالة، أو الصــهيونية المحافظـــة أو اإلصـــالحية

أو ، أو رافضــــي الصــــهيونية، أو "حــــزب كاديمــــا" أو دعــــاة الســــالم، العمــــل" أو "حــــزب الليكــــود"

، . كــل هــذه التنوعــات إنمــا تعكــس فــي حقيقتهــا خلــًال سوســيولوجيا جوهريــا)٣٥(اليهــود المتشــددين

ومــن شــأن ذلــك أن كــل فئــة أو طائفــة مــن ، دوصــدعًا وتشــققات غــائرة وعنيفــة فــي الجســد الواحــ

االقتصـادية) التـي  -السياسـية -االجتماعيـة -هذا التعدد السلبي لها مطاليبها الخاصـة (الدينيـة

ـــ "ثــورات التطلعــات المتزايــدة" مــن المطالبــة ، تختلــف عــن غيرهــا ومتأهبــة طــول الوقــت للقيــام ب

وتهديد ، ا: ضرب استقرار المجتمعوهي نزاعات من شأنه، وحقوق مدنية، وخدمات، بتشريعات

فضـــًال عـــن تشـــكيلها لعوامـــل ضـــغط ضـــد ، وتشـــكيل بيئـــة طـــاردة لالقتصـــاديات الوافـــدة، وحدتـــه

                                                                                                                             
م: مركز األهرام ٢٠١٠م (القاهرة ٢٠١٠، نوفمبر ١٩١، العدد مختارات إسرائيليةمدحت الغرباوي، في: 

  . ٣٨للدراسات السياسية واإلستراتيجية)، ص 

، اليهودية والصهيونية وٕاسرائيلوجيا المجتمع اإلسرائيلي، أنظر: عبد الوهاب المسيري: ) عن سوسيول٣٥(

  . ١٥٢م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر)، ص ١٩٧٥(بيروت 



١٠٦  

الحكومـــات المتعاقبـــة لتبنـــي قضـــايا سياســـية وٕاشـــكاليات تـــؤثر ســـلبًا علـــى العالقـــات اإلقليميـــة 

يل ملـــف التنـــوع ً◌ تـــدير الســـلطة الرســـمية فـــي إســـرائ-إذا–كيـــف ، والدوليـــة للدولـــة فـــي المجمـــل

ــًا ممنهجــًا  ــًا وتطبيق السوســيولوجي (اإلثنولــوجي) وتــؤمن لخطــط التفكيــر اإلســتراتيجي مــرورًا آمن

فـإذا أضـفنا إلـى ذلـك الطبقيـة المتشـكلة حـول قطاعـات العولمـة" ، بعيدًا عن كـل هـذه التعقيـدات

ـــا أن هـــذا المســـار لـــيس مـــن المنـــاطق الجامحـــة فـــي منظومـــة التخطـــيط اإلســـترا تيجي يتأكـــد لن

إلـــى قوننـــة القوميـــات  -إذاً –تحتـــاج إســـرائيل ، وٕانمـــا هـــو منهـــا بمثابـــة القلـــب والجـــوهر، فحســـب

هو في الحقيقة علمنة لمفهـوم الملـة ، واالرتكان إلى مفهوم األكثرية اليهودية، والطائفية بداخلها

ـــديانات فهـــي منغلقـــة ، أي نســـق طـــارد ولـــيس جـــاذب للتنـــوع اليهـــودي الطائفيـــة تضـــع حـــدود ال

  وهي تؤسس لالغتراب عن المجال العام لألكثرية واألقلية في آٍن معًا.، يست منفتحةول

  

  ثالثًا: البعد األيديولوجي

ـــة ـــديولوجيا حتـــى الثمال ـــان سياســـي مزخـــوم باألي ـــة ، إســـرائيل كي ـــان بنـــى شـــرعيته علـــى الديان كي

فهـو الـذي ، ثيقـةوالعالقة بين الرب والحـرب لـديهم عالقـة و ، اليهودية ووصف أتباعه بـ "اليهود"

أو يــودي بشــعبه إلــى ، وهــو الــذي يقــود إلــى النصــر، ويــأذن بــالحرب أو يمنعهــا، يحــدد األعــداء

بل هو "المحارب": وهو "رب الجنود" ومن ثـم يمكـن تصـور قـوة الـدفع العدائيـة لليهـود ، الهزيمة

الفـداء فـي ومـدى االسـتعداد للبـذل والتضـحية و ، على هذا النحو من االمتثـال للمشـيئة السـماوية

، والعهد الجديد أو التلمود، وبعيدًا عن الجدل المطول عما ورد في العهد القديم، )٣٦(سبيل ذلك

فإن قادة إسرائيل على اختالفهم قـد ، والهاجناه، وحرب العصابات، ومبادئ "الهاالخاه"، والتوراة

جـرات اليهوديـة مـن اتفقوا على أهمية الدين بوصفه األيديولوجيـة الوحيـدة القـادرة علـى جلـب اله

فضًال عـن أهميـة ذلـك تاريخيـا فـي كسـب التأييـد السياسـي الـدولي ، األماكن المختلفة في العالم

وقد برز من هؤالء على نحو خاص "ديفيد بـن غوريـون" حيـث قـال: "الـدين ، والمعنوي والمادي

لمجــال ولــم تكــن فكــرة ا، )٣٧(ولــذلك يجــب أن نبقــى فيهــا بعــض الوقــت"، وســيلة مواصــالت فقــط

                                                 

الدين والسياسة في إسرائيل، دراسة في األحزاب والجماعات الدينية في إسرائيل ) عبد الفتاح ماضي: ٣٦(

  م، مكتبة مدبولي).١٩٩٩(القاهرة  ودورها في الحياة السياسية

  . ١٢٧) نفسه، ص ٣٧(
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غائبة عن هؤالء المنظرين األوائل فاستدعى خيالهم السياسي ما حدده إله العبرانيين "يهوه" من 

قبـل أن يظهـر اإلسـرائيليون علـى السـاحة ، الوعد بتمكـين بنـي إسـرائيل فـي فلسـطين ومـا حولهـا

متمــثًال فــي قــول الــرب إلبــراهيم ".... لنســلك أعطــي هــذه األرض مــن نهــر مصــر إلــى النهــر 

نهــر الفــرات القينيــين والقنــزينيين والقــدمونيين والحيثيــين والفــرزيين والرفــائيين واألمــوريين ، بيــرالك

  .)٣٨( )٢١ -١٨/ ١٥والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين" (تكوين 

ومـــن هـــذه الرطانـــات الكالميـــة الديماجوجيـــة صـــنع اليهـــود البروباجنـــدا الدعائيـــة وتـــأثيرهم علـــى 

م: "إن حكومــة ١٩١٧لتهم مثــل هــذه األيــديولوجيا إلــى وعــد بلفــور المجتمــع الــدولي حتــى أوصــ

والــذي لــم  )٣٩(جاللــة الملكــة لتنظــر بعــين اإلرتيــاح إلــى إنشــاء وطــن قــومي لليهــود فــي فلســطين"

  يخلوا بدوره من الداللة الدينية أيضًا.

ي كانت هذه الدعوة شبيهة بصيحة البابا عشية انطالق الحمالت الصليبية مـن الغـرب المسـيح

حيث سرعان ما توافدت الهجرات اليهودية بأعداد غفيـرة تلبيـة للمطلـب ، على الشرق اإلسالمي

وطلبـًا للتملـك والثـراء ، وبحثًا عن بطوالت جديدة لـدى المغـامرين اليهـود، الديني لدى التوراتيون

م ثـار جــدل موســع ١٩٤٨مــايو  ١٥وفــي أعقـاب إعــالن قيـام الدولــة فـي ، لـدى الفقــراء والحقـراء

ـــدين أم السياســـة) إال أن الجميـــع قـــد ردخ فـــي و  ـــديولوجيا الحاكمـــة (ال خـــالف حـــول طبيعـــة األي

كمـا صـارت شـعارات الدولـة تسـتمد مـن ، األخير العتبار أن أوامر الدولة فريضة دينيـة مقدسـة

وغـــدت أعيـــاد الدولـــة الرســـمية أعيـــادًا دينيـــة مقدســـة. لقـــد تـــم تجيـــيش ، طقـــوس الديانـــة اليهوديـــة
                                                 

م، مركز الدراسات ٢٠٠١، (القاهرة فلسفة الحرب في الفكر الديني اإلسرائيلي) محمد جالء إدريس: ٣٨(

  . ٢٣، ص ١٨الشرقية) سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، العدد 

مسيحي، صاحب التصريح أو الوعد م) الصهيوني ال١٩٣٠ - ١٨٤٨) نسبة إلى جيمس آرثر بلفور (٣٩(

م، تلقى بلفور تعليمًا دينيا في طفولته وتشيع ١٩١٧الشهير المنسوب إليه، الذي أصدرته الحكومة البريطانية 

م) حينما كان رئيسًا ١٩٠٥ -١٩٠٢بتعاليم العهد القديم، ويعود إهتمامه بالمؤسسة اليهودية إلى الفترة ما بين (

تي أجرى فيها الزعيم الصهيوني "تيودورهرتسل" مفاوضات معه بشأن وضع اليهود، تأثر للوزراء، وهي الفترة ال

م على ١٩١٧بلفور بالسياسي والعالم اليهودي الصهيوني "حاييم فايتسمان"، وقع في الثاني من نوفمبر 

ألقى "تصريح بلفور" عندما كان يشغل منصب وزير خارجية بريطانيا، ومن فرط حماسه للمشروع الصهيوني 

عسكرة التعليم في م، انظر: حجيت جور: ١٩٢٥خطابًا في مراسم افتتاح الجامعة العبرية بالقدس عام 

 ٣٤، ترجمة وتعليق: يحيى محمد عبد اهللا إسماعيل، سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، العدد إسرائيل

  . ٩٨م)، ص ٢٠٠٧(القاهرة، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، 
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ختلفــة المشــارب واالتجاهــات وراء هــدف دينــي وحيــد هــو: التمكــين لبنــي إســرائيل الجماعــات الم

ثـــم إحـــداث التـــأثير والتوســـع فـــي المحـــيط اإلقليمـــي والتـــدخل ، )٤٠(فـــي أرض الميعـــاد المزعومـــة

ومـــن شـــأن هـــذا البعـــد ، الســـافر فـــي شـــئون المنطقـــة لحمايـــة األيـــديولوجيا النوعيـــة لهـــذا الكيـــان

ي ينحاز بـالمطلق لذاتـه ويقـاوم األيـديولوجيات المناوئـة لـه طـول األيديولوجي خلق كيان صراع

  الوقت.

  

  رابعًا: البعد السيكولوجي

والشـعور بــاإلغتراب ، وغالبيـة سـكانها مـن المهـاجرين، إسـرائيل كيـان يهـودي فـي محـيط عــدائي

ـــداخل ، يســـتقر فـــي نفســـية ووجـــدان كـــل يهـــودي إســـرائيلي والعزلـــة المتحققـــة فـــي مســـتوطنات ال

ات الخارج وهي السمة السائدة والمقلقة في آن معًا ومن شأن بنية سيكولوجية على هذا وجيتوه

فالحكومــات اإلســرائيلية المتعاقبــة ، النحــو أن تكــون مســكونة بــالعنف حاملــة لإلرهــاب والعــدوان

والناطقين ، مشغولة طول الوقت بمحاوالت دمج المهاجرين الكثر المتدفقين إليها من دول شتى

وكـان مـن توجهاتهـا فـي هـذا المجـال ، لفة سعيًا إلى صهرهم في بوتقة األمة الواحدةبلغات مخت

وقــد انتقــل هــذا اإلحســاس ، تفضــيل أنمــاط العمــل التشــاركي مثــل القطــاع الهســتدروتي والزراعــي

، وفـرق، بالتوحد مع الذات إلى أنماط مـن االنعزاليـة النوعيـة تمثـل فـي التنـوع الـديني (جماعـات

ومهمشين) حيث انزوت كل طائفة إلى حيـث تقاليـدها  -وأقليات -سي (أحزابومذاهب) والسيا

، )٤١(وطقوسها يتملكهـا الخـوف والفـزع مـن األغيـار المحيطـين حتـى وٕان كـانوا مـن بنـي جلـدتهم

فضــًال عــن فقــدان الثقــة المفــرط علــى صــعيد الممارســات السياســية الخارجيــة والخــروج عــن كــل 

األمــر الــذي ال يرتــب ألي مصــالح مشــتركة ، التفاقــات الدوليــةاألعــراف والتقاليــد والمعاهــدات وا

                                                 

. (سلسلة عالم القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسةرشاد عبد اهللا الشامي:  )٤٠(

  . ٩٨م)، ص ١٩٩٤م، الكويت ١٩٩٤المعرفة، يونيو 

، مركز اإلعالم ١، طالفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات وتدمير الحضارات) عبد الحليم عويس: ٤١(

  ٤١)، ص ٢٠٠٣لقاهرة، يناير/ كانون الثاني ) (ا١٧العربي، (سلسلة كتاب القدس 

، (الكويت ١٠٢، سلسلة عالم المعرفة، العدد الشخصية اليهودية اإلسرائيلية، والروح العدوانية رشاد الشامي:

  . ١٨٤، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب)، ص ١٩٨٦
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مع دول الجوار وال يؤسس لتحالفات نوعية سـوى مـع الواليـات المتحـدة التـي تستشـعر دائمـًا أن 

فضًال ، إسرائيل قد أصبحت عبئًا إستراتيجيا لما تشكله من أعباء مالية ضخمة لدعم اقتصادها

في الصميم وهي ترعى دولـة مارقـة وجامحـة خـارج سـياق عن الجرم البالغ وضرب مصداقيتها 

فتكون المحصلة النهائية اإلحساس بالعجز والهزيمـة النفسـية (السـيكولوجية) ، المنظومة الدولية

التـــي مـــن شـــأنها التـــأثير المباشـــر علـــى قطاعـــات مختلفـــة مـــن االقتصـــاديات الوطنيـــة فـــي كـــال 

  .)٤٢(البلدين وال ريب

  

  خامسًا: البعد البيولوجي

ثمـــة إخفـــاق مـــروع فـــي إدارة التنـــوع الـــداخلي اإلســـرائيلي فالتركيبـــة الســـكانية تتكـــون مـــن ثـــالث 

وبينهــا جميعــًا اختالفـــات ، (جـــ) الحريــديم، (ب) العــرب، مجموعــات رئيســية هــي: (أ) األكثريــة

حيــث تتميــز مجموعتــا العــرب والحريــديم بالنســبة ، بــارزة فــي مميزاتهــا الديموجرافيــة واالقتصــادية

والمســتوى المتــدني فــي ، يــادة الســكانية العاليــة فــي مقابــل المشــاركة المتدنيــة فــي قــوة العمــلوالز 

حيـث ، يضاف إلى ذلـك عـدم تحقـق العدالـة االجتماعيـة، ومستوى التحصيل العلمي، اإلنتاجية

فضـًال عـن ، يقع العبء الضريبي األكبر على العرب والحريديم من أجل تمويل النفقات العامة

االنهيــار االجتمــاعي وارد جــدا فــي ظــل مثــل هــذا ، اة فــي عــبء الخدمــة العســكريةعــدم المســاو 

، )٤٣(٪ مـــن التشـــكيلة الديموجرافيـــة فـــي إســـرائيل٤٠التآكـــل الزاحـــف علـــى مـــا تزيـــد نســـبته عـــن 

ـــه ـــرأس من ـــا ومختـــل فـــي ال حيـــث ال تـــزال ، الجســـد اإلســـرائيلي علـــى هـــذا النحـــو معتـــل بيولوجي

وعـــن الحـــد مـــن ، إحـــداث التـــوازن النســـبي المطلـــوب بإلحـــاح الحكومـــات المتعاقبـــة عـــاجزة عـــن

عــن طريــق تنميــة ، وعــن خفــض نســب البطالــة، الموجــات المتتاليــة فــي ارتفــاع تكــاليف المعيشــة

وعــن إلغــاء التمييــز وكســر طــوق ، والتقلــيص المتــدرج لنســب العمــال األجانــب، المــوارد البشــرية

ومد ، وعن توسيع التأهيل المهني، في هذا الكيان النزعة االنعزالية للطبقة المترفة باهظة الثراء

                                                 

، ترجمة السيد عمر، ية األمريكيةالقوة اليهودية داخل المؤسسة اليهود) جوناثان جيريمي جولدبرج: ٤٢(

  . ٤٣٨: الهيئة العامة لإلستعالمات)، ص ١٩٨٦(القاهرة 

، المكتب المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كانون اتجاهات في التنمية البشرية في إسرائيل) نبيل السهلي: ٤٣(

  . ١٧، ١٦م، ص ١٩٩٧الثاني/ يناير 
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ــــد فشــــلت السياســــات ، )٤٤(الخــــدمات اللوجســــتية بــــين األطــــراف ومنــــاطق التشــــغيل المركزيــــة لق

ومــع االحتياجــات الخاصــة ، اإلســرائيلية فــي التعامــل األمثــل مــع اإلخــتالف الثقــافي والحضــاري

مات العامـة للكيـان السياسـي ليعـد فـاالختالل البيولـوجي علـى صـعيد السـ، لألقليات فـي الـداخل

من أهم المناطق الجامحة التي حققـت فيهـا اإلدارة فشـًال ذريعـًا ومحققـا أثـَّر بـدوره علـى جوانـب 

  .)٤٥(وفقًا للنظرية الدارونية في قوانين التطور البيولوجي، أخرى مختلفة والريب

  

  سادسًا: البعد األيكولوجي

سياســي والبيئــة اإلقليميــة المحيطــة -حيــث الوضــع الجيــووهــو ينقســم بــدوره إلــى المعنــى البعيــد 

والمعنــــى القريــــب المباشــــر ، وصــــلتهما معــــًا بالمشــــروعات المتطــــورة تاريخيــــًا للشــــرق األوســــط

فيمـا ، والمتصل بالبيئة الداخلية من حيث صلتها بالبنى التحتية على صعيد الخدمات المختلفـة

م تعــاني مــن رفــض ١٩٤٨ئيل منــذ العــام فقــد كانــت إســرا، ســتراتيجي اإلقليمــي-يتصــل بــالجيو

، إقليمي منقطع النظيـر لمحـاوالت الواليـات المتحـدة األمريكيـة إدماجهـا فـي األحـالف والمحـاور

                                                 

تحول  (D.N.A)ال سيما تقنية إعادة تجميع الحامض النووي ) تهتم إسرائيل بالتقنية البيولوجية الحديثة، ٤٤(

علوم الحياة، ألن قوة علم الجينات فضًال عن أنه يدل على النوع ويساعد في المحافظة عليه فإنه يفيد في 

مجاالت أخرى غير اإلنسان مثل هندسة صفات النبات، والعقاقير، وأنشأت لهذا الغرض: "مركز هندسة 

" أنظر: يوسف مروة The Center (D.N.A) for Biomedical Engineeringالبيوطبي (د.ن.أ) 

: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز ١٩٦٧(بيروت  المؤسسات العلمية والثقافية الفنية في إسرائيلوآخرون: 

  . ٣٠م)، ص ١٩٦٧األبحاث، نوفمبر 

م) ١٨٨٢ -١٨٠٩تشارلز داروين ( نسبة إلى عالم التاريخ الطبيعي البريطاني (Darwinism)) الدارونية ٤٥(

وأن هذا االرتقاء نتيجة لسلسلة طويلة من  Evolutionويشير المصطلح إلى نظريته عن نشوء الحياة وتطورها 

عمليات تكيف الكائنات الحية مع ظروف البيئة ومطالبها في ديالكتيك صراع البقاء، إلى أن جاء عالم الوراثة 

وأضاف إلى الدارونية وعدلها، فأصبح هناك  Geneticsم الوراثة أو الـ النمساوي جورج مندل ووضع أسس عل

" Social Darwnism"الداروينية الجديدة"، ومع أوائل القرن العشرين ظهر مصطلح "الداروينية االجتماعية 

في تفسير حركة التاريخ اإلنساني وصراعاته تحت شعار خاطئ قوامه "البقاء لألصلح" والذي بمقتضاه تعرض 

اليهود لالضطهاد واإلبادة في ألمانيا النازية، ثم ما لبثوا أن طبقوه بحذافيره في فلسطين المحتلة ضد طائفتي 

"الحريديم"، و"العرب" في موجة عنصرية جديدة بازغة وآخذة في اإلتساع، للمزيد من التفاصيل أنظر: سامي 

  . ٢٨٥ص م، المكتبة األكاديمية)، ١٩٩٤(القاهرة  مصطلحات فكريةخشبة: 
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منذ مباحثات البنتاجون التي تسلمت على إثرها واشنطن مهمات السياسة الدفاعيـة عـن الغـرب 

ـــا وتحديـــدًا فـــي العـــام  ـــادة ، م١٩٥٦بغـــداد  مـــرورًا بحلـــف، م١٩٤٧ومصـــالحه مـــن بريطاني والقي

 -١٩٦٢م) حتــــى حــــرب الــــيمن (١٩٦٢ -١٩٥٦اإلقليميــــة للشــــرق األوســــط وشــــمال إفريقيــــا (

م والتي تأكد معهـا صـعوبة حـدوث اإلدمـاج السياسـي ١٩٦٧م) ثم حرب حزيران/ يونيه ١٩٦٦

ـــه الواليـــات المتحـــدة م توقفـــت السياســـة لتعمـــل العســـكرة ١٩٧٣ -١٩٦٧ومـــن ، الـــذي تســـعى ل

م ١٩٧٩ومعاهــــدة الســـــالم ، م١٩٧٣االســـــتنزاف. وصــــوًال إلـــــى حــــرب أكتـــــوبر وخطــــط حــــرب 

ووصــول اإلســالميين إلــى الحكــم فــي إيــران وانســحاب االتحــاد الســوفيتي مــن أفغانســتان لتتغيــر 

سياســـية -معـــادالت التـــوازن اإلقليمـــي وتستعصـــي علـــى الواليـــات المتحـــدة رســـم الخريطـــة الجيـــو

بيئتهــــا الجغرافيــــة يومــــًا بعــــد يــــوم بالتوســــع فــــي بنــــاء فيمــــا إســــرائيل توســــع مــــن ، للمنطقــــة بدقــــة

ومنــذ أن ، لتلــوح فــي األفــق مــن جديــد مشــروعات للشــرق األوســط الكبيــر والجديــد، المســتوطنات

ألــف شــيمون بيريــز رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي األســبق كتابــه (مكــان فــوق األرض) والــذي طــرح 

بيئــة سياســية جديــدة تتشــكل إقليميــا  والحــديث لــم يهــدأ عــن، فيــه رؤيتــه للشــرق األوســط الجديــد

، م٢٠٠٣تكون إلسرائيل مكانة مرموقة فيها إال أن تطور األحداث من الغزو األمريكي للعراق 

م لــم يســمح للمنــاخ السياســي أبــدًا بالــدخول فــي تفاصــيل رســم ٢٠١١إلــى ثــورات الربيــع العربــي 

يسـجل هـذا المحـور مـن هـذا البعـد خرائط من هذا النـوع الـذي تريـده الواليـات المتحـدة للمنطقـة ل

إخفاقًا جديدًا في إدارة العالقات في مجال التعاون اإلقليمي وهو أمر يؤثر بال ريب على حجم 

  .)٤٦(االستثمارات ومدى الثقة الدولية بالدخول إلى بلد آمن ومستقر وال يعاني توترات إقليمية

                                                 

ستراتيجي تبدو مالمح الشرق األوسط على النحو التالي: يظهر العرب - ) في هذا السياق المتصل بالجيو٤٦(

دينية حيث - في دائرة جيو ثقافية واحدة تنتمي إلى اللغة والقومية والدين، وينفرد التركي بثالث من الدوائر: جيو

سياسية ألنها تمثل نقطة إلتقاء مهمة  -ا، وجيوتقف حلقة وصل إسالمية بين العرب والفرس ومسلموا آسي

ستراتيجية حيث -الخليج العربي)، وجيو -القوقاز/ آسيا الوسطى -الشرق األوسط -ألربع مناطق مهمة (البلقان

والرهانات اإلسرائيلية) فيما  -وأمن الواليات المتحدة األمريكية - تلتقي عند أطرافها (مشروعات االتحاد األوروبي

وان يتموضعون في مظهرين: أحدهما ثقافي يتصل بالفارسية والشيعية، واآلخر جيوبوليتيكي يتصل اإليراني

بالوزن اإلستراتيجي في الشرق األوسط، وفيما يحاول الترك والفرس المنافسة على هضم العرب جيوستراتيجيًا، 

لنة، ومن ثم فشلت رؤية "شيمون سياسية المع-فإن إسرائيل ال تحظى تاريخيًا بالقبول في أي من المشاهد الجيو

بيريز" المعلنة منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي، والتي تحيل تل أبيب إلى مركز، ولتركيا المياه، ولدول 

الخليج الطاقة، وللدول العربية األخرى األيدي العاملة التي تتدرب في إسرائيل وتعود لبلدانها لتنشر التقدم 
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ــــالتخطيط المعنــــى القريــــب فــــي هــــذا البعــــد المتصــــل بالبيئــــة الداخليــــة يــــر  تبط عضــــويا أيضــــًا ب

ويــرتبط بإشــكالية ، اإلســتراتيجي لتطــوير البنــى التحتيــة ألجــل ضــمان اجتــذاب اقتصــاد عصــري

وٕانما تحتاج إلى شبكة الحدود مع الجيـران ، سياسي أن إسرائيل ال تعيش في فراغ-البعد الجيو

، والمواد الخام، والسلع والبضائع، كبنية تحتية جغرافية (لوجستية) لمد الخدمات وعبور اآلليات

معالجـــة  -الميـــاه -تزويـــد الطاقـــة -المـــوانئ البحريـــة -لتنشـــيط قطاعـــات: (المواصـــالت البريـــة

النفايــات الصــناعية) فعلــى ســبيل المثــال يتوقــع أن يســجل اســتهالك الكهربــاء فــي ظــروف نمــو 

بـل أقـل مـن م مقا٢٠٢٨ميغـاواط فـي اليـوم بحلـول العـام  ٢٥اقتصادي سـريع رقمـًا قياسـيًا يبلـغ 

، فاالسـتثمار فـي مجـال الطاقـة البديلـة والمتجـددة أمـرًا محتومـاً ، م٢٠١١ميغاواط في العـام  ١٠

هنا أيضـًا وفـي الفـروع المختلفـة تسـجل البيروقراطيـة الزائـدة إخفاقـًا فـي إدارة العديـد مـن محـاور 

م التكامـل وعـد، بسبب اإلهمال في عـدم تخصـيص الميزانيـات الالزمـة، هذا الملف األيكولوجي

افتقـار المـوانئ اإلسـرائيلية ، بين مركبات البنى التحتيـة ودمجهـا مـع بعـض القضـايا االقتصـادية

وفيمــا يقــع مينــاءا ، والقــوى البشــرية المؤهلــة، والتجهيــزات، والمعــدات، إلــى األرصــفة –مــثًال  –

، قصـى وأوروبـاحيفا وأسدود قريبًا جدا من أحد خطوط التجارة األكبر في العـالم بـين الشـرق األ

وســفن النقــل األكبــر التــي تبحــر عبــر قنــاة الســويس وبمحــاذاة المــوانئ اإلســرائيلية علــى البحــر 

عجـــزت الحكومـــات المتعاقبـــة هنـــا عـــن مماحكـــة الـــدور اإلســـتراتيجي لقنـــاة الســـويس ، المتوســـط

                                                                                                                             
-ي، فيما تتبدى الواليات المتحدة حاضرة في كل هذه المشاهد المعلنة لتمارس نفوذًا جيوالتكنولوجي والديمقراط

  سياسيا ال حدود له.

  للمزيد من التفاصيل انظر:

، دراسة منشورة بمجلة المستقبل العربي، ستراتيجية-االستقطاب اإلقليمي والتحوالت الجيوفتحي العفيفي: 

  م.٢٠٠٦، بيروت ٢٠٠٦نوفمبر  -العدد

، ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ (عمان األهلية للنشر والتوزيع الشرق األوسط الجديدشمعون بيريس: 

  . ٨٠ - ٧٧م)، ص ١٩٩٤

, "Israel and the Gulf: New Security Framworks for the Middle East"Dore Gold: 

Policy Focus (Washington Institute, Research Memorandum) No. 31 (November 

1990). 
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ل وٕانما اسـتخدم مثـل هـذا اإليحـاء لتصـدير التهديـد أكثـر مـن رغبـة عملياتـه فـي العمـ، المصرية

  واإلنجاز.

  

  سابعًا: البعد التكنولوجي

هذا المحور يغذيه مناخ اقتصادي عالمي يجنح جنوحـًا مفرطـًا منـذ عقـدين مـن الزمـان أي منـذ 

وذلـك مـن ، م) إلى التركيز على التكنولوجيا كأحد أهـم دالئـل قـوة الدولـة وعافيتهـا١٩٩٠العام (

 ٢٥م تـدفق أكثـر مـن ١٩٨٥منـذ العـام وبالتالي فقد شـهدت إسـرائيل ، حيث اإلنتاج واإلستخدام

وكشــأن أي مجتمــع ، ونقلــة نوعيــة هائلــة فــي مجــال البحــث العلمــي كمــا ونوعــاً ، ألــف مهنــدس

م) علــــى الزراعــــة وبنــــاء ١٩٥٨ -١٩٤٨ناشــــئ فقــــد اعتمــــدت إســــرائيل فــــي البــــدايات األولــــى (

فـي مجـال  م) الـدخول١٩٧٨ -١٩٥٨ثـم مـن العـام (، المستعمرات الستقبال المهـاجرين اليهـود

ثــــم المرحلــــة الوســــطى ، الصــــناعات التــــي تنــــتج ســــلعًا تحــــل محــــل الســــلع األجنبيــــة المســــتوردة

وصـــوًال إلـــى ، ومـــا دون عاليـــة الجـــودة، م) حيـــث الصـــناعات مـــا قبـــل الثقيلـــة١٩٩٠ -١٩٧٨(

م) والتــي شــهدت نمــوا مضــطردًا فــي الصــناعات ذات التقنيــة ٢٠١١ -١٩٩٠المرحلــة العليــا (

ة بالكثافــــة العلميــــة؛ وبعيــــدًا عــــن الصــــناعات التقليديــــة المعروفــــة فــــإن البعــــد العاليــــة المحكومــــ

التكنولــوجي هــو مــا يعطــي إلســرائيل وزنــًا اقتصــاديا متقــدمًا فــي محــيط عربــي إســتهالكي غيــر 

وألن إســرائيل هــي ابنــة الحضــارة الغربيــة (األمريكيــة) ، )٤٧(قــادر علــى إنتــاج تكنولوجيــا متطــورة

٪ ١٨,٥إلـى  ٢٠١١د ارتفعت نسبة الصناعات التكنولوجية بحلول العـام فق، ويرتبطان عضويا

لكــن هــذا القطــاع ال يــزال يعــاني مــن ســوء اإلدارة فــي نــواحي عديــدة منهــا علــى ســبيل المثــال: 

، االتجـــاه المفـــرد نحـــو "تكنلجـــة" األســـلحة والمعـــدات العســـكرية بمشـــتمالتها المختلفـــة والمتنوعـــة

ستخدام المحلي في نزاعات وحروب إقليمية تفتعلها إسرائيل بين وبالتالي هي تنتج باألساس لال

فضًال عن أن نسب المشاركة اإلسرائيلية ، الحين واآلخر لتصريف فائض القوة في هذا المجال

                                                 

م، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز ١٩٦٧(بيروت  أخطار التقدم العلمي في إسرائيل) يوسف مروة: ٤٧(

  . ٦٢م)، ص ١٩٦٧األبحاث، أغسطس 

(حوار مع نبيل علي) جريدة األهالي  ألف كمبيوتر ومجاعة معلوماتية في مصر ٣٠مصباح قطب: 

  . ٣م)، ص ١٩٩٤/ ٣/ ١٦، (١٧، السنة ٤٦٩المصرية، العدد 
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في هيكلية المجمع الصناعي العالمي (التجميعي) تعـد ضـئيلة وقليلـة وعـدم النجـاح فـي تحقيـق 

االعتمــــاد المفــــرط علــــى ، نتجــــات العلــــم اإلســــرائيلي)طفــــرات نوعيــــة يمكــــن أن نطلــــق عليهــــا (م

الشـــراكات مـــع الشــــركات األمريكيـــة يجعــــل المنـــتج فـــي النهايــــة ينتمـــي إلــــى العلـــم التكنولــــوجي 

المعوقـات السياسـية واالقتصـادية اإلقليميـة ، )٤٨(األمريكي وتفشل إسرائيل في تجنيسـه ال محالـة

تـؤدي حكمـًا ، واشتراطات منظمة التجارة العالميـة، التي ال تتيح التطبيق الفعلي التفاقية الكويز

  ألن يشهد هذا القطاع ركودًا مستمرًا ال يسمح بالتطوير أو تحقيق القفزات النوعية المطلوبة.

  

  التحديات االقتصادية ومرتكزات الرؤية المستقبلية

روع لعــل نقطــة االنطــالق فــي عــرض التحــديات االقتصــادية ومرتكــزات الرؤيــة المســتقبلية للمشــ

ومســــئوليتها الكبـــرى عـــن جملــــة ، إنمــــا تكمـــن فـــي تنــــاول ماهيـــة العولمـــة، الـــذي نحـــن بصـــدده

ودعوتهــا لكافــة الــدول والشــعوب إلــى االنخــراط ، التغييــرات الحادثــة فــي العقائــد واأليــديولوجيات

الفــوري فــي خطــط عاجلــة للتكيــف وٕاعــادة الهيكلــة وتصــحيح المســارات لكــل مــن يريــد اللحـــاق 

وأن علــــى هــــؤالء العــــولميين الجــــدد اإلذعــــان لفرضــــية: "حريــــة تــــداول ، التطــــوربركــــب التقــــدم و 

المعلومــات واألمــوال واألفكــار والســلع والخــدمات والبشــر والبضــائع وتــدفقها عبــر الحــدود دون 

  وعليه فإن التحديات والمرتكزات تتنوع إلي ما يلي:، عوائق أو قيود"

  

  يات ومرتكزات تفرضها صيغ العولمةأ) تحد

مـم سيفضـي حكمـًا ٢٠٢٨لتحليل المعمق آلليات التخطيط اإلستراتيجي في مقترح إسـرائيل إن ا

إلى نوع من الصراع األيديولوجي العنيـف بـين ثنائيـات عديـدة قـد سـادت خـالل النصـف الثـاني 

  من القرن العشرين بحيث بدأ المشهد العولمي على النحو التالي:

                                                 

م: مركز دراسات الوحدة العربية)، ١٩٩٠، (بيروت المعونات األمريكية إلسرائيل) محمد عبد العزيز ربيع: ٤٨(

  .٤٠ص

(Washington, D.C.: Middle  U.S. Aid to Israel: The Vital LinkTomas R. Stauffer: 

East Institute, 1983), P. 16 
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بعـــدما ، علـــى صـــعيد االقتصـــاد السياســـيالمواجهـــة الضـــارية بـــين الفرديـــة والجماعيـــة  −

أظهـــــرت خبـــــرة التطبيـــــق الســـــوفيتي للماركســـــية فســـــاد فـــــرض الجماعيـــــة فرضـــــًا علـــــى 

مما أدى عمًال إلـى قتـل المبـادرات الشخصـية ، ومصادرة كل النوازع الفردية، المجتمع

وجنـــوح المجتمـــع اإلســـرائيلي نحـــو ، والوقـــوع فـــي أســـر البيروقراطيـــة واستشـــراء الفســـاد

جديـــدة لإللحـــاق االقتصـــادي بنظيـــره الرأســـمالي عبـــر الشـــراكات المتعـــددة مـــع حـــوافز 

 .)٤٩(الواليات المتحدة األمريكية في عملية ارتباط عضوي تاريخي وغير مسبوقة

قــد أنـتج عقائــد مهجنــة بحيـث طفــى إلــى ، النـزاع الطويــل المريـر بــين العلمانيــة والتـدين −

يته بـــ "الثيوقراطيــة" وذلــك بعــد بــروز الســطح فــي الممارســات اإلســرائيلية مــا يمكــن تســم

وجمــود الفكــر الــديني الــذي أنــتج ، شــطط العلمانيــة المتطرفــة فــي المجتمعــات الغربيــة

وتيــــارات اليهوديــــة اإلصــــالحية فــــي ، بــــدوره المحــــافظين الجــــدد فــــي الواليــــات المتحــــدة

وقـــد نجـــم عـــن كـــل ذلـــك مجموعـــة جديـــدة مـــن القـــيم واألخالقيـــات السياســـية ، إســـرائيل

 .)٥٠(عليم والتكنولوجيا وغيرها من منظومة الحداثة وما تفرضه من آلياتوالت

ـــة فـــي هـــوة عميقـــة مـــن  − ـــة والتاريخي ـــه الثقافي وقـــوع المجتمـــع اإلســـرائيلي بحســـب خلفيات

ـــة وخصوصـــية التطبيـــق فـــي ضـــوء  ـــة الديمقراطي ـــين عموميـــة مقول الخـــالف الموســـع ب

قد سمع صداه في عولمة  وهو خالف، التاريخ االجتماعي الفريد لكل جماعة سياسية

، ديمقراطيـــة فـــي ضـــوء ديمقراطيـــة النخبـــة فـــي إســـرائيل علـــى صـــعيد األحـــزاب واألفـــراد

فعلـى مـدى نصـف قـرن أو ، حيث ال يسمع بإبراز وجوه جديدة على السـاحة السياسـية

يزيــد لــم يتعاقــب علــى ســدة الحكــم إال أحــزاب قليلــة وأشــخاص محــددون وهــي ظــاهرة 

 .)٥١(كتاتورية األقلية"يمكن أن نطلق عليها "دي
                                                 

، ٢٠٠٧)، يونيو ٣٤٠ديدة والعولمة البديلة، المستقبل العربي، العدد () فتحي العفيفي: اإلشتراكية الج٤٩(

 شبكة الحضارة المعرفية، من المجتمع الواقعي إلى العالم االفتراضي؛ وانظر كذلك: السيد يسين: ٧٩ص

  . ٦٩، الهيئة العامة للكتاب)، ص ٢٠٠٩(القاهرة 

(Washington,  sraelThe Economic Crisis in I)United States, The senate: ٥٠(

D.C.: Governmental Office, 1984), P. 1. 

, Edited By Arlen Neal Weinstein (New York: The First Israelis) Tom Segev: ٥١(

Mac Millan Free Press, 1986). P 17. 
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تجنح الرؤية في مواضع عديدة منها إلى تنـاول مشـروعات نهضـوية وتنمويـة عمالقـة  −

لكنهــا تصــطدم حكمــًا بــالخالف الشــكالني الــذي تلخصــه الحــرب الضــروس بــين ثنائيــة 

وهــــو عمليـــــا ال يعكــــس ازدواجــــًا بقـــــدر مــــا يحمـــــل ، القطــــاع العــــام والقطـــــاع الخــــاص

فســاد صــيغة تعمــيم نمــوذج القطــاع العــام أقــل خطــورة مــن تفضــيالت منســوبة إلــى أن 

وأن المخاطر المستبدة تكمن دائمًا فـي غلبـة ، إطالق العنان بالمطلق للقطاع الخاص

فالحداثة والمجتمع الصناعي قد أفـرزا نمطـًا مـن التعـايش الحـذر ، أحدهما على اآلخر

 .)٥٢(بين القطاعين ال محالة

ن األبــرز الــذي تــدور فــي فلكــه مقترحــات طموحــه "التحــرر مــن االحتكــار" هــو العنــوا −

وذلـــك بعـــد ســـقوط خرافـــة الهيئـــات والمنظمـــات ، لخلـــق نمـــوذج عـــالمي فـــي االقتصـــاد

، وصــندوق النقــد، بعــدما أخفــق البنــك الــدولي، الدوليــة الراعيــة لالقتصــاديات الوطنيــة

نيفـة التـي ومنظمة التجارة العالمية في تجنيب العالم المخاطر والزالزل االقتصـادية الع

، أســقطت مــن فورهــا المعمــار المــالي العــالمي الــذي ســاد طيلــة نصــف القــرن الماضــي

وبالتـالي عــدم مشــروعية االنصــياع لقــراراتهم وتعميمــاتهم التــي كانــت حتــى وقــت قريــب 

بعـد أن ضـبطت ، وبروز حاجة العالم الملحة إلى شـرعيات جديـدة، لها صفة اإلذعان

فضـــًال عـــن ممارســـاتها ، بســـة بـــالعجز والســـلبيةهـــذه المؤسســـات وملحقاتهـــا وهـــي متل

 .)٥٣(لعمليات قرصنة ممنهجة للعولمة وتجلياتها

 

 ب) تحديات ومرتكزات تتعلق بالتنمية البشرية

مــم علــى تكئــة ضــخمة مــن ٢٠٢٨تــنهض الخطــة اإلســتراتيجية إلســرائيل بحلــول العــام  −

ســـعها االضـــطالع آليــات تفعيـــل وتنميـــة االتجاهـــات المختلفـــة للتنميــة البشـــرية التـــي بو 

ووفقــًا ، بالمســئوليات الجســام علــى نحــو يحقــق المســتهدف مــن هــذا التنظيــر المســتقبلي

                                                 

(أبو  ١١م)، دراسات إستراتيجية، العدد ١٩٩٦ -١٩٤٨( تطور االقتصاد اإلسرائيلي) نبيل السهلي: ٥٢(

  . ٢١م)، ص ١٩٩٨ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية 

م)، ص ٢٠٠٨، (الدوحة. المركز العربي لألبحاث القرصنة، الغزو األمريكي للعولمة) فتحي العفيفي: ٥٣(

٩٧ .  
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والصــادرة عـن برنــامج األمـم المتحــدة اإلنمـائي فــي ، لتقـارير التنميــة البشـرية فــي العـالم

مم) فقد استطاعت إسرائيل من خـالل ٢٠٢٨ -م١٩٩٦الفترات المنقضية بين أعوام (

 جها المحلي اإلجمالي. النمو السريع لنات

وكـذا ، مع استغالل كل أشكال الدعم الدولي ومـن الواليـات المتحـدة علـى نحـو خـاص −

 المؤازرة غير المحدودة اآلتية من الجاليات اليهودية في الخارج. 

ومعــدل معرفــة ، مثــل الصــحة والتعلــيم، أن توجــه المزيــد مــن النفقــات للخــدمات العامــة −

إضــــافة إلــــى متوســــط دخــــل الفــــرد مــــن إجمــــالي النــــاتج ، رالقــــراءة والكتابــــة عنــــد الكبــــا

ومعـدل الـوالدة ، وتحسين معـدالت أخـرى مثـل معـدل وفيـات األطفـال الرضـع، المحلي

م ١٩٦٠عامـًا فـي سـنة  ٦٩فارتفع العمر المتوقع للفرد في إسرائيل مـن ، في المشافي

ســط كمــا وصــل متو ، ٪١٢م أي بزيــادة مقــدارها ١٩٩٨ســنة فــي نهايــة عــام  ٧٧إلــى 

، م١٩٩٨دوالرًا سنويا فـي عـام  ١٤٥٣٠دخل الفرد من الناتج القومي اإلسرائيلي إلى 

وتراوح معدل النمو السـنوي فـي نصـيب الفـرد اإلسـرائيلي مـن النـاتج القـومي اإلجمـالي 

ــيم الكبــار فــي نهايــة ، م١٩٩٨ -١٩٩٤٪ خــالل الفتــرة مــن ٣,٧بــين  وبلــغ معــدل تعل

 .)٥٤(٪٩٢م حوالي ١٩٩٨عام 

السياق البد من اإلشارة إلـى أن النفقـات الحكوميـة اإلسـرائيلية بشـكل عـام كانـت خـالل  في هذا
  م على النحو التالي:٢٠٠٨ -م١٩٩٨الفترة من 

  ٪ من إجمالي النفقات.١٦استأثر قطاع الصحة بـ -١

  ٪ من النفقات الحكومية.٢٤قطاع التعليم بـ -٢

  كومية.٪ من إجمالي النفقات الح٢٩النفقات على الدفاع  -٣

اســتطاعت إســرائيل مــن خــالل هــذه النســب أن تتبــوأ المرتبــة الرابعــة والعشــرين فــي دليــل التنميــة 

 (Quality of Life Index)م فوصــلت قيمــة دليــل التنميــة البشــرية ١٩٩٦البشــرية لعــام 

فــي حــين تبــوأت كــل مــن كنــدا  0.908م إلــى ١٩٩٦إلســرائيل فــي تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 

                                                 

لمصرية م، الدار ا٢٠٠٢، (القاهرة، التعليم العلمي والتكنولوجي في إسرائيل) صفاء محمود عبد العال: ٥٤(

  وما بعدها. ٣٥اللبنانية)، ص 
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فبلغت قيمة دليل التنميـة البشـرية ، المراتب الثالث األولى، لمتحدة األمريكية واليابانوالواليات ا

 0.951 ,0.940 ,0.933، نتيجـة األوزان معـدالت التنميـة البشـرية، لهذه الدول علـى التـوالي

أي أن التنميـــــة البشـــــرية فـــــي إســـــرائيل تعـــــد مرتفعـــــة حســـــب مقـــــاييس برنـــــامج األمـــــم المتحـــــدة 

  .)٥٥(اإلنمائي

أي ، 0.633العالم العربي بلغت قيمة دليل التنمية البشرية بالمتوسط لجميع الدول العربية في 

ولـم تحقـق إال أربـع دول عربيـة ، أنها تقع ضمن األقاليم والدول ذات التنمية البشـرية المتوسـطة

واعتبـرت ، هي اإلمارات والكويت وقطر والبحرين مكانة مهمة فـي ترتيـب دليـل التنميـة البشـرية

وذهبـــت معـــدالت التنميـــة ، لـــدول المـــذكورة مـــن بـــين الـــدول التـــي تتميـــز بتنميـــة بشـــرية مرتفعـــةا

  البشرية في العالم العربي إلى المؤشرات التالية:

  سنة. ٦٢,١بلغ العمر المتوقع  -

٪ وتتفــاوت هــذه النســبة بــين الــدول ٦٨,٧معــدل معرفــة القــراءة والكتابــة بــين الكبــار  -

  العربية.

دوالرًا ســنويا ويتفــاوت  ٤٥١٣لفــرد مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي متوســط نصــيب ا -

ألــف دوالر فــي بعــض دول  ٢٠هــذا الــرقم بــين الــدول العربيــة بحيــث يصــل إلــى نحــو 

  .)٥٦(دوالر في بعض الدول العربية األفريقية ٣٠٠وال يتعدى ، الخليج العربية

                                                 

، المكتب المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كانون اتجاهات التنمية البشرية في إسرائيل) نبيل السهلي: ٥٥(

م، ١٩٩٦، وقارن ذلك بما جاء في: التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ١٧م، ص ١٩٩٧الثاني/ يناير 

، صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي، صندوق النقد العربي، منظمة األمانة العامة لجامعة الدول العربية

  . ٣٢٣م، ص ١٩٩٦األقطار العربية المصدرة للبترول، 

أشكال  -المحاذير -"مشاريع الترتيبات االقتصادية الشرق أوسطية (التطورات) محمود عبد الفضيل: ٥٦(

يات الشرق أوسطية الجديدة" التي نظمها مركز ورقة عمل مقدمة إلى ندوة "الوطن العربي وتحد المواجهة)"

، وأنظر كذلك: هشام ١م، ص ١٩٩٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣ -١٢دراسات الوحدة العربية، بيروت في 

تشرين  ٢١٢بساط: "المصارف العربية واإلسرائيلية، التطور والبنية والدور والفاعلية" المستقبل العربي. "العدد 

  ".٥٩ ، ص١٩٩٦األول/ أكتوبر 
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فأخـذت الكويـت فـي عـام ، ليقامت بعض الدول العربية بمحـاوالت لإلنطـالق إلـى المجـال الـدو 

ـــة فـــي المحـــيط اإلقليمـــي٢٠٠٦ ـــرًا للتنافســـية العربي وقـــد اســـتند إلـــى أن التنافســـية تعنـــي ، م تقري

واألداء النســــبي الكــــامن لالقتصــــادات العربيــــة فــــي إطــــار القطاعــــات ، "األداء النســــبي الحــــالي

فقـد ، هـذا التعريـفواألنشطة التي تتعرض للمزاحمة من قبل االقتصادات األجنبية" وبناء علـى 

، تــم بنــاء مؤشــر مركــب للتنافســية مكــون مــن مؤشــرين فــرعيين: همــا مؤشــر التنافســية الجاريــة

يركــز مؤشــر التنافســية الجاريــة علــى األداء الجــاري والعوامــل التــي ، ومؤشــرة التنافســية الكامنــة

عني التنافسية وت، تؤثر فيه مثل بنية األسواق ومناخ األعمال وعمليات الشركات وٕاستراتيجياتها

، ومــن ثــم اســتدامة النمــو، الكامنــة: القــدرات العميقــة األثــر التــي تضــمن اســتدامة هــذه التنافســية

بخاصة إذا ما اقترنت بسياسات موجهـة نحـو ، وتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية

التقارير الدولية  في هذا التقرير تمت اإلشارة إلى إسرائيل استنادًا إلى، )٥٧(تحقيق هذه األهداف

  ولم يقم خبراؤه بعمل استقصاء حقيقي يمكن اإلستناد إليه في التحليل الذي نحن بصدده.

ال ، ثمــة عالقــة طرديــة كبيــرة بــين تطــور معــدالت التنميــة البشــرية وتطــور الوضــع االقتصــادي

 سيما وأن إسرائيل تحـاول تخصـيص نفقـات كبيـرة مـن أجـل اإلبقـاء علـى مؤشـرات تنميـة بشـرية

لتبقى عوامل الجذب المحلية قائمة في ظل توقعات باستمرار تدفقات الهجرات اليهودية ، عالية

وبالتـالي فـإن المشـروع المقـدم إلـى الحكومـة اإلسـرائيلية ، القادمة من بقـاع شـتى فـي دول العـالم

قد عرض تفصيًال لتطـور االقتصـاد اإلسـرائيلي فـي مراحـل تاريخيـة مختلفـة وٕارتبـاط ذلـك بكافـة 

المقترحـــات المصـــاحبة لـــه فـــي المجـــاالت المختلفـــة علـــى نحـــو يحقـــق الكفـــاءة المطلوبـــة لكافـــة 

والجـدول التـالي يلخـص ترتيـب إسـرائيل والـدول ، مـم٢٠٢٨القطاعات والمؤسسات بحلول العام 

  العربية في تقرير التنافسية العالمي على النحو التالي:

                                                 

  م).٢٠٠٧م، (الكويت: المعهد العربي للتخطيط ٢٠٠٦) مجيد مسعود: تقرير التنافسية العربية، ٥٧(
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  )٥٨( )١الجدول رقم (

  )٢٠١٠ -٢٠٠٩دول العربية في تقرير التنافسية العالمي (ترتيب إسرائيل مقارنة بال

  البلد

GCI ٢٠٠٩- 

مؤشر  ٢٠١٠

التنافسية العالمي، 

٢٠١٠ -٢٠٠٩ 

  المرتبة

مؤشر التنافسية 

 -٢٠٠٩العالمي، 

  النقاط ٢٠١٠

Univ./ industry 

التشارك في البحث 

والتطوير بين 

  الجامعات والصناعة

الحواسيب 

  (*)الشخصية

مستخدمو 

  (**)نتاإلنتر 

  ٧٦,٤  ٩٢,٦ ٥,٧  ٥,٦ ١  سويسرا

  ٧٩,٠  ٥٠  ٥,٦  ٥,٤  ٦  فنلندا

  ٧٠,٠  ٧٦,٩  ٥,٦  ٥,٥  ٣  سنغافورة

  ٧١,٢  ٧٩,٩  ٥,٩  ٥,٦  ٢  امريكا

  ٦٨,٩  ٥٧,٤  ٤,٧  ٥,٤  ٨  اليابان

  ٥٦,٧  ٦٥,٩  ٤,٤  ٥,٢  ١١  هونغ كونغ

  ٦٧,٢  ٥٣,٩  ٤,٨  ٤,٨  ٢٦  أيسلندا

                                                 

  تعني تشاركًا كثيفًا ومستمرا. ٧هو الحد األدنى و ١) مالحظات: ٥٨(

 ,The Global Competitiveness Report 2009World Economic Forum- المصدر: 

(Geneva: World Economic Forum, 2009), table edited by Klaus Schwab  ,2010

9.03. 

أو ألحدث عام تتوافر فيه هذه  ٢٠٠٤نسمة من السكان لعام  ١٠٠(*) عدد الحواسيب الشخصية لكل 

  المعطيات.

 Ibid., table two                المصدر: 

9.07, P. 446  

  عام تتوافر فيه المعطيات.، أو ألحدث ٢٠٠٤من السكان لعام  ١٠٠(**) عدد مستخدمي اإلنترنت لكل 

 Ibid., table two                المصدر: 

9.06, P. 445  
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  البلد

GCI ٢٠٠٩- 

مؤشر  ٢٠١٠

التنافسية العالمي، 

٢٠١٠ -٢٠٠٩ 

  المرتبة

مؤشر التنافسية 

 -٢٠٠٩العالمي، 

  النقاط ٢٠١٠

Univ./ industry 

التشارك في البحث 

والتطوير بين 

  الجامعات والصناعة

الحواسيب 

  (*)الشخصية

مستخدمو 

  (**)نتاإلنتر 

  ٢٨,٩  ٧٧,٠  ٤,٦  ٤,٨  ٢٧  إسرائيل

  ٢٦,٨  ٧,٤  ٣,٧  ٤,٥  ٤٠  تونس

  ٩٥,٧  ٣٠,١  ٣,٩  ٤,٩  ٢٣  اإلمارات

  ٥٠,٩  ١٨,٧  ٤,٠  ٤,٩  ٢٢  قطر

  ٣١,٦  ٢٢,٣  ٣,١  ٤,٥  ٣٩  الكويت

  ٣٣,٢  ١٨,٣  ٣,٠  ٤,٥  ٣٨  البحرين

  ٢٤,٥  ٧,٢  ٣,٤  ٤,٣  ٥٠  األردن

  ١٦,٤  ٤,٩  ٣,١  ٤,٠  ٧٠  مصر

  ٣٢,٦  ٣,٥  ٢,٨  ٤,٠  ٧٣  المغرب

  ١٠,٣  ١,١  ٢,٦  ٣,٩  ٨٣  الجزائر

  ٤,٧  ٢,٢  ٢,٨  ٣,٩  ٨٨  ليبيا

  ٨٨  ٦,٩  ٣,٦  ٤,٥  ٤١  ُعمان

العربية 
  السعودية

٢٨,٥  ١٣,٩  ٤,٠  ٤,٧  ٢٨  

  ٧٧  ٩,٠  ٢,٥  ٣,٨  ٩٤  سورية

  ٦,٩  ٣,٢  ٣,٨  ٤,٣  ٤٩  الهند

  ٧٢  ٥,٦  ٤,٦  ٤,٧  ٢٩  الصين

  

  جـ) تحديات ومرتكزات تتعلق بتطور بنية االقتصاد اإلسرائيلي
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ســمية منــذ إعــالن قيــام الدولــة فــي كشــأن أي اقتصــاد محلــي فقــد مــرت إســرائيل عبــر ســنواتها الر 

  م بسمات رئيسية يمكن إجمالها فيما يلي:١٩٤٨عام 

  م).١٩٥٤ -١٩٤٨) مرحلة التقشف وهي تمتد زمنيا بين عامي (١

  م).١٩٧٢ -م١٩٥٤) مرحلة النمو االقتصادي السريع وهي تقع بين عامي (٢

  م.١٩٨٥ -١٩٧٣) فترة التضخم والكساد االقتصادي وهي تمتد ما بين عامي ٣

  م).١٩٩٦ -١٩٨٥) مرحلة اإلصالح االقتصادي وتمتد ما بين عامي (٤

 -١٩٩٦) مرحلة اقتناص فـرص العولمـة وتطبيقاتهـا الهيكليـة وهـي مـا بـين عـامي (٥

  .)٥٩(م)٢٠٠٨

م كبـاقي دول العـالم فـي مرحلـة اقتصـاد األزمـة النـاجم عـن ٢٠٠٨ثم دخلت إسـرائيل بعـد العـام 

واالنتكاســـة الحـــادة والعنيفـــة للنيوليبراليـــة ، منظومـــة القـــيم الرأســـمالية االنهيـــارات المتســـارعة فـــي

ووقــوف االقتصــاد العــالمي برمتــه علــى قارعــة طريــق ضــبابي وهالمــي وغــامض فيمــا ، العالميــة

النخبــة قــد انخرطــت عنــوة وعلــى عجــل فــي دراســة البــدائل والخيــارات الممكنــة للخــروج مــن هــذا 

  .)٦٠(النفق المظلم

وكانـت ، إن المرحلـة األولـى قـد تميـزت باالهتمـام اإلسـرائيلي بالقطـاع الزراعـيف على أية حال:

ميزانيـــة التنميـــة تمـــول بصـــورة رئيســـية مـــن قـــرض تحصـــل عليـــه الحكومـــة مـــن بنـــك التصـــدير 

وكــذلك مــن ريــع الســندات اإلســرائيلية التــي بــدأت فــي بيعهــا الحكومــة بــين ، واإلسـتيراد األمريكــي

وقــد أدت مثــل ، م١٩٥١الشــمال األمريكــي وغــرب أوربــا منــذ العــام  أفــراد الجاليــات اليهوديــة فــي

، ممــا ضــغط علــى األســعار، هــذه النشــاطات الكبيــرة إلــى زيــادة حجــم الطلــب العــام فــي األســواق

وتـدخلت فـي توزيـع ، فاتبعـت الحكومـة سياسـة اقتصـادية تقشـفية، كما أدت إلى التضخم المالي

وحتـى األثـاث وتـم سـحب العملـة الصـعبة عـن ، ليـةالسلع الرئيسية من طعـام ومالبـس ومـواد أو 

فضـًال ، طريق إعطاء أصحابها سندات حكومية لكن هـذه السياسـة أخفقـت فـي إيقـاف التضـخم

                                                 

  . ١٥، مرجع سبق ذكره، ص تطور االقتصاد اإلسرائيلي) راجع ذلك التقسيم في: نبيل السهلي: ٥٩(

م ٢٠٠٩، مجلة السياسة الدولية، عدد يوليو األزمة المالية العالمية، رؤية مغايرة) فتحي العفيفي: ٦٠(

  . ٦٤م)، ص ٢٠٠٨رام، القاهرة (األه
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وزاد ، فانتشــرت الســوق الســوداء، عــن أنــه قــد ارتفــع بمعــدالت البطالــة إلــى نســب غيــر مســبوقة

  .)٦١(مالت األجنبيةوانخفضت العملة المحلية أمام الع، العجز في ميزان المدفوعات

إذ لــم يكــن هنــاك أي ، فــي المرحلــة الثانيــة: لــم يحــدث أي تــراكم رأســمالي داخلــي فــي إســرائيل

 ١٩,٠٠٩) حـــوالي ١٩٧٤ -١٩٥٠حيـــث تلقـــت إســـرائيل فـــي الفتـــرة مـــا بـــين (، إدخـــار قـــومي

٪ في صورة منح وهبات وتبرعات من المنظمـات الصـهيونية والحكومـة ٦٧منها ، مليون دوالر

كيــة والتعويضــات األلمانيــة. يضــاف إلــى ذلــك زيــادة النــاتج القــومي خــالل تلــك المرحلــة األمري

إال ، وأصبح إنتاج القطـاع الزراعـي كافيـًا لسـد حاجـات السـوق المحليـة مـن الغـذاء، ٪٦بمعدل 

بسـبب وجـود قيـد طبيعـي يتعلـق بمسـاحة األرض وحجـم ، أنه قد عجز عن االستمرار في النمو

٪ ١١ن ثم فإن مساهمة الزراعة في الناتج القومي اإلجمالي قد ازدادت من وم، الموارد المائية

األمر الذي دفع ، م١٩٦٦٪ عام ١٠م. ثم تراجعت لتصبح ١٩٥٨٪ عام ١٥إلى  ١٩٥٠عام 

الحكومــة إلــى االنصــراف نحــو تشــجيع االســتثمار الصــناعي حيــث بلــغ إجمــالي مســاحة القطــاع 

وعلت نسبة الكفاءة اإلنتاجية ، م١٩٦٦ول العام ٪ بحل١٢,٢الصناعي في الناتج القومي نحو 

  .)٦٢( ٪ نتيجة نمو حجمي (العمل) و(رأس المال)٢٥إلى 

م إلــى اقتصــاد إســرائيلي يتســم باالرتبــاك والتخــبط فــي أعقــاب ١٩٧٣تتجــه األنظــار منــذ العــام 

اجــع فكــان طبيعيــا أن يعــاني فتــرة طويلــة مــن الركــود والكســاد والتر ، حـرب تشــرين األول/ أكتــوبر

وبالتـالي عانـت إسـرائيل مـن عجـز ، حتى أنه قد بلغ الصفر في هـذه السـنوات، بمعدالت عالية

وقــد أخفقـت كافــة المحـاوالت التـي جــاءت بهـا حكومــة العمـال فــي ، كبيـر فـي ميــزان المـدفوعات

جاء باليمين اإلسرائيلي "الليكـود" ، وكان ذلك مدخًال أساسيا، التخلص من هذا الوضع المتردي

لكـن الحـزب الـذي ، م١٩٧٧الحكم ألول مرة فـي تـاريخ إسـرائيل وتحديـدًا منـذ تمـوز/ يوليـو  إلى

، والحـــد مـــن تـــدخل الدولـــة فـــي االقتصـــاد، صــعد تحـــت شـــعار تقلـــيص حجـــم اإلنفـــاق الحكـــومي

فضـًال ، سرعان ما انخرط في بناء مستوطنات جديدة فـي الضـفة الغربيـة والجـوالن وقطـاع غـزة
                                                 

، ٨٦، صامد االقتصادي، العدد "مالمح تطور البنية االقتصادية إلسرائيل") عبد الفتاح أبو الشكر: ٦١(

  . ١٤٠م، ص ١٩٩١تشرين األول/ أكتوبر، تشرين الثاني/ نوفمبر، كانون األول/ ديسمبر 

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ونياالقتصاد اإلسرائيلي في إطار المشروع الصهي) فضل النقيب: ٦٢(

مستقبل المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة ؛ وكذلك: جيفري أرنسون: ٤٢، آذار/ مارس) ص ١٩٩٥(بيروت 

  . ٧، مؤسسة الدراسات الفلسطينية)، ص ١٩٩٦، (بيروت والقطاع
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ولم تفلح كافة المحـاوالت التـي بـذلت فـي انتشـال ، م١٩٨٢نان في عن خوضه مغامرة حرب لب

  .)٦٣(االقتصاد اإلسرائيلي من اإلنهيار سوى تقديم الواليات المتحدة مساعدات طارئة لإلنقاذ

فمـن ، يعـاني مـن إشـكالية االقتصـاد الثنـائي/ المـزدوج١٩٨٥بدأ االقتصاد اإلسرائيلي منذ العـام 

حيـث النمـو السـريع واإلنتاجيـة المرتفعـة ، باإلصـالح المتـدرجناحية بات يشهد مـا صـار يعـرف 

ــــة وتفــــوق نســــبي ملحــــوظ ــــا الراقي ــــاب االقتصــــاد ، فــــي فــــروع التكنولوجي ــــة أخــــرى ينت ومــــن ناحي

واحتاجـت ، اإلسرائيلي ركض موضوعي وموضعي وٕانتاجية متدنية وتراجع فـي الفـروع التقليديـة

والعمــل لعبــور مرحلــة الخطــر االقتصــادي  إســرائيل إلــى حكومــة وحــدة وطنيــة مؤلفــة مــن اليكــود

الســيما فــي ظــل بدايــة االنــدماج اإلســرائيلي فــي ســيرورة العولمــة فتضــررت فــروع إنتــاج الســلع 

األمــر الــذي اضــطر الحكومــة إلــى إطــالق عمليــة ، والخــدمات فــي مواجهــة االســتيراد المنــافس

لعوائــق أمــام حريــة العمــالت وٕازالــة كافــة ا، موســعة جديــدة للبرلــة تــنقالت رؤوس األمــوال الدوليــة

وتم إلغاء الدعم الحكومي ، وبدأت تتراجع تدريجيا عملية التضخم المالي، األجنبية إلى إسرائيل

وكان مـن شـأن ذلـك أن شـهدت ، ولم يتدخل البنك المركزي في حركة سيولة األموال، للتصدير

لتــي وقعــت علــى اتفاقيــة ولــم تســتفد إســرائيل ا، قطاعــات التجــارة الخارجيــة رواجــًا غيــر مســبوق

م عنــدما ١٩٨٥م إال بدايــة مــن العــام ١٩٧٥التجــارة الحــرة مــع المجموعــة األوروبيــة منــذ العــام 

فبدأت خطوات اإلنقاذ والتدخل الدولي تؤتي ، فعلت الشيء ذاته مع الواليات المتحدة األمريكية

وجية المتطورة في لكن ذلك قد جاء في إطار تنامي مضطرد لقطاع الصناعات التكنول، ثمارها

وبــدا واضــحًا أن اإلصــالحات ، مقابــل إنهيــار فــروع تقليديــة فــي منظومــة االقتصــاد اإلســرائيلي

والسياســـات ، الفعليـــة التـــي شـــهدتها األســـواق النقديـــة علـــى صـــعيد العمـــالت المحليـــة واألجنبيـــة

  .)٦٤(عولميالجديدة المتخذة حيالها قد مهدت الطريق أمام االندماج التدريجي في االقتصاد ال

                                                 

  وأنظر كذلك:، ٢٣٧، مرجع سبق ذكره، ص المعونات األمريكية إلسرائيل) محمد عبد العزيز ربيع: ٦٣(

, New "Israel's Economic Problems: The Government's Failure"Zvi Timor, 

Outlook (January, 1985), P. 16. 

"The Two Faces of Globalization: Against Globalization ) Branko Milanovic: ٦٤(

665. -3, World Development, Vol. 31, No. 4 (2003), PP. 66as we Know it" 
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قــد بــدأت ، كانــت مرحلــة اقتنــاص فــرص العولمــة البادئــة منــذ مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي

 -بخطط واسـعة للتكيـف وٕاعـادة الهيكلـة التـي يتطلبهـا ثـالوث االقتصـاد العـالمي (صـندوق النقـد

وكــان ، بهــدف الــدخول فــي مجــال المنافســة الدوليــة، ومنظمــة التجــارة العالميــة) -والبنــك الــدولي

دخول الشــركات المتعــددة الجنســية وبــدء بــرامج الخصخصــة العنــوان األبــرز لمثــل هــذا التحــول لــ

والمـــوانئ ، والمـــاء، والـــذي شـــمل قطاعـــات واســـعة وحيويـــة مثـــل االتصـــاالت والكهربـــاء، الكبيـــر

كمــا طرحــت شــركات لوجيســتية للبيــع ، قطــاع البنــوك، تكريــر تنقيــة الوقــود، البحريــة والمطــارات

و"صـــناعة الطيـــران ، و"شـــركة الطيـــران اإلســـرائيلية: العـــال"، اويـــات إســـرائيل"مثـــل: "شـــركة كيم

وفـك الحصـار ، اإلسرائيلي" هذه التعديالت البنيويـة كانـت تسـتهدف سـداد جـزء مـن الـدين العـام

  .)٦٥(السياسي عن طريق اإلندماج في النظام العالمي الجديد من بوابة االقتصاد

وذلـك الرتباطهـا ، عصـية علـى االنـدماج وٕاعـادة الهيكلـة بقيت مناطق في االقتصـاد اإلسـرائيلي

والتســلح) ولــذا ، واالســتيعاب، والهجــرة، المباشــر باإلســتراتيجية اإلســرائيلية القائمــة علــى: (األمــن

فالدولـة حاضـرة والزالـت إذًا ، بقيت سيطرة القطاع العام قائمة على أهم فروع االقتصاد الحيويـة

  صاد العولمي الجديد.في العديد من مفاصل هذا االقت

  

  د) تحديات ومرتكزات تتعلق بالتخطيط والرؤية

ثمــة تحــديات ومرتكــزات أساســية تنطلــق منهــا رؤيــة إســرائيل للمســتقبل الــذي البــد لــه مــن آليــات 

وال ريـب فـي أن نقطـة االنطـالق فيـه هـي االقتصـاد والـذي يرتكـز بـدوره ، للتخطيط اإلستراتيجي

  على دعائم ثالث هي:

إسـرائيل كيـان مهجـوس بـالقلق والخـوف مـن  االقتصادية والهاجس األمني:القوة  -١

وبالتــــالي ثمــــة عالقــــة متبادلــــة بــــين االقتصــــاد ، المســــتقبل المحفــــوف بالمخــــاطر

واألمــن؛ إذ بــدون األمــن ال يتحقــق النمــو االقتصــادي ومــن دون اقتصــاد قــوي ال 

  يمكن تمويل االحتياجات األمنية عالية الجودة لفترة طويلة.

                                                 

، منشورات معهد اقتصاد إسرائيل في عصر العولمة، دالالت إستراتيجية) بيني الند، وشموئيل إيفن: ٦٥(

  . ٢١، ١٧م، ص ٢٠٠٧دراسات األمن القومي، جامعة تل أبيب 
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تنطلـــق إســـرائيل مـــن إســـتراتيجية  القـــوة االقتصـــادية وحيـــز المنـــاورة السياســـية: -٢

مفادها: أن الدول ذات المعدل العالي في الناتج القومي للفرد تحظى عادة بنفوذ 

في حين يـتقلص حيـز المنـاورة السياسـية لـدى الـدول ذات المعـدل ، سياسي كبير

كل حاجــــة إســــرائيل إلــــى ومــــن ثــــم تشــــ، المــــنخفض فــــي النــــاتج اإلجمــــالي للفــــرد

  المساعدات األمريكية أحد عوامل تقليص حيز المناورة المتاح لها.

الدولة الفاشلة ذات الناتج المنخفض للفـرد  القوة االقتصادية واإلستقرار الداخلي: -٣

والهـــــزات السياســـــية العنيفـــــة مــــــن ، الشـــــديد معرضـــــة لعـــــدم االســـــتقرار الــــــداخلي

سياسـيا ودينيـا. وتوجـد فـي إسـرائيل عـدة مؤشـرات الراديكاليين الجـدد والمـؤدلجين 

اقتصــادية مقلقــة علــى المــدى البعيــد مثــل الفجــوات الكبيــرة فــي توزيــع الــدخل بــين 

وبــروز ظــواهر جديــدة مثــل األضــربة ، واتســاع نطــاق الفقــر، الفئــات االجتماعيــة

  .)٦٦(واالحتجاجات العنيفة والواسعة النطاق

وهـذه ، غة رصينة للطموحـات المبنيـة علـى آليـات للتخطـيط"الرؤية في أدق مراميها هي: "صيا

األمنيات تحتاج إلى حشد كافة الجهود والطاقات والعمل الداؤوب في شـتى القطاعـات لبلوغهـا 

                                                 

) العقلية اإلسرائيلية ال تهدأ حيال اإللحاح التاريخي لمشروع "إسرائيل الكبرى"، وقد صدرت آخر ٦٦(

مجلدًا  ١٨م، عندما فرغ العلماء الصهاينة من وضع تصور في ١٩٨٧هذا االتجاه عام  المخططات في

ومئات الخرائط، حددوا فيها مستقبل إسرائيل في السيطرة على المنطقة العربية كاملة، وكان الخبراء اإلسرائيليين 

ية، وقد تمحورت هذه الخطة يمثلون جميع الطوائف والهيئات اإلدارية والسياسية والعسكرية والدين ٢٥٠وعددهم 

) كيفية التعامل مع المحيط العربي في حالتي السلم والحرب، وعالقة إسرائيل ١اإلستراتيجية في مسارين: (

باليهود في العالم، وفي الشق العربي استحوذت الخطة على التطوير المذهل للقدرات العسكرية في مجاالت 

) في الجانب ٢ات النووية، ورقابة التسليح في الدول العربية. (الصواريخ والزوارق البحرية، وتعظيم القدر 

اليهودي ركزت الخطة على حاجة إسرائيل الدائمة إلى القادمين الجدد، وتشجيع حركة الهجرة من الدول 

األوروبية والواليات المتحدة، وخلق نظام مالي (ضرائب) لمن ال يستطيعون المساهمة في إسرائيل من الداخل 

ظام الجباية)، كما أشارت الخطة في جانب كبير منها إلى ضرورة الحد من سطوة القالع األيديولوجية (يشبه ن

الدينية في المنطقة مثل الوهابية السعودية، والخومينية اإليرانية بوصفهما أنظمة ترعى أفكار وحركات راديكالية 

  تغذي المقاومة ضد إسرائيل باضطراد، انظر في ذلك:

، ٢١، مجلة حوار العرب، العدد ٢٠٠٦، (بيروت أخطر خطة صهيونية البتالع األمة العربية: نبيل سليم علي

  . ١٠م)، ص ٢٠٠٦السنة الثانية: أغسطس/ آب، مؤسسة الفكر العربي 
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متوازنـــًا ومتســـقًا وقدراتـــه ، علـــى النحـــو الـــذي يتحقـــق فيـــه مجتمعـــًا منفـــتح ويعتمـــد اقتصـــادًا حـــراً 

والحفاظ علـى ، وقدرة شعبه على التجديد والمبادرة، نولوجيةوالعلمية والتك، وطاقاته الديموجرافية

وألن ، وتعزيز صورتها في أعين مواطنيها ومكانتها اإلقليمية والدولية، منظومة القيم اإلسرائيلية

  .)٦٧(الخمس عشرة الرائدة في العالم -تكون خليقة بأن تصبح في مصاف الدول العشر

ة تسـتهدف ضـمان اسـتمرار ازدهـار وتفـوق إسـرائيل تتحرك هذه الرؤية من خالل وسـائل مختلفـ

  يطالعنا في ذلك مجموعة من التحديات الجسام التي يمكن صياغتها على المرتكزات التالية:

، النهـــوض باالقتصـــاد بوصـــفه العصـــب الحســـاس فـــي كـــل المشـــروعات النهضـــوية -

، ةبواســطة تقلــيص المركزيــ، والصــعود بــه إلــى حيــث مســتويات التنافســية العالميــة

، وٕاجـــــراء إصـــــالحات حقيقيـــــة فـــــي فـــــروع البنـــــى التحتيـــــة، ولجـــــم قـــــوة اإلحتكـــــارات

وضبط سياسة الميزانيات وهـي لـبُّ ، والتخطيط في مجال األراضي والبناء والسكن

وتبنـي الحكومـات اإلسـرائيلية المتعاقبـة لـنمط مـن النمـو ، السياسة الماكرواقتصـادية

في حساب السلع والخدمات في ميزان يقوم على التصدير والمحافظة على التوازن 

  المدفوعات.

، التفكيـــر، تحســـين وتعزيـــز الخـــدمات العامـــة بجـــودة عاليـــة مـــن خـــالل: التخطـــيط -

، التعـاون بـين القطاعــات فـي تحقيـق األهـداف االجتماعيــة، اإلدارة والتنفيـذ، الرقابـة

ل رقابــة جماهيريــة الئقــة علــى عمــ، هبــوط مســتويات العنــف، ســيادة ســلطة القــانون

شــــفافية منتخبــــي الجمهــــور ومســــتخدمي ، الكنيســــت والجهــــاز القضــــائي، الحكومــــة

                                                 

  م انظر:٢٠٢٨) للمزيد من التفاصيل عن أصل هذه الرؤية لمشروع إسرائيل ٦٧(

David Brodet and Others: Israel 2028مand Strategy for Economy and  "Vision, 

, Presented by a Public Committee Chaired by Eli Society in a Global World"

Hurvitz, Initiated and Supported by the US-Israel Science and Technology 

Commission and Foundation, March 2008. 

  ع في:وانظر بعض الترجمات المحدودة لهذا المشرو 

، المركز الفلسطيني اجتماعية في عالم عولمي -م، رؤيا وٕاستراتيجيا اقتصادية٢٠٢٨إسرائيل سليم سالمة: 

  ، مؤسسة األيام).٢٠٠٩للدراسات اإلسرائيلية (مدار)، (رام اهللا 
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ــــات الرســــمية وتقلــــيص عــــدد التعيينــــات ، الجمهــــور منــــع المحســــوبيات فــــي التعيين

تحســين جــودة اإلحصــاء االجتمــاعي حتــى يمكــن قيــاس نتــائج السياســة ، السياســية

  االجتماعية وٕانجازاتها.

يــث تشــكل نســبة مشــاركة المــواطنين فــي ح، وضــع سياســة تشــغيل عصــرية ومحدثــة -

وأن هـذا القطـاع ، قوة العمل أحد المقاييس المهمة لمدى متانـة االقتصـاد وصـالبته

خليق بأن تتحمل تعباته وزارة عمل قادرة على بناء "صندوق أدوات" منوع لمعالجة 

وأن زيــادة حجــم الشــغيلة بــين اليهــود فــي إســرائيل يتطلــب تقلــيص ، مشــاكله العديــدة

ويســـاعد علـــى ذلـــك إطـــالق بـــرامج للتعلـــيم ، مشـــاركة الفلســـطينيين واألجانـــب نســـب

  االستكمالي للبالغين والكبار للحد من البطالة.

ينبغــي تشــجيع العصــرنة فــي الصــناعات التقليديــة مــن الجوانــب التقنيــة والتســويقية  -

 ICT- Information)والحوســبة والمعالجــة عــن بعــد ، واإلداريــة والتنظيميــة

communication technologies)  بوصـــف هـــذا القطـــاع هـــو أســـاس حركـــة

وكـــل ذلـــك مـــن شـــأنه زيـــادة اإلنتـــاج واضـــطراد النمـــو ، التجـــارة الداخليـــة والخارجيـــة

  االقتصادي.

تنشــيط الصــناعات التكنولوجيــة مــن خــالل بنيــة تحتيــة واســعة مــن التعلــيم الجــامعي  -

ة البشـــرية األكاديميـــة والتفـــوق فـــي البحـــث والتطـــوير كمصـــدر أساســـي لتزويـــد القـــو 

مــن خـــالل "مجلــس وطنـــي ، والتكنولوجيــة واســـتيعابها فــي فـــروع االقتصــاد األخـــرى

للعلــــوم والتكنولوجيــــا" يــــدير هــــذا القطــــاع بمنهجيــــة ومؤسســــاتية قــــادرة علــــى تحديــــد 

وتطـــوير مجـــاالت ، األولويـــات لالســـتثمار الخـــارجي علـــى قاعـــدة تقـــويم المخـــاطر

الميــاه ، الزراعــة، الطاقــة البديلــة، ناعات الفضــاءالتفــوق النــوعي إلســرائيل مثــل: صــ

ويسـتقطب هـذا القطـاع مـا يعـرف بصـناديق رأس المـال المغـامر ، والعلوم الطبيعيـة

وهـــــو يشـــــكل بـــــدورة معينـــــًا ال ينضـــــب ، الـــــذي يحركـــــه حـــــب اإلســـــتطالع العلمـــــي

  للتكنولوجيا المستقبلية.

م أكثـر مـن أي عنصـر الريب في أن قطاع التعليم الجـامعي والبحـث العلمـي يسـاه -

آخــر فــي تشــكيل األفضــليات النســبية إلســرائيل وفــي قــدرتها علــى تحقيــق نمــو ذو 

لمســئوليته المباشــرة عــن خلــق البنيــة التحتيــة مــن القــوة البشــرية ، مواصــفات عالميــة



١٢٩  

وطــرق مجــاالت ، المتعلمــة وذات المهــارات العاليــة وفــق معــايير التميــز والمنافســة

يتطلــب رصــد مــوارد إضــافية لتوســيع صــناديق البحــث األمــر الــذي ، حيويــة جديــدة

وفـي مجـال التنافسـية الدوليـة ينبغـي دعـم جـامعتين علــى ، األساسـي فـي الجامعـات

األقــل لرفــع مســتواهما األكــاديمي ليتمكنــا مــن الــدخول فــي نطــاق العشــرين جامعــة 

األبــرز علــى مســتوى العــالم كأحــد أهــم دالئــل قــوة الدولــة وعافيــة االقتصــاد واتســاق 

  .)٦٨(المجتمع

تعــاني سياســية الرفــاء االجتمــاعي فــي إســرائيل مــن خلــل بنيــوي عميــق كأحــد أهــم  -

النتــــائج الكارثيــــة للتطبيــــق الصــــارم إلشــــتراطات العولمــــة وفــــق القاعــــدة البســــيطة: 

وشيوع قوانين ال أخالقية مـن قبيـل: ، والفقراء يزدادون فقرًا"، "األغنياء يزدادون غناً 

وتغيــر شــعار المرحلــة ، ولينقــذ نفســه مــن يســتطيع، ها"أن الضــحية تســتحق مصــير 

فقد نجم عن تأسيس شركات عولمية كبيـرة ، إلى "الحق للقوة" بدًال من "القوة للحق"

فـــي االقتصـــاد اإلســـرائيلي نشـــوء طبقـــة اجتماعيـــة فـــوق الوســـطى مســـتزلمة آلليـــات 

توزيــع فانعــدمت المســاواة فــي ، العولمــة وتعتنــق مبــادئ الجشــع الرأســمالي الطفيلــي

وتترســخ بالتــالي أفكــار ضــد ســلطوية بوصــف الــنظم الحاكمــة هــي ، الــدخل القــومي

                                                 

ه ) قضية العلم والتعليم والتقانة هي من أساسيات األمن القومي ألي دولة، ومن ثم فإن العناية بتطوير ٦٨(

وتجويده، والوصول به إلى آفاق عالمية، هو دليل صحة ورفاهية المجتمع، وفيما يخص الوطن العربي، فقد 

كان لتدهور النظام االقتصادي وانهياره في حقب تاريخية متعاقبة تأثير كبير في عدم قدرة العرب على التكيف 

يكون سببًا من جديد للمزيد من التخلف  مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية، كما أن هذا اإلخفاق العلمي

االقتصادي، وتضع هذه العالقة من الديالكتيك المتفاقم األمة العربية في وضع خطر بالمقارنة مع كيان 

  تنافسي صراعي مثل إسرائيل، للمزيد من التفاصيل حول مثل هذه المقارنات انظر:

، سلسلة دراسات بلدان العربية، العلم واألمن القوميالعلم والسيادة: اآلفاق والتوقعات في الأنطوان زحالن: 

م، ٢٠١١) آب/ أغسطس، (بيروت ٣٩٠م)، أنظر عدد (٢٠١١منشورة بمجلة المستقبل العربي طيلة العام (

  ، وأنظر أيضًا:٥١مركز دراسات الوحدة العربية) ص 

nd The Elusive Transformation: Science Technology, aEugene B. Skolnikoff: 

(Princeton, NJ: Princeton University  the Evolution of International Politics

Press, 2011). 
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وتتعـــزز بالتـــدريج مبـــررات ، المســـؤولة عـــن عـــدم ضـــبط إيقـــاع الرفـــاه والتـــوازن فيـــه

  االنفالت والعنف واالحتجاج االجتماعي.

، ئيليالتعليم ما قبل الجامعي هو البنية التحتية األساسية والقاعدية للمجتمـع اإلسـرا -

والــذي بواســطته يــتم نشــر وتعلــيم القــيم والمهــارات األساســية المطلوبــة لســوق العمــل 

، ومـــن ثـــم ينبغـــي تحســـين الشـــروط الماديـــة والمعنويـــة للتـــدريس وللتعلـــيم، العصـــري

ــــل المــــدارس ــــم، وتموي ــــع مكانــــة المعل  -وتقــــديم الحــــوافز للمتفــــوقين (الطــــالب، ورف

اهج واألســاليب وغيرهــا مــن متطلبــات رفــع التــدريس) تطــوير البــرامج والمنــ -اإلدارة

  جودة التعليم وفق الشروط العولمية.

ضـــرورة التخطـــيط والتنســـيق بـــين الجهـــات المســـئولة وتقـــديم االستشـــارات المطلوبـــة  -

، والبحريـة، على صعيد تطوير البنى التحتيـة الماديـة فـي شـبكة المواصـالت البريـة

طامحـــــة ألن تكـــــون فـــــي عـــــداد وعلـــــى أي حكومـــــة ، والمجـــــاري، الميـــــاه، والجويـــــة

  االقتصادات الرائدة عالميًا أن تحرص على توفير مستوى معيشي رفيع لسكانها.

اإلستثمار في قضايا جودة البيئة في كيـان صـغير سياسـيا ذو كثافـة سـكانية عاليـة  -

فالتحســينات الجوهريــة ، ومتطــور، وآمــن، مــن أهــم عوامــل الجــذب القتصــاد مســتقر

تلــوث المــائي والهــوائي والبــري مــن شــأنه خلــق منــاخ صــحي فــي مجــال معالجــة ال

وأن مساهمة إسرائيل في المجهود الدولي للحد مـن ارتفـاع ، للعمل وزيادة اإلنتاجية

ــــة يعــــد مــــن متطلبــــات  درجــــة حــــرارة الكــــرة األرضــــية وخفــــض االنبعاثــــات الكربوني

  .)٦٩(االندماج في السيرورة العولمية

                                                 

) من األمور الالفتة لالنتباه في مسألة االندماج اإلقليمي والذي هو المقدمة الضرورية لالندماج في ٦٩(

الربيع العربي بما وعدت به النظم العولمة، حدوث تغيرات عميقة في دول الجوار إلسرائيل، فلم تأتي ثورات 

البازغة التي تمخضت عنها، فالحركات اإلسالمية المثقلة بتاريخ من الصدامات مع النظم المخلوعة والواليات 

المتحدة وٕاسرائيل، قد عمدت إلى التنصل واإلقالع عن كل ما كافحت من أجله على مدى قرن كامل مضى، 

لطة المستقبل، وحرصوا على توطيد عالقة الصداقة مع اإلدارة عندما قدمت أوراق اعتمادها كمشروع س

األمريكية، والتبرؤ من معاداة إسرائيل، بل إنهم أكدوا في مصر بخاصة أنهم سيحافظون على اتفاق الصلح 

م، وعلى االستمرار في تأمين وصول النفط والغاز لدولة يهود العالم بالقدس، واتفاقات الكويز، ١٩٧٩المنفرد 

عن السفارة المحصنة في قاهرة المعز، إن الموقف من إسرائيل هو األساس ألي حكم وطني عربي من  فضالً 
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) نمـو متـوازن ودائـم يرفـع ١هدفين كبيـرين بـالتوازي همـا: (بموجب هذه الرؤية ستحقق إسرائيل 

) مشــاركة كــل قطاعــات المجتمــع فــي دوائــر العمــل ٢(، إســرائيل إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة

وفـــي كـــل األحـــوال فـــإن ، االقتصـــادية وفـــي توزيـــع ثمـــار النمـــو وتقلـــيص الفجـــوات االجتماعيـــة

ومــن آليـات االنــدماج فــي ، ن برمتـهالتماسـك االجتمــاعي يعـزز مــن مشـاعر التضــامن مـع الكيــا

  العالم بعد عقود طويلة من اإلغتراب.

  

  محددات االستجابة المجتمعية في ظل متغيرات العولمة

في ظل التحديات العامة والخاصة التي تتحكم في قدرة إسرائيل على التفكير للمستقبل ووضـع 

تبقـى محـددات االسـتجابة ، الخطط واإلستراتيجيات وفق رؤى صاغها بعناية نخبة مـن مفكريهـا

ولكــن ، مرهونــة بواقــع عــالمي متغيــر ال يــزال يعــاني مــن إرهاصــات العولمــة علــى غيــر صــعيد

علــى أيــة حــال فــإن األطــر اإلســتراتيجية التــي تضــعها األمــم والشــعوب ألجــل النهضــة المبنيــة 

ة األوطـان إال أن قـدر ، تبقـى متشـابهة مـن حيـث الهيكليـة إلـى حـد بعيـد، على التنمية المستدامة

والـــدول والحكومـــات علـــى االســـتجابة للتحـــديات المعلنـــة تبقـــى مرهونـــة بحيويـــة وقـــدرة الطاقـــات 

ويمكـن تنـاول محـددات ، البشرية التي تقف وراءها على اإلنجـاز وابتكـار الحلـول غيـر التقليديـة

  االستجابة المجتمعية للتخطيط في ظل متغيرات العولمة من خالل المحاور التالية:

                                                                                                                             
أقصى المغرب إلى أدنى المشرق، هو األساس في السياسة الخارجية ومدى اإلرتباط بمشروع الهيمنة األمريكية 

ة كرامة الوطن ومواطنيه، وحقهم على اإلرادة والقرار، وهو األساس في السياسة الداخلية التي تهدف إلى حماي

في بناء دولته القوية، والقادرة والمنيعة على أعدائها، والمجسدة إرادة شعبها وقدراته لبناء مستقبلها األفضل، 

والسؤال المستقبلي المطروح بإلحاح: هل إسرائيل المدعومة أمريكيًا لديها أوراق الضغط الحقيقية لحمل حلفاء 

الجدد على اإلنصياع واإلندماج في اشتراطات الهيمنة، أم أن الحكام الجدد ال يتمتعون  العسكر من اإلسالميين

بالشرعية الكافية ويؤمنون بأنهم قد اغتصبوها من شرعية "الميدان" حيث الثوار الحقيقيين؟ هذه هي أجندة 

اجهة خيانة "الميدان" في مو المستقبل في واقع عربي ملغوم ومأزوم!!! أنظر في ذلك: طالل سلمان: 

فبراير  ١، األربعاء ١٠٩٦، الشروق المصرية، العدد ("العسكر"، اإلسالميون يعلنون انتصارهم على العروبة

  ) وأنظر كذلك:١٠، ص ٢٠١٢

The Arab Awakening America and Transformation Kenneth M. Pollack [et al.]: 

nstitution, 2011. P. 117., Washington, D.C.: Brookings Iof the Middle East 
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  لتخطيط اإلسرائيلي في معايير الوزن الجيوبوليتيكي:أ) ا

ومن ثم ضعف وتدني ، تعاني إسرائيل من قصور شديد في مجال تطبيق النظرية اإلستراتيجية

ويمكــــن إجمــــال هــــذه ، فاعليــــة التخطــــيط رغمــــًا عــــن كــــل المحــــاوالت المبذولــــة فــــي ســــبيل ذلــــك

  المعوقات وأبرز مظاهر ذلك القصور في العناصر التالية:

تلعـــب الخطـــوط الجيوسياســـية ، . الجغرافيـــا التاريخيـــة كمتغيـــر يتعلـــق بمعادلـــة القـــوة١

المدعمة بالعناصر الثقافية والتاريخية المتراكمة ألي مجتمع دورًا مهمـا ، األمامية

ويـرتبط بـذلك بدايـة تعيـين شـكل الحـدود ، في تشكيل وضعه على الساحة الدوليـة

وشـرعية انطـالق ، ادة الداخلية للدولة من ناحيةبمعناها القانوني ألجل تأكيد السي

فالثقل اإلستراتيجي للعنصر الجغرافي فيما ، هذه السيادة خارجيا من ناحية أخرى

وعـــدم ، لحداثـــة التكـــوين، لـــيس لـــه وزن كبيـــر فـــي معادلـــة القـــوة، خـــص إســـرائيل

 ومالحقتـــه سياســـيا مـــن الجـــوار (الجماعـــات الراديكاليـــة علـــى األقـــل)، مشـــروعيته

وهشاشـــة حـــدوده تجعلـــه عرضـــة للحــــروب والنزاعـــات وكـــل ذلـــك كـــوابح رئيســــية 

وغايــة ذلــك أن كــال ، للتنظيــر والتخطــيط بســبب وجــود أحزمــة صــراع جيوسياســية

مــن "الخـــط" و"الحـــزام" يحــدد بشـــكل كبيـــر ســاحات العمليـــات التكتيكيـــة والتنفيذيـــة 

ط الفصـل التـي تحقـق وبينما ترسم الحـدود القانونيـة خطـو ، لألهداف اإلستراتيجية

تحــدد المنطقــة المركزيــة ، المشــروعية لألوضــاع اإلســتراتيجية الهجوميــة والدفاعيــة

ويـــنعكس بالتـــالي الوضـــع اإلقليمـــي والـــدولي بشـــكل ، أســـاس الوجـــود اإلســـتراتيجي

واألنمــاط ، ومــن ثـم فــإن المرجعيــة الحضـارية للمجتمــع وهويتـه الثقافيــة، دينـاميكي

، اريخيـــة تعـــد معطيـــات ثابتـــة فـــي معادلـــة القـــوة ألي بلـــدالتـــي أفرزتهـــا المســـيرة الت

فال توجد حدود جغرافية نهائية ومسـتقرة ، إسرائيل تعاني من كل ذلك دفعة واحدة

وتصــارع علــى جبهــات ، وتعــاني مــن ضــآلة التــراكم وتآكلــه، فــي الخــرائط الدوليــة
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ة متعددة بما يضعف من أهمية العامل الجغرافي كمدخل من مداخل قياس معادل

  .)٧٠(القوة

. االقتصــــاد والتكنولوجيــــا والقــــدرة العســــكرية كمعطيــــات فــــي معادلــــة القــــوة: المــــوارد ٢

عناصــــر ، والتــــراكم العســــكري، وبنيتهــــا التحتيــــة التكنولوجيــــة، االقتصــــادية للدولــــة

حيث يؤدي استخدام هذه العناصر المتغيـرة بشـكل ، متغيرة في معادلة القوة لديها

ســـة الخارجيـــة إلـــى ازديـــاد ثقـــل الدولـــة فـــي توازنـــات منســـق ومثمـــر فـــي بنـــاء السيا

فقــــد لعبــــت القفــــزات النوعيــــة التــــي قامــــت بهــــا الواليــــات المتحــــدة ، القــــوى الدوليــــة

في مجال القدرة  -كنموذج تستلهم منه إسرائيل تجربتها وتتماهى معه -األمريكية

فــزات التــي كمــا أن الق، العلميــة والتكنولوجيــة دورًا كبيــرًا فــي ظهورهــا كقــوة مهيمنــة

حققتهــا اليابــان فــي مجــال التطبيقــات التكنولوجيــة وتحويلهــا إلــى عنصــر أساســي 

فـــي األســـواق بهويـــة تجاريـــة معينـــة قـــد مكنهـــا مـــن أن تصـــبح عمـــالق اقتصـــادي 

وسياســـــــي. فقـــــــد أصـــــــبحت المنافســـــــة بـــــــالتفوق العلمـــــــي مـــــــدخًال إلـــــــى (الحـــــــرب 

إن وضـع أميركـا ، نةالتكنولوجية) التـي لهـا ميـزات أكبـر مـن نتـائج الحـرب السـاخ

ومــع ، فــي مواجهــة اليابــان فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا االتصــاالت والوســائط المتعــددة

ومـــع فرنســـا فيمـــا يتصـــل ، الصـــين فـــي مجـــال حقـــوق التـــأليف وبـــراءات اإلختـــراع

                                                 

سياسية -) من أجل االستزادة في معرفة المعاني الخاصة التي يحملها هذا المفهوم من الناحية الجيو٧٠(

  انظر:

David B. Knight, "People Together, yet Apart: Rethinking Terriotory, Sovereignty 

and Identities", inside Reordering the World: Geopolitical Perspectives on the 21st 

Century, (ed) George J. Demko and William B. Wood, (Oxford: Westview, 1994), 

pp. 71-86 

) المستخدم لوصف مساحات االنكسار Shattered beltوكمثال توضيحي لمفهوم الحزام المتكسر (

  الجيوسياسية انظر:

Saul B. Cohen, "Geopolitics in the New World Era: A New Perspective on an old 

Discipline", inside Reordering the World: Geopolitical Perspectives on the 21st 

Centery, pp. 32-35. 
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يهــدف وبشــكل ، بموضــوع التجســس التكنولــوجي إلســرائيل واليهــود دور كبيــر فيــه

وفـي ، نولـوجي والسـيطرة عليـه فـي قبضـتهاأساسي إلى أن يبقى نـبض التقـدم التك

هــذا الخضــم العنيــف تعــاني إســرائيل مــن مشــكالت حقيقيــة بعضــها يتعلــق بعــدم 

قدرتها على تحويل التكنولوجيا إلى سلعة سوقية تتصف بـالجودة العاليـة وسـهولة 

االســتخدام. وتســخير مثــل هــذه الطاقــة التكنولوجيــة فــي قضــية الــدفاع الــديناميكي 

وتكبيـل االقتصـاد نفسـه ، ي مجاالت الردع والقدرة العسكرية والنوويةواالستباقي ف

، فالقــدرة العسـكرية ال تبــدو أهميتهـا اإلســتراتيجية فـي اســتخدامها، بهـواجس األمـن

وٕانمــا فــي عــدم إســتخدامها "الحــرب تلــد أخــرى" والقــوة الغاشــمة هــي علميــة نــزف 

وجي اللهـاث طـويًال وراء وال يستطيع التقـدم التكنولـ، مستمر من شرايين االقتصاد

  .)٧١(الطموحات المفرطة
                                                 

) تتميز إسرائيل بشبكة عالقات قوية في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي مع العديد من دول العالم مثل: ٧١(

 U.S.-Israel Binational Science and)األمريكية للعلوم والتكنولوجيا -ائيليةالمؤسسة اإلسر 

Technology Fund) م، والمؤسسة الوطنية اإلسرائيلية١٩٩٣مارس  ١٥، أعلنت هذه المؤسسة في -

م، والمؤسسة ١٩٧٢، أعلنت في سبتمبر (U.S.-Israel Binational Science Fund)األمريكية للعلوم 

، تأسست هذه (Israel-American Biscientific Organization)األمريكية -ائية اإلسرائيليةالعلمية الثن

 U.S.-Israel)األمريكية -م، والمؤسسة القومية للبحوث والتطوير الزراعية اإلسرائيلية١٩٧٤المؤسسة عام 

Binational Agricultural Research and Development Fund) تأسست هذه المؤسسة عام ،

 Israel-American Agricultural)األمريكي -م، وصندوق البحث والتطوير الزراعي اإلسرائيلي١٩٧٥

Research and Development Fund) م، والمؤسسة اإلسرائيلية١٩٧٧، تأسس الصندوق عام-

 U.S. Israel Binational Industrial Research)األمريكية للبحث والتطوير الصناعي 

Development Foundation) م، ومكتب توثيق عالقات البحوث ١٩٧٧، تأسست هذه المؤسسة عام

 Office for Enhancing Development)والتطوير بين إسرائيل واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

and Researches Relations Between Isral, European Union and United States) ،

 Israel-German Institute for)مانية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي األل- والمؤسسة اإلسرائيلية

Scientific Researches and Technological Development)  م، ومؤسسة ١٩٨٦تأسس عام

-UK "(Science and Technology UKالبريطانية "مؤسسة بحوث -العلوم والتكنولوجيا اإلسرائيلية

Israel Science and Technology)  م، انظر: محمد أحمد عبد الدايم، التعليم ١٩٩٥تأسست في يناير

التكنولوجي في الوطن العربي والكيان اإلسرائيلي (دراسة مقارنة) في مجلة كلية التربية بالزقازيق، جامعة 

  ، وانظر كذلك: ١٩٣م، ص ١٩٩١الزقازيق السنة السادسة، العدد السادس عشر، سبتمبر 
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. اإلرادة السياسية وما يرتبط بها من ذهنية إستراتيجية وهوية ثقافية: من المشكالت ٣

هــــي تلــــك ، التــــي تعانيهــــا النظريــــة المســــتقبلية المرتبطــــة بــــالتخطيط فــــي إســــرائيل

لمدخل الزمني فا، المرتبطة باإلرادة السياسية الغير مؤسسة على التراكم التاريخي

ال ، لمنظومـــة الـــوعي الجمعـــي للمجتمـــع يصـــنع هنـــاك نمـــط رؤيـــة غيـــر منضـــبط

خمســون عامــًا أو تزيــد غيــر كافيــة ، تســمح التجربــة والخبــرات بمعالجــة األخطــاء

البنية التحتية للهويـة الثقافيـة ، لصناعة نموذج قابل للتحليل واستخالص الدروس

فعلـى سـبيل ، ي طـور النشـوء والتكـوينال ترسخ لمنظومة قيم اجتماعية ال تـزال فـ

فــإن الذهنيــة اإلســتراتيجية األلمانيــة هــي نتــاج وعــي تــاريخي تمتــد جــذوره ، المثــال

إضـــافة إلـــى األســـس ، إلـــى القـــرن التاســـع إلمبراطوريـــة رومـــا الجرمانيـــة المقدســـة

، ١٩الفلسـفية للدولـة القوميــة الحديثـة التـي تلتقــي مـع حقـائق تاريخيــة تمتـد إلــى ق

ويحمل هذا الوعي معه تراكمـات مـن ، كسبتها البنية التحتية أليديولوجيتهاوالتي أ

مــــع تراكمــــات مــــن عناصــــر ، عناصــــر اإلقطــــاع الــــديني فــــي القــــرون الوســــطى

وصوًال إلى مفهوم "الرايخ الثالـث" ، األيديولوجيا العلمانية الحديثة في الوقت نفسه

تيجية. إن إعادة بنـاء الهويـة لهتلر والذي هو ثمرة الستمرارية هذه الذهنية اإلسترا

والحقــائق الراهنــة تعتبــر أحــد ، بــوعي المكــان والزمــان فــي إطــار التــراكم التــاريخي

الشــروط التـــي ال يمكـــن االســـتغناء عنهـــا مـــن أجـــل الظهـــور علـــى مســـرح التـــاريخ 

بينمــا ال تــزال إســرائيل تصــر علــى مواصــلة ، )٧٢(والمســاهمة فــي التــراكم البشــري

فــي ذهنيتهــا اإلســتراتيجية لجهــة المحــاوالت العبثيــة لإلمتــداد اإلنكســار الراديكــالي 

ومـن جهـة ثانيـة رفضـها للمجتمعـات ، بهذا التراكم إلى جذور سحيقة غير حقيقية

                                                                                                                             

Yitzhak Rabin Letter, Science and Technology Commission, Usistc Activities, 

Memorandum of Understanding, (United States, Israel, 1998). 

Tally Eitan, Technology Commercialization: Managing Intellectual property for 

Maximizing, (Israel: Tel- Aviv, 1998).  

ل عن قصور النظرية اإلستراتيجية والنتائج المترتبة على ذلك انظر: أحمد داود ) للمزيد من التفاصي٧٢(

أوغلو: العمق اإلستراتيجي، موقع تركيا في الساحة الدولية، ترجمة: محمد جابر ثلجي، طارق عبد الجليل، 

  . ٦٧م)، ص٢٠١٠مركز الجزيرة للدراسات، والدار العربية للعلوم نشارون، (الدوحة، بيروت 



١٣٦  

األخـــرى المحيطـــة (الفلســـطينية علـــى األقـــل) فتنســـلخ بـــذلك عـــن الـــوعي البشـــري 

  المشترك ويتم رفضها.

 

  ة التطور وتعزيز الرفاهيةب) إستراتيجي

، جــــة ملحــــة فــــي ظــــل معانــــاة النظريــــة اإلســــتراتيجية مــــن قصــــور شــــديد فــــي التخطــــيطثمــــة حا

ومـن ثـم ، واالستعصاء في التطبيق إلى ملخص ألولويات إستراتيجية التطـوير وتعزيـز الرفاهيـة

والقطاعـــات المســـتهدفة ثـــم ، يلخـــص الجـــدول التـــالي العديـــد مـــن أوجـــه التحـــديات اإلســـتراتيجية

  ما عرضنا له آنفًا من مقدمات تحليلية في ثنايا هذه الدراسة: االستجابة المحتملة لها وفق

  

  )٢جدول رقم (

  *نموذج دينامي تجميعي: ملخص أولويات إستراتيجية التطور وتعزيز الرفاهية

ركيزة رؤية 

  م٢٠٢٨
  االستجابات اإلستراتيجية  القطاعات المستهدفة  التحديات الرئيسية

تعزيز 
ســتقرار فــي بيئــة تعزيــز اال -١

اقتصادية قلقة الخلل السياسي 

القطاعات الخدماتية 

األساسية في 

ـــــــــة،  ـــــــــات المالي إصـــــــــالح العملي

وعمليـــة إعـــداد الموازنـــة، وضـــع 

                                                 

 Center for)عتمدنا في هذه الصياغة على النموذج والذي أعده مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية ) ا*(

Strategic and International Studies)  والذي يضم بين أعضائه نخبة من الشخصيات البارزة من

  بينها زبيجنيو بريجنسكي، وهنري كيسنجر، وهارولد براون، وقد اعتمد عليه أيضًا: 

نحو إستراتيجية بديلة للتنمية الشاملة، المالمح العامة إلستراتيجية التنمية في إطار لي خليفة الكواري: ع

(بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  اتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية األقطار العربية

  م) وأنظر أيضًا:١٩٨٥

their Role in US Foreign  Tanks and-American ThinkDonald E. Abelson: 

(Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press, New York: St.  Policy

Martin's Press, 2011). 
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ركيزة رؤية 

  م٢٠٢٨
  االستجابات اإلستراتيجية  القطاعات المستهدفة  التحديات الرئيسية

اإلزدهار 
  المستدام

برنــــــــامج اســــــــتثمار عــــــــام، إدارة   االقتصاد اإلسرائيلي  فيها يؤدي إلى خلق المخاطر

الســـــــيولة وتطـــــــوير ســـــــوق رأس 

  المال المحلي.

دام تحســـــين كفـــــاءة اســـــتخ -٢

الموارد لدعم مستويات معيشة 

مرتفعــــــــــة لألجيــــــــــال الحاليــــــــــة 

  والمستقبلية.

القطاعات األساسية 

في التجارة اإلسرائيلية 

  الداخلية

ــــــــــــز المنافســــــــــــة والتجــــــــــــارة  تعزي

ـــــــوائح  واالســـــــتثمار: تحســـــــين الل

والنظم، تقوية إدارة الطلب على 

الميــــــــاه، والكهربــــــــاء، والوقــــــــود: 

  اإلصالح الزراعي.

ـــ -٣ وازن إلـــى نظـــام إعـــادة الت

ـــــــــــل  الرعايـــــــــــة الصـــــــــــحية بتقلي

التركيــــــــــــــز علــــــــــــــى الرعايــــــــــــــة 

االستشــــفائية، وزيــــادة التكامــــل 

  بين مستويات الرعاية.

القطاعات الصحية 

  األساسية في إسرائيل

تأســــــيس نظــــــام رعايــــــة صــــــحية 

متكامــل لتحويــل الرعايــة باتجــاه 

نمـــــوذج وقـــــائي يتمحـــــور حـــــول 

المــريض ويعتمــد علــى مشــاركة 

  المجتمع المحلي.

تنويــــع االقتصــــاد لتحقيــــق  -٤

ثــــروة دائمــــة، ودعــــم اإلزدهــــار 

  االجتماعي األوسع.
قطاعات االستثمار 

  والتجارة الخارجية

دعــــــــــــم إنشــــــــــــاء المؤسســـــــــــــات، 

وتطــــــــــوير القطــــــــــاع الخــــــــــاص: 

تحسين منـاخ األعمـال، وتعزيـز 

التكامــــــــل اإلقليمــــــــي: إصــــــــالح 

  سوق العمل.

تعزيز 
التنمية 
  البشرية

لــى تلبيــة الحاجــة الملحــة إ -٥

تــوفير قــوة عمــل عاليــة الجــودة 

فـــــــــــي القطاعـــــــــــات الصـــــــــــحية 

(لتأثيرهـــــــــا علـــــــــى القطاعـــــــــات 

  األخرى).

قطاعات المؤسساتية 

  والخدمة العامة

وضـع تنفيـذ خطــة وطنيـة للقــوى 

العاملــــــــة تتبــــــــع نهجــــــــًا متعــــــــدد 

األوجه وتحسين مزيج المهارات 

  إلى أبعد حد ممكن.

تعزيــز اإلصــالحات فــي التعلــيم قطاعات التعليم تحســـــــين قـــــــدرات التعلـــــــيم  -٦
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ركيزة رؤية 

  م٢٠٢٨
  االستجابات اإلستراتيجية  القطاعات المستهدفة  التحديات الرئيسية

اإلســـــــــــرائيلي وخاصـــــــــــة فـــــــــــي 

ــــوم والتقانــــة،  الرياضــــيات والعل

ممــــا يــــؤدي إلــــى خلــــق كــــوادر 

  عصرية.

والبحث العلمي 

  المختلفة

العــــام والخــــاص الجــــامعي ومــــا 

بعـــــده ومـــــا قبلـــــه للتخفيـــــف مـــــن 

  قيود الطلب والعرض.

التكامـــــــل والتنســـــــيق بـــــــين  -٧

مؤسســـــات التعلـــــيم والتـــــدريب، 

ا ومقرراتهـا مـع واتساق برامجه

  إحتياجات سوق العمل.

قطاعات البحث 

  العلمي والتكنولوجي

اإلهتمـــــــــام بـــــــــالجودة والشـــــــــمول 

وقابليــة نقــل المهــارات بــين كافــة 

  أنظمة التعليم والتدريب.

ـــــــة  -٨ ضـــــــمان اتســـــــاق تركيب

ســوق العمــل مــع أهــداف بنــاء 

  اقتصاد معرفي متنوع.

مؤسسات التشغيل 

  وسياسة العمل

ين الطلـــــــب إعــــــادة االتســـــــاق بــــــ

والعــرض فــي تكــوين قــوة العمــل 

اإلســـــرائيلية مـــــع التشـــــديد علـــــى 

  التطوير المستمر للمهارات.

تقلــــــيص اإلعتمــــــاد علــــــى  -٩

العمالــــــة الوافــــــدة ذات التكلفــــــة 

المنخفضــــــــــــــــــــة والمهــــــــــــــــــــارات 

  المتدنية.

قطاع الحكومة العامة 

  والصناعات التقليدية

مراجعـــة قــــوانين العمـــل وتحديــــد 

أجنبيــة وســائل اســتقطاب عمالــة 

عاليـــة المهـــارات وســـبل الحفـــاظ 

  عليها.

إتباع نهج 
متكامل 
لتحقيق 
تنمية 

اجتماعية 
  سليمة

الموازنــــــــــة بــــــــــين قــــــــــوى  -١٠

التحديث والعولمة والقوى التي 

تـــدعم القـــيم التقليديـــة للمجتمـــع 

  اليهودي واإلسرائيلي.

مؤسسات إدارة 

  تطبيقات العولمة

ــــق  تنفيــــذ إجــــراءات شــــاملة لتوثي

م بـــــين جيتوهـــــات الـــــروابط والقـــــي

الخــــارج ومجتمــــع الــــداخل عبــــر 

قنوات ومسارات لقوننة اليهودية 

  وتذويب الطوائفية.

دفــع اإلنحــدار الحاصــل  -١١

لــــــــــرأس المـــــــــــال االجتمـــــــــــاعي 

وشــــــــــــــــموله فــــــــــــــــي االتجــــــــــــــــاه 

مؤسسات الرعاية 

  االجتماعية المتكاملة

إطالق برنـامج تشـارك فيـه عـدة 

جهــات معنيــة يهــدف إلــى تقويــة 

  حماية اجتماعية شامل. برنامج
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ركيزة رؤية 

  م٢٠٢٨
  االستجابات اإلستراتيجية  القطاعات المستهدفة  التحديات الرئيسية

  المعاكس.

تحسين مستوى السالمة  -١٢

علــــى الطــــرق البريــــة والبحريــــة 

والجويــــة (قطــــاع المواصــــالت 

  والموانئ).

قطاعات البنى التحتية 

  المادية

وضـــــــــع نهـــــــــج شـــــــــامل للتقانـــــــــة 

يتضــــــــــــــمن الشــــــــــــــراكات بــــــــــــــين 

القطاعــــات المختلفــــة، وضــــمان 

  جودة الخدمات.

المحافظـــة علـــى الثقافـــة  -١٣

زيـــــــــــز الهويـــــــــــة اليهوديـــــــــــة وتع

  الدينية.

قطاعات التعليم 

والبحث العلمي 

  المختلفة

اســــتخدام الثقافــــة كآليــــة لصــــون 

التماســــــــــك االجتمــــــــــاعي عبــــــــــر 

بــــــرامج تشــــــارك فيهــــــا الجهــــــات 

  المعنية.

المحافظة 
على البيئة 
لألجيال 
  المستقبلية

إصـــالح مقومـــات البنـــى  -١٤

ــــــة ومشــــــتمالتها بطــــــرق  التحتي

  عصرية ومستدامة.

التحتية قطاعات البنى 

  المختلفة

وضـــــــع خطـــــــط متكاملـــــــة إلدارة 

مراحل إنتاج بنية تحتية متمزيـة 

بمواصـــــــــــفات عاليـــــــــــة الجـــــــــــودة 

  تمولها قطاعات مختلفة.

إبطـــــاء وتيـــــرة التحضـــــر  -١٥

الســـريعة واإلســـتهالك المتزايـــد 

اللــــــذين يتســــــببان فــــــي إجهــــــاد 

  البيئة.

قطاعات جودة البيئة 

  المختلفة

ــــــر  ــــــة تحضــــــر أكث ــــــز عملي تعزي

، وتــــوفير بيئــــة معيشــــة اســــتدامة

  أكثر صحة.

تطوير 
مؤسسات 
قطاع عام 
  عصرية

تقويـــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــدرات  -١٦

  المؤسسية الضعيفة.

قطاعات المؤسساتية 

  والخدمة العامة

ـــة  تعزيـــز دور الوظـــائف المركزي

لــــــــــــدعم التطــــــــــــوير والتحــــــــــــديث 

  المؤسسي.

توســـــيع قـــــدرات المـــــوارد  -١٧

  البشرية عبر القطاع العام.

فـــــــي  تطبيـــــــق سياســـــــات تســـــــهم

جـــذب الكفـــاءات ذات المهـــارات 

  العولمية.

وضــع إطــار إلدارة أداء القطــاع إنشـــــــاء نظـــــــام مركـــــــزي  -١٨
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ركيزة رؤية 

  م٢٠٢٨
  االستجابات اإلستراتيجية  القطاعات المستهدفة  التحديات الرئيسية

ـــــــــــــــــــــــربط  إلدارة النتـــــــــــــــــــــــائج ول

تخصــــــيص المــــــوارد بــــــالخطط 

  اإلستراتيجية.

العــــــام يــــــربط األداء المؤسســــــي 

بـــــــــــــــــــــــالخطط اإلســـــــــــــــــــــــتراتيجية 

  والموازنات.

