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 ھ:ـویـنـت  
 

لفین التي قد تفھم أنھا ال یتبنى فریق الترجمة أیاً من أفكار و آراء المؤ
 معادیة للعرب والمسلمین،

لقد تمت ترجمة الكتاب بأمانة كما ورد في نسختھ األصلیة وقام فریق 
 الترجمة بشرح بعض ما أشكل في الھوامش السفلیة
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  كلمة فريق الرتمجة 

حتقيق كيان صغري تعداد سكانه سبعة ماليني  استطاعوكيف  ،بامذا تتفوق علينا إرسائيل    

 :هو بعضناكون اجلواب اجلاهز لد . ربام ي؟ما عجزت عنه دول أكرب وأقو وأغنى

من األمور  اً سبياً، ولكن كثريصحيحاً نيكون  قدالدعم املطلق من الغرب إلرسائيل. 

 ما هوو .لرس نجاحهم وفشلناعن القصة الكاملة ية بني السطور ال يعلمها معظمنا املخف

 هذا الكتاب. يستعرضه

 Start-Upعنوانحتت  ٢٠٠٩ام اإلنكليزية يف أواخر عب هصدرت الطبعة األوىل من   

Nation: The Story of Israel Economic Miracle  عن مؤلفني أمريكيني

لغة وأثار ضجة كبرية يف األوساط العاملية  ٢٠تُرجم هذا الكتاب ألكثر من  .هيوديني

عدم االستقرار يف املنطقة  إرسائيل عىلاقتصاد عتمد يوانتقادات إجيابية وسلبية .. فهل 

  ؟فعالً 

املسعودي بنرش ملخص  عامد هو ،قام أحد املدونني العرب الشباب ٢٠١٠يف ربيع عام    

ملا و ،ملا بدأه األخ املسعودي تتمةيأيت عملنا هذا و عن هذا الكتاب. عربيةغة اللل مرتجم

يف  بشكل كامل لالستفادة منهبرضورة ترمجته أمهية فائدة ووجدنا يف هذا الكتاب من 

األمانة والدقة يف الرتمجة مستعملني بذلك  توخيوقد حاولنا  ان الصهيوين.مع الكي نامعركت

من قبل  ما أشكل منها يف مالحظات وضعت وموضحني ،مفردات ومصطلحات املؤلفَني
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 آخرهوامش أسفل الصفحات. أما مالحظات املؤلفَني ومراجعهام فهي ترد  يف املرتمجني

 املؤلفان. وضعهاكام  ،لكل فص يفباألرقام  هلا الكتاب مع اإلشارة

الذي أورده املؤلفان يف الكتاب معاين عديدة، فقد يقصد به  Start-Up حيمل مصطلح    

من جمرد فكرة يف  مبتدئاً يثابر لتحقيق هدف معني و ،يشق طريقهو ينطلقالصاعد أو الذي 

عىل جيل جديد من الرشكات ختتلف عن  أيضاً  كام أن هذا املصطلح أصبح يطلق رأسه،

ية جديدة. إبداعأفكار عىل  بناءً  سستأُ و تعتمد عىل االبتكاركوهنا يف الرشكات التقليدية 

، (سواءً تقانة املعلومات أو التقانة احليوية) يرتكز هذا النوع من الرشكات يف املجال التقني

أصبح يطلق عليها باللغة العربية و أو يمزج التقنية بمجال آخر كام سنر يف هذا الكتاب.

رغم أن املؤلفني يذهبان أبعد من جمرد احلديث عن هذه و رشكات الناشئة أو الصاعدة ...ال

أسيس رس نجاح إرسائيل ككل، وما يدفعها للنجاح يف جمال تعن الرشكات ليتحدثا 

ليقصدا بذلك أن تكون إرسائيل  الزراعي أيضاً و يف املجال العسكري ، ونجاحهاالرشكات

وأجريا مقارنتهام اخلاصة التي  أيضاً  فان املنطقة العربيةزار املؤل قدو ."أمة صاعدة"

الرتمجة العربية للكتاب  عنوان إال أننا آثرنا تسمية .استعرضاها يف أحد فصول الكتاب

أمهها أن إرسائيل سبقت العامل كله يف هذا املجال  لعدة أسباب "أمة الرشكات الناشئة"بـ

 يتطابق أن رغبتنا يفل ضافةإ رشكات الناشئة.لقب أمة ال بذلك لتحمل، ومتيزت به بالفعل

 لخص الذي طرحه عامد املسعودي.املمع عنوان  عنوان النسخة الكاملة
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 الرتويجو الدعاية  الرئييس من هذا الكتاب هونيلن خيفى عىل القارئ أن هدف املؤلفو    

أي من اآلراء ، وال يتبنى فريقنا هدف فريق الرتمجة بالطبعهذا . ليس اقتصادهاإلرسائيل و

 من باب معرفة عدونا وهبدف التعلم عنه جاءت ترمجتنا هلذا الكتاب بل ،الواردة يف الكتاب

يف ظل هذه العوملة املتسارعة لالقتصاد وحاجة األمة العربية لفهم آليات  ،التعلم منه ربامو

قيقية بني ة وتأخذ حجمها ومكانتها احلأمة فاعلاالستفادة منها واستغالهلا لصاحلها لتكون 

من "فكام يقول احلكيم والقائد العسكري الصيني سن تسو يف كتابه فن احلرب:  .األمم

يعرف عدوه ويعرف نفسه يقود مائة معركة دون خطر أو خوف من النتائج، ومن ال يعرف 

ا أو يلقى هزيمة، ومن ال يعرف عدوه وال يعرف  عدوه ولكنه يعرف نفسه فقد حيرز نرصً

 "رة اخلطر يف كل معركة.نفسه يكون يف دائ

وإعادة الصياغة  رمجةتتدقيق ب حيث قام رضوان شحرورالعربية  حرر هذه الرتمجة   

والتاسع والعارش واخلامتة)  الفصول (الثاين والرابع ترجم أيضاً  كام ،لكامل الكتاب العربية

 الثامن والثالث عرش)اخلامس وباإلضافة ألجزاء من الفصول (

 :كام ييل يف الرتمجة مالءالز عدد من ساهمو 

 
 حبش محمـداألول: الفصل   صفاء صباغ و عبدالعزیز صباغدمة: المق

 منال مكتبيالفصل السادس:    ھنداوي صفاءالفصل الثالث: 
 أسماء منصورالفصل الثامن:     دداو ھانيالفصل السابع: 

 سارة شھیدالفصل الثاني عشر:    محمددیما الالحادي عشر: الفصل 
 منال مكتبيالفصل الرابع عشر:  صباغرغداء  و علي غریبل الثالث عشر: الفص
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 :دونةاملقاداتكم حول هذا الكتاب يف آراءكم وانت شاركونا

http://startupnationbook.blogspot.com 
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  كلمة املؤلفَ ني 

 

ريادة األعامل بالدراسة، وكيف استطاعت دولة و يتناول هذا الكتاب كالً من االبتكارات

 هاتني الظاهرتني. "جتسيد"صغرية بمفردها كإرسائيل 

أننا قد ذكرنا عدة رشكات عالية التقنية.  ال يتخصص هذا الكتاب بالتكنولوجيا، رغم

بينام يغمرنا االنبهار بالتكنولوجيا وأثرها يف العرص احلديث، يبقى تركيزنا منصباً عىل ف

ة متجددة لقطاع األعامل.  احلاضنة (البيئة) التي تولد أفكاراً جذريّ

القارئ أن رواية القصص. ولربام توقع و ينقسم هذا الكتاب بني االستعراض واملناقشة 

يكون الكتاب قد نُظّم وفق االعتبار التارخيي للرشكات، أو بحسب العنارص املفتاحية 

 دناها يف النموذج االرسائييل لالبتكار. لن نُخفي أننا كدنا نتبع إحد املتباينة التي حدّ

الطريقتني السابقتني يف تنظيم الكتاب، لكننا رفضنامها يف النهاية عىل أمل الوصول إىل 

 قاربة شبيهة باملوزاييك.م

نتقاة لرشكات يف حماولة منّا لفهم مصدر كل  إذ نخترب التاريخ والثقافة، ونستخدم قصصاً مُ

ما نراه من طاقة إبداعية واألشكال التي تتجىل هبا. قابلنا جمموعة من االقتصاديني ودرسنا 

ل واجليوسياسة وجهات نظرهم، لكننا تناولنا موضوعنا كطالب دارسني للتاريخ واألعام

 ) لديه معرفة يف جمال األعامل وعلم السياسة، واآلخر (دان (السياسة اجلغرافية). أحدنا (

يف نيويورك علامً أنه أتم دراسته يف إرسائيل  دان ) يف علم السياسة والصحافة. يعيشساول
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ملتحدة فقد نشأ يف الواليات ا ساولوعاش وعمل وتنقل يف عدة دول من العامل العريب؛ أما 

 ويقيم حالياً يف القدس.

من تلك الرشكات يف هذا عىل الرغم من عدم ذكر أي ويف رشكات إرسائيلية.  داناستثمر 

مع اإلشارة إىل ذلك ، استثمر معهمد جاء ذكر بعض األشخاص الذين  أنه قالكتاب إال

 عندما تسنح الفرصة.

ائيل عىل الصعيد االقتصادي جزءاً ام أنجزته إرسع املرويةوبينام يبقى إعجابنا بالقصة غري 

ننا ال نُغفل ذكر املجاالت التي تأخرت فيها. كام أ إالفعنا لتأليف هذا الكتاب، اد منكبرياً 

عىل األغلب سنناقش التهديدات التي تواجه نجاح إرسائيل املستمر، وهو ما سيشكل 

 ، كونه بعيداً عن الذكر يف الصحافة العاملية. مفاجأة للقارئ

سنعرج عىل احلقلني التاليني: ملاذا مل تستفد الصناعات االبتكارية األمريكية من املهارة كام 

الريادية املتوفرة عند اخلرباء واملدربني يف اجليش األمريكي، وذلك عىل العكس مما حققه 

تستحق االقتصاد اإلرسائييل؛ وملاذا يعاين العامل العريب من صعوبة يف رعاية ريادة األعامل. 

والتي تعترب السبب يف طول هذا الكتاب؛ إذ يمكن تأليف  ،ه املواضيع معاجلة متعمقةهذ

 أخرياً، لو كان هناك قصة قد تم تغييبها بشكل كبري رغم التغطية كتب كاملة يف كل منها.
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العاملية التي  *حتاليل االقتصاد القيايس عن التي حتظى هبا ارسائيل، فهي الكبريةاإلعالمية 

 عامل واالبتكارات يف عامل اليوم.ئيل تتمتع بأعىل متركز لريادة األرساإ تُظهر أن

 حماولتنا لرشح هذه الظاهرة.يمثل هذا الكتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو علم أساسه الرياضيات واالحصاء، يستخدم لتحليل وقياس الظواهر :  econometrics االقتصاد القيايس *

 الواقعية يف االقتصاد.

                                                           



  

 المقدمة
 

 خطاب جمیل، ولكن ما الذي تنوي القیام بھ؟
 شاي أغاسيـ شمعون بیریز ل

 

ل الرجالن   ن يف اجلناح الفخم لفندق ومها ينتظراجلوسهام ثنائياً غريباً خاللشكّ

Sheraton Seehof  عالياً يف جبال األلب السويرسية. مل يكن هناك وقت خلفض التوتر

أكثر محادثة قصرية؛ تبادل الرجالن النظرات بعصبية. كان الرجل األكرب سناً يبلغ عمره ب

كان ته بنفسه بسهولة، كام د ثقومل يكن من النوع الذي يفق ،ضعف عمر الرجل الثاينمن 

تأيت من كونه بالنفس طبيعية الرجل األصغر سناً ينضح بثقة كان منه أيضاً.  أكثر هدوءاً 

حقاً  سينجحهل  ض املتكرر بدأ يعزز الشك يف ذهنه.ولكن الرف أذكى شخص يف الغرفة،

 االجتامع التايل. ءكان متلهفاً لبد ؟بإعادة اخرتاع ثالث صناعات ضخمة

كبرياً يف السن يعرض نفسه هلذا النوع من املتاعب وخطر  واضحاً كيف أن رجالً مل يكن 

،  عىل جائزة نوبلحاصالً و ،اإلذالل. لقد كان أشهر ارسائييل عىل قيد احلياة، واسع املعرفة

بحاجة مل يكن ، والثامنني عاماً  ثةذو الثال شمعون برييزلفرتتني.  احلكومة ترأسكام أنه 

تأكيدبال ملغامرة أخر. 

مشاركاً أساسياً دائامً يف شمعون برييز حتدياً. كان كان تأمني هذه االجتامعات بحد ذاته إن 

فإن االنتظار ملعرفة ما  بالنسبة للصحافةو. دافوساملنتد االقتصادي العاملي السنوي يف 

ف بخال ثارةيعترب مصدراً سهالً لإلبرييز إذا كان هذا العاهل العريب أو ذاك سيصافح يد 
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دة الذين يرغب املدراء تألق رجال األعامل اآلخرين يف املؤمتر. لقد كان واحداً من أشهر القا

صناعة السيارات يف لأكرب مخس رشكات مدراء برييز عندما دعا ف لذا مقابلتهم.بالتنفيذيون 

املية مل األزمة املالية الع، و٢٠٠٧ذلك كان يف أوائل عام العامل للقائه فقد توقع أن يأتوا. لكن 

الذي حصل وضغط، بأي صناعة السيارات تشعر  مل تكنو يف األفق بعد، تحالتكن قد 

جنرال موتورز وفورد -األمريكية الثالث الكرب الرشكات مل تكلف الحقاً يف هناية العام، 

، لكنه وصل قد مدير إحد الرشكات الكرب األخر إال أن. نفسها عناء الرد -روكرايزل

ا  لن تعمل أبداً. مل برييز أن فكرة  هلام حوعرشين دقيقة كاملة يوض مخساً  أمىضقد فكان عنيدً

السيارات يف مجيع  الستبداليكن مهتامً بجلسة استامع حول خطة الزعيم االرسائييل اخليالية 

، فلن يفكر أبداً يف إطالقها ببلد حدث ذلك إن، وحتى ارات كهربائيةسيبأنحاء العامل 

 "شايانظر، لقد قرأت ورقة " :برييزـ ل تلك الرشكةل . قال مدير صغري جداً كإرسائي

إهنا خرافة. ال توجد أي سيارة " :مع الدعوة. وأضافبرييز مشرياً إىل الورقة التي أرسلها 

 *وعاد لرشح كيف أن السيارة اهلجينة "يشءمثل هذا الهذا. لقد جربنا، ال يمكن صنع ك

 هي احلل الواقعي الوحيد.

. يف ذلك الوقت كان برييز منما جعل احلديث  ،الرجل األصغر سناً  ايسأغ شايكان 

ربجميات يف العامل. ال التي كانت من أكرب رشكات، SAP رشكةاً يف تنفيذياً مدير أغايس

رشكته  SAP ، بعد أن اشرتت٢٠٠٠إىل عمالق التكنولوجيا األملاين عام  أغايسانضم 

لتي يتم شحنها بوصلها بالكهرباء أو أثناء سري املركبة، ما يؤدي لتوفري سيارة يعمل حمركها بالوقود والبطاريات ا *

 استهالك الوقود نسبياً.
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رغم  متت الصفقةدوالر.  مليون ٤٠٠مقابل  TopTier Software االرسائيلية الناشئة

كانت قد انفجرت لتوها، فبعض الرشكات االرسائيلية يمكن أن  **أن فقاعة التكنولوجيا

 بقى هلا قيمة.ت

مره. وبعد مخس عرشة سنة رشكته عندما كان يف الرابعة والعرشين من ع أغايسأسس 

ألصغر وغري األملاين دارة اوكان عضو جملس اإل ،SAPالتابعة لـ ترأس اثنني من الفروع

وهو يف التاسعة  رغم أنه مل ينلهتم ترشيحه ملنصب املدير التنفيذي. و كام الوحيد فيه،

 والثالثني إال أنه يمكن أن يكون واثقاً من حصوله عليه يف يوم ما.

ل مستقبل صناعة ذلك املدير حيامع رئيس ارسائيل القادم، حماوالً إرشاد  أغايسوهنا كان 

يارات. حتى أنه بدأ يتساءل هل هذه الفكرة بأكملها منافية للعقل؟ خاصةً أهنا مل تبد الس

 نظرية. فكرةأكثر من جمرد 

قبل سنتني، أخذ عىل حممل  -منتد القادة الشباب-بدافوس الصغري  أغايسيف ما يدعوه 

ح معظم . اقرت٢٠٣٠بحلول عام  "مكاناً أفضل"اجلد حتدياً بالتوصل لوسيلة جلعل العامل 

جاء بفكرة طموحة لدرجة اعتقدها معظم الناس  أغايساملشاركني تقليص أعامهلم. ولكن 

بلد  جعللقد قررت أن أهم يشء جيب القيام به هو اكتشاف كيفية " :كام أخربناساذجة. 

 "عن النفط.يستغني واحد 

وأدت الهنيار عدد كبري من رشكات الربجميات  ٢٠٠٠يقصد هبا األزمة االقتصادية التي حصلت عام  **

 والتكنولوجيا.

                                                           



  

، فإن امبشكل ت نفطياً  فقط أن تصبح مستقلة ةة واحدأنه إذا استطاعت دول أغايساعتقد 

 لتشغل السياراتكانت اخلطوة األوىل من خالل إجياد طريقة والعامل كله سيحذو حذوها. 

 دون نفط.

 هذا وحده مل يكن فكرة ثورية.

 عن بعض التقنيات الغريبة لتشغيل السيارات مثل  خاليا الوقود اهليدروجينية، لكن حترّ

أن يركز عىل  أغايسلك قرر لذقبل عرش سنوات عىل األقل. تكون لن مجيعها بدت أهنا 

النظام األبسط منها مجيعاً: مركبات تعمل عىل الطاقة الكهربائية. كان املفهوم قد رفض يف 

 جيعل السيارة اعتقد أن لديه حالً ال أغايساملايض ملحدوديته وتكلفته العالية، ولكن 

رة الكهربائية إذا كانت السيافأفضل من غريها.  بل الكهربائية متاحة للمستهلكني فحسب،

 من الذي لن يرغب بواحدة؟فرخيصة ومرحية وقوية كسيارات البنزين، 

وطن جزء من واحد من ألف موهو -صغري جداً و ،حمارصبلد قدوم من هناك أمر يتعلق بال

جيعل االرسائيليني متشككني يف التفسريات التقليدية ملا هو  -فقط من تعداد سكان العامل

 "غري راضٍ "أن تكون  ةالحقاً أنه إذا كان جوهر احلالة االرسائيلي برييزممكن. كام أخربنا 

  .الوطنية قد مثّل روح إرسائيل أغايسفعندها يكون 

بعد فعىل إكامل فكرته.  قد ال يملك اجلرأة أغايسفحتى ، برييزكن بالنسبة لـ إن مل يولكن 

خطاب "قال له: و برييزيقدم طرحه يف فكرة االستقالل النفطي، دعاه  أغايسأن سمع 

  )۱( "مجيل، ولكن ما الذي تنوي القيام به؟.
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كانت  ،"ت أقوم برتكيب لوحة بازل فحسبكن" :أغايسيقول  ، كامحتى تلك النقطة

وضع التحدي أمامه برشوط واضحة:  برييزأهنا التزال جمرد فكرة نظرية. ولكن املشكلة ب

ثم ؟ أكثر أمهية حقاً من ختيل العامل عن النفط هناك أمرٌ  هلو؟ حقاً  ستطيع القيام هبذاهل ت"

ما الذي أستطيع فعله " برييزوأخرياً أضاف  "مل تفعلها أنت من سيفعلها إن

  )۲( ."للمساعدة؟

وحتى األيام  ٢٠٠٦عد أعياد امليالد عام جاداً يف عرضه للمساعدة. مبارشةً ب برييزكان 

زوبعة من أكثر من مخسني اجتامعاً مع  أغايسـ ل برييزنظّم  ،٢٠٠٧القليلة األوىل من عام 

يف " :أغايس كام أخربناكبار قادة الصناعة واحلكومة االرسائيليني بام فيهم رئيس الوزراء. 

جتامعات اليوم السابق وهو يمسك ااستفرس منه عن نتائج و ،كل صباح كنا نلتقي يف مكتبه

أبداً لوال  دأ بتنظيم اجتامعات اليوم التايل، مل أكن ألستطيع القيام هبذه االجتامعاتهباتفه ويب

 ".برييز

رسائل إىل الرشكات اخلمس الكرب يف تصنيع السيارات مع نسخة عن  برييزكام أرسل 

 دق السويرسي منتظرين ما الذيوالتي قادهتم ليجدوا أنفسهم يف غرفة الفن ،أغايسفكرة 

حتى االجتامع األول، مل يكن برييز " :أغايساألخرية. قال  فرصتهام سيحدث يف ما يبدو أهنا

ولكنه قرر املراهنة ؟ قد سمع عن الفكرة سو مني، أنا فتى الربجميات. ما الذي عرفته

تفكري العاملني يف شخصياً طريقة  برييزاجتامعات دافوس أول مرة يواجه فيها كانت . "عيلّ 

قناعهم فحسب، وإنام حاول إاملدير الذي قابلوه أوالً الفكرة مل يرفض صناعة السيارات. 
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لقد أحرجت رجل الدولة العاملي " :كام قال لناباخلزي.  أغايسبالعدول عن متابعتها. شعر 

  ."جعلته يبدو وكأنه ال يعرف ما الذي يتحدث عنهشكل كامل، ب

 ةاملدير التنفيذي لرشك غصن كارلوس. اآلن ع آخر عىل وشك البدءاجتاملكن كان هناك 

Renault-Nissan، ولد يف األعامل كفنان ممتاز يف كل عملهله سمعته يف عامل  الذي .

رشكة نيسان التي كانت تعاين  توليه قيادةالربازيل ألبوين لبنانيني، وهو مشهور يف اليابان ل

 له من اليابانيني فقد نرشوا سرية ضون عامني. وامتناناً حوهلا ألرباح يف غ ،من خسائر هائلة

 حياته يف سلسلة قصص هزلية مصورة.

كان  أغايسلكن يسمعه، كان بالكاد  غصنحديثه هبدوء شديد لدرجة أن  برييزبدأ 

 " :شيئاً مثل برييزبعد الرضبة التي تلقوها يف اجتامعهم السابق أن يقول فقد توقع . مصعوقاً 

الفكرة املجنونة حول بناء شبكة كهربائية. أنا سأتركه يوضحها، وتستطيع  لديه هذه شاي

أكثر نشاطاً من ذي قبل  برييزولكن بدالً من االنسحاب، أصبح  "أن ختربه بام تعتقده أنت

 وأكثر قوة أيضاً.

انتهى؛ ربام من املمكن استخراجه من األرض، ولكن العامل ال يريد قال له أن أمر النفط   

ل اإلر غصنأخرب  برييزأن من ذلك األكثر أمهية وذلك.  هاب وعدم االستقرار أنه يموّ

إذا استطعنا وشا القادمة لسنا بحاجة للتصدي لصواريخ الكاتي" :مشرياً يف كالمهالدويل. 

 "أن نفهم كيفية قطع التمويل الذي يأيت من مصدره األول.
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تى اآلن. كان يعلم أن رشكات دحض مقولة أن التقنية البديلة مل تتوفر ح برييزحاول 

 سيارات هجينة،-ج غريب من املتحوالت الكهربائية السيارات الكرب تعبث بمزي

اً منها مل يبرشّ لكن أي -سيارات كهربائية صغريةوبربامج هجينة مساعدة، مدجمة سيارات و

 حمركات املركبات. بعرص جديد لتقنية

ل  بعد حلظات انظر سيد " :ة مللعبه، وأوقفه الزائرالكر برييزوخلمس دقائق أخر حوّ

، ولكنهام شعرا أهنام يعرفان إىل أال جيفال شاي و برييزحاول  ،"شاي  ، لقد قرأت ورقةبرييز

نحن عىل نفس الصفحة "أين يتجه هذا االجتامع، وقد كان حدسهام صحيحاً متاماً. 

نعتقد أن لدينا البطارية بالضبط. نعتقد أن املستقبل للسيارات الكهربائية. لدينا السيارة و

 "أيضاً.

ة حول فشل ا حمارضة محاسيأخذا قد كانباخلرس تقريباً. قبل دقيقة مضت  برييزأصيب 

أن تعمل عىل اإلطالق، وكيف أن املستقبل للسيارات اهلجينة. لكن يف السيارة الكهربائية 

ت إليه حتى اآلن. يعلامن أن السيارات اهلجينة لن تصل ألبعد مما وصل اكان أغايس و برييز

 ما الفائدة من سيارة مع حمطتني منفصلتني للطاقة؟ السيارات اهلجينة املوجودة تكلف ثروة

حاجة البالد  إهنا لن تنهي % فقط.٢٠الك الوقود بحوايل ، وتزيد من كفاءة استهحالياً 

ري كمعاجلة إصابة طلق نافإن السيارات اهلجينة هي  أغايس و برييزللنفط. من وجهة نظر 

  بإسعافات أولية.

۲۳ 
 



  

أن يكتم  برييزمل يستطع وأن سمعا كل هذا من صانع سيارات حقيقي.  مل يسبق هلام لكن

 . "إذاً ما رأيكم باهلجينة؟" :عبارته

جينة مثل حورية البحر، إذا كنت سيارة اهلالأعتقد أنه ال معنى هلا، " :بثقة غصنأجابه 

  ".بامرأة حصلت عىل سمكة كنت ترغببسمكة حصلت عىل امرأة، وإذا  ترغب

ي بالراحة. هل حقيقياً، وممزوجاً بإحساس حقيق برييز و أغايسكان الضحك الصادر من 

الرغم من كونه متفائالً عىل ليقلق.  غصنن دور جاء اآلملا ختياله؟  وجدا الرشيك املالئم

جداً  مكلفةٌ كل العقبات التقليدية للسيارة الكهربائية مازالت موجودة: البطاريات  إال أن

وفعاليتها أقل من نصف فعالية غالون الوقود، وحتتاج لساعات طويلة إلعادة شحنها. طاملا 

ستبقى سوق السيارات يُطلب من املستهلكني أن يتكلفوا أكثر يف السعر ويف الراحة، ف

 حمدودة. النظيفة

ـ ل هذا تلميحاً كان و .أغايسقابل  ان لديه كل هذه اهلواجس أيضاً إىل أنبأنه ك برييزقال 

ل هذه املتطلبات باستخدام التكنولوجيا كيفية حل ك اً وضحم لينطلق يف كالمه أغايس

 البطارية املعجزة التي قد ال تتوفر لعقود.احلالية، وليس من خالل 

 مبارشة. الذي اندفع باحلديث أغايسإىل  برييزمن  غصنانتقل انتباه 

الكهربائية تبدو غالية ألن بطارياهتا  فكرته ببساطة شديدة: السيارات أغايسأوضح 

طارية يبدو مثل حماولة بيع سيارة وقود مع وقود . ولكن بيع سيارة مع بفقط مرتفعة الثمن

السيارة الكهربائية  يكفي جلعلها تعمل عدة سنوات. عندما حتلل تكاليف التشغيل، تر أن
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من البطارية  لتكلفة ك سبع سنتات للميل الواحد (متضمنةحوايل  أرخص بكثري،

والكهرباء الالزمة لشحنها) مقارنة بعرشة سنتات للميل الواحد لسيارة الوقود عىل فرض 

 أن سعر غالون الوقود دوالرين ونصف.

ة كبرية تصبح هوّ س أربع دوالرات فإن فجوة التكلفة هذه عر غالون الوقود إىلإذا ارتفع س

كام يف أي -و ية عند رشاء السيارة،البطاردفع ثمن جداً. لكن ماذا إن مل يتوجب عليك 

السيارات يمكن ؟ السيارةوزع تكلفة البطارية عىل كامل عمر تت -مصدر طاقة آخر

لفة البطارية وستكون ك، عىل األقل الكهربائية أن تصبح رخيصة كسيارات البنزين

  مما يدفعه الناس يف حمطة الوقود. أرخص بكثريوشحنها بالكهرباء 

لسيارة الكهربائية رأساً عىل عقب. عالوة عىل ذلك، ل بات االقتصاديةاحلساانقلبت فجأة 

كام أن البطاريات يف املد البعيد، التكلفة الكهربائية الضخمة حالياً ميزة مؤكدة ستصبح 

 ستصبح أرخص.

لسيارات لتصبح االتغلب عىل حاجز السعر االخرتاق األكرب، ولكنه مل يكن كافياً كان 

التي من شأهنا أن حتل  " Car 2.0 السيارة من اجليل الثاين" أغايس هاالكهربائية كام دعا

 قبل قرن تقريباً.  هنري فوردنموذج وسائل املواصالت الذي قدمه  حمل

 هل كيف؟؟، غصنتساءل عل السيارة تسري لثالثمئة ميل. مخس دقائق من تعبئة الوقود جت

 مع هذا؟املنافسة السيارة الكهربائية  ستستطيع
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يارات وحمطات البنية التحتية: آالف األسالك يف مواقف الس من خالل أغايسل حكان 

. يف معظم احلاالت "شبكة ذكية"بـق ذلك كله يف ما يسمى يتنسمبادلة البطاريات، ويتم 

أما اً ليساعد يف متضية بقية اليوم. فإن شحن البطارية يف البيت واملكتب سيكون سهالً وكافي

هاب إىل حمطة مبادلة بطاريات وتبديلها مع بطارية مشحونة يمكن الذفأطول لقيادة 

ضابطاً سابقاً يف اجليش  أغايسبالكامل بنفس الوقت الذي حتتاجه مللء خزان وقود. وظّف 

ليصبح املدير التنفيذي للرشكة  -يف إدارة التموين العسكري املعقدرجل ماهر -االرسائييل 

 .)الشحن الذكية من املواقف (التي هي نقاطستخطط الشبكة  االرسائيلية املحلية التي

الناشئة والتي  أغايسرشكة  م، لكنسياراهتون كأن املستهلكني سيمتلهذا النموذج  فكرة

إليك كيف "ستمتلك البطاريات. وفرسّ الحقاً:  "Better Placeمكان أفضل "دعاها 

ر باهلواتف النقالة. تذهب ملتعمل،  ن اهلاتف بالكامل يمكنك أن تدفع ثم ،زود اخلدمةفكّ

لكن معظم الناس يلتزمون بعقد لسنتني أو ثالثة وحيصلون عىل  وال تلتزم بيشء. ،إذا أردت

يدفعون ثمن هم هاتف جماين أو بسعر خمفض. وينتهي هبم األمر بدفع ثمن اهلاتف بينام 

  )۳( .*"دقائق مكاملاهتم

 Better رشكة: فأغايسكام أوضح  السيارات الكهربائية بنفس الطريقةمل يمكن أن تع

Place  أن تكون كمزود خدمة اهلاتف النقال. عليك أن تدخل لعند تاجر السيارات يمكن

ولكن لن يمتلك  .ةوتشرتك بباقة من األميال بدالً من الدقائق وحتصل عىل سيارة كهربائي

، حيث توفر لعمالئها أجهزة هاتف جمانية تقريباً مقابل وهي طريقة تروجيية تتبعها رشكات االتصاالت يف العديد من الدول *

 االلتزام بعقد مع الرشكة لبضع سنوات.

                                                           



  

أن توزع تكاليف لرشكة يمكن ل . لذاالرشكة لكهاتمبطارية السيارة، ستمشرتو السيارات 

سنوات. والثمن الذي يدفعه املستهلكون للوقود  بضععىل  -والسيارات أيضاً -البطاريات 

: أغايسقال  كامكل شهر يمكن أن يدفعوه للبطارية والكهرباء الالزمة لتشغيل السيارة. 

 "ارة وقود.يمكنك أن تدعم البيئة بأقل مما يكلفه رشاء وتشغيل سي"

إرسائيل؟ يف ليجاوب عىل سؤال آخر: ملاذا البداية  برييزأنفاسه عندما وقف  أغايسالتقط 

البلد (التجريبي) األمثل  تعترب إرسائيل. غصنلـ  قالاحلجم كام  هو السبب األولكان 

بسبب عزلتها مع جرياهنا أيضاً، إهنا  وإنام فحسب،للسيارة الكهربائية. ليس ألهنا صغرية 

 أبعد منجزيرة مواصالت) حمكمة اإلغالق. ألن اإلرسائيليني ال يستطيعون القيادة (

مسافات قيادهتم دائامً ضمن واحدة من أصغر املساحات كانت فقد حدود وطنهم، 

يف أن تنشئها الرشكة  التي عىلالوطنية. وهذا يضع حداً ملحطات تبديل البطاريات الالزمة 

بابتسامة ماكرة أنه بسبب عزلة ارسائيل فإن خصومها قد  أغايس . أخربناوىلاألرحلة امل

 األفكار. لتجريبجعلوا منها املخترب األفضل فعلياً 

فحسب، التكاليف املالية والبيئية ليكونوا مستقلني نفطياً  يدركون اإلرسائيليني الثانياً فإن 

 عاداهتم.أيضاً التكاليف األمنية لضخ املال يف صناديق األنظمة التي متيل مل بل

سجلوا قد و ،من املتبنني األوائل للتقنيات احلديثةبطبيعتهم ن واالرسائيلييعترب ثالثاً 

ونسبة اهلواتف  ،الرقم األول عىل مستو العامل يف قضاء الوقت عىل االنرتنتمؤخراً 

 % أي أن الكثري من الناس يملكون أكثر من هاتف واحد.١٢٥النقالة فيها حوايل 
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يحتاجها إلعداد سالتي  ديف ارسائيل املوارسيجد أنه  أغايسعرف مهية، وبشكل ال يقل أ

 ،املتاحةالربجميات الالزمة لبناء الشبكة الذكية التي تستطيع توجيه السيارات لنقاط الشحن 

 عمليات شحن ماليني السيارات دون أن يسبب ذلك حتميالً زائداً للنظام. ارسائيل إدارةو

نفاق عىل البحث والتطوير يف نسبة ا أكربو، من املهندسني اً تركيزهي البلد الذي حيوي أعىل 

يف  ذلك أمراً أبعد من أغايسبالتايل املكان الطبيعي لتجربة هذا األمر. أراد فهي العامل، 

معاجلاهتا األكثر أن تنتج عىل سبيل املثال  Intel . بعد كل هذا، إذا استطاعت رشكةالواقع

تصنع أن  Renault-Nissan ائيل، فلامذا ال تستطيع رشكةيف ارس ضخمةبأعداد تعقيداً 

أن ذلك لن ينجح إال إذا استطاعوا إنتاج مخسني ألف سيارة  غصنرد كان هناك؟  سياراهتا

 غصن عادمتعهداً أن اإلنتاج السنوي سيكون مئة ألف سيارة.  برييزيف السنة. مل ترمش عني 

 يستطيع الوفاء بوعده.قد  برييزأن  بقناعةطائرته متزوداً  متن عىل

، اً نقودن حيتاج بلداً، ورشكة سيارات، و، كالتنفيذ فكرته حماطاً بثالثة التزامات أغايسكان 

ولتحقيق أي واحد من هذه الثالثة فهو بحاجة لالثنني اآلخرين. عىل سبيل املثال، عندما 

ائيل أول بلد لضامن التزامه بجعل ارس أوملرت اهيودلرئيس الوزراء  برييز و أغايسذهب 

أن يتفق مع واحدة  أغايسيستغني عن النفط، وضع رئيس الوزراء أمامهم رشطني: عىل 

مليون دوالر  ٢٠٠الـوأن جيمع  ،من الرشكات اخلمس الكرب يف صناعة السيارات

الالزمة لتطوير الشبكة الذكية وحتويل نصف مليون مساحة وقوف إىل نقاط شحن، وبناء 
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صانع السيارات، وحان الوقت اآلن  أغايسات. أصبح لد حمطات لتبديل البطاري

 أوملرت الثاين: النقود. لتحقيق رشط

. فقد أذهل العامل تطبيقهاقد سمع ما فيه الكفاية ليؤمن أن فكرته يمكن  أغايسأن رغم 

(استغرق .  Better Place ليؤسس رشكة SAP التقني عندما استقال من عمله يف

ي  SAPنع إدارة ليق اجتامعاتاألمر أربع   ).استقالته حيالأنه جدّ

إعادة تصور لعدد من  تشملخطة إىل  لينضموالكن املستثمرين حول العامل ما كانوا 

 أن السيارات كامالصناعات األكرب واألكثر قوة يف العامل: السيارات، والنفط، والكهرباء. 

نرش وتُ شبكة الشحن جيب أن تطور حيث دون البنية التحتية، ستكون عديمة الفائدة من 

 مد ئتي مليون دوالر يفإنفاق معظم املهذا كبرية. ويعني  قبل إطالق السيارات بأعداد

انفاق رأساميل كبري سيشوش أذهان املستثمرين. د مقدماً، وهو البال طول عىلاألسالك 

؛ ال خماطرةأقل املُخاطر رأس املال أصبح  ٢٠٠٠منذ أن انفجرت فقاعة التكنولوجيا عام ف

 .حتى العوائد نأحد يريد إنفاق أطنان من املال مقدماً قبل أن ير الدوالر األول م

قام لتوه بأكرب كان قد الذي  عوفر ايدانهو امللياردير االرسائييل  مستثمر واحد، باستثناء

 استثامر ارسائييل يف الصني من خالل رشاءه احلصة األكرب من صانع السيارات الصيني

Chery Automobile .مصفاة نفط عوفرقبل ذلك بستة أشهر، كان و أيضاً  قد اشرت .

 مايكعندما اقرتح ولذلك فهو يعرف شيئاً أو اثنني عن صناعات السيارات والنفط. 

، قال عوفراسم  Better Place وهو من املستثمرين األمريكيني األوائل يف غرانوف
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ولكن مل يكن لد  "ه التجارية؟ني من أحدث أعاململاذا سيساعدين يف تدمري اثن": أغايس

 يشء ليخرسه. أغايس

شارك معه بمئة سيأنه  أغايس عوفرأخرب  ،مخس وأربعني دقيقة من اجتامعهام يف غضون

مليون دوالر. وزاد حصته الحقاً بثالثني مليون دوالر أخر وأخرب فريق صناعة 

 يصنعوا سيارات كهربائية. السيارات الصيني أنه يريدهم أن

مجع مئتي مليون دوالر وجعل رشكته خامس أكرب رشكة ناشئة يف من  ايسأغمتكن 

سيتبعها اآلخرون رسيعاً. حتى تاريخ كتابة فمع ارسائيل كأول حالة اختبار،  . )٤( التاريخ

ونتاريو أو واياسرتاليا ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وهاو ،الدنامرك فإن هذه السطور

 أعلنوا أهنم سينضمون خلطة رشكة مجيعهمكندا)  األكثر تعداداً للسكان يف الوالية(

Better Place . ُلب منها أن تنافس يف تطوير كام أهنا الرشكة األجنبية الوحيدة التي ط

ة بالنسبة للحكومة الياباني عىل اإلطالق اعتياديةخطوة غري وهي مركبة كهربائية يف اليابان، 

 صناعتها الوطنية.لتارخيية محائية التي تتبع سياسة 

رئيس قسم البحث وهو ، ديد من املتشككني يف نجاح املرشوعمن بني الع ويرب توماس

حافلة كهربائية مع  ١٩٧٢يف عام رشكته صنعت والتطوير يف رشكة مرسيدس. قال أن 

بديل البطارية قد اكتشفوا أن عملية تلكنهم  LE306 بطارية قابلة للتبديل، سموها

 صدمات كهربائية أو حريق.بحدوث سبب تت
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إدخال  طريقة عملهاتشبه تبديل البطاريات. لإنشاء حمطة من خالل جواب الرشكة كان 

يف  كام-لوح معدين مستطيل رتفع يالسيارة يف مغسلة السيارات. بمجرد قيادتك لداخلها 

فل السيارة. ترجع السيارة من أس -تنواع الشاحناأالتي يف مؤخرة بعض املتنقلة املصاعد 

فني معدنيني لتأمني انزالق البطارية الزرقاء الضخمة، وخترج البطارية إىل ابخط ثبتلتُ 

 يضعهاستبدهلا بواحدة ممتلئة يسقط البطارية الفارغة وينزل يف حمطة الشحن وي حيثاللوح 

  ة.أسفل السيارة. الوقت الكيل هلذا التبديل اآليل: مخس وستون ثاني

يف آلية تبديل البطارية التي تزن مئات بحل فريقه للمشاكل اهلندسية  أغايسيفتخر 

بدقة ورسعة وبشكل عميل. استخدموا نفس اخلطافات التي تستعمل حلمل األرطال 

رطل يف الطائرات القاذفة للقنابل. ليس هناك مكان للخطأ يف آلية  ٥٠٠القنابل التي تزن 

يف السيارات أيضاً كذلك، وقابلة للتبديل مثلها ستكون آمنة  البطاريةوإطالق القنبلة؛ 

  الكهربائية.

يتجاوز ربام سعىل االقتصاد، والسياسة، والبيئة  هلا، فإن التأثري العاملي الرشكة إذا نجحت

 رشكات التقنية األكثر أمهية يف العامل. وستنترش الفكرة من ارسائيل جلميع أنحاء العامل.

يظهرون كل يوم.  ال شاي أغايسواملستثمرين مثل  Better Placeالرشكات مثل إن 

ظهر أن ذلك ليس مفاجئاً جداً فيها، كام تنبأ املستثمر تُ  إلرسائيل رغم أن نظرة رسيعة

الفكرة العظيمة القادمة ستأيت ": Boston’s Batteryيف رشكة  توبن سكوت خاطرامل

  )٥( ."من ارسائيل
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من  اً فريد ائتالفاً ن طريقهم إلرسائيل وجيدون الرشكات التقنية واملستثمرون العامليوتشق 

التباهي هو  سبب ذلكقد يوضح  مامكان ينظرون إليه.  كليف  واالندفاعاجلرأة واالبداع 

كة رشكة ناشئة امجاالً، أي بمعدل رش ٣٨٥٠بأعىل كثافة للرشكات الناشئة يف العامل (

يف مؤرش  اإلرسائيلية املُدرجةرشكات ال أن إىل إضافة. )٦( ارسائييل) ١٨٤٤واحدة لكل 

 فيه.املدرجة ناسداك أكثر من كل رشكات القارة األوروبية 

اً ما وليست سوق نيويورك لألوراق املالية هي التي مالت لإلرسائيليني فقط، ولكن أيض

التكنولوجي:  فيام خيص التبشري بالنجاح للتغريوقابلية  حساسيةيدعى باملقياس األكثر 

 .Venture Capital املُخاطررأس املال 

أكرب  يف ارسائيل املُخاطرحصة الفرد من استثامرات رأس املال كانت  ٢٠٠٨يف عام 

ليه يف أوروبا، وبثامنني وأكرب بثالثني مرة مما هي ع ،بمرتني ونصف من الواليات املتحدة

 -ارسائيل فإن قارنة باألرقام املطلقة، وباملمرة من الصني، وبثالثمئة ومخسني مرة من اهلند. 

وهو  ،املُخاطردوالر من رأس املال  يجيذب حوايل مليار - مليون ۷,۱بلد تعداد سكانه 

مسة وأربعني مليوناً أو املئة واخل نسمةربيطانيا ذات الواحد والستني مليون لنفس ما يتدفق 

حقق زيادة   وارسائيل هي البلد الوحيد الذي )۷( الذين يعيشون يف أملانيا وفرنسا جمتمعتني.

 )۸( كام يظهر الشكل البياين. ٢٠٠٨إىل عام  ٢٠٠٧من عام  املُخاطركبرية يف رأس املال 
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 Dow Jones, VentureSource; Thomson Reuters; U.S. Central. المصادر: I.1الشكل 
, 2007, 2008.World Fact Book Intelligence Agency, 

املدرجة يف ناسداك متفوقة بعد الواليات املتحدة، متتلك إرسائيل أكرب عدد من الرشكات 

، بام يف ذلك اهلند والصني وكوريا وسنغافورة وإيرلندا، وهو ما خر يف العاملأدولة  عىل أي

ن إرسائيل حتتل مرتبة فإ I.3كام يظهر واضحاً للعيان يف الشكل و ،I.2يوضحه الشكل 

 لتطوير.الريادة عاملياً من حيث النسبة املئوية املنفقة من االقتصاد عىل أنشطة البحث وا

 

، أیار http://www.nasdaq.com/asp/ NonUsOutput.asp. المصدر: ناسداك، I.2الشكل 
۲۰۰۸. 
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 .UNDP ،۲۰۰۷/۲۰۰۸ ئياإلنما. المصدر: تقریر برنامج األمم المتحدة I.3الشكل 

مل املتقدمة يف كام أن االقتصاد اإلرسائييل قد حقق نمواً بمعدالت أرسع من اقتصاديات العا

. حتى أنّ احلروب التي خاضتها إرسائيل  I.4الشكل  ، كام يوضح١٩٩٥معظم السنني منذ 

، ٢٠٠٠البلد. يف السنوات الست األوىل التالية لعام  ذلكمتكرر مل تبطئ من عجلة  بشكل

فرتة من خالل أيضاً  وكذلك ،مل تصطدم إرسائيل بانفجار فقاعة التكنولوجيا العاملية

إىل حرب لبنان  إضافةً  إرسائيل، كثر توتراً يف تاريخيمكن اعتبارها األ *ت اإلرهابيةاهلجام

 بل عاملياً، املُخاطرسوق رأسامل من حصة إرسائيل مل تنخفض . مع ذلك ٢٠٠٦عام  الثانية

بورصة تل أبيب لألسهم يف اليوم األخري كام كانت باملئة.  ٣١باملئة إىل  ١٥من  تضاعفت

ول، وهذا ما حدث أيضاً بعد مستو أعىل مما كانت عليه يف اليوم األ يفمن حرب لبنان 

 .٢٠٠٩ثالثة أسابيع من العمليات العسكرية يف قطاع غزة عام 

 ٢٠٠٠يقصد هبا أحداث االنتفاضة الثانية التي تلت اقتحام آريل شارون للمسجد األقىص يف عام  *

                                                           



  

 

، نیسانEconomist ،۱۳مجلة "، Miracles and Mirages . المصادر: "معجزات وأوھامI.4الشكل 
 سویفل من "۲۰۰۷-۱۹۷۰ولة والمنطقة، حسب الد: "معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي ب۲۰۰۸

http://www.swivel.com/data_columns/spreadsheet/2085677  

 قصة االقتصاد اإلرسائييل أكثر إثارةً للفضول عندما نتذكر احلالة املزرية لتلك األمةتصبح 

إىل إرسائيل من العراق  أغايس شايالقرن املايض بقليل. هاجرت عائلة  منتصف قبل هناية

 سيلٍ من  اً كانت تلك العائلة جزءحيث ، أي بعد تأسيس إرسائيل بعامني. ١٩٥٠يف عام 

مليون نازح هرباً من موجة املجازر العنيفة التي اجتاحت العامل العريب بعد تأسيس  من

حتديان بدا من غري املمكن  يف ذلك الوقتاليهودية  "ةالدول"واجهت . "دولة إرسائيل"

واستيعاب أعداد  "االستقالل") من أجل اجتيازمها: خوض معركة وجود (حرب مصريية

 بعد احلرب.ومن الدول العربية املجاورة يف فرتة ما هائلة من النازحني من أوروبا 

السنوات  خاللجودها. وتضاعف التعداد السكاين إلرسائيل يف السنتني األوليتني من و

 منهم اثنان من بني كل ثالثة إرسائيليني  كان السبع التالية نمت الدولة ضعفاً ثالثاً.

وافدين حديثاً. بمجرد نزوهلم من املركب، أعطي العديد من النازحني سالحاً ال فكرة هلم ال
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من معسكرات وتم إرساهلم إىل املعركة. بعض من هؤالء كانوا ناجني  ،عن كيفية استخدامه

بأخذ نسبة واالعتقال النازية لكنهم سقطوا أثناء القتال قبل أن يتم تسجيل أسامئهم حتى. 

وتناسب، يمكن أن نقول أن نسبة اإلرسائيليني الذين ماتوا يف حرب تأسيس إرسائيل فاقت 

 يف احلربني العامليتني جمتمعتني بالنسبة لعدد سكان كل من الذين قتلوا نسبة األمريكيني

 هذين البلدين.

االزدهار يف اقتصاد سمته الركود.  حتقيق أولئك الذين نجوا املحاربة من أجلكان عىل 

هكذا اشتكى أحد الواصلني  "للتقنني خاضعاً  كان يشء كل ،كل يشء عىل شكل حصص"

نحصل عليها بعد الوقوف يف طوابري  كان لدينا دفاتر كوبونات، بيضة باألسبوع"اجلدد. 

بمستو معيشة وقتها متوسط مستو املعيشة عند اإلرسائيليني شبيهاً كان  )۹( ".طويلة

كيف استطاعت فإذا كان الوضع كذلك،  لكن .)۱۰( عرش هناية القرن الثامناألمريكيني يف 

إىل  تقال من الركود الذي كاد خينقهااالن بل ،فحسب ليس النجاة "الصاعدةاألمة "تلك 

ستني  غضون بحيث حققت أشواطاً من النمو االقتصادي يف ةتقدماملمركز ريادي يف التقنية 

رين معدمني أن حيول مكاناً كالذي وصفه  هجّ سنة؟ وكيف استطاع جمتمع مكون من مُ

من أكثر  إىل واحدٍ   )۱۱( "قر والصمتالبلد الكئيبة .... أرض الف "بـ  توين مارك

 يات الريادة ديناميكية يف العامل؟اقتصاد

ولج ذلك السؤال  يف الواقع بأسلوب تدرجيي غري قابل للتصديق كام يقول فقد عُ

ادي مقارنة ظر، لقد ضاعفنا وضعنا االقتصان": غرينشتاين غيدياالقتصادي االرسائييل 
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ثالثة  فيه التعداد السكاين مخسة أضعاف وخضنا بهبأمريكا يف نفس الوقت الذي تزايد 

. وكام خيربنا، فقد استمرت "حروب. ال يوجد حالة مماثلة إطالقاً يف تاريخ االقتصاد العاملي

  )۱۲( ريادة إرسائيل واضحة بطرق ال يمكن ختيلها.

عاةنراها مؤ لكننا استقطبت تلك األرض املقدسة احلجاج لقرون، من  خراً قد امتألت بسُ

، أخربنا أن Google املدير التنفيذي ورئيس جملس إدارة شميدت إيريكنوع خمتلف. 

لكن بعد الواليات " :عاملوىل يف العامل يف ريادة األالواليات املتحدة حتتل املرتبة اال

فقد نعت  باملر ستيفأما املسؤول يف مايكروسوفت  "إرسائيل هي األفضل. فإن املتحدة،

بسبب وذلك  "ة أمريكيةرشكة إرسائيلية بنفس مقدار كوهنا رشك" :مايكروسوفت بأهنا

عن املخاطرة، نقض ، الداعي لالبتعاد *بافت وارن .)۱۳( فيها ةق اإلرسائيليالفر ودورحجم 

برشائه (خارج الواليات املتحدة) سجله الطويل لعقود من عدم رشاء أي رشكة أجنبية 

 يف عام حرب لبنانبمتاماً مع دخول إرسائيل  -مليار دوالر ٤مقابل - لرشكة إرسائيلية

٢٠٠٦. 

ا مل من غري املمكن بالنسبة لرشكات التكنولوجيا الرائدة جتاهل إرسائيل، علامً أن معظمه

التي حتتل القمة عاملياً اشرتت رشكات ناشئة أو تقريباً نصف رشكات التكنولوجيا فيفعل، 

بمفردها عىل  Cisco رشكةاستحوذت افتتحت مراكزاً للبحث والتطوير يف إرسائيل. 

.۱٤( تسع رشكات إرسائيلية وحتاول رشاء رشكات أخر(  

* Warn Buffett :ريكا.ملياردير ومستثمر أمريكي شهري ويملك عدداً كبرياً من الرشكات يف أم 
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خالل يومني يف إرسائيل، فرصاً أكثر مما رأيته خالل رأيت " :سميث بولبناءً عىل قول   

 غاري )Philips Medical. )۱٥ رشكة ديرالنائب األول مل وهو، "عام يف بقية العامل

أخربنا:  واالبتكارلتكنولوجيا شؤون ال British Telecom’s مدير، نائب شاينربغ

تلك أو -عىل نقيض األفكار املُعاد إنتاجها  اآلن، تأيت األفكار االبتكارية األشد حداثة"

عاد تغليفها يف صناديق جديدة من إرسائيل أكثر من وادي  -األفكار القديمة التي يُ

 )۱٦( . وذلك مل يتباطأ أثناء تراجع االقتصاد العاملي.**السيليكون

عىل الرغم من االنتشار احلايل لقصة التكنولوجيا اإلرسائيلية، يبقى أولئك الذين 

لألخبار العاملية  NBC رشكة مدير ةنائب تيسمعوهنا للمرة األوىل مذهولني. وكام تعجب

كل هذا يف ملاذا حيدث "ت اإلعالم الرقمي اإلرسائيلية: ستكشف رشكاتل عندما تم إرساهلا

يف مكان صغري  معاً  إرسائيل؟ مل أرَ يف حيايت قط مثل كل هذه الفوىض وكل هذه االبتكارات

 )۱۷( ."كهذا

 هذا هو اللغز الذي هيدف هذا الكتاب حلله. ملاذا إرسائيل وليس أي مكان آخر؟

إن . واالخرتاع هي أم القدرة عىل اإلبداع احلاجةأن املصيبة مثل أحد التفسريات يقول 

هددة وصغرية، مثل كوريا اجلنوبية وسنغافورة وتايوان، يمكن هلا أن أخر  دوالً   تفتخرمُ

** Silicon valley  أو وادي السيليكون: منطقة يف والية كاليفورنيا بأمريكا، تتمركز هبا معظم رشكات

.التكنولوجيا الكرب 

                                                           



  

هناك  -واحدة منها مل تنتج ثقافة ريادية اإلرسائييل. لكن أي  بسجالت نمو مذهلة كالسجل

  إذا ما قورنت بإرسائيل. -ن الرشكات الناشئة ال تستحق الذكرمصغرية جمموعة 

فكرة أصبحت بعض الناس لدهيم حدس أن شيئاً ما هو اليهودية حتديداً يكمن وراء ذلك، 

راسخة بعمق يف العقل الغريب. لقد رأينا ذلك بأنفسنا: فعندما أخربنا  "أذكياء"أن اليهود 

األمر " :لقولردّ العديد با البعض أننا نؤلف كتاباً عن رس تفوق إرسائيل يف االبتكار،

لكن تعليق  ".تتفوق إرسائيل يف االبتكارأن لذلك ليس من املفاجئ  اليهود أذكياءبسيط، 

  ح.بتلك املقولة خيفي أكثر مما يوض نجاح إرسائيل

صاحلة لتشمل  يمكن أن تبدو غري -سواء وراثياً أو ثقافياً  - إن فكرة وحدة اليهوديةف كبداية

من أكثر األمم تنوعاً يف العامل. إذ يتألف التعداد هي واحدة ف أمة، رغم صغر حجمها

ن اليهود من املهاجرومل يشرتك السكاين اإلرسائييل الضئيل من سبعني جنسية خمتلفة. 

عىل األقل ليس منذ األلفي سنة  ،العراق أو بولندا أو إثيوبيا بلغة أو تعليم أو ثقافة أو تاريخ

إرسائيل هي عىل النقيض إن " :ماكويليامز دايفيد يرلنديملاضية. فكام يبنيّ االقتصادي االا

بني أشتات  د الواحد، ..... فهي بوتقة صهر مجعتمن الدولة اليهودية ذات البعمتاماً 

من أركان العامل خمتلفة وتقاليد  محلوا إليها ثقافات ولغات وعاداتاليهود الذين 

 )۱۸( األربعة.
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من  من االضطهاد بعني االعتبار، فإن حتى مع أخذ كتاب الدين املشرتك والتاريخ الواحد

تستطيع بمفردها أن و ملجموعة متباينة أن تشكل دولة كاملةيمكن غري الواضح كيف 

 األخر. األمورناهيك عن كل  ،تتفوق يف فرق العمل واالبتكار

موهبة األفراد. يوجد العديد من جمرد  تجاوزي أمريف  يكمنحقيقة األمر، أن رس إرسائيل  

أضعاف الوسائل التي عىل  التأكيدوهناك باملوهوبني،  شخاصاألماكن الزاخرة باأل

سلم الرتتيب قمة يأتون عىل  الب يف سنغافورة عىل سبيل املثالإرسائيل تقديمها. الط

أسست كات عاملية رش كام أن العاملي من حيث درجاهتم يف اختبارات العلوم والرياضيات.

 لكننا ال نسلم املهامت احلساسة"يف أماكن عديدة منها اهلند وإيرلندا أيضاً. هلا مراكز 

 قائالً  ويتابع، eBay هكذا أخربنا مدير تنفيذي أمريكي لرشكة "ملوظفني من تلك البالد

"Google، وCiscoو ،Microsoft  وIntel، وeBay  .... ،إن وتطول القائمة

ر حفظاً هو الذي حييا ويموت كنتيجة لعمل فرق اإلرسائيلية. إن األمر أكرب أفضل األرسا

توفري يف اهلند أو  للمكاملات الواردةبكثري من جمرد استخدام موظفني أجانب يف مراكز 

 منتقنية يف إيرلندا. فام نفعله يف إرسائيل خيتلف عام نقوم به يف أي مكان آخر خدمات 

  )۱۹( ."العامل

ة عامل آخر يُستشهد به بكثرة فيام خيص نجاح إرسائيل هو صناعة الدفاع والصناع

نبثق عنها العديد من الرشكات الناجحة. هذا جزء من العسكرية يف تلك البلد، والتي ا

خر التي اإلجابة، لكنه ال يفرس عدم وجود أثر مماثل عىل القطاع اخلاص يف الدول األ
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اإلشارة إىل العسكرة فحسب إن تأخذ بنظام التجنيد اإللزامي ومتلك قطاعاً عسكرياً كبرياً. 

وحتى مع ؟ يثري التساؤل: ماذا عن اجليش اإلرسائييل الذي يبدو وكأنه يرعى ريادة األعامل

ثّل رشكات األمن والدفاع واإلرهاب املُضاد اليوم ما  ال وجود تأثري العسكرة، ملاذا متُ

 باملئة من الناتج املحيل اإلمجايل إلرسائيل؟ ٥يتجاوز 

جابة التي نسعى لتقديمها أن تكون أوسع وأعمق. وجيب أن تنطبق عىل قصص ينبغي لإل

، الذي يرمز للحالة التي نريد دراستها. وكام شاي أغايسرواد األعامل األفراد مثل 

 صة تتضمن اإلرصاروإنام هي ق ،قصة موهبة فحسبليست القصة  فإنعرض ستسن

بموقف  ةواملرتبط بعدم التمسك بالرسميات ةواملساءلة املستمرة من السلطات، واملحكوم

واملخاطرة، باإلضافة لإلبداعية التي  وبالعمل اجلامعي وإنجاز املهامت فريد جتاه الفشل،

 . تزخر إرسائيل بمثل تلك القصص. لكن اإلرسائيليني أنفسهم كانواالتنظيمتتقاطع مع 

النظر إىل الوراء ونسج تلك األحداث يف  منبناء هنضتهم لدرجة منعتهم بمشغولني جداً 

اد األعامل الناشئني. ،قصة  بحيث تستفيد منها بقية احلكومات والرشكات الكرب وروّ

سيكون من الصعب ختيل وقتٍ يكون فيه فهم معجزة االقتصاد اإلرسائييل أفضل من 

استمرار تقييم الواليات املتحدة باالقتصاد األكثر تنافسية اآلن، حيث أنه عىل الرغم من 

 ذهب يف االجتاه اخلاطئ.قد بأن شيئاً أساسياً اليوم عاملياً، يوجد إحساس سائد 

مراقبو سباق اإلبداع جرس أطلق ، ٢٠٠٨قبل بداية األزمة املالية العاملية يف  ما حتى   

من اهلند  إنّ كالً " :اث ستانفوردمعهد أبح مدير كارلسون كورتيسفبحسب اإلنذار. 
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. لقد تنبأ باقرتاب اهنيار صناعات "والصني تشكالن تسونامي عىل وشك أن يغمرنا

ماليني الوظائف "يكلّف سوخدمات تكنولوجيا املعلومات يف أمريكا، ما  الطبيةاألجهزة 

د للخروج . إن الطريق الوحي"... كام حدث مع هنضة اليابان يف ثامنينيات القرن العرشين

إنتاج صناعات مبنية و "أن نتعلم أدوات االبتكار" :هو كارلسونمن هذا املأزق، كام يقول 

قطاعات أخر مبنية تطوير و احليوية، والتقانةعىل املعرفة وجديدة متاماً يف جماالت الطاقة 

 )۲۰( عىل العلم.

نحن نتحول برسعة " :األعامل هبارفردإدارة  فيسور السابق يف كليةالربو كاو جونيقول 

إننا نقوم ... بحلب ة والراضية عن نفسها بام هي عليه. إىل ذلك النوع من األمم البدين

ي نفقد مع الوقت إحساسنا اجلامع ]و[بقراتنا املُسنّات الاليت عىل الوشك اجلفاف .... 

  )۲۱( ".والتصميم عىل اإلنجازوالطموح، ة مع احلامس بامليض سوياً وراء هدفنا

كان تراجع األداء االقتصادي قد شدّ انتباهنا للرتكيز عىل االبتكار. فاألزمة املالية بعد كل 

يشء ناجتة عن اهنيار أسعار األصول احلقيقية، والتي كانت قد تضخمت يف املقام األول 

 فإن توفُّر االئتامن الرخيص واإلقراض املرصيف غري املسؤول. بكلامت أخر، بسبب

، وليس عىل الزيادة يف املضاربةفقاعة  عىلاالزدهار العاملي كان قد استند منذ البداية 

 م.داستاملُ نمو اقتصادي الساس ون عىل أهنا أاإلنتاجية التي يتفق االقتصادي

إن ف، سولو روبرتاالقتصادي احلائز عىل جائزة نوبل فقاً للعمل الرائد الذي قام به وو

وهو الطريقة الوحيدة املؤكدة  )۲۲( .لإلنتاجية والنمو اجلوهرياالبتكار التقني هو املصدر 
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الستمرار التقدم االقتصادي، وخصوصاً االبتكارات التي حتدث يف الرشكات الناشئة. 

تُظهر البيانات األخرية الصادرة عن مكتب اإلحصاء الرسمي أن معظم التوظيف ث حي

حيدث يف الواليات املتحدة بفضل رشكات ال يتجاوز  ٢٠٠٥ -١٩٨٠الصايف بني عامي 

سيتحول وسطي معدل نمو التوظيف  ا اخلمس سنوات. بدون رشكات ناشئةعمره

، Kauffmanمؤسسة  مدير سكرام لكارالصايف السنوي فعلياً إىل السالب. االقتصادي 

بالنسبة للواليات املتحدة، لكي ": قائالً  املعروف بتحليله لالقتصاديات الريادية، أخربناو

عىل مستو العامل، ال بد لنا من النظر إىل ريادة األعامل  القياديةوحتافظ عىل مكانتها  تستمر

 )۲۳( "آخر تزويدنا بنفس الرافعة.عىل أهنا ميزتنا النسبية املحورية. ليس بمقدور أي عنرص 

صحيح أنه يوجد نامذج عدة لريادة األعامل، بام يف ذلك ريادة األعامل بالغة الصغر 

تستطيع  ثم ال تصل حلد معني،قد التي و ) وتأسيس رشكات صغريةمنزليةمشاريع  إطالق(

. لكن إرسائيل تتخصص يف املشاريع الناشئة والريادية ذات القأبعد منه عىل اإلطأن تنمو 

رتفع بحيث تنشط لتؤثر يف الصناعات العاملية بمجملها. من الواضح أنّ املمعدالت النمو 

من العلامء -ريادة األعامل ذات معدالت النمو املرتفعة تستخدم موهبة متخصصة 

 .لتحقيق الربحثورية  يةر فكرة ابتكارالستثام -واملهندسني إىل املسوقني ومديري األعامل

وهذا ال يعني أن إرسائيل خترج عن القاعدة الشاملة التي تنص عىل وجود معدالت فشل 

جتاه  متميزاً مرتفعة للمشاريع الناشئة. لكن األعراف والثقافة اإلرسائيلية تُظهر موقفاً 

ن أخفقوا مراراً وتكراراً إىل يتدبر أمر إعادة رواد األعامل الذين سبق هلم أ ماالفشل، وهو 

٤۳ 
 



  

النظام، هبدف استخدام خرباهتم من أجل املحاولة جمدداً بأسلوب بنّاء، أكثر من نبذهم 

 بشكل دائم وهتميشهم.

يصف  Monitor Group  تقرير حديث عن رشكة االستشارات اإلدارية العامليةصدر  

اد األعامل[ ونعندما ينجح" :ذلك دثون ثورة ]روّ يف األسواق. أما عندما ، فإهنم حيُ

التزاماهتم حتت ثبات الضغط التنافيس وهذا ما حيرض  ]حيافظون عىل[بقون يفشلون فإهنم يُ 

هو ) entrepreneurship (العمل احلرأن   Monitorوتظهر دراسة رشكة Iالتقدم.

  )۲٤( .“ للتطور والتجديد”املحرك الرئيس لالقتصاديات 

هل يمكن " :عىل غالفها BusinessWeekكام عنونت جريدة  بالتايل السؤاليصبح 

 من الكآبة جويف " :الحظت املجلة أنه )۲٥( "؟لعودة ملا كانت عليهطريق ا أن جتدألمريكا 

ىل اختالف توجهاهتم السياسية ببطء يتحرك االقتصاديون والقادة يف جمال األعامل ع

التي يمكن للواليات  -ولربام الوحيدة-للوصول إىل االتفاق بأن: االبتكار هو أفضل طريقة 

 "املتحدة عن طريقها اهلروب من املستنقع االقتصادي الذي تعاين منه حالياً.

. الغرب حيتاج يف عامل يبحث عن الرس لالبتكار، تعترب إرسائيل املكان الطبيعي للبحث فيه

لالبتكار: وإرسائيل متتلكه. إنّ فهم من أين تأيت هذه الطاقة الريادية، وإىل أين هي ذاهبة، 

 الصاعدةوكيف يمكن حتقيق ديمومتها، وكيف يمكن للدول األخر أن تتعلم من األمة 

 حمورية يف عرصنا.النموذجية هي مهمة 

 
 

٤٤ 
 



  

 

 

 

 

 

 القسم األول
 
 
 

 ألمة الصغرية التي قد تستطيعا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الفصل األول

  

 اإلرصار

 صیني و إسرائیلي .. و روسيو  على زاویة الطریق ...أمریكي واقفین أربعة شبان كان
 " ؟في نقص اللحم م: " المعذرة، ما رأیكسألھموإلى المجموعة  صحفي مراسل أتى

 الصیني: ما ھو الرأي؟ قالالروسي: ما ھو اللحم؟...  قالنقص؟.. األمریكي: ما ھو ال قال
 اإلسرائیلي: ما ھو االعتذار؟ قال

 ۲۰۰۰مایك لیف، عام 

 

كان متأخراً ولديه قائمة طويلة من املهام التي جيب ، )۱( إىل ساعته تومبسون سكوتنظر 

رجل مشغول  تومبسون. يف ذلك احلني وكان يوم اخلميس ،ة األسبوعإنجازها بحلول هناي

إلكرتوين عرب ، أكرب رشكة دفع PayPalبصفته رئيساً ومدير قسم التقنية السابق يف رشكة 

الئتامن عىل اإلنرتنت. لكنه وعد ير بدائل الشيكات وبطاقات االتي تدو اإلنرتنت يف العامل

عي أن لديه حالً ملشكلة االحتيال التي تواجهها  أن يمنح عرشين دقيقة من وقته لفتى يدّ

يف البطاقات االئتامنية، ورسقة اهلوية  تعمليات الدفع عرب اإلنرتنت، واالحتياال

 اإللكرتونية.

 ر "شاكيد شافات "مل يكن لد عند معظم موجودة وقاحة رواد األعامل، التي كانت و هتوّ

أن لديه جرأة أي حتى يشء. ومل يبد لمل تؤد والتي  تومبسونرواد األعامل الذين عرفهم 

مل يكن لريفض هذا االجتامع، ليس  تومبسونلكن . PayPalمهندس تقليدي مبتدئ يف 
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 Benchmark القيام به. كان لدBenchmark Capital* عندما طلبت رشكة 

عندما كانت تدار من شقة مؤسسيها كموقع. واليوم فإن   eBayيف رشكة **أسايس استثامر

eBay  ألف  ١٦يعمل فيها ومليار دوالر  ١٨ لـقيمتها تصل  مدرجة يف السوق املايلرشكة

تفكر  Benchmark. كانت PayPal ـل موظف حول العامل. كام أهنا الرشكة األم

املتمركزة يف إرسائيل.  "Fraud Sciencesعلوم االحتيال" شاكيداالستثامر يف رشكة ب

من  Benchmarkالالزمة، طلب الرشكاء يف  ومن أجل املساعدة بتقديم املشورة

 .شاكيدلع عىل ما لد الذي يعرف شيئاً أو اثنني عن االحتيال اإللكرتوين أن يطّ  تومبسون

متلهفاً بذلك إلهناء االجتامع معه. استدار  "؟شافاتما هو نموذجك " :تومبسونسأل 

أن يقدمه ومن ثم بدأ حوله قليالً مثل شخص مل يتأكد بعد من حديثه املقتضب الذي جيب 

فكرتنا بسيطة. نحن نؤمن أن العامل مقسم ما بني األشخاص اخلريين واألشخاص "هبدوء: 

 .شبكةاألرشار، واخلدعة من أجل مكافحة االحتيال هي أن متيز بني هؤالء عىل ال

 كخدمة لـشعوره باإلحباط، فهذا األمر كان مبالغاً فيه، حتى  تومبسون كبت

Benchmark. نتقاله إىل قبل اPayPal ، مسؤوالً تنفيذياً كبرياً يف عمالقة  تومبسونكان

مكافحة بمل يكن لدهيا أدنى هاجس  حتى كرب منهارشكة أ وهي، Visa بطاقات االئتامن

، وهي املُخاطرأو  املُغامرأو  اجلريءأو ما يعرف برأس املال  Venture Capital هي إحد رشكات الـ *

 اً مقابل حصة من تلك الرشكة.مؤسسات ختتص باالستثامر يف رشكات تأسست حديث
هو االستثامر الذي تقوم به رشكة  :seed funds أو seed investment االستثامر األسايس أو استثامر البذرة **

 أو شخص يف رشكة ناشئة خالل مرحلة تأسيسها األوىل (وهي أخطر مرحلة)

                                                           



  

يعمل فريق كبري يف معظم رشكات بطاقات االئتامن واملتاجر اإللكرتونية حيث االحتيال. 

رسقة اهلوية، وذلك ألنه هنا عمليات حتيال وعىل تدقيق الزبائن اجلدد ومكافحة اال

تتعاون مكن كسب أو خسارة الثقة بالزبون. بالضبط يتم حتديد هوامش الربح وإن كان ي

واملصارف مع بعضها حيث يعمل عرشات آالف املوظفني عىل  Visa كل من رشكة

 من محلة اً ن شخصألفي موظف بام فيهم مخسو PayPal مكافحة االحتيال. لد رشكة

ملحتالني. وهذا الشاب يتحدث الدكتوراه يف اهلندسة، حياولون التقدم بخطوة دائامً أمام ا

 وكأنه أول من يكتشف املشكلة. "األشخاص اخلريين واألرشار"عن 

 "لكن كيف تفعلها؟" :وتابع بدون أي اهتامم تومبسونقال  "يبدو ذلك جيداً "

ثار مثل آ -أنفسهم عىل اإلنرتنت عن  اً األشخاص اخلريين يرتكون آثار": شافاتقال 

لكن األشخاص األرشار ال ". ثم تابع: "ليس لدهيم ما خيفونه ألهنم -األقدام الرقمية

يرتكون أثراً ألهنم حياولون إخفاء أنفسهم، كل ما علينا فعله هو البحث عن آثار األقدام. 

بتلك  إن األمرفإن استطعت العثور عليهم فيمكنك تقليص اخلطر إىل مستويات مقبولة، 

 ".البساطة

من بلد  يبدو أنه مل يأتيفكر بأن هذا الشاب الذي حيمل اسامً غريباً، والذي  تومبسونبدأ 

أن مكافحة االحتيال هي عملية دقيقة  لمأمل يع .أيضاً  بل من كوكب خمتلف ،خمتلف فحسب

الثقة؟ إنشاء خوارزميات معقدة لتحديد و من فحص اخللفيات واخلوض يف سجل االئتامن
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ملاذا تصنعون كل هذه السفن الفضائية يف حني أن كل "وتقول هلم  NASA لن تذهب إىل

 ".ما حتتاجوه هو أداة إطالق؟

لبضعة دقائق  شاكيدبأن يبقي  Benchmark رشكةه لانطالقاً من احرتام تومبسونفكر 

صطياد يف الواقع عرب ا"فأجاب:  "حسناً، كيف تعلمت أن تفعل هذا؟"إضافية. فسأله: 

القبض عىل اإلرهابيني ب. حيث كانت وحدته يف اجليش مسؤولة عن املساعدة "اإلرهابيني

من خالل تتبع أنشطتهم عىل اإلنرتنت. حيث أن اإلرهابيني ينقلون األموال عرب اإلنرتنت 

 العثور عليهم عىل اإلنرتنت. شافاتبواسطة هويات مزيفة، وكانت وظيفة 

هل جربت ما "أيضاً:  هسأل هعن (صيد اإلرهابيني) لكن ما فيه الكفاية تومبسونسمع 

نعم. جربناه عىل آالف املعامالت وكنا حمقني يف "بكل ثقة:  شاكيد أجابه "تقوله من قبل؟

 "منها. دا أربعةعكل احلاالت 

كم تستغرق العملية؟ فأجاب  ،ومل يتاملك فضوله وسأل مع نفسه تومبسونوهنا فكر 

ألف عملية حتويل أموال خالل السنوات اخلمس املاضية منذ  ٤٠بأن رشكته حللت  شاكيد

 تأسيس الرشكة.