  

العامـــة للتخطـــيط اإلســـتراتيجي فـــي هكـــذا إذًا يلخـــص هـــذا الجـــدول التجميعـــي خطـــوط السياســـة 

بيــد أن ذلــك النمــوذج اإلحصــائي المعرفــي تميــزه خاصــية النظــرة الشــمولية ، المجــاالت المختلفــة

النمـو ، التي تنظر إلى االقتصاد والمجتمـع باعتبارهمـا مـرتبطين ارتباطـًا عضـويا ال إنفصـام لـه

لمختلفــة مــع التوظيــف األمثــل المســتمر يبنــي بالضــرورة علــى التــوازن والــدمج بــين القطاعــات ا

شــريطة أن تنتبــه ، لإلســتثمارات الجماهيريــة العامــة بمــا فــي ذلــك المجتمــع المــدني بكــل أطيافــه

الحكومــات اإلســرائيلية المختلفــة إلــى أن تعزيــز االزدهــار المســتدام مبنــي علــى فرضــية مفادهــا: 

ب الشــاملة أن فمــن شــأن الحــر ، أنــه لــن يطــرأ أي تغيــر أساســي وجــوهري علــى الوضــع األمنــي

فتحقيـــق الســالم الــدائم ســـيغير منظــور التطــور فـــي ، تعيــق تحقيــق األهــداف وال ريـــب فــي ذلــك

  .)٧٣(االقتصاد اإلسرائيلي وسيسهل بدرجة كبيرة تحقيق األهداف المتوقعة

                                                 

م وهي تعاني ٢٠٠٦) خرجت إسرائيل من الحرب على حزب اهللا في الجنوب اللبناني في يوليو/ أغسطس ٧٣(

التدابير  -التنسيق -ا سيئًا للغاية على مستويات: القيادةمهانة االستهانة بقوة خصمها، وكان أداء جيشه

القدرات القتالية، ما أدى عمًال إلى تقويض عامل الردع ذي األهمية البالغة لديها، وشعورًا  - اللوجيستية

بالهزيمة، ومن شأن نتائج كارثية كهذه أن تتولد لدى خبراء الجيش رغبة ثأر وٕانتقام جديدة لمحو مثل هذه 

الذهنية السلبية عن إسرائيل، وهو ما يجعل فرص االستقرار والتهدئة، والجنوح نحو السالم أمرًا مشكوكًا  الصورة

  في صحته، أنظر للتفاصيل:

"The Next War: How Another Conflict Bilal Y. Saab and Nicholas B. Lanford: 

re Preparing Between Hizballa and Israel Could Look and How Both Sides a

Saban Center for Middle East Policy at Brookings Institution, Analysis Paper  for it"

Series, No. 24 (August 2011). 

  م انظر:٢٠٠٨وقد ظهر نوعًا من ذلك اإلنتقام في عملية "الرصاص المصبوب" على غزة أواخر عام 
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  جـ) مدى االستجابة للتحدي العولمي: 

مــن  –مــثًال  –العربــي ال يوجــد فــي إســرائيل مصــادر طبيعيــة علــى نحــو مــا تتمتــع بــه دول الخلــيج 

فالوفرة االقتصـادية هنـا مرهونـة باإلعتمـاد الكبيـر علـى التجـارة الدوليـة وقوامهـا حركـة ، النفط والغاز

السيما وأن إسرائيل تمتاز ، اإلستيراد والتصدير وتنقالت رؤوس األموال والتي تشكل صلب العولمة

فالمنتج اإلسـرائيلي ، يا والثقافة والجودةبنسبة مرتفعة من العمال النوعيين خريجي مدارس التكنولوج

ومـن ثــم فـإن إحـدى المهمــات ، تبعـًا لـذلك يكتســب سـمعة عاليـة وثقــة مضـطردة فـي أســواق العولمـة

المطروحــة أمــام واضــعي السياســات االقتصــادية تتمثــل فــي خلــق الظــروف والشــروط الالزمــة لمنــع 

رها في كافة المجاالت القائمة والمحتملـة بل وتعزيزها وتعميم أث، تآكل مثل هذه األفضليات النسبية

ويخضــعان آلليــات ، إن االنفتــاح والتغيــرات التكنولوجيــة الســريعة اللــذان توفرهمــا العولمــة، والجديــدة

فالتنافسـية هــي ، السـوق الـذي يغـذي نفسـه بنفســه يخلقـان عالمـًا ديناميكيـا ال يتوقـف عنــد حـد معـين

تشــد خلفهــا قطاعــات مختلفــة مــن الدولــة فــي مجــاالت: و ، عصــب تنميــة القــدرات والمــوارد البشــرية

العولمة تحمل فرصًا متساوية بقدر ما تنذر بمخـاطر متعاظمـة ، التنظيم، التسويق، اإلنتاج، اإلدارة

  )٧٤(من تغيير المسار....!!! - إذًا  - البد ، بنفس القدر بين األمم والشعوب واألفراد

مشـــــتمالتها الثقافيـــــة واالجتماعيـــــة تغييـــــر المســـــار إلـــــى حـــــد االنخـــــراط فـــــي العولمـــــة ب •

، واإلنتقـــال مـــن مجتمـــع األمـــن النســـبي إلـــى مجتمـــع المخـــاطرة العـــالمي، واالقتصـــادية

وصعود ظاهرة األمن القـومي المعلومـاتي القـائم علـى الرقمنـة كأحـد أهـم دالئـل تطـور 

الــوعي الكــوني يفــرض بــدوره تحــديات جديــدة فــي ديالكتيــك مــن الــدمج والنبــذ الــذي ال 

وغايـة مـا ، ي وهي ال تعني كونها مظاهر فشل بقدر مـا تؤكـد علـى حيويـة الدولـةينته

ومــن ، هنالــك أن التطبيــق يعــاني خلــًال حقيقيــا ويحتــاج إلــى المزيــد مــن الضــبط للنســق

                                                                                                                             

, Policy s Deterrence under Pressure""Tension with Gaza: Israel'Jeffrey White: 

Watch (Washington Institute for Near East Policy), No. 1735 (4 January 2011). 

  ) للمزيد من التفاصيل عن: "فخ العولمة" وٕاعتداءها على الديمقراطية والرفاهية انظر:٧٤(

e, Der Angriff auf Die Globalisierungs FallPeter Martin, Harald Schuman: -Hans

, Germany 2001.Demokyatie und Wohlstand, Rowoht Verlag 
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ومعانــاة العمــال ، ذلــك إتســاع الهــوة بــين طبقــات المجتمــع مــن حيــث األجــور والــدخل

لتــي ألقــت الخصخصــة بهــم علــى قارعــة اإلســرائيليين شــأنهم شــأن كافــة المجتمعــات ا

فإذا كانت مشـكلتهم زمـن القطـاع العـام "كـونهم مسـتغلين" فـإن كـارثيتهم زمـن ، الطريق

العولمة في "كـونهم غيـر مسـتغلين" فيتخلخـل بفعـل ذلـك التماسـك االجتمـاعي وتتعمـق 

وال يوجــــد مخــــرج هنــــا إال بتقليــــل االعتمــــاد علــــى العمــــال ، مفــــاهيم اإلغتــــراب والعزلــــة

وٕاعـادة التأهيـل علـى سياسـات التشــغيل التكنولوجيـة فـي إطـار خطـط إعــادة ، جانـباأل

  .)٧٥(التكيف والهيكلة التي تتطلبها اشتراطات العولمة

تنخـــرط إســـرائيل فـــي ســـوق العولمـــة مـــن خـــالل كوادرهـــا البشـــرية المعـــدة إعـــدادًا مهنيـــا  •

واكتســبت لــذلك ، رنةوتقنيــا وفــق آخــر متطلبــات واشــتراطات العلــم والتكنولوجيــا والعصــ

سمعة عالمية في مجاالتها المختلفة في تنافسية تحقق فيهـا العنصـر اإلسـرائيلي تميـزًا 

إال أنـه يرسـخ لظـاهرة "هـروب ، لكن ذلك بدًال من أن يتم اسـتثماره فـي الـداخل، وتفوقاً 

ومن ثـم يصـبح أحـد ، األدمغة" حيث تشكل هجرتهم خسارة فادحة لالقتصاد والمجتمع

هو رسم ، داف المتوخاه على صعيد التخطيط اإلستراتيجي والرؤية المستقبليةأهم األه

السبيل لتحسين الظروف الخاصة بهذه النخبة وجعلهم يتمتعون بميزات أولى بالرعايـة 

وحصولهم على معـدل دخـل عـولمي كالـذي يتمتعـون بـه فـي المجتمعـات والـدول التـي 

، طــاردة إلــى جاذبــة بأفضــليات جديــدة وتتحــول البيئــة االقتصــادية مــن، يهــاجرون إليهــا

ويقتـرح فــي هــذا الشــأن تعظـيم قــيم المؤسســة لضــمان الحقـوق والواجبــات التــي تحكمهــا 

وتحتاج إسرائيل في ذلك إلى هيئات جديدة مثل: "المجلس الوطني للمنافسـة ، القوانين

 "والمجلـــس الـــوطني لالقتصـــاد، ويعمـــل فـــي إطـــار وزارة الصـــناعة والتجـــارة، والعولمـــة"

، و"المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا" ويخضعان لديوان رئيس الحكومة، والمجتمع"

 .)٧٦(وذلك لمواجهة ومسايرة النمو المتوقع في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية
                                                 

، منشورة في مجلة االشتراكية الجديدة والعولمة البديلة، دراسة في المستقبل التاريخي) فتحي العفيفي: ٧٥(

  م.٢٠٠٧م، بيروت ٢٠٠٧)، يوليو/ ٣٤٠المستقبل العربي، العدد (

  علوم والتكنولوجيا على مستوى العالم، وبين العرب وٕاسرائيل انظر:) عن التنافسية في مجال ال٧٦(

The current status of Science around the UNESCO Science Report 2010: 

(Paris: UNESCO, 2010). World 



١٤٣  

  

  لميادين في مواجهة أخطار العولمةد) ا

راليــة والتـــوحش إن مجتمــع العولمــة فـــي إســرائيل قــد خلـــق متاعــب جمــة حيـــث ثبــت أن النيولليب

الرأســمالي ال يؤمنــان مســتقبًال واعــدًا للتخطــيط اإلســتراتيجي كمــا كــان متوقعــًا وفرضــت النتــائج 

شبه النهائية لتطبيقات ربع قرن من النيوليبرالية واقتصاديات السوق أوضاعًا كارثية علـى غيـر 

رائيلي مـن حيـث انفجـر الـداخل اإلسـ، صعيد سوف تعاني منهـا تـل أبيـب لسـنوات عديـدة قادمـة

كــان واضــحًا فيهــا التــأثر ، فــي حركــات احتجاجيــة واســعة النطــاق ٢٠١١أواســط تمــوز/ يوليــو 

ورفعت الفتات تؤكد على هـذا المعنـى مـن قبيـل "هنـا ميـدان ، يناير في مصر ٢٥الكبير بثورة 

، وفــي المضــمون كــان غــالء أســعار الســكن، التحريــر" و"الشــعب يريــد إســقاط الحكومــة" وغيرهــا

وأســــــباب موضــــــوعية رفعهــــــا ، والعطالــــــة، والفــــــروق فــــــي الــــــدخل، رأســــــماليين الجــــــددوجشــــــع ال

وأكدوا عزمهم عدم المغادرة إال ، ودقوا أوتادهم في الميادين العامة ونصبوا الخيام، المتظاهرون

السيما وقد انضم الرأي العام إلى هذه التظاهرات ووسـائل اإلعـالم ، وتكون مطالبهم قد تحققت

هـــذا ، )٧٧( ٪ مـــن اإلســـرائيليين مـــع هـــذه الحركـــات (الثـــورة المفاجئـــة)٨٧ا أن والنخبـــة بحيـــث بـــد

كيـــف  -الحـــدث الجلـــل غيـــر المســـبوق فـــي إســـرائيل قـــد طـــرح ســـؤاًال منهجيـــا وموضـــوعيا مفـــاده

م) ال ٢٠٢٨) و(٢٠٢٠بــالتخطيط اإلســتراتيجي الــذي يحــاول إستشــراف مســتقبل إســرائيل فــي (

ليات إلـــــى حيـــــث الحـــــدس بحـــــدوث مثـــــل هـــــذا االنفجـــــار تأخـــــذه النبـــــوءة وعلـــــم دراســـــة المســـــتقب

  االجتماعي؟ وهل وضعت هذه الحركات مصداقية مثل هذه الرؤى على المحك؟

إن االســتجابة للتحــديات التــي تطرحهــا ظــواهر األضــربة واالحتجــاج هــي مــن صــميم  •

والمصــداقية ، الحلــول والبــدائل والســيناريوهات التــي تطرحهــا خطــط التفكيــر المســتقبلي

يقيــة لمثــل هــذه المشــروعات العلميــة المهمــة إنمــا تكمــن فــي االنتبــاه لهــا والتطبيــق الحق

أن الثــورات وحركــات الشــارع مــا كانــت لتحــدث إذا  -إذاً –فالمؤكــد ، األمنــي لمتطلباتهــا

                                                 

  ) عن المقاربة بين الثورات العربية وما حدث في إسرائيل من إحتجاجات مماثلة، انظر:٧٧(

The Arab Awakening America and the ack [et al.]: Kenneth M. Poll

, Washington, D.C.: Brookings Institution, Transformation fo the Middle East

2011. 
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فالتحــدي الحضــاري الــذي تفرضــه ، أخــذت الحكومــات واألنظمــة بــرأي العلــم والعلمــاء

لنخبـة وخزانـات التفكيـر موقـع الصـدارة لقيـادة سيناريوهات المستقبل يسـتوجب إعطـاء ا

الثورات واالحتجاجـات تعيـد ، المجتمعات في ظل مثل هذه األوضاع التاريخية الفارقة

 .)٧٨(االعتبار لقيمة التخطيط اإلستراتيجي والريب

م العديـــد مـــن ٢٠١١تناولـــت حركـــة اإلحتجـــاج (الثـــورة المحـــدودة) فـــي تمـــوز/ يوليـــو/  •

م، فقـــد ٢٠٢٨لتـــي تناولتهـــا خطـــة إستشـــراق مســـتقبل إســـرائيل القضـــايا واإلشـــكاليات ا

 -المأكــل -شــهدت هــذه الــبالد موجــات متعاقبــة مــن ارتفــاع تكــاليف المعيشــة (المســكن

المواد  -السيارات -البنزين -الكهرباء -االتصاالت -المواصالت -المشرب -الملبس

نظيرتهـا فـي أوربـا  اإلستهالكية) فعلى سبيل المثال: ارتفع سعر منتجـات األلبـان عبـر

٪، وارتفعـت إيجـارات الشـقق إلـى الحـد ٨٠٪ إلـى ٥٠الغربية والواليات المتحدة بنسـبة 

دوالر، وقـد  ١٠٠٠الذي وصلت فيه شـقة صـغيرة مـن غرفـة واحـدة فـي تـل أبيـب إلـى 

أجمعـــت النخبـــة علـــى أن الســـبب فـــي هـــذا التـــردي لألوضـــاع إنمـــا يكمـــن فـــي تخلـــي 

انتهـاج االقتصـاد الحـر والخصخصـة، وتقلـيص اإلنفـاق الحكومـات عـن "دولـة الرفـاة" و 

٪ مــن ٧٠علــى الخــدمات العامــة، كــالتعليم والصــحة والســكن، فانخفضــت النســبة مــن 

م وقد تعللـت الحكومـة ٢٠١١٪ في عام ٤٣ميزانية الحكومة في بداية الثمانينات إلى 

                                                 

) في الواليات المتحدة األمريكية ما يطلق عليه "اللوبي العلمي اليهودي" والذي يعمد إلى استشراف مستقبل ٧٨(

ستقبل األمريكي ويربطون بين التقدم في البلدين بشكل عضوي، وقد ظهرت العديد إسرائيل من خالل رؤية الم

م عن: ٢٠٠٥من الخطط والتصورات، منها ما صدر عن مجلس المخابرات القومي األمريكي في يناير عام 

، ومؤسسة "ستراتفور" المتخصصة في التنبؤ والتبصر "٢٠٢٠"رسم خريطة للمستقبل العالمي" "مشروع 

 -٢٠١٠م عن: "توقعات ستراتفور لألعوام العشرة ٢٠١٠الت اإلستراتيجية، في كانون الثاني/ يناير والتحلي

م، مركز دراسات الوحدة ٢٠١٠)، تموز/ يوليو (بيروت ٣٧٧م" انظر: مجلة المستقبل العربي، العدد (٢٠٢٠

  ، وعن الوجود اليهودي في صلب القومية األمريكية، انظر:١٣٢العربية)، ص 

America Right or Wrong: An Anatomy of American Lieven:  Anatol

, New York: Oxford University Press 2004.Nationalism 
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نميـــة فـــي تبريـــر هـــذا االنخفـــاض إلـــى أنهـــا نســـبة تعـــادل نظيرتهـــا فـــي دول منظمـــة الت

 .)٧٩((OECD)والتعاون االقتصادي 

لـــم يكـــن تقلـــيص اإلنفـــاق هـــو الســـبب الوحيـــد، وٕانمـــا السياســـة الضـــريبية التـــي اتبعهـــا  •

نتنيـــاهو وأدت إلـــى تخفـــيض ضـــريبة الـــدخل، والضـــرائب المفروضـــة علـــى الشـــركات، 

اعتقــادًا منـــه أن ذلــك يشـــكل المحــرك األساســـي للنمــو االقتصـــادي، فاســتفاد مـــن ذلـــك 

األعمــال والشــركات، وفــاقم مــن الضــرائب غيــر المباشــرة التــي زادت مــن  كبــار رجــال

أعبـــاء الطبقـــة الوســـطى التـــي يشـــكل اليهـــود اإلشـــكناز عمودهـــا الفقـــري فـــي االقتصـــاد 

والمجتمــع، والتــي حملــت علــى كاهلهــا أعبــاء قطاعــات وخــدمات تمولهــا الدولــة مثــل: 

 .)٨٠(المتدينين الحريديم، وقطاع المستوطنين، وأعباء األمن

اتفقــت التحلــيالت التــي صــاغتها مؤسســات الدولــة فــي إســرائيل فــي تحليلهــا لالنفجــار  •

م مــن حيــث سياســات التشــغيل ٢٠٢٨م مــع معظــم مــا جــاء بخطــة ٢٠١١االجتمــاعي 

والمشاركة في سوق العمل واإلقصاء المتعمد فـي صـفوف اليهـود المتـدينين (الحريـديم 

فوف العـرب المـواطنين، وارتفـاع نسـبة والعرب) ألسباب دينية وثقافيـة، وكـذلك فـي صـ

اإلنفــاق علــى األمــن بحيــث أصــبح مــن اعلــى المعــدالت فــي العــالم وبــات يشــكل عبئــًا 

علـــــى ميزانيـــــات الخـــــدمات األخـــــرى كالخـــــدمات العامـــــة، والبنـــــى التحتيـــــة، والتعلـــــيم، 

والصحة، ورفع معدالت الضرائب، ووجود احتكـارات وكـارتيالت اقتصـادية سـواء تلـك 

العشـــرين عائلـــة األغنـــى فـــي إســـرائيل، أو تلـــك  (Tycoons)إلـــى تايكونـــات التابعـــة 

التابعة للحكومة والتي تحد من المنافسة وتعرض أسعارًا باهظة على المسـتهلك قياسـًا 
                                                 

بتوقعات أوضاع إسرائيل في  –المشار إليه آنفًا  – م"٢٠٢٨"مشروع إسرائيل ) قارن ما جاء هنا في: ٧٩(

  " إلستشراف المستقبل، انظر:العقد المقبل في تحليالت "فريدمان" رئيس مؤسسة "ستراتفور

The Next Decade: Where we've been and where we're George Friedman: 

. New York: Doubleday, 2011.going 

، قراءة في التفكير اإلستراتيجي األمريكي تجاه الثورات العربية، وٕاسرائيل) انظر: فوزي حسن حسين: ٨٠(

  لمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات)، وقارن ذلك بما جاء في:م، ا٢٠١١أوراق تقدير موقف (الدوحة 

، األزمة المالية األمريكية والعالمية، وٕاعادة اإلعتبار لدور الدولة وللنموذج اإلشتراكيأحمد السيد النجار: 

  م).٢٠٠٨م (األهرام، القاهرة، ٢٠٠٨، ديسمبر ١٩٤، العدد ١٨كراسات إستراتيجية، السنة 
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بدولـــة مثـــل فرنســـا، وقـــد رفعـــت مثـــل هـــذه األوضـــاع بـــالمحتجين إلـــى صـــياغة وثيقـــة: 

االجتماعيـــة والمنفلتـــة العقـــال "إعـــالن حقـــوق المـــواطن" وجـــاء تحـــت عنـــوان: "العدالـــة 

وضرورة تجديد العقد االجتماعي الذي يضمن لكـل مـواطن الحقـوق والحريـات المدنيـة 

األساسية والعدالة والمساواة، والحق في العمل واألمن الشخصي، وأضافت الوثيقة أن 

هذه األسس القيمية واألخالقية هي نفسها التي قامت عليها دولة إسـرائيل، وهـي نفـس 

ســس المجتمــع النمــوذجي الــذي تأسســت الصــهيونية مــن أجــل تحقيقــه، لقــد صــيغت "أ

 .)٨١(الوثيقة كأنها وثيقة مشروع لتجديد الصهيونية وبعث قيمها"

تبنت الوثيقة المجتمعية المشار إليها كافة الحلول واالستجابات للتحـديات التـي يعـاني  •

جــاالت المختلفــة والتــي م فــي الم٢٠٢٨منهــا المجتمــع اإلســرائيلي والــواردة فــي خطــة 

منهــا رفــع مســتوى الحــد األدنــى لألجــور، وفــرض التعلــيم اإللزامــي المجــاني ابتــداًء مــن 

ســـن الثالثـــة، ومختلـــف البنـــى التحتيـــة التـــي تمـــس حيـــاة المـــواطنين، وضـــرورة إعطـــاء 

األولويــة للتعلــيم فــي جميــع مراحلــه، والرعايــة الصــحية، وٕاعــادة هيكلــة قطــاع الضــرائب 

دتهــــا علــــى الرأســــماليين ورجــــال األعمــــال "ملــــوك التايكونــــات" وعلــــى بمــــا يضــــمن زيا

الشــركات وتخفــيض الضــرائب غيــر المباشــرة التــي يــرزح تحــت وطأتهــا الجمهــور العــام 

 .)٨٢(وخاصة على السلع االستهالكية

علــى أيــة حالــة فــإن مجمــل مــا توصــلت إليــه الظــاهرة التاريخيــة الثوريــة والتــي أضــحت  •

اره فـــي أي وقـــت، وفـــي الوقـــت نفســـه تعيـــد االعتبـــار لقيمـــة هاجســـًا مؤلمـــًا يمكـــن تكـــر 

التخطيط اإلستراتيجي الذي هو جرس إنذار مبكر فضـًال عـن فتحـه آلفـاق جديـدة فـي 

  عمق العتمة واألزمة، جملة من اإلنجازات تكمن فيما يلي:

                                                 

  في إسرائيل، انظر: ٢٠١١ات االحتجاجية في إسرائيل منذ تموز/ يوليو  ) عن الحرك٨١(

، أوراق تقدير موقف (الدوحة الحركات االحتجاجية في إسرائيل (تظاهرات أم ثورة؟)عزمي بشارة وآخرون: 

  م، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات) وقارن ذلك بما جاء عن إسرائيل ومتغيرات العولمة في:٢٠١١

Beyond the Crash: Overcoming the First Crisis of ordon Brown: G

, London: Simon and Schuster, 2010.Globalization 

  . ٢٧، نفس المرجع، ص الحركات االجتماعية في إسرائيل) عزيز بشارة وآخرون: ٨٢(
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عولميـــة" أولويـــات المجتمـــع اإلســـرائيلي بشـــكل  -غيـــرت حركـــة االحتجـــاج "الضـــد -١

ــــر مســــ ــــر وغي ــــث أحلــــت القضــــايا االجتماعيــــة/ االقتصــــادية مكــــان ، بوقكبي حي

وأرغمـت الحكومـة علـى االعتـراف ، القضايا السياسية األمنية على أجندة النقاش

  باألخطاء اإلدارية والفنية.

الحد من طغيان مقوالت "اقتصـاد السـوق" و"السـوق الحـرة" وتراجـع اإلنسـياق وراء  -٢

قيم الجماعية التي اندثرت في ركاب البحث مقتضيات العولمة وٕاعادة اإلعتبار ل

ومــن ثــم بــرزت إلــى الواجهــة مــن جديــدة قضــايا العدالــة االجتماعيــة ، عــن الفرديــة

ولــيس هــذا تراجعــًا بقــدر مــا هــو حركــة تصــحيحية كبــرى فــي ، و"دولــة الرفاهيــة"

إن مــا يحــدث هـــو بدايــة إعــادة تشـــغيل ، مســارات العولمــة والتطبيــق النيـــوليبرالي

  .)٨٣(جديدة للرأسمالية دورة هيمنة

من أبرز الظواهر الجديدة أيضًا تراجع ميل المجتمع العام إلـى العنـف والنزاعـات  -٣

والضغط باتجاه تعزيز مبـادئ قـيم السـالم والتعـايش فالتنـافس الحزبـي ، والحروب

الذي يجر الدولة والمجتمع إلـى حـروب إقليميـة لمجـرد إثبـات أن هـذا الحـزب أو 

د العرب بدرجة أكبر قد أتى بعواقب وخيمة وكارثية على ذاك أعنف وأشرس ض
                                                 

في أشكال التظاهرات  ) ترتبط إسرائيل بالواليات المتحدة األمريكية ليس فقط في السياسات، وٕانما٨٣(

، والهجوم على وول ستريت ٢٠١١والحركات االجتماعية، ويمكن الربط في ذلك بين ما حدث في تموز/ يوليو 

م، وجميعها حركات ارتبطت بالتطبيق الخاطئ للعولمة وسياسات النيوليبرالية الجديدة ٢٠١١في نهاية سبتمبر 

  في البلدين، انظر في ذلك:

  . ١١م، ص ٢٠١١أكتوبر  ٥، الشروق المصرية، عدد حتالل وول ستريتما بعد اسمير كريم: 

أرابيسك أمريكاني؛ دور الواليات المتحدة في ثورات الشارع العربي، وٕاسرائيل، المال مصطفى سامي: 

  . ٥، ص ٢٠١١ديسمبر  ١٦، األهرام، والتكنولوجيا في خدمة الديمقراطية و"الثورات الملونة"

، عرض ونقد لكتاب جية العود والحامول، الحضارة األمريكية الجديدة إذ تصبح يهوديةإستراتيفتحي العفيفي: 

  م.٢٠٠٤/ ١/ ٢٨"الصحوة" لـ "ديفيد ديوك"، األهرام المصرية، 

  وأنظر أيضًا:

Transforming America's Israel Lobby; The Limits of its Power Dan Fleshler: 

ington, D.C.: Potomac Books, 2011., Washand the Potential for Change 
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البد من إعادة ترتيب أولويات صـرف األمـوال ، حساب رفاهية المجتمع والشعب

  والكف عن الطنطنة بالحرب.، والمخصصات التي تنفقها الحكومة

ال يعــرف علــى وجــه الدقــة واليقــين إنعكاســات عمليــة إعــادة التشــكل الجاريــة علــى  -٤

سياسية في المنطقـة علـى مسـارات عمـل التخطـيط اإلسـتراتيجي -الجيوالخريطة 

حيـــث تتفكـــك دول المواجهـــة مـــن ، مـــم٢٠٢٨إلســـرائيل والوصـــول بـــه إلـــى العـــام 

والنـزاع ، ذلك أن سوريا راغبة بقـوة فـي اإلفـالت مـن قبضـة األسـد، حول إسرائيل

ميون فـي والراديكـاليين اإلسـال، الفتحاوي الحمساوي في فلسطين مرشح للتصـاعد

وفـي كـل ذلـك يحـاول اإلخـوان ، األردن طامحون إلعادة إنتاج النموذج المصري

، المســلمون الــواقعين بــين مطرقــة الضــغوط الخارجيــة وســندان الفوضــى الداخليــة

التأكيـد علــى أنهــم لــن يكونــوا أبــدًا كنـزًا إســتراتيجيا إلســرائيل بــديًال عــن ذلــك الــذي 

  .)٨٤(م٢٠١١سقط في فبراير 

  إلسرائيل من تغيير المسار !!! البد إذاً 

                                                 

) أنظر: فتحي العفيفي: "من التحرير إلى وول ستريت: الميدان يعيد صياغة مفاهيم العالم، الحياة ٨٤(

  ، وأنظر كذلك:١٢م، ص ٢٠١٢فبراير  ٦اللندنية، 

The New Arab Revolt: What happened, what it means; and what comes next, New 

York: Council on Foreign Relations/ Foreign Affairs, 2011. 

International Crisis Group [ICG], "Popular Protest in North Africa and the Middle 

East (VII): The Syrian Regime's Slow-motion suicide", Middle East/ North Africa 

Report, No. 109 (13 July, 2011). 
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  د. عبدالرحمن صبري، سياسات العمل والموارد البشرية

  

  عن تشكيل المستقبلة مقدم

أهتم قادة إسرائيل دائمًا باتخاذ قرارات وسياسات عديدة وذات أهداف مستقبلية ثبت نجاح 

قدرة  وجدت كثير من األسباب التي حتمت تحسين، وماقبلها، ٢٠٠٨أغلبها. وفي عام 

متخذي القرار في إسرائيل على اتخاذ قرارات مستقبلية طويلة األجل. تتمثل في التسارع األمل 

وزيادة سهولة ، وزيادة دور التكنولوجيا في الحياة الخاصة والعامة، في التغييرات التكنولوجية

  االتصال بين مناطق العالم.

في إعطاء صانع القرار ، م٢٠٢٨ويتمثل الهدف الرئيسي إلستراتيجية اسرئيل حتى عام 

، فرص الستكشاف الحاالت التي يكون فيها للرؤية المستقبلية تأثير كبير على القرارات الحالية

مثلما هو ، واقتراح السياسات المستقبلية التى تكون أكثر فائدة في التعرف على هذه القرارات

سوية سياسية مع الفلسطينين الحال بالنسبة للتوسع الحالي في االستيطان وتأثيره على أي ت

  في المستقبل.

أي أن هذه اإلستراتيجية وضعت كي يتعرف متخذي القرار على "الخطوات التي يجب إتباعها 

حتى تتحقق الرؤية اإلسرائيلية في المستقبل الذي ترغب فيه إسرائيل ، في الوقت الراهن

وستركز هذه الورقة ، ق أوسطيةورؤيتها لمكانتها اإلقليمية في المستقبل في إطار مشروع الشر 

على "سياسات العمل والموارد البشرية وما يرتبط بهما من سياسات في مجال التعليم والبحث 

  العلمي واالبتكار واالختراع والتحوالت األكثر أهمية في مجال تكنولوجيا المعلومات"

حددها هذه لذلك ستركز هذه الورقة أيضًا على الرؤية واالهداف طويلة االجل التي ت

على أساس أنها تنعكس على أحداث مستقبلية تمتد لعقود في ، م٢٠٢٨اإلستراتيجية في عام 

وما تؤدي إليه من اتجاه متخذ القرار الختيارات في األجل القصير تختلف عن تلك ، المستقبل

 في، التي كان من الممكن اتخاذها دون هذه الرؤية المحددة التي تقدمها هذه اإلستراتيجية

  ظروف مختلفة (دولية وٕاقليمية ومحلية)
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  ربعة أركان:إذ تقوم أي إستراتيجية مستقبلية على أ

أن تكون هناك فترات إبطاء بين السياسات الحالية تلك غير المرغوب فيها مستقبًال  -١

 مثل موضوع تنمية الموارد البشرية.

مثل التحديث في  أن تشهد الفترة اآلتية التي تتحقق فيها هذه اإلستراتيجية تحوالت -٢

 مجال تكنولوجيا المعلومات.

لمفاجآت غير متوقعة والسياسات البديلة ، عند تنفيذها، أن تتعرض هذه الرؤية -٣

 الواجبة االتباع في هذه الحاالت.

أن تؤدي العوائق الرئيسية وغيرها لوجود فجوة بين األهداف المستقبلية والسياسات  -٤

 الحالية.

األجل تساعد على تحقيق الرؤية واألهداف أن تكون هناك سياسات قصيرة  -٥

 - المستقبلية طويل األجل في ظل المستجدات التالية:

وجود تغييرات كبيرة في المجتمع المدني وزيادة مشاركة األفراد في إطار مفهوم   - أ

 الحركة.

 تزايد عدد الفاعليين الرئيسين (دوليًا ومحليًا) في الحياة العامة.  -  ب

اسة يعكس هيكل الطلب على القوة العاملة اإلهتمام بالتنمية وبالنسبة للموضوع محل الدر 

في ، الهيكل االقتصادي من جانب واألهداف العليا للدولة من جانب آخر، البشرية في إسرائيل

ضوء معدالت تدفق الهجرة من الخارج ونوعيتها وادماجها في المجتمع اإلسرائيلي. وفي ضوء 

ألجل. ولكن يجدر بالذكر أن هناك عدة تحديات هذه المتغيرات توضع األهداف طويلة ا

األول: أن هناك اتجاه لدى االفراد نحو ، تواجه العملية المعقدة التخاذ قرارات طويلة االجل

تفصيل إشباع رغباتهم في الوقت الحاضر بدًال من التضحية بالحاضر لتحقيق مكاسب في 

شكوك بشأن المستقبل يقطع أي المستقبل. الثاني: أن احتماالت عدم اليقين تعني وجود 

  عالقة بين اإلجراءات والسياسات التي تتخذ في األجل القصير وآثارها طويلة األجل.

ولذلك ستتناول هذه الورقة اإلنجاز في الفترة الماضية والوضع المستهدف من واقع 

  .ةفي ضوء الرؤية األساسية لإلستراتيجي، اإلستراتيجية المستقبلية
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  الوضع الحالي

  

  سياسات التنمية البشرية في إسرائيل - ١

أولى متخذ القرار في إسرائيل أهمية بالغة لربط التنمية البشرية بالتنمية االقتصادية. فأهداف 

التنمية البشرية هي توسيع خيارات السكان من خالل ثالث اتجاهات هي أن يحيا اإلنسان 

موارد تمكن من مستوى فضًال عن الحصول على ، حياة طويلة وصحية وأن يكتسب معرفة

  معيشة مرتفع.

وقد استطاعت إسرائيل من خالل تحقيق نمو سريع ومطرد منذ أوائل الخمسينات من القرن 

في الناتج المحلى اإلجمالي مع استغالل المساعدات المالية من الخارج في توجيه ، الماضي

مرتفع للمهاجرين أن تمكن من تحقيق مستوى معيشة ، المزيد من النفقات للخدمات العامة

الجدد فمع استمرار المزيد من الهجرة من الخارج من جانب وتحقيق المزيد من التنمية البشرية 

من جانب آخر. يمكن تخصيص موارد متزايد للصحة والتعليم. األمر الذي أدى إلى زيادة 

فيات وتحسين معدالت و ، العمر المتوقع وزيادة معدل معرفة القراءة والكتابة عند الكبار

األطفال الرضع ومعدالت الوالدة في المستشفيات.... فارتفع العمر المتوقع للفرد في إسرائيل 

في حين لم تتغير هذه المعدالت كثيرًا عند غير ، وارتفع معدل التعليم بين الكبار عند اليهود

  اليهود.

عدالت وفيات ومن المؤشرات األخرى على تطور معدالت التنمية البشرية في إسرائيل تراجع م

األطفال الرضع. وتراجع معدل وفيات األطفال دون الخامسة وبالتالي تراجع معدل الوفيات 

  لذا احتلت إسرائيل مرتبة متقدمة مع الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. )٨٥(العام

                                                 

ن التفاصيل انظر حسين أبو النمل، االقتصاد اإلسرائيلي من االستيطان الزراعي إلى اقتصاد ) لمزيد م٨٥(

ومابعدها هي وكذلك تقرير التنمية البشرية، البرنامج  ٥٠٩المعرفة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 

  ومابعدها. ١٥٠الملحق اإلحصائي، ص  – ٢٠١٠اإلغاثي لألمم المتحدة، بنيويورك 
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خالل العشرين كان مرتفعا ومجمل القول أن متوسط النفقات الحكومية على التنمية البشرية 

 ة.ة الماضيسن

 % من إجمالي النفقات.٥قطاع التعليم حوالي  -

ومن ثم يمكن الدول أن هناك عالقة طردية بين تطور الوضع االقتصادي ومتوسط دخل الفرد 

من الناتج المحلي اإلجمالي في إسرائيل وتطور معدالت التنمية البشرية ولذلك على الجانب 

بين التنمية البشرية وزيادة معدالت النمو  اآلخر نجد أن هناك أيضًا عالقة تغذية عكسية

  االقتصادي من خالل زيادة إنتاجية الفرد واالسرة والمجتمع.

ارتفع الناتج المحلى اإلجمالى ، مجمل القول أن نتيجة لألداء االقتصادى المرتفع فى اسرئيل

ع % سنويًا وتراجع نصيب قطا٧فى المتوسط خالل العشرين سنه الماضية بمتوسط حوالى 

، وتزايد دور قطاع الصناعه والخدمات، الزراعه من المساهمة فى الناتج المحلى اإلجمالى

سواء على ، البناء والتشيد) -التجارة  –السباحة  –ويالحظ أن توسع قطاع الخدمات (التعليم 

، مستوى المساهمة فى استيعاب العمالة اإلسرائيليه أو المساهمة فى الناتج المحلى اإلجمالى

فى وقت يتطلب فيه ارتفاع مستوى المعيشة فى إسرائيل ، ليكون مكمًال للنشاط الصناعى جاء

زيادة فى قطاع الخدمات وبالذات فى قطاع التشيد والبناء وقطاع االتصاالت وتقنيه 

المعلومات اللذان قادا النمو فى العشر سنوات الماضية. وهما قطاعان يرتبطان بالهجره من 

أو من خالل نوعية ، سواء من خالل زاوية حاجة المهاجرين للسكن، لداخلالخارج وٕاثارة في ا

الهجرة القادمة من الخارج. وبالذت من دول االتحاد السوفيتى السابقة فى أوائل التسعينات 

(التى ارتفعت فيها نسبه المهنيين والعلماء بحيث فاقت هذه النسبه فى إسرائيل قبلها فى 

بلغ عدد الهنود المهاجرين من االتحاد  ٢٠٠٠-١٩٩٠ة. ففى الفترة الواليات المتحدة األمريكي

سنة  ١٥% من األطفال دون ٣٠في حين كان  )٨٦(السوفيتى إلى أكثر من مليون يهودى

% من السكان وبالتالي يمكن القول أن المجتمع ٦١% قوة العمل ١٠ونسبة كبار السن 

لقدرة البشرية فى سن العمل كبيرة مقارنة اإلسرائيلى يعتبر مجتمعًا ناضجًا وتكون فيه نسبة ا

وبالتالى تنخفض معدالت اإلعالة. بعكس المجتمع العربى فى إسرائيل الذى ، بعدد السكان

يعتبر بالمقاييس الديمجرافيه الدوليه مجتمعًا فنيًا تزيد فيه معدالت الخصوبة عالية. إذ أن 

                                                 

  ٢٠٠٧الكتاب اإلحصائي السنوي، مكتب اإلحصاء المركزي عام )  ٨٦(
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نجابية. حيث تبلغ فيه نسبة معدل اإلنجاب يزيد عن خمس أطفال طيلة حياة المرأة اإل

% من قوة ٥٧، % من السكان٢، %٤٠األطفال من إجمالي عدد السكان فى المتوسط 

  .)٨٧(عامًا) وبالتالي ترتفع نسبة اإلعالة بين العرب ٦٤-١٥العمل (

  

  قطاعات قائدة

وكل من تكنولوجيا ، توجد عالقة تغذيه عكسيه بين ارتفاع مستوى النمو والتنمية البشرية

تصاالت والمعلومات واإللكترونيات والبحث والتطوير وتكنولوجيا صناعة الفضاء اال

وكل ذلك فى الجزء األكبر فيه يعكس تركيب ونوعية الهجرة خاصة ، والصناعات العسكرية

والتى استقبلت السوفيت فيها إسرائيل حوالى مليون  ٢٠٠٠-١٩٩٠اليهود السوفيتى فى الفترة 

  يهودى روسى.

وبالتالى ارتفاع مستوى التنمية البشرية وفي نفس الوقت يؤدي ، اع مستوى المعيشةويؤدى ارتف

.. وسوف نتناول هذه .ارتفاع مستوى التنميه البشرية إلى تنمية هذه الصناعات وهكذا

العناصر بما لها من أهمية فى موضوعنا. ومن ثم فإن إسرائيل فى حاجة مستقبًال إلى اليد 

ة. وكما رأينا فإن العمالة العربية العاملة فى إسرائيل تتقاضى أجرًا أقل العاملة العربية الرخيص

% من العامل اإلسرائيلى نتيجة إحجام األخيرة عن التخصص فى العمل اليدوي ٤٥بحوالى 

، غير الماهر) كما أن هناك اتجاهًا عاليًا للتوجه إلى األسواق الدولية بالذات اآلسيوية منها

يدى العاملة بالمقارنة بالعمالة اإلسرائيلية. وعلى الجانب اآلخر بدأت والتى تتميز برخص األ

فى ، ١٩٨٠عملية إجراء أبحاث مشتركة مع علماء إسرائيليين بتشجيع أمريكى من عام 

مجاالت الزراعة والبيئة والمالحة البحرية. حيث بلغت نسبه المشاريع البحثية أسهم فيها 

% من مجموع مشاريع األبحاث ١٢ليين وأوروبيين فيه % بين إسرائي١٨مصريون واسرائليون 

 .)٨٨(%  من المجموع )٢٥فى مجاالت العلوم االجتماعيه (

                                                 

  الملحق اإلحصائي   )٨٧(

حينما أقر مجلس الشيوخ االمريكى أو خال بين فى المساعدات الجنبيه وانشاء برنامج التعاون اإلقليمى  )٨٨(

 )MEPCفى الشرق األوسط (
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القطاع الصناعى وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة فى إسرائيل 

وأدى  ،عامل١٠٠٠من بين كل  ١٣٨إذًا نظرًا لنوعيه المهاجرين إذ تصل نسبه العلماء إلى 

من أن يتطور ، خاصًة الهجرة من االتحاد السوفيتى السابق، ارتفاع نسبه العلماء والمهندسين

هذان القطاعان تطورًا ملموسًا فى ظل وجود موارد بشريه عالية التأهيل من أوائل الثمانينات. 

ء وبالتالى تمثل تكنولوجيا المعلومات واإللكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا صناعة الفضا

وتكنولوجيا الصناعات العسكرية أساسًا للصناعات اإلستراتيجية إلسرائيل. ويجدر اإلشارة إلى 

% من الناتج المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير  ٢,٢أن إسرائيل تنفق فى المتوسط 

% فى المتوسط من ٣٠التكنولوجى. وتصل نسبه صادرات التكنولوجيا الدقيقة إلى حوالي 

وبالتالى يمكن القول بأن المجتمع اإلسرائيلى هو مجتمع  )٨٩(المصنعةصادرات السلع 

  معلومات. 

  

  م٢٠٢٨العامة لإلستراتيجية حتى عام ةالرؤي

دوليا في النمو االقتصادي  ١٥م من الدول العشر أو ٢٠٢٨تسعى إسرائيل أن تكون فى عام 

أهداف وطنية تتمثل ولذلك وضعت رؤية شمولية موسعه لتحقيق ، وفى جدوى ونوعية الحياة

في نمو سريع ومتوازن يؤدي إلى زيادة متوسط دخل الفرد (الذى ترجو إسرائيل أن يزيد من 

م) وتقليص الفجوات االجتماعية من أجل مستقبل أفضل لألجيال ٢٠٢٨ألف دوالر عام  ٥٠

القادمة على أن يتم ذلك من خالل سياسات وطنية للتعرف على العلوم والمعرفة وعلى 

  ول لقيم التميز فى مجتمع مفتوح بإنصاف مع كل قطاعاته. الوص

فإن المجتمع واالقتصاد اإلسرائيلى سيحققان هدفين كبيرين على التوازي ، بموجب هذه الرؤية

 :نمو متوازن مستدام يرفع إسرائيل إلى قمة ترتيب الدول فى العالم والثانى :وهما: األول

وفى توزيع عوائد النمو ، فى دائرة العمل االقتصادىمشاركة كل قطاعات المجتمع اإلسرائيلى 

وذلك من خالل تحقيق نمو سريع خالل السنوات العشرين ، وتقليص الفجوات االجتماعية

، % فى العام فى المتوسط٦% كمعدل سنوى أكثر من ٤,٧م بنسبة ٢٠٢٨القادمة فى عام 

على أن ، ى فجوة الدخل واألجورونمط النمو هذا يمثل أحد األسباب المهمة للزيادات الكبيرة ف
                                                 

  د مختلفه) الكتاب اإلحصائي السنوي، مكتب اإلحصاء المركزي، إعدا٨٩(
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يتم ذلك النمو في التعليم وتحسين البنية التحتية للعلوم وتأهيل قوة بشرية نوعية تساعد فى 

وتقليص الفجوات فى المداخل برفع إنتاجية الفروع التقليدية بواسطة صناعات ، عمليه النمو

  تصنيعية وبواسطة توسيع التعلم وتعميقه.

والمجتمع المدنى بالعمل سويا لتحقيق هذه األهداف الطموحة سوق على أن تقوم الحكومة 

العمل هو الحلقة المركزية فى هذه الخطة. ولذلك تستهدف الخطة زيادة نسبه مشاركة 

% عام ٥٥) إلى (٢٠٠٧% عام ٥٥%  بدًال من (٦٠المواطنون فى سن العمل إلى 

ة مشاركة النساء العربيات إلى م) وزيادة نسبه مشاركة قطاع "الحريدم والعرب ونسب٢٠٢٨

وأن ال يزيد عدد ، %٦% فى نفس العام. مع العمل على أن ال تزيد نسبة البطالة عن ٥٠

% ٨,٥% من إجمالي عدد العاملين (بلغت هذه النسبه ٣العمال األجانب والفلسطنيين عن 

بشرية ) مع دمجهم فى سوق العمل والمجتمع. والوضع المستهدف للموارد ال٢٠٠٧فى عام 

أهداف عليا  ٦م. وهذا النمو المستهدف له ٢٠٢٨والسياسة العمل وفقًا لإلستراتيجية عام 

  :هى

تطوير وتعزيز قطاع التعليم من روضات األطفال حتى التعليم الجامعى والبحث  -١

 العلمى.

بما فى ذلك ، رفع نسبه مشاركة القطاعات الضعيفة فى المجتمع ومستوى العمل -٢

 يم.قطاع العرب والحريد

 تحسين أداء األجهزة الحكومية. -٣

 التطوير التكنولوجي وٕادخال العصرنة فى القطاعات التقليدية. -٤

 زيادة النمو فى الصناعات العالية التكنولوجيا والدقيقة. -٥

 تحسين ورفع مستوى البينة التحتية المادية. -٦

  - :هذه السياسات يحد من تنفيذها بعض المعوقات مثل ان على

 ر.فجوة الدخل واألجو  -١

، والذين يتمتعون بمهارات محدودة، هجره العمل الذى أغلبه لعمال من خارج إسرائيل -٢

 وبالتالى فإنهم يبقون فى أسفل سلم الرواتب واألجور.
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 هجرة األمغه فى ظل مناخ العولمة ولذلك البد من سياسه لتحسين ظروف العمل. -٣

ى قوة العمل وترى ونسبة مشاركتهم متدنية ف، إحجام العرب والحريديم عن التعليم -٤

م أن عدم المساواة فى الدخول واألجور يمكن أن يتحقق من ٢٠٢٨الخطة فى عام 

خالل تقليص عدم المساواة فى األجور ورفع نسبة المشاركة فى قوة العمل. وأخيرًا 

خفض نسبة البطالة. كما استشعرت إسرائيل خطورة اإلهمال وعدم التطوير 

% من المجتمع) مقارنة بالوسط اليهودى ٢٠قدر بـالمتواصل للوسط العربى (الذي ي

نتيجة للتميز الحكومى المتواصل منذ سنوات عديدة. ولذلك من أهداف الخطة تغيير 

أوضاع األقلية العربية وٕادماجها االقتصادى واالجتماعى حتى يتحقق اإلستقرار 

 .للدولة اليهودية

  توقعات كانت على النحو التالى: أما بالنسبة للتنمية البشرية بصفة عامة نالحظ أن ال

يتوزع السكان فى إسرائيل على ثالث مجموعات هى الحريديم والعرب واألكثرية  -١

أوالد للمرأة وتبلغ هذه النسبة فهي  ٢,٨اليهودية. وتبلغ نسبة الوالدة فى إسرائيل 

 ٠,٦وفى مجموعة الحريديم  ٣,٦وفى مجموعة العرب  ٢,٢لألكثرية اليهودية 

سنة اليوم  ٨٠ع أن يستمر اإلرتفاع فى متوسط سنوات الحياة من ومن المتوق

 م ٢٠٢٨سنة  ٨١,٧إلى 

% من ٢٢ماليين نسبة منهم  ٩,٨م حوالى ٢٠٢٨سيبلغ عدد السكان عام  -٢

 ٦,٤إلى  ٢,٧% من الحريديم وسينخفض معدل الوالدة للمرأة من ١١العرب 

للمرأة الواحدة إلى أوالد  ٣,٦والهبوط األساسى سيسجل فى مجموعة العرب (من 

 %.٥٦م) ونسبة مشاركة السكان فى قوة العمل حوالى ٢٠٢٨عام  ٢,٢

% من قوة العمل. ولكن من المتوقع أن تؤدى زيادة ٧تبلغ نسبة البطالة اليوم  -٣

الطلب على العمالة مع النمو إلى العودة لمستوى تشغيل كامل بمعدل بطالة 

مليون عامل ونسبة  ٤,٢% وسيكون لدى إسرائيل ٤,٥احتكاكية قدرها 

 %. ٤٣المشتغلين أي عدد السكان حوالى 

% من الناتج ٨,٣حوالى  ٢٠٠٦بلغت نسبة اإلنفاق العام على التعليم عام  -٤

ولكن من المتوقع أن ، % من الناتج١١,١وتشكل نسبة اإلنفاق على الصحة 
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يستمر عدم المساواة فى تزويد الخدمات الصحية للسكان. ومن المتوقع كذلك 

  .% بالنسبة للفرد٣,٥ازدياد اإلنفاق على الصحة بحوالى 

-١٩٨٠وبالنسبة لسياسات العمل في إسرائيل نالحظ أن االقتصاد اإلسرائيلي في الفترة (

وتنفيذ برنامج ، ) مر بتغيرات وتحوالت بعيدة األثر. فقد شهدت تلك الفترة تضخماً ٢٠٠٤

والنمو السريع للصناعات عالية ، فيتي السابقوالهجرة الكبرى من دول االتحاد السو ، لالستقرار

بعض التباطؤ  ٢٠٠٨ولكن شهدت بعد ذلك هذه الفترة والفترة التالية حتى عام ، التكنولوجيا

  في النمو بفعل المتغيرات السياسية واإلثنية قبل حرب لبنان وحرب الخليج الثالثة.

وبالتالي أيضًا فهناك ، لبشريةوتعكس سياسات العمل والتشغيل مدى توافر وتأهيل الموارد ا

 –عملية تغذية عكسية بين سياسات العمل والمواردالبشرية المتاحة. فكفاءة تأهيل فترة العمل 

يرفع من األداء االقتصادي ويتطلب في نفس الوقت اقتصادًا قادرًا على تحقيق ، بسبب الهجرة

  للمجتمع اإلسرائيلي.وعلى رأسها توفير مستوى معيشة مرتفع ، أهداف المجتمع العليا

ونقصًا في ، ويتميز االقتصاد اإلسرائيلي بوجود نسبة عالية من العمالة المؤهلة تأهيًال محترماً 

وهذا النقص تعوضه العمالة العربية. فقد بلغ حجم قوة العمل في ، العمالة غير الماهرة

) ٩٠(%٤٦,٢تشكل نسبة النساء منهم ، مليون عامل ٢,٥٧٣حوالي  ٢٠٠٦إسرائيل عام 

. ومصدر ٢٠٠٤% عام ٣٨,٤إلى حوالي  ١٩٨٥% عام ٣٣,٢وارتفع مستوى التشغيل من 

الذى أدى إلى رفع ، هذه الزيادة هو زيادة قوة العمل اإلسرائيلي جراء التطور االجتماعي

ويرجع ارتفاع نسبة مساهمة النساء في فترة العمل إلى سياسات التوسع ، متوسط أعمار اليهود

  تي تحتاج الى عدد أكبر من قوة العمل باستمرار.ال، االقتصادي

من إجمالي  ١٢,٥وكان نصيب العمل في المجاالت العلمية واالجتماعية واألكاديمية حوالي 

، ٢٠٠٤% عام ٢٦أما العاملين في المجاالت المهنية والتقنية فوصل إلى حوالي ، قوة العمل

الذى شهده االقتصاد اإلسرائيلي في  ويرجع ذلك إلى التطور، %٣٢تمثل منها النساء حوالي 

يقابله ، األمر الذى ترتب عليه وجود فائض في الكفاءات، الجوانب االجتماعية واالقتصادية

وظهرت هذه الخصائص لفترة العمل بشدة في ، نقص في الطاقة البشرية متدنية الكفاءة

السبعينات  وزادت بمعدالت متسارعة في النصف الثاني من، ستينيات القرن العشرين

                                                 

  ١٦، ص ١٩٩٧) مكتب اإلحصاء المركزى، إسرائيل باألرقام  ٩٠(
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التي تنتج منتجات ذات قيمة ، مع التركيز على الصناعات المبتكرة كثيفة العلم، ومابعدها

وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة قدرة االقتصاد الستيعاب المزيد من الكفاءات. ، مضافة عالية

وهذا الوضع يثير مسألة أخرى وهي انخفاض نصيب الصناعات التي تقوم على العمالة غير 

لماهرة. وهو البد له من أن ينعكس على مستوى األجور. فاألجور في الصناعات االولى ا

  .% ضعف مستوى األجور في االقتصاد ككل٨تزيد بـ

وزيادة نصيب ، ويالحظ من جانب آخر انخفاض نصيب قطاعات اإلنتاج من قوة العمل

  .)٩١(٢٠٠٢-١٩٦٠الخدمات واإلدارة خالل الفترة من 

بالعمالة العربية لتعويض النقص في العمالة غير الماهرة؛ ولذلك تحتل نسبة وقد تم االستعانة 

أو من  ٦٧سواء من عرب  ٢٠٠٢% عام ١٧العمالة العربية إلى العمالة اليهودية حوالي 

  عرب إسرائيل.

  

  إستنتاجات عن الوضع الحالي وآثاره على الهيكل اإلنتاجي إلسرائيل في المستقبل

ذلك المفهوم الذى تبنته إسرائيل والواليات ، هوم "الشرق األوسط"سنبدأ من حيث انطلق مف

المتحدة األمريكية في نهاية القرن العشرين. وهو مفهوم إستراتيجي عسكري دون أي محتوى 

حضاريٍّ أو ثقافي أو سيادي. وعندما طرح هذا المفهوم على يد شيمون بريز في كتابه 

  نيات كان يقصد به إستراتيجيًا ثالثة ابعاد."الشرق األوسط الجديد" في أوائل التسعي

 إحالل هذا المفهوم محل مصطلح العالم العربي. -

 دمج إسرائيل في إطار المنطقة. -

 وربما إثيوبيا) –إيران  –دمج دول الجوار الجغرافي مع العرب (تركيا  -

نهاية فكرة قديمة متجددة منذ أيام تيودور هرتزل في ، مجمل القول أن مشروع الشرق األوسط

تكون فيه إسرائيل المركز األساسي ، والذي تخيل قيام نظام شرق أوسطي، القرن التاسع عشر

                                                 

  ٤٣٧حسين أبو النمل، االقتصاد اإلسرائيلي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص  )٩١(
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وبالتالي فإن السوق الشرق أوسطية هي نسخة طبق ، للتحديث التقني والتفوق العلمي التقني

  )")٩٢(األصل من مشروع "ميريديور (وزير االقتصاد في حكومة مناحم بيجين

بعد االقتصادي لمفهوم الشرق األوسط سنجد أنه يدور حول ثالثة وٕاذا ما ركزنا على ال

  -مستويات أساسية:

ويتمحور حول آفاق مجتمع اقتصادي ثالثي يجمع األردن وٕاسرائيل ، المستوى األول

  :)٩٣(وهنا لدينا ثالثة بدائل بالنسبة لمستقبل فلسطين، وفلسطين

  األول: الحكم الذاتي في ظل دولة إسرائيل.

  تحاد فيدرالي أو كونفدرالي مع األردن.الثاني: ا

  الثالث: دولة فلسطين مع تبادل بعض األراضي.

وسوريا ، المستوى الثاني: إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر ونضم كل من مصر واألردن

  وٕاسرائيل.، ولبنان، وفلسطين

ل التجاري الحر تشمل منطقة التباد، المستوى الثالث: إقامة منطقة موسعة للتعاون االقتصادي

  ودول مجلس التعاون الخليجي.

  

  دور إسرائيل في النظام المقترح

تستهدف إسرائيل من وراء هذا التعاون تأمين األهداف العليا للدولة قبل اإلحتفاظ بمستوى 

معيشة مرتفع لإلبقاء على عوامل الجذب العملية للهجرة من الخارج دون االعتماد على 

ستقالل االقتصادي). واالنخراط في هذا النظام يوفر إلسرائيل (المياه المعونات الخارجية (اال

  العمالة الرخيصة) يوفر القنوات االستثمارية الدولية والعربية. –السوق الكبيرة  –الطاقة  –

                                                 

، مركز ١١، دراسات إستراتيجية العدو١٩٩٦- ١٩٤٨نبيل السباعي، تطور االقتصاد اإلسرائيلي   )٩٢(

  . ٧٨، ص٢٠٠٠وث اإلستراتيجية، أبوظبي، عام اإلمارات للدراسات والبح

عبدالرحمن صبري، التصور اإلسرائيلي القتصادات ما بعد السالم، قطاعي العمل واالستثمار، سلسلة  )٩٣(

  ٤١، ص١٩٩٨رسائل البنك الصناعي، بنك الكويت الصناعي، الكويت، مارس 
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(الليكود) إلى سدة الحكم بات يطرح مشاريع يمكن  ١٩٩٦وبعد صعود نيتانياهو في مايو 

، ئية مع بعض الدول العربية قبل قضايا (األمن والمياه والتسلح)تنفيذها من خالل عالقات ثنا

ورؤيته هذه تنطلق من أن الدول العربية ليست مؤهلة بعد للشراكة مع إسرائيل في إطار 

والبديل هو التعاون في إطار مشاريع ثنائيًا أوًال. وهذا ، مجتمع اقتصادي شرق أوسطى

تثمار في المنطقة باالستعانة باأليدي العاملة سيشجع الشركات متعددة الجنسيات على االس

  الرخيصة في الدول العربية المصدرة للعمالة.

  

  التحديات التي تفرضها هذه اإلستراتيجية - ١

على الرغم من أن عملية السالم في المنطقة لم تكتمل بعد في ركنها األساسي وهو القضية 

مع مصر ، إسرائيل وبعض الدول العربيةوعلى الرغم من أن السالم القائم بين ، الفلسطينية

إال أنه يطلق عليه "السالم البارد" مع تجميد لعملية ، وبعض الدول العربية األخرى، واألردن

التطبيع. إال أنه من الطبيعي بعد التوصل إلى حل وٕاقامة الدولة الفلسطينية وتوقيع معاهدات 

أن يتم اتخاذ سلسلة أخرى من ، حتلةبعد االنسحاب من األراضي الم، سالم مع لبنان وسوريا

  اإلجراءات والسياسات لخلق مصالح مشتركة بين إسرائيل والدول العربية.

 ٢٥ولكن االقتصاد المصري اآلن في أسوء حاالته فهي في مرحلة اقتصادية انتقالية بعد ثورة 

و الذاتي واالنطالق في معراج النم، يلزمها إصالحات سياسية حتى يتحقق االستقرار، يناير

 –%) على أن تتم محاربة الفساد ١٠بطالة تصل إلى  –بليون دوالر خسائر  ٢٤(اآلن 

انخفاض معدالت االدخار وعدم كفاية تدفق االستثمارات الخارجية  –تصحيح عجز الميزانية 

%) وكذلك األمر بالنسبة لتونس واليمن وليبيا وسوريا. مع تباين ٥٠معدالت قد تزيد عن  –

ت السلبية ارتفاعًا وانخفاضًا. ومن ثم فإن من الملح اآلن إجراء إصالحات في المعدال

  اقتصادية داخلية أوًال.

وذلك يتم في بيئة اقتصادية دولية غير مالئمة مع عدم اكتمال تعافي االقتصاد الدولى مع 

ء ارتفاع في أسعار الغذا ٢٠٠٨األزمة المالية العالمية التي ضربت االقتصاد العالمي عام 

واضطراب في األحوال النقدية الدولية (حرب العمالت) وضرورات إصالح النظام ، عالمياً 

  االقتصادي العالمي وبالذات شقه النقدي.
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وفي هذا اإلطار تأتي إسرائيل في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في حجم 

القتصاد العربي في التكامل االقتصاد (قيمة الناتج المحلي اإلجمالي) ولذلك فإن قوة ا

االقتصادي ليتعامل مع إسرائيل والعالم ككتلة واحدة. من ثم فإن األولوية اآلن هي دعم النظام 

) فليس ٧٣أي ما كانت عليه (عقب حرب أكتوبر ، العربي وٕاعادة العالقات العربية/ العربية

ى إليه نتانياهو عقب من مصلحة الدول العربية أن تتعاون مع إسرائيل فرادى (وهذا ماسع

  تولي الليكود الحكم في نهاية التسعينات من القرن الماضي).

ومع كل هذا فإن هناك بارقة أمل في تجربة متواضعة لجامعة الدول العربية تستهدف إقامة 

بعد أن قامت بالفعل منظمة ، ٢٠١٥وقبلها اتحاد جمركي  -٢٠٢٠سوق عربية مشتركة عام 

بإنقاذ كافة السلع العربية المنشأ في التبادل العربي من  ٢٠٠٥ير تجارة حرة عربية في ينا

وكذلك هناك مفاوضات لتحرير تجارة الخدمات في ، الرسوم والضرائب ذات األثر المماثل

إطار اتفاقية تيسير وتعين التبادل التجاري بين الدول العربية التي أقرتها القمة التي عقدت في 

  س برنامج تنفيذي وعلى عدة مراحل.على أسا ١٩٨٠عمان في نهاية 

  ٢٠٠٥ير رة الحرة العربية الكبرى في يناانتهت المرحلة األولى منها وهي قيام منطقة التجا

  

  السياسة واجبة االتباع - ٢

  ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

ال يجب التهوين من اإلنجاز اإلسرائيلي. فهذا التهوين ينطوي على ضرر بالغ  )١

ال يعدله إبراء النفس تعلًال بأن وراء ، لعرب بالتحدي المفروضبفرص نهوض ا

 إسرائيل قوى "كبرى".

المتاح للعرب هو ترقية ، للدعم الخارجي إلسرائيل، إن البديل الموضوعي الوحيد )٢

تزيد من قوتهم في المعترك الدولي ، وصوًال ألشكال أرقى من التوحد، التعاون العربي

 اصة. وفي مواجهة إسرائيل خ، عامة

ال مناص من أن يقوم العرب ببناء ، على وجهة التحديد، في مضمار البشر والتقنية )٣

وهذان مجاالن  –وٕاقامة قدرة ذاتية في التقنية ، رأس المال البشري راقي النوعية



١٦٢  

وتغير من ميزان ، تؤسسان لنهضة شاملة –مؤهالن بامتياز لتعاون عربي فعال 

 القوى في المنطقة.

ت البشرية والتقنية الراقية هو مهمة تاريخية مطروحة على المنطقة إن بناء القدرا )٤

ومن ثم فال مناص من تحمل التكاليف ، العربية في هذه المرحلة من وجودها

 المطلوبة.

 وذلك عن طريق:، تشجع نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها )٥

ومن ، واالنترنتتحرير قطاع االتصاالت وبخاصة شركات الهواتف المحمولة   - أ

 االحتكار.

الدخول في شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية في مجال تقديم خدمات   -  ب

 االتصاالت (التعهيد).

إعفاء االجهزة والبرمجيات في قطاع االتصاالت والمعلومات من الرسوم 

  الجمركية. 

 

 يمكن بلورته في النقاط التاليةأما فيما يتعلق بتفعيل التعاون اإلقليمي ف

دفع التنمية العربية في إطار عربي تكاملي يتم من خالله االستفادة من وفورات  )١

 ٣٥٠الحجم الكبير التي تتيحها األسواق العربية لمستهلكيها الذين يزيدون على 

مع ضرورة االهتمام في ظل انحسار العوائد النفطية بتحقيق تعبئة وتوزيع ، مليون

ها نحو توسيع القاعدة اإلنتاجية العربية في وتوجيه، أفضل للموارد العربية المتاحة

من ، وٕانتاج سلع غير متشابهة تلبي االحتياجات العربية، مجال الزراعة والصناعة

وٕانشاء المشاريع على نسق تكاملي بحيث ، خالل تجنب التكرار في إقامة المشاريع

مع ، لعيتخصص كل بلد وفق المزايا النسبية التي يتمتع بها في إنتاج عدد من الس

وٕانشاء مراكز عربية للبحث ، ضرورة االهتمام بالتنسيق بين المشاريع القائمة

مع إعطاء عناية خاصة في ، والتطوير تساعد على تطويع التقانة المتطورة

 المجاالت التالية:



١٦٣  

مشروعات صناعة المعدات الرأسمالية القادرة على إنتاج اآلالت والمعدات والسلع  )٢

خلق صناعات خلفية وأمامية تساعد على استكمال السلسلة و ، الصناعية المختلفة

 التكنولوجية في الدول العربية.

مشروعات الصناعات البتروكيماوية التي تعتبر محورًا أساسيًا له أهميته البارزة في  )٣

، نتيجة تشابكها مع قطاعات كثيرة كالزراعة والنقل والمواصالت، التنمية الصناعية

إضافة إلى اعتمادها على النفط ، صناعات التحويلية الكيمياويةوال، والبناء والتشييد

وهي مواد متوافرة بكثرة في الدول العربية يمكن ، والغاز كمادة أولية وكمصدر للطاقة

بإنتاجه مدخالت ، بتصنيعها دمج قطاع النفط بشكل أوسع ببقية القطاعات السلعية

مستهلك بشكل مصنع أو شبه تنقل من قطاع إلى آخر تصل إلى ال، لهذه القطاعات

مصنع. ويجدر التنويه في هذا اإلطار إلى ضرورة االهتمام بتوسيع قاعدة صناعة 

البتروكيماويات التحويلية (التي تحول المنتوجات البتروكيمياوية النهائية إلى سلع 

نهائية صالحة لالستهالك) من خالل إقامة مشاريع مشتركة في الدول العربية غير 

مما يساعد بالتالي على تثبيت دعائم التكامل االقتصادي العربي على أسس ، النفطية

وٕارساء تقسيم جديد للعمل؛ تختص ، ثابتة بين البلدان العربية النفطية وغير النفطية

، فيه البلدان العربية النفطية بالصناعة البتروكيماوية األساسية والوسيطة والنهائية

اعة التحويلية التي تعمل على امتصاص إنتاج وتختص البلدان غير النفطية بالصن

 الصناعة البتروكيماوية العربية والمساهمة في حل مشاكلها التسويقية.

وخاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية ومعالجة الدين ، التصدي لتحديات التنمية العربية )٤

وترشيد ، من خالل وضع وتنفيذ سياسات جديدة تعمل على حفز االدخار، الخارجي

وموازنة أعباء خدمة الدين مع مخصصات االستيراد االستثمار. ، تخدامات الموارداس

كذلك البد في هذا اإلطار من مواجهة حدة البطالة سواء كانت كاملة وواضحة أم 

ومن خالل توسيع ، مع احتياجات السوق في الدول العربية من ناحية، جزئية مقنعة

ومن خالل توسيع ، ول العربية من ناحيةتعليمي يتالئم مع احتياجات السوق في الد

القاعدة اإلنتاجية كما تم ذكره ومن ناحية أخرى إضافة إلى ضرورة التصدي إلى 

وٕانشاء ، التخلف في مجال التقانة من خالل التركيز على التعليم التقني والعملي

 مراكز البحث والتطوير القادرة على تطويع وتطوير المنتجات التقانية.
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من ، دي لتحرير األنظمة االقتصادية العربية بتوسيع دور القطاع الخاصالسعي الج )٥

وتطوير األجهزة المشرفة على ، خالل تطوير التشريعات الناظمة لالستثمار

والقضاء على الروتين وتبسيط اإلجراءات الحكومية المتعلقة بالترخيص ، االستثمار

، خرائط استثمارية للمستثمرينوتوفير ، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، لالستثمار

، إضافة إلى توفير إطار تعليمي وتكنولوجي مشجع للعمل الحر والمبادرات الفردية

من خالل توجيه اإلمكانيات البشرية والمادية والمالية المتوفرة نحو العلوم التطبيقية 

تربية واالبتعاد عن التركيز الزائد على ال، والهندسية والتكنولوجية والتدريب الفني

النظرية المرتبطة باألعمال المكتبية بما يساعد على تغيير األنماط السلوكية المتعلقة 

بالعمل بزيادة نسبة المشاركة في قوة العمل المنتجة النشطة بدًال من التوجه نحو 

 سلك الخدمة المدنية.

هي: و ، استكمال برامج اإلصالح االقتصادي في الدول العربية التي تنفذ هذه البرامج )٦

وبرنامج تحرير األسعار والتجارة ، برنامج اإلصالح واالستقرار االقتصادي

وٕاحالل مقاييس الربح ، وبرنامج تحسين الكفاءة اإلدارية والتخصيص، واالستثمار

 والخسارة في نظام تشغيل مؤسسات القطاع العام.

الممارسات يضاف إلى كل هذا ضرورة العمل في ظل التوجه التكاملي العربي نحو ترسيخ 

الديمقراطية وحماية الحريات األساسية وتنفيذ التعددية السياسية بما يساعد على إشراك 

  الجماهير في اتخاذ القرارات األساسية.

بأننا على أعتاب ، عقب الثورات العربية التي بدأت بالثورة التونسية، وأخيرًا يمكننا القول

اتها بذور تغيرات هيكلية عميقة في شتى تحمل في طي، مرحلة جديدة في منطقتنا العربية

سوف تعمل كلها على خلق شرق ، االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، المجاالت

، ويخيم عليه تشابكات من العالقات الجديدة، أوسط جديد خال من الصراع العربي اإلسرائيلي

النتقال السلع والعمالة ورأس يعطي فيها حرية كاملة ، في إطار منطقة حرة للتبادل التجاري

تفرض على ، المال بين البلدان المعنية. فإن ضخامة تحديات المرحلة الحالية بكل ترتيباتها

، الدول العربية أن تعمل مرة أخرى على تضافر جهودها معًا في إطار عمل عربي تكاملي

جاد الحلول بما يساعدها على إي، ومصالح اقتصادية متبادلة، على أسس علمية وواقعية
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واعطائها موقعًا متميزًا في ترتيبات النظام الشرق ، الالزمة لمعالجة مشاكلها االقتصادية

  أوسطي الجديد.

  

  الخاتمة واإلستنتاجات

هو القرار ، بما يمثله من إستطيان وسياسة سكانية وأمن، القرار السياسى في إسرائيل -١

  ة االقتصاد.وخاص، وكل ما عداه يأتى لخدمته، األساسى والمركزي

 ٤٦٢٠٠٠إلى  ١٩٤٨يهودي عام  ٦٤٩٦٠٠ارتفع مجموع اليهود في إسرائيل من  -٢

% خالل هذه الفترة  ٥٥,٨بنحو  ٢٠٠٢ووصل عدد السكان فى  ١٩٩٦يهودي عام 

 %.١٩,٢ومن بين مجموع السكان يشكل العرب نسبة 

أربع وحتى أيامنا هذه ب ١٩٤٨مر االقتصاد اإلسرائيلي في سياق تطوره منذ عام  -٣

وتميزت المرحلة األولى باألهتمام ، وكل مرحلة كانت تهيئ للمرحلة التالية، مراحل

، في حين كانت سمة المرحلة الثانية النمو المتسارع، بالقطاع الزراعي وتطويره

فى حين ظهرت المرحلة ، وكانت المرحلة الثالثة مرحلة تضخم وكساد اقتصادي

ى اآلن محاوالت إسرائيلية حثيثة وجادة وحت ١٩٨٢الرابعة التي تمتد منذ عام 

 لإلصالح االقتصادي والخصخصة.

فإنه يعاني أزمات حقيقية ، على الرغم من أن االقتصاد اإلسرائيلي حقق قفزات نوعية -٤

 والبطالة.، والعجز التجاري، والتضخم، تتثمل في الديون

يتطلب ، ة لهإن تخلص االقتصاد الفلسطيني من إسار االقتصاد اإلسرائيلي والتبعي -٥

 تضافر الجهود الوطنية الفلسطينية والعربية المادية والمعنوية.

على الرغم من تحقيق زيادات كبيرة إلجمالي الناتج المحلي اإلسرائيلي مقارنة بالنمو  -٦

% من إجمالي السكان ١٦,٧فإن هناك سوء توزيع للدخل تمثل فى وجود ، السكاني

 في إسرائيل تحت خط الفقر.

في تقرير  ١٩وتبوأت تبعًا لذلك المرتبة ، يل معدالت تنموية مرتفعةحققت إسرائ -٧

والمرتبة ، م١٩٩٥التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام 
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فى تقرير التنمية البشرية  ١٥والمرتبة ، م١٩٩٦في تقرير التنمية البشرية لعام  ٢٤

 م.٢٠١٠لعام 

هى تغيير ، راء المحاوالت إلقامة نظام شرق أوسطيإن االستهدافات الرئيسية من و  -٨

من خالل إيجاد بدائل شرق أوسطية عوضًا عن ، هوية المنطقة العربية اإلسالمية

 ومن بينها الهيئات المالية العربية.، الهيئات العربية القائمة

بما فيها المخاطر الشرق أوسطية الجديدة؛ إذ يمتلك ، يمكن للعرب مواجهة التحديات -٩

ومن بينها: الطاقات ، بالرغم من األزمات التي يعانيها، قتصاد العربي عناصر قوةاال

ناهيك ، ٢٠٠٨مليون مواطن فى نهاية عام  ٣٥٠البشرية التي تصل إلى أكثر من 

 عن استئثار العالم العربي بنسبة كبيرة من إنتاج وٕاحتياطي النفط والغاز العالميين.

تكامل العربي والوصول إلى السوق العربية وبالتالي ال بد من تدعيم جهود ال

حتى تستطيع الدول العربية أن تتعامل مع إسرائيل كوحدة  ٢٠٢٠المشتركة عام 

  واحدة.

، شرقًا وغرباً ، لقد أتاح التدفق المستمر للمهاجرين إلى إسرائيل من دول الشمال -١٠

 –توا منها خاصة من العلماء والفنيين الذين حملوا إليها خبرات المجتمعات التي أ

اإلسهام فى تطوير االقتصاد اإلسرائيلي  –وهو ما لم يكن متاحًا لدول العالم األخرى 

  وخاصة في مجال الثورة العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية.

ولكنه جاء أيضًا من نتاج ، يبدو أن التقدم العلمي والتكنولوجي اإلسرائيلي وحده - ١١

التي لم تتيسر ألي دولة ، جم هائل من المعوناتومن اعتمادها على ح، المهاجرين إليها

كما توافر لها من التسريب والتجسس العلمي ، أخرى فى العالم منذ الحرب العالمية الثانية

 والتكنولوجي ما لم يتح ألية دولة في عالمنا المعاصر.

وأيضًا في ، في ضوء التزايد الملحوظ في قدرة إسرائيل االقتصادية والتقنية -١٢

وفي ضوء ما أنجزته من تفوق ، لخارجي (التأييد الدولي الواسع لها)حضورها ا

فإنها ال تشعر بقلق شديد من ، ولما لها من موقع سياسي وقدرة دبلوماسية، عسكري

أية إنجازات أو مكاسب سياسية حققها العرب (وهي قليلة وهامشية جدا على أية 
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أن تشكل أداة ضغط عليها من ، أو يمكن لهم تحقيقها في المدى المنظور، حال)

 (على األقل في السنوات القليلة القادمة).

إن اقتصاديات الدول العربية غير مؤهلة للدخول في هذا النظام الشرق أوسطي  -١٣

، عدم القدرة على المنافسة بسبب غياب التكنولوجيا :وذلك ألسباب عديدة منها

في هذه الدول على  واعتماد عدد كبير، والتحديث في أساليب التسيير اإلداري

مما يؤدي ، وغياب حالة التكامل االقتصادي الداخلي بين هذه الدول، اقتصاد النفط

في حالة اشتراكها بشكل فردي في هذا النظام إلى هيمنة إسرائيلية عليها. ولكن يأمل 

 ٢٠١١الجميع أن تكون الثورات العربية التي شهدتها معظم الدول العربية منذ مطلع 

 نفيذ هذه األوضاع.دافعًا لت

إن النظام الشرق أوسطي ال يسمح بإعطاء فرص نمو متساوية لألطراف  -١٤

ولن يساعد خروج ، كما ال يهدف إلى تحقيق تنمية لألطراف األقل تطوراً ، المندمجة

بل سيؤكد ، بعض دول المنطقة من حلقة التبعية للدول والمؤسسات المالية الدولية

 والمساهمة في المشاريع اإلقليمية.هذه التبعية من خالل التمويل 

  

  إستنتاجات

تعتبر الهجرة اليهودية إلى فلسطين عامل حسم لتحقيق إستراتيجية التفوق التقني  -١

  اليهودي في فلسطين.

% من اليهود في سن قوة ٦١المجتمع اليهودي في فلسطين مجتمع ناضج حيث إن  -٢

 عام). ٦٠-١٥العمل البشرية (

استقر أخيرًا ، ائيلي بعدد من التجارب والسياسات المتعددةبعد أن مر االقتصاد اإلسر  -٣

على نسق اقتصادي ينسجم مع التوجهات والتطورات العالمية ، منذ أوائل التسعينات

واالندماج بمسار العولمة بما يوجبه من تشابك ، السائدة بالنسبة للتحرير االقتصادي

اتج عنه قدرة إسرائيل على وعالقات وآليات. وقد أظهر هذه األنسجام والتحول الن

اإلفادة من مزايا  وأسواق واقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة بشكل يعد 

 باإلستمرار والتوسع والمزيد من الترابط.



١٦٨  

ولم يقتصر العون على ، إن مساعدات الواليات المتحدة لم تقتصر على مجال واحد - ٤

مشاركات العلمية واالختراعات وال، بل اتسع ليشمل المساعدات الفنية، التمويل المالي

وتبادل الخبرات مع األنشطة الرسمية ومع ، وحضور المؤتمرات، التقنية العسكرية

باإلضافة إلى المعونات من قبل ، سواء األمريكية أو الصهيونية، الجمعيات األهلية

 الدول األوروبيه في مجال دعم عمليات التعليم أو البحوث.

سواق والموارد الخارجية ال يشكل مصدر ضعف لها؛ إن إعتماد إسرائيل على األ -٥

، بمعنى أن كل عملية تبادل تجاري، ألن هذا االعتماد هو فى الواقع اعتماد متبادل

فال ، هو تعبير عن عالقة تتحرك باتجاهين، أو تعاون تقني، أو تعاقد استثماري

نها ليست يصح أن ينظر إليها على أنها أعتماد أحادي الجانب كما أن المكاسب م

 أحادية الجانب وٕاال لكان الجانب اآلخر يحجم عنها.

 :ومن ثم فإن تشوهات واختالل األسواق هي أساسًا فى سوق العمل نتيجة لعاملين: األول

  الهجرة ومكوناتها من ارتفاع نسبة العلماء والمهندسين ونقص اإلنتاجية.

اإلنتاجية وبالتالى األجور، لسوق الثاني: العنصر العربي وانضمام العمالة العربية منخفضة 

       ١٩٦٧، ١٩٤٨العمل نتيجة للتوسع اإلسرائيلي وضم أراضي جديدة فى 

  

  

  



 

 

  ٢٠١٠إسرائيل فى تقرير التنمية البشرية لعام - سادسًا: الجداول االقتصادية
  

 دليل التنمية البشرية وعناصره

 
 

  
  ٢٠١٠- ١٩٨٠اتجاهات دليل التنمية البشرية, 

 

 
  
  

  



  

١٧٠  

 يل التنمية البشرية معدًال بعامل عدم المساواةدل

 
  

  
  

 دليل الفوارق بين الجنسين

 
 

  
  

  



  

١٧١  

  دليل الفقر المتعدد األبعـاد

 التمكيــن

 
  

  
 االستدامة والتعرض للمخاطر

 
 

  
  

  األمن البشرى



  

١٧٢  

 
 

  
 مفهوم سعادة األفراد

 
 

 
  
  

  



  

١٧٣  

  الرفاه المدنى واالجتماعى

  
  

  
  االتجاهات الديموغرافية

  
  

  



  

١٧٤  

  العمل الالئق

  
  

  
  

  التعليم

  
  
  



  

١٧٥  

  الصحـة

  
  

  
  البيئة المؤاتية: التدفقات وااللتزامات المالية

  
  

  

  



  

١٧٦  

  البيئة المؤاتية: االقتصاد والبنية التحتية

  
  

  
  

  الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  



 

 

  من واقع اإلستراتيجية م٢٠٢٨الوضع المستهدف عام 

  ت لسوق العمل (باآلالف)تلخيص التوقعا

  م٢٠٢٨  ٢٠١٨  ٢٠٠٨  

  ٩,٧٤٧  ٨,٥٢٠  ٧,٢٩٧  مجموع عدد السكان

  ٧,٣٧٢  ٦,٢٨٨  ٥,٢٣٩  عاماً  ١٥السكان فوق سن 

  ٤,٣٩٩  ٣,٦٠٣  ٢,٩٦٠  قوة العمل المدنية

  %٥٩,٧  %٥٧,٣  %٥٦,٥  نسبة المشاركة في قوة العمل

  ٤,٢٠٥  ٣,٤٤٥  ٢,٧٣٢  عدد المستخدمين

  %٤٣,١  %٤٠,٤  %٣٧,٤  وة العملنسبة المستخدمين من ق

  ١٩٤  ١٥٩  ٢٢٨  عدد العاطلين عن العمل

  %٤,٤  %٤,٤  %٧  نسبة البطالة، بالنسبة المئوية من قوة العمل

  

  تلخيص التوقعات لقوة العمل، باآلالف

  العرب  الحريديم  األكثرية  المجموع  

  ٢٠٠٨        

  ٨٨٩  ٣٣١  ٤,٠١٩  ٥,٢٣٩  عاماً  ١٥مجموعة السكان فوق سن 

  ٣٥٠  ١٣٨  ٢,٤٧٢  ٢,٩٦٠  لعملقوة ا

  %٣٩,٣  %٤١,٦  %٦١,٥  %٥٦,٥  نسبة المشاركة

        م٢٠٢٨  

  ١,٥٥٦  ٥٨٥  ٥,٢٣٢  ٧,٣٧٢  عاماً  ١٥مجموعة السكان فوق سن 

  ٨٢١  ٣١٢  ٣,٢٦٦  ٤,٣٩٩  قوة العمل

  %٥٢,٨  %٥٣,٣  %٦٢,٤  %٥٩,٧  نسبة المشاركة



  

١٧٨  

  توقعات تطور التعليم في إسرائيل، باآلالف

  م٢٠٢٨  ٢٠١٨  ٢٠٠٨  

  ٢,١٥٦,٣  ١,٥١٥,٤  ١,٠٨١,٨  عاماً  ٦٥-٢١عدد االكاديميين في سن 

  نسبتهم المئوية

 ٦٤-٢١من بين مجموعة السكان في سن 

  عاماً 

٣٦  %٣١  %٢٨%  

  ٥,٩٢٩  ٤,٩٢٦  ٣,٩١٤  عاماً  ٦٤-٢٥مجموعة السكان في سن 

  ٣,٧٧٣  ٣,٤١٠  ٢,٨٣٢  بدون تعليم أكاديمي

  ١,١٦٥  ٨٦٠  ٥٩٤  يحملون اللقب األول

  ٨٣٨  ٥٢٧  ٣٧١  اللقب الثاني يحملون

  ١٥٣  ١٢٨  ١١٧  يحملون اللقب الثالث

  مؤشرات التعليم

  ١٣,٢٣  ١٢,٨٣  ١٢,٦٦  متوسط سنوات التعليم

  %٦٣  %٦٩  %٧٢  بدون تعليم أكاديمي

  %٢٠  %١٧  %١٥  يحملون اللقب األول

  %١٤  %١١  %٩  يحملون اللقب الثاني

  %٣  %٣  %٣  يحملون اللقب الثالث

  



  

١٧٩  

  في إسرائيلمميزات السكان 

  العرب  الحريدم  األكثرية  المجموع  

  ١,٤٦٦  ٦٨٧  ٥,١٤٣  ٧,٢٩٦  السكان باآلالف

  %٢٠  %٩  %٧٠  %١٠٠  النسبة المئوية من المجموع

  %٢,٤  %٣,٩  %١,٢  %١,٧  نسبة الزيادة في عدد السكان

  ٣,٦  ٦,٠  ٢,١  ٢,٧  معدل الوالدة (أوالد للمرأة الواحدة)

  ٧٦,٧  ٨١,٠  ٨١,٠  ٨٠,١  متوسط سنوات الحياة (سنوات)

  %٣٩,٣  %٥١,٩  %٢١,٩  %٢٨,٢  عاماً  ١٤حتى  ٠السكان في سن 

  ٢٨٦  ١٣٢  ١,٦٦٩  ٢,٠٨٨  اقتصادات منزلية (باآلالف)

  مؤشرات التنمية البشرية

  نسبة الزيادة السنوية  م٢٠٢٨  ٢٠٠٧  

  %٤,٧  ٥٣,٢  ٢٠,٨  الناتج للفرد

  %٤,٩  ٣٠  ١١,٤  االستهالك للفرد

  - %٠,٩  %٣٢  %٣٩  مئويةمقياس جيني، بالنسبة ال

  - %٢,٨  %٤,٤  %٧,٥  نسبة البطالة، النسبة المئوية من قوة العمل

  - %١,٠  %٣٠  %٣٦  العبء الضريبي، النسبة المئوية من الناتج

  %٥,٣  ٤,٤٠٥  ١,٧٤٠  النفقات على التعليم، للفرد

  %٤,٥  ٤,٤٢٤  ١,٤٨٠  النفقات على الصحة، للفرد

  %٣,٧  ١٤,٢٤٦  ٦,٣٤٧  للفرداستهالك الكهرباء، كيلو واط /ساعة 

 ١٠٠٠مستوى المكننة (عدد السيارات لكل 

  انسان)
٣,٦  ٦٢٣  ٢٨٣%  

  %٣,٩  ٢٣٢  ١٠١  استهالك المياه لالستعمال المنزلي، متر مكعب



 

 

  

  

  المحور االجتماعى والسياسىالفصل الثالث:  



  

١٨١  

  ،علم النفس السياسي من منظور م٢٠٢٨قراءة في وثيقة إسرائيل 

  د. قدري حفني

  قدمةم

تمس هذه الوثيقة العديد من مالمح المجتمع اإلسرائيلي حاضرًا و مستقبًال؛ و لذلك فمن 

الطبيعي أن تتعدد قراءاتها بتعدد تخصصات القارئ و اهتماماته. و القراءة الراهنة قراءة من 

  منظور علم النفس السياسي.

لنفس البشرى في دراسة تطبيقًا لعلم ا، بشكل بالغ العمومية، يعتبر علم النفس السياسي

السياسة. حيث يستفيد علم النفس السياسي من منجزات علم النفس في مجال النظريات 

، وعلم نفس النمو، وعلم النفس االجتماعي، و األمراض النفسية، و بحوث الشخصية، النفسية

هر و العالقات داخل الجماعات؛ كما يتناول علم النفس السياسي ظوا، وعلم النفس المعرفي

وتأثيرات اإلعالم ، والسلوك السياسي الجماهيري، والقيادة، سياسية مثل السير الذاتية

واتخاذ القرارات في مجال ، والصراع الدولي، والتنشئة السياسية والتربية المدنية، الجماهيري

والصراعات القائمة على العرق و النوع االجتماعي ، وحل الصراعات، السياسة الدولية

والحراك السياسي. وعلى الرغم من أن ، والتيارات السياسية، و غير ذلك من تجمعاتوالقومية 

إال أن بين ، العديد من العاملين في هذا المجال من متخصصى علم النفس والعلوم السياسية

و متخصصون ، صفوفهم أيضًا مؤرخين وعلماء اجتماع وعلماء أنثروبولوجيا وأطباء نفسيين

   ٩٤وأيضًا علماء تربية ومحامين. في مجال علوم االتصال

و لعل الفرق بين منطلقات علم النفس السياسي و غيرها من منطلقات علوم االقتصاد و 

السياسة و االجتماع و التاريخ يتلخص في أن ما يعني عالم النفس السياسي في المقام األول 

" باعتبار أن تصرفات البشر تحليل "الرؤية" أو "اإلدراك" بأكثر مما يعنيه تحليل "الواقع المادي

بل تتأثر في المقام األول بإدراكهم ، ال تتشكل استجابة للظروف المادية "الموضوعية" فحسب

  لذلك الواقع ورؤيتهم له.

                                                 

اسي  (مجلدان)، ترجمة: ربيع وهبة، و قدري حفني، مراجعة و تقديم نقدي، المرجع في علم النفس السي ٩٤

  .٢١ص ٢٠١٠مشيرة الجزيري، و محمد الرخاوي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 



  

١٨٢  

و لذلك فلن نقف طويال في تناولنا للتقرير أمام عرضه علي المحكات الموضوعية للواقع 

  صحاب التقرير لرؤية محددة لذلك الواقع.بقدر وقوفنا أمام داللة اختيار أ، اإلسرائيلي

  

  االجتماعيي و التفاوت االقتصاد

، يشير التقرير إلى الفروق الكبيرة في الدخول في المجتمع اإلسرائيلي. وبعد أن كانت إسرائيل

كما يؤكد أصحاب ، من بين الدول "األكثر عدالة ومساواة في العالم"، في بدايات طريقها

آلن إحدى المراتب العليا بين الدول في مقياس عدم المساواة في فإنها تحتل ا، التقرير

من الفوارق في اإلنتاجية ، إلى حد كبير، الدخول. إن عدم المساواة البارز في األجور نابع

وفي الناتج للعامل بين الفروع العلمية والفروع التقليدية. هذا يعني أن نشوء االقتصاد الثنائي 

اواة في الدخول في إسرائيل. وعدم المساواة هذا يخلق عدم غذى اتساع فجوة عدم المس

كما أنه ، استقرار اجتماعي ويمس بالنسيج الهش في مشاعر االنتماء والتماسك االجتماعي

يمس أيضًا بالنمو االقتصادي. وٕاذا ما ُوجدت طريقة لدفع نمو الفروع التقليدية ومنع التقاطب 

ًا الحاجة االجتماعية الماسة إلى تقليص الفجوات في فسيخدم هذا أيض، في االقتصاد الثنائي

وٕان بدرجة ، وخاصة بواسطة زيادة الدخول من العمل لدى األعشار الدنيا وكذلك، الدخول

، فإن زيادة المساواة ستتحقق، بواسطة منظومة الضرائب ومخصصات اإلعانة. ومن هنا، أقل

  العمل لدى الفئات المتدنية الدخل.  بواسطة وضع سلم للصعود في تدريج الدخول من، أساساً 

  

  محاولة لاللتفاف علي الواقع: الحريديم و النساء العربيات

و يتناول أصحاب التقرير ظاهرة الفوارق في الدخل و ارتباط ذلك بمشاركة الفئات المختلفة 

وة في سوق العمل؛ و التي وصفوها بأنها مثيرة للقلق حيث كانت نسبة المشاركة المتدنية في ق

بلغت نسبة المشاركة في قوة  ٢٠٠٦العمل في إسرائيل مقارنة بالدول المتطورة (في سنة 

%). ونسبة المشاركة المتدنية في قوة ٦٥% وفي الواليات المتحدة ٥٥العمل في إسرائيل 

، العمل قد تحول دون تحقيق الناتج المطلوب للفرد لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية

  إنتاجية العمل في إسرائيل مساوية لتلك التي في الدول المتطورة.  حتى لو كانت



  

١٨٣  

لكن أصحاب التقرير ينحون منحي غريبًا في محاولة إرجاع تلك النسبة المتدنية من و 

المشاركة في قوة العمل إلى تدني مشاركة فئتين سكانيتين علي وجه التحديد: الرجال 

اعتبار أن غالبية هاتين الفئتين تمتنعان عن االنخراط ب، المتدينون "الحريديم" والنساء العربيات

في مسارات التعلم المناسبة لسوق العمل العصرية (نسبة المشاركة بين الحريديم في قوة العمل 

في ، %٤٠، هي أيضاً ، % ونسبة المشاركة بين النساء العربيات في إسرائيل تبلغ٤٠تبلغ 

وتشكل نسبة التكاثر الطبيعي المرتفعة لدى  % بين فئات األغلبية بين السكان).٦١مقابل 

تهديدًا جديا وحقيقيا ، وعلى خلفية أنماط العمل القائمة وغياب الثقافة العامة، هاتين الفئتين

لفرص تحقيق أهداف االقتصاد والمجتمع خالل األعوام المقبلة. وتشير التوقعات الديموجرافية 

م. بينما من ٢٠٢٨% في العام ٥٣% إلى ٥٦من إلى تراجع نسبة المشاركة في قوة العمل 

ثمة حاجة إلى ارتفاع نسبة ، في المقابل، أجل تحقيق أهداف االقتصاد والمجتمع في إسرائيل

  %. ٦٠المشاركة في قوة العمل إلى 

و يستدرك أصحاب التقرير تعسفهم في ذلك االستنتاج فيشيرون إشارة عابرة إلى أن "المشكلة 

وليس فئتي األقلية المذكورتين فقط. ولذا ثمة ضرورة ، دة الدخل عامةتشمل الفئات المحدو 

بواسطة رصد موارد ، ملحة لتحسين شروط حياة الفئات السكانية التي تعيش في ظروف الفقر

حكومية واستثمارها في تعليم األطفال وفي رأس المال البشري بين البالغين". و لكن أصحاب 

 –ذا وحده ليس كافيًا في كل ما يتصل بالفئتين المذكورتين التقرير يشيرون من جديد  أن "ه

لالنخراط في ، تقليدية أو سواها، حيث ثمة معأرضة من منطلقات دينية –الحريديم والعرب 

المسارات التعليمية العامة التي ُتكسب المؤهالت المطلوبة للعمل بمستويات رفيعة. ال بل ثمة 

وج إلى العمل. إن مشكلة نسبة المشاركة المتدنية في بين هاتين الفئتين معأرضة حتى للخر 

، واألجور المتدنية التي يحصل عليها أفرادها حين يعملون، قوة العمل بين هاتين الفئتين

بمسألة امتناعهم من اكتساب العلم والمعرفة الضروريين لسوق ، ارتباطًا وثيقًا جداً ، مرتبطة

  العمل العصرية".
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  ة مجتزئةالتركيبة السكانية: رؤي

تقوم علي أن تلك التركيبة ذات طابع  ٩٥و يطرح التقرير رؤية للتركيبة السكانية في إسرائيل

ثالثي متمايز سواء من حيث الخصائص السكانية أو المستويات االقتصادية: غالبية تمثل 

 الكثرة من المجموعة العربية و مجموعة اليهود المتشددين يتشابهون في ارتفاع معدل اإلنجاب

فضال عن انخفاض مستوى ، و في اإلنتاجية، و انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل

  التعليم   

غني عن البيان أن أصحاب التقرير قد تجاهلوا التمييز بين الحريديم و النساء العربيات من و 

حيث دوافع انخفاض نسبة مشاركة كل فئة في سوق العمل؛ و هو فارق بالغ الداللة. يمكن 

في حقيقة أن الحريديم يمتنعون عن العمل في حين أن العرب رجاال و نساء يمنعون  إيجازه

  من العمل بدرجة أو بأخرى. 

عن المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان تحت عنوان التقرير ٢٠٠٥يشير التقرير الصادر عام 

ن التمييز إلى أ ٢٠٠٥السنوي النتهاكات حقوق األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل للعام 

االقتصادي تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين الذي تمارسه شركات ومؤسسات يهودية يعود 

.  فقد جلب المستوطنون الصهاينة األوائل مفهوم ١٩٤٨إلى تاريخ إنشاء إسرائيل عام 

وأصبح هذا المفهوم ركيزة أساسية في الحركة ، "العمالة العبرية" معهم إلى فلسطين

وٕاذا لم ، قد حاول اليهود كلما أمكن استخدام اليهود اآلخرين فقط في فلسطينالصهيونية. و 

فكانوا يفرضون عليهم ظروف عمل أسوأ من اليهود. وقد ، يكن بإمكانهم سوى استخدام العرب

هذه الفلسفة أيضًا ومنع العمال ، الحركة العمالية النقابية الوطنية الوحيدة، تبنى الهستدروت

إلى أعضاء كاملين لعدة سنوات بعد إنشاء الدولة. وقد كان دور العرب من التحول 

الهستدروت مدمرًا تدميرًا شديدًا نظرًا ألنه ليس مجرد حركة نقابية بل هو أيضًا أحد أكبر 

الذي يدير أهم قطاعات الدولة شبه االحتكارية في مجاالت البناء والمواصالت ، المستخدمين

قيدت الدولة عمالة ، ت الهستدروت تعين العمال العرب. كذلكوالزراعة. ونادرًا ما كانت شركا

من خالل تصنيف أهم مجاالت االقتصاد على  –وما زالت تفعل ذلك  –العرب تقييدًا أكبر 

ومصانع التسلح ، وهذه تشمل الصناعة النووية، أنها ممنوعة على العرب ألسباب "أمنية"

                                                 

  من الخطة. ٢٦٢ص  ٩٥
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مثل ، ما مصالح الخدمة العامة األساسيةومصانع النسيج وغيرها. أ، والمطارات، العسكري

فلم تعين سوى عدد قليل من العرب رغم ، شركة بيزك لالتصاالت وشركة الكهرباء القطرية

ال يشكل العرب ، أنها توظف آالف العاملين. وفي قطاع الخدمة المدنية والشركات الحكومية

مييز التفضيلي" قبل عدة وذلك على الرغم من سن قوانين "الت، سوى جزء يسير من العاملين

سنوات. هذه السياسة التمييزية في التعيينات في مختلف مجاالت االقتصاد هي سبب ارتفاع 

واستخدام المواطنين العرب في األعمال اليدوية ذات ، معدالت البطالة بين السكان العرب

شاره بين األغلبية تفاقم الفقر بين األقلية العربية أكثر من انت، الدخل المتدني.  نتيجة لذلك

اليهودية. وقد تزامن الضعف االقتصادي مع فشل الدولة في إعادة توزيع الثروات على 

توجه الدولة مداخيلها نحو السكان ، المواطنين العرب. فعوضا عن االهتمام بمواطنيها العرب

 اليهود من خالل منحهم تخفيضات ضريبية وامتيازات في القروض اإلسكانية ومنح دراسية

  وأراضي رخيصة من أراضي الدولة.

عددًا من  ٩٦التقرير السنوي النتهاكات حقوق األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيلويعرض 

التقارير الحديثة التي تؤكد أن ارتفاع مستويات الفقر لدى العرب في إسرائيل هي بشكل 

  أساسي انعكاس الرتفاع معدالت البطالة: 

 ٢٠٠٤تبين أنه خالل العام ، المركزي في شهر آذار في مسح نشره بنك إسرائيل •

كان نصف إجمالي األسر العربية يعيش في حالة فقر. وقد أفاد التقرير إن القرى 

والمدن العربية تعاني من االفتقار للتنمية االقتصادية ومن معدالت بطالة عالية. 

نخفاض فقد واجه الشباب العرب صعوبات في المنافسة في سوق العمل بسبب ا

مستواهم التعليمي وحرمانهم من العمل في وظائف عديدة تحت ذرائع "أمنية".  

وأفاد التقرير أيضًا أن مشاركة العرب في القوى العاملة تقل بسبب انخفاض عدد 

حيث هناك عدة مصانع مالبس صغيرة في الجليل  ، النساء العربيات العامالت

ن قد أغلقت أبوابها خالل السنوات حيث كانت الكثير من النساء العربيات تعمل

القليلة الماضية. ويستنتج التقرير إن التراجع االقتصادي خالل االنتفاضة الثانية 

                                                 

المؤسسة ، ٢٠٠٥العربية الفلسطينية في إسرائيل للعام  التقرير السنوي الثاني: انتهاكات حقوق األقلية ٩٦

 . ٢٠٠٦العربية لحقوق اإلنسان، 
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وكذلك الحال بالنسبة للوضع ، قد مس بالمواطن العربي أكثر من اليهودي

بات المستخدمون ، ٢٠٠٠فبعد اندالع االنتفاضة في تشرين أول ، "األمني"

ي تعيين العمال العرب. وأشار التقرير إلي أن االرتفاع في اليهود يترددون ف

  األجر للعامل العربي كان أقل مما هو للعامل اليهودي. 

وفي تموز نشرت جمعية "الجليل" ومعهد "مدى" دراسة حول الظروف االقتصادية  •

بالمائة فقط  ٣٤. وقد بينت النتائج أن ٢٠٠٤واالجتماعية للمواطنين العرب سنة 

بالمائة من التجمعات  ٥٧يعملون مقارنة مع ، ان في المناطق العربيةمن السك

بالمائة في حين وصل  ٢٣اليهودية. وكان معدل العمالة بين النساء العربيات 

بالمائة  ١٢وقد بلغ ، بالمائة ١١,٤متوسط معدل البطالة في الوسط العربي إلى 

ن دفعات التأمين في النقب. وكانت ثلث األسر العربية تعتمد على الدخل م

  الوطني كل شهر.

وقد تأكدت هذه االستنتاجات في شهر آب من خالل تقرير نشرته مؤسسة التأمين  •

البالغ عددهم مليون ، الوطني. وقد بين هذا التقرير أن ثلث فقراء إسرائيل

، مما يعني نحو نصف مليون عربي. أي بعبارة أخرى –هم من العرب ، ونصف

مليون  ١,١نصف سكان البالد العرب البالغ عددهم يعيش في حالة فقر نحو 

 ٧١٤ليصل عددهم إلى ، ألف ٦١نسمة. هذا وقد ارتفع عدد األطفال الفقراء بـ

مسجًال بذلك زيادة عن هذه ، بالمائة من أطفال البالد ٣٣,٢أو بما يعادل ، ألف

  %.٣٠,٨التي كانت حينها  ٢٠٠٣النسبة في عام 

منطقة في البالد فيما  ٢٩كتب التشغيل أن أسوأ وفي شهر تشرين الثاني أفاد م •

مناطق عربية. وكذلك كشفت مؤسسة ، وبدون استثناء، يتعلق بالبطالة كانت

التأمين الوطني أن أكثر من نصف كبار السن العرب يعيشون تحت خط الفقر 

كالطعام والملبس والتدفئة. كما أفاد الدكتور سمير ، وتنقصهم أساسيات الحياة

أن الوضع االقتصادي لكبار السن قد تضرر ، مؤسسة التأمين الوطني من، زعبي

وتراجع العادات العربية ، بفعل اإلفقار العام الذي يعاني منه العرب في البالد

  الداعية لرعاية كبار السن مع عدم كفاية الدعم الحكومي.
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يل في وقد أدت معدالت الفقر والبطالة العالية لدى العرب إلى إقصائهم عن التمث •

مستخدمًا في وزارة  ٣٧٦من أصل  ١٢الخدمات المدنية. حيث يشكل العرب فقط 

من  ١٢و، يعملون في وزارة البناء واإلسكان ١٠٦وواحد من أصل ، المعارف

مستخدمًا  ٧٣وال يعمل أي منهم ضمن الـ ، موظفين في وزارة العدل ٣٩٩مجموع 

  في وزارة المالية.

حصاء المركزية إحصاءات تفيد بوجود ما يقارب نشرت دائرة اإل، في الشهر ذاته •

بالمائة  ٤٧أو ما نسبته  –ألف طفل  ٦٢٨منهم نحو ، مليون مواطن عربي ١,٣

، بالمائة منهم يعيشون تحت خط الفقر ٥٤من تعداد السكان العرب. وأفادت أن 

 ١٣٣بالمائة من األسر العربية. أضف إلى ذلك أن ما يقارب  ٥٠كما هو حال 

يعيشون في كنف أسر كال ، بالمائة من تعداد األطفال العرب ٢٣أو ، ألف طفل

  األبوين فيها عاطل عن العمل.

ظهر منها تباين ، نشر مركز "أدفا" دراسة حول معدالت أجور اليهود والعرب •

كبير بين المجموعتين.  فقد احتلت المدن اليهودية المراتب العليا في سلم 

عربية في أسفله.  حيث بلغ متوسط أجور اليهود في حين أتت البلدات ال، األجور

شاقًال في أقصاه بينما لم يصل سوى إلى ما يقارب نصف  ٩٨٠٣في المدن 

في أوساط العرب. وكانت أقل متوسطات الدخل في ، شاقالً  ٥٢٤٣أي ، ذلك

حيث وصل متوسط مرتب الرجال الشهري إلى ، مثل جسر الزرقاء، المدن العربية

  شاقًال. ٢٨٩٢ما لم تتلق النساء في قرية عيلوط سوى بين، شاقالً  ٤٤٤٤

ووجدت دراسة مشابهة أجرتها وزارة التجارة والصناعة أن الخريج اليهودي يتلقى  •

بالمائة. وفي وظائف مثل  ٣٠بالمتوسط راتبًا يفوق راتب مثيله العربي بنحو 

  دي.يتلقى الخريج العربي نصف ما يكسبه الخريج اليهو ، المحاماة والهندسة

وقد وصلت معدالت الفقر نسبة مرتفعة بشكل خاص بين المواطنين العرب في  •

ظهر ، حيث ما تقارن ظروف معيشتهم عادة ببالد العالم الثالث. كذلك، النقب

من دراسة نشرتها جامعة بن غوريون في بئر السبع أن واحدا من كل ستة أطفال 

قد وجد التقرير أن احتمال عرب في النقب يعاني من سوء التغذية ونقص الوزن. ف

إصابة أطفال العرب المقيمين في القرى غير المعترف بها بسوء التغذية يصل 
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مرات) احتمال إصابة األطفال في المناطق المعترف  ٢,٤إلى أكثر من ضعف (

بالمائة من اآلباء اليهود كانوا أحيانا  ١٧بها في النقب. وكشفت ورقة أخرى أن 

، جبة إفطار للمدرسة. أما بين المواطنين العرب في النقبيرسلون أبناءهم بدون و 

  .بالمائة من اآلباء تزويد أبنائهم بالطعام أثناء اليوم المدرسي. ٤٨فلم يتمكن 

  

  ٕاسرائيلالعرب و 

يصعب الحديث عن مستقبل إسرائيل دون التعرض للعالقة مع أربعة كتل عربية متمايزة 

و الفلسطينيون خارج األراضي ، ف بدول الطوقمتداخلة: الدول العربية و خاصة ما يعر 

و الفلسطينيون المقيمون علي أرض السلطة الفلسطينية ، الفلسطينية أي الالجئون الفلسطينيون

و أخيرا فلسطينيو الداخل أو عرب إسرائيل أو ، غزة و الضفة  -حتى اآلن–المنقسمة سياسيا 

  . ٤٨عرب 

و قسم البنية السكانية في إسرائيل تقسيمًا ، المنطقي و قد أغفل التقرير هذا التقسيم الواضح

"مجموعات ثالث وفقا لتباين الخصائص السكانية و االقتصادية لكل  ٩٧غير مألوف إلى

) جماعة ٣.) العرب٢.the ultra-Orthodox ٩٨المتدينون المتطرفون ) اليهود١مجموعة: 

بة لكل مجموعة علي حدة وسوف نعرض لتوقعاتنا بالنس .the majority groupالغالبية 

وفقًا لتلك الخصائص" و يمضي التقرير مقارنًا بين معدالت المواليد في كل جماعة مشيرًا أن 

% لدي اليهود ٦و ، % لدي العرب٣,٦و ، % لدي جماعة الغالبية٢,٢ذلك المعدل يبلغ 

ن و انخفاضها إلى المتدينين المتطرفين. ويتوقع التقرير ثبات نسبة المواليد لدي اليهود المتديني

 ٩,٨م حو ٢٠٢٨% لدي العرب. و يتوقع التقرير أن يبلغ تعداد سكان إسرائيل عام ٢,٢

  % يهود متدينون.١١% عرب و ٢٢مليون نسمة؛ منهم 

                                                 

 ٢٦٦ ص ٩٧

يعرف التقرير تلك الجماعة بناء علي المسح الصادر عن المكتب اإلسرائيلي المركزي لإلحصاء عن  ٩٨

و الذي يعرف األسر اليهودية التقليدية المتطرفة باعتبارها "األسرة التي ال تمتلك  ٢٠٠٥معدالت اإلنفاق عام 

و / أو لديها أطفال تقل أعمارهم عن ”   kollel“تليفزيون، و التي يدرس فيها رب األسرة في مدرسة تلمودية 

 .٢٦٦عاما أنظر ص  ١٨
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  مصر والرؤية المستقبلية اإلسرائيلية

ر أن تقوم التنبؤات في مثل تلك التقارير المستقبلية علي افتراض أو أكثر يتوقع كتاب التقاري

م" أن "هذه ٢٠٢٨تشكل التطور المستقبلي للظاهرة التي يعالجونها. و لقد حدد تقرير "إسرائيل 

و أن تحقيق سالم ، الخطة تقوم علي افتراض أنه لن يحدث تغير أساسي في موقفنا األمني

و سوف ييسر بشكل كبير إنجاز ، دائم سوف يغير من رؤيتنا لتطور االقتصاد القومي

تماعية واالقتصادية؛ علي عكس ما يمكن أن تؤدي استمرار حالة الحرب من األهداف االج

  ٩٩إعاقة لتلك اإلنجازات

ويعود التقرير فيؤكد تلك الفرضية بشكل أكثر تحديدًا حين يشير تحت عنوان "الموقف 

األمني/ السياسي" أن "الفرضية األساسية التي قامت عليها الدراسة هي أن العملية السياسية 

اتفاقيات و أنه يمكن التوصل إلى ، رائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية سوف تستمربين إس

مؤقتة تمكن الطرفين من العيش معا. و قد افترضنا أن إسرائيل سوف تصل  اتفاقية سالم 

شامل مع الفلسطينيين و الدول العربية خالل العقدين القادمين مما يتوقع معه تصاعد النمو 

؛ فإن ذلك ٢٠٠٣ – ٣٠٠١عاد مستوى "اإلرهاب"  ما شهدته الفترة  أما إذا، االقتصادي

  ١٠٠ سوف يوقف المسار االقتصادي اإلسرائيلي."

و الملفت للنظر ، يتوقف التقرير عند تأثير حرب أكتوبر علي النمو االقتصادي اإلسرائيليو 

تبارها أنه ال يتعامل مع تأثير تلك الحرب التي مضي عليها ما يقرب من أربعة عقود باع

_عام حرب يوم ١٩٧٣"عام  ١٠١واقعة تاريخية مضت و اندثرت تأثيراتها؛ بل يقرر بوضوح أن

كانت نقطة تحول في مسار االقتصاد اإلسرائيلي؛ فمنذ ذلك  Yom Kippur Warالكيبور 

إلى  GDP per capitaالعام و حتى اآلن انخفض معدل نصيب الفرد من الدخل القومي 

و صاحب ذلك الركود ، يعادل ربع ما كان عليه في السابق% سنويا و هو ما ١,٥

                                                 

  .٤٩ص ٩٩

  .٢٦٥ص  ١٠٠

  .٣١ص  ١٠١
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% سنويا و لم ٤٠٠م ما يتجاوز ١٩٨٤االقتصادي تضخم سريع متصاعد بلغ معدله عام 

م. لقد نجمت تلك األزمة االقتصادية عن ١٩٨٥يوقفه إال برنامج الحكومة االقتصادي عام 

، فضال عن أزمة البترول، ت الدفاعحرب يوم الكيبور  و ما صاحبها من ازدياد حاد في نفقا

  و االرتفاع العالمي في أسعار السلع األساسية"

  المهاجرون السوفييت

أنه "بعد اكتمال موجة الهجرة  ١٠٢يشير التقرير إلى مستقبل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل مؤكداً 

، تسعينياتاليهودية من االتحاد السوفييتي  إسرائيل و التي شكلت غالبية المهاجرين في ال

فإننا نتوقع استقرار المعدل السنوي للمهاجرين القادمين  إسرائيل في حدود عشرة آالف أي بما 

  ألف خالل الفترة التي يغطيها التقرير"  ٢٠٠يقدر بنحو 

أن موجات المهاجرين كانت تشكل عبر تاريخ إسرائيل عامًال أساسيا في نمو  ١٠٣يشير التقرير

لكن موجة المهاجرين الذين تدفقوا علي إسرائيل في التسعينات من  و، االقتصاد و اإلنتاجية

، االتحاد السوفييتي السابق لم يتم استثمارها كما يجب رغم ارتفاع مستواهم العلمي و التدريبي

و يرجع التقرير ذلك التعثر إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه عادة عملية اندماج المهاجرين 

و يتوقع التقرير أال تحدث تلك الموجة تأثيرها علي اإلنتاجية إال ، في ظروف العمل الجديدة

سوف يسهم هؤالء المهاجرون بخبراتهم  ١٠٤بعد عقد من الزمن؛ و حينها كما يقرر التقرير

و مقاومة التلوث مما سيفتح ، و معالجة المياه، المتخصصة في مجاالت التكنولوجيا البيئية

و مما قد ييسر إلسرائيل اختراق سوق أوروبا ، جرينمجاالت العمل أمام العديد من المها

و يشير التقرير إلى دراسة حديثة صدرت عن مؤسسة صمويل نيمان ، الشرقية المتسع

Samuel Neaman Institute  تقدر أنه خالل القرن القادم سوف تبلغ صادرات قطاع

من  ٤٠٠٠٠ف يستوعب التكنولوجيا البيئية سبعة باليين دوالر سنويا و أن ذلك القطاع سو 

  األيدي العاملة.

                                                 

 .٢٦٥ص  ١٠٢

 .٣٣ص  ١٠٣

 .٢٢٢ص  ١٠٤
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فيما نري فقد تجاهل التقرير فيما يتعلق بصعوبة استيعاب موجة المهاجرين القادمين من و 

االتحاد السوفييتي السابق عددا من الحقائق ذات الطابع النفسي االجتماعي تعرضنا لها في 

هيوني" ألقيت ضمن سياق محاضرة عامة بعنوان "أضواء نفسية علي الصراع العربي الص

  :٢٠٠٥١٠٥برنامج لجنة علم النفس, المجلس األعلى للثقافة, القاهرة, أول يونيو 

% من بين من يحملون ١٧تصل النسبة العددية لليهود السوفييت إلى حوالي  •

و تفوق نسبة الحاصلين علي شهادات جامعية بينهم نظيرتها ، الهوية اإلسرائيلية

و أنهم يضمون نسبة عالية من غير ، أضعاف لدى بقية اإلسرائيليين بأربعة

% وفقا لتقديرات الباحث المدقق ماجد الحاج في كتابه عن ٣٠اليهود تبلغ نحو 

و ، ٢٠٠٤"الهجرة والتكوين اإلثني لدى اليهود الروس في إسرائيل" الصادر عام 

الذي اعتمد فيه على سلسلة من الدراسات الميدانية التي قام بها على مدى عقد 

، الزمان. و هم بذلك يختلفون كيفيا عن بقية موجات الهجرة اليهودية إلسرائيل من

  إال فيما يتعلق بتبني مواقف أشد تطرفًا حيال الفلسطينيين. 