 Fraud Sciences ، ثم اقرتح أن يقدم لرشكة"حسناً، إليك ما سنفعله": تومبسونقال 

لتحليلها، حيث أن هذه املعامالت سبق وأن متت  PayPal مئة ألف معاملة مالية من

بيانات الشخصية ألسباب قانونية حول بعض ال PayPal خفيمعاجلتها من قبل. وستُ 
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 :تومبسون، أضاف "ما يمكن أن تفعله لنر و" .شافاتا سيصعب مهمة اخلصوصية مم

 ".ثم عد إلينا لنقارن نتائجك مع نتائجنا"

فقد ألف معاملة مالية،  ٤٠مخس سنوات ملعاجلة  شافاتطاملا أن األمر تطلب من رشكة 

يباً. لكنه بنفس الوقت مل يطلب شيئاً غري عادل. هذا أنه لن ير الشاب قر تومبسوناعتقد 

يف العامل  ئاً كان هذا النظام الغريب يساوي شي ما إذاالالزم لتحديد  العملهو مقدار 

 احلقيقي.

لف معاملة سابقاً بطريقة يدوية. أ ٤٠بمعاجلة الـ  Fraud Sciences قامت رشكة

عاجلة هذه الكمية. ملأن يؤمتت نظامه  دشاكييتوجب عىل  PayPal تلبية متطلباتفلبالتايل 

يحتاج ألن يقلب النظام سمن أجل فعل هذا دون التأثري عىل اعتامدية وجودة النظام فإنه 

 ساً عىل عقب وبرسعة.أالذي عمل عليه طوال السنوات اخلمس املاضية ر

 سيقع يفوفكر يف نفسه أنه  ،يوم اخلميس شافاتبيانات املعامالت إىل  تومبسونأعطى 

قبل ليس مرة أخر أو  شافاتأنه لن يتلقى رداً من  معتقداً   Benchmark ورطة مع

من إرسائيل يوم األحد  اً إلكرتوني اً . لذا كان مندهشاً عندما تلقى بريدعىل األقل عدة أشهر

  ".لقد أنجزناها" يقول

 Fraud أعطى عمل نأ هو به يف صباح االثننيذلك، أول ما قام  تومبسونمل يصدق 

Sciences منهم األمر فريقه من محلة شهادات الدكتوراه إلجراء التحليالت، تطلب ل

لكن بحلول يوم األربعاء كان مهنديس . PayPal أسبوعاً كامالً ملطابقة النتائج مع نتائج
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وفريقه الصغري من الوصول إىل نتائج أكثر دقة مما  شاكيدمندهشني مما رأوه. متكن  تومبسون

 قامت. أيضاً  ويف فرتة زمنية أقرص وباستخدام بيانات ناقصة PayPal توصلت إليه

Fraud Sciences  هذا تصنيف طلبات كان . مقارنة بنتائجهم %١٧بأداء أفضل بنسبة

. ولكن يف ضوء ما تعرفه تومبسونبشكل أويل كام أخربنا  PayPal الزبائن الذين رفضتهم

تقارير االئتامن األخرية فإن و رفوضنيالرشكة اآلن من عمليات املراقبة عىل الزبائن امل

 إهنم زبائن جيدون. مل يكن علينا أن نرفضهم عىل"عمليات الرفض كانت خاطئة، 

 ".؟شاكيداإلطالق. لقد انزلقوا من نظامنا خطأً. ولكن كيف مل خيرجوا كذلك من نظام 

نات أقل مما حتى مع تقديم بياملكافحة االحتيال.  حقيقيةً  أداةً  أنه يواجه تومبسونأدرك 

من إجراء توقعات أكثر  Fraud Sciences فريق متكن فقد ،PayPal متلكه رشكة

كنا األفضل يف جمال إدارة املخاطر. ": تومبسون. قال اليسءو اجليددقة للتمييز بني الزبون 

مع نظرية غريبة األطوار  ،من إرسائيل اً كيف يمكن هلذه الرشكة املؤلفة من مخسني موظف

 Fraud Sciences أن تكون تومبسونقدر  "اجليد والرشير أن هتزمنا؟حول الرجل 

 Visa . وبالتايل فإن رشكته السابقةافعالية نظامهب PayPal خمس سنوات عىلبمتقدمة 

عرش إىل مخس عرشة سنة للعمل عىل  من مل يكن ليخطر هلا هذا التفكري حتى لو أعطيتها

 ذلك.

أن  PayPalال يمكن لـ: Benchmark ربما الذي ينبغي عليه أن خي تومبسونعرف 

هذه. مل تكن  Fraud Sciencesتقنیة  تتحمل املخاطرة بالسامح ملنافسيها باحلصول عىل
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أن  PayPal رشكة جيب عىل بلفيها،  Benchmark هذه رشكة جيب أن تستثمر

 تستحوذ عليها فوراً.

ليضعها يف سياق  "نميغ وايتام " eBay إىل املديرة التنفيذية لرشكة تومبسونتوجه 

نحن قادة السوق، من أي بقعة "أضافت: ثم التي علّقت بأن ذلك مستحيل، و األحداث،

محلة مهندسيه من  وفريق تومبسون  أطلعها "؟ األرض جاءت هذه الرشكة الصغريةعىل

 .أذهلهاالدكتوراه عىل النتائج التي لدهيم مما 

 ـ لهيم، ما الذي سيقولونه بني أيد مشكلة غري متوقعة وايتامنو  تومبسونواآلن لد

قد هزم قادة هذه الصناعة، فإن أنه لرشكة الناشئة هذه امدير  تومبسون؟ إذا أخرب شافات

أن  PayPal أنه جيب عىل تومبسونأهنم يملكون شيئاً نفيساً. عرف  فريق الرشكة سيدرك

من ختبار بنتائج اال شافاتلكن كيف يمكنه أن خيرب  ،Fraud Sciences تشرتي رشكة

 دون أن يرفع من سعر الرشكة أو يغري املوقف التفاويض؟

من الوقت إلجراء التحليالت،  اً حتتاج مزيد PayPal بأن شاكيدعىل رسالة  تومبسونرد 

إىل  Fraud Sciences توجه فريق .أخرياً قال بأنه يرغب بمشاركة النتائج شخصياً و

 .تومبسونىل عتبة مكتب ع شاكيديوم أو اثنني كان خالل ، و*وزيههسان 

سعار "و  "شاكيد " Fraud Sciences أن مؤسيس رشكةهو  تومبسونما مل يعرفه 

والتي تدعى  ،اإلرسائييل خدما معاً يف وحدة استخبارات النخبة باجليش "ويلف

* San Jose  مقر رشكة: مدينة يف وادي السيليكون بالواليات املتحدة حيث يقع eBay. 
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نه أن يرىض ا، كان كل ما يريدPayPal مل يكونا مهتمني ببيع الرشكة إىل * 8200بالوحدة

 .Benchmark Capital مطابقة متطلبات رشكةهبدف  هد املبذولعن اجل تومبسون

هيا "فأعطته املوافقة:  "علينا أن نتخذ القرار، إهنم هنا."وأخربها:  ميغإىل  تومبسونعاد 

 رفض شاكيدإال أن مليون دوالر،  ٧٩وبعد بعض األعامل التقييمية قدموا مبلغ  "نشرتهيا.

رأس املال التي تضم صندوق   Fraud Sciences. يعتقد جملس إدارة رشكةالعرض

عىل  مليون دوالر ٢٠٠تبلغ الرشكة قيمة أن  BRM االستثامري اإلرسائييل املُخاطر

 .األقل

نظريته حول قيمة الرشكة   BRMوهو أحد الرشكاء املؤسسني لـ "بركات إييل "رشح لنا 

ريوسات للحاسوب، كان اجليل األول من تقنية احلامية حيمي ضد هجامت الف"املستقبلية: 

 حولكل يشء  بركاتعرف  "القراصنة. منحامية نارياً للينشئ جدار كان اجليل الثاين 

 رشكة إحداهاكانت هذين التهديدين من خالل متويل وإنشاء رشكات للحامية ضدها. 

Checkpoint - أيضاً  8200الوحدةوهي رشكة إرسائيلية أسسها خريج شاب من- 

ومن بني  ،ويتم تداول أسهمها يف بورصة ناسداك ،ار دوالر اليومملي ٥ حلوايلصل قيمتها ت

 رشكة ١٠٠أغنى حكومات العامل، وهي يف قائمة  وأغلبالرشكات الكرب  معظمزبائنها 

اخرتاق أنشطة  منباحلامية  تقنيات احلاميةسيقوم اجليل الثالث من ": بركات. قال لنا بالعامل

حتى القراصنة كانوا يمرحون  سوق لدينا، ألن التجارة اإللكرتونية وهذا سيكون أكرب

 وحدة االستخبارات اإلرسائيلية املسؤولة عن التجسس اإللكرتوين وقيادة احلرب اإللكرتونية يف اجليش اإلرسائييل *

                                                           



  

لكن مع انتشار التجارة اإللكرتونية فإن القراصنة  .وكانت القرصنة جمرد هواية ،اآلن

 ".سيجنون أمواالً حقيقية

هيا أفضل فريق وأفضل تقنية لد Fraud Sciences أيضاً أن رشكة بركاتيعتقد 

عليكم أن تفهموا العقلية "قال: فكام االئتامن. االحتيال عىل اإلنرتنت وبطاقات  للحامية من

كون العديد من األرواح الربيئة ت -اإلرسائيلية، عندما تطورون تقنية الكتشاف اإلرهابيني 

 ".بكثري أسهل اً أمراكتشاف اللصوص  عندها يكون -يف خطر

مليون  ١٦٩عىل مبلغ  شاكيدو  تومبسونبعد مفاوضات استمرت بضعة أيام، اتفق 

لكن اعتقد أنه يمكنه الفوز بالسعر األقل.  PayPal أن فريق تومبسون  أخربنا .دوالر

أهنا جمرد  تومبسونبالرقم األعىل، افرتض  شاكيدعندما بدأت عملية املفاوضات تشبث 

 أن فريق هو أنني لن أر أبداً مثل هذه النظرة املقتنعة، ما كان حيدث فعالً اعتقد "خدعة: 

Fraud Sciences  مل يكونوا رجال مبيعات ومل  .رشكتهم هنظرة حول ما تستحقلدهيم

: هذا هو حلنا، نحن نعلم أنه األفضل، مبارشاً وقال رصاحةً  شاكيدحيث كان  ،يرتددوا

 ".بالفعل وهذا ما نراه كقيمة نعتقد أننا نستحقها. وكان هذا هناية األمر

خالل القسم األخري اها. لزيارة الرشكة التي اشرت تومبسونبعد ذلك بفرتة قصرية سافر  

تناول ببدأ ل مخس وأربعني دقيقة من اهلبوط، قبو ،من الرحلة الطويلة من سان فرانسيسكو

مسار الطائرة  لريثم ألقى نظرة عىل الشاشة يف املمر  آثار النوم جفونهلينفض عن  قهوته

والتي كانت عىل  ،باستطاعته أن يشاهد رمز الطائرة يف هناية مسار الرحلة عىل اخلريطة، كان
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بدأت تظهر أسامء عواصم ودول أخر  إىل أنوشك اهلبوط يف تل أبيب. كان األمر جيداً 

 -عامن ة،سوري -دمشق ،لبنان -حتيط ببلد الرشكة. متكن من قراءة أسامء مثل: بريوت

مرص. انتابه الذعر للحظة: لقد اشرتيت رشكة هناك؟ أنا مسافر إىل  -القاهرة ،األردن

رب! بالطبع كان يعرف كل الدول املحيطة بإرسائيل لكنه مل يتوقع إىل أي مد منطقة ح

وكأنك مسافر " :األمر تومبسونكام يذكر كانت صغرية وأن جرياهنا قريبني منها للغاية. 

 ".لنيويورك وفجأةً تر إيران يف املكان الذي يفرتض أن تكون فيه والية نيوجرييس

قبل أن هتدأ نفسه يف مكان مل يبد غري  لكنالطائرة،  من نزلومل يدم األمر طويالً حتى 

يف كان عض املفاجآت اللطيفة. أول انطباع كبري تشكل لديه بخفف عنه  امكثرياً،  مألوف

 PayPal ، كان عىل كل سيارة ملصقFraud Sciences موقف سيارات رشكة

 "ية.لن تر هذا النوع من الفخر أو احلامس يف رشكة أمريك"مكتوبٌ عليه 

سلوك موظفي الرشكة خالل االجتامع الذي  هو تومبسون  اآلخر الذي فاجئ األمر

حتدث فيه. كان كل شخص ينظر إليه باهتامم، مل يكن أحد منشغالً بكتابة رسائل قصرية أو 

كان كل ": لنا جال للمناقشة. قالاملتصفح اإلنرتنت أو اللعب. وازداد احلامس عندما فتح 

، مل أكن قد سمعت هذا الكم من املالحظات أنزعجمبارش وبدأت  سؤال خيرتقني بشكل

يف العمل أو مرشفني يل هؤالء مل يكونوا زمالء واحداً تلو اآلخر.  من قبل،غري التقليدية 

 وليس لدهيم أي مانع يف حتدي املنطق وراء ما كنا نفعله يف ،عيل، بل كانوا موظفني صغار
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PayPal وجدت من قبل ع من املواقف الرصحية والواضحةطوال سنوات. مل أر هذا النو .

  "نفيس أفكر، من يعمل لصالح من؟

 ": الوقاحةchutzpah خوتزبه" هو تلكجتربته  خالل تومبسون سكوت يواجههما كان 

لغة أملانية وهي  -للغة الييديش  ليو روستنياإلرسائيلية. بحسب وصف العامل اليهودي 

 حيثخوتزبه،  استعارت منها اللغة العربية احلديثة كلمةوالتي  -*سالفية منقرضة تقريباً 

 "الغيظ، العصبية الوقحة، الوقاحة، الشجاعة التي ال تصدق" :حتمل معاينو تعني الوقاحة

ير  قد )۲( كلمة يف أي لغة أخر يمكن أن تنصفها. ال توجدكأنه و .باإلضافة إىل الغطرسة

يف الطريق إىل  الطالب مع أساتذهتميتحدث الغرباء اخلوتزبه يف كل مكان يف إرسائيل: 

عىل أية حال ضباطهم.  جيادلون **، املوظفون يتحدون رؤسائهم يف العمل، الرقباءاجلامعة

يف  - ومزاج طبيعي حياة طريقة هي إنام "خوتزبه "ذه ليست وقاحة ه بالنسبة لإلرسائيلينيف

هو معيار اإلرصار أن ن وييتعلم اإلرسائيل -اجليشاملدرسة أو سواء البيت أو أي مكان 

 .الذي حيميك من أن ترتك يف املؤخرة لسلوكا

هو و مدفيد جونحيب بإرسائيل.  األشكال الشائعة من املخاطباتوهذا واضح حتى يف 

 ستعارةريادي ومستثمر خماطر يف إرسائيل أن يستشهد بام يدعوه (مؤرشات األسامء امل

nickname barometer :("ية كيفلل استناداً  ما الكثري عن جمتمع تعرفأن  كيمكن

كان الوحيد يف العامل حيث يكون . إرسائيل هي املاملجتمع نخبةإىل  أفراده هبا يشري التي

 ومازال يتحدث هبذه اللغة بعض هيود أوروبا الرشقية. *
 الرقيب: رتبة يف اجليش أدنى من الضباط. **

                                                           



  

 مستعارة  ألقاب -بام فيهم رئيس الوزراء وقادة اجليش -يف موقع السلطة من مجيع لد

 .الشعببام فيهم عامة يستخدمها اجلميع 

 "أسامء  شارون أرييلوالسابق  نتنياهو بنيامنييطلق عىل رئيس الوزراء اإلرسائييل احلايل 

. رئيس "ليعازرابن (فؤاد)  بنيامني ". رئيس حزب العمل السابق هو "آريك"و  "بيبي 

ن رئيس . يف الثامنينيات كا"يعلون(بوغي)  موشيه "أركان قواعد الدفاع اإلرسائيلية هو 

 بينام  "فيهتزي (موشيه ونصف). موشيه "اع اإلرسائيلية األسطوري أركان قوات الدف

ب بـ( ليفي كان كام  ،قائد سابق آخر للجيش يف تاريخ االرسائيليني وهو ستة أقدام بستة) لقّ

.  "ايتان(رافول) رافئيل "و  ،"اليعازر(دادو) ديفيد "، و "زيفي(غاندي)  مرهيافا "

يف احلكومات  اً كبري اً وزيريف حني أن . "البيد(توومي)  يوسف "ينوي هو مؤسس حزب ش

ب بـ بوجي) "هريزوغ اسحاق " هو االرسائيلية املتعاقبة ال تُستعمل إن هذه األلقاب . (لقّ

وهذا ما يُمثل ولكن باألحر بشكل منفتح ومن قبل اجلميع.  ،وراء ظهور املسؤولني

 .مدفيدسب مستو عدم الرسمية يف إرسائيل بح

بعض  يدعوه إن التوجه اإلرسائييل وعدم التمسك بالرسميات يأيت أيضاً من تسامح ثقايف

. يعتقد معظم املستثمرين املحليني أنه "الفشل الذكي"أو  "الفشل البنّاء"بـاإلرسائيليني 

حقيقي. الفشل، فإنه من املستحيل حتقيق إبداع لعدد الكبري من حاالت لبدون التسامح 

يف  -الفاشل وأسواء الناجح  -عاملة كل أشكال األداء مل توجهيف اجليش اإلرسائييل يوجد 
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حمايد القيمة. طاملا أنه تم النظر بذكاء ال  أمركأحياناً التدريب واملحاكاة وحتى يف املعارك 

 تمّ تعلمه. قد ما فإن هناك يشءً  للخطر،بتهور 

، أنه من الرضوري التمييز امعة هارفارديف كلية األعامل بج األستاذ لورين غاريوكام قال 

هبذا يف إرسائيل يتم البدء  )۳( ."*الروليت عجلةبني بشكل جيد و دروسةجتربة م" :بني

ال هنتف "يقول أحد مدريب الطريان: كام التمييز يف مرحلة مبكرة من التدريب العسكري. 

 )٤( ."داء اجليد، وال نطردك لألداء اليسءلك بشكل مفرط لأل

أن رواد األعامل الذين  ٢٠٠٦يف الواقع، كشفت دراسة أجرهتا جامعة هارفارد يف عام 

يفشلون يف رشكاهتم السابقة لدهيم عىل األغلب فرصة واحد من مخسة للنجاح يف الرشكة 

اد ليست أقل من فرصة رو كام أهنامعدل نجاح أعىل من املحاولة األوىل هي والتي  ،التالية

 )٥( األعامل الذين لدهيم نجاحات سابقة.

جتاه  بلداً آخر لديه تسامح عال **السعادةمؤلف كتاب جغرافية  إيريك وينرييصف 

وهذا صحيح أيضاً بالنسبة  )٦( "منطلق غري ديني كالوالدة من جديد لكن من" :الفشل

 ا جيعلها أسهل مكانمم ،للقوانني اإلرسائيلية املتعلقة باإلفالس وتأسيس رشكات جديدة

يف الرشق األوسط وإحد أسهل األماكن يف العامل لتأسيس الرشكات اجلديدة،  لذلك

 امر.أو عجلة احلظ وهي لعبة موجودة يف نوادي الق *
** The Geography of Bliss  : يروي فيه مؤلفه أحداث رحلته بحثاً عن السعادة يف ٢٠٠٨كتاب صدر عام ،

 بعض بالد العامل. وقد حقق هذا الكتاب ضجة كبرية، ومل يرتجم الكتاب للعربية بعد.
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 نياإلرسائيليني متعجلأن عتقاد االهم أيضاً برشكتك السابقة. لكن هذا يس حتى لو أفلست

 عن الفرصة التالية. بحثاً  لألماموينطلقون  ،دائامً 

أن سكاهنا فظني. فاإلرسائيليون يسألون الناس األوىل غالباً ما جيد من يزور ارسائيل للمرة 

أو تكلفة سيارهتم، حتى أهنم  عن أعامرهم أو كيف تبدو شقتهم بالكاد قد التقوهمالذين 

سيخربون اآلباء اجلدد الذين يصادفوهنم يف متاجر البقالة أن مالبس أطفاهلم ال تبدو 

هو صحيح عن  -هيوديان، بثالثة آراء -مناسبة للطقس. وما يقال عن اليهود  وأمالئمة 

أمل من  ألشخاص الذين ال حيبون هذا النوع من الرصاحة بخيبةيصاب ا قداإلرسائيليني. 

 اإلرسائيليني، لكن البعض يراها صدقاً.

نقوم باألمر عىل الطريقة "لديه اسم مستعار أيضاً) : ( "إيدن(مويل)  شوميل "يقول 

مواجهة تارخيية من دون تكلف وهو هبذا يلخص  )۷( "اإلرسائيلية، نجادل حتى املوت.

وفريقها يف إرسائيل.  *يف سنتا كالرا Intel ل املدراء التنفيذين يف رشكةبني أفضحاسمة 

 يف اخلوتزبه.أيضاً كانت تلك دراسة حالة 

ذا املبدأ، بعد نزاع دام ألشهر طويلة كان يتعلق بأكثر من هلنتيجة  هي اليوم Intel إن نجاة

كان  من أصله. كان سيحدد إمكانية وجود احلاسب املحمولفقد ، فحسب إنتلرشكة جمرد 

 أكرب رشكة قطاع خاص من حيث عدد- إنتلقائد فريق العمليات اإلرسائييل يف رشكة  إيدن

 تاج معاجلات احلواسيب.املتخصصة بإن Intelمدينة بوادي السيليكون يف الواليات املتحدة يقع فيها مقر رشكة  *

                                                           



  

أخربنا قصة  )۸( مليار دوالر سنوياً. ١,٥٣ حالياً تبلغ صادراهتا  التي -ارسائيلاملوظفني يف 

 إرسائيل. مع إنتليف إرسائيل، ومعركة  إنتل

 -غرقها احلاسب لفعل أي يشءالزمنية التي يست وهي املدة -كانت رسعة معاجلة البيانات 

املعالج. ينقلب  تورسزدده رسعة ترانحت أمراً  سبةحومعظم التاريخ احلديث لل خالل

صدار شيفرة، متاماً كام أن األحرف إلالرتانزستور بني وضعية التشغيل واإليقاف وذلك 

ل الكلامت. يمكن ملاليني التقلبات تسجيل ومضاعفة البيانات يف عدد ال تستخدم لتشكي

هنائي من الطرق. وكلام كان الرتانزستور أرسع يف التقلب بني الوضعيتني (رسعة تردد 

الرتانزستور) كلام كان قادراً عىل تشغيل برجميات أقو وبالتايل حتويل احلواسيب من آالت 

 متعددة وآالت للرشكات.حاسبة إىل آالت ترفيه ووسائط 

يف الغالب من قبل علامء الصواريخ حتى السبعينيات تستخدم كانت احلواسب لكن 

. عدة مبان حتىب كانت حتجز مساحة عدة غرف أو يواجلامعات الكرب. بعض احلواس

منزلك رضباً من اخليال العلمي.  وكانت فكرة تواجد احلاسوب عىل سطح مكتبك أو يف

والذي  8088يف حيفا املعالج   Intel، عندما صمم فريق١٩٨٠ري يف عام غكل هذا بدأ بالت

أهنا كام ميغاهريتز)  ٤,۷۷كانت ترانزستوراته تنقلب برسعة مخس ماليني مرة يف الثانية (

 ب يمكن وضعها يف املنازل واملكاتب.يكفاية لتسمح بصنع حواسبام فيه الكانت صغرية 

ليكون بمثابة الدماغ ألول كمبيوتر  8088 املعالج اإلرسائييل IBM اختارت رشكة

لرشكة  رص احلوسبة. كان ذلك بمثابة فتح جديدما أطلق حقبة جديدة يف ع ، وهذاشخيص
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حروب  إنتل، ربحت IBM مع عقد":  مايكل مالونبحسب الصحفي و. إنتل

 )۹( ".املعاجلات

 ١٩٨٦ عام ية احلوسبة بالتحول حلجم أصغر ورسعة أكرب، بحلولتقناستمرت بعد ذلك 

يف القدس. كانت  متمركزاً  367األجنبي الوحيد ينتج معاجلات  إنتلكان مصنع معاجلات 

صغرياً للغاية من رسعة  رغم أنه يشكل جزءاً و .بالثانية ميغاهريتز ٣٣رسعة معاجلته 

ألنه كان أرسع بسبع مرات من  "علة النارش"أطلقت عليه لقب  إنتلمعاجلات اليوم، إال أن 

الذي  "مور جوردون". كانت الرشكة ثابتة عىل مسار ختيله أحد مؤسسيها 8088املعالج 

 ةقلص حجم الرتانزستور إىل النصف كل ثامنية عرش إىل أربعسيالصناعة  متقدّ  تنبأ أن

قانون  عرف باسميؤ هذا التنبوكان . تقريباً  ضاعف رسعة معاجلتهاتتسو وعرشين شهراً،

هذا التحدي لتقديم معاجلات أرسع  عىل مقربة من. وتطورت صناعة املعاجلات مور

حيث كانت رسعة  ،دائامً تالحق هذا التحدي  أسواق األسهمو وأرسع. كانت الصحافة

 كل ما يقيس قيمة املعاجلات اجلديدة.هي تردد املعالج وحجمه 

. الطاقةعندما ظهر عامل جديد هو  ،٢٠٠٠واستمر هذا األمر بشكل جيد حتى عام 

، لكنها أصبحت تستهلك املزيد من موركانت املعاجلات تصبح أصغر وأرسع، متاماً كام تنبأ 

ستصبح مشكلة احلرارة املرتفعة وقريباً وتنتج املزيد من احلرارة.  ،بنفس الوقتالطاقة 

  احلواسباحلل الواضح باستخدام املراوح، لكن يفكان للمعاجلات مشكلة حرجة. 
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املحمولة جيب عىل املروحة الكافية لتربيد املعاجلات أن تكون كبرية لتتسع داخل اجلهاز. ما 

 ".جدار الطاقة"اسم املسدودة يطلقوا عىل هذه النهاية ن دفع خرباء الصناعة أل

يف إرسائيل أول جمموعة يف الرشكة الحظت ظهور هذه املشكلة. تم   Intelكان فريق

حيفا لتناول القهوة وإجراء جلسات ب إنتل الحقاً يف فرعمن الليايل ختصيص الكثري 

حل ملشكلة جدار الطاقة. كان الفريق اإلرسائييل يركز أكثر إىل ل توصالعصف الذهني لل

ب يتصميم املعاجلات للحواس أي "قابلية التحرك"آخر عىل ما يعرف باسم  أحدمن أي 

جعلت  التوجهاملتنقلة. عند مالحظة هذا  كل األجهزة املحمولةلوبالتايل  ،املحمولة

فرعها يف إرسائيل مسؤوالً عن تطوير وصنع املعاجلات املتنقلة لكامل   Intelرشكة

 الرشكة.

من منحهم هذه املسؤولية، استمر الفريق اإلرسائييل يف مقاومة أن يكونوا كام  عىل الرغم

املتخرج  "بريملرت(دادي)  افيدد "يف إرسائيل   Intelفرع مديرريدهم الرشكة األم. رشح ت

والذي بدأ تصميم  *اخلاص بإرسائيل) MIT بمثابة معهدوهو (  Technion ختنيونمن 

كانت أن جمموعة التطوير يف إرسائيل  ، رشح١٩٨٠ عام من Intel-Israelاملعاجلات يف 

لة حتى قبل أن يطلب منها أن تصبح جمموعة مسؤو ،تقدم األفكار حول القدرة عىل التنقل

تلك  إحدIntel. )۱۰(  عن املعاجلات املتنقلة، والتي كانت ضد احلكمة املعروفة يف رشكة

روين  كان أتت عندما كانت طريقة للتخلص من جدار الطاقةالتي األفكار غري التقليدية 

 يف أمريكا مها من اجلامعات البحثية املختصة بتدريس العلوم. MITيف إرسائيل و معهد    Technionمعهد *
                                                           



  

يتسىل بطريقة لصنع معاجلات ، نهايف إرسائيل حي  Intelأفضل مهنديس أحد وهو فريدمان

أهنا الطريقة ب صنع معاجلات أرسعلقليلة استهالك الطاقة وذلك بعكس العقيدة السائدة 

يشبه صنع سيارات متيش برسعة أكرب من هذا ملنح مزيد من القوة للرتانزستورات. كان 

ك ورسعة خالل ترسيع عمل املحركات وتدويرها. بالطبع كان هناك رابط بني رسعة املحر

ا ممسيدور برسعة أكرب سيصبح حاراً جداً الذي السيارة، لكن يف نقطة ما فإن املحرك 

 )۱۱( رسعتها. من تبطئ السيارةألن بعدها يؤدي س

يشبه نظام ناقل  من خالل يشءوالفريق اإلرسائييل أن حل املشكلة كان  فريدمانك درأ

ركة يف السيارات. إذا متكنت من تغيري ناقل احلركة فيمكنك تشغيل املحرك ببطء أكثر احل

من  ةبطريقة خمتلفاألمر بينام جتعل رسعة السيارة أكرب. ويف املعاجلات كان يمكن إنجاز هذا 

لكن التأثري كان واحداً. ال حتتاج الرتانزستورات منخفضة  ،خالل تقسيم التغذية يف املعالج

الطاقة ألن تنقلب بني الوضعيتني برسعة. أي كأنك تغري ناقل احلركة يف السيارة  استهالك

 إىل حركة أعىل وهو ما جيعله قادراً عىل تشغيل الربامج أرسع.

، اعتقد كالرا سانتاة يف اإلرسائييل ابتكاره إىل املقر الرئييس للرشك إنتلعندما قدم فريق 

يمكن أن يكون أفضل من سيارة تسري ما الذي ون أن مدراءهم سيسعدون للغاية. املهندسو

ما رآه الفريق اإلرسائييل كإبطاء رسعة دوران ؟ دون أن ترتفع حرارهتامن برسعة أكرب 

املحرك رأته الرشكة األم كمشكلة كبرية. بالنهاية فإن كامل الصناعة تقيس قوة املعاجلات 

 دد.الرسعة التي يمكن أن يدور املحرك هبا: رسعة الرت بمقدار
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مل يكن حمرك إن مل يكن مهامً أن تشغل املعاجلات اإلرسائيلية الربامج برسعة أكرب. 

إن حمليل وول سرتيت فيدور برسعة كافية  -رانزستورات املعالجاملؤلف من ت -احلاسوب 

 عىل األداء بجانب مؤرش بناءً  إنتلسيتحدثون عن جاذبية (أو عدم جاذبية) سهم رشكة 

حماولني بذلك حثّ الصناعة  "رسعة تردد أقل: بع.، ردد أكرب: اشرترسعة ت " يقول: قياس

ن، لكن هنا كانت القضية اهذا املؤرش أصبح قديامً وعفا عليه الزم أناعتبار عىل والصحافة 

بالتخيل  Fordكان األمر مشاهباً إلقناع . مورقانون من أطلقت نفسها هي  إنتلألن كلها، 

أن  *Tiffany’s أو اخباراألحصنة يف املحركات.  عن سعيه إلضافة املزيد من طاقة

.  حجم القرياط ليس مهامً

مل نكن يف السياق املتعارف عليه، كانت رسعة الرتدد هي امللك ": فريدمان روين كام يذكر

  )۱۲( "وكنا نحن يف اخلارج.

 عىل كامل املرشوع.تعليق العمل  إنتلاجلات يف قطاع املع مدير وتيلينيأ باول حاول 

س مبدأ رسعة الرتدد يف كل أنشطة  ما إذا هم حياولون عقد اجتامع إلقرار  ، واآلنإنتلتكرّ

 كانوا يرغبون بتغيريه أم ال.

تأسيس الدولة، زمن ، فبالعودة إىل اإلرسائيلينيجزء من ثقافة هي االجتامعات الدورية إن 

 ١٩٤٧منذ هناية آذار إىل هناية أيار  -*ارسائيل جورج واشنطن - نديفيد بن غوريوعقد 

 رشكة مصوغات وجموهرات أمريكية *

 يقصد هنا أن بن غورين يعترب مؤسس ارسائيل كام أن جورج واشنطن يعترب مؤسس الواليات املتحدة. *

                                                           



  

وذلك حتسباً للحرب التي كان يعرف  ،اجتامعات لبحث استعداد اجليش لفلسطني اليهودية

الليايل يف اجتامعات وحتقيقات أهنا قادمة عندما تعلن إرسائيل استقالهلا. قىض األيام و

ف رتبهم. وذلك قبل أكثر من ستة أشهر من استامع لضباط اجليش عىل اختالوجلسات 

بن كان  إىل مدن إرسائيلية وأخر عربية. تقديم األمم املتحدة خلطة تقسيم فلسطني

ن املرحلة التالية يف الرصاع العريب اإلرسائييل ستكون خمتلفة بشكل أمتاماً مدركاً  غوريون

ل الدولة. كان يقبل تشك يف فرتة ماكبري عن احلرب التي خاضتها امليليشيات اليهودية 

عليهم الرتاجع خطوة إىل الوراء، يف وسط الرصاع الدائر، والتخطيط للتهديدات الوجودية 

 التي كانوا مقبلني عليها.

علينا "رسالة يعرب فيها عن ثقته باستعداد رجاله:  بن غوريونويف هناية اللقاءات، كتب 

أن لدهيم يشء ما. يف الواقع يؤمنون ن صميم قلب الرجال الذين م ،القيام بالعمل الصعب

ليس لدهيم يشء، لدهيم إرادة قوية وقدرات كامنة، لكن عليهم أن يعرفوا أنه من أجل صنع 

 )۱۳( "حذاء فعىل املرء أن يتعلم الرتقيع.

ه نفس الرسالة. حيث رأوا يعلم ذلك، لكن الفريق اإلرسائييل كان يعطي أوتيلينيمل يكن 

أن يتجنب ذلك  أوتيلينين من ووأراد اإلرسائيلي ،"جدار الطاقة"تتجه إىل  إنتلكيف أن 

منهج التكنولوجي للوالتفكري يف تغيري أسايس  ،التقليدي النهجمن خالل الرتاجع ونبذ 

لفريق لتقييد حرية حركة ا يستعدونن يف سانتا كالرا وكان املدراء التنفيذي لرشكة.با

 اإلرسائيليني كانوا يسافروناإلرسائييل. وبحسب بعض الذين تعرضوا للمضايقات فإن 
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 اً أسبوع بريملرت ديفيدساعة بني تل أبيب وكاليفورنيا. قىض  ٢٤وعىل مد بشكل متكرر 

كل شهر يف سانتا كالرا واستغل معظم وقته للضغط عىل قضية الفريق   منكامالً 

 اإلرسائييل.

لتخيل ضاحها هي أنه طاملا هناك خطر يف اإينقاط التي حاول اإلرسائيليني كانت إحد ال

 فرومهان دوفقال كام أكرب يف التعلق هبا أيضاً.  اً هناك خطر عن عقيدة رسعة الرتدد، فإن

 فإن لإلبداعجل إنشاء ثقافة حقيقية أل"إرسائيل يف وقت الحق: -إنتلمؤسس فرع 

 )۱٤( "تحقيق املكاسب.ب أقو من األمل أنه يثبتاخلوف من الفقدان غالباً ما  إحساس

إرسائيل. وكان لديه األمل ب إنتلطويالً زرع ثقافة اخلالف واجلدال يف فرع  فرومهانحاول 

قال إن هدف القائد . بأن هذه الروح سوف تؤثر عىل املقر الرئييس للرشكة يف سانتا كالرا

و تعظيم املقاومة وذلك بمعنى تشجيع اخلالف واالختالف. عندما تقع رشكة ما يف أزمة، ه

فإن النقص يف املقاومة واخلالف يمكن أن يكون بحد ذاته مشكلة كبرية. يمكن أن يعني 

بشكل كايف أو أن املعارضة قد اختفت. فإذا  اً ذلك أن التغيري الذي حتاول فعله ليس متدرج

 يف مشكلة. أنتبأن املوظفني يف الرشكة خيتلفون معك، ف مل تكن عىل دراية

أن يف كل مرة كان يظهر واإلرسائيليون جيادلون مدراءهم األمريكيني. كان يف ذلك الوقت 

وقريباً أصبح لدهيم الدليل القاطع حول دقاإلرسائيليني أبحاث أفضل وبيانات أ لد .

 إما أن تقود يف نتليمكن إلئيليون لإلدارة: كام قال اإلرساالصناعة.  إليه تتجه املسار الذي

 .خترج من السوقذلك االجتاه أو 
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 أبحاثأصبح من املستحيل مقاومة  فقد رأيه. أوتيلينيأخرياً غريّ املدير التنفيذي 

إرصارهم الدائم. يف  من احلديث عن دون احلاجة ملزيد ،والرد عليها الساحقة نيياإلرسائيل

تيمناً باسم نبع  *Banias بانیاس الرمزيمحل االسم الذي  - ديداجلعالج امل ٢٠٠٣آذار 

. Centrino باسم للحواسب املحمولة أُطلق كمعالج -ماء موجود يف شامل إرسائيل

تي ال غيغاهرتز Pentium ۲,۸ نصف تردد معاجلات من بقليلكانت رسعة تردده أكثر 

سعر لكنه أعطى ب سطح املكتب، وتم بيعه بأكثر من ضعف اليواسخمصصة حل كانت

 مستخدمي احلواسب املحمولة إمكانية التنقل والرسعة التي حيتاجوهنا.

باقي الرشكات األخر و إنتلإن التحول إىل مفهوم التصميم اإلرسائييل أصبح يعرف يف 

يف املفهوم من عملية  اً قاسي اً . حيث أنه كان تغري"right turn التحول الصحيح"باسم 

ة الرتدد نحو األعىل دون االنتباه إىل احلرارة املنبعثة أو الطاقة التنقل البسيطة يف رسع

ليس يف جمال  "التحول الصحيح  "تطبق طريقة  إنتلالكهربائية الالزمة. أصبحت 

 ب سطح املكتب.يبل حتى عىل معاجلات حواسفحسب، معاجلات احلواسب املحمولة 

 اجلديدة كانت اهليكلية إرسائيل حول يف إنتلوبالنظر إىل الوراء فإن احلملة التي شنها فريق 

جمرد أن املهندسني يقومون بعملهم. لقد اهتموا بمستقبل كامل الرشكة ومل يكن من  أكثر

ونتيجة لذلك  ، بل كان من أجل فوز حرب املنافسة.إنتلالرصاع من أجل فوز معركة يف 

بعدها أصبح يشكل سابقاً  إنتلالذي سخرت منه  التصميم اإلرسائييل اجلديد هيكليةفإن 

  اجلوالن السوري املحتل جنوب غرب سوريةهذا النبع يف يقع *
                                                           



  

مل  إنتللكن  .٢٠٠٥و ٢٠٠٣بني  % خالل الفرتة ما١٣نمو املبيعات بنسبة لنقطة ارتكاز 

 ٢٠٠٦يف عام إال أنه بالرغم من النجاح املبدئي، فهتديدات الصناعة بعد.  حيال واثقةتكن 

إىل أدنى نقطة هلا منذ إحد عرشة سنة.  إنتلأدت املنافسة اجلديدة إىل تقلص حصة 

 % بسبب خفض الرشكة األسعار للمحافظة عىل مركزها املسيطر٤٢بطت األرباح بنسبة هو

 )۱٥( .يف السوق

 عن معاجلات أوتيلينييف هناية شهر متوز عندما كشف  ٢٠٠٦ عامكانت النقطة املضيئة 

Core 2 Duo معاجلات التي تلت Pentium  طبقت معاجلات. إنتلمن 

Core2Duo  قدمها الفريق  إضافةمفهوم التحول الصحيح إىل تطويرات أخر

 ٥٠٠للجمهور البالغ عددهم  أوتيلينياملعاجلة ثنائية النو. وقال باإلرسائييل تدعى 

إنّ هذه أفضل معاجلات قمنا بتصميمها "يف سانتا كالرا  الرئييس إنتلمقر رشكة بشخص 

جمرد تغيري يف  أكثر منأهنا  واصفاً إياها ".اآلن إىلات صنعناها حتى اآلن، وأفضل معاجل

بل هي قفزة ثورية. وظهرت خلفه صور املهندسني الفخورين باملعالج اجلديد  ،الزيادة

 إنتليف حيفا عرب األقامر االصطناعية. كان سهم  إنتلحيث تم إجراء بث مبارش من فرع 

%. أطلقت ١٦العام، ويف هذا احلدث قفز  % طوال الفرتة السابقة من نفس١٩منخفضاً 

 عىل فريق التصميم اإلرسائييل.معظمها عتمد يخالل مئة يوم  اً جديد اً معاجل ٤٠بعدها  إنتل

حول  إنتلالذي كان اليزال مقيامً يف حيفا لكنه يدير فرق التطوير لرشكة  فريدمانقال 
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 ننتجواآلن  ،أحديريده ال  نصمم شيئاً  كنا سنوات قبل بضع أمر ال يصدق،إنه " :العامل

 "معظم عائداهتا. إنتل حتقق بفضلها املعاجلات التي

الذي  يدمانيفر دوغ يقول. إنتلما بدأ كنقطة منعزلة تقع خلف املحيط أصبح حمور حياة 

أنقذ "أن الفريق اإلرسائييل  American Technology Research يف حملالً  يعمل

حيفا مرشفيهم ومدراءهم يف الرشكة، فإن موقع   فرعون يفاملطور ولو مل يتحدَّ  "الرشكة.

 .كثرياً  تراجعقد يكون س رباملاليوم  يالعامل إنتل

 ملشكلة الطاقة  حلاإلرسائييل عن  إنتلبحث فرع أدنعتقد ال إننا. لتحقيق أرباح أخر 

لكن بشكل  ،ب تستهلك الكثري من الكهرباء حيث نبقيها تعمل طوال الوقتياحلواس أن

مدير اقتصاديات الطاقة  نريسك جون. قام بالفعل يل فإهنا تستهلك الكثري من الكهرباءإمجا

الرشكة لو استمرت  إنتلبحساب كمية الطاقة التي كانت ستستهلكها معاجلات  إنتليف 

حسب تصميم  "التحول الصحيح"تطويرها عىل الطريقة القديمة بدالً من اعتامد طريقة ب

ساعة من بالترياواط  ٢٠بنحو  مقدراً  الطاقة. كان التوفريالفريق اإلرسائييل منخفض 

لتشغيل أكثر  هي التي حتتاجهاالكهرباء خالل فرتة سنتني ونصف. وهذه الكمية من الطاقة 

يومياً. متواصلة ساعة  ٢٤واط لسنة كاملة عىل مد  ١٠٠مليون مصباح بطاقة  ٢٢من 

رحسبنا ما ": سكينرأشار  قدّ وهو ... كهرباء لاتكاليف يف دوالر  يرتوفري حوايل ملياب يُ

 ةأو إزالة بضعة ماليني سيار، الفحمب العاملة توليد الكهرباءعدد من مصانع يقاف إل مساوٍ 
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بشكل انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون  أثرأننا خفضنا  جداً  نو. نحن فخور.. الشوارع من

 )۱٦( "بفضل رشكتنا.كبري 

قلب بحل ثوري قام ب يف أن الفريق يف حيفا جاء بإرسائيل إنتلفرع  قصة ال تكمن أمهية

إن الفكرة اجليدة لوحدها ال يمكنها االستمرار مع وجود إدارة عنيدة بل  ،الرشكة فحسب

اإلرشادات السلطات األعىل بدالً من إتباع  صلبة. جيب أن تكون هناك إرادة ملقاومةومت

 . من أين تأيت هذه الوقاحة؟قطيصدرها املدراء ف التي

األمريكيني عندما كان شاهداً عىل ثقافة الرشكات  أحد زمالئهصدمة  بريملرت داديوصف 

حممرة من الرصاخ،  وجوهناكانت  ]خرجنا [من اجتامععندما " :اإلرسائيلية ألول مرة

 "ض اخلالصات املفيدة.فأخربته: ال يشء، وصلنا إىل بع ،سألني إن كان هناك خطب ما

يف ثقافات األعامل املختلفة، لكن بالنسبة  اً بغيض أمراً يعترب هذا النوع من املناظرات احلامية 

أخربنا أحد فكام لإلرسائيليني فإهنم غالباً ما يروهنا كأفضل طريقة لتجاوز املشاكل. 

طعت جتاوز الكدمات ما استإذا " :املستثمرين األمريكيني يف الرشكات الناشئة اإلرسائيلية

ر أحدهم يف يتحدثون وراء ظه اً . نادراً ما تر أشخاصكبريحترر  فذلك األنا، لغروراألوىل 

دائامً تعرف موقفك مع كل شخص. وذلك يقلل من الوقت املهدر   الرشكات اإلرسائيلية.

 "عىل الكالم الفارغ.

املسؤول عن  إنتلنفيذي لرشكة الت ديرإىل سانتا كالرا وأصبح نائب امل بريملرتانتقل بعدها 

عندما أعود ": قال لنا. تقريباً  قطاعه حوايل نصف عائدات الرشكة حيققاحلوسبة املتنقلة. 
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اللطف فيه  يكونأسهل يف بلد وذلك . نتللثقافة القديمة إللأشبه بالعودة  فذلك ،رسائيلإل

 ".ميزةأن يعترب أقل من 

بدأت  إنتلرشكة ات املتحدة هائلة لدرجة أن إن اختالفات الثقافة بني إرسائيل والوالي

 :الندواتهذه  كان يديرالذي  إيدن مويليقول ا. لربطهتقاطع الثقافات  ندوات عنتطبق 

قول أن اليشء املثري ت املتحدة األمريكية، يمكنني البعد العيش خلمس سنوات يف الواليا"

ثقافة ال ك اإلرسائيليون تلكال يمللالهتامم يف اإلرسائيليني هو الثقافة التي لدهيم. 

 ومناقشة كل يشء،منذ الوالدة عىل حتدي املسلامت والسؤال  تربيتنايتم . االنضباطية

 أكثر تعقيداً بكثري مخسة إرسائيلينيإن إدارة " قائالً: يضيفوكنتيجة لذلك،  "واالبتكار.

ملاذا  ’من  دءاً ن] سيتحدونك يف كل يشء، بوئيلي[اإلرسا ماً، ألهنمخسني أمريكيإدارة  من

 )۱۷( " ‘ مديرك؟أنا مديري؛ ملاذا لست أنت 
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 الفصل الثاني
 

 ميدان معركة رجال األعامل

في السوریة، ھو أفضل مھندس تنفیذي  قائد الدبابة االسرائیلي الذي حارب في أحد الحروب 
 الم.الع

ً قادة الدبابات ھم األفضل    مع الظروف. بأدق التفاصیلویتكیفون  ،عملیا
 یستند ھذا لخبرة عشرین عاماً من العمل معھم ومراقبتھم 

 إیریك شمیدت

 

يف يوم السنة اليهودية  بأكملها األمةعقت ، صُ ١٩٧٣يف السادس من ترشين األول عام 

حرب يوم الغفران هبجوم هائل مفاجئ.  يفاملقدس، انطلقت اجليوش املرصية والسورية 

 خالل ساعات خط دفاع ارسائيل عىل طول قناة السويس.خرقت القوات املرصية ف

املفرتض أن تقف فيها دبابات القوات  من اجتاح مشاة اجليش املرصي املواقع التي كانو

وراء  مئات من دبابات العدو تتقدم لألماموكانت اإلرسائيلية لتحارب يف حال اهلجوم، 

 خط الدفاع األويل.

حرب األيام ب كان ذلك بعد ست سنوات فقط من النرص العسكري األعظم إلرسائيل

عام  قبل تلك احلربف، كله محلة غري متوقعة أرست أنظار العامل التي كانتو ،*الستة

ستسحق من قبل اجليوش  وكأهنا عاماً عرش  ةتسعال ذات، بدت الدولة االرسائيلية ١٩٦٧

 .١٩٦٧وهي حرب حزيران عام  *
                                                           



  

ستة أيام من املعركة هزمت  التي كانت مستعدة لغزوها عىل كل جبهة. وبعدالعربية 

وسعت حدودها بأخذها و ،ارسائيل يف وقت واحد القوات املرصية واألردنية والسورية

مرتفعات اجلوالن من سوريا، والضفة الغربية والقدس الرشقية من األردن، وقطاع غزة 

 وسيناء من مرص.

أن الدول العربية قد بعدها ني إحساساً باملناعة. مل يتخيل أحد كل هذا االرسائيليأعطى 

اإلحساس بأن العرب إذا جترؤوا وهامجوا  كان حتى يف اجليش،وختاطر هبجوم شامل آخر. 

 .١٩٦٧ستقهر جيوشهم برسعة كام حدث متاماً عام فارسائيل 

الرفيع من ط اخلمل يكن . ١٩٧٣للحرب يف ترشين األول  مل تكن ارسائيل مستعدة ذال

ي أبداً للهجوم املرص الدفاعات التي واجهها املرصيون يف عبورهم قناة السويس مالئامً 

ألوية دبابات متمركزة بني القوات املرصية  وراء خط اجلبهة املهدم ثالثكان الساحق. 

 من اجلبهة. واحد منها فقط قريبكان واملتقدمة وقلب األرايض االرسائيلية. 

ميل ست ومخسني  ١٢٠أن يدافع عن خط جبهة بطول  يُفرتض بهذي كان يضم اللواء ال

شتبك مع القوات املرصية يانطلق مع رجاله لالذي دبابة فقط، بقيادة العقيد آمنون ريشيف. 

واحدة تلو األخر. لكن مل يكن هناك أي دبابات مرصية  تتفجرلكنه رأ دباباته  ،املهامجة

ي كان لذا السالحللدبابات عىل مد البرص. ما نوع أسلحة مضادة  يأو أيف األفق معادية 

 سقط رجاله؟ي
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، وهو RPG تُرضب بالصواريخ املحمولة عىل الكتف كانت اعتقد يف البداية أن الدبابات

ورجاله  ريشيفالسالح التقليدي املضاد للدبابات الذي تستعمله قوات املشاة. تراجع 

 القصري هلذه الصواريخ. لكن الدبابات قليالً كام تمّ تدريبهم، ليكونوا خارج املد

استمرت باالنفجار. أدرك اإلرسائيليون حينها أهنم يرضبون بسالح خمتلف، أشبه ما يكون 

  بيشء خفي.

وعندما هاجت املعركة ظهرت معلومة. أرسل قادة الدبابات الذين نجوا من الرضبات  

حظوا ضوءاً أمحر يتجه نحو تقارير لآلخرين بأهنم مل يروا شيئاً، لكن الذين بقرهبم ال

جدت عىل األرض للدبابات االرسائيلية  الدبابات املستهدفة. كانت تقود األسالك التي وُ

 The Sagger املنكوبة. اكتشف القائد حينها سالح املرصيني الرسي: الساجر

، والذي يعني اسمه سريجي بافلوفيتش نيبوبيديميتم تصميم هذا السالح من قبل  

قهر"اً يف روسيا: األخري حرفي ، ويف البداية تم تزويد ١٩٦٠، تم اخرتاع الساجر عام "ال يُ

هذا السالح اجلديد للدول األعضاء يف حلف وارسو، لكن أول استعامل مثبت له يف معركة 

كان عىل يد اجليوش املرصية والسورية يف حرب يوم الغفران. كانت خسائر اجليش 

املية واجلنوبية أربعمئة دبابة مدمرة، وستمئة دبابة معطوبة االرسائييل عىل كلتا اجلبهتني الش

دبابة،  ٢٩٠لكن يمكنها أن تعود ألرض املعركة بعد إصالحها. يف قسم سيناء سقطت 

 واحدة منها أُصيبت يف اليوم األول. ١٨٠
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كانت تلك الرضبة كبرية لسمعة اجليش االرسائييل الذي ال يقهر. جاءت نصف اخلسائر 

 والنصف اآلخر من الساجر. RPGرضبات الـتقريباً من 

كان الساجر صاروخاً موجهاً عن طريق األسالك، ويمكن إطالقه من قبل جندي واحد 

مرت أي  ٣٠٠٠ -املسافة التي يستطيع خالهلا تدمري دبابة-مستلقٍ عىل األرض. كان مداه 

 )۱( وأكثر قوةً أيضاً.، RPGأكرب بعرش مرات من مد الـ

 ،خلفهاالرامي يختبئ لكل جهاز إطالق يمكن أن يعمل وحده وال حيتاج حتى لشجرية 

 تكفي كتلة رملية صغرية يف الصحراء.بل 

لتوجيه  (joystick) اً يستعمل مقودثم عىل الرامي أن يطلق الصاروخ باجتاه الدبابة فقط 

يسمح له السلك  ،املا ير اجلندي الضوء األمحرطوالضوء األمحر يف مؤخرة الصاروخ. 

 )۲( وملسافة كبرية. ،بدقة نحو اهلدفه متصالً بالصاروخ بتوجيه ىبقيالذي 

علمت املخابرات االرسائيلية عن هذا السالح قبل احلرب، بل ووجدت منه حتى. وكان 

حدود املرصية خالل حرب االستنزاف التي بدأت بعد حرب ذلك أثناء عملية عبور لل

مبارشة. ولكن كبار الضباط اعتقدوا أن صواريخ الساجر جمرد سالح عادي مضاد  ١٩٦٧

. ورغم ١٩٦٧للدبابات، وليس خمتلفاً بشكل جوهري عن الذي واجهوه بنجاح يف حرب 

وير أي يشء ملواجهة هتديد كانوا موجودين فعالً، إال أنه مل يتم تطقد أن املعارضني هلم 

 الساجر، وهكذا تم األمر من وجهة نظرهم.
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ورجاله أن يكتشفوا بأنفسهم نوع السالح الذي يرضهبم وكيف عليهم  ريشيفكان عىل 

 أن يكافحوه، كل ذلك يف حرارة املعركة.

الباقني أن لد الساجر بعض نقاط  ريشيفبناءً عىل تقارير الرجال، الحظ ضباط 

يطري ببطء نسبياً، ويعتمد عىل بقاء الدبابة املستهدفة عىل مرأ عني الرامي.  الضعف: فهو

لذلك ابتكر االرسائيليون طريقة جديدة: عندما تر أي دبابة ضوءاً أمحر، فعليهم التحرك 

 عشوائياً وإطالق النار باجتاه الرامي غري املرئي.

امي عن ضوء الصاروخ األمحر سيحجب الغبار املثار من الدبابات املتحركة خط رؤية الر

 املميت، والنريان املضادة ربام متنعه من إبقاء عينه عىل الضوء أيضاً.

أثبتت هذه الطريقة اجلديدة نجاحها، وأصبحت بعد احلرب الطريقة التي تم تبنيها من قبل 

ر خالل سنوات من  حلف قوات الناتو يف النهاية للتصدي لتهديد هذا السالح. إهنا مل تُطوّ

ممارسة التامرين يف الكليات العسكرية، أو تم وصفها يف كتيب دليل العمليات اخلارجية؛ 

 لقد تم ارجتاهلا من قبل اجلنود عىل اجلبهة.

كاملعتاد يف اجليش االرسائييل، يأيت اإلبداع التكتيكي من األسفل لألعىل، من األفراد قادة 

اً مع أولئك اجلنود يف اجليوش الدبابات وضباطهم. من املحتمل أن ذلك ال حيدث أبد

األخر الذين ينبغي عليهم أن يسألوا الرتب األعىل منهم عن حل املشكلة، أو ربام ألهنم 

ال يملكون الصالحية للترصف بمفردهم. ومل يروا شيئاً مميزاً حتى يف أخذهم مسؤولية 

 اخرتاع وتبني ونرش تكتيكات جديدة يف الوقت املالئم وبرسعة فائقة.
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زال ما فعله هؤالء اجلنود فريداً. فلو أهنم عملوا يف إحد الرشكات العاملية أو يف أي ال ي

من اجليوش األخر قد ال ينتهي األمر معهم هكذا، ليس عىل مسؤوليتهم الشخصية عىل 

الذي خدم يف اجليش االرسائييل كضابط اتصال  مايكل أوريناألقل. قال لنا ذلك املؤرخ 

 :من املحتمل أن املالزم يف اجليش اإلرسائييل يملك حرية أكرب باختاذ "مع اجليوش األخر

.۳( "القرار من نظرائه يف جيوش العامل األخر( 

هذا املد من حرية اختاذ القرار قد تم إثباته يف ثقافة الرشكات التي مررنا هبا يف الفصل 

يف اجليش االرسائييل. عندما يفكر أحد  -إن مل يكن عىل درجة أكرب-يضاً األول، وهو سائد أ

، فإنه يفكر يف التدرجات الصارمة والطاعة الثابتة للرؤساء،  ما بالثقافة العسكرية عادةً

وقبول املجند حلقيقة أنه جندي، وهو صغري وغري مطلع عىل املعلومات، كمسنن صغري يف 

ينطبق يف اجليش االرسائييل. كل شخص يف ارسائيل قد  عجلة كبرية. لكن هذا الوصف ال

خدم يف اجليش االرسائييل تقريباً، حيث خيدم املواطنون اإلرسائيليون عادةً ما بني سنتني إىل 

 *ثالث سنوات بشكل إلزامي.

إن تفويض املسؤولية إىل األسفل يف اجليش االرسائييل هو لكال األمرين: الرضورة واخلطة. 

 The اخلبري العسكري الذي ألّف كتاب (البنتاغون وفن احلرباملؤرخ و لوتواكإدوار يقول 

Pentagon and the Art of Warوشارك بتأليف كتاب ( The Israeli Army: 

عي أهنا تعطي قيمة لالرجتال: اقرأ ما يقوله العسكريون الصينيون"  كل اجليوش تدّ

 خيدم معظم الشبان يف اجليش اإلرسائييل لثالث سنوات متواصلة، أما الفتيات فيخدمن لسنتني متواصلتني. *
                                                           



  

ال، لكن الكلامت ال ختربك شيئاً، جيب والفرنسيون والربيطانيون، كلهم يتحدثون عن االرجت

 )٤( "عليك أن تنظر إىل الرتكيب.

بالتحدث عن نسبة الضباط مقارنة بباقي األفراد املسجلني  لوتواكإلثبات وجهة نظره، بدأ  

يبه اهلرمي ضيق جداً يف يف اجليوش حول العامل، منتهياً بجيش إرسائيل، والذي وجد أن ترك

يتعمد اجليش االرسائييل إنقاص عدد املسؤولني يف املستويات  ": لوتواكاألعىل. يقول 

العليا. بمعنى أن هناك ضباط كبار أقل يصدرون األوامر، مسؤولون كبار أقل يعني 

 "مبادرات فردية أكثر يف الرتب األدنى.

 حيوي عدداً قليالً جداً من العمداء يف حديثه إىل أن اجليش االرسائييل لوتواكيشري 

واأللوية مقابل عدد كبري من املالزمني. نسبة الضباط الكبار إىل اجلنود املقاتلني واحد إىل 

مخسة يف اجليش األمريكي؛ يف اجليش االرسائييل تكون النسبة واحد إىل تسعة. وذلك 

ن القوة اجلوية لفرنسا صحيح أيضاً يف القوات اجلوية االرسائيلية، فرغم أهنا أكرب م

وبريطانيا، إال أن لدهيا ضباطاً كباراً أقل منهام. يقود القوة اجلوية االرسائيلية عميد بنجمتني 

 (عامد) وهو قائد ذو رتبة أقل مما هي عليه يف اجليوش الغربية.

ربام تكون النظرة الصارمة بالنسبة للواليات املتحدة رضورية جداً: فبعد كل يشء، اجليش 

ألمريكي أكرب، وخيوض حروبه حتى لو كانت بعيدة عن أرضه بثامنية آالف ميل، ويواجه ا

 املتطلبات اللوجستية الفريدة وحتديات أوامر االنتشار يف العديد من القارات.
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بغض النظر عن حجم كل جيش والرتكيب الصحيح له ومهامته املختلفة التي يواجهها، 

ة اجليش االرسا ئييل يف قمته هلا نتائج خطرية. دلنا عىل فائدهتا الرائد يف ففي احلقيقة إن خفّ

ذو الثالثني عاماً. كانت مسريته املهنية مثالياً جداً: انتقل  جلعاد فارهياجليش االرسائييل 

من جندي يف وحدة املغاوير عندما كان بعمر الثامنة عرش إىل آمر يف فصيل املشاة، وبعدها 

نيّ الحقاً ك ناطق باسم القيادة اجلنوبية وبعدها أصبح نائب قائد كتيبة يف جمموعة، ثم عُ

). وهو اآلن قائد لفوج مشاة ذو تصنيف متقدم، واألكثر تطوراً يف اجليش Haruv( املشاة

 االرسائييل.

التقينا به يف قاعدة عسكرية بمنطقة قاحلة يف وادي األردن. عندما تقدم نحونا، مل يدلنا 

اة الرسمي املموه) عىل أنه قائد هذه القاعدة. قابلناه قبل يوم شبابه وال كساءه (لباس املش

من وصول الدفعة القادمة من جمنديه اجلدد. سيكون مسؤوالً عن التدريب األسايس 

لستمئة ومخسني جندياً خالل األشهر السبعة التالية، معظمهم من املتخرجني حديثاً من 

ين ضابطاً وقادة جمموعات وعرفاء املدرسة الثانوية، باإلضافة إىل حوايل مئة وعرش

 )٥( وموظفني إداريني.

الناس األكثر إثارة هنا هم قادة املجموعات، إهنم مدهشون بكل تأكيد، ": فارهيقال لنا 

احد عىل الرغم من أهنم جمرد فتيان، قادة املجموعات ذوو الثالثة والعرشين عاماً. كل و

منهم مسؤول عن مئة جندي وعرشين ضابطاً ورقيباً وثالث مركبات. ذلك يعني بعد مجعه 
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مئة وعرشين سالحاً ومدفعاً رشاشاً وقنابل دخانية ويدوية، وألغام وغريها. كل يشء! .... 

 "إهنا مسؤولية ضخمة.

ة من قائد املجموعة أيضاً هو صاحب أقل رتبة جيب عىل صاحبها أن يتحمل مسؤولية قطع

تلك املنطقة، هناك قائد املجموعة  *إذا اخرتق إرهايب"األمر لنا:  فارهياألرض. كام رشح 

الذي يكون اسمه عليها. أخربين كم عدد األشخاص الذين هم يف الثالثة والعرشين من 

 "عمرهم حول العامل يعيشون مع هذا النوع من الضغط.

ر لنا  ء الفتيان. فخالل عملية يف مدينة نابلس التحدي اخليايل الذي يواجه هؤال فارهيصوّ

جندياً مصاباً مقبوضاً عليه يف أحد  فارهيبالضفة الغربية، كان لد إحد جمموعات 

املنازل من قبل إرهايب. وكان لد قائد املجموعة ثالثة أشياء حتت ترصفه: كلب هجوم، 

 وجنوده، وجرافة.

ات إضافية. وإذا أرسل اجلرافة لتهدم إذا أرسل اجلنود فهناك خماطرة كبرية بوقوع إصاب

 ذلك املنزل، فإن ذلك سيهدد حياة اجلندي املصاب.

د األمور أكثر من ذلك أن املنزل كان له حائط مشرتك مع مدرسة فلسطينية، ومازال  ما عقّ

صحفيون يوثقون كامل املشهد. يف ها. وكان عىل سطح املدرسة األطفال واملدرسني داخل

خالل  إلرهايب يطلق النار عىل كل من الصحفيني والقوات اإلرسائيلية.هذه األثناء كان ا

أن حياول استالم  لفارهيمعظم وقت املواجهة، كان قائد املجموعة لوحده، كان يمكن 

 هذه املصطلحات كام ذكرها املؤلفان. *

                                                           



  

هناك عدد الهنائي من "األمر عنه، لكنه علم أن عليه أن يعطي تابعه مداه يف حرية العمل: 

خطّط اجلنود إلنقاذ زميلهم املصاب، لكن  "لحلولاملعضالت للقادة. وليس هناك كتيب ل

اإلرهايب مازال بالداخل. عرف القائد أن طاقم املدرسة خائف من إخالء املدرسة، رغم 

. وعرف أيضاً أن  "املتعاونني"وجود اخلطر وذلك لكي ال يوسموا من قبل اإلرهابيني بـ

هم السبق الصحفي. كان الصحفيني لن يغادروا سطح املدرسة حتى ال يضيعوا عىل أنفس

 حل القائد عىل الشكل التايل: إخالء املدرسة باستخدام القنابل الدخانية.

حاملا خرج الطالب واملدرسون والصحفيون بسالم من املدرسة، قرر القائد أنه من اآلمن 

اآلن إرسال اجلرافة لدفع اإلرهايب لالبتعاد عن املبنى املجاور. عندما بدأت اجلرافة هبدم 

بيت، أطلق القائد الكلب املهاجم لتحييد اإلرهايب. ولكن عندما كانت اجلرافة تسقط ال

املنزل خرج إرهايب آخر مل يكن اإلرسائيليون يعرفون عنه شيئاً من املدرسة املجاورة. أطلق 

اجلنود النار وقتلوا هذا اإلرهايب الثاين. استغرقت العملية بأكملها أربع ساعات. كام أخربنا 

هذا القائد ذو الثالث وعرشين سنة كان وحده يف معظم األربع ساعات حتى " :فارهي

 "وصلت إىل هناك.

يرجع قائد املجموعة إىل القاعدة بعد حادثة كهذه، وينظر له اجلنود بشكل ": فارهيتابع 

خمتلف، هو نفسه يصبح خمتلفاً. لقد محل عىل كاهله مسؤولية حياة عدد كبري من الناس: 

ل املدارس الفلسطينيني، والصحفيني. انظر، هو مل يفتح أوروبا الرشقية، جنوده، وأطفا
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ولكن كان عليه أن يأيت بحلول ابتكارية حلاالت معقدة جداً. وهو ما يزال يف الثالثة 

  "والعرشين من عمره فحسب.

، طيار اهلليكوبرت ذو العرشين عاماً يف يويس كلنيسمعنا بعدها من أحد العمداء عن 

. صدرت له األوامر بإخالء جندي مصاب من عمق جنوب لبنان. *٢٠٠٦ن حرب لبنا

عندما قاد مروحيته لساحة املعركة كان اجلندي ممدداً عىل نقالة وحماطاً بنباتات نامية بشكل 

كثيف، مما أعاق هبوط املروحية أو احلوم بشكل قريب كفاية من األرض لسحب النقالة إىل 

 )٦( داخلها.

مل يكن هناك دليل ارشادات عن كيفية التعامل مع حالة كهذه، ولكن لو كان موجوداً فلن 

. استعمل الفتى مروحة الذيل اخللفية كآلة جز عشب طائرة كلنييويص أبداً بام قام به 

د يدفع املروحية ليخيل منطقة ليهبط هبا. كان من املمكن أن ينكرس الذيل يف أي حلظة، ما ق

نجح يف تشذيب الشجريات ليحوم قرب األرض بام  كلنيللتحطم عىل األرض، لكن 

 يكفي ليلتقط اجلندي املصاب. وتم إسعافه إىل املشفى يف ارسائيل وأُنقذت حياته.

كم عدد نظرائهم ": فارهيباحلديث عن قادة املجموعات الذين خدموا حتت يده، يتساءل 

ب الذين قد ال يزالون  يف سنتهم اجلامعية األوىل وقد اختربوا حاالت كهذه؟...كيف تدرّ

 "وتُنضج فتىً يف الثانية والعرشين ليحمل مسؤولية كهذه؟

م. إلرسائييل يمنع نرش معظم أسامئهيث أن اجليش امجيع أسامء الطيارين الواردة يف الكتاب هي أسامء ومهية، ح *

 (املراجع)

                                                           



  

ل الذي املد إن وّ  أحياناً  مفاجئ وقع له اجليش عنارص أصغر من لبعضٍ  السلطة فيها ختُ

 اسحاق الوزراء لرئيس األوىل الفرتة أثناء، ١٩٧٤ عام ففي. اإلرسائيليني القادة عىل حتى

 الوحدة نفس- اإلرسائييل اجليش يف ٨٢٠٠ الوحدة من شابة جندية اختطاف تم، رابني

 رئيس كان. اإلرهابيني قبل من -Fraud Sciences رشكة مؤسسا الحقاً  فيها خدم التي

 األمريكي القومي األمن وكالة توازي والتي- فاركاش زئيفي أهارون  العميد هو الوحدة

)NSA( -  أن رابني وطلب. رقيب برتبة املختطفة الفتاة كانت": رابني إنكار يذكر زال ما 

 من التي الرسية املعلومات عمق من قلقاً  كان لقد. املجندة هذه تعرفه عام بتفاصيل نزوده

 أخربنا، تعرفه ما ملخص عن ورقةً  رابني رأ عندما. عليها إطالع عىل تكون أن املمكن

 األرسار من كبرياً  عدداً  رقيب يعرف أن املستحيل من فوري؛ حتقيق إلجراء نحتاج أننا

 "هذا؟ حصل كيف. ارسائيل ألمن األمهية البالغة

كان مستغرباً، خاصةً بعد أن كان رئيس أركانٍ خالل حرب األيام الستة يف  رابنيرد فعل 

لرقيب الفرد لذلك قلت له: سيدي رئيس الوزراء هذا ا"القصة:  فاركاشارسائيل، تابع لنا 

جيب عليهم أن يعرفوا هذه  8200ليس لوحده. إنه ليس خطأً. كل اجلنود يف الوحدة 

األمور، ألننا إذا أوكلنا هذه األمور للضباط فقط، فببساطة لن يكون لدينا العدد الكايف 

إلهناء العمل، ليس لدينا ضباط كفاية. ويف الواقع، إن هذا النظام مل يتغري، ألنه من 

الذي يدير اليوم رشكة  فاركاش )۷( "ل لنا تقييد القوة البرشية، لبناء نظام خمتلف.املستحي

 م أنظمة أمنية مبتكرة للمرافق التجارية والسكنية، يقول ساخراً ومقارناً بني القو تقدّ
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امل األرض، وعامل القوة ع": "عوامل"الكرب وارسائيل، أن ارسائيل تفتقد أربع 

ولكن ال يمكننا القيام بيشء حيال ". وأضاف: "البرشية، وعامل الوقت، وعامل املوازنة

النقص يف عامل القوة البرشية، ال نستطيع تعيني عددٍ كبريٍ من الضباط كام تفعل البلدان 

  "األخر، لذلك لدينا الرقباء الذين يقومون حقاً بعمل املالزمني والعقداء.

ندرة القوة البرشية مسؤولة أيضاً عام يمكن أن يكون أمراً من أكثر األمور غرابة يف اجليش 

اإلرسائييل وهو دور قوات االحتياط. فخالفاً للبلدان األخر، متثل قوات االحتياط 

 العمود الفقري جليش ارسائيل. 

الدائم الذي  يكون دور قوات االحتياط يف معظم اجليوش مكمالً لقوات اجليش النظامي

يكون خط الدفاع األول للدولة. لكن ارسائيل بلد صغري جداً وحماط بأعداء يفوقونه عدداً، 

وكان ذلك واضحاً منذ البداية، ال يمكن أن يكون هناك جيش دائم كبري كفاية لصد هجوم 

شامل. بعد فرتة قصرية من حرب االستقالل، قرر زعامء ارسائيل تشكيل جيش فريد 

 ،االحتياط، حيث لن تكون قوات االحتياط وحدات كاملة فحسب قوات مرتكز عىل

ولكنها ستدار أيضاً من قبل ضباط احتياطيني أيضاً. وحدات االحتياط يف اجليوش 

األخر ربام تكون أو ال تكون مأمورة من الضباط الدائمني، ولكنهم قد يتلقون تدريباً 

ال يوجد " لوتواك معركة حقيقة. كام يقول ألسابيع أو ألشهر حتى، قبل أن يتم إرساهلم إىل

  "جيش معظم قواته رجال يتم إرساهلم لالشتباك بعد يوم واحد أو يومني من استدعائهم.
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مل يعلم أحد فيام إذا كان نظام قوات االحتياط االرسائييل الفريد من نوعه سيعمل أم ال، 

ليوم اجليش الوحيد يف العامل الذي ألنه مل يتم جتريبه أبداً. يعترب اجليش االرسائييل حتى ا

يف احلقيقة إهنا ": فريد كاجانحيوي نظاماً كهذا. كام يرشح لنا املؤرخ العسكري األمريكي 

طريقة فظيعة إلدارة اجليش. لكن االرسائيليني ممتازون فيها ألهنم ال يملكون خياراً 

 )۸( "آخر.

االحتياط االرسائييل هو مثال فقط عىل إبداع هذا البلد؛ وهو حمفز له أيضاً. عندما نظام 

يأمر سائقو سيارات األجرة املليونريات، كام قد يدرب الشبان ذو الثالثة والعرشين عاماً 

أعاممهم، فإن التسلسل اهلرمي للمجتمع سيقلّ تدرجيياً، يساعد نظام االحتياط يف تعزيز 

شوشة وغري اهلرمية والتي يمكن أن توجد يف كل سمة من سامت املجتمع روح اجلامعة امل

 اإلرسائييل، من غرف احلرب إىل غرف املدارس إىل غرف املدراء.

م قائد وحدة يف قوات االحتياط:  نايت رونأخربنا  كام "وهو حمام يف احلياة املدنية، ومقدّ

يقول اجلندي للعميد يف التدريب  الرتبة االجتامعية ال معنى هلا يف قوات االحتياط فقد

 )۹( "‘إنك تفعل هذا بطريقة خاطئة، ينبغي عليك أن تقوم هبذا األمر هكذا’

بتل أبيب يف فرقة  Apax Partnersاملستثمر املُخاطر مع رشكة  آموس غورنخدم 

ياط للخمس وعرشين سنة التالية. قال لنا: املغاوير خلمس سنوات كاملة، وكان جندي احت

كل ذلك الوقت مل أؤد التحية العسكرية ألي شخص أبداً، ومل أكن ضابطاً حتى. كنت "

 )۱۰( "جمرد جندي.
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يف تشكيالت االحتياط، يبقى اجلو مدنياً بشكل كبري رغم كل مظاهر "بأنه  لوتواكيقول 

 "احلياة العسكرية.

ال يتم ": غورنجلندي ال يتوقع منه إطاعة األوامر. لكن كام أوضح لنا هذا ال يقال 

تصنيف اجلنود االرسائيليني وفق املكانة االجتامعية؛ يتم تصنيفهم وفق ما هم جيدين يف 

 تعطى األوامر وتنفذ من خالل روح الرجال الذين لدهيم ": لوتواكأو كام يقول   "أدائه،

عمل لتنفيذه. لكن هرمية املكانة االجتامعية هي يشء أقل أمهية، وخصوصاً حني يتم جتاوز 

 "الفوارق احلادة يف العمر واملكانة االجتامعية كام يف أغلب األحيان.