و لعل أهم ما ينبغي اإلشارة إليه فيما يتعلق بموضوعنا هو مقاومة هؤالء المهاجرين  •

ائيل و التي حرصت الصهيونية الجدد لالنصهار في الثقافة العبرية السائدة في إسر 

علي ترسيخها لدي أبناء إسرائيل من اليهود. أنهم علي خالف غيرهم من يهود 

لم يتنازلوا عن ثقافتهم األصلية: إنهم يتحدثون اللغة الروسية ، موجات الهجرة السابقة

التي فرضوها كلغة ثالثة علي أجهزة اإلعالم اإلسرائيلية الرسمية  جانب العبرية و 

، و هم متمسكون بعاداتهم و تقاليدهم و حتى بمأكوالتهم الروسية حتى اليوم، عربيةال

و يشير ماجد الحاج  أنه "في وسط الحي اليهودي بالقدس  يوجد متجر لبيع 

المشروبات و المأكوالت المستوردة من روسيا و التي بالتأكيد تخالف الشريعة 

والسمك الذي لم يشرف عليه حاخام  اليهودية؛ ألنها على سبيل المثال تبيع اللحم

يهودي. والالفتات داخل المتجر كتبت بالروسية وٕان كانت مكتوبة  في الخارج 

  باللغتين الروسية والعبرية". 

                                                 

مختارات فكرية بين علم النفس و السياسة (المجلد الثالث): أضواء نفسية على الصراع العربي  ١٠٥

 .٢٠١٠، دار المحروسة، ٢٠١٠،  دار المحروسة، اإلسرائيلي
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بل لقد ، ولم يقتصر األمر علي االحتفاظ باللغة والعادات و التقاليد الروسية القديمة •

و لعل أبرزها هو حزب (إسرائيل ، شكلوا داخل إسرائيل تجمعاتهم السياسية الخاصة

و يكفي ، أفغدور ليبرمان، ١٩٩٩بيتينو) أي إسرائيل بيتنا و الذي أسسه في مارس 

أن نشير إلى بعض ما يتضمنه برنامج الحزب فيما يتعلق بالموقف من الفلسطينيين: 

في كل مناحي الحياة ، يطالب الحزب بضرورة "فصل الضفة عن القطاع فصًال تاماً 

و علي إسرائيل ، بحيث يصبح هناك كيانان منفصالن في الضفة والقطاع، بدوالى األ

وأن المفاوضات مع أبي مازن يجب أن تتركز ، التعامل مع كل كيان بشكل مختلف

سابقة مع و اعتبار كافة االتفاقيات التي وقعتها الحكومات ال، على الضفة فقط

 "ةالسلطة الفلسطينية الغي

  

  تجاهل لجيل السابرا

د حرص التقرير علي إغفال االهتمام بالمعالجات التفصيلية لشرائح سكانية تتمايز داخل لق

و هي سمة تشمل العديد من ، المجتمع اليهودي كجيل السابرا و األشكنازيم و السفارديم

و قد أشرنا لذلك في عرضنا النقدي لتقرير صدر عن مركز ، التقارير اإلسرائيلية المشابهة

الذي أعد بواسطة معهد السياسة واإلستراتيجية بالمركز؛ و هو ، ١٠٦و ٢٠٠٦هرتزيليا عام 

عبارة عن ورقة عمل قدمت في المؤتمر السادس لمؤسسة هرتزيليا الذي انعقد في يناير 

حيث كانت بؤرة االهتمام في التقرير مقارنة تدرج االنتماءات لدي شرائح من ، ٢٠٠٦

والمستوى االقتصادي ودرجة التعليم وكذلك من اإلسرائيليين تتباين من حيث السن والنوع 

مغفلة ، حيث األصول الحضارية التي اقتصرت فيها المقارنات علي مقارنة العرب باليهود

المقارنة بين اليهود الذين تتباين أصولهم الحضارية رغم أن االستبيان قد تمت ترجمته إلي 

شأن العرب في إسرائيل ما زالوا دون  العربية و الروسية بما يعني أن اليهود السوفييت شأنهم

  أو أنهم يحاولون فرض التعامل بلغتهم األصلية كلغة قومية حية.، إتقان اللغة العبرية

                                                 

حفني، "تعليق نقدي", الشعور الوطني و األمن القومي اإلسرائيلي, سلسلة ترجمات, المركز الدولي قدري  ١٠٦

  . ٢٠٠٦للدراسات المستقبلية و اإلستراتيجية, نوفمبر 
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لتلك المجموعة من الشباب  ١٠٧وأشرنا في كتابنا شباب عجوز إلى التكوين السيكلوجى

األشكنازيم وينتمون ألصول غربية أعنى شباب ، اليهودي الذين يعيشون على أرض فلسطين

واختيارنا لتلك المجموعة بالذات دون غيرها ال يعنى على اإلطالق أي إغفال ألهمية دراسة 

التكوين السيكلوجى لشباب السفا رديم في إسرائيل. فمثل ذلك التكوين خليق دون شك بدراسة 

  غير أن الختيارنا المقصود أسبابًا أهمها:، منفصلة ومفصلة

يه من الشباب اإلسرائيلي هي التي ينطبق عليها بالتحديد أن تلك المجموعة االشكناز  .١

، تعبير السابرا في االستخدام اليومي لرجل الشارع في إسرائيل في حين أن السفا رديم

وال يقلل من أهمية تلك   وفقا لذلك االستخدام يقعون خارج نطاق ذلك المصطلح.

اإلسرائيليين وغير الحقيقة ما يذهب إليه بعض المتخصصين في اإلنسانيات من 

اإلسرائيليين من استخدام لمفهوم السابرا بحيث يغطى الشباب اإلسرائيلي ككل وعلى 

حد سواء؛ حيث إن الكتابات اإلسرائيلية توحي بأن مصطلح السابرا ليس سوى تسمية 

عبرية تدل على الشباب اإلسرائيلي، وتحت عنوان السابرا يدور الحديث عادة عن 

ل ومراهقين وما إلى ذلك، أي أنه حديث عن شباب. وطالما أن طلبة وجنود وأطفا

الشباب ظاهرة تعرفها المجتمعات البشرية جميعا؛ فإن تناول مصطلح السابرا باعتباره 

تعبيرًا عن واقع إسرائيلي فريد قد يعد تعسفًا ال محل له في محال التناول العلمي 

ين إنما يهدفون بذلك إلي ترسيخ الموضوعي، و غني عن البيان أن الكتاب اإلسرائيلي

صورة إسرائيل كمجتمع "طبيعي" ينقسم إلي أجيال عمرية و شرائح اقتصادية شأنه 

 في ذلك شأن بقية المجتمعات.

هم األقرب إلى تصور السلطة اإلسرائيلية  - وفقا لفهمنا لذلك التعبير  -إن السابرا  .٢

باألمر  -ك على أي حال لما ينبغي أن يكون عليه الشباب في إسرائيل. وليس ذل

المستغرب، فهؤالء السابرا ليسوا في النهاية سوى األبناء الشرعيين ألصحاب السلطة 

الحقيقة في إسرائيل، أعنى األشكنازيم، ولعل ذلك هو ما يفسر لنا ذلك الحرص 

الغريب على تركيز الضوء على تجربة الكيبوتزات باعتبارها البوتقة المأمولة لصهر 

 اب في المقام األول ثم لتقديم النموذج لغيرهم بعد ذلك.هؤالء الشب

                                                 

 . ١٩٧٨، مكتب شريف للطباعة والنشر، القاهرة، شباب عجوز: دراسة في سيكولوجية السابرا ١٠٧
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إن هؤالء السابرا يمثلون ولسنوات قادمة إحتياطى السلطة اإلسرائيلية بمعنى أنه إذا  .٣

كان لألشكناز التأثير األكبر على صنع القرار السياسي في إسرائيل اليوم، فإنهم 

ن خالل امتدادهم حريصون على أن يستمر لهم ذلك التأثير في المستقبل م

 الحضاري والسياسي والسيكولوجى كما يتمثل في أبنائهم أي في السابرا.

من بين العسكريين  -عددًا وتأثيرًا  - إن أولئك السابرا يمثلون الجانب الغالب  .٤

ومن هنا تكتسب دراسة األشكنازيم بالنسبة لنا  -اإلسرائيليين الذين يواجهوننا بالفعل 

لها لألسبقية األولى ؛ فلكبارهم اليد الطولي في اتخاذ القرار أهمية خاصة تبرر احتال

السياسي و العسكري في قمة الحكم في إسرائيل، ولشبابهم اليد الطولي أيضًا في 

اتخاذ القرارات التنفيذية العملية في الممارسة اليومية في كافة مناحي الحياة في 

  إسرائيل وفى مقدمتها الناحية العسكرية.

غي اإلشارة إلي ما حدث من تغيير في طبيعة تكوين األجيال اليهودية في هنا ينبو 

وبالتحديد جيل السابرا أي أولئك الذين ولدوا في إسرائيل و تربوا في المستوطنات ، ١٠٨إسرائيل

بعنوان  ١٩٧١والذين كانوا موضوعا ألول دراسة منشورة في هذا المجال عام ، الصهيونية

ر في هذا السياق إلى شارون باعتباره نموذجا بارزا من أبناء ذلك "تجسيد الوهم" وأود أن أشي

  الجيل من السابرا القدامى. 

شدت الرحال من روسيا إلي فلسطين أسرة يهودية صهيونية متشددة تضم  ١٩٢٨في عام 

مزارعا يدعي صموئيل موردخاي شينرمان و زوجته التي كانت تعمل بالتمريض لتستقر 

و أنجبت ، وائل المستوطنات الزراعية اليهودية التي أقيمت في فلسطيناألسرة في واحدة من أ

األسرة إثر وصولها الطفل "آرييل" الذي أصبح بعد أن تخلت عائلته عن لقبها الروسي القديم 

هو األوثق  -من بين قادة إسرائيل –"آرييل شارون" الذي نعرفه جميعا. و لعل شارون 

وميا في غزة: فعلي يدي شارون تم تدمير ما عرف باتفاقيات ارتباطًا بما يجري أمام أعيننا ي

و التي  ٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨أوسلو للسالم" حين قام بزيارته الشهيرة للمسجد األقصى في 

و هو صاحب ما عرف بقرار "االنسحاب من ، تفجرت علي إثرها االنتفاضة الفلسطينية الثانية

                                                 

سياسة (المجلد الثالث): أضواء نفسية على الصراع العربي مختارات فكرية بين علم النفس و ال ١٠٨

 .٢٠١٠، دار المحروسة، ٢٠١٠،  دار المحروسة، اإلسرائيلي
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رتب عليهما ما ترتب من أحداث ما زلنا نشهد و هما القراران اللذان ت، غزة من طرف واحد"

  تداعياتها حتى اليوم.

كان شارون نموذجا لجيل السابرا القديم الذي نشأ في أحضان جيل المؤسسين الرواد المقاتلين 

وتشرب مبادئهم. و  توالت أجيال السابرا و ظلت أعدادهم تتزايد بالتدريج إلي أن بلغت 

. أي أنهم يمثلون غالبية يهود ٢٠٠٨% عام ٦٨ثم  ، ١٩٩٣% في إحصاءات ٦٠,٧

إسرائيل اليوم. و لم ينشأ هؤالء السابرا الجدد في أحضان جيل أولئك الرواد القدامى 

و من ثم فإنهم يفتقدون ذلك ، بل نشأت غالبيتهم في ظل دولة قائمة بالفعل، المؤسسين

  لة. التكوين التاريخي المزدوج الذي ميز يهود إسرائيل عند نشأة الدو 

وهي أن غالبية سكانها اليوم ال تحمل خبراتهم ، لقد نشأت في إسرائيل حقيقة سكانية جديدة

، واختفت من أمتعتهم "حقيبة السفر الجاهزة دوما"، المعاشة سوي " التاريخ اإلسرائيلي" فحسب

و لم يعد في داخلهم ما كان يشعل حماس جيل المؤسسين الصهاينة من ذكريات 

عاناة اليهود في شرق أوروبا علي التحديد. لقد أصبحوا باختصار أكثر الهولوكوست و م

  ارتباطا بدولة إسرائيل علي أساس براجماتي جديد.

  

  خبرات ستة أمم صغيرة ناجحة

يعرض فيه لنماذج مختارة من أمم صغيرة ، يضع التقرير في نهايته ملحقا تحت هذا العنوان

يل من خبرات تلك األمم. و تضم القائمة خبرات ناجحة محددا بدقة ما يمكن أن يفيد إسرائ

تايوان؛ فيشير إلٍى دروس ثالثة يمكن أن تفيد و  والسويد أستونيا وفنلندا وأيرلندا وسنجابور

في تبسيط النظام الضريبي؛ و في استغالل موقعها السياسي  ١٠٩إسرائيل من خبرة أستونيا

م بالشفافية و النزاهة فضال عن كفاءة الجغرافي في لعب دور إقليمي؛ و في تميز قطاعها العا

، ١١٠الخدمات العامة. و يعرض التقرير للدروس التي يمكن أن تفيد إسرائيل من خبرة فنلندا

فيضع في مقدمتها أنها تعد نموذجًا ممتازًا لما ينبغي أن تكون عليه السياسات الصناعية في 
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ة في إقامة روابط قوية بين الجامعات القرن العشرين؛ فضًال عما أكدته الخبرة الفنلندية الناجح

و القطاع الخاص؛ باإلضافة إلى ما أحرزته فنلندا من نجاح في مجال تنظيم البنية التحتية 

العامة بما يتيح تشجيع االبتكار. ثم يعرض التقرير للدروس التي يمكن أن تفيد إسرائيل من 

على أهمية التخطيط والتنسيق ما تتميز به تلك الخبرة من التأكيد  ١١١خبرة أيرلندا فيشير

اإلستراتيجي؛ و من تركيز علي أهمية  تشجيع االبتكار كسياسة إستراتيجية؛ و من إبراز 

ألهمية الدور الذي يلعبه رأس المال البشري ومن ثم االهتمام بالتعليم بالدرجة األولي. ثم 

فيشير  تركيز  ١١٢يعرض التقرير للدروس التي يمكن أن تفيد إسرائيل من خبرة سينجابور

سينجابور طيلة أربعين عاما علي تحقيق هدف محدد وهو أن تكون في مقدمة دول جنوب 

شرق آسيا؛ و التركيز علي خلق نظام تعليمي قادر علي المنافسة العالمية خاصة في مجال 

الرياضيات؛ والتركيز علي إقامة بنية تحتية متميزة وخاصة في مجالي النقل واالتصاالت. ثم 

فيشير  نجاح السويد  ١١٣التقرير للدروس التي يمكن أن تفيد إسرائيل من خبرة السويد يعرض

في ضمان أن يستفيد القطاع األكبر من مواطنيها من عائد التقدم االقتصادي و التكنولوجي؛ 

و إلى الحرص علي االنفتاح علي السوق العالمية للتجارة واالستثمار مما أتاح لها بناء 

ضخمة تستثمر ألقصي حد رأس المال البشري؛ و  حرص الحكومة علي  مؤسسات اقتصادية

تشجيع المشروعات الناجحة و كذلك التزام أصحاب األعمال و القادة السياسيين علي حد 

سواء بتنحية مصالحهم الذاتية الضيقة في سبيل المصلحة العامة. و أخيرا يعرض التقرير 

فيشير في البداية  التشابه بين تايوان  ١١٤ة تايوانللدروس التي يمكن أن تفيد إسرائيل من خبر 

و إسرائيل من حيث ما تواجهه من مشكلة أمنية تتمثل فيما تمثله لها الجارة الصينية من 

و كيف أن تايوان قد تمكنت بالرغم من ذلك من تحقيق نجاح ، تهديد مستمر باستعادتها بالقوة

تايوان قد أصبحت مثل إسرائيل مكانا و كيف أن ، اقتصادي ملموس في األسواق العالمية

إليواء الالجئين الفارين من الصين بعد الثورة الشيوعية و الذين يتجاوز عددهم المليونين. لقد 
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كما نجحت  في ، نجحت تايوان في الفصل بين المسار األمني و مسار التقدم االقتصادي

متطورة و تبنت تايوان إستراتيجية المزج بين التكنولوجيا القديمة التقليدية و تلك الحديثة ال

  حديثة  تركز علي التنافسية التي تعتمد علي تطور نظامها التعليمي و التصنيعي.  

و ينتهي التقرير بعد استعراض تلك الخبرات الستة التي انتقاها استخالص "ستة مبادئ 

  :١١٥لإلستراتيجية الطويلة المدى"

ويقصد بذلك عدم الوقوف عند حدود قط ف اإلستراتيجي المتجاوز و ليس اإلستراتيجي •

بل التزام األمم بعملية ، تبني إستراتيجية ناجحة في مجال التنافسية العالمية

  إستراتيجية تمكنها من االستمرار في تطوير اإلستراتيجية القائمة.

لقد وجدنا في كل من الدول  High-Level Championsاألبطال المتميزون  •

و عادة ما يكون ، موقًا يقود المسيرة اإلستراتيجية طويلة المدىالستة بطًال سياسيا مر 

  رئيس الوزراء.

لقد تميزت كل من الدول الستة  Continuity Over Timeاالستمرارية عبر الزمن  •

بالتوافق العام على استمرارية االلتزام بخططها اإلستراتيجية رغم تغير الحكومات أو 

  االئتالفات المشكلة للحكومة.

لقد تميزت كل  Innovation Ecosystemمتطورة لتدفق وتبادل المعلومات شبكة •

دولة من الدول المشار ها بوجود مثل تلك الشبكة التي تربط بين الجامعات ومراكز 

بحيث تكون تلك الشبكة ، البحوث والوزارات والشركات والنظام التعليمي عامة

  ذات قيادات متميزة.، جيدة التمويل، محكمة التخطيط

لقد تميزت الدول المشار إليها بتوافر درجة  Social Contractالعقد االجتماعي  •

عالية من التماسك االجتماعي الذي تحقق من خالل جهد دءوب لخلق توافق بين 

العمل و اإلدارة والحكومة. و قد مكن ذلك التماسك االجتماعي من بناء خطة 

لتنافسية بين العمال وأصحاب إستراتيجية طويلة المدى توزع مكاسب العولمة وا
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األعمال والشعب بعامة. ولذلك فإن تلك الدول ال تكاد تشهد اضطرابات صناعية 

  أو إضرابات عمالية.

لقد تميزت الدول المشار ها  Focus and Specializationالبؤرية و التخصص  •

غالبًا بالتركيز علي هدف واضح محدد متخصص يتم االلتزام بتحقيقه التزامًا دقيقًا و 

 ما يترجم هذا الهدف في صورة شعار أو جملة واحدة بسيطة. 

  

  الدروس المستفادة

  ترى ما الذي يمكن أن نستفيده من قراءة مثل هذا التقرير؟ 

ضرورة أن نضع عالقاتنا مع إسرائيل في بؤرة اهتماماتنا؛ فغني عن البيان أن إسرائيل تربط 

و تحتل مصر و ، ت الداخلية و اإلقليمية و العالميةمستقبلها بالعديد من العالقات و التطورا

و لعل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية ، معاهدة السالم مكانة خاصة بين تلك العوامل

يناير في مصر تدفعنا إلي مزيد من التركيز و االهتمام بالرصد و  ٢٥و علي رأسها ثورة 

  حدوده معنا و امتداد ذلك إلي عمق سيناء.التحليل الدقيق لما يجري داخل إسرائيل و علي 

ضرورة االلتزام بالمرونة العلمية و االبتعاد عن البيروقراطية و الجمود في إعداد مثل  •

تلك التقارير المستقبلية. لقد وضع أصحاب التقرير نصب أعينهم من البداية أال 

لو عن ذلك يغفلوا ذلك الواقع المركب و المتغير الذي تعيشه إسرائيل؛ ولذلك تخ

االلتزام الحرفي بتفاصيل الخطة البحثية التي وضعوها في البداية بل قاموا بتطويرها 

وفقا للمستجدات. ولعل واقعنا المصري و العربي و هو األكثر تركيبًا يدعونا لمزبد 

  من االلتزام بهذا المسار.

يلي ضرورة تضافر التخصصات العلمية في تناول قضايا الصراع العربي اإلسرائ •

بعامة. لقد قام التقرير علي ما يعرف بمنهجية التشارك بين أكثر من تخصص 

بحيث ال ينفرد تخصص معين بصياغة  multi-disciplinary discourseعلمي 

الرؤية من منظوره العلمي المتخصص. ولعلنا األكثر احتياجا لتبني تلك المنهجية 

سياسية عن االجتماعية عن التشاركية بحيث ال تنفصل القضايا األمنية عن ال

  االقتصادية.
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ضرورة الربط بين المتخصصين وأصحاب الخبرة العملية: لقد استفادت الخطة من  •

واستفادت من ناحية ، الكفاءة األكاديمية ألعضاء الفريق في عالم البحث و العلم

أخري من تلك المعلومات والخبرات الثرية المتوافرة لدي اآلخرين من أصحاب 

  العملية. الخبرات

ضرورة إتاحة المعلومات دون عوائق بيروقراطية أو أمنية أمام العلماء الوطنيين. فقد  •

أتيح لفريق البحث ما يحتاجه من البحوث و المعلومات التي شكلت األساس 

 الضروري الالزم إلنجاز عمله.

 

  



 

 

  طارق فهمي٠بقلم د، اإلدارة والحكم

  

  تقديم 

وال ســيام فــي مجــال االقتصــاد والتنميــة وهــو ، ات متنوعــة كثيــرةواجــه المجتمــع اإلســرائيلي تحــديي

ـــذي يتطلـــب التصـــدي لهـــذه التحـــديات  مـــن خـــالل  تعميـــق روح الخدمـــة العامـــة فـــي  األمـــر ال

العقبـات  نظام عمل الحكومة في إسرائيل  يواجه بـالكثير مـن ؛ وال شك أن المجتمع اإلسرائيلي

  .على المدى الطويل

عـــدم االســـتقرار السياســـي  واالعتمـــاد الكامـــل علـــى التربيطـــات  ن أغلـــب العقبـــات مرجعهـــاإ

الشخصـــية لتعزيـــز وتنفيـــذ القـــرارات  الرســـمية  وغيـــر الرســـمية ؛ولهـــذا  ســـيكون مـــن المهـــم جـــدا 

ب وأنمــاط حديثــة يتطــوير اآلليــات المؤسســية التــي تفعــل أداء الحكومــة مــن خــالل اعتمــاد اســال

  .ية واالقتصادية واالجتماعيةوتسهيل آليات التعامل مع التحديات السياس

إن قــدرة إســرائيل علــى التعامــل بنجــاح مــع هــذه التحــديات ســيكون بالتأكيــد متعلقــًا بــاألداء العــام 

وفيمــا يتعلــق بالنظــام السياســي وتركيبــة ، للنظــام المؤسســي والقطاعــات الرســمية وغيــر الرســمية

هــذه األمـــور   والمؤسســات والعمليــات الحكوميــة الجاريــة وعالقــة األجهــزة، ونمــط وشــكل الحكــم

اإلصـالح  الشـامل فـي النظـام  تؤثر على قدرة الدولـة علـى النهـوض علـى المـدى الطويـل تجـاه

  السياسي.

فهناك مخاوف مـن أن يـؤدي النقـاش العـام حـول صـنع السياسـة الخاصـة بـاإلدارة ونمـط الحكـم 

إسـرائيل متخلفـة ف، إلي مزيد من الفشل  وبقاء األوضـاع علـي مـا هـي عليـه وعـدم انجـاز شـيء

كثيرًا في أداء السياسة العامة و تشكيل آليات الدولة الواحدة سواء لإلدارة أو التخطـيط للقضـاء 

من البلدان التي لم تنجز بعد التغييرات المؤسسية  علي النمط البيروقراطي فإسرائيل هي واحدة

حة الدوليـــــة أو الســـــا ال ســـــيما بالمقارنـــــة مـــــع دول أخـــــري فـــــي، المطلوبـــــة  فـــــي مجـــــال اإلدارة

حيـــث ال يوجـــد مـــن يقـــر داخـــل القطـــاع الحكـــومي بضـــرورة التغييـــر والســـعي النجـــاز  اإلقليميـــة

  المطلوب والقفز علي الواقع الراهن من الفشل والتردي الذي يعم مؤسسات الدولة.
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ال يمكــــن إلســــرائيل أن تتوقــــع أن اقتصــــادها الــــراهن يمكــــن أن يعمــــل بشــــكل  فــــي هــــذا االطــــار

القيـــود البيروقراطيـــة والســـلبية ليمضـــي خطـــوة هامـــة لتحقيـــق النمـــو  تحـــرر مـــنأن  ي صـــحيح أو

ة وأن البيروقراطية تعبر عن نفسها  فـي كـل قطاعـات الدولـة ولهـذا أصـبح صخا ، االقتصادي

لزامـــًا علـــى منفـــذي السياســـات  وصـــناعها العمـــل علـــي إظهـــار النتـــائج وفقـــا ألهـــداف يحـــددها 

فهنــاك عالقــة قويــة بــين  فيــذ السياســات وتقيــيم جودتهــا.و اإلشــراف علــى تن واضــعو السياســات.

   درجة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة والمتوقع اإلداري منها.

يبـدو أن الهـدف الرئيسـي للخدمـة العامـة التـي نشـهدها اليـوم فـي إسـرائيل هـو إعـادة ، باختصار

وتجــدر اإلشــارة ، وميوتعزيــز آليــات مؤسســية للتخطــيط والمداولــة علــى المســتوى الحكــ التأهيــل

الي أن الفشل في إقرار إستراتيجية إدارية عامة للدولة والخروج من أجواء التردي في قطاعـات 

اإلدارة   يرجع أساسا إلى التغيير المتكرر للوزراء وعدم استقرار الحكومات اإلسرائيلية ومراقبـة 

  القتصاد الدولي. و الفشل في التكيف مع ا  وزارة المالية المركزية أكثر من غيرها

وبالتالي وعلى مـدى السـنوات القادمـة فـان علـي إسـرائيل السـعي لخلـق اآلليـات المؤسسـية التـي 

  .من شأنها تحسين عملية صنع القرار

والعمل في القطاع العام في إسرائيل بكل قطاعاته مع تقليـل دور  وتقترح الخطة تحسين األداء

فـي العـالم حـول  ير من تجربة االقتصاديات الناجحـةوتشير الخطة إلمكانية نقل الكث الحكومة.

   النمو السريع وزيادة القدرة التنافسية. أهمية  دور القطاع العام في تحقيق

وتـــدعو الخطـــة إلجـــراء اإلصـــالحات المؤسســـية التـــي تركـــز علـــى خلـــق "تمكـــين"  مؤسســـات  

جــات المــواطنيين التصــرف وفقــا ألهــداف الحكومــة واحتيا الخدمــة العامــة التــي هــي قــادرة علــى

، ؛وبعبــارة أخــرى فــإن اآلليــات العامــة المقترحــة ال تســعى إلــى خلــق واقــع مســتقر التــي تخــدمها

وينبغـي أن ، وٕانما باألساس إفادة الدولة والمواطنين خاصة وأن إسرائيل مجتمع متعدد الثقافـات

ارة مـن هـذا الحكومـة ونظـام اإلد  تبنى القدرات الوظيفية في الخدمة العامة بصرف النظـر عـن

   المنطلق.

وســيتم بنــاء هــذه الخدمــة العامــة مــن قبــل الــرأي العــام كوســيلة لتعزيــز عملهــا و بحيــث ال تكــون 

تحــدث مــن وقــت آلخــر مــؤثرة علــى  إجــراء  التغيــرات السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة التــي

نوعيـة المجـال الزراعـي  و   :مهمـات رئيسـية هـييشمل المخطـط  الخدمة العامة وسوف جودة
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وٕادارة محترفـــة مـــن بـــين  قيـــادات الـــدرجات العليـــا والمتوســـطة الـــذين يعملـــون حاليـــا فـــي  القيـــادة

ليكون بمثابة محور لتعبئة التغيير المنشود في مجال الخدمـة العامـة ؛و صـنع ، وزارات مختلفة

ة وٕاقامـ، وزارات الحكومـة نفسـها السياسات وٕادارة وحدات السياسات في مكتـب رئـيس الـوزراء و

وٕادارة المعرفـة داخـل وخـارج ، من خـالل بـرامج تـدريب المـوظفين، وسائل لتطوير نموذج العمل

واالســـــتثمار فـــــي القـــــوى البشـــــرية النوعيـــــة وتطـــــوير الوظـــــائف اإلشـــــرافية و ، تطـــــوير البحـــــوث

مـن خـالل خلــق جـودة الخدمــة ، الخدمـة العامــة وسـوف تســهل هـذه الخطـوات تعزيــز األسـاليب.

  وتقييم نتائج األعمال باستمرار. ،التي تحدد أهدافها

مثــــل هــــذا النظــــام ســــوف يســــهل  مــــن تعزيــــز األهــــداف المشــــتركة بــــين الحكومــــة والقطاعــــات 

االقتصـــادية واالجتماعيـــة ويســــهل عمليـــة صـــنع القــــرار داخـــل المنظمـــة وبــــين المنظمـــات مــــن 

  مختلف القطاعات.

  

  المعضالت والتحديات

ضعف عديدة تتعلق بالعديد من اإلشكاليات يعاني القطاع العام في إسرائيل من مواطن 

  :نتائج هذا الضعف مرجعها ما يلي  و

وضــــعف التخطــــيط ، مــــن قبــــل مــــوظفي الخدمــــة العامــــة :تقلــــص مجــــاالت المســــؤولية -

ولهذا لم يعد القطاع العام العبـا كبيـرا فـي صـنع السياسـات وتنفيـذها ، وهيئات التداول

 لمختلف القضايا.

فقـــد تـــدهورت  والمـــداوالت الطويلـــة األجـــل والتخطـــيط :فـــةفقـــدان المهنيـــة وتراجـــع المعر  -

والخدمـــة العامـــة  وفقـــدت دورهـــا فـــي العمليـــات المباشـــرة بواســـطة  ، األعمـــال الحكوميـــة

وأدت إلــى تآكــل تــدريجي للســلطة اإلداريــة مــن خــالل مــوظفي ، قيــادات الخدمــة العامــة

 الدولة وراسمي السياسات وموظفي الخدمة العامة.

وكـــذلك المتابعـــة فـــي تنفيـــذ السياســـات وتفعيـــل ، للسياســـات العامـــة عـــدم وجـــود آليـــات -

ونقـــــل المعلومـــــات مـــــن صـــــانعي السياســـــات لمقـــــدمي الخـــــدمات   القـــــوانين واللـــــوائح.

والمعرفــة  ، ووجــود فجــوات بــين السياســة التــي تقــوم علــى المعرفــة المحــدودة أنفســهم.

 المجهولة داخل الجهاز اإلداري.
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عـن طريـق التعاقـد مـع مؤسسـات  أو، يـة لتـدريب المـوظفين الكبـارويقترح لهذا الهدف إنشـاء كل

التعلـــيم العـــالي لبنـــاء المنـــاهج المناســـبة فـــي اإلدارة العامـــة حيـــث يـــتم حاليـــا تـــدريب المســـتويات 

المهنيــة فــي الهيئــات  دون تخطــيط أو مفهــوم واضــح  للهــدف الشــامل المنشــود وينبغــي تطــوير 

ـــ ـــة ف ـــرامج التدريبي ـــانوني الخـــدمات العامـــة والب ي إســـرائيل دون  اإلفـــراط فـــي إضـــفاء الطـــابع الق

للخدمـــة العامـــة  واالعتمـــاد علـــي التشـــريعات الزائـــدة والقيـــود المفروضـــة علـــى مـــوظفي الخدمـــة 

  وبتشجيع من الحكومة وبدعمها. ، العامة في سياق الوفاء بمهامها

، الخدمــة العامــةالشــك أن هنــاك تــأثير مباشــر مــن التقلبــات السياســية وانعكاســاتها علــى حجــم و 

ــــــاتج عــــــن ــــــي مجــــــال  واســــــتمرار النظــــــام العــــــام وعــــــدم االســــــتقرار الن ــــــرات االقتصــــــادية ف التغي

لــم تعــد الخدمــة العامــة تخطــط برؤيــة شــاملة ، وٕالــى حــد كبيــر. االجتماعيــة واالقتصــادية  الرفــاه

كـذلك  تفتقـر قـدرات مـوظفي الدولـة إلـى ، وتواجه صعوبات وتفتقـر إلـى المنظـور طويـل األجـل

 .عمل السليمال

   فعلى مر السنوات  قلت قدرة الوزارات الحكومية على إجراء التخطيط اإلستراتيجي. 

وفشـلت  فقدت وزارات الحكومة المتالحقة قدرًا كبيرًا من معرفتهم  في مجـاالت تخصصـهم كما

المؤسسات الرسمية في وضع سياسة طويلة األجل على الـرغم مـن أنهـا ال تـزال مسـؤولية عـن 

، تعتمـــد علـــى منفـــذي السياســـات التقليـــديين فـــي الســـلطة التنفيذيـــة التـــالي فقـــد أصـــبحتوب ذلـــك

   والخدمة العامة.

وعــــدم كفايــــة ، فــــي ظــــل غيــــاب اإلدارة الفعالــــة والعجــــز الشــــديد فــــي الميزانيــــة العامــــة للدولــــةو 

 يستمر الهجوم علي كل خطوة نحو اإلصالح والتطوير. الخدمات

، لصغيرة العامـة؛ اعتمـاد أسـاليب اإلدارة مـن قطـاع األعمـالوقد دعت الخطة إلنشاء الخدمة ا

والمــواطنين. والوقــوف فــي ، واالســتجابة لمطالــب العمــالء، وجعــل الخدمــة العامــة أكثــر مرونــة

مواجهة العديد مـن الظـواهر السـلبية للبيروقراطيـات العامـة حيـث نمـت المنظمـات البيروقراطيـة 

  على النحو األمثل. ز عملهاالعامة  بدرجة كبيرة بحيث ال يمكن إنجا

   كما  بدأت المنظمات البيروقراطية العامة التركيز على سياسة المدى القصير.

لــم  تســتثمر منظمــات الخدمــة العامــة جهودهــا فــي تطــوير خبــرات وقــدرات  موظفيهــا وتحقيــق و 

  أفضل النتائج الممكنة.
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قـدمت اللجنـة ، ١٩٨٤م ففي عام، و قد عانت منظمات الخدمة العامة من صور سلبية عديدة

)إلجراء التغيير الجوهري  Kuberskyتقرير  القومية مقترح إصالح القطاع العام في إسرائيل(

وقــدمت اللجنــة توصــيات  .والــتخلص مــن سياســة الفشــل وأنصــاف الحلــول والمراجعــات الوهميــة

ب وتتوافــق مــع العديــد مــن اإلصــالحات المقترحــة التــي بــدأت تكتســ، تتناســب مــع روح العصــر

بمـــا فـــي ذلـــك خفـــض حجـــم القطـــاع العـــام ؛تحســـين الخدمـــة المقدمـــة ، زخمـــًا فـــي تلـــك الســـنوات

ومـــا إلـــى ذلـــك ، وتحويـــل المهـــام الروتينيـــة مـــن اإلدارة الحكوميـــة إلـــى هيئـــات أخـــرى، للمـــواطن

والغريـــب انـــه لـــم يـــتم تنفيـــذ معظـــم توصـــيات ، اتخـــذت خطـــوات مختلفـــة لـــدعم تنفيـــذ اإلصـــالح

والمعروفــة باســـم ، جــرت محاولــة لمعهـــد إصــالح الخدمــة العامــة، ١٩٩٤و فــي عــام  التقريــر.

اسـتهدفت ، لإلصـالح الشـامل Kuberskyوعلى النقيض من نهج لجنة  "الوزارات النموذجية".

، الوصـول لرقابــة تنفيـذ التغييــرات فـي المؤسســات والقطاعـات الفرعيــة والخدميــة  هـذا اإلصــالح

وكـان هـذا اإلصـالح يسـعي  دارة الخدمـة العامـةوفي نهاية المطـاف السـعي إلـى شـكل جديـد إل

  :إلي ما يلي

ــــة • ــــة الخدمــــة المدني ــــر دور لجن ــــة، تغيي ــــى  مهــــام مهني ــــه إل ووضــــع  مــــن خــــالل تحويل

السياسات المتعلقة بالموارد البشرية في  مجال الخدمة العامة ورصد آليـات وخطـوات 

ـــذ ؛. ـــنهم مـــن تعزيـــز اســـتقاللية وزارات الحكومـــة مـــن خـــالل التنفي إدارة مواردهـــا  تمكي

وعلــى الــرغم مــن   وكيفيــة تحقيــق أهــدافها. بشــكل مســتقل ومــنحهم ســلطة اتخــاذ القــرار

نجـــاح اإلصـــالح الجزئـــي فـــي بعـــض الـــوزارات، فـــإن هـــذا اإلصـــالح لـــم ينـــتج التغييـــر 

   المطلوب.

تــــــــم محاولــــــــة أخــــــــرى إلدخــــــــال إصــــــــالحات فــــــــي القطاعــــــــات ، م١٩٩٩وفــــــــي عــــــــام  •

صـــل صـــنع السياســـة عـــن وحـــدات السياســـات وتضـــمنت المقترحـــات التـــي تف الرســـمية

المنفذة ؛ إجـراء تغييـرات فـي عمليـة التخطـيط ووضـع الميزانيـات الحكوميـة ؛ تفـويض 

، واإلشــراف، صــنع التغييــرات المشــاركة فــي الكنيســت، الصــالحيات للــوزارات المختلفــة

وهـــذه المحاولـــة أيضـــًا بـــاءت  مجـــال المـــوارد البشـــرية.  وٕاجـــراء تغييـــرات أساســـية فـــي

وأثنـــاء تـــولي أيريـــل شـــارون منصـــب رئـــيس الـــوزراء وبنيـــامين نتنيـــاهو وزيـــر ، لفشـــلبا

وقـــد عـــزز ، اتخـــذت خطـــوات مختلفـــة فـــي مضـــمون اإلصـــالحات الحكوميـــة الماليـــة 

وزراء الماليــــة المتعـــــاقبين اتجاهــــا لتخفـــــيض حجــــم الخدمـــــة العامــــة  والتزاماتهـــــا دون 
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ــــدابير ورصــــد ــــيم هــــذه الت ــــة لتقي ــــة محاول ــــار المترتب ــــة الحكومــــة وعملهــــا  اآلث ــــى بني عل

وكانــت هــذه التغييــرات ال تحظــي بــدعم  الخبــراء فــي مجــال اإلصــالحات  .ومجاالتهــا

واقترحــت مجموعــة مــن التوصــيات وتنفيــذها لتحســين أداء الحكومــة ، اإلداريــة العامــة

فإن التغيير المأمول لم يكن فـي صـالح ، ومع ذلك الوزارات ذات الصلة. وتفعيل دور

  .ةالخدمة العام

و الشـــك ان  القطـــاع العـــام فـــي إســـرائيل يعـــاني مـــن نفـــس المشـــكالت التـــي يعـــاني منهـــا كـــل 

فإن ظـروف اإلصـالح الشـامل لـم يـتم حتـى ، وعالوة على ذلك  قطاعات األعمال في الخارج.

   اآلن في إسرائيل.

  

  التوصيات

بشـكل أفضـل إن الهدف من التوصيات الواردة  في الخطـة هـو تمكـين الدولـة وقادتهـا للتعامـل 

ـــة مـــع ـــاة إســـرائيل االقتصـــادية واالجتماعي ويتوقـــع أن ، التحـــديات والمشـــكالت اإلداريـــة فـــي حي

وتتضـمن التوصـيات المؤسسـية التغييـرات التـي مـن شـأنها أن تسـهم فـي  تسـتمر فـي المسـتقبل.

كذلك  فـي مجـال الخـدمات العامـة و تطـوير أداء ، تحسين عملية صنع القرار وعمليات التنفيذ

ظفين.وسيتم تنفيذ اإلصالحات التي اقترحت بنهج  مرحلي وليس شامًال وفي ظل  تعـاون المو 

وثيق مع موظفي الخدمة العامة وعلي أن يكـون الهـدف اإلسـتراتيجي الـدائم العمـل علـي تقويـة 

واســـتعادة الفعاليـــة واالنجـــاز بـــدال مـــن اســـتمرار رصـــد ، الحكومـــة بأكملهـــا ودعـــم رئـــيس الـــوزراء

   .ها هكذا تقر الخطة نهجها سواء لإلصالح اإلداري أو السياسيالمشكالت وتدوين

  ملخص التوصيات

إنشـــاء وحـــدة إداريـــة سياســـية لصـــياغة وٕادارة السياســـات العامـــة تتمثـــل فـــي اشـــراف رئـــيس  -١

مســـائل (مجلـــس  الـــوزراء وتشـــمل الوحـــدة قضـــايا اقتصـــادية واجتماعيـــة ؛ وحـــدة لألمـــن و

جيــا والتعلــيم العــالي ؛ ووحــدة للقضــايا التــي تتطلــب وحــدة للعلــوم والتكنولو ، األمــن القــومي)

  اهتمامًا خاصا على أساس محدد.

إضــــفاء الطــــابع المؤسســــي علــــى نمــــوذج مبتكــــر لصــــياغة السياســــات واإلدارة فــــي جميــــع  -٢

  للحفاظ على عالقات عمل وثيقة داخل الوزارات.، ووزارات الحكومة وحدات
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وزارة التجـارة والصـناعة   لتـي تأخـذ بهـاإنشاء مجلـس وطنـي مـن أجـل المنافسـة والعولمـة ا -٣

  والعمل. 

ولتعزيـــز مهـــام  اقتــراح إنشـــاء مجلــس جديـــد مخصــص لقضـــايا محـــددة يتبــع رئـــيس لــوزراء -٤

وسـوف تنـدرج هـذه المجـالس تحـت  المجلس الوطني االقتصادي. مجلس األمن القومي و

  المدير العام لسياسة الحكومة.  رئاسة رئيس مجلس الوزراء بصفته

ليكـون تحـت إدارة رئـيس ، ١٩٩٩الـذي أنشـئ فـي عـام ، ور مجلس األمن القـوميتفعيل د -٥

  الوزراء

وسـيتم تعزيزهــا  تأسـيس وحـدة التـداول والمـوظفين فـي الشــؤون الخارجيـة والقضـايا األمنيـة. -٦

ولجنـة ليبكـين ، لجنـة فينـوغراد :من قبل لجنتـين ٢٠٠٧المبادئ التي صيغت في  من قبل

من القومي أيضًا بمثابة مستشار األمن القومي لـرئيس وسيكون رئيس مجلس األ شاحاك.

   الوزراء.

تفعيـــل المجلـــس الـــوطني لالقتصـــاد والمجتمـــع وقـــد أنشـــي المجلـــس االقتصـــادي فـــي عـــام  -٧

ويعمـــــــــل المجلـــــــــس كمركـــــــــز للتنميـــــــــة  .بهـــــــــدف تعزيـــــــــز مهـــــــــام رئـــــــــيس الـــــــــوزراء ٢٠٠٦

توسـعت  مهامـه وقـد  مع التوجـه المنهجـي / اإلسـتراتيجي.، ووضع السياسات االقتصادية

وســيكون رئــيس المجلــس أيضــًا فــي خدمــة المستشــار  لتشــمل رســميا القضــايا االجتماعيــة.

االقتصادي واالجتماعي لرئيس مجلس الـوزراء وسـيقدم المجلـس مـن ممثلـين عـن مختلـف 

 القطاعات االقتصادية واالجتماعية.

مجلس الجديد المعين إنشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا و تقترح  الخطة إنشاء ال -٨

لتشكيل وصياغة السياسات العامة في مجـاالت العلـوم والتكنولوجيـا  لتمكين رئيس الوزراء

والتعلـــيم العـــالي، التـــي ســـتكون بمثابـــة األســـاس للحفـــاظ علـــى تفـــوق إســـرائيل النـــوعي فـــي 

وســـوف يتـــألف المجلـــس مـــن المـــوظفين والجمهـــور العـــام مـــن ممثلـــي  الســـنوات القادمـــة.

وســيكون رئــيس المجلــس أيضــًا بمثابــة مستشــار رئــيس الــوزراء للعلــوم  االت.مختلــف المجــ

حيث أن هذا المجلس الجديد سيعمل كمنتدى لوضع السياسـات اإلسـتراتيجية  والتكنولوجيا

وفي ضوء رصد وتقييم مجـاالت التعلـيم،  في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي.

نولوجيــة واالقتصــاد ككــل، وتقتــرح الخطــة إنشــاء منتــدى والبحــوث العلميــة األساســية، والتك
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وسيتم وضع أولويات لهذا   رفيع المستوى لجميع الوزارات الحكومية والهيئات ذات الصلة.

ــــــي تمولهــــــا  ــــــدابير الت ــــــع الت ــــــد السياســــــات، وتنســــــيق جمي ــــــوم بتحدي ــــــي أن يق ــــــدى عل المنت

كبير  ط المنتدى بمكتبكما سيتم رب  وسوف يكون تابعا لمكتب رئيس الوزراء. الحكومة.

العلماء، ومـع ذلـك، يجـب علـى المنتـدى أن يكـون مسـتقال عـن مكتـب رئـيس العلمـاء كمـا 

ـــادئ التوجيهيـــة  ـــيم مســـبق ووضـــع المب ـــدة وٕاعـــادة تقي ـــرامج جدي ـــدة، وب يقتـــرح أولويـــات جدي

للسياسـة (التــي تضــطلع بهــا حاليــا وحــدات الحكومـة). كمــا ستشــكل  وحــدة لتقــديم المشــورة 

  المختلفة. لرئيس الوزراء بشأن القضاياوالدعم 

وسيتم ، وفي كل األحوال فإن جميع المجالس المقترحة ستسعي للتعامل مع إدارة طويلة األجل

إنشــاء لجــان عامــة متخصصــة وســتعطى التمثيــل المناســب للهيئــات ذات الصــلة المتعلقــة بكــل 

   .القضايا

ن وحــدات التحليــل / إدارة السياســة تقتــرح الخطــة إلضــفاء الطــابع المؤسســي نموذجــا مبتكــرا مــ

الهـــدف مـــن هـــذه الوحـــدات هـــو مســـاعدة واضـــعي  العامـــة فـــي وزارات الحكومـــة علـــي أن يكـــون

وسوف تركز وحدة التخطيط والبحوث وتحليل السياسات وتقييمها فـي كـل   السياسات ومنفذيها

ــ  أمــا أهــم  الموضــوعات، علــى قضــايا السياســة العامــة وتنفيــذها وزارة ات فهــي علــي واألولوي

  :النحو التالي

  إجراء تحليل السياسات بشأن المعضالت المركزية في اإلدارة. •

   وذلك باستخدام تدابير تحقيق أو وسائل أخرى.، تحديد عمليات التقييم لنشاط الوزارة •

   ولدعم وحدات مختلفة.، إنشاء مركز إلدارة المعرفة في مجاالت الوزارة •

   البني التحتية في الوزارات والقطاعات.تشجيع عمليات التغيير في أنماط  •

مـن خـالل ، ربط ودمج قضـايا السياسـة الخاضـعة لسـلطة الـوزارة مـع السياسـة الوطنيـة •

التفاعـــل مـــع وحـــدة صـــنع السياســـة واإلدارة فـــي مكتـــب رئـــيس الـــوزراء. وهـــذا النمـــوذج 

  وعناصرها للقيام بدور القيادة.، يمكن كل وزارة

فســـــة والعولمـــــة المتاخمـــــة  يتبـــــع وزارة التجـــــارة إنشـــــاء مجلـــــس وطنـــــي مـــــن أجـــــل المنا •

وســـيكون هـــذا المجلـــس منبـــرًا لمناقشـــة التـــدابير الالزمـــة وتعميـــق  والصـــناعة والعمـــل.
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وسوف يكون تابعا  القدرات التنافسية الدولية على أساس االبتكار في مجال األعمال.

كـــين اســـتقالل وتم، والمنتســـبة جزئيـــا مـــع الحكومـــة، لـــوزارة التجـــارة والصـــناعة والعمـــل

البحــوث وســوف يكــون مســئوال عــن تشــكيل السياســات الوطنيــة الصــناعية / التنافســية 

وعلـــي أن يعطـــى األولويـــة للبحـــوث والقـــدرة ، وٕادمـــاج إســـرائيل فـــي السياســـات العالميـــة

 المهنية غير المتحيزة.

تطــــوير األعمــــال التجاريــــة المحليــــة، وتشــــجيع االســــتثمار األجنبــــي وتشــــجيع البحــــث  •

 ر (وظائف موجودة بالفعل في وزارة التجارة والصناعة والعمل).والتطوي

  تعزيز دور موظفي الخدمة العامة: موظفو القيادة العليا والمتوسطة. •

 تعزيز الكفاءة المهنية للموظفين وفقا للخبرات. •

  تحسين مرونة موظفي الخدمة العامة والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة. •

  

  طوات التاليةوينبغي اتباع الخ

وسوف تكون هناك حاجة  تحديد متطلبات الحد األدنى لدخول الموظفين في الخدمة. •

فــي المناصــب اإلداريــة المركزيــة لقــدرات محــددة، والحصــول علــى درجــة جامعيــة فــي 

  اإلدارة.

واحتياجــــات  تــــدريب المــــوظفين علــــى العمليــــات المناســــبة فــــي مجــــال الخدمــــة العامــــة •

س أن معظــم البـــرامج التدريبيــة فــي مجـــال الخدمــة العامـــة التطــوير المهنــي علـــي أســا

تحتـــــاج لمراجعـــــة وتقـــــويم.وال يســـــمح حاليـــــا للمـــــوظفين فـــــي الخدمـــــة العامـــــة باختيـــــار 

 .موضوعات الدراسة تقريباً 

مــن خــالل صــياغة األهــداف   تطــوير عمليــة التخطــيط والمداولــة فــي الخدمــة العامــة •

أسسـة عمليـة التقيـيم ألداء المنظمـات م أمر ضروري في المقـام األول مـن أجـل  فهي

 إلى جانب صياغة األهداف. وتنظيم اإلشراف على الخدمة العامة

الشـــروع فـــي تطـــوير خدمـــة مـــن الخـــدمات فـــي ظـــروف عـــدم اليقـــين، وذلـــك اســـتجابة  •

الدولــة للحفــاظ علــى الســيطرة  يجــب إنشــاء أنمــاط العمــل لتمكــين الحتياجــات جديــدة و
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هـــــا  بنـــــاء علـــــي التطـــــوير المهنـــــي بـــــين القطـــــاعين علـــــى المنـــــاطق التـــــي يـــــتم اختيار 

مــن أجــل تحســين القــدرات وزيــادة  والخــاص واعتمــاد  نهــج اإلشــراف التعــاوني  العــام

    الشركاء في هذه العملية. مسؤولية مختلف

  

   النتائج واالنعكاسات

وتوســيع نطــاق االحتــراف وتحــول االنتبــاه إلــى ، إجــراء تغييــرات فــي عمليــات الــتعلم والعمــل .١

   جوهر في أي تطويرا داري خالق.ال

وســـوف يعطـــي  ســـيتحقق فـــي عمليـــة خلـــق روح العمـــل للخدمـــة العامـــة تغييـــر فـــي العمـــل .٢

ـــًا فعـــاًال فـــي اتجاهـــات العـــاملين ـــًا مركزي فضـــال عـــن تحديـــد مـــواقفهم تجـــاه ، التطـــوير مكان

  منظمات القطاعات األخرى.

، مـة وغيرهـا مـن المنظمـاتسيتحقق في هذه العمليـات تغييـر فـي العالقـة بـين الخدمـة العا .٣

   :والمواطنين و سيتمثل ذلك فيما يلي

   مزيد من االهتمام المتبادل. •

   تقليل السلبية تجاه الخدمة العامة. •

  تسهيل التعاون بين الدولة والمنظمات اإلدارية للمساهمة في تنفيذ السياسة العامة.  •

  

  التعليق

  :تكمن أهمية هذه الخطة في أمرين

 -٢٠٢٠فـــي تـــاريخ إســـرائيل( توجـــد خطـــط شـــاملة إســـرائيل  خطـــة مـــن نوعهـــاأنهـــا أول ، أوالً 

٢٠٧٥-٢٠٣٥( 

مفوضية العلـوم «و من جهة أميركية ، اإلسرائيلية تحظي بدعم رسمي  من قبل الحكومة، ثانًيا

فـــي الحاضـــر ، و تنظـــر إلـــى العالقـــة بـــين الـــدولتين، »اإلســـرائيلية -األميركيـــة  والتكنولوجيـــا

  .والدولية اعتبارها عنصًرا مهما في سياق الحفاظ على مصالحهما اإلقليميةب، والمستقبل البعيد
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إلـى تحقيـق نمـو ، فـي هـذا الجـزء المتعلـق مـن الحكـم واإلدارة» م٢٠٢٨إسرائيل «وتتطلع خطة 

فــي ، تقلــيص الفجــوات االجتماعيــة ســعيًا إلــى جعــل دولــة إســرائيل تحتــل وٕالــى، ســريع ومتــوازن

 الرائـدة دوليـا فـي المنجـزات ١٥ - ١٠موقًعا بين الدول الــ ، قبلةالعشرين الم غضون السنوات

  .االقتصادية وفي نمط الحياة

، غــرار: االقتصــاد والمجتمــع علــى، وهــي تبحــث فــي عــدد كبيــر مــن الموضــوعات والمجــاالت

كمــا تبحــث فــي قضــايا السياســة العامــة  .العلــوم والتكنولوجيــا، العولمــة، الســلطة واإلدارة العامــة

والبحــث ، والتعلــيم العــالي، والتعلــيم، الوطنيــة والبنيــة التحتيــة، بســوق العمــل، أيضــاً ، لةالمتصــ

  .والصناعات التقليدية، العلمي

و الســعي للنمــو ، وتركــز الخطــة علــي تطــوير التعــاون المشــترك بــين إســرائيل والواليــات المتحــدة

لتكنولوجيــا المتطــورة وا، خصوصــًا فــي مجــاالت العلــوم، اتجــاه العولمــة الســريع واالنــدماج فــي

 والتـي ينشـط فيهـا قطـاع، التحتيـة. غيـر أن الواقـع المركـب الـذي تعيشـه إسـرائيل وبنية اإلنتاج

 اقتصادي متطور ومندمج في العولمة إلى جانب قطاع واسـع يعـاني مـن التخلـف التكنولـوجي

التعلــيم  فــي الواقــع الــذي تميــزه فجــوات شاســعة فــي الــدخول وفجــوات كبيــرة، واإلنتاجيــة المتدنيــة

المطلــوب أيضــًا لــدفع ، أظهــر لهــم أن النمــو الســريع والــدائم، ومشــاركة متدنيــة فــي القــوة العاملــة

مرهــون بجملــة مــن العوامــل  وهــو، يشــكل تطــورًا متعــدد األوجــه، التعــاون مــع الواليــات المتحــدة

منهـا فقـط. ال يخـّص إال جـزًءا  وأن مجـال األبحـاث والتكنولوجيـا المتطـورة، والوسـائل المنهجيـة

كمـا يخـتص بجـودة الحكـم ، التقليديـة أما الجزء اآلخر منها فيختص بتطوير الفروع االقتصادية

 وتطـوير البنـى التحتيـة، وتقلـيص الفجـوات االجتماعيـة، وسياسـة التشـغيل، وماهية المؤسسـات

  المادية.

  

  :وهناك ادراك بعدد من المصاعب التالية

وازن منذ ما يقارب العقدين. فقـد ظهـر فـي إسـرائيل نمـط مت كون نمو االقتصاد اإلسرائيلي غير

نمــو ســريع ، مــزدوج: هنــاك مــن الجهــة األولــى -اقتصــاد ثنــائي  مــن النمــو يــؤدي إلــى نشــوء

التكنولوجيا الراقية وفي الفروع المتطورة األخرى التي يتمتع االقتصاد  وٕانتاجية مرتفعة في فروع

بـل ، لجهـة األخـرى هنـاك مراوحـة وٕانتاجيـة متدنيـةومـن ا، فيهـا بتفـوق نسـبي ملحـوظ اإلسرائيلي
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 في بعض األحيان في الفروع التقليدية. وبينما أفلحت الفـروع العلميـة فـي جنـي الفائـدة وتراجع

فــإن الفــروع التقليديــة تضــررت جــراء انــدماج االقتصــاد اإلســرائيلي فــي ، القصــوى مــن العولمــة

يـنجح  ولـم، فـي الحفـاظ علـى أسـواقه الخارجيـةوالجزء األكبر منها لم يـنجح  .االقتصاد العالمي

  .المحلية بل وخسر الكثير منها أيضًا حتى أسواقه، في مواجهة االستيراد المنافس

الفـوارق فـي اإلنتاجيـة وفـي النـاتج  من، إلى حد كبير، إن عدم المساواة البارز في األجور نابع

أن نشوء االقتصـاد الثنـائي غـذى اتسـاع يعني  للعامل بين الفروع العلمية والفروع التقليدية. هذا

إسـرائيل. وعـدم المسـاواة هـذا يخلـق عـدم اسـتقرار اجتمـاعي  فجوة عدم المساواة في الدخول فـي

كمـا أنـه يمـس أيضـًا بـالنمو ، االنتمـاء والتماسـك االجتمـاعي ويمس بالنسـيج الهـش فـي مشـاعر

ومنـع االسـتقطاب فـي االقتصـاد  الطريـق لـدفع نمـو الفـروع التقليديـة االقتصادي. وٕاذا ما ُوجدت

، أيضــًا الحاجــة االجتماعيــة الماســة إلــى تقلــيص الفجــوات فــي الــدخول فســيخدم هــذا، الثنــائي

، وٕان بدرجــة أقــل، زيــادة  الــدخول مــن العمــل لــدى األعشــار الــدنيا وكــذلك خصوصــًا بواســطة

، حققفــإن زيــادة المســاواة ســتت، الضــرائب ومخصصــات اإلعانــة. ومــن هنــا بواســطة منظومــة

  .سلم للصعود في تدريج الدخول من العمل لدى الفئات المتدنية الدخل بواسطة وضع، أساساً 

العمـل فـي إسـرائيل  أخـرى مثيـرة للقلـق تتمثـل فـي نسـبة المشـاركة المتدنيـة فـي قـوة ثمـة ظـاهرة

العمـل قـد تحـول دون تحقيـق النـاتج  مقارنة بالدول المتطـورة. ونسـبة المشـاركة المتدنيـة فـي قـوة

حتـى لـو كانـت إنتاجيـة العمـل فـي ، واالجتماعيـة المطلـوب للفـرد لتحقيـق األهـداف االقتصـادية

المتطـورة. إن هـذه النسـبة المتدنيـة مـن المشـاركة فـي قـوة  إسرائيل مساوية لتلـك التـي فـي الـدول

 أنماط المشاركة المتدنية لدى فئتين سكانيتين: الرجال المتـدينون من، بدرجة كبيرة، العمل تنبع

مــن االنخــراط فــي ، فــي الغالــب، العربيــات. هاتــان الفئتــان تمتنعــان حتــى والنســاء» الحريــديم«

فـي قـوة العمـل » الحريديم«المناسبة لسوق العمل العصرية (نسبة المشاركة بين  مسارات التعلم

فــي ، %٤٠، هــي أيضــاً ، ونســبة المشــاركة بــين النســاء العربيــات فــي إســرائيل تبلــغ %٤٠تبلــغ 

بــين فئــات األغلبيــة بــين الســكان). وتشــكل نســبة التكــاثر الطبيعــي المرتفعــة لــدى  %٦١مقابــل 

وحقيقيـا  تهديـدًا جـديا، وعلـى خلفيـة أنمـاط العمـل القائمـة وغيـاب الثقافـة العامـة، الفئتـين هـاتين

الديموجرافية  لفرص تحقيق أهداف االقتصاد والمجتمع خالل السنوات المقبلة. وتشير التوقعات

مــن الحريــديم وال مــن  ة علــى أنمــاط الــوالدة القائمــة إلــى أن نســبة فئــات األغلبيــة (ليســتالمبنيــ
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% فـي ٦١إلـى  ٢٠٠٧% فـي عـام ٧١سـتهبط مـن ، العـرب) مـن مجمـوع السـكان فـي إسـرائيل

  .م٢٠٢٨عام 

أنمـاط الـتعلم والعمـل لـدى فئـات  إن لـم يطـرأ تغييـر فـي، هـذه المعطيـات الديموجرافيـة سـتنعكس

% فـــي العـــام ٥٣حاليـــا إلـــى  %٥٦تراجـــع نســـبة المشـــاركة فـــي قـــوة العمـــل مـــن فـــي ، األقليـــة

ثمة حاجة إلى ارتفاع ، إسرائيل م. بينما من أجل تحقيق أهداف االقتصاد والمجتمع في٢٠٢٨

فـي منحـى ، إذن، القائمـة حاليـًا تـؤثر %. إن التوجهـات٦٠نسـبة المشـاركة فـي قـوة العمـل إلـى 

، المشــاركة المتدنيــة تشــكل عالمــة مميــزة المطلوبــة. ونســبة معــاكس تمامــًا لمنحــى التطــورات

لفئتـي األقليـة المـذكورتين فقـط. ولـذا ثمـة ضـرورة  ولـيس، للفئـات المحـدودة الـدخل بعامـة، عادة

بواسـطة رصـد مـوارد ، السكانية التي تعيش في ظروف الفقر ملحة لتحسين شروط حياة الفئات

رأس المـال البشـري بـين البـالغين. لكـن هـذا وحـده  األطفـال وفـي حكوميـة واسـتثمارها فـي تعلـيم

حيـث ثمـة معأرضـة  -الحريـديم والعـرب  -بـالفئتين المـذكورتين  لـيس كافيـًا فـي كـل مـا يتصـل

لالنخــراط فـي المســارات التعليميـة العامــة التـي ُتكســب ، أو سـواها تقليديـة، مـن منطلقـات دينيــة

ثمــة بــين هــاتين الفئتــين معارضــة حتــى للعمــل بمســتويات رفيعــة. ال بــل  المــؤهالت المطلوبــة

  للخروج إلى العمل.

  

  الواقع االقتصادي واإلداري في إسرائيل 

فــي مثــل هــذه األجــواء مــن واقــع السياســة وعــدم وجــود دســتور مكتــوب وتــردي الوضــع اإلداري 

  اتبعت إسرائيل عدة منطلقات تجاه السياسات العامة لتطوير نظام اإلدارة والحكم:

وشـركات ميـاه البلـديات والمستشـفيات ، خصخصة البريد وشركة الكهرباء تتضمن الخصخصة:

بمـا ، الحكومية. ويتضمن قرار الخصخصة بشكل مستتر خصخصة مؤسسات الرفاه الحكومية

ــــان للمقعــــدين. كمــــا تتضــــمن خطــــوات باتجــــاه ، فيهــــا تســــع مؤسســــات لمعالجــــة المعــــاقين واثنت

أرض إســرائيل وأجــزاء مــن خــدمات  وجــزء مــن دائــرة، خصخصــة فــروع فــي ســلطات المطــارات

  .وضبطا للتضخم ، السجون. إن الهدف األساس للخصخصة هو تقليص الميزانية
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تسهيل عملية فصل عمال الخدمات العامة وذلك بمنح المديرين فـي الخـدمات العامـة   •

دون تقــــديم ، صــــالحيات جديــــدة لفصــــل العامــــل تحــــت مبــــررات عــــدم كونــــه مناســــباً 

  توضيحات إضافية.

 يادة األجر األدنى: فقد تقرر تأجيل رفع الحد األدنى لألجور.عدم ز  •

واألطفــال واألســر الكثيــرة ، تجميــد عــالوات التــأمين الصــحي: كــالتي تقــدم لكبــار الســن •

والعجــز وحــوادث الطــرق والبطالــة والتمــريض. وعلــى ضــوء كــون التضــخم هــو ، العــدد

  % فإن كميات التجميد  هي بتآكل للمنافع بنفس النسبة.١ر٦٥

عــام تقليـــل خـــدمات  ٢٨إلــى ســـن  ٢٠رفــع ســـن اســتحقاق تعـــويض البطالــة مـــن ســـن  •

  التمريض لكبار السن.

  إغالق مراكز التأهيل المهني: وذلك بإغالق سبعة منها. •

  إغالق فروع التأمين الوطني: أي تقليل عددها وعدد موظفيها. •

الطبقــــة المالكــــة/ أن هــــذه السياســــة المضــــادة للطبقــــات الفقيــــرة هــــي سياســــة اقتصــــادية لصــــالح 

م وال تــزال ٢٠٢٨أكثــر ممــا هــي سياســة تــرميم اقتصــاد ولدولــة ترســم سياســتها حتــى ، الحاكمــة

تستشرف واقعها الراهن خاصة وأن البرجوازية األشـكنازية هـي القائـدة. وطالمـا أنهـا تنتمـي إلـى 

  وقد يفرقها االجتهاد السياسي وتنافس الشرائح في الطبقة الواحدة.، نفس الطبقة

شــروط العولمــة ســواء ، تكمــن مصــلحة هــذه النخبــة فــي التعامــل مــع شــروط المركــز األساســي و

والــوالء الكلــي للســوق المــالي وللنخبــة االقتصــادية التــي تبنــت إجمــاع واشــنطن. ، بالخصخصــة

، ، وهـو مــا كـان قــام بـه أرييــل شـارون حينمــا اسـتدعي ســتانلي فيشـر مــن صـندوق النقــد الــدولي

كـــي يقـــوي تعيينـــه موقـــف إســـرائيل علـــى المســـتوى الـــدولي بمعنـــى تلبيـــة ل، ليـــرأس بنـــك إســـرائيل

متطلبـــات أســـواق رأس المـــال العـــالمي. وتبنـــي سياســـة اقتصـــادية كهـــذه يفســـر لمـــاذا ال يكـــون 

إلـى ، والمزيـد مـن التـراكم، النمـو األعلـى، بل هدفها النمو، التشغيل هدفًا للسياسات االقتصادية

  ض التضخم.وضبط بل تخفي، جانب تقليص الكلف
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% سـنويًا فـي السـنوات األولـى لالنتفاضـة ١لقد استقرت إسرائيل على زيادة فـي النفقـات بنسـب 

بليــون دوالر كضــمانات قــروض وهــذا ســمح  ١٠وقــدمت الواليــات المتحــدة إلســرائيل  ، ، الثانيــة

  ركي.لها بتجاوز سنتين من النمو السالب لكن كانت نتيجة ذلك زيادة االرتباط باالقتصاد األمي

  

  األوضاع االجتماعية

، هناك تحسن طفيف في معدالت البطالـة إال أنـه أكـد أن أوضـاع العـاطلين عـن العمـل سـاءت

  كذلك فإن معدالت الرواتب بقيت أدنى بكثير مما شهده االقتصاد اإلسرائيلي من ازدهار.

  

  البطالة

مع بدايات ، بقةوخالفا للسنوات السا، عامل وعاملة ١٠٥٤٠٠أضيف إلى سوق العمل حوالي 

، ، التي كان فيها قسم كبير جدا من العاملين الجدد يعملون بوظائف جزئية، النمو االقتصادي

  % من العاملين الجدد وظائف بنسبة كاملة.٧٠وجد فقط 

نتيجــة لتــردي شــروط ، فــإن وضــع العــاطلين عــن العمــل ازداد صــعوبة وســوًءا، إضــافة إلــى هــذا

 ١ر٧٥٧لـة. فقـد حصـل العـاطلون عـن العمـل علـى وظروف الحصول على مخصصات البطا

فــي حــين أن ، مليــون دوالر حســب معــدل صــرف الــدوالر فــي نفــس العــام) ٤٧٠مليــار شــيكل (

حجم هذه المخصصـات التـي تـدفعها مؤسسـة الضـمان االجتمـاعي الحكوميـة (مؤسسـة التـأمين 

سـعر الـدوالر مليـون دوالر حسـب  ٨٦٠ما يعـادل ، مليار شيكل ٣ر٧٧٣بلغ حوالي ، الوطني)

  في حينه.

  

  نمط التعامالت اإلدارية واالقتصادية

تــدل علــى جــوهر التعــامالت اإلداريــة واالقتصــادية مــا أشــارت إليــه الخطــة مــن معانــاة الوســط 

العربي في إسرائيل من سوء التطوير المتواصل مقارنة بالوسط اليهودي. وأسباب ذلك مختلفة: 

إلــى جانــب وجــود أطــر ثقافيــة تقليديــة مســتقلة ، كثيــرة التمييــز الحكــومي المتواصــل طــوال أعــوام

وتوجه قومي انفصالي بين جزء من األقلية العربية. ومن أجل تغيير وضـع األقليـة العربيـة فـي 
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إســـرائيل وانـــدماجها االقتصـــادي واالجتمـــاعي التـــاّمين.  يشـــكل المواطنـــون العـــرب نحـــو ُخمـــس 

  بي خالل األعوام المقبلة. مجموع السكان في إسرائيل وقد يرتفع وزنهم النس

الكأمنـــة فـــي هـــذا الوســـط كبيـــرة. ويحظـــر علـــى إســـرائيل ، االقتصـــادية واالجتماعيـــة، إن الطاقـــة

إهمال جزء كبير كهذا من السكان والتخلي عن تحسين أوضاعه وعـن مسـاهمته فـي االقتصـاد 

العربـي فـي والمجتمع. إن شراكة جيدة في مجاالت االقتصاد ستساهم في تغيير وجـه المجتمـع 

فــي العالقــات اليهوديــة ـ العربيــة وفــي االقتصــاد اإلســرائيلي. طريقــة ، كثيــرا، إســرائيل وستســاهم

العمل المقترحة هنا يجـب أن تبـدأ برفـع مسـتوى وعـي الحكومـة والمجتمـع المـدني اليهـودي إزاء 

الوســط العربــي وخصوصــية طابعــه. والعمــل المطلــوب فــي هــذا المجــال ينبغــي أن يــدمج بــين 

علـى أن تنطلقـا مـن ، اسة تطوير قطاعية وسياسة تشغيل مالئمة الحتياجات الوسط العربـيسي

إدراك وفهـم االخـتالف فـي اإلدارة التجاريـة فــي ، قاعـدة إلغـاء التمييـز المتعـدد األوجـه والجوانــب

وعلـــى أســـاس تفهـــم المصـــاعب والقيـــود التـــي تـــالزم هـــذا ، الوســـط العربـــي واحتياجاتـــه الخاصـــة

م العمــل والتجــارة بــين األغلبيــة (اليهوديــة). ينبغــي إزالــة العقبــات فــي مجــاالت الوســط فــي عــال

ولـيس قوتـه االسـتهالكية فقـط. ، اإلدارة التجارية بحيث تظهر القوة اإلنتاجية لهـذا الوسـط أيضـاً 

تعنـــي ، ســـواء أكانـــت إراديـــة أو إكراهيـــة، إن النزعـــة االنعزاليـــة عـــن ســـائر المجتمـــع اإلســـرائيلي

  س الفجوات االجتماعية.استمرار تكري

م" في ٢٠٢٨إن توصيات خطة "إسرائيل ، على وجه العموم، بناء على ذلك في اإلمكان القول

ومنهــا تلــك ، هــذا المجــال تبقــى أدنــى حتــى مــن توصــيات إســرائيلية ســابقة خــالل اآلونــة األخيــرة

تشــكيلها عقــب التــي وردت فــي تقريــر "لجنــة أور" [لجنــة التحقيــق اإلســرائيلية الرســمية التــي تــم 

والتـــي اعتبـــرت بمنزلـــة "الوثيقـــة الرســـمية القانونيـــة األولـــى منـــذ ســـنة ، ]٢٠٠٠أحـــداث أكتـــوبر 

تتطرق إلى التمييز التـاريخي الالحـق بـالعرب فـي إسـرائيل". وفـي السـياق ورد فـي  التي ١٩٤٨

العمـل  ويجـب، الالحقْين بالعرب خـالل أعـوام طويلـة ذلك التقرير: لقد تم إهمال التمييز والغبن

يجب العمل على جسـر ، وعلى المدى البعيد. كذلك، على المستوى الفوري، على دفع المساواة

  خاصة في مجاالت التربية واإلسكان والميزانيات.، الهّوات والمبادرة إلى تطوير خطط

إلـــى عقيـــدة ، م"٢٠٢٨مـــن جانـــب واضـــعي خطـــة "إســـرائيل ، وقـــد يحيـــل هـــذا التعامـــل •

رائيلية مؤداها إخضاع مسـائل المـواطنين العـرب كلهـا إلـى راسخة في الممارسات اإلس
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 -حتـــى عندمــــا يـــدور الحـــديث علـــى المســـتوى االقتصـــادي، الحاجـــات اليهوديـــة فقـــط

 االجتماعي.

المركزيــة التــي تعيــق أداء االقتصــاد اإلســرائيلي وتهــدد  كمــا تكمــن إحــدى المشــكالت •

بكل مستوياته ، تربية والتعليمالتي يعاني منها جهاز ال مستقبله في السلبيات الجوهرية

، وحتــى التعلــيم العــالي. فــي جهــاز التعلــيم يطــورون مــن روضــات األطفــال، ومراحلــه

إســـرائيل أفضـــلياتها النســـبية. ومـــن دون  الـــذي يمـــنح» رأس المـــال البشـــري«، عـــادة

يتواصـل التراجـع الخطـر فـي مسـتوى  قـد، التغييـرات التـي أتـت الخطـة عليهـا تفصـيلياً 

األدمغة. وبناء عليه فـإن أفضـلية  وستستمر ظاهرة هروب، لي في إسرائيلالتعليم العا

ســتكون موضــع خطــر جــدي  إســرائيل الوحيــدة فــي عــالم تنافســي وفــي منطقــة معاديــة

 .وحقيقي

فقـــد حـــدث تآكـــل متواصـــل فـــي مـــدى فاعليـــة األجهـــزة الســـلطوية، وفـــي مـــدى فاعليـــة 

القـرارات، تنفيـذ القـرارات،  ي اتخـاذالقطاع العام بالمعايير المختلفة الخاصة بالقـدرة علـ

ومدى مهنية وتخصـص مسـتخدمي الجمهـور فـي القطـاع العـام، والحـرص علـى حفـظ 

وســـالمتها  القـــانون، وااللتـــزام بـــه وتطبيقـــه، والحفـــاظ علـــى موضـــوعية االعتبـــارات

فــي  واالســتقرار الســلطوي. هــذا التآكــل يشــكل تهديــدًا للمجتمــع واالقتصــاد. إن البحــث

 الحكــم، التــي تمــس العديــد مــن أمــراض الســلطة وفاعليتهــا، يتجــاوز مســألة طريقــة

مجاالت اهتمام هذا الخطة. ومع ذلك، ثمة في هذه الخطة بحث يتطـرق إلـى جوانـب 

ومهمة تتصل بفاعليـة اتخـاذ القـرارات وتنفيـذها، بمهنيـة وتخصـص مسـتخدمي  مختلفة

رة علــى الحكــم، وأداء الــرأي العــام فــي مجــاالت العمــل المختلفــة. ذلــك أن مســتوى القــد

وجـــودة البحــث فـــي قضـــايا السياســة الجماهيريـــة العامـــة تشـــكل  المؤسســات الرســـمية

    .االقتصاد والمجتمع لدى الدول الرائدة في العالم عوامل مركزية في تنمية

عمليـــة «نحـــو » جنـــوح إســـرائيل«الخطـــة الـــدوافع وراء  إضـــافة الـــي ذلـــك تبـــين هـــذه

بـي الفلسـطيني أو مـع سـائر األقطـار العربيـة. وال ُبـّد العر  سـواء مـع الشـعب، »التسوية

إلــى أن واضــعي الخطــة ال يكفــون عــن التاكيــد علــى أن ، فــي هــذا الشــأن، مــن اإلشــارة

بــــ ، إلــى حـــّد كبيــر، فـــي إســرائيل مرهونـــة فــرص االزدهــار االجتمـــاعي واالقتصــادي
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العربيــة  مــع الــدول، المنطقــة والهــدوء فــي» تعزيــز وترســيخ التوجهــات نحــو الســالم «

  .المعتدلة

أنـه لـن يطـرأ تغييـر جـوهري علـى أوضـاع «فحواها  أن هذه الخطة مبنية على فرضية •

سـيغير منظـور التطـور فـي االقتصـاد الـوطني  إسرائيل األمنية. وأن تحقيق سـالم دائـم

االقتصـــادية واالجتماعيـــة. وفـــي  مهمـــة تحقيـــق األهـــداف، بدرجـــة كبيـــرة، وسيســـهل

  .األهداف لة أن تعيق تحقيقمن شأن حرب شام، المقابل

بطبيعــة الحــال مــن الصــعب أن نحكــم علــى خطــة تصــوغ بــرامج وخطــوات مــن أجــل 

ويقيًنـا أن هـذا الحكـم يبقـى خاضـعا ». م٢٠٢٨إسـرائيل «المستقبل، علـى غـرار خطـة 

للخطـة  لمعاييرعديدة. لكن على رغم ذلـك ال ُبـّد مـن اإلشـارة إلـى أن األهـداف الرئيسـة

 منطقي لسبب بسيط للغاية، هو أنها ال تأخذ في االعتبار واقعتظل في موضع شّك 

أن الدول المتطـورة، التـي تتطلـع الخطـة ألن تصـبح إسـرائيل فـي عـدادها فـي غضـون 

العشـرين المقبلـة، لـن تبقـى مكتوفـة إزاء مضـامير التطـور، التـي تلـح الخطـة  السـنوات

ى فـي حـال النجـاح فـي اسـتثمار المـوارد فيهـا. وبنـاء علـى ذلـك فإنـه حتـ علـى ضـرورة

المعتمــدة فلــن يــؤدي ذلــك بصــورة تلقائيــة، بحســب مـــا أشــار بعــض  تحقيــق األهــداف

إســرائيل تتبــوأ هــذه المكانــة، وٕان أدى إلــى تحقيــق نمــو  المنتقــدين للخطــة، إلــى جعــل

 .سريع

 

 م ما الحل؟؟٢٠٢٨السياسات المستقبلية ومخطط 

  

  :إن المتوقع حال نجاح الخطة ما يلي

  .اد انفتاح االقتصاد اإلسرائيلي على األسواق العالمية عبر التجارة الخارجيةازدي    .١

، ازدياد تمويل االستثمارات اإلسرائيلية من السوق المالية اإلسـرائيلية واألسـواق الماليـة  .٢

ــــة  ــــة فــــي تمويــــل االســــتثمارات وانفتــــاح الســــوق المالي وذلــــك نتيجــــة تقلــــيص دور الدول

  .المالية العالميةاإلسرائيلية على األسواق 
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صاحب هذا النمو تغييرًا في توزيع الـدخول لمصـلحة األغنيـاء وعلـى حسـاب الطبقـة    .٣

المتوسطة وذلك نتيجة سياسات ازدياد المنافسة العالمية وتقليص دور برامج الضـمان 

  .الجماعي

لنســبي فــالركود ا، زيـادة حساســية االقتصــاد اإلســرائيلي لمــا يـدور فــي األســواق العالميــة  .٤

  .الذي أصاب إسرائيل كان لحد كبير انعكاسًا لألزمة االقتصادية في آسيا

. إال أن حجــم القطــاع العــام .بــالرغم مــن تغيــر دور الدولــة فــي االقتصــاد اإلســرائيلي   .٥

مــازال مهمــًا جــدًا فــي إســرائيل حيــث أن حجــم اإلنفــاق العــام للحكومــة اإلســرائيلية فــي 

النــاتج القــومي اإلجمــالي وذلــك بــالرغم مــن تقلــص  التســعينات يعــادل أكثــر مــن نصــف

  .دور الدولة كثيرًا في اإلنتاج

  

 :أما عن السياسات التي تتبعها الحكومة لتحقيق أهداف إستراتيجية

  .هدف تشجيع االستثمار الرأسمالي في مناطق معينة •

تقــوم باالســتثمار فــي قيــام الحكومــة بإعطــاء مــنح وضــمانات قــروض للشــركات التــي  •

 .موافق عليها وخفض الضرائب على تلك الشركاتع مشاري

 .قيام الحكومة بتشييد مرافق البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة •

  .خفض تكلفة الضرائب الجمركية وسعر صرف العملة العالي •

قيـــام الحكومـــة بإعـــادة جـــزء مـــن الضـــرائب الجمركيـــة علـــى أســـاس أنهـــا تخـــص ســـلعًا  •

  .روسيطة تستعمل من أجل التصدي

 .قيام الحكومة بتعويض الشركات المتضررة من سعر صرف النقد العالي •

  .قيام الحكومة بتقديم ضمانات للشركات المصدرة ضد المخاطر التي قد تتعرض لها •

  .قيام الحكومة بإعداد برامج تساعد المصدرين على عمليات التسويق في الخارج •

لمجـال للمصـدر اإلسـرائيلي دخـول قيام الحكومة بعقـد االتفاقيـات التجاريـة كـي تفسـح ا •

  .أسواق جديدة
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 .قيام الحكومة بتمويل عمليات البحث والتطوير بالجامعات •

قيــام الحكومــة بتقــديم قــروض خاصــة  هــدف مســاعدة الشــركات التــي تواجــه صــعوبات: •

قيــام الحكومــة باالســتثمار المباشــر فـــي ، قيــام الحكومــة بضــمان القـــروض، للمســاعدة

 الشركات.

قيـــام الحكومـــة  ائـــدة الشـــركات اإلســـرائيلية مـــن التعامـــل مـــع الحكومـــة:هـــدف تعظـــيم ف  •

، بتفضيل الشركات اإلسـرائيلية علـى األجنبيـة فـي شـرائها للحاجـات العسـكرية والمدنيـة

قيام الحكومة بمحاولة إعطاء الشركات اإلسرائيلية دورًا في عملية شراء األسلحة من و 

  .الخارج

قيـام الحكومـة بتمويـل عمليـات البحـث والتطــوير  هـدف تطـوير الصـناعة الحربيـة:     •

الصـناعي  –قيـام الحكومـة بمسـاعدة المجمـع العسـكري  ، ولشركات صـناعة األسـلحة

قيام الحكومة باالستثمار المباشر في الشركات اإلسرائيلية ، و لتشجيه تصدير األسلحة

مــل محاولــة الحكومــة الحصــول علــى أفضــل الشــروط التــي تح، و إلنتــاج أســلحة معينــة

 الواليات المتحدة على زيادة شرائها األسلحة اإلسرائيلية.

علــى فئتــين ليســتا صــهيونيتين. ونظــًرا الــى أن نســبة ، فــي الوقــت نفســه، كمــا أن الحــديث يــدور

فمــن المتوقــع أن تشــهد األعــوام القريبــة المقبلــة نشــوء أكثريــة ليســت ، الــوالدة لــديهما عاليــة جــًدا

ض. وثمة مشكلة أخرى تواجه إسرائيل هـي تـدهور جهـاز صهيونية وذات مستوى معيشة منخف

الــــذي ال يحفّــــز التفــــّوق. وُتضــــاف إليهــــا مشــــكلة عــــدم االســــتقرار السياســــي ، التربيــــة والتعلــــيم

للحكومات اإلسرائيلية المختلفة. لكن تبقى المشكلة األشد وطأة هي العـبء األمنـي الهائـل. وال 

ال يتيحــــان للحكومــــة ، عــــاد احتمــــاالت الســــالموابت، شــــّك فــــي  أن التركيــــز علــــى مشــــكلة األمــــن

اإلســـرائيلية أن تهـــتم بقضـــايا الحريـــديم والعـــرب وبجهـــاز التربيـــة والتعلـــيم خصوصـــًا وبمشـــكالت 

  االقتصاد والمجتمع عمومًا.

خالل ذلك ، ولدى بدء األزمة االقتصادية شهدت إسرائيل جدًال حادا في شأنها. وجرى الحديث

علــى بلــورة خطــة حكوميــة تقضــي بتقــديم ، قة برئاســة إيهــود أولمــرتوفــي أثنــاء الحكومــة الســاب

، بل واألزمة االقتصـادية كلهـا، شبكة أمان لصناديق التقاعد العامة. غير أن شبكة األمان هذه

 . ٢٠١٠في غزة في نهاية عام » الرصاص المسبوك«سرعان ما تبخرتا بمجّرد بدء عملية 
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لصــحي فــإن الخطــة تــرى أن الجهــاز الصــحي فــي امــا بشــأن قطاعــات اخــري ومنهــا الجهــاز ا 

ولكـن فيـه الكثيـر مـن العوامـل المقلقـة ، إسرائيل في مستوى جيد بالمقارنة مـع مسـتويات عالميـة

علــى صــعيد مســتقبل الجهــاز؛ وهــذا ألن الحكومــة التــي أقــرت قــانون التــأمين الصــحي لــم تضــع 

بـــل وفـــي ســـنوات الحقـــة بـــدأت  ال، آليـــات ملزمـــة لزيـــادة ميزانيـــات األدويـــة والخـــدمات الصـــحية

وعدم تعديل قائمة األدوية ، وبالتالي تقليص الخدمات أو تجميدها، تقلص من ميزانيات الجهاز

  وكذلك ألوجه العالج.، خاصة لألمراض المزمنة والخطيرة، المدعومة بأدوية حيوية

، ج الخيـام"وقد أخذت  المظاهرات التي شهدتها إسرائيل لحظة إعـداد هـذا البحـث اسـم "احتجـا 

، حيث نصب المحتجون آالف الخيام في ميادين المدن وأطراف الشوارع الرئيسية عند مداخلها

وانضم عشرات آالف الشباب اإلسرائيلي إلى دعوة االحتجاج ولفهم تداعيات هذه الحركة علينا 

اإلشـــارة  لمـــا شـــهدته الطبقـــة الوســـطى فـــي "إســـرائيل" خـــالل الســـنوات األخيـــرة مـــن تراجـــع فـــي 

ويمكــن إرجــاع ، مكانتهــا االجتماعيــة فــي أعقــاب تآكــل مســتمر لرواتــب المنضــوين تحــت ســقفها

ذلك إلى السياسة االقتصادية التي اتبعتها حكومات "إسرائيل" المتعاقبة وخاصة سياسة حكومة 

نتنياهو الداعمة لخصخصة القطاع العام وتخلُّص الحكومة من شركاتها وتحويلها إلـى القطـاع 

لتالي بدأت تتركز الثروات والموارد المالية بيد عـائالت إسـرائيلية محـددة باإلضـافة الخاص. وبا

أمـام تآكـل أجـور الطبقـة ، لغالء المعيشة في "إسـرائيل" وارتفـاع أسـعار السـلع ومتطلبـات الحيـاة

الوســطى المتضــررة األكبــر مــن سياســات حكومــة "إســرائيل". فلــم يعــد بإمكــان عائلــة إســرائيلية 

اجتماعي اعتادت عليه سابقًا. واألصعب من هـذا أن  –عيش بمستوى اقتصادي متوسطة أن ت

هذه العائالت لم يعد بإمكانها أن تُنهي الشهر. وبالتالي تآكلت القدرة الشرائية للرواتب المتآكلـة 

  أصًال مقابل ارتفاع في أسعار معظم السلع الضرورية وغير الضرورية.

وبالتـــالي خفـــض نســـبة ، نفـــاق علـــى الخـــدمات العامـــةقامـــت سياســـة الحكومـــة فـــي تقلـــيص اإلو  

الضــرائب علــى الطبقــة الوســطى بهــدف رفــع نســبة النمــو االقتصــادي. إّال أن المتضــررين كــانوا 

أمـــا المســــتفيدون فكـــانوا مـــن أصـــحاب رؤوس األمـــوال ورجــــال ، مـــن الطبقـــة الوســـطى أنفســـهم

واســتعادوا الضــرائب غيــر ودفعــوا نســبة ضــرائب متدنيــة ، األعمــال إذ زاد دخلهــم بشــكل فــاحش

  .المباشرة التي يدفعها أبناء الطبقة الوسطى وهم من األجيرين الذين ال يمكنهم استعادتها

، أي أنهــا ال تُنــتج، وهنــاك شــرائح ســكانية فــي المجتمــع اإلســرائيلي ال تشــترك فــي ســوق العمــل

دينــة المشــتركة فــي خاصــة المتــدينين المتشــددين. اعتمــاد هــؤالء علــى مــا تــوفره لهــم أحــزابهم المت
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، هذا باإلضافة إلي الدعم غير المحدود بمبالغ كبيرة والذي تقدمه الحكومة للنشاط االسـتيطاني

بــدًال مــن االســتثمار فــي البنــاء ، وخاصــة مشــاريع البنــاء التــي يجــري تنفيــذها فــي الضــفة الغربيــة

  .وات والثغراتفي "إسرائيل" من قبل الحكومة أو شركات متعاقدة معها ازدياد وتعمق الفج

، اجتمــاعي –ويجــب التنويــه هنــا إلــى أن حركــة االحتجــاج لــم تطالــب بتنفيــذ انقــالب اقتصــادي 

كــل مــا طلبتــه يتمحــور فــي إعــادة دولــة الرفــاه االجتمــاعي والعدالــة االجتماعيــة بعــد أن ســيطر 

ودفـــع إلـــى أســـفل شـــرائح ، االقتصـــاد الحـــر علـــى هـــذا المشـــهد وكـــّون مراكـــز قـــوي مـــن األثريـــاء

يضــة مــن الطبقــة الوســطى. خاصــة وأنــه يستشــف مــن المطالــب أن الحركــة دعــت أو نــادت عر 

بحاجــة المجتمــع اإلســرائيلي إلــى نقطــة تــوازن جديــدة بــين نظــام الســوق الحــرة والمطالبــة بــإجراء 

تعــديالت علــى النظــام االقتصــادي العــام فــي "إســرائيل" دون تغييــره جــذريا. أي أن هــذه الحركــة 

  المتعلق بالسوق الحر. تتفاعل مع النظام

  

  مستقبل نظام الحكم 

في ظل هذه األجواء االجتماعية والتسليم بوجود مشكالت داخـل القطـاع اإلداري ونظـام الحكـم 

سياسيا واقتصاديا وهو ما يطرح إشكالية هامة تتعلق بمسـار المسـتقبل  حيـث ال يـزال الدسـتور 

ــًا أو والتــ، فــي إســرائيل فــي غياهــب السياســات اإلســرائيلّية ي ال تعــرف لالســتقرار والثبــات طريق

والتـي وأدتـه فـي حينـه تحـت ، ١٩٤٩مـن العـام  فهو ال يزال رهينة قرار الهيئة الدستورّية، منفذاً 

ــه لــيس ألقــل مــن مليــون يهــودي كــانوا فــي الــبالد آنــذاك الحــق فــي ، مختلــف الــذرائع كقــولهم إّن

كانــت الدولــة ومــا زالــت فــي ، لعــالمتشــريع دســتور يفــرض علــى ماليــين اليهــود فــي شــّتى بقــاع ا

انتظارهم. كما أّن اإلشكاالت والخالفات في الرأي بين القوي األساسية في المجتمع اإلسرائيلي 

فضـــًال عـــن عـــدم توافـــق الـــرؤى مـــا بـــين العـــرب ، وعلـــى األخـــص اليهـــود المتـــدّينين والعلمـــانيين

الـذرائع تهـدف فقـط إلـى تشـويش ال تزال تحول دون تشريع دستور نهـائي. إال أّن هـذه ، واليهود

الرؤيـة الكاملـة والواضــحة علـى اعتبـار أّن إســرائيل اتّبعـت دائمـّا وأبــدًا سياسـة التهـرب والتمســك 

  بالذرائع والحجج الواهية.

وقد اعترض دافيد بن جوريون في  حينه طريق تشريع الدستور عند إقامة الدولة خوفـًا مـن أن 

ــده األخيــر ويحــّد مــن قّوتــه وتــأ ثيره. وعنــدما يغيــب الدســتور بإمكانــه مــن خــالل حزبــه الــذي يقّي
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كانـــت لـــه أغلبّيـــة فـــي الكنيســـت أن يشـــّرع مـــا يشـــاء. حتـــى يومنـــا هـــذا فـــإن قســـًما مـــن األحـــزاب 

  البرلمانّية ال تؤّيد وجود دستور تجنبًا من أن يحّد ذلك من  مدى قّوتها وتأثيرها.

جوب إقامة دولتين يكون لكل منهما دستور وبعد صدور قرار األمم  المّتحدة الذي نّص على و 

أصدرت الهيئة الدستورّية والتي انتخبـت فـي األصـل لتشـريع دسـتور ال غيـر وكـان ، خاص بها

أصــــدرت قــــرارًا يقضــــي بتعيــــين لجنــــة  "الدســــتور القــــانون ، مــــن المفتــــرض أن تنحــــل بعــــد ذلــــك

، بــع أمــور الدســتوروالقضــاء" والتــي تضــم ســبعة عشــر عضــوًا وأوكلــت إليهــا مهمــة مناقشــة وتت

وتشــريعه لــيس دفعــًة واحــدًة وٕاّنمــا قانونــا بعــد اآلخــر. هــذه اللجنــة جــاءت أيضــًا ترجمــة لسياســة 

إذ إن ابن جوريون لم يشأ أن ينقض قرار األمـم المّتحـدة. "فمـا يحـدث ، التهرب وٕاعطاء البدائل

فـي خوضـها فـي  إلسرائيل أّنها تنجح بعدم حـل المشـاكل بشـكل جـذري وٕاّتبـاع سياسـة االرتجـال

  المشاكل التي تطرح نفسها على مائدة البحث والتحليل.

ومـــن الممكـــن أن  تكـــون هنـــاك فجـــوات وثغـــرات فـــي الدســـتور. وتوجـــد لهـــذا الطـــرح أمثلـــة حّيـــة 

لهم ميـزة القـوانين الدسـتورّية بحيـث ال يمكـن ، فاللجنة بتشريع اثني عشر قانون أساس، وواقعّية

ت تــنقض مــا جــاء فــي قــوانين األســاس هــذه إال بنســبة أصــوات تشــريع قــوانين أخــرى فــي الكنيســ

وأّن قــانونين ، واألهــم أّن هــذه القــوانين تتعّلــق بنظــام الحكــم والســلطة فــي إســرائيل، خاّصــة جــدا

ــة وهمــا حرّيــة العمــل والحــق فــي كرامــة اإلنســان  فقــط تــّم ســّنهما يتعّلقــان بمــنح حقــوق ديمقراطّي

بمثابـــة انقـــالب ، رئـــيس المحكمـــة العليـــا ســـابقاً ، هـــارون بـــاراكوحرّيتـــه. وهمـــا اللـــذان اعتبرهمـــا أ

  فكرامة المواطن العربي.، دستوري. إال أّنه شتّان ما بين وضع القانون وتطبيقه

في ظل هذا الواقع تبقى األمور القانونّية مطروحة فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي والـذي لـم يسـن أي 

ـــة التعبيـــر عـــن ا ـــوم يصـــون حتـــى حري ـــرأي والتـــي تعتبـــر إحـــدى أهـــم الّركـــائز قـــانون حتـــى الي ل

فهــو كــان شــريكًا ، الديمقراطّيــة. وال يســعى الجهــاز القضــائي اإلســرائيلي دائًمــا إلــى مواجهــة ذلــك

والــذي يقضــي بحرمــان عــائالت عربّيــة كثيــرة مــن لــّم  ٢٠٠٣فــي إقــرار قــانون المواطنــة العــام 

طينّية. إّن تشــريع قــانون كهــذا الشــمل حــين يكــون أحــد الــّزوجين فيهــا مــن أراضــي الســلطة الفلســ

ـــه صـــّوت لصـــالح القـــانون. أّن القـــانون جـــاء ليحـــد مـــن الخطـــر ، لـــيس بـــاألمر الســـهل علمـــًا أّن

أّن القــانون جوبــه باالســتنكار فــي محافــل ، الــديمجرافي العربــي فــي إســرائيل. ومــن الجــدير ذكــره

ن األمور الدستورّية فتظل رهينـة دولّية عّدة من بينها األمم المّتحدة واالّتحاد األوروبي. أّما بشأ

  مبادرات هذه الّجهة أو تلك.
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إال أّن قــوانين األســاس ، ويلفــت إلــى أّن الدســتور اإلســرائيلي علــى الــّرغم مــن عــدم اكتمالــه بعــد

إال ، ، والسوابق القضائّية هي بمثابة بدائل للدستور على الرغم مـن أّن البـدائل هـذه غيـر جيـدة

يبـدو ليبراليــًا مـن دون تطبيــق محتـواه كمــا هـي الحــال فـي بعــض  أّنهـا أفضـل مــن وجـود دســتور

  الدول.  

أّن إسرائيل ال تزال بعيدة عن أهداف  التوحد واالتفاق علي سياسات حكومية إدارية ووسياسية 

ـــًا ويهـــودًا فـــي ســـبيل  واقتصـــادية ".   وعـــدم  وجـــود حـــوار ومشـــاركة بـــين كافـــة المـــواطنين عرب

ي الحقـــوق. عــدم وجـــود حــوار كمبـــّرر لحقيقــة أّن التعـــويض عـــن الوصــول إلـــى مســاواة تاّمـــة فــ

سنوات الغبن التي لحقت بالمواطنين العرب على مدار تسعة وخمسين عاما وٕارجاع  األراضي 

و مـن .التي صودرت من غير وجـه حـق لـم يـرد لـه أّي ذكـر فـي مسـوّدات الدسـاتير المطروحـة

ال توجــد متابعــة جّديــة لعمــل اللجنــة حــول ، رالجــدير بالــذكر أّنــه منــذ أن توقفــت لجنــة الدســتو 

كمــا أّن ائــتالف الحكومــة الحالّيــة والخالفــات اليهودّيــة الداخلّيــة حــول الــدين والدولــة ، الموضــوع

ـــة إقـــرار دســـتور فـــي المســـتقبل  وعلـــى وجـــه الخصـــوص تحديـــد مـــن هـــو اليهـــودي تمنـــع إمكانّي

  المنظور.

متــــدّينين والقــــوميّين أعــــاقوا عملّيــــة تشــــريع أّن مجموعــــات مختلفــــة مــــن المجتمــــع اإلســــرائيلي كال

لكّنـه يؤّكـد أّنـه مـن الممكـن التوّصـل إلـى حلـول ، دستور خوفـًا مـن أن يـؤّثر ذلـك علـى مكـانتهم

ففـي الدسـتور المقتـرح هنـاك اعتـراف بيـوم ، توافقية كما جـاء فـي طـرح جمعّيـة "دسـتور بالوفـاق"

ـــة ـــة رســـمي فـــي الّدول ـــوم عطل ال يجـــب أن يمنـــع فـــتح أبـــواب المراكـــز "إال أّن ذلـــك ، الّســـبت كي

  الترفيهّية والتربوّية وحّتى تشغيل خطوط مواصالت عاّمة بشكل محدود".

تهدف إلى تثبيت وتحصـين يهودّيـة الدولـة أمـام ، إّن "المحاوالت الدستورّية في السنوات األخيرة

بتحويـل الدولـة إلـى  مطالب الديمقراطّية المتكّررة من جانب المواطنين الفلسطينيين فـي إسـرائيل

أي إعـادة صـياغة جوهرّيــة للعالقـة بـين الدولـة واألقلّيـة العربّيـة. ومحاولــة ، دولـة كـل المـواطنين

  التثبيت هذه تتم تحت غطاء المعادلة المخادعة "دولة يهودّية وديمقراطّية".

تطبيـع تعـي تماًمـا أن ، وبغـض النظـر عـن ادعاءاتهـا الديمقراطيـة، يستنتج من ذلك أن إسرائيل

وجودها مع الواقـع العربـي يفتـرض منهـا االرتبـاط بالنظـام العربـي السـائد ؛ ألن هـذا النظـام هـو 

وقيد قدرة المجتمعات العربية ، وصّد النزعات الشعبية المعأرضة لها، الذي جلب االعتراف بها

  على مواجهتها.
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  الخالصة

ائيل قــــادرة علــــي االســــتمرار إن تســــاؤل إســــرائيل (علــــي لســــان أكاديميهــــا وجنراالتهــــا) هــــل إســــر 

والمواجهة بتبني اآلليات والتوجهات أم أنها مطالبة بتغيير وتكتيـك سياسـي لجديـد ال يقـف عنـد 

! إن مراجعاتنــا كبــاحثين عــرب لمــا يــدور فــي مــؤتمر الدولــة العبريــة وســنويا فــي ؟اإلدارة والحكــم

إسـرائيل واحتمـال انهيــار مـؤتمرات هرتسـيليا العاشـر  يكشـف وجـود هــواجس حقيقيـة بالفعـل فـي 

الــداخل الحزبــي وظهــور تمــرد عــام فــي إســرائيل أو حتــى شــيوع حالــة مــن التــذمر فــي مؤسســات 

الجيش واالستخبارات يذكرنا بحالة العصيان في الستينيات والتي جرت في الموساد وأمان كمـا 

لشــرق أن هنــاك بحثــا دءوًبــا حــول ضــرورة تحديــد دور إســرائيل فــي المنطقــة لــيس فــي نطــاق ا

األوســط وٕانمــا فــي المحــيط اإلقليمــي العــام فمــن تواجــدها فــي العــراق عبــر شــركات ومؤسســات 

ودعـــم أمنـــي للقـــوات األمريكيـــة وتـــدريبات مشـــتركة إلـــي البحـــث فـــي الســـالم العاجـــل مـــع ســـوريا 

وهنــا يــدور الحــديث عــن ضــرورة وجــود قــوات ، لتطويــق المــد اإليرانــي  والســعي لتطويــق مصــر

  ي و تدويل الحدود وهي مقترحات تظل مطروحة وتدور في دوائر محددة.ناتو واتحاد أوروب

، ويرتبط ذلك كله برؤية المؤسسة العسكرية لضرورة رصـد المخـاطر الـواردة علـي أمـن إسـرائيل

سواء من مصر والخوف من تصاعد مد التيار اإلسالمي في مصـر وتداعياتـه علـي العالقـات 

مـــن تـــابع بعـــض الكتابـــات اإلســـرائيلية يكتشـــف رغبـــة أن ، مـــع إســـرائيل وذلـــك بعـــد ثـــورة ينـــاير

إســرائيلية فــي التعامــل مــع عــراق مفتــت ومقســم والســتمرار وجــود القــوات األمريكيــة فــي العــراق 

وبناء قواعد عسـكرية فـي المنطقـة المغاربيـة وتطويـق الممـرات العربيـة وحسـم الوجـود األمريكـي 

  للنظر إلي مشكالت الداخل العديدة. فيها.. أن ذلك وحتى إشعار مستقبلي قد يكون بديالً 

عقـــود تبـــين أن كـــل مـــا يجـــري بشـــأن محـــاوالت الصـــهر والـــدمج فـــي المجتمـــع  ٦واآلن وبعـــد 

اإلســرائيلي والنظــرة اإلســرائيلية للمحيطــين اإلقليمــي والــدولي يكتشــف أنــه قــد فشــل بســبب وقــوع 

وتــأجيج الخــالف بشــأن  المجتمــع اإلســرائيلي بالجملــة لالســتقطاب والصــراعات الفكريــة واإلثنيــة

ـــة متعـــددة االنتمـــاءات  ـــة الهوي ـــه أمـــام كارث ـــدين والدولـــة وأصـــبح المجتمـــع بأكمل ـــين ال العالقـــة ب

  والوالءات وانعكس ذلك في أماكن االستيطان وتبني اآلراء والرؤية تجاه الدولة عمومًا.
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أقـل  ٢٠١٠/٢٠١١لقد خرج اليهـود القـادمين عـن الصـف بـل وشـهدت الدولـة العبريـة فـي عـام 

نســبة فــي معــدالت الهجــرة  منــذ عشــرين عامــًا األمــر الــذي دفــع الدولــة لتبنــي إســتراتيجية "جلــب 

آالف اليهــود" مــن الخــارج بــل والتحــذير مــن خطــورة عــدم تحــول إســرائيل إلــي دولــة اليهــود فــي 

.. بـرغم مـن .العالم أنها مخاطر الهجـرة الضـارة مـن جانـب والتـرويج لخرافـة أنـه ال توجـد كارثـة

الكارثــة قائمــة بالفعــل وواضــحة  ولــيس بخــاف االهتمــام البــالغ بمنــاطق اليهــود الغــربيين وال أن 

تزال األزمة قائمة مقارنة بمناطق اليهـود الشـرقيين األمـر الـذي يثيـر تسـاؤًال حـول مسـتقبل دمـج 

اليهود الشرقيين في المجتمع خاصة وأغلبهم يعمل فـي مؤسسـات  الجـيش بـل واالسـتيطان فـي 

عامــًا ظلــت مكانــة اليهــود الشــرقيين متدنيــة فــي إطــار ترتيــب  ٦٠تلفــة وبعــد مــرور منــاطق مخ

  السلم االجتماعي واألمن الذي أبرز وضوح استمرار التباين  واالختالف والتشرذم.

يشـير إلـي كارثـة  ٢٠١١إن مناعة إسرائيل األبديـة والتـي عبـر عنهـا مـؤتمر هرتسـيليا  العاشـر 

يـر مؤسسـة التـأمين الـوطني قـد بلـغ عـدد الفقـراء فـي الدولـة إلـي حقيقية في إسرائيل فبحسب تقر 

% ٢٤،٥% مـــن مجمـــل الســـكان مقابـــل ٢٤،٧مليـــون نســـمة وهـــم يشـــكلون مـــا نســـبته  ١،٦٧٥

بــل وســجلت الهجــرة الصــهيونية إلــي إســرائيل فــي العــام الماضــي أدنــي ، حتــى نهايــة العــام الــذي

رتفاع أعداد اإلسرائيليين الـذين باإلمكـان عامًا وكذلك ا ٢٠مستوى لها كما أشرنا منذ أكثر من 

ألــف شــخص فــإن العــدد الصــافي للــذين  ١٨اعتبــارهم هــاجروا مــن إســرائيل فــي العــام الماضــي 

أالف  ٦أي أن ميــزان الهجــرة إلــي إســرائيل هــبط ، ألــف ١٢هــاجروا مــن إســرائيل قــد يصــل إلــي 

متشعب يهدف إلـي شخص وعلي ضوء هذا فقد شرعت الحكومة اإلسرائيلية في إعداد مخطط 

اســتعادة شــعور يهــود العــالم باالنتمــاء إلســرائيل كمــا قامــت الوكالــة اليهوديــة بإعــداد سلســلة مــن 

البـــــرامج الصـــــهيونية فـــــي إســـــرائيل لجـــــذب اليهـــــود إلـــــي إســـــرائيل وترســـــيخ انتمـــــائهم إليهـــــا. إن 

 ،اإلجراءات االقتصادية لحكومة أولمرت دعت لطرح وسيلة للمواجهة ضد سياسة الخصخصـة

وبنــاء نظــام حكــم مبنــي علــي التضــأمن االجتمــاعي وعلــي ، والتحــرر مــن ظــاهرة مطــاعم الفقــراء

العدالة في توزيع الموارد وفي مركز ذلك اتساع دولـة الرفـاة التـي تـري فـي ضـمان االحتياجـات 

األساســـية للمـــواطن مهمـــا يكـــن هـــدفًا أساســـيًا لهـــا وال تتـــرك المـــواطن اإلســـرائيلي تحـــت رحمـــة 

  لمال.أصحاب رأس ا

إن الفســاد استشــرى فــي كثيــر مــن القطاعــات بــل وتبلــورت طبقــة رأس مــال تمكنــت مــن تحويــل 

الدولة كأداة لتوسيع حصتها في كل شيء وطالما أن سياسة الحكومة مؤيدة للطبقة العليا ماليا 



  

٢٢٦  

فالبد لهـؤالء أن يجـدوا طـريقهم إلـي مـن يتولـون المناصـب العليـا فـي القطـاع الضـريبي والتـأثير 

ليــه ممــا يخلــق مصــلحة متبادلــة؟! ولقــد طالــت قضــايا الفســاد أولمــرت وكاتســاف ورامــون بــل ع

  ورئيس األركان وآخرون.         

وبالتـــالي عـــاد الحـــديث وبقـــوة فـــي أوســـاط االكـــاديمين والكتـــاب لضـــرورة حســـم النظـــرة اليهوديـــة 

سـية جديـدة بـدًال مـن العامة تجـاه طوائفهـا وشـرائحها سياسـيا ومجتمعيـا والبحـث عـن صـيغة سيا

لقـــد ظـــل المجتمـــع بأكملـــه يعـــيش فـــي ، التأكيـــد علـــي خرافـــات تراثيـــة  لـــم يعـــد لهـــا وجـــود اآلن

جيتوهـــات طواعيـــة لإلبقـــاء علـــي مزايـــا معينـــة واقـــرب األمثلـــة علـــي ذلـــك مـــا يقـــوم بـــه الـــروس 

المهـــاجرين فـــي إقامـــة منظومـــة واحـــدة ونمـــط حيـــاة بـــارز حيـــث الحـــديث باللغـــة الروســـية وبنـــاء 

نظومة إعالمية وثقافية وسينمائية واحـدة... وعنـدما يفشـل المجتمـع اإلسـرائيلي فـي اسـتيعابهم م

فإن صهر األخريين يبدو أنه أمر في غاية الصعوبة.. إن إسرائيل كمجتمع يعيش داخل كيان 

من المجتمعات األخرى والجنوح عمومًا تجاه البقاء علي الهويـة يشـير إلـي فشـل "جمـاعي" مـن 

  مؤسساتها وقراراتها.الدولة و 

ودينيـا الزالـت الهــوة قائمـة بــين العلمـانيين والمتــدينين حيـث اتسـعت الــدائرة تمامـًا ولــم يعـد ســوي 

البحــــث عــــن وســــائل أكثــــر واقعيــــة لتقريــــب اآلراء واألطروحــــات حيــــث يصــــر المتــــدينون علــــي 

مــر الــذي اســتغالل ثقلهــم مــن أجــل فــرض سياســات مباشــرة واســتمر الخــالف الجــذري  قائمــًا األ

  يعني أن األسطورة الصهيونية التي تحاول تقديم إسرائيل كدولة يهودية باتت غير موجودة.

إن األمــر الوحيــد الــذي يحفــظ تماســك إســرائيل كمجتمــع حتــى اآلن هــو عنصــر القلــق والخــوف 

والهــاجس مــن األخـــريين وعــدم انجــاز الســـالم حتــى اآلن حتــى مـــع التفــوق اإلســرائيلي النـــوعي 

ث ال يبـدو فـي األفـق ثمـة مالمـح لمشـروع جديـد يعيـد بنـاء الدولـة العبريـة فـي ظـل والكمي وحيـ

واقعهــا الحــالي علــي أســس ومرتكــزات جديــدة بعيــدًا عــن أســاطير االنتشــار واالســتمرار واألمــن 

المطلـــق والتكامـــل لوقـــائع لـــم يعـــد لهـــا وجـــود داخـــل قطاعـــات المجتمـــع اإلســـرائيلي  بشـــرائحه 

  المتباينة.

ة إلـــي أيـــن؟! أو بعبـــارة أي مســـتقبل ينتظـــر الدولـــة العبريـــة وكيـــف نتعامـــل مـــع إســـرائيل كدولـــو

خططــه اإلســتراتيجية؟! كــان هــذا الســؤال هــو المطــروح علــي لســان قــادة وكتــاب ومفكــرين مــن 

وذلــك فــي ذكــري ، أمثــال أمنــون روبرنشــتاين ومــولي بــيلج ويهــودا شــنهان وٕاســتير مــائير وغيــرهم

علــي قيامهــا واحتمــال أن تواجــه أزمــة االســتمرار ككيــان فــي عامــًا  ٦٤احتفــال إســرائيل بمــرور 



  

٢٢٧  

الســنوات القادمــة بــرغم التفــوق اإلســرائيلي النــووي والتقليــدي وٕانجــازات إســرائيل العلميــة والتقنيــة 

والتكنولوجية وقد أتفق الجميع علي أن إسرائيل تواجـه كارثـة حقيقيـة وتهديـدات خارجيـة ويتمثـل 

  ذلك فيما يلي:

  المجتمعية للدولة العبرية.تآكل المنظومة  )١

  انهيار نظرية اإلجماع الوطني. )٢

  تفتت األهداف والمصالح الداخلية وفقًا لتوجهه كل أقلية.   )٣

اســتمرار نظريــة "األمــن" باعتبارهــا األســاس الســتمرار الدولــة وتواجــدها وضــرورة طــرح  )٤

  نظرية جديدة يشارك في إعدادها جنراالت جيش الدفاع وأجهزة المعلومات.

لمخاوف التي أبداها مفكرو الدولة وكتابها من وجود تهديـدات أصـولية حقيقيـة والفشـل فـي إن ا

انجاز التسوية تبدو بالفعـل حقيقـة وتهـدد اسـتمرار الكيـان اإلسـرائيلي فـي السـنوات المقبلـة حتـى 

 عندما تزول مبـررات-وحيث يمكن للعالم العربي ، مع حالة التفوق الراهنة عسكريا وٕاستراتيجيا

الواقـــع الـــراهن النجـــاز التقـــدم العلمـــي والعســـكري والتقنـــي فـــي إشـــارة ال يمكـــن التقليـــل منهـــا فـــي 

مســعى مصــر ودول خليجيــة المــتالك ســالح نــووي األمــر الــذي قــد يغيــر كثيــرًا مــن معطيــات 

الواقـــع العربـــي اإلســـرائيلي كمـــا أن اســـتمرار تطـــوير حركـــات مثـــل حمـــاس, الجهـــاد وحـــزب اهللا 

قــائق جديــدة فــي المنطقــة قــد يهــدد بالفعــل إســرائيل التــي لــم تعــد "األمنــة" مــن لمقــدراتها لفــرض ح

  منظور هؤالء الكتاب.

أما داخليًا فالكارثة أفدح من عدم اإلقبال علي الحيـاة العسـكرية ورؤيـة شـباب الدولـة ورجاالتهـا 

عــــدم وجــــود مبــــرر الســــتمرار االحــــتالل ألراضــــي الغيــــر والميــــل إلــــي العنــــف والتطــــرف وتزايــــد 

عــدالت الجريمــة والتطــرف والعنــف المــنظم فــي صــورة حركــات "متطرفــة" و"عنصــرية" إضــافة م

للفشــل الــذريع فــي االجتمــاع علــي هــدف قــومي جديــد وتعثــر خطــوات تطــوير النظــام السياســي 

الراهن واسـتمرار األحـزاب علـي برامجهـا بـرغم تغيـر واقـع الحيـاة فـي إسـرائيل األمـر الـذي يهـدد 

فإن هنـاك أحاديـث تجـدر اإلشـارة إليهـا جـاءت فـي كتابـات شـلومو جازيـت  الدولة العبرية ولهذا

  شلومو باروم دوري جولد تطرح ما يلي:

مســــتقبل إســــرائيل حــــال اســــتمرار الواقــــع الــــراهن واســــتمرار احــــتالل األراضــــي العربيــــة  )١

  وفرص السالم والتسوية. 



  

٢٢٨  

يا مقارنـة بمـا كـان انهيار قاعدة اإلجماع الوطني وتـردي واقـع الدولـة اقتصـاديا وسياسـ )٢

  عليه في السابق.

احتمـــال إعـــادة النظـــر فـــي مســـتقبل العالقـــات اإلســـرائيلية األمريكيـــة وجـــدوى التحـــالف  )٣

الهيكلي الحالي والمسـتقبلي بصـرف النظـر عـن مضـمونة ووصـوله لسـقف إسـتراتيجي 

  كبير.