ملاذا اجليش االرسائييل غري هرمي ومنفتح عىل االستجواب،  فاركاشعندما سألنا العميد 

عقيدتنا كتاب "كنه املجتمع والتاريخ االرسائييل بأكمله. أخربنا بأنه ليس جمرد جيش ول

هكذا قال بلهجة أوروبية خفيفة تعود لسنواته األوىل يف ترانسلفينيا. الكتاب "مفتوح

وهو تسجيل خمترص لقرون من النقش الرباين -املفتوح الذي كان يشري إليه هو التلمود 

ملطابق للمجادلة واملناقشة التي هي يف واملوقف ا -حول كيف ترتجم التوراة وتتبع قوانينه

 باإلضافة إىل روح اجلامعة الوطنية إلرسائيل.  أساس العقيدة اليهودية،

:  آموس أوزقال  ثقافة الشك "املؤلف اإلرسائييل، أن اليهودية وإرسائيل قد زرعا دائامً

ريات واجلدل، وهي لعبة مفتوحة النهاية من التفسريات والتفسريات املضادة، والتفس

كام يفتقر اجليش  )۱۱( "املعارضة. فمنذ بداية وجود احلضارة اليهودية عرفوا بجدهلم.

االرسائييل يف الواقع إىل اهلرمية التي تتخلل احلياة املدنية. بل من املمكن أن حيطم هرمية 
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طي األستاذ احرتاماً لطالبه، واملدير ملعلمه الديني يع": لوتواكاحلياة املدنية حتى. كام يقول 

من النوع الذي قد ال يربطه به  ‘من قوات االحتياط’... كام أن كل ارسائييل لديه أصدقاء 

أي نوع من العقد االجتامعي. النوم يف أكواخ أو خيم، وأكل طعام اجليش، واخلروج أليام 

 لفيات غالباً بال استحامم. يلتقي االحتياطيون من خ

؛ مازالت ارسائيل جمتمعاً بفروق اجتامعية أقل  اجتامعية خمتلفة جداً يف موطئ قدم متساوٍ

 "من معظم املجتمعات، ونظام االحتياط يساهم يف بقائها كذلك.

 .مايكل أورينإن كرس الفوارق اهلرمية والرتبية ليس أمراً تقليدياً يف اجليوش األخر 

يش االرسائييل، والذي يعمل اآلن سفرياً إلرسائيل يف املؤرخ وجندي االحتياط يف اجل

الواليات املتحدة، يصف املشهد النموذجي لقاعدة عسكرية ارسائيلية عندما كان يف وحدة 

جتلس وحولك جمموعة من الضباط الكبار االرسائيليني، وكلنا نريد "اتصال باجليش: 

م من هو، كان عادياً أن يقدم القهوة. األقرب منا إلبريق القهوة يذهب لصنعها. وال هي

العمداء القهوة جلنودهم أو بالعكس. ال يوجد بروتوكول حول هذه األمور. ولكن إذا ما 

كنت مع النقباء األمريكيني ودخل رائد فكلهم ينتصبون. وبعدها يدخل عقيد فينتصب 

يف اجليش الرائد. إهنا متصلبة وهرمية جداً يف أمريكا . الرتبة مهمة جداً فكام يقولون 

 )۱۲( ".‘أنت تؤدي التحية للرتبة وليس للشخص’األمريكي 

يوجد يف اجليش االرسائييل طرق غري مألوفة إطالقاً يف حتدي الضباط الكبار. أخربنا 

 كنت يف وحدات اجليش االرسائييل حيث رمينا الضباط، وحيث جيتمع الناس": أورين
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ويصوتون إلخراجهم فحسب. لقد شهدت هذا األمر مرتني شخصياً. لقد أحببت الرجل 

غري مصدقني  أورينعندما سألنا  "يف احلقيقة، ولكن أحرزوا أصواتاً أكثر وطردوا عقيداً.

، أعني أن ‘نحن ال نريدك، أنت لست جيداً ’تذهب إليه وتقول  "كيف ذلك؟ رشح لنا: 

... تذهب للشخص األعىل منه وتقول  *السم األولكل شخص يُعامل بحسب قاعدة ا

 ... يتمحور األمر عن األداء أكثر منه عن الرتبة. ‘عىل ذلك الشخص أن يرحل’

(بوغي)، والذي خدم كرئيس أركان  موشيه يعالوناللواء املتقاعد يف اجليش االرسائييل 

كان هناك "الثانية.  اجليش أثناء االنتفاضة الثانية، أخربنا بقصة مشاهبة من حرب لبنان

تل تسعة من جنودنا وضباطنا، وأصيب البقية  دابوعملية لوحدة احتياط يف قرية  اللبنانية. قُ

بام فيهم ابن أخي. ألقى اجلنود الناجون اللوم عىل قائد الكتيبة إلدارته العاجزة للعملية. 

ة. أجر اآلن قائد ذهب اجلنود يف مستو املجموعة لقائد اللواء واشتكوا عىل قائد الكتيب

 اللواء حتقيقه اخلاص بالطبع ولكن قائد الكتيبة أجرب عىل التنحي بالقوة بسبب الشكو

 )۱۳( "التي أتت من أتباعه.

مفتاح "بأن هذه امليزة الفريدة يف اجليش االرسائييل حاسمة يف فعاليته:  يعالونيعتقد 

ة هو ثقة اجلنود بقائدهم. إذا مل تثق به ومل تأمتنه فلن تستطيع إتّباعه. ويف هذه احلالة القياد

 فإن قائد الكتيبة قد أخفق. قد يكون خطأً مهنياً كهذه احلالة. وقد يكون خطأً أخالقياً يف

 أي كأن الرتبة ال أمهية هلا. *
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املشجع  -حالة أخر. لكن بكل األحوال، عىل اجلندي أن يعلم أنه من املقبول، بل ومن 

 "أن يتقدم ويتكلم حول هذا األمر. -عليه 

بأن األمريكيني  *" West Pointويست بوينت "يف  فريد كاجانيعرتف األستاذ السابق 

ال أعتقد أنه من اجليد أن يقلق " :فكام أخربناأن يتعلموا شيئاً من االرسائيليني.  هميمكن

لكن من اإلرسائييل. يش ه كام يفعلون يف اجلنإذا كان أتباعه سيتجاوز فيام القائد باستمرار

درجة أثناء  ٣٦٠الناحية األخر، يمكن أن يستفيد اجليش األمريكي بتقييم خمتلف 

، للحصول عىل ترقيهيف نظامنا حالياً أحادية اجلانب. كل احلوافز عمليات ترقية الضباط. 

يف ذلك  منه رجال األدنىال دخل لل. فقط عىل الضابط أن يتودد أكثر للضباط الكبار

 "القاً.إط

فريد بام فيهم  -اخلامتة لنا باستعراض ما يدعوه العسكريون اآلخرون  ورينأيرسم 

بكثري من  مقبول بشكل أكرب"بالتمرد والذي هو يف احلقيقة باجليش االرسائييل  -كاجان

اجليش األمريكي باجليش التطوعي (ليس يُدعى قد يبدو ذلك غريباً،  "اجليش األمريكي.

معنى أن االنضامم إليه اختياري)، بينام اجليش االرسائييل مبني عىل راتب، ولكن ب الب

 التجنيد االجباري.

يف هذا البلد هناك عقد اجتامعي غري مكتوب: نحن سنخدم يف "، رينأورغم ذلك يوضح 

مسؤولني جتاهنا...اجليش االرسائييل مماثل ما جيعلهام   ،احلكومة يعمل لصالح اجليش الذي

 أكاديمية عسكرية يف الواليات املتحدة. *
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... اآلنإىل اجليش األمريكي  ، منه١٧٧٦عام  **االحتاديجيش األمريكي لل أعتقد، كام أكثر

كان عليه أن يكون  ألنه ،تعني الكثري ال "عميد" تهأن رتب جورج واشنطنوباملناسبة، عرف 

،  "أساساً.كانوا بمحض إرادهتم معظم الناس الذين كانوا معه و عميداً عظيامً

 ونقررجنوده ي حيث كان أورين تطرفاً عام يريد أن يصفه لنا اجليش االحتادي مثاالً مكان 

، وكذلك "جيش الشعب". لكنه كان ام إذا كانوا سيستمرون بتطوعهمبشكل شبه يومي في

مثل اجليش االحتادي، فيه فإن اجليش االرسائييل ، أوريناجليش االرسائييل. كام وصفه 

ألن جنوده حياربون حلامية وجود  وأفضل من الناحية االجتامعية،رسمية أقل و مشاكسة

 ون ألجله.من الشعب الذي يقاتل رشحية عريضة، ورتبه مكونة من بالدهم

من السهل ختيل أن اجلنود الذين ال يكرتثون بالرتبة لدهيم هواجس أقل حيال إخبار 

. إهنا خوتزبه متت صياغتها خالل سنوات من اخلدمة يف "أنك عىل خطأ"املسؤول عنهم 

 إعطاء مدير شاكيد شافاترسائييل، كام تعطينا رؤية عن كيفية استطاعة اجليش اإل

PayPal  عىل الشبكة، أو  "الرجال اجليدين والرجال السيئني"حمارضة عن االختالف بني

الرئييس الرشكة  منتج إشعال ثورة ليس يف أساس Intel-Israel كيف قرر مهندسو

احلزم مقابل الوقاحة؛ التفكري االنتقادي يف طريقة قياس القيمة يف الصناعة.  بل ،فحسب

تتوقف الكلامت التي  ،املستقل مقابل التمرد؛ الطموح والرؤية مقابل التكرب والغطرسة

  الريادي اإلرسائييل النموذجي.ختتارها عىل منظورك الشخيص، لكنها مجيعاً تصف 

** Continental Army  :هو اجليش الذي حارب لتحرير الواليات األمريكية من بريطانيا، وكان بقيادة جورج واشنطن 

 )ةل األوروبيويت من قارة أوروبا أو ذوي األص: اآلContinental(وتعني كلمة 
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 الفصل الثالث
 

 شعب الكتاب

ً و طویالً، امكثو اذھب بعیداً،  انظر عمیقا
 OUTSIDEمجلة 

 

إل بناء  فوقها يرتبّعو، *سطح البحر عن اً قدم ۱۱,۲۲۰ يف بوليفيا الباز  ترتفع مدينة

للطعام الوحيد  راملصدامعي، كام أنه هو مطعمٌ وفندقٌ ونادٍ اجتذو الطابق الواحد، و **لوبو

ساه: اإلرسائييل يف املدينة، ي ها ، مورايل دوريتديره مؤسِّ ، وكالمها من إييلوزوجُ

 )۱( إرسائيل.

يف طُبخ  كأنهلتناول طعام هبذا املطعم، ليس  بوليفياكل رحالة إرسائييل يف ال بد من أن يمرّ 

ة، أو ليلتقي بإرسائيليني آخرين، بل فحسب املنزل عىل علم بأنّه  ألنه، أو ليتكلّم العربيّ

ث عنه "الكتاب" هو بكثري من كل ذلك: هنا، شيئاً أثمن خمتلفاً  سيجد شيئاً  . ومع أننا نتحدّ

 ا، إنّام هو جمموعة صفحات ال جيمع بينهاً واحد ملفرد، لكنّه يف الواقع ليس كتاباً بصيغة ا

يف العامل. كل صفحة من ذلك  بني أكثر األماكن تباعداً  ومتناثرةتتزايد عىل الدوام، و، يشء

س"الكتاب هي   فر لآلخر. ومع أنّ من النصائح املكتوبة بخط اليد يقدمها مسا "كتاب مقدّ

 مرت تقريباً، وتعترب أعىل عاصمة فعلية يف العامل. ٣٥٠٠مايعادل  *
** El Lobo .كلمة اسبانية تعني الذئب : 

                                                           



  

فيه  مل يعد حكراً  الكتاب هم من إرسائيل عىل  وقراءهعىل اإلرسائيليني فحسب، إالّ أنّ مؤلّ

 لب.األغ

كام  بعد شهر واحد فقط من افتتاح املطعم ،١٩٨٦عام إل لوبو عىل مطعم  الكتابحلّ 

م أربعة سياح إرسائيليني وسألوها: دوريتتذكر   حني "؟الكتابأين ". كان ذلك حني قدِ

م يعنون  ا مل تفهم، رشحوا هلا أهنّ حيث يمكن أن يرتك الناس نصائحهم  بالكتاببدت وكأهنّ

عوا به ثم فرين اآلخرين. وحتذيراهتم للمسا نوا لخرجوا واشرتوا دفرتاً وتربّ لمطعم،  ودوّ

بالعربية عن مدينة نائية الغابات ظنّوا أهنا قد تعجب غريهم من أول إدخالٍ فيه 

 اإلرسائيليني.

إرسائيل يف سبعينيات القرن العرشين. بشبكة اإلنرتنت، فقد بدأ فعلياً  الكتابلقد سبق 

نات وغرف الدردشة والرتاسل الفوري، ما زال هذا لكن حتى يف عامل الي وم، عامل املدوّ

املركز اإلقليمي  إل لوبوالبدائي، القائم عىل القلم والورقة يزداد نمواً. أصبح  اليشء

األصيل الذي بدأ عام  الكتابالذي أصبحت له ستة أجزاء: أوهلا هو ما آل إليه و للكتاب

ازيل وتشييل واألرجنتني والبريو واجلزء الشاميل من مستقلة عنه يف الرب كتبٌ ، تليه ١٩٨٩

تب  كتبهناك كام أن أمريكا اجلنوبية.  األصيل بالعربية  الكتابأخر يف أنحاء آسيا. كُ

 اليوم بلغات عديدة. كتب، بينام تُكتب فحسب

 لغات كانت الكتابات مدونة" ١٩٨٩يف عددها املميز عام  outside كام ذكرت جملة

الت وادّعاءات،  ائية، حمبطة، مجيلة، كانت مهرجانت عشو، كتاباعديدة أفكار وتوسّ

۹۳ 
 



  

 يف] فالنة[ ‘اجلميلة الفتاة’إحد الصفحات تويص بـ . وأرقاماً هاتفية عفى عليها الزمان

، مرقص لكهف اجلليدي (وقد كتب شخص ما  ‘منها بدّ  ال’ زيارةَ  أنّ  تقرتح والثانية معنيّ

 باألملانية، فقرة ثم باليابانية، مكتوبة صفحة نصف ليهاي). اإلدخال هذا فوق ضخمة ‘ال’

 كاملة، صفحة تأيت ذلك بعد... خمتلفة نباتات وخمططات ارتفاعات البيانية بالرسوم حتوي

ث رديء، بخط مكتوبة الوطني يف  مانو منتزه يف املطرية الغابات يف قارب رشاء عن تتحدّ

 اهلوامش اجلانبية، ثم حتذير من وجبة البريو، وفيها سبع مجل بني قوسني، وحاشية عىل

      وبعده رسم زخريف بأربعة ألوان لطائر طوقان مسمى ،س يف هذا املطعم أو ذاكسكُ الكُ 

 . فيليبيبـ 

فظ النسخ بالدرجة األوىل ظاهرة إرسائيلية إال أنه بقي، عاملياً أصبح  الكتابرغم أن  . حتُ

عاملة االجتامع يف اجلامعة  اام تسميهكو أ،  ‘املوجة’، لتظهر حسب الكتاباملحلية من 

ل كثري من الرحالة ، داريا ماعوزالعربية  تغريات موضة وجهات السفر اإلرسائيلية. يتنقّ

من حمبي  عاملية، جريا وراء نصائح جمموعة كتابإىل  كتاباإلرسائيليني ببساطة من 

 بينهم. يبدو أن العربية هي أكثر اللغات شيوعاً و املغامرة،

معروفة متاماً يف نيبال وتايلند واهلند وهي عن املسافرين اإلرسائيليني،  مشهورةنكتة ثمة 

م له أحد النزالء  كى أن هناك صاحب فندق، قدّ  وفيتنام والبريو وبوليفيا واإلكوادور، إذ حيُ

اإلرسائييل  هأجاب "باملناسبة، كم عددكم أنتم اإلرسائيليون؟"جواز سفر إرسائييل، فسأله: 
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ما يزالون هناك يف  منكموكم "، تساءل صاحب الفندق: "سبعة ماليني" :الشاب

 ."إرسائيل؟

أن يظن الناس يف بلدان كثرية، أن إرسائيل ال بد أن تكون كالصني يف  مستغرباً ليس 

أكثر من أي "، هااملساحة وكثافة السكان، وذلك بناءً عىل عدد اإلرسائيليني القادمني من

لةكام تقول جم "جنسية أخر Outside ،"ب روح التجوال [اإلرسائيليون]،  والقد ترشّ

 ".طويالً، انظر عميقاً  امكث اذهب بعيداً،حتى النخاع،: العاملي 

ال ينبع عشق اإلرسائييل للسفر من رغبته يف رؤية العامل فحسب، بل إن مصادر ذلك 

تزام بخدمة لتحرر بعد سنوات من االللالعشق أعمق من هذا. أحدها ببساطة هو احلاجة 

الذي كان و، يانيف الذي يدعى بأحد اإلرسائيليني Outside اجليش. التقى مراسل جملة

ض عن سنوات من حالقة الشعر "نموذجاً عن كثري من املسافرين اإلرسائيليني:  لقد عوّ

، وشعره الذي هبت مةالعسكرية بأن أرخى شعره بكل ما يف وسعه: كانت ذقنه حليقة ناع

د ، كل ذلك قد اجتمع يف *وله سالفَني أرثوذكسيني قصرية، ا يف جدائلمن الشمس جمعّ

. للجيش نتيجة هو الشعر’بأن  يانيفمزيج يمكن أن نسميه بترسحية املستذئبني. يعرتف 

للجيش وحده، ففي النهاية ال يلتقي هؤالء  يرجعلكن ذلك ال  " ‘، ثم السفرأوالً  الشعر

بجنودٍ سابقني من جيوشٍ أخر غري اجليش   ـأثناء أسفارهمـاإلرسائيليون الشباب 

ة السوالف الطويلة التي يتميز هبا اليهود املتدينني كاستجابة لنهي التوراة عن حلق زوايا الرأس (واملعنى احلريف لكلم* 

لَفي)  أرثوذكيس هو سَ

                                                           



  

ال  هم األجانب ليسافروا، وبالتايلأنّ خدمة اجليش وحدها ال تدفع نظراءاإلرسائييل، أي 

كام يقول نفيس آخر، إنه رد فعلٍ جتاه العزلة املادية والعزلة الدبلوماسية.  بدّ من وجود عامل

ر جملة السفر اإلرسائيلية يائري كيدار بسجن عندما تعيش هنا " : AcherMasa حمرّ

 ."أنت تنطلقفعندما تتفتح أبواب السامء،  باألعداء، حماطاً ، ذهني

حتى وقت قريب، مل يكن بمقدور اإلرسائيليني أن يسافروا إىل أي مدينة جماورة، مع أن ف

بريوت أو دمشق أو عامن أو القاهرة، كلها تبعد عن إرسائيل أقل من مسرية يوم بالسيارة. 

مع أن قليالً من اإلرسائيليني ، من ذلككثرياً تغري معاهدات السالم مع مرص واألردن ومل 

زمَ الفضوليني زاروا هذه املدن اآلن. وعىل أية حال، فإن هذا االنفتاح الطفيف مل يثبط الع

من تاريخ إرسائيل احلديث من بدايته ومن قبل البداية  عىل كرس القيد الذي أصبح جزءاً 

 حتى.

. حيث يمكن مالحظة حتى من قيام دولة إرسائيلت هناك عزلة قبل وقت طويل فقد كان

، عندما طلب العرب املحليون من ١٨٩١آثار مقاطعة اقتصادية قديمة ترجع إىل العام 

دعا املؤمتر كام احلكام العثامنيني يف فلسطني أن يمنعوا اهلجرة اليهودية وبيع األرايض. 

 )۲( إىل مقاطعة مجيع املؤسسات التجارية اليهودية.، ١٩٢٢عام العريب اخلامس لفلسطني 

ظر حينها رشاء أطول، شنتها جامعة الدول العربيةوهناك مقاطعة رسمية  منتجات "، حُ

، أي قبل مخس سنوات من تأسيس ١٩٤٣عام يف ، وذلك "الصناعة اليهودية يف فلسطني

ل. وامتد هذا احلظر ليشمل الرشكات األجنبية يف الدول التي تشرتي من دولة إرسائي
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)، وحتى الرشكات التي تتاجر مع تلك "من الطبقة الثانية"إرسائيل أو تبيعها (املقاطعة 

 )."من الطبقة الثالثة"الرشكات التي وضعت يف القائمة السوداء (املقاطعة 

ئيسية حتت املقاطعة  املصنِّعة للسيارات تقريباً  ريةاليابانية والكو وقعت كل الرشكات الرّ

تُر ، ومل تعد ميتسوبييشو مازداو تويوتاو هوندابام فيها رشكات ، "من الطبقة الثانية"

رت السوق كانت استثناءً ملحوظاً، حيث  سوبارومنتجاهتا يف شوارع إرسائيل. لكن  تصدّ

 )۳( ظر يف العامل العريب.لكن بيعها حُ ، لفرتة طويلةتقريباً اإلرسائيلية بمفردها 

لت حكومة كل دولة من الدول األعضاء يف اجلامعة العربية مكتباً رسمياً للمقاطعة،  شكّ

من الطبقات ، ورصد سلوك النقاط املستهدفة باملقاطعة األساسيةفرض بدوره املقاطعة 

من جامعة جورج  كريستوفر جوينروصفها كام فجديدة.  ورسم آفاقا الثانية والثالثة،

من بني كل املقاطعات املعارصة، كانت مقاطعة جامعة الدول العربية إلرسائيل " :واشنطن

املقاطعة األكثر رضاوة وتنظيامً وتعقيداً من الناحية األيديولوجية، واألطول من الناحية 

 )٤( ".األكثر إثارة للجدل السياسية، أما من الناحية القانونية، فقد كانت

، وضعت اجلامعة ١٩٧٤غريبة. ففي عام  أموراً يف بعض األحيان استهدفت املقاطعة 

ذلك ألن املعبد البهائي يف حيفا وكملها عىل القائمة السوداء، أالعربية العقيدة البهائية ب

إلرسائيل. كام منعت لبنان عرض فيلم  مالياً  ، ويشكل مورداً يمثل معلامً سياحياً ناجحاً 

 )٥( هو اسم عربي. )Samson( شمشون، ألن اسم احلصان يف الفيلم اجلميلة النائمة
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من العامل  للهروبأن يسعى الشباب اإلرسائيليون يف مثل هذه الظروف كان من الطبيعي 

قال: فريب الذي نبذهم، وإىل حتدي ذلك الرفض أيضاً، الع كلّام حاولت تقييدي أكثر، "كام يُ

. ولنفس السبب، مل يكن مستغرباً أن يغزو اإلرسائيليون "سأريك أنني أستطيع التحرر أكثر

جماالت اإلنرتنت والربجميات والكمبيوتر واالتصاالت. ففي هذه الصناعات، ال تشكل 

املستثمرة اإلرسائيلية يف أخربتنا كام وتكاليف الشحن أي عائق عملياً. احلدود واملسافات 

رياضة  املتقدمة ذات التقنيةلقد أصبحت االتصاالت ": أورنا بريي املُخاطررأس املال 

هاب االحتجاز الذي يسببه العيش يف بلد صغري حماط تساعدوطنية،  نا يف التصدي لرُ

 )٦( ."باألعداء

 كان هذا رضورة قبل أن يكون جمرد خيار أو رفاهية.  

وألن إرسائيل اضطرت للتصدير إىل األسواق البعيدة، فقد جتنب أصحاب املشاريع 

 املكونات الصغرية املجهولةاإلرسائيلية السلع الكبرية لكلفة شحنها العالية، واجتهوا إلنتاج 

ه العاملي نحو  يفذا ما أعطى إرسائيل مكانة مرموقة والربجميات الصغرية. وه التوجّ

 االقتصاد القائم عىل املعرفة واالبتكار، وهو االجتاه الذي ما زال مستمراً إىل يومنا هذا.

يصعب تقدير حجم اخلسائر التي تكبدهتا إرسائيل عىل مد السنوات الستني املاضية، من 

عىل التنمية االقتصادية يف البالد، بسبب  حيث خسارة األسواق والصعوبات املفروضة

قدر أهنا تبلغ حيث املقاطعة العربية وعمليات احلظر الدولية، كاحلظر العسكري الفرنيس.  يُ
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لكن العكس يصعب ختمينه أيضاً، فام قيمة امليزات التي تنامت يف ومئة مليار دوالر. 

 اإلرسائيليني كنتيجةٍ للجهود املستمرة لشق تنمية بالدهم؟

أصبحت الرشكات اإلرسائيلية اليوم تتكامل بقوة مع اقتصادات الصني واهلند وأمريكا 

كانت عىل رأس أولويات إرسائيل، وكل  أورنا برييالالتينية، ألنّ االتصاالت، كام تقول 

ن أرشكة هاتف رئيسية يف الصني، تعتمد عىل معدات وبرامج اتصاالت إرسائيلية. حتى 

ي عىل شبكة اإلنرتنت الثالث يف ضخامته عىل مستو الصني، موقع التواصل االجتامع

والذي يقدم خدماته خلمسة وعرشين مليون شاب من متصفحي اإلنرتنت يف البالد، ما هو 

لّنا"وهي كلمة عربية تعني  ـ Koolanoo إال رشكة ناشئة إرسائيلية تدعى أسسها  ـ "كُ

  إرسائييل هاجرت أرسته من العراق.

اإلرسائيليون، الذين كانوا مستثمرين  متكن املستثمرون، الذكاءمنتهى ويف مشهد يعرض 

 عندما كان موقع تواصل اجتامعي هيودي، من حتويل هوية املوقع جذرياً، Koolanoo يف

اإلرسائيليون والصينيون، جنباً إىل  بنقل كامل إدارته إىل الصني، حيث يعمل الشباب وذلك

  جنب.

يف الصني أيضاً،  طويالً  وقتاً ، 8200رسائييل من الوحدة هو خريج إو ،جل كريبسأمىض 

فعندما غادر اجليش اإلرسائييل، مجع أغراضه وانتقل إىل بكني لدراسة اللغة الصينية بشكل 

مكثف مع معلم حميل خاص به، مخس ساعات كل يوم، ملدة سنة كاملة، بينام كان يعمل 

ة أعامل هناك. واليوم، أصبح من يف رشكة صينية، وهكذا، متكن من إقامة شبك أيضاً 
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يف السوق الصينية. تُزود إحد رشكاته  أصحاب رؤوس األموال يف إرسائيل، متخصصاً 

اإلرسائيلية أكرب بنك جتزئة يف الصني بتقنية القياس احليوي الصويت. وقد أخربنا أن إقامة 

 يف هنا كنا ألننا ،أوالً "عىل اإلرسائيليني من إقامتها يف أوروبا.  أسهلاألعامل يف الصني 

إال  نامية يقصد أولئك الذين مل يروا يف الصني سوقاً  " ‘السياح’ إليها يصل أن قبل الصني

ثانياً، ال حيمل الناس هنا إرثاً من العداء نحو اليهود، وبالتايل، فالبيئة هنا أكثر  "، حديثاً 

 )۷( ."حفاوة بنا يف الواقع

يتفوق اإلرسائيليون كثرياً عىل منافسيهم العامليني يف غزو هذه األسواق، ويعود ذلك 

والبحث عن فرص جديدة يف غريه. إن  اضطروا إىل ختطي الرشق األوسط لكوهنمجزئياً 

العالقة بني الرحالة اإلرسائيليني الشباب املنترشين يف العامل، وبني اخرتاق أصحاب 

نية اإلرسائيليني لألسواق اخلارجية واضح متاماً. فمع هناية العرشينيات من املشاريع التق

وا اكتشاف فرصٍ نادرة يف اخلارج،  ربِ ضافة إىل باإلعمرهم، يكون معظم اإلرسائيليني قد خَ

 أهنم أصبحوا ال يتهيّبون دخول بيئاتٍ غري مألوفة هلم، أو التواصل مع ثقافات خمتلفة متاماً 

خ العسكري تشري تهم.عن ثقاف إىل أن الكثري من يف الواقع،  لوتواكإدوارد  تقديرات املؤرّ

، يكونون قد زاروا أكثر من اثني عرش )۸( اإلرسائيليني بدخوهلم عامهم اخلامس والثالثني

ة، ويف األقاليم املجهولة بلداً بعد خدمة اجليش. يزدهر اإلرسائيليون يف االقتصادات احلديث

 .الكتابنوعاً ما، ألهنم كانوا منفتحني عىل العامل، وهذا ما حيدث غالباً أثناء سعيهم يف أثر 
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، وهي رشكة إرسائيلية للعامليةأحد األمثلة عىل ذلك التعطّش  Netafim متثل رشكة

كانت مثاالً نادراً ، و١٩٦٥نشئت عام الري بالتنقيط يف العامل. أُ  أصبحت أكرب مزودٍ ألنظمة

تربط اجلسور بني مايض إرسائيل الزراعي ذي التقنية الضعيفة، وبني الطفرة  عن رشكة

 .احلديثةاحلالية يف التقنية 

وهو املهندس الذي أنشأ أحد أضخم ، نيتافيم  هو الذي أنشأ رشكة ا بالسحسيمكان 

لدولة. وألنه ولد يف بولندا، مشاريع البنية التحتية التي قامت يف السنوات األوىل من عمر ا

مت يف وارسو أثناء احلرب يف وحدات الدفاع الذايت اليهودية التي نُظّ فقد كان ناشطا 

يف ثالثينيات القرن  بعد فرتة وجيزة من وصوله إىل إرسائيلوأصبح العاملية األوىل. 

 رشكة املياه الوطنية، ووضع خطط مدّ شبكة وهي Mekorot العرشين، كبري مهنديس

 ب القاحلة.ن وبحرية طربية إىل منطقة النقاألنابيب والقناةَ التي ستجلب املياه من هنر األرد

فكرة الري بالتنقيط من شجرة تنمو يف الفناء اخللفي ملنزل أحد اجلريان،  بالساستلهم 

كام يبدو يف الظاهر. لكن تبني أن تلك الشجرة العمالقة كانت تتغذ بترسب  "بدون ماء"

من أنبوب حتت األرض. وعندما توفرت املواد البالستيكية احلديثة يف  امءبطيء لل

من الناحية التقنية.  أن الري بالتنقيط أصبح ممكناً  بالسمخسينيات القرن العرشين، أدرك 

إلنتاج هذه  فسجل براءة الخرتاعه، وعقد صفقة مع مستوطنة تعاونية يف صحراء النقب

  .زيريماتح كيبوتزهي ، التقنية اجلديدة
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رائدة ملجرد أهنا طورت طريقة مبتكرة لزيادة غلة املحصول بنسبة  نيتافيممل تكن رشكة 

ا ٤٠%، مع الري بامء أقل بنسبة ٥٠تصل حتى  % من املعتاد، ليس هلذا فحسب، بل ألهنّ

 اتالكيبوتزان مبدأ كات. زالكيبوتكانت واحدة من أول الصناعات القائمة عىل 

، زعىل الزراعة، فجاءت فكرة مصنع الكيبوت قائامً حتى ذلك احلني  -تجمعات االشرتاكيةالـ

رت إىل العامل، بدعةً وقتها. دّ  التي صُ

إىل األماكن البعيدة لتعقب  امتدادهاحقاً، هو عدم وجود ما يعيق  نيتافيملكن ما يميز 

ة، مل يكن هناك ما يعيق سفرها إىل أماكن  مل يطأها األسواق التي حتتاج منتجاهتا حاجة ماسّ

وذلك يف ستينيات وسبعينيات القرن العرشين. ونتيجة ، بعد أصحاب املشاريع الغربيني

اآلن يف مئة وعرش بلدان يف القارات اخلمس، ففي آسيا، هناك  نيتافيملذلك، تستثمر 

مكاتب هلذه الرشكة يف فيتنام وتايوان ونيوزيالند والصني (مكتبان هناك) واهلند وتايلند 

الفليبني وكوريا وإندونيسيا. ويف أمريكا اجلنوبية، جتدها يف األرجنتني والربازيل واليابان و

يف أوروبا كذلك  واملكسيك وتشييل وكولومبيا واإلكوادور والبريو. لدهيا أحد عرش مكتباً 

 ويف االحتاد السوفييتي السابق، ومكتب يف أسرتاليا، وآخر يف أمريكا الشاملية.

غنى عنها، بدأت عدة حكومات أجنبية كانت معادية يعد هناك مل  نيتافيموألن تقنية 

الدول اإلسالمية يف ب نيتافيم، بفتح القنوات الدبلوماسية بينهام. فنشاط إلرسائيل سابقاً 

الكتلة السوفييتية السابقة، كأذربيجان وكازاخستان وأوزباكستان، أد إىل عالقات أكثر 

، شارك وزير التجارة ٢٠٠٤السوفييتي. يف عام ودية مع حكومة إرسائيل بعد حل االحتاد 
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تشكيل حتالفات بإىل جنوب أفريقيا، أمالً  نيتافيم، يف رحلة إهيود أوملرت اإلرسائييل

بقيمة ثالثني  نيتافيماسرتاتيجية جديدة هناك. وقد أسفرت تلك الرحلة عن عقود لصالح 

زراعة وتنمية األرايض مليون دوالر، إضافة إىل مذكرة تفاهم بني احلكومتني حول ال

 القاحلة.

أن أصحاب املشاريع واملدراء التنفيذيون اإلرسائيليون يعرفون عن أنفسهم  رغم

كمشاركني يف البعثات الدبلوماسية نيابة عن الدولة. فكثري من أصحاب األعامل 

 "للرتويج"اإلرسائيليني الذين جيوبون العامل، ليسوا جمرد مروجني للتقنية، لكنهم يسعون 

ته. ولالقت  nickname مقياس االسم املستعار"خمرتع ، يدجون مدفصاد اإلرسائييل برمّ

barometer" ك بالرسميات يف جمتمع الذي يقيس مقدار ، هو أحدُ األمثلة عدم التمسّ

 عىل هؤالء.

 مبرشاً عمل ثم يف اهلندسة.  اليف كاليفورنيا، وتلقى تدريباً يف النشاط السيايس،  مدفيدنشأ 

ب معاشاً ١٩٨١انتقل إىل إرسائيل عام و. يف البداية ةونيصهيلل مقابل  بسيطاً  ، وتكسّ

اخلروج يف جوالت خطابية لتبشري اإلرسائيليني بمستقبل إرسائيل. لكن حواراً أجراه عام 

، إحد أكرب رشكات الصناعة العسكرية يف إرسائيل، Rafael تنفيذي يف مع مدير ١٩٨٢

فقد قيل له بشكل غري رسمي، إنّ ما يقوم به مضيعة للوقت كان كافياً ليحطّم أوهامه. 

 واجلهد ليس إال، وأن إرسائيل ليست بحاجة إىل مزيد من الصهاينة أو السياسيني، لقد قاهلا

قد بدأ  مدفيدالتنفيذي برصاحة: إرسائيل حتتاج إىل رجال أعامل. كان والد  ذلك املدير
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جهزة إرسال واستقبال ضوئي. وهكذا، بدأ ، تصنع أكاليفورنياإنشاء رشكة صغرية يف ب

ج ملنتج والده يف إرسائيل. وبدالَ من التنقل من  مدفيد ج ملستقبل  زكيبوتيروّ إىل آخر لريوّ

 التقنية الضوئية. ليبيعالصهيونية، ذهب من رشكة إىل أخر 

وهي  Israel Seed Partners وأسس رشكة، الحقاً  دخل عامل األعامل االستثامرية ثم

مليون  ٢٦٠يف مرآب له يف القدس. نمى رأس ماله إىل أكثر من  املُخاطرلرأس املال ة رشك

 التي اشرتهتا Shopping.com دوالر، واستثمر يف ستني رشكة إرسائيلية، بام فيها

eBay، وCompugen وAnswers.com  ُرحت أسهمهام لالكتتاب العام يف اللتان ط

 ليطلق، Israel Seed Partners يدمدف، ترك ٢٠٠٦عام يف ). NASDAQ( بورصة

الرائدةَ يف إنتاج  Vringo ها بنفسه، كانت رشكة الرنّات الفيديويةكةً ناشئة ويديررش

لت يف األسواق األوروبية والرتكية.   رنّات فيديوية للهواتف املحمولة، ورسعان ما توغّ

 مدفيد، يُميض عن جهوده يف تطوير مشاريعه لكن رشكته اخلاصة مل تكن األهم، فبعيداً 

املستثمرون  يشتكيكام يف التبشري ملستقبل االقتصاد اإلرسائييل،  اً جد طويالً و وقتاً طويالً 

، ئيإسقاط ضومعه جهاز  مدفيدفي كل رحلة إىل اخلارج، يأخذ فالذين يتعاملون معه،. 

جمال وكمبيوتراً حمموالً عليه عرض رشائح ال ينسى، يسجل تاريخ املنجزات اإلرسائيلية يف 

بكل  مدفيدالتقنية. يف خطاباته، أو يف حديثه مع كل من يمكن أن يصغي إليه، حيتفل 
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االرسائيلية التي شكلت نقطة حتول يف بيع الرشكات أو جعلها مشهورة،  *"املخارج"

 عن تقنيات (صنعت يف ارسائيل). "كتالوجات"والعرشات من الـ

ا، بني اهلزل واجلد، بأن إرسائيل لو حذت ي جيرهيتأثناء العروض التقديمية ال مدفيديقول 

التسويقية  إنتلمحلة وهي  ـ" Intel Inside يف الداخل إنتل"بوضع عالمة  Intel حذو

التي تنتجها ـ بأن تصنع ملصقات  للمعاجلاتالتي هتدف إىل إبراز االنتشار الواسع 

عىل كل ما لظهرت هذه امللصقات  ،")Israel Inside( إرسائيل يف الداخل"مشاهبة، 

 النقالةيلمسه الناس يف العامل أمجع، ويسوق بعض األمثلة: الكمبيوترات، واهلواتف 

واألجهزة الطبية واألدوية املعجزة، وشبكات التواصل االجتامعي عىل شبكة اإلنرتنت، 

يف املتاجر الكرب التي  واألنظمةوأحدث مصادر الطاقة النظيفة، حتى الطعام الذي نأكله، 

ق ب  واسطتها.نتسوّ

ح  تت عليها  العامليةبعدها للرشكات  مدفيديلمّ ماً اه شيئاً التي حترض العرض، بأهنا ربام فوّ

 قبل انعقاد كل عرض تقديمي . فهو يتببنبعد يف إرسائيل مركزاً إن مل تكن قد أقامت هلا 

أثناء العرض عىل ذكر منافسيهم يف  التنفيذيون، وحيرص مدراءهاسيحرض الرشكات التي 

إن سبب وجود إرسائيل داخل كل يشء نلمسه "مواجهاً مجهوره.  مدفيديسأل ائيل. إرس

  "تقريباً، هو أن كل رشكة نلمس منتجاهتا، هلا فرع داخل إرسائيل، فهل رشكتكم كذلك؟

: وهو تعبري يطلق عىل عملية بيع رشكة ناشئة، سواء من خالل بيعها لرشكة كبرية أو طرحها exits  أو املخارج *

 كأسهم يف سوق مالية.

                                                           



  

يف أي بلد آخر، بغرفة التجارة  عادةً  عىل عاتقه مسؤولية تكون منوطة مدفيدلقد محل 

 و وزارة اخلارجية.املحلية أو وزارة التجارة أ

ج  عروضه التقديمية للرشكات الناشئة التي يستثمر  خالل مدفيدمع ذلك، فنادراً ما يروّ

بني الرشكات اجلديدة  Vringoهل أذكر "هو فيها. لطاملا تساءل وهو يُعد هلذه اخلطب: 

فهي فرصة طيبة ؟ هذا أمر مفروغ منه، أليس كذلك؟ الواعدة التي بدأت يف إرسائيل

. إرسائيل مصلحة هو إليه أرمي ما إن": فيقول الرغبة، تلك يقاوم لكنه ،"الرشكةلعرض 

 من بدالً  ملنافسيك بالدعاية تنتهي أنت’: قائلني هذا عىل األمريكيون املستثمرون يلومني

 ".األهم النقطة يغفلون لكنهم هذا، يف حمقون إهنم. ‘أنت رشكتك لصالح العمل

لسنوات ظل يقدم عروضه مخسني مرة يف السنة، طوال ادائب احلركة، فقد  مدفيديبقى 

يف مؤمترات التكنولوجيا مجيعها ، متّت يف املرات الثامنمئة تقريباً اخلمس عرشة األخرية. و

واجلامعات حول العامل، ويف أكثر من أربعني بلداً، وأمام عرشات الشخصيات الدولية التي 

  تزور إرسائيل.

مليون مؤمتر من " :بأنه حرض، Red Herringلتنفيذي ملجلة ، املدير األيكس فيو  خيربنا

مؤمترات التقنية املتطورة، يف قارات عدة، ورأيت إرسائيليني يقدمون عروضاً مرئية طوال 

، إىل جانب نظرائهم من البلدان األخر. لقد وجدت أنّ كل ما يرمي مدفيدالوقت، مثل 

 إرسائيللصالح يعمل اإلرسائيليون  إليه اآلخرون هو مصلحة رشكاهتم اخلاصة، بينام

.  )۹( "دائامً
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 الفصل الرابع
 

 *ييل ،برينستون ،هارفرد

 . الكل یعرف الكلھنا جداً  ةبسیط تركیبة المجتمع
"  "یوسي فاردي

 

. يبد عليه التميز يف عملهمل لكن  ،ان الرسميةالقدس ببذلة الطريبيف منزله  ريآم يددافقابلنا 

رغم لباسه  **، لقد بدا أشبه بطالب فنون حرة أمريكيعفويو قوي ،متحدث لطيف

أن بفخر كيف  رشح لنا عندماالرسمي أكثر مما بدا كطيار ذو مشية عسكرية واضحة. 

للمنافسات  طبقاً  ، وذلكبعضاً من أفضل طياري العاملدربت اجلوية االرسائيلية  اتالقو

أصبح من السهل رؤية كم هو ، الدولية العديدة باإلضافة إىل ما أشارت إليه معاركهم

 )۱( .يف حديثه منسجم

 أي كلية سيلتحقون هبا، يفكر  باختياربينام ينشغل الطالب يف البلدان األخر

دات العسكرية املختلفة. وكام يف أي مكان آخر يفكر الطالب االرسائيليون ملياً بمزايا الوح

* Harvard, Princeton, Yale :.ًهي أفضل ثالث جامعات يف أمريكا واألوىل يف التصنيف العاملي أيضا 

تلك الكليات التي التتخذ  :يف الواليات املتحدة libral arts collegesالتعليم احلر  يقصد بتعبري كليات **

وترتكز مقرراهتا يف جمال املعرفة العامة  ،مناهجها طابعاً مهنياً، والتتضمن دراسات عليا تتجاوز املرحلة اجلامعية األوىل

الذي اتسمت به هذه الكليات يرجع  Libralعبري وتنمية القدرات العقلية. وفقاً لدائرة املعارف الربيطانية فإن ت

 التقني الذي يلزم العبيد واألقنان.تارخيياً للتمييز بني التعليم الذي حيتاجه السادة األحرار، يف مقابل التعليم املهني و

                                                           



  

أنفسهم هييئون  فإن العديد من االرسائيلينيبام حيتاجونه لاللتحاق بأفضل املدارس، 

 .يف اجليش االرسائييلوحدات اخلاصة لل لينتسبوا

اعد عندما كان يف الثانية عرشة من عمره، ألن ذلك سيسأن يتعلم اللغة العربية  ريآمقرر 

شتد لدخول هذه ت املنافسةجزئياً يف قبوله ضمن أفضل وحدات االستخبارات. لكن 

يف كل عام  يستفحل الضجيجالوحدات عندما يصبح االرسائيليون يف سن السابعة عرش. 

أنحاء ارسائيل. من طُلب منه  كافةللطبقات الدنيا والعليا من املجتمع يف  املدارس الثانوية

ن؟ ومن لوحدات االستطالع املختلفة؟ أو وحدات مغاوير البحرية، أن جيرب دورة الطريا

 Matkal Sayeretمن هؤالء مجيعاً  أو الوحدة األكثر انتقائيةً  ،ألوية املشاةأو املظليني، أو 

 حدة مغاوير رئاسة األركان.هي وو

) 8200استخبارات النخبة (مثل  سيطلب منه حماولة االنضامم لوحدات الطالب من وأي

من سوف ؟ Fraud Sciences رشكة مؤسساورشيكه  شافات شاكيدخدم  حيث

ومن الذي ؟ وهو قسم أنظمة احلواسيب يف اجليش االرسائييل Mamramلـ يذهب س

 وهي الوحدة التي جتمع بني التدريب التقني Talpiotبرنامج  سريشح للدخول يف

 .باقي عمليات وحدات املغاوير يف اجليش اإلرسائييلواالطالع عىل 

كل الذكور واإلناث يف سن السابعة يُدعى التجنيد بسنة تقريباً،  بلوغ سنيف ارسائيل وقبل 

 ،لتقديم تقرير ملراكز جتنيد اجليش االرسائييل إلجراء فحصٍ أويل ملدة يوم واحد ةعرش

 الكفاءة واالختبارات النفسية واملقابالت واجراء تقييم طبي. ويف هناية اليومتقييم يتضمن 
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د والتصنيف النفيس وتُقدم امكانات اخلدمة للشاب يف مقابلة د الوضع الصحي حيُ

ات الصحة والكفاءة والشخصية  الذين حيققون متطلبيعرض عىل املرشحنيشخصية. 

اختبارات تأهيلية إضافية للخدمة يف واحدة من قوات أو أقسام النخبة يف  فرصة تلقي

 اجليش االرسائييل.

وغالباً قبل  ،تبارات القبول يف لواء املظليني ثالث مرات كل عاماخجتري عىل سبيل املثال 

املتقدمون الشباب اختبارات ري جيُ حيث شهور من املواعيد النهائية املقررة عىل املرشحني. 

إىل أقل من تقريباً آالف مرشح  ٤٠٠٠حيث يتم غربلة  ،صارمة ملدة يومني وذهنيةجسدية 

طوال الراحة القصرية غري متوفرة النوم ولفة. فرتات أربعمئة جمند حمتمل للوحدات املخت

كام هو الطعام والوقت املخصص لألكل. ويمكن هلؤالء األربعمئة مرشح  ،تقريباً الوقت 

مظيل التطوع للمشاركة يف االختبارات امليدانية وعمليات الفرز للقوات اخلاصة. وهي 

مخسة أيام، يستغرق كل منها عدة عبارة عن سلسلة مكثفة ألحد عرش تدريباً متكرراً ملدة 

قيود شديدة من الزمن والضغط النفيس والبدين. يصف املشاركون  ضمنوجتري  ،ساعات

هذه األيام اخلمسة بالضبابية فال يمكن متييز الليل والنهار فيها. وال يسمح بالساعات 

يتم ثم ، مصممو هذه التجربة جعلها مربكةً قدر اإلمكانحيث حياول  ؛واهلواتف املحمولة

 ف كل جندي يف هناية هذه األيام اخلمس.يصنت

لعرشين  والتي متتد ،فوراً كل وحدة فرتة تدريبهم يف التصنيف ب أعىل عرشين جندياً يبدأ 

هؤالء الذين أكملوا تدريباهتم سوياً كفريق واحد طوال مدة خدمتهم ويبقى  شهراً.
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ويبقون يف اخلدمة  نهم،لكل فرد م تصبح وحدهتم كعائلة ثانيةحيث  ،النظامية واالحتياطية

 حتى سن اخلامسة واألربعني.

 و هارفردلـ  يف حني أنه من الصعب الوصول للجامعات االرسائيلية العليا واملرادفة

وحدات النخبة يف اجليش االرسائييل. عند التقدم ل األمر بالنسبة كذلكف ،ييل و برينستون

التي خدم فيها مقدم الطلب تعطي فكرة عمل ما، فإن الوحدة لحصول عىل وظيفة أو ل

 لصاحب العمل عن نوعية اخلربات واملهارات التي قد يملكها بالفعل.

أحد األسئلة ولشخص ما أقل أمهية من املايض العسكري. يف ارسائيل املايض األكاديمي "

، جيل كريبسهكذا يقول  "الذي يطرح يف كل مقابلة ألي عمل: أين خدمت يف اجليش؟

جمال رأس املال يف  -لكتابا سعيه وراءبعد -يعمل و ،ج وحدة االستخباراتخري وهو

هناك عروض عمل "وخصوصاً يف سوق التكنولوجيا الصيني.  ،اليوم اإلرسائييل املُخاطر

. مجعية خرجيي الـ " 8200عىل االنرتنت والتي يبدو من إعالناهتا أهنا تريد خرجيي الـ 

نية. ولكن بدالً من إضاعة الوقت يف التحدث عن لدهيا اآلن حفالت مل شمل وط 8200

. حيث يركز اخلرجيون عىل شبكات اً تقدمي اً املعارك املاضية واحلنني للجيش، فإن هلا طابع

الناجحني عروضاً يف لقاء مل الشمل حول رشكاهتم  8200رواد أعامل الـيقدم األعامل. 

 )۲( "وصناعاهتم.

اجلوية ووحدات مغاوير ارسائيل اخلاصة مشهورون بانتقائيتهم  اتالقو فإن كام رأينا،

اختباراهتم وبجودة خرجييهم. ولكن يف اجليش االرسائييل هناك وحدة وتعقيد وصعوبة 

۱۱۰ 
 



  

تنتقل بالعملية االنتقائية والتدريبات املكثفة إىل مستو أعىل من ذلك، وخصوصاً يف جمال 

 ".Talpiot تالبيوت". تلك هي الوحدة التقني االبتكار

بري (قمة تشري ألبراج القلعة، ويعني التع التلمود أناشيدمن آية يف  Talpiotاسم  جاء

والوحدة التي خيضع اجلنود فيها  ،بأهنا الوحدة األكثر انتقائية Talpiot نجاز). متيزتاإل

دمة اخلشهراً)، وهي أطول من  ألطول فرتة تدريب يف اجليش االرسائييل (واحد وأربعني

ست لدمة أداء اخلعىل  يتعاقدونكاملة ملعظم املجندين. أولئك الذين يدخلون الربنامج ال

 احلد األدنى خلدمتهم تسع سنوات باإلمجال.إن فسنوات إضافية يف اجليش. لذا 

امعة وكالمها من علامء اجل شاؤول ياتزيفو  فيليكس دوثانأفكار  من بناتكان الربنامج  

 ال تزالانت البالد . ك١٩٧٣د كارثة حرب يوم الغفران عام بالفكرة بع أتياة. العربي

انت احلرب مكلفة . كاخلسائر التي عانوا منهابو اهلجوم املفاجئ،يف ذلك الوقت بمصدومة 

للتذكري بأن إرسائيل جيب عليها التعويض عن صغر حجمها وقلة سكاهنا من خالل 

اقرتح العاملان عىل رئيس أركان اجليش اإلرسائييل قني. وعي والتلناملحافظة عىل التفوق ا

نأخذ حفنة من الشباب املوهوبني يف إرسائيل ونمنحهم أفضل ما  :فكرة بسيطة إيتان رفائيل

 تستطيع اجلامعات واجليش تقديمه من التدريب التقني املكثف.

 عام. كل بشكل مستمر عاماً تم تطبيقه لثالثني من ثم بدأ الربنامج كتجربة لسنة واحد، و

 .النجاح يف االختبار أن حياولوا% من طالب املدارس الثانوية يف ارسائيل ٢يُطلب من أعىل 

، وهي أساساً يف االختبارات طبعاً واحد من كل عرشة من بني ألفي طالب جيتاز 
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املئتي هلؤالء يتم اجراء اختبارات شخصية واختبارات كفاءة مكثفة والرياضيات والفيزياء، 

  عىل مد يومني.طالب 

قبلوا يف الربنامج، و بمقررات جامعية يف الرياضيات  تالبيوتجمندي  يبدأبمجرد أن يُ

والفيزياء بينام يتعرفون أيضاً عىل االحتياجات التقنية لفروع اجليش االرسائييل املختلفة. 

لب النموذجي يف ن أن يتلقاه الطاي الذي حيصلون عليه ما يمكالتدريب األكاديميتجاوز 

ارسائيل أو يف أي مكان آخر، فهم يدرسون أكثر يف وقت أقل. كام أهنم يقومون بتدريب 

الفكرة هي يف إعطائهم نظرة عامة عن أقسام اجليش االرسائييل حتى  .أسايس مع املظليني

 .الرابط بينهام بشكل خاصو واالحتياجات العسكرية، التقنياتيتسنى هلم فهم كل من 

تزويد الطالب بمجموعة واسعة من املعرفة عىل أية حال. دف الرئييس للدورة ليس اهل

 بعثات وخمتصني يف حل املشاكل.ة وموجهي بدالً من ذلك إىل قادتسعى لتحويلهم  هاولكن

باحلد األدنى من التوجيه. بعض املهام و ،ذلك من خالل تسليمهم مهمة بعد األخر يتم

طالب، والذي يتطلب تنسيق املتحدثني ومكربات تنظيم مؤمتر لزمالئهم الكبسيطة 

شبكة اتصاالت  الصوت واملرافق والنقل والطعام، وبعض املهام األخر معقدة كاخرتاق

 رهابية نشطة.إخلية سلكية والسلكية ب

إجبار اجلنود عىل إجياد حلول متعددة التخصصات ملشاكل  هو األمر األكثر نموذجيةلكن 

حل مشكلة آالم  جيب عىل فريق من الطالب العسكرينياملثال  عىل سبيلفعسكرية حمددة. 

الظهر الشديدة التي يعاين منها قادة طائرات اهلليكوبرت يف اجليش االرسائييل بسبب 
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كيفية قياس اهتزازات املروحيات عىل عليهم أن حيددوا ينبغي اهتزازات املروحيات. 

 جهاز حماكاة اهلليكوبرت وصنعوا فتحة . صمموا مقعداً خاصاً وثبتوه عىلأوالً  فقرات الظهر

يف جهاز املحاكاة،  "يطري"يف مسند الظهر، وبعدها وضعوا قلامً يف ظهر طيار وجعلوه 

واستعملوا آلة تصوير فائقة الرسعة زرعوها يف مسند الظهر لتصوير العالمات التي حتدث 

عد دراسة احلركات من بتم إعادة تصميم مقاعد املروحية باالهتزازات املختلفة، وأخرياً 

 من املعلومات يف حركة الصور. احلاسوبيةخالل حتليل البيانات 

طالب فإن  ،نجوا خالل السنتني أو الثالث سنوات األوىل من الدورة قد أهنم فرضوعىل 

احلياتني املدنية  كبرية يف كالاليبة اهل للقب ذو، وهو االتاليبيوناسم سيحملون هذه الدورة 

 ارسائيل .والعسكرية يف 

وهي ذراع البحث والتطوير الداخلية يف  Mafatبأرسه حتت إدارة الـ  تالبيوتبرنامج 

. *)DARPA(اجليش االرسائييل، ومتاثل وكالة مشاريع أبحاث الدفاع املتقدمة يف أمريكا 

 تالبيوينكل خريج  ختصيصيف  من قبل اجلميع احلساسة واملرغوبةالوظيفة  املافاتلد 

الست التالية من اخلدمة  خالل سنواهتمدات اجليش االرسائييل اخلاصة إحد وح ضمن

 العادية.

اد تالبيوتجذبت النخبوية املفرطة جداً لربنامج  الربنامج . بشكل عام مل يبدأ يف البداية النقّ

يف جمموعة صغرية.  بشكل كبريألن القادة العسكريني اعتقدوا أنه من غري املجدي االستثامر 

 Agency Projects Research Advanced Defense the وهي اختصار لـ: *

                                                           



  

أن الربنامج فشل ألن أغلب اخلرجيني ال يبقون يف اجليش مؤخراً بعض الناقدين ادّعى كام 

يف هناية  الرتب العليا للجيش االرسائييل ضمنليسوا كام أهنم  ،بعد السنوات التسع املطلوبة

 .املطاف

، عىل أية حال لجيش االرسائييلالتكنولوجية لقدرة الحيسن ميزة  تالبيوتأن تدريب  مع

خللق رشكات الالزمة ثالية املكيبة من اخلربة يف القيادة واملعرفة التقنية نفس الرتفهي 

، إال فقط خرجياً يف الثالثني سنة األخرية ٦٥٠عىل الرغم من أن الربنامج أنتج فجديدة. 

ي ومؤسيس الرشكات اإلرسائيليني األكثر نجاحاً. تأسست يأهنم أصبحوا من كبار أكاديم

الرشكة العاملية لنظام رصد وهي ، التاليبينيفريق من  من قبل NICE Systemsرشكة 

 Forbesرشكة يف تصنيف  ١٠٠ أعىل رشكة من أصل ٨٥ستخدمها تالتي و ،املكاملات

ث  Compugenألفضل الرشكات يف العامل، وكذلك رشكة  الرشكة الرائدة يف فك املورّ

رسائيلية التي يتم العديد من رشكات التكنولوجيا اال أنحيث البرشي وتطوير األدوية. 

 التالبيونأو لعب فيها أيضاً  التاليبينيأسست من قبل اخلرجيني ، تداوهلا يف بورصة ناسداك

  .فيها أدواراً رئيسية

االنتقادات بشدة. أكدا أوالً كل رفضا  دوثانو  ياتز برنامج تالبيوت وبالتايل فإن مهنديس

كان البد من تسويتها االرسائييل والتي بني وحدات اجليش  تالبيوتأن املنافسة للخدمة يف 

أن ثانياً ن يزعامويف بعض األحيان من قبل رئيس الوزراء جتعل الربنامج يتحدث عن نفسه، 

خالل سنوات خدمتهم بسهولة، من املبالغ التي تم استثامرها فيهم  يعيدون نينيالتالبيو
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تهي هبم األمر إما يف أوساط ين تالبيوتثالثاً ولعله األكثر أمهية، أن ثلثي خرجيي  ،الست

أكاديمية أو يف رشكات التكنولوجيا يواصلون تقديم مسامهاهتم الكبرية لالقتصاد 

 بطرق خمتلفة. األمة يقويواملجتمع، مما 

االسرتاتيجية أن تلك  يف اجليش االرسائييل، ورغم نخبة النخبة نينيالتالبيو بام يمثلر

 تدريب واسع وعميق من أجل إنتاج حلول تكيفية الكامنة وراء تطوير الربنامج هي لتوفري

يش كجزء من الروح االرسائيلية: اجل خمتلف أنحاءمن الواضح أهنا تبدو يف فومبتكرة، 

يف يشء  ينممتاز واكونيبدالً من أن  ،يف أشياء كثرية ينجيد ونكونيتعليم الناس كيف 

 واحد.

عه) من التوزيع العادل يف جتربة اخلدمة الفائدة التي يناهلا االقتصاد االرسائييل (وجمتمإن 

والذي يبدو  شاينربغ غاري التقينا الوطنية مل يرشدنا إليها ال االرسائييل وال األمريكي .

ار (قصري وقوي وممتلئ بنفس الوقت) أكثر مما يبدو كمهووس بالتقنية ربام  ،منظره كبحّ

 رشكة مديراآلن نائب هو عاماً، و لكونه حمارباً قديامً يف البحرية الربيطانية لثامنية عرش

British Telecom أمسيات قابلنا يف إ ،لشؤون التكنولوجيا واالبداع يوم األحد حد

إىل  ،رحالت عمله العديدة يف طريقه إىل اخلليج بإحدكان يف إحد حانات تل أبيب، 

  .حتديداً  مدينة ديب

ال ض النووي االرسائييل يف احلمبخصوص االبداع هناك يشء ما ": شاينربغقال لنا 

عتقد أنه يبدأ يف سن النضج. وذلك ألنه ا"بدايات لنظرية:  لديهكان  كأنهو "يمكن تفسريه
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أثناء يعمل فيه الناس  ،تكنولوجيالبداع لتطوير االال يوجد يف أي مكان آخر يف العامل مركز 

 )۳( "أيضاً  االلزامية تأديتهم خلدمتهم

عىل ثالث سنوات  إىلملدة سنتني و ،الثامنة عرشة سن يفعندما يدخل االرسائيليون اجليش 

هناك نسبة " شاينربغكام قال يف جامعة فهم فعلياً يف جامعة.  يدخلوامل  أهنم فلو ،األقل

ي مكان اجليش مقارنة بأ بعد اخلدمة يفهائلة من االرسائيليني الذين يذهبون إىل جامعة 

 ."آخر يف العامل

جممل % من ٤٥فإن حوايل  *OECD والتنمية االقتصاديوفقاً ملنظمة التعاون  ،يف الواقع

 لكتاب، وهي تعترب من أعىل النسب يف العامل. وطبقاً لدهيم تعليم جامعياالرسائيليني 

IMD متقدمة بني ستني دولة  يف الرتتيب الثايننفت صُ  إرسائيل قد السنوي للتنافسية فإن

 )٤( .الحتياجات التنافس االقتصادي املوافقحسب معيار التعليم اجلامعي 

وهم يف منتصف العرشينيات والبعض منهم مع الوقت ينهي الطالب دراستهم اجلامعية 

كام استنتج اً، ، وعدد كبري منهم قد تزوج أيضبالفعلالدراسات العليا  يفلديه درجة 

ونالوا خربة كبرية يف احلياة،  كثرياً لقد نضجوا ل هذا يغري القدرة العقلية للفرد. ك": شاينربغ

يتعلق اإلبداع غالباً بامتالك منظور خمتلف .  ."اإلبداع كله يتمحور حول إجياد األفكارو

ضج. ولكن يف يأيت هذا املنظور من اخلربة، وهذه اخلربة تأيت مع التقدم بالعمر أو الن

*  Organisation for Economic Co-operation and Development منظمة التعاون االقتصادي :

بلداً (معظمها من دول العامل األول) وتصف نفسها بالبلدان امللتزمة بالديمقراطية  ٣٤والتنمية هي منظمة دولية تضم 

 واقتصاد السوق.

                                                           



  

عىل اخلربة واملنظور والنضج يف عمرٍ أصغر، ألن املجتمع حيشوهم  الشباب صلحيارسائيل 

ومع مرور ، بالكاد من املدرسة الثانويةخرجون تبالعديد من اخلربات التحويلية عندما ي

  عندما يصلون للجامعة تكون رؤوسهم يف مكان خمتلف عـن نظرائهم األمريكيني.الوقت 

 ذلك يرجع أعتقد أنو. منظور خمتلف كلياً عن احلياة سيكون لديك" :حديثه ينربغشاتابع 

عرشة سنة يف  قضيت ثامين لقدواخلربة العسكرية،  ،ةوالزواج بسن مبكر املتأخر،لتعليم ل

يف اجليش  .األمورالنوع من  هذامع نوعاً ما ، لذا يمكنني أن أتعاطف ]الربيطانية[البحرية 

وعليك أن تتخذ قرارات تتعلق  ،عليك أن تفكر فيها أين ستضع قدمكجيب يف بيئة  تكون

لقيام بأشياء عىل اوتتعلم حول االنضباط، وتتعلم أن تدرب عقلك  ،باملوت واحلياة

وخصوصاً إذا كنت عىل خط اجلبهة أو تقوم بيشء متعلق بالعمليات احلربية. والتي قد ال 

 ."تكون جيدة ومفيدة إال يف عامل األعامل

 .خيلط بنفاد صرب صبياين تقريباً  هذا النضج فعاالً عىل وجه التحديد عندماون يك

منذ تأسيس بلدهم أن املستقبل القريب والبعيد موضع شك. كل أدرك اإلرسائيليون متاماً 

رجل األعامل الذي  مارك جريسوناصة. كام يصف األمر حلظة هلا أمهية اسرتاتيجية خ

عندما يفكر االرسائييل يف مواعدة امرأة " :رسائيلية الناشئةاستثمر يف عددٍ من الرشكات اال

 رجل األعامل االرسائييل فكرة عن عملعندما تكون لد و يسأهلا عن ذلك يف نفس الليلة.

يبدأ هبا يف نفس األسبوع. النية التي جيب عىل الشخص أن جيمع أوراق اعتامدها قبل  ما

أمر جيد فعالً يف عامل األعامل. الوقت األكثر من  البدء بتنفيذها غري موجودة ببساطة. وهذا
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، ال ما يمكن أن يكون ال ما يمكن أن تتعرض له من خماطرالالزم ال يمكن أن يعلمك إ

 )٥( ."لالستفادة منهقابالً 

له فرصة مثرية الختبار قدم اجليش  فقد العديد من املجندين اآلخرين،و ريآمبالنسبة لـ 

من نفسه وإثباهتا. ولكن اجليش أيضاً يقدم للمجندين جتربة ثمينة أخر: مساحة فريدة 

حيث يعمل الشبان والشابات بشكل وثيق ومكثف مع  اإلرسائييل،داخل املجتمع نوعها 

من  نظرائهم من خمتلف اخللفيات الثقافية واالقتصادية واالجتامعية والدينية. هيودية شابة

من إحد ضواحي تل أبيب  رسائييل بالوالدةإخر من أثيوبيا، وأحدهم علامين واآل ،روسيا

 ،وصبي من إحد املزارع العائلية ،وطالب من مدرسة دينية هيودية يف القدس ،الراقية

جيتمعون كلهم يف نفس الوحدة. وسيقضون من سنتني إىل ثالث سنوات من اخلدمة 

 السنوية االحتياطية. فة إىل أكثر من عرشين عاماً من اخلدمةباإلضا ،الكاملة مع بعضهم

ال توجد نه متت هيكلة اجليش االرسائييل ليعتمد بشدة عىل قوات االحتياط أل ،كام رأينا

يكفي ملواجهة كبرية للجيش بام  ةهذا عىل مكانكصغري بلد  فيها حيافظ طريقة أخرأي 

ر يف اجليش  الروابط والصالتتتجدد ، االشتباكنود التهديدات. لذا فبالنسبة جل التي جتُ

ألسبوع واحد فقط  سابيع، وأحياناً أبضعة لعقود من اخلدمة االحتياطية.  خاللباستمرار 

كل عام، يتخىل االرسائيليون عن حياهتم املهنية والشخصية ليتدربوا مع وحداهتم 

ساعات الخالل  جتريأن العديد من االتصاالت التجارية  مفاجئاً العسكرية. وليس 

 واجبات احلراسة، والتدريبات.من العمليات، أو  الطويلة
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 *HBS تستضيف "من كلية هارفرد إلدارة األعامل اإلرسائييل اخلريج  تال كينان لنا  قال

إهنا ممتعة وتساعد يف احلفاظ عىل سالمة عالقاتك، ، كل مخس سنوات حفل إعادة مل الشمل

ء دراستنا ونجلس يف املحارضات. ولكن ختيل لقاء مل نقيض يومني يف الزيارات مع زمال

شمل كل عام، وأنه يستمر من أسبوعني إىل أربعة أسابيع. مع الوحدة التي أمضيت هبا 

ثالث سنوات يف اجليش. وبدالً من اجللوس يف املحارضات تقوم بدوريات أمنية عىل طول 

نمّ  إن ذلكاحلدود.    )٦(  "مد احلياة.ي نوعاً خمتفاً متاماً من الروابط يُ

ل يف الواقع،  التي تتطور أثناء اخلدمة أيضاً شبكة أخر من الروابط عالقات الصداقة تشكّ

لديه درجة البلد بأرسه " :يويس فاردييقول يف العسكرية يف بلد صغريٍ أساساً ومرتابط. 

األب الروحي لعرشات من رشكات االنرتنت هو  ردييويس فا و، "واحدة من التباعد

يعترب الرشكات الرائدة يف جمال الشبكات عىل مستو العامل الشبكي.  إحدو الناشئة،

ايب"واحداً من  ،جون مدفيدمثل  فاردي  األعامل األسطوريني. "عرّ

رسائيلية توقفت عن وضع إعالنات عن حاجتها رشكات ا يعرف أنه فاردييقول 

اجلميع  تركيبة املجتمع بسيطة جداً هنا. الكل يعرف الكل؛"...  قول حرفياً يكام  :موظفنيلل

عم  ؛كان خيدم يف اجليش مع أخوة اجلميع، أمهات اجلميع كنّ مدرسات يف مدارسهم

     كان قائداً ألحد آخر يف واحدة من كتائب اجليش، ال أحد يستطيع االختباء. إذا  أحدهم

 Harvard Business School كلية إدارة األعامل بجامعة هارفرد: *
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. هناك درجة عالية من *كاليفورنياأو  ويومنغاالختفاء إىل  ، ال يمكنكأي سلوكب قمت مل

 ارغم أهنعىل ارسائيل فحسب،  الروابطفوائد هذا النوع من قترص تال و )۷( "الشفافية.

 .يف ارسائيل غري عادي عىل نحو واسع النطاقو مكثفاً شكالً أخذ ت

املشرتكة مع اجليوش  العواملالكثري من ن لد اجليش االرسائييل ملستغرب أليس من ا

 معظم  فإن االختبارات القاسية لوحدات النخبة. ومع ذلك هاأنحاء العامل، بام في يفاألخر

هم فاملتطوعني. أفرادها من  أنه يتم اختيار يفعمليات االختيار يف اجليوش األخر ختتلف 

ودعوة  ،يف سجالت كل طالب يف املدرسة الثانوية ليسوا قادرين عىل البحث رسيعاً 

 نجازات ملنافسة أقراهنم األكثر موهبة حلجز بعض األماكن.أعىل اإلأصحاب 

اجليش يف اختياره عىل املجندين املحتملني يقترص يف الواليات املتحدة عىل سبيل املثال، 

يف ارسائيل "مريكيني، حد اجلنود األأالذين يبدون اهتامماً باالنضامم. أو عندما ينضم 

العكس. يمكننا فقط أن نأمل أن خيتارنا  حيدث يف أمريكاأما اجليش خيتار األفضل، 

 )۸( "األفضل.

ويأمل أن يكونوا مهتمني  ،اجليش األمريكي جهداً كبرياً يف البحث عن األفضليبذل 

  Point West . خذ صف املبتدئني كل عام يف أكاديميةباخلدمة يف اجليش األمريكي

وقسم القبول يمكن أن  ٣,٥متوسط الذكاء الرتاكمي حوايل يبلغ العسكرية األمريكية. 

بام يف ذلك  ،لقياس الكفاءة القيادية للطلبة العسكرينياإلحصاءات كل أنواع  يستخدم

 و يقصد املؤلفان هنا استحالة االنتقال ألي مكان دون التعامل مع أحدوهي واليات يف أمريكا،  *

                                                           



  

%) واملرات التي كانوا فيها ٦٠وية (املدريس يف الثان كانوا فيها قادة املنتخباملرات التي 

قسم القبول قاعدة بيانات شاملة للغاية جلميع ويبقي %) وهلم جرا. ١٤عرفاء الصف (

للمدرسة االبتدائية، كام يكتب املؤلف  يرجعون املتقدمني املحتملني للقبول، وغالباً ما

أمريكي  Absolutely American( بعنوان ويست بوينتيف كتابه عن  ديفيد ليبسكي

(  عندما تكون يف الصف السادس االبتدائي بوينت ويستكاديمية أل أرسل رسالة" :حتامً

يتضاعف سى رداً من قسم القبول كل ستة أشهر حتى تصل للثانوية، وعندها لقستتو

مخسني املحتملني من طالب الملفات كل عام تفتح األكاديمية  "معدل تواصلهم معك.

. ويف هناية السنوات طالب عسكري ١٢٠٠ والتي تتوج بقبوللف مدرسة ثانوية تقريباً، أ

 )۹( حوايل ربع مليون دوالر. كلّفكل خريج قد نال تعليامً يكون  ،اخلمس للربنامج

ويست قسم القبول يف ام يف ك، ى مع بذل جهود استثنائية للوصول للبياناتلكن حت

ألهنم ال يستطيعون  يصابون باإلحباطمن كبار قادة القوات األمريكية  اً عددأن  إال. بوينت

ك ال يستطيعون بدون ذللعدد كبري من األمريكيني. فسجالت األكاديمية الالدخول إىل 

 .متطلبات التوظيف املطلوبة ضمنشخاص استهداف األ

جون العقيد هو ائييل. يف حوار مع عسكري أمريكي يؤكد القيمة االقتصادية للنظام االرس

، وقد كان يف السنوات اخلمس الثانويةإىل مشاة البحرية بعد املدرسة الذي انضم  لوري

هادة املاجستري يف حصل عىل شووعرشين املاضية فيام بني اخلدمة الفعلية واالحتياطية. 

Harley- رشكةيتسلق املراتب يف مىض ثم  ،ألعاملإلدارة امن كلية هارفارد  اإلدارة

۱۲۱ 
 



  

۱۲۲ 
 

Davidson وقد فعل ذلك لدراجات الناريةاملتخصصة يف تصنيع او ،ذات املليارات .

ريقي، واخلليج ، حيث خدم لفرتات يف القرن اإلفثناء وفائه بالتزاماته باخلدمة االحتياطيةأ

حتت  .*أيضاً يف عملية عاصفة الصحراء قبل أن يبدأ مستقبله الوظيفي شارككام ، الفاريس

حاء البالد أنويسافر إىل خمتلف قواعد االحتياط يف مجيع  بحريدي ألف جن لوري  إمرة

. عاممرتني كل شهر خالل عطلة هناية االسبوع، باإلضافة إىل استدعاء ملدة شهر كامل كل 

ويدير حوايل ألف  اإلرشاف عىل عدد من معامل رشكتهبأيضاً  لوري يساعدكام 

 )۱۰( موظف.

حمرضاً إياهم  البحريةيف النهار يكون مديراً تنفيذياً كبرياً، ولكن يف املساء يدرب رجال 

يتمنى لو كان هذا النوع من كام بسهولة بني هذين العاملني.  نقللرحالتٍ إىل العراق. ويت

 عاملمريكي كام هو احلال بني رجال األسكرية شائعاً يف عامل األعامل األاخلربة الع

 االرسائيليني.

اجليش حيصل عليك عندما تكون شاباً، ويعلمك أنك عندما تكون " :لوريكام أخربنا 

إن عبارة (مل ماال حيدث.  فأنت مسؤول عن كل ما حيدث ...وكل ،مسؤوالً عن يشءٍ ما

اهباً جداً ملا أشار إليه هذا التعليق يبدو مش "يكن خطئي) غري موجودة يف الثقافة العسكرية

 قادة الكتائب عن كل ما حيصل يف قطعة حيملهايف الفصل الثاين حول املسؤولية التي  فارهي

 اخلليج الفاريس هو اخلليج العريب نفسه، ولكن هكذا يسمى عاملياً.  *

 عملية عاصفة الصحراء هي حرب اخلليج الثانية التي كانت هتدف إلخراج اجليش العراقي من الكويت.  

                                                           



  

كاديمية أال متلك خربة ": برينستونخريج جامعة  لورييقول األرض املسؤولني عنها. 

عندما تكون حتت وضغط نفيس.  كبرية حتدياتلتفكري هبذه الطريقة ... مع عىل اتدربك 

رب عىل التفكري بثالث أو أربع ذلك النوع من الضغط النفيس  نقالت، ويف ذلك العمر، جتُ

 "إضافية مقدماً يف الشطرنج ... بكل ما تفعله ... يف أرض املعركة ... ويف عامل األعامل.

ن . فزمالؤه العسكريوللوري  بالنسبة جداً  البحرية مهمة فيلق ضمن العالقاتشبكة 

إنه عامل آخر من عالقات " :لنا عن األمركام قال لوحة داخلية من املستشارين.  يشكلون

قبل بضعة أيام نفس الوقت عىل اتصال بسري العمل. الصداقة خارج العمل، ولكنهم يف 

 Raytheon والذي يعمل يف إدارة رشكة ،حتدثت مع أحد زمالئي الضباط حسبف

وات اخلمس سن الفرتة بنييف  العديد من األشخاص الذين عرفتهمفاملتمركزة يف أبوظبي. 

 "موجودين يف كل مكان. األخرية عرشين سنةالمس وواخل

هتيئة أذهان القادة الشباب بام يدعوه  اجلامعة يفأفضل بكثري من  يعترب أيضاً أن اجليش

الناس الذين ختدم معهم يف "بحسب قوله لنا: ف "range social املد االجتامعي"بـ

ك املؤسسة اجلديرة بأن تكون األكثر اجليش جيتمعون من كل جماالت احلياة، اجليش هو تل

هو اليشء ونقاءً يف جمتمعنا. تتعلم كيف تتعامل مع أي شخص كان ومن أي مكان كان، 

 "املوردين والزبائن. بالتعامل معفاعليةً يف األعامل التجارية  يعطيالذي 

عامل. كل هذا يبدو مشاهباً لوصفنا لدور اجليش االرسائييل يف تعزيز ثقافة ريادة األ إن

نر أن غالبية رواد األعامل يف ارسائيل عميقاً بالفرتة التي قضوها يف اجليش،  فبينام تأثر
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كام أهنا ليست منترشة عىل نطاق واسع  سكرية أقل شيوعاً يف وادي السيليكون،اخللفية الع

 يف املراتب العليا للرشكات األمريكية.

دداً من الرشكات الناشئة لرشكات ع عبا والذي -جون مدفيد رجل أعامل ارسائييلأخربنا 

وادي  فإن اجليش األمريكي، بخالصةعندما يتعلق األمر ": قائالً  -مريكية كبريةأ

الذين تم إهدار كبري للعديد من القادة املوهوبني،  له من يا، السيليكون من األميني. إنه عار

ما جيب عليه أن يفعله عامل األعامل األمريكي ال يعرف ركلهم خارج أفغانستان والعراق. 

  )۱۱( ".عىل اإلطالق معهم

جتمعات هذه الفجوة بني عامل األعامل واجليش داللة عىل انقسام أعمق بني اجليش واملإن 

قبل أكثر من عرش  بوينت ويستمن قبل قيادة أكاديمية  املدنية، والتي متت معاينتها

والعامد  ويست بوينتمدير  دانيال كريسامنالفريق كان  ،١٩٩٨في صيف عام فسنوات. 

ن سيارهتم عىل الطريق الرئييس املتجه يقودا ويست بوينتقائد يف ال جون ابيزيد

النجوم  رغمإال أنه . دانيالم لتناول وجبة رسيعة عىل حساب توقفا عند مطعو ،لنيوجريس

اخلرضاء، ابتسمت املضيفة وعربت عن امتناهنا العسكرية  بدالهتمالظاهرة بوضوح عىل 

كانا من موظفي قسم  لنظافة املتنزهات العامة معتقدة أهنام ابيزيدو  كريسامنللضابطني 

 )۱۲( املنتزهات.

عىل يش، ال يشعر إال عدد قليل من الشباب األمريكي اليوم بأي تواصل من أقراهنم يف اجل

، ناهيك عن الذي عرف حقاً أي شخص قد خدم جيش للبالد وجود استمرارالرغم من 
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يف فقط ريكي أم ٢٢١واحد من كل هناك حتى بعد حربني جديدتني، ذلك يف اجليش. و

شخص هناك العاملية الثانية كان احلرب . مقارنة بفرتة هناية اليوم اخلدمة العسكرية الفعلية

 اجليل األعظم(مؤلف كتاب  توم بروكاو ريكيني يف اخلدمة. أخربنامأواحد من كل عرشة 

The Greatest Generation ،( الشاب الذي مل واجه أنه بعد احلرب العاملية الثانية

البد من وجود يشء خاطئ "خيدم يف اجليش صعوبة بالغة يف احلصول عىل عمل جيد. 

يعطيها أصحاب األعامل  التي ،ردة الفعل التقليدية بروكاو هكذا وصف "حياله

لألشخاص الذين مل يكونوا من اجلنود السابقني عندما يبحثون عن عمل يف القطاع 

 )۱۳( اخلاص.

عندما انتهى االنسحاب عام  األمر حدثت ديفيد ليبسكيلكن الطريقة التي وصف هبا 

الثقافة املدنية والثقافة تتصافح " :بدأ يسود مناخ معاكس فقدبعد احلرب الفيتنامية.  ١٩٧٥

 "العسكرية وتتبادل أرقام اهلواتف ثم تبدأ يف فقدان التواصل فيام بينها.

الذي يشغل منصباً تنفيذياً يف و ،آل تشيسمالبسات االقتصادية هلذا االنجراف أوصلنا لل

 اً بدء ،يكيني يف الرشكات اخلاصةمرز عىل تعيني الضباط العسكريني األرشكة توظيفات تركّ 

بيبيس وجنرال الكرتيك. مثل مريكا ئة األكرب يف أوانتهاءً بالرشكات املمن الرشكات الناشئة 

من خربة التي تتشكل  نوع الفطنة يعرف إنهمئات اجلنود السابقني،  بذلك مساعدين

 كن حروب العراقجيش احلرب الباردة خمتلفاً. لكان  فقد تشيسساحات املعارك. وفقاً لـ 
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 خدموا يف جوالت متعددة معظم الضباط الشباب قدو ،وأفغانستان قد غريت ذلك

 )۱٤( .غالباً 

 إىل حد كبري ٩/١١احلروب التي تلت أحداث كانت كام رأينا بشكل مبارش يف العراق، 

يد من القرارات اخلطرية من قبل قادة صغار. العد تم اختاذتمرد، حيث الكافحة مل هتدف

يف  دايفيد برتايوساسرتاتيجية مكافحة التمرد للجنرال عىل سبيل املثال كانت تستند 

والقيام بدوريات يف األحياء  ،العراق إىل تواجد القوات األمريكية بني األحياء السكنية

ين يف اجلوار أيضاً. وهذا للموجوداألمن للمدنيني العراقيني والعراقية من أجل توفري 

بام فيها  ،خيتلف عن الطريقة التي خاضت هبا القوات األمريكية معظم حروهبا السابقة

يعيشون يف يف ذلك الوقت ن اجلنود األمريكيوكان السنوات األوىل من احلرب عىل العراق. 

ية وهي جممعات ضخمة مكتفية ذاتياً تعترب نسخة تقريب "حصنةقواعد العمليات املُ "

عرشات اآلالف من القاعدة النموذجية  ويأن حتمن املمكن للقواعد املوجودة يف أمريكا. 

يف القواعد التي بني فقد بلغ تعداد اجلنود  ٢٠٠٧منذ عام اجلنود إن مل يكن أكثر. لكن 

بضع عرشات أو مئات قليلة. وهذا يعطي الوحدات األصغر استقاللية العراق باألحياء 

ارهتم املتعلقة بالعمليات اليومية، ومزيداً من السلطة للقائد الصغري يف اختاذ أكرب يف اختاذ قر

  القرارات واالرجتال.

الذين حاربوا يف أفغانستان والعراق قبل  (املارينز) البحرية نقيباً يف قوات ناثانيال فيككان 

 كليةوهارفرد إلدارة األعامل  كليةربنامج للحصول عىل شهادة مزدوجة من ل ينضمأن 
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 One Bullet( كتاباً عن جتاربه وخرباته اسامه ينيدي احلكومية لإلدارة، وهو يؤلفك

Away( ب عىل التفكري بطريقة ما يسمى (حرب الكتل الثالث) يف العراق رّ . أخربنا أنه دُ

دورية من إحد الكتل السكنية يف املدينة ليقوموا ب يمكن أن يمر اجلنود "وأفغانستان: 

اشتباك بقوة نارية كاملة يف كتلة ثالثة. وكل  كتلة أخر، ثم يدخلون يف حلفظ السالم يف

 )۱٥( ذلك يف احلي نفسه.

 صغار القادة يف حروب أمريكا احلديثة أنفسهم يلعبون دور رئيس بلدية صغرية،جيد 

ض عشائري، ومسؤول أمني، ومدير منفذ برنامج اصالح اقتصادي، ودبلومايس، ومفاوو

ر بماليني الدوالرات،  حداث اليوم.أل وفقاً كل ذلك و أصول تُقدّ

صغار القادة أكثر ميالً لتحدي الضباط  ل اليوم يف اجليش االرسائييل، فإنوكام هو احلا

الكبار بطرق مل تكن معتادة يف املايض. ويعود ذلك للرحالت اجلزئية أثناء اخلدمة ورؤيتهم 

قتلون كنتيجة ملا يعتقدون أنه قرارات سيئةأقر سرتاتيجية، أو االضعف  من القيادة، أو اهنم يُ

فريد موارد غري كافية مقدمة من القادة الكبار. كام فرسها املحلل العسكري األمريكي 

أن رجالً مبتدئاً قد شارك بضع مرات  أي" :باإلرسائيليني: اجلنود األمريكيون حلقوا كاجان

هناك ترابط بني خربة ساحة املعركة وميل املرؤوسني  "ليات مع رؤسائه.يرفض الشك

ن من فإن اجلنود العائديوبالنظر إىل جتارب ساحات املعارك الريادية،  لتحدي قادهتم.

 العراق وأفغانستان مستعدون بشكل أفضل من أي وقت مىض لعامل األعامل، سواءً قرروا

۱۲۷ 
 



  

۱۲۸ 
 

مساعدة مدراء الرشكات الكرب يف هذه الفرتة بناء رشكاهتم الناشئة اخلاصة هبم أو 

 املضطربة.

اجلنود السابقني أال خيافوا من اآلخرين الذين كانوا قبلهم يف سوق  آل تشيسنصح 

إىل ن أشياءً واجلنود السابقرأيه جيلب حسب ف. "املصطلحات"والذين يعرفون  ،العمل

 حتقيق التناسبسة حاهبا فقط، بام فيها  الطاولة يستطيع اآلخرون أن حيلموا

proportionality* ،تحفيز كوما هو أقل من ذلك  حقاً؛ عترب مسألة حياة أو موتت والتي

ت يف ميدان  باإلكراه؛وكيفية حتقيق إمجاع ؛ العامل والعمل ضمن قاعدة أخالقية صلبة اختُربِ

 املعركة.

كان وإىل عامل األعامل. عندما قرر أنه يريد االنتقال  املشاةنقيباً يف وحدات  براين تايسكان 

وخدم يف مخس عمليات انتشار من ضمنها مهام يف ذلك الوقت، قد أتمّ الثالثني من عمره 

. وقد كتب عن العراقوكان يف منتصف االنتشار السادس له يف  ،أفغانستانو هاييتييف 

ورد يف جامعة ستانف نامج ماجستري ادارة األعاملخرباته يف نموذج تقديم طلب القبول لرب

يف مبنى حمرتق قرب قاعدة األسد اجلوية يف حمافظة األنبار العنيفة غرب العراق. وكان البد 

يف منتصف الليل. وباعتباره ضابط دائامً  جتريأن يكمل طلبه يف ساعات غريبة ألن مهامته 

لكل عملية ضد  "حزمة"جندي مارينز، كان عليه أن يعتمد  ١٢٠عمليات لوحدة من 

كم حيتاج من القوة، وكم عدد اجلنود املطلوبني، وكمية  حيدد فيهااعدة، املتمردين والق

 ألمور (بال إفراط وال تفريط).ويقصد به التوازن يف أداء وإنجاز ا *
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فإن الوقت الوحيد الذي يستطيع أن يسرتيح فيه وخيطط  االدعم اجلوي املطلوب. لذ

 )۱٦( لعملياته املستقبلية كان خالل النهار.

بناءً عىل بعد املسافة بثامنية آالف ة بإجراء املقابلة الشخصية مل يستطع أن يلبي متطلب الكلي

إجراء واحدة معه عرب قسم القبول ميل بينه وبني حرم جامعة ستانفورد. لذلك قرر 

اهلاتف، والتي متت بني عمليات القنص وعمليات اهلجامت، أثناء وقوفه يف منطقه مفتوحة 

أن يعذره عىل الضوضاء النامجة عن من مسؤول القبول  تايس من الصحراء. وقد طلب

كان البد عليه أن يقطع املقابلة القصرية عندما سقطت قذائف كام أصوات املروحية فوقه، 

 هاون يف مكان قريب منه.

) MBAعىل شهادة الـ(أكثر فأكثر للحصول يتقدم الضباط العسكريون األمريكيون 

يف عام  بذلك. بلغ عدد املتقدمنياستثنائية للقيام  اً ، يبذلون جهودتايس ومثل النقيب

ملاجستري إدارة األعامل والتي تتم بإجراء اختبار  الذين كان يملكون خربة عسكرية، ٢٠٠٨

ارتفع عدد  .%٦ ما يعادل أوشخص  ١٥٢٥٩ حوايل *)GMAT( يف اإلدارة خريجقبول 

% من عام ٦٢إلدارة األعامل يف جامعة فرجينيا إىل  داردنيف كلية املتقدمني العسكريني 

أربعون منهم طالباً،  ٣٣٣ ،٢٠٠٨طالب السنة األوىل عام عدد كان . ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 شخصاً قد خدموا يف العراق أو أفغانستان. ٣٨من اجليش، بام فيهم  واكان

* )the Graduate Management Admission Test(: ،وهو امتحان يتوجب اجتيازه اختبار قبول خرجيي اإلدارة

 لكل من يرغب باحلصول عىل شهادة ماجستري يف إدارة األعامل.

                                                           



  

 أولويتها )GMATهيئة قبول الدراسات العليا يف اإلدارة التي تدير اختبار الـ(جعلت 

يه برنامج تشغيل احلرب إىل كلية اإلدارة. أطلقت علمن جبهة  بشكل أفضل تنظيم الطريق

ساعد أفراد القوات املسلحة بإجياد كليات من الدرجة الثانية تتنازل والذي ي) MBA(الـ

عن رسوم التقديم أو متنح مساعدات مالية سخية، أو حتى تتساهل بتأجيل الدراسة 

ة القبول تقوم بفتح مراكز للجنود السابقني الذين يعانون من ضائقة مالية. كام أن هيئ

 Fort يف قاعدة ٢٠٠٨افتتح أحدها عام  حيث، حتى اختبارات يف القواعد العسكرية

Hood واحد آخر يف قاعدة افتتاحتكساس، ومن املخطط ب Yokota  اليابان.باجلوية 

فهم يف  حمدودة قدرة الرشكات األمريكية واملدراء التنفيذيني فامتزالعىل الرغم من ذلك 

األمر بأن معظم رجال  جون مدفيد. كام وضح قتالية وقيمتها يف عامل األعامل ربة الاخل

آل   العسكري. وكام أخربنا السريةكيف يقرؤون ببساطة األعامل األمريكيني ال يعرفون 

 بناءً عىلعمل ملقابلة  تقدمواقد  الذين عمل معهم، بأن عدداً من اجلنود السابقني تشيس

وإدارة أعداد  ،اختاذ قرارات عالية املخاطر املعركة، بام يف ذلك ساحة القيادية يف مخرباهت

قال له  هذا " :عىل غرار كالماً كبرية من الناس واملعدات يف منطقة حرب، ويف هناية املقابلة يُ

 . "؟يف عمرك هل حصلت عىل عمل حقيقيمثري جداً لالهتامم، ولكن 

االرسائيلية عن خربات يف القطاع . أثناء بحث الرشكات يف ارسائيل حيدث العكس

ألصحاب األعامل، حيث املعيار احلاسم املوحد توفر اخلدمة العسكرية  فإن اخلاص

 .إحد وحدات النخبةكل ما يعنيه أن تكون ضابطاً أو أنك خدمت يف يدركون 
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 الفصل الخامس

 

 حيث يلتقي التنظيم بالفوىض

 ھذه ھي متالزمة الحضارة الیھودیة ،الشك والبرھان
 وھي متالزمة اسرائیل الیوم

 "آموس أوز"

 

معظم وأطول من ثامنية عرش شهراً.  مدهتا تقريباً خدمة عسكرية الزامية دولة ثالثنيحتوي 

 فإن هذه البلدان نامية أو غري ديمقراطية أو كليهام معاً. ولكن من بني دول العامل األول

 اجلنوبية، كورياو ه املدة الطويلة من اخلدمة العسكرية: ارسائيل،هذ متلكثالثة فقط 

هتديدات خطرية  قد واجهتأن كل من هذه البلدان الثالثة . ليس مستغرباً سنغافورةو

 )۱( يف حروب بقاء يف الفرتة األخرية. تأو دخل ،اترتبط بوجوده

يف قاوم العرب . حتى ذات سيادة دولةوجودي إلرسائيل قبل أن تصبح التهديد البدأ 

بداية عرشينيات القرن املايض تأسيس دولة هيودية وطنية يف فلسطني، ثم أرادوا هزيمة أو 

هتديد مبارش من كوريا  كوريا اجلنوبية حتتعاشت كام إضعاف ارسائيل يف حروب عديدة. 

عاصمة كوريا  سيؤول بعد أميال قليلة من التي لدهيا جيش دائم ضخم عىلالشاملية 

ذكريات االحتالل الياباين هلا يف احلرب العاملية الثانية، ونضاهلا  سنغافورةتعيش و اجلنوبية.

 ، والفرتة املضطربة التي تلته.١٩٦٥األخري لالستقالل الذي حتقق عام 

۱۳۱ 
 



  

 :تيو يش هيان فاعكام أوضح لنا وزير الد. ١٩٦٧اخلدمة الوطنية السنغافورية عام بدأت 

علينا أن ندافع عن أنفسنا. لقد كانت مسألة بقاء. كبلد صغري وتعداد سكانه قليل، "

إنه قرار مل يتقبله الناس قوة باحلجم الكايف هي .. التجنيد. فالطريقة الوحيدة لنبني هبا 

 )۲( "ببساطة بأن التجنيد واجب عىل كل سنغافوري. ولكن مل يكن هناك بديل.

يف سنغافورة كتيبتي مشاة فقط، تم تشكيلهام بناءً عىل أوامر كان االستقالل،  بعد 

الربيطانيني. وثلثي اجلنود مل يكونوا من سكان سنغافورة حتى. بحثاً عن أفكار، اتصل وزير 

 ،مردخاي كيدرون تايلند بالسفري االرسائييل السابق يف غوه كينغ سويدفاع الدولة األول 

 غوهأخربنا " :كيدرونالذي تعرف عليه عندما كان الرجالن يعمالن معاً يف آسيا. قال لنا 

بأنه اعتقد أن ارسائيل هي البلد الصغري الوحيد املحاط ببلدان اسالمية،...التي تستطيع أن 

التس  )۳( ".اعدهم يف بناء جيش صغري وفعّ

. املرة األوىل كانت يف االستقالل حسبسنتني ف خاللنالت سنغافورة استقالهلا مرتني 

كجزء من ماليزيا، واالستقالل الثاين كان عن ماليزيا يف عام  ١٩٦٣عن بريطانيا عام 

عالقات  تونغ جوك غوهاألول  سنغافورةرئيس وزراء وصف  .لتفادي حرب أهلية ١٩٦٥

كام خيش  "حالة توتر بعد زواج تعيس وطالق مؤمل"كالبقاء يف  اليزيامبلده مع 

كان يلوح يف الشامل مترد أيضاً ويف ذلك احلني ، إندونيسياالسنغافوريني أيضاً من هتديدات 

 يف اهلند الصينية.شيوعي مسلح 
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 بمهمة كتابة هيودا غوالناملقدم كلف اجليش االرسائييل للمساعدة،  غوه طلبرداً عىل  

دليلني إرشاديني للجيش السنغافوري الناشئ: األول عن مبادئ االشتباك وتشكيل وزارة 

انتقل ستة ضباط من اجليش ثم دفاع، واآلخر كان عن مؤسسات االستخبارات. 

االرسائييل الحقاً مع عائالهتم إىل سنغافورة لتدريب اجلنود وتشكيل جيش أساسه التجنيد 

 اإللزامي.

لزامية واجليش الدائم، تبنت سنغافورة عدة عنارص من النموذج بموازاة اخلدمة اال

من االرسائييل يف خدمة االحتياط. كل جندي ينهي خدمته عليه أن يلتزم لفرتة قصرية 

 كل عام حتى سن الثالثة والثالثني.اخلدمة 

كام بالنسبة للجيل املؤسس للخدمة الوطنية السنغافورية فقد كانت أكثر من جمرد دفاع. 

يف الذكر اخلامسة والثالثني لتأسيس اجليش السنغافوري.  غوهل رئيس الوزراء قا

املطر ويف الشمس  حتتكتف إىل السنغافوريني من كل طبقات املجتمع تدربوا كتفاً "

احلارقة، وصعدوا التالل مع بعضهم، تعلموا أن يقاتلوا كفريق يف األدغال واملناطق 

ل اهلوية والشخصية جتربتهم املشرتكة يفكانت احلرضية.   اخلدمة الوطنية تربط وتشكّ

  "السنغافورية

بأنه يف اخلدمة الوطنية، ... يقولون  طور كأمة، أسالفنا كانوا مهاجرينتما زلنا ن": غوهتابع 

هو بنفس  -*كان من أصل صيني، أو ماالوي، أو هندي، أو أورايسأسواء  -كل شخص 

 األعراق املختلفة التي تشكل الشعب السنغافوري. *

                                                           



  

يتعلمون أن يقاتلوا يف كتيبة واحدة، يبدؤون اللون: أسمر قاتم مسفوع بالشمس! عندما 

يثقون وحيرتمون ويؤمنون بالشخص اآلخر. إذا توجب علينا الدخول يف أي حرب كانت 

للدفاع عن سنغافورة، فهم سيقاتلون من أجل رفاقهم يف الفرقة بنفس القدر الذي 

 )٤( "سيقاتلون به من أجل بلدهم.

من ، ستجد أن هذا اخلطاب يمكن أن يلقى "سنغافورة"بكلمة  "ارسائيل"استبدل كلمة 

 .ديفيد بن غوريون قبل

أرض  الذي هو -تشكل من قبل اجليش االرسائييل قد أن اجليش السنغافوري  رغم

النمر اآلسيوي قد أخفق يف إال أن  -اإلرسائيلينيللعديد من رواد األعامل  االختبار

 رشكات ناشئة. ملاذا؟ "قيستف"

حصة الفرد من الناتج املحيل تبلغ ليس ذلك ألن نمو سنغافورة مل يكن مذهالً. حيث 

من أعىل املعدالت يف العامل، والناتج املحيل االمجايل  ةواحد ي$ وه٣٥٠٠٠االمجايل حوايل 

 ها% سنوياً منذ تأسيس الدولة. لكن عىل الرغم من قصة نمو٨احلقيقي ينمو بمعدل 

قيمة عالية لثالثية من اخلواص  يعطييف ابقائها بعامل  وافشلإال أن قادة سنغافورة ، املدهشة

 الغريبة تارخيياً عن الثقافة السنغافورية: املبادرة، املخاطرة، رسعة البدهية.

  للقاء تنامثرمان شاموغاراالوعي املتزايد لفجوة املخاطرة وزير املالية السنغافوري دفع 

ة االرسائيلية التي ذهبت هلناك إلدارة رشكة نقل املُخاطر املستثمرة ،يريسكي سوفرنافا سو

ربامج البني  Yissum رشكة اجلامعة املسامةتُعدّ التكنولوجيا التابعة للجامعة العربية. 
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. كان للربح بحث األكاديمياستغالل الاألفضل يف العامل بحسب مقياس العرش األكاديمية 

 يف مكان قريب. كان "كيف تفعل ارسائيل ذلك؟"سؤال واحد هلا:  شاموغاراتناملد 

 إرسائيل.إىل بسبب اجتامعات قمة العرشين، لكنه جتاوز اليوم األخري للقمة ليأيت 

الذي خدم يل كوان يو  :تقرع أجراس اإلنذار اليوم حتى من قبل األب املؤسس لسنغافورة

 بداع يف العمل.نفجار جديد من اإلقت الحان الو" :كام يقولكرئيس وزراء لثالثة عقود. 

 )٥( "ة، والعديد من الرشكات الناشئة.نحن نحتاج للعديد من املحاوالت اجلديد

وإحساس بالتهديد خدمة الزامية للجيش بلدٌ آخر لديه وهو هناك شعور مماثل يف كوريا، 

هذه الصفات ثقافة مل تنتج سنغافورة وليس كام يف ارسائيل،  كام يف ومع ذلكاخلارجي، 

الرشكات الناشئة. من الواضح أن كوريا ليس لدهيا أي نقص يف رشكات التكنولوجيا 

ناشئة يف  صاحب رشكاتوهو  - مارغاليت إيريلرجل األعامل االرسائييل ير الكبرية. 

: مارغاليتكام يقول مثل رشكته. لرشكات فعلياً أرض خصبة هي كوريا  إن -جمال اإلعالم

"لكنها ما زالت يف العرص اإلذاعي، بينام كوريا والصني يف  "أمريكا هي امللكة يف املحتو

 )٦( "العرص التفاعيل.

 هنا لعندمن الرشكات الناشئة مقارنةً بإرسائيل؟ اجت كبرية نسبةإذاً ملاذا ال حتوي كوريا 

الشخص الذي يقف و هو املؤسس هواغ. عن الوضع ليعطينا نظرة داخلية لورنت هواغ

اجتامعاته  تراوحتالتي تركز عىل الربط بني الثقافة والتقنية.  ،*Lift مؤمتراتوراء قوة 

 ربط واكتشاف األثر االجتامعي للتقنيات احلديثةلام، و هتدف لوهي سلسلة مؤمترات تقام كل ع *

                                                           



  

وجد الكثري تملاذا ال  هواغيف كوريا. سألنا  يجوجو يف سويرسا جنيفبني  ٢٠٠٦منذ عام 

لناشئة يف كوريا عىل الرغم من الصلة العظيمة التي يملكها الكوريني مع من الرشكات ا

وانفجار فقاعة االعتبار عند اخلسارة،  اناخلوف من فقد"فأخربنا قائالً:  التكنولوجيا.

. حتى أوائل عام يف كوريا عندما يفشل يُفضح املرء أن ال ينبغي .٢٠٠٠االنرتنت عام 

عندما يف عربة االقتصاد اجلديد. لكن  الكوريني لالعديد من رجال األعامقفز  ،٢٠٠٠

من مدير حاضنة  هواغتفاجأ  "فشلهم العام ندبة عىل العمل احلر.ترك  ،انفجرت الفقاعة

رقم إنه "املشاريع املستلمة مخسني طلباً فقط.  بلغ عدد طلباتتقنية يف كوريا حيث 

، هواغـ بالنسبة ل "التفكري حقاً.كوريا إبداعية وتقدمية يف  أنمنخفض جداً عندما تعلم كم 

يبدو االرسائيليون يف اجلانب اآلخر من " :الذي استكشف مشهد التقنية االرسائييل أيضاً 

الطيف. إهنم ال هيتمون بالقيمة االجتامعي للفشل ويطورون مشاريعهم بغض النظر عن 

 )۷( "احلالة االقتصادية أو السياسية.

من سنغافورة وكوريا والعديد من البلدان  زواراً  سويرسكي سوفر تستضيفلذا عندما 

 ،تصنع مشهد اللحظة السامت الثقافية التي  نقل يةكيف هوالتحدي يكون األخر

لرشكات الناشئة االرسائيلية. التجنيد، اخلدمة يف قوات االحتياط، العيش حتت التهديد، ل

  كل ذلك ليس كافياً. إذاً ماهي املكونات األخر؟بدعاً يف التكنولوجيا، ى أن تكون موحت
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متحدثاً عن حالة  تال ريسنفيلد قال لنا هكذا ".سأعطيك رؤية من منظور خمتلف كلياً "

 هفعل ماوفقط.  * Apolloأبولوإذا أردت أن تعرف كيف نعلّم االرجتال، انظر إىل " :عملية

هو مثال عام  -لإلدارة اً تربه املؤرخون األمريكيون نموذجالذي يع - يف ناسا جني كرانز

رده عىل سؤالنا عن بدا  "تتوقعه من العديد من القادة اإلرسائيليني يف ساحة املعركة.

 ريسنفيلدأطلق . معينة ، ولكنه كان يتكلم عن جتربةمتاماً بداع االرسائييل خارج السياق اإل

رشكة ناشئة مع أحد زمالئه  )(HBS األعامل هارفرد إلدارة كليةيف سنته الثانية يف 

 HBS قدما عرضهم يف خطة املنافسة يفواملغاوير. وحدة يف  اإلرسائيليني الذي خدم معه

 )۸( متجاوزين السبعني فريقاً الباقني.للمركز األول  وصالو

 رشكة غوغلعرضاً مغرياً من  ريسنفيلداألول عىل صفه، رفض  HBS بعد خترجه من

يف وقت سابق قد نجح  ريسنفيلدكام كان . Eyeview ليدير فرعها اجلديد يف تل أبيب

 أشد برامج التدريب انتقائية يف اجليش االرسائييل. أحدب

 ١٣أبولو  أزمتي من املستفادة الدروس تقارندرس حالة  HBS يف ريسنفيلدعندما كان 

وقع خاص  ٢٠٠٣ عام كولومبياهمة إن مل )Columbia. )۹ ولومبياكاملكوك الفضائي و

أول رائد وهو  رامون إيالنالعقيد الطيار ألن أحد أعضاء الطاقم كان االرسائيليني.  لد

 قدفذلك.  كان بطالً ارسائيلياً قبل رامونلكن قتل يف ذلك التحطم. حيث  إرسائييل،فضاء 

وتضمن ست عمليات هبوط عىل  ١٩٦١برنامج أطلقته وكالة الفضاء األمريكية ناسا للوصول إىل القمر. بدأ عام  *

 ١٧بالرحلة  أبولو ١٩٧٤القمر وانتهى عام 
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املفاعل النووي العراقي التي دمر فيها  ١٩٨١كان طياراً يف مهمة القو اجلوية عام 

 .*أوزيراك

سنتني يف  ،ريتشارد بومر و مايكل روبريتوو  آمي ايدموندسن  HBS األساتذة يفقىض 

دراسة التي أصبحت أساساً ال. وقدموا كولومبيا و أبولوكل من أزمتي بحث ومقارنة 

من منظور إدارة األعامل. عندما قرأ  املُستفادة، حتليل الدروس ريسنفيلدوف ألحد صف

القضايا املذكورة مألوفة بشكل كانت ، ٢٠٠٨ألول مرة يف عام  HBS دراسة ريسنفيلد

وماصلتها ؟ هذه الدراسة ريسنفيلدسابق. ولكن مل ذكر لنا  مغاويركبري بالنسبة جلندي 

 ؟اإلبداعيبإرسائيل، أو باقتصادها 

، عندما سارت املركبة ١٩٧٠يف اخلامس عرش من نيسان عام  ١٣أبولو حصلت أزمة

 أرمسرتونغ نيل الفضائية ثالثة أرباع الطريق للقمر. كان ذلك بعد أقل من سنة من وصول

. لكن يف ذلك احلني . كانت ناسا تنطلق عالياً ١١أبولوإىل القمر عىل متن  الدرين بازو 

يوم الثاين من رحلته، منطلقاً برسعة ألفي ميل بالساعة، انفجر يف ال ١٣أبولوعندما كان 

ليقول العبارة جون سوجيرت رائد الفضاء  دفع ذلكأحد خزانات األوكسجني الرئيسية. 

 "، لدينا مشكلة.**هيوستن "التي أصبحت مشهورةً اآلن: 

 لتعاون مع فرنسا.أو ما يعرف بمفاعل متوز. وقد أقامه نظام صدام حسني حينها با *

** Houston مدينة يف أمريكا حيث يقع مقر إدارة العملية فيها، وتعترب هذه العبارة مشهورة الستعامهلا بكثرة يف :

 أفالم هوليوود كتعبري يستخدم لإلبالغ عن مشكلة.

                                                           



  

للفضاء  نجونسومن مركز  - واألزمة - املسؤول عن املهمةو مدير الرحلة جني كرانز كان

االتصال املرئي. يف البداية تم  . تم تقديمه فوراً مع التدهور املتسارع جلهازهيوستنيف 

مراجعتها  تمتثم إعالمه أن الطاقم كان لديه ما يكفي من األوكسجني لثامنية عرش دقيقة؛ 

 بعد حلظة لسبع دقائق؛ ثم أصبحت أربع دقائق. كانت األمور تتصاعد خارج السيطرة.

رواد الفضاء أن ينتقلوا لداخل املركبة القمرية  كرانزشارة عدة فرق من ناسا، أخرب بعد است

لرحالت قصرية يف الفضاء. كان للمركبة  أبولو، والتي كانت مصممة لتنفصل عن امللحقة

ر  امللحقة  منأنه البد الحقاً  كرانزخمزون صغري خاص هبا من األكسجني والكهرباء. تذكّ

ليومني تكفي رجلني التي قيق أقىص استغالل للموارد السابقة، حت"طريقة لـ  اكتشاف

 "عليها أن تدعم ثالثة رجال ألربعة أيام.و، بالكاد

 إىل أنبأن يقفلوا عىل أنفسهم يف غرفة  هيوستنبعدها جمموعة من الفرق يف  كرانزأمر 

ون ويأتوا بطرق جتعل الرواد الفضائيني يعود ،يتمكنوا من تشخيص مشكلة األوكسجني

قد  كرانزوبعدها للوطن. مل تكن هذه املرة األوىل التي جتتمع فيها هذه الفرق. كان  ألبولو

عىل تدريبات كل  وجعلهم يتمرنونمجعهم لشهور سابقة يف ترتيبات ال تعد وال حتىص، 

االستجابة للطوارئ العشوائية من كل األشكال واألحجام. كان عىل جتعلهم يعتادون  ،يوم

ولكن بني الفرق ومقاويل ناسا فحسب، يق أقىص تفاعل ليس بني الفرق مهووساً بتحق

حتى لو عنى  يف حالة تقارب خالل التدريبات،مجيعاً . تأكد بأهنم كانوا أيضاً  اخلارجيني

ن العمل بوقت دائم يف ع املستقلني نع املقاولنيمت التيذلك مراوغة قوانني اخلدمة املدنية 
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يكون هناك أي نوع من عدم األلفة بني أعضاء الفرق التي قد  أن كرانزمباين ناسا. مل يرد 

  تضطر يوماً ما للتعامل مع بعضها ملواجهة أزمة.

 أبولوتعيد  ابتكاريةوفرقه اكتشاف طرق  كرانزثالثة أيام من األزمة، استطاع  يف غضون

 كتبت. بشكل نموذجياستهالك جزء من الطاقة التي ستلزمهم  من خالللألرض 

قاتلة مل تكن  دت أن تكوناألزمة التي كاأن ، حينها بافتتاحيتها لنيويورك تايمزصحيفة ا

ارجتالية يف حالة  بمعجزاتالتي قامت فرق خربائها  ناسا شبكة’’كذلك بالنسبة لـ 

 )۱۰( ‘‘الطوارئ.

ذلك  صلة، ما ريسنفيلدم. ولكننا سألنا كانت عمالً بطولياً ال يصدق وقصة مثرية لالهتام

أنه بعد ستة عرش يوماً  خربنا، أ٢٠٠٣بالعودة رسيعاً إىل األول من شباط عام ؟ بإرسائيل

مرة  ، انفجر املكوك الفضائي لقطع صغرية بمجرد دخوله جلو األرضكولومبيا من مهمة

خزان انكرست من  قد طالً ر ١,٦٧تزن حوايل  املادة العازلة،. نعرف اآلن بأن قطعة من ثانية

الوقود اخلارجي أثناء اإلقالع. رضبت القطعة العازلة احلافة األمامية جلناح املكوك األيرس 

لة الفتحة التي سمحت   للغازات احلارة جداً بتمزيق أساس اجلناح.الحقاً مشكّ

 -رةعندما رضبت القطعة العازلة اجلناح أول م- اإلقالعبعد كان هناك أكثر من أسبوعني 

 ؟كولومبياعمل يشء إلصالح هذا الثقب يف  من املمكنواالنفجار. هل كان 

متأكداً من هذا. أشار إىل أولئك القلّة من  ريسنفيلدكان ، HBS بعد قراءة دراسة

طة، الذين مل تلقَ أصواهتم أذناً صاغية. عندما شاهدوا  مهنديس ناسا، ذوي املكانة املتوسّ
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زل التي أخرجت من مكاهنا خالل جلسة مراجعة ما بعد عىل شاشات الفيديو قطعة العا

 ،أمراً جديداً  تالعازل ليس "قضية"اإلطالق. أبلغوا مدراء ناسا فوراً. لكنهم أخربوهم أن 

مل حيدث أي خلل عىل و ترضرت أماكن املادة العازلة يف مكوكات سابقة عند إطالقها

 لكالم.اإلطالق، وهي جمرد مشكلة يف الصيانة. إىل آخر هذا ا

حاول املهندسون أن يدفعوا باألمر أبعد من ذلك، فقد كانت قطعة العازل املنفصلة هي 

ل األقامر الصناعية التابعة للواليات  "األكرب عىل اإلطالق" كام قالوا. وطلبوا أن تُرسَ

لسوء  ، لتأخذ صوراً إضافية للجناح املثقوب، لكناملوجودة يف املدار أصالً واملتحدة 

ة أخر، إذ مل تتجاوب حظّهم، جا ءت قرارات ذوي الرتب األعىل منهم ختالف رأهيم مرّ

ة سري فضائية لتقييم األرضار  ري رواد الفضاء مهمّ اإلدارة حتى مع طلبهم الثانوي بأن جيُ

 وحماولة إصالحها قبل عودهتم إىل األرض.

ت مل تكن يف حني أنّ هذه احلاالوكانت ناسا قد رصدت حاالت انفصال للعازل سابقاً؛ 

قد سببت مشاكل يف السابق، حكم املدراء بوجوب التعامل معها بحسب الروتني، وال 

 .مجيعاً  حاجة ملناقشات أكثر. وما كان منهم إال أن أمروا املهندسني أن يغربوا عن وجوههم

ز عليه راسة . HBS يف دراسة ريسنفيلد  كان ذلك هو القسم الذي ركّ فو الدّ أوضح مؤلّ

، حيث حيكم (العام) ت كانت مبنية حسب أحد نموذجني: النموذج القيايسأن املنظّام

الروتني واألنظمة كلَّ يشء، بام يف ذلك االلتزام صارم باجلداول الزمنية وامليزانيات، أو 
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ناقش  النموذج التجريبي، حيث خيضع كل يوم وكل عملية وكل معلومة جديدة للتقييم، ويُ

 لبحث والتنمية.يف بيئة شبيهة ببيئة خمتربات ا

، كانت ثقافة ناسا هي ثقافة تقيّد بالروتني واملعايري. فقد حاولت كولومبياخالل فرتة 

روبرتا اإلدارة أن حترش كل ما يستجدّ من املعطيات يف نظام غري مرن، نظام تصفه 

ارتباطنا املتعنّت باملعتقدات " :، وهي حملّلة يف االستخبارات العسكرية، بـوولستيرت

فهي مشكلة قد واجهتها أيضاً يف عامل التحليل االستخبارايت، حيث غالباً ما  .)۱۱( "يةاحلال

 تقييم سلوك األعداء. عنديفشل التخيّلُ 

ل ناسا عن ثقافة  هي ثقافة ، واكولومبي، وهي ثقافة االستكشاف، إىل ثقافة أبولوبدأ حتوّ

يف سبعينيات القرن العرشين، عندما طلبت وكالة الفضاء متويالً  اييس الصارمةتوحيد املق

لمكوك كمركبة فضائية ل قد تمّ الرتويجمن الكونجرس لدعم برنامج املكوك اجلديد. كان 

. قال بشكل كبري قابلة إلعادة االستخدام، من شأهنا أن تقلل من تكاليف السفر إىل الفضاء

سيحدث ثورة يف السفر إىل " :يف ذلك الوقت أن الربنامج نيكسونالرئيس األمريكي 

ري املكوك مخسني مهمة  "الفضاء القريب، بجعله أمراً روتينياً.  جديدةكان من املتوقع أن جيُ

، التي كانت عضواً يف شيال ويدنالوزيرة القوات اجلوية السابقة الحقاً قالت يف كل عام. 

ا  كولومبياأن ناسا قدمت ت قال، كولومبياجملس التحقيق يف حوادث  كطائرة "عىل أهنّ

لها مرة أخر. ،، يمكنك ببساطة أن هتبط هبا٧٤٧بوينغ  "ثم تدور وتشغّ
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فإن الرحالت الفضائية ما هي إال جهود جتريبية يف "، HBS لكن كام يشري أساتذة

 جوهرها، تشبه يف ذلك عمليات االبتكار التقني إىل حد كبري، وجيب أن تُدار عىل هذا

ومصدراً للبيانات، بدالً من أن  ،اختباراً هاماً كل رحلة جديدة األساس. جيب أن تكون 

هنا "تكون جمرد تطبيق روتيني للتدريبات السابقة نحو  ريسنفيلد، وهلذا السبب وجّ

أيضاً، كام رأينا يف  "جهود جتريبية"الدراسة. كذلك فإن احلروب اإلرسائيلية ما هي إال 

اجليش يعيش . فكام أخربنا، ١٩٧٣يف عام  الساجرمع صواريخ قصة تعامل إرسائيل 

 عديدة. من نواحٍ  أبولو اإلرسائييل والرشكات اإلرسائيلية الناشئة ثقافة

ذلك االرتباط بثقافة أبولو هو بالتأكيد سلوك يدل عىل فإن  نافا سويرسكي سوفربتقدير 

ففي اجليش ، rosh gadol ربيةاملسؤولية، يشري اإلرسائيليون إليه بالكلمة العو التصميم

ر بـ حرفياً ـ  "رأس كبري"ـأو ب ـ rosh gadol اإلرسائييل، يقسم اجلنود إىل قسم يفكّ

. سلوك الرأس الصغري غري املحبّذ "رأس صغري"أو بـ، rosh katan وقسم يعمل بـ

كري أو عمل أكثر. أما تف أكرب يعني تفسري األوامر بأضيق ما يمكن، لتجنّب حتمل مسؤولية

الرأس الكبري، فيعني اتباع األوامر لكن بأفضل ما يمكن، باستخدام التحكيم العقيل، 

وباستثامر كل جهد مطلوب للعمل، فهو يركز عىل االرجتال بدالً من االنضباط، وعىل 

ي الرئيس مقابل ا ي "إن  حرتام التسلسل اهلرمي. يف الواقعحتدّ حكم هو  "القائدحتدّ

 يصدر مبارشة عن جلنة حكموهو د اإلرسائيليني الصغار، جلنوصالح اصدر ل قضائي
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عسكرية تالية للحرب سنبحث فيها الحقاً. لكن كل يشء حيال سنغافورة، يتعارض مع 

 الرأس الكبري. عقلية

يف كل  مض بعض الوقت يف سنغافورة، وسيتجىلّ لك تنظيمها حاالً. تنظيمها املفرطا

بة بإتقان، وأشجايشء ر مورقة، يؤطّرها أفق من ناطحات السحاب : مروج خرضاء مشذّ

اجلديدة. واجهات املؤسسات املالية العاملية يف كل زاوية تقريباً. الشوارع خالية من القاممة؛ 

حتى النفايات غري الضارة من الصعب رؤيتها. لقد تربّى السنغافوريون عىل أن يكونوا 

 العلكة يف األماكن العامة. صخباً، وأالّ يمضغواو مؤدّبني، وأن يكونوا أقل مشاكسة

، كان يل كوان يو يمتدّ الرتتيب ليشمل احلكومة أيضاً. فحزب العمل الشعبي الذي أسسه

أن يكون. فقد آمن دائامً  يل أساساً يف سلطة مستمرة منذ استقالل سنغافورة. هكذا أراد له

ض رؤيته لسنغافورة املنظّمة و . ولذلك تم ةالقويأن وجود معارضة سياسية نشطة سيقوّ

مفروغ منه يف هو أمر إعاقة املعارضة العلنية، إن مل تكن قد قُمعت من أساسها. هذا السلوك 

ا يف إرسائيل فهو غريب عنها.  سنغافورة، أمّ

ار يف القوات ، الطييوفال دوتان، فإن "كولومبيا مقابل أبولو "عندما نأيت إىل املقارنة بني 

ية هارفارد إلدارة األعامل أيضاً، يعتقد أن ناسا لو اخلريج من كلو اإلرسائيلية اجلوية

متسكت بجذورها االستكشافية، لتم حتديد مشكلة املادة العازلة ومناقشتها بجدية يف 

اليومية، ففي وحدات النخبة العسكرية اإلرسائيلية، كل يوم  "املساءالتو االستجوابات"

س كل األشخاص يف الوحدة، هو جتربة جديدة، وكل يوم ينتهي بجلسة شاقة، حيث جيل

۱٤٤ 
 



  

مهام كانت رتبته، لتحليل اليوم، بغض النظر عام حيدث يف ميدان املعركة أو حول العامل. 

وكل تدريب ، "ةقييقاملساءالت أمهية عن التدريبات أو املعركة احلال تقل  " :فكام خيربنا

فحص ثم يعاد تُ "طريان أو حماكاة طريان أو عملية طريان حقيقية، تُعالج كعمل خمربي، 

فحصها، ويعاد فحصها مرة أخر، تُفتح عىل املعلومات اجلديدة، وختضع لنقاش غني 

  )۱۲( ".وساخن، هكذا يتم تدريبنا نحن

يف هذه االستجوابات اجلامعية عىل الرصاحة املطلقة فحسب، بل عىل النقد ال يتم التأكيد 

كام من كل خطأ.  -الزمالء، واملرؤوسون، والرؤساء- أيضاً، ليتعلم كل شخصالذايت 

، وجتري عىل كل شخص، وتتعلق  ": دوتانيقول  تستمر االستجوابات تسعني دقيقة عادةً

 التي يتذكر أكثر املساءالت إثارة للتعرقكام  "بكل شخص بحد ذاته. إهنا معاناة صعبة جداً 

 هو ،]املحاكاة عمليات يف[ ‘تلواقُ ’ الذين أولئك إن"ية. تعرض هلا أثناء مسريته العسكر

أو حتى بعد مترين  - أمر قاسٍ بالنسبة هلم، لكن أولئك الذين ما زالوا أحياء بعد معركة ما

 "اجلزء األصعب التايل بالنسبة هلم هو االستجواب.إن ف -تدريبي يومي

يقود طائرات مقاتلة من وئييل، ، الذي كان قائد تشكيل يف سالح اجلو اإلرسادوتانخيربنا 

نّ الطريقة التي تتفاعل وحتلل هبا خالفاً بني وجهات نظر خمتلفة حول إ": F-16 طراز

حادثة أو قرار، هي جزء كبري من ثقافتنا العسكرية. إىل درجة أن االستجواب فن يتمّ 

ا كثرية ترفيعك فيه بالتدريج. يف مدرسة الطريان وعىل طول طريق الرسب ... هناك قضاي

 ."تبحث يف قدرة الفرد عىل مساءلة نفسه واآلخرين
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 مور التي قد قمت هبا ليس شائعاً والدفاع عن األ" ،إنّ تربير قرار خاطئ غري مقبول

. إذا أخطأت، فعملك أن تُظهر الدروس التي تعلمتها. ال أحد يتعلّم من شخص أساساً 

 "يربر أخطاءه.

اء فحسب، بل إن تأثري نظام املساءلة هو أن ليس هدف االستجوابات االعرتاف باألخط

يتعلم الطيارون أن األخطاء مقبولة، وما هي إال فرص لتطوير أداء الفرد واجلامعة. وهذا 

الرتكيز عىل الدروس املفيدة القابلة للتطبيق من خالل بناء معتقدات رسمية جديدة، هو 

ئييل تتلخص يف أنه بال تقاليد. إذ أمر نمطي يف اجليش اإلرسائييل. وكل تقاليد اجليش اإلرسا

د أهنا كانت ناجحةً يف املايض. جيب أال يقرتن عمل القادة أو اجلنود بأي  فكرة أو حل، ملجرّ

كن للجيش يمل  ١٩٤٨تعود بذور ثقافة املشاكسة تلك إىل جيل تأسيس الدولة، ففي عام 

 يرث مؤسساته من اإلرسائييل أية أعراف أو بروتوكوالت أو معتقدات خاصة به؛ كام مل

بحسب املؤرخ العسكري وبريطانيا التي كان جيشها يف فلسطني قبل استقالل إرسائيل. 

تمّ  "، مل يكن جيش إرسائيل مثل جيوش ما بعد االستعامر من هذه الناحية، لوتواكإدوارد 

بوا يف األقبية عكان إنشاؤه يف غامر احلرب من ميليشيا حتت األرض،  ىل معظم رجاله قد تدرّ

ر اجليش اإلرسائييل برسعة قصو حتت قسوة الضغط املوجع  أسلحة خشبية، تطوّ

يف معظم  والذي يشاهدوالرصاع املديد. وبدالً من القبول املطلق للمعتقدات والتقاليد، 

 "اجليوش األخر، متيّز نمو اجليش اإلرسائييل بفوىض من االبتكار، والرصاع، والنقاش.
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ات اإلرسائيلية، بعد كل حرب خاضتها من حروهبا، وفوق ذلك، فقد خضعت القو

 لعمليات إصالح أساسية عميقة، مبنية عىل النقاش الصارم نفسه.

حاً  بن ، فقد عنيّ ١٩٤٨بعد حرب استقالل عام  ورغم أن اجليش كان ما يزال مرسّ

هيكل اجليش  لفحص، حاييم السكوفضابطاً تدرب يف بريطانيا، اسمه  غوريون

  عطي كامل الصالحيات إلعادة هيكلة اجليش من قاعدته إىل قمته. يفرسّ لنااإلرسائييل، وأُ 

إن تقييامً شامالً كهذا لن يكون مفاجئاً بعد هزيمة، لكن "األمر قائالً: ذلك  لوتواك

 ، اإلرسائيليني قادرون عىل التجديد حتى بعد النرص. اجلديد ال يكون أفضل من القديم دائامً

ر العقلية العسكرية، والذي غالباً ما يكون لكن تدفّق األفكار اجل ديدة منع عىل األقل حتجّ

 )۱۳( "العاقبة األساسية للنرص، وسبب اهلزيمة املستقبلية.

، هو االنتصار األعظم من بني كل ١٩٦٧كان االنتصار يف حرب األيام الستة عام 

هبا إرسائيل. يف األيام السابقة للحرب، كانت الدول العربية تفاخر االنجازات التي قامت 

، بينام أقتنع الكثريون بسبب انعدام الدعم إذا ما اندلعت حرب أهنا ستكون املنترصة علناً 

العاملي إلرسائيل، بأن الدولة اليهودية كانت متيش إىل حتفها. شنّت إرسائيل هجوماً وقائياً، 

عىل األرض، رغم أن احلرب  ال تزال وات اجلوية املرصية وهيأطاحت خالله بكامل الق

يت بحرب األيام الستة، لكنها كانت يف حقيقتها مكلّلة بالنرص من يومها األول، يف  مّ سُ

 يف النهاية، كانت الدول العربية قد اندحرت عىل مجيع اجلبهات.وغضون ساعات. 

۱٤۷ 
 



  

بعه إصالح شامل لقوات ومع ذلك، حتى يف النرص، حدث نفس اليشء: فحص ذايت ت

 بالفعل بعد حرب ناجحة.طرد ضباط كبار اجليش اإلرسائييل. وقد تمّ 

وبالتايل فليس من املفاجئ، بعد أكثر احلروب إثارة للجدل، كحرب يوم الغفران عام 

ر إليها أغلب ، التي ينظ٢٠٠٦، وحرب لبنان عام ١٩٨٢، أو حرب لبنان عام ١٩٧٣

فاشلة بحق، أن كانت هناك جلان حتقيق شعبية شاملة، قيّمت  هنا كانتاإلرسائيليني عىل أ

 القادة العسكريني واملدنيني يف البالد.

نخيربنا  ، املؤرخ العسكري واملسؤول الكبري السابق يف وزارة اخلارجية إليوت كوهِ

ت التي ينفذها، لكنها تقاري" :األمريكية، أن ر اجليش األمريكي يقوم بكتابة تقارير بعد املهامّ

رسية، عبارة عن عملية داخلية متاماً، ال يطّلع عليها أي شخص خارجي. لقد أخربت 

ضباطاً بارزين يف اجليش األمريكي بأهنم سيستفيدون جداً من تشكيل جلنة وطنية شبيهة 

ويمكن  حاب الرتب العليا املسؤولية،بتلك اإلرسائيلية بعد كل حرب، حيث حيمل أص

 )۱٤( "اش.لبلد بأكمله أن يتابع النقل

لكن هذا لن حيدث يف أي وقت قريب، عىل األغلب بسبب اإلحباط الذي أصيب به 

م  :الضابط يف اجليش األمريكي حمارضة يف القاعدة  خاللحيث قال  ،باول ينغلينغاملقدّ

ألرواح، وأنفقنا مئات مليارات لقد فقدنا آالف ا"بوالية فرجينيا:  كوانتيكوالبحرية يف 

طي  الدوالرات يف السنوات السبع األخرية، يف حماولة لتحقيق االستقرار يف بلدين متوسّ

كانت املشكلة  )۱٥( " .بطء يف املستقبلال تكيف هبذاالنكون قادرين عىل حتمل  املساحة؛ لن
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فقد سالحه،  العقاب الذي ينتظر جندياً " :أن ٢٠٠٧مثري للجدل عام حها يف مقال كام رش

 )۱٦( ".اً خرس حرب جنراالً  ك الذي يواجههلو أكرب بكثري من ذا

من ناحية أخر، فإن اإلرسائيليني متعصبني جداً فيام يتعلّق بتشكيل جلاهنم، لدرجة أنّ 

ة. يف متوز من العام  واحدة عقدت ، حدث ما وصفه ١٩٤٨حتى يف خضمّ حرب وجوديّ

ن يف حرب استقالل إرسائيل، إذ شكلت  "أحد احلوادث املذهلة حقاً "بأنه  إليوت كوهِ

رحى ما تزال احلكومة جلنة مؤلفة من قادة يف خمتلف األطياف السياسية، يف حني كانت 

غت اللجنة ملدة ثالثة أيا م لتسمع شهادة ضباط اجليش الغاضبني، حول احلرب دائرة. تفرّ

بن ترصف احلكومة واجليش أثناء احلرب، وحول ما اعتقدوا أنه حدث بسبب إدارة 

كان تشكيل جلنة يف خضمّ حرب مشتعلة قراراً مثرياً  )۱۷( لكل شاردة وواردة. غوريون

 ، يوفال د يسببه للقيادات من تشتيت، لكن املساءالت، كام أخربنا نظراً ملا قوذلك للشكّ

 سابقاً، ال تقل أمهية عن القتال نفسه يف إرسائيل. دوتان

 كانت املراجعة الدقيقة واملساءلة الوطنية تلك تعرض عىل املأل، كام حصل مؤخراً يف

مة بالرد الساحق عىل قرار احلكويف البداية . كان هناك إمجاع شعبي ٢٠٠٦حرب لبنان عام 

حدود الشاملية إلرسائيل يف اليوم الثاين عرش من شهر متوز عام للحزب اهللا  ةمجاهمعىل 

، واستمر هذا الدعم الشعبي، حتى عندما تعرض مدنيون يف شامل إرسائيل هلجوم ٢٠٠٦

ا أجرب واحداً من كل سبعة إرسائيليني عىل مغادرة منازهلم أثناء ممصاروخي عشوائي، 

 احلرب.
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كان دعم مواصلة اهلجوم أقو حتى بني أولئك الذين يعيشون حتت وابل الصواريخ، 

مقارنة بالدعم يف بقية إرسائيل، وأغلب الظن أن هذا الدعم يرجع الستعداد إرسائيل 

 للمعاناة يف سبيل تدمري حزب اهللا هنائياً.

إضعاف  عىل رة، كام كانت غري قاد٢٠٠٦ يف عاملكن إرسائيل فشلت يف تدمري حزب اهللا 

إجباره عىل إعادة اجلنديني املختطَفني. جاء رد الفعل عىل و مواقف حزب اهللا يف لبنان

القيادة السياسية والعسكرية قاسياً، منادياً بتنحية وزير الدفاع ورئيس أركان اجليش 

ست فرق عسكرية (ما يقارب الستمئة جندي) متكنوا مع أن واإلرسائييل ورئيس الوزراء. 

مل يسقط منهم إال ثالثني ول نحو أربعمئة مقاتل من حزب اهللا يف مواجهة قتالية، من قت

احلرب اعتُربت فشالً يف االسرتاتيجية والتدريب اإلرسائييل، وبدا كأهنا  إال أنضحية، 

 تلفت نظر الشعب خلروج خطري عن جوهر روح القوات اإلرسائيلية.

الدراسة النحرافها عن النموذج حالة تستحق  ٢٠٠٦يف الواقع، كانت حرب لبنان 

، يورا ايالندجالريادي اإلرسائييل، الذي نجح يف حروب سابقة. فبحسب اجلنرال املتقاعد 

الذي ترأس فرع التخطيط رفيع املستو يف اجليش االرسائييل وجملس األمن القومي، فقد 

دات ضعف أداء الوح"أبرزت احلرب أربع حاالت فشل رئيسية باجليش اإلرسائييل: 

القتالية وخاصة الربية؛ وضعف القيادة العليا؛ وضعف عمليات القيادة والتحكم؛ 

 كان الفكر املنفتح" :إيالندكام يقول  ،وخاصة "عايري بام فيها القيم التقليديةوإشكالية امل
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الغري القابلة للجدل عتامد الفرضيات خطر التشبث باألفكار املسبقة واللحد من  الالزم

 "نادراً جداً.

أيضاً  إيالندالتنظيم ونقص االرجتال. فقد الحظ  ضعفبعبارة أخر، عانت إرسائيل من 

 فيه بام اجلنود نفوس يف مغروساً  يكن مل "‘عاتقنا عىل احلرب مصري’ اإلحساس بأن"أن 

من ما أعطاهم انطباعاً أنه كان عتمدوا كثرياً عىل التكنولوجيا، ا" :فقد القادة أما الكفاية،

ية تكتيكية، دون أن  شنُّ  املمكن  "يف ميدان املعركة أصالً. يكونومعركة برّ

ه  انتقاداً إرسائيلياً حمضاً ربام، إذ بالكاد يمكن ختيله يف أي جهاز عسكري  إيالندأخرياً، وجّ

كانت إحد مشكالت حرب لبنان الثانية، هي متسك كبار الضباط "غري إرسائييل: 

فيه، ما من شك يف أن الكلمة األخرية تعود لرئيس  بقرارات رئيس األركان إىل حد مبالغ

 بالقرارات بمجرد أن تصدر، لكن هذا ال يمنع أن ااألركان، وأن اجلميع عليهم أن يلتزمو

وجيب أن يتم هذا األمر عندما يشعرون أنه خمطئ،  رئيس األركان مع كبار الضباط يتجادل

 ".مبشكل حازم عىل أساس الدقة االحرتافية كام يروهنا ه

دائمة احلذر من  -كانت عسكرية أو هادفة للربحأسواء  - جيب أن تكون املنظّامت الكبرية

وإال فإن اجلهاز بأكمله قد هيوي ، (تفكري القطيع) الوقوع فريسة التملق والتفكري اجلامعي

يف أخطاء رهيبة. لكن معظم اجليوش والرشكات التجارية تبدو مستعدة للتضحية باملرونة 

االنضباط، وبروح املبادرة يف سبيل النظام، وباالبتكار يف سبيل النتائج املتوقعة. يف سبيل 

 وهذا ليس األسلوب اإلرسائييل، من حيث املبدأ عىل األقل.
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أن اجليش اإلرسائييل جيب عليه أن ينظر يف اختاذ تدابري قاسية لتعزيز روحه  إيالنديقرتح 

رة واملض ة للهرمية، كام يتساءل: املعتادة، روحه املبتكِرة املغامِ ، أو هل يمكن، "ادّ هل يصحّ

أن يُسمح للضباط األدنى رتبة أن خيطّطوا ويقودوا العمليات األمنية احلالية، ضمن حتكمٍ 

  )۱۸( " هبدف إعدادهم إعداداً أفضل حلرب تقليدية؟ أقلَّ ممن يفوقوهنم رتبة

أيقظ اجليش اإلرسائييل. فقد كان يعاين  ،جداً  مكلف جرس إنذار ٢٠٠٦عام  كانت حرب

ر والفراغ الداخيل، تلك اآلفتان الشائعتان بني اجليوش التي مل ختترب يف املعارك  من التحجّ

كانت قوات الدفاع اإلرسائيلية قد صبّت تركيزها عىل  يف حالة إرسائيل منذ وقت طويل.

حلرب املالئمة ملطاردة اجلامعات اإلرهابية، لكنّها كانت قد حرب من طراز املغاوير، ا

 أمهلت املهارات والقدرات الالزمة للحرب التقليدية.

ها،  مع ذلك، جاءت ردة فعل اإلرسائيليني بدعم توسيع الفجوات بني الرتب أكثر من رصّ

كرب عىل وذلك بالعمل بجد عىل تفويض السلطة واملسؤولية إىل املستويات األدنى، وبجد أ

تشجيع صغار الضباط عىل حتدي األعىل منهم رتبة. عالوة عىل ذلك، اعتُربت هذه احلملة 

ر منها. "القيم األساسية"وةً الستعادة اجلذرية، خط  وليس للتحرّ

 

ة اهليكلية العسكرية إلرسائيل بلد ال حياول حماكا؟ ماذا يعني كل هذا لبلد مثل سنغافورة

االبتكار اإلرسائييل يف اقتصاده أيضا؟ كام رأينا سابقاً،  ، بل حياول حقن يشء منفحسب

ختتلف سنغافورة بشكل كبري عن إرسائيل، سواء يف انتظامها أو يف إرصارها عىل الطاعة، 
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بة وحكم احلزب الواحد فيها عىل تطهري  لقد عمل هتذيب سنغافورة ومروجها املشذّ

 .Fluidity اقتصادها من السالسة

لها اقتصاديون يدرسون املكونات األساسية السالسة، حسب م إن درسة جديدة شكّ

املعايري االجتامعية  يقلبونو احلدود، جتاوزعندما يستطيع الناس نتُج تَ لريادة األعامل، 

زاحلضارية رأساً عىل عقب،  األفكار الثورية.  ويثريون يف ظل اقتصاد سوق حر كل ما حيفّ

عدم " :أنواع خمتلفة من بأهنا ،هوارد غاردنررد عامل النفس يف جامعة هارفا يصفهاأو كام 

لدهيا القوة  "عدم االنتظام، أو النمط غري االعتياديأو   ،التوافقالرتابط ... [مثل] قلة 

 )۱۹( تحفيز إبداع اقتصادي.ل

الفوىض ليست صحية  يل منقل. السالسةوهكذا، فإن التنظيم هو العقبة الكؤود يف وجه 

رون الرواد يف هذا املجال ـ االقتصاديّون أيضاً  فحسب، بل هلا دور حساس . يقول املفكّ

 علم التعقيد"ـ أن هناك مفهوماً يف رامسككارل  ، وروبرت ليتان ، وويليام باومول

complexity science" حافّة " هو أفضل وصف للبيئة املثالية، يسمى هذا املفهوم بـ

فوا تلك احلافة بأهنا"لفوىضا مصبّ يلتقي فيه النظام اجلامد والفوىض " :، وقد عرّ

 )۲۰( ."والتعقيد واإلبداع التكيّفنتج مستويات عالية من يالعشوائية، ل

ون من املشاريع اإلرسائيلية بالضبط، فهم يستفيد هباهذه هي البيئة التي تزدهر  

اللذان يوجدان يف ظل الديمقراطية املتقدمة. و ،سيادة القانونمن املؤسسات املستقرة و

ويستفيدون أيضاً من الثقافة اإلرسائيلية غري اهلرمية، حيث ينتمي كل شخص يف جمال 
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لها اجتامعية األعامل التجارية إىل شبكات  الصغرية، واخلدمة  اجلالياتمتداخلة تشكّ

 كة، والتقارب اجلغرايف، والبعد عن الرسميات.العسكرية املشرت

ال سيام الوحدات اخلاصة يف قوات اجلوية -يل املصادفة إذن أن يكون اجليش فليس من قب

آالفاً من رشكات  قد احتضن -املعلومات تكنولوجياتخبارات وميادين واملشاة واالس

دان األخر بأعداد قليلة، لكن قد تولّدها البلالتي والناشئة اإلرسائيلية.  التقنية املتقدمة

 من ظاهريت التفكري برأس كبري، وإعادة التقييم بشكل ناقديستفيد االقتصاد االرسائييل 

بام فيه الكفاية  الواسعو ، من خالل مبدأ التجريب بدالً من توحيد املقاييس،(املساءالت)

 ليؤثّر عىل الصعيد الوطني، والعاملي حتى.
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 الفصل السادس

 

 السياسة الصناعية التي نجحت

 يربیة السمك في الصحراء أمر منطقلم یكن من السھل إقناع الناس أن ت
 "األستاذ الجامعي صموئیل أبلباوم"

 

 ٦٠ادي بمقدار مخسني ضعفاً خالل نمو اقتص-ا هي عليه اليوم ملإن قصة وصول إرسائيل 

أو ريادة األعامل  ،خصوصيات الشخصية اإلرسائيلية عن هي أكثر من جمرد قصة -عاماً 

السياسية. جيب أن تتضمن القصة آثار -أو املصادفة اجلغرافية ،حربياً  التي تم اختبارها

، وعانت سياسات احلكومة، التي توجب عليها أن تكون بمرونة جيش إرسائيل ومواطنيها

 مثلهام من صعاب القدر.

يتمثل تاريخ االقتصاد اإلرسائييل بقفزتني عظيمتني، تفصلهام فرتة من الركود والتضخم 

ثم ومن يف ترسيع النمو يف البالد،  هاماً املفرط. لعبت سياسات احلكومة االقتصادية دوراً 

  .لتتوقعهاحتى احلكومة ما كانت عكسه، وبعدئذ إطالق العنان له بطرق 

، وهي الفرتة التي تضاعف فيها ١٩٧٠و ١٩٤٨حدثت القفزة العظيمة األوىل بني عامي 

 وزاد عدد السكان ثالثة أضعاف، تقريباً  نصيب الفرد من إمجايل الناتج املحيل أربعة أضعاف

أما القفزة  )۱( .يف تلك الفرتة حروب كرب خوض إرسائيل لثالث رغمحتى ، خالهلا

حتى اليوم، وهي الفرتة التي حتولت ومازالت مستمرة  ١٩٩٠الثانية فقد بدأت منذ عام 
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فيها البالد من الركود لتصبح يف مركز قيادي لإلبداع العاملي. حيث اختلفت منهجية 

ي للوسائل الت - بشكل معاكس تقريباً و -ذه الفرتة بشكل كبري عن سابقتها العمل يف ه

استخدمت: فام تم حتقيقه يف الفرتة األوىل من التوسع كان من خالل املشاريع احلكومية 

يف حني كان القطاع اخلاص ال يزال صغرياً، أما الفرتة الثانية فقد كان  ،التي سادت آنذاك

  .له أساساً  الدور األكرب فيها للقطاع الريادي اخلاص الذي انطلق نتيجة حتفيز احلكومة

أواخر  ،ر الفرتة األوىل من النمو االقتصادي إىل مرحلة ما قبل تأسيس الدولةترجع جذو

سعت جمموعة من املستوطنني اليهود لبناء جمتمع  ١٨٨٠القرن التاسع عرش، ففي عام 

وهي عىل بعد أميال مما يسمى اآلن تل  -تكفا اخ بيت -زراعي يف قرية جديدة أسسوها 

إال أن ، لبنائها م إىل غرفٍ طينية استأجروا قرويني عربأبيب، وانتقلوا من العيش يف اخليا

بت مياه األمطار أكثر من اخليام، وعندما فاض النهر ذابت وهتدمت  هذه الغرف الطينية رسّ

لةً مستنقعات تسببت بإصابة بعض املستوطنني باملالريا  تلك اهلياكل الطينية مشكّ

املزارعني وشارفت أرسهم عىل واإلسهال، وبعد ميض عدة فصول شتوية نفدت مدخرات 

 املوت جوعاً.

تربع املرصيف واملحسن الفرنيس عندما ، ١٨٨٣بدأت األمور بالتحسن خالل عام 

م خبري زراعي نصيحة يف حني قدّ ، بالدعم املايل الالزم إدموند دي روتشيلداليهودي 

النخفاض  مما أد ،للمستوطنني بزرع أشجار الكينا لتقيض جذورها عىل تلك املستنقعات

مت أرس جديدة للعيش يف هذا التجمع. ،كبري يف عدد اإلصابات باملالريا  )۲( وقَدِ
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يف بداية عرشينيات القرن املايض والعقود التي تلتها، ازدادت إنتاجية العمل يف 

% حمققاً زيادة بأربعة ٨٠ة بنسب -اجلالية اليهودية يف فلسطني -" Yishuv ييشوف"الـ

أضعاف للناتج املحيل كام ازداد عدد اليهود أيضاً بمقدار الضعف. ومما يثري الدهشة أنه يف 

متوسط النمو فإن  ،١٩٣٥ – ١٩٣١احلني الذي كان يعاين فيه العامل من ركود بني عامي 

 )۳( عىل التوايل. ١٤و% ٢٨%كان االقتصادي السنوي لليهود والعرب يف فلسطني 

 تكفا خبيتاالتجمعات الصغرية التي أنشئت من قبل املستوطنني مثل التي يف ما كانت 

لوال أن انضم إليها مهاجرون جدد مل يقترص دورهم عىل  ،نمواً هائالً من تلقاء نفسهالتنمو 

هلم دور يف النمو االقتصادي الذي كان بل جتاوزوا ذلك ليصبح  ،زيادة عددية حتقيق جمرد

 قائامً عىل التربعات.

جاء من  ،ديفيد غروينيدعى  من عمره أحد هؤالء املهاجرين حمامياً يف العرشيناتكان 

له إىل العربية) ليصبح .١٩٠٦بولندا عام  ناً  بن غوريون وعند وصوله عربن اسمه (حوّ تيمّ

وارتقى برسعة  .للميالد ٧٠وايلحل يعودية باسم قائد عسكري هيودي من احلقبة الرومان

: آموس أوز. والذي قال عنه الكاتب اإلرسائييل شوفلييلليغدو القائد الذي ال يُضاهى 

 و واشنطن جورج و موسىيف السنوات األوىل للدولة، رأ اإلرسائيليون فيه مزجياً من "

م تيودور أيضاً  أول ريادي إرسائييل بن غوريونكان  )٤( "و الرب تعاىل. *غاريبلدي . قدّ

هريتزل تصوراً ورؤية للسيادة اليهودية ودعا حلشد هيود العامل نحو فكرة دولة هيودية ذات 

 مناضل إيطايل حارب من أجل وحدة إيطاليا *
                                                           



  

هو الذي حول هذه الرؤية من جمرد فكرة إىل دولة قومية فاعلة.  بن غوريونسيادة، إال أن 

نية وصف ونستون ترششل اجلنرال جورج مارشال قائد جيش بعد احلرب العاملية الثا

صانع "هو  بن غوريونلدول احللفاء، وباملقابل فإن  "صانع النرص"الواليات املتحدة بأنه 

 الذي بنى البالد فعالً. "رجل املهامت"أو بمصطلح األعامل التجارية  "الصهيونية

لوجستية والتخطيط، جتىل هذا التحدي حتدياً كبرياً يف إدارة العمليات ال بن غوريون واجه

يف مواجهة قضية واحدة: كيفية استيعاب األعداد املتزايدة من املهاجرين. من بداية 

عندما تم ترحيل املاليني من هيود أوروبا إىل  الثالثينات وحتى هناية حمرقة اهلولوكوست،

رم البعض اآلخر منهم من  معسكرات اعتقال، الذ بعضهم بالفرار إىل فلسطني، بينام حُ

 ١٩٣٩اللجوء من بلدان خمتلفة فأُجربوا عىل البقاء خمتفني يف ظروف سيئة للغاية. بعد عام 

قيوداً  -التي كانت متثل القوة االستعامرية آنذاك يف فلسطني  -فرضت احلكومة الربيطانية 

. وأعادت "الكتاب األبيض"صارمة عىل هجرة اليهود مطبقة بذلك سياسة عرفت باسم 

 السلطات الربيطانية معظم الذين يسعون للهجرة لفلسطني.

محلتني متعاكستني، أوالمها كانت مهمتها إعادة ثامنية عرش  بن غوريونرداً عىل ذلك شن 

 "كتائب هيودية"ألفاً من اليهود من فلسطني إىل أوروبا لتجنيدهم يف اجليش الربيطاين يف 

اً من أوروبا إىل فلسطني يف انية تنقل الالجئني رسملحاربة النازيني. يف حني كانت احلملة الث

يقف إىل يف الوقت ذاته  بن غوريونخيص اهلجرة. كان  فياملسياسة اململكة املتحدة  حتدٍ 

تاريخ هذا العرص بمعظمه يركز  نية يف أوروبا، وضدها يف فلسطني.جانب القوات الربيطا
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م. وخالل  ١٩٤٨يس إرسائيل عام عىل الرصاعات السياسية والعسكرية التي أدت إىل تأس

كان  بن غوريونتلك الفرتة، ظهرت أسطورة حتيط بالبعد االقتصادي هلذه القصة: هي أن 

لدت كدولة اشرت مصادر هذه األسطورة مفهومة، اكية بالكامل. اشرتاكياً وأن إرسائيل وُ

كسية والثورة يف عرص كان غارقاً باالشرتاكية وتأثر بشدة بربوز املار بن غوريونفقد نشأ 

، وعند وصول الكثري من هيود االحتاد السوفييتي وأوروبا الرشقية إىل ١٩١٧الروسية عام 

 فلسطني كانوا اشرتاكيني وكان هلم تأثري كبري جداً.