سـيؤدي إلـي  إن المخاوف واردة بالفعـل مـن التـرويج لحقيقـة أن تخليـد الوضـع الـراهن هـو الـذي

تصفية إسرائيل وهالكها والحل يتلخص في ضرورة البدء فـي عقـد اتفـاق سـالم علـي المسـارات 

المختلفة ولو مرحلي وعلي أسس ومعطيات جديدة (إسرائيلية باألساس) ودون مرجعيات دوليـة 

(قرارات األمـم المتحـدة أو رؤى دوليـة) للتخلـي عـن إسـرائيل االسـتيطانية والسـعي للوصـول إلـي 

بــدًال مــن الحــديث عــن التوســع االســتيطاني وذلــك للحفــاظ علــي دولــة اليهــود  ١٩٦٧حــدود عــام 

التاريخيــة والمحصــلة هنــا أنــه بــرغم أن إســرائيل  اليــوم قويــة عســكريا وٕاســتراتيجيا وتملــك واقعــًا 

دان الرؤيـة فان هناك رأيًا عاما داخليا ال يرى فـي هـذا مبـررًا لالسـتمرار وفقـ، اقتصاديا متماسكاً 

بل وعدم وجود مهام لإلنجـاز وكـل مـا يجـده عمليـات ، والتردي في فهم حقيقة المخاطر الراهنة

اســتيطانية واجتياحــات متتاليــة لألراضــي المحتلــة وخطــط لالنســحاب شــكلية ولقــاءات فلســطينية 

إســــرائيلية غيــــر مفهومــــة وتكالــــب للتطبيــــع مــــع دول عربيــــة ترتضــــي اســــتمرار إســــرائيل ككيــــان 

ســك! لقــد ذكــر نــاحوم برنيــع وهــو كاتــب إســرائيلي بــارز أن إســرائيل وبــرغم كــل معطياتهــا متما

وأن الدولـة بالكامـل تفتقـد ، المتفوقة اآلن فهي تعجز عن توفير األمن والحياة المسـتقرة لسـكانها

  بل يبدو أن المشروع الصهيوني ذاته في حاجة لمراجعة عاجلة..، عنصر االستمرار

مجتمعــــًا معوقــــًا يائســــًا مفتقــــدًا  -وبــــرغم كــــل مــــن ينتقــــد رؤيتنــــا السياســــية-نعــــم تبــــدو إســــرائيل 

وأنـه ال أمـل بـدون إصـالح حقيقـي للثوابـت ، وأنـه يعـاني أزمـة نفسـية حقيقيـة بالفعـل، لالسـتمرار

اليهودية بدءًا بخرافـة الدولـة النقيـة  ودولـة لليهـود واإلقـرار بحـق األخـر فـي التواجـد والكـف عـن 

قائــد والمركــزي والقــوي والســاعي لفــرض نموذجــه علــي اآلخــرين فــي المنطقــة لعــب دور الدولــة ال

 العربية ال تزال ترى في إسرائيل دولة مغتصبة فاقدة لمشروعية الوجود شكًال ومضمونًا.   

إن النظرة المتفحصة لمستقبل إسرائيل في السنوات المقبلة تؤكد علي أننا أمام دولـة فـي حاجـة 

تابهــا يبحثــون ذلــك لــيس مــن أجــل التهويــل أو التهــوين علــي واقعهــا أو لمراجعــة وأن مفكريهــا وك

مستقبلها ولكن من منطق البحث عن إسرائيل الجديدة القوية المتماسكة القادرة علـي االسـتمرار 



  

٢٢٩  

األولـــي: ضـــرورة المراجعـــة  :لقـــرون ولـــيس لســـنوات وأن أغلـــب مـــا يطـــرح ينطلـــق مـــن حقيقتـــين

رتكــــزات قيامهــــا بهــــدف جمــــع اليهــــود علــــي هــــدف واحــــد الكاملــــة لمعطيــــات الدولــــة العبريــــة وم

الســـعي للتوصـــل آلليـــات  الســـتمرار الدولـــة العبريـــة قويـــة سياســـيا ومجتمعيـــا واقتصـــاديا الثانيـــة:

وأهــداف جديــدة لجمــع يهــود الدولــة حــول هــدف واحــد واألمــر يطــول كافــة مؤسســات الدولــة فــي 

م السياســي أو تحديــد دور جديــد للوكالــة ســواء محــاوالت إصــالح هياكــل النظــا، الــداخل والخــارج

اليهوديـــة وكافـــة مؤسســـات ومنظمـــات الصـــهيونية فـــي العـــالم حتـــى ال تتزايـــد معـــدالت الهجـــرة 

  العكسية من الكيان علي الهجرة إليه.

ـــة مـــن خـــالل مفكريهـــا وكتابهـــا  ـــة وحـــين تقـــف الدول ختامـــًا إن لحظـــات إســـرائيل المصـــيرية قليل

، فليس هذا معناه أن الدولة في مأزق فحسب، المجتمعية واإلداريةللمراجعة السياسية واألمنية و 

عامـًا  ٦٤بل ألن الدولة التي حققت انجازات وفقًا لمخططـاتهم لمشـروعها الصـهيوني طـوال ال

الســابقة هــي ذاتهــا اآلن التــي تبحــث عــن مفــاهيم ومرتكــزات جديــدة إلقنــاع الــرأي العــام الــداخلي 

وأن إسرائيل ستستمر ككيان ، هناك من يبحث عن استمرارهاوأن ، بأن الدولة في مأمن حقيقي

ليهـــود العـــالم شـــريطة البـــدء فـــي المراجعـــة والحســـم والحـــل للمشـــكالت القائمـــة وذلـــك علـــي كـــل 

المستويات. ونشير في الختام لعدد من المالحظات  مـن المنظـور اإلسـرائيلي ونتـاج مـا يجـري 

  في المنطقة العربية:    

ونظـام الحكـم ، واالجتماعية، في تخلُّفها في النواحي االقتصاديةتكمن مشكلة إسرائيل  .١

، حيــث تقــع فــي منزلــة متــأخرة ضــمن قائمــة منظمــة دول التعــاون والتنميــة، والسياســة

مــــن ناحيــــة االســــتقرار ، ٣١ضــــمن الــــدول الـــــ ٢٦حيــــث تقــــع إســــرائيل فــــي المرتبــــة الـــــ

ـــا ، ع الجيـــدوالتشـــري، واحتـــرام القـــانون والحكـــم الصـــالح، السياســـي والفســـاد تتبعهـــا تركي

  فاألردن فمصر فسوريا فإيران.

أن الجـــيش اإلســـرائيلي ووزارة الخارجيـــة يعتقـــدان أنـــه "مـــن المتوقـــع أن يتفـــاقم الوضـــع  .٢

، ١٢وطبقــــًا للتقــــدير المقــــدم لمؤتمرهرتســــليا ال، اإلســــتراتيجي إلســــرائيل بشــــكل خطيــــر

، المختلفـة ونتائجهـا ا على إسرائيل أن تمتلـك زمـام المسـيراتفسيكون من الصعب جد 

ولكـن هنـاك شـريك ، ومن غير الواضح إذا ما كان من الممكن التقدم مع الفلسـطينيين

  ويجب محاولة تغيير النزعات.، فعال ال يتبنى طريق العنف
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توقــع مرحلــة انحســار فــي القــدرة األمريكيــة علــى الــتحكم فــي عــدد مــن الــدول المنطقــة  .٣

االنحسـار. ويعـود ذلـك االنحسـار بالضـعف الـذي فتدفع إسرائيل ثمنًا باهظًا لمثل هـذا 

بدأ يعتري إرادة اإلدارة األمريكية في أعقاب عجزها عـن تحقيـق أهـدافها المطلوبـة فـي 

كــل مــن أفغانســتان والعــراق حتــى اآلن وفــي عجزهــا عــن إيقــاف عجلــة تزايــد قــوة إيــران 

  .وامتدادها في المنطقة والعالم

ائيل فـإن نظـام األولويـات إلسـرائيل يجـب أن مصر إذا عادت إلى صفوف أعـداء إسـر  .٤

وأن لـدينا الوقـت ، مضيفًا: "لكن هذا الشيء لن يحـدث بسـرعة، أن يكون مختلفًا تماماً 

وأن ، الكافي؛ ألن هذا األمر لن يحدث في ليلة واحـدة؛ ألن تغييـر الحكـم سـيأخذ وقتـاً 

 كل حكم جديد يحتاج إلى وقت لتركيز دعائمه". 

أن ، ١٢لــة "ميخــا ليندشــتراوس" مــع انعقــاد  مــؤتمر هرتســليا الأكــد تقريــر مراقــب الدو  .٥

غيـــر جـــاهزة ، ســـنوات مـــن العمـــل المتواصـــل ٥الجبهـــة الداخليـــة ال تـــزال بعـــد مضـــي 

محـذرًا ، مشددًا على أن الوقت المتاح للعمل قصـير، لمواجهة أي حرب في المستقبل

وعـدم اتخـاذ ، حليـةمن تنصل األجهزة الملقاة عليهـا مـن مسـؤولية إعـداد السـلطات الم

فـــي ضـــوء الفجـــوات النوعيـــة فـــي التنســـيق بـــين الســـلطة المحليـــة ، القـــرارات المطلوبـــة

واألجهزة الحكومية المسئولة عن إعداد الجبهة وقت الحرب. وانتقد ليندشـتراوس وزارة 

رغـم أنهـا الجهـة الوحيـدة المالكـة لصـالحيات إصـدار ، الداخلية لعدم تحمل المسؤولية

مشيرًا إلى أنها لم تعد خطة سنوية ، ات المحلية حول كيفية االستعدادتعليمات للسلط

، كما أن قيادة الجبهة تفتقر لمعطيات حول المالجئ، مفصلة مع سلم أولويات محدد

 .ووضع كل واحدة منها، وأعدادها وأماكنها

عبــرت تقــديرات عســـكرية فــي إســرائيل عـــن قلقهــا مــن تبعـــات الخطــة العســكرية التـــي  .٦

وتقضـــي بتقلـــيص القـــوات ، رئيس "بـــاراك أوبامـــا" لتقلـــيص الجـــيش األمريكـــيأعلنهـــا الـــ

ومواجهــة تحــديات ، وســتركز علــى مكافحــة اإلرهــاب، المســلحة بنصــف مليــون جنــدي

رغـــم أنهـــا ســـتحتفظ بقـــوة تضـــمن لهـــا تفوقهـــا علـــى ، صـــاعدة فـــي آســـيا بقيـــادة الصـــين

 ٨٠أوروبا المقدر بـما يعني أن خفض القوات سيقلل الوجود األمريكي في ، منافسيها

مقابـل إجـراء تحـول فـي اإلسـتراتيجية األمريكيـة لمواجهـة صـعود الصـين ، ألف جنـدي

، وبالتالي تراجع تركيزهـا علـى أوروبـا والشـرق األوسـط، كقوة عظمى عسكرية محتملة
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 ٦٦٢المقـــررة بــــ ٢٠١٣خاصـــة وأن ميزانيـــة وزارة الـــدفاع (البنتـــاجون) المقترحـــة لعـــام 

دول فــي العــالم تلــي أمريكــا كقــوى  ١٠الميزانيــات الدفاعيــة ألكبــر  مليــار دوالر تفــوق

وعـبء ، وزيـادة عجـز الميزانيـة، في وقت يعاني فيه اقتصـادها مـن التبـاطؤ، عسكرية

 الديون.

يشـــهد االقتصـــاد اإلســـرائيلي تراجعـــًا فـــي معـــدالت التصـــدير إلـــى األســـواق الخارجيـــة  .٧

 , الســيما وأن تراجــع االقتصــاد العــالميخاصـة ال األوربيــة متــأثرًا بأزمــة منطقــة اليــورو

ـــارًا علـــى االقتصـــاد  ـــذكر أن االقتصـــاد اإلســـرائيلي يعتمـــد علـــى  تـــرك آث اإلســـرائيلي، ي

وبعـــض الـــدول األوربيـــة, وأن  المســـاعدات الخارجيـــة مـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 

مـة فـي اشـتداد األز  دخوله لحالـة مـن الركـود قـد يكـون مؤقتـًا ولـيس طـويًال, أو بحسـب 

االقتصــادي, وقــد  كمــا أن االقتصــاد اإلســرائيلي ال يملــك حصــانة ضــد الركــود  .أوربــا

ـــدهور فـــي ـــة مـــن الركـــود, إذا ارتفـــع حجـــم الت األوروبـــي  االقتصـــاديين  يـــدخل فـــي حال

  ى.واألمريك

تســـــتوعب الصـــــادرات  أن األســـــواق األوربيـــــة واألمريكيـــــة هـــــي الســـــوق األولـــــى التـــــي  .٨

خاصـة وأن  لصادرات إليهم يـؤثر علـى االقتصـاد اإلسـرائيلي, اإلسرائيلية، وأن تراجع ا

األســـواق الغربيـــة هـــي األســـواق األساســـية، أن األزمـــة االقتصـــادية األوربيـــة أدت إلـــى 

مجـال التصـنيع العسـكري, ووزارة الجـيش اإلسـرائيلي  تراجع الصادرات اإلسـرائيلية فـي 

الماليـة للشـركات التـي تنـتج تتمكن مـن دفـع المسـتحقات  تأثرت بتراجع الصادرات ولم 

   وتبيع األسلحة للحكومة. 
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  ،الواقع والمستقبل: منظومة التعليم العام فى إسرائيل

  منصور عبد الوهاب ٠د

  

  م عن التعليم العام في إسرائيل٢٠٢٨ماذا تقول إستراتيجية إسرائيل 

مــا قبــل الجــامعي فــي إســرائيل إلــى تعلــيم حكــومي وتعلــيم حكــومي دينــي تنقســم منظومــة التعلــيم 

وتمثــل تلــك االتجاهــات الثالثــة المحــور األساســي للتعلــيم مــا قبــل الجــامعي ، ١١٦وتعلــيم حريــدي

ويرســم ، وٕان كــان التعلــيم العــام يعــد هــو المحــور األساســي المكــون للبنيــة التعليميــة فــي إســرائيل

العقود القادمة. ومن هنا سيكون تركيزنا على التعليم العام أو  إلى حد بعيد مستقبل إسرائيل في

وهنـاك نسـبة ، بشكل أدق التعلـيم الحكـومي الـذي يـدرس فـي إطـاره غالبيـة األطفـال فـي إسـرائيل

الحريديــة. المــدراس ونســبة أقــل تــدرس فــي ، الدينيــة ليســت بكبيــرة تــدرس فــي المــدراس الحكوميــة

تخص قطاع األقلية العربية في إسرائيل وُيفرض عليها في باإلضافة لذلك هناك المدارس التي 

الغالب مناهج تعليمية ال تتفـق مـع التـاريخ أو الفكـر والثقافـة العـربيين. وهنـاك أيضـًا عـدد قليـل 

من المدارس ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات لألطفال اليهود والعرب على حـد سـواء مثـل مدرسـة 

  .١١٧الجليل لليهود والعرب

                                                 
دينية بعينها.  حريدي: طائفة يهودية متشددة تهدف إلى االنغالق الطوعي والتزمت في تطبيق أفكار ١١٦

ويتميز الحريديم في جميع أماكن وجودهم باالنعزال اإلرادي عن العالم الحديث في مختلف مجاالت الحياة، 

وأهمها السكن في أحياء ومستعمرات خاصة بهم، ووجود جهاز تعليم خاص بهم، ويعملون عادة في وظائف ال 

أن لديهم جهاز قضاء خاص بهم. ويتركز الحريديم في يقوم بها العلمانيون من اليهود كالخدمات الدينية، كما 

أحياء خاصة في مدينة القدس وأهم هذه األحياء "بني براك"، وفي مستعمرات خاصة بهم في زمام المدينة 

والمناطق القريبة منها في الضفة الغربية. وباإلضافة إلى االنعزال الطوعي لدى الحريديم تصورات سلبية عن 

لديانات والثقافات األخرى وصلت إلى حد رفض من يخالفهم من اليهود في تصوراتهم الدينية الشعوب الغريبة وا

ونظرتهم للحياة، فضًال عن البعد والنفور من قيم المجتمعات األخرى وأنماطها حتى لو كانت مجتمعات 

فوت القومية في يحيا، أصولية دينية وتطرف سياسي: اليشي- يهودية. (لمزيد من التفاصيل انظر: إليعيزر دون

إسرائيل، في األعوام الخمسون األولى، تحرير أنيتا شابيرا، القدس، مركز زلمان ِشزار لدراسة تاريخ إسرائيل، 

 ).٢٠٠٤، شتاء ٥٧. نقًال عن: عزيز حيدر، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد ٤٤٣، ص ١٩٩٨

١١٧ http://arabic.anriintern.com/news/education-in-israel  
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ومــــة التعلــــيم مــــا قبـــل الجــــامعي فــــي إســــرائيل هـــي اللبنــــة األساســــية لمنظومــــة التعلــــيم تعـــد منظ

  والمنظومتان تكونان سويا البيئة العلمية في إسرائيل.، ١١٨العالي

ورغم ما وصلت إليه إسرائيل من تقدم ونجـاح علـى مسـتوى البحـث العلمـي مقارنـة بأقرانهـا فـي 

لــى العمليــة التعليميــة فــي إســرائيل يــرون أنهــا حققــت إال أن القــائمين ع، منطقــة الشــرق األوســط

وتســـود ، وتواجـــه صـــعوبات كثيـــرة علـــى مســـتوى التعلـــيم األساســـي والثـــانوي، إنجـــازات ضـــئيلة

األوســـاط التعليميـــة فـــي إســـرائيل حالـــة مـــن عـــدم االرتيـــاح تجـــاه إنجـــازات أطفـــال إســـرائيل فـــي 

نسبة الصالحية المنخفضة للحصول االختبارات الدولية المقارنة من حيث التحصيل الدراسي و 

وكـذلك مـن حيـث مسـتوى الثقافـة ، على شهادة إتمام الدراسة الثانوية بين من أتموا هذه الدراسـة

  .١١٩العامة لألطفال في إسرائيل

ال تتعامل إسرائيل مع التعليم بوصفه عمليـة منفصـلة يجـب رصـد مشـاكلها وأوجـه الـنقص فيهـا 

، ســواء مــا قبــل الجــامعي أو الجــامعي، ط منظومــة التعلــيمبــل تــرب، والســعي للتوصــل لحلــول لهــا

كمــا ربطــت ، باالزدهــار االقتصــادي وتعتبــر التعلــيم عنصــرًا أساســيا مــن عناصــر تقــدم المجتمــع

بين التعليم وسوق العمل في ظل عالم العولمة واعتبرت أن التعليم هو البوابة الرئيسـية للتوافـق 

  دول العالم المتقدم.  مع العولمة ودخول سباق التنافسية مع

  

                                                 
مرت منظومة التعليم العالي في إسرائيل بتغيرات كثيرة منذ إقامة الدولة وحتى اآلن، وقد بدأت بمؤسستين   ١١٨

لمركز أبحاث واحد تعليميتين هما الجامعة العبرية بالقدس ومعهد العلوم التطبيقية (التخنيون) بجيفا باإلضافة 

مؤسسة تعليمية من بينها سبع  ٦٥هو "معهد فايتسمان"، واليوم تضم منظومة التعليم العالي في إسرائيل 

جامعات، وعدد من الكليات التي يدرس فيها اليوم حوالي ربع مليون طالب. (لمزيد من التفاصيل انظر: 

(الطبعة ١١٧، ص ٢٠٠٨هورفيتس، مارس  م، إعداد لجنة عامة برئاسة إيلي٢٠٢٨إسرائيل إستراتيجية 

 العبرية)).

 .١١م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية  ١١٩



  

٢٣٥  

  ١٢٠الرؤية -التعليم العام في إسرائيل

حجر الزاوية في العملية التعليمية: يجب أن تعتمد منظومة التعليم في  –التعليم العام  -

ــيم العــام وهــي منظومــة تمكــن مــن إحــداث المســاواة فــي ، إســرائيل علــى منظومــة التعل

وكــذلك الحصــول ، ًوى عــالٍ الفــرص لكــل تلميــذ فــي الحصــول علــى تعلــيم وثقافــة بمســت

على القيم األساسية. ومن هنا فالتعليم العام هو العمود الفقري للعملية التعليمية عامة 

 ويجب أن يكون على رأس سلم األولويات عند تخصيص الموارد.، في إسرائيل

إن تحسين التعليم العام هو الطريق الوحيد للحفاظ على تعليم عام جيد لجميـع أطفـال  -

وتحسين مستوى التدريس وتوسيع سلة التعليم وٕاقامة مـدارس خاصـة بتمويـل ، إسرائيل

 من الوالدين وتوفير المستلزمات التعليمية.

علــى  ١٢١عنــد تحديــد الموضــوعات التــي ســتحظى باهتمــام خــاص تعتمــد لجنــة دوِفــِرتْ  -

ولم يتم تخصيص جـزء خـاص للتعلـيم الحكـومي ، تقرير لجنة التخطيط القومي للتعليم

الجـــامعي؛ ولـــذلك تحتـــاج األهميــة الكبيـــرة لهـــذا الموضـــوع ولعيـــوب المنظومـــة مــا قبـــل 

 التعليمية عدة أسس لعالجها وتحسينها.

وتكســبه مهــارات ، التعلــيم منظومــة لهــا أوجــه عــدة تســاهم فــي تشــكيل شخصــية التلميــذ -

وتخلـــق لـــه وتمنحـــه معلومـــات فـــي ، وتمنحـــه أدوات للدراســـة والتفكيـــر، اجتماعيـــة عـــدة

 إنسانية وثقافية وعلمية وتكنولوجية.، وعةمجاالت متن

التدريس والتعليم يعدان من العناصر المهمة جدا في تحقيق المسـاواة فـي الفـرص فـي  -

 . ١٢٢ولذلك يجب منح جميع أطفال إسرائيل تعليم على مستوى عالٍ ، المجتمع

، عيفي عالمنـا المعاصـر يعـد التعلـيم والثقافـة مـن الشـروط الحيويـة لالنـدماج االجتمـا -

والـــــتخلص مـــــن التهمـــــيش واكتســـــاب القـــــدرة علـــــى التعـــــاون والتـــــأثير علـــــى األحـــــداث 

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

                                                 
 .٤٨، ٤٧، ٤٦م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٢٠

 هي اللجنة القومية للتوجيه المنوط بها االهتمام بتحسين العملية التعليمية بمراحلها كافة. ١٢١

 .٥٠م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  يةإستراتيج ١٢٢



  

٢٣٦  

فــي ظــل عصــر العولمــة زادت بشــكل كبيــر أهميــة ومســاهمة الثقافــة والتعلــيم فــي دخــل  -

الفرد. ففي جميع أنحـاء العـالم زادت الفجـوات فـي الـدخل بـين مـن حصـلوا علـى تعلـيم 

وبصــفة خاصــة هــؤالء الــذين أتمــوا ، بــين مــن يتمتعــون بدرجــة تعلــيم وثقافــة أقــلعــاٍل و 

بنجــاح مراحــل التعلــيم المتقــدم فقــد اســتطاعوا أن يطرقــوا أبــواب التعلــيم مــا بعــد الثــانوي 

 واألكاديمي.

إن التعليم الذي يقوم بدوره بنجاح يساعد على استقرار من حصلوا عليه ويضـمن لهـم  -

 ورفاهية اقتصادية.حياة اندماج اجتماعية 

يتم تشكيل التعليم الجيد بناًء على المضـمون الحقيقـي لمصـطلح المسـاواة فـي الفـرص  -

، فهــو يعــد شــرطًا ضــروريا لتقلــيص الفجــوات فــي الــدخل علــى المــدى البعيــد، للجميــع

فكلما كان منزل التلميذ وظروف األسرة االقتصادية من شأنها أن تخلق لـه نقصـًا فـي 

تـــــزداد ضـــــرورة أن تســـــد منظومـــــة التعلـــــيم الرســـــمي مـــــن ، والمعرفـــــة مجـــــاالت التعلـــــيم

 الحضانة حتى الفصل الثاني عشر هذا النقص.

  

  عيوب المنظومة التعليمية في إسرائيل

ال تحظى المنظومة التعليمية من مرحلة الحضانة وحتى نهايـة مرحلـة التعلـيم الثـانوي  .١

المجتمع مقارنـة بمنظومـة التعلـيم  باالهتمام الكافي سواء من ناحية الفرد أو من ناحية

العــالي. إن مراحــل التعلــيم مــن الحضــانة وحتــى التعلــيم العــالي مبنيــة بوصــفها حلقــات 

 وضعف إحدى الحلقات يلحق ضررًا بمدى قوة المنظومة كلها.، متداخلة

ـــة  .٢ ـــة إلـــى أن غالبي ـــذ اإلســـرائيليين فـــي االختبـــارات الدولي تشـــير معـــدالت نجـــاح التالمي

إســرائيل لــن يســتطيعوا الحصــول علــى العلــم والمعرفــة الالزمــين لالنــدماج التالميــذ فــي 

كما تشـير أيضـًا إلـى ازديـاد الفجـوات فـي الـدخول إذا لـم تُبـذل ، في االقتصاد العولمي

 .١٢٣جهود كبيرة لتحسين منظومة التعليم األساسي وفوق األساسي

                                                 
  .٤٧م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٢٣



  

٢٣٧  

ويظهـر ، ومسـتقبلههناك مشكلة رئيسـية تطـل بظاللهـا علـى األداء االقتصـادي للدولـة  .٣

هــــذا جليــــا فــــي وجــــود عيــــوب جوهريــــة فــــي المنظومــــة التعليميــــة بكــــل مســــتوياتها مــــن 

الحضانة وحتى التعليم الجـامعي. ففـي العمليـة التعليميـة فـي التعلـيم مـا قبـل الجـامعي 

والتعليم الجامعي يتم تطوير "الثروة البشرية" بما يمنح إسرائيل تميزهـا النسـبي. وبـدون 

ستسـتمر عمليــة التراجــع ، اقشـتها فــي المجتمــع فـي هــذا اإلطــارإحـداث تغييــرات يــتم من

كمــا أن ، وستســتمر عمليــة هــروب العقــول، فــي مســتوى التعلــيم الجــامعي فــي إســرائيل

الميــــزة الوحيــــدة فــــي العــــالم التنافســــي وفــــي منطقــــة معاديــــة ســــتكون معرضــــة لخطــــر 

 .١٢٤فعلي

فـي مرحلتـي التعلـيم هناك حاجة ملحة لتحسين ملموس يطرأ على المنظومة التعليميـة  .٤

األساسي والتعليم الثانوي في ضوء إنجازاتها الضئيلة. وٕاذا لـم يـنجح التعلـيم األساسـي 

والثــانوي فــي رفــع نســبة التالميــذ الــذين يكملــون تعلــيمهم مــن بــين هــؤالء الــذين يصــلون 

وٕاذا لم يـتم رفـع مسـتوى الدراسـة والتالميـذ لـن تحصـل إسـرائيل ، لمرحلة التعليم الثانوي

ولـــن تســـتطيع منظومـــة التعلـــيم ، ى جيـــل شـــاب يتمتـــع بمعـــايير التعلـــيم الصـــحيحةعلـــ

ولــن تســتطيع ، العــالي والبحــث العلمــي أن تقــوم بمــا هــو ملقــى علــى عاتقهــا مــن مهــام

تــــوفير العلــــم والقــــوى البشــــرية المثقفــــة الالزمــــة لالقتصــــاد القــــائم علــــى النمــــو الســــريع 

ن هنــاك إمكانيــة إلحــداث المســاواة فــي والمتــوازن. وبــدون إحــداث هــذا التغييــر لــن تكــو 

 .١٢٥الدخل على المدى البعيد

اقترحــت اللجنــة القوميــة لتطــوير التعلــيم فــي إســرائيل خطــة إصــالح  ٢٠٠٥فــي عــام  .٥

وهــي تعتمــد علــى محــاور رئيســية لتحقيــق ، وهــذه الخطــة لــم تتبلــور حتــى اآلن، التعلــيم

ــــيم ــــيم فــــي المــــدارس: المســــاواة فــــي التعل ومرتبــــات ، المدرســــينومســــتوى ، جــــودة التعل

 .١٢٦المدرسين وكثافة الفصول

                                                 
 .٣١م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٢٤

 .٣١م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٢٥

 .٤٩، ٤٨م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٢٦



  

٢٣٨  

النفقات العامة في مجال التعليم هل هي استهالك جماهيري أم اسـتثمار؟: القـول بـأن  .٦

ولكــن علــى ، نفقــات التعلــيم هــي بمثابــة اســتثمار علــى المــدى البعيــد هــو قــول مقبــول

ــــيم هــــي بمثابــــة  اســــتهالك المســــتوى االقتصــــادي فــــإن النفقــــات الجاريــــة لميزانيــــة التعل

وهكـــذا فإنـــه ال يجـــب التعامـــل مـــع نفقـــات التعلـــيم بمعـــايير ، جمـــاهيري ولـــيس اســـتثمار

 تحديد الميزانية العامة للدولة من حيث النقص والدين العام.

مـــن المشـــكالت المهمـــة التـــي يجـــب مواجهتهـــا مشـــكلة التيـــارات المتعـــددة فـــي العمليـــة  .٧

، لخمســينيات مــن القــرن الماضــيوتلــك المشــكلة تــم تحديــدها منــذ ســنوات ا، التعليميــة

سواء في التعلـيم الحكـومي العـام أو فـي التعلـيم الحكـومي الـديني أو التعلـيم الحريـدي. 

ــيم العــام فــي االســتجابة  وترجــع مشــكلة وجــود هــذه التيــارات نتيجــة مباشــرة لفشــل التعل

ـــيم ، للتحـــدي العلمـــي فـــي عصـــر العولمـــة ـــارات أدى إلـــى تســـلل التعل ووجـــود هـــذه التي

وتعتمــد جــودة هــذا النــوع مــن التعلــيم علــى ، للمنظومــة التعليميــة فــي إســرائيل الخــاص

 مدى قدرة الوالدين على سداد المصروفات.

الحق في استكمال الدراسة الجامعية: ال يتحمل المجتمع اإلسرائيلي فقدان مجموعـات  .٨

 الــــذين ســــيبقون بــــدون ثقافــــة واســــعة نتيجــــة عــــدم إكمــــالهم للتعلــــيم، كبيــــرة مــــن الفتيــــان

 ومن هنا تأتي أهمية تمكين هؤالء من إكمال دراستهم.، الجامعي

ُأجريــت أبحــاث فــي دول عــدة أثبتــت أن أهــم عنصــر مــن شــأنه تحديــد مســتوى التعلــيم  .٩

مــن الضــروري رفــع ســقف مســتوى المطالــب بشــأن ، هــو مســتوى المدرســين والمــديرين

القبـول للعمـل فـي  ثقافة المدرسين في مراحل التعليم كافة وتغليظ قواعد التصنيف فـي

، مهنــة التــدريس. ويجــب زيــادة الســاعات التــي يقضــيها المدرســين بــين أســوار المدرســة

كمــا أوصــت لجنــة دوِفــِرْت. وفــي الوقــت نفســه يجــب زيــادة مرتبــات المدرســين بنســبة 

طيبة. فعدد ليس بقليل من المدرسين مهيئين مهنيًا للعمل بالتدريس في ظل انخفاض 

مهنـــتهم واإليمـــان برســـالتهم بالعمـــل مـــع األطفـــال والفتيـــان. ال المرتبـــات بســـبب حـــبهم ل

، يمكن ربط مرتبات المدرسين بمعايير تنافسية مباشرة كما هو الحـال فـي مهـن أخـرى

حيث إن هذا من شأنه دفع المدرسين للهـروب إلـى القطـاع الخـاص لتعـويض الـنقص 

 الحكومية.  في المرتبات مما يؤثر سلبيًا على كفاءة المدرسين في المدارس
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كانــت نســبة مــن لهــم صــالحية الحصــول علــى شــهادة إتمــام الدراســة  ٢٠٠٥فــي عــام  .١٠

 .١٢٧% ممن أتموا مرحلة التعليم األساسي٥٤الثانوية في إسرائيل 

ويعـــــانون مـــــن إعـــــداد ضـــــعيف ، يتقاضـــــى المدرســـــون فـــــي إســـــرائيل مرتبـــــات ضـــــعيفة .١١

تلميـــذًا فـــي  ٣٠/٤٠ويعملـــون فـــي فصـــول تصـــل كثافتهـــا مـــا بـــين ، لمتطلبـــات المهنـــة

، مـن يفـوز بمكانـة رفيعـة فـي العمليـة التنافسـية، الفصل (في فنلنـدا علـى سـبيل المثـال

هم المدرسـون الحاصـلون علـى درجـة الماجسـتير فهـؤالء يحظـون بتقـدير عـاٍل ومرتـب 

 تلميذًا).  ٢٠حيث تصل كثافة الفصل إلى ، مرتفع

قـط الالمسـاواة بـل أيضـًا يزيـد إن اإلنفاق القـومي علـى التعلـيم فـي إسـرائيل ال يقلـص ف .١٢

مــن الفجــوات. ويعــد اإلنفــاق القــومي علــى التلميــذ فــي إســرائيل األكثــر انخفاضــًا بــين 

 .١٢٨الدول المتقدمة

فــي جــودة  ٣١والمركــز الـــ ، فــي جــودة التعلــيم األساســي ٣٠تحتــل إســرائيل المركــز الـــ  .١٣

 ١٣١ميــة مــن بــين فــي جــودة العمليــة التعلي ٢٥تعلــيم الرياضــيات والعلــوم والمركــز الـــ 

 .١٢٩دولة على مستوى العالم

  

 معطيات أساسية

درس في مرحلتي التعليم األساسـي وفـوق األساسـي  ٢٠٠٦/٢٠٠٧في العام الدراسي  •

ألـــف تلميـــذ  ٣٧٢ألـــف تلميـــذ يهـــودي و ١,٠٦٨,٠٠٠تلميـــذ مـــن بيـــنهم  ١,٤٣٨,٠٠٠

ــــيم الحكــــومي٦٢عربــــي ودورزي. درس  ، % مــــن تالميــــذ القطــــاع اليهــــودي فــــي التعل

% فـــي التعلـــيم الحريـــدي (فـــي عـــام ١٩و، % فـــي التعلـــيم الحكـــومي الـــديني١٩ودرس 

ـــــدي  ٢٠٠٠ ـــــي القطـــــاع ١٥كانـــــت نســـــبة القطـــــاع الحري ـــــذ ف % مـــــن إجمـــــالي التالمي

                                                 
يرجع السبب في ذلك إلى أن هناك نسبة ضئيلة من تالميذ القطاع الحريدي  كانت ترغب في إكمال  ١٢٧

  التعليم العام؛ حيث إن القطاع الحريدي ال يهتم بتلقي أبنائه ثقافة علمانية.

 .٦١م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٢٨

 .٦١ص  م، (الطبعة العبرية)،٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٢٩
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اليهودي). عدد المدرسين فـي التعلـيم األساسـي وفـوق األساسـي (الثـانوي) وصـل عـام 

ألفـًا فـي  ٥٦األساسـي وألفًا فـي التعلـيم  ٦٨من بينهم ، ألف مدرس ١٢٤إلى  ٢٠٠٧

 التعليم فوق األساسي.

ــــــي العــــــام الدراســــــي الحــــــالي ( • ــــــي إســــــرائيل ف ــــــذ ف ــــــغ عــــــدد التالمي ) ٢٠١١/٢٠١٢يبل

تلميــــذ فــــي التعلــــيم األساســــي وفــــوق  ١،٥٥٨،٠٠٠مــــن بيــــنهم ، تلميــــذ ١،٩٤٢،٠٠٠

 ١٣٤ألفًا في دور الحضانة. يقوم بالتدريس واإلشراف عليهم حوالي  ٣٨٤األساسي و

ومــن بــين ، فصــل ٦١,٤٠٠ويــدرس هــؤالء فــي ، مــا بــين تــدريس وٕادارة)ألــف شــخص (

% مـنهم فـي ٢٧مقابـل حـوالي ، %٧٣هؤالء يدرس في قطاع التعليم اليهـودي حـوالي 

 .١٣٠قطاع التعليم العربي

األعمـار ، ٦-١التعلـيم االبتـدائي (الصـفوف  :نظام التعليم يتكون من ثالثـة مسـتويات •

-١٢األعمــــار تقريبــــًا ، ٩-٧توســــطة (الصــــفوف والمدرســــة الم، ســــنة) ١٢-٦تقريبــــًا 

). إلزاميـــــة ١٨-١٥األعمـــــار تقريبـــــًا ، ١٢-١٠والمدرســـــة الثانويـــــة (الصـــــفوف ، )١٥

 .١٢التعليم من الحضانة حتى الصف 

العام الدراسي فـي إسـرائيل يبـدأ فـي األول مـن سـبتمبر وينتهـي فـي المدرسـة االبتدائيـة  •

 يونيو. ٢٠ية في والمدارس المتوسطة والثانو ، يونيو ٣٠في 

وفق قانون التعليم اإلجباري على الدولة أن تضمن لكل طفل في إسـرائيل أن يحصـل  •

وفـي هـذا القـانون  .سـنة ١٨وحتـى  ٣على التعليم، وأن يكون التعلـيم مجانيـا مـن سـن 

يجــب أن يتبــع أطــر تعليميــة مــن  ١٨حتــى جيــل  ٣يتقــرر أن الطفــل ابتــدءًا مــن جيــل 

ائل التعليميــة التــي تؤهلــه الكتســاب مهــارات تثقيفيــة وتعليميــة شــأنها أن تــوفر لــه الوســ

 .١٣١وتكون بالنسبة له إطارًا اجتماعيا ثقافيا

% مـن أطفـال إسـرائيل. التعلـيم قبـل ٦٧أشهر وسـنتان ) ويلتحـق بهـا  ٣الحضانات (  •

% مــن أطفــال إســرائيل. وينتســب  ٩٩-٩٥ســنوات) ويلتحــق بــه مــن  ٤-٣اإللزامــي (

                                                 
١٣٠ http://news.walla.co.il ١/٩/٢٠١١. 

١٣١ http://israel.thebeehive.org/ar/content/31/1582   
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% من التالميذ، وٕالى مدارس التعليم الديني ٦٨حكومية االبتدائية هذه إلى المدارس ال

 %، وأما البقية فتنتسب إلى المدارس الحريدية.٢٢

 المرحلة الثانوية: بالنسبة لهذه المرحلة ففي إسرائيل ثالثة أنواع من الثانويات وهي: •

o ."الثانوية األكاديمية "أدبي وعلمي  

o .الثانوية المهنية 

o  راعية.الثانوية الز 

يــدرس التالميــذ فــي المرحلــة االبتدائيــة الحكوميــة مــواد تــتالئم واألهــداف العامــة التــي  •

مادة إلزامية على النحو التالي: ( الدين اليهـودي  ١٤حددتها وزارة التعليم وهي تشمل 

 -الطبيعـة  -الحسـاب  -الـوطن والمجتمـع  -الجغرافيـا  -التـاريخ  -اللغة العبريـة  -

 -الرياضــــة  -الفنــــون  -األشــــغال اليدويــــة  -اللغــــة األجنبيــــة  -ات المــــدني -البيئــــة 

 التدبير المنزلي).

مـــواد وهـــي مـــا يلـــي: ( الـــدين  ١٠ويـــدرس التالميـــذ فـــي المرحلـــة اإلعداديـــة الحكوميـــة  •

العلــــوم  -الرياضــــيات  -جغرافيــــة إســــرائيل  -التــــاريخ  -اللغــــة العبريــــة  -اليهــــودي 

 الرياضة). -الفنون  -ية اللغة األجنب -المدنيات  -الطبيعة 

  

  اإلنفاق على التعليم

ـــيم  ٢٠٠٣فـــي عـــام  ـــة موزعـــًا وفـــق درجـــة التعل بلـــغ اإلنفـــاق القـــومي علـــى المؤسســـات التعليمي

التعلــيم الثــانوي بكــل ، %٣٢,٢التعلــيم األساســي ، %١٠,٧كالتــالي: التعلــيم مــا قبــل األساســي 

  .١٣٢%٢٤,٩والتعليم فوق الثانوي والجامعي ، %٣١,٢أنواعه 

ويمثـل هـذا ، مليار شـيكل جديـد ٥٣كان إجمالي اإلنفاق القومي على التعليم  ٢٠٠٥وفي عام 

  .١٣٣)١٩٩٣% من الناتج القومي (وهي أقل نسبة منذ عام ٨,٤

                                                 
  .٤٧م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٣٢

  رجع نفسه، الصفحة نفسها.الم ١٣٣
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مليـار شـيكل أي مـا يعـادل  ٦٦,٥على التعلـيم إلـى  ١٣٤وصل اإلنفاق القومي ٢٠١٠وفي عام 

% فـي اإلنفـاق القـومي ٢اعـًا بنسـبة حـوالي وهـو مـا يمثـل ارتف، % من الناتج القومي الخام٨,٢

َلت العائالت حوالي ، ٢٠٠٩على التعليم للفرد (بأسعار ثابتة) عن عام  %  من اإلنفاق ٢٠موَّ

% وهـو مـا يمثـل اسـتمرارا الرتفـاع ٢وارتفـع اإلنفـاق القـومي للفـرد بحـوالي ، القومي على التعليم

  .٢٠٠٩١٣٥و ٢٠٠٨% في عام٢بحوالي 

  

ي السابق نالحظ ارتفـاع اإلنفـاق القـومي الجـاري علـى التعلـيم (إجمـالي اإلنفـاق من الرسم البيان

عقــب ، %٣بنســبة   ٢٠١٠فــي عــام ، بأســعار ثابتــة، باســتثناء اإلنفــاق علــى األمــالك الدائمــة)

  .٢٠٠٩% في عام ٤ارتفاع بنسبة 

عقــب  ٢٠١٠% فــي عــام ٩(بأســعار ثابتــة) بحــوالي ، وقــد ارتفــع اإلنفــاق علــى األمــالك الدائمــة

بالترتيــب. االرتفــاع فــي  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧% فــي الفتــرة٤% و١٦، %٤ارتفــاع بنســبة 

اإلنفاق في السنوات األربـع األخيـرة يعكـس بشـكل خـاص ارتفـاع اإلنفـاق علـى األمـالك الدائمـة 

  من جانب السلطات المحلية.

                                                 
ويشمل اإلنفاق القومي على التعليم اإلنفاق الجاري في كل المؤسسات التربوية العامة والخاصة في كل  ١٣٤

مستويات التعليم (من التعليم ما قبل األساسي حتى التعليم العالي) وٕانفاق العائالت على الدروس الخصوصية 

 نفاق على بناء المؤسسات التربوية الجديدة وشراء معدات.والكتب الدراسية وما شابه ذلك، وكذلك اإل

١٣٥ www.cbs.gov.il ، ،آخر تحديث تم في ٨/٨/٢٠١١المكتب المركزي لإلحصاء لدولة إسرائيل ،

٦/٩/٢٠١١    .  
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يم التابعـة %) لألفـراد فـي مؤسسـات التعلـ٨٧تم تقديم أغلـب خـدمات التعلـيم ( ٢٠١٠وفي عام 

والســلطات المحليــة والمؤسســات التربويــة غيــر الربحيــة الحكوميــة (وهــي المؤسســات ، للحكومــة

شـبكة "أورت" ، التي يأتي معظم تمويلها من الحكومـة مثـل: الجامعـات، الحكومية غير الربحية

والتــي يــأتي ، وتبلــغ قيمــة الخــدمات التــي قــدمتها مؤسســات تعليميــة غيــر ربحيــة، شــبكة عمــل)

% مـــن اإلنفـــاق القـــومي علـــى ٤كـــان  ٢٠١٠فـــي عـــام ، م تمويلهـــا مـــن مصـــادر خاصـــةمعظـــ

مثـل: الخـدمات فـي ، وبلغت بعض خدمات التعليم التي تم تقديمها على أساس تجـاري، التعليم

، (بمــا فــي ذلــك الــدروس التكميليــة لتالميــذ المــدارس)، الــدروس الخصوصــية، ريــاض األطفــال

  . ١٣٦%.٩وما شابه ذلك  كتب دراسية، دورات للطالب الكبار

الســـلطات و مـــن اإلنفـــاق الجـــاري مـــن جانـــب الحكومـــة % ٧٣حـــوالي  كـــان، ٢٠١٠وفـــي عـــام 

، كــان علــى نفقــات العمــل) بــدون القطــاع التجــاري(المحليــة والمؤسســات التربويــة غيــر الربحيــة 

كانت نفقات حسابية على % ٨كانت نفقات على شراء بضائع وخدمات وحوالي % ١٩حوالي 

  . كاالستهال

  

  * بيانات مؤقتة. 

الســلطات المحليــة والمؤسســات التربويــة ، مــوَّل القطــاع الحكــومي (الحكومــة ٢٠١٠وفــي عــام 

وهــي نســبة ، % مــن إجمــالي اإلنفــاق القــومي علــى التعلــيم٨٠غيــر الربحيــة الحكوميــة) حــوالي 

                                                 
١٣٦ www.cbs.gov.il ،آخر تحديث تم في ٨/٨/٢٠١١زي لإلحصاء لدولة إسرائيل، المكتب المرك ،

٦/٩/٢٠١١.  



  

٢٤٤  

نفــاق ). وتـم تمويـل بـاقي اإل٢٠٠٧/٢٠٠٨/٢٠٠٩تفـوق مثيلتهـا فـي السـنوات الـثالث السـابقة (

، وشـراء كتـب دراسـية ومـا شـابه ذلـك، مباشرة مـن جانـب اُألسـر بواسـطة سـداد الرسـوم الدراسـية

   وكذلك من تبرعات ومنح محلية وأجنبية للمؤسسات التعليمية.

  

                                                                 

أن القطــاع  ٢٠٠٧ي علــى التعلــيم لعــام توضــح البيانــات التفصــيلية عــن تمويــل اإلنفــاق القــوم

لــتْ ، مــن إجمــالي اإلنفــاق% ٧٧الحكــومي مــول  وذلــك ، مــن إجمــالي اإلنفــاق% ٢٢ ســراألُ  وموَّ

كتــب و ، خـدمات علــى الحصـولعـن طريـق شــراء خـدمات تعليميـة مــن مؤسسـات عامــة وكـذلك 

سـرائيل مولت تبرعات من عـائالت ومؤسسـات فـي إو  .دراسية وأدوات كتابية من جهات تجارية

  .١٣٧ممن اإلنفاق القومي على التعلي% ١ومن خارجها 

، أن الحكومــــة ٢٠٠٧البيانــــات حــــول تمويــــل اإلنفــــاق وفــــق المســــتوى التعليمــــي لعــــام وتوضــــح 

لــْت و  مــن اإلنفــاق الجــاري علــى % ٩٣الســلطات المحليــة والمؤسســات التربويــة غيــر الربحيــة موَّ

% ٧٤سسات التعليم ما قبل األساسي ومن اإلنفاق على مؤ % ٧٩و، خدمات التعليم األساسي

لــْت الحكومــة والســلطات المحليــة  مــن نفقــات % ٧٥مــن اإلنفــاق علــى التعلــيم الثــانوي. كمــا موَّ

                                                 
المكتب المركزي لإلحصاء لدولة ، www.cbs.gov.ilأساس التبرعات كانت مخصصة للجامعات، انظر  ١٣٧

 .٦/٩/٢٠١١، آخر تحديث تم في ٨/٨/٢٠١١إسرائيل، 



  

٢٤٥  

مـــن اإلنفـــاق علـــى مؤسســـات أخـــرى للتعلـــيم العـــالي والمؤسســـات التعليميـــة % ٤٢الجامعـــات و

  . ١٣٨الثانوي للتعليم

وعلـى  )بما في ذلك الدروس التكميلية(سي اإلنفاق الجاري على مؤسسات التعليم ما قبل األسا

من % ٦٨إلى  ٢٠٠٧وصل في عام ، )بما في ذلك الدروس الخصوصية(المدارس األساسية 

إلـى مؤسسـات % ١٠مـن إجمـالي هـذه النسـبة تـم توجيـه  -اإلنفاق القومي الجاري علـى التعلـيم

% ٢٦ساســــي ولمؤسســــات التعلــــيم األ% ٣٢و، )مــــن ســــن الثالثــــة(التعلــــيم مــــا قبــــل األساســــي 

  .لمؤسسات التعليم فوق األساسي

من اإلنفاق الجـاري % ٢١ومؤسسات التعليم العالي  الثانويبلغ اإلنفاق على مؤسسات التعليم 

هي نفقـات إلدارة خـدمات ، الباقية من اإلنفاق القومي الجاري على التعليم% ١١. على التعليم

، دراسـة اللغـة العبريـة، ت للطـالب البـالغيندورا: مثل، التعليم وألنواع أخرى من خدمات التعليم

  .الدراسة في المعاهد الدينية وكذلك اإلنفاق على شراء كتب دراسية وأدوات كتابية

  

يرتفــع مــع ارتفـــاع المســتوى التعليمــي. البيانــات حـــول ) جــدول أ(اإلنفــاق الجــاري علــى التلميـــذ 

توضـح  ٢٠٠٧ -٢٠٠٠ي الفتـرة تقسيم اإلنفاق الجـاري علـى التلميـذ وفـق المسـتوى التعليمـي فـ

                                                 
١٣٨  www.cbs.gov.il ، ،آخر تحديث تم في ٨/٨/٢٠١١المكتب المركزي لإلحصاء لدولة إسرائيل ،

٦/٩/٢٠١١.  



  

٢٤٦  

أن تكلفــة تعلــيم التلميــذ فــي التعلــيم العــالي أكبــر بحــوالي ضــعف تكلفــة دراســته فــي التعلــيم فــوق 

األساســي وبحــوالي ثالثــة أمثــال تكلفــة تعلــيم التلميــذ فــي التعلــيم مــا قبــل األساســي. وعلــى مــر 

يـذ موبين اإلنفـاق علـى التل الثانويالسنين انخفضت النسبة بين اإلنفاق على التلميذ في التعليم 

ــيم المختلفــة انخفــض اإلنفــاق النســبي للتلميــذ فــي التعلــيم  2007فــي عــام  .فــي مســتويات التعل

  .العالي



  

٢٤٧  

  
(اإلنفـاق علـى التلميـذ فـي التعلـيم مـا  وفق المسـتوى التعليمـي ومقيـاس، على التلميذ ١اإلنفاق الجاري –جدول أ. 

  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٠ )١٠٠قبل األساسي = 

 التعليم العالي التعليم الثانوي التعليم فوق األساسي التعليم األساسييم ما قبل األساسيالتعل 

 

  آالف

 مقياسالشيكالت

  آالف

 مقياس الشيكالت

  آالف

 مقياس الشكيالت

  آالف

 مقياس الشيكالت

  آالف

 مقياس  الشيكالت

٣٣٦,٤ ٣٩,٧ ١٩٧,٤ ٢٣,٣ ٧,٢١٦ ١٩,٢ .٥١٣٠ ١٥,٤ ١٠٠,٠ .٨١١ ٢٠٠٠ 

٢٤١,٩ ٤,٢٤ ١٧٩,٨ ٢٢,٣ ١٦٦,١ ٢٠,٦ ٧,٤١٣ ١٦,٧ ١٠٠,٠ ١٢,٤ ٢٠٠١ 

٣٠٧,٤ ٢,١٤ ١٦٧,٢ ٢٢,٤ ١٦١,٩ ٢١,٧ ٠,٩٦١٢ ١٧,٠ ١٠٠,٠ ١٣,٤ ٢٠٠٢ 

٣١٨,٢ ١,٠٤ ١٧٢,٢ ٢١,٧ ١٥٧,١ ٨١٩,٠ ١٣١,٧ ١٦,٦ ١٠٠,٠ ١٢,٦ ٢٠٠٣ 

٣٠٤,٥ ٨,٠٤ ١٥٦,٧ ٠,٢١ ١٥١,٥ ٣٢٠,٠ ١٢٦,٩ ١٧,٠ ١٠٠,٠ ٤١٣,٠ ٢٠٠٤ 

٢٩١,٨ ٤,٣٩ ١٥٤,٨ ٩,٢٠ ٣,٣١٥ ٢٠,٧ ١,١١٣ ٧١٧,٠ ١٠٠,٠ ١٣,٥ ٢٠٠٥ 

٢٩٦,٥ ٨,١٤ ١٤٦,٨ ٧,٢٠ ١٥٣,٢ ٢١,٦ ١٣٠,٥ ١٨,٤ ١٠٠,٠ ١,٤١ ٢٠٠٦ 

٢٨٨,٦ ٧,٠٤ ١٤٨,٢ ٢٠,٩ ١٥٧,٤ ٢٢,٢ ١٤١,٨ ٢٠,٠ ١٠٠,٠ ١,٤١ ٢٠٠٧  



  

٢٤٨  

  



  

٢٤٩  

  



  

٢٥٠  

  ١٣٩توصيات التقرير اإلستراتيجي لالرتقاء بالتعليم العام في إسرائيل

احدة من الدول العشر حتى الخمسة عشر المتقدمة في العـالم، ستكون دولة إسرائيل و  .١

ـــة، وتحســـين مســـتوى المعيشـــة  مـــن حيـــث دخـــل الفـــرد، والعمـــل لصـــالح مواطنيهـــا كاف

. وسيصـــبح المجتمـــع اإلســـرائيلي مجتمعـــًا متفتحـــًا ومتنـــورًا ١٤٠ومســـتقبل جيـــل الشـــباب

الثقافيــة والعلميــة قائمــًا علــى االقتصــاد الحــر والمتــوازن يعتمــد علــى القــدرة الحكوميــة و 

 .١٤١والتكنولوجية وثراء القوى البشرية ويعتمد على التجديد والمبادرة

تعد منظومة التعليم بكـل مراحلهـا مـن الحضـانة وحتـى التعلـيم العـالي البنيـة األساسـية  .٢

والمحورية للمجتمع اإلسرائيلي، والتي من خاللها يتم اكتساب القيم األساسية للمجتمع 

ألساســية المطلوبــة لســوق العمــل العصــري. وفــي هــذا اإلطــار يــأتي وكــذلك المهــارات ا

التعلــــيم العــــام علــــى رأس ســــلم أولويــــات العمليــــة التعليميــــة، فهــــو يعــــد األداة التنفيذيــــة 

األساسـية للمجتمـع لتحقيـق المســاواة فـي الفـرص لكـل تلميــذ، وكـذلك الكتشـاف مـا هــو 

 مشترك بين عناصر المجتمع وخلق مجتمع جديد.

هر العمليــة التعليميــة علــى اكتســاب الثقافــة العامــة والقــيم الثقافيــة والمهــارات يرتكــز جــو  .٣

علــى أن تكــون هـذه العناصــر عمليــة مشــتركة لمنظومــة التعلــيم ، الالزمـة لســوق العمــل

 وأال يتم تخصيص مدارس ال تلبي هذه المتطلبات.، في إسرائيل

وضـرورة ، ء شخصـيتهسواء من ناحية المرتب أو من ناحية بنـا، تحسين وضع المعلم .٤

، ويتم إمداده بوسائل اإلدارة الفاعلة، أن يكون وضع مدير المدرسة في وضع مناسب

 ويتم منح المتميزين حوافز تشجيعية سواء على مستوى اإلدارة أو التدريس.

تقليص الفجوة بين النفقات العامة غير المباشرة (ال تتعلق باإلنتـاج المباشـر كالنفقـات  .٥

 ) وبين نفقات المدراس في ميزانية التعليم.overhead expenses اإلدارية وغيرها

 وضع أسس لميزانية المدارس وفق عدد التالميذ وليس وفق عدد الفصول. .٦

                                                 
 .٢٠م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٣٩

 .٣٣م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٤٠

 .٣٣ص  م، (الطبعة العبرية)،٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٤١



  

٢٥١  

 تحسين الظروف المادية للعملية التعليمية. .٧

تقليــل عــدد التالميــذ فــي الفصــول التــي تتســم بالكثافــة العاليــة، وتكــون البدايــة بفصــول  .٨

التعلـــيم. وتقليـــل كثافـــة الفصـــول عمليـــة مرتبطـــة باالســـتثمار فـــي  المراحـــل األولـــى مـــن

البنــاء، فضــًال عــن الزيــادة الطبيعيــة وعمليــة اإلعــداد المطلوبــة لمزيــد مــن المدرســين. 

يجب تنفيذ ذلك بالتدريج والبدء به مبكرًا. ويجب ضـمان أنـه نتيجـة لتقليـل الكثافـة فـي 

ين أال يضــر هــذا بتحســين مســتوى الفصــول والزيــادة المصــاحبة لــذلك فــي عــدد المدرســ

فـي المنظومـة التعليميـة هنـاك فجـوات واضـحة بشـأن عـدد التالميـذ فـي  .١٤٢المدرسـين

الفصــول بــين محتلــف المنــاطق ومختلــف التيــارات التــي تضــمها المنظومــة التعليميــة، 

فالكثافــة العاليــة فــي الفصــول تضــر بالعمليــة التعليميــة وبالتــدريس، فهــي تضــر أساســًا 

بين المدرس وبين التلميذ، وتمنع وجـود صـلة شخصـية للمـدرس عنـد معالجـة بالعالقة 

ــــي العمليــــة  ــــذه. فالصــــلة الشخصــــية تعــــد جــــزءًا مهمــــا ف االحتياجــــات الخاصــــة لتالمي

التعليمية وفي التدريس؛ ولذلك يجب تقليل عدد التالميذ في الفصل، بدايـة بالصـفوف 

  .١٤٣ية في الفصولاألولي وفي األماكن التي تتميز بوجود كثافة عال

علــى الحكومــة اإلســرائيلية أن تفــي بالتزاماتهــا باالهتمــام الواجــب بتقــدم ونجــاح التعلــيم  .٩

كما أن علـى الحكومـة أن تتبـع سياسـة ، العام ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي

ـــدخل القـــومي ـــة ١٤٤تـــؤثر علـــى الخـــالف حـــول توزيـــع ال ـــأثير ذلـــك علـــى العملي نظـــرًا لت

 .التعليمية برمتها

يجــب تحســين ظــروف عملهــم وزيــادة عناصــر ، وباإلضــافة لزيــادة مرتبــات المدرســين .١٠

كمـــا يجـــب رفـــع درجـــة إعـــداد المدرســـين واســـتيعابهم فـــي ، ١٤٥الجـــذب لمهنـــة التـــدريس

 .١٤٦كما يجب توفير أدوات فاعلة للمديرين لرفع كفاءة إدارتهم للمدارس، العمل

                                                 
 .٥٠م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٤٢

 .٥٠م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٤٣

 .٣٩م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٤٤

ياء، تعاني نقصًا حادا في أعداد مدرسي الفيز  -في أوائل التسعينيات من القرن الماضي –كانت إسرائيل  ١٤٥

% لمن سيعمل مدرسًا ١٠٠فأعلنت الحكومة عن منح إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات وزيادة الحوافز بنسبة 
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ات المطلوبة للمستقبل لتحـديث هناك ضرورة لوضع رؤية بعيدة المدى لتوفير اإلعداد .١١

وذلــك لضــمان وجــود قــوى بشــرية تتفــق مــع ، البــرامج الدراســية لمراحــل التعلــيم المختلفــة

  .١٤٧احتياجات المجتمع واالقتصاد

  

  التعقيب والتحليل

  

  التطور التاريخي للتعليم في إسرائيل

الحـرب العالميـة لقد بدأ وضع ُأسس جهاز التعليم للجماعات اليهودية فـي فلسـطين فـور انتهـاء 

تبدأ األولى منذ االنتداب البريطاني ، ويمكن تقسيم هذه العملية إلى مرحلتين أساسيتين، األولى

وتبــدأ ، ١٩٤٩علــى فلســطين وحتــى إنشــاء وزارة التعلــيم والثقافــة اإلســرائيلية األولــى فــي مــارس 

المنظومـة التعليميـة المرحلة الثانيـة منـذ هـذا التـاريخ وحتـى يومنـا هـذا. وطـوال المـرحلتين مـرت 

مــع ، وقانونيــة وتغييــرات تتعلــق بالمضــمون ومــا شــابه ذلــك، وتنظيميــة، بتغييــرات كثيــرة هيكليــة

مالحظة أن الكثير من المؤسسات التعليمية التي ُأنشـئت قبـل قيـام الدولـة مـا زالـت تعمـل حتـى 

  . ١٤٨اآلن

ي لجماعات االستيطان لم يكن هناك جهاز تعليم مركز  ١٩٤٨قبل إعالن قيام الدولة في مايو 

بل كان هناك لكل حركة من الحركات االستيطانية الرئيسية جهاز تعليم ، اليهودي في فلسطين

والتيـــار الشـــرقي ويمثلـــه ، مثـــل حركـــة العمـــل والهســـتدروت العامـــة وتمثـــل العمـــال، خـــاص بهـــا

                                                                                                                             
للفيزياء، وخالل شهر واحد تقدم عدد كبير من الراغبين للعمل،  ولم يعد هناك نقص في مدرسي الفيزياء، وفي 

دسين، فقررت الحكومة فتح مزيد من كليات الفترة ذاتها كان هناك زيادة في عدد األطباء ونقص في عدد المهن

الهندسة وعدم قبول دفعات جديدة لبعض لكليات الطب حتى حدث التوازن المطاوب، وأصبح هناك توازن بين 

منتج العملية التعليمية وسوق العمل. (محاضرة لـــ فيكتور نحمياس مدير مركز اإلعالم اإلسرائيلي في المركز 

 )، (بالعبرية).١٩٩٥قاهرة مايو األكاديمي اإلسرائيلي بال

 .٥٠م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٤٦

 .٦٤م، (الطبعة العبرية)، ص ٢٠٢٨إسرائيل  إستراتيجية ١٤٧

١٤٨ http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew   
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التي تتفق مع ولكل منها مؤسساته التعليمية ، "هابوعيل هامزراحي والمفدال" و"أجوَدت يسراِئل"

مبادئــه. وكانــت ســنوات الدراســة فــي هــذين التيــارين: ثمــاني ســنوات فــي المدرســة العامــة وأربــع 

  . ١٤٩سنوات أخرى للمرحلة الثانوية وفي هذه المرحلة كان يتم تحصيل رسوم دراسية

كانــت هنــاك ، وهــي فتــرات الهجــرات اليهوديــة الكبيــرة لفلســطين، ١٩٥٠و  ١٩٤٨وبــين عــامي 

ولكـن لـم يكـن هنـاك جهـاز تعلـيم فــي ، ف التيـارات السياسـية لإلسـتيطان اليهـوديمـدارس لمختلـ

ــيمهم هنــاك علــى مهــارة ، منــاطق تجميــع المهــاجرين أو فــي معســكرات المهــاجرين واقتصــر تعل

سـن الكنيسـت  ١٩٤٩القراءة والكتابة في عدد من الفصول دون وجود مبنى مدرسة. وفي عام 

وحــدد هــذا القــانون أن التعلــيم ، وهــو قــانون التعلــيم اإللزامــي ،أول قــانون جــاد فــي مجــال التعلــيم

، تســبقه ســنة واحــدة فــي الحضـــانة، هــو تعلــيم إلزامــي ومجــاني ١٤حتــى ســن الـــ ٥مــن ســن الـــ

  .١٥٠وثماني سنوات تعليم أساسي وأربع سنوات في التعليم الثانوي

نظام التعليم نظامًا  وهو القانون الذي جعل، تم سن قانون للتعليم في إسرائيل ١٩٥٣وفي عام 

وأصـــبحت تبعيـــة مـــدارس التعلـــيم األساســـي تبعيـــة ، مركزيـــا واحـــدًا ألول مـــرة فـــي تـــاريخ الدولـــة

ـــة وخرجـــت مـــن ســـلطة الحركـــات السياســـية ـــة أو للســـلطات المحلي ـــيم ، مباشـــرة للدول وبقـــي التعل

  الحريدي خارج منظومة التعليم الحكومي حتى يومنا هذا.

أن التعلـــيم الحكـــومي هـــو التعلـــيم الـــذي تلتـــزم الدولـــة  ١٩٥٣ر عـــام حـــدد قـــانون التعلـــيم الصـــاد

بتـــوفيره للمـــواطنين كافـــة دون تمييـــز بســـبب االتجـــاه الحزبـــي أو االنتمـــاء لطائفـــة مـــا (وٕان كـــان 

وهو تعليم تقدمه الحكومـة ولـيس أي منظمـة أو كيـان خـارج اإلطـار ، الواقع يخالف هذا المبدأ)

لتعلــــيم لإلشــــراف المباشــــر لــــوزير التعلــــيم أو مــــن ينــــوب ويخضــــع هــــذا النــــوع مــــن ا، الحكــــومي

  .١٥١عنه

                                                 
١٤٩ http://mizrach.org.il 

١٥٠ http://mizrach.org.il 

١٥١ http://cms.education.gov.il 
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بســن قـانون التعلـيم للدولـة حيـث تــنص المـادة الثانيـة منـه علــى  ت إسـرائيلقامـ ١٩٥٣فـي عـام 

"أن التعلــيم فــي دولــة إســرائيل يجــب أن يرتكــز علــى قــيم الثقافــة اليهوديــة والــوالء لدولــة إســرائيل 

 .١٥٢دة في العمل الطالئعي الصهيوني"والشعب اليهودي وتحقيق مبادئ الريا

فقــد أكــد علــى يهوديــة التوجــه التربــوي فــي بدايــة ، ولــون هــامر أحــد وزراء التعلــيم والثقافــةفأمــا ز 

، وقــال: "إن أفضــل بشــرى هــي أن يكــون الفــرد يهوديــا إســرائيليا ١٩٨٣-١٩٨٢الســنة الدراســية 

إذا كانـت ، تعدون لخـوض الحـروبفهذا تحدٍّ كبيٌر في القرن العشرين ونحـن مـن أجـل ذلـك مسـ

هنــاك ضــرورة لتحقيــق هــذه األمنيــة". وقــد قطعــت إســرائيل شــوطًا كبيــرًا فــي اتجــاه تحقيــق هــذا 

تجســـيدًا للفكـــر التربـــوي الصـــهيوني الـــذي يتعلمـــه ، وحتـــى اآلن ١٩٤٨بـــدءًا مـــن نكبـــة ، الهـــدف

وضــحًا الســمات ولــون هــامر علــى ذلــك مفلقــد أكــد ز  الطفــل اليهــودي فــي مراحــل تربيتــه األولــى.

الحقيقيــة للتربيــة الصــهيونية بقولــه: "إن الهويــة األصــلية لإلنســان تمتــاز بعناصــر عــدة أهمهــا: 

وكمــا أن هــذه العناصــر تشــكل ، الــذاكرة (العــودة إلــى الماضــي البعيــد) والعمــل المــرتبط باألمــل

ي أن ولهــذا علــى كــل يهــود، فإنهــا تــؤثر أيضــًا علــى تصــور األمــة لــذاتها، تصــور المــرء لذاتــه

والشـــر ، والعهـــد فـــي ســـيناء، كمعانـــاة شـــعبه فـــي مصـــر، يتـــذكر لحظـــات أساســـية مـــن التـــاريخ

 .)١٥٣(الشيطاني المتمثل بـ"عماليق"

  

  ١٥٤أهداف التعليم الحكومي

، وتكـــوين مـــواطن مخلـــص للدولـــة، وحـــب شـــعبه ووطنـــه، تعلـــيم الطفـــل حـــب اإلنســـان -

 يحترم والديه وأسرته وتراثه وهويته الثقافية ولغته.

                                                 
خليل السواحري وسمير سمعان، التوجهات العنصرية في مناهج التعليم اإلسرائيلية، من منشورات اتحاد  ١٥٢

 .١٠، ٩، ص ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 

) ميًال ٧٠سكان جنوب فلسطين، كانوا يقيمون في البدء قرب قادش (عين قديس) على بعد ( من أقدم ١٥٣

جنوبي بئر سبع غرب وادي عربة. وقد قاوموا الغزو العبري، وألحقوا بالعبريين هزائم فادحة خالل الفترة من 

  ق.م. أمنالقرن الثالث عشر ق.م إلى القرن الث

١٥٤ http://cms.education.gov.il 
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، مان بالمبادئ الواردة في إعالن الدولة وقيمها بوصفها "دولة يهوديـة وديمقراطيـة"اإلي -

، والحفـاظ علـى القـانون، واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والقيم الديمقراطيـة

 .١٥٥وتعلم قيم السالم والتسامح، واحترام ثقافة ووجهة نظر اآلخر

 ودولة إسرائيل.، ع في الفكر الصهيونيوفق ما هو شائ، دراسة تاريخ "أرض إسرائيل" -

وٕادراك ذكــــرى ، وتــــراث إســــرائيل، وتــــاريخ "الشــــعب اليهــــودي"، دراســــة "تــــوراة إســــرائيل" -

 "أحداث النازي" والبطولة.

 وٕابداعاته وتنمية مهاراته المختلفة.، تفتح شخصية الطفل -

بـداع وتجـاه اإل، وضع أسس لتكـوين رأي الطفـل فـي مجـاالت العلـم والمعرفـة المختلفـة -

ـــه وتنميـــة مهـــارات الطفـــل األساســـية وفـــق متطلبـــات ، البشـــري بمختلـــف أنواعـــه وأجيال

 الحياة.

 ورعاية فضوله وأفكاره.، تعزيز قوة النقد لدى الطفل -

 منح جميع األطفال المساواة. -

 تنمية مفهوم االندماج في المجتمع اإلسرائيلي. -

وجماعـات السـكان ، كان العـربوالتـراث الخـاص بالسـ، والتـاريخ، والثقافـة، معرفة اللغة -

 واالعتراف بالحقوق المتساوية لجميع مواطني إسرائيل.، األخرى في إسرائيل

وال يمكن الفصـل بـين تـأثير كتابـات األدبـاء والمفكـرين وتـأثير منـاهج التعلـيم فـي إسـرائيل علـى 

اع ويمـــارس أنـــو ، تشـــكيل وجـــدان الطفـــل الـــذي يصـــبح فيمـــا بعـــد جنـــديا أو ضـــابطًا فـــي الجـــيش

سواء في األراضي المحتلـة أو علـى ، الوحشية كافة ضد الطفل أو الكهل أو السيدة الفلسطينية

  المعابر أو الحواجز التي أقامتها إسرائيل فيها.

ــدرَّس للطفــل اليهــودي فــي إســرائيل عــن اإلســالم  كمــا أن اختيــار النصــوص والتفســيرات التــي ُت

يعــد ، قديمــة وتــاريخ الصــراع اإلســرائيلي العربــيوالتــاريخ اإلســالمي وتــاريخ الشــعوب الســامية ال

                                                 
يحدث من وحشية وعنصرية ممنهجة ضد العرب واليهود الروس ويهود الفالشا يخالف كل ما ورد من  ما ١٥٥

 قيم التسامح والحرية.
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وبصـــفة ، أيضـــًا مـــن المرتكـــزات الرئيســـة التـــي يقـــوم عليهـــا بنـــاء المنـــاهج التعليميـــة اإلســـرائيلية

خاصة تلك التي تُـدرَّس للطلبـة اليهـود. وال يمكـن إغفـال تـأثير المنظومـة اإلعالميـة اإلسـرائيلية 

  وتأثير ذلك على مناهج التعليم في إسرائيل.، رائيليواليهودية العالمية على عقلية الطفل اإلس

ســواء مــن ناحيــة الحــق ، تتســق منــاهج التعلــيم فــي إســرائيل وأدبيــات الفكــر الصــهيوني األساســية

أو ضــرورة نقــاء الدولــة لتصــبح ، أو "حــق العــودة"، التــاريخي المزعــوم ليهــود العــالم فــي فلســطين

وهــو مــا ظهــر مــؤخرًا ، مــن العنصــر العربــيممــا يعنــي ضــرورة الــتخلص ، دولــة يهوديــة خالصــة

  وفي تصريحات المسئولين اإلسرائيليين.، ١٥٦في قرارات مؤتمر هرتسليا

  ١٥٧أهداف التعليم اليهودي

                                                 
أهم مؤتمر سنوي في  ٢٠٠٠القومي: تعتبر منذ عام  منسلسلة مؤتمرات هرتسيليا حول المناعة واأل ١٥٦

  لة ومسئوليها على مختلف القطاعات الحكومة: إسرائيل، وتعد مؤتمرات هرتسليا بمثابة لقاءات قمة لقيادات الدو 

وزراء وأعضاء كنيست، ومدراء عموم وكبار الموظفين في دواوين الحكومة، ورؤساء البلديات والمجالس 

 المحلية. 

 ية والجيش وأجهزة المخابرات والشرطة.من: قيادات األجهزة األمناأل

 ة والتجارية والبنوك وشركات التأمين. االقتصاد: رؤساء ومدراء الشركات االقتصادية والصناعي

 الساحة األكاديمية: رؤساء الجامعات وكبار الباحثين وعمداء الكليات ورؤساء المعاهد. 

 اإلعالم: عناصر إعالمية من إسرائيل والخارج. 

 العالم اليهودي: رؤساء منظمات يهودية من أنحاء العالم.

 وكبار المسئولين في المفوضيات األجنبية بإسرائيل. ضيوف أجانب: ضيوف رفيعو المستوى من الخارج 

هذا وتعقد المؤتمرات تحت رعاية أكاديمية وفي جو رسمي وغير مستقل. وتشمل المناقشات الموضوعات 

إسرائيل. ويعد أحد أهم المؤتمرات التي تجذب اهتمام الساسة والمفكرين وخبراء  منالضرورية والحيوية أل

كاديميين بسبب ما يتناوله من موضوعات إستراتيجية تتخلل أوراق العمل والمناقشات الشئون اإلسرائيلية واأل

والتوصيات التي تصدر عنه وما يتبعه من ملخصات ووثائق، ال سيما أن المؤتمر يطرح اتجاهات التفكير 

تمر بمثابة "العقل المختلفة المعبرة عن رأي "النخبة اإلسرائيلية" في شتى المجاالت، ولذا يعتبر البعض هذا المؤ 

 اإلستراتيجي المفكر" للدولة.

خليل السواحري وسمير سمعان، التوجهات العنصرية في مناهج التعليم اإلسرائيلية، من منشورات اتحاد  ١٥٧

 .١٠، ص ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 
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تــوخى واضــعو المنــاهج التعليميــة فــي إســرائيل تحقيــق عــدة أهــداف لــدى وضــعهم لهــذه المنــاهج 

، "القطــاع العربــي فــي إســرائيل" التــي تختلــف جــذريا عــن المنــاهج الدراســية المعتمــدة فــي مــدارس

 وهذه األهداف هي:

ويرتكــز ، ترســيخ مفهــوم مــا يســمى فــي الوجــدان اإلســرائيلي "خــالص الشــعب اليهــودي" -

بــل يجــب أن يــؤّثر علــى ، ترســيخ هــذا المفهــوم علــى أال يكــون مجــرد إيمــان بالماضــي

 الحياة اليومية للمجتمع واستشراف المستقبل.

 .قطع عن األملالتأكيد على العمل غير المن -

يجـــــب أن يخضـــــع الحاضـــــر لتقيـــــيم متواصـــــل فـــــي ضـــــوء "أحـــــالم الشـــــعب اليهـــــودي"  -

ويجــب أن يــنعكس الماضــي اليهــودي علــى النظــام التعليمــي؛ ألن التأصــيل ، وذكرياتــه

، واإليمـــان بتجـــدد المجتمـــع اليهـــودي المتكامـــل، واالهتمـــام بالعمـــل، التـــاريخي والـــذاكرة

  لتعليم اليهودي.مقومات البد منها لبناء فلسفة ا

، وهـو تعلـيم حكـومي، والنوع الثاني في منظومة التعليم الحكومي هو "التعليم الحكـومي الـديني"

لكن مؤسساته الدينية تشرف على وضع الخطط الدراسية ويعتمد مدرسـيه ومشـرفيه علـى علـوم 

  .١٥٨التوراة والوصايا الدينية في ضوء الشريعة اليهودية

وفـي إطـار هـذا النـوع ، ظومة التعليمية اإلسرائيلية فهو التعليم الحريديأما النوع الثالث في المن

من التعليم ينتمـي الطفـل مـن أبنـاء هـذه الطائفـة (الحريديـة) منـذ والدتـه إلـى حلقـة دراسـة معينـة 

، وفيه يتعلم الطفل أن يقـدر الحاخـام ويعتبـره قـدوة، ١٥٩تابعة لحاخام معين فيما يسمى "الحيدر"

وأن يســـلك بحســـب العـــادات والتقاليـــد دون التفكيـــر فيهـــا أو مناقشـــتها. وفـــي ، وأن يتقبـــل أفكـــاره

 ١٦٠يبدأ التلميذ في الدراسة في "اليشـيفا"، فيما يشبه المرحلة اإلعدادية في مصر، مرحلة الحقة

باعتبـــار أن هـــذا ، وتتركـــز الدراســـة فيهـــا علـــى تعلـــيم التـــوراة والتلمـــود والشـــريعة والفقـــه اليهـــودي
                                                 

١٥٨ http://cms.education.gov.il 

 والذي كان شائعًا في مناطق الريف والحضر.يشبه نظام "الُكتَّاب" في مصر في منتصف القرن الماضي،  ١٥٩

ارتبط تأسيس اليشيفاه ببدايات التعليم الديني في المجتمعات اليهودية في أوروبا، وكان رد فعل لخطر  ١٦٠

االنخراط واالندماج في المجتمعات األوروبية. وحتى في المجتمعات اليهودية في فلسطين وبقية الدول العربية 

 ي رغم تأسيس مدارس حديثة.استمر التعليم الحريد
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اختيــارًا يمارســه اإلنســان. وال تخضــع مؤسســات التعلــيم لحريــدي لإلشــراف فــرض دينــي ولــيس 

% من ميزانية التعليم الحريدي دون تدخل فـي ٦٠وتتحمل الحكومة حوالي ، الحكومي المباشر

  صوغ مناهجه أو التحكم في آليات تشغيله.

  

  البناء الفكري لعقل الطفل اإلسرائيلي

منظومة اإلعالمية واإلنتاج األدبي (خاصة مـا يكتـب بصفة عامة ال يمكن الفصل بين تأثير ال

لألطفـــال وللشـــباب) والمنـــاخ الـــديني الســـائد وكـــذلك المنـــاخ السياســـي العـــام وبـــين تـــأثير منـــاهج 

ــــيم علــــى العقــــل اإلســــرائيلي؛ حيــــث إن كــــل هــــذا يتنــــاغم فــــي منظومــــة تكــــوِّن الشخصــــية  التعل

وبين ما ، التعليم الرسمية من مناهج وكتبوحدة متكاملة بين ما تقره أجهزة اإلسرائيلية. فهناك 

د ، علـى هيئـة كتـب فـي التـاريخ والجغرافيـة والقصـة وأدب األطفـال، طرح في األسـواقيُ  ومـا تـزوَّ

 به المكتبات للمطالعة.

كمــا ، وتعــد خطــب السياســيين وقــادة الــرأي مــن أســس البنــاء الفكــري لعقليــة الطفــل فــي إســرائيل

في بلـورة وصـياغة ، وبصفة خاصة األدباء الذين يكتبون للطفل ،تسهم كتابات الُكتاب واألدباء

. كما تلعب فتاوى الحاخامات المرتكز األساسي للعملية التربوية وتمثل، عقل الطفل اإلسرائيلي

  دورًا محوريا في تشكيل وجدان المجتمع ككل واألطفال والشباب بصفة خاصة.

 ٧/٥/٢٠٠٢فــي  ١٦١موقعهــا اإللكترونــي نشــرت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" اإلســرائيلية علــى

نــص خطــاب أرســله تالميــذ المــدارس الحكوميــة الدينيــة اإلســرائيلية (الصــف مــن الســابع حتــى 

مــا يقابــل المرحلــة اإلعداديــة فــي مصــر) للجنــود اإلســرائيليين االحتيــاط عنــد اقتحــامهم ، العاشــر

اقتحــام أريئيــل  بســبب، ٢٠٠٠لطــولكرم فــي إطــار أحــداث انتفاضــة األقصــى التــي بــدأت عــام 

شارون لساحة المسجد األقصى. وورد فـي هـذا الخطـاب مـا يلـي: (عزيـزي الجنـدي تجـاوز كـل 

فليحتـــرق كـــل  -العربـــي الطيـــب هـــو العربـــي الميـــت  -القـــوانين واقتـــل أكبـــر عـــددًا مـــن العـــرب

 في جهنم). -محا الرب ذكرهم -الفلسطينيين

                                                 
١٦١  www.ynet.co.il ،7/5/2002.رامي حازوت ،  
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العـرب يـتم غرسـها وتأصـيلها فـي نفـس  تعبر العبارات الواردة في نص الخطاب عن أن كراهية

ممـا يعـد إعـدادًا متكـامًال للشخصـية اإلسـرائيلية التـي تتعامـل ، الطفل منذ مراحل التعلـيم األولـى

فيما بعد مع الفلسـطينيين فـي المعـابر أو الحـواجز أو عنـد االقتحامـات المتكـررة التـي تقـوم بهـا 

، يفسـر هـذا سـبب قتـل محمـد الـدرة بـدم بـارد و(هذا) ربمـا، إسرائيل للمناطق الفلسطينية المحتلة

ولمـــاذا يقـــوم ضـــابط بتأكيـــد قتـــل الطفلـــة الفلســـطينية إيمـــان الهمـــص بخمـــس عشـــرة طلقـــة مـــن 

  رشاشه.

الــذي اتبعــه يشــوَّع بــن نــون الــذي خلــف موســى ، ويعــد نهــج اإلبــادة الجماعيــة للجماعــة المعاديــة

هـو النمـوذج األمثـل لليهـودي ، ١٦٢نعليه السالم في قيادة بني إسرائيل عنـد دخولـه أرض كنعـا

َفَهتَـَف الشَّـْعُب َوَضـَرُبوا ِبـاَألْبَواِق. ٢٠المتطرف عند تعامله مع اآلخر. فقد ورد في سفر يشـوَّع: "

، َفَسَقَط السُّوُر ِفي َمَكاِنـهِ ، َوَكاَن ِحيَن َسِمَع الشَّْعُب َصْوَت اْلُبوِق َأنَّ الشَّْعَب َهَتَف ُهَتاًفا َعِظيًما

ُمـوا ُكـلَّ َمـا ِفـي اْلَمِديَنـِة ٢١َوَأَخـُذوا اْلَمِديَنـَة. ، ِعَد الشَّْعُب ِإَلى اْلَمِديَنِة ُكـلُّ َرُجـل َمـَع َوْجِهـهِ َوصَ  َوَحرَّ

  .١٦٣"َحتَّى اْلَبَقَر َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر ِبَحدِّ السَّْيِف.، ِمْن ِطْفل َوَشْيخٍ ، ِمْن َرُجل َواْمَرَأةٍ 

َوَأَخَذ َيُشوُع َمقِّيَدَة ِفـي ذِلـَك اْلَيـْوِم َوَضـَرَبَها ِبَحـدِّ ٢٨شر من السفر نفسه: "وورد في اإلصحاح العا

ــْيفِ  ــِق َشــاِرًدا، السَّ ــْم ُيْب ــا. َل ــٍس ِبَه ــَو َوُكــلَّ َنْف ــا ُه َم َمِلَكَه ــِك ، َوَحــرَّ ــَل ِبَمِل ــا َفَع ــَدَة َكَم ــِك َمقِّي ــَل ِبَمِل َوَفَع

َفــَدَفَعَها الــرَّبُّ ٣٠َوَحــاَرَب ِلْبَنــَة. ، ْن َمقِّيــَدَة َوُكــلُّ إســرائيل َمَعــُه ِإَلــى ِلْبَنــةَ ثُــمَّ اْجتَــاَز َيُشــوُع ِمــ٢٩َأِريَحــا.

َوَفَعَل ، َفَضَرَبَها ِبَحدِّ السَّْيِف َوُكلَّ َنْفٍس ِبَها. َلْم ُيْبِق ِبَها َشاِرًدا، ِهَي أيضًا ِبَيِد إسرائيل َمَع َمِلِكَها

  .١٦٤"ِلِك َأِريَحا.ِبَمِلِكَها َكَما َفَعَل ِبمَ 

ســواء ، يعــد هــذا النمــوذج هــو األكثــر تــأثيرًا فــي تشــكيل الشخصــية اإلســرائيلية مــن جوانبهــا كافــة

محددًا نمط السلوك تجاه اآلخر. فالطفل الذي يدرس هـذا النمـوذج فـي ، النفسية أو االجتماعية

ومـن ، واجـب اتباعـهمرحلة التعليم األساسي يعتبر نموذج يشوَّع بن نـون هـو النمـوذج األمثـل ال

                                                 
، َمصدُر حياِة ُكلِّ «١٨-١٧: ٢٧سفر العدد:  ١٦٢ بَشٍر، َرجًال على الجماعِة، يخُرج أماَمُهم إلى  لُيَوكِِّل الّربُّ

لموسى: خْذ َيشوَع بَن ُنوٍن، فهَو  فقاَل الّربُّ ١٨كَغنِم ال راعي لها.  الحرِب ويعوُد ِبِهم، ِلئَال تبقى جماعُة الّربِّ 

، وَضْع يَدَك عَليهِ  َرجلٌ   "فيِه روُح الّربِّ

  .٢١-٢٠/ ٦يشوَّع:   ١٦٣

  .٣٠-٢٨/ ١٠يشوَّع:   ١٦٤
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هنا يجد مبررًا ومصداقية ذات مرجعية دينية في ممارسـة القسـوة البالغـة والوحشـية فـي التعامـل 

، أصحاب األرض، حيث يرى في هؤالء الفلسطينيين، مع الفلسطينيين عند حدوث أي احتكاك

عـد نمـوذج ال ي، نموذجًا لشعب العمـاليق القـديم الـذي حاربـه يشـوَّع بـن نـون. علـى هـذا األسـاس

أو قتـل األطفـال أو النسـاء نموذجـًا غريبـًا علـى الشخصـية اإلسـرائيلية عنـدما ، اإلبادة الجماعيـة

ننظر إليها بمعايير القيم اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان التي تصبح في هامش الشعور عنـد 

رفض وربمــا تظهــر هــذه القــيم عنــد الــبعض متمثلــة فــي جماعــات الــ، االحتكــاك مــع الفلســطينيين

ولكنهــــا تبقــــى دائمــــًا ذات تــــأثير محــــدود فــــي صــــياغة ، التــــي تنشــــأ داخــــل المجتمــــع اإلســــرائيلي

كـــان مبـــدءًا مركزيـــا ، الخـــارجي والـــداخلي، منظومـــة الســـلوك تجـــاه اآلخـــر. كمـــا أن نفـــي اآلخـــر

  .١٦٥للتعليم من وجهة النظر الصهيونية

أدب األطفــــال وهمــــا: ويقــــول اثنــــان ممــــن اشــــتغلوا فــــي الدراســــات التحليليــــة لقصــــص وكتــــب و 

فــي تــل  ١٩٨٥الصــادر عــام  ١٦٦البروفســور أديــر كــوهين فــي كتابــه "وجــوه قبيحــة فــي المــرآة"

 و"نيلــي منــدلر" الصــحفية المتخصصــة فــي شــؤون التعلــيم والتربيــة فــي صــحيفة هــآرتس:، أبيــب

تمثــل مــا ال يمكــن ، كتــاب مــن عــدة أصــناف بــين أيــدي الناشــئة اليهــود ١٥٠٠"هنــاك أكثــر مــن 

ويمكـن العثـور علـى هـذه الكتـب ، ن فوقية واستعالء وتحقير لكل ما هـو عربـي ومسـلموصفه م

 في أي مدينة أو مستوطنة". ، في كل شارع ومكتبة

تقول "نيلي مندلر" فـي تعليقهـا علـى االتجـاه الصـهيوني الالإنسـاني فـي مخاطبـة عقـول الناشـئة 

ومــن بينهــا كتــب المطالعــة ، انية: "إن استعراضــًا ســريعًا لمضــامين كتــب العلــوم اإلنســ١٦٧اليهــود

المقـــررة رســـميًا للطلبـــة مـــن الصـــف األول حتـــى الصـــف الثـــأمن (قـــراءات إســـرائيل) (وقـــراءات 

، واألوصــاف غيــر اإلنســانية المتوحشــة، إسـرائيل الحديثــة) يبــين كــم هــي مليئــة بعبــارات التحقيــر

                                                 
زئيف، جدلية الوطن والمنفى، التربية اإلسرائيلية والتربية على المنفوية في عهد ما بعد -د. إيالن جور ١٦٥

 .٦٥، ص ٢٠٠٦، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، راما اهللا،  الحداثة، إعداد سليمان ناطور، مدار

رؤية للنزاع اليهودي العربي في أدب األطفال العبري، دار نشر  - وجوه قبيحة في المرآةأدير كوهين،   ١٦٦

 .١٩٨٥ِرشافيم، تل أبيب، 

  .٢٠/١١/١٩٨٤جريدة هآرتس اإلسرائيلية، ١٦٧
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، بين أيدي المعلمين والمربينفالكتب والمراجع التي تقرها وزارة التعليم اإلسرائيلية لتكون مراجع 

  هي أشد عنصرية وأكثر فظاعة مما يستخدمه الطلبة أنفسهم". 

  

  نماذج من الكتب التي تمثل المناهج الدراسية في المدارس اإلسرائيلية

هنـــاك نمـــاذج مـــن التطـــرف بـــين صـــفوف األكـــاديميين الـــذين يســـهمون بشـــكل فعـــال فـــي تكـــوين 

األستاذ في قسم ، ثال ذلك: ما أدلى الدكتور دافيد بوكعيوم، وجدان الطفل والشاب اإلسرائيلي

العلــوم السياســية بجامعــة حيفــا خــالل محاضــراته التــي ألقاهــا فــي مــادة "النظــام العربــي وقضــية 

، منها: "يجب إطـالق الرصـاص علـى رأس العـرب"، بأقوال مؤسفة ومناهضة للعرب، فلسطين"

، "العربـي ال يهمـه سـوى الجـنس والخمـور" ،"يجب هدم مبنـى كامـل علـى سـكانه"، "يجب قتلهم"

  .١٦٨لم يسهموا بشيء لإلنسانية"، "العرب حمقى

ويقــول الطلبــة الــذين يدرســون هــذه المــادة إن مــن بــين الكلمــات التــى رددهــا هــذا األســتاذ علــى 

وٕالصاق مسدس فى رؤوسهم وٕاطـالق ، مسامع الطلبة: أنه "يجب إلقاء القبض على كل العرب

  .١٦٩جب تدمير أى بناية سكنية يسكن فيها عرب وفلسطينيون"النار عليهم. كما ي

وهــو مستشــرق ألَّــف كتابـًا حــول تهديــدات "اإلســالم ، وخـالل محاضــراته أوصــى الــدكتور بـوكعي

، الجــــيش اإلســــرائيلى بـــــ" إذالل المطلــــوبين الــــذين يــــتم القــــبض علــــيهم، المتطــــرف" وفــــق تعبيــــره

ليــروا مــدى جــبن أبنــائهم". وفــي ، هــذه الصــوروتصــويرهم أثنــاء إذاللهــم وجعــل عــائالتهم تشــاهد 

  .١٧٠مناسبة أخرى أضاف بوقعي أن "الجريمة تجري في عروق العرب"

وتعد تصريحات الحاخـام عوفاديـا يوِسـف (الـزعيم الروحـي لحركـة شـاس) العنصـرية التـي أدلـى 

ه وأن اهللا نــدم ألنــ، ووصــف فيهــا العــرب بــأنهم أوالد أفــاعٍ ، )١٧١(م٢٠٠١بهــا فــي أواخــر نيســان 

                                                 
١٦٨  www.haaretz.co.il ،بقلم: دافيد ريتنر، ١٥/٣/٢٠٠٥.  

١٦٩  www.nana.co.il ،بقلم: هارون تحاوكو، ٢٤/١/٢٠٠٥.  

١٧٠  www.nana.co.il ،الكاتب نفسه. بقلم:، ٢٤/١/٢٠٠٥  

  .٧/٤/٢٠٠١اإلذاعة اإلسرائيلية،   ١٧١
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نموذجــــًا يوضــــح مــــدى عنــــف ووحشــــية التوجهــــات ، وبالتــــالي فــــإن مــــن الواجــــب قــــتلهم، خلقهــــم

  .١٧٢العنصرية التي نشأ وتربى عليها المجتمع اإلسرائيلي

التــي تعــد المصــدر األول للتربيــة والتــي  -الكــم الهائــل مــن األدبيــات الصــهيونية المشــابهة نجــد

، التــراث الــديني ممــثًال فــي التــوراة والتلمــود رددهــا رواد الصــهيونية األوائــل مســتندين فيهــا إلــى

وســــائر أدبيــــات الفكــــر الــــديني اليهــــودي التــــي تشــــكل العمــــود الفقــــري فــــي المنــــاهج الدراســــية 

ومـــا أوردتـــه مـــن ، والتـــي تســـتند تاريخيـــا إلـــى مصـــادر عديـــدة أهمهـــا العهـــد القـــديم، اإلســـرائيلية

 .)١٧٣(تفاصيل عن المذابح الشاملة التي ارتكبها يشوع بن نون

ومن بينها مقولة "العربي الطيب هو ، مبادئ وأفكار األيديولوجية الصهيونية ومقوالتها كما نجد

ونظرية الترانسفير التي نادى بها ألول مرة الحاخام "يوسف واتيز" وتبناهـا بعـد ، العربي الميت"

فلسطينيون في ذلك العديد من الساسة اإلسرائيليين وعلى رأسهم رحبعام زئبفي (إغتاله فدائيون 

، غرفتـــــه بفنـــــدق بالقـــــدس) ووزيـــــر الخارجيـــــة أفيجـــــدور ليبرمـــــان فـــــي حكومـــــة بنيـــــامين نتنيـــــاهو

أي أن فلســطين ، ومؤادهــا أن ال مكــان فــي هــذه الــبالد لشــعبين، ١٧٤والمتطــرف موشــيه فيجلــين

نجد أن كل تلك األفكار تمثل المعين األول للطفل ، يجب أن تكون خالصة لليهود دون سواهم

 اإلسرائيلي. والشاب

ومــن هــذه ، هــو مؤلفــات مؤسســي الصــهيونية األوائــل، وهنــاك مصــدر مهــم للتربيــة الصــهيونية

) وكتــاب ١٨٧٥ -١٨١٢هــس ( شــيهالمؤلفــات علــى ســبيل المثــال: كتــاب "رومــا والقــدس" لمو 

) وكتــــاب "الدولــــة ١٨٩١ -١٨٢١"التحــــرر الــــذاتي" لبنســــكر رئــــيس جمعيــــة محبــــة صــــهيون (

يضـــاف إلـــى ذلـــك كتابـــات ثالثـــة مفكـــرين آخـــرين كـــانوا  ).١٩٠٤ -١٨٦٠ل (ســـاليهوديـــة" لهرت

) وهو صـاحب مدرسـة ١٩٢٧-١٨٥٦وهم آحاد هاَعم (، عالمات بارزة في التاريخ الصهيوني

) وهــــو صــــاحب نظريــــة ديــــن ١٩٢٢ -١٨٥٦وأهــــرون دافيــــد جــــوردون (، الصــــهيونية الثقافيــــة

                                                 
لمزيد من التفاصيل حول فكر الحاخامات والفكر الديني اليهودي انظر كتاب: د. منصور عبد الوهاب،  ١٧٢

، ٢٠١٠رؤية موضوعية لجذور التطرف في المجتمع اإلسرائيلي، الطبعة األولى، يناير  -فتاوى الحاخامات

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

  .٢١ـ  ٢٠/ ٦يشوع،   ١٧٣

 .www.nrg.co.il.  ٣٠/٣/٢٠٠٨موشيه فيجلين، هضبة أخرى،  ١٧٤
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وزعـــــيم ، )١٩٤٠-١٨٨٠وفالديميـــــر جابوتنســـــكي صـــــاحب مدرســـــة القـــــوة والـــــبطش (، العمـــــل

  .١٧٥الصهيونية التصحيحية

  

  ١٧٦العنصرية والفوقية في كتب األطفال

 .١٩٨٦، كتاب (التربية الدينية في المجتمع اإلسرائيلي) ـ تأليف مردخاي بارليف .١

، قصة متخصصة للقصاص "شراجا جفني" يحمـل فـي كـل قصـة اسـمًا مسـتعاراً  ١٢٠ .٢

ات وأن سلوك اليهود تجاههم يكـون وهي تصف العرب بأنهم قتلة يهاجمون المستوطن

 دائمًا مثاليا.

تأليف اليعيزر شموئيلي (أحد أساتذة التربيـة الصـهيونية فـي ، كتاب رجال في التكوين .٣

وحتـــى  ١٩٣٣وزارة التعلـــيم اإلســـرائيلية). يصـــف فـــي كتابـــه منـــذ طبعتـــه األولـــى عـــام 

لقامــة عــريض العربــي بأنــه "طويــل ا، ١٩٧٢الطبعــة الثانيــة عشــرة التــي صــدرت عــام 

وشـاربه ، وجبينـه ضـيِّق وصـغير، وجهه قاسٍ ، المنكبين يلمح في عينيه بريق الغضب

وأنفــه نســري ، عينــاه صــغيرتان تــدوران فــي محجريهمــا، مــدبب يرتفــع علــى شــكل قــرنين

 معقوف".

وفيــه يظهــر العربــي بطريقــة ، كتــاب "لــيس علــى جــادة الصــواب" تــأليف عوديــد يتســهار .٤

 زرع الحقد والكراهية تجاه العرب.تخيف األطفال اليهود وت

يســـهم ، تـــأليف حـــاييم إليـــاف، كتـــاب "أوالد المدينـــة القديمـــة وحـــربهم ضـــد المتســـللين" .٥

حيــث أبــرز جنــديا أردنيــًا فــي ، بطريقــة أكثــر شــمولية فــي تقبــيح صــورة الجنــدي العربــي

 الجيش العربي بعينين حادتين تتطلعان بكرٍه نحو اليهود.

                                                 
يعد فالديمير جابوتنسكي هو الزعيم الروحي والمعلم لمعظم القادة اإلسرائيليين، مثل مناحم بيجين  ١٧٥

نياهو  رئيس الوزراء اإلسرائيلي كان السكرتير ويتسحاق شامير وأريئيل شارون، كما أن والد بنيامين نت

 الشخصي لجابوتنسكي.

خليل السواحري وسمير سمعان، التوجهات العنصرية في مناهج التعليم اإلسرائيلية، من منشورات اتحاد  ١٧٦

 .١٤، ١٣، ص ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 
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وكـذلك السلسـلة ، تأليف أون سريج، دين الذي يرى وال ُيرى" السلسلة القصصية "داني .٦

القصصـــية تـــأليف يجـــآل موســـينزون وهـــي قصـــص خياليـــة تتخـــذ مـــن القـــرد بطـــًال لهـــا 

 وتجعله قادرًا على هزيمة الجنود العرب.

وهنــاك قصــص عديــدة بعــد (كامــب ديفيــد) تصــف العربــي بأنــه يمــارس تجــارة خسيســة  .٧

ومنهــا علــى ســبيل ، ئرات والعمالــة للـدول األجنبيــةكالتهريـب والجاسوســية وخطــف الطــا

وقصــة "الفــارس مــن الصــحراء" ، المثــال قصــة "ورقــة فــوق الــوادي" تــأليف يهوشــوع بيــر

 وقصة "الخان على الهضبة" للكاتب يجآل بن نتان.

وفــي هــذه القصــة المصــورة ، قصــة "إســحاق وٕاســماعيل" ألديبــة األطفــال ديبــورا عــومر .٨

الوحشـي ، ماعيل عليه السالم (أبو العرب) في صورة البربريلألطفال تقدم المؤلفة إس

  .١٧٧مقابل إسحاق اللطيف الودود، والهمجي

  

  ١٧٨أثر التوراة على قناعات الشبان اليهود

لبحـــث آثـــار التعصـــب علـــى ، جـــاء فـــي دراســـة قـــام بهـــا عـــالم الـــنفس اإلســـرائيلي جـــورج َتمـــارين

  األحكام األخالقية من الجوانب التالية:

 ب في األيديولوجية التي تتحكم في الشباب اإلسرائيلي.وجود التعص  - أ

تـأثير تـدريس التــوراة بطريقـة غيــر نقديـة علــى إمكانيـة تشــكل اتجاهـات التعصــب   -  ب

ودراســة ، المختلفــة خصوصــًا فكــرة (شــعب اهللا المختــار) وســمو الشــريعة اليهوديــة

وع ابـن منهج اإلبادة الجماعية التـي مارسـها األبطـال التوراتيـون وعلـى رأسـهم يشـ

نــون خليفــة موســى عليــه الســالم. وقــد ركــز َتمــارين علــى أكثــر صــور التعصــب 

اسـتبيانًا  ١٠٦٦وأعـد لهـا ، وهي صورة اإلبادة الكاملـة للجماعـة المعاديـة، تطرفاً 

فتــاة مــن مختلــف األعمــار  ٥٠٣فتــى و ٥٦٣أجــاب عليهــا ، ذات محتــوى واحــد

                                                 
 .١٩٩٨ديبورا عومر، إسحاق وٕاسماعيل، دار نشر مودان ليمتد،  ١٧٧

ل السواحري وسمير سمعان، التوجهات العنصرية في مناهج التعليم اإلسرائيلية، من منشورات اتحاد خلي ١٧٨

 .١٧، ١٦، ١٥، ص ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 
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  ومختلف المدارس.

والــذي ُيــدرس فــي المــدارس اإلســرائيلية مــن الصــف ، نوتطرقــت االســتمارة لســفر يشــوع بــن نــو 

  وكان السؤال كما يلي:، الرابع وحتى الثأمن

َفَهَتَف الشَّْعُب َوَضـَرُبوا ِبـاَألْبَواِق. َوَكـاَن ٢٠""إنك تعرف جيدًا المقتطفات التالية من سفر يشوع": 

ـــْعَب َهتَـــَف ُهتَ  ـــْعُب َصـــْوَت اْلُبـــوِق َأنَّ الشَّ ـــوُر ِفـــي َمَكاِنـــهِ ، اًفـــا َعِظيًمـــاِحـــيَن َســـِمَع الشَّ ، َفَســـَقَط السُّ

ُمـوا ُكـلَّ َمـا ِفـي اْلَمِديَنـِة ٢١َوَأَخـُذوا اْلَمِديَنـَة. ، َوَصِعَد الشَّْعُب ِإَلى اْلَمِديَنِة ُكـلُّ َرُجـل َمـَع َوْجِهـهِ  َوَحرَّ

  .١٧٩"اْلَحِميَر ِبَحدِّ السَّْيِف.َحتَّى اْلَبَقَر َواْلَغَنَم وَ ، ِمْن ِطْفل َوَشْيخٍ ، ِمْن َرُجل َواْمَرَأةٍ 

َوَأَخَذ َيُشوُع َمقِّيَدَة ِفـي ذِلـَك اْلَيـْوِم َوَضـَرَبَها ِبَحـدِّ ٢٨وورد في اإلصحاح العاشر من السفر نفسه: "

ــْيفِ  ــِق َشــاِرًدا، السَّ ــْم ُيْب ــا. َل ــٍس ِبَه ــَو َوُكــلَّ َنْف ــا ُه َم َمِلَكَه ــا، َوَحــرَّ ــَدَة َكَم ــِك َمقِّي ــَل ِبَمِل ــِك  َوَفَع ــَل ِبَمِل َفَع

َفــَدَفَعَها الــرَّبُّ ٣٠َوَحــاَرَب ِلْبَنــَة. ، ثُــمَّ اْجتَــاَز َيُشــوُع ِمــْن َمقِّيــَدَة َوُكــلُّ إســرائيل َمَعــُه ِإَلــى ِلْبَنــةَ ٢٩َأِريَحــا.

َوَفَعَل ، َها َشاِرًداَفَضَرَبَها ِبَحدِّ السَّْيِف َوُكلَّ َنْفٍس ِبَها. َلْم ُيْبِق بِ ، ِهَي أيضًا ِبَيِد إسرائيل َمَع َمِلِكَها

  .١٨٠"ِبَمِلِكَها َكَما َفَعَل ِبَمِلِك َأِريَحا.

  أجب على السؤالين التاليين:

هــــل تعتقــــد أن يشــــوع بــــن نــــون واإلســــرائيليين قــــد تصــــرفوا تصــــرفًا صــــحيحًا أو غيــــر  -١

  صحيح؟ اشرح لماذا اخترت هذا الرأي.

فهــل هــو حســن أم ، ربيــةلنفتــرض أن الجــيش اإلســرائيلي احتــل خــالل الحــرب قريــة ع -٢

كما تصرف يشوع بن نون ، سيء أن يتصرف على هذا النحو مع سكان هذه القرية

  مع شعب أريحا؟ اشرح لماذا.

وقــد اختــار اإلبــادة الكاملــة التــي قــام بهــا يشــوع بــن نــون؛ ألن ســفر يشــوع بــن نــون يحتــل مكانــًا 

% مـن إجابـات التالميـذ ٩٥% و٦٦نمـوذج يشـكل مـا بـين ، خاصًا في نظام التعليم اإلسرائيلي

  األطفال على (السؤال األول).

وفــي تبريــر ذلــك قــال بعــض التالميــذ: كــان هــدف الحــرب هــو االســتيالء علــى الــبالد مــن أجــل 
                                                 

  .٢١-٢٠/ ٦يشوَّع:   ١٧٩

  .٣٠-٢٨/ ١٠يشوَّع:   ١٨٠



  

٢٦٦  

، اإلســـرائيليين؛ لـــذلك فقـــد تصـــرَّف اإلســـرائيليون تصـــرفًا حســـنًا بـــاحتاللهم المـــدن وقـــتلهم ســـكانها

إنَّ النـاس مـن مختلـف األديـان ، ر غريـبوليس مـن المرغـوب فيـه أن يكـون فـي إسـرائيل عنصـ

  يمكن أن يؤثِّروا تأثيرًا ال حاجة لإلسرائيليين به.

  % من التالميذ بشكل قطعي (نعم).٣٠أما عن السؤال الثاني فقد جاءت إجابة 

وهــذا بعــض مــا كتبــه التالميــذ: "أعتقــد أن كــل شــيء قــد جــرى بشــكل صــحيح. إذ إننــا نريــد قهــر 

ونحن أيضًا قتلنا العرب كما فعل يشوع بن نـون واإلسـرائيليون" (تلميـذ  ،أعدائنا وتوسيع حدودنا

  في الصف السابع).

وكتب تلميذ في الصف الثأمن: "في رأيي يجب على جيشنا أن يتصرف مع القرية العربية كما 

فهــم حتــى فــي األســر ســيبحثون عــن إمكانيــة ، ألن العــرب هــم أعــداؤنا، تصــرف يشــوع بــن نــون

  .ليبطشوا بحراسهم"

والسـبب أنهـا كشـفت ، ضـجة كبـرى فـي إسـرائيل، وقد أحدثت هذه الدراسـة ونتائجهـا عنـد نشـرها

  بطريقة علمية وموضوعية العنصرية الممنهجة في المجتمع اإلسرائيلي.

المعيـدة بقسـم تربيـة الطفـل فـي جامعـة ، كما تبين من الدراسة التي أجرتهـا أسـماء بيـومي شـلبي

المكتوب باللغة العبرية أن الدين  ١٨١ة في أدب األطفال اليهودعن التربية السياسي، عين شمس

ـــ  ٩٣اليهــودي يأخــذ حيــزًا مقــداره مــن  % فــي مجموعــة قصــص األطفــال اإلســرائيلية التــي ٩٥ل

ـــ ٠,٧قامــت بدراســتها فــي حــين يشــغل "الالديــن" حيــزًا مقــداره مــن  وذلــك يؤكــد علــى ، %٤% ل

  مقارنة مع ما يسمى بالثقافة العلمانية.، سرائيليعمق تغلغل الثقافة الدينية في ثقافة الطفل اإل

  

  ١٨٢تشويه اإلسالم والفتوح اإلسالمية

مــن بــين األســس التــي تعتمــدها وزارة التعلــيم اإلســرائيلية فــي تربيــة الناشــئة اليهــود تشــويه الــدعوة 

                                                 
ئيل، رسالة أسماء غريب بيومي شلبي، التربية السياسية في أدب األطفال، دراسة مقارنة بين مصر وٕاسرا ١٨١

  ).١٩٩٢لنيل درجة الماجستير، جامعة عين شمس، (

خليل السواحري وسمير سمعان، التوجهات العنصرية في مناهج التعليم اإلسرائيلية، من منشورات اتحاد  ١٨٢

 .١٣، ص ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 
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التــي يصــدرها مركــز المنــاهج التعليميــة فــي ، اإلســالمية والفتــوح اإلســالمية فــي الكتــب المقــررة

  ونذكر من هذه الكتب:، زارة التعليم اإلسرائيليةو 

 تأليف "ب. أحيا" و"م. هرباز".، سلسلة كتب "شعب إسرائيل" للصف السابع .١

صــادر عــن مركــز ، كتــاب دروس فــي التــاريخ: اليهوديــة بــين المســيحية واإلســالم .٢

 وزارة التعليم والثقافة اإلسرائيلية.، م١٩٧٣، القدس، المناهج التعليمية

طبقًا لمنهج وزارة التعليم ، تأليف ش. شكيد، ا موطني" للصف الخامسكتاب "هذ .٣

 المعدل.

كتـــاب جغرافيـــة أرض إســـرائيل الطبيعيـــة واالقتصـــادية للمـــدارس الثانويـــة ومعاهـــد  .٤

 تأليف د.مناشيه هرئيل ود. دوف نير.، المعلمين

  

  ١٨٣العرب والفلسطينيون في كتب تدريس التاريخ

منشـورات ، القرن الذي غير أنظمـة العـالم" تـأليف "إيـال نافيـه"-النموذج: كتاب "القرن العشرون

  .١٩٩٥وزارة التعليم والثقافة اإلسرائيلية 

تهــــدف كتــــب التــــاريخ التــــي تقرهــــا وزارة التعلــــيم اإلســــرائيلية إلــــى إنكــــار وجــــود الشــــعب العربــــي 

وخاصــــة تلــــك التــــي صــــدرت حــــديثًا فــــي العقــــد األخيــــر مــــن القــــرن ، الفلســــطيني فــــي فلســــطين

، فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن كتــاب الــدكتور منــاِحم كيــِدم "مــوجز تــاريخ الصــهيونية"، اضــيالم

ولــــم يعتــــرف بفلســــطين كحيــــز ، ال يــــرد فيــــه ِذكــــر للشــــعب الفلســــطيني علــــى اإلطــــالق، ١٩٨٨

   جغرافي وتاريخي لـه صلة بالتاريخ الحضاري اإلنساني.

  

  المختار(األغيار) وشعب اهللا ١٨٤الفوقية العرقية ومصطلح الجوييم

                                                 
، من منشورات اتحاد خليل السواحري وسمير سمعان، التوجهات العنصرية في مناهج التعليم اإلسرائيلية ١٨٣

 .٣٤، ص ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 
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تنبعـــــث الفوقيـــــة التاريخيـــــة مـــــن خـــــالل ثالثـــــة مفـــــاهيم مترابطـــــة وهـــــي: اليهوديـــــة والصـــــهيونية 

فالعهد القديم يعتبر اليهود "شعب اهللا المختار" وسـائر الشـعوب "جـوييم" (أغيـار). ، واإلسرائيلية

وعلــى ، وجــد لـــه تعبيــرًا فــي صــور وأشــكال ومظــاهر عــدة، شــعب اهللا المختــار، وهــذا المصــطلح

  ويعد المكون األساسي للشخصية اليهودية.، ل األصعدة السياسية والثقافية واالقتصاديةك

، تــاريخ شــعب إســرائيل فــي العصــور األخيــرة" -ورد فــي كتــاب إيلــي َبــر نافيــه "القــرن العشــرون

) المقارنـــة التـــي ٧٦صـــفحة (، اعتمـــادًا علـــى كتـــاب "األرض القديمـــة الجديـــدة" لتيـــودور هرتســـل

وكيفيـة تحـول ، الصـهيونية الجديـدة (هرتسـل) وبـين وضـع العـرب فـي فلسـطين أجراها بين حال

بحيـــث يظهـــر التفـــوق ، أوضـــاع فلســـطين بعـــد مجـــيء اليهـــود عـــن طريـــق الهجـــرة واالســـتيطان

، فــــاليهود وحــــدهم الـــــذين يمنحــــون الســــعادة للعـــــرب، اليهــــودي فــــي ســــائر الميـــــادين والمنــــاحي

  .١٨٥ويتصدقون عليهم بالكرامة

  

  ١٨٦مة والجغرافية السياسية وكتب التربية الوطنيةالجغرافية العا

وحتى ، ١٨٧يلمس المتتبع لمقررات ومناهج كتب الجغرافيا في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي

يلمــس بســهولة جــوهر القــيم ، تلــك التــي تــدرس فــي كليــات الدراســات االجتماعيــة ودور المعلمــين

ره ضـمن أطـر التربيـة اليهوديـة والصـهيونية التربوية والتوجيه الهادف الذي تحـاول زرعـه وتجـذي

                                                                                                                             
(الجوييم): لفظة عبرية، مفردها الجوي، وهم جميع الشعوب غير اليهودية، وقد شاعت للكلمة  األغيار: ١٨٤

ترجمة عربية هي األغيار، أي غير اليهود. وهذه الشعوب، وفقا للشريعة اليهودية، ال تنزل في مرتبة واحدة مع 

 ن ثم تختلف األحكام الشرعية في كل ما يتعلق بهم.اليهود، وم

خليل السواحري وسمير سمعان، التوجهات العنصرية في مناهج التعليم اإلسرائيلية، من منشورات اتحاد  ١٨٥

 .٤٣، ٤٢، ص ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 

منشورات اتحاد  خليل السواحري وسمير سمعان، التوجهات العنصرية في مناهج التعليم اإلسرائيلية، من ١٨٦

 .٥١، ٤٨، ص ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 

الن، جغرافية الشرق األوسط مع مشارف القرن الحادي والعشرون، وفق الخطة - أرنون سوفير وجروس ١٨٧

 .٢٠٠٠الدراسية لوزارة التعليم وبتصديقها، َعْم عوفيد، 
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منـذ عـام ، التي رسمها ووضعها طواقم الخبراء والتربويين العاملين في أجهزة التعليم اإلسـرائيلية

  . ١٩٥٣وٕالى حين صدور قانون التعليم األساسي عام  ١٩٤٩

عيـــزر ومـــن أبـــرز هـــذه الكتـــب (الجـــوالن والجليـــل بأقســـامه والكرمـــل وشـــمال الـــبالد) تـــأليف الي

وكتـاب تحـوالت فـي ، وزارة التعليم والثقافة، بتكليف من قسم المناهج التعليمية، ١٩٨٢، فيتكين

أستاذ ، تأليف الدكتور أرنون سوفير، للمدارس الثانوية ودور المعلمين، جغرافية الشرق األوسط

ربيـة" وكتاب يروشاليم يهودا فشومرون "القـدس والضـفة الغ، ١٩٩٥، الجغرافيا في جامعة حيفا

، وكتـاب "يروشـاليم يهـودا فشـومرون، ١٩٨٤تـأليف اليعيـزر فيتكـين ، والجبل األوسط المركـزي

  .١٩٩٤التي ُأقرت رسميا من قبل الوزارة عام ، وفق مناهج التعليم، تأليف ِرنا هفرون

هذه القيم التربوية اليهوديـة وجـدت لهـا متنفسـًا وتجسـيدًا فـي كتـاب "تحـوالت جذريـة فـي جغرافيـا 

لشـــرق األوســـط" الـــذي أقـــر تدريســـه لطلبـــة المـــدارس الثانويـــة العليـــا والتعلـــيم العـــالي منـــذ عـــام ا

ــا والتربيــة الوطنيــة فــي ، ١٩٤٨ والكتــاب مــن تــأليف البروفســور "أرنــون ســوفير" أســتاذ الجغرافي

أمـــا أبـــرز القـــيم التـــي حـــاول ، ١٩٩٥وقـــد أعيـــدت طباعتـــه للمـــرة الخامســـة عـــام ، جامعـــة حيفـــا

  :١٨٨ها فهيالمؤلف إظهار 

ـــــى إســـــرائيل بعـــــد  -١ ـــــة إل ـــــاطق مـــــن األقطـــــار العربي اإليحـــــاء بوجـــــوب ضـــــم أراٍض ومن

ولترســــيخ وتعميــــق هــــذه ، وأن عــــدم ضــــمها هــــو إجحــــاف بحــــق إســــرائيل، ١٨٩قيامهــــا

أن إمــارة شــرق األردن كانــت قبــل ، مــن هــذا الكتــاب ١٨٩المــزاعم ورد فــي صــفحة 

ُســلخت منهــا وأخرجــت  ١٩٢٢لكنهــا فــي عــام ، تأسيســها جــزءًا مــن "أرض إســرائيل"

اعتبــر المؤلــف أن ضــم  ٢١٦". وفــي صــفحة ١٩٠مــن مفهــوم "أرض إســرائيل الكاملــة
                                                 

اإلسرائيلية، من منشورات اتحاد خليل السواحري وسمير سمعان، التوجهات العنصرية في مناهج التعليم  ١٨٨

 .٦٢، ٦١، ص ٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 

 .٢٠٠٦القومي في يناير  منهذا ما أقره مؤتمر هرتسليا للمناعة واأل ١٨٩

إسم يطلقه اإلسرائيليون على المنطقة التى تشمل فلسطين والضفة الشرقية لنهر  أرض إسرائيل الكاملة: ١٩٠

مية ومساحات من سوريا ولبنان والعراق. ويمدها البعض لتشمل مساحات من األردن والمملكة األردنية الهاش

: ٢٣/٢٨. ويتضح مفهوم أرض إسرائيل الكبرى أو الكاملة بحدودها كما وردت في سفر الخروج:أيضاً تركيا 

يِّيَن والكنَعانيِّيَن والِحثِّيِّيَن ِمْن ُوجو ٢٨( ٣١ ال أطُرُدُهم ِمْن ُوجوِهُكم ٢٩ِهُكم. وُأرِسُل الُذْعَر أماَمُكم فَتطُردوَن الحوِّ

يَِّة.  ولكنِّي أطُرُدُهم قليًال قليًال ِمْن أماِمُكْم ٣٠في سَنٍة واحدٍة ِلئَال تصيَر األرض َقْفًرا، فَتكُثَر عَليُكم ُوحوُش البرِّ



  

٢٧٠  

وأنـه يجـب عـدم ، األراضي العربية إلى إسـرائيل هـو إحقـاق للحقـوق التاريخيـة لليهـود

واعتبـار األردن كيانـًا مسـتقال ودولـة ذات ، اإلقرار بسلخ األردن عن إسرائيل الكاملـة

الخــاص بهــذه المقولــة الصــهيونية جــاء علــى الصــفحة المــذكورة:  وفــي الــنص، ســيادة

، وبــأرض إســرائيل الكاملــة، "إن هنــاك بــين اإلســرائيليين مــن يؤمنــون بــأرض الميعــاد

  وبأن نهر األردن يمر في وسطها؛ ولذلك فهو جزء ال يتجزأ من إسرائيل".