ز  بن غوريونلكن  بقوة عىل بناء الدولة بأي وسيلة كانت، ومل يكن لديه الصرب الكايف وركّ

سواء أكانت  -. فوجهة نظره أن كل سياسة يتم اتباعها ليجرب سياسات العقيدة املاركسية

 بنجيب أن ختدم هدف بناء األمة. لقد كان  -اقتصادية أم سياسية أم عسكرية أم اجتامعية 

لكلمة  التي ترتجم بشكل ماوهي الكلمة العربية " bitzu’ist بيتزوئياً " غوريون

ففي ئي هو الريادي الذي ينجز املهام. فالبيتزو، أكثر فعالية وعمقاً  لكن بمعنىً  *"براغاميت"

كام املعنى الرباغاميت لتدخل يف صميم روح الريادة وروح املبادرة،  البيتزوئيةإرسائيل تعدت 

عندما تصف شخصاً بالبتزوئية فإنك بذلك تثني عليه ثناءً "ليون ويسليتيري املؤلف  كتب

املحارب، ومهرب األسلحة البيتزوئي هو: البنّاء، وعامل الري، والطيار، وكبرياً. 

قليل و الداهية،و ،القايسالطابع االجتامعي: بإلرسائيليون يميزه اوالذخرية، واملستوطن. 

مع أن  )٥( "نوم.للال و له ملزيد من التفكري الذي ال حاجة ذو التأثري،و ،املتهكمو ،الصرب

 األمور بطريقة عملية (نفعية) فقط. من الرباغامتية وهي مذهب فلسفي يعني التعامل مع *

                                                           



  

أيضاً عىل أولئك ، إال أن كالمه ينطبق عىل املؤسسني األوائلجيل عن ان يتكلم ك ويسيلتيري

فالبيتزوئية خيط يمتد خالل أولئك  الذين خياطرون بكل يشء ليؤسسوا رشكات ناشئة.

وا عصابات اللصوص وجففوا املستنقعات إىل الرياديني الذين آمنوا بقدرهتم عىل  الذين حتدّ

 بن غوريونحتقيق أحالمهم. كانت مهمة ل خال هزيمة كل العوائق وفوهات البنادق

أن جيعل اليهود يقبعون يف مناطق متفرقة مما سيسمى إرسائيل، وفق منهجية آمن  الرئيسية

املناطق غري املسكونة أو فأهنا الطريقة الوحيدة التي ستضمن سيادة إرسائيل يف املستقبل. 

ستحوذ عليها اخلصوم، الذين املمكن أن ي من التي حتوي أعداداً قليلة من اليهود فإنه

سيكون من السهل عليهم تقديم قضية للمجتمع الدويل مادام ال يوجد من اليهود من 

القدس كالتمركز يف مدن وبلدات حمددة ذات أمهية حرضية  كام أنيمثلهم يف تلك املناطق. 

وطربيا وصفد من شأنه أن جيعلهم أكثر عرضة لالستهداف اجلوي املعادي، وكان هذا 

 ينترشون يف مناطق متفرقة عىل نطاق واسع. بباً آخر للرتكيز عىل فكرة جعل اليهودس

أيضاً أن الناس لن يرغبوا باالنتقال إىل مناطق غري متطورة، بعيداً عن  بن غوريونأدرك 

األمور يف املستوطنات  احلكومة إذا مل تتولوأساسية،  بنية حتتيةاملراكز احلرضية التي متتلك 

وتوفر حوافز لالنتقال. فقد عرف أنه من غري املحتمل أن يتوىل م املبادرة ومتسك بزما

 هذه اجلهود. ببذلة املُغامرالقطاع اخلاص 

ث تدخالً حكومياً غري رسمي يف االقتصاد  لكن هذا الرتكيز املكثف عىل التنمية قد ورّ

سابري شغل  ، حيثمآثر مميزة، فخالل الستينات والسبعيناتخاس سابري بن. كان لـ أيضاً 
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كان أسلوبه باإلدارة للتجارة والصناعة. وزير املالية ووزير ك ،مناصب عدة يف أوقات خمتلفة

وتدعى  -غاية يف الدقة، حيث أسس نظام رصف العمالت األجنبية املختلفة للمعامل 

وحافظ عىل ذلك من خالل تدوين كل معدل رصف يف دفرت  - سعر رصف ١٠٠طريقة الـ 

، احلاكم األول ملرصف ارسائيل املركزي، فإن موشيه سنربووفقاً لـ  جيب أسود صغري.

: اخلاص به "مكتب اإلحصاء املركزي" يمكن أن يطلق عليهأوهلام "اشتُهر بدفرتين.  سابري

كان له رجالٌ يف كل معمل كبري خيربونه كم باعوا وملن، وكم استهلكوا كهرباء ..إلخ . 

 "قبل اإلحصاءات الرسمية. داً وضع اقتصاده جيوهذا ما جعله يعرف 

كادحة: مل و ،مثاليةو ،إال يف أمة صغرية مل يكن لينجحأيضاً أن هذا النظام سنرب  يعتقد كام

 تدخلوا يف... ماتوا فقراء ... حينهامجيع السياسيني "كن هناك شفافية حكومية، لكن ي

 )٦( "وقرروا ما يريدونه، لكن مل يدخل إىل جيوهبم سنتاً واحداً  ،السوق

 

 الكيبوتز والثورة الزراعية: 

وخمتلف بشكل جذري عن غريه، قفزة العظيمة األوىل إبداع اجتامعي متميز كان يف مركز ال

يشكل سكان .  kibbutz الكيبوتزوكان له تأثري حميل وعاملي يفوق حجمه بكثري: هو 

% من صادرات البالد ١٢% من سكان ارسائيل وينتجون ٢ اليوم أقل من الكيبوتزات

 الكلية. 
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عام  بحلول. )۷( "التقسيم اإلداري األكثر نجاحاً يف العامل":  الكيبوتزاتدعا املؤرخون 

، قبل تأسيس دولة إرسائيل بأربع سنوات عاش ستة عرش ألف شخص فقط يف ١٩٤٤

كمستوطنات  الكيبوتزات). أُنشئت "مجاعة"أو  " حشد "(كيبوتز تعني  .كيبوتزاتال

 زراعية هدفها إقامة املساواة وإلغاء امللكية اخلاصة، ونمت بشكل مستمر عىل مد

 مل تزد عنجتمع، لكن نسبتهم  ٢٥٠العرشين عاماً التالية إىل ثامنني ألف نسمة يعيشون يف 

% من أعضاء ١٥نسبة  الكيبوتزاتع ذلك شغل بعض أفراد % فقط من سكان إرسائيل . م٤

، ومتثيالً أكرب حتى يف نسبة ضباط اجليش اإلرسائييل "الربملان اإلرسائييل"الكنيست 

 ١٩٦٧جندي ارسائييل الذين قتلوا يف حرب األيام الستة عام  الثامنامئةربع كام أن وطياريه. 

تعداد  إىل نسبةيبلغ ستة أمثال نسبتهم ، وذاك العدد كان الكيبوتزاتكانوا من أعضاء 

 )۸( .السكان العام

 *عىل الرغم من أن فكرة التعاونية االشرتاكية قد توحي بأهنا مستمدة من الثقافة البوهيمية

الحتامل لرتمز إىل قوة ا الكيبوتزاتأي يشء خالف ذلك. جاءت  تكان الكيبوتزاتإال أن 

وأنتج سعيها املتطرف لتحقيق املساواة شكالً من الزهد، وكان من األمثلة ، وعدم الرسمية

يف السنوات األوىل للدولة،  الكيبوتز الذي تزعم حركة ،براهام هريزفيلدا :البارزة هلذا

مات املتدفقة كانت تدهوراً غري مقبول.  اعتُربت احلاممات رضورة والذي رأ أن احلامّ

حتى يف إرسائيل الفقرية واملحارصة اقتصادياً ملعظم املستوطنات واملدن اإلرسائيلية،  شائعة

 البوهيمية: الفكر الرومنيس (الالمباالة باحلياة االجتامعية). *

                                                           



  

تم تطبيق تقنني عىل العديد من السلع األساسية.  كان حيث ،يف مخسينات القرن املايض

بتحطيمه  هريزفيلدقام  الكيبوتزيف تقول األسطورة أنه عندما تم تثبيت أول محام ومغسلة 

بت و مل يستطع أن يوقف التقدم، هريزفيلدول الستينيات حتى بنفسه. بحلبفأس  معظم ركّ

 )۹( محّامات متدفقة. الكيبوتزات

كل كبرية ببتكاتف كبري وديمقراطية ذاتية. حيتكمون فيام بينهم  الكيبوتزاتمتيزت 

يزرعونه وانتهاءً بقضية أن سأي حمصول  ةمناقشوصغرية دون الرجوع للحكومة، بدءاً من 

يف " :شمعون برييز قال لنايصبح لد أفرادها تلفزيونات، نقاشات إىل ما الهناية. 

مل تكن هناك رشطة وال حمكمة. عندما كنت عضواً، مل يكن هناك مال خاص.  الكيبوتزات

 "قراءته.الربيد ويستطيع اجلميع  قبل أن آيت مل يكن هناك بريد خاص حتى. يأيتو

ولعل األكثر إثارة للجدل أن األطفال قد تربوا بشكل مشاعي. وحيث تفاوتت 

عتنى  "بيوت أطفال" الكيبوتزاتمعظم كان يف فقد املامرسات؛  حيث يعيش األطفال ويُ

، ير األطفال آباءهم لعدة ساعات يف الكيبوتزات. ويف معظم الكيبوتزهبم من قبل أفراد 

 مع أقراهنم، وليس يف بيوت أهاليهم.اليوم ثم يذهبون للنوم 

كنتيجة للتميز الزراعي والتكنولوجي  بشكل جزئي لكيبوتزاتلترجع املكانة املتقدمة 

التحول من املشاق الصعبة والعقائد من واجلامعات اإلرسائيلية.  الكيبوتزاتالذي أحرزته 

 يمكن أن يُر ثحي عهد املؤسسني، ومن حراثة األرض إىل الصناعة احلديثة يفالصارمة 

إىل جانب عرش نقاط حراسه صغرية  الكيبوتزهذا سس أُ . "هاتزيريم"يف كيبوتز مثل  هذا
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امليليشيا  - اهلاغاناهعندما قررت  ١٩٤٦جداً ومعزولة يف ليلة من شهر ترشين األول 

إقامة نقاط متركز يف جنوب صحراء النقب. مع  - اليهودية الرئيسية قبل تأسيس الدولة

وعرشون رجالً وصلوا لبناء هذا التجمع  ةشمس كان هناك مخس نساء ومخسال طلوع

بأنفسهم عىل قمة تلة قاحلة حتيط هبا الصحراء، وشجرة خرنوب واحدة يمكن أن تر يف 

 األفق. 

استغرق األمر عاماً قبل أن ينجح الفريق بوضع أنبوب بمقاس ستة بوصات لتوفري املياه 

 الكيبوتزتعرض  ١٩٤٨. خالل حرب االستقالل عام وجلبها من عىل بعد أربعني ميالً 

الرتبة ماحلة جداً وغري صاحلة أن  وجدوا ،هلجوم وقُطعت عنه املياه. وحتى بعد احلرب

واالنتقال  هاتزيريممناقشة أمر إغالق  الكيبوتزبدأ أعضاء  ١٩٥٩للزراعة، وبحلول عام 

 إىل مكان أفضل للعيش.

بعد أن الحظوا أن مشاكل ملوحة الرتبة  الكيبوتز ولكن اجلالية قررت التمسك هبذا 

  بل يف معظم أرايض النقب. بعد ذلك بعامني، نجح أهل هذا هاتزيريمليست فقط يف 

باستصالح الرتبة بحيث أصبحت قابلة لزراعة املحاصيل. وكان هذا بداية  الكيبوتز

  يف البالد. اهلاتزيريمإنجازات 

باقرتاح فكرة : الري بالتنقيط. وكان  سميحا بالسى عدمياه يُ قام مهندس  ١٩٦٥يف عام  

مي يف هناية املطاف  ، الرشكة العاملية للري بالتنقيط.Netafim  بـ هذا بداية ملا سُ
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الذي كان وزيراً ومركز التنمية الدولية يف جامعة هارفارد،  مدير هوسامن ريكاردواألستاذ 

خبرياً ذا شهرة عاملية بالتنمية االقتصادية ترب للتنمية يف احلكومة الفنزويلية، كام يعسابقاً 

الوطنية وبجميع املشاكل واملعوقات التي تعرتض طريق تلك التنمية، أخربنا أن ما حصل 

يف إرسائيل هو أهنا حولت مشاكل نقص املياه إىل ريادة يف جمال الزراعة الصحراوية، من 

ول من طبق تلك العملية. كانت أ الكيبوتزخالل الري بالتنقيط، وحتلية املياه. وكان 

سبباً إلنتاجية مذهلة، بنفس الطريقة التي كانت هبا  الكيبوتزاتاملصاعب البيئية يف 

هتديدات ارسائيل األمنية. اإلنفاق الكبري عىل البحث والتطوير حلل املشكالت العسكرية 

برصيات االتصاالت والو بام فيها تقنيات متييز الصوت -من خالل التقنية العالية 

ساعد البالد بتحقيق بالقفز لألمام وتدريب واملحافظة  -واألجهزة والربجميات وما إىل ذلك

 عىل قطاع مدين عايل التقنية.

من منطقته كصحراء حتول إىل ثروة. بالنظر إىل ارسائيل اليوم،  رضر البلد بامتالكه جزءاً 

 ،البلد مصنفة كقاحلة % من أرايض٩٥معظم الزوار سيتفاجؤون عندما يكتشفون أن فإن 

وذلك بالنسبة ملعدل هطول األمطار السنوي. يف الواقع،  ،قاحلة جداً و ،قاحلة شبهو

ألغلب الطريق الواصل بني  النقبالوقت الذي أُسست فيه ارسائيل، زحفت صحراء ب

 فقدزحفها تم عكسه  إال أنما تزال النقب إقليم ارسائيل األكرب، والقدس وتل أبيب. 

طي قسمه ا الشاميل باحلقول الزراعية والغابات املزروعة. معظم هذا األمر تم انجازه من غُ

ارسائيل اليوم العامل يف جمال تقود كام . هاتزيريمخالل سياسات املياه اإلبداعية منذ أيام 
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يعاد تكريرها، وهي ثالثة أضعاف نسبة  من املياه أكثر من سبعني باملئةفتكرير املياه اآلسنة؛ 

 )۱۰( الذي يأيت ثانياً يف هذا املجال.ياه يف اسبانيا؛ البلد تكرير امل

يف صحراء النقب ألبعد من ذلك: وجد أعضاؤه طريقة  ماشايب ساديكيبوتز ذهب 

كانوا قد مرة واحدة فقط، بل مرتني. لالستهالك ليس  غري صالحالستعامل املاء الذي يبدو 

 اً ماء ساخن ليكتشفوا -حوايل نصف ميل -طول مخسة مالعب كرة قدم بعميقاً حفروا 

صموئيل ستاذ اجلامعي باأل استعانوا إىل أن. وهذا مل يبدُ كاكتشاف عظيم اً فحسبوماحل

الذي الحظ أن املاء سيكون مثالياً لرتبية والقريبة يف النقب.  بن غوريونمن جامعة  أبلباوم

 افئة.املياه الد أسامك

قال  هكذا "مل يكن من السهل إقناع الناس أن تربية السمك يف الصحراء يبدو منطقياً "

لكن من الرضوري كشف زيف فكرة أن األرض القاحلة هي "اخلبري يف السمك.  أبلباوم

إىل ° ٨٩ضخ املاء بحرارة بدأ أعضاء الكيبوتز ب )۱۱( "أرض عقيمة، وعديمة الفائدة.

وذلك  ،أحواض حيث توجد سمكات التيالبيا، والشبص، والسمك البحري املخطط

االستفادة لإلنتاج التجاري. بعد استعامله يف أحواض السمك، مازال املاء املهدور يمكن 

صباً ممتازاً، حيث منه كام لسقاية أشجار الزيتون والنخيل.  هلعامتم است بعد أن أصبح خمُ

مبارشة من طبقة  ايتهاسقاخلضار والفواكه التي يتم  لزراعةطرقاً أيضاً  الكيبوتزكتشف ا

الة آخرون،  مارك توينكانت ارسائيل قبل قرن من الزمان كام وصفها  املياه اجلوفية. ورحّ

زرعت مليون شجرة،  ٢٤٠بحوايل اآلن هناك ما يقدر إال أن أرض مقفرة وقاحلة جداً. 
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الغابات تغطي مجيع أنحاء البالد، ولكن األكرب أصبحت كام ل منفرد. املاليني منها بشك

 .Yatir ياتر: غابة هي واألكثر غرابة فيهم

املسؤول األعىل لشؤون الغابات يف الصندوق الوطني  يوسف ويتزأصبح  ١٩٣٢يف عام 

قبل تأسيس الدولة وزراعة مسؤولة عن رشاء األرايض اليهودي، وهي منظمة كانت 

  يف األرض التي ستصبح دولة اليهود.األشجار 

بات أن يقنع منظمته وحكومته ببدء زراعة الغا ويتزتطلّب األمر ثالثني عاماً حتى استطاع 

يوجد لكن . ينجحاعتقد الغالبية أن هذا ال يمكن أن عىل تالل حافة صحراء النقب. فقد 

لغابات املقاومة وكأهنا . تُظهر صور القمر الصناعي اهناك اآلن حوايل أربعة ماليني شجرة

حيث ال ينبغي أن تكون. مراقب ناسا  *خطأ مطبعي، حماطة بالصحراء واألرايض اجلافة

البيانات من حوايل مئة برج مراقبة حول جيمع   FluxNetلألبحاث البيئية عىل الكوكب

 .ياترقاحلة: وهي  شبهبرج واحد منها فقط يف منطقة ويوجد العامل. 

بوصة) من املطر  ١١ملليمرت (حوايل  ٢٨٠ماء املطر فقط، بمعدل  عىل ياترتعيش غابة 

أي ما يعادل تقريباً ثلث املطر الذي هيطل يف داالس بتكساس. رغم ذلك  -هيطل كل عام

 وجد الباحثون أن األشجار يف الغابة تنمو طبيعياً بشكل أرسع من املتوقع، وبأهنا متتص من

ذلك يف أغلب الظن يعود ألطنان من الرتبة اخلصبة رسقتها قوات االحتالل اإلرسائييل من  جزءً كبرياً من أنننوه هنا  *

 .وذلك بحسب شهود عيان لبنان قبل انسحاهبا منه

                                                           



  

ذي تأخذه األشجار يف الغابات التي تنمو يف املناخ اجلو نفس نسبة ثاين أكسيد الكربون ال

 املعتدل.

. بأن ياتريف  FluxNetزمان والذي يدير حمطة بحث يايف معهد و دان ياكرالعامل يقول 

أن تنمو يف مناطق يدعوها معظم الناس  هاتلك الغابة ال تثبت فقط بأن األشجار يمكن

فقط من األرايض نصف القاحلة يف % ١٢بالصحراء. ولكن تلك الغابات املزروعة عىل 

وهي انبعاثات الكربون بحوايل (ألف طن) بالسنة،  العامل تستطيع أن تقلل ثاين أكسيد

CO2  ميغاواط. األلف  ٥٠٠السنوية حلوايل ألف حمطة كهربائية عاملة بالفحم باستطاعة

 stabilization أوتاد االستقرار"طن من الكربون تشكل أيضاً كمية واحد من سبعة من 

wedges " العلامء أهنا رضورية لتثبيت الكربون يف اجلو عىل مستوياته احلالية. يقولالتي 

مؤمتر األمم املتحدة  بن غوريوناستضافت جامعة  ،٢٠٠٨يف كانون األول من عام 

ر،  . أتى خرباء من أربعني يف هذا املجال احلدث األكرب عىل االطالقوهو ملحاربة التصحّ

 )۱۲( الوحيد يف العامل تنحرس صحراءها.نهم ملاذا ارسائيل هي البلد أعيوا ببلداً، ليشاهد

 
 

 القفزة االرسائيلية

من املسرية العامة للثورة االقتصادية  فحسبجمرد فصل هي  اتحكاية الكيبوتز

سجل النجاحات االقتصادية إال أن تلطاً، خم منامياً، أ أمكان اشرتاكياً، أاالرسائيلية. سواء 
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من عام كان معدل النمو االقتصادي فقد مذهالً. كان العرشين سنة األوىل  خاللإلرسائيل 

 سنوياً خالل% ١٠% كل عام؛ وأقل قليالً من ١٣ حوايل ١٩٥٥حتى عام  ١٩٥٠

 ."يقفز"كان  هوسامنبل كام يسميه  ،الستينات. مل يتوسع االقتصاد االرسائييل فحسب

عندما تستطيع دولة نامية تقليص الفجوة بني معدل دخل أفرادها مقارنة بدول  هذا حيدث

 )۱۳( العامل األول.

القفزات ليست تعترب شائعة بني البلدان، إال أن فرتات النمو االقتصادي  يف حني أن

 ت العامل فرتات نمو يف اخلمسني سنة األخري، ولكنثلث اقتصاديافقد واجهت كذلك. 

حال ففي ارسائيل زاد معدل دخل  ة. عىل أيا% منه١٠أقل من  القفزات مل حتصل إال يف

. وذلك يعني ١٩٧٠% يف ٦٠إىل  ١٩٥٠% يف عام ٢٥الفرد مقارنة بالواليات املتحدة من 

 )۱٤( خالل عرشين سنة. أن ارسائيل قد ضاعفت مستو معيشتها نسبة للواليات املتحدة

كأن كل يشء و ،خالل تلك الفرتة أي حوافز لتشجيع االستثامر اخلاصمل تقدم احلكومة 

رغم أن بعض السياسيني املعارضني للحكومة  ،لفكرة الربح اخلاص فيها كان معادياً 

كانوا هؤالء النقاد  إال أنة لالجتاهات السوق احلر، انتقدوا اليد الثقيلة للحكومة واملعادي

أقلية صغرية. ولو أن احلكومة فتحت الطريق لالستثامر اخلاص لكان االقتصاد سينمو 

  بشكل أرسع حتى.

، فمن الواضح أن أداء االقتصاد االرسائييل عىل أية حال عند التفكري بام حدث يف السابق

. خالل املراحل املبكرة للتنمية يف بالرغم منه يساحلكومة، ول بسبب تدخلجزئياً  حدث
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أي اقتصاد بدائي، هناك فرص حتدد بسهولة لالستثامر واسع النطاق: الطرقات، أنظمة 

استثامر ارسائيل األكرب يف كان املياه، املصانع، املرافئ، الشبكات الكهربائية، وبناء املنازل. 

هيدف لضخ املاء من بحر اجللييل  كان والذي املرشوع الوطني لنقل املاء ، مثلمشاريع كهذه

ز نمواً  إىل النقب اجلافة يف اجلنوب، (بحرية طربيا) يف الشامل كام أن . رسيعاً والذي حفّ

د نمواً يف قطاع البناء  التطور الرسيع يف بناء املنازل بالكيبوتزات عىل سبيل املثال ولّ

العديد من البلدان النامية فال نعمم: والصناعات ذات املنفعة العامة. ولكن من املهم أن 

التي انخرطت يف مشاريع البنية التحتية الضخمة أهدرت كميات ضخمة من األموال 

 استثناءً كامالً.ارسائيل مل تكن و ،احلكومية بسبب الفساد

كان  املذهل أكثر، لكن وضوحاً ربامرغم أن مشاريع البنية التحتية هي العنرص األكثر 

 شويمرآل و شمعون برييز احلكومة.  ضمنمشاريع ريادية ات، كللصناع اخللق املتعمد

األمريكي الذي ساعد يف هتريب األسلحة والطائرات إلرسائيل يف حرب االستقالل، ختيال 

يف احلكومة  عندما روجا لفكرهتامونشاء صناعة للطريان يف ارسائيل. إسويةً فكرة 

كانت السلع لسخرية. إىل اال من التشكيك اخلمسينيات تراوحت ردود األفعباالرسائيلية 

واآلالف من املهاجرين  ،يف ذلك الوقت كالبيض واحلليب ما تزال نادرةاألساسية 

أغلب الوزراء أن اعتقاد املفاجئ  يكن من مفل لذاحديثاً كانوا يعيشون يف خيام، الواصلني 

 النجاح يف مثل هذا املسعى. هاارسائيل ال يمكن
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، وأقنعه أن ارسائيل يمكن أن تبدأ ليستمع له ديفيد بن غوريونيه أُذن كان لد برييزولكن 

ما  وقت أصبح يفأطلقوا مرشوعاً ثم الطائرات الفائضة من احلرب العاملية الثانية.  بإصالح

الطريان  رشكة صناعة Bedek أكرب مشغل للعامل يف ارسائيل. ويف النهاية أصبحت

 يف جماهلا. رائدة عاملياً رشكة االرسائيلية، وهي 

ألن  ،القطاع اخلاص رضورة مل يصبح مستثمروخالل هذه املرحلة من تنمية ارسائيل، 

 انتهى عندمااحلاجات األكرب واألكثر احلاحاً لالقتصاد كانت واضحة. ولكن هذا النظام 

عندما تُشبع ، بلسنر ياكريحسب االقتصادي االرسائييل بأصبح االقتصاد أكثر تعقيداً. و

عىل إال االعتامد  فحينها ال يمكن، االقتصاد بإنفاق كبري عىل مشاريع البنية التحتيةاحلكومة 

ات الفوائد "قيادة النمو؛ فهم فقط الذين يستطيعون أن جيدوا لرجال األعامل  كوّ

 )۱٥( "النسبية.

القتصاد املرتكز عىل االستثامر اخلاص يف إىل اة كان جيب أن يتم االنتقال من التنمية املركزي

كانت معظم استثامرات البنية التحتية الضخمة قد تم انجازها  فقد منتصف الستينات.

بدون أهداف استثامرية جديدة،  ١٩٦٦. ويف عام ١٩٦٦-١٩٤٦خالل العرشين سنة بني 

نبغي هلذا أن يقنع واجهت ارسائيل ألول مرة معدل نمو اقتصادي يقرتب من الصفر. كان ي

صالحات اإل تم تفادي من ذلك حكومة ارسائيل بفتح االقتصاد للعمل احلر. لكن بدالً 

 ٦ بعدخالل أسبوع واحد احتلت ارسائيل  بالدخول يف حرب األيام الست.الالزمة 
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الضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات اجلوالن.  ١٩٦٧حزيران 

 ألكثر من ثالثة أضعاف حجم ارسائيل.باإلمجال ة األرض مساويكانت 

أصبحت احلكومة االرسائيلية مشغولة مرة أخر بمشاريع البنية التحتية الضخمة، فجأة 

لتأسيس مواقع يف األرايض اجلديدة، فاإلنفاق اهلائل كان حيتاج أن اجليش االرسائييل  وبام

البنية التحتية املكلفة. كان هذا معسكرات الدفاع، وأمن احلدود، ونشاء كان رضورياً إل

زاد  ١٩٦٨-١٩٦٧كنتيجة فبني عامي واالقتصادي.  "للتحفيز"برناجماً ضخامً آخر 

احلرب أسوأ غرائز املخططني هذه توقيت  عزز. % ٧٢٥االستثامر يف معدات البناء بنسبة 

  املركزيني يف ارسائيل.

 

 "عالعقد الضائ"

بعد ست جرت أخر  اً حربلكن املرسوق.  اقتصاد ارسائيل يعتاش عىل الوقتبقي 

، مل تنتج نفس الدفعة لالقتصاد. تكبدت ١٩٧٣حرب يوم الغفران يف هي سنوات، 

باإلضافة من اجلرحى)  وعدد أكربخسائر جسيمة (ثالثة آالف ضحية  إرسائيل خالهلا

من قوات  تعبئة ألعداد كبريةبعملية جربت عىل القيام كام أُ رضر هائل يف البنية التحتية. ل

سحب اجليش االرسائييل معظم القوة العاملة من االقتصاد ألكثر من ستة فاالحتياط، 

 كامل الصناعاتوأشهر. كان تأثري مثل هذا االستدعاء اهلائل واملطول يشل الرشكات 

 توقف النشاط االقتصادي. وبالتايل حتى.
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ة ستواجه هبوطاً موازياً. الشخصيلعامل املحليني ا أجوريف أي بيئة اقتصادية طبيعية فإن 

احلكومة قامت بدالً من السامح لألجور باالنخفاض، فمل حيدث يف ارسائيل. ذلك لكن 

كام تم رفع ما أد الرتفاع هائل يف مستويات الدين العام.  ،بشكل اصطناعيبتثبيتهم 

 .م حماولة ملوازنة الدين الضخيف -بام فيها الرضيبة عىل االستثامر  -معدل كل رضيبة 

خدمت القروض قصرية األجل واملرتفعة الثمن لتمويل العجز، والذي زاد بدوره من استُ و

 الفوائد الواجب دفعها.

الرئييس  ما كانوا املصدر. املهاجرون اجلدد دائامً صايف اهلجرةتزامن كل هذا مع هبوط 

يليني اجلدد . كانت الزيادة الصافية حوايل مئة ألف من االرسائاالقتصادية حليوية ارسائيل

وصل  و ١٩٧٤. لكن الرقم انخفض ألربعة عرش ألف يف عام ١٩٧٣-١٩٧٢بني عامي 

 .١٩٧٥ عام من الصفر يفملستو قريب 

االحتكار  هو - إن مل يكن مستحيالً  - عىل وجه اخلصوصإن ما جعل التعايف غري حمتمل 

ه يف ذلك بنفساألمر  إرسائيل املركزي مرصفاحلكومي لسوق رأس املال. كام وصف 

وضعت  "أي يشء معروف يف البلدان احلرة.يتجاوز التدخل احلكومي كان "الوقت 

جربت البنوك كام أُ احلكومة الرشوط وسعر الفائدة لقروض املستهلكني واالئتامن التجاري. 

رشاء السندات احلكومية غري ب االتجارية وصناديق التقاعد عىل استعامل أغلب إيداعاهت

لتمويل قروض القطاع اخلاص للمشاريع التي كانت خمصصة من قبل القابلة للتفاوض 

 )۱٦( احلكومة.
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كانت هذه حالة االقتصاد االرسائييل خالل الفرتة التي وصفها معظم االقتصادين بالعقد 

اليوم  Intelرار الضائع إلرسائيل، من منتصف السبعينات وحتى منتصف الثامنينات. ق

واضح. لكن ارسائيل التي تعمل  كحركةبالبحث عن مهندسني نادرين يف ارسائيل يبدو 

كأرض مل تعد تبدو  بينام. ١٩٧٤اليوم ال تشبه أبداً ارسائيل التي كانت عام  Intelفيها 

كانوا الزوار الذين كانوا يأتون يف السبعينات ربام فل، واملستنقعات، واملالريا، االرممليئة ب

 يتعبون أنفسهم من أجل ال يشء، لقد جاؤوا إىل إحد بلدان العامل الثالث.

من بنى البلد الكثري جامعات ارسائيل متقدمة جداً بذلك الوقت، ولكن  إمكانيةكانت 

قديمة. كان املطار صغرياً وغريباً وبالياً. كان له نمط سوفييتي يشعر به أصبحت  قد التحتية

صالته. مل يكن هناك أي طريق رئييس يمكن أن يعترب كطريق رسيع القادم عندما يدخل 

حقيقي. استقبال التلفاز كان سيئاً، ولكنه بالكاد كان يعني شيئاً فقد كان هناك حمطة 

تبث بالعربية إىل جانب قناتني عربيتني يمكن أن تتابعهام إذا ركبت القطاً واحدة حكومية 

 لبنان.قوياً، واحدة من األردن والثانية من 

لدهيم هواتف حممولة التي مل تكن كان  هاجلميع هواتف يف منازهلم، ليس ألن لد مل يكن

كان السبب أن خطوط اهلاتف مازالت ختصص ببطء من قبل الوزارة ولكن موجوده بعد. 

ويتطلب األمر وقتاً طويالً حتى حتصل عىل واحد. كانت املتاجر الكبرية (السوبرماركت) 

اً، عىل خالف حمالت البقالة املنترشة يف األحياء، ومل تكن حتوي العديد من شيئاً نادراً جد

السلع العاملية. سالسل متاجر التجزئة العاملية مل تكن قد وجدت بعد. إذا احتجت شيئاً من 
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خارج البالد عليك أن تذهب وحترضه بنفسك، أو أن تطلب من أحد الزوار القادمني أن 

 -أغلبها محائية لدعم املنتجني املحليني -مركية العالية الرسوم اجلجعلت حيرضه لك. 

 معظم املستوردات غالية جداً.

رسائيل (والتي كانت حمالً للسخرية، إنتاجه يف إبعضها تم  السيارات كانت عادية جداً،

لسيارات الروسية العاملة يف االحتاد السوفييتي) باإلضافة إىل تشكيلة ملونة ا كثرياً  وتشبه

الرشكتان الشجاعتان أو ومها كانتا  Citroënو  Subaruأرخص معظمها من نامذج

 ةً عتيقالنظام املرصيف والقوانني املالية كان املتهورتان كفاية لتحدي املقاطعة العربية. 

كصناعة السيارات. كان من غري القانوين أن ترصف دوالرات يف أي مكان عدا املصارف، 

د بأسعار الرصف املحدد ة من قبل احلكومة. حتى االحتفاظ بحساب مرصيف والتي تُزوّ

 خارج البالد كان أمراً غري مرشوع.

والتي شبهها البعض بتلقي عفو  -١٩٦٧كان املزاج العام كاحلاً. الفرحة التي أتت يف نرص 

تبددت برسعة بعد حرب يوم الغفران  -ثم أن تربح اليانصيبومن عن حكم باإلعدام 

وربام األسوأ من هذا  ،س متجدد من عدم األمان والعزلةوالتي استُبدلت بإحسا ١٩٧٣

اخلطأ املأساوي الفادح. اجليش االرسائييل العظيم قد أصيب بصدمة مفاجئة كان كله 

اً بشكل يسء. كانت تعزية  قد ربحت احلرب حسب  إرسائيل الوحيدة أهناوأصبح مدمّ

لعسكرية قد خذلتهم بشكل الرشوط العسكرية. شعر االرسائيليون أن قيادهتم السياسية وا

 يسء.
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كلت جلنة حتقيق عامة؛ وأد هذا لتنحية رئيس هيئة أركان اجليش، ورئيس استخباراته،  شُ

 غولدا مائريرئيسة الوزراء  إال أن وآخرين من كبار مسؤويل األمن. رغم أن اللجنة برأهتا،

 تقرير اللجنة. لكن املسؤولية ملا اعتربته إخفاقاً تاماً واستقالت بعد شهر من نرشحتملت 

شف أن زوجته لدهيا  ١٩٧٧أُجرب عىل االستقالة عام  رابني إسحاقخليفتها،  عندما كُ

 حساب يف مرصف أجنبي.

الذهاب إىل املتجر كان يعني يف أواخر الثامنينات، عانت ارسائيل أيضاً من تضخمٍ هائل؛ 

إىل  ١٩٧١% عام ١٣خم من التي كانت بال قيمة تقريباً. ارتفع التض الشيكالتإنفاق آالف 

. يرجع ذلك جزئياً الرتفاع أسعار النفط يف ذلك الوقت. لكن ١٩٧٩% يف عام ١١١

 %١٣٣التضخم االرسائييل تابع ارتفاعه اهلائل بشكل أكرب من البلدان األخر. ووصل إىل 

وكان يبدوا أنه سيصل لرقم من أربع خانات يف غضون  ١٩٨٤ عام % يف٤٤٥و ١٩٨٠عام 

 )۱۷( اثنني. عام أو

كان الناس يدخرون العمالت التي تستخدم يف اهلواتف العامة، حيث أن قيمتهم مل تتغري 

ولكن أسعارهم ارتفعت بشكل حاد، وكانوا يرسعون برشاء السلع األساسية قبل الزيادة 

ك الوقت، أنه كان من األفضل أن تركب سيارة املتوقعة لألسعار. ووفقاً لنكتة سائدة يف ذل

للسيارة يف هناية الطريق األجرة أجرة من تل أبيب للقدس بدالً من احلافلة، ألنك ستدفع 

 عندما تصبح قيمة الشيكل أقل.
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التي تم بشكل ساخر إلحد طرق احلكومة لسبب الرئييس هلذا التضخم اهلائل ايرجع 

 مؤرشات معظمتم ربط : استخدام املؤرشات. مكافحة التضخميف لسنوات  اتباعها

 كمقياساملواد االستهالكية،  بمؤرش أسعار -األجور، األسعار، االجيارات - االقتصاد

الناس من الشعور بآثار التضخم، حيث . بدت عملية استخدام املؤرشات حلامية للتضخم

لتضخم لولبي يف ات أد نفقاهتم. لكن استخدام املؤرش ترتفع بارتفاع أن دخوهلم كانت

 النهاية.

 

 الطريق للتعايف؟

 .غريباً ومميزاً  أمراً  يف السبعينات البيئة لفرع هلا يف إرسائيل ضمن هذه Intel كان افتتاح

 اإلقليمية نفسها من هذه احلالةلارسائيل  حتويل ية، هو كيفمن ذلك حتى عظملكن اللغز األ

إىل زوار ارسائيل اليوم، يصل بعد ثالثة عقود. تقنياً  ةومتطور ةد مزدهراملعزولة جداً إىل بال

ر من الذي أتوا منه. أعداد غري حمدودة من خطوط اهلاتف أكثمطار غالباً ما يكون متطوراً 

اهلواتف النقالة التغطية أبداً. واالنرتنت ال تفقد يمكن أن تركب يف غضون ساعات، 

اً جداً خالل حرب لبنان رشالالسلكي قريب كأقرب مقهى. كان االنرتنت الالسلكي منت

يعمل  لإلنرتنتكان االرسائيليون مشغولني باملقارنة حول أي مشغل خدمة ، حيث ٢٠٠٦

بشكل أفضل يف املالجئ. معدل اهلواتف النقالة لكل فرد يف ارسائيل هو األعىل يف العامل. 

لنوم. حاسوب يف غرفة الدهيم هاتف نقال، باإلضافة إىل معظم األطفال فوق سن العارشة 
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ية إىل السيارات األوروبية الذك اهلامرز، من سيارات اآخر طر وارع مليئة بالسيارات منالش

 .القليلة لسياراتالتي حتتل أقل من نصف مساحة مواقف ا

 CNNMoney.comموقع  طرح هكذا "تبحث عن بضعة مربجمني جيدين؟هل "

يف ألعامل لقيام باألماكن لأفضل ا(قائمة  يفاملدرجة  تل أبيب مدينة مزايا مؤخراً ضمن

 Texas Instruments و Intel و IBM رشكاتتوجهت  وبالتايل" ).العامل الشبكي

أفضل مكان لعقد  ...ة التقني شطارهتابسبب وعاملقة آخرون يف املجال التقني إلرسائيل 

، مع تشكيلته الشاملة من املشاريب وحلم البقر للنبيذ Yoezer صفقة هو يف حانة

عام  يف من املقاهي ةرغم أنه مل يكن هناك سلسلة واحد )۱۸( "اللذيذ. *ينيونبالبورغ

فرع  أو ماكدونالدزأو حمرتم سويش ، أو مطعم حتى ، وربام وال حانة نبيذ واحدة١٩٩٠

افتتح أول ارسائيل.  يف كلألزياء العاملية اركات حتى فرع واحد ملأو  لألثاث Ikea لرشكة

، بعد ثالث سنوات من افتتاح مطعم الرشكة األكرب ١٩٩٣مطعم مكدونالد االرسائييل عام 

يف سيدين  زمكدونالدأول مطعم  افتتاح  وعرشين عاماً منبعد اثننييف موسكو، و

وايل ضعف ح ل تقريباً يف إرسائيل، وهو ما يعادمطعامً  ١٥٠مكدونالد اآلن لد بأسرتاليا. 

 )۱۹( .مما يف اسبانيا أو ايطاليا أو كوريا اجلنوبية يب الفردنص

قدرة حمدودة عىل حتى ذلك الوقت كان لالقتصاد  .١٩٩٠املرحلة الثانية بعد عام بدأت 

خنق  ىل أنوباإلضافة إاالستفادة من املوهبة الريادية التي غرسها كل من الثقافة واجليش. 

 وهي طريقة طهو فرنسية تُنسب ملنطقة فيها حتمل االسم نفسه. bourguignon طبوخ بنبيذ الـحلم م *
                                                           



  

، والذي مل يبدأ احلديث هو الذي أوصل هلذه املرحلة من التضخم اخلطريالقطاع اخلاص 

، ذلك احلنييف وزير التمويل الذي كان شمعون برييز ، عندما قاد ١٩٨٥عام  إال يفعنه 

واقتصادي  جورج شولتزخطة استقرار تم تطويرها من قبل وزير اخلارجية األمريكي 

كبري كام قلصت بشكل الدين العام اخلطة قلّصت حيث . ستانيل فيرشيل صندوق النقد الدو

اخلصخصة وأعادت تشكيل دور احلكومة يف أسواق رأس املال. لكن بوبدأت  النفقات،

 . وديناميكياً يف ارسائيلخاصاً  بعد اقتصاداً ريادياً د ه اإلجراءات مل تولّ هذ

: موجة جديدة من املهاجرين، هي بالفعل،ليقلع االقتصاد تطلب األمر ثالثة عوامل 

 .املُخاطرصناعة جديدة لرأس املال وحرب جديدة، و
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 الفصل السابع

 

 اهلجرة

 حتدي شباب غوغل

 .للمخاطر مجابھینحسب التعریف بالبدء من جدید. ھم  عنن والمھاجر یتوانىال 
  لرواد األعمامن المھاجرین ھي أمة  من أمة إن 

 غرینشتاینغیدي 

 

 قريته الصغرية يف شامل أثيوبيا مع سبعة عرش موال (نيجيوس) ولومشغادر  ١٩٨٤يف عام 

ال . آنذاك ستة عرش عاماً  شلومومن رفاقه، وصمم عىل الذهاب إلرسائيل. كان عمر شاباً 

ال  ،ديثأي اتصال مع العامل احل شالومالقرية البعيدة التي ترعرع وكرب فيها وهي  ماكا متلك

عاش اليهود األثيوبيني يف خطوط هاتف. باإلضافة إىل ذلك أو وال كهرباء صحية مياه 

، الذي للسامية ، حتت حكم النظام القمعي املعادياملجاعة الوحشية التي اجتاحت البالد

 لالحتاد السوفييتي السابق. اً تابعكان 

الذي تربى يف منزل هيودي ، موال لنا قالهكذا  "كنا نحلم دائامً بالقدوم إلرسائيل"

 نحوالسودان، ومن السودان  من شامل أثيوبيا إىل سريأصدقائه للمو صهيوين. خطط هو

، وبعد بئر السبعيعربون صحراء سيناء، ومنها إىل عاصمة اجلنوب اإلرسائييل سمرص ثم 

 )۱( ذلك سيكملون طريقهم إىل القدس.
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حمطتهم األوىل  نحوطريقهم  يفاألوالد  ريشدلبدوالرين  بقرة ليشرتي دليالً  موالباع والد 

وذلك يف طريق  ،للراحة وقفات قليلة حفاة األقدام ليل هنار مع سار الشبانرحلتهم.  يف

ه النمور الربية ءوأصدقا موال واجهالصحراء وداخل أدغال شامل أثيوبيا. برحلتهم 

ق أخذت طعامهم وأمواهلم. بعد يتتعرض هلم عصابة من قاطعي الطرواألفاعي قبل أن 

ميل يف أسبوع واحد باجتاه احلدود الشاملية  ٥٠٠وايل حل املسريه وأصدقاء موالذلك تابع 

 األثيوبية.

املقرب  موالعندما عربوا إىل السودان طاردهم حرس احلدود السوداين، وأصيب صديق 

أطلق رساحهم قلوا وتعرضوا للتعذيب وألقوا يف السجن. وقتل، أما بقية األوالد فقد اعت

جئني يف السودان. حيث اقرتب شخص لال Gedaref خميم أُخذوا إىلو يوماً  ٩١بعد 

قال الرجل هلؤالء . ه بدا وكأنه يعرف كل يشءوتكلم بغموض ولكن موالأبيض إىل 

املرة  تلك كانت ".أنا هنا ألساعدكممن أنتم وإىل أين تريدون الذهاب،  أعلم"الشبان: 

أبيض اللون. عاد الرجل يف اليوم التايل، ومحل  رجالً التي يشاهد فيها  موالالثانية يف حياة 

األوالد إىل الشاحنة وقادهم عرب الصحراء ملدة مخس ساعات حتى وصلوا إىل مهبط 

 الطائرات.

فع األوالد داخل طائرة   من جهد  اً من مئات األثيوبيني. كان هذا جزءبالقرب هناك دُ

ة ١٩٨٤احلكومة اإلرسائيلية الرسي؛ عملية اجلرس اجلوي عام  بالعملية "، واملدعوّ

متوسط كان  )۲( . جلبت هذه البعثة أكثر من ثامنية آالف هيودي أثيويب إىل إرسائيل."موسى
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نحوا أعامرهم أربعة عرش عاماً.  ح  بعد يومٍ منمُ وصوهلم اجلنسية االرسائيلية الكاملة. وضّ

املعنى الكالسيكي للصهيونية:  " :عملية موسى بأهنا ليون ويسلتريمهوري اجلالسيايس 

 )۳( "يدخلوهاحتى تأشرية لجيب أن يكون لليهود دولة ال حيتاجون 

؛ وهو الشخص األثيويب )الكنيست(ملان اإلرسائييل اليوم عضو منتخب يف الرب موال إن

بينام كانت جمرد رحلة بأربع ساعات " موالكام أخربنا . املجلسالثاين فقط املنتخب يف هذا 

 ."أربعمئة سنة بني أثيوبيا وإرسائيلمن فقط بالطائرة، بدت وكأهنا فجوة 

القراءة أو  اعي القديم تقريباً املهاجرين األثيوبيني القادمني من املجتمع الزرال يعرف مجيع 

نحن ال نملك سيارات. ال نملك صناعة. ال نملك  ".)األمهرية(األم الكتابة حتى بلغتهم 

تبعت حياته يف إثيوبيا. موال تذكر هكذا  "مصارفال نملك وحمالت سوبر ماركت. 

 جواً هيودي أثيويب ١٤٥٠٠، التي تم فيها نقل سليامنبسبع سنوات العملية  موسىالعملية 

وطائرة  *El Alطائرة من سالح اجلو اإلرسائييل وطائرات  ٣٤فيها  تإىل إرسائيل. وشارك

  وثالثني ساعة. ست خالل اجلوي عمليات النقلمن ة الكاملة لالسلسمتت أثيوبية واحدة. 

أزيلت مساند  ،٩داخل الرحلة رقم " :كام ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يف ذلك الوقت

بسعادة  يتزامحونمخس، ست أو حتى سبع أثيوبيني بينهم أطفال  .ملقاعدالذراعني بني ا

 أحد منهم طائرة من قبل وعىل األرجح مل يعلموا مل يركبداخل صف من ثالث مقاعد. 

  )٤( "بأن هذه املقاعد غري اعتيادية.

 : وهي املؤسسة اإلرسائيلية للطريان املدين.El Al رشكة طريان العال *

                                                           



  

الطائرة  متن : حيث بلغ عدد الركاب عىلاً عاملي اً يقياس رحلة أخر من أثيوبيا رقامً سجلت 

)El Al 747( اً راكب ٧٦٠املخططون يتوقعون أن متتأل الطائرة بـ كان . اً راكب ١١٢٢ ،

لد طفالن وُ  ، كاممئات إضافية منهمرش داخلها حُ ف لكن ألن الركاب كانوا نحيفني جداً 

هناية حلول يات. بالعديد من الركاب حفاة وبدون أي حاجوصل خالل الرحلة. 

 ألف مهاجر أثيويب.  ٤٠قد استوعبت حوايل إرسائيل  كانت التسعينات

موجة اهلجرة األثيوبية أهنا عبء اقتصادي هائل وضخم عىل إرسائيل. حوايل أثبتت 

ويعتمد  ،عاماً عاطلني عن العمل ٥٤ - ٢٥نصف األثيوبيني الذين ترتاوح أعامرهم بني 

يف استيعاب  أنه عىل الرغم من قوة إرسائيل موالومية. يتوقع املساعدات احلكعىل  أغلبهم

براجمها املتخصصة واملمولة جيداً إال أن اجلالية األثيوبية لن تكون د واملهاجرين، ووج

أنه لتغيري البيئة التي  موالحتى عرش أعوام عىل األقل، حيث أخربنا  تكاملة ومكتفية ذاتياً م

 سيتطلب ذلك بعض الوقت.فالً، أتوا منها وقضوا فيها زمناً طوي

ة م السوفييتي  ع تلك اهلجرة القادمة من االحتادإن جتربة املهاجرين األثيوبيني تتناقض بحدّ

، والذين أصبحوا هدية عظيمة سليامنمعظم الواصلني بنفس وقت العملية أتى السابق، 

جدها يف أماكن لالقتصاد اإلرسائييل. القصة الناجحة هلذه املوجة من اهلجرة يمكن أن ن

 .Shevach-Mofet موفيت-خشيفا مثل ثانوية
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م موسيقى ونج أحد انتظر الطالب لبعض الوقت، مثل الرتقب الذي حيدث أثناء انتظار

الصحفيني بعض اب خلفي وصافحا الروك. ثم حانت اللحظة، دخل أمريكيان من ب

قوفهم عند مكتب جانب ون هذا توقفهم الوحيد يف ارسائيل إىل كاالشباب اآلخرين. و

 رئيس الوزراء.

 "دخل مؤسسا غوغل القاعة بخطى ثابتة، وهتفت احلشود. مل يصدق الطالب أعينهم 

قال أحد الطالب بفخر. ما الذي جلب هكذا  "... يف مدرستنا الري بايج و ي برينجسري

 األماكن؟  ثنائي التكنولوجيا األكثر شهرة يف العامل إىل هذه الثانوية يف إرسائيل، من بني كل

 ،قاهلا بالروسية "الفتيانو الفتياتسيدايت ساديت، " :نيري بجسريتكلم  اأتت اإلجابة حامل

 "هاجرت من روسيا عندما كنت بالسادسة من عمري"تصفيقاً عفوياً.  أطلق اختياره للغةف

ذهبت إىل الواليات املتحدة األمريكية. ومثلكم، لدي والدان هيوديان " براينأكمل 

موقف معني من األشياء الالفتة للنظر.  رياضيات. كان لدهيام عامل. أيب نموذجيان روسيان

املراكز حصلت مؤخراً عىل قد أن مدرستكم أنني أالحظ هذا هنا، ألين سمعت واعتقد 

  "السبعة األوىل من أصل عرشة يف مسابقة الرياضيات عىل مستو إرسائيل.

مقاطعاً  برينأكمل  "لكن ما أريد قوله". صفق الطالب هذه املرة إلنجازاهتم اخلاصة

 )٥( "‘األخر؟الثالثة  املراكز عن ماذا’ هو ما كان سيقوله أيب"التصفيق، 
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، من اجليل اليهودي الرويس الثاين. برينمثل موفيت -خشيفامعظم طالب ثانوية كان 

اجلزء األفقر من هذه املدينة، باعية يف جنوب تل أبيب، يف منطقة صن موفيت-خشيفاتقع 

 وكانت لسنوات عديدة واحدة من أصعب املدارس يف املدينة.

أشهر مهاجر هيودي سوفيايت يف وهو ، ناتان شارانسكيعن تاريخ املدرسة من  عرفنا

 خاللقىض أربعة عرش عاماً يف السجون ومعسكرات العمل السوفيتية حيث إرسائيل. 

، كام كان يطلق عىل "refusenik ينوفضرامل"حق اهلجرة، وكان أشهر من أجل ه نضال

احلصول عىل إذن للهجرة. وترقى ليصل إىل منصب حرموا من اليهود السوفيتيني الذين 

نائب رئيس الوزراء بعد سنوات قليلة من حترره من االحتاد السوفيتي. مازحنا قائالً أنه يف 

يعتقد الذي أسسه بعد وقت قصري من وصوله، و  الروس،حزب املهاجرين االرسائيليني

ثم  السياسيون أنه ينبغي عليهم أن يعكسوا جتربتهم الشخصية: اذهب إىل السجن أوالً 

 .أخرأدخل يف السياسة، وليس بطريقة 

 يف منزله بالقدس. كانت شارانسكيكام قال لنا " ‘الثناء’ عنيي -خشيفا -اسم املدرسة "

عام  ةأبيب عندما كانت املدينة جديد انوية الثانية التي افتتحت يف تلاملدرسة الث تلك

كانت واحدة من املدارس التي ذهب إليها جيل جديد من اإلرسائيليني و. ١٩٤٦

بدأت السلطات يف جتربة ": شارانسكيرشح كام  ،األصليني. لكن يف أوائل الستينات

لليهود  خمصصة مدارسنفتح ن أستطيع ن ا النقالت احلكومة أن ،تقريباً  الدمج، مثل أمريكا
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املغرب، واليمن، وأوروبا ، جيب علينا جلب املهاجرين من فقط املولودين يف فلسطني

 )٦( ".ندجمهمدعونا  الرشقية.

ات، عندما . مع بداية التسعينسيئاً لكن التنفيذ كان ، ربام يف حني أن الفكرة كانت جيدة

الوصول بعد اهنيار االحتاد السوفيايت، بموجات كبرية من املهاجرين اليهود الروس  بدأت

واحدة من أسوأ املدارس يف املدينة واملشهورة بانحرافها أساساً. يف  حينها كانت املدرسةو

جامعياً  أستاذاً  يعمل كانالذي ديد اجلهاجر امل ،ياكوف موزغانوفكان ذلك الوقت، 

ضيات يف االحتاد السوفيايت، تم تعيينه ليعمل يف املدرسة كحارس أمن. وكان ذلك للريا

ومل ، الروس مع شهادات الدكتوراه واهلندسة بأعداد هائلة وصلشائعاً يف تلك السنوات: 

 يتعلمون العربية. زالوايتمكنوا من العثور عىل وظائف يف جماالت عملهم، وخاصة أهنم ما 

وبام فيهم الكبار  ،مدرسة مسائية للطالب من خمتلف األعامر يطلقأن  موزغانوفقرر 

. ووظّف خشيفاالذين يريدون تعلم املزيد من العلوم والرياضيات، مستخدماً صفوف 

شهادات  حيملون والذينأو املنتظرين للتوظيف  العمل املهاجرين الروس العاطلني عن

وها  سوا معه. وسمّ  "الرياضيات"للكلامت وهي اختصار  "ت موفي "متقدمة ليدرّ

الفرع الرويس القى . التميز  باللغة العربية والتي تعني أيضاً  "الثقافة"و "الفيزياء"و

والتي  ،يف هناية املطاف إىل االندماج مع املدرسة األصليةوأد  ،للمدرسة نجاحاً واسعاً 

باالسم  العلوم الصعبةعىل الرتكيز بشكل ممتاز مل يكن . " موفيت-خشيفا "أصبح اسمها 
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والتي جلبوها معهم  ،القادمني اجلدد من االحتاد السوفييتي روحعكس  بل؛ حسبف

 .إلرسائيل

أي يشء آخر. عند تأسيس  بفضلاهلجرة كام هي  بفضلمعجزة االقتصاد اإلرسائييل هي 

مليون  ٧,١اليوم إىل وصل عددهم . ٨٠٦,٠٠٠، كان تعداد سكاهنا ١٩٤٨إرسائيل عام 

تضاعف التعداد . تقريباً  الد بمقدار تسعة أضعاف خالل ستني سنةنمت البلقد نسمة، 

ليسحق احلكومة اجلديدة بالكامل. كام قال أحد  ،يف الثالث سنوات األوىل وحدهاالسكاين 

، فلن يستوعبوا املزيد من حمددة أعضاء الربملان يف ذلك الوقت، بأهنم لو عملوا وفق خطة

دولة اإلرسائيلية أكثر من ثلث سكان للاخلارج  الناس. يشكل املواطنون املولودون يف

أي ما يقارب ثالثة أضعاف نسبة األجانب يف الواليات املتحدة األمريكية. ، حالياً  البالد

أبناء اجليل األول أو من أو  ،تسعة من أصل عرشة من اليهود اإلرسائيليني هم أما مهاجرون

 اجليل الثاين من املهاجرين.

عام  ، الذي عاش وعمل يف إرسائيلديفيد مكويليامز اليرلنديلالقتصادي ابالنسبة 

رؤيته املفعمة باأللوان، فلو أردنا متثيل بيانات اهلجرة بشكل أقل منهجية له ، ١٩٩٤

التنوع السكاين من خالل روائح  تعرفعىل نطاق عاملي، تستطيع أن ": يقول وأكاديمية

. يف إرسائيل يمكنك أن تأكل أي املطاعمقوائم  ومن خيارات ،الطعام املختلفة يف الشوارع

 كعك إىليز تقريباً، من الطبخ اليمني إىل الرويس، ومن الطعام املتوسطي احلقيقي يشء مم
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طبخ املهاجرين هو ما فعلته بالضبط املوجة تلو املوجة من اليهود الفقراء و. الباجلز

 )۷( "املطرودين من بغداد وبرلني والبوسنة.

ارسائيل اآلن بلدٌ ألكثر من سبعني قومية وثقافة خمتلفة. لكن الطالب الذين قابلهم 

 ٢٠٠٠و ١٩٩٠كانوا من أكرب موجة هجرة يف تاريخ إرسائيل. بني عامي  ي برينجسري

 النصف مليونأتى ألف من مواطني االحتاد السوفييتي إىل إرسائيل،  ٨٠٠حوايل هاجر 

لوا مع بعضهم مخُ ثالث سنوات فقط.  غضوناألول يف  س سكان ارسائيل حتى هناية وشكّ

إىل الواليات املتحدة يف العقد التايل، مليون مهاجراً  ٦٢أي ما يعادل تدفق  ،التسعينات

 "وذلك كنسبة وتناسب بعدد السكان.

حليب أمهاتنا، ألنك  ا املعرفة معبالنسبة لنا يف االحتاد السوفيتي، تلقين" :شارانسكيرشح 

عليك أن تكون استثنائياً  .ذلك ألننا ضحايا معادة الساميةو كيهودي ليس لك معنى إجيايب،

يف مهنتك، سواء أكان ذلك يف لعبة الشطرنج، أو املوسيقى، أو الرياضيات، أو الطب، أو 

قد تكون بدايتك  دة لتبني بعض احلامية لنفسك، ألنالباليه . . . هذه هي الطريقة الوحي

 "يف املؤخرة.دائامً 

يف  ٢حوايل إال يشكلون  الاليهود  كونأنه رغم كانت النتيجة  فإن شارانسكيكام أخربنا 

لوا نسبة " لكنهم: ،فقط املئة من سكان االحتاد السوفيايت % تقريباً من األطباء، ٣٠شكّ

  "% من املهندسني وهكذا.٢٠وحوايل 
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هبا  الروحوهذه كانت  مصدر نفس وهي من والديه الروسيني،  ي برينسريجالتي ترشّ

تعطي ملحة عن طبيعة  إهنا يف أولئك الشبان اإلرسائيليني. برين رآهي ذالتنافيس الالشعاع 

 .١٩٩٠ايت عام تحت بوابات التدفق السوفيعندما فُ ها إرسائيل املوارد البرشية التي تلقت

جرين حتدياً كبرياً، فبالرغم من هذا التدفق من املها مع جيب القيام به كان اكتشاف ما

باإلضافة إىل ذلك، وواجهوا حواجز خطرية يف اللغة والثقافة.  إال أهنمكوهنم موهوبني، 

بسهولة يف بلد صغري  يتم استيعاهبافإن النخبة املثقفة من بلد بحجم االحتاد السوفيايت لن 

نسبة للفرد من عدد  بالفعل أكرب كإرسائيل. كان لد ارسائيل قبل هذه اهلجرة الضخمة

األطباء  إال أن، يف عددهم األطباء عىل مستو العامل. وحتى لو مل يكن هناك وفرة

جديد، ولغة جديدة، وثقافة جديدة  بالتكيف مع نظام طبيسيواجهون صعوبة  نيالسوفياتي

 العديد من املهن األخر.  عىلكلياً. وينطبق نفس اليشء 

ية إلجياد فرص عمل وبناء مساكن للقادمني اجلدد، ال احلكومة اإلرسائيلمع ذلك كافحت 

ازدهار فقد كان يتسارع يمكن للروس أن يصلوا يف وقت مناسب أكثر من هذا. 

 تواقاً اخلاص يف إرسائيل  قنيقطاع التاليف منتصف التسعينات، وأصبح  عاملياً التكنولوجيا 

 للمهندسني. 

جداً  الشائعمن  إرسائييل،ث وتطوير حداخل رشكة تكنولوجية ناشئة أو مركز ب خذ جولة

، موفيت-خشيفا الذي يسود يفالتميز  إىل الدافع هالروسية. إنبأن تسمع العاملني يتحدثون 

۱۹۰ 
 



  

ل كامل التي انترشت خال وانعكاساهتابني تلك املوجة من املهاجرين،  يسود أيضاً الذي هو 

 القطاع التقني بإرسائيل. 

هاجس مل يكن جمرد  ،أتواما  إرسائيل من حيث إىل القادمنيلكن الذي ميز اليهود 

نحو ريادة األعامل التعليم هو العامل الوحيد الذي يوضح توجه إرسائيل  فلو أنبالتعليم. 

باختبارات  اطالهب يقومالتي  -كسنغافورة  -البلدان األخر عندها فوالتكنولوجيا، 

 ات ناشئة .بدورها حاضنات لرشكستكون  الرياضيات والعلوم تنافسية يف

 اإلرسائييلاملُخاطر الرأساميل يعتقد  داللة عىل ماما جلبه املهاجرون السوفييت معهم هو 

اسأل ". ةيالديناميكيف عدد من االقتصادات  أنه يمكن العثور عليه مارغاليت إيريل

التقني  الطفرة يف املجالعن  متحدثاً  مارغاليتقال  "نفسك، ملاذا حيدث هذا هنا؟

املجمع السكني  قربهو،  القدس يملكهب عرصي كنا جالسني يف مطعم حيث، بإرسائيل

ملاذا حيدث هذا يف الساحل "ورشكته الناشئة.  املُخاطررأسامله  من الذي بناه بتمويل

. إذا كنت من ذلك باملهاجرينيتعلق الكثري ؟ الرشقي أو الساحل الغريب للواليات املتحدة

يف رشكة صناعات دوائية مستقرة عىل سبيل املثال، ضاً أيوتعمل  عريقةمن عائلة يف فرنسا 

ال لن ؟ شيئاً جديداً  لتنشأولديك مكتب وسكرترية، هل ستنهض وتغادر خماطراً بكل يشء 

تابع  "مكان جديد، وأنت فقري، إىلكانت مهاجراً  لوتفعل. أنت مرتاح جداً. ولكن 

أن تشق طريقك. ال تر ينها حعليك ، فثروهتا خرستأو كنت غنياً وعائلتك "، مارغاليت
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 يف ،ما يمكن أن خترسه؛ أنت تر ما يمكن أن تكسبه. وهذا هو الوضع الذي لدينا هنا شيئاً 

 )۸( ".البالدكامل 

الفريق  مع كام كان، اهيود باراكمستشاراً لرئيس الوزراء السابق  غرينشتاينغيدي كان 

 وتابع. يارس عرفاتو بيل كلينتونمع  ٢٠٠٠ائييل املفاوض يف قمة كامب ديفيد عام االرس

ز عىل كيفية وصول ارسائيل  Reut ليؤسس مركز أبحاثه اخلاص، مركز روت ، الذي يركّ

نفس وجهة النظر:  لديه. ٢٠٢٠إىل قائمة الدول اخلمس عرشة األغنى يف العامل بحلول عام 

 يتوانىال كان جيمع أغراضه عىل عجل ويغادر. ما يف عائلتنا قبل جيل أو جيلني، شخصٌ "

 من أمة إن للمخاطر. جماهبنيحسب التعريف بالبدء من جديد. هم عن ن واملهاجر

 "رواد األعامل.من املهاجرين هي أمة 

 أغايس روفنيوالده جرب أُ هو ابن مهاجر عراقي.  Better Place مؤسس شاي أغايس

عندما كان يف التاسعة مع عمره.  عائلته معرصة جنوب العراق، ة البعىل اهلرب من مدين

وصادرت ممتلكات اليهود، واعتُقل أعضاء  ،طردت احلكومة العراقية كل موظفيها اليهود

 روفنيكام أخربنا . حتى عدامات علنيةلية بشكل اعتباطي. يف بغداد، نفّذت احلكومة إاجلا

خائفني جداً عىل حياتنا.  ارد من عمله. كنرصة وطُ كان حماسباً يف ميناء الب ،]شايأيب [جد "

لطوفان من مئة ومخسني  أغايس انضمت عائلة )۹( "لنا إال هذا املكان لنذهب إليه.ليس 

 .١٩٥٠عام يف إرسائيل إىل ألف مهاجر عراقي وصلوا 
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موجات  دورجيعل  خرآعنرص هناك إلرسائيل، من املهاجرين اهلائلة باإلضافة لألعداد 

بّ ، هوفريدة من نوعها إرسائيلإىل  هاجرينامل قت : السياسات احلكومية االرسائيلية التي طُ

 الستيعاب القادمني اجلدد.

النظرة التي  آلت إليهبني تاريخ سياسات اهلجرة يف البلدان الغربية وما  ةمبارش صلةهناك 

السابع عرش والثامن عرش والتاسع عرش،  ونرسائيل. خالل القرتم تبنيها من قبل مؤسيس ا

كانت اهلجرة للواليات املتحدة مفتوحة بشكل مطلق، وأحياناً كان هناك طلب عىل 

حتى واالستيطان يف املناطق املتخلفة من البالد. بيساعدوا لكي ، حتى ألمريكااملهاجرين 

تطبيق رغم أمريكا، إىل ية عىل اهلجرة ود عددعرشينيات القرن املايض مل تكن هناك أي حد

 والكتابة. ةحة وفرض اختبار القراءعىل الصقيود 

لكن النظريات العنرصية بدأت تؤثر عىل سياسات اهلجرة، وبدأت هذه النظرة التحررية 

الدكتور  هو جلنة السلطة القضائية مستشاراً يف علم حتسني النسل،حيث عيّنت بالتضيق. 

ح أن أجناساً معينة . الذي هاري لوفلني قائد آخر طرح كانت دون املستو. من البرش رصّ

حينها، ، يف كتابه الذي انترش عىل نطاق واسع ماديسون غرانت هويف حركة حتسني النسل، 

فرتاض أن حجم غريهم، كانوا دون املستو وذلك با يطاليني وآخرينأن اليهود واإل

  مججمتهم خمتلف.

 "األصل القومي"حدوداً عددية للهجرة عىل أساس  ١٩٢٤قانون اهلجرة لعام وضع 

بّق عام و ممت أساساً ملنع دخول هجرة سنوية صُ لل حيث فرض القانون حدوداً ، ١٩٢٩طُ
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مل وبشكل عام واليونانيني واليهود البولنديني.  كاإليطالينياألوروبيني الرشقيني واجلنوبيني 

 )۱۰( .كل عامة باهلجرة من هذه القوميات املحروميسمح ألكثر من مئة فرد 

فكام يقول السياسة.  تلك تغيريل قام بعمل القليلرئيساً،  فرانكلني روزفيلتعندما أصبح 

-١٩٣٨بني عامي  خالل حكمه روزفيلتبالنظر إىل ردود فعل  ": ديفيد ويامناملؤرخ 

 من نقص احلساسية جتاه حمنة اليهود األوروبيني. يف، يمكن أن يالحظ املرء نوعاً ١٩٤٥

القضية  روزفيلتاإلبادة اجلارية لليهود، ترك  خربفيها  انترشالسنة التي وهي ، ١٩٤٢ عام

رغم حتى ، مرة أخر . ومل يتعامل مع املشكلة بشكل إجيايببشكل كامل اخلارجيةلوزارة 

 )۱۱( .نقاذلإل -ومعيقة يف الواقع  -تجنب األمر بعلمه أن سياسة وزارة اخلارجية كانت 

مع بداية احلرب العاملية الثانية، بقيت بوابات أمريكا مغلقة أمام اليهود. ولكن املشكلة 

الرئيسية التي واجهت اليهود الباحثني عن ملجأ يف الثالثينات وبداية األربعينات كانت أن 

، فحسبحمدود  بشكلبلدان أمريكا الالتينية أبواهبا فتحت  تكن وحدها يف ذلك. أمريكا مل

آالف الذين وصلوا لوقت حمدد فقط البلدان األوروبية يف أحسن األحوال حتملت بينام 

جزء من خمططات لنقلهم إىل مستوطنات دائمة يف مكان ضمن وذلك  ،"كعابرين"

 )۱۲( .آخر

عىل  "لوكوستاهلو"حمرقة اليهود  انتهاء احلرب العاملية الثانية وانتشار أخبار حتى بعد

احلكومة عربت وبقيت البلدان الغربية غري راغبة باستقبال الناجني اليهود.  ،نطاق واسع

ح أحد مسؤوليهكومات العديد من احل عن مزاجالكندية  ال أحد هو عدد " :اعندما رصّ
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بشكل  مشددةفلسطني إىل لهجرة لالربيطانية  أصبحت القوانني العدديةكام . "ثري جداً ! ك

مكان يذهبون  هناكمل يكن حرفياً بالنسبة للعديد من اليهود و متزايد يف تلك الفرتة أيضاً.

 )۱۳( إليه.

 ١٤هناية االستعامر الربيطاين لفلسطني يف  عند أنه نر نظرة عميقة هلذا التاريخمن خالل 

جملس الشعب  قبل من "اإلعالن عن تأسيس دولة ارسائيل"صدر ، ١٩٤٨عام أيار 

مذبحة املاليني من  -الكارثة التي حصلت للشعب اليهودي مؤخراً " :فيه ورداليهودي. 

لة ترشده...دولة كانت برهاناً واضحاً آخر عىل رضورة حل مشك - اليهود يف أوروبا

 )۱٤( "إرسائيل ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية.

أصبحت ارسائيل األمة الوحيدة يف التاريخ التي تعلن بوضوح يف وثيقة تأسيسها احلاجة 

 حققت حكومة ارسائيل اجلديدة ذلك اإلعالن ١٩٥٠. يف عام للهجرة لسياسة حتررية

 "كل هيودي له احلق ليأيت إىل هذا البلد."بقانون العودة، والذي يضمن إىل يومنا هذا أنّ 

 عددية. حدودليس هنا 

الشخص الذي ولد من أم هيودية أو غري ديانته  "ف القانون أيضاً اليهودي بـيعرّ 

 طفال غري اليهودلألو حق املواطنة مضمون أيضاً لألزواج من غري اليهود، ."لليهودية

 وأحفاد اليهود، وإىل أزواجهم أيضاً. 

طلب بالتقدم أن حيق له ينبغي عىل الفرد أن ينتظر مخس سنوات قبل  ،يف الواليات املتحدة

يطلب كام احلصول عىل اجلنسية (ثالث سنوات إذا كان متزوجاً من مواطن أمريكي). 
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القدرة عىل فهم اللغة أن يملك  ،القانون األمريكي أيضاً من املهاجر املقدم لطلب اجلنسية

واطنة. أن االنكليزية و تصبح اجلنسية االرسائيلية نافذة املفعول يف بينام ينجح يف امتحان مُ

 يوم الوصول، بغض النظر عن اللغة التي يتكلمها املهاجر، وليس هناك اختبارات مطلقاً.

إىل لغة  إضافةً  أن معظم االرسائيليني يتكلمون العربيةباألمر،  ديفيد مكويليامزكام يصف 

 ،اللغة الوحيدة التي كانوا يتكلمون هبا حتى وصوهلم. يف بعض البلدات  هيأخر

التي تعود للقرون  سبانيةباللغة اإلتصدر يومية هناك صحيفة " :االرسائيلية كام يقول

اليهود الذين طردوا خارج االندلس من قبل والتي يتكلم هبا )، Ladino( الوسطى

 تل أبيبيف املزدحم  ديزنغوفيف شارع متتلئ مقاهٍ قديمة ... ١٩٤٢عام  يليزابإ و فرديناند

، اهلوش دوتشبلغة  مع بعضهم . املهاجرون القدماء من أملانيا مازالوا يدردشونباألملان

سرت والشارع يف أبعد قليالً انزل . سامركبو  شيلر ، وغوث التي كان يتكلم هبا لغة وهي

روسية، طعام رويس، صحف روسية، وحتى تلفاز باللغة  نٍ أغاصغرية.  أوديسانفسك يف 

 )۱٥( "الروسية.

، هناك املاليني من االرسائيليني تعود جذورهم للعامل العريب أغايس روفني و شايمثل و

ي يف البلدان االسالمي. عند إعالن استقالل ارسائيل كان يعيش حوايل مخسمئة ألف هيود

العربية، مع جذورٍ ترجع لقرون. ولكن موجة القومية العربية التي اكتسحت العديد من 

اليهود  تأجرب ىل جانب موجة من املذابح املدبرة،هذه البلدان بعد احلرب العاملية الثانية، إ

 غالبيتهم يف ارسائيل.استقر و عىل اهلرب.
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ليس والذي يريد أن تزيد اهلجرة إليه.  ،بامرارسائيل هي البلد الوحيد بشكل حاسم فإن 

، أو بحالة اقتصادية معينة، كام أثبتت مهامت اهلجرة فقط من أصول حمددة أشخاصب

مع احلكومة التي  *الكابينت األثيوبية. عملية الرتحيب والتشجيع عىل اهلجرة هي مهمة

أحد أهم  يعد تقف وراءه. بخالف اجلنسية األمريكية ومكتب خدمة اهلجرة، الذي

مكتب اهلجرة االرسائيلية ووزارة فإن مسؤولياته األساسية إبقاء املهاجرين خارجاً، 

 جلبهم.فقط االستيعاب تركزان عىل 

، فهذا يعترب يف هناية العام إذا سمع االرسائيليون عىل الراديو أن معدل اهلجرة انخفض

م. يف مواسم يكن كافياً هذا العا األمطار مل التقارير التي تقول أن معدل هطولكخرباً سيئاً، 

االنتخابات، املرشحون ملنصب رئيس الوزراء من األحزاب املختلفة يتعهدون كثرياً بجلب 

 يف فرتة واليتهم. "مليون مهاجر آخر"

باإلضافة للجسور اجلوية األثيوبية، فإن االلتزام بزيادة أعداد املهاجرين قد تم إثباته مراراً 

التي جرت  ،البساط السحري. وأحد األمثلة عىل هذا عملية ي أحياناً وبشكل دراموتكراراً 

نقلت احلكومة االرسائيلية رساً حوايل تسعة وأربعني ألف  حيث ١٩٥٠-١٩٤٩بني عامي 

. كان هؤالء هيوداً فقراء فائضة هيودي يمني يف طائرات شحن أمريكية وبريطانية

يتمكن آالف غريهم من  ملكام ئيل. إلرسابمفردهم ومنكوبني، ال يستطيعون شق طريقهم 

 بريطاين يف عدن. طائرات ثالث أسابيع للوصول إىل مهبط النجاة يف رحلة من

 املجلس الوزاري املصغر (وهيتم عادة بشؤون األمن والقضايا احلساسة) *

                                                           



  

كانت يف رومانيا بعد احلرب العاملية الثانية. حيث استقر ربام هلجرة شهرةً أقل جهود الكن 

ض منهم فيها حوايل ثالثمئة ومخسني ألف هيودي يف أواخر األربعينات، ورغم هرب البع

لفلسطني إال أن احلكومة الشيوعية احتجزت الباقني ممن يرغبون باملغادرة كرهائن. يف 

ارسائيل املثاقب واألنابيب لصناعة النفط الرومانية مقابل مئة ألف تأشرية  وفرتالبداية 

بنقود  نيكوالي تشاوتشيسكوخروج. ولكن يف بداية الستينات، طالب الدكتاتور الروماين 

، ١٩٨٩-١٩٦٨يسمح لليهود باخلروج من البالد. بني عامي  حتىت الصعبة من العمال

 ٤۰,٥۷۷ لتحرير دوالر۱۱۲,٤۹۸,۸۰۰ لتشاوتشيسكودفعت احلكومة االرسائيلية 

 دوالر لكل فرد. ۲,۷۷۲هيودي. أي بمعدل 

املهاجرين  دمجستيعاب االجعلت احلكومة االرسائيلية املهمة الرئيسية لوزارة  مقابل هذا

للحكومة.  واألساسيةتعليم اللغة واحداً من األولويات املستعجلة يعترب املجتمع.  داخل

إىل يومنا هذا دورات لغة كاملة وجمانية باللغة العربية للمهاجرين تنظم احلكومة حيث 

اجلدد: مخس ساعات كل يوم، لستة أشهر عىل األقل. وتعرض احلكومة راتباً للمساعدة يف 

يستطيع القادمون اجلدد أن يركزوا عىل تعلم لغتهم اجلديدة  لكياللغة،  تعليمالنفقات أثناء 

 يوجد يفإلجازة الشهادات اخلارجية، وبدل أن ينشغلوا بمحاولة تدبري أمور املعيشة. 

ري احلكومة دورات  قسموزارة التعليم  لتقييم ومعادلة درجات الدول اخلارجية. وجتُ

ات ترخيص مزاولة املهنة. مركز االستيعاب ملساعدة املهاجرين يف التحضري الختبار

العلمية يساعد يف ربط العلامء الواصلني مع أرباب العمل االرسائيليني، كام تدير  للشؤون
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، والتي توفر مساعدة يف احلصول عىل رأس املال احلروزارة االستيعاب مراكز للعمل 

 )۱٦( .الالزم لبدء عمل جديد

 برامج استيعاب مدعومة من احلكومة ولكن يتم إطالقها من قبل مواطننيأيضاً هناك 

عىل سبيل املثال، يؤمن أن هناك مستقبالً لألثيوبيني يف صناعة   إلياسريآشارسائيليني. 

ثيوبيا، إإىل ارسائيل يف الستينات من  إلياس والدا جاءالتكنولوجية الناجحة يف ارسائيل. 

الكرب  ريآشأخت كانت ثيوبيني. بل عرشين سنة تقريباً من اهلجرة الضخمة لليهود اإلق

 ثيويب تولد يف ارسائيل.إ، أول ارسائيلية من أصل رينا

عمالً يف  إلياسبعد حصوله عىل شهادة يف إدارة األعامل من كلية اإلدارة يف القدس، شغل 

القدس ليدرس هندسة جلامعة  هاوبعدامعة سياله، جل وانضم ،تقنيةرشكة بالتسويق 

عندما وجد  أصيب بصدمة الياسفقد كان دائامً مهووساً بالكمبيوتر. لكن  ،الربجميات

  يعملون يف القطاع التقني االرسائييل.فقط أربعة أثيوبيني 

ق الوحيدة للقطاع التقني من يالطرمل يكن هناك فرصة لإلثيوبيني. كانت " :كام يقول

اسب يف اجلامعات العامة أو الكليات التقنية اخلاصة. كان األثيوبيني خالل أقسام علوم احل

يفشلون خالل امتحانات قبول اجلامعة يف املدرسة الثانوية، ما منعهم من الدخول إىل 

ر  "كانت الكليات اخلاصة غالية جداً. كاماجلامعات احلكومية العليا؛  طريقاً  إلياستصوّ

 Tech منظمة تدعى ٢٠٠٣برجميات أمريكي عام مع مهندس باالشرتاك . أسس خمتلفة
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Careers بالقطاع  للعمللتحضري األثيوبيني  عمل ورشات تدير، وهي منظمة غري ربحية

 .التقني

قبل وبعد تأسيس الدولة واحدة من األولويات العليا لألمة.  اهلجرة بن غوريونجعل 

للدولة اليهودية اجلديدة،  يف رحلتهمساعدة ملبال ملجأ آمن  هم تاج املهاجرون الذينحي

ليحتلوا أيضاً ن اليهود مطلوبون ياملهاجر فإن، ربام كام اعتقد؛ أنه بشكل أكثر أمهيةو

األرض، ويقاتلوا يف حروب ارسائيل، وإلنعاش اقتصاد الدولة الناشئ. وما يزال هذا 

 األمر حقيقة يف يومنا هذا.
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 الفصل الثامن

 

 الشتات

 ترسقة الطائرا

ً الیونانیین الذین أبحروا مع جیسون ك الجدد [ھم]  * نواآلرغونی الـ ،الصوف الذھبي عن بحثا
 رواد األعمال األجانب الذین یملكون

 یسافرون ذھاباً وإیاباً بین وادي السیلیكون وأوطانھم.و ،مھارات تقنیة 
 ساكسینیانآنالي 

 

بخطوات جانبية كبرية خالل املنصة لتوضيح  يقوموهو  جون تشامربز، قال "اليوم"

) router( جهاز التوجيه نحن نحقق أكرب قفزة يف االبداع منذ أن تم إنتاج"، وجهة نظره

 Cisco كان يتكلم من خالل يف ميكروفون السلكي يف مؤمتر "أول مرة قبل عرشين عاماً.

عىل الرغم من أنه كان يف مرتدياً بدا وكأنه قد كرس الروتني بالرقص،  )۱( .٢٠٠٤يف عام 

كان هلا التي  -بذلة العمل الرسمية، ذو األربعة ومخسني عاماً الرئيس التنفيذي لسيسكو 

 ي.خالل االزهاد التقن General Electric’s قيمة سوقية أعىل من

رة كبرية مثل خزانة وفتح األبواب خالل حج تشامربزبعد بناء مرسحيته بدقة، مشى 

كل واحد منها بحجم وشكل ثالجة. لقد كان ليكشف عن ثالثة صناديق معقدة املظهر، 

 بكل عظمته.CRS-1  كان

* Argonauts  :األساطري اليونانية.هم املغامرون اليونانيني الذ ين أبحروا إلحضار صوف كبش ذهبي يف إحد 

                                                           



  

)، وهكذا قد يكون هناك مشكلة router( معظم الناس ال يعرفون ما هو جهاز التوجيه

زة املودم القديمة التي كنا . جهاز التوجيه هو يشء يشبه أجهتشامربز تتعلق بفهم إثارة

اإلنرتنت مثل هنر عظيم من  أننستخدمها لتوصيل أجهزة الكمبيوتر لدينا باإلنرتنت. لو 

املعلومات تتصل مجيع أجهزة الكمبيوتر لدينا به، إذن فاملوجهات هي يف مجيع تقاطعات 

 هي عنق الزجاجة الذي حيدد قدرة اإلنرتنت ككل.و الروافد التي تغذيه

مثل  هنا سيسكوتعترب و، بضع رشكات فقط بناء موجهات النهايات العليا تستطيع

وجوجل بالنسبة ، بالنسبة للمعاجلات إنتلو، مايكروسوفت بالنسبة ألنظمة التشغيل

يمن عىل هذا السوق.  للبحث يف االنرتنت، فهي ، CRS-1 انكالكشف عنه،  إىل حنيهتُ

 موسوعةمكاناً يف  وناليره، مليون دوالر لتطو ٥٠٠و أربع سنوات من العملقد تطلب 

لقد أحببنا هذا املدخل، ألن "لألرقام القياسية كأرسع جهاز توجيه يف العامل.  ةاحلالي غينيس

 ، حمرر قسم العلوم والتكنولوجيا يفديفيد هاوكسيت، كام قال "األرقام ضخمة جداً 

زل وكنت لقد ركبت لتوي شبكة السلكية يف املن"لألرقام القياسية .  غينيس موسوعة

هي يشء ال  تريابت ٩٢يف الثانية، ولكن  ميغابت ٥٤البالغة  امرسوراً جداً برسعته

 )۲( "يصدق.

د هو مليون ميغابت . تريابت واح لذا فإن، "تريليون"اختصار من  تريابتيف كلمة  ترياإن 

عىل حتميل كامل املجموعة املطبوعة من مكتبة  لديه القدرة CRS-1 فإن ووفقاً لسيسك
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۲۰۳ 
 

 اهلاتف القديمثانية. إن القيام هبذا باستعامل مودم  ٤,٦الكونغرس يف الواليات املتحدة يف 

 .يستغرق حوايل اثنني وثامنني عاماً س

. بعد حصوله عىل مايكل الورإرسائيلياً يدعى  CRS-1 كان املقرتح الرئييس جلهاز

للعمل لصالح  الورذهب ، يف بئر السبع بإرسائيل بن غوريونن جامعة شهادة يف اهلندسة م

يف  والتصميمأصبح مدير اهلندسة  وعندماسيسكو يف والية كاليفورنيا ألحد عرش عاماً، 

مهندسيها املبدعني،  أحد، قرر أنه يريد العودة إلرسائيل، بدل أن تفقد سيسكو ١٩٩٧عام 

ل للرشكة خارج وهو األوللرشكة يف إرسائيل، طوير وافقت عىل افتتاحه مركز بحث وت

  الواليات املتحدة.

-CRS مثل خارقاحلاجة جلهاز توجيه  برضورةيناقش يف هذا الوقت تقريباً  الور  بدأ 

وفكرة أنه قد يكون هناك سوق جلهاز  ،يف ذلك الوقتال تزال فتية جداً كانت اإلنرتنت . 1

أننا كنا  تقد أناسٌ عا"يف ذلك الوقت  ،توين بيتس قالتوجيه كبري كهذا بدت بعيدة املنال . 

 تستطيعون مما أكثر تقضمون أنتم’قالوا:  ،تطوير هذا املنتج قبل أربع سنواتل محقى نوعاً ما

 )۳( " ‘اإلمكانية؟ هذه ملثل سيحتاج من’: وسألوا ،‘مضغه

سيسكو ذلك، فإن  صنعت لو، *حقل األحالمصياغة فيلم عن ذلك، إلعادة  الور دافع

بذلك  والتي كانت -. كان من الصعب أن نر اإلنرتنت ستنفجر كبالون اإلنرتنت سيأيت

*  *Field of Dreams:  سوف يأيتفإذا بنيته " قلهحيدعوه للبناء يف يتحدث عن مزارع يسمع صوتاً  ١٩٨٩ صدر عامفيلم أمريكي" 

  عن احللم األمريكي حيث يأيت الناس من أصقاع األرض لتحقيق أحالمهم فيها.بيسبول يكون مثاالً ملعب  الحقاً ليبني 

                                                           



  

أضعافاً مضاعفة  - قد بدأت لتوها بتوفري الربيد اإللكرتوين ومواقع الويب األوىلالوقت 

ة لنقل التدفقات يف غضون سنوات قليلة  البيانات الناجتة عن ضخمة من المع حاجة ملحّ

 الصور والفيديو واأللعاب.

يف إرسائيل بالغ  الوردور فريق  وكانأكرب مرشوع للرشكة عىل اإلطالق،  CRS-1 كان

اهليكيل الالزم لنقل  الرتكيبكرتونية وإنشاء لاإليف كل من عمليتي تصميم الرقائق  ،األمهية

مؤمتر عام ب CRS-1 عن تشامربزا كشف التكنولوجيا ملستو جديد. يف النهاية، عندم

 تم بيع أجهزة التوجيه بحوايل مليوين، جديد بالكاملمنتج ، كان حمقاً يف محاسه. ٢٠٠٤

، كانت الرشكة قد باعت اآلالت الست األوىل. ٢٠٠٤دوالر لكل واحد. بحلول هناية عام 

أقل  لخالقد تضاعفت CRS-1 أعلنت الرشكة أن مبيعات ،٢٠٠٨ويف نيسان من عام 

 )٤( من تسعة أشهر.

قبل عقد مىض يضم سبعامئة موظف.  الور املركز الذي افتتحهأصبح ، ٢٠٠٨بحلول عام 

 من أي ربأكوهو تضخم برسعة مع استمالك سيسكو لتسعة رشكات إرسائيلية ناشئة، و

مكان آخر يف العامل. باإلضافة إىل ذلك،  عدد من الرشكات التي اشرتهتا سيسكو يف أي

مليون دوالر أخر كاستثامرات مبارشة برشكات  ١٥٠قدمت ذراع سيسكو االستثامرية 

يف صناديق استثامرية ارسائيلية أيضاً مليون دوالر  ٤٥إرسائيلية ناشئة أخر، ووضعت 

ر دوالر يف رشائها مليا ١,٢اجلميع، أنفقت سيسكو نحو  أخربنا. كام املُخاطرلرأس املال 

 )٥( واستثامرها بالرشكات اإلرسائيلية.
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وحدة االستخبارات التقنية يف اجليش االرسائييل،  8200، خريج الوحدة تييوآف سام

، يقول وهو من االحتاد السوفييتي السابق إرسائيل،اآلن قسم استحواذات سيسكو يف يدير 

لتلك املراكز  مساوو مراكز الرشكة يف اخلارج، إرسائيل أنه من بني أكربب سيسكوفرع ن ع

يف الصني واهلند عدد يوجد يف حني أنه "أضاف قائالً،  "لكن"املوجودة يف اهلند والصني. 

أقل من املهندسني العاملني، بالتايل عندما يتعلق األمر باالبتكار النقي ونشاط االستحواذ، 

 )٦( "الصدارة. تقف يفرسائيل مازالت إ

فريقها أن يصبح سيسكو هبذا العمق يف إرسائيل، وتستثمر املرجح أن  مل يكن من

قرر أن الوقت قد  قد مايكل الورأن  اللو، برسعة جلوهر عمل الرشكة اً االرسائييل أساسي

 الورقرار ، وغريمها الكثري إنتلمن  دوف فرومهانال مع كام هو احلفحان ليعود إىل وطنه. 

ز املنافع بشكل  باكتساب املعرفة واخلربة يف الواليات املتحدة أو أي مكان آخر قد عزّ

قتصاد اإلرسائييل لالو العاملية التي عمل حلساهبا لكل من الرشكةيف هناية املطاف، جوهري 

. 

يل، تتحرس عىل حقيقة أن بعضاً من أملع إرسائ بينهامن ة عديدبلدان  يف حني أنو

أثبتوا أن  مايكل الورمثل  اً أناسإال أن األكاديميني ورجال األعامل فيها يسافرون للخارج، 

الباحثون يف اهلجرة يالحظ . يف الواقع، فقط ليست طريقاً باجتاه واحد "العقول هجرة"

ويستقرون  لناس املوهوبونا يغادر ،"دورة العقول"رة يسموهنا الدولية بشكل متزايد ظاه

بشكل كامل  "فقداهنم"، أي مل يتم بعد حني لبلداهنم األصليةثم يعودون يف اخلارج، 
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متتعت  " :يف دراسة صادرة عن البنك الدويل ريتشارد ديفانكتب كام لصالح مكان آخر. 

ذه هو، العقد املايض خاللوإرسائيل باستثامرات أو طفرات التكنولوجيا  الصني واهلند

 )۷( "يف كل من هذه البلدان الثالثة. املغرتبني بإرشاد ...ترتبط الطفرات

 The هي اقتصادية جغرافية يف جامعة كاليفورنيا بريكيل، ومؤلفة كتاب يانساكسينآنايل  

New Argonauts . :للبحث عن  مثل اليونانيني الذين أبحروا مع جيسون"تقول

اجلدد [هم] رواد األعامل األجانب الذين يملكون مهارات  اآلرغونيون الذهبي،الصوف 

تشري إىل أن قطاعات و "بني وادي السيليكون وأوطاهنم. يسافرون ذهاباً وإياباً و ،تقنية

قد  -خصوصاً  ن األخريانالبلدا -إرسائيل و التكنولوجيا املتنامية يف الصني واهلند وتايوان

األكثر و األكربجتاوز نظريه يف الدول "والتي ناجتها  "كمراكز عاملية هامة لالبتكار" ترظه

نُقعوا يف "وتؤكد أن رواد هذه التحوالت العميقة هم الناس الذين  "أملانيا وفرنسا.ك ثراءً 

بوها. بدأ هذا فعالً يف أواخر الثامنينات بالنسبة لإلرسائيليني  ثقافة وادي السيليكون، وترشّ

أواخر التسعينات أو حتى بداية العقد األول من القرن احلايل  قبلوليس ، والتايوانيني

 )۸( "بالنسبة للهنود والصينيني.

. حتى املمتازاناملهاجران اجلديدان  إنتليف دوف فرومهان يف سيسكو و  مايكل الوركان 

 ا العودة إىل إرسائيليواملكانة ضمن كربيات الرشكات العاملية، فقد نو أثناء اكتساب املعرفة

ا مراكز ولكن أسسفحسب، مل يرجعا بمحفزات لتطور إرسائيل التقني  عندما فعالو. دائامً 
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اخرتاقات حاسمة بالنسبة للرشكات التي عمال  عمليات إرسائيلية، والتي أسهمت بتحقيق

 ألجلها.

 واعادثم للخارج  واإرسائيليني سافرمن  ،"دورة العقول" أو داجلد اآلرغونيوننموذج 

الذي يربط إرسائيل االقتصادي بداع اإل من نظام ةاماهلء اجزأحد األإىل إرسائيل هو 

 هي الشتات اليهودي غري االرسائييل. ،الشتاتأيضاً من شبكة أخر توجد . الشتاتو

شتات يف بلدان أخر، من إيرلندا إرسائيل بالكثري من نجاحها لشبكة عميقة من التدين 

أيضاً. رغم أن روابط الشتات اليهودي غري  هذه الشبكة قد تطورتوإىل اهلند والصني، 

عترب املحفز الرئييس لتطور القطاع التقني يف ارسائيل. يف تال  ااالرسائييل ليست آلية، كام أهن

 ات األجنبية املبارشةاالستثامر % من٧٠مصدر  يعتربالشتات الصيني  ملا كانالواقع، 

البنية  ي قدم الكثري من املساعدة بتأسيسالشتات اهلندأن  باإلضافة إىل ،للصني ةالقادم

النظام القانوين فيها عىل و عندما كان كل من اقتصاد البالد ، وذلكالتحتية للتقنية املتقدمة

ة العظمى الغالبي مل متسّ جتربة إرسائيل كانت خمتلفة عن ذلك.  إال متخلفني جداً.حد سواء 

االقتصاد اإلرسائييل بحسب التاريخ. مل حيدث ذلك حتى  من املستثمرين اليهود األمريكيني

الكثري من هيود بدأ حينها عندما أصبحت إرسائيل أكثر نجاحاً، وذلك وقت متأخر جداً، 

الشتات ينظرون إلرسائيل كمكان للقيام بأعامل جتارية، وليس كمجرد مكان يلقون فيه 

 صدقاهتم وإحساهنم.ب
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تحفيز لم كيفية استخدام جمتمع الشتات فقد تطلب األمر إبداعاً من إرسائيل لتعلّ  الذ

مكونة من صغرية جداً جمموعة  من باالستفادةن اإلرسائيليوتبعه االذي تقليد الاقتصادها. 

ه ل والذي أصبح للمساعدة يف بناء الدولة مشبوبة بالعاطفة،ولكنها الشتات اليهودي 

 القوة اجلوية ارسائيلية الناشئة.كيف مؤسسات  عميقة جذور

 

ة فوق القطب رحلة جوية متخبط خاللائيلية وجود صناعة طريان إرسب لمتبلور احل

الوطنية  ، داخل ما كانت ستصبح أول طائرة يف رشكة الطريان١٩٥١الشاميل عام 

ذو املعرفة ، ون برييزشمع: كانت حمادثة بني زوج من األضداد اإلرسائيلية اجلديدة.

والرئيس املستقبيل إلرسائيل، الذي كان املسؤول الرئييس عن رشاء األسلحة  ةواسعال

، املغامر املتهور ومهندس الطريان شويمرآل ، وبني ١٩٥١للدولة اليهودية اجلديدة يف عام 

كان  *.كريكوريان كريكو  هاورد هيوز، الذي شمل أصدقاؤه أنجلساألمريكي من لوس 

اختار و ، ولكنه غريه عىل خلفية احلرب العاملية الثانية،أدولفهو  شويمرلالسم األول ا

  )۹( .آلاسم 

بالطائرات الشاميل  القطب يف إحد رحالهتم العديدة فوق تندرا شويمرو  برييزكان 

 التحليق فوق القطب الشاميلكان .  الوليديلرسائياإلسالح اجلو املستعملة التي اشرتوها ل

 من مشاهري صناعة الطريان يف الواليات املتحدة خالل تلك الفرتة. *

                                                           



  

عندما كان يتم  هام خصوصاً وهو اعتبار أقرص، ألن الطريق  باملجازفةلكنهام قبال ، خطرياً 

 قيادة طائرات عىل وشك أن تتفكك.

األوىل، حني كانت اآلالت  اطريان خالل أيامهال صناعةناً بالعمل يف مفتو شويمرآل كان 

الواليات  اشرتكتعندما و TWA وغريباً. عمل لصالح رشكة الطائرة شيئاً جديداً 

مل يب. رغم أنه املتحدة احلرب العاملية الثانية دخلت رشكة الطريان بكاملها يف املجهود احلر

عطوا رتباً عسكرية زمالئه أُ و شويمر، إال أن بشكل رسمييف سالح اجلو األمريكي  يصبح

 جلميع أنحاء العامل. ات واملعداتالقو، وأمضوا احلرب يف نقل وزياً رسمياً 

القليل، ومل يكن هلا أي تأثري تقريباً عىل له كيهودي تعني  شويمرهوية كانت أثناء احلرب، 

نرشة إخبارية فيها مشاهدة تفكريه أو طريقة حياته. لكن رؤية معسكر األرس املحررين و

وروبا الذين حياولون والتحدث مع الالجئني اليهود يف أ ،ال تعد وال حتىص لقطات جلثث

له الوصول إىل فلسطني،  حينها  شويمرأصبح وكل ذلك بني عشية وضحاها تقريباً، حوّ

 .اً صهيونياً ملتزم

عندما سمع أن الربيطانيني يف فلسطني يعيدون السفن املحملة بالالجئني األوروبيني 

وريات البحرية فوق دنطري مل ال بام كان مقتنعاً أنه طريقة أفضل:  شويمراليهود، جاء 

 بن غوريون جاسوساقتفى أثر باهلبوط يف مطارات رسية.  فيها ب اليهودهنرّ الربيطانية و

اليهودية الرسية  امليليشيا -مل يتحدث ممثل اهلاغاناه الرسي يف نيويورك وطرح عليه الفكرة. 

أن . لكن عندما أصبح من الواضح لعدة أشهر بالفكرة -الرئيسية يف فلسطني لعدة أشهر 
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 ستتلوستكون هناك حرب شاملة بني العرب واليهود و الربيطانيني سينسحبون قريباً 

 . شويمرب ه حينهااتصلت اهلاغانا، عىل ذلكبناء استقالل ارسائيل 

: بناء قوة جوية. مل يف ذلك الوقت كانت لدهيم حاجة أكثر إحلاحاً من هتريب الالجئني

سالح اجلو املرصي. هل أمام مكشوفني متاماً  سيكونونو ،يكن لد اهلاغاناه طائرة واحدة

 رشاء وإصالح طائرات مقاتلة هتريبها إىل إرسائيل؟  شويمريستطيع 

أنه سيبدأ عىل الفور، رغم أنه عرف أنه سينتهك قانون  بن غوريونوكالء  شويمرأخرب 

 ، الذي حيظر عىل املواطنني األمريكيني تصدير األسلحة دون١٩٣٥احلياد الصادر عام 

 . كان هذا جرماً.خوتزبهترخيص من احلكومة. مل يكن هذا جمرد 

الواليات املتحدة  يفيتعقب بضعة طيارين وميكانيكيني هيود  شويمريف غضون أيام، كان 

هيودية. كان مهووساً ا ستكون أول رشكة طريان مدنية وبريطانيا ليوظفهم فيام قال هلم أهن

 منهم . قلّةجوية قوةبناء  خطةعن  ملحةى بمجرد بالرسية، ومل يكن يريد أن يوحي هلم حت

فالقصة إلرسائيل. عندما يستفرس الغرباء حتى تم إبالغهم أن الطائرات كانت متجهة 

 وستنقل املاشية إىل أوروبا. م يبنون رشكة طريان وطنية لبنامالتلفيقية هي أهن

نجح  -حمركات  بثالث - رغم أن مكتب التحقيقات الفدرايل حجز أكرب طائرة اشرتاها

تهريب طائرات أخر، بعضها طارت حرفياً فوق رؤوس عمالء مكتب بوعصابته  شويمر

أن تكون الطائرات تكون عىل األرض. ويف آخر يطالبون التحقيقات الفيدرايل الذين كانوا 
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 Messerschmitts صفقة منفصلة لرشاء طائرات اهلاغاناهعقدت  )حلظة (قبل احلرب

 أيضاً خطة نقلها إىل إرسائيل. شويمروسلوفاكيا، والتي وضع نية من تشيكاألملا

الطائرات املرصية  شويمرحاربت طائرات ، ١٩٤٨عندما جاءت حرب االستقالل عام 

 الذين كانوا يلينين اإلرسائكان للطياريالتي كانت تقصف تل أبيب. يف بعض املعارك 

  زءً من إرسائيل.ج تصبح صحراء النقب دور فعال يف ضامن أنبالكاد مدربني 

رغم كونه  إىل الواليات املتحدة شويمربعد أن انترصت إرسائيل يف حرب االستقالل، عاد 

خمطط التهريب، وكانت وزارة قد كشف مكتب التحقيقات الفدرايل كان مطلوباً. رجالً 

نب أولئك الطيارين احماكمته إىل ج كانتوالعدل االمريكية قد بنت قضية جنائية ضده. 

عى عليهم التهمةللرأي العام ةمثريجندهم  الذين عىل أساس أن القانون نفسه  . نفى املدّ

م ظرار الذي رآه معالقوهو دفع غرامة،  مقابل شويمرطلق رساح أُ ثم ومن كان ظاملاً. 

 أنه تربئة. الناس عىل

ول لعبة التهريب. بحلإىل  جعوقتاً طويالً لري منه مل يتطلب األمر حراً  شويمرحاملا أصبح 

بن كان تابع عندما ، شمعون برييزقوات مع قد انضم إىل ال شويمركان ، ١٩٥٠عام 

رشاء  برييزلصالح وزارة الدفاع اإلرسائيلية اجلديدة. حاول الشاب يعمل حينها  غوريون

فائضة لسالح اجلو اإلرسائييل، لكن الواليات املتحدة قررت  Mustang ثالثني طائرة

 فككت أجنحتها وقطعت هياكلها لنصفني.حيث ذلك. تدمري الطائرات بدالً من 
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متت وبكلفتها من تاجر خردة من تكساس، تلك قطع الطائرات  شويمرلذا اشرت فريق 

الفريق  واأهنا كانت قابلة للعمل. ثم فكك منا والتأكد من أن كل أجزائها، وإعادة بنائه

حنت  ،"ريمعدات "حزمها يف صناديق كتب عليها  الطائرات مرة أخر، وتم إىل وشُ

 إرسائيل.

ولكن بسبب احلاجة امللحة لنقل الطائرات إىل إرسائيل، بقي عدد قليل من الطائرات 

باً، وحلّق  ركّ هبا إىل تل أبيب. وهذه هي الطريقة التي وجدا هبا نفسيهام عام  برييزو شويمرمُ

بأفكار  مفتوناً  برييز. أصبح ةيتحدثان عن مستقبل صناعة الطريان اإلرسائيلي ١٩٥١

التي من شأهنا أن ختدم غرضاً أبعد من و ،طائرات يف إرسائيلللحول إنشاء صناعة  شويمر

بإنشاء صناعات يف  برييزمن افتتان  عسكرية قصرية املد. كان ذلك جزءاً االسرتاتيجية ال

 إرسائيل.

ة من احلرب، ال يوجد أي سبب يمنع بالطائرات الفائض ميلءأنه يف عامل  شويمرأرصّ 

طائرات بثمن بخس، وإصالحها وحتسينها، ومن ثم بيعها هذه ال إرسائيل من رشاء

اهلادفة  تهاصناعإرسائيل لبناء  وذلك خالل، بلدان عديدةرشكات الطريان يف لللجيوش و

 شويمر برييزاخلاصة هبا. بعد وقت قصري من عودهتم إىل الواليات املتحدة، أخذ  للربح

 رئيس وزراء إرسائيل.بصفته  زيارته األوىل ألمريكا ، الذي كان يفبن غوريونللقاء 

 شويمريد  إليه األول عندما وصلت بن غوريونسؤال  هذا كان "تعلم العربية اآلن؟أت"

غري املوضوع: و شويمرحرب االستقالل. ضحك  خالللتصافحه؛ كانا قد التقيا مراراً 
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 بن غوريونأراد  "ئيس الوزراء.ال تعتقد ذلك، يا رالفتيات مجيالت هنا يف كاليفورنيا، أ"

 أخربه عن التجديدات التي كان ينفذها.ف. شويمرأن يعرف عام يعمل عليه 

 "؟من اآلالت تستطيع جتديد الطائراتماذا؟ هبذه املجموعة الصغرية جداً "

 . شويمرأومأ 

صناعة طريان ليشء مثل هذا يف إرسائيل. أكثر من ذلك حتى. نحن بحاجة لإننا بحاجة "

. كان هذا بالضبط ما تناقش بن غوريونكام قال  "قية. نحن بحاجة ألن نكون مستقلنيحقي

 "إذاً، ماذا تعتقد؟". القطبية أثناء حتليقهم فوق التندرا برييزمع  شويمربه 

ندسة هلقسم  بتأسيسنيون مؤخراً ختمعهد قد أمر  بن غوريون، كان شويمردون علم 

؛ استقاللٌ عالية؛ ثقافة  معيشة مرتفع مستو": خالل إعطائه األمرقد قال و الطريان.

  "اقتصادي ... كل ذلك ليس ممكناً دون سيطرة جوية.و سيايسو روحي،

 ، وهو يقع يف فخ رئيس الوزراء.شويمرقال  "بالتأكيد، اعتقد أنك عىل حق"

 "توقع عودتك إىل إرسائيل لتبني واحدة لنا.نأنا سعيد ألنك تعتقد ذلك. "

ق   مصعوقاً.  برييز يف شويمرحدّ

باخلالفات التي  التفكري فوراً  بدأ ،قاوم شويمرإال أن . "آل فحسبقم بذلك " برييزقال له 

 ؤسسة اإلرسائيلية الصغرية لكنومع امل ،قادة سالح اجلو اإلرسائييل ستحصل بينه وبني

 ره السياسةقوية. باإلضافة إىل ذلك، مل يكن يتكلم العربية. ومل يكن عضواً حزبياً. كان يكال
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املحسوبية السياسية والبريوقراطية. واالحتاد اإلرسائييل للتخطيط االقتصادي االشرتاكي و

 طريان.نق أي شخص، ناهيك عن شخص حياول بناء صناعة خت التي قد

 من املحسوبية السياسية، لنأنه يستطيع بناء الرشكة فقط إذا كانت حرةً  بن غوريونأخرب 

اجلوية ىل وظائف. رشكة خاصة، منظمة إىل جانب اخلطوط حيصل أي من السياسيني ع

 .بن غوريون قال لـ هكذا .تجاريةال

 "تعال .أنت توجه فقط إلرسائيل" :بن غوريونأجاب 

لصيانة  Bedek رشكةأصبحت ، خالل مخس سنواتوإىل إرسائيل.  شويمر توجه

وظف العامل يف الطائرات التي أسسها مع اثنني من اإلرسائيليني، أكرب رشكة خاصة ت

 البالد.

 تنتج نسخة معدلة من الطائرة املقاتلة الفرنسية Bedek ، كانت رشكة١٩٦٠بحلول عام 

Fouga .أثناء رفع الستار رسمياً عن الطائرة التي أطلق عليها اسم وTzukit )"السنونو" 

 د جمردهذا املكان مل يع"، شويمرـ لبن غوريون  بالعربية) واجراء اختبار طريان هلا، قال

Bedek صالح. لقد بنيتم طائرة نفاثة يا رفاق. جيب أن م أبعد من اإلبعد اآلن. لقد ذهبت

، برييز ".Israel Aircraft Industries صناعات ارسائيل اجلويةيكون االسم اجلديد 

  ترجم اسم الرشكة اجلديد.، ذلك احلنينائب وزير الدفاع يف الذي كان 
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تزويد االقتصاد بجتنيد هيودي أمريكي للمساعدة  ونبن غوريو  برييزاستطاع وهكذا 

ن أحد ، وكل ذلك دون أن يطلبوا مالبعيدمكوناته عىل املد أجزاء أكرب  بإحداالرسائييل 

 أن يستثمر دوالراً واحداً.
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 الفصل التاسع
 

 اختبار بافيت

 ك حربزبائننا حول العالم، لم یكن ھنال بالنسبة
 ویرثیمر إیتان

 

 Google قالت املسؤولة يفهكذا " MICROSOFT"لسنا ھنا لسرقة العاملین من 

إذا اعتقدوا أهنم سيكونون " :بابتسامة عريضة عابثة كالمها وتابعت "لكن". ريكآيويل م

تتساقط  حزب اهللاصواريخ قبل عرشة أسابيع فقط كانت  )۱( "أسعد معنا فمرحباً هبم.

كانت اآلن ، ويويلي ترأسته ذفرع غوغل للبحث والتطوير الحيث يقع حيفا،  كاملطر عىل

 عام. غضونيف تل أبيب تفتتح مركز أبحاث غوغل الثاين يف 

درجة الدكتوراه يف  عىل ثم حصلت ،يف فرنسا حيث درست اهلندسة ريكآيويل منشأت 

قبل أن تستلم عمليات  .يف حيفا ختنيون معهد منو كولومبيا جامعةعلوم احلاسب من 

ة لسبع عرش IBM رشكةبعملت يف مركز بحث إرسائيل البحث والتطوير لغوغل يف 

ما عندما كانت االنرتنت ، وغوغلقبل أن توجد  ،"البحث"يف جمال يدعى متخصصة  ،سنة

 .مهدها يف تزال

رغب الباحثون حيث اريخ. فإن جذور البحث متتد عميقاً يف الت ريكمآـ بالنسبة ل

ويف أي سياق. الفهرس  موسىبمراجعة التوراة حسب الفهرس األبجدي لريوا أين ذكر 

۲۱٦ 
 



  

حيث ترتب البيانات كام يستخدمها كل  ،أساساً هو دليل " :ريكمآكام قالت لنا األبجدي 

 كإرسائيلينينحن . .. يقومون بذلك يدوياً  قبل مخسة قرونكان الناس حمرك بحث. 

 "نحب أن نبحث.و مراجعة النصوص،الكتاب. نحب  أهلنحن ف ،كيهودو

 منمليون دوالر  ١٠٠ بحوايلايرادات  حقق فرع غوغل بإرسائيل ٢٠٠٨يف عام 

% من امجايل سوق ١٠و ،العام املايضإيرادات ضعف  ما يقاربوهو عالنات، اإل

 .Google بالنسبة لـمن كثري البلدان أعىل  إرسائيل، وهي حصة سوقيةعالنات يف اإل

من البحث إىل  - امرباطورية متزايدة من املنتجات والتقنياتتصبح  غوغلأن  يف حني

إال  - كثري أيضاً غريها الإىل برجميات اهلواتف النقالة و YouTube الربيد االلكرتوين إىل

سية معظم صفحات البداية الرئيفلو أن املميزة.  صفحتها الرئيسية ما زال قلب الرشكةأن 

 أقدس مقدساهتا.هو صندوق البحث فإن يف العامل هي معبد غوغل، 

ك املرشوع املتجه يف احمل ذتبغوغل فرع ذلك احلني بالنسبة ليف كان طموحاً كبرياً 

أخذ الفريق االرسائييل فكرة جتريبية حيث صندوق البحث. إىل قلب الرشكة، صميمه إىل 

 -Google Suggest غوغل تقرتحخدمة - عامنيمن صغرية كانت مرمية جانباً 

 وجعلتها شيئاً يراه ويستعمله ماليني الناس كل يوم.

هي قائمة  Google Suggest فإنبالنسبة ألولئك الناس الذين مل يالحظوها،  

 يتم حتديثو .ما االقرتاحات التي تظهر أسفل صندوق البحث عندما تكتب شيئاً 

 .متاماً  عة التي تطبع هبابالرسو االقرتاحات كلام كتبت حرفاً يف طلبك،
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عليها أن  Google Suggest نتائج البحث بشكل آين تقريباً. لكن بتوفريتشتهر غوغل 

تنجز هذه املفخرة مع كل حرف. عىل املعلومات أن تذهب خلوادم الرشكة وتعود بقائمة 

 تايل.الثانية قبل أن يُطبع احلرف ال من يف جزء ل ذلكبالبحث، وك املتعلقةمن املقرتحات 

الذي كان  فو يل-كايقال بعد شهرين من بداية املرشوع حقق الفريق اخرتاقه األول. 

تباطأت عمليات البحث.  ما تحمل املخاطرة إذاب يرغبأنه غل يف الصني رئيس قسم غو

االقرتاح بملء الكلامت كان قيامً جداً يف الصني. إن ف امن الصعب جداً كتابة الصينية، لذ

ونغ كونغ وتايوان وروسيا وأوروبا هبوسع برسعة إىل مواقع غوغل االقرتاح وت نجح

 إىل غوغل يف كل أنحاء العامل. ثم ،الغربية

بينام مل ينته إصالح فبعيدة عن االستفادة من ارسائيل.  مايكروسوفترشكة مل تكن 

إال أن ، ٢٠٠٦األرضار من األلفي صاروخ الذين رضبوا ارسائيل خالل حرب لبنان 

نحن لسنا "مع رسالة واضحة:  جاءزيارته األوىل إلرسائيل. وصل يف  يل غيتسب املتحدي

مل يستطع مقاومة  يف حنيلوكاالت اإلعالم االرسائيلية.  متحدثاً  "،غوغلخائفني من 

 "إليه يف حالة فظيعة مقارنة بام وصلوا"لكنه الدخول يف جمال حمركات بحث االنرتنت 

 احلربجبهة وكانت ا يف منافسة شديدة. تكان فتمايكروسو و غوغلأيضاً أن  معرتفاً 

بداع الذي جيري يف ارسائيل هو أمر اإل" :قال سابقاً أنقد  غيتسكان ارسائيل.  هي اجلديدة

أغنى رجل بالعامل  سفر وليس بعيداً عن )۲( "ملستقبل أعامل التكنولوجيا. جوهري

املستثمر األكثر  إنه. وران بافيت :عىل مستو العاملثاين أغنى رجل  ظهرإلرسائيل، 
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رشكة سيشرتهيا خارج الواليات املتحدة. أول قد وصل ليزور و ،يف أمريكاتوقرياً و احرتاماً 

رشكة إنتاج اآلالت التي سيشرتهيا ، Iscar بالتجوال يفني ومخسني ساعة تاثن بافيت أمىض

أنت تفكر "فكام قال: . اً البلد الذي سمع عنه كثريهي وارسائيل  ،*مليار دوالر ٤,٥مقابل 

عن زيارته للقدس،  وتابع متحدثاً  "عام ٢٠٠٠طوات قبل هذه اخل ساروابالناس الذين 

كانت كوريا أو أ سواءً  ،بلداً  ٦١ويزود  ،عىل قمة جبل Iscarوبعدها تنظر ملعمل "

أن حقاً عتقد أنك تستطيع أرائع جداً. ال  . إنهآخرالواليات املتحدة أو أوروبا أو أي بلد 

أي مكان وال ، ا التقارب احلميمجتد ذلك النوع من التامزج بني املايض واحلارض يف مثل هذ

 )۳( ".فعلياً  يف العامل

اختيار ارسائيل ب وران بافيتأقنع  ماالتاريخ هو ب اإلعجابأن حتمل يبدو من غري امل لكن

ليس كمكان لتغيري سياسته املمتدة لعقود من عدم االستثامر خارج الواليات املتحدة. و

عن  هلذا الداعم لالبتعادبالنسبة عدم املباالة بنقاط ضعف ارسائيل  جمردكذلك  األمر

 .املخاطر

يف لتقلق بشأن اخلطر. تأخذ كل رشكة األخطار  وارن بافيتعليك أن تكون  ال يتوجب

مكان يعترب عن اعتبارها عند القيام بمرشوع يف أي مكان بعيد عن مقرها الرئييس، ناهيك 

جلسنا يف  .؟كيف تفكر حيال املخاطرة :هو بافيتـ ل وفقاً كمنطقة حرب. إن السؤال 

يف بيت شميش، الضاحية الواقعة  Vringoرشكة املقر الرئييس لب - جون مدفيدمكتب 

* اشرت Warren Buffett  الـ٨٠حينها ٢٠١٣% الباقية يف أيار عام ٢٠% من الرشكة، ثم اشرت. 
                                                           



  

لكن قبل أن جييب عىل  )٤( اقشة خماطر االستثامر يف ارسائيل.ملن -بني تل أبيب والقدس

 :PowerPointعرض من الرشائح  إحد أخرج. شيئاً مما عنده مدفيدسؤالنا، طرح 

اقتصادي غري  دوره كمبعوث خاللغالباً  يقدمهالعرض الذي وهو  "داخل ارسائيل"

 رسمي.

 
 

يظهر املحور األفقي السنوات من  "انظروا إىل هذا الشكل، ماذا ترون هنا؟"ل لنا: قا

يف  - يسغري معنون بيشء. وكان هناك خط رئياملحور العمودي كان ؛ ٢٠٠٤إىل  ٢٠٠٢

فوق إىل الزاوية العليا اليمنى من الشكل البياين. ولكن بدون  -اجتاه قطري خطي نسبي

  قد أربكنا بسؤال خمادع. مدفيدشكل كان ناقصاً. اكتشفنا أن تعريف املحور العمودي فإن ال

، ولكن املحور ٢٠٠٤إىل  ٢٠٠٢حسناً، هناك يشء يتزايد يف االطار الزمني من "

 ".‘اليشء’العمودي ال خيربنا ما هو هذا 
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 ن عدداً من األمور. أحدها: العنف،قد يكو ‘اليشء’هذا "أجابنا برسعة،  "بالضبط"

وبشكل مأساوي واحدة من أعنف الفرتات يف تاريخ ارسائيل، خالل  كانت هذه الفرتة

حلرب لبنان الثانية. يوضح الشكل عدد الصواريخ التي  أدتاالنتفاضة الثانية والتي 

 "ارسائيل خالل تلك السنوات. ترضب

الذي ارتفع و، أيضاً  ، فإن الشكل يوضح أداء االقتصاد االرسائييلمدفيدلكن كام أخربنا 

شكل حاد يف النصف األول من العقد. بعدها سحب رشحية ثانية والتي كانت مثاالً أيضاً ب

 عملياً لألوىل.

االستثامر األجنبي يف قطاع ارسائيل "املحور العمودي يف الرشحية التالية معنوناً بـكان 

وبشكل جدير باملالحظة، خالل نفس الفرتة، كان هناك زيادة يف االستثامرات  "التقني.

 .قد زادت أيضاً كاهلجامت الصاروخية التي كانت  القادمة

وجدنا أن جمموعات البيانات كانت فقد يف احلقيقة، كام بحثنا يف مقاييس أخر لالقتصاد، 

االستثامر  مؤرش تقريباً عىل طول تركيب هذا الرسم البياين. عىل سبيل املثال فإن تتطابق

المجالية الذي يقيس الكمية ا -الكيل مقياس آخر لالقتصادوهو  -) FDI(األجنبي املبارش 

خالل الفرتة تضاعف  طريقة، قداملبارشة القادمة إىل البلد بأي  من االستثامرات األجنبية

ة املُخاطرثالث مرات، وحصة ارسائيل من األموال العاملية  ٢٠٠٥إىل  ٢٠٠٠من عام 

 املستثمرة داخل ارسائيل قد تضاعفت.
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باطاً بني العنف داخل ارسائيل وجاذبيتها للمستثمرين. أن هناك ارتيوحي  مدفيدمل يكن 

فرص نموها  يعتقد أن ارسائيل قد استطاعت فصل التهديدات األمنية عنباألحر  هلكن

الناشئة ستنجو خالل االقتصادية. بكلامت أخر، كان االرسائيليون واثقني أن رشكاهتم 

 ستثمرين هبذا أيضاً.قناع املإرجال األعامل االرسائيليني واستطاع . احلرب

هي كاتبة السرية الوحيدة ، The snowball الكرة الثلجيةكتاب ، مؤلفة آليس رشويدر

قالت لنا: ف لالستثامر يف ارسائيل املُالحظ. سألناها عن اخلطر وارن بافيتاملرخصة من 

ينظر لكل قرار استثامري من خالل تلك هو يف جمال التأمني لوقت طويل، و وارن عمل"

كام تفعل أنت يف وثيقة التأمني. األمور التي تقلق  ،طراخعن تقييم املهذا كل  .دسةالع

: أي نوع من اخلطر اهلائل وارنألجلها حقاً هي إمكانية حدوث زالزل أو أعاصري. يسأل 

 )٥( "ستطيع العيش معه؟أهناك، وهل 

ومركز بحث وتطوير  بافيتالتي اشرتاها الرئييس  Iscarائيلية الرشكة االرسيقع مصنع 

عام تم هتديده مرتني برضبات صاروخية، األوىل وقد  .يف اجلزء الشاميل من ارسائيل آالهتا

الثانية يف حرب اخلليج، و صدام حسنيعندما استهدفت البلد بأكملها من قبل  ١٩٩١

ف القذائف الصاروخية عىل بلدات آال حزب اهللاعندما أطلق  ٢٠٠٦خالل حرب لبنان 

 "أال يشكل هذا خطراً هائالً؟"سألناها: ثم شامل ارسائيل. 

ال يمثل أن تبني معمالً آخر.  فيمكنها ايسكار صفتإذا قُ  ،بافيتوجهة نظر  عنأخربتنا 

موهبة املوظفني واإلدارة، والقاعدة الدولية من الزبائن  بل هي .املصنع قيمة الرشكة
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فحتى لو استطاعت الصواريخ  لذا. ايسكارقيمة  تعطيالعالمة التجارية التي املخلصني، و

 .بافيتذلك خطراً هائالً يف عني  يمثل فلنتدمري املصنع، 

بعد شهرين  ،)٦( صاروخ يف شامل إرسائيل ٤٢٢٨ حوايل ٢٠٠٦خالل حرب لبنان سقط 

الواقعة عىل بعد أقل من ثامنية أميال من  ايسكاركانت . ايسكارعىل  تبافيمن حصول فقط 

 احلدود اللبنانية هدفاً رئيسياً لنريان الصواريخ.

، أنه اتصل مع رئيسه بافيتصفقة البيع مع  أنجزوالذي  ايسكار مدير إيتان ويرثيمرأخربنا 

قلقنا الوحيد كان " :بافيتحمادثته مع  ويرثيمرذكر كام ياجلديد يف اليوم األول من احلرب. 

كسورة يمكن أن تستبدل يف أي أن اآلالت املحطمة والنوافذ امل طاملا ،موظفينا سالمةعىل 

لكننا و ،سنستمر بالعمل بنصف القو العاملة ،لست متأكداً أنك تفهم عقليتناوقت. 

 )۷( ".حتى سنضمن أن حيصل كل زبائننا عىل طلباهتم يف الوقت املحدد أو قبله

حول  املتمركزو ويرثيمرالصناعي الذي أسسته عائلة  فنيتي بمجمعاصطدم صاروخ 

مع أن العديد من العامل انتقلوا و يف اجلوار. من الصواريخ سقط اً كبري اً عددكام أن ، ايسكار

 ايسكارزبائن  ما كان احلرب،خالل  بشكل مؤقت مع عائالهتم إىل اجلزء اجلنويب من البالد

، للتأقلم مع الوضعتطلب األمر وقتاً قصرياً " :ويرثيمرقال ليعلموا شيئاً عن ذلك أبداً. 

 "بالنسبة لزبائننا حول العامل، مل يكن هنالك حرب. واحدة. ةلكننا مل نفوت شحن

طار وآخرون قد حولوا األخ ويرثيمرمن خالل الرد عىل التهديد هبذه الطريقة، فإن 

 إهنا إرسائيل.الشديدة التي قد جتعل ارسائيل تبدو خطرية إىل دليلٍ عىل مناعة مصادر قوة 
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۲۲٤ 
 

ايكروسوفت والعديد من اآلخرين وغوغل وم بافيتنفس مصادر القوة التي جذبت 

 األول. املقامب

الذي  فرومهان دوفاالرسائييل بشكل أفضل من  التوجهالقليل فقط أن يصور يستطيع 

. عندما أحكم النازيون فحسب رتدام، قبل أشهر من بداية احلرب العاملية الثانيةولد يف امس

وهم من املزارعني ، تيلبورف نافإخفاءه مع عائلة  دوفقبضتهم عىل هولندا، قرر والدا 

ثالث سنوات فقط  دوفالذين وجدوهم رساً يف هولندا. كان عمر واملسيحيني املؤمنني، 

لشعره األسود بقبعة بام أن  هولندا، ولكنه يتذكر تغطيته يف ندما وصل إىل بيتهم الريفيع

حتت  خيتبئالبيت بشكل دوري كان يفتشون األملان كان عائلته التي تبنته شقراء. عندما 

عد سنوات أن والده قد ب دوفعلم يف القبو، أو يف الغابة مع إخوته بالتبني.  وأالرسير، 

  )۸( .مما إذا كانت والدته قد قتلت أم الولكنه مل يتأكد أبداً  *تزأوشفيمات يف 

عائلته فلسطني يف الثالثينات، التي كانت قد هربت إىل  فرومهانعمة تعقبت بعد احلرب، 

عام ويف لكي يستطيع أن هياجر لفلسطني.  أن يضعوه يف ميتم هيودياهلولندية وأقنعتهم 

 أرض ارسائيل اجلديدة.ذو العرش سنوات ب دوفنزل  ١٩٤٩

(معهد ارسائيل للتكنولوجيا)،  ختنيونعىل وشك التخرج من  دوفكان  ١٩٦٣يف عام 

لكي جيلب جماالً جديداً من اخلربات "وقرر متابعة دراساته العليا يف الواليات املتحدة 

توجه ولكنه  MITتم قبوله يف معهد ماساشوستس التقني  "ويعود هبا إلرسائيل. التقنية

* Auschwitzون يف بولندا: معسكر إعدام شهري لليهود أقامه النازي 

                                                           



  

كان ذلك خياراً ويل، التي عرضت عليه راتباً. ن ذلك جلامعة كاليفورنيا يف بريكبدالً م

 بالصدفة.

 Fairchildللعمل يف غروف آنديكان اليزال طالباً، استأجره  حني

Semiconductor ّنويس روبرتو مور غوردون كالً  بعد عدة سنواتغروف . ضم 

واحداً من أوائل موظفي الرشكات الناشئة. حينها  فرومهان . أصبحIntel لتأسيس

األسطورية واألكثر ربحية، نوع  إنتلمن منتجات  اً باخرتاعه واحدبصمته  ورسيعاً وضع

جديد من رقائق الذاكرة القابلة إلعادة الربجمة. بعدها، مع أن منصباً يف اإلدارة العليا كان 

س اهلندسة الكهربائية يف ليد إنتلأنه سيغادر  فرومهانيف متناوله، أعلن  . قال: غانارّ

 ."الكتاب شعب" من شخص آخر ".طوير ذايتابحث عن مغامرة، حرية شخصية، وت"

أنه كان جمنوناً لريحل عندما كانت الرشكة عىل وشك أن  إنتليف  فرومهاناعتقد زمالء 

بحة. طر موظفيها بحقوق خيارات رشاء األسهم املرومتُ  تطرح أسهمها لالكتتاب العام،

عرف ما يريده: أن يبدأ مرشوعه اخلاص، وليس جمرد العمل حلساب أحد  فرومهانلكن 

 فقداإلدارة فلن يكون قادراً عىل العودة إلرسائيل أبداً،  جمالما. وعرف أيضاً أنه إذا بقي يف 

رسائيل رياديةً يف صناعة لديه فكرة ثورية ألجل االقتصاد املحيل: أراد أن تصبح ا تكان

 .املعاجلات رقاقاتتصميم 

تواجه نقصاً حاداً يف  إنتل. كانت حان وقت حتقيق فكرته قدكان ، ١٩٧٣بحلول عام 

عن مركز التصميم االرسائييل،  لغروفطرح فكرته ثم نتل، إل فرومهانعاد واملهندسني. 
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. والتي تأخرت بسبب حرب يوم الغفران، وصل رسيعاً  ونظم بعثة استطالعية إلرسائيل

ووظف مخسة مهندسني ملركز التصميم  ١٩٧٤عام من إرسائيل يف نيسان إىل  إنتلفريق 

عىل  نتل أن فتحت مركزاً للبحث والتطوير يف بلد أجنبياجلديد يف حيفا. مل يسبق إل

ضمن ، نحن األمريف هناية " :من كاليفورنيا إنتلموظف سابق يف األمر  كام يذكر. اإلطالق

تنا مهامعملياتنا ونخاطر بمستقبل الرشكة بوضع  البحث والتطوير. مل نستطع أن جمال

فيه ارسائيل كانت املكان األول الذي فعلنا إال أن بعيداً عن سيطرتنا.  ،الرئيسية خارج البلد

 )۹( "أغبياء.كنا الكثري من الناس أننا اعتقد ذلك. 

من ثالثمئة ألف دوالر ومخسة موظفني بدوام كامل. مكون ر بدأ الفريق االرسائييل باستثام

عامل من القطاع اخلاص يف لل مشغلأكرب بحلول الذكر الثالثني لألمة سيصبح لكنه 

يف ارسائيل، والذي كان يبدو مقامرة  إنتل. استثامر الف وأربعمئة عاملارسائيل، بخمسة آ

رسائيل بإ إنتلكان فرع اح الرشكة. بالنسبة لنج أساسياً يف ذلك الوقت، سيستمر ليصبح 

 Pentiumالشخصية األوىل، رقاقات   IBMعن تصميم الرقاقات ألجهزة مسؤوالً 

من السقوط خالل  إنتلاجلديدة التي اتفق املحللون أهنا أنقذت  اهليكليةوهي ، األوىل

، اتكريات غالتسعينات، كام أوردنا يف الفصل األول. يف البلدة االرسائيلية اجلنوبية 

مليار دوالر حيث صمم االرسائيليون رقاقات مع  ۳,٥مصنعاً بـ إنتلأنشأت رشكة 

أثبت ظهور ارسائيل عىل رأس دبوس.  ان مليون منهوترانزستورات صغرية جداً يتسع ثالث
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أن يوقف اإلنتاج، حتى لو  عىل نحو رائع أن ال يشء يستطيع نتلكمركز تصنيع حساس إل

 .اً حربكانت 

 إنتلكانت رسالة إدارة هكذا  ".القيام بهما جيب عليك كل . افعل دوفك نحن نثق برأي"

 عندما بدأت حرب اخلليج. ١٩٩١ عام كانون الثاين بدايةبعد 

 فرومهاناللحظة التي سمع فيها  ذمنوالكويت قبل مخسة أشهر.  العراق قد احتل كان

 أثناء عامله ملنازهلم،عليه أن يرسل كل  جيب هبأنويتسلل ألفكاره، القلق بدأ األخبار، 

النتظار عىل املدرج لإلقالع، أو ظات هادئة من القيادة للعمل، أو أثناء احل تفكريه خالل

. لذلك حاول أن ارسائيل-إنتلقبل النوم يف الليل. عرف أن إغالق كل يشء سيحطم 

 خيرج تلك الفكرة من رأسه.

لتحضري لاململكة السعودية  ينترشون يفمئات اآلالف من اجلنود األمريكيني  يف حني كان

كانت تلك مقامرة من . إنتلمشغوالً بشأن اخلطر الذي كان هيدد  فرومهانللحرب، كان 

 8088اخرتاقها الكبري، تم اختيار املعالج  إنتل، لتحقق ١٩٨٠ي عام فف، IBM نتاج قرار

إلجازة  إنتلمالقة أجربت الشخصية. لكن رشكة احلواسيب الع IBM لتشغيل حواسيب

 رشكةإال أن ، 8088قد صممت الـ إنتلأن  رغماالعتامد عىل دزينة من املُصنعني؛  تقنيتها،

IBM  صناعة املعالج. لذلك كانت يف وحدها  إنتلأنه من اخلطر االعتامد عىل اعتقدت

 IBM  من سعرالوقوة  األمان% فقط من امجايل العائدات. ٣٠قادرة عىل احلصول عىل  إنتل

 .نتلل بالنسبة إلعني عوائد أقكان ي
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 اقناع رشكة إنتلا، استطاعت اهتاجليل اجلديد من معاجلوهو ، 286مع الـ ١٩٨٣يف عام 

IBM من العمل. وبحلول  إنتلتخفيض عدد املصنعني إىل أربعة، وبذلك زادت حصة ب

معاجلاهتا ون دوالر وأربع سنوات من التطوير، تم إنتاج بعد استثامر مئتي ملي ١٩٨٥عام 

بأن  إنتلملطلب هذه املرة  IBM للمقامرة. رضخت إنتلاستعدت و، 386لـااألرسع 

العامل احلديث.  احلواسيب املكتبية يفع الوحيد للمعالج الذي سيشغل معظم تصبح املُصنّ 

رفع  إنتللكنها خطرة أيضاً. ماذا لو مل تستطع  إنتلهذه االسرتاتيجية ستزيد من عوائد 

القرار الذي اختذته إدارة  يف تاألكرب كان ةطراخاسب؟ واملقدرهتا االنتاجية يف الوقت املن

 معظم هذه املسؤولية اجلديدة يف ارسائيل. برتكيزسانتا كالرا يف  إنتل

ينتج  كان االرسائييل للمعاجلات يف القدس، الذي إنتلمصنع  عىل وقع العبء الرئييسو 

سبعة لمن اثني عرش ساعة  عمل العاملية تقريباً، بتشغيل نوبتني إنتلثالثة أرباع خمرجات 

 أيام يف األسبوع.

شنّت ما أنه إذا  صدام حسنيأعلن  حيث. اآلن لكن هذه املخرجات كانت حتت التهديد

 الواليات املتحدة هجوماً، فسريد هبجامت صاروخية ضد ارسائيل.

كان العراق يملك صواريخ فقد عىل حممل اجلد.  صداماحلكومة االرسائيلية كالم أخذت 

د بتل أبيب ـود التي تستطيع أن تصل لسك أقل من عرش دقائق، وهذه الصواريخ قد تزوّ

توزيع  عملية أمرت احلكومة االرسائيلية بأكرب ١٩٩٠بأسلحة كيميائية. يف ترشين األول 

 ألقنعة الغاز عىل مستو العامل منذ احلرب العاملية الثانية.
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اخلمس سنوات كيفية  ذويف احلضانة األطفال  علّم املدرسونكان وقتاَ رسيالياً يف ارسائيل. 

الغرف حمكمة "حتضري لغاز يف حالة اهلجوم، وتدرب كل شخص عىل وضع أقنعة ا

نظام توزيع األقنعة متقناً، استلمت كان انطلقت صفارات اإلنذار.  ما إذا رسيعاً  "اإلغالق

وضع اجليش و كل عائلة رسالة بالربيد تبني هلم أن يمكن أن حيصلوا عىل املعدات. 

االرسائييل مكاتب قيادة جبهته الداخلية يف مراكز التسوق، لذا كان من الشائع أن تشرتي 

 وبجانبك جمموعة من أقنعة الغاز لكل العائلة. حذاءً جديداً وكوباً من القهوة

ما فعله كل مدير ارسائييل أثناء أو قبل احلرب: رسم خطط طوارئ  فرومهانفعل 

خيدم يستدعى املوظفون خلدمة االحتياط. حيث يمكن أن املحتملة، لسيناريوهات احلرب 

معظم الرجال االرسائيليني الذين هم حتت اخلامسة واألربعني يف االحتياط ملدة شهر كل 

هؤالء اجلنود املدنيني طاملا تعتقد احلكومة أن يمكن أن يُستدعى عام. أثناء حرب طويلة، 

           إرسائيلألعامل يف قطاعات اتصادية هائلة لخسائر اقاألمر ذلك رضوري. يكبد هذا 

خالل حرب أما خالل أوقات السلم. حتى  -اإلنتاجيةمتضمنة خسارة أيام العمل وقلة -

. وكنتيجة، تفلس بعض الرشكات خالل حتى غيب املوظفون ألسابيع أو أشهرتقد يف

 رب.احل

كية واألوروبية قد علّقت أو رشكات الطريان األمريكانت  ١٩٩١يف أوائل كانون الثاين 

قللت رحالهتا للمنطقة. يف احلادي عرش من الشهر، قبل أربعة أيام من انتهاء مهلة األمم 

املتحدة النسحاب العراق من الكويت، نصحت احلكومة األمريكية مواطنيها بمغادرة 
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ارسائيل. يف السادس عرش من الشهر، أعلنت احلكومة االرسائيلية أن كل املدارس 

واألعامل التجارية ماعدا بعض املؤسسات الرضورية (كمرافق الكهرباء) جيب أن تغلق 

ملدة أسبوع وربام أكثر. أرادت احلكومة أن يكون الشعب يف منازهلم، بعيداً عن الطرقات، 

الغارة إنذار ومستعدين للقفز داخل غرفهم املحكمة اإلغالق عند سامع صوت صفارات 

 اجلوية.

يف  386 إنتليعني تعليق إنتاج معاجلات  لفرومهانبالنسبة وجيه احلكومة االلتزام بت كان

أن ينال دعم اإلدارة الكامل بشأن اإلغالق، لكنه عرف  فرومهانوقت حرج للرشكة، توقع 

يعني أن عالقتهم ال إن ذلك ف، ملوظفالعمل بمنح إجازة مرضية  أربابرغبة  أنه ملجرد

 ن يكرر نفسه يف املستقبل.أل قابالً  "املرض"ون ستستمر دون تأثر. خصوصاً عندما يك

ألجلها داخل الرشكة من  نناضلكان لدينا عدد من األمور التي " :فرومهانكام يقول 

كنت واثقاً أننا ت االسرتاتيجية احلساسة ملنشأتنا االرسائيلية. خالل نقل التقنيات واملنتجا

كان  "ثمناً باهظاً عىل املد البعيد.إذا أوقفنا اإلنتاج، حتى ولو لفرتة قصرية، فسندفع 

بوضع مستقبل الرشكة يف أيدي  إنتلقد أنفق وقتاً ورأسامل سيايس إلقناع إدارة  فرومهان

. وكان هذا أول مرة إنتلما ترك وهو حلمه الشخيص عند فرعهم الواقع وراء البحار،

 الفرع عىل وشك أن يلقى هنايته بصواريخ سكود.

بقيت أفكر بشأن نجاة ": ، يقولقلق آخر أعظم مما سبقهكان عنده  فرومهانلكن 

وجه االستثامر بشكل بالعقبة الرئيسية كانت  "ارسائيل... مازالت اقتصاداً تقنياً صغرياً.
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واجلغرايف االستقرار السيايس  حول عدماالنطباع طويل األمد  إرسائيل هيأكرب يف 

باستقرار أي ثقة فوراً  عندها ستنهارئ، فأن تعمل يف حالة طوار إنتلللمنطقة. إذا مل تستطع 

 لرشكات العاملية، واملستثمرين، واملتاجر.ارسائيل بالنسبة 

كافياً يف اخلارج ليفهم تأثري الرضبة يف إبعاد االستثامرات عن ارسائيل.  زمناً  فرومهانقىض 

فزاز آخر كل يوم تقريباً يظهر عنوان يسء يف األخبار عن ارسائيل وينترش حول العامل: است

عىل احلدود...إراقة أكثر للدماء. انتفاضة. عنف، إرهاب، حرب. كان هذا كل ما يعرفه 

 األخبار.متابعو 

ملهلة  اعتقد أن ارسائيل واقتصادها معاً حيتاجان قصة مضادة. عندما اقرتب املوعد النهائي

دراء جيري يف كانون الثاين، أصبح يركز عىل نقاش خيايل يف غرفة امل ١٥يف  األمم املتحدة

مكان ما من الواليات املتحدة بني املدير التنفيذي الذي كان متحمساً لالستثامر يف ارسائيل 

أنه مترسع. أنا أفهم تشككم. لقد رأيت األخبار أيضاً.  يعتقد وبني املجلس احلذر الذي

يف  - إنتلمعاجلات أهم  أحدوهو  – 386كانت تنتج املعالج  إنتللكن دعونا ال ننسى أن 

. لقد التزموا باملوعد أبداً  ارسائيل خالل حرب اخلليج، ومل يفشل االرسائيليون يف املهمة

عندما كانت تتساقط الصواريخ حتى ... وال حتى املحدد. مل يتأخروا ... وال مرة واحدة

 عليهم.
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 إنتلموظفيه عن قراره أحادي اجلانب بإبقاء  فرومهانيف السابع عرش من الشهر، أعلم 

حة أثناء احلرب، يف حتدٍ ألوامر احلكومة، ولكن عىل أساس تطوعي: فلن يعاقب أي مفتو

 عامل إذا تغيّب.

كمعظم االرسائيليني عىل  فرومهاناستيقظ يف الثانية صباحاً من الثامن عرش من الشهر، 

نوا برسعة، أصوات صفارات إنذار الغارة اجلوية. ارتد هو وأرسته أقنعة الغاز  وحصّ

غرفة آمنة باملنزل. عند صوت انتهاء الغارة، علموا أن ثامنية صواريخ رضبت تل  أنفسهم يف

دة برؤوس  -الرئييس للبحث والتطوير إنتلقرب مركز  -وحيفا  ،أبيب لكنها مل تكن مزوّ

سيزود  صدامكان  ماكيميائية. كان من املتوقع مزيداً من الصواريخ يف األيام التالية. أما إذا 

 مل يكن واضحاً.إن ذلك ف أم ال، قدرات كيميائية يف املستقبلصواريخ السكود ب

إىل املصنع يف الثالثة والنصف صباحاً مع قناعه الواقي من الغاز،  فرومهانعندما وصل 

، حيث يعمل التقنيون فيها املعاجلاتقلب مصنع  ، التي تعتربالنقيةللغرفة اجته مبارشة 

ضاء وذلك إلبقاء البيئة خالية من الغبار. كان جتعلهم يبدون كرواد الف حمكمة اتضمن بزّ 

عند سامع صفارات اإلنذار املوظفني  أن تم إعالمهو .بالفعل قد استأنفهناك العمل 

مكاملات رسيعة بعد عادوا فوراً للعمل  همة يف املصنع. لكنحكماملغرفة لل واسابقاً، ذهب

نصف  - يف أفضل األحوال -ير  عند النوبة األوىل بعد اهلجوم أن فرومهانتوقع . ملنازهلم

الرضبة الثانية من الصواريخ العراقية يف الليلة جاءت % منهم. ٧٥الوردية؛ لكن أتى 
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%. هجامت أكثر إقبال املوظفني ٨٠للتصميم يف حيفا إىل  إنتلالتالية، زاد اإلقبال يف مركز 

 إلرسائيل. "الوضع الطبيعي اجلديد"أكثر. أهالً بكم إىل زاد 

استيعاب هذا األمر. أثناء اجتامع هاتفي مع  كالرا بسانتا إنتلاملسؤولون يف مقر ع مل يستط

صفارات اإلنذار مرة أخر. طلب أعضاء الفريق  تسانتا كالرا بعد يومني، انطلق

حتى . حكمةوضعوا أقنعة الغاز وتابعوا املكاملة من الغرفة امل ،االرسائييل حلظة لتغري مكاهنم

بام أن فاحلرب،  خاللداخل املبنى قد أسسوا روضة أطفال  إنتلجمموعة من عامل أن 

املتحدية،  فرومهانمن مهمة  اً أراد املوظفون أن يكونوا جزء لو ،املدارس قد بقيت مغلقة

بواجب  ليقومواطوع العاملون ن جيلبوا أطفاهلم معهم للعمل، وتلدهيم خيار إال أ فليس

 .يف روضةيف نوبات األطفال 

نظر  لرشكات العاملية يف ا اجلديدة قراراتال عند اختاذمن االلتزام  فرومهان إىل إرثمازال يُ

يف  جر بناؤها ،غوغلك، هذه املرافق يف ارسائيل. وبعض حساسةعمليات بإقامة مراكز 

 .٢٠٠٦عام من وقت حرب لبنان وقت قريب 

 مل غري ملموسةة. إهنا مسألة عواياهلندس املواهبيتعلق بأكثر من جمرد األمر تفسري هذا 

 مصطلحاً نياالرسائيلي لدللنجاح عىل املستويني الشخيص والوطني.  مثل حمرك، أيضاً 

هم، أو رغامً عن"تشبيهاً لـ والتي تعني  ،رتمجةلل قابلة غريكلمة عربية  وهي ،davka هلذا:

 "كلام هامجونا أكثر، كلام ننجح أكثر."كام لو كنت تقول  ."متريغ أنوفهم فيه
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انب اجلنحن سنحدد "، ٢٠٠٦يف بداية حرب  وارن بافيت مديره إيتان ويرثيمر كام أخرب

زيادة إنتاجية املصنع ألعىل مستو، بينام تتساقط الصواريخ من خالل يربح احلرب الذي 

هلم مسألة فخر جعل اقتصادهم وسمعة أعامخالل من االرسائيليون أنشأ  )۱۰( "علينا.

أداء التزاماهتا إرسائيل عىل قدرة بومقياس للصمود الوطني، ثقة للمستثمرين األجانب 

فإن والكثريين،  إيتان ويرثيمرو  دوف فرومهانبفضل . بتنفيذهاأو حتى التفوق  برشف

للعمل يف  يتطلعونبالنسبة للمستثمرين والرشكات العاملية الذين  املخاطر الكارثية مسألة

 .غري متصلة باملوضوع فعلياً ائيل، ارس
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 الفصل العاشر
 

 يوزما

 املكافئ

 ‘.قبل آلفیس، لم یكن ھناك شيء’ :قال جون لینون مرة عن السنوات األولى لموسیقى الروك
قبل یوزما، بالقیاس لعبارة لینون، ففي اسرائیل،  والریادة التقنیة الُمخاطرعن نجاح رأس المال  

 لم یكن ھناك شيء
 أورنا بیري

 

ما يمكن أن يكون رسالة باثنني وثالثني مليون دوالر. اسرتجع  أورنا برييابن  آميتسلّم 

التكتل األملاين العمالق  Siemens الرسالة الصوتية ألمه. كان نائب مدير آميت

ج لرتوج لرشكتها بعيدة حتى اآلن يف رحلة أخر للخار أورنا بريياالتصاالت. مازالت 

، لذا فقد فوتت املكاملة. أشارت الرسالة من  الناشئة للرشكات األكرب بحثاً عن مشرتٍ

Siemens استمالك أول رشكة ناشئة ارسائيلية بوجت التي تُ املفاوضات، و لبداية عملية

 .١٩٩٥الصفقة عام  فتمتمن قبل رشكة أوروبية. 

ات يف رشكات يستثمرون مئات ماليني اليورون ييوأوروب -رغم أنه أمر شائع جداً اليوم 

مالك رشكة أوروبية لرشكة ناشئة ارسائيلية مل ستافإن ، ١٩٩٥عام إال أنه يف  -إرسائيلية

من قبل. تعتقد أورنا بريي أن الربنامج االرسائييل احلكومي اجلديد يف به قد سمع  اً يكن أمر
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عتقد أيضاً أن املئات من هو ما جعل ذلك ممكناً. وت، Yozmaذلك الوقت واملدعو 

 الرشكات الناشئة األخر هلا جتارب مماثلة، وذلك بفضل مبادرة احلكومة.

نحت  ١٩٩٧يف  )۱( .واحدة من كبار رجال األعامل االرسائيليني البارزين برييتُعترب  مُ

يف وزارة الصناعة والتجارة والعمل، أي  )Chief Scientist( لقب كبرية علامء إرسائيل

رئيسة مجعية املضاربني بإرسائيل. كانت قد  ٢٠٠٧قيرص إبداع ارسائيل؛ وأصبحت يف عام 

، Southern California حصلت عىل شهادة الدكتوراه بعلوم احلاسوب من جامعة

دت يف الواليات املتحدة، ثم عا Unisys لصالح رشكة االستشارات التقنية وعملت

 بعد ذلك. Intel ثم لصالح IBM بعدها إلرسائيل لتعمل لصالح

 Ornet ، أصبحت مستثمرة للمرة األوىل. حيث أسست رشكة١٩٩٢لكن يف عام 

Data Communications يف مع مخسة زمالء هلا كانوا يعملون Fibronics ، وهي

اً وجتهيزات واحدة من أوائل رشكات التكنولوجيا االرسائيلية. طورت رشكتها برناجم

 ) ملضاعفة رسعة نقل البيانات.LANs( للشبكات املحلية

يف حني كان معظم املستخدمني يدخلون عن طريق خطوط اهلاتف للشبكة العاملية، كانت 

تنمو كوسيلة لتوصيل الشبكات املحلية، وهي جمموعات  االيثرنتتقنيات ربط شبكات 

كاتب. تستطيع الشبكات املحلية نقل املزيد من احلواسيب القريبة مع بعضها يف املنازل وامل

 من املعلومات بشكل أرسع بني احلواسيب التي يف الشبكة، لكن نطاقها كان اليزال
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حمدوداً. كان حل الرشكة بإنشاء مفتاح تبديل هلذه احلواسيب املرتبطة بالشبكة، وكام مخّنت 

 فقد ضاعف ذلك اتساع النطاق خلمسني مرة. بريي

، وهي مدينة تقع يف شامل ارسائيل، كارميلحفنة من املوظفني فقط يف  كان لد الرشكة

عندما متر بالبلدة. يف األيام األوىل للرشكة،  برييوالذي كانت تستعمله  بوسطنومكتب يف 

سافرت للواليات املتحدة بشكل متكرر ملحاولة مجع املال، لكنها أدركت رسيعاً أنه لن 

 يتوفر هلا يشء هناك.