علـى كميـات  اعتبار سيطرة إسـرائيل علـى مصـادر الميـاه العربيـة وضـمان حصـولها - ٢

ال يجـــوز لهـــذه األقطـــار حرمـــان ، الميـــاه الكافيـــة مـــن األنهـــار العربيـــة حـــق مكتســـب

  إسرائيل منه.

وعنـــد كـــل موقـــع مقابـــل التســـامح ، ترســـيخ هـــاجس العـــدوان العربـــي لـــدى كـــل حادثـــة - ٣

أن تقـــديم الــــدعم مـــن قبـــل دول الخلـــيج لــــألردن  ١٥٢اإلســـرائيلي. ورد فـــي صـــفحة 

يشـــــجع هــــذه الـــــدول علـــــى المغـــــامرة ، لي والعســـــكريومصــــر علـــــى الصـــــعيدين المــــا

  ويحولها إلى خطر دائم على إسرائيل. ، العسكرية

، تعتبـر إســرائيل أن مـد شــبكات الطــرق والمواصـالت بــين األقطـار العربيــة المتجــاورة - ٥

وبالتالي فهذا شكل من أشكال ، ووسيلة لتطور االقتصاد العربي، يشكل خطرًا عليها

"حتـــى  ١٢٤دة العربيـــة فـــي التصـــدي إلســـرائيل. فقـــد ورد صـــفحة تعزيـــز القـــوة والوحـــ

الســويس) الــذي بنتــه إســرائيل بجهــدها وبعمــل -شــرم الشــيخ-الطريــق المعبــد (إيــالت

تســتخدم اليــوم محــورًا للحركــة الســياحية فــي ، أبنائهــا الشــاق قبــل انســحابها مــن ســيناء

دول الخلــيج  شــواطئ خلــيج إيــالت وحركــة ماليــين المصــريين والعــرب القــادمين مــن

هـــذه المنطقـــة التـــي كانـــت ســـابقًا مقفـــرة جـــرداء فـــي ، واألردن والعـــراق باتجـــاه مصـــر

الثمانينيات تتحول اليوم إلى منطقة تنبض بالحياة". على العرب أن يـذكروا إسـرائيل 

فاحتاللها لبعض أقطارهم جلب لهـم النعمـة ال النقمـة. وفـي الصـفحة نفسـها ، بالخير

مصر واإلنسـان المصـري أن يـدركا بأنهمـا مـدينان بالفضـل  يقول المؤلف بأنه "على

لشــقها هــذا الطريــق الحيــوي الــذي يعــود بالفائــدة علــى الشــعب المصــري. ، إلســرائيل
                                                                                                                             

وًبا إلى البحِر الُمتوّسِط ِمَن البحِر األحمِر جن وأجَعُل ُحدوَد أرضُكم٣١إلى أْن َيكُثَر عَدُدُكم وَتمِلكوَن األرض. 

حراِء َشرًقا إلى نهِر الُفراِت َشماًال، وُأسِلُم إلى أيديُكم ُسكَّاَن األرض فَتطُردوَنُهم ِمْن أماِم  َغرًبا، وِمَن الصَّ

 ُوجوِهُكم).
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ورد بــأن سياســية الجســور المفتوحــة بــين األردن وٕاســرائيل وقــرب  ٢١٧وفــي صــفحة 

رائيل إلــى ســاهم فــي نشــر المعرفــة التكنولوجيــة المنقولــة مــن إســ، األردن مــن إســرائيل

  وبخاصة في ميدان التقنية الزراعية.، األردن

التنــامي الســكاني فــي أقطــار الــوطن العربــي يشــكل خطــرًا داهمــًا علــى إســرائيل. ورد  - ٦

أن تزايــــد الســــكان فــــي مصــــر وســــواها مــــن األقطــــار  ١٢٥ -١٢٤فــــي الصــــفحتين 

، دوديشـــكل عامـــل عـــداء بفعـــل تزايـــد ظـــاهرة الصـــدام واالحتكـــاك علـــى الحـــ، العربيـــة

، ١٩٧٩وذلك بالرغم من التوقيع على اتفاقيات السالم بين مصر وٕاسرائيل منذ عام 

لــــذلك فعلــــى إســــرائيل أن تكــــون يقظــــة لمــــا يجــــري فــــي ســــيناء مــــن إقامــــة المشــــاريع 

وهــذا مــن شــأنه أن يعمــق الحقــد فــي العــالمين اإلســالمي والعربــي ويــزرع ، اإلســكانية

شــى مــن أن تــدير مصــر لنــا ظهرهــا وتعــود المخــاوف والريبــة لــدى إســرائيل؛ ألننــا نخ

؛ ألن هــــذا التــــرابط بــــين قيــــام عالقــــة مــــع هــــذه ١٩١إلــــى عهــــد المواجهــــات والحــــروب

مــن شــأنه أن يــدعم أواصــر الوحــدة بــين هــذين البلــدين ، المنــاطق فــي مصــر واألردن

السـعودية -فتعـزز العالقـة األردنيـة ١٩٢ويشـق طريقـًا آخـر باتجـاه السـعودية، العربيين

وهـذا ، (إيالت) وحـدها تخـوض شـكًال مـن أشـكال العـداء والخـوف والريبـةبينما تبقى 

  ولكن خطرًا على يهود إسرائيل على المدى البعيد.، ال يشكل ظاهرة صحية

التركيز على وصف "حالة التخلف والجهـل" لـدى الفـالح العربـي فـي مصـر والعـراق  - ٧

وهو  ١٢٣، ٦٩، ٦١واألردن وسوريا ومختلف أقطار الوطن العربي في الصفحات 

تكرار لإلدعـاء اإلسـرائيلي حـول تخلـف الفـالح العربـي لتشـويه صـورته والتحقيـر مـن 

  شأنه.

                                                 
يناير إذ أعربت إسرائيل عن مخاوفها من اندالع حروب أخرى بينها  ٢٥تكررت النغمة نفسها بعد ثورة  ١٩١

مصر، وبخاصة بعد الرفض الشعبي الجارف للممارسات اإلسرائيلية الوحشية المتكررة تجاه مصر والدول  وبين

 لعربية المحيطة.

لهذا السبب رفضت إسرائيل بشدة إقامة جسر يربط بين مصر والسعودية، واستجابت القيادة المصرية  ١٩٢

 السابقة للرفض اإلسرائيلي، وتقرر عدم مناقشة المشروع.
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  مصر في نظر المؤلف

ما يلي: "إذا قارنا رسومات المعابد فـي مصـر قبـل آالف السـنين مـع قطـع  ٦١صفحة فى ورد 

والثمانينيـات مـن هـذا  من التشكيالت والرسومات التي تعود إلى بدايـة العشـرينيات والسـبعينيات

منـذ أيـام الفراعنـة ، نجد أنه لم يحدث أي تغير في حياة الفالح المصري وظروف سكنه، القرن

"فــي القريــة المصــرية ينعــدم كــل شــيء أخضــر والتربــة  ٦٩وحتــى اليــوم. كمــا ورد فــي الصــفحة 

منـازل  فيها جافة ومنهكة. فسكان القرية يعيشون فـي أكـواخ حقيـرة مصـنوعة مـن الطـين أو فـي

كمـا ، وسـطوحها مغطـاة بـالقش وسـعف النخيـل وعيـدان قصـب السـكر، مدهونة باللون األبـيض

أن أعمــال وأشــغال الفــالح المصــري ال زالــت بدائيــة وال تختلــف كثيــرًا عــن القصــص المنقوشــة 

  ق.م".٣٥٠٠على النصب والمسالت التي تعود إلى عهد الفراعنة منذ 

جهــدًا كبيــرًا قــد ُبــذل لحــل مشــكالت القــاهرة كــي  جــاء: "مــا مــن شــك فــي أن ١٢٣وفــي صــفحة 

، تتحول من مدينة ريفية إلى مدينة متحضرة بالمعنى الحقيقي. إن مستقبل مصر ال يبدو زاهراً 

  وعلى األمة المصرية أن تبذل جهودًا هائلة لتسير في الطريق الصحيح".

أقــر  ١٩٩٧عــام  ففــي كتابــه "تــأثير عمليــة الســالم علــى مضــامين كتــب التــدريس" الــذي صــدر

َطـــل" حقيقـــة راســـخة تـــرتبط بعـــدم تنـــازل التربيـــة الصـــهيونية مطلقـــًا عـــن -البروفســـور "دانـــي َبـــر

توجهاتها التعليمية لطالبها في سائر مراحل التعليم الدراسـية سـواٌء فـي أوقـات الحـرب أو السـلم 

حتــى اتفاقيــة و  ١٩٥٣بقولــه: "إن مــن يعتقــد أن تغييــرًا جــديا طــرأ علــى كتــب التــدريس منــذ عــام 

ففـي البحـث الـذي أجريتـه علـى كتـب التعلـيم التـي ُأّلفـت ، تكون خيبة األمل مـن نصـيبه، أوسلو

وجــــدت أن التغيــــرات التــــي ُأجريــــت علــــى المنــــاهج  ١٩٩٦ -١٩٩٥بعــــد أوســــلو فــــي ســــنوات 

واألدب ، كتابـًا فـي اللغـة ١٢٤وبعد أن قمـت بتحليـل ، اإلسرائيليةلم تكن سوى تغييرات تجميلية

، ١٩٤٤والتاريخ والجغرافيا والمدنيات (التربية الوطنية) المقررة كلها للتدريس بعد عام ، ريالعب

ــــة الشــــعب اليهــــودي ــــب تشــــدد علــــى بطول ــــة هــــذه الكت ــــرزه بشــــكل فــــوقي ، وجــــدت أن غالبي وتب

يحـــارب مـــن أجلهـــا ضـــد عـــدو عربـــي ومســـلم يـــرفض ، فهـــو صـــاحب قضـــية عادلـــة، ســـوبرماني

كمـا وأن الحـديث عـن اليهـودي يـتم عبـر جميـع ، فـي إسـرائيل االعتراف بوجود الشعب اليهودي
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بينما يفكر العربـي دائمـًا ، مبشِّر بالتطور واالزدهار، فهو صاحب أخالق، األوصاف اإليجابية

  والتعامل معه يجب أن يتم من خالل إلغاء شرعيته وٕانسانيته".، وفقًا ألفكار نمطية سلبية

  

  جية على مصر والعالم العربيالتحديات التي تفرضها هذه اإلستراتي

م في مجال التعليم العام مجموعـة مـن التحـديات أمـام مصـر ٢٠٢٨تفرض إستراتيجية إسرائيل 

  والعالم العربي تتلخص في التالي:

أن يدرك القـائمون علـى العمليـة التعليميـة فـي مصـر والعـالم العربـي أن قضـية التعلـيم  -

س أو تأجيـــل معالجـــة مشـــاكله أو وتطـــويره هـــي قضـــية أمـــن قـــومي ال تحتمـــل التقـــاع

وضــرورة الوصــول لحلــول علميــة ، لجتهــا بمســكنات مؤقتــة تزيــد مــن عمــق المشــكلةامع

 واقعية.

أن تضـــع مصـــر والعـــالم العربـــي قضـــية التعلـــيم العـــام فـــي الدرجـــة األولـــى مـــن ســـلم  -

 أولوياتها في مواجهة عصر العولمة.

لتقـــدم المجتمـــع بكـــل عناصـــره  التعامـــل مـــع قضـــية التعلـــيم العـــام باعتبـــاره حجـــر زاويـــة -

 اإلجتماعية واإلقتصادية.

التعامل مع التعلـيم العـام لمرحلتـي التعلـيم األساسـي والثـانوي باعتبارهمـا أسـاس التقـدم  -

باعتبارهمـا عنصـرين يعتمـد كـل منهمـا علـى ، لمنظومة التعليم العالي والبحـث العلمـي

 اآلخر وليسا عنصرين منفصلين.

إطــار خطــة خمســية وأخــرى عشــرية لتنفيــذ إســتراتيجية وضــع جــدول زمنــي محــدد فــي  -

مـــع إتاحـــة الفرصـــة ، لإلرتقـــاء بـــالتعليم العـــام يلتـــزم بهـــا كـــل مـــن يتـــولى حقيبـــة التعلـــيم

إلدخــال بعــض التعــديالت بمــا يتفــق مــع المتغيــرات التــي تمــر بهــا الــبالد والعــالم وبمــا 

 يواكب التطور العلمي ألوجه اإلنفاق والمناهج التعليمية. 

ـــة التعليميـــةالت - ـــدم العملي ـــيم العـــام الحكـــومي باعتبـــاره األســـاس فـــي تق ، عامـــل مـــع التعل

ويســانده فــي هــذا اإلطــار التعلــيم الخــاص بوصــفه مكمــًال ومســاعدًا للنهــوض بالعمليــة 

 التعليمية وليس باعتباره بديًال له.
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عـام لتطـوير التعلـيم ال -كل بلد عربي وفق إمكانياته االقتصـادية-وضع ميزانية كافية  -

 بما يتفق مع طموحاته.

ولـيس  -التلميـذ –الربط بين اإلنفاق العام على التعليم من منظور اإلنفاق علـى الفـرد  -

 من منظور اإلنفاق العام على المدارس.

التأكيد على مبدأ المساواة بين جميع أفـراد المجتمـع فـي الحصـول علـى تعلـيم صـحيح  -

ـــار أن وفاعـــل بصـــرف النظـــر عـــن المســـتوى االجتمـــاعي أو ا القتصـــادي للفـــرد باعتب

 التعليم حق أصيل من حقوق اإلنسان.

التعامــل مــع التعلــيم العــام بكــل مراحلــه مــن ســنوات الحضــانة وحتــى الوصــول لمرحلــة  -

والتـــي مـــن ، التعلـــيم الثـــانوي باعتبـــار أنـــه يمثـــل البنيـــة األساســـية والمحوريـــة للمجتمـــع

لمهـــارات األساســـية المطلوبـــة خاللهـــا يـــتم اكتســـاب القـــيم األساســـية للمجتمـــع وكـــذلك ا

لســوق العمــل العصــري. وفــي هــذا اإلطــار يعــد التعلــيم العــام األداة التنفيذيــة األساســية 

 للمجتمع الكتشاف ما هو مشترك بين عناصر المجتمع وخلق مجتمع جديد.

العمل على تحسين وضع المعلم باعتبـاره حجـر زاويـة فـي العمليـة التعليميـة وباعتبـاره  -

ســـواء مـــن ناحيـــة المرتـــب أو مـــن ، ت نفســـه عنصـــر إدارة هـــذه العمليـــةيمثـــل فـــي الوقـــ

 ولذلك يلزم إمداده بوسائل اإلدارة الفاعلة.، ناحية بناء شخصيته

، وفــق حاجتــه، وضــع أســس لميزانيــة التعلــيم وفــق عــدد التالميــذ واحتياجــات كــل تلميــذ -

 وليس وفق عدد الفصول أو عدد المدارس.

ويتسـاوى فـي ذلـك جميـع ، التـي تتسـم بالكثافـة العاليـة تقليل عدد التالميذ فـي الفصـول -

ويجـب وضـع خطـة لتنفيـذ ، المدارس في جميـع المنـاطق سـواء فـي الريـف أو الحضـر

 ذلك بالتدريج والبدء به مبكرًا.

وبخاصـــــة المنـــــاطق ، االهتمـــــام بالتنميـــــة التعليميـــــة فـــــي المنـــــاطق النائيـــــة والحدوديـــــة -

عاقبة مثل شبه جزيرة سيناء والمناطق الحدوديـة الحدودية التي أهملتها الحكومات المت

 لما لها من أثر فاعل على منظومة األمن القومي المصري.، الجنوبية
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وضع خطة طموحة للدخول في المنافسة العالميـة الشرسـة فـي مجـال التعلـيم باعتبـاره  -

أســاس لعمليــة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي وتحقيــق مراكــز متقدمــة فــي التصـــنيف 

 لمي.العا

ــــا (ماجســــتير  - ــــى إكمــــال الدراســــات العلي فــــتح المجــــال أمــــام المدرســــين وتشــــجيعهم عل

 وٕاعطاء هؤالء ميزة تفضيلية عن غيرهم ممن اكتفوا بمرحلة الليسانس.، ودكتوراة)

وعـــدم الســـماح بتشـــغيل غيـــر ، يقتصـــر عمـــل المـــدرس علـــى مجـــال تخصصـــه الـــدقيق -

 المؤهلين علميًا في مهنة التدريس.

المدرسـين الـذين يتلقـون تـدريب ويكملـون دراسـتهم فـي مختلـف دول العـالم زيادة أعداد  -

والتـي أحـرزت نجاحـات معروفـة فـي مجـال ، التي تتمتع بوجود مدرسـة علميـة مرموقـة

 التعليم لإلستفادة من تجارب من سبقونا في تطوير التعليم في بالدهم.

  الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل. -

  

  المصادر والمراجع

 .١٩٨٥، دار الكتاب المقدس في الشرق األوسط، العهد القديم -

رؤيـة للنـزاع اليهـودي العربـي فـي أدب األطفـال  -وجوه قبيحة فـي المـرآة، أدير كوهين -

 .١٩٨٥، تل أبيب، دار نشر ِرشافيم، العبري

جغرافيـــة الشـــرق األوســـط مـــع مشـــارف القـــرن الحـــادي ، الن-أرنـــون ســـوفير وجـــروس -

. ٢٠٠٠، َعــــْم عوفيــــد، ة الدراســــية لــــوزارة التعلــــيم وبتصــــديقهاوفــــق الخطــــ، والعشــــرون

 (بالعبرية)

، أصــولية دينيــة وتطــرف سياســي: اليشــيفوت القوميــة فــي إســرائيل، يحيــا-إليعيــزر دون -

مركـز زلمـان ِشـزار لدراسـة ، القـدس، تحرير أنيتـا شـابيرا، في األعوام الخمسون األولى

 . ١٩٩٨، تاريخ إسرائيل

مــــارس ، إعــــداد لجنــــة عامــــة برئاســــة إيلــــي هــــورفيتس، م٢٠٢٨ل إســــتراتيجية إســــرائي -

 (الطبعة العبرية).، ٢٠٠٨
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دراســة مقارنــة بــين ، التربيــة السياســية فــي أدب األطفــال، أســماء غريــب بيــومي شــلبي -

 ).١٩٩٢(، جامعة عين شمس، رسالة لنيل درجة الماجستير، مصر وٕاسرائيل

بيــــة اإلســــرائيلية والتربيــــة علــــى التر ، جدليــــة الــــوطن والمنفــــى، زئيــــف-د. إيــــالن جــــور -

المركــز الفلســطيني ، مــدار، إعــداد ســليمان نــاطور، المنفويــة فــي عهــد مــا بعــد الحداثــة

 .٢٠٠٦ ، راما اهللا، للدراسات اإلسرائيلية

، التوجهـات العنصـرية فـي منـاهج التعلـيم اإلسـرائيلية، خليل السواحري وسـمير سـمعان -

 .٢٠٠٤، دمشق، من منشورات اتحاد الكتاب العرب

 (بالعبرية).، ١٩٩٨، دار نشر مودان ليمتد، إسحاق وٕاسماعيل، ديبورا عومر -

 .٢٠٠٤شتاء ، ٥٧العدد ، مجلة الدراسات الفلسطينية، عزيز حيدر -

محاضــرة فــي المركــز األكــاديمي ، مــدير مركــز اإلعــالم اإلســرائيلي، فيكتــور نحميــاس -

 .(بالعبرية)، ١٩٩٥اإلسرائيلي بالقاهرة مايو 

رؤيــة موضــوعية لجــذور التطــرف فــي  -فتــاوى الحاخامــات، عبــد الوهــابد. منصــور  -

 القاهرة.، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٠يناير ، المجتمع اإلسرائيلي
 (بالعبرية). ٢٠/١١/١٩٨٤، جريدة هآرتس اإلسرائيلية -

 (بالعبرية).  ٧/٤/٢٠٠١، اإلذاعة اإلسرائيلية -

  

 ةالمواقع االلكتروني

- http://cms.education.gov.il/educationcms  

- http://mizrach.org.il 
- http://arabic.anriintern.com/news/education-in-israel 

- http://news.walla.co.il ١/٩/٢٠١١. 

- http://israel.thebeehive.org/ar/content/31/1582   

- www.ynet.co.il ،7/5/2002 ،.رامي حازوت 

- www.haaretz.co.il ،بقلم: دافيد ريتنر، ١٥/٣/٢٠٠٥. 

- www.nrg.co.il٣٠/٣/٢٠٠٨، هضبة أخرى، . موشيه فيجلين.  

- www.nana.co.il ،وكوبقلم: هارون تحا، ٢٤/١/٢٠٠٥. 
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- www.cbs.gov.il ،آخـر ، ٨/٨/٢٠١١، المكتب المركزي لإلحصـاء لدولـة إسـرائيل
 .٦/٩/٢٠١١تحديث تم في 

  

  طارق فهمي. د، التعليم العالي والبحث العلمي قراءة في واقع ومستقبل

  

وٕانمـا نسـعى إلـى ، نتمـاهى بـاآلخرينال يعنـي اننـا ، أمريكية إسرائيلية مشـتركةإن تناولنا لخطط 

ــا أن نرصــد ونحلــل ونقــيم هــذا ، معرفــة حقيقيــة بــالواقع الكــائن علــى حــدودنا والــذي يوجــب علين

مســببا بأيديولوجيتــه خطــرًا مســتقبليا علــى الهويــة الحضــارية ، الكــائن الــذي ينمــو يومــا بعــد يــوم

الجــزء  علــى عــرض وتقـــديم  يعمــل هــذا، للمنطقــة العربيــة وللدولــة المصــرية.من هــذا المنطلــق

م رؤيـــة إســـتراتيجية لالقتصـــاد والمجتمـــع فـــي كوكـــب ٢٠٢٨الفصـــل الثـــأمن مـــن خطة"إســـرائيل 

وســـيتم عـــرض الفصـــل فـــي ، والمتعلـــق بـــالتعليم العـــالي والبحـــث العلمـــي، عالمي/عصـــرالعولمة"

ــيم العــالي فــي إســرائيل ببنيتــه التنظيميــة وتحديا تنــاولاطــار مــن ال ، تــهالمتخصــص لنظــام التعل

ووســائل وطــرق تنفيــذها وفقــًا لمــا ، والمهــام المرجــو تحقيقهــا مــن تطــوير هــذا النظــام واالهــداف

ثــــم نعلــــق علــــى جــــوهر الخطــــة المتعلــــق باألبعــــاد االجتماعيــــة واالقتصــــادية ، أوردتــــه الخطــــة

  والسياسية..

  وعلى ذلك ينقسم الجزء إلى:

ـــيم العـــالي وتحدي، عـــرض الخطـــة أوًال: ، وأهـــداف ومهـــام النظـــام، اتـــهوتضـــمن بنيـــة نظـــام التعل

  ووسائل وطرق تنفيذ هذه المهام وتحقيق األهداف.

ويتضــمن البعــد االجتمــاعي واالقتصــادي والسياســي فــي الفصــل الثــأمن (التعلــيم ، ثانيــا: التعليــق

  العالي والبحث العلمي).
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  األهداف والمهام

ضـــلية والجـــودة إن تقـــدم األمـــة وقيمهـــا واقتصـــادها ورفاههـــا بمـــا يجعلهـــا فـــي ســـلم األف •

ويؤدي إلى االعتماد على هذه الـروح والثقافـة والقـدرات التكنولوجيـة والعلميـة يجـب أن 

 يتبع بخطة  تطوير شاملة للتعليم العالي.

إن مهــام وأهــداف الخطــة فــي العشــرين عامــًا القادمــة هــو تحســين جــودة التعلــيم العــالي  •

ويعـــزز دورالدولـــة واالقتصـــاد  فـــي إســـرائيل باعتبـــاره بنيـــة تحتيـــة للمجتمـــع اإلســـرائيلي،

والرفاه واألمن والقيم القومية كما أنه يدعم النمو االقتصادي من خالل تأهيل وتـدريب 

 قوة العمل.

تأســيس نظــام تعلــيم عــال يضــمن التفــوق البحثــي وفقــًا لمعــايير أفضــل وفقــا الجامعــات  •

لفــرد أن يبــذل العالميــة، يقــدم قابليــة دوليــة يــدعم الفــرص المتســاوية والعادلــة ويســمح ل

 قصارى جهده.

هــذا النظــام التعليمــي ســوف يتشــكل مــن عــدة أطــر مؤسســية تتمتــع بالحريــة األكاديميــة  •

واإلداريـــة، ويســـمح بانتقـــال الطلبـــة بـــين هـــذه األطـــر، يفـــرض تعليمـــًا حـــرا بينمـــا يـــدعم 

 أدوات التمويل لمن هم في حاجة إلى ذلك.

ياســـة بعيـــدة المـــدى قـــد تكـــون تتطلـــب أهـــداف إســـرائيل نمـــو تعلـــيم عـــال فـــي إطـــار س •

 عشرين عامًا.

 في خالل هذه الفترة نظام التعليم العالي سيشهد تغييرًا في بنيته التنظيمية. •

جامعــة فـــي  ٢٠يجــب أن يتضــمن النظــام جــامعتين بحثيتــين تصــنفان ضــمن أفضــل  •

  العالم.

  

طـــة للتالميـــذ تتمثـــل فـــي النتـــائج المحب، يعـــاني التعلـــيم العـــام فـــي إســـرائيل مـــن انجـــازات متدنيـــة

اإلســرائيليين فــي االختبــارات العالميــة مقارنــة بالــدول األخرى.لــذلك يجــب أن يبنــى نظــام التعلــيم 

، علـى التعلـيم العــام الـذي سـوف يكــون فـي المقدمـة كــأداة مجتمعيـة تحقـق المســاواة فـي الفــرص

  وترسيخ الوحدة االجتماعية.
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باإلضـافة إلـى تزايـد معـدالت ، فًا تـدريجياوضع اً كما يشهد التعليم العالي والبحث العلمي انحدار 

ونظـرًا ألن التعلـيم العـالي هـو مصـدر القـوة األكاديميـة والتكنولوجيـة ، هجـرة العقـول إلـى الخـارج

حيـث يعـد واجبـًا قوميـًا يسـتهدف ، حيث يشكل نقطة تالقي الصناعات التقليدية بأهداف التنمية

وفي هذا اإلطـار فـان النظـام ، ة ودعم التفوقتطوير نظام تعليم عال يعمل على تعزيز المنافس

يهــدف إلــى الوصــول إلــى جــامعتين بحثيتــين يصــنفان ضــمن قائمــة أفضــل عشــرين جامعــة فــي 

  العالم.

والتي وردت في ، إن هذا العرض الموجز للتحديات واألهداف التي يواجهها التعليم في إسرائيل

رحة والمكاشــفة مــن قبــل المفكــرين يــدل علــى مــدى الرغبــة الواقعيــة فــي المصــا، مقدمــة الخطــة

كمــا يــنم عــن الرغبــة الجــادة فــي مواجهــة ذلــك ، اإلســرائيليين لواقــع الحــال العلمــي فــي إســرائيل

وتضــع إســرائيل ضــمن ، تعمــل علــى إصــالح وتطــوير الواقــع العلمــي، الواقــع بأهــداف طموحــه

  نخبة دول العالم في مجال التعليم والبحث العلمي.

ن مــن الخطــة ليعــرض المخطــط اإلســتراتيجي للتعلــيم العــالي والبحــث ولهــذا جــاء الفصــل الثــأم

  م ) كاآلتي:٢٠٢٨ – ٢٠٠٨العلمي خالل عشرين عامًا (

  

  عرض الخطة

  المؤسسات القومية للبحث العلمي في الجامعات

  تحتاج إسرائيل للتوسع والزيادة حتى تكون إسرائيل قائدة في مجال البحث العلمي في العالم.

  الهدف يجب اتباع الخطوات التالية: ولتحقيق هذا 

مؤسســة  إعــداد مخطــط مســحي لحقــول البحــث العلمــي علــى مســتوى قــومي مــن قبــل •

  . إسرائيل للعلوم

إنشاء سلطة حقيقية وتخويلها قوة مفرطة في اإلدارة الداخلية / التنفيذ باإلضـافة لـدعم  •

الحتياجـــات التطـــور اإلداري والمؤسســـي للكليـــات األكاديميـــة  حيـــث يتطلـــب توضـــيح ا

  الفعلية / الطبيعية للحكم في كل مؤسسة أكاديمية.

  سوف يوجد نظام التعليم العالي نظامًا عاما يحظى بالدعم الحكومي. •
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  إعادة التفكير في الهياكل اإلدارية والمالية للكليات.  •

إعـــادة النظـــر فـــي نظـــام تقريـــر رســـوم التعلـــيم (اللجـــان العامـــة) ووضـــع نمـــوذج جديـــد  •

  .لضبط الرسوم

بليون شيكل كل خمس سنوات وهكـذا   ٢,٥زيادة موازنة التعليم العالي بما ال يقل عن  •

  بليون شيكل. ١٠يزيد الدعم الحكومي للنظام خالل العشرين عامًا القادمة بمقدار 

يجـــب أن تتســــم الموازنــــة بالشـــفافية وتبنــــى علــــى عـــدد الحاصــــلين علــــى البكــــالوريوس  •

  والمتفوقين.

أساســية فــي قطــاع التعلــيم الــديني فــي خــالل مراحــل التعلــيم النظــر فــي دمــج دراســات  •

  االبتدائية والثانوية لهذا النظام التعليمي.

  يجاد طريقة جديدة لدعم المشاركة العربية في التعليم العالي. •

  

  ١٩٣البحوث األساسية

المتبعــة فــي الجامعــات البحثيــة هــي الدعامــة المركزيــة فــي السياســة العلميــة  البحــوث األساســية

  سرائيلية وقاعدة أساسية في تطوير االقتصاد والمجتمع اإلسرائيلي.اإل

اتبــاع تلــك القاعــدة يــؤدي إلــى تصــنيف إســرائيل فــي مســتٍوى عــال فــي البحــث العلمــي  •

  والتكنولوجي مما يدعم مستقبل االقتصاد واألمن.

فــــي نفــــس الوقــــت يجــــب أن تؤســــس إســــرائيل عالقــــات قويــــة مــــع المؤسســــات العلميــــة  •

  صة ضمان مستوى عال في العلوم االجتماعية واإلنسانية كحاجة قومية.العالمية وخا

قاعدة أساسية في الجامعات وقاعدة أساسية في إسـرائيل: دعـم المعرفـة اإلنسـانية مـن  •

  خالل البحث في المجاالت التكنولوجية والعلمية

                                                 
وث األساسية هي األنشطة التجريبية أو النظرية التي تمارس أصًال من أجل اكتساب معارف جديدة البح ١٩٣

 عن األسس التي تقوم عليها الظواهر والوقائع المشاهدة دون توخي أي تطبيق خاص.
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شــكل لســنوات حجــر الزاويــة للسياســة العلميــة القوميــة فــي إســرائيل ، البحــث األساســي •

وقـــد وضـــع اتبـــاع هـــذه ، وهـــو مـــا دعمتـــه السياســـة االقتصـــادية واالجتماعيـــة واألمنيـــة

  القاعدة إسرائيل في مستوى متقدم في العالم وفي الجامعات.

  لذلك يجب الحفاظ على هذه المكتسبات من خالل: •

بناء العنصر البشري المتخصص ووضعه في إطـار مؤسسـي والحفـاظ علـى  •

  هيكل موازنة متعددة السنوات. استقرار هذه العملية من خالل

تــدريب أفضــل العناصــر الشــابة فــي كــل التخصصــات فــي المســتوى النهــائي  •

هــؤالء يكونــون قيــادات إســرائيل فــي الحقــول ، مــن الجامعــة    (البكــالوريوس)

  العلمية المختلفة لكل مناحي الحياة.

لطلبـة % مـن عـدد ا٧٥تسعى الخطة أن يصبح عـدد الطلبـة فـي نظـام التعلـيم العـالي  •

 في التعليم بعد الثانوي.

  عدد الطلبة المستهدف الوصول إليه خالل العشرين عامًا القادمة كاآلتي: •

  كحد أقصى. -طالب   ٦١٠,٠٠٠

  كحد متوسط. –طالب  ٤١٠,٠٠٠

  كحد أدنى. –طالب  ٣٩٠,٠٠٠

  طالب. ٢٥٠,٠٠٠وصل   ٢٠٠٨علمًا بأن عدد الطالب في عام 

هـــــم بالتأكيـــــد علمـــــاء إســـــرائيل فـــــي ، (الثانويـــــة) أن مخرجـــــات تعلـــــيم المـــــدارس العليـــــا •

 المستقبل.

يجـب ، ان الحفاظ على إسرائيل كدولة تمتلك بنية تحتية وفقًا لمستويات الدول الغربيـة •

أن يكون من خالل تدريب الكوادر البشرية وٕاعدادهم للتعامل مع هذه البنية وتطويرها 

وهــذا ، لمؤسســات غيــر الربحيــةوا، واإلدارة المحليــة، خاصــة فــي مجــال الصــحة العامــة

 التدريب ال يمكن أن يتم إال من خالل التعليم العالي.
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  وسائل وطرق التنفيذ

  نظام المدرسة والتعليم العالي

، مـن االبتـدائي الـى المدرسـة العليـا، التعليم العالي مبني باألساس على نظام المدرسـة -

  ويعتمد على نظام االختبارات اإلحصائية.

ل التالميـذ للتعلـيم األكـاديمي مـن خـالل الدراسـات المحترفـة والتـدريب لذلك يجـب تأهيـ -

  العملي.

  

  الوصول إلى جامعتين بحثيتين:

ــــات والمعاهــــد  - ــــين كــــل الجامعــــات والكلي ــــى التنافســــية ب ــــائم عل ــــب وجــــود نظــــام ق يتطل

  باإلضافة إلى المراكز.

ة للنظـــام وفقـــًا هـــذه العمليـــة التنافســـية تســـمح للطلبـــة أن ينتقلـــوا بـــين الوحـــدات المختلفـــ -

  .لقدراتهم وتفوقهم مع ضمان حرية رسوم التعليم

تفويض سـلطات للجامعـات والكليـات للبـرامج الدراسـية وفقـًا لمـدى جـودة التخصصـات  -

 ٦ومــن ثــم يأخــذون علــى عــاتقهم تقيــيم اإلدارات المختلفــة كــل ، فــي هــذه المؤسســات

  سنوات وٕاصدار تقرير يعرض على المجلس واللجنة الفرعية.

شاء لجنة فرعيـة مـن المجلـس تخـتص بالتنسـيق مـع لجنـة التخطـيط والموازنـة بتقـديم إن -

توصيات للمجلس بالقضايا والموضوعات التي يجب الموافقة عليهـا للعمـل فـي داخـل 

  النظام.

التنســـيق بـــين اللجنـــة الفرعيـــة والمجلـــس واللجنـــة يعـــد مطلبـــًا مناســـبًا لمؤسســـة إســـرائيل  -

  خطط مسحي لحقول البحث العلمي على مستوى قومي.التي ستبدأ بإعداد م، للعلوم

إن ســـلطة المجلـــس الحاليـــة ال تتناســـب مـــع البـــرامج الجديـــدة التـــي تحتـــاج لســـرعة فـــي  -

لـــذلك يجـــب نقـــل الصـــالحيات إلـــى ، التمويـــل وفـــي إنجـــاز العمليـــات اإلداريـــة الالزمـــة
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يكـــون  علـــى أن، المؤسســـات المعنيـــة بتلـــك البـــرامج مـــع االحتفـــاظ بالرقابـــة وباإلشـــراف

  التمويل وفقًا للقدرات اإلنتاجية. 

  

  إعادة هيكلة النظام

  النظام يتكون اآلن من إطارين: الجامعات والكليات. -

والكليــات المجتمعيــة ، الكليــات، النظــام المقتــرح ســوف يتضــمن ثالثــة أطــر الجامعــات -

  ذات العاميين.

عـام للكليـات  ودخـول، يجب أن يسمح النظام  بالتنقل السلس للطلبة من إطار لآلخر -

  ذات السنتين.

هـــذا النمـــوذج مـــن األطـــر التنظيميـــة ســـوف يســـمح بـــأن يكـــون عـــدد المنتســـبين لنظـــام  -

  .٢٤-١٨% من الفئة العمرية  ٧٥التعليم العالي 

  كالتالي:، كل إطار من هذه األطر سوف يكون له وظائف وتعريفات خاصة -

  

  الجامعات

وربطهــا   R&Dنظــم البحــث والتطــوير  مــن األهميــة أن يعتمــد تطــوير الجامعــات علــى تطــوير

مــن خــالل شــركات جامعيــة للبحــث والتطــوير التــي تقــوم بنقــل المعرفــة مــن المجــال ، بالصــناعة

 البحثي األكاديمي (الجامعة)الى الصناعة.

هـذا الموضـوع علـى ، نقترح أن تأخد األكاديمية اإلسرائيلية للعلوم والدراسات اإلنسـانية -

وفـــي هـــذا اإلطـــار يـــتم إنشـــاء برنـــامج دراســـات ، عـــاتمحمـــل الجـــد مـــع الجـــيش والجام

متخصـــص باالشـــتراك بـــين عـــدة جامعـــات ألفضـــل العلمـــاء كمحاضـــرين فـــي وحـــدات 

  الجيش وبهذا فإن نهاية خدمة شباب العلماء يحصلون على الماجستير والدكتوراه.
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هنـــاك حاجـــة ملحـــه لوضـــع سياســـة واضـــحة لتســـويق األبحـــاث والدراســـات ودعـــم قـــدرة  -

دون تـــدخل مـــن ، لـــى تطبيـــق العلـــم والتكنولوجيـــا وٕادخالهمـــا مجـــال الســـوقالجامعـــة ع

  الدولة.

  

  الكليات األكاديمية

يجــب أن تســتمر فــي مــنح درجــات البكــالوريوس فــي اآلداب والبكــالوريوس فــي العلــوم   -

BA/BS  .الذي يدعم قدرتها التنافسية في منح الماجستير  

المجتمعيــــة عــــن طريــــق إجــــراء ســــوف تســــمح  الكليــــات بقبــــول للطلبــــة مــــن الكليــــات  -

حيـث يـتم اختيـار الثالثـة األوائـل مـن ، وطلبة المدارس العليـا وفقـا لـدرجاتهم، االختبار

  هؤالء سوف ال يخضعون لالختبار.، كل فصل دراسي (وحدة دراسية)

يجـب أن تعمـل ، الكلية األكاديمية المقترحـة، القاعدة الرئيسية لقدرة الكلية هي التدريس/ التعليم

هـؤالء يجـب أن يسـتكملوا ، االبتكـار فـي التعلـيم، القاعدة الرئيسية تصبح التعليم، رة خريجيهابقد

  تعليمهم من خالل إنشاء مجلس / مؤسسة لتمويل دراسة لمدة عام في الجامعات البحثية.

  الكليات المجتمعية:

 ٦٠بلـغ عـددها ي، فـان الكليـات المجتمعيـة ذات العـاميين، في ظل األطر الثالثة للتعليم العالي

  هذه الكليات سوف تركز على:، كلية

مســاعدي ، مجــاالت مهنيــة تعمــل علــى إعــداد الخــريجين لمهــن متخصصــة (التقنيــين -

  إلخ).، المصورين، تقني األسنان، الممرضات، المهندسين

إعــداد الطلبــة الــذين لــم يحصــلوا علــى إجــازة الــدرجات المؤهلــة لــدخول الجامعــات أو  -

  الكليات.

  جتمعية ستعتمد درجتي البكالوريوس في اآلداب وفي العلوم.الكليات الم -

  يسمح لطلبة القطاع الديني بااللتحاق. -

  يدعم قطاع الصناعة التقليدية والخدمات بالمتخصصين. -
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  يات الخاصة واالمتدادات األجنبيةالكل

  ظاهرة ايجابية يجب دعمها واعتمادها.

  

  المؤسسات القومية

  لمي من خالل المؤسسة البحثية التنافسية.سوف ُيَنَفذ تمويل البحث الع- -

، تعزيــز مجــال التمويــل للبحــوث األساســية التنافســية المبنيــة علــى التخصــص والتفــوق -

على أن يتم تمويل مؤسسات وبرامج جديدة بمقدار بليون شيكل للوصول إلى مسـتوى 

  عالمي.

  يجب أن يؤسس نظام المؤسسات القومية من أجل الحقول البحثية المتخصصة. -

  مؤسسة العلوم اإلسرائيلية تدعم نفسها كمؤسسة قائدة في البحوث األساسية. -

ــــادرة ، ١٩٩٢هــــذا النمــــوذج مــــن المؤسســــات يعــــود لعــــام  - ــــاًء علــــى مب حينمــــا تمــــدد ِبن

  األكاديمية اإلسرائيلية للعلوم واإلنسانيات ولجنة التخطيط والموازنة.

المجموعـــــات البحثيـــــة يحتـــــاج لبنـــــاء قطاعـــــات واســـــعة مـــــن ، التقـــــدم فـــــي عـــــالم العلـــــم -

وبالتالي تطوير آليات ومصادر تمويل حتى تتمكن إسـرائيل مـن ، والمؤسسات البحثية

  أن تكون قائدة في مجال البحث العلمي في العالم.

هـــذا النمـــوذج مـــن التمويـــل مشـــابه تمامـــًا لنمـــاذج تـــم تطبيقهـــا فـــي دول مثـــل سويســـرا  -

  والسويد.

ن يــتم اســتقطاعها مــن موازنــات نظــام مصــادر تمويــل جديــدة يجــب أ، فــي نفــس الوقــت -

وأخـرى) لتمويـل ، الطاقة، وموازنات أخرى (وزارة الصحة، التعليم العالي ووزارة المالية

  الحقول البحثية التي تعاني من الفجوة في المعرفة والنموذجية.

يمكـــن التمويـــل المشـــترك فـــي مجـــاالت ، فـــي هـــذا اإلطـــار مـــن التخطـــيط اإلســـتراتيجي -

 ١ –مليــون  ٥٠٠لدراســات التقنيــة  مــع الواليــات المتحــدة فيمــا بــين البحــوث وٕاعــداد ا

  بليون دوالر.
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لـــذلك فـــإن توســـيع نظـــام المؤسســـات العلميـــة القوميـــة الوطنيـــة للبحـــث ســـوف يتضـــمن  -

  -اآلتي:

دعم مؤسسة العلوم اإلسرائيلية التي تتأسس على الخبرات والمتفوقين في محاولـة  .١

لبحثيـــــة وتأســـــيس بنيـــــة أساســـــية للبحـــــث لتعزيـــــز ودعـــــم البـــــاحثين والمجموعـــــات ا

  المؤسسي دون اعتبارات بيروقراطية المؤسسات.

، واحـدة للبحـوث الطبيـة، تأسيس مؤسسات بينية في الحقول العلميـة المتخصصـة .٢

هــــذه المؤسســــات ربمــــا تصــــنف فــــي إطــــار مؤسســــة ، والثانيــــة للبحــــوث اإلنســــانية

 إسرائيل للعلوم.

ـــانو تأســـيس مؤسســـات وبـــرامج للبحـــوث المتخصصـــ .٣ ة فـــي حقـــول بحثيـــة مثـــل الن

هــذه المؤسســات يمكــن أن تمــول مــن خــالل إســهام مصــادر حكوميــة ، تكنولــوجي

 وجامعية.

يجـــب أن نطور"مؤسســـة بحثيـــة متخصصـــة فـــي الطـــب األحيــــائي ، فـــي هـــذا اإلطـــار -

Bio-Medical" ،التــي ، تأسيســًا علــى البنيــة المعرفيــة فــي المراكــز الطبيــة اإلســرائيلية

  مجملها أو حتى بمفردها.لم ينتفع بها في 

ســوف يــدعم البحــث الطبــي ، أن تأســيس مؤسســة لتوحيــد علــم الطــب والعلــوم الحيويــة -

  ويمكن األطباء من أداء دور حيوي في البحث مقارنة بالوضع الحالي.

يجــــب تعزيــــز البحــــث فــــي العلــــوم اإلنســــانية عمومــــا والدراســــات اليهوديــــة بشــــكل  .١

  خاص.

ل والعــــالم فــــي إطــــار المؤسســــات الدوليــــة تشــــجيع التواصــــل العلمــــي بــــين إســــرائي .٢

إدارة هذه العالقات يجب أن تتم في إطار األكاديمية اإلسـرائيلية للعلـوم ، والبحثية

 ووزارة العلوم.

  

  رسوم التعليم / الرسوم
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مقترح نموذج لرسوم البكالوريوس في كـل إطـار مـن أطـر النظـام يمثـل نصـف التكلفـة  -

  من الحد األدنى للتخصص في اإلطار.

  مقترح أن يتبنى الجيش والخدمات الوطنية كل عام منح دراسية مجانية. -

  نظام قروض للطلبة. -

  

  العمل الخيري

خاصــة فــي تطــوير ، تلعــب التبرعــات الخيريــة دورا هامــًا فــي دخــل الجامعــات والكليــات -

ـــــــــة التحتيـــــــــة (المبـــــــــاني الجديـــــــــدة تجديـــــــــدات ، مبـــــــــاني الطلبة"ســـــــــكن الطلبـــــــــة"، البني

دعم البنية التحتية للبحـث فـي الجامعـات خاصـة المرتفعـة ، اسيةالمعدات/األدوات الدر 

  الثمن / التكلفة).

  الوقف العام. -

  العالم اليهودي. -

وتبــرز األهميــة ، أهميــة هــذا الــدعم أنــه يوطــد العالقــات بــين إســرائيل والخــارج اليهــودي -

  في مراحل ضعف هذه العالقات.

  

  الثقافية واالجتماعيةتشجيع / تعزيز القيم 

ن توضــــع فــــي االعتبــــار أهميــــة دعــــم وتعزيــــز الدراســــات اإلنســــانية والعلــــوم االجتماعيــــة البــــد أ

والدراســــات اليهوديــــة مــــن خــــالل تمويــــل كافــــة المؤسســــات المعنيــــة وكافــــة الــــدرجات العلميــــة 

  ان هذا األمر سوف يحفظ ويدعم كنوز الثقافة اإلسرائيلية.، المختصة

  

  القطاع الديني

يجعــل مـــن الضــروري أن يقــدم نظـــام ، لمتــدينين فــي قـــوة العمــلإن تنــامي مشــاركة المـــواطنين ا

فمــــن الممكــــن إنشــــاء كليــــات ، التعلــــيم بــــرامج تعليميــــة ال تتعــــارض مــــع قــــيم هــــؤالء المــــواطنين
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وتكـون قريبـة مـن الناحيـة الجغرافيـة مـن أمـاكن تواجـدهم ، متخصصة ال تتعارض مع هذه القيم

  القدس). –مثل (بني براك 

  

  النظام وتحدياته

ــــيم العــــالي لعــــام يخضــــ - ــــانون مجلــــس التعل ــــيم العــــالي لق ولجنــــة ، ١٩٥٨ع نظــــام التعل

المجلـــــس يـــــنظم مـــــنح الشـــــهادات ، التخطـــــيط والموازنـــــة التـــــي نشـــــأت بقـــــرار حكـــــومي

كمــا ، بينمـا اللجنـة تـنظم التخطــيط المؤسسـي والموازنـةعن طريـق الحكومـة، المؤسسـية

  المانحة. تعمل اللجنة على التواصل مع وزارة المالية والمؤسسات

النموذج الحالي للتعليم الجامعي قائم على ميزانية التعليم لبرامج البكـالوريوس اعتمـادا  -

أمـــا ميزانيـــة البحـــث تعتمـــد علـــى مخرجـــات ، ونمـــوذج التخصـــص، علـــى عـــدد الطلبـــة

  وفقا لعدد الباحثين المعتمدين واألبحاث.، البحث / اإلنتاج البحثي

فــــي البدايــــة تضــــمن النظــــام ، منــــذ تأسيســــهخضــــع النظــــام التعليمــــي لتغيــــرات عديــــدة  -

ـــوم) أمـــا اآلن ، جـــامعتين (الجامعـــة العبريـــة والتخنيـــون) ومعهـــد أبحـــاث (وايزمـــان للعل

، كليـة مهنيـة) ٥٧، جامعة مفتوحـة، جامعات ٧مؤسسة جامعية ( ٦٥النظام يتضمن 

  وحوالي ربع مليون طالب.

لــن يكــون مالئمــا لحاجــة ، يخــدم الدولــةالــذي ، ميزانيتــه)، إدارتــه، النظــام الموجــود حاليــا (بنيتــه

  وذلك لألسباب اآلتية:، إسرائيل المستقبلية على مدى عقود أو في المدى المنظور للمتطلبات

  

  التحديات السياسية واإلدارية

إطـــار النظـــام الحـــالي للتعلـــيم يجعـــل مـــن مركزيـــة وكثافـــة العمليـــات اإلداريـــة لمجلـــس  -

نـــة عوامـــل مـــؤثرة علـــى فعاليـــة أداء الجامعـــات التعلـــيم العـــالي ولجنـــة التخطـــيط والمواز 

والكليــــات (المؤسســـــات) حيــــث يجـــــب مناقشــــة الموازنـــــات والموافقــــة عليهـــــا مــــن كـــــال 

  األمر الذي أدى إلى ترهل الكليات األكاديمية.، المستويين
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وال تحدد المدى المنظور أو التخطيط بعيد ، ال يوجد سياسة توضح المستوى لألفضل -

  ي.المدى للتعليم العال

  ال توجد سياسة قومية تجاه الكليات الخاصة واألجنبية. -

المـــرتبط ، ذات التعلـــيم لمـــدة ســـنتين، يفتقـــر النظـــام إلـــى الكليـــات الجامعيـــة / المعاهـــد -

  وهذا األمر يؤدي إلى قلة عدد الطلبة الجامعيين.، بشكل ما بالتعليم العالي

  تفتقد الجامعات لسلطة أساسية تضع قواعد للعاملين. -

  

  يات االقتصاديةالتحد

  ليست هناك سياسة قومية بعيدة المدى تؤسس لميزانية التعليم العالي. -

فــإن االســتقطاعات المســتمرة مــن موازنــة التعلــيم ، منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين -

وتجعلـه عرضـة لالنخفـاض فـي ، العالي تشكل تحديًا للنظام الجامعي والبحـث العلمـي

  المستوى والتوقف التام.

ألن إسـرائيل ال تسـتطيع أن تـوفر ، جع التمويل على تنشئة مراكز مـن المتفـوقينال يش -

  مصادر مالئمة للحفاظ على الجامعات في مستواها الراقي في العالم.

تقررهـــا لجـــان عامـــة بـــالتوافق مـــع المؤسســـات التعليميـــة والطلبـــة ووزارة ، رســـوم التعلـــيم -

كمــا أن ، مــن الضــغط السياســي الخبــرة أوضــحت أن هــذه اللجــان تشــكل نوعــاً ، الماليــة

  المصالح الفردية تصبح متطلبات عامة.

  

  التحديات البشرية

أدى إلـــــى عـــــدم القــــدرة علـــــى اســــتقطاب طلبـــــة جـــــدد ، إن تــــدني المســـــتوى األكــــاديمي -

باإلضافة إلى هجرة األكاديميين إلى الخـارج بحثـًا عـن ، يحصلون على تعليم أكاديمي

فــــإن هـــذا األمـــر يـــؤثر علـــى جـــودة التعلــــيم  ومـــن ثـــم، نظـــم تـــوفر الجـــودة األكاديميـــة

  والبحث.
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، العديد من الكليـات ليسـت قـادرة علـى تـوفير أسـاتذة أكـاديميين مـن كادرهـا األكـاديمي -

  كما أن غالبية الكليات لديها عدد قليل من الطلبة.

الموارد البشرية خاصـة فـي مجـال العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية غيـر مؤهلـة للوصـول  -

 الراقي عالميا. إلى المستوى

ـــــة) أن الخـــــريجين ال  - - ـــــا (البجـــــروت/ الثانوي ـــــيم فـــــي المـــــدارس العلي إن مشـــــكلة التعل

ـــيم الجـــامعي وشـــهدت العقـــود األخيـــرة انخفـــاض نســـبة االلتحـــاق ، ينضـــمون إلـــى التعل

، كما أن القطاع الديني الذي يركز على تعلـيم التـوراه ( مجتمـع التالميـذ)، بالجامعات

باإلضـافة إلـى انخفـاض ، يفة للغاية في مجال التعليم العالييسجل نسبة مشاركة ضع

  حجم المشاركة العربية الكلية في التعليم العالي.

  

  التحديات العسكرية

وهــي الوحــدات االســتخباراتية العســكرية ، تعــاني إســرائيل مــن مشــكلة فريــدة مــن نوعهــا -

ة فـــي التـــي تضـــم أفضـــل العناصـــر الشـــابة المتخصصـــ ٨٢٠٠المختـــارة مثـــل الوحـــدة 

أنهــم يــؤدون الخدمــة العســكرية فــي الســن الــذي يجــب ان يتلقــوا فيــه التنشــئة  .إســرائيل

  .العلمية

فـــإن إســـرائيل تخســـر عـــددًا كبيـــرًا مـــن ، بـــالتوازي مـــع االحتياجـــات الدفاعيـــة إلســـرائيل -

  يمكن أن يؤدي إلى تدمير مجاالت العلوم اإلسرائيلية.، العلماء

  

  التعليق

ســـرائيل مـــن أهـــم المجـــاالت فـــي المجتمـــع اإلســـرائيلي بعـــد المجـــال يعتبـــر المجـــال العلمـــي فـــي إ

حيـث إنـه مـن غيـر الممكـن ، سواء كان ذلك من حيث أهدافه وتطلعاته وأسلوب عملـه، األمني

رفع القدرة والطاقة الكأمنة لـدى دولـة مـن حيـث األسـاس واإلمسـاك بزمـام المبـادرة اإلسـتراتيجية 

ومــن هــذا ، رتقــاء بــالتعليم ورفــع مســتوى البحــث العلمــيفــي المنافســة الدوليــة إال مــن خــالل اال
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فهـذه الوظيفـة لهـا ، المنطلق تولى الدولة العبرية اهتمامًا بالغًا لوظيفة جهاز التعليم في إسرائيل

  بعدان:

  

  ل: غرس القيم الدينية والصهيونيةاألو

ة فــي عصــر الثــاني: تطــوير القضــايا العلميــة والرغبــة فــي امــتالك المعرفــة واســتغاللها خاصــ

  .المعلومات

، إن مجمل األهداف من القطاع العلمي تسعي في محاولة لخلق نمـوذج للشخصـية اإلسـرائيلية

حيــث تتعامــل المنــاهج الدراســية فــي مرحلــة التعلــيم قبــل الجــامعي مــع األطفــال باعتبــارهم نــواة 

ا العمليــة لمشــروع مســتقبلي وهــو اإلنســان اإلســرائيلي الُمَحمــل بمعنويــات قوميــة تمحــورت حولهــ

  التربوية لتنتج دولة يهودية في الشرق األوسط.

طبيعة المناهج الدراسية التي تعمل على غـرس قـيم وشـعارات وثقافـة تحمـل ، وتؤكد تلك الرؤية

الطــــابع الصــــهيوني إلســــرائيل ممــــثًال فــــي ربــــط اإلنســــان( الشــــعب اليهــــودي ) بــــاألرض (أرض 

ولـــة إســـرائيل) مـــن أجـــل صـــناعة الهويـــة إســـرائيل) فـــي تفاعـــل مســـتمر داخـــل إطـــار األمـــة ( د

  اليهودية.

  تم التعبير عن هذه األيديولوجية من خالل جهاز التعليم في اتجاهين:

  األول:اعتبار التعليم أداة مادية وركيزة لتطوير التكنولوجية والرأسمالية والعولمة. -

  الثاني:اعتبار التعليم أداة روحية وركيزة لبناء الهوية الجماعية للطالب. -

، فالعلم هو مفتاح الرخـاء القـومي، أدركت إسرائيل دور للعلم في تشكيل هوية المجتمع الجديد 

باإلضــافة إلــى روح الشــعب فــي التوليفــة الفعالــة لثالثــة عوامــل هــي التكنولوجيــا والمــواد الخـــام 

حيـــث إن خلـــق التكنيكـــات العلميـــة الجديـــدة وتبنيهـــا ، وربمـــا يكـــون أولهـــا أهمهـــا، ورأس المـــال

  ض في واقع األمر عن النقص في الموارد القومية ويحد من الطلب على رأس المال.يعو 

هـدفًا إسـتراتيجيًا يتطلـب ، ومن هذا المنطلق كـان التعلـيم الجـامعي والبحـث العلمـي فـي إسـرائيل

فـــالتعليم العـــالي يعـــد الواجهـــة التـــي يفتخـــر بهـــا المجتمـــع ، العديـــد مـــن خطـــط التطـــوير والتنميـــة

  له من مشاركة وتأثير على الرفاة االقتصادي واالجتماعي. اإلسرائيلي لما
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وتحقيـــق نهضـــة ، اعتمـــدت الخطـــة علـــى العنصـــر البشـــري المـــدرب القـــادر علـــى توليـــد المعرفـــة

، تضــع إســرائيل فــي إطــار الــدول األكثــر تقــدمًا فــي مجــال البحــث العلمــي، علميــة وتكنولوجيــة

فــرأس المــال ، تكنولوجيــا المعلومــاتوتحــافظ علــى موقــع إســرائيل ضــمن أهــم الــدول فــي مجــال 

وتنميته من خالل التعليم والتدريب يقدم إنسان قادر على التعامـل مـع البيئـة المحيطـة ، البشري

ومـن ثـم ، التي تدعم المعرفة أساس التقدم التكنولوجي، به من خالل سياسات البحث والتطوير

  ياة.يعد التراكم المعرفي هو المحرك للتغيير في شتى مناحي الح

) ICTفقـــد بلـــغ حجـــم التصـــدير الـــذي تنتجـــه تكنولوجيـــا المعلومـــات(، وتطبيقـــًا لهـــذه السياســـات

) بــالربط بــين التعلــيم العــالي ٢٠٠٨% مــن مجمــوع التصــدير الكلي.لــذلك اهتمــت الخطــة (٢٥

(الجامعات البحثية) وبين القطاعات التطبيقية (الصناعة) وخاصـة مـن خـالل شـركات تسـتثمر 

لتحقيـق منـتج علمـي يمكـن تصـديره للعـالم عـن طريـق ، ي (شركات الجامعات)في البحث العلم

حيــث توصــي الخطــة ، التــي ســوف تنشــئها إســرائيل وفقــا للخطــة، مجموعــة الشــركات العالميــة

م تصــل مبيعاتهــا ٢٠٢٨بحلــول عــام  GLOBAL COMPONYشــركة عالميــة  ٣٠بإنشــاء 

فـإن صـناعة  ٢٠٠٦ا المعلومات في ومقارنة مع حجم مبيعات تكنولوجي، بليون دوالر ٦٠إلى 

  تعد أحد أعمدة االقتصاد اإلسرائيلي.، المعرفة في إسرائيل

فـإن الخطـة تهـدف الـى اسـتغالل ، باإلضافة للبعدين االجتمـاعي واالقتصـادي السـالف تناولهمـا

وخاصة في الربط بين ، الدمج المؤسسي بين الفرد البشري ورأس المال على المستوى السياسي

وبــــذلك تتجـــاوز الخطـــة االقتصـــاد السياســـي وعلــــم ، ت الداخليـــة والسياســـات الخارجيـــةالسياســـا

لتنــتهج نهجــًا آخــر ، االجتمــاع باعتبارهمــا مــن طــرق الوصــول إلــى العولمــة أو الكوكــب العــالمي

باعتبارهـا تعبـر عـن وجهـة نظـر مجموعـة مـن العلمـاء غـالبيتهم مـن ، غير وارد ذكـره فـي متنهـا

ومــن ثــم ، وليســوا مــن علمــاء العلــوم اإلنســانية / االجتماعيــة، / الماديــة علمــاء العلــوم الطبيعيــة

إال ، فان تناول العولمة من مدخل اقتصادي أو اجتماعي سوف يجعل الهدف السياسي مسـتتراً 

حيث نستطيع أن نستقرئ إسـتراتيجيات إسـرائيل اإلقليميـة ، أنه يتضح من التخطيط بعيد المدى

خاصــة عــن طريــق طــرف ثالــث ، ن خــالل التعلــيم والبحــث العلمــيوالدوليــة ومحاولــة تنفيــذها مــ

  وهو غالبًا الواليات المتحدة أو أوروبا. 

بمعاريف "إن إسرائيل في طريقها لصناعة برمجيات  ٢٠١٠ -٥-٦ففي حديث لشيمون بيريز 

وحـــديث أخـــر فـــي المـــؤتمر ، تعليميـــة باللغـــة العربيـــة حتـــى يمكـــن توحيـــد التعلـــيم فـــي المنطقـــة"
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دي بالـــدار البيضـــاء دعـــا القـــادة العـــرب إلـــى أن يجربـــوا " قيـــادة إســـرائيل لفتـــرة األعـــوام االقتصـــا

عبــر عــن إشــراك إســرائيل فــي ، ٢٠١١ثــم عنــدما تحــدث فــي منتــدى دافــوس ، األربعــين المقبلــة"

جهــود تغييــر االقتصــاد والتعلــيم فــي الشــرق األوســط بــدعوة أن "إســرائيل ال تريــد أن تكــون دولــة 

وال دولـــة نظيفـــة وســـط محـــيط عربـــي غيـــر ، ن الفقـــر فـــي الـــدول المجـــاورةثريـــة وســـط محـــيط مـــ

كمــا أعــرب وقتهــا عــن رغبــة إســرائيل فــي انضــمامها إلــى الجامعــة العربيــة لتصــبح " ، نظيــف"

  جامعة بلدان الشرق األوسط ".

بهــدف ، مبــادرة لبنــاء مجتمــع معرفــي، وتضــمن المشــروع األمريكــي فــي الشــرق األوســط الكبيــر

ت التعلـــيم فـــي المنطقـــة ومســـاعدة الطـــالب علـــى اكتســـاب المهـــارات الضـــرورية معالجـــة تحـــديا

التــي تهــدف إلــى إيجــاد نــوع مــن ، ومبــادرة تــدريس إدارة األعمــال، للنجــاح فــي الســوق المعولمــة

الشراكة بين مدارس األعمال والجامعات والمعاهد المتخصصة من أجـل الوصـول لنمـوذج مـن 

  ل للشركات أو إستراتيجيات التسويق.المعاهد يعمل على إعداد خطط العم

م ) أو ٢٠٢٨إن هذا الترابط بين األفكار اإلسرائيلية واألمريكية على مستوى الخطة ( إسرائيل 

فـي خنـدق  -على مستوى مشروعات الشرق األوسط إنما يدل على خوض إسرائيل مع أمريكا 

اســـتعماري تعبـــر عنـــه حربـــًا نفســـية وثقافيـــة ضـــد شـــعوب المنطقـــة العربيـــة فـــي إطـــار  -واحـــد 

التي تعمـل علـى غسـل الـدماغ العربـي مـن كـل مـا يتعلـق بـه مـن ، االمبريالية الثقافية األمريكية

  ليحل محل ذلك علوم وفكر دماغ آخر.، فكر وحضارة وعلوم وتراث

إفراغ المنطقة من ، م)٢٠٢٨وهكذا يحاول العلم وفقًا للمنظومة  اإلسرائيلية األمريكية (إسرائيل 

لمجموعــة قواعــد  -التــي ال ينازعهــا شــيء  -رات المعرفــة المختلفــة كــي يؤكــد الهيمنــة كــل تيــا

وهـــذا النســـق يـــتم ربطـــه علـــى نحـــو واضـــح بالـــدوافع العدوانيـــة للثقـــافتين ، ونســـق وفـــق تصـــوراته

  الصهيونية والغربية.

ــيم عمومــًا فــى إســرائيل ســنجد أن وزارة المعــارف هــى المســؤولة عــن  ــالنظر إلــى عمليــة التعل وب

  :عمل جهاز التعليم اإلسرائيلى الذى ينقسم إلى ثالثة أقسام

  جهاز تعليمى حكومى •

  دينى –جهاز تعليمى حكومى  •

  جهاز تعليم مستقل •
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   :و قد سن الكنيست أربعة قوانين لتنظيم عمل جهاز التعليم اإلسرائيلى

 و يلـــزم التعلـــيم المجـــانى علـــى التالميـــذ خـــالل، ١٩٤٩قـــانون التعلـــيم اإللزامـــى لســـنة  •

  .فتعليمهم مجانى و غير إلزامى ١٧ :١٦, أما من هم فى سن  ١٥ :٥أعمار 

و يلـــــزم الدولـــــة بـــــإدارة العمليـــــة التعليميـــــة و ، ١٩٥٣قـــــانون التعلـــــيم الحكـــــومى لســـــنة  •

  .اإلشراف على المنهج الذى يقره وزير المعارف

و يفــرض علــى كــل مؤسســة للتعلــيم فــوق ، ١٩٥٨قــانون مجلــس التعلــيم العــالى لســنة  •

انوى أن تحصـــل علـــى تصـــريح مـــن المجلـــس , و يعطـــى للمجلـــس حـــق اإلشـــراف الثـــ

  .عليها

و يلــــزم جميــــع مؤسســــات التعلــــيم أن ، ١٩٦٩قــــانون اإلشــــراف علــــى المــــدارس لســــنة  •

تحصل على إعتراف من وزارة المعارف , و يلزمها القبول بإشراف الدولة عليهـا ولـم 

  .ميحدث أي تطور حتى كتابة هذه السطور علي هذا النظا

  

  مراحل التعليم

  

  ينقسم التعليم فى إسرائيل إلى ستة مراحل رئيسية 

  

  مرحلة الطفولة المبكرة

. و .% مــن األطفــال ٦٧أشــهر إلــى ســن ســنتان  و يلتحــق بهــا  ٣تبــدأ هــذه المرحلــة مــن ســن 

  .هى ال تدخل ضمن مراحل التعليم الرسمي , و معظمها ممول من هيئات نسائية

  

  لزامىمرحلة التعليم قبل اإل 

  :سنوات  و تنقسم إلى ثالثة فروع ٤سنوات إلى  ٣و تبدأ من 
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  حضانات تابعة للسلطات المحلية –أ 

  حضانات تابعة للمنظمات النسائية –ب 

  حضانات تابعة لوزارة المعارف –ج 

فـــى الفـــرعين األول و الثـــانى يســـاهم أهـــالى األطفـــال فـــى دفـــع أقســـاط تختلـــف وفقـــًا إلخـــتالف 

% مـن األطفـال  ٩٥. و .. أما فى الفرع الثالث فيدفع األهالى التكاليف كاملة.حاالتهم المادية

% مــن  ٩٩يلتحقــون بهــذه الحضــانات و هــم فــى ســن الثالثــة  أمــا فــى ســن الرابعــة فليتحــق بهــا 

  .األطفال

  

  مرحلة اإلبتدائيةال

حيث  –تضم هذه المرحلة وفقًا للنظام الحديث التالميذ من الصف األول إلى الصف السادس 

و ينقســـم التالميـــذ فـــى هـــذه –كـــان النظـــام القـــديم يضـــم مـــن الصـــف األول إلـــى الصـــف الثـــأمن 

. القســم األول هــو ريــاض األطفــال و الــذى يــدخل رســميًا ضــمن مراحــل .المرحلــة إلــى قســمين

  .. و القسم الثانى يبدأ من الصف األول.اإلبتدائية لكنه ال يندرج فى صفوفها

  

  المرحلة اإلعدادية

بموجب قرار أقره الكنيست بهدف إصالح نظـام التعلـيم اإلسـرائيلى , حيـث  ١٩٦٨سنة ُأنشئت 

قســـم  :تقـــرر إقامـــة مـــدارس إعداديـــة و ذلـــك عـــن طريـــق تقســـيم المرحلـــة اإلبتدائيـــة إلـــى قســـمين

مـن الصـف السـابع إلـى  –و قسـم إعـدادى –من الصف األول إلى الصـف السـادس  –إبتدائى 

لتقسيم إلى توحيد فكر و دراسة التالميذ الذين أتمـوا دراسـتهم . و يهدف هذا ا.–الصف التاسع 

  .اإلبتدائية التى تنتمى لشرائح مختلفة

  

  المرحلة الثانوية
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. و بعد أن يجتاز الطالب جميع هذه الصفوف .و تضم الصفوف من العاشر إلى الثانى عشر

لتحـــاق بــــالتعليم يحصـــل علـــى شـــهادة " البجــــروت "  و هـــى الثانويـــة العامـــة , التــــى تؤهلـــه لإل

  .العالى

   

  التعليم العالى

   و ينقسم إلى ثالثة أنواع:

و  :تعليم عالى غيـر جـامعى – : هى معاهد متخصصة تعلم مهن محددةتعليم غير الثانوى –

هــى مؤسســات حصــلت علــى إعتــراف مــن مجلــس التعلــيم العــالى  لكنهــا ال تمــنح للطالــب لقــب 

  .""جامعى

  .ت شبيهة بسابقتها إال أنها تمنح للطالب لقب " جامعىو هى مؤسسا :التعليم الجامعى 

  تعليم المعاقين و رعاية المحتاجين

قانونًا يقضى بإقامة مدارس خاصة لتعليم التالميذ الذين يعانون مـن  ١٩٨٨أقر الكنيست عام 

. أمــا بالنســبة للتالميــذ .اإلعاقــة و ذلــك لتحســين قــدراتهم و تــأهليلم لإلنــدماج فــى ســوق العمــل

تــاجين فتــتم رعــايتهم فــى المــدارس اإلســرائيلية بعــد تصــنيف التالميــذ إلــى تالميــذ عــاديين و المح

تالميذ محتاجين للرعاية و هذا التصنيف يقوم علـى دراسـة دخـل العائلـة و مسـتوى تعلـيم الوالـد 

  .و حجم العائلة

  

  رعاية الموهوبين

إجــراء إختبــارات خاصــة  أمــا عــن برنــامج الدولــة إلختيــار الطــالب الموهــوبين فيــتم عــن طريــق

% من إجمـالى الطـالب , و  ٣للطالب و بناء عليها يتم إختيار الطالب الموهوبين و نسبتهم 

. و يــدرس .% مــن إجمــالى الطــالب ١الطــالب ذوى المواهــب و القــدرات الخاصــة و نســبتهم 

تهـدف  هؤالء الطالب الموهوبين موادًا إضافية يتم وضـعها بالتعـاون مـع أسـاتذة الجامعـات , و

آلية التعلـيم فـى إسـرائيل مـن هـذا اإلهتمـام بـالموهوبين إلـى إنتـاج نخبـة مـن البـاحثين و العلمـاء 
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فـــى شـــتى المجـــاالت  و تطـــوير المواهـــب الفرديـــة و الوصـــول بهـــا إلـــى أعلـــى درجـــات العلـــم و 

  ..المعرفة

  

  مناهج التدريس

  :. أهمها.مادة دراسية ١٤تدرس المدارس اإلسرائيلية حوالى 

 التـاريخ و الجغرافيــا –الـوطن و المجتمــع  –الديانـة اليهوديــة  –اللغـة األجنبيــة  –العبريــة  اللغـة

تتستر المناهج خلف شعار ( الثقافة الوطنية الدينية ), و من خالل شبكة واسعة من المـدارس 

 الدينية والمؤسسات التعليمية التى إنتشرت فى األوساط اليهودية فى العديد من البلدان , و فـى

داخـــل الكيـــان الصـــهيونى تســـعى الصـــهيونية لخلـــق جيـــل يهـــودى متعّصـــب و منغلـــق نفســـيًا و 

  .ليشارك األوساط الصهيونية العلمانية األخرى في تنفيذ المشروع اإلستعمارى، دينياً 

و تحتل الدراسة الدينية مكانًا بارزًا فى مناهج التعليم بصفة عامة , و الكثير من الموضـوعات 

ت مســـميات مختلفـــة مثـــل " الـــوطن " و " التـــاريخ " و " الجغرافيـــا " و " اللغـــة التـــى تعـــالج تحـــ

و تعمــل هــذه المنــاهج علــى تنميــة الــوعى و الحــس ، العبريــة " التــى تــدرس مــن الزاويــة الدينيــة

اليهودي لدى األطفال بهدف زيادة التركيز على صلة الطالب اليهودى بتراثه القـديم مـن خـالل 

  .دراسته الدينية

  أن أبرز سمات التعليم فى إسرائيل  كما 

  التثقيف لبطولة الجيش اإلسرائيلى. -

  .التأكيد على ترسيخ مبدأ الصهيونية و بذل األرواح  -

  أهمية اإلنضمام للجيش.و  ضرورة -

هـذا % من إجمالى دخلهـا القـومى , و  ٣ وتبلغ ميزانية إسرائيل المخصصة للبحث العلمى نحو

اليهوديــة بالبحــث العلمــى , و قــد أدى هــذا اإلهتمــام إلــى إرتفــاع نســبة يؤكــد إهتمــام قــادة الدولــة 

عـالم بـين  ٤٥العلماء فى إسرائيل عـن الـدول العربيـة إذا تصـل نسـبة العلمـاء فـى إسـرائيل إلـى 

% من إجمالى الطاقات البشرية اإلسرائيلية تعمل فـى  ٣٣شخص  كما أن حوالى  ١٠٠٠كل 

  ي:للجامعات و المعاهد فى إسرائيل  فهى كما يل. أما بالنسبة .مجال البحث العلمى
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  الجامعة العبرية

. تضــــم هــــذه . ١٩١٨أقــــدم الجامعــــات اإلســــرائيلية حيــــث تــــم وضــــع حجــــر األســــاس لهــــا عــــام 

. و تحتـوى علـى .% من إجمالى عدد الطالب الجـامعيين فـى إسـرائيل ٢١, ٥الجامعة حوالى 

ل" الـذى أنشـئ لمسـاعدة الطـالب الـذين لـم مركز للدراسات قبـل الجامعيـة ُيسـمى مركـز "شـتالتئي

  .يكملوا دراستهم الثانوية بسبب ظروفهم المادية أو اإلجتماعية

  معهد وايزمان للعلوم

ُيعتبر واحد من أهم المعاهد العلمية فى العالم كله حيث يقوم بزيارته سنويا مـا يقـرب مـن مائـة 

علــى مكــان معهــد "  ١٩٤٩هــد عــام ألــف عــالم مــن جميــع أنحــاء العــالم , و قــد أقــيم هــذا المع

. و ينصــب إهتمــام هــذا المعهــد علــى علــم .١٩٣٣دانييــل زئيــف " الــذى كــان قــد تأســس عــام 

. .الكيميــاء و األحيــاء الدقيقــة و كــان هــذا المعهــد يــوفر الــدواء لليهــود أثنــاء حروبهــا مــع العــرب

ات التـى إسـتخدمتها ليس هذا فقط بل إنه قد إستخدم كستار لليهود لتصنيع األسـلحة و المتفجـر 

   المنظمات اإلرهابية الصهيونية أمثال الهاجاناه و شتيرن و اإلرجون و غيرهم

  جامعة بار إيالن

% مـن إجمـالى عـدد الطـالب  و قـد أقـيم  ١٢, ٢, و يشكل طالبها نحـو  ١٩٥٥إفتُتحت عام 

هـو يعمـل فى هذه الجامعة مركز أبحاث للتعـاون بـين الجامعـة و مركـز الفضـاء األوكرانـى  و 

   من خالل اإلتصال باألقمار الصناعية

  جامعة تل أبيب

% مـن إجمـالى عـدد الطـالب فـى  ٢٧, ٥و تبلغ نسبة الطالب فيها نحو  ١٩٥٦إفتُتحت عام 

  .إسرائيل

  جامعة حيفا

  .% من إجمالى عدد الطالب ١٢, ٥و يمثل طالبها نحو  ١٩٦٦ُأنشئت عام 

  جامعة بن جوريون

  .% من إجمالى عدد الطالب ١٩, ٩ثل طالبها نحو و يم  ١٩٦٩إفتُتحت عام 
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  الجامعة المفتوحة

   % من إجمالى عدد الطالب. ٤٥, ٦و يدرس بها نحو 

  معهد التخنيون

و هو أقدم مؤسسات التعليم و البحث العلمـى اإلسـرائيلية علـى اإلطـالق  حيـث تـم إنشـاؤه عـام 

قتئـذ ُيعـرف بــ " المدرسـة التقنيـة من ِقبل مجموعة من رجال األعمـال اليهـود , و كـان و  ١٩١٢

% مـــن إجمـــالى عـــدد الطـــالب فـــى إســـرائيل , و  ١١, ٥العليـــا "  و يـــدرس بهـــذا المعهـــد نحـــو 

% مــن تكــاليف أبحـــاث هــذا المعهـــد فــى مقابـــل  ٥٠تســهم وزارة الــدفاع اإلســـرائيلية بــأكثر مـــن 

  قيامه بعمل أبحاث عن سالح الجو و البحرية اإلسرائيليي.

تي يواجُهها التعليم في إسرائيل, حسب الخبراء, تغيير التركيبة السكانيَّة, حيث ومن المخاطر ال

تقول عوفر مايسليس, عميد كلية التربية في جامعة حيفا: "يوجد قلٌق كبير حول فقدان إسرائيل 

هويَتهــا ووحــدتها فــي المســتقبل القريــب حيــث التحــق ثلــث الطــالب بنظــام التعلــيم الــوطني وثلــث 

  أما الثلث األخير فالتحق بالنظام العربي.، الدينيآخر بالنظام 

وبرغم رضا خبراء التربية والتعليم, بصفة عامة عن مستوى االندماج في النظام التعليمـي, فـإن 

التطلُّع إلى المستقبل يكشف عن تهديد حقيقي لالقتصاد, وتوّقع مشاكل خطيرة داخـل المجتمـع 

وبالتـالي يصـبح الخريجـون, وال ، ج فـي سـوق العمـلاإلسرائيلي, مما يؤدي إلـى صـعوبة االنـدما

  .ذنب لهم في ذلك, عبًئا على االقتصاد.

حــين ، وهـذا مــا تؤكِّـده "عنــات زوهـر" الرئيســة السـابقة لألمانــة التربويَّـة فــي وزارة التربيـة والتعلــيم

ي هـي تقول: "األزمة التـي قـد تمثِّـل حقيقـة مخيفـة فـي المسـتقبل القريـب لـدى المجتمـع اإلسـرائيل

  ."أن جزًءا كبيًرا من المواطنين ال تتوفَّر لديهم المهارات االقتصاديَّة واالجتماعيَّة المطلوبة

م الفجـوة الكبيـرة بـين التعلـيم العربـي  وفيما يتعلَّق بنظـام التعلـيم العربـي فعلـى مـّر السـنين تتضـخَّ

اسـاُت البحثيَّـة وجـود بصورة سيكون من الصعب للغاية القضاء عليها لقد أثبتت الدر ، واليهودي

ــــة؛ ولــــذلك ينبغــــي أن تعمــــل  عالقــــة بــــين الوضــــع االجتمــــاعي واالقتصــــادي واإلنجــــازات العلميَّ

  "إسرائيل على زيادة االستثمار في تنمية التعليم العربي.
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حتى أولئك الذين تعلَّموا المواد األساسـية مثـل اللغـة اإلنجليزيـة والرياضـيات والعلـوم ال يصـلون 

كاٍف من المعرفـة, بسـبب مـا ُيثـار مـن قلـق حـول انخفـاض نوعيَّـة التعلـيم ممـا دفـع إلى مستوى 

وفـــي تقريـــٍر صـــدر عـــن مركـــز ، الطـــالب إلـــى الـــدروس الخصوصـــيَّة خـــارج النظـــام المدرســـي

٪ مــن ٣٠البحــوث بالكنيســت ومركــز المعلومــات عــن الفْقــر واإلنجــازات الدراســيَّة يشــير إلــى أن 

بتدائيَّة يتلقون دروًسا خصوصيَّة لذا فليس من المستغَرب وجود الطالب اليهود في المدارس اال

فجــواٍت ملحوظــة بــين الطــالب فــي المــدن المســتقرَّة اقتصــاديا وزمالئهــم األقــل ماديــا مــن حيــث 

ة التي يحصلون عليها.   الخدمات اإلرشادية الخاصَّ

ن كفاءة المدرسة ومؤشِّرات وهذا بدوِره يقودنا إلى مشكلة أخرى, حيث كشفت التقاريُر الواردة ع

٪ مـن الطـالب ٣٢عن نتائج مثيرة للقَلق, فقد أفادت بعضها أن حـوالي  ٢٠١٠النمو في العام 

بــين الصــفَّين الســابع والتاســع لــديهم مشــاعر ســلبيَّة تجــاه المدرســة وباإلضــافة إلــى ذلــك, كشــفت 

، لِّــم يتنــاقص فــي إســرائيلالمــذكِّرة التــي قــام بإعــدادها الــدكتور روث كــالينوف عــن أن راتــب المع

فــي حــين يتضــاعف رواتــبهم فــي غيرهــا مــن الــدول ممــا يضــطرُّهم إلــى الهجــرة, كمــا قــال رئــيس 

رابطة مديري المدارس, أرييه لوكر: إن هناك عالقة مباشرة بين راتب المعلمين ورغبة خريجـي 

  الجامعات والكليات لالندماج في نظام التعليم.

االبتدائيَّــة والثانويَّــة, نجــد أن الدراســات األكاديميَّــة تراجعــت بــرغم وفــي مرحلــِة مــا بعــد المــدارس 

ممـا جعـل التعلـيم العـالي فـي متنـاول المـواطنين ، افتتاح العديد مـن الكليـات فـي العقـد الماضـي

ووفًقــا لمــا قالــه وزيــر ، فقــد أشــارت التقــاريُر الدوليَّــة إلــى أن الجامعــات اإلســرائيليَّة تفقــد هيبتهــا

  سابق يوسي ساريد فإن مستوى الدرجات األكاديميَّة ليست كما كانت من قبل.التعليم ال

وفـــي تقريـــر آخـــر صـــدر عـــن البروفيســـور بـــن دافيـــد المـــدير التنفيـــذي لمركـــز تيـــوب للدراســـات 

ـــــدفاع األكـــــاديميين  ـــــول يظهـــــر أن ان ـــــا مزعجـــــة بخصـــــوص ظـــــاهرة هجـــــرة العق ويعـــــرض أرقاًم

ل أدى إلى نقـص االسـتثمار فـي البحـث والتطـوير اإلسرائيليين للبحث عن وظائف خارج إسرائي

  في الجامعات اإلسرائيليَّة.

كما أن أعداد أعضاء هيئة التدريس األكاديمي كانت في تزايد عقـب تأسـيس إسـرائيل, واسـتمرَّ 

على هذا النْهج حتى منتصف السبعينيات ومنذ ذلك الحين كان هناك هبوٌط حاّد في ميزانيـات 

أدى اإلسراُع في التوجه نحو المؤسَّسات األكاديميَّـة األجنبيَّـة إلـى انهيـار البحث األكاديمي لقد 

  كامل للمؤسَّسات في إسرائيل.



  

٣٠١  

ويقــول البروفيســور هاجيــت ميســير يــارون, رئــيس الجامعــة المفتوحــة: "إن عــدم وجــود ميزانيَّــة  

"الوضـع  لكنهـا ضـارة", مضـيًفا:، للبحث العلمي جعل الجامعات تبحث عن إيجاد حلول جديـدة

ممـا يضـطرُّ الجامعـات إلـى ، هناك مجاالت مكّلفة للغاية، سيزداد سوًءا إذا لم يتّم القيام بشيء

  والتخلي عن البحث في مجاالت مثل العلوم اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة.، تلقي التبرعات

تج وتشكل المبالغ المخصصة لتمويل عمليات البحث والتطوير في إسرائيل نسبة كبرى من النا

وتؤكــــد دراســــات متخصصــــة أن المؤسســــة  .المحلــــي مقارنــــة مــــع عــــدد كبيــــر مــــن دول العــــالم

اإلســرائيلية تخصــص نحــو أربعــين فــي المئــة مــن المبــالغ لتنميــة المعرفــة عــن طريــق صــناديق 

أو مــــن خــــالل التعــــاون مــــع دول أخــــرى أو بواســــطة ، إســــرائيلية خاصــــة باألبحــــاث والتطــــوير

فضــًال عــن الصــناديق الجامعيــة ، اإلســرائيلية بشــكل مباشــرصــناديق ممولــة مــن قبــل الحكومــة 

العامـــة التـــي تشـــكل لجنـــة التخطـــيط والميزانيـــة التابعـــة لمجلـــس التعلـــيم العـــالي مصـــدر دعمهـــا 

، أمــا بقيــة المبــالغ فهــي تكــرس لألبحــاث فــي مجــالي الصــحة والرفــاه االجتمــاعي، المــالي والفنــي

ورين يعتبر من أهم العوامل التي تشجع على خاصة وأن تحسين المؤشرات في المجالين المذك

والالفــــت أن نحــــو ثمــــانين فــــي المائــــة مــــن األبحــــاث اإلســــرائيلية  .هجــــرة اليهــــود إلــــى إســــرائيل

والمشـــاريع لتأهيـــل البـــاحثين هـــي فـــي إطـــار الجامعـــات كجامعـــة حيفـــا وغيرهـــا مـــن الجامعـــات 

وهي مؤسسة مستقلة  -للعلم  اإلسرائيلية. وفي هذا السياق يؤكد أكاديميون أن مؤسسة إسرائيل

مصــدر التمويــل األبحــاث علـى أســاس التنــافس بــين الجامعــات. حيــث  -مـن الناحيــة القضــائية 

باإلضافة إلـى تمويـل مـن الجامعـات ، يمنح حوالي ألف باحث هبات من مؤسسة إسرائيل للعلم

ع خاصــة لتشــجيع عمليــة البحــث والتطــوير. وتقــوم مؤسســة إســرائيل للعلــم كــذلك بتمويــل مشــاري

مثل مشاريع لمجلس أوروبا لألبحاث النووية وتحسين األبحـاث الطبيـة عـن طريـق مـنح سلسـلة 

بتمويـل وتنسـيق مشـاريع بحـث كبيـرة الحجـم » تيلـيم«هبات لألطباء الباحثين. كما يقـوم منتـدى 

ويعتبـر المنتـدى المـذكور تطوعيـا يتـألف مـن كبـار  .ليس هناك أي جهة تستطيع التعامل معها

ناهيــك عــن رئــيس األكاديميــة ، لمــاء فــي وزارة الصــناعة والتجــارة ووزارة العلــوم والتكنولوجيــاالع

» تيلـيم«اإلسرائيلية باإلضافة إلى ممثلين عن مجلس التعليم العالي ووزارة المالية.وكان منتـدى 

صــاحب المبــادرة لــدخول إســرائيل إلــى برنــامج اإلطــار لالتحــاد األوروبــي ومصــدرًا لتمويــل هــذه 

لمبادرة أحيانًا. كما يقف هذا المنتدى وراء عضوية إسـرائيل فـي المنشـأة األوروبيـة سـنخروتون ا

   .وكذلك وراء مبادرة اإلنترنت اإلسرائيلية األخيرة، لألبحاث في مجال اإلشعاع
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تبــــّين مــــن التــــدريج الســــنوي الــــذي تعــــده جامعــــة "جيــــاتونج" فــــي مدينــــة شــــنغهاي الصــــينية أن 

وهي الجامعة العبرية والتخنيون وجامعة تل أبيب ومعهد وايزمـان ، ة الستالجامعات اإلسرائيلي

إيــالن مدرجــة فــي قائمــة أفضــل  –للبحــوث وجامعــة بــن جوريــون فــي بئــر الســبع وجامعــة بــار 

  ) جامعة في العالم بينما "تغيب" جامعة حيفا عن هذه القائمة.٥٠٠(

بينمــا كانــت فــي ، والســتين هــذا العــاموقــد احتلــت الجامعــة العبريــة فــي القــدس المرتبــة الخامســة 

ممـا يعنـي هبوًطـا ، السنة الماضية في المرتبة الرابعـة والسـتين وقبـل سـنتين فـي المرتبـة السـتين

  في المستوى مرده األزمة المالية التي يعاني منها التعليم العالي في إسرائيل.

مــرتبتين تقعــان ضــمن  ويحتــل معهــد "التخنيــون" للهندســة التطبيقيــة فــي حيفــا وجامعــة تــل أبيــب

 ١٥١فيما يحتـل معهـد وايـزمن للبحـوث مرتبـة تقـع بـين ، جامعة في العالم ١٥٠ – ١٠٠أرقى 

 ٤٠١ – ٣٠٣بينمــــا تحتــــل جامعتــــا بــــن جوريــــون وبــــار إيــــالن مكــــانين بــــين ، جامعــــة ٢٠٠-

ية جامعة.وفي التدريج الجغرافي العالمي تحتل الجامعة العبريـة المكـان الرابـع فـي القـارة اآلسـيو 

  والمحيط الهادي.

أمــــا بالنســــبة لألمــــاكن األولــــى فــــي التــــدريج العــــالمي فتحــــتفظ بالمكــــان األول جامعــــة هارفــــارد 

وفــي المكـانين الثـاني والثالــث جامعتـا سـتانفورد وبيركلــي األمريكيتـان وفــي ، األمريكيـة المشـهورة

ذات التـاريخ ، ية أيضـاً المكان الرابع جامعة كامبريدج البريطانية. أما جامعة أوكسفورد البريطان

  فاحتلت المكان العاشر فقط.، العريق

ومن الحالة اإلسـرائيلية إلـي الحالـة المصـرية والعربيـة يبقـي أن نشـير إلـى أن أكاديميـة البحـث  

مــنهم ، العلمــي فــي مصــر تقــدر عــدد المصــريين المتخصصــين الــذين هــاجروا بــأكثر مــن مليــون

فـى  ٩٤، فـى اسـتخدامات الليـزر ٧٢، لفيزيـاء الذريـةفـى ا ٢٦، عالمًا فـى الهندسـة النوويـة ٩٤

فى  ٢٢، فى الفلك والفضاء ٢٥، فى كيمياء البوليمرات ٤٨، االلكترونيات والميكروبروسيسور

  فى تخصصات أخرى نادرة.  ٢٤٠، الجيولوجيا وعلوم األرض

مليــــارًا فــــى  ١٣بينمــــا تصــــل إلــــى ، مليــــون دوالر ٣٠٠أن ميزانيــــة البحــــث العلمــــي فــــي مصــــر 

مليارا فى دول  ١٧٢,٨، مليارًا فى الواليات المتحدة ١٢٢,٥، مليارا فى اليابان ٤٤,٦، إسرائيل

والمتأمــل فــى الــرقم الضــئيل لميزانيــة البحــث العلمــى فــى مصــر ربمــا يلــتمس ، االتحــاد األوربــى

   العذر لهؤالء المهاجرين.
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ل العربية تحـت عنـوان تقريرها عن هجرة العم ٢٠٠٩وأصدرت جامعة الدول العربية فى يونيو 

  وفيه حقائق خطيرةعن النزيف الدامى للعقول العربية، ) ؟. نزيف أم فرص.( هجرة الكفاءات

  %. ١٠وكندا ، %٢٣والواليات المتحدة ، من العقول العربية المهاجرة ٤٠تستقبل فرنسا % -

  %. ١٨,٢نسبة األطباء العرب فى دول االتحاد األوربى  -

  .ب الذين يدرسون بالخارج ال يعودون إلى بالدهم% من الطالب العر ٥٤ -

  .من مجموع هجرة الكفاءات من الدول النامية ٣١تساهم البالد العربية بنسبة % -

  .مليار دوالر ٢٠٠يبلغ إجمالى الخسارة الواقعة على الدول العربية بسبب هجرة الكفاءات  -

عربيــة فقيــرة فــى خبرائهــا وعلمائهــا هــذا النزيــف المســتمر للخبــرات والكفــاءات تــرك المجتمعــات ال

ارتفــع  :ملحوظــة، وأوجــد حالــة مــن الفصــام النكــد بــين تلــك المجتمعــات وخيــرة أبنائهــا، وباحثيهــا

أي جامعـــة لكـــل مليـــون ،  ٣٨٥ليصـــل إلـــى ، ٢٠٠٣عـــام  ٢٣٣عـــدد الجامعـــات العربيـــة مـــن 

  جامعات لكل مليون نسمة في البالد المتقدمة ٦مقابل ، نسمة

بينمـا يتضـاعف ، النسبة في إسـرائيل ١٠/١وهو ، ثًا لكل مليون مواطن عربيباح ١٣٦وهناك 

وتؤكــد ، ضــعفًا فــي الواليــات المتحــدة ٤٠، ضــعفًا فــي روســيا ٣٣، ضــعفًا فــى أوربــا ٢٠العــدد 

بــاحثين مــن العــرب ال تــوازى إنتاجيــة باحــث  ١٠إحصــاءات منظمــة اليونســكو أن إنتاجيــة كــل 

، ١٥،٠٠٠دد البحــوث المنشــورة ســنويا فــى الــدول العربيــة ويبلــغ عــ، واحــد فــى المتوســط الــدولي

بالقيـاس مـع  ١٠%-٣كما أن نسبة المتفرغين للبحث العلمي فى الـوطن العربـي ال تتجـاوز %

فـــإن نســـبة بـــراءات االختـــراع فـــى الـــوطن  ٢٠٠٠ – ١٩٨٠وفـــى الفتـــرة بـــين ، الـــدول المتقدمـــة

  منها فى كوريا. ٢,٥% و، من تلك المسجلة فى إسرائيل ٥العربي لم تتجاوز %

  

  ويمكن االستفادة من هذا الجزء علي النحو التالي

استحداث مؤسسات خاصة للتعليم وبجهود ذاتية لتوفير صور الـدعم الي تطـوير فـي  -

  مجال التعليم.

تشــــكيل مجلــــس قــــومي يتبــــع رئــــيس الدولــــة لتطــــوير منــــاهج ومتابعــــة شــــئون  التعلــــيم  -

  .واالستفادة من الخبرات الدولية
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كيــز علــي جــامعتين بالتحديــد وتطــوير قــدراتها علميــا وهيكليــا للقــدرة علــي المنافســة التر  -

  الدولية.

بنـــاء خريطـــة تعليميـــة لمصـــر تراعـــي الخصوصـــية المصـــرية مـــع االســـتفادة بـــالخبرات  -

  الخارجية.

ربط المجتمع العلمي واألكاديمي بالمجتمع االقتصادي واالستثماري من خالل أبحاث  -

  مشتركة.

ــــز - ــــي دعــــم مشــــروعات التعلــــيم مــــن خــــالل  التركي علــــي مبــــادرات القطــــاع الخــــاص ف

  .االستثمار في مجاالت محددة

  االهتمام بشباب العلماء والسعي لتقديم كل الصور المتاحة منعا لهجرتهم. -

زيادة الموازنـات المقـررة للتعلـيم العـالي بكـل الصـور المتاحـة مـن خـالل تحويـل بعـض  -

  بنود الموازنة العامة.

ـــيم مثـــل ماليزيـــا وســـنغافورة وكنـــدا التـــي دراســـة ب - عـــض الـــدول فـــي مجـــال تطـــوير التعل

  استفادت إسرائيل من خبراتهم.

إيجاد آلية بين الجامعات المصرية وعدد من الجامعات الكبرى خاصة في مشروعات  -

  مشتركة للتعليم والبحث العلمي.

علـيم والبحـث تحويل بعـض الموازنـات غيـر المسـتغلة فـي بعـض الـوزارات إلـي وزارة الت -

  العلمي.

تشـــجيع حصـــول ضـــباط المؤسســـة العســـكرية علـــي درجـــات أكاديميـــة فـــي الـــداخل أو  -

  الخارج إلفادة الدولة في قطاعات معينة.

البــدء بــالتركيز علــي التخصصــات النــادرة فــي مجــال التعلــيم والبحــث العلمــي وٕانشــاء - -

  مؤسسات ومراكز وطنية للمتابعة.

 ئمة وربطها بالخبرات الدولية والعلمية المناسبة.تطوير مراكز البحث العلمي القا -

 



 

 

  أ.د. عبد الباسط صبري السروجي، قراءة من منظور العلوم التطبيقية

  

  التعليم العالي والعلوم التطبيقية

تفجـــرت فـــي الثمانينيـــات ثـــورة تكنولوجيـــة جديـــدة بكـــل مـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ودول 

تأسسـت تلـك الثـورة التكنولوجيـة علـي اختراعـات فـي مجـاالت متطورة أخـرى بمـا فيهـا إسـرائيل. 

وفي مجال المواد الحديثة وعلم األحياء (البيولوجيا ، الحوسبة واالتصاالت (مجتمع المعلومات)

الجزيئية). وقد خلقت هذه الثورة فرصًا قيمـة جـدا أمـام إسـرائيل. وقـد أحسـنت إسـرائيل اسـتغالل 

فــي القــوة البشــرية المتعلمــة. وقــد حققــت إســرائيل إنجــازات  هــذه الفــرص معتمــدة علــي أفضــليتها

سـواء فـي االسـتثمارات النسـبية ، محترمة جدا في مجال التحديث التكنولوجي والبحث والتطـوير

أو نسـبة مسـتخدمي األبحـاث وفــي فـروع التكنولوجيـا الراقيـة أو فــي عـدد بـراءات االختـراع التــي 

السريع في فروع التكنولوجيا الرفيعـة كثيـرًا بسياسـة عامـة سجلت إلسرائيليين. وقد تدعم التطور 

حكيمــة للــدعم والمعونــات. ومــا أن ترســخت أعمــدة الفــروع التكنولوجيــة العلميــة واكتســبت صــيتًا 

ـــًا واســـعاً  ـــرؤوس ، إيجابي حتـــى أصـــبحت إســـرائيل مركـــز جـــذب للمســـتثمرين فـــي هـــذه الفـــروع ول

  األموال المغامرة.

وسجل عـدد الطـالب نمـو مطـردا ، ١٩٦٠-١٩٥٠ائيل في الفتره من بدأ التعليم العالي في إسر 

 ١٩٥٨. صـــدر قـــانون تنظيمـــي للتعلـــيم العـــالي فـــي ٢٠٠٧حتـــي وصـــل إلـــي ربـــع مليـــون فـــي 

ـــدعم المـــادي للتعلـــيم ، ١٩٧٧والمجلـــس األعلـــي للجامعـــات تشـــكل فـــي  ـــم تشـــكيل مجلـــس لل وت

ويعتبــر التعلــيم العــالي فــي ، تجامعــا ٧معهــدًا علميــًا بيــنهم  ٦٥العــالي. تشــتمل إســرائيل علــي 

إسرائيل أكثـر قطاعـات البنيـة التحتيـة أهميـة لـدعم تقـدم المجتمـع اإلسـرائيلي والدولـة واالقتصـاد 

  واألمن.

، ومـــن المالحـــظ أنـــه توجـــد مصـــاعب عديـــدة فـــي جهـــاز التعلـــيم الحكـــومي األساســـي والثـــانوي

إلسرائيليون في امتحانات المقارنة ويظهر ذلك جليا من النتائج المتدنية التي يسجلها الطالب ا

تـــدني مســـتوى المعلومـــات ، تـــدني نســـبة مســـتحقي الحصـــول علـــي شـــهادة التـــوجيهي، الدوليـــة

والمعرفة العامة والثقافة العامة لدى طالب إسرائيل. أيضًا هناك انخفـاض مسـتمر فـي مسـتوى 
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تبـرز ظـاهرة هـروب كمـا ، معاهد التعليم العالي في إسرائيل وهبـوط فـي حجـم األبحـاث العلميـة

العقول من إسرائيل. كما أن اإلنفـاق الـوطني علـي التعلـيم فـي إسـرائيل هـو األدنـى إطالقـًا بـين 

الــدول المتطــورة وبالتــالي يعمــق الفجــوات ويــؤدي إلــي هــروب العقــول. ووفقــًا لمنظمــة الشــفافية 

وجــودة التعلــيم  الدوليــة حصــلت مواضــيع التعلــيم المختلفــة فــي إســرائيل كجــودة التعلــيم االبتــدائي

مـــن  ٣٠–٢٥فـــي الرياضـــيات والعلـــوم وجـــودة الجهـــاز التعليمـــي علـــي مســـتويات تراوحـــت بـــين 

  دولة شملها الفحص. ١٣١أصل 

% مـــن ٦,٣م إلـــي نحـــو ٢٠٢٨تقتـــرح الخطـــة زيـــادة اإلنفـــاق علـــي التعلـــيم الخـــاص والعـــام فـــي 

س بالواليـات المتحـدة وهو معدل مرتفع بقليل بالقيـا، ٢٠٠٨% في ٦,١الناتج المحلي بدًال من 

%) حيــث أن أكثــر الســكان فــي إســرائيل مــن ٥,٤%) ومــن المعــدل األوربــي (٥,٦األمريكيــة (

% ٩٠الشــباب مقارنــة بالــدول الغربيــة. كمــا تتوقــع الخطــة فيمــا يخــص التعلــيم أن يــتمكن نحــو 

ممـــــن يحصـــــلون علـــــي الثانويـــــة العامـــــة مـــــن الحصـــــول علـــــي اللقـــــب األول (البكـــــالوريوس أو 

% علـــي اللقـــب الثالـــث (الـــدكتوراه). ٣٦، % علـــي اللقـــب الثـــاني (الماجســـتير)٥٠، س)الليســـان

ألفـــا عـــام  ٢٣٣واســـتنادًا إلـــي هـــذه الفرضـــيات يتبـــين أن عـــدد الطـــالب الجـــامعيين ســـيرتفع مـــن 

م. كمــا تقتــرح الخطــة العمــل علــي رفــع الــدعم المــالي ٢٠٢٨ألفــا عــام  ٦١٠اليــوم إلــي  ٢٠٠٨

ليـار كـل خمـس سـنوات مـع وضـع آليـات لتوزيـع هـذه األمـوال بـين م ٢,٥للتعليم العالي بمعـدل 

الجامعات تعتمد علي عدد الطالب في المراحل المختلفة من بكالوريوس إلي دراسات عليا مـع 

 الوضع في االعتبار كفاءة النشر العلمي.

مـة تؤكد الخطة علي زيـادة أعـداد الطـالب الملتحقـين بـالتعليم العـالي خـالل العشـرين سـنه القاد

وٕاعطاء الثقة للجامعات والمعاهد والكليـات لتكـون لهـا أنظمـة اإلدارة الخاصـة بهـا والتـي تحقـق 

لهــا االســتقاللية مــع مراقبــة أنظمــة الجــودة الخاصــة بهــا والمخرجــات ونتــائج البحــث كمــا يجــب 

إنشاء هيئة مختصة بإنشاء الجامعات والمعاهد الجديدة. أيضًا تدعيم الجامعات بأعضاء هيئة 

وكـذلك لمواكبـة الزيـادة فـي أعـداد ، ريس جدد شبان ليحلوا محـل األعضـاء المحـالين للمعـاشتد

  الطالب. 

، أيضـــًا تـــدعيم نظـــام تعلـــيم عـــالي محتـــرم تكـــون فيـــه الحريـــة البحثيـــة مفتوحـــة علـــي مصـــراعيها

وبمواصــــفات تتفــــق مــــع المواصــــفات الدوليــــة ألفضــــل الجامعــــات العالميــــة. دعــــم التعــــاون مــــع 

ارجية والدولية الختراق أهم المجاالت البحثية. باإلضافة إلي ذلك يجب االهتمام الجامعات الخ
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بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية كمطلب قومي مهم. أيضًا رفـع كفـاءة الجهـات البحثيـة الموجـودة 

داخـــل الجامعـــات ورفـــع الميزانيـــات البحثيـــة لـــدفع الجامعـــات اإلســـرائيلية لألمـــام باإلضـــافة إلـــي 

ويجــــب تــــوفير ميزانيــــات ، بحثيــــة خاصــــة بــــبعض االتجاهــــات البحثيــــة المحــــددة إنشــــاء معامــــل

لألبحــاث ليســت فقــط مــن وزارة التعلــيم العــالي ولكــن مــن وزارات أخــري كــوزارة الطاقــة والصــحة 

 كما يجب ربط الجامعات والهيئات البحثية اإلسرائيلية بنظيراتها العالمية.

ضــمن  -علــي األقــل -جامعتــان مــن إســرائيل  ووفقــًا لإلســتراتيجية الموضــوعة يجــب أن تــدخل

جامعة في العالم خالل العشرين سنة القادمة. علي أن يتم االختيار بين الجامعات  ٢٠أفضل 

اإلســرائيلية الحاليــة مــن خــالل تنــافس بيــنهم علــي التمويــل البحثــي. ولــدعم جــامعتين للوصــول 

ة الختيـــــار الطـــــالب لمصـــــاف الجامعـــــات المتقدمـــــة يجـــــب وضـــــع امتحانـــــات واختبـــــارات الزمـــــ

كمـا يجـب إمـدادهم بالتـدريس والطـرق العلميـة الحديثـة. أيضـًا يجـب ، الملتحقين بهذه الجامعات

% علــــي األقــــل مــــن الطــــالب الــــذين اجتــــازوا الثانويــــة العامــــة بــــدرجات مرتفعــــة بــــدون ٢قبــــول 

باإلضـــافة إلـــي قبـــول بعـــض طـــالب المعاهـــد الـــذين أظهـــروا تفوقـــًا ومســـتوى يرقـــي ، امتحانـــات

  مستوى الجامعات.ل

  

 العلوم التطبيقية في اإلستراتيجية اإلسرائيلية

فيمــــا يخــــص العلــــوم التطبيقيــــة تؤكــــد الخطــــة اإلســــتراتيجية علــــي توثيــــق العالقــــة بــــين البحــــث 

األكاديمي األساسـي وبـين المرافـق الصـناعية والتجاريـة مـن أجـل خلـق تـأثيرات إيجابيـة متبادلـة 

اريا ولتنشئة الجيل القادم من الباحثين. ومن أهـم المشـاكل تصب في زيادة الطاقات الكامنة تج

التــي تقابــل البحــث العلمــي فــي إســرائيل هــو تقلــيص ميزانيــة األبحــاث وبالتــالي ظــاهرة "هــروب 

  األدمغة" ومن ثم النقص الكبير في الصناعات العلمية المتطورة. 

جامعــات وفــق معــايير بــد مــن رصــد مــوارد إضــافية لتوســيع صــناديق البحــث األساســي فــي الال

التميز والمنافسة. كما ينبغي أيضًا تأسيس صناديق بحوث جديدة متخصصة لتطوير مجاالت 

حيوية ومطلوبة بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات األبحاث الحكومية. كـذلك ينبغـي أن يشـمل 

جهــــاز التعلــــيم الجــــامعي جامعــــات لألبحــــاث قــــادرة علــــي مــــنح مختلــــف الشــــهادات واأللقــــاب 

ألف خريج سـنويا فـي مجـاالت العلـوم الدقيقـة والهندسـة  ١٨عية. وللوصول إلى أكثر من الجام
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ولتطــوير وٕانتــاج اختراعــات وتجديــدات تكنولوجيــة البــد  ، التــي تحتــاج إلــيهم الفــروع التكنولوجيــة

ـــدعم الحكـــومي لالســـتثمارات فـــي  مـــن تســـريع نمـــو الفـــروع التكنولوجيـــة المتطـــورة مـــن خـــالل ال

% مــع الزيـــادة فـــي نفقـــات األبحـــاث فـــي ٢٠مـــنح هبـــات لألبحـــاث بمعـــدل ، ويراألبحــاث والتطـــ

أيضًا من خالل زيادة تدريجية في نقاط االستحقاق الضريبية ومـنح محفـزات للعمـل فـي ، البالد

  مجال األبحاث والتطوير. 

ولالســـتمرار فـــي مواكبـــة التطـــور ولتحقيـــق الخطـــة المقترحـــة يجـــب االتصـــال بالـــدول المتقدمـــة 

ولكونهـا سـوقًا ، حيـث النمـو السـريع، المتقدمة كالنمور اآلسيوية خاصة والهنـد والصـين األخرى

مناسبًا للمنتجات اإلسرائيلية. باإلضافة إلي أمريكا وأوربـا واسـتقطاب الشـركات للعمـل بإسـرائيل 

(توكيالت). أيضًا يجب العمـل علـي الـدمج بـين البحـث العلمـي والصـناعة مـن خـالل اإلدارات 

بذلك والموجودة داخل الجامعات المصرية. كما يجب تشجيع دعـم األبحـاث والتعلـيم المختصة 

خصوصـًا اليهـود ، في دول أخـري، العالي من خالل نظام جمع التبرعات خصوصًا من اليهود

األمريكيين مما يعود بالنفع علـي القطـاع البحثـي اإلسـرائيلي. وٕاقامـة مـدن بحثيـة علميـة بجهـود 

الت معلومات االتصال والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء والمواد والهندسـة رجال األعمال في مجا

  ..الخ..الوراثية

اســتمرار نقــل التكنولوجيــا مــن الجامعــات إلــي الصــناعة. دعــم األبحــاث العلميــة فــي ظــل زيــادة 

ــا الحيويــة والزراعــة  أعــداد الطــالب وخصوصــًا فــي المجــاالت المرتبطــة بالصــناعة كالتكنولوجي

لبديلة وغيرها. والتقدم في تطوير العالقة بـين المنتجـين الجـدد للتكنولوجيـا والبـاحثين والطاقات ا

ـــة مثـــل  ـــالعلوم التطبيقي ـــا مـــن رجـــال الصـــناعة. كمـــا يجـــب االهتمـــام ب والمســـتخدمين للتكنولوجي

الطاقـــات ، تكنولوجيـــا معلومـــات االتصـــال، تكنولوجيـــا الزراعـــة المتخصصـــة، تكنولوجيـــا الميـــاه

 تكنولوجيا النانو.، الصناعات الكيميائية، األمن العام، علوم الحياة، ت الفضاءصناعا، البديلة

  

  :علوم الحياة

، تصنف علوم الحياة فـي إسـرائيل بالمرتبـة الثامنـة علـي مسـتوى العـالم. طبقـًا للنشـرات العالميـة

% منهـــا فـــي المراحـــل ٨٠شـــركة ( ٥٠٠فـــإن عـــدد الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال علـــوم الحيـــاة 

تعمـل فـي ، ة والقليل فقـط هـو مـن نجـح فـي تحويـل المراحـل البحثيـة إلـي مراحـل إنتاجيـة)األولي
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الطـب البيطـري والزراعـة. الكثيـر ، الصـيدالنيات، التكنولوجيا الحيويـة، مجاالت األجهزة الطبية

  من هذه الشركات أنشئ حديثًا.

المراحــل األولــى وخصوصــًا فـي ، وتواجـه هــذه الصــناعات العديـد مــن المشــاكل الخاصـة بالــدعم

لتأســيس الشــركات حيــث يكــون الــدعم محليــا ومحــدودًا. تعــاني الشــركات أيضــًا مــن السياســات 

إلـي ضـرورة  ١٣٣والبنية التحتية والموارد البشرية الغير مدربة. تشير اإلستراتيجية فـي صـفحة 

دريب عــن طريــق الشــركات الكبــرى وعمــل بــرامج تــ، قيــام الشــركات بتنميــة قــدرات المــوظفين بهــا

للعــاملين بهــا ولتوظيــف الجديــد وتوقيــع عقــود مــع شــركات مــن الصــين مــثًال تســاعد الشــركات 

  اإلسرائيلية في احتراق السوق العالمية.

  

 :الطاقات البديلة

فيما يخص تنويع مصادر الطاقة في إسرائيل ولضمان القـدرة علـي تلبيـة حجـم الطلـب المتوقـع 

ميجـــاوات ســـنويا).  ١٠٠٠يجـــاوات بزيـــادة مقـــدارها ألـــف م ٢٠خـــالل العشـــرين عامـــًا القادمـــة (

والتـــي ســـوف ، تشـــير اإلســـتراتيجية إلـــي دراســـة إمكانيـــة إنشـــاء محطـــات لتوليـــد الطاقـــة النوويـــة

وسـتقلص اعتمـاد ، تخفض من مستويات انبعاث الغازات التي تـؤدي إلـي ارتفـاع حـرارة األرض

 يمكــــن بحثــــه مــــن النــــواحي إســــرائيل علــــي مصــــادر خارجيــــة للطاقــــة. ولكــــن هــــذا الموضــــوع ال

االقتصـــادية الباهظـــة والتـــي تتطلـــب تمـــويًال حكوميـــا فقـــط نظـــرا لحساســـيته السياســـية. فـــي هـــذا 

المجــال تؤكــد الخطــة علــي أن إنشــاء محطــة كبيــرة فــي األردن لتوليــد الطاقــة (نوويــة أو تعمــل 

ن خفـض اإلنتـاج وعندئـذ يمكـ، بالغاز الطبيعي) سيحقق فائضًا في إنتاج الكهربـاء فـي المنطقـة

 في إسرائيل.