مل يكن هناك آلية لتمويل املرحلة األوىل املرتفعة املخاطر بغياب رأس املال "نا: كام قالت ل

  )۲( "املحيل املُخاطر.

رأس املال املُخاطر هو متويل استثامري يوضع عادةً يف رشكات التكنولوجيا رسيعة النمو. 

األجانب فإن وضع مالٍ يف ارسائيل بدا أمراً سخيفاً. لكن بالنسبة ملعظم املستثمرين 

فبالنسبة هلم كانت ارسائيل مرادفاً للديانات القديمة واحلفريات األثرية والرصاع املميت. 

حتى أولئك املستثمرون الذين أُعجبوا بإمكانات ارسائيل بالبحث والتطوير كانوا خائفني 

يف أواخر الثامنينات.  -أو االنتفاضة -يني من موجة العنف التي جاءت مع ثورة الفلسطين

 .١٩٩١بإبقاء مصنع إنتل يعمل خالل حرب اخلليج  دوف فرومهانكان هذا قبل قرار 

يمكنك أن تتكلم مع " :Israel Seed Partners مؤسس جون مدفيد وفقاً لـ

 ‘هيا، تعالوا استثمروا يف إرسائيل’مستثمرين أمريكيني حتى يزرقّ وجهك وأنت تقول 

 )۳( "وبعدها سيضحكون عليك.

۲۳۷ 
 



  

۲۳۸ 
 

سببت ندرة رأس املال املُخاطر االرسائييل مشكلة أخر أيضاً يف الثامنينات. دور الرأساميل 

املُخاطر يف الغرب ليس تقديم املال ببساطة. فهو يعطي النصائح، باإلضافة إىل تعريفهم 

ن اآلخرين واملشرتين والعمالء املحتملني والرشكاء اجلدد. هذا جيعل بشبكة من املستثمري

صناعة رأس املال املُخاطر قيمة جداً بالنسبة لرشكة ناشئة يف مراحلها األوىل. حيث 

 سيساعد الرأساميل املُخاطر اجليد رجال األعامل يف بناء رشكاهتم.

ييغال هكذا قال  "رسائيل،كان من الواضح جداً أن هناك يشء ناقص بذلك الوقت يف ا"

نح هو اآلخر لقب كبري علامء، والذي كان خيدم يف احلكومة بأواخر  إيرليخ الذي مُ

ففي حني كانت ارسائيل جيدة جداً يف تطوير التقنيات، إال أن االرسائيليني مل  "الثامنينات.

قون املنتجات  )٤( ."يعرفوا كيف يديرون الرشكات أو كيف يسوّ

كان البد لرجال األعامل االرسائيليني أن يفكروا بالتوجه عاملياً منذ البداية، أي صنع 

ل املنتج  ة: كيف تفصّ منتجات ألسواق تبعد آالف األميال. لكن الحت األسئلة اجلديّ

ع املنتج للزبائن البعيدين ق، ويف النهاية توزّ عن شواطئ  للسوق؟ كيف ستصنّع، وتسوّ

 البحر املتوسط؟

: األولقبل دخول رأس املال املُخاطر يف إرسائيل، كان هناك مصدرين للتمويل فحسب. 

. عىل أية حال، مل *OCSيمكن للرشكات الناشئة التقدم ملكتب رئيس العلامء لطلب منحة 

لنتيجة تكن هذه املنح قريبة من كمية األموال التي حتتاجها الرشكات الناشئة حتى، ويف ا

 cientistShief Cof the  fficeO اختصار لـ: *
                                                           



  

۲۳۹ 
 

% من رشكات ٦٠فشلت معظمها. نُرش تقرير للحكومة يف أواخر الثامنينات ذكر فيه أن 

كانت غري قادرة عىل مجع رأس املال الكايف  OCSالتكنولوجيا التي تُعترب مستحقة ملنحة 

 )٥( ملتابعة تسويق منتجاهتا. لربام صنعوا منتجات عظيمة، ولكنهم مل يستطيعوا بيعها.

. BIRD : فيمكن للرشكات االرسائيلية التقدم للحصول عىل ما يسمى بمنحالثاينأما 

لة من  ضعت من قبل احلكومتني األمريكية واالرسائيلية، حيث مليون دوالر وُ  ١١٠املُشكّ

م منحة التي تقد **)BIRD( أُسست مؤسسة التعاون الثنائي للبحث والتطوير الصناعي

منحاً  BIRD لدعم األعامل التجارية املشرتكة بني االرسائيليني واألمريكيني. قدمت

دوالر وحتى مليون دوالر، تُوزع عىل سنتني أو ثالث،  ٥۰۰,۰۰۰متواضعة من 

 )٦( وتُسرتجع األموال من خالل حقوق صغرية من أرباح من املشاريع الناجحة.

مرجتل أثناء  ، عندما قام بتعليق١٩٧٨عام BIRD لـاملدير التنفيذي إد مالفسكي أصبح 

 الـاجتامع املجلس االستشاري األمريكي االرسائييل للبحث والتطوير الصناعي. كانت 

BIRD  قد أُسست قبل ذلك بسنتني، لكنها مل متول مرشوعاً واحداً. واجتمع املجلس

قد  مالفسكيدارة املؤسسة، خاب أمل األعضاء من قطيع املرشحني. كان ليختار وريثاً إل

لد يف انكلرتا ولكنه مواطن أمريكي اآلن، قال حينها:  السادة املحرتمون، هذا فظيع؛ "وُ

هذه فكرة عظيمة  اعتقدت اللجنة أن ".بعمل أفضل من هؤالء حتى أنا أستطيع القيام

 Tyco International رشكةبلمدير التنفيذي ل اً نائباالستقالة من عمله وحاولوا إقناعه 

  evelopmentDesearch and Rndustrial Iinational Bthe  اختصار لـ: **
                                                           



  

هيودية، كام أنه ال يملك ارتباطاً  مالفسكيواالنتقال مع عائلته إلرسائيل. مل تكن زوجة 

، مساعد وزير التجارة جوردان باروخعاطفياً قوياً بإرسائيل، ولكن حتت إحلاح من 

ملقابلة "ائيل كام يقول: إىل ارس مالفسكياألمريكي لشؤون العلوم والتكنولوجيا. ذهب 

إال أن زوجته كانت داعمة لذلك؛ فقد  "عمل مل أرده يف بلد مل أكن أرغب بالعيش فيه.

ووقعت يف حب الثقافة األصيلة للبلد احلديث املولد. لذا أخذ  ١٩٧٩زارت ارسائيل عام 

ه فرتة اسرتاحة من رشكته، ووضع أثاثه يف خمزن، وذهب إلرسائيل. لينتهي ب مالفسكي

، وهي Gemini األمر بالبقاء يف ذلك املنصب لثالث عرشة سنة، إىل أن شارك بتأسيس

من قبل احلكومة. جزء مما راق  واحدة من أوىل رشكات رأس املال املُخاطر املمولة

كان االنفتاح عىل أي فكرة يف ارسائيل، والذي مل يعطه قدره إىل أن أصبح عىل  مالفسكيـل

 اإلرسائيلية.األرض، وغاص يف احلياة 

ألنه لعب مع فريقه دور املوصل  "خدمات املواعدة"كنوع من  BIRD مالفسكييعترب 

ارسائيلية مع تقنية ما ورشكة أمريكية تستطيع تسويق وتوزيع هذا املنتج يف  بني رشكة

 الواليات املتحدة. ليس هذا فحسب، لكن هذا املوصل يساهم يف تكاليف هذا املوعد.

ميزانيات  BIRD كات األمريكية التي تسعى للحصول عىل منحةكان لد معظم الرش

بحث وتطوير حمدودة. ألهنا كانت متوسطة احلجم قياساً بالرشكات الكبرية التي يتم تداول 

أسهمها يف السوق املالية، والتي كانت ما تزال مرتددة حيال إنفاق االيرادات الفصلية لدفع 

 تكلفة البحوث املرتفعة.

۲٤۰ 
 



  

أتينا [لرشكات أمريكية] وقلنا هلم، هناك هذا املكان يدعى ارسائيل ": سكيمالفيتذكر  

والذي قد تكونون سمعتم أو مل تسمعوا به. نستطيع وضعكم عىل تواصل مع مهندسني 

عليكم أن تدفعوا الستئجارهم أو  أذكياء ومبدعني ومتدربني بشكل جيد هناك. ليس

انتهاء املرشوع. نحن لن نقدمكم ملجموعة  نقلهم، وليس عليكم أن تقلقوا ملا سيحصل بعد

كهذه فحسب، بل سنشارك معكم بنصف املال عن جزئكم باملرشوع، وسنعطي 

 "االرسائيليني نصف املال الذي حيتاجونه عن جزئهم.

مرشوع، والتي أدت  ٧٨٠مليون دوالر يف  ٢٥٠حتى اآلن أكثر من  BIRD استثمرت

 )۷( نية مليار دوالر.ملبيعات مبارشة وغري مبارشة بقيمة ثام

أكثر من جمرد العوائد املالية: فقد ساعد عىل تعليم الرشكات  BIRD فاق تأثري برنامج

التكنولوجية االرسائيلية اجلديدة كيفية القيام باألعامل يف الواليات املتحدة. عملت 

ألمريكيني. تم استئجار العديد من املكاتب يف الرشكات بشكل مبارش مع رشكائها ا

الواليات املتحدة وأُرسل املوظفون وراء البحار. حيث يمكنهم أن يتعلموا عن السوق 

 والزبائن.

طريقاً خمترصاً لألسواق األمريكية. حتى عندما  BIRD يف غياب متويل األسهم، وفّرت

ل كيفية صنع منتجات مصممة تفشل املُخاطرة، كان هناك خربة هائلة يتم تعلمها حو

 ألسواق، بدالً من تطوير التقنيات فحسب.

۲٤۱ 
 



  

% من الرشكات االرسائيلية التي طُرحت  ٦٠، كان ما يقرب من ١٩٩٢بحلول عام 

% من تلك التي أُدرجت يف سوق ٧٥أسهمها لالكتتاب يف سوق نيويورك لألوراق املالية و

كان الرأسامليون املُخاطرون واملستثمرون  )BIRD. )۸ ناسداك كانت قد دُعمت من

% من صادرات ارسائيل التقنية كانت ٧٤األمريكيون قد بدأوا باملالحظة. ورغم ذلك فإن 

ىل نطاق واسع. إذا مل تستطع مل يتم نرش املنافع ع )۹( .% من الرشكات التقنية فقط٤تأيت من 

أو املنحة احلكومية، فالبد هلا من أن  BIRD الرشكات التقنية اجلديدة أن حتصل عىل منحة

: باستعامل املصادر اخلاصة، أو االرتباطات، أو أي وسائل  "حتسني الوضع ذاتياً "تتقن فن 

 أخر جلمع التمويل الالزم.

ا ذهب ليبيع أجهزة والده البرصية من باب حتسني الوضع ذاتياً عندم جون مدفيدحاول 

. يف ذلك الوقت، كانت الرشكة تضم عرش أشخاص فقط يعملون يف ١٩٨٢إىل باب عام 

أنه مل يأخذ  مدفيدكراج، حيث كانوا يصنعون املرسالت واملستقبالت البرصية. اعرتف 

شيئاً عن العنارص درساً واحداً يف الرياضيات أو الفيزياء عندما كان يف الكلية، ومل يعرف 

 الدقيقة التي كان والده جيمعها مع بعضها. كام أنه مل يكن يعرف العربية أيضاً.

كنت أحتدث أمام جمموعات من املهندسني االرسائيليني ال يعرفون شيئاً " مدفيدكام يذكر 

عن األلياف، وألقي عليهم حمارضة عن األلياف البرصية. وإذا ما سألوا أي سؤالٍ تقني 

قد  مدفيدكان  )۱۰( ." ‘!أفهمك أن أستطيع ال، عفواً ’أختبئ خلف لغتهم العربية  صعب،

۲٤۲ 
 



  

ح اإليرادات املتوقعة بالتفصيل يف برنامج جداول كان  وضع خطة عمل للرشكة، ووضّ

 مستحيالً.، وجد أن مجع األموال كان أورنا برييمتاحاً عىل حاسوبه. لكن مثل 

زاً عىل سبل التغلب عىل حتديات التمويل التي تواجه رجال  إيرليخأصبح كبري العلامء  ركّ مُ

ال تضيع وقتك ومالك عىل رشكات جديدة "األعامل. لكن كان هناك بعض االعرتاضات: 

بدالً من ذلك، كان  )۱۱( هكذا أخربه بعض الناقدون. "وصغرية. إهنم قضية خارسة

االقتصاديون احلكوميون يدعون لزيادة التمويل والرشاكات بني ارسائيل والرشكات 

 العاملية الكرب التي كانت توظف آالف االرسائيليني يف ذلك احلني.

كان هناك حتدٍ آخر ينقضّ عىل ارسائيل يف ذلك الوقت: كيفية التعامل مع حوايل مليون 

ي سوفييتي بدأوا بإغراق البلد. اعتقدت احلكومة أنه الستيعاب هؤالء مهاجر هيود

املهاجرين، فيجب عىل االقتصاد االرسائييل خلق نصف مليون فرصة عمل جديدة. وكان 

واحد من كل ثالثة مهاجرين سوفييت عامل أو مهندس أو تقني، بدا قطاع ارسائيل التقني 

تطوير املوجودة لن تستطيع التعامل مع هؤالء األفضل. لكن مراكز البحث وال وكأنه احلل

 املوظفني اجلدد لوحدها.

، أنشأت احلكومة حاضنات أعامل تقنية: أربعاً وعرشين واحدة منها. ١٩٩١يف عام 

أعطت هذه احلاضنات العلامء الروس املوارد والتمويل الذي حيتاجونه يف املرحلة األوىل 

اهلدف تطوير التكنولوجيا فحسب، بل حتديد فيام إلبداعاهتم من البحث والتطوير. مل يكن 

لت احلكومة مئات الرشكات من  إذا كان ذاك املنتج يمكن االستفادة منه جتارياً وبيعه. موّ

۲٤۳ 
 



  

ألف دوالر. جعل هذا العديد من املهاجرين الروس يعملون  ٣٠٠خالل دفعات تصل إىل 

ع املال عليهم ال زّ قليل من اخلربة باستثامرات يف حرفهم، لكن كان لد أولئك الذين وُ

الرشكات الناشئة، هذا إن وجدت. ومل يكن اخلرباء املاليون احلكوميني قادرين عىل إعطاء 

هؤالء الرجال الدعم واإلدارة التي حيتاجوهنا لتحويل هذه األبحاث والتطويرات الناجحة 

 إىل منتجات ذات قيمة جتارية. 

اجع نجاحات هذه الرشكات الصغرية، كانت كل عام، عندما أحاول أن أر": إيرليخقال 

خميبة لآلمال. يف حني أهنم ربام قد نجحوا يف البحث والتطوير، إال أننا مل نرهم ينجحون يف 

أصبح مقتنعاً أن رأس املال املُخاطر اخلاص هو الدواء الوحيد.  )۱۲( "حتقيق نموٍ لرشكاهتم.

نه عرف أيضاً خالل سعيه للنجاح أن صناعة رأس املال املُخاطر االرسائييل ستحتاج إىل لك

روابط قوية باألسواق املالية العاملية. مل تكن االرتباطات الدولية لتأمني األموال فحسب؛ 

بل سيحتاج املُخاطرون االرسائيليون الطموحون إلرشادهم يف فن توجيه األعامل. كان 

رشكات رأس املال املُخاطر يف الواليات املتحدة، التي اشرتكت مع  هناك اآلالف من

وا بناء الرشكات، وفهموا  رشكات تقنية ناشئة ناجحة يف وادي السيليكون. لقد خربِ

هوا الذين يؤسسون رشكاهتم ألول مرة.  التكنولوجيا وعملية التمويل، ويمكنهم أن يوجّ

 أن جيلبه إلرسائيل. إيرليخوهذا ما أراد 

ل ذلك عندما جاءت جمموعة من املوظفني الشباب يف وزارة املالية بفكرة الربنامج حص

مي يوزما، والذي يعني بالعربية   ."مبادرة"الذي سُ

۲٤٤ 
 



  

 قبل’مرة عن السنوات األوىل ملوسيقى الروك،  جون لينونقال  ": أورنا برييكام أخربتنا  

والريادة التقنية يف ارسائيل،  املُخاطر املال رأس نجاح عن. ‘، مل يكن هناك يشءآلفيس

 )۱۳( "فبالقياس لعبارة لينون، قبل يوزما، مل يكن هناك يشء.

كانت الفكرة بالنسبة للحكومة استثامر مئة مليون دوالر إلنشاء عرشة صناديق رأسامل 

اطر مثّل بثالثة أطراخمُ اطر ارسائييل حتت التدريب، . كل منها جيب عليه أن يُ ف: مستثمر خمُ

اطر أجنبية، ورشكة استثامرات ارسائيلية أو مرصف. وكان هناك أيضاً  ورشكة رأس مال خمُ

صندوق متويل يوزما املكون من عرشين مليون دوالر والذي سيستثمر مبارشة يف رشكات 

 تقنية.

ي إذا استطاع الرشكاء عرض برنامج يوزما مكافئاً مبدئياً من حوايل واحد ونصف. أ

مليون دوالر لالستثامر يف تقنيات ارسائيلية جديدة، ستعطي  ١٢االرسائيليون مجع 

احلكومة صندوق التمويل ثامنية ماليني. لكن كان هناك طابور طويل من املتقدمني. لذا 

مليون دوالر لكي  ١٦رفعت احلكومة احلد. أصبح عىل رشكات رأس املال املُخاطر مجع 

 م احلكومة ثامنية ماليني.تعطيه

عىل أية حال كان اإلغراء احلقيقي للمستثمرين األجانب هو االجتاه الصاعد املحتمل 

% من أسهم الدعم يف الصندوق اجلديد، ٤٠املوجود يف الربنامج. حيث حتتفظ احلكومة بـ

باإلضافة للفائدة  -ولكنها ستوفر للرشكاء خيار رشاء حصتها من األسهم بسعر رخيص 

بعد مخس سنوات إذا ما نجح الصندوق االستثامري. وهذا كان يعني أن احلكومة  -السنوية
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قد شاركت باملخاطر ثم عرضت عىل املستثمرين كل العوائد. من وجهة نظر املستثمر فإن 

 هذه صفقة جيدة غري اعتيادية.

وكان هذا مفتاح  كان هذا برناجماً حكومياً نادراً حيتوي بداية وهناية.": جون مدفيدكام قال 

كان أيضاً برناجماً حكومياً نادراً من حيث اختفائه فعالً حال حتقيق هدفه األسايس،  "نجاحه

 بدالً من استمراره بشكل غري حمدد.

يف ذلك الوقت، كان معظم رجال األعامل األذكياء من هيود الشتات ال يستثمرون يف 

رية نشاطان خمتلفان. يف حني أهنم كانوا ارسائيل. فقد اعتربوا أن اإلحسان واألعامل التجا

يقدمون تربعات ضخمة ملؤسسات غري ربحية والتي أفادت ارسائيل، لكن بالنسبة 

 ملعظمهم فقد كانوا ممانعني لالستثامر يف مساعي ارسائيل التقنية.

الذي كان يعمل بإدارة األموال يف كاليفورنيا، يف مجع املال  ستانيل تشايسساعد 

وىل من صناديق استثامر يوزما، من خالل ترتيب اجتامعات يف قاعة استقبال للمجموعة األ

الذي ترك  إيريل مارغاليتمع األغنياء اليهود. مجع ماليني الدوالرات لصناديق االستثامر. 

هيئة تنمية القدس إلدارة أحد الصناديق األوىل، قال بأن معظم املجموعة األوىل من 

 "لدهيم مكان دافئ يف قلوهبم للقدس أو إلرسائيل."ن أناس: الصناديق قد مجعت أمواهلا م

، والذي كان يديره GAN كان عمالق التأمني الفرنيس مارغاليتأول مستثمر عند 

 بالصدفة يف رحلة طريان لباريس. مارغاليتهيودي فرنيس التقاه 
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ز.": إيرليخقال  قد أنشئ  الصندوق االستثامري األول كان "احلكومة قد استُعملت كاملحفّ

 ومرصف استثامر، ورشكة Discount Israel Corporation برشاكة بني مؤسسة

Advent Venture Partners  الرائدة يف جمال رأس املال املُخاطر من بوسطن. وكان

 .يويس سيال، و  BIRDمؤسسة ، مديرمالفسكيبإدارة 

تلفاً حيال خم أنه قد عرف بأن هنالك شيئاً  Advent الرشيك يف كلينت هاريسقال 

إرسائيل من رحلته األوىل. يف سيارة األجرة التي استقلها من املطار إىل فندقه يف تل أبيب، 

بأنه هنا لالطالع عىل صناعة رأس املال  هاريس سأله السائق ملاذا يزور ارسائيل. أجابه

 ارسائيل.موجزاً عن حالة رأس املال املُخاطر يف  هاريساملُخاطر. عندها بدأ السائق بإعطاء 

مي Advent الصندوق االستثامري املدعوم من والذي . Gemini Israel Funds سُ

 Ornet ، عندما خصص مليون دوالر لرشكة١٩٩٣كانت أوىل استثامراته يف ترشين الثاين 

Data Communications  هذا االستثامر، باإلضافة إىل املساعدة اإلدارية، وكان ذلك

تنجح. من خالل إدراك أن إدارة الرشكة تفتقر للخربة يف  ما حتتاجه الرشكة فحسب لكي

ليعمل كمدير جملس الرشكة  مري بورستنيبتعيني  سيالو  مالفسكيجمال األعامل، ساعد 

يداً خبرية يف جمال استثامرات التكنولوجيا، حيث أسس وأدار  بورستنياجلديدة. كان لـ 

ئيلية، وعمل بعدها كرئيس وهي من أوائل رشكات الربجميات االرسا Tekem رشكة

وهي واحدة من أكرب رشكات تقنيات الدفاع االرسائيلية. جلب ، Tadiran لرشكة

 .Ornet مصداقية وخربة فورية لـ بورستني
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عندما كانت الرشكة تتأرجح عىل حافة اإلغالق بعد إهدار أول دفعة متويل كبرية، استلم 

بح يقوم برحالت يومية من مدينة إدارة الرشكة مؤقتاً، وأص  Geminiمن يويس سيال

، ويقود سيارته ملدة ساعتني يومياً، يف أربعة أيام كل كارميلإىل مدينة  رامات هاشارون

من كال فريقي "، سيالهكذا يذكر  "تطلب األمر ستة أشهر من التصميم العنيد "أسبوع. 

احلديث عن ، لبيع الرشكة ومنع فريق إدارهتا من االنشقاق، وبدون أورنيتو  جيميني

من التي أود أن أتذكرها، لكننا  كارميللـ  رمات هاشاروناملزيد من ساعات القيادة من 

 )۱٤( "فعلناها.

 عىل جلب رشكة جيمينيكانت النقطة احلاسمة األخر بالنسبة لنجاح الرشكة هي قدرة 

Walden Venture Capital فيها. وهي رشكة تم تأسيسها يف وادي  كمستثمر

. أورنيتكانت تطورها رشكة  السيليكون، وهلا خربة يف ذلك النوع من التكنولوجيا التي

بني أكثر من ثالث استثامرات يف حوايل سنتني صنعت رشكة أورنيت أول قصة نجاح لـ 

 .جيميني

حوايل  ١٩٩٧و ١٩٩٢مجعت صناديق يوزما االستثامرية العرشة التي أُنشئت بني عامي 

مليون دوالر فحسب، مع املساعدة بتمويل احلكومة. هذه الصناديق االستثامرية قد  ٢٠٠

صخصت خالل مخس سنوات، وتدير اليوم حوايل  يت أو خُ مليارات دوالر من  ٣اشرتُ

رؤوس األموال، وتدعم املئات من الرشكات االرسائيلية اجلديدة. كانت النتائج واضحة، 
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كان رأس املال املُخاطر هو عود الثقاب الذي أشعل  ": إيريل مارغاليتوكام رشحها  

 )۱٥( "النار.

حققت العديد من صناديق استثامر يوزما سجالت نجاحات بارزة مبكرة، مع استثامرات 

تكز عىل التي صممت وأنشأت حلوالً طبية تر ESC Medical يف رشكات كرشكة

 املتميزة يف جمال أشباه املوصالت، ورشكة Galileo الضوء كالليزر؛ ورشكة

Commontouch  التي تعمل يف جمال الربيد االلكرتوين وخدمة الرتاسل الفوري؛

التي تؤسس مساحات عمل عىل االنرتنت ملستخدمي خدمات الزبائن  Jacada ورشكة

 يف الرشكات الرائدة.

رون إىل عامل رأس املال املُخاطر، حتى مع عدم وجود الدعم من مع ميض الوقت، قفز آخ

قد فوت عليه متويل يوزما. بعد سنوات من بيع  جون مدفيدبرنامج يوزما احلكومي. كان 

الرشكة التي بناها مع والده، سمع أن هناك حوايل مخس ماليني دوالر من يوزما خمصصة 

 الرشكات. والتي تعرف أيضاً بتمويل البذرة لالستثامر يف املرحلة املبكرة جداً من إنشاء

seed funds . تعترب هذه االستثامرات األخطر من نوعها، لذا عرض يوزما مكافئاً من

 مليون دوالر إىل الطاولة ليحصلوا عىل ۲,٥ واحد مقابل واحد: عىل املستثمرين جلب

 مليون دوالر من احلكومة. ٥,۲

ين جاهزين لكتابة الشيكات وطلب منه املنحة. مع مستثمريغال ايرليخ إىل  مدفيدذهب 

. كان برنامج يوزما يثري ضجةً يف  لكنه كان متأخراً جداً لسوء احلظ. لكن ذلك مل يكن مهامً
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جمتمع املضاربني األمريكيني للتغلب عىل تكتم املستثمرين عن القيام باألعامل يف ارسائيل. 

كنا ": مدفيدكفاية، بحيث كام قال كان لد ارسائيل مستثمرين متحمسني بام فيه ال"

يف عام  Israel Seed Partners مليون دوالر والبدء برشكة ٢,٥قادرين عىل جلب 

. نمى التمويل برسعة إىل ستة ماليني دوالر، "، حتى بدون املنحة احلكومية املكافئة١٩٩٤

  .٢٠٠٠ومئتي مليون يف عام  ١٩٩٩مليون دوالر يف عام  ٤٠واستمرت الرشكة لتجمع 

صندوق استثامري  ٤٥وفقاً جلمعية املُضاربني االرسائيليني، فإن هناك اآلن حوايل 

، بأنه كان ٢٠٠٩حتى أوائل  ١٩٩٢عن الفرتة املمتدة من  ايد مالفسكيارسائييل. كام قال 

مؤسسة رأسامل خماطر يف ارسائيل، املعروفة كاستثامرات حملية وأجنبية يف  ٢٤٠هناك حوايل 

 شئة االرسائيلية.الرشكات النا

بعد فرتة قصرية الحظت حكومات أخر حول العامل نجاح يوزما. تلقى كبري العلامء 

مكاملات من حكومات أجنبية من بينها اليابان، وكوريا اجلنوبية، وكندا، وايرلندا،  ايرليخ

واسرتاليا، ونيوزيالندا، وسنغافورة، وروسيا، كلها أرادت املجيء إلرسائيل ومقابلة 

 يس يوزما.مؤس

صندوق متويل "مليون  ٥٠٠، أطلقت ايرلندا مرشوع ٢٠٠٨يف كانون األول من عام 

مم جلذب التمويل املشرتك   ”million “innovation fund 500 "االبتكار الذي صُ

: ديفيد مكويليامزمع املستثمرين املُخاطرين األجانب. كام كتب االقتصادي االيرلندي 
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تي من سخرية القدر مل يكن هلا عالقات دبلوماسية مع ارسائيل يف وال -الدولة االيرلندية "

  "قلّدت الدولة اليهودية بشكل كامل. -األربعني سنة األوىل من وجودها

مثل يوزما، أغر صندوق اإلبداع االيرلندي املستثمرين األجانب بإيرلندا، من خالل 

تشرتك مع الصناديق االستثامرية سلسلة من الصناديق االستثامرية املدعومة حكومياً والتي 

 بالقطاع اخلاص.

الفكرة الكرب ليست يف جذب رأس املال األمريكي اخلبري جتارياً ": مكويليامزقال 

فحسب، ولكن بجذب املستثمرين من كل أنحاء أوروبا أيضاً. متتلك أوروبا حالياً 

رشكات ناشئة.  احتياطيات ضخمة من املوهبة العلمية، ولكن لدهيا سجل سيئ يف تأسيس

السؤال الذي يطرحه العديد من املبتكرين األوروبيني هو: أين غوغل األورويب؟ إنه سؤال 

 منصف. يف السنوات العرش التالية، ماذا لو أن غوغل األورويب كان متمركزاً هنا يف إيرلندا

 )۱٦( "ويستعمل أدمغة ايرلندية وأوروبية ورأس مال أمريكي؟ تلك هي اجلائزة.

وفّر يوزما املكون األسايس املفقود الذي سمح للحس التقني االرسائييل باالنضامم 

أصيب القطاع التقني االرسائييل  ٢٠٠٠لالزدهار التقني خالل التسعينات. ولكن يف عام 

معاهدة أوسلو للسالم  بعدة رضبات معاً: انفجار فقاعة رشكات التقنية العاملية، واهنيار

 بموجة من اإلرهاب، ودخول االقتصاد يف حالة كساد.

ومع ذلك عادت الرشكات الناشئة االرسائيلية برسعة حلالتها الطبيعية. خالل هذه الفرتة، 

ضاعفت ارسائيل حصتها العاملية من االستثامر األجنبي مع االحرتام ألوروبا، لتتجاوزها 
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ة. لكن هذا النمو حدث ضمن بيئة تنظيمية ورضيبة، حيث كان باملئ ٣١إىل  ١٥بالنمو من 

التفضيل للرشكات الناشئة التكنولوجية واالستثامرات األجنبية، ومل يتوفر نفس الدعم 

 لباقي االقتصاد.

عىل سبيل املثال، يف حني تستطيع رشكة تكنولوجية ناشئة توفري التمويل من مصادر 

مرشوع تقليدي سيواجه الكثري من املشاكل  عديدة، إال أن أي شخص حياول إطالق

قيّدة  زة ومُ ركّ ليحصل عىل قرض جتاري بسيط. حيث كانت أسواق رأس املال االرسائيلية مُ

ينبغي أن تكون طبيعية بالنسبة إلرسائيل قد  -اخلدمات املالية-إىل حد كبري. وصناعة معينة 

نعت متاماً من أن تطأ األرض.  مُ

كان " :كينانمن كلية هارفرد إلدارة األعامل. كام قال  كينانتال ، خترج ٢٠٠١يف عام 

العديد من أصدقائي الذين يذهبون للعمل يف وول سرتيت هيوداً، وقد حزّ يف نفيس أن 

الدولة اليهودية ال متتلك صناعة كهذه. عندما تأيت إلدارة االستثامرات، فإن ارسائيل مل تكن 

 "عىل اخلريطة حتى.

كان "أنه يف رأس املال املُخاطر:  كينانومة هي السبب. اكتشف كانت توجيهات احلك

اً فيها، يمكنك أن تعمل كام لو أنك جوهرياً لست يف  املسار التنظيمي والنظام الرضيبي معدّ

ل بدوره صناعة رائعة. أبعدت احلكومة يدهيا أساساً  ، ما شكّ ارسائيل، وهذا كان أمراً عظيامً

لكنك ال تستطيع أن تقوم بأي عمل خارج رأس "أضاف:  لكنه "عن رأس املال املُخاطر
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املال املُخاطر بأي طريقة ذات معنى. ال يسمح لك بأخذ عوائد أداء عىل أي مال كنت قد 

 )۱۷( ."أدرته، لذا يمكنك أن تنسى تلك الصناعة بشكل كامل. وذلك مل يكن مشجعاً أبداً 

باملئة من  ٢إىل  ١إدارة األصول له نظام بسيط: تتلقى املؤسسات أجر إدارة بحوايل  عمل

إىل  ٥املالية، والتي تكون حوايل  املال الذي تديره. لكن الربح احلقيقي هو من أداء العوائد

 باملئة من عائد االستثامر، وذلك حسب الرشكة. ٢٠

نوين ملؤسسات إدارة املال االرسائيلية ، كان من غري القا٢٠٠٥حتى كانون الثاين من عام 

أن تتقاىض ثمناً عىل أداء العوائد. لذا من غري املفاجئ أنه مل يكن هناك صناعة للتحدث 

 عنها.

 .نتنياهو) *(بيبي بنيامنيجاء التغيري آنذاك عىل يد وزير املالية 

يبة، معدالت الرض ٢٠٠٣يف عام  نتنياهوخفّض  آرييل شارونمع دعم رئيس الوزراء 

واملدفوعات التحويلية، وأجور املوظفني احلكوميني، وألغى أربعة آالف وظيفة حكومية. 

 كرشكة الطريان الوطنية-كام خصخص أيضاً رموز سيطرة احلكومة الباقية عىل االقتصاد 

El Alورشكة االتصاالت الوطنية ، Bezeq- .وفرض إصالحات يف القطاع املايل 

بمعنى ": نتنياهوعمل مستشاراً ألربع وزراء مالية بمن فيهم ، الذي رون ديرمريكام قال 

مصلحاً بل كان ثورياً. حيدث  بيبيأنه عالج الدور اخلانق للحكومة يف اقتصادنا، فلم يكن 

 لقبه املستعار  *

                                                           



  

اإلصالح عندما تغري سياسة احلكومة؛ وحتدث الثورة عندما تعمل عىل تغيري عقلية البلد. 

 )۱۸( ."لعقليةكان قادراً عىل تغيري ا بيبيأعتقد أن 

رشحت للشعب أن اقتصاد القطاع اخلاص كان مثل رجل نحيل حيمل ": نتنياهوأخربنا 

عىل ظهره. يف حني أن إصالحايت أثارت إرضابات ضخمة من  -احلكومة-رجالً بديناً 

ساساً. أي شخص كان قد حاول احتادات العامل، إال أن تصوري لالقتصاد أصاب وتراً ح

وحققت إصالحات  )۱۹( "أن يبدأ عمالً [غري تقني] يف ارسائيل يمكن أن يكون معنياً.

 نتنياهو تأييداً شعبياً متزايداً عندما بدأ االقتصاد خيرج من احلفرة التي كان واقعاً هبا.

مة من اإلصالحات يف القطاع املرصيف تأخذ مفعوهلا، والتي قام يف نفس الوقت، بدأت حز

السندات احلكومية التي كانت  أيضاً. بدأت هذه اإلصالحات بالتخلص من نتنياهوهبا 

%. حتى ذلك الوقت، كان مدراء أصول صناديق الرواتب ٦تضمن عوائد سنوية بحوايل 

ن ببساطة يف السندات احلكومية التقاعدية والتأمني عىل احلياة االرسائيلية يستثمرو

تستطيع الوفاء "فقد كانت صناديق التقاعد والتأمني عىل احلياة:  كيناناملضمونة. كام أخربنا 

بالتزاماهتا للمستفيدين منها من خالل رشاء السندات املضمونة فحسب. وذلك ما قاموا به 

هناك أي حافز بالضبط، ومل يستثمروا بأي يشء آخر. بسبب تلك السندات، مل يكن 

للمؤسسات االرسائيلية التي تستثمر األموال لكي تستثمر بأي صندوق استثامري 

 "خاص.
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ولكن عندما أصبحت السندات احلكومية مستحقة الدفع وغري قابلة للتجديد، مجعت هذه 

مليون دوالر كل شهر، والتي كان جيب أن تُستثمر يف مكان آخر.  ٣٠٠املؤسسات حوايل 

عندما جلسنا ننظر للبحر املتوسط من مكتبه يف الطابق الثالث عرش يف  كينانكام رشح لنا  

، حصلت حالة ازدهار، "تل أبيب، حيث يتمركز صندوقه االستثامري اجلديد:  لذا فجأةً

أصبح لديك بركة من رأس املال لتثري صناعة استثامر. كنتيجة، هناك القليل جداً من مدراء 

س لديه بعض االستثامرات يف ارسائيل اآلن، إما يف أسهم عادية األموال العامليني الكبار لي

أو يف سوق سندات الرشكات اجلديدة، التي مل تكن موجودة قبل ثالث سنوات مضت، أو 

  ".الشيكليف 

يف القطاع املايل، التي جعلت من القانوين أيضاً ملدراء االستثامر  نتنياهوبسبب إصالحات 

أول رشكة ، KCPS أي وقت؛ أسس كيناناألرباح. مل يُضع أن يتلقوا أجوراً عىل أداء 

يف اللحظة التي قرأت فيها "ارسائيلية كاملة إلدارة األصول املالية، يف تل أبيب ونيويورك. 

كان واضحاً ". كينانهكذا قال   "، بدأت عجاليت بالدوران،بيبيمسودة قانون إصالحات 

 "أن ذلك سيحرر اقتصادنا غري التقني حقاً.

إذا كنت تفكر "من املوهبة املحلية غري مستغلة:  "طنٌ "أن يثبت أنه كان يوجد  كيناناول حي

وحدات استخبارات اجليش، فعىل سبيل  حول ما يتعلمه االرسائيليون الشباب يف بعض

املثال.. مهارات حتليلية كمية معقدة جداً عىل األغلب، خوارزميات، تنفيذ نامذج نزعات 

أرادوا االنطالق يف جمال التكنولوجيا املتطورة، فهناك الكثري من اقتصادية كلية. إذا 
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الرشكات الناشئة التي ستختطفهم بعد إهناء خدمتهم العسكرية. ولكن لو أرادوا االنطالق 

 "يف جمال التمويل، فقد كان عليهم أن يغادروا البالد. لقد تغري ذلك اآلن. فكر هبذا فقط،

بلندن ألنه مل يكن هلم مكان هنا. * شارع فليتن يعملون يف هناك ارسائيليو"وتابع قائالً: 

 "، أصبح هناك مكان هلم يف ارسائيل.٢٠٠٣لكن اآلن منذ عام 
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 الفصل الحادي عشر
 

 اخليانة والفرصة

 الحقیقیین للتقنیة االسرائیلیة المتطورة  إن األبوین
 ھما: المقاطعة العربیة وشارل دیغول، ألنھما فرضا علینا الحاجة لتطویر صناعة

 یوسي فاردي

  

أرشنا يف كافة أنحاء هذا الكتاب إىل الطرق التي اتبعها اجليش اإلرسائييل بتعليم االرجتالية 

أعطت و التي طبقوها يف رشكاهتم الناشئةوعدم اتباع التسلسل اهلرمي لإلرسائيليني، و

اقتصاد إرسائيل شكله احلايل. عندما متتزج هذه الثقافة مع سحر التقنيني االرسائيليني الذي 

تشكل  فإهنا اكتسبوه يف وحدات النخبة العسكرية وصناعة الدفاع التي تديرها الدولة،

ائيلية مل يكن طبيعياً. مل يُسمع ل نشوء صناعة الدفاع اإلرسياكل يشء ح إال أنمزجياً قوياً. 

بطريقة مثرية، التي ومن قبل عن بلد صغري جداً له صناعته العسكرية األصلية اخلاصة به. 

 تعود أصوهلا خليانة أقرب احللفاء بني ليلة وضحاها.

رسائيل هي من خالل الصدمة التي تلقاها الفاصلة إل املرحلةأفضل طريقة لفهم 

هلا تأثري مماثل. خالل سنوات االزدهار بعد احلرب العاملية الثانية،  التي كانو ،األمريكيون

عندما سبق االحتاد السوفيتي الواليات املتحدة  بشكل مفاجئالوضع األمريكي عاملياً اهتز 

الذي حقق به السوفييت تقدماً يف و .Sputnik 1 هو بإطالقه أول قمر صناعي للفضاء

 لكنه كان نعمة لالقتصاد األمريكي الحقاً.. وسباق الفضاء فاجأ معظم األمريكيني

۲٥۸ 
 



  

منبه كان بمثابة " :سبوتنيكاخلبري بشؤون االبداع عن ابتكار  جون كاويقول االقتصادي 

وأجابته أمريكا. راجعنا املناهج املدرسية للتأكيد عىل تدريس العلوم  لالستيقاظ من النوم

التي بتسعمئة مليون دوالر (لدفاع لشؤون اتعليم الوطني للقانون الوالرياضيات. أقررنا 

مليار دوالر اليوم)، لتوفري منح دراسية، وقروض طالبية، ومعدات علمية  ٦تعادل حوايل 

صصت وكالة البنتاغون التي كانت أبولووبرنامج ناسا وتم إنشاء  )۱( "للمدارس. ، كام خُ

 لدفع جمتمع البحث والتطوير املدين. ،ماتزال جديدة وقوية

ز عىل سطح القمر.  أرمسرتونغ نيلبعد ما يزيد قليالً عن عقد من الزمن، خطى  حفّ

برنامج أبولو واستثامرات البنتاغون املتعلقة بالدفاع جيالً من االكتشافات اجلديدة والتي تم 

قتصاد. أدت هذه احلملة املنسقة العىل ااالستفادة منها جتارياً يف هناية املطاف مع أثر حتوييل 

من البحث والتطوير إىل والدة قطاعات أعامل جديدة بالكامل من ضمنها هندسة الطريان 

عن استجابة أمريكا   إرثاً واالتصاالت، فضالً عن اإلنرتنت بحد ذاهتا، وأصبحت 

 .لسبوتنيك

يف عشية حرب اخلاصة هبا، بعد عرش سنوات من أمريكا.  سبوتنيك مرحلةكان إلرسائيل 

ن١٩٦٧األيام الستة عام   ارسائيل درساً ال يقدر بثمن عن قيمة التبعية. ديغول شارل ، لقّ

مؤسس مجهورية فرنسا اخلامسة، وقد تنقل يف مناصب عسكرية وحكومية هو  ديغولكان 

ن ١٩٦٩-١٩٥٩عليا منذ احلرب العاملية الثانية، كام شغل منصب الرئيس بني عامي  . كوّ

وأنشأ ما اعتقده قادة ارسائيل  ،حتالفاً مع الدولة اليهوديةاستقالل ارسائيل  بعد ديغول

۲٥۹ 
 



  

ن التحالف إمداداً فرنسياً بمعدات عسكرية حساسة "صداقة شخصية عميقة" . تضمّ

 )۲( اتفاقية رسية للتعاون يف تطوير أسلحة نووية.حتى و وطائرات مقاتلة،

لت ارسائيل كالعديد من الدول الصغرية رشاء أنظمة األسلحة الكبرية من بلدان فضّ 

أخر، بدالً من ختصيص املوارد اهلائلة التي ستلزم إلنتاجها. لكن يف شهر أيار من عام 

لحد من ل، أصدرت كل من الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا إعالناً مشرتكاً ١٩٥٠

  رشق األوسط .مبيعات األسلحة لدول ال

دون وجود إمدادات جاهزة من اخلارج، كانت إرسائيل قد بدأت بالفعل بصناعة 

كان أحد املصانع حيث األسلحة من خالل مصانع للطلقات والرشاشات حتت األرض. 

؛ حيث تُركت اآلالت تعمل الكيبوتزاتأسفل مغسلة مالبس يف أحد ، حتت األرضحرفياً 

احلرب الفائضة التي تم  آالتسفل. تم بناء هذا املصنع من لتخفي الضجيج الصادر من األ

تم  ١٩٤٨بحلول العام  .هتريبها من الواليات املتحدة، وكان ينتج مئات الرشاشات يومياً 

 بن ديفيدإكامل مصانع البديلة عن طريق هتريب السالح املبعثر يف مجيع أنحاء العامل . كان 

مع األسلحة التي تعود للثالثينيات. يف عام قد أرسل مبعوثني إىل اخلارج جل غوريون

بخار  اتأن حيرض حشوات بنادق داخل غالي أرازي هيوداعىل سبيل املثال استطاع  ١٩٣٦

تظاهر أنه مبعوث من نيكاراغوا للتفاوض عىل رشاء  ١٩٤٨من بولندا مليناء حيفا. ويف عام 

 مخس رشاشات فرنسية قديمة قابلة للرتكيب عىل شاحنات.

۲٦۰ 
 



  

، ١٩٥٥إلرسائيليون خمططاهتم من خالل مجهورية املوز هذه (نيكاراغوا) حتى عام ذ انفّ 

، وقام بعقد صفقة بيع سالح ضخمة ملرص اإلعالن الثالثيعندما جتاهل االحتاد السوفييتي 

اجلانب  ديغولرداً عىل ذلك، أخذ و .عن طريق تشيكوسلوفاكيا مليون دوالر ٢٥٠بقيمة 

بدأ بنقل كميات كبرية من األسلحة احلديثة إىل ارسائيل.  ١٩٥٦اآلخر. يف نيسان من عام 

  من الدرجة األوىل.لألسلحة الوطنية د موثوق وأخرياً أصبح لد هذه الدولة الصغرية مورّ 

، حيث كان اعتامد ١٩٥٦قناة السويس عام  تعمقت هذه العالقة بعد أن قامت مرص بتأميم

ملنطقة إىل أوروبا. ساعد اجليش اإلرسائييل فرنسا عىل قناة السويس للنقل البحري من ا

يف املقابل أمطرت فرنسا ارسائيل باملزيد من األسلحة. وبضامن وصول فرنسا إىل السويس، 

زادت اإلمدادات يف النهاية عندما تواطأت فرنسا واإلرسائيليني باملزيد واملزيد من 

ويض املقاومة املعادية ارسائيل باملساعدة يف تق ديغولالعمليات. كلّفت وكالة جتسس 

، وعدت فرنسا ١٩٦٠للفرنسيني يف اجلزائر، إحد معاقل فرنسا االستعامرية. يف عام 

 اثنتني وسبعني طائرة مقاتلة من طرازو AMX-13 بتزويد إرسائيل بمئتي دبابة

Mystère ۳( .يف السنوات العرش القادمة( 

قبل ثالثة أيام من شن إرسائيل هجومها الوقائي  ١٩٦٧ الثاين من حزيران عام لكن يف

وستبقى أقل  -لن تعطي موافقتها  فرنسا" :إرسائيل بربود ديغولقاطع  ،ضد مرص وسوريا

 )٤( .هكذا أخرب حكومته ."للدولة األوىل التي تستخدم األسلحة -تأييداً 

۲٦۱ 
 



  

نزع فتيل احلرب يف الرشق لمحاولة ك ديغوللكن األمر كان أكثر من جمرد جهود من  

كانت  ١٩٦٧تطلّبت الظروف اجلديدة حلفاء جدد لفرنسا، بحلول عام فقد األوسط. 

فرنسا قد انسحبت من اجلزائر. رغم حربه الطويلة واملريرة خلفه يف شامل أفريقيا، كانت 

قارب مع العامل العريب. مل يعد من مصلحة فرنسا الوقوف إىل جانب التاآلن أولوية ديغول 

 Le هكذا عنونت جريدة "فرنسا الديغولية ليس لدهيا أصدقاء، مصالح فقط"إرسائيل 

Nouvel Observateur ٥( .األسبوعية يف ذلك الوقت( 

تم . ١٩٦٩عام هذه السياسة اجلديدة بعد انتخابه  لديغو خليفة، بومبيدو جورجواصل 

حتى أن والتزمت هبا أساساً إلرسائيل إىل ليبيا، فرنسا  كانت التي  AMXدبابةاملئتي حتويل 

إىل  ،كانت ارسائيل قد دفعت ثمنها بالفعل Mirage فرنسا أرسلت مخسني طائرة مقاتلة

 أرشس أعداء ارسائيل. أحدسورية، 

برسعة الختاذ تدابري مؤقتة لسد الثغرة، قام مؤسس سالح اجلو  سعى اإلرسائيليون

شخصياً بتجنّيد مهندس سويرسي متعاطف معهم ليعطيه خمططات  شويمر آلاإلرسائييل 

ت إرسائيل املرياج، وهبذا تستطيع إرسائيل تصنيع نسخ مقلّدة من املقاتلة الفرنسية. عاد

هبا يف مرحلة ما قبل تأسيس الدولة. يف  هتريب كالتي كانت تقومللقيام بعمليات  أيضاً 

رجال إرسائيليني أمواجاً بارتفاع عرشين قدماً عىل  ةمخس جابه، ١٩٦٩إحد املهامت عام 

متن زوارق حربية ملسافة ثالثة آالف ميل من فرنسا إىل إرسائيل؛ هذه السفن احلربية التي 

ت هبا قبل عدَ احلظر الفرنيس األخري. كام  تساوي ماليني الدوالرات، كانت إرسائيل قد وُ

۲٦۲ 
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مل جترِ مطاردة بحرية كهذه من أيام مالحقة ": ١٩٧٠يف عام األمر  Time وصفت جملة

. . . يف نقاط كثرية، كان يتم تعقب [اإلرسائيليني] من قبل طائرات  *بسامركالبارجة 

ت االستطالع الفرنسية، وسالح اجلو امللكي الربيطاين املوجود يف مالطا، والناقال

 السوفييتية، وغابات رادارات أسطول الواليات املتحدة السادس، ومصورين تلفزيونيني

 )٦( "صيادي األسامك اإليطاليني.حتى من قبل و

ة: سباق تسلح كل هذه املامرسات مهام كانت، ال تستطيع  ض عن احلقيقة املرّ أن تعوّ

التسارع فقط عندما فقدت إرسائيل مزود األسلحة والطائرات الذي بآخذ الرشق األوسط 

 ارسائيل يف موقف ضعيف للغاية. ١٩٦٧ال غنى هلا عنه. وضع احلظر الفرنيس عام 

قد بدأت بالفعل ببيع ارسائيل أنظمة  ١٩٦٧قبل حرب كانت الواليات املتحدة األمريكية 

جو من قِبل إدارة الرئيس -أرض Hawk من تزويدها بصواريخ اً أسلحة متطورة، بدء

خيار القدس األول يف ذلك احلني أن حتل الواليات املتحدة كان . ١٩٦٢يف عام  كينيدي

لتمكان فرنسا كمورد أسلحة رئييس إلرسائيل . لكن اخليانة الفرنسية كانت قد   شكّ

ة أجنبي. قررت إمجاعاً يف إرسائيل بأهنا ال يمكنها االعتامد بدرجة كبرية عىل أي مورد أسلح

إرسائيل أنه جيب عليها التحرك برسعة إلنتاج أنظمة األسلحة الرئيسية، كالدبابات 

تقريباً باإلضافة لقطع من األسطول األمريكي البارجة األملانية بسامرك حيث طاردت البحرية الربيطانية بأكملها *

(وكانت تعترب أكرب سفينة يف ذلك احلني) وتسببت بإغراقها خالل احلرب العاملية الثانية. تعترب هذه املطاردة من أكرب 

 www.kbismarck.comوأشهر املطاردات البحرية يف العامل. ملزيد من املعلومات عنها راجع: 

                                                           

http://www.kbismarck.com/


  

والطائرات املقاتلة، رغم أن أي دولة صغرية أخر مل تكن قد نجحت بالقيام بذلك من 

 قبل.

التي كان إصدارها األول عام ، Merkava هذ الدافع لتحقيق االستقاللية أنتج دبابة

النسخة اإلرسائيلية  - Nesher اآلن يف جيلها الرابع. كام قاد أيضاً إلنتاج وهي ١٩٧٨

 )۷( .١٩٧٣التي كان حتليقها األول عام ، Kfir وبعدها تم إنتاج -من طائرة املرياج

باستخدام ، Lavi اتلةاملرشوع األكثر طموحاً من كل هذا، كان إنتاج الطائرة املقإال أن 

تم متويل هذا الربنامج بشكل مشرتك من إرسائيل والواليات  .حمركات أمريكية الصنع

ممت   لتصبح إحد مقاتالت اخلط  بل، فحسب كفريال لتحل حمل  اليفاملتحدة. وقد صُ

 األول عىل مستو العامل.

، ١٩٨٦عام  ؛ ويف آخر يوم من١٩٨٢يف مرحلة تطوير واسع النطاق عام  اليفدخلت 

 ١٩٨٧كن يف شهر آب من عام قامت الطائرة األوىل برحلتها االفتتاحية التجريبية األوىل، ل

ل من نفاق مليارات الدوالرات لصنع مخس طائرات، أدت الضغوط املتزايدة يف كوبعد إ

من قبل الكونغرس األمريكي وبعدها أوالً إلغاء الربنامج، إرسائيل والواليات املتحدة إىل 

 عضو يف جملس الوزراء اإلرسائييل. ١٢من  ١١صويت بت

بعض الناس أنه يعتقد بعد سنوات عديدة، مثرياً للجدل: املرشوع وقرار إلغائه ال يزال 

كان طموحاً مستحيالً بال فائدة من البداية، بينام يدعي آخرون أهنا كانت فرصة كبرية 

ولية، أثناء عملية عاصفة الصحراء، نُرشت مقالة يف جملة الطريان الد ١٩٩١ضائعة. يف عام 
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قوات عندما حتارب  ": ١٩٨٩التي تعود لعام  اليفعن جتربته بالطريان يف  فيها كتب املحرر

العار فعالً بالنسبة يل  إليها حقاً. من حتتاجالطائرة التي  فإهنا تفتقدالتحالف اآلن يف اخلليج، 

 )۸( "أهنا مل تدخل يف اخلدمة مطلقاً.بالعامل، واملعروفة بأفضل مقاتلة يف أين قد حلّقت 

حقق  :كان له انعكاسات عسكرية هامة، أوالً  اليفرغم إلغاء الربنامج، إال أن تطوير 

اإلرسائيليون اخرتاقات نفسية هامة: فقد أثبتوا ألنفسهم وحللفائهم وخلصومهم أهنم ال 

 ،خص آخر بتزويدهم بأحد أهم العنارص أساسية يف الصمود الوطنييعتمدون عىل أي ش

لنادٍ من حوايل  ١٩٨٨انضمت إرسائيل عام  :أال وهو برنامج الطائرة املقاتلة املتطورة. ثانياً 

وهو إنجازٌ كان مستبعداً دون املعرفة  ،عرش أمم فقط، أطلقت أقامر صناعية للفضاء

املليارات التي إال أن ، اليفإلغاء  رغم :. وثالثاً اليف التكنولوجية التي تراكمت خالل تطوير

، إلرسائيل تم استثامرها يف الربنامج جلبت مستوً جديداً من أنظمة الكرتونيات الطريان

الزدهار التقني املتقدم. عندما توقف اقفزة  بتحقيقوبشكل من األشكال، ساعدت 

 األغلبية إال أنلبعض منهم البالد، اغادر الربنامج، أصبح مخسمئة مهندس فجأة بال عمل. 

لقطاع باذلك، مما أد لضخ مواهب هندسية كبرية من الصناعات العسكرية  تفعلمل 

املوهبة التقنية اهلائلة التي كانت مركزة عىل طائرة واحدة أُطلق هلا العنان فجأة هذه اخلاص. 

 )۹( داخل االقتصاد.

لد يف ارسائيلغروس يويس، وهو اليفطائرة الأحد مهنديس  نجت من  ألم ، الذي وُ

 غروسوهاجرت من أوروبا بعد اهلولوكوست. درس يف أوشفيتز، إعدام اليهود  معسكر
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، وعمل بعد ذلك يف رشكة ختنيونهندسة الطريان عندما كان طالباً يف إرسائيل يف معهد 

  ملدة سبع سنوات. * IAIصناعات الطريان اإلرسائيلية

بدأ عمله يف قسم التصميم، وعندما جاء  ،IAI ، مهندس اختبار الطريان يفكان غروس

عليه أن يعمل بل بفكرة جديدة جلهاز اهلبوط، أخربه رؤسائه أال يزعجهم باالبتكارات، 

 ةكنت أعمل يف رشكة كبرية مع ثالث"قال لنا .  F-16 ببساطة يف نسخ املقاتلة األمريكية

 )۱۰( "وعرشين ألف موظف، حيث ال يمكنك أن تكون مبدعاً.

فحسب، بل ترك  IAI ، ليس مغادرةاليفقبل فرتة وجيزة من إلغاء برنامج  غروسقرر 

متلك ، ال تستطيع أن تكون رائد أعامل، يف اجلو" :أوضح قائالً جمال الطريان بأكمله. 

لكنني تعلمت الكثري من األمور التقنية هناك وة هذه الصناعة، واملشاريع ضخمة. احلكوم

  "والتي ساعدتني بشكل كبري الحقاً.

ر أكثر من  ةثم ذهب مهندس الطريان السابق هذا ليؤسس سبع عرش رشكة ناشئة ويطوّ

مل يكن  أن يشكر فرنسا. غروس يويسبشكل ما، ربام ينبغي عىل ف ثالثمئة براءة اخرتاع. لذا

 أي نية عىل اإلطالق باملساعدة يف انطالق ثورة التكنولوجيا اإلرسائيلية.  شارل ديغوللد

ل اآلن مسامهة حمورية لالقتصاد اإلرسائييل، من خالل اقناع اإلرسائيليني لكن قراره  شكّ

بحث أعطت الزيادة الكبرية يف الأهنم ال يستطيعون االعتامد عىل األسلحة األجنبية،. 

تطوير العسكري التي تبعت مقاطعة فرنسا إلرسائيل جيالً من املهندسني اإلرسائيليني وال

 . Israel Aircraft Industries وهي اختصار لـ *
                                                           



  

ز خلق الرشكات االرسائيلية الناشئة لو مل يكن  جتربة رائعة. لكن ذلك لوحده مل يكن ليحفّ

الرغبة بتجريب ألكثر من فرع واحد من املعرفة، وجنباً اىل جنب مع يشء آخر: نظرة عميقة 

  ان خمالفاً للمعايري االجتامعية واحلضارية.أي يشء مهام ك
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 الفصل الثاني عشر
 

 يخ إىل ينابيع املياه احلارةرمن خماريط الصوا

فإن القوات الجویة اإلسرائیلیة ھي ، ۱لو ُصممت معظم القوات الجویة كسیارة السباق فورموال 
 .. ھنا، ستخرج من السباق من الیوم األول. دوات كثیرة فیھاأ مع ةجبلی جییبكسیارة 

 سیارة السباق لن تجدي نفعاً في بیئتنا.ف 
 یوفال دوتان

 

بني أكثر بسلوكه اهلادئ املولع بالتأمل برز  موظف جديد غري حمتمل يف إرسائيل. دوغ وود

ل مل يقم أحد بتجربتها يف ليقوم بأعام هوليوودزمالئه اإلرسائيليني هتوراً، تم التعاقد معه من 

 Animation خمرج أول فيلم رسوم متحركة كامل تم إنتاجه يف هو وودالقدس من قبل : 

Lab ، مارغاليت إيريل املُخاطرالرشكة الناشئة التي أسسها الرأساميل 

إنتاج وتطوير الرسوم املتحركة يف كل من استوديوهات: لقسم  مديركنائب  وودعمل 

، وعندما طلب Universal ، ورشكةWarner Brothers كة، ورشTurner رشكة

أن  يريد أنه ووداالنتقال إىل القدس إلنتاج أفالم الرسوم املتحركة، أجابه  ليتامارغ نهم

ام إذا كان املجتمع يف القدس هو جمتمع مبدع بحق، بعد أن أمىض بعض فيأوالً  يعرف

 -ائيلية الرائدة للفنون والتصميماألكاديمية اإلرس- Bezalel بيزاليلالقدس يف بالوقت 

 السيناريوهاتقابلت إدارة الكلية هناك. قابلت بعض كتاب "بذلك. قال لنا:  اقتنع
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أفضل من ، وبعض كبار رواة القصص. لقد كانوا جيدين إن مل نقل شاليف مريو[املبدع] 

 "مدارس الفن يف العامل. رقىاألشخاص الذين قد تقابلهم يف أ

املهام هنا. تشاورنا مع العديد  تعددهناك عقلية " إرسائيل:خمتلفاً أيضاً حيال  لكنه ميّز شيئاً 

من التقنيني اإلرسائيليني، لقد أتوا بطرق مبتكرة لتحسني عملنا وتنفيذ األمور بشكل مبارش 

، كان بيزاليلعىل مرشوع إبداعي مع خريج فنون من أكاديمية  حينها أكثر. كنت أعمل

وفجأة حدثت مشكلة  اً،مكشوف اً ، ويرتدي رسواالً قصرياً وخفاً رطيضع قوشعره طويالً، 

ألقى عمله الفني هذا  بيزاليل إلصالحها، لكن طالب بالتقنينيأستعد لالتصال . كنت تقنية

ذا. اتضح أنه هب القيامجانباً وبدأ بحل املشكلة كام لو أنه مهندس متدرب، سألته أين تعلم 

قوات اجلوية، طالب الفنون هذا؟ طيار مقاتل؟ إن هذا يشبه يف ال مقاتالً  اً طياركان يعمل 

 )۱( ."حسب الكيفية التي تنظر فيها إىل األمر - أو تعاوهنا - تصادم العوامل هنا

ن ونيالعديد من املزايا األخر التي يتمتع هبا التقكليس من املستغرب أن تعدد املهام ذاك، 

 يوفالمتت رعايتها من قبل اجليش اإلرسائييل. أخربنا الطيار املقاتل  قد ن،واإلرسائيلي

لو تم تصميم معظم " :ضد التخصص يف اجليش اإلرسائييل اً واضح اً هناك حتيز أن دوتان

، فإن القوة اجلوية اإلرسائيلية هي سيارة ١ فورموالالقوات اجلوية يف العامل كسيارة سباق 

. لكنه "سرتبح ١مسار مغلق، فإن سيارة فورموال  يفلية مع أدوات كثرية فيها. جب جييب

إال ستخرج من السباق يف اليوم األول ... "القوات اجلوية اإلرسائيلية:  عناستدرك قائالً 

 )۲( ."سيارة السباق هذه لن تعمل يف بيئتناأن 
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، فحسبعىل األرقام  اجلييبو  ١فورموالختالف بني اسرتاتيجيات سياريت االال يقترص 

تشكيالت "بتكتيكات وطرق تفكري متباينة، ويمكن مالحظة ذلك يف  نوعكل يتمتع 

 يف البلدان مهامهتا. بالنسبة ملعظم القوات اجلوية خاللكل قوة جوية  تنفذهاالتي  "القتال

ن سلسلة أمواج من الطائرات التي تكون غايتها النهائية الغربية، تُبنى التشكيلة القتالية م

 إيصال القنابل للهدف.

تستخدم الواليات املتحدة عادة أربع موجات من الطائرات املتخصصة إلنجاز عنرص 

خاص من املهمة: مثالً، دورية قتال جوية هتدف إىل تطهري املسار من طائرات العدو، املوجة 

مضادات الطائرات التابعة للعدو، املوجة الثالثة تتألف من  الثانية مهمتها تدمري أنظمة

طائرات حربية إلكرتونية وناقالت للتزود بالوقود وطائرات رادار لتقديم صورة كاملة عن 

ويتم محايتهم بواسطة  - قنابلالزودة باملطائرات ال -وأخرياً الطائرات املهامجة  املعركة،

 .دوتانكام يوضح  "حدوث أي يشء للتأكد من عدم"مقاتيل الدعم اجلوي، 

 عن النظام األمريكي حديثهوتابع  "إهنا ساحقة ومنسقة بشكل جيد للغاية": دوتانقال 

ناقلة يف املكان الصحيح، عليك ال تقابلإهنا صعبة من الناحية اللوجستية، عليك أن ": أيضاً 

ا النظام فإن كل فقط عن هذلثواين شخص واحد  انحرفأن تواجه احلرب اإللكرتونية، إذا 

أن تقيم نظاماً كهذا، حتى لو كانت ال يمكنها يشء سينهار. القوات اجلوية اإلرسائيلية 

 ".بشكل كاف منظمنيمتتلك كل املوارد، حيث ستكون جمرد فوىض كبرية، نحن لسنا 
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القيام بالعديد من املهام بشكل مقبول،  تستطيعيف النظام اإلرسائييل، كل الطائرات تقريباً 

 ".جو بغض النظر عن املهمة –أنت ال تذهب إىل القتال بدون صواريخ جو": دوتانال ق

باملئة لرضب هدف يف جنوب لبنان مع احتامل صفر  متجهاً يمكن أن تكون "أضاف و

حيث هناك اً طريانعنك  دقيقتنيذلك، فإن املقر يبعد  حدثمقابلة طائرة أخر، وإذا ب

ع ذلك ال يوجد يشء يدعى بالذهاب إىل جمالٍ مشخص آخر يمكنه أن يأيت ويساعدك، 

 جو. –معادٍ دون صواريخ جو

يف سالح اجلو اإلرسائييل متتلك عىل متنها نظامها اإللكرتوين تقريباً كل طائرة فإن وباملثل، 

سالح اجلو األمريكي، فإن سالح اجلو اإلرسائييل ال يرسل بخالف اخلاص. احلريب 

. دوتان، أشار "أنت تفعل ذلك بنفسك"ات العدو. تشكيالت خاصة لتثبيط عمل رادار

. وأخرياً، يف تشكيلة رضبات إرسائيلية "إهنا ليست هبذه الفعالية لكنها جحيم أكثر مرونة"

% من الطائرات حتمل قنابل وتقوم بتحديد األهداف. أما يف تشكيلة ٩٠نموذجية، حوايل 

  قنابل.الفقط ة ن يف املوجة األخريواملهامجحيمل ، الرضبات األمريكية

عىل أيضاً  يتعرفبل  فحسب،يتعلق هبدفه ما  عىلكل طيار يتعرف يف النظام اإلرسائييل ال 

إذا أصيبت طائرة " :دوتانختلفة. كام أوضح املتشكيالت الما خيص األهداف األخر ب

....  جو –ر الذي سقط أو لالنضامم إىل قتال جومثالً وانفصلت طائرتان للحاق بالطيا

عىل الطيارين اآلخرين أن يتولوا أمر تلك األهداف. من املتوقع أن تفعل ذلك، يف  فيجب

 ".الواقع إهنا نتيجة طبيعية. قد متيض نصف الوقت تقريباً وأنت ترضب هدف شخص آخر
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تصبح االختالفات بني أنظمة البلدين أكثر وضوحاً عندما يقوم اإلرسائيليون 

عندما اكتشف أنه يف مترين من هذا القبيل  دوتان واألمريكيون بمناورات مشرتكة. تفاجأ

التي توضح املناورات التي يفرتض عىل  *"بطاقة رقص"الطيارون األمريكيون  يُعطى

رأيناها وقلنا ما هذا بحق اجلحيم؟ كم مرة تستطيع أن "الطيار أن يستخدمها يف القتال. 

عمل مستثمراً اآلن، يبدو له ، الذي يدوتانـ بالنسبة ل "تعلم ماذا سيفعل الشخص اآلخر؟ 

 " ‘سأشرتي، السوق أداء كان مهام’، التداول يوم مقولة يف يسري كأنه"النظام األمريكي 

ال تعني  - والتخصصات التي تضمها -إن عقلية تعدد املهام تنتج بيئة ألقاب األعامل فيها 

هذا عظيم ألن " :من هوليوود إىل القدس انتقالهعند دوغ وود أمر الحظه  الكثري. وهو

 ‘املتحركة الرسوم عرض اخصائي’هوليوود التقليدية تقول أنك حتتاج إىل  استوديوهات

 إرسائيل يف لكن. ‘تصميم رئيس’ إىل حتتاج أنك أو ‘إنتاج منسق’ إىل حتتاج أنك كام

الناس عىل يعمل و أشكال خمتلفةب للتغيري قابلة الواقع يف ألهنا ما، نوعاً  اعتباطية األلقاب

 "ثر من أمر واحد.أك

التي الفريق اخلاص بالصور وهو ، CG عىل سبيل املثال، لدينا شاب يف فريق"قال لنا: 

لكنه يعمل ، (Computer-Generated-image) بواسطة احلاسوب يتم توليدها

، تسلسلللشخصيات. حيث نقوم بعدها بعمل  النامذج البرشية جمسامت صناعةأيضاً يف 

الثاين والثالثني الذي كنا نعمل عىل  التسلسللنهاية  فكاهياً  قطعاً مهذا الشاب قد ابتكر و

 تعطى بطاقة الرقص للرشيك املحتمل يف الرقصات الرسمية أثناء احلفالت *
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 وأعدت كتابة السيناريو ووضعته هناك. لذا فإن بالفعل، املقطعإنتاجه. وأنا أحببت هذا 

 "تشكيل النامذج وكتابة السيناريو.بقد عرب اجلدران الصارمة وغامر هذا  CGشاب الـ

. mashup يف الواليات املتحدة يدعى باملزج لتقاطعاإن املصطلح املناسب هلذا النوع من 

األصل إىل ب هذا املصطلح املصطلح نفسه واكتسب معاين جديدة برسعة. يشريوقد حتول 

 اتعمليو دمج أغنيتني أو أكثر يف واحدة، وهو يصلح أيضاً للداللة عىل مزج الفيديو

 ،البيانات من املواقع األخرزج متي تالويب ال اتالدمج الرقمية، كام أنه يشري إىل تطبيق

 إجيارات املنازل من موقع بيانياً الذي يعرض  HousingMaps.com موقعك

craigslist .يتم توليداملزج األكثر قوة يف رأينا هو عندما و ويدخلها عىل خرائط غوغل 

 االبتكار من جمموعة من التقنيات والتخصصات املختلفة جذرياً.

اً التي تقوم باملزج يف إرسائيل يف قطاعات األجهزة الطبية الرشكات األكثر شيوعترتكز 

والتقانة احليوية، حيث تر األطباء ومهنديس قنوات التهوية يتعاونون عىل جهاز بحجم 

. أو  أمراً قنة احلإعطاء  بطاقة االئتامن قد جيعل  اً ، وألياف*خاليا بيتا تضعجتد رشكة (قد قديامً

جهاز بنكرياس صناعي قابل  مبتكرةً بذلكالوطني)  يلوستون هزمتنبرصية وطحالب من 

للزرع لعالج مرض السكري. وفوق ذلك هناك رشكة ناشئة أخر تقوم بصنع حبة دواء 

مأخوذة من خمروط خل أمعائك وذلك باستخدام تقنية برصيات تستطيع نقل الصور من دا

 .األمامي الصاروخ

 اخلاليا املنتجة لألنسولني يف البنكرياس *

                                                           



  

مطوري  واحدة منوهي ، Rafael عامل صواريخ يف رشكة رفائيل غافرييل إيدنكان 

يف األجهزة الكهروضوئية املتطورة  اً متخصصكان األسلحة الرئيسيني للجيش اإلرسائييل. 

أهدافها. قد ال تكون الصواريخ املكان األول ليبحث أحد  "برؤية"التي تسمح للصواريخ 

 ث تقنيات فكرة غري مألوفة: سيكيف أحد إيدنفيها عن التكنولوجيا الطبية، لكن كان لد

دواء تستطيع أن تنقل الصور صواريخ لتطوير كامريا داخل حبة التصغري املستخدمة يف ال

 من داخل جسم اإلنسان.

أخربه العديد من الناس أنه من املستحيل حرش كامريا، وجهاز إرسال، ومصادر للضوء 

إحد يف كان عليه برأيه،  إيدنوالطاقة داخل حبة يمكن ألي شخص أن يبتلعها. متسك 

يستطيع أن خيترب فيام إذا كان نموذج احلبة املبدئي ل ،لرشاء الدجاج الذهابمراحل عمله 

أسس عمالً جتارياً حول كامريات احلبوب هذه ويستطيع أن ينتقل عرب األنسجة احليوانية. 

 .Given Imaging وقام بتسمية رشكته PillCams أو الـ

كة يف العامل تطرح أسهمها أول رش Given Imaging ، أصبحت٢٠٠١يف عام 

أي  ٢٠٠٤أيلول. بحلول عام  ١١بعد هجامت  وول سرتيتلالكتتاب العام يف بورصة 

يف أوائل عام ). PillCams( حبة ۱۰۰,۰۰۰ سنوات من تأسيسها باعت الرشكة ٦بعد 

 ٢٠٠٧)، ويف هناية عام PillCams( حبة ٥۰۰,۰۰۰ حققت الرشكة هدفها ببيع ٢٠٠٧

 بة تقريباً.ح ۷۰۰,۰۰۰ تم بيع
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ة ساعات، صورة بالثانية بدون أمل، وملد ١٨ينقل  PillCams اجليل احلديث اليوم من

ويمكن للطبيب أن يعرض الفيديو مبارشة يف نفس الغرفة أو يف  من أعامق أمعاء املريض.