فمـن ، من المالحظ أيضًا ارتباط قطاع الكهرباء في إسـرائيل مـع قطـاع الميـاه بعالقـات متبادلـة

الجهة األولى يـزود قطـاع الميـاه محطـات توليـد الكهربـاء بالميـاه. ومـن الجهـة األخـرى يسـتهلك 

اه الصرف. أيضًا توصي قطاع المياه الكهرباء وخصوصًا في منشآت تحلية المياه ومعالجة مي

واالســتثمار فــي ، الــذرة، الشــمس، الخطــة بــدعم مشــاريع فــي مجــال الطاقــة المتجــددة مثــل الريــاح

التقنيات الحديثة في مجال إنتاج الطاقة النقية. وبمـا أن إسـرائيل مـن الـدول المسـتخدمة للطاقـة 
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الرائــدة فــي هــذا  وٕان كانــت فــي مراحلهــا األولــى وبالتــالي يجــب أن تكــون مــن الــدول، الشمســية

  المجال علي اعتبار قدراتها العلمية والتكنولوجية.

  

  :تكنولوجيا المياه

، الزراعــة، فيمــا يخــص الميــاه ولمــا لهــا مــن تــأثيرات مباشــرة علــي مجــاالت عديــدة مثــل الطاقــة

االنتشـار الجغرافـي للسـكان فـي الـبالد فقـد أكـدت الخطـة علـي دراسـة ، التشـريع، تقنيات التحليـة

المناخيـــة فـــي المنطقـــة والتغيـــرات المناخيـــة العالميـــة وتأثيرهـــا علـــي كميـــات األمطـــار الظـــروف 

والـــذي تؤكـــد الـــدالئل علـــي أن التغييـــرات المناخيـــة العالميـــة ســـتؤدي إلـــى ، وتوزيعهـــا الجغرافـــي

وبالتـالي سـتقلص كميـات الميـاه ، انخفاض كبير في كميـات األمطـار والـي تقصـير فتـرة الشـتاء

بيـــد أن عمليـــة ، . وتشـــكل عمليـــة تحليـــة الميـــاه حـــال لمشـــكلة نقـــص الميـــاهالمتاحـــة لالســـتخدام

كيلووات/ساعة لكـل متـر مكعـب واحـد مـن الميـاه  ٥التحلية تتطلب كمية كبيرة من الطاقة تبلغ 

الطاقـة غيـر ، والشرط األساسي لتوسيع منظومة تحلية المياه هو توفر مصدر للطاقة المتجـددة

االستيراد إال في الحدود الدنيا. وكمقارنة مـع الـدول األخـرى تعتبـر  الملوثة وغير المعتمدة علي

إســـرائيل متقدمـــة فيمـــا يخـــص معالجـــة الصـــرف الصـــحي بمســـتوى ميـــاه الشـــرب وٕان كـــان ذلـــك 

  يتطلب فصل شبكة المياه إلي مياه لالستهالك المنزلي ومياه الري. 

شـرقية وشــمال الــبالد هــي مصـادر الميــاه فــي الوضـع الحــالي إلســرائيل وخصوصـًا فــي الجهــة ال

بحيرة طبرية حيث تضخ بشبكة المياه لجميع مناطق إسرائيل ولمناطق السلطة الفلسطينية. أما 

وتـتم ، منطقة السهل الساحلي فمياه الشرب بها مـن الممكـن أن تكـون ناتجـة لتحليـة ميـاه البحـر

يخـــص المنطقـــة الزراعـــة بهـــا مـــن الميـــاه الجوفيـــة المســـتخرجة مـــن الطبقـــات الصـــخرية. وفيمـــا 

الجنوبية فسيعتمد السـكان علـي ميـاه التحليـة مـن الحفـر المالحـة ومـن الميـاه الجاريـة والجوفيـة. 

ينبغــي ربــط منشــآت التحليــة القائمــة علــي شــاطئ البحــر بالشــبكة داخــل الــبالد ومــن ثــم تحتــاج 

 استثمارات ألغراض اإلنشاء والصيانة.

ت األعمـال الواعـدة وأصـبحت منتجاتـه فـي ازدهر قطـاع الميـاه فـي إسـرائيل وأصـبح مـن مجـاال

بليـــون دوالر  ١صـــدرت إســـرائيل مـــا يزيـــد عـــن  ٢٠٠٦كثيـــر مـــن األســـواق العالميـــة. فـــي عـــام 

ــــاه ( % مــــن هــــذه الصــــادرات منتجــــات رى وأنظمــــة ٥٠مصــــنعات لهــــا عالقــــة بتكنولوجيــــا المي



  

٣١١  

% ٨، % مشــــــروعات هندســــــية١٤، % ســــــحارات وصــــــمامات وعــــــدادات ميــــــاه١٥، ومشــــــاريع

 ٦٠البـــاقي عبـــارة عـــن أنابيـــب رى ووصـــالت وخالفـــه). هـــذا باإلضـــافة إلـــي إنشـــاء ، تمرشـــحا

% ٥، % منهــــا مهتمــــة بمعالجــــة ميــــاه الصــــرف الصــــحي وتحســــين الميــــاه والتنقيــــة٥٠شــــركة (

  % في قضايا أخرى لها عالقة بالمياه).٣٣، % تختص بالمراقبة١١، تختص بتحلية المياه

-٦لعـالمي لمنتجـات الميـاه وموصـالت الـري التقليديـة بــ تم تقييم معـدل النمـو السـنوي للسـوق ا

-١٠األمــن بـــ ، الجــودة، % أمــا المعــدل ذاتــه للمنتجــات الحديثــة مثــل التحليــة وٕاعــادة التــدوير٧

، %. في مجال الميـاه أوصـت الخطـة بتطـوير تقنيـات واعتمـاد سياسـات لترشـيد االسـتهالك١٢

خطــرًا علــي البيئــة لــدى الــرى الزراعــي ومعالجــة ميــاه الصــرف الصــحي بمســتوى ال يبقــى فيــه 

، معالجــة الصــرف الصــحي بمســتوى ميــاه الشــرب (بواســط التحليــة)، ولــدى الضــخ فــي الجــداول

تخطـــيط القطـــاع الزراعـــي بحيـــث يـــتم التركيـــز علـــي زراعـــة الخضـــروات وغيرهـــا مـــن الزراعـــات 

تــي ال تســتهلك المرويــة فــي المنــاطق الشــرقية بينمــا يــتم التركيــز فــي الجنــوب علــي الزراعــات ال

  كميات كبيرة من المياه.

  

  :تكنولوجيا الفضاء

تصنف إسرائيل ضمن العشر دول الرائـدة فـي مجـال تكنولوجيـا الفضـاء. وقـد جـذبت تكنولوجيـا 

الفضـــاء فـــي إســـرائيل المســـتثمرين األجانـــب ممـــا زاد رأس المـــال وانعكـــس ذلـــك باإليجـــاب علـــي 

 ١,٧أن كـل دوالر يـتم دفعـه يعـود بمـا قيمتـه التوظيف ومراكز التدريب. وقد وصـل الحـال إلـي 

دوالر علي الحكومـة فـي هـذا المجـال. وتصـل مبيعـات شـركات تكنولوجيـا الفضـاء فـي إسـرائيل 

% مـــن الســـوق العـــالمي). تتضـــمن مجـــاالت ٠,٣مليـــون دوالر (حـــوالي  ٦٠٠اليـــوم مـــا قيمتـــه 

ة علـي محافظـة إسـرائيل تكنولوجيا الفضاء االستشعار عن بعد واالتصـاالت. تؤكـد اإلسـتراتيجي

  علي الفجوة الواسعة في مجال تكنولوجيا الفضاء بينها وبين الدول المجاورة
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  :األمن العام

تزايد االهتمام بمستلزمات األمن العام وزاد استهالكها بعد حادثة ضرب مركـز التجـارة العـالمي 

  ٢٠٠٦عــام ســبتمبر وبــدء الحــرب علــي اإلرهــاب. وصــل ســوق هــذه الصــناعة فــي  ١١وحادثــة 

ومـن المتوقـع أن يزيـد ، بليون دوالر (نصف هذا المبلغ يخص الواليات المتحدة األمريكية) ٥٥

 ٣٠٠%. وقــد وصــلت مبيعــات صــناعة األمــن بمــا يصــل ١٤فــي العقــد القــادم بمعــدل ســنوي 

  % من السوق العالمي لألمن العام). ٠,٥مليون دوالر/عام (يمثل فقط 

شــركة  ٢٠٠العاملــة فــي مجــال األمــن العــام بإســرائيل إلــي  مــن المتوقــع وصــول عــدد الشــركات

مليون دوالر/عام في الخمس سـنوات  ٢٠-١٠خاصة. وتحتاج إسرائيل إلي استثمارات تقدر بـ 

  القادمة علي هيئة أنظمة لإلنذار والمراقبة ألمن الجدار العازل وأجهزة الكتشاف األنفاق.

وجـه العمـوم دراسـة األمـن العـام فيمـا يخـص  من المهم بمكان إلسرائيل خصوصا وللعـالم علـي

ـــدفاع عـــن األرض والجـــو والبحـــر، اإلرهـــاب بـــرامج االتصـــاالت ، أنظمـــة الســـيطرة والمراقبـــة، ال

أجهــــزة الرصــــد واالستشــــعار عــــن بعــــد. فــــي هــــذا المجــــال تؤكــــد ، الســــوفت لخــــدمات الطــــوارئ

طق التكنولوجيـة علي وجوب تركيز إسرائيل علـي عـدد مـن المنـا ١٣٧اإلستراتيجية في صفحة 

الســيطرة علــي ، أمــن وســائل النقــل، التــي أثبتــت نجاحــا مثــل أمــن الطــائرات والمطــارات والمــواني

  أنظمة أمن ومراقبة المباني.، أمن شبكة النت واالتصاالت، الحدود

  

  :الصناعات الكيميائية

ســنوات % وقــد زاد فـي ال٢٥تضـيف الصـناعات الكيميائيــة للـدخل القــومي اإلسـرائيلي مــا قيمتـه 

القيمـة السـوقية للشـركات وللتوظيـف. ومـع ، الربحيـة، التصـدير، الحديثة في مجـاالت المبيعـات

هذه المكاسب السابق ذكرها فإن الصناعات الكيميائية تتعرض لكثير من التحديات والمعوقات 

والتي تحد من استمرارية النمو وتسبب أزمات لهذا القطاع. وللقضـاء علـي التحـديات واسـتمرار 

ــــة ــــة التحتي ــــي االســــتثمار فــــي مجــــال البني ــــة ، النمــــو فــــي إســــرائيل تؤكــــد اإلســــتراتيجية عل والبيئ

وتكنولوجيا التنفيذ. وقد أوصى أحد التقارير إلي التطـوير فـي سـبعة مجـاالت: تكنولوجيـا النـانو 

، ةتكنولوجيـا البيئـ، أنظمة األمن العـام، الصيدلنيات والصيدلنيات الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية

  تخليق المواد المتخصصة والصيدلنيات الوسيطة.، أنظمة النقل، الطاقات البديلة
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  :تكنولوجيا الزراعة 

يحتاج قطاع الزراعـة بإسـرائيل إلـي إعـادة تخطـيط بحيـث يـتم التركيـز علـي زراعـة الخضـروات 

نـاطق بينمـا فـي الم، وغيرها من المزروعـات المرويـة (الشـتوية والصـيفية) فـي المنـاطق الشـرقية

الجنوبية يتم التركيز علي المزروعات التي ال تستهلك كميـات كبيـرة مـن الميـاه مثـل مزروعـات 

  الحراثة والزيتون والمراعي.

يواجه قطاع الزراعـة فـي إسـرائيل الكثيـر مـن المشـاكل مثـل تطـرف الظـروف البيئيـة ومحدوديـة 

احــث بالعقــد الماضــي إلــى ب ٤٠٠االمتـداد الجغرافــي هــذا باإلضــافة إلــى تنــاقص البــاحثين (مــن 

% من ميـزانيتهم موجهـة للبحـث) كمـا أن معهـد الهندسـة الزراعيـة ٣٥فقط نسبة ، النصف اآلن

محدود للغاية والكلية التقنية للهندسة الزراعية تم دمجها مع كلية الهندسة المدنية. ومع كـل مـا 

لوجيـا اإلنتـاج. وقـد سبق ذكره من مشاكل فقـد نجحـت العديـد مـن الشـركات اإلسـرائيلية فـي تكنو 

  عزي هذا النجاح إلى المزارعين والباحثين والمدربين.

  

  الحكم على قابلية اإلستراتيجية للتطبيق

م إال أنـه هنـاك ٢٠٢٨هناك الكثير مـن الـدالئل التـي تؤكـد إمكانيـة تطبيـق إسـتراتيجية إسـرائيل 

  طبيق.ما يؤكد أيضًا أن التطبيق لن يمر بسهولة وتوجد معوقات قد تعطل الت

  

  أوًال: دالئل تساعد علي تطبيق اإلستراتيجية

تنوع تخصصات فريق العمل الذين وضعوا الخطة وخصوصًا الفريق الخاص بتطوير  .١

البحــــث العلمــــي  التكنولــــوجي والتعلــــيم العــــالي. تكــــون الفريــــق مــــن أســــاتذة جامعــــات 

سـتاذ وأكاديميين سابقين ومتخصصـين ومحاضـرين فـي االقتصـاد (الـدكتور دان بيلـد أ

رئـيس الفريـق  –التخنيـون ، جامعة حيفا وباحـث كبيـر  بمؤسسـة ش نئمـان، االقتصاد

السياســـــة ، القـــــدس)، الجامعـــــة العبريـــــة، والـــــدكتور مـــــوريس توبـــــال: أســـــتاذ االقتصـــــاد

 –جامعــــة جورجيــــا، الجماهيريــــة (الــــدكتور بــــاري بوزمــــان أســــتاذ السياســــة الجماهيريــــة
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ــــــوم السياســــــية (الــــــ، مستشــــــار أكــــــاديمي) ــــــوم العل دكتور دان بــــــرزنيتش محاضــــــر العل

، التخنيـــون)، وباحـــث  بمؤسســـة ش نئمـــان، المعهـــد التكنولـــوجي بجورجيـــا، السياســـية

، جامعــة كمبــردج)، الجغرافيــا االقتصــادية (الســيدة شــيري بــرزنيتش جغرافيــا اقتصــادية

رئــيس مركــز ، االقتصـاد الزراعــي (الــدكتور إيهـود غلــب باحــث فــي االقتصـاد الزراعــي

الكيميــاء الفيزيائيــة (الــدكتور دفنــه ، وزارة الزراعــة)، ات لتطــوير القريــة الســابقالمعلومــ

الهندســـــة ، التخنيـــــون)، وباحثـــــة كبيـــــرة بمؤسســـــة ش نئمـــــان، غـــــتس كيميـــــاء فيزيائيـــــة

الكيميائيــة (الــدكتور زئيــف تــدمور أســتاذ فــي الهندســة الكيميائيــة ورئــيس مؤسســة ش 

إدارة مفوضــــية العلــــوم والتكنولوجيــــا وعضــــو مجلــــس ، نئمــــان ومعهــــد التخنيــــون ســــابقاً 

الجامعـة ، الفيزياء (الـدكتور حـانوخ غوطقروينـد أسـتاذ الفيزيـاء، اإلسرائيلية)-األمريكية

ــــدكتور يهوشــــواع ، الــــرئيس الســــابق للجامعــــة العبريــــة)، القــــدس، العبريــــة الكيميــــاء (ال

، م ســابقا)رئــيس األكاديميــة الوطنيــة للعلــو ، جامعــة تــل أبيــب، يــورطنر أســتاذ الكيميــاء

عضــو األكاديميــة ، جامعــة تــل أبيــب، التــاريخ (الــدكتور شــوال فولكــوف أســتاذ التــاريخ

الوطنيــة للعلــوم). باإلضــافة إلــى رؤســاء شــركات قطــاع خــاص (الســيد دان فيلنســكي 

إســـــرائيل) ومستشـــــارون للتعلـــــيم ، رئـــــيس شـــــركة اباليـــــد ماتيريـــــالز الســـــابق، مســـــتثمر

مــدير عــام لجنــة التخطــيط ، ر للتعــيم الجــامعيوالتطــوير (الســيد غــوري زليخــة مستشــا

 والميزانيات سابقًا).

إدراج الخطة اإلستراتيجية علي جدول أعمـال الحكومـة والموافقـة علـي دعمهـا. وكـون  .٢

الخطــة مدعومــة مــن رأس الهــرم التنفيــذي فــي الدولــة اإلســرائيلية فهــذا يضــمن تنفيــذها 

 وحل المشاكل التي تواجهها عند التنفيذ.

كامــــل والغيــــر محــــدود مــــن الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة والكثيــــر مــــن الــــدول الــــدعم ال .٣

األوربيـــة إلســـرائيل باعتبارهـــا دولـــة يهوديـــة فـــي محـــيط عربـــي بمـــا يضـــمن تفوقهـــا فـــي 

 جميع المجاالت حتى علي مستوى الدول المجاورة.
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  ثانيا: دالئل تعيق تطبيق اإلستراتيجية

الرائـدة دوليـًا  ١٥-١٠مـًا القادمـة بـين الـدول تحديد أن تصبح إسرائيل في العشرين عا .١

ال يأخذ في االعتبار واقع أن هـذه الـدول المتطـورة اآلن لـن تبقـى مكتوفـة األيـدي إزاء 

مضــامير التطــور. وبنــاء علــي ذلــك فإنــه حتــى فــي حــال النجــاح فــي تحقيــق األهــداف 

ســـرائيل المعتمـــدة فـــي هـــذه اإلســـتراتيجية فلـــن يـــؤدي ذلـــك بصـــورة تلقائيـــة أن تصـــبح إ

الرائـدة علـي مسـتوى العـالم إال إذا توقفـت هـذه الـدول عـن عجلـة  ١٥ضـمن الـدول ال 

 التطور لتحتل دول أخرى مكانها خالل العشرين سنة القادمة.

مــن المعوقــات التــي تخــص تنفيــذ مشــروعات الطاقــة البديلــة فــي إســرائيل الــنقص فــي  .٢

ر البنى التحتية. كما أن مساحة األراضي المحددة التخصيص المالئمة إلنشاء وتطوي

إجـــراءات التخطـــيط واتخـــاذ القـــرارات القانونيـــة فـــي إســـرائيل معقـــدة وتســـتغرق ســـنوات 

طويلة. أيضًا شبكة أنابيب الغاز القائمة بالبالد تكفي لتلبية الطلب المتوقع كمـا تبينـه 

وبالتالي ينبغي العمل علي مد أنبوب للغاز من تركيا ، فقط ٢٠١٣اإلستراتيجية حتى 

 أو عمل محطة الستيراد الغاز السائل المضغوط.

فيمـــا يخـــص الميـــاه وحيـــث تقـــع إســـرائيل علـــي حـــدود الصـــحراء وفـــي منطقـــة محـــدودة  .٣

الموارد المائية باإلضافة إلى الظروف المناخيـة التـي تـدل علـي أن التغيـرات المناخيـة 

الجــة العالميــة ســتؤدي إلــى انخفــاض كبيــر فــي كميــات األمطــار. ومــع أن التحليــة ومع

مياه الصرف الحي تشكل حال لمشكلة النقص في كميات الميـاه لكنهـا تتطلـب الكثيـر 

مــن الطاقــة وخصوصــًا الغيــر ملوثــة وغيــر المعتمــدة علــى االســتيراد األجنبــي إال فــي 

الحدود الدنيا. تتطلب أيضـًا ربـط منشـآت التحليـة القائمـة علـى شـاطئ البحـر بالشـبكة 

تتطلـــب اســـتثمارات ألغـــراض اإلنشـــاء والصـــيانة. فـــي داخـــل الـــبالد بخطـــوط عرضـــية 

وخطــورة التوســع فــي تحليــة الميــاه كحــل لمشــكلة نقــص الميــاه العذبــة حســاس جــدا فــي 

حال وقوع حرب أو في حال وقـوع خلـل آخـر فـي تزويـد الوقـود فـي ظـل عـدم إمكانيـة 

 تخزين المياه.

مـــن بـــين  ٥٣ –٣١ثبـــت مـــن خـــالل منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة تـــدهور إســـرائيل لمرتبـــة  .٤

دولة شملها الفحص فـي مجـاالت تتعلـق بالفسـاد والمعـايير األخالقيـة كالجريمـة  ١٣١

ثقـة الجمهـور بالقـادة ، مصـداقية خـدمات الشـرطة، التالعب باألموال العامـة، المنظمة
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السياســــيين. أيضــــًا حصــــول مواضــــيع التعلــــيم المختلفــــة فــــي إســــرائيل كجــــودة التعلــــيم 

ــــيم ــــوم االبتــــدائي وجــــودة التعل وجــــودة الجهــــاز التعليمــــي علــــي ، فــــي الرياضــــيات والعل

. حصـــول البنـــى التحتيـــة فـــي إســـرائيل علـــي مســـتوى ٣٠–٢٥مســـتويات تراوحـــت بـــين 

– ٣٠متــدن جــدا بوســائل النقــل البريــة والمــوانئ وجــودة الشــوارع تراوحــت إســرائيل بــين 

ألن . وٕاذا فشـــلت إســـرائيل فـــي حـــل المشـــاكل الســـابقة فثمـــة خطـــر جـــدي وحقيقـــي ٣٧

 تبقى متخلفة في المؤخرة مقارنة بالدول المنافسة الالتي يتحسن باستمرار وبسرعة.

واضــــــعو اإلســــــتراتيجية أنفســــــهم ال يكفــــــون عــــــن التأكيــــــد علــــــي أن فــــــرص االزدهــــــار  .٥

االجتماعي واالقتصادي في إسرائيل مرهونة إلى حـد كبيـر بتعزيـز وترسـيخ التوجهـات 

ول العربيـة المعتدلـة فـي الـدائرة الصـغيرة التـي نحو السالم والهدوء في المنطقة مع الـد

وفـي دائـرة التهديـدات األبعـد التـي تشـمل إيـران وغيرهـا ، تشمل فلسطين وسوريا ولبنان

مــن بــؤر اإلســالم المتطــرف والمعــادي. وفــي المقابــل مــن شــأن حــرب شــاملة أن تعيــق 

رة مــن فالتصــعيد المتواصــل فــي األوضــاع األمنيــة يحــد بدرجــة كبيــ، تحقيــق األهــداف

ويــردع المســتثمرين األجانــب ويمــس ، حجــم الطلــب علــي االســتهالك وعلــي االســتثمار

وبصورة كبيرة قطاع السياحة. والخالصة أن التصعيد األمني يبطئ وتيرة النمو ويحد 

بعــد حــرب أكتــوبر (يــوم الغفــران). أي أن هــذه  ١٩٨٤، ١٩٧٤منهــا كمــا حــدث بــين 

أنه لن يطرأ تغير أساسي جوهري علـى وضـع اإلستراتيجية مبنية على فرضية مفادها 

إســرائيل األمنــي. وعلــى كــل فالوضــع األمنــي بالمنطقــة غيــر مســتقر فــي ظــل الثــورات 

التـــي حـــدثت بكـــل مـــن تـــونس ومصـــر وليبيـــا واســـتمرارها فـــي الـــيمن وســـوريا واحتمـــال 

اشتعالها بجمهوريات وممالك عربية أخرى. هذه الثورات قد تتسـبب فـي وصـول أنـاس 

بعــد أن أســقطت الثــورات حكامــا ، الحكــم ليســوا علــي هــوى إســرائيل وأمريكــا إلــى ســدة

موالين إلسرائيل بكل من مصر وتونس. ولعـل مـن نـواتج الثـورة المصـرية تفجيـر خـط 

وبالتالي ارتفاع ، الغاز المصري المصدر إلسرائيل وغيرها للمرة الخامسة علي التوالي

والمطالبـة الشـعبية ، ت المنـددة بـذلك هنـاكأسعار الكهرباء في إسرائيل وقيام المظـاهرا

المتكــررة بمصــر بوقــف تصــدير الغـــاز إلــى إســرائيل نظــرًا لمـــا شــاب العقــد مــن فســـاد 

واســتغالل نفــوذ فــي عهــد الــرئيس الســابق والبــدء فــي محاكمــة الــرئيس الســابق وأبنائــه 

أيضـــًا مـــن نتائجهـــا ، ومـــن ســـاعده مـــن رمـــوز النظـــام الســـابق فـــي إتمـــام صـــفقة الغـــاز
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صــلح الــذي تــم بالقــاهرة بــين حركتــي فــتح وحمــاس بعــد أن اســتمرت المشــاكل بيــنهم ال

وأخيرًا موافقة الجانب المصري ممثًال في المجلس العسكري ومجلس الـوزراء ، لسنوات

والموقف الشعبي عمومًا على الفتح الدائم لمعبر رفح البري. ومما يؤكـد علـي الوضـع 

اط وجنــود مصــريين علــى الحــدود المصــرية األمنــي الغيــر مســتقر حادثــة استشــهاد ضــب

اإلسرائيلية بيد قناصة إسـرائيليين ومـا تبعـة مـن إنـزال العلـم اإلسـرائيلي ورفـع المصـري 

بـدًال منــه فــوق الســفارة اإلســرائيلية بالقــاهرة ومــن مظــاهرات واعتصــامات مطالبــة بطــرد 

  السفير اإلسرائيلي من مصر واستدعاء المصري من إسرائيل. 

   

  :ستراتيجية علي مكانة إسرائيل في الشرق األوسطتأثير اإل

في حال تطبيق اإلستراتيجية كما وردت من قبل واضعيها سوف تؤدي بال شك إلى رفع مكانة 

إســــرائيل فــــي منطقــــة الشــــرق األوســــط فــــي المجــــاالت التــــي تضــــمنتها اإلســــتراتيجية. ستســــاعد 

رفــــع مســــتوى وجــــودة ، ألساســــيةاإلســــتراتيجية دولــــة إســــرائيل فــــي تــــوفير احتياجــــات مواطنيهــــا ا

وٕازالــة أســوار االغتــراب والتنــافر بــين المجموعــات المختلفــة التــي ، وعلــي تنميــة الثقافــة، حيــاتهم

تعيش في داخلها ودمج كل قطاعاتهـا فـي النسـيج الـوطني. كمـا أن هـذه اإلسـتراتيجية ستسـاعد 

  قة.الذي يتطور بسرعة فائ، أيضًا في اندماج إسرائيل في العالم العولمي

ـــــذ  ـــــي إســـــرائيل خـــــالل زمـــــن تنفي ـــــه اإلســـــتراتيجية ف ـــــذي ســـــوف تحدث كـــــذلك أرى أن التطـــــور ال

عام) قد يكون تأثيره سالحًا ذو حـدين: إمـا محاولـة االنـدماج واالنفتـاح علـي  ٢٠اإلستراتيجية (

التكنولوجيــا الحديثــة وفــتح أســواق جديــدة مــع الــدول العربيــة ودول الشــرق األوســط عمومــًا وهــذا 

-جـود سـالم بـين إسـرائيل ودول الشـرق األوسـط عمومـًا أو بـاألخص سـالم إسـرائيليمشروط بو 

سوري. الحـل اآلخـر هـو االنغـالق علـى الـذات  -وٕاسرائيلي، لبناني –وآخر إسرائيلي، فلسطيني

واالنعزال عن الدول العربية وعدم المجاراة للتطور الرهيب الذي سوف تحدثه اإلسـتراتيجية مـن 

قــد  -إســالمية–وخصوصــًا فــي ظــل وجــود تيــارات ، ت عديــدة بإســرائيلنقلــة نوعيــة فــي مجــاال

فـي ظـل حـدوث الكثيــر  -ليسـت علـي هـوى إسـرائيل –تتملـك الحكـم فـي بعـض البلـدان العربيـة 

  من الثورات وبالتالي الدخول في حروب مرة أخرى مع إسرائيل. 
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  :التحديات التي تفرضها اإلستراتيجية علي مصر والعالم العربي

  

  مستوى مصر:علي 

مــن أهــم مــا تفرضــه اإلســتراتيجية اإلســرائيلية علــي مصــر وخصوصــًا فــي ظــل عهــد جديــد بعــد 

   -الثورة المباركة ما يلي:

االهتمـام بـالتعليم عمومـًا مـن دور الحضـانات حتـى الجامعـة ورفـع الميزانيـات الســنوية  .١

اهـــد ورفـــع ميزانيـــة البحـــث العلمـــي علـــى مســـتوى الجامعـــات والمع، التـــي ترصـــد لـــذلك

البحثية بما فيهـا المكافـآت المتدنيـة لإلشـراف علـى وتحكـيم الرسـائل العلميـة واالهتمـام 

تفعيـل نظـام التبرعـات مـن رجـال ، بالبحوث والعلوم التطبيقية والنشر العلمي الخـارجي

األعمــــال والصــــناعة والقــــادرين عمومــــًا لتــــوفير ميزانيــــات بحثيــــه هائلــــة ممــــا يــــنعكس 

حثــي ويــوفر ميزانيــات لمجــاالت أخــرى كالصــحة واستصــالح باإليجــاب علــى التقــدم الب

 األراضي.

االهتمـــام بـــالعلوم والبحـــوث والرســـائل العلميـــة التطبيقيـــة كـــالتي تهـــتم بقضـــايا الطاقـــات  .٢

البديلــة المتجــددة كالشــمس والريــاح ومســاقط الميــاه بعــد التأكــد مــن أن البتــرول والغــاز 

لريـــاح ومســـاقط الميـــاه فــــي الطبيعـــي والفحـــم ســـوف تنضـــب وحيـــث تـــوافر الشـــمس وا

مصــر. كــذلك االهتمــام بــالبحوث التــي تهــتم بزراعــة حبــوب كــالقمح والــذرة واألرز فــي 

وأيضــًا ، أراضــي صــحراوية وبميــاه شــبه مالحــة أو ميــاه صــرف صــحي بعــد معالجتهــا

البحوث التي تهتم بزيادة البروتين الحيواني. والبعد قدر اإلمكان عن البحـوث التـي ال 

ها إال ترقية أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم ومصـيرها النهـائي رفـوف طائل من ورائ

 المكتبات.

  

  :علي مستوى الدول العربية

  من أهم ما تفرضه اإلستراتيجية اإلسرائيلية علي الدول العربية ما يلي: 
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التكامـل ال التنــافس حيــث تمتلــك الــدول العربيـة المــوارد االقتصــادية الكبيــرة مــن بتــرول  .١

(كما في دول الخليج) والخامات المعدنية (كما في دول المغرب العربي  وغاز طبيعي

) واألراضـــي الصـــالحة للزراعـــة (كمـــا فـــي مصـــر والســـودان). ونهيـــب بجامعـــة الـــدول 

العربيـــة أن تأخـــذ مـــن اإلجـــراءات التـــي تحـــرر انتقـــال رؤوس األمـــوال والتجـــارة وعمـــل 

لبحوث والعلوم التطبيقية بعد واالستثمار في التعليم وخصوصًا ا، سوق عربية مشتركة

 قيام الثورات التي أطاحت وسوف تطيح بالفاسدين.

االنفتـــاح علـــي العـــالم الخـــارجي تصـــديرًا واســـتيرادًا وخصوصـــًا للتكنولوجيـــات الحديثـــة  .٢

واألهــم العمــل علــي إمكانيــة عــودة ، والبعثــات للعقــول العربيــة الشــابه بالــدول المتقدمــة

معاهـد ومستشـفيات وجامعـات تليـق بمسـتويات تعلـيمهم العقول العربية المهاجرة وفـتح 

كــــل فــــي تحصصــــه أو عمــــل كورســــات بالجامعــــات وانتــــدابهم للتــــدريس ممــــا يــــنعكس 

 باإليجاب علي قطاع البحث العلمي والعلوم التطبيقية.



 

 

  

  

  

  محور التكنولوجيا والصناعة
 

  

  

  



 

 

  طارق فهمى ٠د، ة والتكنولوجيةستراتيجيمجال العلوم اإل

  

بــــــالتطور التكنولــــــوجي ومســــــارات العلــــــوم  م٢٠٢٨  إســــــرائيلا الجــــــزء مــــــن خطــــــة يتعلــــــق هــــــذ

وسـائل الـدعم الحكوميـة  ىوالملحوظة الجوهرية في هذا الجـزء تركيـزه علـ سرائيلة إلستراتيجياإل

ة ودعـــم العالقـــة بـــين ســـتراتيجيالتكنولـــوجي فـــي مجـــال العلـــوم اإل إســـرائيلوضـــع  ىللحفـــاظ علـــ

والمؤسســات المدنيــة بالعســكرية مــع التأكيــد علــي ضــرورة وجــود القطاعــات المدنيــة والجامعــات 

ا خاصـة دوليـ إسـرائيلالتنافس الخـارجي ووضـع  ىقدرتها عل ىقدرات وطنية للدولة والحفاظ عل

تحسين الكفاءة العلمية للمنافسة مع دول العـالم و  ىفي مجال التكنولوجيا العسكرية والعمل عل

يئــــة متابعــــة لصــــنع السياســــات العامــــة (مجلــــس العلــــوم تنفيــــذ المقترحــــات الخاصــــة بإنشــــاء ه

أن يحـــدد مهامـــه  فـــي إطـــار التعـــاون بـــين المؤسســـات البحثيـــة واألكاديميـــة  ىوالتكنولوجيـــا) علـــ

    وتحديث أنظمة الجامعات ويشمل هذا الجزء ما يلي:

 مدخل الفصل -

  األهداف -

 المجاالت التطبيقية للتكنولوجيا المتقدمة -

 ةستراتيجيالرؤية واإل -

  المعضالت والمشاكل -

 تحديات العولمة -

  التوصيات -

  التعليق -

  التعليم التكنولوجي -

  التطور التقني -

  ٕاسرائيلالواقع التكنولوجي بين العرب و  -
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  مدخل الفصل

ــ إســرائيلتعــد   فــي المجــاالت العلميــة /  تقــدماً  كثــرا مــن بــين البلــدان العشــرة فــي العــالم األحالي

مـن عـدم اسـتمرار ذلـك فـي المـدى المنظـور فـي ظـل غيـاب  ن كان هناك تخـوفإ التكنولوجية و 

إلـــى جنـــب اشـــتداد المنافســـة العالميـــة فـــي  جنبـــاً ، السياســـة العامـــة فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير

والعســكري ممــا قــد يقــوض الوضــع الــراهن  فــي موقــف  ســتراتيجيمجــاالت البحــث والتطــوير اإل

ولهـذا يجـب علـى ، دم والرائـد فـي العـالمالحالي للحفـاظ علـى مركزهـا التكنولـوجي  المتقـ إسرائيل

  العمل علي تحقيق ما يلي: إسرائيل

  

  األهداف

تؤكد الخطة علي ضمان توافر قوة عاملة للتدريب التكنولوجي المناسب والقادرة على اسـتيعاب 

، والتعلــيم، يةقتصــادوتطبيــق  التكنولوجيــات المتقدمــة فــي مجــاالت عديــدة   فــي القطاعــات اال

والعمـــل علـــي تبنـــي  ، وتشـــكيل  سياســـة واضـــحة وشـــفافة، عمـــالوبيئـــة األ ، بيئـــةوال، والصـــحة

وبنــاء البنــى التحتيــة الحديثــة التــي مــن ، السياســة العامــة المســتقرة التــي تــدعم البحــث والتطــوير

ية ساسـعـداد البحـوث األوإ  سـرائيلشأنها جذب شركات التكنولوجيا الفائقة  متعـددة الجنسـيات إل

 أسـاسوذلـك ك، عمـالالجامعات وتحويل النتائج األكاديمية  إلى قطاع األ والتطبيقية في قطاع

، وٕايجــــاد قــــوة العمــــل المدربــــة بشــــكل مناســــب، لخلــــق المعرفــــة الجديــــدة العلميــــة / التكنولوجيــــة

القادمــــة مــــن البــــاحثين وتعيــــين مستشــــار للعلــــوم والتكنولوجيــــا لــــرئيس الــــوزراء وخلــــق  جيــــالواأل

كنولوجيـــا  مـــن خـــالل مجلـــس للتنســـيق بـــين العديـــد مـــن الوكـــاالت القـــدرات الوطنيـــة للعلـــوم والت

ة وخطـة العمـل سـتراتيجيورسـم األولويـات و اإل، الحكومية التي تؤثر على تحقيق هذه األهداف

  من أجل تحقيق األهداف الوطنية.

  

 المجاالت التطبيقية للتكنولوجيا المتقدمة

الــدولي بتكنولوجيـا مزدهـرة وحاضــنة   فـي  الوضـع إســرائيلتمتعـت ، علـى مـدى العقــود الماضـية

وقــد تحقــق ، المعرفــة والتكنولوجيــا المتقدمــة أســاسقائمــة علــي تطــوير القطــاع الصــناعي علــى 
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ذلــك مــن خــالل روح المبــادرة والقــدرة علــى االســتفادة مــن الفــرص التجاريــة الدوليــة فــي تطــوير 

ــا واحــدة مــن أوائــل  البلــدان ال إســرائيلالتكنولوجيــا العاليــة وكانــت  تــي تعتمــد أســلوب التكنولوجي

ي. وكان هذا في البداية يتم دون مداولة شـاملة قتصادالتطور في مجال النمو اال  أساسعلى 

ية علــى البنيــة التحتيــة ســرائيلوتعتمــد هـذه السياســة  اإل، أو كاملـة أو نقــاش جــدلي كمــا هــو اآلن

الــدفاع الســابق وأفــراد  المناســبة  والتــي تتكــون مــن خريجــي الجامعــات فــي مجــال العلــوم ونظــام

  .يسرائيلجيش الدفاع اإل

فــي تعزيــز  والــذي كــان حاســماً ، كمــا قــدمت مســاهمة كبيــرة مــن المتعلمــين و المهــاجرين الجــدد

إلــى جنــب مــع السياســة المرســومة لـــدعم  جنبـــاً ، حتــى يومنــا هــذا ســرائيلالريــادة التكنولوجيــة إل

  جهزة المعنية.المشاريع التجارية والمدنية المخطط لها من قبل األ

سـواء مـن خــالل ، ميـزة تنافسـية فـي توريـد التقنيـات العلميـة والتكنولوجيـة سـرائيلومعـروف أن إل

أو فــي مجــال االختراعــات والتقنيــات الجديــدة التــي تطــور وتبيــع التكنولوجيــات ، شــركات جديــدة

ولوجيــا قطــاع التكن إســرائيلفــي  عمــالللشــركات القائمــة.  وكــان أحــد مظــاهر نجــاح نمــوذج األ

في المركز الثاني في عدد مـن  إسرائيلالفائقة  والذي يجمع بين العلم والتكنولوجيا  وقد باتت  

وقـــد نجـــح هـــذا  ، رأس المـــال فـــي الواليـــات المتحـــدة أســـواقشـــركات التكنولوجيـــا المتداولـــة فـــي 

تـي ي مـن خـالل توسـيع نطـاق أبعـد مـن منتجـي التكنولوجيـا إلـى القطاعـات السـرائيلالنموذج اإل

ت (تكنولوجيـــا المعلومـــات تصـــاالتســـتخدم هـــذه التقنيـــات وفـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات واال

ية فـــي الـــداخل والخـــارج ســـرائيلواســـع النطـــاق مـــن قبـــل الشـــركات اإل نتـــاجمـــع اإل، ت)تصـــاالواال

فــي مجــال  التكنولوجيــات المتقدمــة  إســرائيلوالعمــل علــي  الحفــاظ  وتعزيــزا لميــزة  النســبية فــي 

الجديدة التي  دواتواستخدام األ، للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي اً متزايد تطلب دعماً التي ت

 ى٪ فــي مســتو  ٦مــن  كثــري ألقتصــاديــتم العمــل مــن خاللهــا مــن أجــل زيــادة معــدالت النمــو اال

كمنطقة محوريـة  إسرائيلكما يجب الحفاظ على نجاح ، النمو السنوي الحقيقي للسنوات القادمة

االســتفادة مــن البحــث والتطــوير والتكنولوجيــا  أســاسوعلــى ، التكنولوجيــا الفائقــةفــي صــناعات 

، ومواصــلة تعميـــق وتوســـيع اســـتخدام المكاســـب التـــي تحققـــت فـــي المنـــاطق الصـــناعية  القائمـــة

  وجذب  فوائدها عبر العوالم الجديدة.

ية (صـــادرات لســـرائيا لتصـــدير اإلوقـــد حققـــت قطاعـــات التكنولوجيـــا العاليـــة مســـاهمة كبيـــرة جـــد 

التكنولوجيـا العاليـة  ، ٪ مـن إجمـالي الصـادرات) ٤٠ا نحـو التكنولوجيا العاليـة والتـي تضـم حاليـ
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،  إســرائيلفــي  عمــال٪ مــن نــاتج قطــاع األ ٩فــي القطاعــات المتخصصــة والتــي تنــتج حــوالي 

، مـةنطاق و لهذا يجب تكييف تدابير السياسة العامة ألهداف السـنوات القاد، وذلك على أوسع

الجديـــدة التـــي ســـيتم تشـــييدها و التـــي تعتبـــر مناســـبة وفعالـــة  دواتكمـــا يجـــب التاكيـــد علـــي األ

نه تم رصد توقعات استشرافية من قبل مؤسسـة أ ىلإويشار هنا ، لقطاعات التكنولوجيا العالية.

 إسرائيل.راند للمجلس الوطني لالستخبارات األميركية إلمكانيات وقدرات 

  

  :للتكنولوجيا المتقدمة المجاالت التطبيقية

تتركز هذه المجاالت في التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيـا النـانو والمـواد وتكنولوجيـا المعلومـات  

 أسـاسعلـى ، دولة مختلفة لتطـوير التطبيقـات واسـتيعاب هـذه المجـاالت ٢٩وقد  تم تقييم قدرة 

ودعـم ، افر مصـادر التمويـلتـو ، لك القـدرات العلميـة والتكنولوجيـةبما في ذ، الخصائص العديدة

  والقدرة على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من التدابير.، االبتكار

إلــى جنــب مــع الواليــات  جنبــاً ، التــي تــم تقييمهــا تقــدماً  كثــرمــن بــين البلــدان األ إســرائيلوكانــت 

إلـى االنجـازات التـي المتحدة وكندا وألمانيـا واليابـان وكوريـا إال أن هـذا التقيـيم اإليجـابي  اسـتند 

مــر الــذي يتطلــب رعايــة البحــوث العلميــة والتكنولوجيــة و هــو األ، حققتهــا الدولــة فــي الماضــي

و قــد أجريــت ، يــةنتاجي واإلقتصــادالنمــو اال تــأثيراً  كثــروقــدرات التعلــيم وخاصــة فــي العوامــل األ

لمـال البشـري العديد من الدراسـات فـي جميـع أنحـاء  العـالم مـع تعزيـز فـرص التقـدم  فـي رأس ا

ونوعيــة التعلــيم العــالي المتزايــد وارتباطــه بالتكنولوجيــا ؛تــوفير الحــوافز للتــدريب المســتمر والــتعلم 

 المنظمات القائمة على المعرفة. ٕادارةمدى الحياة و 

ي هــــو واحــــد مــــن المصــــادر األوليــــة لــــرأس المــــال البشــــري وتكنولوجيــــا ســــرائيليعــــد الجــــيش اإل

وتطـوير ، ت إضـافيةتصـاالع في استخدام أجهـزة الكمبيـوتر واالالمعلومات وقد نجح  في التوس

المحتـــــوى الرقمـــــي المحلـــــي وتقلـــــيص "الفجـــــوة الرقميـــــة" فـــــي الســـــكان واســـــتفادة كـــــل المنـــــاطق 

  بالتكنولوجيا المتقدمة.
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  :ةستراتيجيالرؤية واإل

اعة مــن خــالل تشــكيل هيئــة العلــوم والصــن، تكنولوجيــاً  فــي الســنوات  ازدهــاراً   إســرائيلشــهدت 

و السـعي لخلـق ، كثيفة التكنولوجيا التي تشمل مجموعة متنوعـة مـن الصـناعات الرائـدة المـؤثرة

كــان البــد مــن التشــجيع علــى إنشــاء ، مجــاالت جديــدة لالبتكــار والتميــز. ولتحقيــق هــذه الغايــة

ا و ويجب أن تكون شاملة  وقائمة علي الشركات المـؤثرة عالميـ، مشاريع جديدة واسعة النطاق

ية  وال ســــيما تلــــك قتصـــادمــــن خــــالل توجيـــه عمليــــات التنميــــة اال، ايتهـــا وكفــــاءة اســـتخدامهارع

  .المتعلقة بالصناعات القائمة على المعرفة التي تنطوي علي القوى العاملة المتعلمة

، ور المنخفضـة والقطاعـات التقليديـةلـذوي األجـ يجتماعإلى جنب مع توفير  الضمان اال جنباً 

لـى العلـوم / إ: تحسـين الكفـاءة واجتـذاب الشـباب دي في نهاية المطاف إلـىر الذي يؤ موهو األ

 يجــاد فــرص العمــلإ؛ مــع بــين مختلــف القطاعــات التكنولوجيــة النمــو توازنــاً  أكثــرالتكنولوجيــا ؛ 

واعتمـاد التقنيـات الحديثـة ، ؛ درجة أكبر من المسـاواة فـي توزيـع الـدخل والحـد مـن الفقـرللجميع

ونقـــل التكنولوجيـــات ، ية والتطبيقيـــةساســـمواصـــلة تعزيـــز البحـــوث األفـــي مختلـــف القطاعـــات ؛ 

قرارسياســــة ديناميكيــــة قابلــــة للتكيــــف مــــع احتياجــــات إ و ، المحســــنة مــــن الجامعــــات للصــــناعات

  براز دور الحكومة في مجال التنمية التكنولوجية والبحوث.إ المجتمع  و 

ت التكنولوجيـة أن يكـون هنـاك شارة أنه يمكن للنشاط الحكومي في مختلف المجـاالو تجدر اإل

قائمــة المعــارف العلميــة أو  أســاسلتطــوير التطبيقــات الجديــدة علــى  قتصــادأثــر بــالغ علــى اال

ــــل  التكنولوجيــــة وفــــي الســــنوات األخيــــرة حــــدثت تغييــــرات كبيــــرة مثــــل خفــــض كبيــــر فــــي التموي

التطــوير البحــث و  أعمــالللتمويل.حيــث يــتم توجيــه  عمــالوزيــادة كبيــرة فــي قطــاع األ، الحكــومي

ولــيس مــن أجــل ضــمان المعرفــة والبنــى التحتيــة لــرأس المــال البشــري ، نحــو نتــائج قصــيرة األمــد

 على المدى الطويل. 

مــر الــذي يــدل علــى عــدم  ا التمويــل الحكــومي للبحــث والتطــوير األانخفــض نســبي ، فمــن ناحيــة

ثمار حصــــة أكبــــر مــــن االســــتوالتــــي أخــــذت علــــى نفســــها ، يةســــرائيلاإل عمــــالنضــــج قطــــاع األ

أقل مخاطرة و حساب االسـتثمارات. وبالتـالي  عمالعلي أية حال  يبقي قطاع األ ، والمخاطر

ية ساســـتقلـــل االســـتثمارات التـــي تركــز علـــى درجـــة أكبـــر مـــن البحـــوث األ قتصـــادن فـــرص االإفــ

 أكثرفهي ، لهذا فان هذه االستثمارات تؤتي ثمارها في المدى الطويل بحكم طبيعتها ؛واالبتكار

 اً أساســ يجــب أن يكــون  دعــم الحكومــة مركــزاً ، ن لــديها مزايــا أكبــر خارجيــة. لــذلكولكــ، خطــورة
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وتــدعو بــرامج ، عمــالية  والتــي تســتثمر فــي قطــاع األساســية والتنميــة األساســعلــى البحــوث األ

على  واالعتماد حصراً ، حكومية لتعزيز التكنولوجيا والبحث والتطوير وتشجيع االبتكار والنشاط

القطــاع الخــاص الــذي  ينــتج مــن عــدم كفايــة نطــاق نشــاط البحــث والتطــوير فــي التمويــل مــن 

وال ســـيما فـــي مجـــاالت عـــدم اليقـــين العلمـــي التكنولـــوجي الرفيـــع الـــذي ينطـــوي علـــى ، قتصـــاداال

  .إيجاد حلول

بمـا فـي ، ادرة  صـناعة التكنولوجيـا العاليـةحد كبير فـي مبـ ىلإ  إسرائيلوقد ساهمت حكومات 

وٕانشـاء مكتـب ، عسـكرية متطـورة ادة  المسـتخدم / العميـل / المطـور لتقنيـاتذلك اتخاذ دور قيـ

وٕانشــــاء صــــندوق رأس المــــال المخــــاطر ، ي وزارة التجــــارة والصــــناعة والعمــــلكبيــــر العلمــــاء فــــ

ومــن المهـــم أن تواصــل الحكومــة المســاهمة فـــي التقــدم التكنولــوجي فـــي ، ية الصــناعةســرائيلاإل

ولكـــــن بطـــــرق جديـــــدة وتشـــــجيع التكنولوجيـــــات والبحـــــث  ،ودعـــــم البحـــــث والتطـــــوير، المســـــتقبل

ـــإطـــة خوتشـــير ال، والتطـــوير ـــدعم الحكـــومي الســـتثمار رؤوس  ىل أن هنـــاك عـــدد مـــن بـــرامج ال

التـي تشـجع علـى اإلبـداع ، األموال في مختلف المجاالت المتخصصة وفي المناطق الجغرافية

ار قانون لتشجيع رأس المال في المجاالت ذات األولوية الوطنية وهو األمر الذي يتطلب إصد

وجذب االستثمارات للشركات للحصول على المنح الحكومية السـخية فـي مقابـل االسـتثمار فـي 

جاء الدعم لهـذه ، (على سبيل المثال شركة إنتل في كريات جات) إسرائيلمجاالت التنمية في 

  مليون شيكل. ١٤٠٠البرامج وغيرها  في حوالي 

راســات التــي أجريــت حــول هــذا الموضــوع والتــي  ال تــدعم الفرضــية ومــن الضــروري االنتبــاه للد

فـي مجـاالت التنميـة وتحقيـق فائـدة  نتـاجالقائلة بأن تقديم المنح سيؤدي لزيادة فرص العمل واإل

لنقل مجـال واحـد أو  رؤوس األموالتقدم حوافز ضريبية مختلفة الستثمار  إسرائيلف، تكنولوجية

، ضــريبة القيمـــة المضــافة وضــريبة الـــدخلوالــذي يعطــي ، نميـــةة لمجــاالت التالتجاريــ عمــالاأل

وهذا ال يعتبـر نفقـات مباشـرة فـي ميزانيـة الحكومـة (علـى الـرغم مـن نشـر تقـديرات الميزانيـة فـي 

  الدولة لإليرادات). إدارةكل عام إلى جانب الموازنة العامة للدولة من قبل 

لضــــريبية بموجــــب قــــانون تشــــجيع تــــم نطــــاق المزايــــا ا  ٢٠٠٦علــــى ســــبيل المثــــال  فــــي عــــام و 

مما ساهم ، شيكل مليار دوالر ٢,٤مال يقدر بـ االستثمار حيث بلغ مجموع االستثمارات برأس 

فـــــي التطـــــور التكنولـــــوجي وخلـــــق فـــــرص العمـــــل فـــــي الـــــدول المتقدمـــــة والمختلطـــــة / المتقدمـــــة 

 التكنولوجيا.
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. ولهــذا  فمــن الصــعب تقيــيم مليــار دوالر ١وقــدرت المزايــا الضــريبية للبحــث والتطــوير بحــوالي 

فـي حالـة عـدم التشـجيع  إسـرائيلالمساهمة في تعزيز البحث والتطوير والتطور التكنولوجي في 

فهناك إعانة ال تؤخذ مباشرة في النظر في الـدعم المقـدم لألنشـطة  ، من خالل المزايا الضريبية

يشـمل التمويـل الجامعـات  االبتكار والبحث والتطـويربتمويل مؤسسات التعليم العالي و الخاصة 

وهــذا ، طــار ميزانيــات الجامعــاتإالمقدمــة مــن "الجمهــور"  فــي (ثلثــي ميزانيــة التعلــيم العــالي) و 

وراء تمويـــل البحـــوث والمـــنح. مـــن ، شـــيكل مليـــار دوالر للجامعـــات ٣,٥ب يرقـــى إلـــى مـــا يقـــار 

بــر مســاهمة ٪ مــن التخطــيط والميزانيــة وتعت٤٠وفقــط ، ني علــى البحــث والتطــويرالــوط نفــاقاإل

   اللجنة في ميزانيات الجامعات مباشرة.

ية. ســـرائيلوتـــم تحديـــد هـــذه النســـبة عـــن طريـــق مســـح العمالـــة  مـــن البـــاحثين فـــي  الجامعـــات اإل

وبينت التجربة أن االسـتثمارات الحكوميـة يمكـن أن تـؤثر بشـكل كبيـر علـى احتمـال اسـتثمارات 

ة جديــدة علــى ســبيل المثــال فمنــذ عــام ودعــم االبتكــار وٕانشــاء تجمعــات صــناعي عمــالقطــاع األ

ا لـدعم حاضـنات التكنولوجيـا  و مئـات مليـون دوالر سـنوي  ٣٠نحـو  إسـرائيلاستثمرت ، ١٩٩١

  المشروعات التي تعمل في داخلها.

وقــد زاد هــذا االســتثمار  ؛طــاع الخــاص االســتثمار فــي الحاضــناتوقــد بــدأ المســتثمرون مــن الق

  بشكل كبير في السنوات األخيرة.

و البنـــك الـــدولي  إســـرائيلالتجاريـــة فـــي  عمـــالمناســـبة ومفتوحـــة لممارســـة األ جـــواءاأل وعمومـــاً 

فــي  المرتبــة  إســرائيلف، عمــاليصــدر التقريــر الســنوي الــدولي بشــأن ســهولة ممارســة أنشــطة األ

ـــداً  ١٧٥مـــن أصـــل  ٢٦ تحســـين بيئتهـــا  إســـرائيلورغـــم ذلـــك يجـــب علـــى  طـــار.فـــي هـــذا اإل بل

الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات والشـــركات األجنبيـــة التـــي أنشـــئت فـــي  التجاريـــة مـــن أجـــل جـــذب

ن كانــت أهــم  نقــاط ضــعف إ لتطــوير التكنولوجيــا المتقدمــة وخلــق شــركات عالميــة. و   إســرائيل

تســـجيل ، فـــي المقـــام األول تتمثـــل  فـــي  الحصـــول علـــى التـــراخيص وتوظيـــف العمـــال إســـرائيل

 .ودفع الضرائب وفرض العقود، الملكية

فـــي  عمـــالإلـــى الحاجـــة لتحســـين العديـــد مـــن جوانـــب بيئـــة األ أيضـــاً ضـــمون الخطـــة م ويشـــير

  .ال سيما تلك التي تأثرت بحجم القطاع العام والمؤسسات العامة، إسرائيل
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نقطــة جــذب للشــركات متعــددة الجنســيات  إســرائيلكــل هــذه اإلجــراءات ال تكفــي لجعــل  عمومــاً 

عــن نقــص رأس  فضــالً ، المنافســة  ســواقاألذات التقنيــة العاليــة فهــي  فــي مســافة واحــدة مــن 

مقابل مزايا أخـرى  إسرائيلالمال البشري واستمرارتقليص الفجوة في األجور للعاملين المهرة في 

وهــو األمــر الــذي يتطلــب الحــد مــن الميــزة النســبية و إجــراء تحســينات فــي ، فــي  البلــدان الناميــة

  مجاالت أخرى.

  

  :المعضالت والمشاكل 

مزدهرة  في المشاريع ذات التقنية العالية وهي تتمتع بمركز قيادي فـي  سرائيلإالخطة أن  ىتر 

أكاديميـة ممتـازة فـي  نهـا تجـري بحوثـاً إ و  ت.تصاالوخاصة في تكنولوجيا المعلومات واال، العالم

يجــب علينــا تــذكر أن إنجــازات اليــوم هــي ثمــار اســتثمارات ، العديــد مــن المجــاالت وبــرغم ذلــك

فــي المســتقبل فــي ضــوء  إســرائيللكــن مــاذا عــن المخــاوف بشــأن مكانــة و و ، أمــس فــي البحــوث

ي قتصــــادوضــــاع الدوليــــة ومنهــــا البنــــك الــــدولي وهيئــــات أخــــرى مثــــل المنتــــدى االالتقــــارير واأل

في مختلف البلدان فـي  عمالونشر تدابير للقدرة التنافسية والترتيب في نوعية بيئة األ، العالمي

وتعتمـد فـي جـزء منهـا ، فـي إطـار مـن الجـودة وكفـاءة الحكومـة العالم  حيث تتأثر هذه التـدابير

  .عمالعلى تنمية قطاع األ

وتســـتند هـــذه اإلجـــراءات علـــى البيانـــات فيمـــا يتعلـــق بالبيروقراطيـــة التـــي ينطـــوي عليهـــا إغـــالق 

وتســــجيل ملكيــــة األصــــول ، وســــهولة تحقيــــق اإلذن والتصــــاريح، األنظمــــة التجاريــــة والتوظيــــف

، والضــــرائب، وتحقيــــق االئتمــــان  وحمايــــة المســــتثمرين والمســــاهمين، يــــةوحقــــوق الملكيــــة الفكر 

  واللوائح  في مجال العمالت األجنبية والتجارة الدولية.

العلميـــة المقبلـــة بســـبب تشـــتت مهـــام  إســـرائيلكمـــا توجـــد مخـــاطر تتمثـــل فـــي  تـــدهور قـــدرات 

  الجامعات  وهجرة األدمغة.
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  :سرائيلافسية إلتحديات العولمة والحفاظ على القدرة التن

مــر الــذي يتطلــب تغييــر صــيغة ألنشــطة البحــث والتطــوير تنافســية وهــو األ أكثــرســيكون العــالم 

وال سيما في ، الحكومي نفاقوزيادة اإل، غير الصناعية بالمقارنة مع العديد من البلدان األخرى

لبـرامج التنميـة  وفقـا، ويستند الدعم للجامعات في حقول المعرفة، والبيئة، مجاالت مثل الزراعة

فـإن ، .أسـواقفـي التكنولوجيـا ورأس المـال و ، هيئـات  التعلـيم العـالي والمؤسسـاتالتي وضـعتها 

، ةيــاجتماعاألولويــة تعطــى لتخصــيص المــوارد العامــة ألغــراض الــدفاع  فــي أغــراض مدنيــة أو 

فـــي حـــين تجاهـــل ، والتشـــديد فـــي السياســـة الصـــناعية علـــى تطـــوير منتجـــات وتقنيـــات التصـــنيع

وتـــدني األولويـــة المعطـــاة لالســـتثمار فـــي الرفاهيـــة ، وقطـــاع الخـــدمات، البتكـــار بمعنـــاه الواســـعا

الحكـــومي المباشـــر علـــى البحـــث  نفـــاقالقادمـــة فـــي مجـــال اإل جيـــالوتنميـــة لأل، والبيئـــة، العامـــة

  والتطوير العلمي ودعم البحث والتطوير.

صــانعي السياسـة العامــة يضــعوا  نأي خاصـة و ســرائيلاإل قتصـادوهنـاك تحــديات كبيـرة تواجــه اال

واضحة صريحة لم تصمد أمام اختبار الصالح العام  والتخطيط لمسـتقبل علمـي وتنميـة  أهدافاً 

، قــــدرات التكنولوجيــــا و النظــــرة العامــــة الشــــاملة للعلــــم وهنــــاك حاجــــة إلــــى رؤيــــة طويلــــة األجــــل

، لتــــدريب للبــــاحثيني وتنميــــة البحــــوث واساســــوبالتــــالي دمــــج قضــــايا االســــتثمار فــــي التعلــــيم األ

فــــي وزارة  كومــــة وخاصــــةً وتــــدريب القــــوى العاملــــة وأكاديميــــة الهندســــة والتنســــيق بــــين فــــروع الح

لجنـــة ، مجلـــس التعلـــيم العـــالي، وزارة العلـــوم ووزارة التربيـــة والتعلـــيم، الصـــناعة والتجـــارة والعمـــل

  ث والتطوير.والمجلس الوطني للبح، وزارة المالية، وزارة اإلسكان، التخطيط والميزانية

الحكومي على البحث والتطوير  يتركز على دعم البحث والتطوير  نفاقومعروف أن معظم اإل

٪ من توجيه الحكومة ٣٠جية والجامعات حيث يبلغ حوالي علي القطاعات الصناعية والتكنولو 

ـــتم توجيـــه اإل ـــرغم مـــن حقيقـــة أن جميـــع  نفـــاقوي علـــى البحـــث والتطـــوير المـــدني  هـــذا علـــى ال

.  إســـرائيلالمنتجـــة فـــي  عمـــال٪ فقـــط مـــن األ٢٢صـــناعة التحويليـــة معـــا تنـــتج نحـــو ت القطاعـــا

للبحـــث والتطـــوير خـــارج  القطاعـــات المتقدمـــة مثـــل  قطاعـــات  محـــدوداً  وتقـــدم الحكومـــة دعمـــاً 

، عمـالمر الذي  يقلل من إمكانية تطوير الصناعات في  قطاع األتصنيع التكنولوجيا وهو األ

لتكثيـف  نظـراً ، قتصـادقل نمـوا فـي االتنطوي عليها هذه "القطاعات األ ويزيد من المخاطر التي

٪ فـــي ٢,٢طلـــق علـــى البحـــث والتطـــوير بنحـــو الحكـــومي الم نفـــاقالمنافســـة الدوليـــة وقـــد زاد اإل

٪ على مدى سبع سنوات). لكن هذا المعدل أقـل مـن معـدل النمـو ١٧السنة (مجموعها حوالي 
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الحكــومي إلــى  نفــاقم هــو مــا إذا كــان يــتم توجيــه اإلي علــى حــد ســواء والســؤال المهــقتصــاداال

  األهداف الصحيحة أم ال؟.

، ورصـــد المخـــاطر العاليـــة، ى فـــي الســـوقهـــو دعـــم التوجـــه إلـــى منـــاطق أخـــر ، وهـــذا هـــو األهـــم

علـي  إسـرائيلواحتمال ارتفاع االبتكـار واختـراق القطاعـات ذات التـأثير الخـارجي وقـد اعتمـدت 

  نولوجيا من خالل مبدأين:صناعة المعرفة وصناعة التك

 .أن التدخل الحكومي من خالل دعم المشروعات المتخصصة :األول

وقد تم اعتماد ، أن الحكومة تفتقر إلى المعرفة التي يمكن ان تعطيها ميزة على السوق :الثاني

معـــايير لتخصـــيص المـــنح وأعطـــى أفضـــلية واضـــحة لمشـــاريع البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــاالت 

ا بسـرعة فـي غضـون بضــع حيـث يمكـن رؤيـة النتـائج نسـبي ، تتصـاالومـات واالتكنولوجيـا المعل

سنوات على عكس فترات زمنية أطول وسوف تكون هناك حاجة إلى تدخل الحكومـة فـي دعـم 

فــي صــناعات  ن فشــل الســوق ســيكون موجــوداً إحيــث ، أيضــاً البحــث والتطــوير فــي المســتقبل 

رة اسـتدعت إعـادة تقيـيم سياسـة الـدعم وتوسـيع حـدثت تغييـرات كبيـ، من ناحية أخرىو ، المعرفة

، ي الحكومة ودخول العديد من الدولالمعارف من خالل الصناعات القائمة على التكنولوجيا ف

كمــا  تمامــاً  محايــداً  وينبغــي الحفــاظ علــى اتبــاع  نهجــاً  إســرائيلكبيرهــا وصــغيرها  فــي منافســة 

منـــذ وقـــد عبـــر عـــن ذلـــك سياســـة  فعلـــت علـــى مـــدى الســـنوات الثالثـــين الماضـــية أو نحـــو ذلـــك

ســـلوب "الحيـــاد". وكانـــت معـــايير أمكتـــب كبيـــر العلمـــاء لـــدعم المـــدنيين حيـــث تميـــزت ب، البدايـــة

  االختيار للتطبيقات موحد في جميع المناطق  من دون تفضيل واضح للقطاع واحد أو آخر.  

سـوف تعيـد النظـر والتـي ، ا مع منظور طويـل األجـلإستراتيجي  ةبحاجة لسياسة موجه إسرائيلف

فــي ضــوء تغيــر الظــروف الحاليــة والمســتقبلية ، ية فــي الماضــيساســفــي بعــض االفتراضــات األ

وهناك حاجة إلى سياسة موجهة لتحقيق التوازن فـي السـوق ورصـد الفشـل واإلخفاقـات ومواكبـة 

التطــورات العالميــة التــي تشــير إلــى التوســع فــي نطــاق واســع مــع البلــدان التــي تــدخل فــي نطــاق 

بحــــث والتطــــوير والتــــي تســــتهدف توظيــــف  السياســــة الراهنــــة ؛ وذلــــك فــــي ظــــل عــــدم اليقــــين ال

   في العالم. إسرائيلوالمنافسة التي تواجهها 

  :وتوصي الخطة هنا
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ة فــي كتلــة كبيــرة مــن القطاعــات الحاليــة والمســتقبلية. وتقتــرح بفــرص أفضــل لخلــق ميــزة نســبيّ  

حيـث ال يمكـن أن تكـون النتـائج المتوخـاة  مـن وضع مخطط لتقييم التدخل الحكومي باستمرار 

هــذا المخطــط خلــق  المعرفــة والبصــيرة التــي تســتهدف  تثقيــف العلمــاء والتكنولــوجيين وتســهيل 

مهــامهم وخلــق جيــل القــادم مــن البــاحثين والمســتخدمين للعلــوم والتكنولوجيــا. فالسياســة الحاليــة 

التي ، احد من الدوافع إلنشاء لجنة شوحطفي السنوات األخيرة (وهذا كان و  تجاهتنوي تغيير اال

فـإن إصـالح ، تنص بوضوح علـى ضـرورة زيـادة وتكثيـف ودعـم البحـوث األكاديميـة) ومـع ذلـك

مـن االسـتثمارات ورصـد المنافسـة الدوليـة علـى  كبيـراً  الضرر فـي السـنوات األخيـرة يتطلـب قـدراً 

 كاديمية.الصدارة األ

  

  التوصيات

فــي مجــاالت العلــوم العســكرية وينبغــي علــى الحكومــة معالجــة  هنــاك مــا يبــرر تــدخل الحكومــة 

 :ويمكـن تقسـيم مصـطلح "التنميـة" إلـي أمـرين، "البحث"و "التنمية" في  األنشطة  كل على حدة

العلمــــي / التكنولــــوجي للبحــــوث"  وتــــوفير المــــوارد والبنيــــة التحتيــــة  وتمكــــين البحــــث  ســــاس"األ

فــــي التنميــــة ، وٕالــــى درجــــة أقــــل، فــــي مجــــال البحـــث وزيــــادة االســــتثمارات، والتطـــوير واالبتكــــار

ودعـــم التطـــور الهندســـي  وينبغـــي تقيـــيم بـــرامج الـــدعم الحكـــومي باســـتمرار وبشـــكل ، يةساســـاأل

ونشر نتائج التقييم و تنفيـذ النتـائج وتشـكيل سياسـة الـدعم للبحـث والتطـوير وهـو األمـر ، منتظم

جـزءا ال يتجـزأ مـن أي دعـم للحكومـة الذي يتطلب تحـديث قاعـدة البيانـات التـي تخـدم بوصـفها 

وعملهـــا كمـــا يشـــمل رصـــد وتحليـــل بيانـــات عـــن العلـــم والبحـــث والتطـــوير واالبتكـــار واألنشـــطة 

 .يةقتصاداال

  

 ولوياتإنشاء هيئة  لتكون مسؤولة عن تحديد األ 

  :صنع السياسات على نحو مستمر

أن تعـرف  ىا واالبتكـار وعلـن تكون الهيئـة الجديـدة مختصـة بـالتعليم والعلـوم والتكنولوجيـأعلي 

باســم مجلــس العلــوم والتكنولوجيــا  علــي ان يكــون مخــتص بوضــع السياســات المالئمــة للعلــوم 

جذابـة  إسـرائيلالتجارية الحـرة لجعـل  عمالوالتكنولوجيا.والصناعة. ووضع أطر لتعزيز بيئة األ



  

٣٣٢  

لتكنولــــوجي تشــــجيع االبتكــــار ا ؛لجنســــيات فــــي قطاعــــات واســــعة ومتنوعــــةللشــــركات المتعــــددة ا

ية فـــي الجامعـــات واســـتيعاب واالبتكـــار وٕانشـــاء قاعـــدة لقطاعـــات التكنولوجيـــا ساســـوالبحـــوث األ

  .قتصادالعالية والجديدة والموجودة في اال

هـــذا وســـوف يتحقـــق هـــذا الهـــدف مـــن خـــالل تطـــوير العالقـــات الجديـــدة بـــين منتجـــي التقنيـــات 

المحتملـــــين فـــــي مختلـــــف قطاعـــــات  الجديـــــدة واالختراعـــــات العلميـــــة (البـــــاحثين) والمســـــتخدمين

فـــي العلـــوم والتكنولوجيـــا الصـــناعة والخـــدمات هـــذا باإلضـــافة  لتعيـــين مستشـــار لـــرئيس الـــوزراء 

  والبحوث.

 وتدعو الخطة:

عن صنع أولويات التخطيط وصـنع  يجاد نظام عالمي جديد للحكومة ليكون مسئوالً إل -

الـــوزارات الحكوميـــة السياســـات بشـــأن هـــذه القضـــايا وتقتـــرح إنشـــاء مجلـــس مـــن جميـــع 

يحدد ، مجلس بوضع أولويات لرسم السياساتن يقوم الأ ىوالهيئات ذات الصلة و عل

، فـي عملـه علـي مكتـب رئـيس الـوزراء  مستوى وتقييم السياسـة العامـة. وسـوف يسـتند

، م ربط المجلس بمكتب كبيـر العلمـاء. كما سيت.وعلى غرار النموذج الكوري الجنوبي

 عــن مكتــب كبيــر العلمــاء فــي مـــا لمجلــس أن يكــون مســتقال يجــب علــى ا، ومــع ذلــك

ائد الخارجية بتقديم ووضع معايير لتحديد الفو ، ق بتقديم مقترحات ألولويات جديدةيتعل

 وٕاعادة تقييم المبادئ للسياسة المقترحة.، برامج جديدة

  

  :وظائف المجلس الجديد

ن تأخـذ أ ىحـت مسـؤوليته علـة للمناطق التي تستراتيجيتتركز في تحديد األولويات اإل -

خفاقــات التــي تحــول دون تحقيــق قــرارات المجلــس بعــين االعتبــار الســوق الخــارجي واإل

األولويــات  ىاألهــداف فــي ظــل ظــروف معينــة وســوف تســتند توصــيات المجلــس علــ

 وأخيـراً ، ثم على أهداف محددة لتحقيق هذه األهـداف، ة واألهداف الوطنيةستراتيجياإل

عينــة مــن النشــاط التــي  تــدخل  فــي  مجــال العلــوم والتكنولوجيــا علــى تحديــد منــاطق م

مـــن خـــالل تحديـــد عـــدد مـــن مجـــاالت ، الحـــرة فـــي هـــذا المجـــال عمـــالوتعزيـــز بيئـــة األ

 أيضــاً يــة  واالبتكــار فــي الصــناعات. المعــروف نتاجالسياســات التــي قــد تــؤثر علــى اإل



  

٣٣٣  

 أســاسشــاريع علــى ية خصــبة  لتشــجيع االبتكــار والمأرضــوأنهــا تــوفر ، باســم التمكــين

أو مـــن ، البحـــث والتطـــوير والتكنولوجيـــا المتقدمـــة أو عـــن طريـــق مـــنح الـــدعم المباشـــر

خالل التخفيضات الضريبية و إشـراك اآلخـرين  أو تنظـيم ووضـع المعـايير  والتـي ال 

، إسـرائيلفـي  عمـالتتطلب نفقات وٕازالة العقبـات التـي تعتـرض االبتكـار فـي قطـاع األ

العالميــة  ســواقجاذبيــة للشــركات  المتنافســة والتــي تعمــل فــي األ أكثــر إســرائيلويجعــل 

  ومن هذه التدابير التي ينبغي أن تستخدم ما يلي:

o وٕانفــاذ القــانون إعــادة  عمــالبيئــة جديــدة تراعــي البيئــة التنافســية فــي قطــاع األ

صـــياغة القواعـــد التنظيميـــة  وٕازالـــة التـــدابير الحمائيـــة التـــي تعرقـــل االبتكـــار 

 كنولوجيا واعتماد معايير رائدة في مجاالت جديدة للتنمية.واعتماد الت

o ــ وفير الحــوافز وبنــاء البنــى التحتيــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى جــذب ت

ـــــــة.واقرارالحوافز الضـــــــريبية للبحـــــــث والتطـــــــوير والنشـــــــاط ، الشـــــــركات العالمي

االبتكـــاري والتوســــع العــــالمي  فــــي  اعتبـــار مــــنح ائتمانــــات ضــــريبية لنفقــــات 

 التطويرالبحث و 

o .تشجيع البحث والتطوير المحلية واجتذاب االستثمارات  

o نشــاط البحــث والتطــوير عــن طريــق تــوفير االســتثمارات  مــن الشــركات  قــرارإ

ات تفاقـــــات الدوليـــــة واالتفاقـــــو توقيـــــع اال  إســـــرائيللـــــى إمتعـــــددة الجنســـــيات 

ية وتشــجيع ســرائيلة مــن خــالل تــوفير مزايــا ضــريبية للشــركات اإلســتراتيجياإل

 ية العالمية في الساحة الدولية.سرائيلنمو الشركات اإل

o ية للحفــاظ علــى مقرهــا الرئيســي فــي ســرائيلوضــع برنــامج لتحفيــز الشــركات اإل

 .والنظر في تقديم إعفاء ضريبي على الفائدة من مصادر أجنبية إسرائيل

o  وتقديم إعفاءات ضريبية لتحويل رأس المال والمعدات بين الفروع الداخلية و

  عها في الخارج.فرو 

  وتدعو الخطة الي ما يلي:

  إنشاء آليات تمويل صغار المشاريع المبتدئة. 



  

٣٣٤  

  جمع البيانات وتطوير منهجيات لتقييم الحكومة. 

  قرارباستثمارات كبيرة في التدريس الجامعي والبحث.اإل 

  .عمالتشجيع االبتكارونقل المعرفة إلى قطاع األ 

  األكاديمية وغير األكاديمية التي اختارتهاالتعاون بين المؤسسات البحثية  

وينبغــي النظــر فــي الــدور القــوي  للمجلــس الــوطني للعلــوم والتكنولوجيــا تحــديث أنظمــة  

 الجامعات.

 تقديم حوافز للجامعات والكليات للتفاعل مع التكنولوجية. 

 .توسيع نطاق التعاون بين مراكز البحث والتطوير المحلي والكليات المحلية 

  لتنمية واستيعاب التقنيات المبتكرة.تعزيزا 

  

 :التعليق

النحـو  ىوذلك عل م٢٠٢٨بتطوير مؤسساتها العلمية و العسكرية لتالئم مخطط  إسرائيلقامت 

  التالي:

، ية  لصيانة وٕاصالح الطائرات المدنية والعسكريةسرائيلمؤسسة الصناعات الجوية اإل .١

) إســرائيلمعــات الصــناعية فــي (وتعتبــر اليــوم مــن أضــخم المج، وهــى مملوكــة للدولــة

% مـن ٦٠وتقـوم بتصـدير ، عامـل ٢٥٠٠٠من  أكثرحيث يعمل بها ، طالقعلى اإل

 ١ويبلـغ متوسـط دخلهـا السـنوي ، منتجاتها للخارج والباقي لصـالح المؤسسـة العسـكرية

) والطـائرات ٢٠٠٠(الفـي) (فـانتوم ، وقد أنتجت المقاتالت (كفيـر)، مليار دوالر ٢ -

 (وست وند). المروحية مثل

ية وهــي مــن أقــدم مؤسســات الصــناعة الحربيــة ســرائيلؤسســة الصــناعات العســكرية اإلم .٢

الصغيرة والذخائر  سلحةها بتصنيع األأعمالوبدأت ، وتتبع وزارة الدفاع، )إسرائيلفي (

وتبلــغ قيمــة مبيعاتهــا فــي ، عامــل ١٥٠٠٠مــن  أكثــرويعمــل بهــا اليــوم ، الخاصــة بهــا

% مخصـــــص ٤٠منهـــــا ، مليـــــون دوالر ١٠٠٠ - ٨٠٠ الســـــنوات األخيـــــرة مـــــا بـــــين



  

٣٣٥  

الثقيلـــة مثـــل  ســـلحةاأل، الصـــغيرة ســـلحةهـــا ليشـــمل بجانـــب األإنتاجويتنـــوع ، للتصـــدير

والقـــــــذائف ، والعربـــــــات المدرعـــــــة، مـــــــم بأنواعهـــــــا١٠٥والمـــــــدافع ، الدبابـــــــة (ميركافـــــــا)

  والمدافع المضادة للطائرات.، الصاروخية

وهـــدفها الـــرئيس البحـــث وتطـــوير ، وزارة الـــدفاعوتتبـــع ، هيئـــة تطـــوير الوســـائل الحربيـــة .٣

ـــا المتقدمـــة ـــدة اعتمـــاًدا علـــى التكنولوجي ـــرامج ، وســـائل قتاليـــة جدي ووضـــع الخطـــط والب

إمـا بالتصـميم المحلـي ، المختلفة الخاصة بتطـوير وسـائل وتقنيـات تبـرز الحاجـة إليهـا

ه مـن كما تصنع ما تقـوم بتصـميمه وتطـوير ، أو الحصول على رخصة بها من الخارج

، ومعـــــــدات التوجيـــــــه والتصـــــــويب، وأبرزهـــــــا الصـــــــواريخ الموجهـــــــة، ومعـــــــدات أســـــــلحة

 وأجهزة قياس المسافات اإللكترونية.، والحاسبات اإللكترونية

شركة سولتام إحدى شركات مجمع كور الصناعي التابع للهستدروت وتنـتج الهاونـات  .٤

 دا.وذلك بالتعاون مع شركة (تابيال) في فنلن، بأنواعها وذخيرتها

وتنـــتج البطاريـــات ، شـــركة تـــاديران ملكيتهـــا مشـــتركة بـــين وزارة الـــدفاع ومجمـــع (كـــور) .٥

 تصـالوالصناعات اإللكترونية مثل الحاسـبات وأجهـزة اال، واألجهزة الالسلكية، الجافة

، والطــــائرات بــــدون طيــــار لمهــــام االســــتطالع والقيــــادة والســــيطرة، ومعــــدات التشــــويش

 المدني.باإلضافة لمنتجات تخدم القطاع 

فرنســي يملــك شــركة  أعمــالشــركة بيــت شــيمش  وملكيتهــا مشــتركة بــين الدولــة ورجــل  .٦

(فـانتوم ، (كفيـر)، المحركات النفاثة الخاصة بالطـائرات (نوحاماحسـتر) نتاجفرنسية إل

 ومحرك المروحية (سوبر فريلون.، )٤ -

المتقدمــة  وتنــتج المعــدات ذات التكنولوجيــا، شــركة إيلــوب متفرعــة مــن شــركة (تــاديران) .٧

ونظـم المراقبـة ، ومحـددات المـدى، تجـاهومحـددات اال، مثل نظم الرؤية الليليـة السـلبية

 البعيدة.

، شركة اليسـرائيل يشـترك فـي ملكيتهـا شـركة (تـاديران) وبعـض المسـتثمرين األمـريكيين .٨

 والحاسبات العامة الرقمية.، تتصاالأجهزة ومعدات اال إنتاجها في أعمالوتنحصر 

  



  

٣٣٦  

 في اهتمامها في مجال الصناعات العسكرية ما يلي: ئيلإسراوتضع 

والتي تعتبر شديدة االحتياج ، على تصدير المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة التركيز -

ومــن أهــم هــذه المعــدات نظــام رادار اإلنــذار ، فــي منــاطق التــوتر والنزاعــات فــي العــالم

حيـــث باعـــت ، الصـــينخاصـــة فـــي كـــل مـــن الهنـــد و ، المبكـــر المحمـــول جـــًوا (فـــالكون)

  مليار دوالر. ١,١) إلى الهند ثالثة أنظمة (فالكون) بعقد قيمته إسرائيل(

هانتر) إلى كثير من دول ، ماستيف، كما تقوم بتصدير طائرات بدون طيار (شماوت -

العــالم بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة بــأفرع قواتهــا المســلحة الثالثــة البحريــة والجويــة 

ام الصــاروخ (أرو/ حيــتس) المضــاد للصــواريخ مــن أبــرز المعــدات ويعتبــر نظــ، والبريــة

حيث يبلغ حجم ، ) إلى تركيا والهند وغيرهما من الدولإسرائيلالحديثة التي تصدرها (

 مليار دوالر. ٢,٥صفقة الصواريخ (أرو) للهند 

هــــا الصــــناعية أقمار لتصــــدير تكنولوجيــــا  إســــرائيلفــــي ذات الوقــــت الــــذي تســــعى فيــــه  -

، أرضجـــو/ ، وذخائرهـــا الذكيـــة (صـــواريخ جـــو/ جـــو، طـــراز (أوفيـــك) التجسســـية مـــن

ــــة موجهــــة) ــــذوفات مدفعي ) إســــرائيلكمــــا تطــــور (، وزوارق الصــــواريخ (ريشــــيف)، ومق

) وتحـــــديثها بأنظمـــــة توجيـــــه ٢١ -المقـــــاتالت الهنديـــــة ذات األصـــــل الروســـــي (مـــــيج 

 ).إسرائيلت من صنع (اتصاالرادارات وأنظمة 

o وتحــــــديث الــــــدبابات ، )٤، ٣، ٢، ١(ميركافــــــا  المــــــدرعات: تصــــــنيع الدبابــــــة

وتصــــــنيع العربــــــة المدرعــــــة (راقــــــي) والعربــــــة المدرعــــــة ، الروســــــية المتقادمــــــة

بتســليحها بصــواريخ  ١١٣ -وتطــوير العربــة المدرعــة األمريكيــة م، (شــاوت)

 مضادة للدبابات.

o ) ــــة  مــــم المجــــرورة١٥٥، مــــم١٠٥) المــــدافع إســــرائيلالمدفعيــــة: تصــــنع وذاتي

باإلضــافة للهاونــات ، مــم الخاصــة بالــدبابات١٢٠، مــم١٠٥ ضــاً أيو ، الحركــة

ومهاجمات الصواريخ المتحركـة متعـددة ، مم (سولتام)١٦٠، مم١٢٠، مم٨١

 إنتــاجمــم) مــع ٣٥٠(مــار ، مــم)١٦٠(الر ، مــم)٢٩٠المواســير (زئيــف مــار 

الـــــذخائر التقليديـــــة والحاملـــــة أللغـــــام وقنبـــــيالت مضـــــادة للـــــدبابات وعنقوديـــــة 

 جهة ذاتًيا.وفوسفورية مو 



  

٣٣٧  

o كما ، الطائرات: تصنع  المقاتلة (كفير) نقًال عن تكنولوجيا (ميراج) الفرنسية

نمــــوذجين مــــن المقاتلــــة (القــــى) فــــي التســــعينيات نقــــًال عــــن  إنتــــاجأكملــــت 

ثــم أوقفــت المشــروع للتكلفــة ، )١٦ -التكنولوجيــا األمريكيــة فــي المقاتلــة (ف 

يثًا للمقاتلـة األمريكيـة شـماي وأجرت مؤسسة الصـناعات الجويـة تحـد، العالية

 والمقاتلة (فانتوم).، هوك

o ) فـي إطـار القنابـل الموجهـة: القنبلـة (عـوفر) إسـرائيلالذخائر الجوية: تنـتج (

والقنبلـــة (جيـــولتيني) ، والقنبلـــة (بيراميـــدز) بتوجيـــه تليفزيـــوني، بتوجيـــه حـــراري

وخ والنظـــــام (يوريـــــل فيســـــت) نقـــــًال عـــــن الصـــــار ، وبـــــالليزر، بتوجيـــــه حـــــراري

، والصــــواريخ جــــو/ جــــو طــــرازات (شــــفرير)، (شــــرايك) أرضاألمريكــــي جــــو/ 

، )٢، ١ -(لــــوز  أرضوالصــــواريخ جــــو/ ، ٥ - ١و(يــــايثون) طــــرازات مــــن 

 (هيل فاير). ، (بوب آي)، (مافريك)، (وول آي)

، مــم٣٠، مــم٣٥، مــم٤٠، مــم٢٠تنــتج المــدافع والرشاشــات المضــادة والطــائرات أعيــرة  -

كمـا أدخلــت تحســينات علــى الصــواريخ ، المــدى (بــاراك) / جــو قصــيرأرضوالصـاروخ 

 .و(شابراك)، / جو (هوك)أرض

وذلـــك فـــي ، اهتمـــت بتطـــوير وســـائل متعـــددة للـــدفاع ضـــد الصـــواريخ البالســـتية العربيـــة -

إطــار الخطــة (حومــا) شــملت الصــواريخ (حيــتس/ أرو/ الســهم) بالتعــاون مــع الواليــات 

العاملــة بالطاقــة الكهرومغناطيســية  K. E. W الطاقــة الحركيــة أســلحةو ، المتحــدة

باإلضـافة لنظـام ، (D. E. W) (الطاقـة اإلشـعاعية الموجهـة (بـالليزر إكـس أسـلحةو 

 ألغراض الصواريخ قصيرة المدى.  THEL) الليزر عالي الطاقة

، جزئيـل، إشيف) المزودة بالصواريخ (هاربون، سعر، أنتجت لنشات الصواريخ (عاليا -

، دوب كــات، ناشــال، ســوبر دفــورا، دوريــة الســريعة (دفــوراوزوارق ال، مــم)٧٦ومــدافع 

 وصواريخ سطح/ سطح جبرائيل.، كاترمان)

وكــذلك ، أو باالستشــعار الحــراري، ســواء بتكثيــف الضــوء، تنــتج معــدات الرؤيــة الليليــة -

وأجهــزة نقــل صــور الفيــديو مــن ، وحــدات الليــزر لقيــاس المســافات باألليــاف الضــوئية
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ـــارية وجويـــأرضـــمصـــادر مراقبـــة  باإلضـــافة لمعـــدات اســـتقبال ، ة وطـــائرات بـــدون طي

 المعلومات من الطائرات بدون طيار.

، وأجهزة قياس محددات اإلرسال، اصت الالسلكي للترددات العالية جد تنتج أجهزة التن -

باإلضـــافة ألجهـــزة ، التكتيكيـــة تصـــالواإلعاقـــة ضـــد نظـــم اال، واالســـتطالع الالســـلكي

، ة اإليجابيــة والســلبية ضــد الصــواريخ الموجهــة والــراداراتٕاداريــاالســتطالع واإلعاقــة الر 

 ية أو من طائرات خاصة مجهزة مثل الطائرة (أراقا).أرضوذلك من محطات 

وقـد تمكنـت ، ٢٣٥ -واليورانيـوم المخصـب ، ٢٣٩ -ينتج مفاعـل ديمونـة البلوتونيـوم  -

قنابـل طـائرات ا (سـالًحا نوويـ ٢٥٠مـن  أكثـر) بواسطة البلوتونيوم أن تصـنع إسرائيل(

انشــــــطارية واندماجيــــــة ، ة وتكتيكيــــــةإســــــتراتيجيورؤوس صــــــواريخ وقــــــذائف مدفعيــــــة) 

كما أجرت عدة تجارب نووية بعضها في النقب واآلخر فـي جنـوب إفريقيـا ، ونيترونية

 .والهند.

ومهيجـات الجلـد ، تصنيع جميع أنواع غازات الحرب مثل المضادة لألعصاب (زاريـن -

، والمســيلة للــدموع، وســموم الــدم، ضــافة لغــازات مهيجــة للرئــةباإل، مطــرد)، (فوســجيتى

، والغــــازات المتحــــدة، والســــموم الفطريــــة (التركســــينات)، والمــــواد الحارقــــة مثــــل النابــــالم

كمـــا ، والغـــازات الثنائيـــة، وتغلـــيظ بعـــض الغـــازات شـــبه المتحـــدة لزيـــادة مـــدة اســـتمرارها

 ع الكيماوي اإلشعاعي.) جميع مهمات الوقاية وأجهزة االستطالإسرائيلتصنع (

ــــة مــــن إســــرائيلتصــــنع ( - ــــا) نوعيــــات مختلف الحــــرب  أســــلحة) فــــي مصــــنع (نــــيس زيون

والفيروســية (الحمــى ، والبكتيريــة (الجمــرة الخبيثــة)، البيولوجيــة مثــل األراضــي الفطريــة

  وأمراض الركتسيا (التيفوس).، والجدري، الصفراء

السياســي للمجتمــع  قتصــادكيــب االفــي تر  الصــناعة الحربيــة مركــزًا رئيســيا كمــا تحتــل -

ية ســـواء علـــى صـــعيد ســـرائيلفـــي رســـم السياســـات اإل وتـــؤدي دورًا محوريـــا، يســـرائيلاإل

ية والعالقـات الدوليـة ويتضـح ذلـك ممـا قتصـادة أو التوجهات االستراتيجيالتوجهات اإل

 :يلي

ي ترسانة عسكرية هائلة وأصبحت من أهـم صـانع إسرائيلتدعم الصناعة الحربية في  -

 ومصدري األجهزة اإللكترونية الحربية في العالم.
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أصـــبحت الصـــناعة الحربيـــة المركـــز الـــذي يـــدور فـــي فلكـــه مـــا عـــرف باســـم المجمـــع العســـكري  

، وقيــادات االســتخبارات، يســرائيلوهــو مجمــع يشــمل القيــادات العســكرية للجــيش اإل، الصــناعي

ـــدفاع ومـــن الممكـــن القـــول أن هـــذا ، حـــاثوالقيـــادات العلميـــة فـــي معاهـــد األب، وقيـــادات وزارة ال

  المجمع أصبح أهم مجال صنع الزعامات السياسية والعسكرية.

مــن تطــوير صــناعتها الحربيــة بشــكل جعلهــا صــناعة مهمــة علــى الصــعيد  إســرائيلوقــد تمكنــت 

نحــو تحقيــق التفــوق العســكري والتكنولــوجي  إســتراتيجيوذلــك تحقيقــًا لهــدف أمريكــي ، العــالمي

ومــن جهــة أخــرى تهــدف الواليــات المتحــدة ، تجمــع للــبالد العربيــة المحيطــةضــد أي  ســرائيلإل

  يسرائيلتعتمد على التفوق التكنولوجي اإل إسرائيللجعل الدول العربية التي تتصالح مع 

ية ال يقتصــر علــى ســرائيلوموضــوع انتقــال التكنولوجيــا الحديثــة أصــبح فــي العالقــة األمريكيــة اإل

ية قدرة سرائيلفقد أصبح لدى المؤسسات اإل، ية إلى الواليات المتحدةئيلسراانتقال التكنولوجيا اإل

  مستقلة على تطوير التكنولوجيا.

المفاهيم الجديدة التي بلورت مظاهر الثورة المعلوماتيـة والتقـدم التكنولـوجي  إسرائيلواستثمرت  

عت أن توظـف مـا واسـتطا، وحركة المتغيرات فـي العـالم ومظـاهر االعتمـاد المتبـادل، المتسارع

ومهـارة ، همـا: مهـارة اسـتخدامها، تمخضت عنه مـن تكنولوجيـات أو تقنيـات متعـددة فـي آليتـين

ية عــن طريــق تأســيس بنيــة معرفيــة وتربويــة ســرائيلاســتقبالها. وتولــدت المنجــزات التكنولوجيــة اإل

  .حديثة عابرة للثقافات.

ة ألية دولة تتوقف علـى عناصـر ثالثـة: ية أن التنمية الشاملسرائيلوأدركت المؤسسة العلمية اإل

أولها: الوعي بمشكلة التخلف وأبعادها. وثانيها: الـوعي بضـرورة القضـاء علـى مشـكلة التخلـف 

باإلضــافة إلــى وجــود ، والــتخلص منهــا. وثالثهــا: الــوعي بأســاليب القضــاء علــى ظــاهرة التخلــف

  .سسات العلميةفكر أو فلسفة أو عقيدة توجه وتنظم مسار حركة األفراد في المؤ 

آالف شخص لذا تتمتـع بعـدد يفـوق  ١٠لكل  ٧٦ إسرائيلوقد بلغت نسبة العلماء والتقنيين في 

غيرهــا كثيــرًا فــي نشــر البحــوث فــي مجــاالت العلــوم الطبيعيــة والهندســية الوراثيــة ممــا أســهم فــي 

  .خلق بيئة علمية اعترفت فيها بالباحث المتفرغ كعضو في المجتمع له دوره المهم
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حيث ، إسرائيلفي دعم أنشطة البحث والتطوير في  دورًا مهما أيضاً ، تمويل الخارجيويلعب ال

% من ميزانيات البحث العلمي تأتي من مصادر خارجية علـى رأسـها الواليـات المتحـدة ٤٠إن 

  األوروبي. تحادثم فرنسا واال، األميركية تليها ألمانيا

، التطـوير العلمـي اللجنــة الوزاريـة للعلـوم والتكنولوجيــاوتضـم السياسـة الحكوميـة لبــرامج البحـث و 

ولو قدرنا عـدد ، كما تعزز في اللحظة نفسها مجاالت النشر العلمي، ووزارة العلوم والتكنولوجيا

المكانـــة األولـــى بنســـبة  إســـرائيللتبـــوأت ، مقارنـــة بعـــدد الســـكان، العلمـــاء الـــذين ينشـــرون بحوثـــاً 

 .نجلتراإ و ، من الواليات المتحدة األميركية ال لكل عشرة آالف نسمة وتسبق ك ١١،٧

، ية أهمية اإلطالع على ما يجري مـن أبحـاث فـي البلـدان األخـرىسرائيلوأدركت المؤسسات اإل

ضـــرورة ال بـــد منهـــا وقادهـــا ذلـــك إلـــى وضـــع برنـــامج خـــاص بالترجمـــات العلميـــة كمـــا اهتمـــت 

عمالها لغــة موحــدة للحــديث داخــل بهــدف إحيائهــا واســت، بترجمــة األدب العبــري وتــاريخ العبريــة

إلــى وظــائف تكنولوجيــة علميــة جديــدة ممــا يتطلــب زيــادة المــدارك  إســرائيلثــم الحتيــاج ، الدولــة

وتطبيق تجاربهم العلمية لإلسهام ، وأخيرًا تطوير بحوث الدول المتقدمة، يإسرائيلالمعرفية لكل 

  .إسرائيلفي وتيرة االبتكار واإلبداع داخل 

في هذا السياق إلى استثمار تكنولوجيا المعلومات في الحقل التربوي على نحو  إسرائيلوسعت 

فـــي منـــاهج جميـــع المراحـــل ، يهـــدف إلـــى تطـــوير نظـــم التعلـــيم لكـــي تـــتالءم مـــع لغـــة الحاســـوب

، الحاســب اآللــي المحمــول الــذي يعمــل بطريقــة برايــل نتــاجإجــراء البحــوث الالزمــة إل، الدراســية

    حق المجتمع في المعرفة.و  تنظيم جامعة تل أبيب لمشروع

لـــــ "معهــــد  ســــاسية اهتمامــــًا فعليــــًا وحقيقيــــًا للعلــــم. فوضــــع الحجــــر األســــرائيلوأولــــت القيــــادة اإل

فقــد وضــع ، . أّمــا "الجامعــة العبريــة"١٩٢٤وبــدأ يســتقبل الطلبــة عــام ، ١٩١٢التخنيــون" عــام 

المؤّسسة العسكرية . ولعبت ١٩٢٥وبدأت تستقبل الطلبة عام  ١٩١٨لها عام  ساسالحجر األ

دورًا كبيــرًا فــي تنشــيط البحــوث ضــمن مؤّسســاتها وضــمن الجامعــات ومراكــز األبحــاث المنتشــرة 

وأصــبح العلــم حتــى قبــل الكيــان الصــهيوني جــزءًا ، فــي المــدن والبلــدات والمســتوطنات اليهوديــة

ت علمّيـة نظمـت "الهاجانـا" وحـدا ١٩٤٧ة الحركـة الصـهيونية. فمنـذ عـام إسـتراتيجيمن  ياأساس

ســـواء داخـــل ، فكانـــت النـــواة األولـــى للمؤّسســـات العلميـــة الحقـــاً ، بحثّيـــة ضـــّمت أفضـــل العلمـــاء

العـدد ، القاعدة العلمية المتينة إقامة) على إسرائيلالمؤسسة العسكرية أو خارجها. ولقد ساعد (

ى أن نسـبة الهائل من العلمـاء األوروبيـين الـذين هـاجروا إليهـا. وقـد أشـارت دراسـة أكاديميـة علـ
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بالمائــــة مــــن مجمــــوع  ٣٣حــــوالي  ١٩٦٨) بلغــــت فــــي عــــام إســــرائيلالعلمــــاء المهــــاجرين إلــــى (

وأّن ، الوافدين  بالمائة من العاملين في الحقل الطبي هم من المهاجرين ٨٦وأّن حوالي ، الهجرة

 ١٩٦٣"الجامعــة العبريــة". وفــي عــام  أســاتذةبالمائــة مــن  ٦٥نســبة الكفــاءات األوروبيــة تســاوي 

وفــي عــام ، فقــط ولــدوا فــي فلســطين ٥٤مــنهم ، ًا فــي "الجامعــة العبريــة"أســتاذ ٤٥٧كــان هنالــك 

ولـــدوا فـــي فلســـطين أمـــا فـــي معهـــد  ١٠٥ًا فـــي الجامعـــة مـــنهم أســـتاذ ٧٢١كـــان هنالـــك  ١٩٦٦

فقــط ولــدوا فــي فلســطين. كمــا  ٣٤مــنهم ، اً أســتاذ ٢٥٥كــان يوجــد  ١٩٦٤"التخنيــون" ففــي عــام 

وللقيــام ببحـوث مشــتركة ، ية) بإرسـال العلمــاء لقضـاء فتــرات مختلفـةرائيلســاهتمـت المؤّسسـة (اإل

األمــر الــذي منحهــا امتــدادًا وشــبكًة ، مــع مختلــف جامعــات ومعاهــد ومراكــز البحــث فــي العــالم

   علمية ال يوجد لها مثيل في أي بلد من بلدان الشرق األوسط.

) بقــّوة وبخــط بيــاني متصــاعد ألجــل لإســرائيولقــد ســاعدت الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا (

حيـث منحتهـا األمـوال الطائلـة ووقعـت عقـودًا مـع ، يةساسـبناء القاعـدة العلميـة ـ التكنولوجيـة األ

) إسرائيلية) إلجراء بحوث مشتركة. ومنذ األيام األولى لقيام (إسرائيلعلماء وجامعات ومراكز (

كات األمريكيــة لتوظيــف خبراتهــا (فــي شــّجعت الحكومــات األمريكيــة ومجالســها التشــريعية الشــر 

). وهـذه السياسـة لـم تكـن إسـرائيلشركات أو فروع للشركات األمريكيـة داخـل(  ٕاقامةو ، )إسرائيل

) امتـــدادًا لهـــا فـــي الشـــرق األوســـط. إســـرائيلة الواليـــات المتحـــدة بجعـــل (إســـتراتيجيبمعـــزل عـــن 

، )إسـرائيلنية البحث العلمـي فـي (بالمائة من ميزا ٢٠من  أكثرفالواليات المتحدة تمّول وحدها 

) والتــي نشــرت إســرائيلالتــي أجريــت فــي (، بالمائــة مــن العــدد الكّلــي للبحــوث ٤٠مــن  أكثــروأنَّ 

   في الخارج كانت ممّولة من جانب الواليات المتحدة والدول األوروبية. 

الطاقــة  ) االهتمــام بمســائلإســرائيلة مســتقبلية بــدأت المؤّسســات فــي (إســتراتيجيوضــمن رؤيــة 

، واإللكترونيات والليزر والكيمياء والفيزياء النظرية والتطبيقية وعلوم الحاسبات، وخاصة النووية

(بعـد خمـس سـنوات مـن قيامهـا رسـميًا) تأّسسـت لجنـة  ١٩٥٣ويكفي أن نتذكر أنه في حزيران 

رئيسـًا ، ن"وعّين "الدكتور أرنسـت برغمـا، ) لتعمل ضمن وزارة الدفاعإسرائيلالطاقة الذرية في (

ثـــم أصـــبح فيمـــا بعـــد رئيســـًا لقســـم البحـــث ، لهـــا. وهـــو الـــذي اكتشـــف اليورانيـــوم فـــي الفوســـفات

والتطــوير فــي وزارة الدفاع.وقــد ضــّمت الطاقــة الذريــة كبــار العلمــاء فــي هــذا المجــال مــن "معهــد 

بعــــد أن حــــّددت ، ي"ســــرائيلو"التخنيــــون" و"مجلــــس األبحــــاث اإل، و"الجامعــــة العبريــــة"، وايــــزمن"

  .مهماتها العلنّية والسرّية بدّقة ووضوح
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عـالوة ، لتـدريب كوادرهـا فـي المجـال النـووي، ) مفاعـل "ناحـال سـوريك"إسـرائيلوقد اسـتخدمت (

علــى اســتعماله للقيــام بسلســلة مــن األبحـــاث.. ومــن الطبيعــي أن هــذه الخطــوات التــي "تمّثلـــت 

مـع مـا ، مفاعـل ديمونـا"، روبـين مفاعـل النبـي، ناحال سوريك، مفاعالت "ريشون ليزيون إقامةب

رافقها من تعاون وثيق مع كـل مـن فرنسـا وألمانيـا وهولنـدا وجنـوب أفريقيـا (وقصـة هـذا التعـاون 

ات اتجاهـــية) بســـرائيلكانـــت تصـــّب كلهـــا فـــي القاعـــدة العلمّيـــة ـ التقنيـــة (اإل، طويلـــة ومعّقـــدة)

   تأتي التكنولوجيا النووية على رأسها:، وتطبيقات مختلفة

قنبلـة انشـطارية أصـغر  ٢٠٠-١٥٠) تملك مخزونًا من القنابل النووية يتـراوح بـين إسرائيلإن (

   حجمًا وأشّد تأثيرًا من قنبلتي هيروشيما وناجازاكي.

   ميغاوات. ١٥٠إّن مفاعل "ديمونا" رفعت قدراته إلى 

   ) أنتجت قنابل النيوترون والقنابل الهيدروجينية.إسرائيلإن (

فقــد ، )ســرائيلوالــذي أشــرف علــى بنــاء القــدرات النوويــة (إل، رئــيس الدولــة، ريــز"أّمــا "شــميون بي

اعترف بمنتهى الوضوح والصراحة أنهم صنعوا أسلحتهم النووية البتزاز العرب وردعهم بقولـه: 

   "لقد بنيُت ديمونا من أجل الوصول إلى أوسلو..." 

  

يؤّكــد امتالكهــا ، ية)ســرائيلنوويــة (اإلإّن مــا أشــرنا إليــه مــن خطــوات ومراحــل وبــرامج للقــدرات ال

   للعناصر الرئيسة اآلتية:

إنـه ، إذ تقّدر المصادر العلميـة الغربيـة، القاعدة العلمية والتكنولوجية والخبرات النووية -

ــــًا حــــوالي ســــرائيليتــــوفر (إل (ألفــــي) عــــالم وخبيــــر ومهنــــدس وفنــــي فــــي  ٢٠٠٠) حالي

معهـــد علمـــي ومركـــز  ٦٠٠بحـــوالي  اتصـــالوهـــم علـــى ، المجـــاالت النوويـــة المختلفـــة

كمــا تهــتم بتشــجيع هجــرة العلمــاء اليهــود مــن ، للبحــوث النوويــة فــي حــوالي ثمــاني دول

شــتى أنحــاء العالم.ولــديها مؤّسســة الطاقــة النوويــة ذات النشــاط الكبيــر فــي الجامعــات 

). وتشــرف علــى جميــع األبحــاث النوويــة إســرائيلوالمعاهــد التكنولوجيــة داخــل وخــارج (

جميـــع المفـــاعالت  أيضـــاً وتـــدير ، ية)ســـرائيلتجـــري فـــي الجامعـــات والمعاهـــد (اإلالتـــي 

). ومن أبرز األبحاث التي أشرفت عليها إسرائيلوالمنشآت والمشروعات النووية في (

المــاء الثقيــل الــذي قامــت بــه شــعبة النظــائر فــي "معهــد  إنتــاجمشــروع ، هــذه المؤّسســة
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% من متطلبات ٩٥لك قادرة على تأمين ) نتيجة لذإسرائيلحيث أصبحت (، وايزمان"

   والتي يبلغ قيمة الغرام منها حوالي ألفي دوالر.، العالم من هذه المادة

   ـ المفاعالت والمنشآت النووية. -

    النووية. سلحةـ أنواع وأحجام مختلفة من األ -

 ٤وف  ١٥وٕاف  ١٦النوويـة (طـائرات الفـانتوم: إف  سلحةاأل ٕاطالقوسائل توصيل و  -

ـ  أرض) + صواريخ إسرائيل( إنتاجوطائرة "الكافيير" من ، طائرات سكاي هوكو ، ي)

ذخــــائر  إطـــالق" و"كـــروز" + مــــدافع قـــادرة علــــى ٢مـــن طــــراز "النـــس" و"أريحــــا أرض

   نووية).

وحجــم ، ) فــي ميــدان األبحــاث العلمّيــة وتطــوير التكنولوجيــاإســرائيلوٕاذا أردنــا معرفــة مــا بلغتــه (

فالبـــّد مـــن إلقـــاء نظـــرة علـــى "التقريـــر الســـنوي لـــوزارة ، وبـــين دول العـــالمالعالقـــات القائمـــة بينهـــا 

. وهـــو -٣٤ ١٩٩٧و ١٩٩٦و  ١٩٩٥الـــذي صـــدر مـــؤخرًا عـــن األعـــوام ، ية"ســـرائيلالعلـــوم اإل

ية ساســـة التـــي تقـــع بـــين األبحـــاث األســـتراتيجييقتـــرح إعطـــاء أولويـــة لمـــا يســـّميه باألبحـــاث اإل

) كانـــت إســـرائيليـــة (التســـويقية). ويشـــير التقريـــر إلـــى أن( واألبحـــاث التطبيق، (العلميـــة البحتـــة)

تحتل المرتبة األولـى أو الثانيـة فـي العـالم فـي الفئـة التـي يحـّددها عـدد المنشـورات العلميـة لكـل 

هـي عضـو فـي المجموعـة النخبويـة والمؤّلفـة مـن ، ) إلى جانب أربع دول أخـرىإسرائيلفرد. و(

   مهنة علمية.خمس دول رائدة في سٍت من أصل عشرين 

والمرتبــة ، ) تحتــل المرتبــة األولــى فــي علــوم الكومبيــوترإســرائيلفــإّن (، وطبقــًا للمعــايير الدوليــة

   والمرتبة الخامسة في مجاالت الفيزياء والبيولوجيا والميكروبيولوجيا..، الثالثة في الكيمياء

، ة"ســتراتيجيوير األبحــاث اإلإنَّ المبــادئ والبــرامج التــي وضــعتها "اللجنــة الوطنيــة التنفيذيــة لتطــ

ة بالتعـاون مـع سـتراتيجيواللجـان الوطنيـة لألبحـاث اإل، و(المعروفة كذلك بـ"لجنة الثالثة عشر")

أو علــــى تحســــين ، رّكــــزت علــــى الجهــــود الخاّصــــة بتطــــوير تكنولوجيــــا جديــــدة، "وزارة العلــــوم"

رات الصـــــــناعة مـــــــع قـــــــد يااقتصـــــــادالتكنولوجيـــــــات الموجـــــــودة الممكـــــــن تطبيقهـــــــا والمنســـــــجمة 

   ية).سرائيل(اإل

مـن  أكثـردعمت الوزارة برامج األبحاث إلى حد تخصـيص ، وضمن إطار الموازنة المخّصصة

ولشـراء ، ي) جديـد لمشـاريع األبحـاث ولتـدريب القـوة البشـرية العلميـةإسرائيلمليون شيكل ( ١٢٠
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أهيـل "مركـز الميكـرو ـ وإلعـادة ت، تجهيزات علمية محّددة ولتأسيس "مركـز الكومبيـوتر المتفـوق"

بعد تعـّرض "المركـز" ألضـرار جسـيمة ، ) للتكنولوجيا"إسرائيلإلكترونيات" في "معهد تخنيون ـ (

   نتيجة الحريق.

ة في التكنولوجيا المعلوماتية" استُثمر ستراتيجيوبناء على توصيات "اللجنة الوطنية لألبحاث اإل

أعوام لتأسـيس "مركـز الكومبيـوتر المتفـّوق". ي) جديد في مدى أربعة إسرائيلمليون شيكل ( ٢٥

وقــد انضــّمت لجنــة التخطــيط والموازنــة فــي مجلــس التعلــيم العــالي إلــى هــذه المبــادرة واســتثمرت 

بهــدف تمكينهــا ، مبلغــًا ممــاثًال لشــراء كومبيــوترات أقــل ثمنــًا لكــن ذات فاعليــة مالئمــة للجامعــات

(الذي يقع في حرم ، الكومبيوتر المتفّوق" من تنسيق نشاطاتها في مجال الكومبيوتر مع "مركز

"جامعـــة تـــل أبيـــب" ويتضـــمن كومبيـــوترين متفـــّوقين). وهـــو جـــاهز لخدمـــة جميـــع المســـتخدمين 

) ـ ســواء أكــانوا فــي الجامعــات أم فــي مراكــز األبحــاث أم فــي قطــاع إســرائيلالمحتملــين فــي (

   الصناعة.

إلنشــاء احتيــاط ، ) جديــدإســرائيلمليــون شــيكل ( ٢،٩والجــدير بالــذكر أنــه تــم تخصــيص مبلــغ 

   من األفكار التكنولوجية المبتكرة ولدراسة مدى قابلية هذه األفكار للتطبيق. إستراتيجي

فقــد كانــت تهــدف إلــى تســهيل تطبيــق ، ةســتراتيجين الموازنــة الُمخصَّصــة لبرنــامج األبحــاث اإلإ

   نشاطات األبحاث وفق البنود التالية:

مويل استمرار مشاريع األبحاث وُيطّبق هذا النشاط تبعًا لما ت تمديد مشاريع األبحاث: .١

   كان مخّططًا.

إضـــافة مشـــاريع أبحـــاث جديـــدة إلـــى مجـــاالت موجـــودة أصـــًال متفّرعـــة مـــن  التوّســـع: .٢

   ميادين األبحاث السّتة المحّددة بأنها "ذات أولوية وطنية".

   ت األولوية الوطنية".إضافة مجاالت جديدة متفرعة من الميادين الستة "ذا الزيادة: .٣

ة إسـتراتيجيتعزيـز نشـاطات أبحـاث جديـدة فـي مواضـيع بحـث  ميادين أبحـاث جديـدة: .٤

   ية تتعّلق بمشكالت البيئة والموارد المائية.أساس

  



  

٣٤٥  

ية) واألطـراف األخـرى التركيـز علـى سـرائيلات المشـار إليهـا بـين "وزارة العلـوم" (اإلتفاقوتبرز اال

   النقاط التالية:

   عالقات علمية ثابتة مع البلدان المميزة والرائدة في مجاالت علمية محّددة. تشكيل -

غيــــر متــــوافرة فــــي ، كســــب إمكانيــــة الوصــــول إلــــى معلومــــات خاصــــة (ثمينــــة للغايــــة) -

   ).إسرائيل(

   كسب إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل أجنبية. -

وهــو مــا يشــّكل ، عالميــة  عضــو نشــيط فــي منظمــات علميــة إســرائيلإضــافة إلــى مــا تقــّدم فــإن 

ــــــة ــــــاحثين ، اعترافــــــًا بقــــــدراتها العلميــــــة. فمــــــن وجهــــــة النظــــــر المهنّي ــــــن هــــــذه العضــــــوية الب تمّك

، )إسـرائيلهي غير متوافرة في (، يين) من استخدام تجهيزات متطورة وثمينة لألبحاثسرائيل(اإل

ّلــق ومــن الحصــول علــى أحــدث المعلومــات فيمــا يتع، ومــن المشــاركة فــي عــروض فــي الخــارج

ومن التأثير علـى القـرارات المتخـذة علـى صـعيد ، بالتطّورات التي تطرأ على مجاالت اهتمامهم

) فـي إسـرائيلومـن تعزيـز موقـع (، دولي (خصوصًا في ما يتصل بعلوم الحياة والعلـوم الدقيقـة)

   المجتمع الدولي.

األوروبـي" هـي  تحـاد) كعضو في "برنامج األبحاث والتطـوير التـابع لالإسرائيلأّن واقعة قبول (

) العلميـة الدوليـة فـي األعـوام األخيـرة وتعـّد "وزارة إسـرائيلالخطوة األهـم التـي كسـبتها عالقـات (

كـًا ، ية) أن الـدخول فـي هـذه البرنـامجسرائيل(اإل، العلوم" يًا لتعزيـز التعـاون بـين أساسـيشـّكل محرِّ

، ) عموماً إسرائيلثمر للعلوم (في وكذلك لتعزيز التطوير الم، المؤّسسات األكاديمية والصناعية

   ة خصوصًا.ستراتيجيولألبحاث اإل

إْن ، تطورًا فـي المنطقـة كثر) تضّم شبكة من األبحاث العلمية والتكنولوجية هي األإسرائيلأّن (

ية) اليـوم سـرائيل.وأبرز ظهـور للتقـدم فـي البحـوث العلميـة (اإلأيضـاً لم يكـن بالمقارنـة مـع أوروبـا 

) إلـى منـافس إسـرائيلحيـث تحّولـت (، (High - tech) تكنولوجيـا العاليـةهـو فـي مضـمار ال

   قوي ألهم دول العالم في هذه الصناعة.

ية) وعلـى معاهـد سـرائيل) بصورة خاصة على الجامعات (اإلإسرائيلويعتمد البحث العلمي في (

علـى اخـتالف  إلـى الصـناعة أيضـاً لكنه لـم ينحصـر فيهـا فقـط وٕانمـا يمتـد ، األبحاث التابعة لها
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ونحــو خمســين فــي المئــة ، آالف طالــب جــامعي ١٠٥مــن  أكثــرأنواعهــا. وفــي جامعاتهــا اليــوم 

     من طالب الدراسات العليا في الفروع العلمية المختلفة.

بما في ذلك شـركات ناشـئة جديـدة لتصـنيع ، شركة أبحاث وتطوير ١٨٠٠) نحو إسرائيلوفي (

 ٣٠. ونجـد علـى األقـل مليـون دوالر سـنويا ٢٠مـا قيمتـه  هابرامج الكومبيوتر التي تصّدر وحد

) يعملــون فــي قطــاع البحــث والتطــوير. وحــوالي إســرائيلعــامًال مــن أصــل كــل ألــف عامــل فــي (

في المئة من إجمالي الناتج المحلّـي المـدني تـذهب إلـى مجـال األبحـاث والتطـوير. حيـث  ٢،٣

ونيــــات الــــذي يشــــمل المجــــاالت اآلتيــــة: بالمئــــة مــــن هــــذه األمــــوال إلــــى فــــرع اإللكتر  ٦٠توّجــــه 

وبـــرامج ، وأجهـــزة الـــدفاع، واإللكترونيـــات الطبّيـــة، تصـــالومعلومـــات اال، ت الالســـلكيةتصـــاالاال

وفــي الســنوات القليلــة الماضــية أصــبحت اإللكترونيــات تحتــل المرتبــة األولــى فــي ، الكومبيــوتر

   القطاع الصناعي.

فـي  ٦-٥لمـي فـي مؤّسسـات التعلـيم العـالي بحـوالي علـى البحـث الع نفاقوقّدرت الزيادة في اإل

   مليار شيكل. ٢٠) ما يزيد عن إسرائيلعلى البحث العلمي في ( نفاقالمئة. ويبلغ حجم اإل

وتبلــغ نســبة مــا تنفقــه "وزارة العلــوم" أعلــى نســبة بــين الــوزارات والمؤّسســات واإلدارات التــي تنفــق 

ي المئــــة مــــن مجمــــوع مــــا تصــــرفه بقيــــة فــــ ٨إذ تصــــرف مــــا نســــبته ، علــــى البحــــث والتطــــوير

المؤّسســــات الحكوميــــة علــــى البحــــث العلمــــي. وتتنــــاول مهّمــــات "وزارة العلــــوم" تطــــوير العلــــوم 

وٕاجــراء ، والمعــارف وبنــاء تحتيــة تــؤّمن مقّومــات العلــوم النظريــة البحتــة والتطبيقــات الصــناعية

هــا علــى أعمالالتــي تــوّزع ، قــة"يلــي ذلــك مــا تنفقــه "وزارة الطا، التجــارب التكنولوجيــة والتطبيقيــة

   واألراضي والمياه وغيرها.، العلوم الجيولوجية

) تعتمـد بشـكل كبيـر علـى إسرائيلأّن (، ويتبّين من خالل ما ينشره "المكتب الوطني لإلحصاء"

 نفـــاقالمراكـــز البحثيـــة القائمـــة داخـــل الجامعـــات ومؤسســـات التعلـــيم العـــالي. وتبلـــغ معـــّدالت اإل

، فــي المئــة ٣٠،٦بحــوث داخــل الجامعــات أعلــى نســبة فــي العــام أي حــوالي الحكــومي علــى ال

العـام علـى األبحـاث  نفـاقفـي المئـة مـن اإل ٥٢والتجارة ما نسبته  عمالبينما يصرف قطاع األ

    والتطوير.

فيمـا تبلـغ ، باحثـًا لكـّل عشـرة آالف نسـمة ١٣٥والبّد من اإلشارة إلى أّن عدد البـاحثين يتجـاوز 

مّمــا يــدّل بشــكل واضــح علــى ، باحثــًا للعــدد نفســه مــن الســّكان ٨٥لواليــات المتحــدة النســبة فــي ا
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الـذي يبلـغ ، ية) للبحـث العلمـي والصـناعي والتقنـيسرائيلمدى األهمية التي توليها الحكومة (اإل

   .ر دوالر سنويامليا ٩٠مردوده حوالي 

حول أثر ، لمانّية ـ "إريش فوالت"األ، ي لمجّلة "دير شبيغل"قتصادوفي تحقيق أجراه المحّرر اال

ـــــي اال ـــــروس ف ـــــه ، ي)ســـــرائيل(اإل قتصـــــادالمهـــــاجرين ال ـــــذي بلغت ـــــر ال ـــــوجي الكبي ـــــدم التكنول والتق

ية) فـــي البورصـــة إســـرائيلشـــركة ( ١٠٠مـــن  أكثـــريتبـــّين أنـــه يـــتم تـــداول أســـهم ، )٤١بفضـــلهم(

يــــوم مــــن بضــــائع ) تصــــّدر الإســــرائيلالتكنولوجيــــة تجاريهــــا كنــــدا فقــــط فــــي هــــذا المجــــال. وأّن (

   في المئة من إجمالي صادراتها. ٤٠التكنولوجيا العالية 

) على البحث العلمي بشكل عام ما يزيد عن مليار شيكل. ووصلت إسرائيل( إنفاقويبلغ حجم 

بســبب تطــور  ١٩٩٩بالمئــة فــي ســنة  ٩فــي هــذا المجــال إلــى حــوالي  نفــاقنســبة الزيــادة فــي اإل

  .نتاجاإل

ية بمراكــــز متقدمــــة علــــى المســــتوى العــــالمي حســــب التصــــنيفات رائيلســــوحظيــــت الجامعــــات اإل

بينمــا لــم يــرد ، علــى مســتوى العــالم ٦٤وخاصــة الجامعــة العبريــة التــي احتلــت المركــز ، الدوليــة

 ولى.ذكر أي من الجامعات العربية في الخمسمائة جامعة األ

ث بلــغ مجمــوع مــا حيــ، علــى البحــث العلمــي ضــعف مــا ينفــق فــي العــالم العربــي إســرائيلوتنفــق 

مليــار دوالر حســب  ٩علــى البحــث العلمــي غيــر العســكري مــا يعــادل حــوالي  إســرائيلانفــق فــي 

 .٢٠٠٨معطيات 

، لــف باحــث عربــيأ ١٢٤لــك حــوالي ان هنأتــذكر مصــادر اليونســكو ، وبالنســبة لعــدد العلمــاء

مصــادر أخــرى فــادت أو ، لفــاأ ٢٤يين بحــوالي ســرائيلبينمــا تــم تقــدير عــدد العلمــاء والبــاحثين اإل

لف عالم ومهندس يعملون في البحث العلمي وتصنيع التكنولوجيا المتقدمـة أ ٩٠بوجود حوالي 

 .لكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيويةخاصة اإل

وهــذا يمثــل أعلــى ، هــا القــومي علــى البحــث العلمــيإنتاج% مــن ٤,٧مــا مقــداره  إســرائيلوتنفــق 

% مــن دخلهــا القــومي والــدول ٠,٢دول العربيــة مــا مقــداره بينمــا تنفــق الــ، فــي العــالم إنفــاقنســبة 

 .% من دخلها القومي على البحث العلمي٠,١العربية في آسيا تنفق فقط 

جمـع بينمـا أ% مما ينفـق فـي العـالم ١,٠إلى  ٠,٨على البحث العلمي ما قيمته  إسرائيلوتنفق 

 أكثــرتنفــق  إســرائيلن أي أ% ممــا ينفــق فــي العــالم ٠,٤تنفــق الــدول العربيــة مجتمعــة مــا قيمتــه 



  

٣٤٨  

 إسـرائيلمن ضعف ما ينفق في الـدول العربيـة مجتمعـة علـى البحـث العلمـي والتطـوير. وتنفـق 

 % من ناتجها القومي.٤,٧على البحث العلمي ما قيمته 

ولـى المرتبـة األ إسـرائيلعلـى البحـث العلمـي فقـد احتلـت  نفـاقأما بالنسبة لنصـيب الفـرد مـن اإل

ــا بواقــع  نفقــت أمريكيــة و دوالر وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة الواليــات المتحــدة األ ١٢٧٢,٨عالمي

مـــا الـــدول العربيـــة فقـــد أدوالر.  ١١٥٣,٣جـــاءت اليابـــان بواقـــع  دوالر وثالثـــاً  ١٢٠٥,٩حـــوالي 

على البحث العلمـي حيـث  نفاقمن حيث نصيب الفرد من اإل إسرائيلقل من أجاءت مائة مرة 

ســيا بمــا فيهــا آويا علــى الفــرد والــدول العربيــة الموجــودة فــي دوالر ســن ١٤,٧نفقــت مــا معدلــه أ

دوالر وهــو مــا يســاوي مــا تنفقــه الــدول االفريقيــة  ١١,٩الــدول النفطيــة الغنيــة كــان نصــيب الفــرد 

 دوالر. ٩,٤التي تصنف بالفقيرة جدا وقد بلغ نصيب الفرد فيها ما مقداره 

لتمويــل  ٢٠١٢مــن علــى نحــو عــامانيــة األمــن الجديــدة والمقــرة فــي ميز ونتعــرض هنــا لميزانيــة األ

 تية:هداف اآلاأل

ي واســــتعماله وفــــي ضــــمن ذلــــك: االســــتعداد والنشــــاط الجــــاري ســــرائيلبنــــاء الجــــيش اإل .١

ـــاطي (النفقـــات علـــى األ جـــور والطاقـــة والطعـــام والصـــيانة؛ وشـــراء قطـــع الغيـــار واحتي

يـة (شـراء وسـائل مناستثمار في احتيـاطي الثـروة األ –الذخيرة وغير ذلك) وزيادة القوة 

  والبحث والتطوير وغير ذلك).، قتالية

مــــن ونفقــــات فــــروع التأهيـــــل تقاعـــــد جهــــاز األ –التــــزام الدولــــة عــــن نشــــاط الماضــــي  .٢

 والعائالت الثكلى في وزارة الدفاع.

وضــريبة المســقوفات ، عــائق علــى خــط التمــاس إقامــةالنفقــات علــى  –نفقــات مختلفــة  .٣

مــن نفقــة  وهــي نفقــات ليســت جــزءاً  –لــك ي وغيــر ذســرائيلعــن معســكرات الجــيش اإل

  النشاط العسكري نفسه.

  

 :تيةوتتميز ميزانية االمن من ميزانيات المكاتب الحكومية االخرى في المجاالت اآل

ن أمـــــن مخـــــول ي أن جهـــــاز األأ، طـــــارإتـــــدار الميزانيـــــة علـــــى حســـــب مبـــــدأ ميزانيـــــة  .١

 يخصص مصادر الميزانية لمختلف المهمات بحسب حاجات متغيرة.



  

٣٤٩  

 أيضــاً النفقــة ذات الصــبغة االســتثمارية ، وبخــالف القطــاع المــدني، مــنفــي مجــال األ .٢

 تسجل على أنها استهالك وعلى ذلك ال توجد فروع امنية في ميزانية تطوير الدولة.

لميزانيــات  مــن فــي جــزء منهــا بمســاعدة مــن الواليــات المتحــدة خالفــاً ميزانيــة األ تمــول .٣

  ي فقط.قتصادلجهاز االخرى تمولها مصادر اأمكاتب حكومية 

بالنفقـات  قياسـاً ، مـنتشتمل الميزانية على نفقة لدفع مرتبات التقاعد لتاركي جهـاز األ  .٤

  .المركزة في مادة ميزانية خارجية، خرىعلى متقاعدين من مكاتب الحكومة األ

  

 : منوتشمل عناصر ميزانية األ

نفقــة مــن مصــادر  –ة") ي ("الميزانيــة الشــيكليقتصــادميزانيــة مــن مصــادر الجهــاز اال .١

مــن هــذه الميزانيــة فــي نفقاتــه فــي البلــد فقــط. هــذا الذاتيــة. يســتعمل جهــاز األ قتصــاداال

 ٢٠١٠المصــدر يمــول جــل اســتعداد الجــيش والنشــاطات الجاريــة. هــذه الميزانيــة فــي 

فـي المائـة  ١١,٦العـام و  نتـاجفي المائة من اإل ٤,٨٥مليار شيكل. هي  ٣٧,٨تبلغ 

  ولة.من ميزانية الد

منيـة مـن الواليـات أمساعدة من الواليات المتحدة. يخصص جـل المسـاعدة لمشـتريات  .٢

ن يبـدل أفـي المائـة) يمكـن  ٢٦والبـاقي (نحـو مـن ، في المائة) ٧٤المتحدة (نحو من 

ويـــزاد علـــى الميزانيـــة الشـــيكلية. يفتـــرض أن تبلـــغ مســـاعدة الواليـــات المتحـــدة فـــي ســـنة 

 ٢٠٠٧وقــع فــي آب  اتفــاقبفضــل  إســرائيلطــى مليــار دوالر. وهــي تع ٢,٧٧ ٢٠١٠

مليـــار  ٣٠االمريكيـــة فحـــواه ان تحصـــل وزارة الـــدفاع علـــى مســـاعدة قـــدرها  دارةمــع اإل

. انتهــت المســاعدة المدنيــة مــن الواليــات المتحــدة ٢٠١٨ – ٢٠٠٩دوالر فــي الســنين 

سهام حاسم فـي تعزيـز الجـيش فـي إ. لهذا المصدر الميزاني ٢٠٠٨في سنة  سرائيلإل

 جاالت عابرة بالمال والتكنولوجيا مثل الذراع الجوية.م

خــالء معســكرات إ مــن بيــع المعــدات والخــدمات و  –مــن يــرادات مــن مصــادر جهــاز األإ .٣

 .٢٠١٠مليار شيكل في ميزانية   ٢,٤الجيش  مبلغ 



  

٣٥٠  

ول مـن تشـرين صـلي. فـي األالمخطـط لـه األ ٢٠١٠ – ٢٠٠٩كذلك يتوقع أن تتجاوز ميزانية 

 ١,٥بنحــو مــن  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩مــن للســنتين ت الحكومــة زيــادة ميزانيــة األطلبــ ٢٠٠٩ول األ

مـع ، نفلونزا الخنازيرإمليار شيكل لمواجهة  ٠,٥وميزانية وزارة الصحة بنحو من ، مليار شيكل

جــازت اللجنــة الماليــة أخــرى. فــي النهايــة فقــي مــن ميزانيــات الــوزارات األأتمويــل النفقــة باقتطــاع 

قيـا لنحـو مـن مليـار شـيكل فقـط.  التجـاوزات الدائمـة للميزانيـة االصـلية فأفي الكنيسـت اقتطاعـا 

  .ناقصاً  صلية قد يكون حساباً ميزانية الدولة األ أساسمن المحسوب على تشهد بان عبء األ

  

 :منيتحليل االستهالك األ

ات يقـيس النفقـ، مـن التـي تعبـر عـن التخطـيط للمسـتقبللميزانية األ مني خالفاً ن االستهالك األإ

منــي لســنة مــا لــيس هــو النفقــة الميزانيــة بالفعــل فــي هــذه فــي الماضــي. مــع ذلــك االســتهالك األ

ن الميزانيــة تتنــاول بطبيعتهــا نفقــة ماليــة ال تطــابق بالضــرورة االســتهالك ألى حقيقــة إالســنة. فــ

منـي. سـبب ذلــك مـن علـى مـواد نفقــة ال يشـتمل عليهـا االسـتهالك األتشـتمل ميزانيـة األ، بالفعـل

منـي بحسـب قواعـد حسـابات دوليـة وهـذه ال أحصاء يبلغ عن اسـتهالك المكتب المركزي لإلن أ

  .يإسرائيلنها قرار تماثل بنية ميزانية االمن أل

يشــتمل علــى النفقــات المباشــرة ، منــي فــي الحسـابات الوطنيــةعلـى حســب تعريــف االســتهالك األ

  :من كما يليللحكومة على األ

ولمـــواطنين يعملـــون فـــي الجـــيش ، لزاميـــة والدائمـــةاإلجـــور لجنـــود الخدمـــة أمـــدفوعات  .١

خـــرى (الطعـــام والمالبـــس أوتكـــاليف قـــوة بشـــرية ، خـــرين فـــي وزارة الـــدفاعوالعمـــال اآل

نــاس الخدمــة الثابتــة والعمــال الثــابتين فــي وتحويــل نفقــة تقاعــد أل، فضــاالت مختلفــة)إ و 

ة التــأمين ومــدفوعات لمــن يخــدمون فــي قــوات االحتيــاط بواســطة مؤسســ، جهــاز االمــن

منــي غيــر الصــافي فــي فــي المائــة مــن االســتهالك األ ٤١,٨ولئــك كــان أالــوطني. كــل 

 .٢٠٠٩سنة 

في المائة مـن  ٣٩,٢ –ونفقات على البناء وغير ذلك ، شراء سلع وخدمات في البالد .٢

  .٢٠٠٩مني غير الصافي في سنة االستهالك األ



  

٣٥١  

ي غيـــر الصـــافي فـــي ســـنة منـــفـــي المائـــة مـــن االســـتهالك األ ١٩ –منـــي االســـتيراد األ .٣

٢٠٠٩         

بحسب تقرير بروديت على نفقات الموساد والشاباك التي ال  أيضاً مني يشتمل االستهالك األ

  من.تشتمل عليها ميزانية األ

في مقابلة ذلك ال يشتمل االستهالك االمني على عدد من الفروع التي تشتمل عليها ميزانية  

 :الدولة مثل االمن او اماكن اخرى من ميزانية

لــى إمــن التــي عرفــت فــي الحســابات الوطنيــة علــى أنهــا نفقــات ترمــي "نفقــات جهــاز األ .١

مــن (فــي مقابلــة ذلــك يشــتمل االســتهالك الرفاهــة والصــحة": دفــع لمتقاعــدي جهــاز األ

من)؛ ومكافآت وتأهيل للمعوقين مني على تحويل لتقاعد من يخدمون في جهاز األاأل

ساعدة لعـائالت الجنـود؛ ومسـاعدة مـن صـندوق اسـتيعاب وهبات م، وللعائالت الثكلى

  .الجنود المسرحين وغير ذلك

ــاً  .٢ ": مســاعدة لمصــانع خاصــاً  "النفقــات التــي يقتضــي فصــل العنصــر االمنــي فيهــا بحث

هـا إنتاج أكثـرو ، مسـاعدة هـذه المصـانع –منية (الصناعة العسـكرية ورفائيـل وغيرهـا) أ

ل علـــى تمويـــل تطـــوير منتوجـــات تبـــاع فـــي نهـــا تشـــتمأل، متعـــددة الغايـــات، للتصـــدير

 –المدنيـة فـي المنـاطق  دارةلى اإلإالخارج. وكذلك الحال فيما يتعلق بتحويالت مالية 

فـــي مجـــاالت التربيـــة والصـــحة والرفاهـــة وشـــق الشـــوارع  أعمـــالالمدنيـــة تقـــوم ب دارةاإل

 االلتفافية.

  :ومن الممكن النظر في هذا الجزء واالستفادة منه فيما يلي

بالتنســيق  مــع القطاعــات المدنيــة والجامعيــة  إســتراتيجيبــط أي تطــور تكنولــوجي أو ر  -

 .والبحثية وخاصة مرتكز البحث الوطنية

المعرفــــة والتكنولوجيــــا  أســــاسأن أي تطــــور للقطــــاع الصــــناعي ســــيلقي بتبعاتــــه علــــي  -

 .العسكرية المتقدمة

معلومـات وهـو ي ألي تطـور فـي مجـال تكنولوجيـا الساسـأن الجيش هو المستهدف األ -

 المحرك ألي تطور في أي مجال أخر.
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متعلـــق بالشـــأن هـــو ضـــرورة اســـتحداث أجهـــزة معنيـــة بالبحـــث التكنولـــوجي ومنهـــا مـــا  -

  .العسكري أو المدني

 .توجيه االستثمارات الحكومية لفرص أفضل لتعزيز قدرات الدولة عسكريا -

السـتثمار خاصـة فـي تقديم تسهيالت عديدة للشركات األجنبية لتقديم فرص التعاون وا -

 .المجاالت التي تحتاجها الدولة

الحكــــــومي علــــــي البحــــــث والتطــــــوير خاصــــــة فــــــي المجــــــاالت  نفــــــاقزيــــــادة فــــــرص اإل -

  .ة والتقنيةستراتيجياإل

تقــــديم حــــوافز عديــــدة للجامعــــات ومراكــــز البحــــث إلجــــراء بحــــوث تكنولوجيــــة متقدمــــة  -

  واستقطاب العقول الوطنية في الخارج.

  



 

 

 عطيه شاهين ٠لواء د، العلمى والتكنولوجىرفع مستوى البحث 

 

  رؤية تحليلية

ألهمية المعالجـة الفنيـة ويمكننـا أن نسـتخلص الـدروس  مقتطفاتفضلنا في هذا الفصل ترجمة 

 المستفادة منه كاآلتي:

يعاني قطاع البحث العلمي والتكنولوجي في مصـر مـن غيـاب السياسـة العامـة للدولـة  -

الخاص بالتمويل الالزم  عمالافة إلي عدم قيام قطاع األوالموازنة الضئيلة هذا باإلض

ـــداخل أو  ـــتج للمنافســـة ســـواء فـــي ال ـــة التـــي تعمـــل علـــي تطـــوير المن للبحـــوث التطبيقي

التابع للدولة من الخسائر التي تتحملها  عمالعن معاناة قطاع األ هذا فضالً ، الخارج

  .  معقوالً  لتي تحقق عائداً لتكدس العمالة الغير مؤهلة وبيع الشركات ا شركاته  نظراً 

ولكي ننهض بهذا القطاع المهم والـذي يعتبـر بحـق هـو قـاطرة التنميـة الحقيقيـة للدولـة  -

بتعيــين مستشــار للعلــوم والتكنولوجيــا  مســتوىيجــب أن تهــتم الحكومــة بــه علــي أعلــي 

والبحث للسيد/ رئيس الوزراء لخلق سياسة عامة تدعم التطوير واالختراع تبـدأ بوضـع 

 عمـــالة واضـــحة ومســـتقرة بـــدعم وتمويـــل البحـــث التطبيقـــي الـــالزم لقطـــاعي األسياســـ

الخـــــاص والعـــــام بالدولـــــة مـــــن خـــــالل مشـــــروعات بحثيـــــة تقـــــوم بهـــــا المراكـــــز البحثيـــــة 

المتخصصــة والجامعــات لتطــوير المنتجــات وبــذلك نعمــل علــي تنشــئة البحــث العلمــي 

الجامعات ونقل نتائجـه ي بمراكز البحوث و ساسالتطبيقي إلي جانب البحث العلمي األ

إلنشاء معرفة علميـة وتكنولوجيـة للقـوى العاملـة المدربـة  أساسك عمالإلي قطاعي األ

بعد سـنوات  عمالالقادمة من الباحثين. ثم يبدأ قطاعي األ جيالالتدريب المناسب واأل

، من تحقيق النقلة النوعية للمنتجات وفي  تحملهـم أعبـاء البحـث التطبيقـي الـالزم لهـم

ي والبحــث التطبيقــي للموضــوعات ساســا التركيــز علــي البحــث األدأ الدولــة تــدريجي وتبــ

ية أساســ.ويجــب أن تتبنــي الدولــة إنشــاء بنيــة عمالالتــي ال تســتحوذ اهتمــام قطــاعي األ

حديثــة تعمــل علــي جــذب شــركات التكنولوجيــا العاليــة المتعــددة الجنســيات إلــي مصــر  

قوى العاملة التدريب المناسب في المجـاالت كما يجب أن تهتم الدولة كذلك بتدريب ال
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حــــر ومتنــــافس وشــــفاف. يجــــب أن تلعــــب السياســــة  أعمــــالوخلــــق منــــاخ ، المختلفــــة

فـــي إنشـــاء صـــناعة ذات رأس مـــال مخـــاطر فـــي تشـــجيع  مميـــزاً  دوراً  أيضـــاً الحكوميـــة 

ية. كمــا يجــب أن تعمـل علــي تشــجيع إنشــاء اقتصــادتحويـل االختراعــات إلــي منتجـات 

العالميـــة وتقويـــة رأس المـــال البشـــرى  ســـواقلوجيـــا التـــي تتعامـــل مـــع األشـــركات التكنو 

وتحفيـــز قدراتـــه وذلـــك بالتأكيـــد علـــي دور منـــتظم لكـــوادر علميـــة وتكنولوجيـــة وهندســـية 

علي مقياس واسع ذات تدريب عالي وكفء وتوفير حـوافز للتـدريب المسـتمر والتعلـيم 

افظــــة علــــي مزايــــا تكنولوجيــــا المتواصـــل. وال يفوتنــــا هنــــا أن نؤكــــد علــــي ضــــرورة المح

ت تصــاالاال أســواقت وتطــوير مهارتهــا وتشــجيع التنافســية فــي تصــاالالمعلومــات واال

ت فــــي مجــــاالت إضــــافية وتطــــوير المحتــــوى تصــــاالوتوســــيع اســــتخدام الحاســــبات واال

  الرقمي.

  

  ملخص الفصل

في البحث العلمي العالم  مستوىا علي تقدم  كثرمن العشر دول األولي األ إسرائيلبينما تعتبر 

يوجـد لـديها قلـق مـن ، فـي العـالم تطوراً  كثروالتكنولوجي وتمتلك قطاعات التكنولوجيا العالية األ

عــن التركيــز علــي التنــافس العــالمي فــي  فضــالً ، غيــاب السياســة العامــة فــي البحــث والتطــوير

  الحالي.  إسرائيلالتاريخي لوضع  ساسمجاالت كثيرة من البحث والتطوير مما قد يضعف األ

علــي الحالــة التكنولوجيــة الرائــدة فــي العــالم فيجــب عليهــا أن تعمــل علــي  إســرائيلولكــي تحــافظ 

  تحقيق األغراض التالية:

التأكيــد علــي تــوافر القــوى العاملــة ذات التــدريب المناســب وتكــون قــادرة علــي اســتيعاب  •

، يةقتصـاداالوتنفيذ التكنولوجيات المتقدمة في مجـاالت عديـدة فـي الدولـة: القطاعـات 

  ..الخ.، البيئة، الصحة، التعليم

وشــفاف كــذلك خلــق سياســة عامــة ، واضــح الصــورة، متنــافس، حــر أعمــالخلــق منــاخ  •

ية حديثــة تعمــل علــي جــذب شــركات أساســمســتقرة تــدعم البحــث والتطــوير وتبنــي بنيــة 

 .إسرائيلالتكنولوجيا العالية المتعددة الجنسيات إلي 
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والتطبيقـــي فـــي الجامعـــات ونقـــل النتـــائج إلـــي قطـــاع  يساســـإنعـــاش البحـــث العلمـــي األ •

العاملـــة المدربـــة التـــدريب  شـــاء معرفـــة علميـــة وتكنولوجيـــة للقـــوىإلن أســـاسك عمـــالاأل

 القادمة من الباحثين. جيالالمناسب واأل

ــــوم  • تعيــــين مستشــــار للعلــــوم والتكنولوجيــــا  لــــرئيس الــــوزراء وتشــــكيل لجنــــة قوميــــة للعل

لوكـــاالت الحكوميـــة المختلفـــة التـــي تـــؤثر فـــي تحقيـــق هـــذه والتكنولوجيـــا للتنســـيق بـــين ا

 ة ووضع الخطة لتنفيذها.ستراتيجياألهداف ولتقوم بتخطيط األولويات اإل

 

  مقدمة

 اقتصادعلي مر العقود  بحالة دولية خاصة كحاضنة للتكنولوجيا المزدهرة مع  إسرائيلتمتعت 

التكنولوجيا المتقدمة. تحقـق ذلـك عمل علي تطوير قطاع صناعي مثير اعتمد علي  المعرفة و 

ية ولهــا المقــدرة اقتصــادإلــي بضــائع  عمــالبفضــل مؤسســات تحويــل االختراعــات واألمــوال واأل

أحـد  إسـرائيللتطـوير التكنولوجيـا العاليـة الدوليـة. وتعـد  عمـالكسب الفرص فـي مجـال األ ىعل

وقــد تــم هــذا بصــورة مبدئيــة  ،ا يعتمــد علــي التكنولوجيــاي اقتصــادا الــدول األولــي التــي حققــت نمــو 

ة مخططــة بعنايــة. وبعــد ٕاســتراتيجيدون تشــاور أو تفــاهم ومداولــة بــين كافــة األطــراف المعنيــة و 

سنوات تجريبية قليلة تشكلت سياسـة واضـحة ومسـتقرة فـي مركزهـا وهـو مكتـب العـالم الرئيسـي. 

لجامعـات فـي ية مناسـبة مـن البشـر تكونـت مـن خريجـي اأساساعتمدت هذه السياسة علي بنية 

ية التــي حققــت تكنولوجيــا عمليــة متقدمــة ســرائيلالعلــوم ونظــام الــدفاع المشــكل وقــوات الــدفاع اإل

فـــي جـــرأة االختراعـــات التكنولوجيـــة تـــم تخصـــيص ميزانيـــات  ية ناجحـــة. وٕامعانـــاً اقتصـــادومقــدرة 

لك مميــزة للمؤسســات الدفاعيــة للبحــث والتطــوير وألغــراض التطبيقــات التكنولوجيــة وتســتخدم كــذ

كحــافز مهــم فــي المعرفــة الالزمــة للصــناعات المختلفــة. ســاهم تــوفير العمالــة الوطنيــة المــاهرة 

في اإلسراع في التقـدم الصـناعي.  ١٩٩٠وكذلك وفرة المتعلمين من المهاجرين الجدد في عام 

س أفــي إنشــاء صــناعة ذات ر  مميــزاً  دوراً  أيضــاً لعبــت سياســة الحكومــة  ١٩٨٠مــن عــام  وبــدءاً 

وحتى اليوم فقـد تـم محاكـاة ، يةاقتصادر في تشجيع تحويل االختراعات إلي بضائع مال مخاط

خطيطهـا لـدعم تحويـل هذا النموذج في عدة أقطار. تساهم هذه العوامل مـع السياسـة التـي تـم ت

وقـــــد رفعـــــت ، والبحـــــث والتطـــــوير المـــــدني عمـــــالية فـــــي األاقتصـــــادبضـــــائع  االختراعـــــات إلـــــى
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فـي العـالم ونـتج عـن ذلـك تـدفق مباشـر مـن  إسـرائيلمـن مسـتوى  مشروعات التكنولوجيا العاليـة

االســـتثمارات األجنبيـــة فـــي االختراعـــات العلميـــة والتكنولوجيـــة. وقـــد تـــزامن حـــدوث التطـــويرات 

  العالمية مما يسر من تحقيق هذه اإلنجازات. عمالالتكنولوجية المتقدمة مع دورة األ

ــــتــــم تطــــوير هــــذه الصــــناعات تــــدريجي  ــــي ، العــــالم مســــتوى ىا عل ــــدولي عل ــــم يكــــن الطلــــب ال ول

ا مما أنشأ نمو  جديداً  وعلي العكس حققت االختراعات الجديدة طلباً ، التكنولوجيا الجديدة مشبعاً 

ميـــزة تنافســـية فـــي اإلمـــداد بهـــذه  إســـرائيلالتكنولوجيـــا الحديثـــة. وتملـــك  أســـواقفـــي  غيـــر خطـــي

ا لالختراعـات ا عالميـفرعيـ ا متعاقـداً التكنولوجيات إما مـن خـالل إنشـاء شـركات جديـدة أو كونهـ

. وقــد كــان الجديــدة والتكنولوجيــات التــي تطــور وتبيــع التكنولوجيــا إلــي الشــركات الموجــودة فعــالً 

ي الـذي يجمـع بـين العلـم سـرائيللقطاع التكنولوجيا العالية اإل عمالأحد مظاهر نجاح نموذج األ

إلي الترتيـب الثـاني مـن حيـث عـدد  رائيلإسوالتكنولوجيا مع المشروعات والشركات هو وصول 

الرأسـمالية  بالواليـات المتحـدة األمريكيـة. وطالمـا  سـواقشركات التكنولوجيا التي تتعامل مـع األ

فـإن هـذا النمـوذج ، مستمرة في حماية موقعها الريادي فـي مجـاالت العلـوم والتكنولوجيـا إسرائيل

ولوجيــا إلــي القطاعــات التــي تســتخدم هــذه سيســتمر فــي النجــاح ويمتــد إلــي مــا بعــد منتجــي التكن

الواســــع للشــــركات فــــي مجــــال  نتــــاجبشــــهرتها الخاصــــة فــــي اإل إســــرائيلتتميــــز  .التكنولوجيــــات

إلي زيادة الدعم  إسرائيلت سواء بالداخل أو الخارج. وستحتاج تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

حديثـــة تتناســـب مـــع األحـــوال  أدواتي لتطـــوير البحـــث العلمـــي والتكنولوجيـــا وتوظيـــف ســـرائيلاإل

  المتغيرة للحفاظ علي ورفع الميزة المقارنة في التكنولوجيا المتقدمة.

% ســنويا للســنوات ٦مــن  ي ألعلــىقتصــادمــن زيــادة معــدالت النمــو اال إســرائيلولكــي تــتمكن 

كنقطـة محوريـة لصـناعات التكنولوجيـا العاليـة بــل  إسـرائيلالقادمـة يجـب المحافظـة علـى نجـاح 

هذا النجاح برفع البحث والتطـوير والتكنولوجيـا وتعميـق ومـد االسـتخدامات فـي المنـاطق  وزيادة

  ا لزيادة المكاسب ونشر النتائج عبر مناحي جديدة.الموجودة حالي 

ية (تصــدر ســرائيلوقــد شــاركت قطاعــات التكنولوجيــا العاليــة مشــاركة ملموســة فــي الصــادرات اإل

وهي في الغالب ، % من الصادرات الكلية)٤٠ا بما يقارب من التكنولوجيا العالية حالي  إسرائيل

 ي فــي المــدفوعات فــي الســنوات الجديــدة. وعمومــاً قتصــادالمســئولة عــن حــل مشــكلة التــوازن اال

مــن االعتمــاد فقــط علــي آليــة نمــو وحيــدة. وتنــتج قطاعــات  قتصــادففــي المســتقبل لــن يــتمكن اال

ي وتوظــف بــالتعريف ســرائيلاإل عمــالاع األ% مــن مخرجــات قطــ٩التكنولوجيــا العاليــة  حــوالي 



  

٣٥٧  

نظــر بيــان قطاعــات التكنولوجيــا ا( إســرائيل% مــن القــوي العاملــة المدنيــة فــي ٧-٦األعــم فقــط 

ي كلـــي اقتصـــادبـــالملحق الخـــاص بالفصـــل الســـابع). ولتحقيـــق نمـــو  ١العاليـــة فـــي الجـــدول رقـــم

قنـوات األخـرى كـذلك مــع ا فـإن ذلـك يحتـاج إلـي جهــود مركـزة ومتوازنـة مـع ال% سـنوي ٦متـوازن 

للتطـــور التكنولـــوجي  ). ونظـــراً ٧نظـــر التفاصـــيل بالفصـــل رقـــم تجاريـــة والخدميـــة (االقطاعـــات ال

االختراعــات واإلبــداع للمحافظــة  مســتوىأن ترفــع  إســرائيليجــب علــي ، الســريع للــدول األســيوية

  علي الوضع الريادي لها في قطاعات التكنولوجية المتقدمة وتطبيقاتها. 

تطويع المعايير السياسية لتحقيق األغراض المطلوبة للسنوات القادمـة كمـا يجـب إنشـاء ويجب 

ية أساسـجديدة مناسبة ومؤثرة في قطاعـات التكنولوجيـا العاليـة. ويشـمل ذلـك تـوفير بنيـة  أدوات

نظـــر المناقشـــة فـــي الفصـــل الثـــامن الخـــاص بـــالتعليم العـــالي والبحـــث العلمـــي اوعمالـــة مدربـــة (

ية القوميــة). كمــا يجــب إنشــاء أجهــزة الــدعم والتشــجيع ساســالخــاص بالبنيــة األ والفصــل التاســع

ية المتــوفرة ومقــدراتها لكــي تتــيح  فــرص قتصــادوالحــوافز الجديــدة لتحفيــز اســتخدام المصــادر اال

 ”RAND“تـم عمـل دراسـة بواسـطة شـركة  ٢٠٠٦جديدة في الـداخل والخـارج. فـي عـام  أعمال

ء محطـــة إنـــذار لســـتة عشـــر مجـــال تطبيقـــي واعـــد للتكنولوجيـــا للمخـــابرات األمريكيـــة وتـــم إنشـــا

(فــي مجــاالت البيوتكنولــوجي والنــانو تكنولــوجي والمــواد وتكنولوجيــا  ٢٠٢٠المتقدمــة حتــى عــام 

دولــــة مختلفــــة لتطــــوير وتمثيــــل التطبيقــــات فــــي هــــذه  ٢٩ أيضــــاً المعلومــــات). شــــملت الدراســــة 

مكانيــــات التكنولوجيـــة والعلميــــة وتــــوفير علـــى الخــــواص العديــــدة وشـــاملة اإل المجـــاالت معتمــــداً 

مصـــادر التمويـــل ودعـــم االختراعـــات والمقـــدرة علـــي اســـتيعاب التكنولوجيـــا المتقدمـــة  ومعـــايير 

مــن بــين الــدول المتقدمــة والتــي يــتم تقييمهــا مــع الواليــات المتحــدة وكنــدا  إســرائيلأخــرى.  تعتبــر 

إليجابي الذي يعتمد علي اإلنجازات المستبقة فإن هذا التقييم ا وعموماً ، وألمانيا واليابان وكوريا

ية فـــي البحـــث العلمـــي والتكنولوجيـــا ســـرائيلللدولـــة يحتـــاج إلـــي التغذيـــة المســـتمرة باإلمكانيـــات اإل

  والتعليم.

علـــي النمـــو  تـــأثيراً  كثـــرالعـــالم أن  العوامـــل األ مســـتوىتبينـــت مـــن دراســـات أخـــري تمـــت علـــي 

  ية هي كاآلتي:نتاجي واإلقتصاداال

راس المــال البشــري وتحفيــز قدراتــه: التأكيــد علــي إمــداد منــتظم للعمالــة العلميــة تقويــة  .١

وزيــادة نوعيــة التعلـــيم ، والتكنولوجيــة والهندســية علــي مقيــاس واســع وبالمعيــار الحــالي

وتـــــوفير حـــــوافز للتـــــدريب المســـــتمر والتعلـــــيم ، العـــــالي وصـــــلته الوثيقـــــة بالتكنولوجيـــــا



  

٣٥٨  

تمــدة علــي المعرفــة لتســويق التكنولوجيــا. قــوات ة  المعداريــوالمنظمــات اإل، المتواصــل

ية لــــرأس المــــال البشــــري فــــي مجــــال ساســــية هــــي أحــــد المصــــادر األســــرائيلالــــدفاع اإل

  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال

ت: وقـد تحققـت فـي هـذا المجـال تصـاالالمحافظة علي مزايا تكنولوجيا المعلومات واال .٢

ير مهــــــارات تكنولوجيــــــا المعلومــــــات وتطــــــو ، إنجــــــازات جذابــــــة فــــــي األعــــــوام األخيــــــرة

وتوسـيع اسـتخدام الحاسـبات ، تتصـاالاال أسـواقوتشـجيع التنافسـية فـي ، تتصاالواال

وتطـــوير المحتـــوي الرقمـــي وتخفـــيض المقيـــاس ، ت فـــي مجـــاالت أإضـــافيةتصـــاالواال

 الرقمي المحلي في السكان.

امعيــة الممولــة تحســين نوعيــة البحــوث الج :خلــق تعــاون قريــب بــين العلــم والتكنولوجيــا .٣

وتشــجيع الطلــب علــي منتجــات ، وتشــجيع العالقــة بــين الصــناعة واألكاديميــة، عالنيــة

 والمعالجات والخدمات. ، التكنولوجيا الجديدة

: فــــي مجــــاالت أخــــري غيــــر أعمــــالبنــــاء مجــــاالت تحفيــــز علمــــي جديــــدة ذات طــــابع  .٤

ي األعـوام حـديثًا (فـ أيضـاً  إسـرائيلوفيها تخصصت ، تتصاالصناعة المعلومات واال

 .. الخ.، .والمواد والبيولوجي الجزيئية، والكيمياء، وأمثلة ذلك البيوتكنولوجي، األخيرة)

تعظيم إنشاء الشركات الجديدة والتسـويق للتكنولوجيـا واالختراعـات: الزيـادة فـي دخـول  .٥

ــــي ، رأس المــــال المخــــاطر ــــدريب عل ــــة.  إدارةوالت االختراعــــات فــــي المجــــاالت المختلف

راعــات العلميــة والتكنولوجيــة فــي خدمــة القاعــدة للمحافظــة علــي الميــزة ستســتمر االخت

والتحـدي العـالمي" فـي  إسـرائيلفي المستقبل. يتوسع الفصل الرابـع "  سرائيلالنسبية إل

الســريع /  قتصــادفــي وجــود اال الموضــوع الخــاص بإنشــاء الشــركات العالميــة. وعمومــاً 

 إســرائيليجــب علــي ، وأي مكــان آخــريات دول آســيا اقتصــادالتطــوير التكنولــوجي فــي 

تحسين مميزاتها في اإلبـداع واالختـراع العلمي/التكنولـوجي لكـي تحـافظ علـي وضـعها 

 الريادي.

 



  

٣٥٩  

  :ةستراتيجيواإل ةالرؤي

فــي الســنوات األخيــرة مــن خــالل  إســرائيليجــب أن يــتم تركيــز وزرع النجــاح والنمــو الــذي حققتــه 

تي تشمل علي صناعات رائدة مؤثرة ومتنوعة أثنائهـا  بنية صناعية مركزة علمية وتكنولوجية وال

هــــذا الحــــد يجــــب زيــــادة إنشــــاء الشــــركات  ىيــــتم إنشــــاء مجــــاالت جديــــدة لالختــــراع والتميــــز. إلــــ

كمـــا يجـــب تعزيـــز الشـــركات العالميـــة المـــؤثرة ، والمشـــروعات الجديـــدة بطريقـــة واضـــحة وواســـعة

عمالــة متعلمــة  تشــمل علــى  ي موجــهاقتصــادواســتخدامها بكفــاءة مــن خــالل عمليــات تطــوير 

لذوات األجور المنخفضة والقطاعات التجارية قـد تقـود فـي  ياجتماعوماهرة متوحدة مع تأمين 

ونمـــو متزايـــد ، وجـــذب الشـــباب للدراســـات العلميـــة والتكنولوجيـــة، : تحســـين الكفـــاءةىالنهايـــة إلـــ

خل بدرجة كبيرة من و توزيع الد، وتوافر فرص العمل للجميع، ومتوازن في القطاعات المختلفة

والتعزيـز المسـتمر ، وتبني التكنولوجيات الحديثة في القطاعـات المختلفـة، المساواة وتقليل الفقر

وسياسـة ، ى الصناعةوتحسين تحويل التكنولوجيا من الجامعات إل، ي والتطبيقيساسللبحث األ

  ديناميكية متوافقة ومتناغمة لالحتياجات العالمية المتغيرة والمتنافسة.

 

  :الدور الحكومي في التطوير التكنولوجي والبحث

ي للتطـــوير قتصـــاديمكـــن أن يـــؤثر النشـــاط الحكـــومي فـــي المجـــاالت المختلفـــة علـــي النشـــاط اال

يــتم تعريــف البحــث والتطــوير بأنــه نشــاط منــتظم وأصــلي مصــمم إلضــافة  .التكنولــوجي والبحــث

معرفـــة علميـــة وتكنولوجيـــة  أســـاسمعرفـــة علميـــة أو تكنولوجيـــة أو لتطـــوير تطبيـــق جديـــد علـــي 

  . متواجدة فعالً 

 يحقق المسح اآلتي لهذه التأثيرات اإلنجازات واالحتياجات المستقبلية للدعم الحكومي:

  عمالية بحثية مقابل بحث وتطوير بغرض األأساسي وٕانشاء بنية ساسالبحث األ .١

% مــــن  ٤,٧ - ٤,٥علــــي البحــــث والتطــــوير إســــرائيلتعــــادل نفقــــات ، لعــــدة ســــنوات

ا بالمقــاييس الدوليــة  وهــي تعتبــر األعلــى عالميــ، موازنــة العامــة فــي الســنوات األخيــرةال

فهـــي أعلـــي مـــن الـــدول ، حتـــى بداللـــة نفقـــات البحـــث والتطـــوير بالنســـبة لعـــدد الســـكان

دوالر لكل شخص للبحث والتطوير المدني (  ١١٠٠الصناعية األخرى  وهي حوالي 

  -ي والتطـــــويرقتصـــــادمنظمـــــة التعـــــاون االبـــــين دول  بالمقارنـــــة بالنســـــبة لألعلـــــى مـــــا
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في السنوات األخيرة حدثت تغييرات جوهريـة فـي  عشرون دولة منها السويد). وعموماً 

تمويـــل البحـــث والتطـــوير: تخفـــيض معتبـــر فـــي التمويـــل الحكـــومي وزيـــادة متميـــزة فـــي 

 عمــال. يتوجــه البحــث والتطــوير الخــاص بقطــاع األعمــالالتمويــل الخــاص بقطــاع األ

ية ساسعلي النتائج على المدى القصير وليس تجاه تأكيد المعرفة والبنية األ للحصول

لإلنســان علــي المــدى الطويــل. هــذا التطــوير لــه وجهــان: أحــدهما التمويــل الحكــومي 

ي ســـرائيلاإل عمـــالا للبحـــث والتطـــوير والـــذي يظهـــر نضـــج قطـــاع األالمـــنخفض نســـبي 

والوجـــه اآلخـــر أن  .والمخـــاطرةوالـــذي تحمـــل بنفســـه النصـــيب األكبـــر مـــن االســـتثمار 

يفضــل االســتثمار فــي البحــث والتطــوير األقــل خطــورة. وبــذلك يمتنــع  عمــالقطــاع األ

، ي واالختراعساسعن االستثمارات التي تشمل الدرجة األكبر من البحث األ قتصاداال

منـــتج معـــين أو عمليـــة معينـــة ولكنهـــا  اتجـــاهوبـــالطبع ال تتوجـــه هـــذه االســـتثمارات فـــي 

ولكـن لهـا ، وبطبيعـة هـذه االسـتثمارات فهـي أخطـر، ارها علي المدى الطويلتؤتي بثم

علـــي البحـــث  اً أساســـولـــذلك يجـــب أن يركـــز الـــدعم الحكـــومي  .ميـــزات خارجيـــة أعظـــم

باستثمارات أقل حيـث تكـون  عمالي والذي يموله قطاع األساسي والتطوير األساساأل

 . عمالاأل التطويرات التطبيقية األقل خطورة تحت مسئولية قطاع

 

 :التأثير المباشر –رفع التكنولوجيات والبحث والتطوير   .٢

ا مهمـ تلعب البرامج الحكومية التي تعمل علي رفع التكنولوجيـا والبحـث والتطـوير دوراً 

لفشـــــل الســـــوق فـــــي صـــــد  فـــــي تشـــــجيع االختـــــراع وتنشـــــيط البحـــــث والتطـــــوير. ونظـــــراً 

ع بثمــار فــيض البحـــوث الصــعوبات فــي وضــع ســعر علــي كــل القطاعــات التــي تتمتــ

فقــــط علــــي التمويــــل الخــــاص الــــذي ينــــتج نشــــاط غيــــر كــــاف فــــي  معتمــــداً ، والتطــــوير

يات البحـــث والتطـــوير  وبـــاألخص فـــي المجـــاالت العلميـــة التكنولوجيـــة الغيـــر اقتصـــاد

فـي الماضـي شـاركت الحكومـات  .مؤكدة النتائج والتي قـد تشـمل علـي  حلـول مفاجئـة

 إسرائيللبحث والتطوير وصناعة التكنولوجيا العالية في ية بتميز في تشكيل اسرائيلاإل

، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن ريادتهـــا فـــي الـــدور مســـتخدم/زبون/مطور لتكنولوجيـــات عســـكرية

ومؤسســـــة ، ومؤسســـــة لمكتـــــب العـــــالم الرئيســـــي فـــــي وزارة الصـــــناعة والتجـــــارة والعمـــــل
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فــي  للصــناعة ذات التمويــل المخــاطر. ومــن المهــم أن تســتمر الحكومــة فــي المشــاركة

 ولكن بطرق جديدة.، التقدم التكنولوجي المستقبلي وتدعيم البحث والتطوير

 :التأثير الغير مباشر -رفع التكنولوجيات والبحث والتطوير .٣

يوجــد عــدد مــن بــرامج الــدعم الحكوميــة للتمويــل الرأســمالي فــي مجــاالت مختلفــة وفــي 

جيــات المتقدمــة. منــاطق جغرافيــة عــدة وهــي تشــجع علــي إنشــاء ونشــر وتمثيــل التكنولو 

وهــي ليســت منجرفــة تجــاه البحــث والتطــوير واالختــراع أو حتــى تعتبــر نفقــات معتبــرة 

وفي الحقيقة فـإن هـذه البـرامج تـدعم الموضـوعات التاليـة وفـي ، علي البحث والتطوير

 توقيتات متميزة:

منــــــاطق جغرافيــــــة قوميــــــة ذات أولويــــــة: يســــــمح قــــــانون تشــــــجيع االســــــتثمار  •

الحصول علي منح مقابل االستثمار في تطوير مناطق الرأسمالي للشركات ب

 ٢٠٠٤في عام  .( علي سبيل المثال شركة إنتل في كريات جات) إسرائيلب

ألخــــرى إلــــي بلغــــت المســــاعدات الماليــــة الحكوميــــة لهــــذا البرنــــامج والبــــرامج ا

. انقســــمت اآلراء حــــول مزايــــا قــــانون تشــــجيع مليــــون شــــيكل ١٤٠٠حــــوالي 

وتم إجراء دراسات بخصوص هذا الموضوع ولـم تـدعم ، االستثمار الرأسمالي

منطقيــة تــوفير المــنح زيــادة مقابلــة للتوظيــف أو زيــادة للمخرجــات فــي منــاطق 

حتى المزايا من حيث التقدم التكنولوجي فهو أمر ملتبس ومشكوك ، التطوير

فيـــه. لـــذا يجـــب أن يتركـــز اســـتخدام هـــذا الـــدعم فقـــط فـــي التجمعـــات األحـــوج 

  تنتج فائدة مضمونة. والتي يمكنها أن

عديـــــد مـــــن الحــــوافز الضـــــريبية للتمويـــــل  إســــرائيلالحــــوافز الضـــــريبية: تقـــــدم  •

والتـي ، الشخص أو الشركة في منـاطق التطـوير إقامةالرأسمالي تشمل علي 

تعطـي حالـة للشـركة التـي صـودق عليهـا تعفيهـا مـن ضـريبة الشـراء وضــريبة 

الحكومــــة ( بــــالرغم مــــن  الــــدخل. وال يعتبــــر هــــذا نفقــــات مباشــــرة فــــي ميزانيــــة

طباعــة الميزانيــة التقديريــة ســنويا جنبــا إلــي جنــب مــع ميزانيــة الدولــة بواســطة 

فــإن المزايــا الضــريبية  ٢٠٠٦وعلــي ســبيل المثــال فــي  .هيئــة دخــل الدولــة )

، بليــون شــيكل ٢,٤لقــانون تشــجيع االســتثمار الرأســمالي تقــدر بحــوالي  طبقــاً 

وخلــــــق الوظــــــائف فــــــي مجــــــال  بعضــــــها يســــــاهم فــــــي التطــــــوير التكنولــــــوجي
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التكنولوجيـــا ســـواء كانـــت متقدمـــة أو مختلطة/متقدمة.تقـــدر المزايـــا الضـــريبية 

للبحــث والتطــوير بحــوالي بليــون شــيكل. ومــن الصــعب تحديــد قــدر المشــاركة 

. فـــي حالـــة إســـرائيللرفـــع مســـتوى البحـــث والتطـــوير و التطـــوير التكنولـــوجي ب

تخدام هـــذه األداة يجـــب فحصـــها التشـــجيع بواســـطة المزايـــا الضـــريبية فـــإن اســـ

 تحليل واضح للتكلفة مقابل الفائدة. أساسعلي 

هنــاك جانــب آخــر لــم يؤخــذ فــي االعتبــار  :تمويــل المؤسســات العلميــة العليــا •

مباشـــرة كـــدعم ألنشـــطة االختراعـــات والبحـــث والتطـــوير يشـــمل تمويـــل ســـبع 

مـــة. يصـــل جامعـــات (ثلثـــان ميزانيـــة التعلـــيم العـــالي) وميزانيـــات الكليـــات العا

بليـون شـيكل للجامعـات بخـالف ميزانيـات تمويـل  ٣,٥مقدار هذا إلي حوالي 

% مــن ٤٠يعتبــر فقــط ، البحــث. مــن النفقــات القوميــة علــي البحــث والتطــوير

مشــــاركة لجنــــة التخطــــيط والموازنــــة لميزانيــــة الجامعــــات هــــي نفقــــات مباشــــرة 

فـــــي  للبحـــــث والتطـــــوير. تـــــم تحديـــــد هـــــذه النســـــبة بمســـــح تـــــاريخي للبـــــاحثين

ية طبقـــا لـــدليل فارســـكاتي لتفســـير بيانـــات نفقـــات البحـــث ســـرائيلالجامعـــات اإل

 .يقتصادوالتطوير والمستخدم بواسطة دول منظمة التعاون اال

االســتثمار  ىتــأثير االســتثمار الحكــومي علــ –رفــع التكنولوجيــات والبحــث والتطــوير  .٤

 :الخاص

بوضـــوح علـــي اســـتثمارات أظهـــرت التجربـــة أن االســـتثمار الحكـــومي يســـتطيع التـــأثير 

ـــ مـــدعماً  عمـــالقطـــاع األ ســـبيل  ىاالختراعـــات وٕانشـــاء تجمعـــات صـــناعية جديـــدة. عل

مليون دوالر في العـام لـدعم  ٣٠حوالي ١٩٩١المثال استثمر العالم الرئيسي منذ عام 

حضانة تكنولوجية ومئات المشاريع المتعلقة بهم. بعد بضع سنوات فقط من بـدء  ٢٤

. وفــي عمــالا مــن أهميــة هــذه األفهــم مــا كــان خفيــ عمــالطــاع األهــذا االســتثمار بــدأ ق

بدأ مستثمرون قطاع خاص في االستثمار في الحضـانات وقـد زاد  ١٩٩٠أواخر عام 

  هذا االستثمار بوضوح في السنوات األخيرة.

حقــق االســتثمار الخــاص فــي الحضــانات التكنولوجيــة  والمشــروعات  ٢٠٠٦فــي عــام 

بـــع أضـــعاف مـــا تـــم إنجـــازه بواســـطة العـــالم الرئيســـي. وهـــذا التـــي تعمـــل مـــن خاللهـــا أر 

المثال يوضح أهمية التدخل الحكـومي حيـث كـان هنـاك فـي السـابق ركـود فـي السـوق 
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ناضــــج مــــربح بشــــرعية مماثــــل للعمليــــة التــــي حــــدثت فــــي عــــام  أعمــــالفأنشــــأ مجــــال 

فـــي مجـــال التمويـــل الرأســـمالي المخـــاطر. كـــذلك توضـــح األمثلـــة التاليـــة أهميـــة ١٩٩٠

ية فــــي قتصــــادالنشــــاط الحكــــومي فــــي تطــــوير التكنولوجيــــات الجديــــدة/ المجــــاالت اال

  المستقبل.

 :إسرائيلفي  عمالتأمين مناخ منفتح ومنافس لتنفيذ األ .٥

حيــث يــتم ترتيــب  عمــالا عــن ســهولة تنفيــذ األيطبــع البنــك الــدولي تقريــر دولــي ســنوي 

كـــان  ٢٠٠٧فـــي عـــام  .نالـــدول فـــي هـــذا التقريـــر طبقـــا لعشـــرة عوامـــل متســـاوية األوزا

 عمـالتحسـين منـاخ األ إسـرائيلدولـة. لـذلك يجـب علـي  ١٧٥مـن  ٢٧ إسرائيلترتيب 

لتطــوير  إســرائيللجــذب الشــركات األجنبيــة المتعــددة الجنســيات والشــركات الموجــودة ب

فــــي  اً أساســــ إســــرائيلالتكنولوجيــــا المتقدمــــة وٕانشــــاء شــــركات عالميــــة. يظهــــر ضــــعف 

العمالـــة وتســـجيل الملكيـــة ودفـــع الضـــرائب وتنفيـــذ الحصـــول علـــي الـــرخص وتشـــغيل 

التنافســي  قتصــادالتقــارير األخــرى للترتيــب مثــل تقريــر مــؤتمر اال أيضــاً العقــود. تشــير 

 خصوصــاً  إســرائيلب عمــالالعــالمي الحاجــة إلــي تحســين عــدة نــواحي خاصــة بمنــاخ األ

وال يكفـي فقـط تلك التي تأثرت بحجم القطاع العـام والمعاهـد العامـة والسياسـة العامـة. 

 القــــوى العاملــــة المــــاهرة تكنولوجيــــا لكــــي تصــــبح مغناطيســــا جاذبــــاً  إســــرائيلأن تمتلــــك 

كـــذلك نقـــص  ســـواقفالبعـــد عـــن األ .لشـــركات التكنولوجيـــا العاليـــة المتعـــددة الجنســـيات

مقابـل الـدول المتطـورة  إسرائيلالقوى البشرية والطفرة في األجور للموظفين المهرة في 

  لميزة النسبية وتتطلب تحسينات في المجاالت اإلضافية. األخرى تقلل من ا

  

  :معضالت البحث والتطوير في السنوات القادمة

فـي  بالريادة في العالم خصوصـاً  إسرائيليتمتع القطاع المؤسسي للتكنولوجيا العالية المزدهر ب 

مجــاالت كمــا يـؤدى هـذا القطـاع البحــث والتطـوير بامتيـاز فـي ، تتصـاالمجـال المعلومـات واال

كثيــــرة. ويوجــــد كــــذلك شــــعور متزايــــد بــــأن منجــــزات اليــــوم هــــي نتــــاج لالســــتثمارات فــــي البحــــث 

باإلضافة إلى عوامل وظروف خارجية وسياسية حكومية  حكيمة سابقة. ويتزايـد القلـق بالنسـبة 

 في ظل التهديدات التالية:  سرائيلللحالة المستقبلية إل
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لضـــــعف  نظـــــراً  إســـــرائيلالمســـــتقبلية فـــــي المخـــــاطرة فـــــي إفســـــاد اإلمكانيـــــات العلميـــــة  -١

الجامعــات مــن حيــث مــن ضــعف الكليــة األكاديميــة ونــزف العقــول بــالرغم مــن أن هــذه 

  .إسرائيلالعوامل كانت في الماضي السر في نجاح المعرفة الصناعية ب

% ٢٠كذلك خفض شـامل حـوالي ، خفض ميزانية البحث العلمي في السنوات القادمة -٢

ميزانيــــة أقــــل للبحــــوث باإلضــــافة إلــــى دعــــم مســــتحق لبــــرامج و ، فــــي ميزانيــــة الجامعــــة

صـــناعية ذات قاعـــدة علميـــة فـــي مجـــاالت البيوتكنولـــوجي والزراعـــة والفضـــاء والطاقـــة 

 البديلة وغيرها.

األوروبــي ودول شــرق آســيا  التــي تخطــو  تحــادميــزات مقارنــة متناقصــة مقابــل دول اال -٣

ويقلـــد بعضـــها سياســـة البحـــث ، واســـعة فـــي تطـــوير قطـــاع التكنولوجيـــا العاليـــة ىبخطـــ

 لسنوات عدة في السابق.  إسرائيلوالتطوير الحكومية التي انتهجتها 

ي فــي هــذا العــالم الجديــد ســرائيلتحــديات العولمــة والمحافظــة علــي الــدور التنافســي اإل -٤

والمتنافس سيحتاج ذلك إلجراء تغييرات في العالقة الخاصة بنشاط البحث والتطوير. 

 مي فــي أغــراض البحــث والتطــوير للمجــاالت العامــة وخصوصــاً يعتبــر الصــرف الحكــو 

 ا إذا ما قورن بدول أخري.الزراعة والبيئة والصحة العامة منخفض جد 

عدم التوافق بين أولويات الدولة والتنافسية العالمية الديناميكية في التكنولوجيا ورءوس  -٥

التــي أعطيــت للمــوارد  البحــث والتطــوير. وعلــي ســبيل المثــال األولويــة أســواقاألمــوال و 

التأكيــد علــي  السياســة ، ةيــجتماعالعامــة ألغــراض الــدفاع عــن األغــراض المدنيــة واال

تطوير المنتجات الصناعية والتكنولوجيات بينمـا يـتم تجاهـل االختـراع  ىالصناعية عل

والنســبية المنخفضــة لالســتثمار فــي رفاهــة ، بمعنــاه العــريض وكــذلك قطــاع الخــدمات

 المستقبل.  جيالوالتطوير الالزم ألالدولة والبيئة 

يجـــب أن تمـــول الحكومـــة السياســـة البحثيـــة التـــي تتجـــه إلـــي خفـــض تطـــوير الميزانيـــة  -٦

السوق. في نفـس الوقـت يجـب أن  ىالحكومية بينما يتم تحويل الفائض في التمويل إل

تقـــوم الحكومـــة بإحـــداث زيـــادة مـــؤثرة فـــي ميزانيـــات البحـــث بالدولـــة وكـــذلك ميزانيـــات 

 ي.ساسير األالتطو 
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الحكــومي فـي دعــم البحـث والتطــوير علـي البحــث والتطـوير فــي  نفـاقيتركـز معظــم اإل -٧

مـــنهم  ٢٠٠٥بليـــون شـــيكل  فـــي  ١،٢الصـــناعات التكنولوجيـــة والجامعـــات (حـــوالي  

% فــي قطاعــات ٦٠مــن  أكثــروكــذلك ، البحــث والتطــوير ىحكــومي علــ إنفــاق% ٣٠

). هـذا هـو الحـال بـالرغم مـن الحقيقـة ت ودعم البحوث الجامعيةتصاالالمعلومات واال

% ٢٢وهي أن جميع القطاعات الصناعية مجتمعة مـع بعضـها الـبعض تنـتج حـوالي 

تـــم توصـــيف سياســـة الحكومـــة لـــدعم البحـــث  .إســـرائيلفـــي  عمـــالقطـــاع األ إنتـــاجمـــن 

وقـد تـم إعـداد معيـار منـتظم الختيـار التطبيقـات ، والتطوير المدني بالسياسة المتعادلـة

فقــد كــان النظــام القــومي يميــل  للــدعم دون تمييــز لقطــاع عــن آخــر. وعمومــاً المؤهلــة 

والتأكيـد علـي قطاعـات المعلومـات ، فـي مجـال األمـن تجاه قطاعات معينـة خصوصـاً 

ت. ويجــب أن تراعــي السياســة المســتقبلية اقتــراب مخــتلط حيــث تركــز علــي تصــاالواال

يســــتمر تأميــــد تمويــــل  .ســــاسإنشــــاء عالقــــة حســــابية جديــــدة لالشــــتراك الحكــــومي باأل

لمبــدأ التعادليــة بينمــا المزايــا الخارجيــة  ي فــي البحــث والتطــوير طبقــاً ساســاالشــتراك األ

كما أن التغير التي يتم مده بالصرف علي القطاعات المختلفة تحتـاج إلـي أن توضـع 

 .لية تساعد وتزن المزايا الخارجيةفي الحسبان. وستحتاج هذه السياسة إلي آ
  )١جدول رقم (

 الحكومي علي البحوث والتطوير المدني بالشيكل والنسبة المئوية نفاقاإل 

 ٢٠٠٥ ١٩٩٨  م

 ٤,١٧٣ ٣,٥٨٠ الكلي علي البحث والتطوير (بالمليون شيكل) نفاقاإل ١

ية للعـــالم لـــرئيس ساســـتطـــوير التكنولوجيـــا والمنـــتج (البـــرامج األ ٢

 العلماء بوزارة تكنولوجيا المعلومات والعمل)

٣٠,١ %٣٦,٧% 

 %٧,٢ %٧,٧ البحوث والتطوير في الزراعة  ٣

 %٤٨,٩ %٤٣,٩ البحوث في الجامعات ٤

 %٣,١ %٥,١ دعم للبحث والتطوير في تكنولوجيات أخري ٥

 %٦,٦ %٣,٣ ةيجتماعالبحوث علي التعليم والرفاهية والعلوم اال ٦

 %١,٦ %٠,٦ يةساسدعم لبحوث البنية األ ٧

 %٢,٣ %٢,٧ أخرى ٨

  مكتب الحصر المركزي ، ٢٠٠٥-١٩٨٩النفقات األهلية علي البحث والتطوير  المصدر:
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ية  علـــي السياســـة الحكوميـــة الموجهـــة حســـب ســـرائيلاعتمـــدت الصـــناعة والمعرفـــة اإل -٨

مبــدأين. المبــدأ األول كــان تــدخل الحكومــة بــدعم البحــث والتطــوير فــي انهيــار الســوق 

والـذي ، اإليجابي علـي المجتمـعي هو التأثير الخارجي أساسبغرض ، في هذا المجال

لــم يعبــر عنــه فــي العائــد ســواء للمؤسســات أو األفــراد. المبــدأ الثــاني هــو التعادليــة فــي 

شــمولية الحكومــة معتمــدا علــي التعــرف أن الحكومــة ينقصــها المعرفــة التــي يمكــن أن 

فـي الحقيقـة فـإن المعيـار  تعطيها الميزة علـي السـوق فـي اختيـار القطاعـات المفضـلة.

 واضــحاً  لحصــة المنحــة للبحــث والتطــوير هــي التــي أعطــت مظهــراً  ي تــم اتخــاذه الــذ

ت حيــث تصــااللمشــروعات البحــث والتطــوير فــي مجــاالت تكنولوجيــا المعلومــات واال

علـي عكـس المجـاالت ذات  -في غضون سـنوات قليلـة –ا تظهر النتائج بسرعة نسبي 

يوتكنولـــــوجي. فـــــي المســـــتقبل الفتـــــرات الزمنيـــــة الطويلـــــة والمخـــــاطر المتوقعـــــة مثـــــل الب

سنحتاج للتدخل الحكومي لدعم البحث والتطوير حيث توجد كذلك أخطاء السـوق فـي 

سياســة دعــم حكــومي نشــط. وعلــي الجانــب اآلخــر حــدثت  مؤكــداً  المعرفــة الصــناعية

تغييـرات مـؤثرة تضـمن إعــادة تقيـيم لسياسـة الـدعم المتعــادل. وقـد كسـب المـد المعرفــي 

سياسة البحث والتطوير الحكومي قوة دافعة مميزة  ىا القائمة علوصناعات التكنولوجي

العـالم. وقـد أدخـل عديـد مـن الـدول الكبيـرة أو الصـغيرة هـذا النشـاط بقـوة  مسـتوىعلي 

لالختيـــار الحكـــومي  أولويـــات الســـوق ولكـــن بـــاألحرى تبعـــاً  أســـاسعظيمـــة لـــيس علـــي 

ال يأخـذ االسـتهداف  والذي تشكل بدعم حكومي مركز وواضـح للقطاعـات المسـتهدفة.

يجـــب أن  .مســـافة متعادلـــة ولكنـــه يختـــار بنشـــاط القطاعـــات التـــي تركـــز عليهـــا الدولـــة

 ىعلــ أن تبقـي دائمــاً  إســرائيل: هــل يجــب علـي إسـرائيلنعتبـر هــذه المضـامين لسياســة 

ن سـنة الماضـية  أو يجـب يطريقة متعادلة تماما كما حـدث فـي الماضـي خـالل الثالثـ

 ها.أن تتغير وتغير طريقت

مـن البدايــة اختصــت سياسـة مكتــب رئــيس العلمـاء بــدعم البحــث والتطـوير المــدني فــي  -٩

بالتعادليــة. اتســم معيــار االختيــار للتطبيقــات  باالنتظــام لكــل القطاعــات دون  إســرائيل

آخر. بنهج هذه السياسة استطاعت شركات التكنولوجيـا الناجحـة  ىأفضلية لقطاع عل

تـــم تفـــادي األخطـــاء عنـــد محاولـــة التوقـــع ألي  بينمـــا، الحصـــول علـــي الـــدعم وتزدهـــر

حقيقة خلقت السياسة دعم حكـومي للبحـث  . وعموماً القطاعات يمكن أن يكون ناجحاً 
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وبــاألخص فــي قطــاع ، لقطاعــات التصــنيع وتطــوير التكنولوجيــا والتطــوير كــان موجهــاً 

يس ). عندما كانت سياسـة رئـ٢ت (أنظر الجدول رقم تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

 جزئيـاً  العلماء متعادلة مال النظام القومي في صـالح هـذا القطـاع وكـان نجاحـه مركـزاً 

لالســـتثمار العســـكري فـــي البحـــث والتطـــوير بقطـــاع  للميـــل القـــومي وجزئيـــا نظـــراً  نظـــراً 

ـــا واال ـــا تصـــاالالتكنولوجي ـــة المبهـــرة اليـــوم للتكنولوجي ـــد متابعـــة اإلنجـــازات الدولي ت. عن

) تبـين تتصـاالالمعلومـات واال ي تخـتص بقطـاع تكنولوجيـاالعالية (خصوصا تلـك التـ

والتي تضـع فـي اعتبارهـا ، ة موجهة علي المدى الطويلإستراتيجيسياسة  ىحاجاتنا إل

ـــــد ساســـــبعـــــض االفتراضـــــات األ ـــــي الماضـــــي عن ـــــي الحاضـــــر ية ف ـــــر الظـــــروف ف تغي

التـي  . هذه السياسة المباشـرة مطلوبـة لتـوازن أخطـاء السـوق وأخطـاء النظـاموالمستقبل

ـــةتصـــحب التطـــوير  التطـــورات العالميـــة التـــي تشـــير إلـــي االنتشـــار ، ات المركـــزة الزمني

مـة والتـي تنـتهج السياسـة العريض للدول التي تدخل مجال البحث والتطـوير بقـوة عظي

ي والتـــــأثيرات الخارجيـــــة المـــــؤثرة فـــــ، يةقتصـــــادوالشـــــكوك التكنولوجيـــــة واال، باألهـــــداف

وبنـــــــاء الفجـــــــوات المعرفيـــــــة بـــــــين مســـــــوقي ، االســـــــتثمارات فـــــــي مختلـــــــف المجـــــــاالت

.  كلمـا زاد الـدعم الحكـومي للبحـث سـواقوالمسافة مـن األ، التكنولوجيات والمستثمرين

ي كلما كانت الفرص أفضل إلنشـاء ميـزة مقارنـة لقطـاع عـريض مـن ساسوالتطوير األ

شاركة ونقترح هيكلة إضافية معتبرة للمساعدة في الم، القطاعات الموجودة والمستقبلية

لمقترحنا فإن أحد االعتبارات األهم للمساعدة في االسـتثمار بغـرض  الحكومية. وطبقاً 

دعــم رؤســاء العلمــاء والتقيــيم المنــتظم حســب معيــار يــتم وضــعه بواســطة الخبــراء فــي 

 واضعين في االعتبار المزايا الخارجية المتميزة الستثمار معين.، المجال

 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ الفئة التكنولوجية 

، كهروبصريات، إلكترونيات

تكنولوجيا المعلومات 

 تتصاالواال

٧٣ %٧٥ %٧١ %٦٧ %٦٦ %٦٣% 

 %٣ %٣ %٣ %٢ %٣ %٤ الكيمياء

 %١٩ %١٨ %٢٢ %٢٣ %٢٧ %٢٨ علوم األحياء

 %٥ %٤ %٤ %٨ %٤ %٥ أخرى
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ية) ئيلســـرا% مـــن الميزانيـــة اإل٤,٧النفقـــات الكليـــة علـــي البحـــث والتطـــوير المـــدني ( -١٠

وقـــــد قـــــل باســـــتمرار نصـــــيب الحكومـــــة ، وهـــــي أحـــــد أعلـــــي الميزانيـــــات فـــــي العـــــالم

% عــام ٢٣إلــي  ١٩٩١% عــام ٣٧ية فــي البحــث والتطــوير المــدني مــن ســرائيلاإل

فـــي البحـــث والتطـــوير مـــن  عمـــال. فـــي نفـــس الوقـــت زاد نصـــيب قطـــاع األ٢٠٠٣

يعكــس  ا بــل يمكــن أنويبــدو مــن ذلــك أن مــا حــدث لــيس ســلبي ، %٦٩% إلــي ٤٣

ومقدرتــه الماليــة فــي الســنوات الحاليــة. يســتطيع قطــاع  عمــالمــدى نضــج قطــاع األ

كمــا يحــدث حاليــا بحــق  عمــال(وهــو مــا يجــب عليــه) أن يمــول تطــوير األ عمــالاأل

ألن السـوق ال يسـتطيع قيـادة البحـث عمومـا. ويعـاني  ؛وبزيادة في السنوات الحاليـة

بيعــة خاصــة فهــو طويــل المــدى ألن البحــث ذو ط البحــث مــن عيــوب الســوق نظــراً 

ا إلــي اســتثمارات ضــخمة. ولــذلك يــتم تعريــف وغيــر مضــمون النتــائج ويحتــاج نســبي 

أمــا التطــوير علــي ، .المعرفــة نتــاجإل اً أساســالبحــث علــي أنــه اســتثمار يــتم تمويلــه 

ويتم جزء  .لكي تخلق منتج ساسالجانب اآلخر فهو هو استثمار لمعلومات في األ

/تكنولوجيا ولكــن لتحقيــق فهــم اقتصــادلمــي لــيس فقــط لتحقيــق كبيــر مــن البحــث الع

مقــدرة علميــة والخــرج العملــي فــي هــذه الحالــة ال  نتــاجلعمليــات وظــواهر معينــة وإل

ويعتبر هذا البحـث ضـروري لبنـاء المعرفـة وهـو نافـذ للبصـيرة  لتعلـيم  .يمكن رؤيته

جيــات والمخترعــات العلمــاء والتكنولــوجيين الــذين بــدورهم يعملــون علــي رفــع التكنولو 

 عمــالالبحــث الممــول بواســطة قطــاع األ وســيتوجه دائمــاً ، لخلــق منتجــات وخــدمات

ـــه  لتحقيـــق نتـــائج قصـــيرة المـــدى علـــي حســـاب التطـــوير طويـــل المـــدى والـــذي تمول

ولـذا تضـطر الحكومـة لكـي تركـز علـي ، الحكومة فقط (وبعـض المـانحين الكرمـاء)

ي انتهجتهـــــا الحكومـــــة لتخفـــــيض التمويـــــل للبحـــــث. يمكـــــن أن تكـــــون السياســـــة التـــــ

الميزانيات المخصصة لـدعم التطـوير وتحويـل التمويـل المرهـق إلـي السـوق مناسـبة 

فقـــط إذا مـــا زادت الحكومـــة فـــي نفـــس الوقـــت ميزانيـــات البحـــث العلمـــي والتطـــوير 

النشـــاطين البحـــث ي (وهـــو عكـــس التطـــوير التطبيقـــي). ويعتبـــر ربـــط كـــال ساســـاأل

هو أحد المشاكل التي تجعل ضبط وتحليل السياسات واحد  والتطوير تحت مسمى

 صعبة.
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االســــتقطاعات مـــــن ميزانيــــات البحـــــث تــــؤثر علـــــي المقــــدرة لتعـــــزز وتحــــافظ علـــــي  -١١

والضــروريين لتجهيــز جيــل تــالي مــن البــاحثين ، العلميــين مــن الجامعــات عضــاءاأل

ـــوم والتكنولوجيـــا ـــة لتغييـــر منحـــى .ومســـتخدمي العل الســـنوات  تميـــل السياســـة الحالي

والتـــي نصـــت بوضـــوح  Shohatلجنـــة ال  قامـــةاألخيـــرة (هـــذا كـــان أحـــد الـــدوافع إل

ولكـــي يتوقـــف خطـــر الســـنوات األخيـــرة ، الحاجـــة لزيـــادة البحـــث األكـــاديمي) علـــى

اســــتثمار متميــــز. كمــــا أن التنافســــية الدوليــــة علــــي  ىفــــإن ذلــــك يحتــــاج إلــــ عمومــــاً 

، سـتقبلهم فـي الخـارجللبـاحثين الشـبان لصـنع م ياألكاديمي الموهوب هـو إغـراء قـو 

والتـــي تحمـــل فـــي طياتهـــا مخـــاطرة حقيقيـــة بالنســـبة لجيـــل البـــاحثين والمطـــورين فـــي 

 .إسرائيلالعلوم والتكنولوجيا في 

شــــركات  فــــي مجــــال  قامــــةميــــول آليــــة التمويــــل الموجــــودة ورأس المــــال المتــــوفر إل -١٢

ت. كمـــــا أظهـــــرت حكمـــــة الحكومـــــة تصـــــاالالصـــــناعات تكنولوجيـــــا المعلومـــــات واال

اجة إلي دعم إنشاء الصناعة الرأسمالية ذات المخاطر لتطوير هذه الصناعات للح

لـذا يجـب علـي الحكومـة اليـوم أن تنشـط رأس المـال المخـاطر فـي ، عامـا  ١٥منذ 

المجــاالت ذات الخطــورة العاليــة التــي تحتــاج إلــي اســتثمارات عظيمــة وعائــد علــي 

ت (كما هو الحال في تصاالالمدى الطويل عنه في حالة تكنولوجيا المعلومات واال

  البيوتكنولوجي علي سبيل المثال).

 

  التوصيات

  يجب إتباع التوصيات المذكورة أسفله طبقا لمبادئ التوجيه التالية:

  المميزة أو في حالة عطل النظام. سواقضمان التدخل الحكومي فقط في األ -١

حـــده  يجـــب علـــي الحكومـــة أن تخاطـــب وتعـــالج نشـــاطات البحـــث والتطـــوير كـــل علـــي -٢

ي و تطــوير تطبيقــي أساســوتجــزأ مــدلول التطــوير إلــي جــزأين: بحــث علمي/تكنولــوجي 

ية لكــي تمكــن ساســيجــب أن تــوفر الحكومــة المصــادر الماليــة والبنيــة األ .أو هندســي

وبدرجة أقـل فـي التطـوير ، وزيادة االستثمارات في البحث، البحث والتطوير واالختراع
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أقل مـا يمكـن فقـط (نظـرا للتمويـل المخصـص لـه وتدعم التطوير الهندسي ب، يساساأل

 ).عمالمن قطاع األ

يجــب أن يــتم تقيــيم بــرامج الــدعم الحكوميــة بصــورة مســتمرة ومنتظمــة ويــتم نشــر نتــائج  -٣

سياســـة دعـــم حكـــومي للبحـــث والتطـــوير تعتمـــد علـــي قاعـــدة معلومـــات  ٕاقامـــةالتقيـــيم و 

ع فـــــي قواعـــــد محدثــــة تخـــــدم كجـــــزء تكـــــاملي ألي برنـــــامج دعـــــم حكـــــومي. يـــــتم التوســـــ

، المعلومــات وتحــديثها علــي أســس مســتمرة وتشــمل كــذلك معلومــات فــي أنشــطة العلــوم

 ية.قتصادواالختراع  وٕاسهاماتهم اال، والبحث والتطوير

يتم تهيئة النظام المؤسسي لألحداث التي ستتم في المستقبل وذلك في ثالث مجاالت  -٤

 لتغيير السياسة:

كـون مسـئولة عـن أولويـة التخطـيط إنشاء جسم حكومي ذي رشد أكبـر لكـي ي •

ويخاطـــب هـــذا  .وصـــنع السياســـة بصـــورة مســـتمرة و بطريقـــة النظـــرة األماميـــة

ــا واالختــراع ــيم والعلــوم والتكنولوجي ومــن ثــم ، الجســم الجديــد موضــوعات التعل

. نبعــــت هــــذه (Malmat)اللجنــــة القوميــــة للعلــــوم والتكنولوجيــــا  :فــــإن اســــمها

المتـــأخر والطبيعـــة المتغيـــرة للعوامـــل التـــي للتعقيـــد والتطـــوير  التوصـــية نظـــراً 

ــا  تحتــاج إلــي توافــق وذلــك لكــي يــتم عمــل سياســة مناســبة للعلــوم والتكنولوجي

الحاجة إلنشاء عمليـة ديناميكيـة ومرنـة وقابلـة  أيضاً وهي تعكس ، والصناعة

وهــذا علــي عكــس وضــع أطــر ، ونشــطة ومبــادرة لسياســة األولويــات للتطــوير

التشــغيل وهــي كانــت ناجحــة فــي توجيــه  ســتوىمعمــل ســلبية ووســائل علــي 

نظـــر الفصـــل اعلـــي المســـار الصـــحيح فـــي أولـــي مراحلهـــا ( إســـرائيل اقتصـــاد

 الخامس عن التغييرات المؤسسية في الخدمة العامة).

والمنفــتح للمنافســة والمتوجــه عالميــا ، إســرائيلالحــرة فــي  عمــالتقويــة منــاخ األ •

ية ســرائيللتشــجيع الشــركات اإلية الضــرورية ساســوهــو منــاخ مطــور للبنيــة األ

 إسـرائيلممـا يجعـل ، لتتمتع بمزايا اإلنجازات التكنولوجية في الداخل والخارج

للشركات المتعددة الجنسيات علي اتساعها وفي قطاعات مختلفـة  جذباً  أكثر

والتعـــاون مـــع القـــوى المهمـــة فـــي ميـــدان  ســـتراتيجيوتمكـــن مـــن التواصـــل اإل

القوميــة والمشــتركة. تشــير  مســتوياتيثا علــي الوحــد المنافســة العــالمي قــديماً 



  

٣٧١  

الدراســات التــي تمــت بالخــارج بــأن وجــود شــركات التكنولوجيــا العاليــة الدوليــة 

ــا يســاهم مباشــرة بتميــز فــي نشــاط البحــث والتطــوير المحلــى (إنتــل فــي  محلي

علــي ســبيل المثــال) أمــا إســهاماتها الغيــر مباشــرة فهــي ليســت بأقــل  إســرائيل

كل فيض من المعرفة التكنولوجية وخبرة في طرق العمـل أهمية وهي علي ش

 وتنظيم نشاط البحث والتطوير. 

ي بالجامعـات والتعـرف علـي ساسـاالرتقاء باالختراع التكنولوجي  والبحـث األ •

واســــتيعاب االختــــراع وٕانشــــاء قاعــــدة ، وظيفــــتهم الثالثــــة فــــي نقــــل التكنولوجيــــا

. يــتم قتصــادوالجديــدة فــي اال مســتمرة لقطاعــات التكنولوجيــا العاليــة الموجــودة

تحقيــق هــذا الهــدف بتطــوير عالقــات جديــدة بــين منتجــي التكنولوجيــا الجديــدة 

والبـــــاحثين (المخترعـــــات العلميـــــة) والمســـــتخدمين فـــــي الصـــــناعات المختلفـــــة 

 والقطاعات الخدمية. 

  

 التوصيات المحددة للتغيير في كل من سياسة الثالث مجاالت

والتكنولوجيا والبحث لرئيس الوزراء وبناء جسم حكـومي ذي  تعيين مستشار للعلوم  أوال:

رشد أكبـر ليكـون مسـئوال عـن عمليـة أولويـة التخطـيط وصـنع السياسـة لهـذه الموضـوعات: 

  .(Malmat)اللجنة القومية للعلوم والتكنولوجيا 

 يعطــي التضــمين الواســع للتعلــيم والبحــث والتطــوير العلمــي والتكنولــوجي وتمثيــل التكنولوجيــات

 مسـتوياتونقترح إنشاء لجنة مـن ، عموما قتصادالجديدة في القطاعات العريضة للصناعة واال

عاليـــة تتعامـــل مـــع الــــوزارات والجهـــات الحكوميـــة ذات الصـــلة. ستضــــع هـــذه اللجنـــة أولويــــات 

للسياســـة المخططـــة وستنســـق اســـتخدام حـــدود التمويـــل عالنيـــة. ســـتقوم اللجنـــة بتســـهيل النشـــاط 

(ولــيس التنفيــذي)  مــن سياســة تخطيطيــة وتقيــيم.  ســتراتيجياإل مســتوىي الالجــاري بانتظــام علــ

ا فـي مكتـب نائـب الـوزير ومماثلـة لنمـوذج كوريـا الجنوبيـة وستحصـل أساسستكون هذه اللجنة  

بمكتــب  أيضــاً علــي تصــديق مســبق مــن نائــب الــوزير علــي ميزانيــة لتشــغيلها. ســيتم ربــط اللجنــة 

الواقــع يجــب أن تكــون مركزيــة فــي  أرضذيــة والتطــوير علــي ألن الخبــرة التنفي ؛رئــيس العلمــاء

ة جديدة وتحويلها إلي سياسة توجيهية. وعموما يجب أن تكون اللجنـة  إستراتيجيتمييز أولويات 
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مســتقلة عــن مكتــب رئــيس العلمــاء بالنســبة لمقترحــات األولويــات الجديــدة ووضــع معيــار تحديــد 

وير القطـــاعي والبـــرامج الجديـــدة وتقيـــيم مـــا قبـــل المزايـــا الخارجيـــة لنشـــاط معـــين والبحـــث والتطـــ

السياســـــة التوجيهيـــــة (كـــــل هـــــذا يـــــتم حاليـــــا بواســـــطة الوحـــــدات التنفيذيـــــة ذاتهـــــا). ســـــيتم تنفيـــــذ 

  مخصصات الميزانية الحقيقية للشركات طبقا لسياسة اللجنة بواسطة رئيس العلماء.

  ية للجنة الجديدةساسالوظائف األ •

ة للمجـــاالت التـــي تحـــت مســـئوليتها والتـــي راتيجيســـتتمييـــز وتحديـــد األولويـــات اإل -

 قتصــــادتحتــــاج إلــــي اســــتثمار. عنــــد وضــــع األولويــــات ســــتراعي اللجنــــة حالــــة اال

تطــــويره والمــــوارد التــــي تحــــت تصــــرفه واحتياجاتــــه وتكاملــــه مــــع النظــــام  مســــتوىو 

إخفــاق السـوق الــذي يمنــع  ي. ســتراعي قـرارات اللجنــة وتضـع فــي حســابهاقليمـاإل

 في الظروف المتاحة.تحقيق األهداف 

وعلــي ، ســنوات قادمــة ١٠-٥ولمــدة  إســرائيلتصــنيف السياســة العامــة للجنــة فــي  -

ســــبيل المثــــال: تمثيــــل التكنولوجيــــا المتقدمــــة (وخصوصــــا تكنولوجيــــا المعلومــــات 

ية العريضــة وٕانشــاء مؤسســات تكنولوجيــا قتصــادت) فــي القطاعــات االتصــاالواال

 .إسرائيلية مقرها ليمإقت لتصبح شركات تصاالالمعلومات واال

وضـــــع معيـــــار تمييـــــز لتمويـــــل المؤسســـــات  ذات المزايـــــا الخارجيـــــة فـــــي البحـــــث  -

 وتحديد وزنها علي قرار توفير التمويل لالستثمار.   ، والتطوير

مــأل دور وظيفــي مركــزي فــي وضــع ميزانيــة قوميــة متكاملــة لكــل نــواحي سياســة  -

 .إسرائيلالعلوم والتكنولوجيا ب

الـــوزارات والجهـــات المختلفـــة المشـــتركة فـــي سياســـة العلـــوم مـــأل دور منســـق بـــين  -

 ).ستراتيجياإل مستوىوالتكنولوجيا (خصوصا علي ال

ة ومبادئ وضع سياسة العلوم والتكنولوجيـا. سـتعتمد التوصـيات ستراتيجياألولويات اإل •

علــي الموضــوعات القوميــة  ة فــي هــذه المجــاالت أوالً ســتراتيجيالخاصــة باألولويــات اإل

تمييـــز المجـــاالت  ثـــم األهـــداف المحـــددة إلنجـــاز هـــذه الموضـــوعات وأخيـــراً  العريضـــة

الـثالث  مسـتوياتتوجـه هـذه ال .المحددة للنشاط التي تتأثر بسياسة العلوم والتكنولوجيا
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ـــنهج فهنـــاك ثالثـــة معـــايير تباشـــر األهـــداف  عمليـــة وضـــع األولويـــات. وطبقـــا لهـــذا ال

 الموضوعة  هي:

 .تها الكبيرة ومقدرتها العالية علي النمووجود الشركات النشطة بإمكاني  ) أ

 إمكانية حقيقية للتعاون مع عناصر أجنبية رائدة وجاهزة النشاط في المنطقة.  ) ب

أمثلــــة علــــي  .يــــةقليمإمكانيــــة إنجــــاز والمحافظــــة علــــي المشــــاركة فــــي الســــوق اإل  ) ت

المجاالت ذات المقدرات التي يتم اعتبارها  وبتحويلها إلي هياكل متعددة الوكالء 

) وهـي تشـمل األمـن العـام ةمجموعات من المؤسسات ذات صالت أفقية ورأسي( 

ــــــة وتكنولوجيــــــا  ــــــا النظاف ــــــاة األخــــــرى ومجــــــاالت تكنولوجي ــــــوم الحي المجــــــاالت عل

 ت.    تصاالالمعلومات واال

ــــزة وواعــــدة  • ــــي مجــــاالت ممي ــــة وواضــــحة تشــــمل عل ــــة منهجي ــــات بطريق وضــــع األولوي

عم مناسب وتشجيع عام لكي تتطور وتنمو وتطبيقات تكنولوجية جديدة وتحتاج إلي د

تشـــمل الصـــناعات  العالميـــة. ســـواقفـــي صـــناعات مزدهـــرة وبمشـــاركة مميـــزة مـــع األ

القوميــــــة الواعــــــدة المعتمــــــدة علــــــي التكنولوجيــــــا الجديــــــدة ومجموعــــــات البحــــــث علــــــي 

ت تصــاالتكنولوجيـات الميــاه والتكنولوجيــا المتقدمــة للزراعــة وتكنولوجيــا المعلومــات واال

قـــة البديلـــة وصـــناعات الفضـــاء واألمـــن العـــام والصـــناعات الكيماويـــة وتكنولوجيـــا والطا

 .وسنتعرض لمناقشة هذه المجموعات البحثية فيما بعد، النانو

 

 تقوية مناخ العمل الحر   ثانيا:

يـة نتاجفي هذا المجـال تـم تحديـد عـدد مـن المجـاالت السياسـية الرأسـية والتـي قـد تـؤثر علـى اإل

ًا خصــبة لتشــجيع االختــراع وتكــوين شــركات أرضــل الصــناعة وبــذلك يقــدموا واالختــراع مــن خــال

االسـتثمار العـام  –تعتمد على البحث والتطوير والتكنولوجيـا المتقدمـة تشـمل العوامـل السياسـية 

ـــديم البنيـــة األ ية أو خـــدمات عامـــة حـــرة أو مـــنح دعـــم مباشـــر أو بتخفـــيض ساســـوذلـــك إمـــا بتق

أو ينظمونها أو يضعوا لها المعايير وهذا ال يحتاج إلى نفقات  الضرائب وهناك آخرين يقننونها

، بينما تظل المعايير فـي الفئـة الثانيـة عـادة مـن النفقـات المنخفضـة للحكومـة، وميزانيات معينة
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ولكـــي يـــتم تقويـــة هـــذا التنظـــيم يجـــب أال يكونـــوا أقـــل كفـــاءة فـــي تشـــجيع المعـــايير التـــي تشـــمل 

  اع. االستثمار العام عن نشاط االختر 

تخــدم المعــايير المقترحــة التاليــة الحــوافز العامــة وســتزيل العقبــات مــن أمــام االختــراع فــي قطــاع 

 ســـواقللشـــركات المنافســـة والعاملـــة فـــي األ أكثـــرجاذبـــة  إســـرائيلي وتجعـــل ســـرائيلاإل عمـــالاأل

   :ية وتشمل المعايير التي يجب استخدامها التاليقليماإل

صحوبًا بنظم ذات كفـاءة مدعومـة بالقـانون منفتح للمنافسة م أعمالخلق مناخ  

    عام. رأسماليوسوق 

االختـــراع  تعيـــقإعـــادة تشـــكيل القواعـــد التنظيميـــة وٕازالـــة معـــايير الحمايـــة التـــي  

وتطــــوير التكنولوجيــــا مــــن جانــــب وتطــــوير معــــايير رائــــدة فــــي مجــــاالت جديــــدة 

  لتطوير تكنولوجيات وصناعات جديدة على الجانب اآلخر. 

ية التــــي تســــاعد علــــى جــــذب الشــــركات ساســــوٕانشــــاء البنيــــة األ تــــوفير الحــــوافز 

 ية.قليماإل

  

أفضـل  أعمـالقائمة الموضـوعات التـي تحتـاج إلـى االهتمـام وتغييـر السياسـات لخلـق منـاخ 

 : هي كاآلتي

الضوابط بالنسبة للخبراء والباحثين والطلبة األجانـب والتـي تسـمح لهـم بعمـل مؤقـت  

وبالتــالي ، طــوير المشــتركة أو الدراســات األكاديميــةأو بالنســبة لشــركات البحــث والت

ت مـع تصـاالفهم يقدموا معرفة ثم استجالبها مـن الخـارج كمـا يعملـوا علـى تقويـة اال

 .الدول األخرى حسب العائد على هؤالء والى دولهم

ات التجارة والجمـارك مـع الشـركاء التجـاريين األكبـر وتنـاغم القـوانين والضـوابط اتفاق 

  لملكية الفكرية حيال حقوق ا

 ي قليماالمتداد اإل –نشاط االختراع  –الحوافز المالية الحكومية للبحث والتطوير  

o  الوضع في االعتبار المزايا الضريبية الممنوحة لنفقات البحـث والتطـوير

باإلضـــافة إلـــي التخفيضـــات الضـــريبية الحاليـــة كتعـــويض عـــن جـــزء مـــن 
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راعاتهــا يجـــب أن تشـــمل الــدعم المباشـــر الحــالي (العوامـــل التــي يجـــب م

أهمية توقيت التمويل والعائد مـن المشـروع وخالفـه) والتـدريب واألنشـطة 

لنمو عـدد مـن الـدول التـي تشـجع نشـاط  الخاصة بمجال االختراع. نظراً 

البحث والتطوير الخدمي وجذب االستثمارات األجنبيـة الخاصـة بالبحـث 

 إســرائيلذا لــم تقــدم وإ ، والتطــوير وذلــك بتــوفير هــذه األنــواع مــن الحــوافز

كمــا يجــب تحديــد طبيعــة األنشــطة ، مزايــا مماثلــة ســتعانى فــي المســتقبل

  .التي تستحق هذه الحوافز بعناية

o  المنافســـة المتـــوفرة بالـــدول األخـــرى بعنايـــة وسياســـة البحـــث  أدواتتقيـــيم

 .إسرائيلوالتطوير لديهم وتأثيرهم على 

  إسرائيلسيات المتعددة إلى الوسائل الالزمة لتسهيل جذب الشركات ذات الجن 

o  ة. إستراتيجيات اتفاقات دولية و اتفاقالتوقيع على 

o ية التــي تكتســب شــركات أخــري ســرائيلتــوفير مزايــا ضــريبية للشــركات اإل

يــًا إقليمية ســرائيلبالمشــاركة أو الوكالــة وخالفــه لتشــجيع نمــو الشــركات اإل

  .وليوٕاال فسوف تظل صغيرة جدًا علي التنافس في الـميدان الد

o ية لبقــــاء الشــــركات األم فــــي ســــرائيلإنشــــاء برنــــامج لتحفيــــز الشــــركات اإل

ية التـــي بيعـــت بالخـــارج ) وللشـــركات ســـرائيل(مثـــل الشـــركات اإل إســـرائيل

العنـــوان  ٤(أنظـــر الفصـــل رقـــم  إســـرائيلاألجنبيـــة لتقـــيم مراكـــز لهـــا فـــي 

 الفرعي عن إنشاء الشركات األجنبية ) 

o علــى المــوارد األجنبيــة وأربــاح حقــوق  تــوفير إعفــاء ضــريبي عــن الفوائــد

البحـــث والتطـــوير طالمـــا يـــتم اســـتثمار نســـبة مئويـــة محـــددة فـــي  ملكيـــة

 البحث والتطوير المحلي  أو في أي نشاط آخر معترف به. 

o تحويــل  الوضــع فــي االعتبــار االمتيــاز الخــاص بتيســير الضــرائب علــي

لميـة والتـي لهـا الخارجية للشركات العا   األموال أو المعدات بين األفرع

 إسرائيلفي  مراكز
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o  يعتمد على االختراع.  اقتصادية حديثة للنمو السريع و أساستوفير بنية 

في كل الفئـات الفنيـين والبـاحثين  عالٍ  مستوىقوي عاملة ذات  -

 والعلماء (انظر الفصل الثامن ). 

 .ية ذات نوعية عالية وذو كفاءةأساسنظام بنية  -

 .المعلومات حديثة وذات كفاءةت و تصاالية من االأساسبنية  -

أنظمـــة للصـــرف الصـــحي واســـتخالص المـــواد الصـــلبة والتنقيـــة  -

 ).   ١٠والتطهير (انظر الفصل رقم 

o الرأسمالية وآليات  التمويل: سواقالتطوير المستمر لأل 

موارد إضافية لتحويل التكنولوجيا إلى منتج وبـاألخص بالنسـبة  -

جيـــــا المعلومـــــات للقطاعـــــات األخـــــرى فيمـــــا عـــــدا قطـــــاع تكنولو 

 ت. تصاالواال

الرأســمالية  ســواقأشــكال مســتمرة مــن تشــجيع التنــافس ســواء األ -

 .تمويل متنوعة  أدواتلتوفير   واإلصالحات البنكية

 صغير لبدء النشاط. مستوىإنشاء آليات تمويل على  -

o ومي:جمع البيانات وتطوير طرق التقييم لبرامج الدعم الحك 

ـــنقص التمويـــل يجـــب علـــى  فبعـــد ســـنوات مـــن اإلهمـــال نظـــراً  - ل

الحكومـــــة أن تتأكـــــد مـــــن وضـــــع مخصصـــــات ذات ميزانيـــــات 

، مســتمر أســاسعلــى  قتصــادمناســبة لتحــديث قواعــد بيانــات اال

) مــــــدخالت ومخرجـــــــاتويجــــــب أن تشـــــــمل قواعــــــد البيانـــــــات (

ي ونشــــــاط االختــــــراع ساســــــوبيانــــــات عــــــن البحــــــث العلمــــــي األ

لتقيــــيم إلــــي اســــتثمار لتطـــوير معــــايير جديــــدة  أيضــــاً وســـنحتاج 

 الميزان التجاري التكنولوجي وتطوير قطاع الخدمات 

سياســة التخطــيط و تقيــيم المخرجــات  أســاسجمــع البيانــات هــو  -

 وهو أحد األدوار الحكومية الواضحة. 
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ـــــدعم أساســـــيجـــــب تطـــــوير بنيـــــة  - ية إســـــتاتيكية لتقيـــــيم بـــــرامج ال

الحكـــومي بنـــاءا علـــى بيانـــات معينـــة تمكـــن مـــن معرفـــة التـــأثير 

  ألهميـة التقيـيم لهذه البرامج كما يجب رفـع الـوعيي قتصاداال

توسعية معتمدا على  –تنفيذية  –وذلك بواسطة  برامج تأهيلية 

ــــــة  ــــــي دول منظمــــــة التعــــــاون أساســــــوجــــــود بني ــــــة ف ية معلوماتي

. من المألوف أن نعلم العامة في المشـهد OECDي قتصاداال

 وقع  برامج الدعم الحكومي.

ــــــدول من إســــــرائيلعنــــــد التحــــــاق  - ي قتصــــــادظمــــــة التعــــــاون االب

OECD   فمــــن المناســــب تعزيــــز الشــــفافية كــــذلك بالنســــبة

 لسياساته الداعمة للصناعة والبحث والتطوير.

 

ي والتعـرف علـى دورهـم ساسـاالختراعـات التكنولوجيـة للجامعـات والبحـث األ تنشـئة  ثالثا:

 الثالث 

التوصـيات  يضـاً أنحتاج إلى اسـتثمار متميـز فـي التـدريس بالجامعـات والبحـث (انظـر  •

باإلضـافة إلـى مهـامهم النظاميـة ، )ن: التعلـيم العـالي والبحـث العلمـيفي الفصـل الثـام

يجــب توظيــف الجامعــات لمهمتهــا الثالثــة  وهــو رفــع االختراعــات ونقــل المعرفــة إلــى 

. وتشــــمل هــــذه المهمــــة للجامعــــات نقــــل التكنولوجيــــا والقيــــام بالبحــــث عمــــالقطــــاع األ

، اون المباشــر مــع الصــناعة وذلــك لتحقيــق ثمــار البحــث العلمــيالتطبيقــي والقيــام بالتعــ

هيئة التدريس في االعتماد تمامـا علـى  أعضاءوهذا الدور الثالث قد يفشل إذا استمر 

المعيار المنفرد وهو النشر األكاديمي والبحثي. ولكي تنجح الجامعات في أداء دورهـا 

أن تجـرى  تغييـرات واضـحة فـي  الثالث تجاه البحث التطبيقي ونقـل التكنولوجيـا يجـب

هيكلة طرق التقييم والحوافز بالكليـة. يحتـاج المبـدأ الرئيسـي للحريـة األكاديميـة أن يـتم 

 هذا الموضوع بالتوافق مع المعاهد األكاديمية وليس قسريا

يجــــب أن يــــتم التعــــاون بــــين المعاهــــد البحثيــــة األكاديميــــة والغيــــر أكاديميــــة والمختــــارة  •

فـي  عمـالوتشـمل قطـاع األ  (MALMAT)ومية للعلوم والتكنولوجيـابواسطة اللجنة الق
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). سـية بالواليـات المتحـدة األمريكيـةمثـل نمـوذج مراكـز البحـوث الهندتحديد األهـداف (

ضــروري للتأكيــد علــى أهميــة بنــود البحــث وتمثيــل  عمــاليعتبــر التعــاون مــع قطــاع األ

تـــراح إطـــار تخيلـــي  أو ويجـــوز للمعاهـــد اق، يةقتصـــادثمـــار البحـــث فـــي القطاعـــات اال

استعمال اإلمكانيـات الحقيقيـة مبديـة اعتبـارات محققـة لتشـغيل المعامـل والمعـدات وقـد 

أظهــرت الخبــرة علــى كــل حــال أنهــا توصــي أال نقــام معامــل حكوميــة مســتقلة ومعاهــد 

اع حكومية للبحث. كل هذا يحتاج إلـى تمويـل مسـتمر وال يسـاعد جـو مسـاعدة االختـر 

  ا).كما يوجد في الجامعات حالي به الطلبة (والبحث الذي تقوم 

يجب أن يزداد عدد مكاتب نقل التكنولوجيا والمعاهد البحثية الحكومية وتعتبر كقاعدة  •

لهــا ميــل تطبيقــي تســويقي وذلــك بتســريع عمليــات التقنــين للملكيــة الفكريــة الممولــة مــن 

 الجمهور وتحديد الباحثين المستحقين للحوافز. 

لمطلوبـــة لطلبـــة علـــوم مشـــروعات ذات عالقـــة مـــع الدراســـات ا العمـــيشـــمل قطـــاع األ •

 وهندسة تسويق.

التنافســـية وٕانشـــاء مراكـــز تســـويق  عمـــالوتنفيـــذ خطـــة األ، زيـــادة وظـــائف التكنولوجيـــا •

 .دارةالتكنولوجيا في برامج دراسية بالمعاهد األكاديمية لإل

ولوجيـــات والتـــي يـــة للشـــركات التـــي تعتمـــد علـــى التكنقليماإل ســـواقتشـــجيع اختـــراق األ •

كجـــــزء مـــــن المحاولـــــة إلنجـــــاح برنـــــامج  ، تطـــــورت مـــــن خـــــالل برنـــــامج المغنـــــاطيس

 ي. قليمالمغناطيس في السوق اإل

تطـــوير الجامعـــات وأنظمـــة الحـــوافز للكليـــات بطريقـــة ترفـــع التطبيقـــات لثمـــار البحـــث  •

   ومشاركة التطبيقات في عملية التعزيز األكاديمي.

ــــى التــــوفير الحــــوافز للجامعــــات والكل •  مســــتوىالتكنولــــوجي و  مســــتوىيــــات لتتفاعــــل عل

 المحلية. عمالمع جماعة األ   عمالاأل

توسيع التعاون بين مراكز البحث والتطوير المحلى والكليات المحلية لتحسين التطوير  •

 وتمثيل تكنولوجيات االختراع وتشجيع الجو المحيط.
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 :الستثمار الالزما

% مـــن الميزانيـــة العامـــة للدولـــة ٥القـــومي إلـــي حـــوالي  تصـــل نفقـــات البحـــث والتطـــوير المـــدني

GDP  ويجـــب اإلبقـــاء علـــى هـــذا المعـــدل فـــي المســـتقبل كمـــا يجـــب أن تشـــمل زيـــادة النفقـــات

أهميـة التمويـل  .% من الميزانيـة العامـة للحكومـة١الحكومية لقنوات البحث والتطوير المختلفة 

لوجيا فـي مجـاالت االختـراع ومجـاالت الحكومي هو التركيز على  تقليل مخاطر تسويق التكنو 

Ground break  ، كمـا يجـب توجيـه معظـم الـدعم الحكـومي إلـى البحـث العلمـي فـي اإلطـار

الشامل لسياسة العلوم والتكنولوجيا واالختراع والتعليم العالي. ويجب تركيز دعم رئـيس العلمـاء 

جـــب أن يســـتمر الـــدعم . ويقتصـــادي الـــذي يقـــدم مزايـــا خارجيـــة إلـــى االساســـعلـــى التطـــوير األ

 لتشجيع العالقات بين معاهد التعليم العالي والصناعة. 

أمثلـــة علـــي الصـــناعات المركـــزة للتكنولوجيـــا ذات المقـــدرة علـــى التـــأثير المتميـــز علـــى التطـــوير 

  والمخاطر التي تواجههم: إسرائيلالتكنولوجي ب

، ثــل صــناعة المعلومــات)تكنولوجيــا والتــي تأكــدت نجاحهــا (م لــم نــذكر هنــا الصــناعات المركــزة

  أما الصناعات الواعدة والتي لم تتحدد بعد مقدراتها الكاملة فهي كالتالي:

  علوم  الحياة: - ١

المرتبة الثامنة علي العالم طبقا لعـدد الشـركات فـي هـذا  إسرائيلتحتل صناعة علوم الحياة في 

 إســـرائيلة فـــي شـــركة فـــي علـــوم الحيـــا ٥٠٠المجـــال. وطبقـــا للمنشـــورات الدوليـــة يوجـــد حـــوالي 

 الطب البيطري والزراعة). وقـد أنشـئ(تشمل األجهزة الطبية والتكنولوجيا الحيوية والصيدالنية و 

ية في سرائيلوينسب هذا اإلنجاز إلي قدرات األكاديمية اإل .عدد كبير منها في السنوات األخيرة

وتقـــع هـــذه  ،مجـــال علـــوم الحيـــاة. وقـــد بـــدأ كثيـــر مـــن هـــذه الشـــركات علـــي عـــاتق األكـــاديميين

الشركات بالقرب من المعاهد األكاديمية. وما زالت هذه الصناعة تواجه عديد من العقبـات مـن 

  .ية ومصادر القوى البشريةساسحيث التمويل والسياسة والبنية األ

فالتوجــه الحــالي هــو ، العــالم مســتوىيعتبــر تمويــل شــركات علــوم الحيــاة مشــكلة علــي  •

دمــة وليســت مراحــل أوليــة. وبالتــالي ال يســتثمر تمويــل هــذه الشــركات فــي مراحــل متق

تمويل رأس المال المخاطر في شركات علوم الحياة في المراحل األولي. ولذلك يوجد 
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نقـــــص فـــــي التمويـــــل المخصـــــص لتجتـــــاز المراحـــــل الفاصـــــلة لتحويـــــل االختـــــراع مـــــن 

األكاديمي إلي الصناعي قبل تقديم المنـتج إلـي المسـتثمرين. وقـد كـان تمويـل شـركات 

علوم الحياة بواسطة العالم الرئيسـي فـي معظمـه فـي المرحلـة المبكـرة ولكـن االسـتثمار 

وعلــــي العكــــس ، المباشــــر للعــــالم الرئيســــي محــــدود جــــدا ومحصــــور للبحــــث والتطــــوير

مؤسسات البحث التعاقدية فهي تقدم خـدمات بحثيـة صـيدالنية علـي مـدي واسـع وهـي 

ق ومعيـــار التمويـــل للعـــالم الرئيســـي. وهـــذا ال يتفـــ، ضـــرورية للصـــناعة البيوتكنولوجيـــة

لذلك حدث قصور في الخدمات البحثية الصيدالنية في حـين أن هنـاك شـركات كثيـرة 

تحتاج إلي هذه الخدمات بالخارج وبذلك لـم يسـتطيعوا تقـديم مثـل هـذه الخـدمات (مثـل 

  البحث الحيواني والبروتيني) علي عاتقهم.  

ويــتم إجــراء معظــم ، والصــناعة غيــر كــفءيعتبــر نظــام نقــل المعرفــة بــين الجامعــات  •

ت شخصــــية وشــــبكات اتصــــاالالدراســــات والتطــــوير للمخترعــــات الجديــــدة مــــن خــــالل 

 من التي تتم عن طريق قنوات مهيكلة لنقل المعرفة. أكثرة ياجتماع

كأحـد الـدول األفضـل فـي العـالم فـإن هنـاك قصـور لـديها فـي  إسـرائيلبينما يتم ترتيـب  •

والتطـوير  دارةلحيـاة  الـذين لهـم خبـرة صـناعية فـي مجـاالت اإلالعاملين بمجال علوم ا

حيـث  إسرائيل. ويعتبر مصدر هذه المشكلة هو مرحلة تطوير الصناعة  في نتاجواإل

ولــذلك نجحــت شــركات  مــن هــذه الشــركات فــي مرحلــة المنشــأ؛ %٨٠مــن  أكثــريوجــد 

 .نتاجقليلة منها في تحويل المنتج من مرحلة البحث إلي مرحلة اإل

والتطـوير فـي  نتـاجلذلك يجب إعطاء حافز للشـركات المتعـددة الجنسـيات إلنشـاء تسـهيالت لإل

والتي ستصبح كمصدر لتدريب العمالة باإلضافة للخبرات الصناعية وقد تقوم بتشـغيل  إسرائيل

 يين في هذه الصناعات بالخارج. سرائيلاإل

التطـوير األكـاديمي المهـيمن فـي ي كبيـر فـإن إقليمـونظرا لما لصناعات علوم الحياة من سـوق 

كرائــد فــي هــذا الســوق. لــذا يجــب األخــذ بالمعــايير  إســرائيلفــي هــذا المجــال قــد يضــع  إســرائيل

  التالية:

تطـــوير بـــرامج تـــدريب للعـــاملين بالشـــركات وتـــوفير تمويـــل أو دعـــم مـــالي بـــديل لبـــدء  •

  مؤسسات لها إرادة تدريب لعاملين جدد.
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اج لتمويــــل علــــي المــــدى القصــــير الــــذي يمكــــن اقتــــراح تمويــــل لمرحلــــة فاصــــلة ونحتــــ •

 الشركات من تقديم دليل الفكرة والحصول علي تمويل من القطاع الخاص.

 تطوير مؤسسات بحثية تعاقدية إضافية. •

الحصول علي التمويل الالزم للمعدات باهظة الثمن المطلوبـة لعلـوم الحيـاة لكـي تقـود  •

 الشركة والصناعة ككل إلي األمام.

 ومات والتدريب علي كيفية طلب التمويل من رئيس العلماء.توفير المعل •

بعــض المشــروعات الممولــة مــن رئــيس  ألن أحيانــاً  تقيــيم سياســة الملكيــة الفكريــة نظــراً  •

 العلماء هي جزء من منتج كامل ولذلك تحتاج إلي توزيع حقوق الملكية الخاصة بها.

ية ســـرائيلالشـــركات اإل يـــات مـــع الـــدول األخـــرى مثـــل الصـــين لكـــي تســـاعدتفاقتوقيــع اال •

 ا.الكبيرة نظرا لصعوبة التعاون الدولي حالي  سواقالختراق األ

 

 الطاقة البديلة - ٢

سمعة دولية علي مسـتوى العـالم فـي تطـوير تكنولوجيـات اسـتخدام الطاقـة البديلـة  إسرائيلتملك 

جيــا خصوصــا فــي مجــال الطاقــة الشمســية  وهــي مــن بــين الــرواد فــي العــالم فــي تطــوير التكنولو 

ية فــي البحــث للتقــدم فــي مجــال ساســبغــرض اســتخدام الطاقــة الشمســية. تســتثمر وزارة البنيــة األ

تـم تخفـيض ميزانيـة البحـث  ٢٠٠٥إلـي عـام ٢٠٠٢الطاقة البديلـة. ولكـن فـي الفتـرة  مـن عـام  

% كما تقلصت استخدامات الميزانية. وقد أوصت اللجنة القوميـة ٣٣بوزارة الطاقة بقيمة قدرها 

والتطوير بإنشاء تمويل لبحوث الطاقـة القـومي حتـى يـتم تشـغيلها بواسـطة هيئـة الخدمـة  للبحث

تملـك ظـروف  إسـرائيلالعامة. باإلضافة إلـي المعرفـة المعتبـرة فـي مجـال الطاقـة المتجـددة فـإن 

مليون  ٤٥,٥ إنتاجعام تم ٢٠٠٥مناخية مناسبة للتطور الواسع في الطاقة الخضراء. في عام 

% مـن الكهربـاء الكليـة المنتجـة  ٠,٠٩مـن الطاقـة المتجـددة. ويعـادل هـذا فقـط  كيلووات/ساعة

% مـــن كهربـــاء ٧٨مليـــون كيلووات/ســاعة (حـــوالي  ٤٨٦٠٠التـــي تقــدر بحـــوالي   إســـرائيلفــي 

ية والظـروف المناخيـة  سـرائيلومن ثم فإن المعرفـة اإل، ا باستخدام الفحمها حالي إنتاجيتم  إسرائيل

وتقــدر ، فــي مراحلــه األولــي إســرائيل). مــازال اســتخدام الطاقــة البديلــة فــي ال تســتطيع المجابهــة
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وللتحـدث بصـورة عمليـة ، إسـرائيل% من الكهرباء الكلية المنتجة فـي ١الطاقة البديلة بأقل من 

أن تصــبح رائــدة فــي  إســرائيلتتــذيل دول العــالم فــي هــذا المجــال. لــذا يجــب علــي  إســرائيلفــإن 

والبحــــوث الخاصــــة بهــــا واضــــعين فــــي االعتبــــار إمكانيتهــــا العلميــــة اســــتخدام الطاقــــة الشمســــية 

اهتمامهــا السياســي فــي  إســرائيلوالتكنولوجيــة والتــأثير المنــاخي علــي اســتهالك الطاقــة وٕاعــالن 

وبـدورها سـتقلل مـن قـدرة الـدول ، تطوير مصـادر الطاقـة التـي ال تعتمـد علـي البتـرول ومنتجاتـه

  المنتجة للبترول.

 

 اعة تكنولوجيات الزر  - ٣

لعدة سـنوات لتكـون فـي مقدمـة التكنولوجيـات الناتجـة  إسرائيلنجحت عدة مجاالت للزراعة في 

القمـــة. يمكـــن إرجـــاع هـــذا النجـــاح إلـــي الـــزراع  مســـتوىمـــن االختـــراع وإلنجـــاز مخرجـــات علـــي 

والعلمـــاء والخـــدمات المقدمـــة مثـــل التـــدريب والصـــناعة التـــي تعتمـــد علـــي االختـــراع والتصـــدير 

كــــفء وسلســــلة  ٕانتــــاجالمســــتهدفة و  ســــواقاأل ىات نوعيــــة فــــي غيــــر موســــمها إلــــالنــــاجح لمنتجــــ

تسويق/تصدير تشمل المنتجين ورأس المال البشري (االختراع) والوفرة في تسويق التكنولوجيـا. 

حتى المقومات السلبية المبدئية مثل أحيانا ظروف بيئية قصـوى داخـل حـدود جغرافيـة محـدودة 

اجـــة إلـــي االختـــراع. أمـــا المخرجـــات فهـــي عبـــارة عـــن اإلمكانيـــة وعوائـــق للميـــاه فهـــي تـــؤدى للح

والمنــاخ والعوائــق الناتجــة عــن ظــروف التجــارة  رضالناجحــة المســتمرة للتفــوق علــي تحــديات األ

 ٕانتــاجالمنافســة للمنتجــات الطازجــة والمعالجــة وظــروف ماليــة غيــر مســتقرة و  ســواقالصــعبة واأل

ادي فــي الــدول المســتهدفة. وتعتبــر الزراعــة فــي  علــي مســتوى صــغير وأحيانــا رأي العامــة المعــ

ذات نتـــائج فـــوق عاديـــة فـــي المجـــاالت التكنولوجيـــة المتقدمـــة واالختـــراع  فـــي مجـــال  إســـرائيل

لـم ترفـع  إسـرائيلية العالية  متفوقة علي تلك التي فـي القطاعـات األخـرى. وعمومـا فـإن نتاجاإل

ية للبحــث ساســتتنــاقص البنيــة األ  بعــد قطــاع البحــث والتطــوير الزراعــي كصــناعة تصــديرية.

ويــتم ، باحــث منــذ قــرن مضــى ويشــغل اآلن النصــف فقــط مــنهم  ٤٠٠الزراعــي باســتمرار مــن 

% فقـــط مـــن ميزانيتـــه للبحـــث. يعتبـــر نشـــاط معهـــد الهندســـة الزراعيـــة الـــذي مـــن ٣٥تخصـــيص 

دســة ا. وقــد تــم ضــم كليــة التخنيــون للهنالمفتــرض خدمــة جميــع القطاعــات الزراعيــة محــدود جــد 

  الزراعية مع كلية الهندسة المدنية.
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  تكنولوجيات المياه  - ٤

وهــي مقســمة ، مليــون دوالر ٨٢٥مــن صــناعة الميــاه  إســرائيلكانــت صــادرات  ٢٠٠٤فــي عــام 

% لصــادرات صــمامات الميــاه ١٥% مــن هــذه القيمــة لصــادرات منتجــات الــري و٥٠كالتــالي: 

% لصــادرات إزالــة الملوحــة و ٨و % للخــدمات الهندســية والمشــروعات ١٤وعــدادات الميــاه و 

% لصــــادرات المرشــــحات والبــــاقي لصــــادرات حاســــبات الــــري ومواســــير ووصــــالت وغيرهــــا. ٨

للطلــب  واعــد نظــراً  أعمــالينمــو باضــطراد وسيصــبح مجــال  إســرائيلوعمومــا فــإن مجــال الميــاه ب

 .الشديد علي منتجاته في السوق العالمي

للمنتجـات "التقليديـة" مثـل وصـالت الميـاه والـري  يقدر معـدل النمـو السـنوي فـي السـوق العـالمي

ويقـــدر معـــدل النمـــو الحقيقـــي للســـوق العـــالمي للمنتجـــات ، %٧-٦بحـــوالي  ٢٠٠٨حتـــى عـــام 

%. تقـدر ١٢-١٠"الجديدة" مثل إزالة الملوحة وٕاعادة التدوير والنوعية واألمن وغيرها  بحوالي 

% ٦٥دوالر طبقــا للتفنيــد التــالي: مليــون  ٤٠٠الســوق الكلــى لمنتجــات صــناعة الميــاه بحــوالي 

ــــة األ ــــي النوعيــــة واألمــــن٢٥، يةساســــلمنتجــــات البني ــــد عل والبــــاقي ، % لمعالجــــة الميــــاه والتأكي

  للمنتجات االستهالكية والمعرفة. 

 إســـرائيلوتصـــنف ، بليـــون دوالر ١فـــي ســـوق الميـــاه  إســـرائيلفاقـــت صـــادرات  ٢٠٠٦فـــي عـــام 

ــ ٦٠مــن  أكثــرا حاليــا علــي أنهــا حاضــنة للتكنولوجيــات ولهــ الســوق  ىشــركة مبتدئــة موجهــة إل

يــة للميــاه وتشــمل علــي كــم مــن المؤسســات الرأســمالية المخــاطرة. تشــمل هــذه الشــركات قليماإل

% مـــن هـــذه الشـــركات لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف الصـــحي وتنقيـــة وتحســـين الميـــاه و ٥٠اآلتـــي: 

 يبع دول هـــحـــددت ســـ .% للموضـــوعات األخـــرى٣٣% للمراقبـــة و ١١%إلزالـــة الملوحـــة و٥

مقــدراتهم المركزيــة فــي مجــال  ٕاســرائيلإنجلتــرا وهولنــدا واســتراليا وســنغافورة وفرنســا والــدانمرك و 

وهــي تــدعم ، الميــاه. وقــد أقامــت الســويد واليابــان مراكــز معلومــات قوميــة فــي موضــوعات الميــاه

جي علـي تـم تخفـيض التـدريب العملـي والتكنولـو  إسرائيلالسوق العالمية لصناعات المياه. وفي 

وبـذلك تـم تخفـيض فـي تطـوير العمالـة المؤهلـة ممـا قـد ، هذه الموضوعات في السنوات األخيـرة

  يؤدى إلي تدمير التطوير المستقبلي لهذا القطاع.
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  تكنولوجيات الفضاء  - ٥

العـــالم فـــي تكنولوجيـــات الفضـــاء  مســـتوىمـــن بـــين عشـــر دول رائـــدة علـــي  إســـرائيلتـــم ترتيـــب 

، المجــال بــالرغم مــن االســتثمارات الهزيلــة بالمقارنــة بالــدول األخــرى وٕانجازاتهــا البــارزة فــي هــذا

وتشير هذه اإلنجازات إلـي ميـزة مقارنـة فـي بعـض هـذه التكنولوجيـات علـي األقـل.  وقـد حققـت 

والتوظيـف  قتصـادتـدفق لـرءوس أمـوال السـتثمارات أجنبيـة فـي اال إسرائيلنشاطات الفضاء في 

دت هـــذه االســتثمارات فــي تطــوير المعرفــة التكنولوجيـــة وقــد ســاع، وشــراء احتياجــات الصــناعة

، عامـا ٢٥نشـاط الفضـاء لمـدة حـوالي  إسرائيلوٕانشاء مراكز تدريب ذات نوعية عالية. تمارس 

دوالر  ١,٧ية علــي الفضــاء تحصــل علــي مقابــل لــه قــدره ســرائيلولكــل دوالر تنفقهــا الحكومــة اإل

ية للبحـوث الفضـائية علـي تطـوير صـناعة دقتصـاعائد من الدول األخرى. تشتمل المشاركة اال

 أكثريين في سرائيلوتحقيق مقدرة اختراق للسوق العالمي باستخدام الخبراء اإل، متقدمة للتصدير

وزيادة التعـاون مـع ، تتصاالالصناعية انتشارا وهما االستشعار من البعد واال قمارمجاالت األ

واالشـــتراك بـــدورها فـــي ، ســـرائيلضـــحة إلالـــدول المختلفـــة فـــي ضـــوء اإلمكانيـــات الفضـــائية الوا

، خصبة لتطبيقات تكنولوجية متكاملة أرضوٕانشاء ، وخلق رأس مال بشرى، العالقات األجنبية

 واإلسهام في التوظيف.    

والتـي يمكـن اسـتخدامها ، إسـرائيلية الالزمة لتكنولوجيا الفضاء في ساسوقد تم تطوير البنية األ

وهذا المجال يحتـاج إلـي تجديـد مسـتمر. ويجـب ، تنزاف العقولومنع اس، في تحقيق عائد مالي

عــن جيرانهــا. وٕاذا لــم يفهــم ويتعــرف متخــذي  إســرائيلاإلبقــاء علــي الهــوة النوعيــة التــي تفصــل 

ـــة نشـــاط الفضـــاء المركـــز فـــي  وســـتفقد الميـــزات  إســـرائيلســـتتخلف ، إســـرائيلالقـــرار علـــي أهمي

تـــدير الفضـــاء فـــي صـــورة مشـــروع قـــومي  أن إســـرائيلالمكتســـبة حتـــى اآلن. لـــذلك يجـــب علـــي 

وتكوين وجهة نظر قومية سياسية تجاه موضـوع الفضـاء. يقـدر سـوق الفضـاء العـالمي بحـوالي 

ا في أساسيتم تنفيذه ، بليون دوالر في العام (في األغراض المدنية واألغراض العسكرية) ١٧٠

لذلك ، نيتها في هذا المجالأحد ثماني دول في العالم بإمكا إسرائيلت. وتعتبر تصاالمجال اال

%مــــن الســــوق لــــيس بمســــتحيل. أمــــا اليــــوم تقــــدر مبيعــــات الشــــركات الفضــــائية ٥فــــإن تحقيــــق 

  % من السوق العالمي. ٠,٣مليون دوالر أي حوالي  ٦٠٠ية  بحوالي سرائيلاإل
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 األمن العام - ٦

، ٢٠٠٦ نما سوق األمن العـام بصـورة هائلـة منـذ الهجـوم علـي مركـز التجـارة العـالمي فـي عـام

 .بليـــون دوالر (حـــوالي النصـــف فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وحـــدها) ٥٥وقـــد وصـــل إلـــي 

تقــدر المبيعــات  .%١٤ونتوقــع أن ينمــو هــذا الســوق خــالل العقــود التاليــة بمعــدل ســنوي قــدره 

% مــن ٠,٥مليــون دوالر فــي العــام محققــة فقــط  ٣٠٠ إســرائيلالكليــة لصــناعة األمــن العــام فــي 

مي في مجال أألمن العام. وبالرغم من االستثمارات الضخمة في هذا المجال علي السوق العال

ســـبتمبر فقـــد تـــم بيـــع معظـــم المعـــدات  ١١العـــالم فـــي الســـتة ســـنوات منـــذ الهجـــوم فـــي  مســـتوى

وقــد زادت التحســينات  .أكثــروالمعرفــة التــي تعتمــد علــي معرفــة تــم تطويرهــا منــذ قــرن ســابق أو 

. رهابية عن التحسينات التكنولوجية المضادة لإلرهابلتهديدات اإلالتكنولوجية المستخدمة في ا

ية منفــردة فــي هــذا المجــال وأمامهــا نافــذة فرصــة لتصــبح العــب ســرائيللــذلك كانــت الصــناعة اإل

عـالمي علـي األقـل فـي عـدد مـن القطاعــات الفرعيـة لألمـن العـام وعمومـا لتحقيـق هـذه الفرصــة 

  يتم بعد تفعيله. نحتاج لمجهود حكومي ريادي متكامل لم

 

   إسرائيلالفرص والمميزات في صناعة األمن العام في 

خبــرة الســـنوات العديــدة الناجحـــة فــي تكامـــل التكنولوجيــات فـــي مجــاالت عـــدة لتخصيصــها فـــي 

  أغراض الدفاع هي كاآلتي:

وضــــد الــــدفاع عــــن الحــــدود ، رهــــابضــــد اإل :إســــرائيلمجــــاالت الخبــــرة المتطــــورة فــــي  •

ت للخـدمات تصـاالوالبـرامج واال، وأنظمـة الـتحكم واإلنـذار، حريـةية والجويـة والبرضاأل

وأجهـــزة ، وأجهـــزة االستشـــعار مـــن مســـافات طويلـــة و المراقبـــة، واإلنقـــاذ، االضـــطرارية

، وأجهــزة اإلبطــال، وأجهــزة االعتــراض، وأجهــزة الرؤيــة، المراقبــة اآلليــة (بــدون إنســان)

   ...ألخ

 :إسرائيلمجال األمن العام في المميزات التي تتصف بها كل الصناعات في  •

عمالـة متميـزة ، ومطـورين ذوي خبـرات عملية/أمنيـة، فترات زمنية قصـيرة مـن التطـوير

 .الخ.، .مهنيا وهندسية
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الشــديد والتــي بهــا اســتطاعت القــبض  رهــابواإل، ية بأنواعهــا المختلفــةســرائيلالخبــرة اإل •

ضـت لهـا الـبالد األخـرى وهي تزيد علي تلك التـي تعر ، خالل فترة مركزة بنجاح نسبي

 خالل األعوام الماضية.

يجـب علـي ، ونظرا لتضاعف الالعبـين والتكنولوجيـات المشـاركة فـي تطـوير سـوق األمـن العـام

أن تركز علي عدد صغير نسبيا من المجاالت التكنولوجيـة التـي برهنـت علـي نجاحهـا  إسرائيل

الطـــائرات والمطـــارات والمـــواني  وعلـــي ســـبيل المثـــال أمـــن .والتـــي يتوقـــع أن يزيـــد الطلـــب عليهـــا

واألمـــن وأنظمـــة المراقبـــة للمبـــاني ، والـــتحكم فـــي أمـــن الحـــدود، يرضـــوأمـــن النقـــل األ، البحريـــة 

 ، واالســتعداد للتعامــل مــع المواقــف الطارئــة، ت والمواقــع اإللكترونيــةتصــاالوأمــن اال، والمنشــآت

وأنظمـة الـتحكم ، والتعـاون الـدولي، واالسـتخبارات، الغير التقليدية سلحةووسائل التمييز ضد األ

، رهــــابالحــــرب ضــــد اإل، ســــلطات تنفيــــذ القــــانون، واإلنــــذار بــــين الجهــــات المختلفــــة (عســــكرية

  الخدمات االضطرارية ) 

 

  لماذا نحتاج إلي التدخل الحكومي؟

يعتبر السوق العالمي لألمن العام أقل انفتاحا بكثير للتنافس الحر بين المنتجين/المـوردين عـن 

ـــة مـــن فـــروع األمـــن الحكوميـــة فـــي هـــذا  اقســـو األ ـــا العاليـــة نتيجـــة للمركزي المنتظمـــة للتكنولوجي

  السوق.

وبعضـــها متوجـــه للتصـــدير ، شـــركة خاصـــة أمـــن عـــام ٢٠٠مـــا يقـــدر بعـــدد  إســـرائيليعمـــل فـــي 

لهـا مقـدرة عاليـة للقـبض علـي اقتسـام مميـز بسـوق األمـن العـام  إسرائيلبوضوح. بينما صناعة 

  :سبابقيقة فهي تحتاج إلي تدخل حكومي خاص وذلك لعدد من األوفي الح ، العالمي

المخـــاطر التكنولوجيـــة وعـــدم التأكـــد مـــن المعـــايير المســـتقبلية وتوزيـــع المســـئولية بـــين  •

األفرع الحكومية والقطاعين العام والخاص يعمل علي كـبح االسـتثمارات الخاصـة فـي 

  البحث والتطوير.

المحافظة علي زبون حكومي رائد هـو العامـل فإن ، كما هو الحال في صناعة الدفاع •

 .األول لكي يساعد علي التسويق الذي يحدد فرص النجاح/الفشل في السوق العالمي
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ة باالســــتثمار ســــتجابويمكــــن اال، لهــــا احتياجاتهــــا الخاصــــة مــــن األمــــن العــــام إســــرائيل •

ع الحكومي الكفء المباشر في هـذه االحتياجـات منقـذا مئـات الماليـين مـن الشـيكل مـ

تغطيـــة النفقـــات العامـــة بواســـطة الـــدخل النـــاتج عـــن تصـــدير التكنولوجيـــا. أمثلـــة ذلـــك 

..الـــخ. ، نفــاقأنظمــة المراقبــة واإلنــذار ألســـوار األمــن وأجهــزة االستشـــعار الالزمــة لإل

لذلك يجب أن تشمل المؤسسات الحكومية والـدعم الحكـومي  علـي المكونـات الالزمـة 

عام الفرصـة للقـبض علـي اقتسـام مناسـب للسـوق صناعة األمن ال إسرائيللكي تعطي 

ســـنوات) علـــي األقـــل فـــي عـــدد مـــن القطاعـــات الفرعيـــة  ٥ا (خـــالل فتـــرة قصـــيرة نســـبي 

 الحاكمة لألمن العام.

تخصيص تمويل رأس مال مخـاطر لألمـن العـام بواسـطة التعـاون الحكـومي أو إعانـة  •

 م).مليون دوالر في العا ٢٠-١٠حكومية (االستثمار الحكومي من 

تخصــيص برنــامج بحــوث وتطــوير فــي مكتــب رئــيس العلمــاء بــوزارة الصــناعة والتجــارة  •

والعمــل متكامــل داخـــل منظومــة عريضـــة يؤســس علـــي االحتياجــات القوميـــة فــي هـــذا 

 .المجال

واإلشــراف علــي التطــويرات التكنولوجيــة المخصصــة  دارةإنشــاء وحــدة لفريــق العمــل لــإل •

خبــرة ناجحــة ومؤكــدة مــع ، اظر وزارة األمــن العــاملألمــن العــام بــوزارة الــدفاع (وهــي تنــ

ـــــات الحتياجـــــات األمـــــن العـــــام). ونتيجـــــة لال ـــــين  تصـــــالتطـــــوير التكنولوجي ـــــد ب الوحي

 إدارةتكنولوجيات األمن العام والسوق المدني يجب أن تكون هذه الوحدة منفصلة عن 

يـــــــة ية التكنولوجساســـــــالبحـــــــوث والتطـــــــوير لوســـــــائل الحـــــــرب اإللكترونيـــــــة والبنيـــــــة األ

(MAPAT). 

تعجيل وضع عمليات للمعـايير الالزمـة فـي المجـاالت المختلفـة لألمـن العـام وبطريقـة  •

 مســـتوياتواضـــحة يـــتم وضـــع حـــدود المســـئولية لتـــوفير خـــدمات األمـــن العـــام علـــي ال

محلـي ) بـين فـروع األمـن العـام وبـين القطـاعين ، مقاطعـة، الحكومية المختلفة (قـومي

 الخاص والعام.
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 كيماويةالصناعة ال - ٧

 قتصـاد% مـن المسـاهمة الصـناعية لال٢٥التـي تحقـق  إسـرائيلأنجزت الصناعة الكيماويـة فـي 

القومي في السنوات الحالية زيادة مبهرة في المبيعات والتصدير واألرباح وقيمة تسويق الشـركة 

كـان منـتج هـذا  ٢٠٠٥فـي عـام ، وعـدد العـاملين عمالالمساهمة في القيمة المضافة لقطاع األ

 عمـــال% مـــن منـــتج قطـــاع األ٤بليـــون شـــيكل ويعـــادل  ٢٠لقطـــاع (القيمـــة المضـــافة) حـــوالي ا

ي. بالرغم من هذه اإلنجازات تواجه هذه الصـناعة تحـديات وصـعوبات قـد توقـف نمـوه سرائيلاإل

 المستمر وتهدد بأزمة في هذا القطاع.

الصــــناعة ولحجــــب الســــيناريوهات الســــلبية فــــي المســــتقبل ولتحقيــــق نمــــو مســــتمر يجــــب علــــي 

ية الملموســة للصــناعة والتعلــيم النظــامي ساســالكيماويــة أن تنفــق اســتثمارات كبيــرة فــي البنيــة األ

وتحتـــاج هـــذه الموضـــوعات المـــذكورة أخيـــرا سياســـة حكوميـــة خالقـــة. يســـرد  .والعلمـــي والمؤهـــل

ويحـدد  إسرائيلمقدرة الصناعة الكيماوية في  ”Neaman“التقرير المفصل الصادر عن معهد 

يصـف التقريـر ثـالث مسـارات لهـذه  .ستثمارات الالزمة ومعايير السياسة لتحقيق هذه المقدرةاال

. فـي المسـار األمثـل يظهـر التقريـر نمـو لمنـتج إسـرائيلالمقدرة لتطـوير الصـناعة الكيماويـة فـي 

وعلـي العكـس فـإن ، ٢٠٢٥بليون شـيكل فـي عـام  ١٠٠الصناعة الكيماوية ويصل إلي حوالي 

يركـــز التقريـــر علـــى  .مســـار النمـــو الحـــالي يحقـــق أقـــل مـــن نصـــف هـــذا المنـــتجاالســـتمرار فـــي 

التنسيق بين الحكومة واألكاديمية والصناعة لتهيئة  الظروف والموارد التي تمكن من اسـتكمال 

المسار األمثل ومنع هذا القطاع من االنهيار حتى ال يصل إلي حافة اإلنذار. يوصي التقريـر 

ــا الحيويــة والصــيدالنية و الصــيدالنية بتطــوير ســبعة مجــاالت هــم ت ــا النــانو والتكنولوجي كنولوجي

الحيويــــة وأنظمــــة األمــــن العــــام وتكنولوجيــــات البيئــــة والطاقــــة البديلــــة وأنظمــــة النقــــل والتركيــــب 

للصـيدالنية الوســطية والمــواد المتقدمـة. حــدد التقريــر معــايير سياسـية عديــدة تتعلــق بتــوفير رأس 

ية واســـتثمارات تعمـــل علـــي وضـــع الصـــناعة الكيماويـــة علـــي ساســـأمـــال بشـــري ومعـــايير وبنيـــة 

القــومي  مســتوىمســار النمــو األمثــل. ويشــمل التقريــر علــي توصــية بإنشــاء جهــة تنســيق علــي ال

-١٥٠النواحي السياسية وتقدير االستثمار السنوي الـالزم  لعشـرون سـنة قادمـة بحـوالي  دارةإل

علــي المســار  ٢٠٠٥افة للصــناعة فــي عــام % قيمــة مضــ١ا (حــوالي مليــون دوالر ســنوي  ٢٥٠

  األمثل).
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  RAND, 2006التنبؤ لغالبية التطبيقات التكنولوجية ومجال تأثيرها طبقا ل  ١-٦جدول رقم 

  

 جدوى فنية

السوق الصغير  

Niche  فقط  

)- -( 

قد تلبي احتياجات 

سوق متوسط أو 

كبير  ولكن ترفع 

موضوعات سياسة 

  عامة مميزة

)-( 

جة قد تلبي حا

وثائقية جيدة 

لسوق متوسط وال 

ترفع موضوعات 

سياسة عامة 

  مميزة

(+) 

قد تلبي حاجة وثائقية 

جيدة لسوق كبير وال ترفع 

موضوعات سياسة عامة 

  مميزة

(+ +) 

  جدوى

  عالية

(++)  

  

  

 

مستشـــــعرات كيماويــــــة  -

أو بيولوجية أو إشـعاعية 

 (CBRN)أو نوويـــــــــــــــــــة 

 خاصة بفرق الطوارئ 

  الفصل الجيني-

محاصــيل المطــورة ال -

  جينيا

مستشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرات  -

 Pervasiveالشبكات 

توزيـــــــــــع مخـــــــــــدر  -

  مستهدف 

إدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  -

  المعلومات الكلية

شـــــــرائح التســـــــمية  -

ذات المعلومـــــــــــــــــــات 

 الكلية.

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيارات ذات  -

التكنولوجيـــــــــــــــــــا الهجـــــــــــــــــــين 

(analog & digital)  

ــــــــــــــــت ألغــــــــــــــــراض   - إنترن

 المقارنة

  تحليل بيولوجي سريع -

ت الالســــــــلكية تصــــــــاالاال -

 الريفية

  ذات

  جدوى

(+)  

  

  

 

حيوانــــــــــــــات مطــــــــــــــورة  -

  جينيا للبحث والتطوير 

 نقل غير تقليدي  -

يغـــــــــــــرس للتعقــــــــــــــب  -

  والتمييز

 عضاءنقل األ -

الطاقــــة الشمســــية  -

  الرخيصة

تطــــــوير األدويــــــة  -

  باستخدام الفصل

المرشـــــــــــــــــــــــــــــحات  -

  والمحفزات

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعة  -

  الخضراء

المراقبــــة والــــتحكم  -

  األمراض إدارةفي 

  مة الذكيةاألنظ -

 هندسة النسيج -

طـــــــــــــــــــرق التشـــــــــــــــــــخيص  -

  والجراحة المحسنة 

 الكتابة الكمية بالشفرة -
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 جدوى فنية

السوق الصغير  

Niche  فقط  

)- -( 

قد تلبي احتياجات 

سوق متوسط أو 

كبير  ولكن ترفع 

موضوعات سياسة 

  عامة مميزة

)-( 

جة قد تلبي حا

وثائقية جيدة 

لسوق متوسط وال 

ترفع موضوعات 

سياسة عامة 

  مميزة

(+) 

قد تلبي حاجة وثائقية 

جيدة لسوق كبير وال ترفع 

موضوعات سياسة عامة 

  مميزة

(+ +) 

  غير

  مؤكد

(U)  

 

طــــائرات بــــدون طيــــار  -

  تجارية

التكنولوجيـــــــــــا  إرهـــــــــــاب-

  العالية

النــــــــــــــانو تكنولوجيــــــــــــــا  -

  العسكرية

 الروبوت العسكري-

  التمييز البشرى -

مستشــــــــعر   -

(CBRN)  الشــــــــــــبكات

  في المدن 

  الجينيالعالج  -

الحشــــــرات المطــــــورة  -

  جينيا

  روبوت المستشفيات -

المراقبـــــــــــة األمنيـــــــــــة  -

  بالفيديو 

العالجــات بالبحــث   -

والتطــوير علــي لخاليـــا 

  Stemالحيوية 

إعــــــــادة الكشــــــــف  -

  الطبي المحسن

التحصــــــــــــــــــــــــــــــــــين  -

  بالمناعة

العــــالج المحســــن  -

بواســـــــــــــطة تحليـــــــــــــل 

  البيانات

المنســــــــــــــــــــــــــوجات  -

  الذكية

الحاســـــبات علـــــي  -

لمتابعـــــــــــــة الجســـــــــــــم 

 حالته الصحية

  محاضر إلكترونية -

موائمـــــة الحاســـــب بـــــدون  -

ــــالعين  ــــدي ( ب اســــتخدام األي

  .الخ).-بالمخ –

البحـــث والتطــــوير للــــدواء  -

  بالطريقة التوقعية

  النسيج المقاوم -

 تأمين نقل البيانات -

  بعيد

  االحتمال

)-(  

 

  أدوية تحسين الذاكرة -

  عالم الروبوت -

 قةسبائك اللحام الفائ -

زرع رقيقة إلكترونية  -

 في المخ

األدويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -

المخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 للجينات

  اإلسكان الذاتي الرخيص -

تطلـــــب  -لكـــــي -اطبـــــع  -

 الكتب

  أبعد

  االحتمال

)-( 

ـــــــــــــــــــــرامج  - ركـــــــــــــــــــــن الب

  والباتشات

Proxy-bot  

 الحاسبات الكمية -

االختيــــــــار الجينـــــــــي  -

 للسكان

العضـــــــــــــــــــــــــــــــالت  -

 الصناعية واألنسجة

العربـــــــــات التـــــــــي تعمـــــــــل  -

 يدروجينباله

 



 

 

  عطية شاهين ٠لواء د، قطاعات الصناعات التقليدية والخدمات

  

  رؤية تحليلية

ألهمية المعالجـة الفنيـة ويمكننـا أن نسـتخلص الـدروس  مقتطفاتفضلنا في هذا الفصل ترجمة 

  المستفادة منه كاآلتي:

م القطـــاع العـــا إنتـــاجتعتبـــر قطاعـــات الصـــناعة والخـــدمات فـــي مصـــر هـــي الجـــزء األكبـــر مـــن 

لـــذا فـــإن الرؤيـــا بالنســـبة لهـــذه القطاعـــات  .بشـــقيه الحكـــومي والخـــاص بمصـــر عمـــالوقطـــاع األ

التقليدية والخدمات هي أن يتحقق لها النمو المستقر والتطوير الدائم وأن يتحقق للعـاملين بهـذه 

لهـــم. وتصـــنف هـــذه القطاعـــات علـــي حســـاب التكنولوجيـــات  لٍ معيشـــة عالـــ مســـتوىالقطاعـــات 

عظمها والقليل منها علي حساب التكنولوجيات المختلطة. تعـاني هـذه القطاعـات التقليدية في م

يــة. ولكــي يتحقــق  نتاجيــة األقــل للعمالــة كــذلك تعــاني مــن المعــدل البطــئ لتحســين اإلنتاجمــن اإل

مـــع تطـــوير البنيـــة  نتـــاجيـــة  هـــذه القطاعـــات يــتم تزويـــد العمالـــة بحـــوافز مقابــل اإلإنتاجتحســين 

ـــا المعلومـــات واال التكنولوجيـــات المتقدمـــة وخصوصـــاً ية  واســـتيعاب ساســـاأل ت تصـــاالتكنولوجي

نظـرا  عمـالواالنفتاح علي التغييرات المؤسسية والوضع فـي االعتبـار التعـديالت فـي نمـوذج األ

التحليـل  ومـا  أدواتالشـركة فـي القطاعـات التقليديـة  تفتقـر إلـي الـوعي والمعلومـات و  إدارةألن 

ت تصـاالكز معظم االستثمارات في مجال تكنولوجيـا المعلومـات واالتتر  .يتصل بهذه التغييرات

تميـــزا  كثـــرية األقتصـــادفـــي مصـــر علـــي شـــركات تصـــنيع هـــذه التكنولوجيـــا بينمـــا المميـــزات اال

ت تأتي من القطاعات التي تستخدم هـذه التكنولوجيـا عـن تلـك تصااللتكنولوجيا المعلومات واال

اء قياسـات سياسـية عديـدة للصـناعات التقليديـة ويجـب التي تنتجها. كما أنه من الضروري إجـر 

أن يكـــون كـــل قيـــاس محـــدد المجـــال ويهـــدف إلـــي رفـــع الـــوعي بأهميـــة االختـــراع فـــي مجـــاالت 

ولخلــق حــوافز فــي أشــكال مختلفــة مــن مــنح ومزايــا ضــريبية للشــركات  عمــالالتكنولوجيــات واأل

معاهــد  إقامـةتقدمـة. كمـا نقتـرح التـي تفعـل سياسـات محـددة لالختـراع واســتيعاب التكنولوجيـا الم

ـــتم تمويلهـــا تمويـــل مشـــترك مـــن القطاعـــات وثيقـــة الصـــلة  ـــة فعليـــة علـــي أســـس جامعيـــة ي بحثي

والحكومة. يتم توجيه نشاط هذه المعاهد لتوضيح المشاكل العامـة التـي تواجـه قطـاع الصـناعة 

التكنولوجيــات ونقــل وتســهيل اســتيعاب  عمــالوالخــدمات ذات الصــلة بالمجــالين التكنولــوجي واأل



  

٣٩٢  

ـــتم توظيـــف األ ـــ عضـــاءالمتقدمـــة.  ي ا بالكليـــة مـــن ذوى المهـــارات األكـــاديميين الموجـــودين حالي

المناســـبة بهـــذه المراكـــز كجـــزء مـــن مهـــامهم األكاديميـــة باإلضـــافة إلـــي التـــدريس للطلبـــة علـــي 

ســابهم هم لتعلــيمهم كيفيــة اســتخدامهم للمعرفــة األكاديميــة المكتســبة وكيفيــة اكتمســتوياتاخــتالف 

أما بالنسبة لقطاع الخـدمات  فيجـب وضـع  .المقدرة علي التآلف عن قرب مع قطاعات السوق

يــة هــذا القطــاع وٕاحــداث نمــو إنتاجسياســات جديــدة لــه تعمــل علــي زيــادة النشــاط البحثــي لزيــادة 

ية باســــتخدام التكنولوجيــــات المتقدمــــة وتحفيــــز البحــــث ساســــي بالقطاعــــات الخدميــــة األاقتصــــاد

ــــراع. ــــا االســــتفادة بمــــا جــــاء مــــن توصــــيات فــــي هــــذا الفصــــل ســــواء بخصــــوص  واالخت ويمكنن

  الصناعات التقليدية أو بخصوص قطاع الخدمات.

  

  :ملخص الفصل

تعتبـــر قطاعــــات الصــــناعة والخـــدمات التــــي تصــــنف علـــي حســــاب التكنولوجيــــات التقليديــــة أو 

. تعــــاني هــــذه والتوظيــــف عمــــالقطــــاع األ إنتــــاجالتقليديــــة المختلطــــة هــــي الجــــزء األكبــــر مــــن 

. يـــةنتاجيـــة األقـــل للعمالـــة كـــذلك تعـــاني مـــن المعـــدل البطـــئ لتحســـين اإلنتاجالقطاعـــات مـــن اإل

ية والعمالـة ال يمكـن تجاهـل المكاسـب المحـددة فـي الرؤيـة  نتاجالقتسامهم المعتبر في اإل ونظراً 

تزويـد  يعتبر مفتاح إنجاز هذا الموضوع هو  .ية هذه القطاعاتإنتاجدون تركيز علي تحسين 

ــــراع مشــــتمالً  ــــة بحــــوافز إلنجــــاز االخت ــــات المتقدمــــة ( العمال ــــي اســــتيعاب التكنولوجي  اً أساســــعل

ــــا المعلومــــات واال ــــار تصــــاالتكنولوجي ــــاح للتغييــــرات المؤسســــية والوضــــع فــــي االعتب ت) واالنفت

بينت محتويـات  .واستهداف زيادة الحصة التصديرية للمخرجات عمالالتعديالت في نموذج األ

 أدواتالشـــركة فـــي القطاعـــات التقليديـــة تفتقـــر إلـــي الـــوعي والمعلومـــات و  إدارةصـــل أن هـــذا الف

التحليل وما يتصل بأهمية هذه التغييرات. كما يقدم هـذا الفصـل تقريـر مفصـل عـن وضـع هـذه 

القطاعــات (يشــمل ذلــك مالحــق لجــداول مفصــلة ومقارنــات دوليــة) فــي غيــاب أحــد العالجــات 

، يقترح الفصل قياسات سياسية عديدة للصـناعات التقليديـة .لمطلوبةالعالمية لجميع التغييرات ا

كـــل قيـــاس مـــن هـــذه القياســـات محـــدد المجـــال ويهـــدف إلـــي رفـــع الـــوعي بأهميـــة االختـــراع فـــي 

ولخلــق حــوافز فــي أشــكال مختلفــة مــن مــنح ومزايــا ضــريبية  عمــالمجــاالت التكنولوجيــات واأل

  ستيعاب التكنولوجيا المتقدمة. للشركات التي تفعل قياسات محددة لالختراع وا
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معاهـــد بحثيـــة فعليـــة علـــي أســـس جامعيـــة يـــتم تمويلهـــا تمويـــل  إقامـــة أيضـــاً يقتـــرح هـــذا الفصـــل 

مشترك من القطاعات وثيقة الصلة والحكومة. يتم توجيه نشاط هذه المعاهد لتوضيح المشاكل 

 عمـــالولـــوجي واألالعامـــة التـــي تواجـــه قطـــاع الصـــناعة والخـــدمات ذات الصـــلة بالمجـــالين التكن

األكـاديميين الموجـودين  عضاءونقل وتسهيل استيعاب التكنولوجيات المتقدمة.  يتم توظيف األ

ا بالكلية من ذوى المهارات المناسبة بهذه المراكـز كجـزء مـن مهـامهم األكاديميـة باإلضـافة حالي 

عرفــة األكاديميــة هم لتعلــيمهم كيفيــة اســتخدامهم للممســتوياتإلــي التــدريس للطلبــة علــي اخــتالف 

  المكتسبة وكيفية اكتسابهم المقدرة علي التآلف عن قرب مع قطاعات السوق.

ـــة التـــي تحـــتفظ بالمقـــدرة  يشـــمل هـــذا الفصـــل كـــذلك علـــي قســـم خـــاص عـــن القطاعـــات الخدمي

ية األعظــم. ويقابــل القطاعــات الصــناعية القطاعــات الخدميــة التــي ال تتمتــع بسياســة قتصــاداال

ية الالزمـة لجمـع البيانـات ساسـبتفردها باإلضافة إلي قصور فـي البنيـة األداعمة معينة تعترف 

  اإلحصائية عن مخرجات القطاعات الخدمية والتحسينات التي تطرأ عليها.

  

  مقدمة

في صناعة التكنولوجيا المتقدمة والتي تشمل علي تكنولوجيا  سرائيلبالرغم من الحالة الرائدة إل

ن يها الحاســم فــي تحســين ميــزان المــدفوعات علــي مــدى عشــر ت واشــتراكتصــاالالمعلومــات واال

فــإن قطــاع التكنولوجيــا العاليــة ال يســتطيع بمفــرده المحافظــة علــي أهــداف نمــو الميزانيــة ، عامــاً 

ويعتبـــر ذلـــك نـــاتج عـــن األبعـــاد الصـــغيرة نســـبيا لقطـــاع ، العامـــة وزيـــادة العمالـــة حســـب الخطـــة

 اقتصــاديظهــر اشــتراك هــذا القطــاع فــي  ظيــف.التكنولوجيــا العاليــة وحصــته الضــئيلة فــي التو 

تكنولوجيـــات جديـــدة وتصـــنيع المنتجـــات المشـــكلة بواســـطة هـــذه  إنتـــاجفـــي  ســـاسباأل إســـرائيل

وقــد تــم تفعيلهــا بصــورة أقــل فــي طريــق اســتيعاب التكنولوجيــات الجديــدة داخــل ، التكنولوجيــات

نيع للســنوات القادمــة ية أخــري. لــذلك فــإن معظــم الجهــد القــومي لسياســة التصــاقتصــادقطاعــات 

ية فضال عن اسـتيعاب قتصادية للعمالة في القطاعات االنتاجيجب أن يوجه لتحقيق الزيادة اإل

ــا  التكنولوجيــا المتقدمــة خصوصــا فــي القطاعــات الصــناعية التــي تصــنف علــي  أنهــا تكنولوجي

ــــة أو تقليديــــة مختلطــــة وفــــي القطاعــــات الخدميــــة (قطاعــــات تقليديــــة). يعتمــــد تصــــن يف تقليدي

ية حســـب قـــوة التكنولوجيـــا بنـــاء علـــي القياســـات المقبولـــة دوليـــا فـــي مجـــال قتصـــادالقطاعـــات اال
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وقـد تـم تبنــي هـذه القياسـات بواســطة ، نشـاط البحـث والتطــوير واسـتخدام التكنولوجيـات المتقدمــة

يــــة فــــي القطاعــــات نتاجي. ســــيتم العمــــل علــــي زيــــادة اإلســــرائيلالمكتــــب المركــــزي لإلحصــــاء اإل

ورفـع ، وذلك باستيعاب وزيادة استخدام التكنولوجيا بصـورة موسـعة فـي هـذه القطاعـاتالتقليدية 

وذلـك مـع تقويـة ، دارةوطـرق فهـم اإل، عمـالنماذج االختـراع المعروضـة علـي قطـاع األ مستوى

ا األجنبيــة. ويعتبــر هــذا المــنهج التنفيــذي حاســم جــد  ســواقاإلمكانيــات المنافســة محليــا وفــي األ

ل علي زيادة معدل دخل العامل فـي القطاعـات التقليديـة ويخفـض مـن فراغـات ألنه سيعم نظراً 

الدخل التي تعمل لحد كبير علي تضـاؤل االزدواجيـة  الموجـودة بـين قطـاع التكنولوجيـا العاليـة 

  والقطاعات التقليدية.

 نتـاجفـي اإل وخصوصـاً  قتصـادتعتبر الصناعات التقليديـة وقطـاع الخـدمات أكبـر شـريك فـي اال

ي. فـي الـدول الناميـة قتصـادفي نشر مميزات النمو اال هاماً  لذا يجب أن تلعبا دوراً  ؛وظيفوالت

يســــاهم قطــــاع الخــــدمات بمــــا يزيــــد عــــن نصــــف الميزانيــــة العامــــة ونصــــف  إســــرائيلبمــــا فيهــــا 

ــــر القطاعــــات اال ــــة متغــــايرة العناصــــرقتصــــادالتوظيــــف. تعتب وتشــــمل ، ية والصــــناعات التقليدي

وهي توظف نوعيات كثيرة من الموظفين والنصـيب األكبـر مـنهم غيـر ، صناعات شديدة التنوع

ية المتنوعـة قتصـادبـالملحق منتجـات القطاعـات اال ٣والجـدول رقـم   ٢مهرة. يبين الجدول رقـم 

ا ية المقبولــة دوليــقتصــاد. كمــا يوجــد تصــنيف القطاعــات اال٢٠٠٦والتوظيــف والتصــدير لعــام 

بالملحق مجمعا البيانـات مـن الجـدول  ٥والجدول رقم  ٤حسب قوة التكنولوجيا في الجدول رقم 

  السابق والخاص بتركيز التكنولوجيا للقطاعات المختلفة.

% لمثيلـه فـي أوروبـا ٥٠ إسـرائيلال يتعدى خـرج الموظـف الواحـد فـي صـناعات تقليديـة كثيـرة ب

/للموظــف  يــة للقطاعــات (القيمــة المضــافة) /للموظــف الواحــد ورأس المــالنتاجوأمريكــا. هــذه اإل

يـة الموظـف إنتاجإذا ما قـورن بأقرانـه بالـدول الناميـة األخـرى. وقـد حققـت  أيضاً الواحد هو أقل 

% فـي ٦٠إذا مـا قورنـت بزيـادة حـوالي  ٢٠٠٤ – ١٩٩٥% في الفترة ٨نموا قدره  إسرائيلفي 

 % فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والســويد خــالل نفــس٢٥%  فــي فنلنــدا وحــوالي ٣٣، أيرلنــدا

يـــة ممـــا يعمـــل علـــي زيـــادة نتاجالفتـــرة. يـــزداد القلـــق بســـبب غيـــاب السياســـة الحكوميـــة لزيـــادة اإل

يـــة نتاجيـــة العمالـــة.  وهنـــاك مقيـــاس هـــام آخـــر هـــو زيـــادة العامـــل الكلـــي لإلإنتاجالفراغـــات فـــي 

ي التـــي تتعلـــق بالنشـــاط التكنولـــوجي قتصـــادية وهـــو عبـــارة عـــن الحصـــة فـــي النمـــو االقتصــاداال

يــــة نتاج% فــــي العامــــل الكلــــي لإل١يــــة. بينمــــا أظهــــرت الــــدول الناميــــة زيــــادة تاجنوتحســــين اإل



  

٣٩٥  

-بالســالب وهــو  إســرائيلية فــي حــين كانــت التقــديرات لهــذا العامــل فــي هــذه الفتــرة بقتصــاداال

٠,٧٥ .%  

ية أو قتصــاديــة االنتاجســواء فــي العامــل الكلــي لإل إســرائيلالعامــل األعظــم ظاهريــا فــي تخلــف 

ت وفـي تصـاالو نتيجة عـدم كفايـة االسـتثمارات فـي تكنولوجيـا المعلومـات واالية العمالة هإنتاج

القطاعــــات التكنولوجيــــة التقليديــــة والقطاعــــات التكنولوجيــــة التقليديــــة المختلطــــة. تتركــــز معظــــم 

علــي شــركات تصــنيع  إســرائيلت فــي تصــاالاالســتثمارات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واال

الســـتيعابها بــــأن  ل الغربيـــة المتطــــورة مـــن الحكمـــة الكافيـــة نظـــراً كانـــت الـــدو  .هـــذه التكنولوجيـــا

ت تأتي من القطاعات التـي تصااللتكنولوجيا المعلومات واال تميزاً  كثرية األقتصادالمميزات اال

تستخدم هذه التكنولوجيا عن تلك التي تنتجها. تشير الخبرة الدولية أن االستثمار في تكنولوجيا 

فــي الصــناعات التقليديــة وفــي قطــاع الخــدمات قــد يــؤدى إلــي تحســين ت تصــاالالمعلومــات واال

وهـــي مســـئولة عـــن ثلثـــي الموازنـــة العامـــة. يعـــد قطـــاع الخـــدمات فـــي ، كفـــاءة هـــذه الصـــناعات

الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــي ســبيل المثــال الشــريك الرئيســي فــي نمــو الميزانيــة العامــة فــي 

ت تصــــااليجــــة لتبنيــــه تكنولوجيــــا المعلومــــات واالبالنصــــيب األكبــــر نت، العشــــر ســــنوات األخيــــرة

أولهمـا ، ت مـردودين علـي النمـوتصـاالالمتقدمة. يوجد لالستثمار في تكنولوجيا المعلومـات واال

 كثـرولكـن األ حسـب حجـم االسـتثمارات وهـذا يماثـل إسـهامات االسـتثمارات الرأسـمالية العاديـة.

ــــــــا المعلومــــــــات واال ــــــــة أن االســــــــتثمار فــــــــي تكنولوجي ــــــــد تصــــــــاالأهمي ــــــــة إنتاجت يزي ــــــــة العمال ي

يــــة/للموظف الواحــــد). وقــــد أظهــــرت عــــدة تقــــديرات عــــن الســــنوات األخيــــرة فــــي الفتــــرة نتاج(اإل

% ٠,٩ت تقــدر بحــوالي تصــاالأن االســتثمارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات واال ٢٠٠٣-١٩٩٥

فـإن  إسـرائيلي من معدل النمو السـنوي للميزانيـة العامـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة. أمـا فـ

% فـــي العـــام خـــالل نفـــس الفتـــرة. ٠,٥ -٠,٣إســـهام االســـتثمارات أقـــل بكثيـــر وهـــو يتـــراوح بـــين 

هـي  إسـرائيلت للموظف الواحد في تصاالكذلك فإن االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات واال

% مـــن  ٥٠ -٤٠األخـــرى أقـــل بكثيـــر عـــن مثيلتهـــا بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وهـــي حـــوالي 

دل االستثمار بالواليات المتحدة األمريكية. وبالتالي تصـل االسـتثمارات للموظـف الواحـد فـي مع

ـــاء هـــذه الفتـــرة فـــي مجموعهـــا حـــوالي  إســـرائيل % مـــن مثيلتهـــا بالواليـــات المتحـــدة ٩٥ -٦٠أثن

األمريكية. والخالصة من ذلك هي أن االستثمار للموظف الواحد فـي القطاعـات التقليديـة تزيـد 
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يـة أقـل إنتاجالمال وتتوجه قليال حسـب البحـث والتطـوير واالختـراع ممـا يتسـبب فـي  طبقا لرأس

  لهذه القطاعات.

بالمقارنــة مــع نظيــره فــي الــدول  إســرائيلي بقتصــادوبحــق عنــدما تــم فحــص مكونــات النمــو اال

فقـــد تبـــين أن الـــدول الناميـــة حققـــت تحســـين العامـــل الكلـــي  ٢٠٠٤ -١٩٨٩الناميـــة فـــي الفتـــرة 

ت وزيــادة تصــاالية باســتخدامات االســتثمارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالقتصــادااليــة نتاجلإل

(في الثالث سنوات الماضـية المدهشـة) معـدالت نمـو  إسرائيلوقد حققت ، نوعية القوى العاملة

ت) تصــاالبزيــادة مســتوى الــدخل: االســتثمار للموظــف الواحــد (خــارج تكنولوجيــا المعلومــات واال

الـــة بزيـــادة معـــدل االشـــتراك فـــي القـــوى العاملـــة وســـاعات العمالـــة للموظـــف وزيـــادة دخـــول العم

ــــل ساســــالواحــــد. المشــــكلة هــــي فــــي الحقيقــــة تكمــــن مــــع النمــــو األ ــــدخل فــــي مقاب ي  لمعــــدل ال

ية) وهــذا مــا قتصــاديــة االنتاجالتحســينات التكنولوجيــة (التــي تعمــل علــي زيــادة العامــل الكلــي لإل

هـذا النمـو. كمـا يوجـد حـواجز طبيعيـة أمـام مـدخالت رأس يتسم بالصعوبة الشديدة لكي يتحقق 

  المال والعمالة وعندما يتم الوصول إليها يتوقف النمو.

عـالي بـدءا  مسـتوىفـي األعـوام األخيـرة  OECDي قتصادوقد أظهرت دول منظمة التعاون اال

 ذلـك زيـادة إمكـان أسـبابوأحـد ، من وضع السياسات حتى النشاط البحثي في قطـاع الخـدمات

ـــأثير علـــي  ـــة حـــدوث نمـــو إنتاجالت ـــة قطـــاع الخـــدمات وٕامكاني ي بالقطاعـــات الخدميـــة اقتصـــادي

تعاونـت عـدد مـن الشـركات  ٢٠٠٧ية باستخدام التكنولوجيات المتقدمة. في مارس عـام ساساأل

  األوروبي لتحفيز البحث واالختراع في قطاع الخدمات.  تحاداألمريكية واال

ــائ ج المســح التــي تمــت فــي إطــار هــذه الورقــة أن قصــور الــوعي تبــين المقــاالت والدراســات ونت

، مـا تشـكل عقبـة فـي طريـق تبنيهـا بالتكنولوجيات المتقدمة وعـدم المقـدرة علـي اسـتيعابها أحيانـاً 

ي (كـذلك الصـناعات التقليديـة) سـرائيلفيما عدا القدرة المالية للتفوق. تخلـف قطـاع الخـدمات اإل

نـي تكنولوجيـات جديـدة وفـي االختـراع  وفـي تنفيـذ البحـث بخالف الـدول الغربيـة األخـرى فـي تب

يــة. تعتبــر التغيــرات المؤسســية والــوعي بــاالختراع نتاجوالتطــوير ونــتج عــن ذلــك تخلــف فــي اإل

مفــاتيح إضــافية إلنعــاش الصــناعات التقليديــة بخــالف تبنــي التكنولوجيــات المتقدمــة. ويجــب أال 

التكنولوجيـات الجديـدة وٕامكانيـة االسـتثمار فـي  تركز برامج الدعم فقـط علـي زيـادة الـوعي بقيمـة

علـي هـذه البـرامج أن تشـجع علـي اسـتخدام تسـويق جديـد ومـداخل  أيضـاً استيعابها ولكن يجـب 

جديـــدة. تعتبـــر المحـــاوالت الجديـــدة بواســـطة مكتـــب رئـــيس  أعمـــالوتبنـــي نمـــاذج  دارةجديـــدة لـــإل
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ولكن فقط جزء صغير ، ديرة بالثناءات جتجاهالعلماء لتشجيع الصناعات التقليدية  في هذه اال

ا بواســطة مؤسســات القطــاع التقليــدي ويعــزى ذلــك إلــي مــن الميزانيــة المخصصــة يســتخدم فعليــ

نقــص الــوعي بأهميــة االســتثمار فــي التكنولوجيــات المتقدمــة وفــي االختــراع. ومــن الممكــن أن 

ذات  يكــــــون المكتــــــب لــــــيس لديــــــه خبــــــرة فــــــي االختــــــراع المؤسســــــي ومتــــــآلف مــــــع الصــــــناعات

لذلك فإن المـوارد اإلضـافية قـد تسـاعد علـي زيـادة الـوعي ، التكنولوجيات المتوسطة والمنخفضة

  .لهذا الموضوع

  

  ة ستراتيجيواإل ةالرؤي

الرؤيا بالنسبة للقطاعات التقليدية والخدمات هي أن يتحقق لها النمو المستقر والدائم والتطـوير 

افظـــة علـــي مســـتوى معيشـــة عـــالي لهـــم. يعمـــل الـــدائم وأن نمكـــن لمـــوظفي هـــذه القطاعـــات المح

لـذلك فـإن  .والجزء األكبر منهم يحصلون علي أجـور منخفضـة، بهذه القطاعات معظم السكان

بأكملـه. وسـتعمل  قتصـادا لالجـد  متميـزاً  إجراء التغييرات لتطـوير هـذه القطاعـات سـيكون إنجـازاً 

 مسـتوىوتسـهل زيـادة ، فـي األجـور ية علي خلق زيادة موازيـة سـواء فـي الـدخل أونتاجزيادة اإل

ة يـــجتماعلوضـــع الحلـــول للفراغـــات اال اً متميـــز  اً مفتاحـــ أيضـــاً المعيشـــة للمـــوظفين. ويعتبـــر ذلـــك 

وال يوجـد وسـيلة أخـري  ، ةيـجتماعوالحيـاة اال قتصـادوالعالقة اللصيقة الموجودة بين ازدواجية اال

ـــين المـــوظفين ـــدخل الكبيـــر ب ـــم للتفـــاوت فـــي ال علـــي المـــدى  إســـرائيلفـــي  لتحقيـــق تخفـــيض دائ

  المتوسط والمدى الطويل.

 –مـن حيـث التوظيـف والخـرج  قتصـاديستحوذ قطاعات الخدمات علي النصـيب األكبـر فـي اال

ي فـي قطاعـات الخـدمات وعلـي سرائيلاإل عمال% من الموظفين في قطاع األ٥٠يعمل حوالي 

ات الخدميـة مـن األهميـة يـة القطاعـإنتاج% في الصناعة. لـذلك فـإن زيـادة ٢٠العكس أقل من 

وتعتبــر ، ومــن المهــم التركيــز علــي القطاعــات الخدميــة التــي لهــا مقــدرة علــي التصــدير، بمكــان

/التمويـــل أمثلـــة عمالقطاعـــات الســـياحة والخـــدمات الصـــحية والخـــدمات التعليميـــة وخـــدمات األ

 للقطاعات ذات المقدرة العالية عند التطوير في المستقبل.

ت وقطاعــات التكنولوجيــا تصــاالســتخدم قــوة تكنولوجيــا المعلومــات واالأن ت إســرائيليجــب علــي 

أن تشـجع  أيضـاً المتقدمة األخرى ونشرهم في قطاعات الصناعات التقليدية والخدمات. ويجـب 
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الخاصــــة بقطــــاع الخــــدمات والصــــناعات التقليديــــة لتبنــــي االقتــــراب إلــــي االختراعــــات  عمــــالاأل

سين سلسة اإلمداد وأنظمـة التصـنيع. كمـا يجـب تسـهيل وتح، الالزمة لتطوير المنتج والخدمات

  من حيث تعدد اللغات وتعدد الثقافات. إسرائيلذلك من خالل القوى العاملة المتنوعة في 

  

  التحديات والمشاكل

يـــة والنمـــو والـــدخل /للموظـــف الواحـــد فـــي نتاجيوجـــد عـــدد مـــن التحـــديات المركزيـــة المتعلقـــة باإل

ومــن المفتــرض أن تــؤدى هــذه المناقشــة إلــي تســهيل  .الخــدماتقطاعــات الصــناعات التقليديــة و 

  ية:ساستشكيل السياسة المناسبة لمخاطبتهم. وفيما يلي التحديات األ

أحــد العوامــل الســلبية التــي تســاهم فــي تخلــف بعــض قطاعــات الخــدمات والقطاعــات  .١

التقليديــة هــو تــوفر العمــال غيــر المهــرة فــي القــوى العاملــة التــي تحصــل علــي أجــور 

نخفضة وبدون حقوق عمالية. يؤدي توافرهم إلي خفض الحـافز لتبنـي التكنولوجيـات م

التي تحسن كفاءة الصناعات مثل اإلنشاءات والزراعة والسياحة والقطاعـات التقليديـة 

(منـــــذ أوائـــــل  األخـــــرى. وال يوجـــــد شـــــك أن قطـــــاع اإلنشـــــاءات والـــــذي اعتمـــــد طـــــويالً 

التكلفة المنخفضـة قـد تخلـف بوضـوح  )  علي العمال األجانب ذات١٩٧٠السبعينات 

يــــة إنتاجلـــذلك انخفضـــت ، فـــي تبنـــي التكنولوجيـــات المتــــوفرة والمعروفـــة للعـــالم بأســــره

فــي قطــاع الزراعــة والــذي  أيضــاً الصــناعة/للموظف الواحــد. تــم حــدوث مــا شــابه ذلــك 

 أيضــاً وحــدث ذلــك ، اســتخدم نســبة كبيــرة مــن العمــال األجانــب ذات التكلفــة المنخفضــة

فإنــه فــي أي مكــان ذاخــر بالعمــال األجانــب  طاعــات التقليديــة األخــرى. وعمومــاً فــي الق

. كمــا ســاهم توظيــف العمــال األجانــب فــي إســرائيلتتنــاقص نوعيــة القــوى العاملــة فــي 

يين ذوى المهـــارات المحـــدودة كمـــا أخـــرج عـــدد كبيـــر ســـرائيلخفـــض األجـــور للعمـــال اإل

 منهم خارج سوق العمالة.

وبعــض القطاعــات الخدميــة (الغيــر تمويليــة ) يعتبــر مســتوى  فــي الصــناعات التقليديــة .٢

وعمومـــا فـــإن رأس المـــال  .القـــوى العاملـــة األكـــاديميين والتكنولـــوجيين مـــنخفض نســـبيا

 .ية والمنافسةنتاجالبشرى هو مفتاح زيادة النمو واإل
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وقــد بينــت ، وتعتبــر القطاعــات التقليديــة والخدميــة ذات نصــيب صــغير فــي التصــدير .٣

يــة نتاجي فــي التصــدير كبــرت اإلاقتصــادنــه كلمــا كبــر نصــيب أي قطــاع الدراســات أ

 المتوقعة واالختراع.

مـــديري الصـــناعات التقليديـــة أقـــل اهتمامـــا بـــاالختراع نتيجـــة قلقهـــم مـــن أن المزايـــا لـــن  .٤

 .تغطى التكلفة باإلضافة إلي القصور في القوى العاملة المتخصصة

نولوجيــات غيــر مــربح. وطبقــا للنتــائج مــن المالحــظ أن االختــراع مهــم ولكــن تبنــي التك .٥

مــــن المســــح الــــذي تــــم بواســــطة مــــؤلفي الدراســــة فــــإن مــــديري الشــــركات يؤمنــــون بــــأن 

االختراع  هو مفتاح مؤثر في تحسين التنافسية والنوعية لمنتجاتهم  وبالرغم مـن ذلـك 

 إلي استخدام التكنولوجيات المتقدمة.  نال ينحازو 

 صحيحة وبالتـالي فهـو غيـر مـؤثر ألنـه لـيس موجهـاً ال يدار االختراع المتوفر بصورة  .٦

 للزبائن أو للسوق.

يعتبــر االســتثمار فــي رأس المــال الــذي يجســد تكنولوجيــا جديــدة مــنخفض عــن مــا هــو  .٧

 مقبول في القطاعات المماثلة في الدول النامية.

  

  ية والبيانات:ساسالتطويرات األ

 :يةدقتصاية والتوظيف والمخرجات في القطاعات االنتاجاإل   .أ 

 .وخواصـــه مـــن منظـــور دولـــي ســـرائيلي إلقتصـــاد) نظـــرة علـــي الهيكـــل اال١يلقـــي جـــدول رقـــم (

يـــة الموظـــف الواحـــد فـــي كـــل قطـــاع مهـــم إنتاج –يـــة العمالـــة النســـبي إنتاجيظهـــر هـــذا الجـــدول 

يــة العمالــة فــي إنتاجف إســرائيللكــل دولــة. وبالمقارنــة ب عمــالالمتوســط داخــل قطــاع األ نتــاجلإل

% أعلـي فـي ٥٠(علـي سـبيل المثـال  إسـرائيلليـة فـي كـل الـدول إذا مـا قورنـت بذاتها تعتبر عا

يـــة عمالـــة إنتاجبـــاألخص  إســـرائيل% أعلـــي  فـــي بلجيكـــا). أظهـــرت ٤٠و ، الواليـــات المتحـــدة

ية وتقــدر بحــوالي نصــف قتصــادمنخفضــة فــي قطاعــات الزراعــة واإلنشــاءات وفــي الخــدمات اال

في مجموعها. وبالرغم من االنخفاض النسبي في  مالعية للموظف الواحد بقطاعات األنتاجاإل

ية هذه القطاعات كذلك في الدول التي نقارن بها فإن معدل رأس المال/ للموظـف الواحـد إنتاج
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(علـي سـبيل المثـال  إسـرائيليـة عاليـة فـي إنتاجيعتبر مـنخفض جـدا. أمـا القطاعـات التـي تبـين 

يــة العمالــة فــي إنتاجأعلــي مــن  ٢,٥٧العمالــة يــة إنتاجقطاعــات الكهربــاء والغــاز والميــاه وبهــا 

  ا في الدول األخرى.ية عالية نسبي إنتاجككل)  فهي تبين  عمالقطاع األ

يـة/للموظف الواحـد فـي قطـاع الكهربـاء نتاجفـإن اإل إسـرائيلوبالمقارنة بالقطاعات األخرى فـي  

ت) تعتبــر عاليــة تصــاالواألجهــزة واإللكترونيــات (حيــث يتــوافر معظــم تكنولوجيــا المعلومــات واال

يـــة  النســـبية للقطـــاع/الموظف الواحـــد فـــي الواليـــات نتاج% مـــن اإل٣٣وخصوصـــا فإنهـــا أعلـــي 

ي  فــي تكنولوجيــا ســرائيلاإل قتصــادتوضــح هــذه النقطــة درجــة التخصــص لال .المتحــدة األمريكيــة

 ائيلإسـر وعلي أية حال فإن خرج /الموظف الواحد في ، ت واعتماده عليهتصاالالمعلومات واال

  في هذا القطاع أقل من نظيره في الواليات المتحدة األمريكية  أو فنلندا.
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مقابل بعض الدول  إسرائيلية المختلفة في قتصادية النسبية للعمالة في القطاعات االنتاج: اإل ١الجدول رقم 

  ٢٠٠٣ -١٩٩٥ي األوروبية قتصادالمختارة من منظمة التعاون اال

  )١الواحد في كل قطاعات الخدمات بكل دولة =  المتوسط /للموظف نتاج(اإل 

  القطاعات
الواليات 

  المتحدة
  بلجيكا  كندا  الدانمارك  فنلندا  فرنسا  إسرائيل  إيطاليا

المتوسط  نتاجاإل 
لجميع قطاعات 

 ٢٠٠٠( عمالاأل
لحساب  أساسدوالر. 

ية النسبية في نتاجاإل 
  القطاعات المختلفة).

٦٧٣٢٤  ٥٣١٩٢  ٥٣٣٧٦  ٥٥٨٠٧  ٥٨١٣٣  ٤٧٤٣٩  ٦٣٠٩٨  ٧١٨٠٠  

األخشاب & ، المناجم
، المنتجات الخشبية

المنتجات التعدينية 
، لغير المعادن

  الصناعات األخرى.  

٠,٨٦  ١,٣  ٠,٨٢  ٠,٧٦  ٠,٩٣  ١,١٠  ٠,٧٣  ٠,٨٥  

والمشروبات ، الغذاء
  & منتجات التبغ.

٠,٩٥  ١,٣٥  ٠,٨٤  ٠,٨٥  ٠,٩٤  ٠,٩١  ٠,٩١  ١,٢٣  

النسيج & منتجات 
، لباس القدم، األقمشة

الجلود & البضائع 
الورق & ، الجلدية

 ، المنتجات الورقية
  النشر & الطباعة.

٠,٨٣  ١,٠٩  ٠,٧٩  ١,٢٨  ٠,٨٧  ٠,٦٨  ٠,٦٩  ٠,٨٧  

تكرير البترول & 
الصناعة ، منتجاته

  الكيماوية & منتجاتها 
١,٩٦  ٢,٤  ١,٦١  ١,٥٦  ١,٦١  ٢,٠١  ١,٦٣  ٢,٤٨  

البالستيك &  
  ، المنتجات المطاطية

١,٠٧  ١,١٦  ٠,٩٢  ٠,٩٤  ٠,٩  ١,٠٣  ٠,٩  ٠,٨٦  

ية & ساسالمعادن األ
  المنتجات المعدنية.

٠,٩٧  ١,٣٢  ٠,٧٨  ٠,٩٤  ٠,٩٥  ٠,٨٦  ٠,٧٩  ١,٠٠  
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  القطاعات
الواليات 

  المتحدة
  بلجيكا  كندا  الدانمارك  فنلندا  فرنسا  إسرائيل  إيطاليا

، اآلالت & المعدات
  عربات النقل

١,٠١  ١,٧١  ٠,٨١  ٠,٨٦  ١,٠٩  ١,١١  ٠,٩١  ١,١٧  

الصيد & ، الزراعة
  صيد األسماك

٠,٥٠  ٠,٧٥  ٠,٦٨  ٠,٥٣  ٠,٦٢  ٠,٥٣  ٠,٥١  ٠,٥٣  

غاز & ال، الكهرباء
  الماء
  & التوزيع) نتاج(اإل 

٣,٥٨  ٤,٠٥  ٣,٤٨  ٢,٣٣  ٢,٥٠  ٢,٥٧  ٣,١٢  ٣,٨٤  

  ٠,٧٧  ٠,٨٤  ٠,٧٧  ٠,٧٣  ٠,٧٦  ٠,٦١  ٠,٦٨  ٠,٧٢  اإلنشاءات

التخزين & ، النقل
  تتصاالخدمات اال 

٠,٩٣  ١,١٩  ١,٠٧  ١,٢٠  ١,٠٠  ١,٢١  ١,٤٠  ١,١٩  

المعدات الكهربية & 
معدات ، اإللكترونية

  تتصاالاال 
١,٠٤  ١,٤٢  ٠,٩٧  ١,٦٣  ١,١١  ١,٦٥  ٠,٨٥  ١,٢٤  

تجارة الجملة & 
وسائل ، القطاعي

الراحة & خدمات 
، ةيجتماعاال، الطعام

الشخصية & الخدمات 
  األخرى

٠,٦٤  ٠,٥١  ٠,٧٢  ٠,٦٧  ٠,٦٤  ٠,٦١  ٠,٧٦  ٠,٦١  

التأمين & ، البنكية
المؤسسات المالية 

خدمات   ، األخرى
  .عمالاأل

١,٥١  ١,٥٢  ١,٧٦  ١,٦٨  ١,٨١  ١,٦١  ١,٨٩  ١,٥٩  

  

مـن  أكثرا فهو يوظف حالي ، أسبابيحظى قطاع الخدمات بعناية خاصة في هذا الفصل لعدة 

ويـأتي ، يات النامية وهو مسئول عن نصـف الميزانيـة العامـةقتصادنصف القوى العاملة في اال

من قطـاع الخـدمات. يحتـل قطـاع الخـدمات  نتاجواإل عمال% من موظفي قطاع األ٥٠حوالي 
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والتوظيـــف. تقـــدم  عمـــاليـــة قطـــاع األإنتاج% مـــن ٦٣ات المتحـــدة األمريكيـــة حـــوالي فـــي الواليـــ

، يات الناميــةقتصــادمــن معظــم القطاعــات فــي اال أكثــرقطاعــات الخــدمات معــدالت نمــو عاليــة 

، كذلك فإن معدل الزيادة في البحث والتطوير عالي في قطاع الخدمات علـي وجـه الخصـوص

لـذلك تقـدم هـذه القطاعـات الحـل  .ئية فـي هـذه القطاعـاتوكذلك تكون معـدالت التوظيـف النسـا

(خصوصــــا فــــي  إســــرائيلالمناســــب لمشــــكلة "معــــدل المشــــاركة المــــنخفض للقــــوى العاملــــة" فــــي 

يــة العمالــة فــي هــذه القطاعــات إنتاجوأي تحســينات فــي ، قطاعــات المــرأة واألرثــوذكس والعــرب)

وعيــات عريضــة مــن صــناعات بقــوة. يشــمل قطــاع الخــدمات ن قتصــاديــة االإنتاجســتؤثر علــي 

ــــم ( ــــة والتســــهيالت هــــي ضــــمن ١متنوعــــة. يوضــــح الجــــدول رق ) كــــذلك أن القطاعــــات التجاري

ية إنتاجيات النامية بينما قتصادية العمالة في االإنتاجالقطاعات ذات المعدالت المنخفضة في 

 % مــن٥٠والخــدمات البنكيــة فهــي علــي األقــل  أعلــي بحــوالي  عمــالالعمالــة فــي خــدمات األ

  .عمالية المتوسطة لقطاع األنتاجاإل

ا قطــاع الخــدمات العنايــة التــي يســتحقها مــن صــانعي السياســة بــالرغم مــن كبــر لـم يتلــق تاريخيــ 

بينمـا حـدث ضـعف ملفـت فـي العـالم ، حجمه ومقدرته علي النمـو وحجـم التوظيـف الـذي يحققـه

في التطوير مازالت  ئيلإسرافإن سياسة  وعموماً ، بخصوص هذا الموضوع في األعوام األخيرة

والجمــع الغيــر منــتظم ، ا " كمــا ظهــرت هــذه السياســة فــي غيــاب دعــم الخــدمات"موجهــة صــناعي 

  ي.قتصادللبيانات الحصرية عن هذه الشريحة المهمة في النشاط اال

   

 :االختراع والبحث والتطوير في القطاعات التقليدية  .ب 

ا المشــروع  لكــي نفهــم أفضــل مــاذا تــم إجــراء مســح خــاص فــي إطــار هــذ ٢٠٠٧فــي أوائــل عــام 

يعنــي بمجــال االختــراع وكــذلك العقبــات والتحــديات التــي تواجــه تنفيــذه فــي الصــناعات التقليديــة 

المنخفضــــة والتكنولوجيــــات المنخفضــــة). وقــــد -وشــــركات الخــــدمات (التكنولوجيــــات المتوســــطة

د مــن النقــاط واآلتــي هــو عــد، شــركة مجهولــة علــي المســح الــذي تــم إرســاله إلــيهم ١٢٠أجابــت 

  الجديرة التي تم كشفها:

عملـــت شـــركات الصـــناعة التقليديـــة بشـــكل جيـــد خـــالل الـــثالث ســـنوات الماضـــية فـــي  •

 ذات الصلة والنمو. سواقالمجاالت التالية: التنافس المستقر والتآلف مع األ
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% مــن الشــركات فــي القطاعــات التقليديــة ال تســتثمر فــي البحــث والتطــوير ٢٥حــوالي  •

مــن المهـم أن نالحــظ أن نقـص التمويــل لـم يكــن العقبـة الرئيســية فـي رفــع واالختـراع. و 

التي منعـت الشـركات  سبابتوقعا لأل كثراالختراع في هذه الشركات ولكن األ مستوى

 من االستثمار في االختراع هو عدم التأكد من احتماالت المستقبل.

وير تعتبــــر االســــتثمار فــــي نشــــاطات االختــــراع والبحــــث والتطــــ مســــتوىوعمومــــا فــــإن  •

ولــم تــؤثر بعــد جهــود االســتثمار واالختــراع  .وان هــذه النشــاطات ليســت مــؤثرة، معقولــة

ألن التطــــويرات لــــم تكــــن موجهــــه للزبــــون أو  ؛علــــي قياســــات النجــــاح لهــــذه الشــــركات

من ذلك فإن جهود االختراع أخذت منحي المنتج وفقط بقدر ضـئيل  أكثرللسوق. بل 

 من االختراع في عملية التطوير.

ا مــن التســويق والمصــادر الخاصــة أساســتــأتي المعلومــات عــن االختــراع ذات الصــلة  •

 .بينما توفر المؤسسات األكاديمية والعامة معلومات أقل نفعا

مــــن  أكثــــرتفضــــل الشــــركات فــــي القطاعــــات التجاريــــة إجــــراء بحــــث وتطــــوير داخلــــي  •

للمسـح  وطبقـاً  .االستفادة بالتكنولوجيات المتـوفرة أو بحـث وتطـوير تـم خـارج المؤسسـة

 مالئمــة للمنتجــات المطــورة خصيصــاً  أكثــرالمــذكور يعتبــر البحــث والتطــوير الــداخلي 

 المستهدفة لهذه الشركات.  سواقلأل

والتســويق الموجــه إلــي الزبــون أو الســوق بتميــز فــي نجــاح  دارةيســاهم االختــراع فــي اإل •

 الشركات وييسر من تحسين أداء هذه الشركات.

لمؤسسة لالختراع تساهم بقـوة فـي االسـتثمار فـي مجـال االختـراع وقد وجدنا أن ثقافة ا •

ـــدة  وٕانجاحـــه. وبالتـــالي فـــإن الشـــركات التـــي تشـــجع موظفيهـــا علـــي اقتـــراح أفكـــار جدي

وتطــوير ، فــي البحــث والتطــوير واالختــراعأكثر للتغييــر والتحســين تميــل إلــي االســتثمار 

 وطرق تسويق جديدة. أكثرمتقدمة  إدارة ىوتتبن، لمنتجات االختراع وعملياته أكثر

للشـــركات  عمـــالتمكـــن مصـــفوفة مجموعـــة بوســـطن االستشـــارية مـــن تقيـــيم وحـــدات األ •

والتنــافس ، التجاريــة فــي محــورين: مــدي نضــج الصــناعة التــي تعمــل  بهــا  المؤسســات

لهــــذا التحليــــل فــــإن العالقــــة الحســــابية  المؤسســــي القــــائم داخــــل هــــذه الصــــناعة. طبقــــاً 

ية تعتبر مرضية حيث يوجد عدد كافي من الشركات الجديدة لوحدات الشركات التقليد
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%) ٤٣ا. وتقـع أكبـر مجموعـة مـن الشـركات (والناضجة كذلك الشركات المستقرة مالي 

% مـن الشـركات تحتـاج إلـي ٤٢ ولكـن، ”cash cows“تحت شريحة الكسب العالي 

تــين األعلــى اســتثمارات مــن مــوارد إضــافية فــي تكنولوجيــات االختــراع والتســويق. الخلي

في هذه المصفوفة هما عالمة االستفهام "؟" والنجمة "*" ويمـثال الشـركات فـي مرحلـة 

االختـــــراق والنمـــــو التـــــي تحتـــــاج إلـــــي اســـــتثمار فـــــي التســـــويق بـــــاألخص فـــــي التوزيـــــع 

اســتثمارات  ىإلــ أيضــاً والمبيعــات والحمــالت التجاريــة. تحتــاج شــروط التنافســية العاليــة 

 ستمر للمنتج والخدمات المصاحبة له).في التكنولوجيا (تحسين م

% مـن الشـركات ذات تـآلف ٨٥حـوالي  –المصفوفة والتـآلف مـع التكنولوجيـا والسـوق  •

 % فقط منهم في منطقة المشكالت نظـراً ١٢جيد مع السوق والتكنولوجيا في حين أن 

% مــــن الشــــركات ٣٠لقلــــة التــــآلف مــــع كــــل مــــن التكنولوجيــــا والســــوق. كمــــا تحتــــاج 

 آلف أفضل مع المصفوفة أو مع التكنولوجيا.اإلضافية لت

% من الشركات لها منـتج مختلـف ١٦ –طبقا للتكلفة مقابل االختالف في المصفوفة  •

توجــد نســبة مماثلــة مــن الشــركات  .وســعر فــي ظــاهره جــاذب للزبــون، (عــن منافســيهم)

%) فــــي منطقــــة المشــــكالت مــــن حيــــث المنــــتج النمطــــي وذات ســــعر عــــالي فــــي ١٨(

ر المنافسة الشديدة وهامش الربح المنخفض يجب علي الشـركات أن ظاهره. في عص

المتقدمــــة لكــــي تحســــن االخــــتالف  دارةتحســــن منتجهــــا وخــــدماتها وتتبنــــي عمليــــات اإل

 المطلوب. 

  

  مصفوفة مجموعة بوسطن االستشارية

  ميزة تنافسية المؤسسة
  عالي  منخفض  

  %١١  صغير

  ؟

٣١%  

*  

  %٤٣  %١٥  ناضج

$  
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  تكنولوجيال مصفوفة التآلف

  عالي  منخفض  

  %١٤  صغير

  ؟

١٢%  

*  

  %٥٨  ناضج

  

١٦%  

$  

  

  ختالفاال - مصفوفة السعر

  السعر في ظاهره

  عالي  منخفض  

%            ٢٢  صغير

  ؟         

١٦%  

                 *  

  %١٨  ناضج

         

٤٣%  

           $   

  

  :التوصيات

 يةلصناعات التقليدتوصيات ل

إنشاء آليات دعم لتدريب العاملين في وزارات الصناعة والتجارة والعمل مستهدفة  •

للصــناعات التقليديــة باالعتمــاد علــي فــرق مهــرة ذات معلومــات عميقــة عــن هــذه 

والميزانيـات  سـتراتيجييشمل هذا التدريب علي التسويق والتخطـيط اإل، القطاعات

 المخصصة.

االختــراع بــين الصــناع وكــذلك زيــادة الــدعم  جهــود مســتمرة لزيــادة الــوعي بأهميــة •

يجب أن يـتم تقـديم أطـوار معدلـة مـن بـرامج رئـيس العلمـاء  .المتوفر لهذا الغرض
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ـــرامج ، إلـــي الصـــناعات التقليديـــة ـــا  اً أساســـوقـــد أنشـــأت هـــذه الب لقطـــاع التكنولوجي

 .”Magnet” ،“Tnufa“العالية مثل 

م الثــانوي وذلــك لتنشــئة رأس مــال التوســع فــي التعلــيم التكنولــوجي الــذي يلــي التعلــي •

بشــــــرى مناســــــب الســــــتيعاب واســــــتخدام التكنولوجيــــــات المتقدمــــــة فــــــي الصــــــناعة 

 ٕادارةوالخدمات وتوسيع إمكانيات التعلـيم المسـتمر فـي طـرق االختـراع للمؤسسـة و 

 والتسويق الدولي.  عمالاأل

بنـى يت، البدء فـي برنـامج جديـد للمـنح يخـتص بالشـركات فـي الصـناعات التقليديـة •

هـــذا البرنـــامج التكنولوجيـــات الجديـــدة القـــادرة علـــي إنجـــاز تغييـــر متميـــز فـــي أداء 

الشركات. كما يجب تقديم المنح إلي هذه الشركات لتغطية تكلفة تدريب العاملين 

علــــي إنجــــاز تكنولوجيــــات جديــــدة وبحــــث وتطــــوير صــــناعي ومعلومــــات مؤهلــــة  

 لوجيا الجديدة).  (مماثل لبرنامج المنح السنغافوري  لتحفيز التكنو 

البــدء فــي برنــامج محــدد فــي مكتــب رئــيس العلمــاء الــذي يقــدم فــرق صــناعية أو  •

طلبــة كــذلك يقــدم المعلــم األكــاديمي الخــاص بالمشــروعات التــي تتوالهــا شــركات 

كما يمكن تخطيط عديد من المشروعات الجامعية وتوجيهها   .الصناعة التقليدية

أن نقـــدم قيمـــة مضـــافة للطلبـــة المتقـــدمين  وبـــذلك يمكـــن .إلـــي الصـــناعة التقليديـــة

المتقدمـــــة والتكنولوجيـــــات  دارةبينمـــــا يـــــتم عـــــرض طـــــرق اإل، للصـــــناعة التقليديـــــة

 المتقدمة علي الصناعات التقليدية.

علـــي نفقـــات البحـــث  ”tax credits“مزايـــا ضـــريبية كمـــنح خاصـــة فـــي صـــورة  •

تســـمح المزايـــا ت. تصـــاالوالتطـــوير واالســـتثمارات فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات واال

  )الخــاص بضــريبة الــدخل ٢٠الضــريبية الممنوحــة للبحــث والتطــوير (فصــل رقــم 

بخفـــض نفقـــات البحـــث والتطـــوير الموضـــوعة فـــي الخطـــة والمصـــدق عليهـــا. هـــذا 

كمــا ، باإلضــافة إلــي المزايــا الضــريبية األخــرى والتــي هــي فــي صــورة تخفيضــات

% ٥٠-%١٠بقيمــة   ”tax credits“تمــنح كثيــر مــن دول العــالم             

محـــدد لتشـــجيع نشـــاط البحـــث  مســـتوىمـــن نفقـــات البحـــث والتطـــوير األقـــل مـــن 

ومــن ، يةســرائيلوالتطــوير. يــتم التخفــيض التــدريجي لمعــدل الضــريبة المشــتركة اإل

وبـــذلك يــــتم  .% خـــالل عــــدة ســـنوات١٥-%١٠المخطـــط أن تصـــل إلــــي معـــدل 
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ــ ة فــي تخفيضــات نفقــات تخفــيض معــدل اآلثــار الجانبيــة للبحــث والتطــوير المخفي

أ. باإلضــــافة لــــذلك تعتبــــر ٢٠البحــــث والتطــــوير الدراميــــة كمــــا هــــو فــــي الفصــــل 

غيــر قـــادرة علــي جــذب شـــركات دوليــة تســتخدم النشـــاط الموســع للبحـــث  إســرائيل

والتطــوير إذا لــم تــوفر مزايــا متميــزة لهــذه الشــركات عمــا يقــدم لهــا فــي أي مكــان 

شـــئون  :مراكـــز البحـــوث والتطـــوير ةإقامـــتــــشجيع  -"ملحـــق   أيضـــاً آخـــر. أنظـــر 

الضــرائب والمســح الــدولي والتوصــيات" وكــذلك اللجنــة الفرعيــة لتقيــيم أطــر عمــل 

مناسبة لجذب الشـركات المتعـددة الجنسـيات لكـي تفـتح مراكـز بحـث وتطـوير فـي 

" تقويــة األطــراف  Makovوكــذا تقريــر لجنــة ، لتقويــة األطــراف والفــروع إســرائيل

 ).٢٠٠٧قليدية " (والفروع والصناعة الت

للعــــاملين فــــي الصــــناعات التقليديــــة   ”tax credits“تــــدبير احتيــــاطي: مــــنح  •

هم. لكـي يتوقــف ويعكــس نزعــة أعمــالوالخـدمات فــي الفــروع لتوسـيع التوظيــف فــي 

نقترح إنشـاء برنـامج لتشـجيع التوظيـف فـي ، عن الفروع واألطراف عمالتخلي األ

 distant  peripheryريـــف هـــذه المجـــاالت لعـــدد مـــن الســـنوات. (يجـــب تع

قد تمنع األهلية للبرنامج ألنواع معينة مـن الصـناعات أو أحجـام معينـة ، بوضوح

للشـركات التـي تتوسـع فـي القـوى  ”tax credits“لشركات). يتم مـنح            

 tax“ .العاملـــة بالمقارنـــة بمتوســـط عـــدد العـــاملين فـــي الثالثـــة ســـنوات الســـابقة

credits”  علــــي ســــبيل المثــــال تكلفــــة المرتــــب الشــــهري  مميــــزاً الســــنوي ســــيكون :

وبـذلك يـتم ربـط المرتـب المـدفوع للعـاملين اإلضـافيين والرصـيد  .للعمالة اإلضافية

الذي يمنح للموظف مع توفير حافز قوى لتشغيل عاملين مهرة. سـيتم حسـاب ال 

“tax credits”  ًأســـاسإلـــي جنـــب مـــع الضـــرائب الســـنوية للشـــركة علـــي  جنبـــا 

 ر الدوري للعامل الخاص بتخفيض الضرائب علي مصدر دخله.التقري

مشـجعا للعـاملين الـذين يتوقعـون دخـل إضـافي نتيجــة   ”tax credits“يعتبـر ال  •

ألن  للتوسعة في القوى العاملة لديهم. وستكون التكلفة علي الدولة منخفضة نظراً 

لــــــي العــــــاملين اإلضــــــافيين ســــــيدفعون ضــــــريبة علــــــي دخلهــــــم أثنــــــاء التحويــــــل الك

 للمدفوعات والدعم لهؤالء وٕاال سيتم تخفيض العاملين الغير مشتغلين. 
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للمقيمـــين فـــي الفـــروع  tax credits“أن مـــنح ال  Makovيبـــين تقريـــر لجنـــة  •

واألطراف يخطئ الهدف الخاص بالمحافظة القوى العاملـة ذات النوعيـة فـي هـذه 

ل الحيـاة فـي وسـط المناطق: تظهر البيانـات أن القـوى العاملـة ذات النوعيـة تفضـ

حنــي وٕان كــان مكــان عملهــا فــي األطــراف. وعمومــا نعتقــد أن توصــيات  إســرائيل

 إســــرائيلبتحســــين شــــبكات الطــــرق والنقــــل بــــين األطــــراف ووســــط  Makovلجنــــة 

سيعمل علي زيادة هـذا التوجـه. التوصـية السـابقة والخاصـة بتـوفير مزايـا ضـريبية 

الموجــودة بــاألطراف  عمــالي األللعــاملين الــذين يتوســعون فــي مجــال التوظيــف فــ

وتتـرك سـكان  إسـرائيلجزئيا لتتحرك في وسـط  عمالستعمل علي كبح التوجه لأل

 األطراف بدون مصادر دخل.

ــــة  • ــــي توصــــيات لجن ــــدعم للبحــــث والتطــــوير  Makovنصــــادق عل لزيــــادة مــــنح ال

ولوضــع معيــار لتقيــيم التطبيقــات للــدعم ، الــذي يــتم بــاألطراف عمــالالخــاص باأل

فــي المنـاطق الجغرافيــة المحــددة والمسـتحقة للتشــجيع. يــتم تقيــيم  عمــالاألبواسـطة 

مثــل هــذه التطبيقــات للمســاعدة فــي توضــيح المعيــار القــادر علــي رفــع االختــراع 

 واستيعاب التكنولوجيات المتقدمة والتوظيف في ألعمال الموجودة باألطراف.

ك. التـــآلف مـــع تشـــجيع التســـويق للتصـــدير فـــي الشـــركات الصـــغيرة والناشـــئة كـــذل •

ية والـدخل / للعامـل نتاجالسوق الدولي سيقود العمليات المطلوبة لزيادة النمو واإل

 الواحد وتجسيد االختراع.

تســهيل االنــدماج واالكتســابية التــي تمكــن مــن نشــاط االختــراع والبحــث والتطــوير  •

لكــــي تــــدعم المؤسســــات التــــي لــــديها كتلــــة حرجــــة والتــــي تســــتطيع أن تفكــــر فــــي 

ة ذات المســــتوى العــــالي (كثيــــر مــــن الشــــركات القطاعــــات ســــتراتيجياإل المــــدلوالت

ات البحــث والتطــوير واالختــراع إســتراتيجيالتقليديــة هــي صــغيرة جــدا علــي تطــوير 

 الالزمة لها ).

ت بــــين معامــــل الجامعــــة (مراكــــز البحــــوث اتصــــاالإنشــــاء بــــرامج محــــددة لعمــــل  •

والــذي   ”Dutch voucher system“الهندسـية) والصــناعات التقليديـة مثــل 

يعطـــي الشـــركات إيصـــاالت ممولـــة حكوميـــة لطلـــب الخـــدمات مـــن معمـــل بحـــوث 

 معترف به لحل مشكلة معينة.
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 التشجيع علي إنشاء تجمع متناغم ومتعاون من مستخدمي التكنولوجيا. •

منتــديات صــناعية متخصصــة لصــناعات محــددة ومشــتملة  إقامــةالتشــجيع علــي  •

 علي االختراع.

 

 دماتتوصيات لقطاع الخ

ـــــــا المعلومـــــــات  • ـــــــة واســـــــتخدام تكنولوجي ـــــــوى العامل ـــــــدريب الق دعـــــــم االســـــــتثمار وت

 ية في قطاع الخدمات.نتاجت لزيادة اإلتصاالواال

يــات اتفاقبــالتوقيع علــي  عمــالخلــق منــاخ داعــم للخــدمات فــي شــروط التنظــيم واأل •

التجارة العالمية خصوصا مع األمم المتحدة وتـوفير الـدعم والحـوافز والمسـاعدات 

 اإلضافية لقطاعات الخدمات المعادلة لتلك التي تقدم في مجال التصنيع.

يــة واالختراعــات فــي مجــال الخــدمات بواســطة الخــدمات نتاجتطــوير المعــايير اإل •

ي مع تطويرهم  لصالح قطاع الخدمات قتصادالخاصة  بدول منظمة التعاون اال

 ي.سرائيلاإل

هـــزة العامـــة (مثـــل خـــدمات تشـــجيع الطلـــب علـــي خـــدمات االختـــراع بواســـطة األج •

.الــــخ) وذلــــك بتغييــــر المعــــايير الحكوميــــة الخاصــــة بالطلــــب ، .التعلــــيم والســــياحة

 الحكومي وسياسة االكتساب.

فحــص كيفيــة دعــم رئــيس العلمــاء للبــرامج المختلفــة مثــل "ماجنيــت" والحضــانات  •

 .ات الثنائية الوطنية وهكذا وذلك لالستفادة منها في قطاع الخدماتتفاقواال

لزيـــادة الـــوعي   ”Benchmarking“فيـــذ المســـح الخـــاص بمقارنـــة األنشـــطة تن •

فـي مجـال  إسـرائيلالخاص بنمو قطاع الخـدمات والمقـدرة علـي التصـدير ومكانـة 

 الخدمات كما توضح العوائق والمشاكل (عنق الزجاجة).

دعـــــم إنشــــــاء تجمعـــــات خدميــــــة وبــــــرامج بحثيـــــة ومراكــــــز فـــــي مجــــــال الخــــــدمات  •

 .م التعاون مع الشركات والدول األجنبيةوكذلك دع، بالجامعات
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نــدوة خــدمات تشــمل ممثلــين مــن قطــاع الخــدمات ووزارة الصــناعة والتجــارة  إقامــة •

والعمــل واألكاديميــة. مهمــة النــدوة هــو خلــق الــوعي واكتســاب الخبــرة فــي تحســين 

واالختراع معتمدة علي الدراسة العملية في كـل مـن السياسـة ودعـم  نتاجمجال اإل

والخـــارج وكــذلك بحـــوث األكاديميـــة. وتـــوفر نـــدوة  إســـرائيلوالشـــركات فـــي البــرامج 

في هذا المجال والمـؤتمرات  ”Position papers“الخدمات ورقات عن الرأي   

ــــع  مســــتوىوكراســــات البحــــوث المــــوجزة للمهتمــــين مــــن المــــدعوين (لرفــــع ال وتوزي

ي البحــث ونشــاطات المعلــم الخــاص األكــاديمي واالشــتراك فــ، المعرفــة المكتســبة)

وٕاعادة تعريف البحث والتطوير لكـي يشـمل نشـاط ، التطبيقي  في علوم الخدمات

وتطوير معايير ومؤشـرات جديـدة لقيـاس مخرجـات ، االختراع في مجال الخدمات

 يته.ٕانتاجالقطاع و 

  

 توصيات منبثقة عن التحليل للجزء المتوفر من المسح الماضي

كنولوجيــات والــدعم والتهديــدات والت ســواقتجميــع وتحليــل المعلومــات عــن األ •

 ية والقانونية.قتصادبالنسبة للنواحي اال

وتـــــوفير دعـــــم مؤهـــــل فـــــي مجـــــال التخطـــــيط  دارةتحســـــين التـــــدريب علـــــي اإل •

 .االختراع الموجه للسوق -اإلسترلتيجي والتسويق مع التركيز علي الزبون

اط تشجيع الشركات التي ينقصها نشاط االختراع لتطوير هذا النـوع مـن النشـ •

 بحذر وبطريقة تدريجية.

والطرق التكنولوجيـة فـي المجـاالت التاليـة:  دارةاإل مستوىالتشجيع علي رفع  •

ـــــدة واســـــتيعاب المعلومـــــات  عمـــــالونمـــــاذج األ ســـــتراتيجيالتخطـــــيط اإل الجدي

ة الجديدة للتكنولوجيـات (علـي سـبيل المثـال تخطـيط المـوارد للمؤسسـة دارياإل

 ذات العالقة بالزبون). دارةواإل
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 الخطة التنفيذية الالزمة والميزانيات الحكومية

ال تشتمل جميع  التفاصيل السابقة عن القياسات المذكورة علي خطـة التنفيـذ العمليـة حتـي يـتم 

لذا يجب فحص كل توصية من التوصيات علي حـده بالتعـاون مـع الوكالـة ، تفعيل هذه الخطة

مؤسســة عوائــد ، وزارة الماليــة، العلمــاءمكتــب رئــيس ، المســئولة المختصــة (علــي ســبيل المثــال

... الخ) صياغة القياسات ، مكتب نائب الوزير، لجنة التخطيط والموازنة، مركز الدولة، الدولة

الكلية الالزمة لنشر االختراع والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الصناعات التقليديـة والتقليديـة 

ـــة الوطنيـــة لال وهـــي ال تحتـــاج  إلـــي  .والمجتمـــع قتصـــادالمختلطـــة فـــي الغـــرض المناســـب للجن

معالجــة مطولـــة ولكـــن نظـــرا ألنهـــا تشـــمل علــي موضـــوعات مختلفـــة مثـــل الضـــرائب والمحـــاذير 

التجاريــة وتشــجيع البحــث والتطــوير والتعلــيم مــا بعــد مرحلــة الثــانوي والبحــث التطبيقــي بالتعــاون 

غة هـذه القياسـات يحتـاج لـخ فـإن صـياإ...، مع مؤسسات التعليم العالي وسياسة توزيع السـكان

ويحيل مهام محددة لتخصيص الـوزارات ، إلي نظرة متكاملة ققادرة علي فحص الصورة بكاملها

والوكاالت ووضع األولويات لتخصيص الموارد الالزمة للبرامج المختلفـة. ألذلـك فمـن الصـعب 

تـــي شـــملها هـــذا تقــديم تكـــاليف الميزانيـــة التفصـــيلية لهـــذه المرحلـــة والخاصـــة بجميـــع القياســـات ال

مليـــون شـــيكل كمـــا يـــتم  ٥٠٠الفصـــل.ويقدر التقيـــيم المبـــدئي لتكـــاليف الميزانيـــة الالزمـــة حـــوالي 

  تفصيلها  كاآلتي:

مليـــون  ٢٥٠ -حـــافز مباشـــر لالختـــراع والبحـــث والتطـــوير واســـتيعاب التكنولوجيـــات   •

 شيكل سنويا 

مليــون  ٥٠ –يــة تعــاون بــين مؤسســات التعلــيم العــالي وقطــاع الصــناعات التقليد إقامــة •

 شيكل سنويا.

المؤسســــــية واســــــتيعاب  دارةبــــــرامج تدريبيــــــة واستشــــــارية فــــــي مجــــــاالت االختــــــراع واإل •

 مليون شيكل سنويا. ١٠٠ –التكنولوجيات المتقدمة 

مليـون شـيكل سـنويا لتنشـيط العمليـات  ٥٠٠ومن المتوقع وجود ميزانيات إضافية تقدر بحـوالي 

لــــي بكثيـــر مـــن النفقــــات الحكوميـــة اإلضـــافية.  وستســــترد ية الداخليـــة ذات عوائـــد أعقتصـــاداال

الميزانيـــة  بعـــض مـــن النفقـــات الحكوميـــة فـــي صـــورة حقـــوق ملكيـــة وضـــرائب تـــدفعها الشـــركات 

  الناجحة والعاملين.



  

٤١٣  

  ية طبقا لتركيز التكنولوجيات بهاقتصادتصنيف القطاعات اال

وبعــض القطاعــات  بأســفله تصــنيف القطاعــات الصــناعية ٧-بــالملحق ١يوضــح الجــدول رقــم 

الخدميـــــة طبقـــــا لتركيـــــز التكنولوجيـــــا بهـــــا. يتوافـــــق هـــــذا التصـــــنيف مـــــع منظمـــــة دول التعـــــاون 

ا علـــــي معـــــدالت االســـــتثمار للبحـــــث والتطـــــوير المباشـــــر أساســـــويعتمـــــد  OECDي قتصـــــاداال

واالستثمار في البحث والتطوير الالزم للمعدات ومقارنتـه بمخرجـات واسـتثمار هـذه القطاعـات. 

حظ ألن التصنيف يشمل معظم القطاعات الصناعية وهو ال يشمل معظم القطاعات ومن المال

  الخدمية والقطاعات الهامة مثل اإلنشاءات والنقل وموارد المياه وهكذا. 
  مقابل التركيز التكنولوجي بها إسرائيلالقطاعات الصناعية المنتجة في  :٧-بالملحق ١الجدول رقم 

التقليدية الصناعات   الصناعات التقليدية

  المختلطة

الصناعات المتقدمة 

  المختلطة

  الصناعات المتقدمة

  التصنيع:

اســـــــــــــــــتخراج الحجـــــــــــــــــارة   منتجات األطعمة

اســـــــــــــــتخراج ، والرمـــــــــــــــال

  المعادن وأخرى 

تكريــــــــــــــــر الزيــــــــــــــــوت & 

  منتجاته والوقود النووي

  الصيدالنية

المشروبات ومنتجات 
  الدخان

الزيــــــت الخــــــام &  إنتــــــاج

  الغاز الطبيعي

&  الكيماويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

المنتجـــــــــــات الكيمائيـــــــــــة 

(علــــــــي ســــــــبيل المثــــــــال 

  الصيدالنية)

، معـــــــــــــــــدات المكاتـــــــــــــــــب

األجهـــــــــــــــــزة الحســـــــــــــــــابية 

  والحاسبات 

البالســــتيك & ومنتجــــات   المنسوجات

  المطاط

’ المكونــــــات اإللكترونيــــــة  اآلالت & المعدات 

والكــــــــــــابالت المعزولــــــــــــة 

  واألسالك

  

منتجــــات التعــــدين الغيــــر   منتجات األقمشة

  معدنية

ربــي وأجهــزة اآلالت الكه

  التوزيع الكهربية

ت تصــــــــــــاالمعــــــــــــدات اال

  اإللكترونية

األحذية والجلود 
  ومنتجاتها

ــــــــــــــــــر حديديــــــــــــــــــة &  الغي

شـــاملة ، المعـــادن الثمينـــة

  الصب في القوالب

عربــــــــات النقــــــــل (مثــــــــل 

، المســـــتودعات البحريـــــة

الســــــــــــــــيارات الطــــــــــــــــائرة 

ومعـــدات النقـــل األخـــرى 

  للمطارات)

ــــــــــتحكم الصــــــــــناعي &  ال

ــــــــــــــــة  ، معــــــــــــــــدات المراقب

لمعــــــــــــــــــــدات الطبيــــــــــــــــــــة ا

معدات القيـاس ، والعلمية

  و االختبار

  



  

٤١٤  

الورق ومنتجات 
  الورق

صـــــــــــــــــــــناعة الحديـــــــــــــــــــــد 

المواســـــــــــــير ، والصـــــــــــــلب

  ومنتجات المعدن

  الطائرات  

قطاعــــــــــــــات الخــــــــــــــدمات     القوارب وبناء السفن  الطباعة & النشر

المعرفــة مثــل التكنولوجيــا 

العالية:خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات 

خـــــــــدمات ، تتصـــــــــاالاال

البحــــــــــــــث ، الحاســــــــــــــبات

  روالتطوي

األخشاب ومنتجاته 
  واألثاث

ومصــوغات ، المجــوهرات

  الزينة وصياغة الفضة

    

التصـــنيفات الصـــناعية ، ٦٣مصـــنفات فنيـــة رقـــم ، ي للحصـــرســـرائيلمـــن المكتـــب المركـــزي اإل

بواســـطة  ٢٠٠٤ CBSوالتقريـــر ، الطبعـــة الثانيـــة ١٩٩٣، يةقتصـــادالقياســـية لكـــل األنشـــطة اال

وتحديـــد مجـــال التكنولوجيـــا ، طاعـــات التكنولوجيـــا العاليـــةاللجنـــة الفرعيـــة للتصـــنيف الرســـمي لق

  . إسرائيلالعالية في 

  



 

 

  ٢٠٠٦، عمالالقيمة المضافة والعمالة في قطاع األ ٧-بالملحق ٢الجدول رقم

  رقمي  بواسطة رقمين مستوىية علي قتصادللقطاعات اال CBSبواسطة التصنيف 

 ماعدا القطاعات الصناعية: )١

 األجنبية. تشمل البيانات العمالة  ) أ

 .فإن المكتب المركزي للحصر أعتمد علي بعض االفتراضات  لبعض القطاعات، نظرا لعمق التفاصيل  ) ب

 يشمل المستشفيات العامة. )٢

  المصدر: المكتب المركزي اإلسرائيلي للحصر

  اسم القطاع  كود القطاع

  )٢العمالة (  القيمة المضافة
القيمة المضافة/ 

  للموظف الواحد

، بالمليون شيكل

  يساسالسعر األ

، بالشيكل الحالي  باآلالف

  يساسالسعر األ

  ١٩٥٤٦١  ٢٠٥٨  ٤٠٢٢٣٦  الكلي عمالقطاع األ  

  ١٥٢٨٣٣  ٧٢  ١١٠٣٨  صيد أسماك، غابات، زراعة أ

  ٢٦٢١٠٨  ٣٣٢  ٨٦٨٨٩  صناعة (تعدين وتصنيع)   ب

  ٦٢٣١٠٣  ٣  ٢٠٥٦  استخراج المعادن، استخراج الحجارة والرمال  ١٣

  ١٥٥٣٥٧  ٤٧  ٧٢٨٦  طعمةمنتجات األ  ١٥، ١٤

  ٢١٨٠٣٨  ٧  ١٤١٧  المشروبات ومنتجات الدخان  ١٦



  

٤١٦  

  اسم القطاع  كود القطاع

  )٢العمالة (  القيمة المضافة
القيمة المضافة/ 

  للموظف الواحد

، بالمليون شيكل

  يساسالسعر األ

، بالشيكل الحالي  باآلالف

  يساسالسعر األ

  ١٦٥١٨٥  ١١  ١٨٨٣  المنسوجات  ١٧

  ٢١٨٠٣٨  ٧  ٨١٢  منتجات األقمشة  ١٨

  ١١٩٨٦٠  ٢  ١٩٢  األحذية والجلود والمنتجات الجلدية  ١٩

  ١٤١٦٢٨  ٤  ٥٨١  األخشاب ومنتجات األخشاب (ماعدا األثاث)  ٢٠

  ١٤٧٧٣٧  ١٠  ١٤٤٨  الورق ومنتجات الورق  ٢١

  ١٥٥٨١٢  ٢١  ٣٣٣٤  النشر والطباعة  ٢٢

  ٦١٩٢٥٠  ٢٦  ١٦٠٣٩  تكرير البترول ومنتجاته والكيماويات ومنتجاتها  ٢٤، ٢٣، ١١

  ٢١٠٠٨٥  ٢١  ٤٣٢٨  البالستيك ومنتجات المطاط  ٢٥

  ٢٦٢٦٩٦٥  ١٠  ٢٢٥١  المنتجات التعدينية لغير المعادن  ٢٦

  ٢٢٣٦٨٣  ٥  ١١٦٣  يةساسالمعادن األ  ٢٧

  ٢٥٧٣٩٢  ٣٥  ٨٩٨٣  المنتجات المعدنية ( ماعدا اآلالت والمعدات)  ٢٨

  ١٨١٨٣٧  ١٦  ٢٩٨٢  اآلالت والمعدات:اآلالت المكتبية والحاسبات)  ٣٠، ٢٩

  ٢٣٤٧٨٤  ٨  ١٧٤٨  اآلالت الكهربية ومعدات النقل الكهربي  ٣١

  ٢٤٥٣٠٣  ١٦  ٣٩٤٩  المكونات اإللكترونية  ٣٢

  ٣٥٧١٦١  ١٦  ٥٥٣٦  ت اإللكترونيةتصاالمعدات اال  ٣٣



  

٤١٧  

  اسم القطاع  كود القطاع

  )٢العمالة (  القيمة المضافة
القيمة المضافة/ 

  للموظف الواحد

، بالمليون شيكل

  يساسالسعر األ

، بالشيكل الحالي  باآلالف

  يساسالسعر األ

  ٣٥٥٧٦٠  ٣١  ١١١٠٠  المعدات الصناعية للمراقبة واإلظهار والمعدات الطبية والعلمية  ٣٤

  ٣٠٦٤٦٨  ١٧  ٥٠٨٧  معدات النقل  ٣٥

  ٢٣٢٤٢٢  ١٠  ٢٢٣١  األثاث  ٣٦

  ٣٥٦٩٢٦  ٣  ١٠٣٥  الماس  ٣٧

  ١٤٢٣٨١  ٨  ١١١١  الحلي ومصوغات الزينة وصياغة الفضة  ٣٨، ٣٩

  ٦٤٠٠٦٧  ١٧  ١١١٧٥  الكهرباء والمياه   ج

  ١٤٩٧٨٠  ١٨٨  ٢٨١٢٣  اإلنشاءات  د

  ١٨٢٩٠٠  ١٤٤٩  ٢٦٥٠١٢  الخدمات  

  ١٥٦٧٤١  ٣٤٩  ٥٤٦٧١  التجارة وٕاصالح السيارات وٕاصالحات أخري  هـ

  ١٠٣٣١١  ٣٦  ٣٦٦٨  سيارات ذات الموتور ومبيعات الوقود  ٥٠١

  ١٦٢٧٨٤  ٣١٤  ٥١٠٩٤  التجارة  ٥٣٠-٥٠٢، ٥٠٠

  ٨٦٤١٣  ١٣٠  ١١٢٦٠  وخدمات الطعام  قامةاإل  و

  ١٥٥٧٤٢  ٢٥  ٣٨٦٢  قامةالفنادق وخدمات اإل ٥٥

  ٧٠١١٦  ١٠٦  ٧٣٩٧  المطاعم وخدمات الطعام  ٥٦

  ٢٥٦٨٩٥  ١٧٣  ٤٤٣٤٠  تتصاالالنقل والتخزين واال  ز



  

٤١٨  

  اسم القطاع  كود القطاع

  )٢العمالة (  القيمة المضافة
القيمة المضافة/ 

  للموظف الواحد

، بالمليون شيكل

  يساسالسعر األ

، بالشيكل الحالي  باآلالف

  يساسالسعر األ

  ١٩٦٤٣٠  ٧٠  ١٣٧٨٩  يرضالنقل األ  ٦٠

  ٥٦٨٠٦٩  ١٠  ٥٥١٠  البحر والنقل الجوي  ٦٢-٦١

  ٢٥٩٠٤٢  ٢٩  ٧٣٨٣  خدمات النقل  ٦٣

  ١٠٢٩٨٥  ٨  ٨٦٥  قف السياراتالتخزين و موا  ٦٤

  ٧٦٣٦٦  ١٨  ١٣٤٤  البريد والخدمات البريدية  ٦٥

  ٤٠٤٤١٦  ٣٨  ١٥٤٤٩  تتصاالاال  ٦٦

  ٢٤٢١٦٣  ٤٧٥  ١١٥١٢٤  عمالالتمويل وخدمات األ  ص، س

  ٣٤٤٢٠٤  ٥٩  ٢٠٣٤٢  األخرى عمالالبنوك ومؤسسات األ  ٦٧

  ٣٢٧٦٦٨  ٢٨  ٩٣٠٦  التأمين والتمويالت المقتصدة  ٦٨

  ٦٦٨٣٢٢  ١٨  ١٢١٦٣  لمباني والشقق وخالفهاألراضي وا  ٧٠

  ٩٠٨٧٦٥  ٧  ٥٩٩٨  تأجير اآلالت والمعدات  ٧١

  ٣٢٦٤٣٤  ٩٦  ٣١٣٠٥  الحسابات وخدمات البحث والتطوير ( التقديرات لبدء المؤسسات)  ٧٣، ٧٢

  ٢٦٠٧٨٦  ٨  ٢٠٦٠  توظيف العمالة وخدمات القوى العاملة  ٧٤

  ١٣٠٩٢٧  ٢٥٩  ٣٣٩٤٩  عمالخدمات األ  ٧٦، ٧٥

  ١٩٨٢٠٠  ١٣٢  ٢٦١٥٦  ةيجتماعوالصحة والخدمات اال عمالليم األتع  ع



  

٤١٩  

  اسم القطاع  كود القطاع

  )٢العمالة (  القيمة المضافة
القيمة المضافة/ 

  للموظف الواحد

، بالمليون شيكل

  يساسالسعر األ

، بالشيكل الحالي  باآلالف

  يساسالسعر األ

  ٧٠٦٢٨  ١٨٩  ١٣٣٧٠  ة والشخصية واألخرى يجتماعالخدمات اال  غ

  ١٦٨٦٦٧  ٤١  ٦٩١٥  األنشطة الثقافية وشغل أوقات الفراغ والرياضية  ٩٤

  ٤٣٥٢٤  ١٤٨  ٦٤٥٥  الخدمات الشخصية واألخرى   ٩٦، ٩٥

  



 

 

  ٧-بالملحق ٣الجدول رقم

  ٢٠٠٦، تصدير البضائع والخدمات عمالقطاع األ

  بالمليون شيكل  (المصدر)  اسم القطاع  كود القطاع

  ٥٨٧٦٦  )٢الكلي ( عمالقطاع األ  

  ٤٢١  زراعة  أ

  ٣٥٢٥٠  تصنيع) –صناعة (تعدين   ب

  ١٠٣٩  منتجات طعام ومشروبات  ١٦-١٥-١٤

  ١١٨٦  نسيج  ١٩-١٨-١٧

  ٦٦٠٣  كيماويات  ٢٤

  ٢٢٢٩  مكونات إلكترونية  ٣٢

  ٣٤٣٨  ت إلكترونيةاتصاالمعدات   ٣٣

معدات طبية ، معدات صناعية للمراقبة والمراجعة  ٣٤

  وعلمية

٤٢٨٧  

  ٢٧٥٨  عربات نقل  ٣٥

  ٤٦٩١  الماس  ٣٧

  ٣٣٤  الحلي ومصوغات الزينة وصياغة الفضة  ٣٨

  ٨٦٨٤  الصناعات المتعلقة بالمطارات  ٣٩

  ٢٤٦  المياه والكهرباء  ج

  ٤٦١  ة المدنيةاإلنشاءات والهندس أعمال  د

  ٢٢٣٨٨  الخدمات  

  ٩٤٠٢  تجارة التجزئة والجملة  هـ

مبيعات وصيانة   -السيارات و الموتوسيكالت والعجل  ٥٠

  وٕاصالح ومبيعات الوقود

٨٨  

تجارة الجملة ( علي سبيل المثال السيارات   ٥١

  والموتوسيكالت والماس)

٤٥٨٤  

  ٤٥٩٥  تجارة  الماس بالجملة  ٥٣-٥١

  ١٣٥  ئةتجارة التجز   ٥٢

  ٥٣٨  قامةالفنادق وخدمات اإل  و

  ٣٩٧٨  تتصاالالنقل والتخزين واال  ز

  ٥٨٨  التسفير  ٦٥-٦٠



  

٤٢١  

  بالمليون شيكل  (المصدر)  اسم القطاع  كود القطاع

  ٣١٧٨  خدمات النقل األخرى  ٦٦-٦٠

  ٢١٢  تتصاالاال  ٦٦

  ٥٨  المصالح العامة ٕادارةالتأمين و   س

األراضي والمباني والشقق  والتأجير والخدمات الالزمة   ص

  وخالفه

٨٢٣٤  

  ٢٩٠  راضي والمباني  وخالفه وتأجير المعداتنشاط األ  ٧١-٧٠

  ٤٣٩٥  الخدمات الحسابية  ٧٢

البحث والتطوير ( الشركات وبدء خدمات التصدير   ٧٣

  للمؤسسات

٢١٦٨  

  ٤٩  النشاط األمني وتوظيف العمالة  ٧٥-٧٤

  ١٣٣٣  األنشطة األخرى  ٧٦

األنشطة الخاصة بشغل أوقات الفراغ والتدريبات   ع

  والرياضة

١٧٨  

إسرائيل CBS صدر:الم



 

 

  ٧-بالملحق ٤الجدول رقم

  مقارنة دولية – عمالصناعات قطاع األ

باآلالف.  -عدد الموظفين، دوالر ٢٠٠٠-ية /الموظف (القيمة المضافة) ورأس المال/الموظف نتاجأو البيانات المتوفرة الحديثة. اإل  ٢٠٠٣-١٩٩٥المتوسطات ألعوام 

  يات التطبيقيةقتصاداال، إسرائيلب OECD ،CBSالمصادر: بيانات 

    الصناعة

الواليات 

المتحدة 

  األمريكية

  بلجيكا  كندا  الدانمارك  فنلندا  فرنسا  إسرائيل  إيطاليا

، اســــتخراج الحجــــارة والرمــــال -١

األخشـــــــاب ، اســـــــتخراج المعـــــــادن

المنتجــــات ، ومنتجــــات األخشــــاب

الحلي ، الغير معدنية من التعدين

  والصناعات األخرى

  

  ٥٨,١٤  ٦٨,٢٨  ٤٣,٥٣  ٤٢,٢٢  ٥٦,١٣  ٥١,٦٨  ٤٦,٠٥  ٦٠,٨٩  ية/الموظفنتاجاإل

  %٣  %٤  %٣  %٣  %٢  %٢  %٤  %٢  عمالية األإنتاج% 

  ٨٦  ٣٦٧  ٧٠  ٦٨  ٣٧١  ٣٠  ٨٦٦  ٢٦٨٩  عدد الموظفين

%موظفي قطاع 

  عمالاأل

٣,٠  %٣,٢  %٣،٧  %٤,٣  %٢,١  %٢,٠  %٥,٠  %٢,٦%  

  ٢٨١٩٣٠  ١٤٦١١٤  ١٣٣١٧٠  ١٦٢٨٨٦  ١٤٥٨٩٤  ١٨٦٠٢٧  ١٧٢٧١١  ٨٠٣٥٩  رأس المال/الموظف

منتجـــــــــــــــــــــــــــــات الطعـــــــــــــــــــــــــــــام  -٢

  منتجات الدخان، والمشروبات

  ٦٤٠٦٥  ٧٠٠٢٤  ٤٤٩٩٨  ٤٧٠٤٧  ٥٥٤٤٦  ٤٣٠٤٠  ٥٧٠٧٢  ٨٧٨٥١  ية/الموظفنتاجاإل

  %٣  %٣  %٤  %٢  %٣  %٣  %٣  %٢  عمالية األإنتاج%

  ٩٧  ٢٤٦  ٨١  ٤٤  ٦٢١  ٥٢  ٤٨٧  ١٧٦٥  عدد الموظفين

%موظفي قطاع 

  عمالاأل

٣,٤  %٢,١  %٤,٣  %٢,٧  %٣,٦  %٣,٤  %٢,٨  %١,٧%  

  ٢٥٣٧٥٤  ١٠٢٦٤٣  ١٥٦٦٣٧  ٢٢٥٦٧٣  ١٦٥١٤٧  ١١٤٦٠٦  ٢٠٤٦٠١  ١٠٩٨٣٩  رأس المال/الموظف



  

٤٢٣  

    الصناعة

الواليات 

المتحدة 

  األمريكية

  بلجيكا  كندا  الدانمارك  فنلندا  فرنسا  إسرائيل  إيطاليا

، النســـــيج وتجهيـــــزات الســـــفن -٣

، األحذيـــــــــة والجلـــــــــود ومنتجاتهـــــــــا

  النشر والطباعة، الورق ومنتجاته

  ٥٦١٦٢  ٥٦٨٤٢  ٤١٩٤٩  ٧١٣٧٧  ٥٢١٥٤  ٣٢٤٨٥  ٤٣١٨١  ٦٢٩٩٩  ية/الموظفنتاجاإل

ية إنتاج%

  /الموظفعمالاأل

٣  %٥  %٣  %٧  %٣  %٤  %٥  %٣%  

  ١١١  ٤٨٠  ٦٨  ٩٢  ٦٠٧  ٨٥  ١٢٨٨  ٣٦٩٢  عدد الموظفين

%موظفي قطاع 

  عمالاأل

٣,٩  %٤,٢  %٣,٧  %٥,٨  %٣,٥  %٥,٥  %٧,٤  %٣,٥%  

  ٢١٩٣٤  ١٣١٥٠١  ١٢٧٨٠٥  ٣٢٤٩٣٩  ١٢٥٥٥٠  ٦٧٧٢٦  ١١٤٤٨٧  ٨٤١٤٣  رأس المال/الموظف

الكيماويـــــــــــــــات والمنتجـــــــــــــــات  -٤

  ر البترولالكيماوية وتكري

  ١٣١٤٤٨  ١٢٣٢٦٩  ٨٥٩٣٨  ٨٧١٨٥  ٩٦٧٣٦  ٩٥٩٦٨  ١٠٢٦١٤  ١٧٧٤٥٧  ية/الموظفنتاجاإل

  %٥  %٢  %٢  %٢  %٤  %٢  %٢  %٣  ية الموظفإنتاج%

  ٧٧  ١٠٦  ٢٨  ٢٢  ٤٦٣  ١٩  ٢٦١  ١١٣٦  عدد الموظفين

%موظفي قطاع 

  عمالاأل

٢,٧  %٠,٩  %١,٥  %١,٤  %٢,٧  %١,٢  %١,٥  %١,١%  

  ٣٨٦٢٢١  ٤٠٤٤١٥  ٣٥٦٠٥٦  ٣٦٢٦٠٨  ٢٤٤١٣٦  ٣٤٢٧١٥  ٣٤٢٠٦٩  ٣٤٢٤٤٤  رأس المال/الموظف

  