يقوم ، الرئيسينياملنافسني  جذبت فقدالسوق كبرية  هذه العامل. ال تزالب آخرأي مكان 

اآلن بصنع كامريا خاصة به داخل حبة. لذا فإن  Olympus ريات التصويرعمالق كام

دخول الرشكات األخر يف هذا النشاط ليس مستغرباً بام أن أمراض اجلهاز اهلضمي 

 .مسؤولة عن أكثر من ثالثني مليون زيارة إىل عيادات األطباء يف الواليات املتحدة وحدها

ل التكنولوجيا من القطاع العسكري إىل ليست جمرد قصة لنق Given Imaging قصة

الدفاع الرئيسية. وإنام هي  تقنياتالقطاع املدين، أو لظهور رائد أعامل من إحد رشكات 

 ،مثال عىل املزج التقني، عن شخص مل جيمع فقط بني حقيل الصواريخ والطب املتباينني

كرتونيات، للبطاريات، لكنه دمج جمموعة مذهلة من التقنيات املتنوعة من البرصيات، لإلل

نقل البيانات السلكياً، وذلك من أجل مساعدة األطباء عىل حتليل ما إىل و ،وللربجميات

لإلبداع التقني. يف الواقع، أظهرت  الكأس املقدسةيشاهدونه. هذه النامذج من املزج هي 

يل تتميز دراسة حديثة أجرهتا جامعة تل أبيب أن براءات االخرتاع التي تم منحها يف إرسائ

 )۳( .املتقدمةتُشكل املجموعة األكثر تنوعاً وعدداً من براءات االخرتاع  كوهنابعاملياً 

عملت عىل سد الفجوة بني اجليش والطب، هي رشكة  عن ذا النوع من املزجهلمثال آخر 

، ومدير قسم التكنولوجيا ييل مينتزامؤسسيها الثالثة هم الرئيس ، Compugen رشكة

ضمن برنامج  ى الثالثةالتقحيث ، مري ناتانآومدير قسم الربجميات  سيمشون فيغلر

۲۷٥ 
 



  

ليور هو  Compugen تالبيوت للنخبة يف اجليش االرسائييل. خريج آخر من تالبيوت يف

ريق من علامء الرياضيات يف الرشكة انضموا إليها عن ط ٦٠من أصل  ٢٥بأن  قال معيان

الهتم يف اجليش.و ارتباطاهتم  صِ

مقدار كبري من البيانات بخوارزميات للتدقيق  مينتزيف اجليش اإلرسائييل، أنشأ 

وذلك للعثور عىل الشذرات التي تعترب حساسة جداً لنجاح ارسائيل يف  ،االستخباراتية

أهنم ب ااجلينات عملهبزوجته املختصة  له اصطياد الشبكات اإلرهابية. عندما وصفت

بأنه البد من وجود  مينتزيقومون بالتدقيق يف جمموعات هائلة من البيانات الوراثية، فكر 

 طريقة أفضل للقيام بذلك.

 اشرتتورشكاؤه عىل وشك أن حيدثوا ثورة يف عملية التسلسل اجليني.  مينتزكان 

Merck املتسلسلة الوراثية األوىل من Compugen  أي بعد سنة من ١٩٩٤يف عام ،

وقبل زمن طويل من فك شيفرة اجلينوم البرشي بالكامل.  ،أسيس هذه الرشكة الناشئةت

، ٢٠٠٥يف عام جمال عملها  Compugen . غريتفحسبالبداية  تلكن هذه كان

من خالل الدوائية، قامت بذلك  العقاقرياكتشاف وتطوير بوانتقلت إىل ميدان التنافس 

 ن عىل الصناعة الدوائية.استخدام تقنيات خمتلفة عن تلك التي هتيم

بالدمج بني الرياضيات وعلم األحياء، وعلم احلاسوب، والكيمياء العضوية، أصبحت 

عوضاً  ."التنبؤية العقاقري"التي تدعى بالـ  العقاقريرائدة بتطوير  Compugen رشكة

 اسرتاتيجيةكانت ، "يعمل"عن اختبار اآلالف من املركبات، عىل أمل احلصول عىل يشء 
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Compugen  اجليني وتطور العقاقري باالعتامد عىل كيفية تعبري هي أن تبدأ عىل املستو

 اجلينات عن نفسها من خالل إنتاج الربوتينات.

 "اجلافة"ملختربات بني ااملزج غري العادي  وه Compugen أحد اجلوانب الرئيسية لنهج

 قسم التكنولوجيا يف مديرنائب  الون أميتلبيولوجية). كام أوضح (ا "الرطبة"(النظرية) و

Compugen: " للقارات أو يف جزء آخر من عابرة ختيل العمل مع رشكة دوائية كبرية

كان  لوبكثري مما  و أبطأهإلنجاز العمل  ذي يمكن أن تتوقعهإن الذهاب واإلياب الالبالد. 

ذي يتناقشون ما الولديك علامء بيولوجيا وعلامء رياضيات عىل نفس األرضية حرفياً، 

 )٤( ".سيتم اختباره، وكيف سيتم اختباره، ويقومون بتشكيل النامذج الالزمة

كام هي  ،لتصنيع املستحرضات الدوائية Teva هي رشكة يف إرسائيل مع أن أكرب رشكة

ا جمال قد جعلوكلهم وعدد من الرشكات اإلرسائيلية اجلديدة،  Compugen رشكة

املعدات الطبية األكثر ازدحاماً بالرشكات الناشئة االرسائيلية. حيث يبدو أن هذا املجال 

إىل أن الصفات املميزة  إضافةً املتعدد املهام،  التنظيمييالئم ميل إرسائيل للتفكري 

 بام أن األدوية حتتاج وقتاً طويالً لتطويرها. ،لإلرسائيليني هي عدم حتليهم بالصرب

التي قامت بتطوير جهاز لالستنشاق ، Aespironicsعىل املزج هي خر تعتمد رشكة أ

عىل طاقة التنفس. مشكلة  باالعتامديعمل  اً تضمن حمركتبحجم وشكل بطاقة االئتامن، 

ريقة إليصال العديد من أجهزة االستنشاق أهنا مكلفة وصعبة التصنيع. البد من إجياد ط
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متاماً  قاً فة إىل أنه جيب أن يكون توقيت هذه العملية مطاب. باإلضامفعول الدواء بطريقة مثىل

 وذلك لتعظيم وتنظيم امتصاص الدواء يف الرئتني. ،لتنفس املريض

بطاقة "حلت مجيع هذه املشاكل دفعة واحدة. داخل قد  Aespironicsيبدو أن 

لبطاقة. يتنفس املريض من حافة هذه ا امحينهناك مروحة تدور عند سحب اهلواء  "االئتامن

كلام دارت املروحة، شفراهتا معاكسة لشبكة مشبعة بالدواء، بالتايل يتم نقل الدواء خارج 

الشبكة باجتاه تيار اهلواء بطريقة مدروسة. بام أن املروحة تعمل عندما يقوم املريض 

 فإهنا ستحرك الدواء تلقائياً باجتاه رئتي املريض.، فقط باالستنشاق

تاج إىل مزيج غري تقليدي من املهارات اهلندسية. باإلضافة إىل حيدمج هذه املكونات معاً 

املختص بتصميم  دلرآ دان Aespironicsخرباء يف أجهزة االستنشاق، يتضمن فريق 

ويف  ختنيونكان أستاذاً يف معهد الذي املحركات التي تعمل بقوة الغاز واملحركات النفاثة. 

 Generalن خبرياً استشارياً لرشكات مثلأكاديمية البحرية األمريكية، كام أنه كا

Dynamics ،ورشكة Pratt & Whitney ورشكة McDonnell Douglas. 

وأجهزة االستنشاق قد يبدو  علم الطريانحبوب دواء، وو صواريختقنيات إن مزج 

. الذي ولد يف يويس غروس  هو غريباً بام فيه الكفاية، لكن بطل املزج احلقيقي قد يكون

صناعة يف  غروس. عمل ختنيوندرب يف جمال هندسة الطريان يف معهد إرسائيل وت

 سبع سنوات قبل أن يغادر ملواصلة مساعيه الريادية.الطائرات اإلرسائيلية ل
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استثمر يف ست  الذياالستثامري لرأس املال املخاطر،  Pitango من صندوق رويت الون

قول بأن هنجه الذي ، تسغرورشكة التي أسسها  ةرشكات ناشئة من أصل السبعة عرش

لقد تدرب يف جمال هندسة الطريان "يعتمد عىل تعدد التخصصات هو مفتاح نجاحه. 

وجمال اإللكرتونيات. ويعلم الكثري أيضاً عن الفيزياء، والتدفق وآلية الدم، واألشياء التي 

 ."زرع يف جسم اإلنسانللقد أن تكون مفيدة جداً عند التفكري باألجهزة التي حتتاج 

 )٥( ."يعرف العديد من األطباء إنه" آلونوأضافت 

اخليال  تشبهحيث أهنا  ،تقنيات متنوعة جداً بشكل رهيب غروسجتمع بعض رشكات 

قابل  "مفاعل حيوي"الناشئة، تعمل عىل  Beta-O2 العلمي. فعىل سبيل املثال رشكة

مرىض السكري من يعاين كرياس التالف عند مرىض السكري. للزرع ليحل حمل البن

اليا بيتا املزروعة أن يمكن خلاضطرابات تؤدي إىل توقف خاليا بيتا عن إفراز األنسولني. 

ال يمكنها البقاء دون أن تتزود فلكن حتى لو مل يرفضها اجلسم،  حتقق نفس النتيجة،

 باألوكسجني.

حتوي طحالب منتجة لألوكسجني  ،مصغرة مستقلةحالً يكمن بإنشاء بيئة  غروساقرتح 

ضوء كي لل. بام أن الطحالب حتتاج يلوستونينابيع املياه احلارة يف منتزه  تم العثور عليها يف

جهاز بحجم ة، توضع ألياف برصية تصدر الضوء، كل ذلك ضمن تبقى عىل قيد احليا

ح ثاين أوكسيد تنظيم رضبات القلب. تستهلك خاليا بيتا األوكسجني وتطرجهاز 

ل بذلك نظامالعكس الطحالب بتقوم الكربون،  مم . صُ مستقالً و اً مصغر اً متاماً، لتشكّ
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دون احلاجة لزيارة و ،بكامله حتت اجللد خالل مخسة عرش دقيقةليزرع املفاعل احليوي 

 ستبدل مرة واحدة يف السنة.يمشفى و

 وا بيتا لعالج مرض السكري هاجلمع بني طحالب البيئة احلارة، واأللياف الضوئية وخالي

. مرشوع آخر من مشاريعه الناشئة غروس ي يقوم بهذالتقاطع التقنيات مر تقليدي يف هنج أ

 األول هو والتي جتمع بني ابتكارين خمتلفني: ،الطبية TransPharma هو رشكة

الثاين هو و ،اجللد خالل) لصنع قنوات دقيقة مؤقتة RF( الرتددات الراديويةاستخدام 

، غروسكام يوضح  "إنه جهاز صغري". مؤخراً  تم تطويرهاحتوي مسحوقاً رقعة الصقة 

ثانية واحدة. يقوم بإنشاء جتاويف يف اخلاليا بواسطة ل املحمول، تضعه عىل اجللداهلاتف ك"

نقوم بعدها بوضع تلك ثم الرتددات الراديوية، املئات من القنوات الدقيقة يف اجللد. 

الصقة. هالمية أو مواد  املوجودة حالياً حتوي الرقعمعظم قعة عادية. ليست ر إهناالرقعة، 

خيرج  ،وهي جافة. وعندما نضعها عىل اجللد أما هذه الرقعة فنقوم بطبع الدواء عليها

 "اجللد. ألسفل الرقعةالسائل الفراغي ببطء من القنوات الدقيقة ويمتص املسحوق من 

د املشاكل املستعصية املتعلقة بامتصاص أن هذا اجلهاز يقوم بحل إح غروسعي يدّ 

بدون ية للجلد ارجاخلطبقة ال من خاللجزيئات كبرية كالربوتينات  إيصال يةالدواء: كيف

العظام، باإلضافة إىل رقع  هلشاشة ودواء أول املنتجات سيقدم هرمون النمو البرشيحقن. 

يتم امتصاصهم حالياً  امعظمه -األنسولني وأدوية أخر. اهلرمونات واجلزيئات  إليصال

 التقنية اجلديدة. هبواسطة هذ ايصاهلايتم العمل عليها ليتم  - بواسطة احلقن
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فضول، إنه عالمة ثقافية تكمن يف قلب الجمرد  يتجاوزبمزج التقنيات  اإلرسائييلولع الإن 

خلفيات متعددة االختصاصات والتي غالباً ما  رسائيل مبدعة جداً. إنه نتاجما جيعل إ

املدنية والعسكرية. لكنه أيضاً طريقة للتفكري  مج خرباهتدمب اإلرسائيليونصل عليها حي

إىل  "خترتق"وخطوات ، بالفعلوتفتح املجال لصناعات جديدة  جداً  مبدعةً  تنتِج حلوالً 

ختيله يف املجتمعات شكل من أشكال التفكري احلر يصعب  األمام يف جمال التكنولوجيا. إنه

أهنا يف  بعض املجتمعات التي تبدو ظاهرياً  هاو األكثر مجوداً ثقافياً، بام فيأ األكثر رصامةً 

 طليعة التطور التجاري.
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 الفصل الثالث عشر
 

 مشكلة الشيخ

ا لشعبنا الشاب كیف یخرج وینشئ منیعتمد على تعلیمستقبل المنطقة إن 
 الشركات

 فادي غندور

 

يف صناعة رأس املال  سيكون له مستقبل هأبداً أن إريل مارغاليتفية مل تكن توحي خل

كجندي يف  ١٩٨٢، وقاتل بلبنان عام زاتيف أحد الكيبوت إريل مارغاليت . ولداملُخاطر

اجليش اإلرسائييل، درس الرياضيات والفلسفة يف اجلامعة العربية بالقدس، وتابع بعد ذلك 

جامعة كولومبيا. كتب أطروحته عن خواص الزعامء  دكتوراه يف الفلسفة منالليحصل عىل 

والذين أثّروا بعمق يف تنمية بلداهنم أو  -"ريادينيزعامء " الذين يعتربهم كـ-التارخييني 

، من بني آخرين ديفيد بن غوريونو وينستون ترششلحتى حضاراهتم (كتب ملحة عن 

 كأمثلة).

بني ي كان رئيس بلدية القدس ، الذتيدي كوليكخالل مسريته املهنية، عمل لصالح 

البلدية،  ١٩٩٣يف انتخابات عام  كوليك. قبل فرتة قليلة من هزيمة ١٩٩٣ - ١٩٦٥ عامي

ج  التي وخلطة هتدف للمساعدة عىل تشجيع الرشكات الناشئة يف القدس،  مارغاليتروّ

ب كانت تكافح يف ذلك احلني كام هي اآلن من أجل منع الشباب من املغادرة إىل تل أبي

تطبيق  مارغاليت، قرر كوليكالقريبة، العاصمة االقتصادية احليوية إلرسائيل. مع رحيل 

۲۸۲ 
 



  

۲۸۳ 
 

 Jerusalem خطته بنفسه، ولكن يف القطاع اخلاص. دعا صندوقه االستثامري

Venture Partners (JVP) ..التي تم متويل انطالقها برأسامل من برنامج يوزما 

مئات ماليني الدوالرات من رشكات  تمارغالي، مجع ١٩٩٤عام  JVP منذ أن أسس

 Germany’s Infineon ورشكة، France Telecom SA مثل

Technologies AG ،باإلضافة إىل Reuters ،وBoeing ، ،وجامعة كولومبيا

. دعم مارغاليت عرشات الرشكات، كثري التقني، واحلكومة السنغافورية MIT ومعهد

وحققت عوائد غري دوليني،  ملستثمرينبيعها  أو تم أسهمها لالكتتاب العامطرحت منها 

، Jacada، و Fundtech، و PowerDsine وراء رشكات JVP كانت متوقعة.

 Chromatis هي إحد صفقاهتا الكبريةكانت يف ناسداك.  وكلها مدرجة حالياً 

Networks  مليار دوالر  ٤,٥ تم بيعها مقابل حيثضوئية، الشبكات الرشكة ربط

 .Lucentلرشكة 

 يف املرتبة التاسعة والستني يف قائمة مارغاليت، ٢٠٠٧ يف Forbesصنّفت جملة 

Midas* ".كان من بني ثالثة إرسائيليني ضمن  "أفضل الرأسامليني املضاربني يف العامل

 التي كان معظمها أمريكيون.و، ١٠٠قائمة أفضل 

ني اللمسة التي حتول امللموس إىل ذهب، ويستعمل اليوم مقتبس من األساطري اليونانية، ويع Midas مصطلح *

 للداللة عىل الشخص الذي حيقق نجاحاً خارقاً يف عامل األعامل.

                                                           



  

مر مبالغ ضخمة أكثر من جمرد عمل جتاري. استثهي يف إرسائيل  مارغاليتلكن مسامهة 

وخربته التجارية التي يعرف كيف ينشط هبا الساحة الفنية يف القدس.  من ثروته الشخصية

القدس، الريادي يف استكشاف بفنون للخمترب متثيل وهو ، Maabadaأطلق ما يسمى بالـ 

الصالت بني التكنولوجيا والفن، وجيمع الفنانني والتقنيني ليعملوا جنباً إىل جنب بطريقة 

  حتصل يف أي مكان آخر بالعامل.ال

ل بجوار املرسح غري الربحي الذي أسسه، والذي بني يف مستودع مهجور،   مارغاليتحوّ

 حيثللرسوم املتحركة،  اً رشكة طباعة إىل مقر رئييس لرشكة رسوم متحركة ناشئة، وخمترب

  نتاج أفالم الرسوم املتحركة الكاملة.يف إوغريها  Pixarهتدف للتنافس مع 

تبني فيها استوديو سينامئي عاملي. كمركز لألديان قد قد تبدو القدس وكأهنا آخر مكان 

التوحيدية الثالثة، املدينة القديمة للقدس خمتلفة متاماً عن هوليوود كام يمكن أن يتخيل 

صناعة األفالم ليست من اختصاص اإلرسائيليني، رغم أن األفالم اإلرسائيلية قد إن املرء. 

ا يعقد األمور أكثر هو حقيقة أن يف املهرجانات السينامئية الدولية. ممؤخراً مكانة  أصبح هلا

يف تل أبيب العلامنية، بدالً من القدس املعروفة أكثر بأماكنها  يقعالفنون اإلرسائيلية مركز 

بإنشاء الرشكات،  مارغاليتاملقدسة، وسياحها، ومكاتبها احلكومية. لكن رؤية 

 اإلبداع، كانت رؤية خاصة بالقدس.مصادر و ات،والوظائف، والصناع

االقتصادية  ]أو العناقيد[ املجموعاتهذا االلتزام الثقايف يمكن أن يكون أساسياً لنجاح 

economic clusters ، التي يشكل قطاع صناعة التقنية اإلرسائييل مثاالً جيداً عنها. إن
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، مايكل بورترلية األعامل يف هارفارد األستاذ يف ك كام يصفها خمرتع هذا املفهوم املجموعة

تتألف من  "جتمعات جغرافية"بأهنا نموذج فريد للتنمية االقتصادية ألهنا تستند عىل 

حتقق  )۱( يف حقل معني. - رشكات، أجهزة احلكومة، جامعات - مؤسسات مرتبطة

 هألن الناس يعيشون ويعملون ضمن هذ ابمجتمعاهت نمواً بمعدل متزايد املجموعات

 بطريقة ما تربطهم ببعضهم البعض. املجموعة

يقيم  حيثيف شامل كاليفورنيا  "النبيذ جمموعة"فعىل سبيل املثال، تكون  بورترـ وفقاً ل

مئات من صانعي النبيذ وآالف من مزارعي العنب املستقلني. هناك أيضاً الذين يقومون 

ب، ومصنّعي معدات الري واحلصاد ومنتجي الرباميل، ومصممي لصاقات بتخزين العن

الزجاجات، ناهيك عن الصناعة اإلعالمية املحلية بأكملها، مع الرشكات املختصة 

أيضاً القريبة من املنطقة  ديفيسبإعالنات ومنشورات صناعة النبيذ. جامعة كاليفورنيا يف 

عامل وبرناجماً يف علم صناعة اخلمور. معهد لدهيا زراعة عنب مشهورة عىل مستو ال حيث

يف سان فرانسيسكو، واملجلس الترشيعي لوالية  فحسب،النبيذ موجود إىل اجلنوب 

توجد تركيبات كام كاليفورنيا يف ساكرامنتو القريبة، فيه جلان خمتصة بشؤون صناعة النبيذ. 

التقانة احليوية يف  جمموعةو صناعة األزياء بإيطاليا، جمموعةجمتمعية مماثلة حول العامل: 

 وول سرتيت يف نيويورك، جمموعةو صناعة السينام يف هوليوود، جمموعةو بوسطن،

 صناعة التكنولوجيا يف شامل والية كاليفورنيا. جمموعةو
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أن يربهن عىل أن الرتكيز املكثف من الناس الذين يعملون ويتحدثون عن  بورترحياول 

، واملعلومات املتخصصة. واملوردينصول أفضل للعامل، د الرشكات بونفس الصناعة، يزوّ 

يف مكان عمل فقط؛ فهي جزء من نسيج احلياة اليومية، تتضمن تفاعالً  جمموعةال توجد 

بني األفراد يف املقاهي املحلية، وعندما يأخذون أطفاهلم من املدرسة، ويف الكنيسة أيضاً. 

 عكس.لصناعة، والعكس باللروابط املجتمع روابط تصبح 

ببعضها يسهل الوصول  جمموعةالذي يربط  "الصمغ االجتامعي"، بورتركام يقول 

العالقات " :جيب أن تبنى حول املجموعة. كام يالحظ أن أيضاً  للمعلومات اهلامة

 لعطّ امل’ املصلحة العامة، وحالةبحساس اإلالشخصية، والتواصل وجهاً لوجه، و

inside‘" الكل يعرف الكل، وهناك ": يف ارسائيل  فاردييويس هوصف كام متاماً  هذا يبدو

 "درجة عالية جداً من الشفافية.

من  جمموعةظروف إلنتاج املزيج الصحيح متاماً من ال متلكإىل أن إرسائيل  مارغاليتيشري 

.  املجموعاتوهذا نادر احلدوث. بعد كل يشء ال تنجح حماوالت إنشاء هذا النوع،  دائامً

يف ديب،  ليتارغاريل مإـ ل املامثلينة ديب، بالبحث عن الشخص خذ عىل سبيل املثال مد

 . القرقاوي حممـديظن املرء أنه قد يكون من 

ديب القابضة، إحد أكرب رشكة الرئيس التنفيذي لو هو رئيس جملس اإلدارة القرقاوي 

، حاكم ديب (وكذلك رئيس بن راشد آل مكتوم حممـدالرشكات اململوكة من قبل الشيخ 

 ملتحدة). بجميع املعاين واملقاصد فإنراء ووزير الدفاع يف دولة اإلمارات العربية االوز
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 ليس هناك أي متييز بني األموال العامة يف ديبف "رشكة ديب"هو رئيس  حممـدالشيخ 

  الثروات اخلاصة بالشيخ.و

يف  حممـدعندما ذهب للقاء الشيخ  ،١٩٩٧ملكانة بارزة يف عام  القرقاويجاءت قفزة 

وهو منتد للمواطنني العاديني الذين يأتون لرؤية الشيخ، ويمكن التفكري يف  -جملسه 

 .ة، ولكن بشكل أقل تفاعالً متاماً ياألمر عىل أنه النسخة العربية من قاعة اجتامعات البلد

حو القرقاويإىل  حممـدخالل الزيارة، أشار الشيخ  نطلق ستأنت  ،أعرفكأنا ": رصّ

 )۲( "بعيداً.

الوسط احلكومي البريوقراطي، قد تم حتديده  الذي أصبح بعدها يف، القرقاوياتضح أن 

يتمثل عملهم  ، الذيحممـدللشيخ  "املتسوقني الرسيني"أشهر من قبل أحد بضعة قبل 

ة من لقاء لرشكات. بعد فرتة قصريحمتملني لوالبحث عن قادة  اإلمارةبالطواف يف 

إحد رشكات الشيخ  ليصبح مدير مسار وظيفي رسيعيف  القرقاوياملجلس، تم وضع 

قد تم ألنه اعترب  القرقاويالرئيسية الثالث. أخربنا آخرون يف حكومة ديب أن اختيار 

يستطيع أن ينفذ األعامل بشكل ممتاز لكنه لن يتحد كنوقراط، أي كشخص مؤهل من الت

 رؤية احلاكم.

، التي أبقت املحسوبية (تفضيل السكان)لنظام االقتصادي يف ديب إىل حد كبري عىل يستند ا

مليون مقيم يف ديب هم من  ۱,٤ يف املئة فقط من أصل ١٥عىل املواطنني املحليني راضني (

مثل سنغافورة، جمتمعاً منظامً للغاية، ليس هناك تعترب ديب املواطنني اإلماراتيني يف الواقع). 
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ضد احلكومة. العديد من مؤسيس أول  - حتى السلمية منها -الحتجاج أي وسائل ل

 .حممـدمنظمة حلقوق اإلنسان يف ديب هم موظفون يف احلكومة أيضاً وتعتمد عىل هبة الشيخ 

 نقد احلكومة أَو أي يشء يعترب مهيناً  تشملدستورياً، لكنها ال  "مضمونة"حرية الكالم 

باالقتصاد، فإهنا متيل  افية احلكومية، خصوصاً بام يتعلقلإلسالم. عندما يتعلق األمر بالشف

يف االجتاه اخلاطئ. قانون اإلعالم اجلديد جيعل تشويه سمعة دولة اإلمارات  للذهاب

مليون درهم (ما  إىل العربية املتحدة أو اقتصادها جريمة يعاقب عليها بغرامة قد تصل

؛ االنرتنتقائمة ممنوعة من مواقع  تقريباً). تبقي احلكومة عىل دوالر ۲۷۰,۰۰۰ يعادل

ة عىل االنرتنت (ال يتصل املستخدمون يحيث يفرض املنع من خالل الرقابة الرسم

م وسيط مراقب من قبل احتكار االتصاالت  دّ باإلنرتنت مبارشةً بل من خالل خمُ

ال يسمح للزوار وال للمقيمني ، مقاطعة جامعة الدول العربيةبالتزاماً و احلكومي).

 +۹۷۲ رمز النداء الدويل واتف األرضية أو اهلواتف اجلوالة؛اهلتصال بإرسائيل من اال

 حمجوب.

مؤخراً مرسوماً أعلن فيه ابنه ذو اخلمسة والعرشون عاماً، الشيخ  حممـدأصدر الشيخ 

 إريلـ ليس هناك جمال للمامثل اإلمارايت ل ابنه األصغر نائباً له.و ، ولياً للعهد؛محدان

 نفسه واحداً من القرقاوي حممـدعترب يُ عب دور قيادي كبري يف احلكومة. لل مارغاليت

إمارايت فقط يف كامل البالد مؤهلني للخدمة يف املواقع احلكومية الكبرية أو يف  ۲۱۰,۰۰۰

 أدوار قيادية يف رشكات الشيخ.
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 بعمر قرونرباء للعمل وهلا تاريخ تعد ديب مفتوحة أمام الغ ،باستثناء دائرة القيادة الرسمية

ميناء إمارته  حممـدأعلن والد جد الشيخ فقد يف جتارة كل يشء من الآللئ إىل املنسوجات. 

ب التجار اإليرانيني جذ بغرض ئب يف وقت مبكر من القرن العرشينمعفياً من الرضا

 واهلنود.

، بجرف خليج ديب راشد بن سعيد آل مكتوم، حممـديف السبعينات، أمر والد الشيخ 

بنى فيه واحداً من أكرب موانئ العامل املصنوعة من قبل اإلنسان يف منطقة جبل عيل، الضيق و

، أصبح ميناء جبل عيل أكرب ١٩٧٩جنوب غرب ديب باثنني وعرشين ميالً. وبحلول عام 

ميناء يف الرشق األوسط، ووفقاً لبعض اخلرباء فقد تم تصنيفه إىل جانب سور الصني 

يمكن رؤيتها من منشآت مصنوعة من قبل اإلنسان ث كأحد ثال *العظيم وسد هوفر

جبل عيل اآلن ثالث أهم مركز إلعادة التصدير يف العامل (بعد هونغ يعترب ميناء الفضاء. 

  كونغ وسنغافورة).

، فإن وجهة النظر التجارية التحررية هذه كانت مستندة إىل حقيقة أن منبع لراشدبالنسبة 

 لدباملائة فقط من احتياطيات النفط والغاز مما  ٥مع ديب االقتصادي سيجف يف النهاية. 

من املمكن طيات اململكة العربية السعودية، فاحتيامن حتى  أقل اً أبوظبي املجاورة، وجزء

املشهورة  راشد. كام يف مقولة الشيخ ٢٠١٠بحلول عام  دديب ستنف اتأن تكون احتياطي

*Hoover dam  وهو من أعظم السدود يف العامل.١٩٣٥يقع عىل هنر كولورادو يف أمريكا، انتهى بناؤه عام ، 
                                                           



  

ي كان يركب عىل اجلمل، " :التي قاهلا ذات مرة وكذلك أيب. أما أنا فأقود مرسيدس،  جدّ

 ".مجل عىل سريكب األخري ابن لكن …وابني سيقود الند روفر وكذلك ابنه

أول منطقة للتجارة احلرة يف أيضاً  راشدباإلضافة إىل إنشاء ميناء عاملي، أسس الشيخ 

تسمح و % من رأس املال والعوائد١٠٠والتي تسمح لألجانب بإعادة ، الرشق األوسط

% للعقارات والرشكات. يتجاوز هذا متطلب اإلمارات ١٠٠بملكية أجنبية بنسبة  أيضاً 

ومعظم العامل العريب حيث جيب أن تكون معظم ملكية كل الرشكات من قبل املواطنني 

  املحليني.

نموذج املنطقة احلرة  - حممـدحتت قيادة الشيخ  - اجليل التايل من العائلة املالكةطور 

كان أوهلا مدينة ل خمصصة لقطاعات صناعية حمددة. نشاء جممعات أعامألبعد من ذلك، بإ

ممت بمساعدة مؤسسة،  DICديب لإلنرتنت  Arthur Andersen and التي صُ

McKinsey.  وفّرت مدينة ديب لإلنرتنت قاعدة مثالية ألي رشكة تقنية تعمل يف حيث

 ،ريات االحتاد السوفييتي السابقالرشق األوسط، أو شبه القارة اهلندية، أو أفريقيا، أو مجهو

مليار شخص يبلغ ناتج دوهلم املحيل اإلمجايل  ۱,۸ أي بسوق حمتمل إمجايل يقدر بحوايل

من و رشكة مكاتب هلا فيها ١٨٠ وقت قصري استأجرت ويفتريليون دوالر.  ۱,٦ حوايل

 ، وDell، و Compaq، و IBMو ،HPو ،Oracle و ،Microsoft بينها

Siemens ، وCanonو ، Logica و ،Sony Ericsson. 
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 ١٢٥، أكثر من ٢٠٠٦: بحلول عام  دون شك كانت مدينة ديب لإلنرتنت نجاحاً رائعاً 

بعدئذ حاولت ديب رشكة من قائمة أفضل مخسمئة رشكة يف العامل كان هلا حضور يف ديب. 

جممع بتأسيس عدة مشاريع أخر كمدينة ديب للرعاية الصحية، و هذه تكرار قصة النجاح

ديب للتقانة احليوية واألبحاث، ومدينة ديب الصناعية، وقرية ديب للمعرفة، ومدينة استوديو 

، Sony، و CNNو ، Reuters ديب، ومدينة ديب اإلعالمية (حيث

ات إعالمية إذاعية عربية، ورشك اتوشبك، MBCو ، CNBC، و Bertelsmannو

 ).اً رئيسي اً حضور أخر كل منها متلك

املواطن الربيطاين من أصل عريب، رشح  وادي أمحدمدينة ديب لإلنرتنت، هو  مدير تسويق

حقيقة. لو مجعتم كل الرشكات التي هي من نفس  بورتر] جمموعةجعلنا نظرية [" :األمر

 يتم اجلمع بنيحيث ة. يحقيق. إهنا شبكة روابط حياة تتحققالقطاع معاً ... فإن الفرص 

تعمل يف نطاق  ،ستمئة رشكة جمموعتناضمن مع مطوري الربجميات. تت الرشكات

كيلومرتين بني بعضها البعض ... وادي السيليكون فيه بعض أوجه التشابه ولكنه منطقة 

 )۳( "جغرافية، وليس كياناً واحداً تتم إدارته.

ا جعلها بادئ األمر، مميف  بشكل رسيعصحيح أن ديب قد حققت معدالت نمو مذهلة 

مركزاً جتارياً مهامً خالل مدة قصرية. لكن ليس هناك أي مقارنة أبداً بني عدد الرشكات 

الذي كانت ديب قادرة عىل جذبه  املُخاطرالناشئة يف إرسائيل ويف ديب، أو مقدار رأس املال 
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. لذا ما الذي وبراءات االخرتاع املسجلة االبتكاراتمقارنة مع إرسائيل، ناهيك عن عدد 

 ديب خمتلفتني هبذه الطريقة؟و جيعل إرسائيل

عىل سبيل املثال  مدينة ديب لإلنرتنتما جيري داخل رؤية إن نظرة إىل العمق قليالً ل

لن جتد أي مركز أبحاث  مدينة ديب لإلنرتنتستجعلنا نر اجلواب يبدأ بالظهور. يف 

فتحت ديب أبواهبا لرشكات اإلبداع االبتكار.  ترتكز عىلرشكات جديدة  أو أي ،وتطوير

نعتلنرش ابتكارات  جاؤواالعاملية، وأتى الكثري منها. لكنهم قد  يف مكان آخر لسوق  صُ

 قدإن ديب مزدهرة؛ باألحر ف ابتكارية جمموعاتنشئ أي إقليمية حمددة. بالتايل فإن ديب مل تُ 

من قبل الشيخ  القرقاوي حممـدبنت مراكز خدمات كبرية وناجحة. لذا فعندما تم انتقاء 

إدارة هذا و هو تنمية املطلوبكان ، للمساعدة يف حتفيز معجزة ديب االقتصادية حممـد

 املوجود، لكن ليس بالرضورة توليد االبتكار، واجلرأة.

هو واحد من عرشات آالف رواد األعامل. مل  مارغاليتيف إرسائيل. لكن القصة ختتلف 

 ،لتقط نفسه. كل نجاحه أتى من إنشاء رشكات إبداعيةيلتقطه أحد (كالقرقاوي) ؛ هو ا

واخلوض يف مغامرة العاملية والنظام االقتصادي التقني الذي يبحث عن منتجات وأسواق 

ربام فلت هذه العملية يف إرسائيل، سهّ قد أن البنية التحتية املادية  وعىل الرغم منجديدة. 

ية التحتية الثقافية أهنا تربة أغنى جداً يف أي أثبتت البنلقد ديب، يف كانت أدنى مما هي عليه 

  عملية لزراعة اإلبداع.
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من خالل تقديم وسيلة أقل تكلفة ألداء األعامل التجارية  للمجموعةجدد جذب أعضاء 

 هو امليزة التنافسية الوحيدةإلنشائها، لكن ليس الستمرارها. لو أن الثمن  اً كون كافييقد 

من عنارص . إن دائامً  ألخر ستأيت بطرق جلعلها أقل تكلفة، فإن بعض البالد اللمجموعة

 وتشكيلكام يف املجتمعات املتامسكة التي يلتزم أعضاؤها بالعيش والعمل  -أخر نوعية 

ليس املستدام. بام ال يدع جمال للشك،  هي التي تساهم يف حتقيق النمو -املجموعة األرس يف 

ر املشرتك الذي يتجاوز منافسات القدو امبااللتز جموعةاملإحساس من السهل تصنيع 

 العمل اليومية.

أوروبيون ومغامرو أعامل من  - عميقة. املقيمون األجانب هبذا املعنى إن عقبات ديب

املال  جلمعكلهم هنا  - اخلليج الفاريس أو قادمون من جنوب آسيا والعامل العرب املؤقتون

سيعودون ألوطاهنم أو  فإهنميام بذلك فقط، أي لفرتة من الزمن. حاملا ينتهون من الق

من  اً هم ليسوا جزءينتقلون ملغامرهتم التالية. عالقتهم مع ديب أشبه بالصفقة التجارية؛ فس

قفهم امو يقيسونون جذورهم فيه أو يبنون أي يشءٍ جديد. وهم ال يمدّ نسيج املجتمع، 

 متتد جذورهمين يف ديب. جتمعاهتم يف أوطاهنم األم، ال بالنسبة للذمل طبقاً  وإنجازاهتم

تعمل  جمموعةعقبة أساسية لتحقيق يعترب التزامهم العاطفي ملكان آخر. نعتقد أن هذا و

  عايل النمو.لتمهيد الطريق القتصاد ريادي بشكل كامل، وربام يكون عائقاً 

لو كان هناك فقاعة إنرتنت يف إرسائيل، " :Google أحد مؤسيس سريجي برينيقول 

باملساعدة عىل إعادة بناء  فارديمشرياً إىل دور  )٤( "هو الفقاعة. يويس فارديفعندئذ يكون 
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. أصبح ٢٠٠٠صدمة سوق التكنولوجيا العاملية عام  ركامقطاع اإلنرتنت يف إرسائيل من 

 شهرته األكرب لـوتعود  مرادفاً لعامل رشكات اإلنرتنت الناشئة اإلرسائيلية. فاردياسم 

ICQ ، ريك فارديآبرنامج الرتاسل الفوري عىل اإلنرتنت الذي أُسس من قبل إبنه 

من  إسحاق آبلباوموثالثة من زمالئه عندما كانوا يف أوائل العرشينات من عمرهم. يقول 

كان  - أشهر برامج دردشة يف العاملذات مرة الذي كان  - ICQ أن Westly جمموعة

 Netscape بالتوازي مع "التكنولوجيا لألبد وجه غريت"من جمموعة رشكات واحداً 

 . Intelو  Microsoft و Appleو  Googleو

أنا أريدك) يف ترشين الثاين عام  "I seek you" (كاختصار لـ ICQ تم إطالق برنامج

. كان أول برنامج يسمح ملستخدمي ويندوز بالتواصل فاردي، بتمويل أسايس من ١٩٩٦

) America OnLine )AOL . اخرتعت رشكةبشكل مبارشبعضهم البعض  مع

يف  )Instant Messenger )AIM الذي سميوبرنامج الرتاسل الفوري اخلاص هبا 

 متوفراً ملشرتكيها فقط يف البداية. AOL برنامجكان نفس الوقت تقريباً، لكن 

 بحلول شهر حزيران . AOL برنامجنترش الربنامج اإلرسائييل بشكل أرسع بكثري من ا

% ٢٢عندما كان و، ICQ انطالق ، بعد ما يقرب من نصف سنة عىل١٩٩٧ من عام

ستة  خاللو مليون مستخدم، ICQ يف من البيوت األمريكية لدهيم انرتنت كانفحسب 

عدد  وصل بعد عرش شهورثم قفز عدد املستخدمني إىل مخسة ماليني،  أخر أشهر

 ٥٠ما جمموعه  ١٩٩٩يف هناية عام  ICQ كان لدو املستخدمني إىل عرشين مليون.

 .يف ذلك احلني مليون مستخدم مسجل مما جعله اخلدمة األكرب عىل شبكة اإلنرتنت العاملية
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مرة  ٢٣٠مع حوايل، CNET.com الربنامج األكثر حتميالً يف تاريخ ICQ أصبحو

  مليون حتميل.

مليون مستخدم، قررت  ١٢ حوايل ICQ ، عندما حقق١٩٩٨منتصف عام  بالعودة إىل

رشاء الرشكة الناشئة بسعر يعترب يف ذلك الوقت أكرب مبلغ يدفع لرشكة تقنية  AOLرشكة

وا بذكاء عىل أخذ كامل املبلغ نقداً، بدالً  ٤٠٧إرسائيلية: بمبلغ  ماليني دوالر. (وقد أرصّ

 من أسهم.)

يف ذلك الوقت، إال أن  لبالفع املتقدمة التكنولوجيا كانت قد ركبت موجة إرسائيلمع أن 

. أهلمت العديد من اإلرسائيليني ليصبحوا رواد أعامل. بعد وطنية ظاهرةكان  ICQ بيع

كانوا جمموعة هبيني شباب. الرد اإلرسائييل الشائع لكل أشكال  كل يشء فإن املؤسسون

القيام  أستطيعإذا متكن هؤالء الشباب من فعل ذلك فأنا  :هو الكثريون هالنجاح، كام يعتقد

ميدالية ذهبية بالفوز مثل عملية البيع هذه مصدر فخر وطني، كانت كام بشكل أفضل،  به

املحلية أن إرسائيل قد  اجلرائد حدإ عنونتويف األلعاب األوملبية العاملية للتكنولوجيا. 

 )٥( يف جمال االنرتنت. "قوة عظمى"أصبحت 

عىل  انصبّ  تركيزهلكن يف رشكات اإلنرتنت الناشئة ألنه يؤمن هبا.  فارديستثمر ي

تقليدية  "إرسائيلية"يعملون أو يستثمرون يف قطاعات  الناساإلنرتنت عندما كان معظم 

كاالتصاالت واألمن، أو قطاعات جديدة أخر، كالتكنولوجيا النظيفة والتقانة احليوية، 

إرسائيل،  جمموعتهبالنسبة لشخص  .فقط حلساب األرباح اهليست جمرد سمة يمكن نسبت
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 فهو جمتمع يريده أن ينجح، وبذلك االلتزام يف هذا املجتمع، "مطّلع"بوضعه كـ  واعوهو 

االستثامر  كساد). فرتة جفاف (حدوثهذا القطاع خالل  دعمبوجوب أيضاً دوره  يعي

بات حيصل عىل وقد  "ربحةبالوطنية امل"وطني يدعي  هلدفكام هو من ناحية شخصية 

 .متجدد مؤخراً اهتامم 

أمر إعادة االستقرار  جي. يب. مورغان، توىل املرصيف البارز من الزمن قبل أكثر من قرن

. يف وقت ١٩٠٧لالقتصاد األمريكي بشكل منفرد تقريباً خالل الذعر الذي حصل يف عام 

مل " :والكاتب يف جمال األعامل املؤرخ رون شريناوكام قال مل يكن فيه احتياطي فيدرايل، 

ايل بتنظيم كامل املجتمع املأيضاً لكنه قام فحسب، من ماله اخلاص بجزء  مورغانيلتزم 

 )٦( ."عملية اإلنقاذ خاللللمشاركة 

 ام بضخاثل، حيث قبلعب دور مم وارن بافيت، قام ٢٠٠٨عندما حصلت األزمة يف عام 

خالل أسبوعني  General Electricو Goldman Sachs داخلدوالر  مليار ٨

أن قراره القيام باستثامرات هائلة قد تكون إشارة  بافيت، عرف فقط. مع تفاقم اهللع

 ويعتقد أن ،احرتاماً مل يكن ينتظر أن هتبط األسهم أكثر األشدمستثمر أمريكاً فلسوق، ل

 االقتصاد لن ينهار.

ليست كبرية كهذا احلجم بالطبع، لكن حتى مع ذلك، كان لديه تأثري عىل  فاردي تدخالت

احلفاظ عىل جزء من ب ياً قيادة اإلرسائيلية من خالل لعب دور مزيج من الرشكات الناشئ
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جمرد الوجود والصمود يف قطاع كان اجلميع ينسحب منه ساعد اإلنرتنت واقفاً عىل قدميه. 

 عىل قلب األمور.

بدايات واعدة يف العامل،  اهلمؤثرة رشكة ناشئة  ٥١ تم حتديد *TechCrunch يف مؤمتر

. يويس فارديقد مجعت جزءاً من رأسامهلا من  ومعظمها إرسائيلية،كانت  اسبعة منه

أنتم "يقول:  ،فارديـ مؤيد قوي لهو  مايكل آرينجتون TechCrunch مؤسس

 )۷( " تل أبيب.يف يديويس فارـ [إرسائيل] جيب أن تبنوا متثاالً ل

ف عرّ يُ  )Built to Last الذي حيمل عنوان (بُنيت لتدوم ب األكثر مبيعاً أحد الكت يف

ها الدائمة يف عامل األعامل، بأهنا مجيعالعديد من النجاحات  جيمس كولينزعامل مرشد األ

قال يف مجلة واحدة أو يُ و core purposeي واحداً مشرتكاً: هدف مركز أمراً حتوي 

هو] يعكس لكونه [ هو سبب وجود املنظمة" :كولينزكتب كام  "اهلدف املركزي". اثنتني

مة من مخسة ، ويرسد قائ"أمهية الناس املتصلني بعمل الرشكة . . . أبعد من جمرد كسب املال

بام فيها -رشكات هو إلحد الا لهدف املركزي. كل واحد منهل عرش مثال عن صيغٍ 

Wal-Mart رشكةو McKinsey و Disney و Sony-  :باستثناء واحد فقط هو

توفري مكان آمن عىل األرض للشعب "هدف إرسائيل املركزي  كولينزإرسائيل. يصف 

والرتويج  -واللذان قابلني للتبادل- جمموعتهبناء اقتصاد إرسائيل واملشاركة يف  "اليهودي.

 "املربحني الوطنيني" بشكل جزئيحيفز بعداً يف العامل، ما ر هلا يف األماكن األكث

 الذي هيتم بأخبار الرشكات التقنية techcrunch.comهو مؤمتر سنوي يديره موقع  TechCrunch مؤمتر *
                                                           



  

مع كل " :قبل ازدهار إرسائيل التقني باربارا توكامن املؤرخة علّقت كام )۸( .إلرسائيل

رسائيليني ربام ال يكون لد اإلل ميزة قوية واحدة: حاسة التصميم. مشاكلها، متلك إرسائي

 )۹( "إلمخاده: الدافع. الثراءلدهيم ما يميل . أو حياة هادئة. لكن ..ثراء

املكون من اإلمارات  إن غياب الدافع هو مشكلة يف عدد من دول جملس التعاون اخلليجي

امن. يف حالة ديب،  دولة اإلمارات،  وهي إمارة يفوالسعودية والبحرين والكويت وقطر وعُ

 -وهو مهم-فإن معظم رواد األعامل الذين يأتون من مكان آخر دافعهم الوحيد هو الربح 

فحص نظرية  خاللبناء نسيج املجتمع يف ديب. كام رأينا أيضاً للكنهم ليسوا مدفوعني 

مما هو دافع الربح لوحده االقتصاد الوطني إال أبعد لن جيعل ، مايكل بورترجمموعات 

، أو عندما ٢٠٠٨عليه. عندما يمر االقتصاد بأوقات صعبة، كام حدث يف ديب أواخر عام 

دولة، و أولئك الذين ليسوا ملزمني ببناء وطن أو جمتمعفإن يصبح وضع األمان مهزوزاً، 

 األحيان. أغلبهم أول من هيربون يف 

. خالل كثرياً شكلة املختتلف يف اقتصادات الدول األخر ملجلس التعاون اخلليجي، 

 -كبارالالشباب و-رحالتنا يف شبه اجلزيرة العربية، رأينا بأم أعيننا كيف أن السعوديني 

بلياً  اً الكثري من السعوديني نسبيملك فخورون باقتصادهم والبنية التحتية احلديثة له.   قَ

 قَبيلسألة فخر ويعد م ،يمكن تتبعه لقرون سابقة، وبنوا اقتصاداً متقدماً معرتف به عاملياً 

 ووطني.

 .أيضاً  لكن كل هذه االقتصادات تواجه حتديات قد تعيق أي تقدم حمتمل  
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انتباههم لتحفيز  حتولعدد من قادة الرشكات واحلكومة من كافة أنحاء العامل العريب قد 

بأي طريقة أخر "اقتصاد ريادي عايل النمو، وبعضهم يدرسون إرسائيل يف هدوء. 

رياض سألنا  هكذا "العرش سنوات القادمة؟ غضون يون وظيفة عمل يفسننشئ ثامنني مل

. وهو رائد أعامل أردين ناجح قام بأعامل جتارية يف أنحاء املنطقة. ثامنون مليون هو العالوي

 العدد الذي نظل نسمعه من اخلرباء خالل رحالتنا للعواصم العربية.

زائر واملغرب وتونس)، ويف الرشق االقتصادات العربية يف شامل أفريقيا (مرص واجلتضم 

األوسط (لبنان وسوريا وفلسطني والعراق واألردن) ويف اخلليج الفاريس (اململكة 

مليوناً  ٢٢٥السعودية، واإلمارات وقطر والبحرين والكويت وعامن) تشمل كلها حوايل 

إلمجايل الناتج املحيل اوكان % فقط من تعداد سكان العامل. ٣تقريباً، ما يعادل حوايل 

يس حجم أي ما يعادل مخُ  ،تريليون دوالر ۱,۳ حوايل ٢٠٠٧لالقتصادات العربية يف عام 

: هناك االقتصادات الغنية بشكل كبرياالقتصاد الصيني تقريباً. لكن توزيع الثروة يتفاوت 

وحصة كل فرد من الناتج ، فردمليون  حيث تضمقطر، كقليل (العدد ال ذاتبالنفط 

كثيف الوري كبالعدد ال ذاتدوالر) واالقتصادات الفقرية نفطياً  ۷۳,۱۰۰ حوايل اإلمجايل

وحصة كل فرد من الناتج اإلمجايل  فرد،مليون  ٧٧حوايل  حيث تضممرص، ك(من السكان 

الختالف احلجم  نتيجةً  ،دوالر فقط) التعميم حيال اسرتاتيجيات التنمية خطري ۱,۷۰۰

 التي تتفاوت عىل نحو واسع.العربية، و ارد الطبيعية لالقتصاداتوالرتكيب واملو
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د العامل العريب املسلم  لكن حتى مع كل هذه االختالفات، فالتحدي االقتصادي الذي يوحّ

يتطلب % من سكانه حتت سن اخلامسة والعرشين. ٧٠حوايل فهو قنبلته السكانية املوقوتة: 

أخربنا كام  ،٢٠٢٠ليون وظيفة بحلول عام توظيف كل هؤالء البرش خلق ثامنني م

حتقيق هذا اهلدف يعني توليد معدل توظيف أكرب بمرتني من معدل نمو  )۱۰( .العالوي

القطاع العام لن يقوم بخلق هذه "ازدهار التسعينات. فرتة العمل األمريكي خالل 

مستقبل و إن استقرار" ناجح ، وهو رجل أعامل أردينفادي غندوركام يقول  "الوظائف،

 )۱۱( "املنطقة سيعتمد عىل تعليمنا لشعبنا الشاب كيف خيرج وينشأ رشكات.

اقتصادات العامل العريب. حتى قبل أن  يفإال أن العمل الريادي ال يلعب إال دوراً تافهاً 

البالغني  اإلماراتيني اسكاهن من %٤أقل من كان  ية العاملية،ديب يف األزمة املال ينفجر اقتصاد

أمة "العرب  ليكونمشاريع. لذا فام هي املوانع يف مرحلة مبكرة أو صغرية لليعملون 

النفط، واحلدود عىل احلريات السياسية، ومنزلة املرأة،  يشمل اجلواب إن؟ "رشكات ناشئة

 وجودة التعليم.

إنتاج وتنقية  بواسطةمن نشاط املنطقة االقتصادي  العظمى األغلبيةتتم قيادة 

بعدد سكان يقدر  -من كل العامل العريب  ةغري النفطي فإمجايل الصادرات. *اهليدروكربونات

التي ال يتجاوز عدد سكاهنا مخسة ماليني فرد. وهو أقل من فنلندا،  -مليون فرد  ٢٢٥بـ

ة اخلطوط اجلوية اإلماراتية، ورشكة النفط، هناك بعض النجاح العاملي، كرشك بعيداً عن

 كناية عن النفط والغاز. *
                                                           



  

۳۰۱ 
 

وراسكوم لالتصاالت التي مقرها مرص، ورشكة آراميكس التي مقرها األردن. (تأسست أ

يف حالة  -آراميكس من قبل رواد أعامل أذكياء.) الرشكات العائلية و رشكتي أوراسكوم

لكن صناعة اخلدمات والنسيج والزراعة أيضاً.  جماالت أيضاً يف تربز - بلدان مثل مرص

يف الناتج املحيل اإلمجايل للمنطقة. حيث تنتج وإىل حد بعيد النفط هي املساهم األكرب 

 نتاج العامل من الغاز.إ% من ١٥و املنطقة حوايل ثلث إنتاج العامل من النفط

عىل أكثر البلدان احتياجاً  نيهناك نمو متزايد يف الطلب عىل النفط، مع الصني واهلند كمثال

الطلب الصيني واهلندي املشرتك بمقدار تزايد ، ١٩٩٨كل متزايد. يف بدايات عام للنفط بش

إن الطلب يمر ، فعىل أية حال مهام تقلب سعر النفطفالثلث يف أقل من عقد من الزمن. لذا 

 .بتحول عاملي

توزيع هبات ثروة فلكن اقتصاد العامل العريب النفطي أعاق حتقيق نمو عال للعمل الريادي. 

عن كاهل احلكومات الضغوط الشعبية لتنفيذ إصالحات سياسية أزاح عىل اجلامهري  النفط

مع جلواقتصادية. دعمت ثروة النفط قوة احلكومات االستبدادية التي ليست بحاجة 

ن تكون متجاوبة جداً مع شكاوهيم. ألليست بحاجة  فهي وبالتايل ،الرضائب من املواطنني

 هو أثورالقول امل عكس إن"البلدان العربية  سالمي، ففيالعامل اإل مؤرخو األمر كام يرشح

عتربها توالتي  بشدةاإلصالحات الالزمة  )۱۲( "**صحيح: ال متثيل دون نظام رضيبي.

ل هي احلق بحرية التعبري، وتقبّل التجربة والفشل، وتوفري إمكانية الوصو - اً هتديدالنخب 

 . وهو مثل غريب شائع "الديمقراطية تعني الرضائب "أن  يمكن القول بعبارة أوضح هنا : **
                                                           



  

اد و املستثمرونيمكن أن يزدهر هبا  لبيئةرضورية  -للبيانات احلكومية االقتصادية  روّ

األعامل. لكل هذه األسباب بالضبط يساعد العمل الريادي عىل نمو االقتصادات وتقدم 

 كبتته وهو ما - واملكانة بدالً من املنزلة الثامرفهو يكافئ اجلدارة، واملبادرة، و -املجتمعات 

 صاموئيل هنتينغتونهذا ما دعاه ذات مرة العامل السيايس  .اخلليج الفاريس حكومات

ازنة : كل امللوك العرصيني حياولون يف النهاية مو "king’s dilemmaمشكلة امللك "بـ

يتحد سلطة امللك. يف العامل العريب، سامها  منح احلريةبدأ ف االقتصاد مع تقييد التحرير،

 :Dubai غري املحصن ديب: النجاح(مؤلف كتاب  يفدسوند كريسالصحفي الربيطاين 

The Vulnerability of Success(  مشكلة الشيخ." بـ" 

هناك انتخابات حرة بصدق يف أي من بلدان  تباستثناء لبنان والعراق، مل يسبق أبداً أن كان

انتخابات يف اإلمارات  عرشين. بعد حماولة واحدة إلجراءالجامعة الدول العربية االثنني و

هذا ": جذبت إقباالً ضعيفاً، علّق عضو بارز من احلكومة ٢٠٠٦العربية املتحدة يف عام 

خميب جداً لآلمال، حيث أن كل املرشحني واملشاركني كانوا من العوائل اجليدة جداً، 

ام اإلمارات.  )۱۳( "ومجيعهم متت املوافقة عليه شخصياً من قبل حكّ

باستعامل الثروة النفطية  "مشكلة الشيخ"أرادت بعض حكومات اخلليج العمل عىل حل 

يف لتحديث البنية التحتية الصلبة القتصاداهتم، وترك اهلياكل السياسية بدون تغيري عملياً. 

من  -السبعينات  يف -لنفط السابق لزدهار االالدخل الوارد من حني أنه مل يتم امتصاص 

ف عىلفقبل اقتصادات املنطقة،  يف  االسترياد من الغرب واالستثامر بدالً من ذلك رصُ
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فائدة عىل االقتصادات املحلية  حصلت بالتايلو ،األسلحة العسكرية رشاء اخلارج وعىل

مليار دوالر يف اقتصادات  ٦٥٠عيد استثامر أكثر من ، أُ ٢٠٠٢ارشة قليلة. لكن منذ عام مب

 اخلليج لوحدها من هذا الربح املفاجئ القادم من زيادة الطلب عىل النفط.ل دو

التي تبنتها ديب وعدد من دول اخلليج العريب، دخلت  عاتاملجموإىل جانب اسرتاتيجية 

دول جملس يف عقارات الحقق قطاع فمعظم إيرادات املنطقة النفطية يف تطوير العقارات. 

يارد  ۱۹,٥٥بتقدير يصل لـ ٢٠١٠و ٢٠٠٠مل. بني عامي التعاون أرسع معدل نمو يف العا

عامرات مكاتب جديدة، ومراكز تسوق،  -مربع من املساحات اجلديدة القابلة للتأجري 

يرتكز ستتم إضافتها يف املنطقة،  -صناعية، وتطويرات يف اإلسكان أماكنو وفنادق،

خالل هذه الفرتة. (نمو % ٢٠معظمها يف اململكة السعودية واإلمارات، بنمو سنوي يبلغ 

 .%)١٥املساحات القابلة للتأجري يف الصني يبلغ 

لكن كام يف أغلبية مناطق العامل، فقاعة عقارات اخلليج العريب قد انفجرت. يف بداية عام 

توقع أن ٣٠، القيمة السكنية والتجارية يف ديب عىل سبيل املثال هبطت بحوايل ٢٠٠٩ % ويُ

الّ كان هتبط أكثر من ذلك.  ك املنازل يف احلقيقة يرتكون منازهلم ويرتكون البالد فقط مُ

دت مشاريع البناء الضخمة.  لتفادي احتامل دخول السجن لفشلهم يف دفع ديوهنم. ومجُ

لت اقتصاداً ابداعياً أو معدالً العقارات قد شكّ  جمموعاتالنفط وال حتى  جمموعاتال 

 عالياً من ريادة األعامل.
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۳۰٤ 
 

بحثية  جمموعاتاملوقوتة، حاولت حكومات اخلليج الغنية نفطياً بناء  مع القنبلة السكنية

من املؤسسات التعليمية العظيمة. بدأت منطقة وادي  هبا عددتقنية  جمموعةأكاديمية. كل 

 ديفيدو ويليام هيوليتعندما خترج املهندسان  ١٩٣٩السيليكون احلصول عىل شهرهتا عام 

رشكة  لتأسيسدوالر  ٥٣٨أمواهلام البالغة من جامعة ستانفورد، ووضعا  باكارد

Hewlett-Packard* . حيث أسساستانفورد، جامعة كان مرشدهم أستاذاً سابقاً يف 

 .بالو آلتو منطقة يف كراج قرب مقراً 

جلنة أفادت  فيها ختلف مزمن حسب ما لكن مؤسسات العامل العريب الثقافية واالجتامعية  

لتنمية البرشية العربية الذي ل األمم املتحدة العرب. تقرير قفنياملجازة من املثاألمم املتحدة 

أن عدد الكتب املرتمجة للعربية وجد  ٢٠٠٥و ٢٠٠٢ يعام بنياملنظمة  أبحاث عرض

س عدد الكتب املرتمجة لليونانية يف اليونان. لدان العامل العريب جمتمعة كان مخُ سنوياً يف كل ب

يف اململكة  ١٧١قد بلغ  ٢٠٠٠و ١٩٨٠لة بني عامي عدد براءات االخرتاع املسجكام كان 

، ويف ٢٠، ويف سوريا ٣٢، ويف اإلمارات ٥٢، ويف الكويت ٧٧السعودية، ويف مرص 

حيوي العامل العريب  كامبراءة اخرتاع مسجلة يف إرسائيل.  ٧٦٥٢مقارنة بـوذلك  ١٥األردن 

 يستشهدمقاالت حسب بثني وأقل عدد من العلامء الباح ،أعىل معدل من األمية يف العامل

قائمة بأفضل مخسمئة جامعة يف العامل؛ مل تتضمن أي  ٢٠٠٣يف عام نرشت الصني هبا. 

 )۱٤( لواحدة من أكثر من مئتي جامعة يف العامل العريب. إشارة

 hp وهي الرشكة املشهورة  باسم *
                                                           



  

 اءات االخرتاع واالبتكار،إدراكاً ألمهية اجلامعات يف البحث والتطوير الرضورية لرب

 مركزإلنشاء  للعلوم والتكنولوجيا، عبد اهللاململكة العربية السعودية جامعة امللك  افتتحت

ستكون أول جامعة يف و أبحاث لعرشين ألف شخص من طالب ومدرسني وطاقم إداري.

كام  نفس الفصول الدراسية.يف اململكة العربية السعودية يدرس فيها الطالب والطالبات 

أسست كل من قطر واإلمارات العربية املتحدة رشاكات مع مؤسسات أكاديمية غربية 

للتخصصات   Weill Cornellتضم مدينة قطر التعليمية فروعاً جلامعة كام شهرية.

لعلوم احلاسب وإدارة األعامل، وبرناجماً جلامعة  Carnegie Mellonالطبية، وجامعة 

Georgetown ة، وبرناجماً جلامعةيف العالقات الدولي Northwestern .يف الصحافة 

أنه إذا متكنت البلدان هنا أبوظبي بدورها فرعاً جلامعة نيويورك. إن الفكرة إمارة أسست و

 بيئةالعربية من جذب الباحثني األكثر إبداعاً من أنحاء العامل، فسيساعد ذلك عىل حتفيز 

 اإلبداع حملياً.

فهم ال يستطيعون توظيف خربات  حترز تقدماً كبرياً. ولكن هذه املؤسسات اجلديدة مل

أكاديمية أجنبية يمكن االعتامد عليها لتستقر ومتد جذورها وتقوم بالتزام طويل األجل 

جمرد جلب ماركات  يتجاوزإن األمر "لنا:  كريس ديفيدسونكام قال فللعامل العريب. 

هذه اجلامعات عىل بناء السمعة التعليم إىل اخلليج من هجرة العقول واستيعاهبا، تركز 

 )۱٥( "الوطنية، ليس اإلبداع احلقيقي.
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۳۰٦ 
 

عات املتقدمة قبل أن يكون هناك حالة إرسائيل خمتلفة متاماً. فقد تم تأسيس اجلامكانت 

عد يف انطالق ، الكيميائي املشهور الذي ساحاييم وايزمندولة حتى. األستاذ اجلامعي 

 الغريب االفتتاحطريقة مبتكرة إلنتاج األسيتون، علّق عىل حقل التقانة احليوية باخرتاعه 

األمر متناقضاً للوهلة األوىل يف  يبدو": ١٩١٨ يوليو ٢٤ يوم القدس يف العربية للجامعة

 أرض عدد سكاهنا قليل للغاية، يف أرض حيث جيب القيام بكل يشء ينبغي القيام به، يف

جيب أن نبدأ إال أننا أرض تستجدي أموراً بسيطة للغاية كاملحاريث، والطرق، واملوانئ، 

 )۱٦( "من خالل تأسيس مركز للتنمية الروحية والفكرية.

ـ رئيس إرسائيل األول، باإلضافة ل وايزمانتضمن أول جملس أمناء للجامعة العربية 

. ١٩٢٥ختنيون يف عام  اتأسس معهو. *مارتن بوبر ، وسيغموند فرويدو ،لربت أينشتاينأ

 وهي افتُتحت جامعة تل أبيب، ١٩٥٦عام يف ، و١٩٣٤للعلوم عام  وايزمانتبعه معهد ثم 

كان عدد سكان عندما أكرب جامعة يف إرسائيل اليوم. وهكذا يف أواخر اخلمسينات، 

 ان البلد قد أسس أربع جامعات من الطراز العامليكقط، إرسائيل حوايل مليوين نسمة ف

الن، وجامعة حيفا، وجامعة إي-. تأسست اجلامعات الكرب األخر، كجامعة باربالفعل

  ، عىل التوايل.١٩٦٩و ،١٩٦٣، ١٩٥٥بن غوريون يف النقب، يف األعوام 

ن قائمة أفضل منها ضم ةجامعات وسبعة وعرشين كلية. أربع متتلك إرسائيل اليوم ثامين

جامعة يف آسيا واملحيط اهلادئ.  ١٠٠العامل، وسبعة منها ضمن أفضل  ة يفجامع١٥٠

* :Martin Buber .فيلسوف هيودي شارك يف تأسيس احلركة الصهيونية والرتويج هلا 
                                                           



  

املؤسسات البحثية اإلرسائيلية أن كام جلامعة من اخلارج.  اً أي واحدة منها فرع وليست

 األوىل من نوعها يف العامل أيضاً يف جمال االستفادة جتارياً من االكتشافات العلمية.كانت 

بالعربية)  "املعرفة"(التي تعني  Yeda مؤسسة ١٩٥٩أ معهد وايزمان يف عام أنش

آالف املنتجات والرشكات التقنية الطبية  ييدالتسويق أبحاثه. منذ ذلك احلني أنتجت 

مليون دوالر)  ٢٠٠مجع املعهد مليار شيكل (أكثر من  ٢٠٠٤و ٢٠٠١الناجحة. بني عامي 

املرتبة األوىل  يف ييدا، كانت ٢٠٠٦بحلول عام  خرتاع.من عائدات امللكية عىل براءات اال

 )۱۷( بني املعاهد األكاديمية العامل بعوائد امللكية عىل براءات االخرتاع.

، أسست اجلامعة العربية رشكتها اخلاصة بنقل ييدابعد عدة سنوات من إنشاء 

اليوم  ييسومبالعربية). تكسب  "اإلنجاز"(التي تعني  Yissum التكنولوجيا، وسمتها

يف اجلامعة العربية، وقد  جتريمبيعات البحوث التي أكثر من مليار دوالر سنوياً من 

 ضمن ٢٠٠٧كان ثلثا اخرتاعاهتا يف عام  اخرتاع. ١٦٠٠براءة اخرتاع و ٥٥٠٠سجلت 

رشها يف التقانة الزراعية رش آخر كان يف علوم احلاسوب جمال التقانة احليوية، وعُ ، وعُ

 ،Johnson & Johnson مثللرشكات  بحوثهاوقد تم بيع  واملنتجات اهلندسية.

والعديد من الرشكات ، Lucent Technologies، و Nestlé، و Intelو ،IBMو

بعد عرش  -يف املرتبة الثانية عرشة عاملياً مؤخراً  ييسومتم تصنيف  ،العاملية األخر. عموماً 

يف التصنيف العاملي يف جمال براءات االخرتاع  - امعات أمريكية وجامعة بريطانية واحدةج

نّفت جامعة تل أبيب يف املرتبة احلادية والعرشين).واحليوية ( للتقانة  صُ
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ة من املهاجرين، تعتمد باستمرار عىل موجات متتالية من املهاجرين لينمو  إرسائيل أمّ

أن لد إرسائيل حالياً أكرب  يف الفضل هلؤالء املهاجرين اقتصادها. ويعود جزء كبري من

نسبة لعدد السكان من أي دولة أخر، وتنتج أبحاثاً علمية معدل من املهندسني والعلامء 

 يُمنح )۱۸( لكل عرشة آالف فرد. ١٠٩ :أخر بالنسبة للفرد الواحد دولةأكثر من أي 

كل املزايا القادمون اجلدد من اليهود وأفراد عائالهتم من غري اليهود اإلقامة واملواطنة و

كاجليش  -عترب ارسائيل عاملياً كمكان ممتاز لريادة األعامل وهي . تُ بسهولة األخر

 رافضة لقيود التسلسل اهلرمي. -اإلرسائييل

 إىل ثالث سنوات فقطمدهتا ل بتأشريات إقامة تصإال تسمح احلكومات ال  يف اخلليجلكن 

ليس هناك إمكانية للحصول عىل اجلنسية كام أنه حتى لزمالئهم املسلمني والعرب.  أكثر،ال 

أرسهم  مع نتقالاالالباحثني املطلوبون عاملياً راغبني بمعظم مل يكن  يف تلك البلدان.

حلرية األكاديمية وا واستثامر حياهتم املهنية يف مؤسسة تقع يف دولة ختنق حرية التعبري

تم إعادة النظر يف منح  يف حني أنهوتضع حداً زمنياً عىل اإلقامة.  ،والشفافية احلكومية

تأشريات إقامة مدهتا عرش سنوات أو مخس يف عدد من الدول العربية اخلليجية، إال أن أي 

 سمح هبا يف هناية املطاف.ت ملحكومة منها 

العدد أصبح جذب األكاديميني: حيال  عقبة أكرب هذه القيود عىل اإلقامة أيضاً عىلتدل 

رغبة احلكومة بإبقائهم خارج لالقليل من األكاديميني املتخصصني الذين ظهروا مدركني 

األضواء. تنبثق القوانني من الضغط عىل احلكومات التي تستجيب للقومية العربية بشكل 
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ال، املرأة اإلماراتية التي تتزوج عىل وجه التحديد. عىل سبيل املث الوطنية واسع، والقومية

عليها أن تتخىل عن جنسيتها، ولن حيصل أطفاهلا عىل جواز سفر دولة  أحد الوافدينمن 

 من احلكومة.املقدمة اإلمارات أو أي من استحقاقات الرعاية االجتامعية 

التي تعرتض التحديات الرئيسية كام أن إحد  ادة نمو يف ثقافة ريلمن ا عالٍ حتقيق مستو

نامذج  :يه - من جمرد دول اخلليج فقط أكثر -األعامل بأماكن أخر من العامل العريب 

يف املدارس األساسية والثانوية وحتى يف واالستظهار  عىل التلقني كزتالتي ترالتعليم 

 التعليمإن يف وزارة التعليم املرصية، ف كمستشار الذي عمل حلسن بلعاوي  . وفقاً اجلامعات

. إنه نموذج االختبار العلميكز أكثر عىل األنظمة واملعايري واالحرتام بدالً من ير يف مرص

 .أبولو  أكثر منه كولومبيا

ل هذا الرتكيز عىل املعايري سياسة تعليمية حتدد النجاح من خالل قياس املدخالت  شكّ

 سسةبدالً من املخرجات (النتائج). عىل سبيل املثال، وفقاً لدراسة قامت هبا مكاتب مؤ

McKinsey & Company  وظفتن احلكومات العربية قد فإ، الفاريسيف اخلليج 

املباين واآلن أجهزة  -االستثامرات يف البنية التحتية أنفقت عىل أعدداً من املدرسني و

األخرية يف دراسة الدولية  التحليالت أمالً بتحسني أداء طالهبا. لكن نتائج -الكمبيوتر

صنفت الطالب السعوديني يف املرتبة الثالثة واألربعني من أصل الرياضيات والعلوم قد 

مخسة وأربعني (كانت اململكة السعودية وراء بوتسوانا حتى، التي كانت املرتبة الثانية 

 )۱۹( .واألربعني)

۳۰۹ 
 



  

۳۱۰ 
 

 ١لـ ١٢ ياون اخلليجي همعلم يف دول جملس التع لكل الطالب نسبةني أن متوسط يف ح

لـ  ١٧متوسط إىل  بالنسبةواحدة من أدنى النسب يف العامل، كام أهنا مقارنة إجيابية  تعتربهي و

أدلة إجيايب حقيقي. لسوء احلظ، تشري مل يكن له أي تأثري  ذلك لكن ،*OECD يف بلدان ١

وأهنا الطالب اجليد،  بأداء هلا ارتباط ضعيف املعلمني للطالبنسبة  انخفاضأن إىل  عاملية

أقل أمهية بكثري من معيار جودة املدرسني. لكن وزارات التعليم يف معظم الدول العربية ال 

 منهجية توحيد املعايري. عربتقيس أداء املعلم. املدخالت أسهل قياساً 

 يف العامل العريب. العديد من الفتيانالرتكيز عىل عدد املعلمني له آثار ضارة جداً عىل إن 

املدارس احلكومية مفصولة حسب اجلنس: يتم تدريس األوالد من قبل رجال والفتيات 

هناك ف، بشكل تقليدي أقل جاذبية للرجال هي أن وظائف التدريس بامومن قبل نساء. 

مدارس البنني يف كثري من ضطر نتيجة لقلة عدد املواهب، تك نقص يف املعلمني للبنني.

دة. يف الواقع، إن فجوة أداء الطالب بني اجلنسني يف مدرسني أقل جولتوظيف األحيان 

 يف العامل. تبايناً دول جملس التعاون اخلليجي تعترب من النسب األكثر 

 صادات ذات النمو الريادي املرتفعاقتاحلد من حتقيق ، ربام يكون العامل األكرب يف أخرياً 

فقر وثروة  :كتاب املؤثراللف مؤوجامعة هارفارد،  األستاذ يف ديفيد الندزهو دور املرأة. 

يقول أن املقياس األفضل ، The Wealth and Poverty of Nation  األمم

فكام يذكر يف  .وضع املرأة فيها يفو احلقوق القانونيةإلمكانات النمو يف االقتصاد يكمن يف 

* Organisation for Economic Co-operation and Development  : منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 بلداً (معظمها من دول العامل األول) وتصف نفسها بامللتزمة بالديمقراطية و اقتصاد السوق. ٣٤وهي منظمة دولية تضم 

                                                           



  

إلنجاز الدافع ل ضعفتُ . [و] مواهب ..عمل ومن  اً بلد حترم يعني أناملرأة حترم  أن" :كتابه

شعور الللدافع والطموح من  إضعافاً ال يشء أكثر  هأن الندز ير ".يف الفتيان والرجال

يف أذهان نصف السكان بقوة من أن ترسخ  تاً ي. ليس هناك شعور أكثر تشتبحق األفضلية

هذا النوع من  ."واإلنجازحاجتهم للتعلم "أهنم متفوقون، والتي كام يقول، تقلل من 

للمنزلة االقتصادية ذلك نتيجة و د غري قادر عىل املنافسة بطبيعته،قتصاالتشويه جيعل اال

 )۲۰( لمرأة يف العامل العريب.الثانوية ل

خمتربات حية  ، هياملوجودة يف العامل العريب االقتصاداتاقتصاد إرسائيل والعديد من 

أو -ما يلزم الدول لتوليد (العناقيد)، وبشكل أعم:  عاتللمجموللنظرية االقتصادية 

        للمجموعاتعىل أن وجهة نظر مبسطة يدل التناقض بني النموذجني االبتكار.  -خنق

 واديتخرج لنا فمن املؤسسات يمكن جتميعها ميكانيكياً  جمموعةها أن احدإزعم تالتي -

 يوفر توكامنالذي ذكرته  "دافعال"خاطئة. وعالوة عىل ذلك، يبدو أن  هي -سيليكون

 .البناء وخوض املخاطرعىل بتشجيع رواد األعامل  الذي يساعدالرضوري  الصمغ
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 الفصل الرابع عشر
 

 هتديدات املعجزة االقتصادية

 لتحریك ھذه اآللة لألمام من اسطوانات المحرك أقلفنستعمل اآلن أقل 
 دافید-دان بن

  

مشهده اجلديد وكأنه قد ولد بالتزامن  يف يبدو حيثاالقتصاد اإلرسائييل يف مهده.  ال يزال

. إن بزوغ فجر ازدهار إرسائيل فحسبقبل حوايل عقدٍ مىض تقريباً، مع اقتصاد االنرتنت 

أيضاً مع انفجار فقاعة  بل ،فحسبالتقني مل يتزامن مع املوجة العاملية يف تقانة املعلومات 

خاطر يف إرسائيل من ية األمريكية، ومع قفزة البداية لصناعة رأس املال املُ الرشكات التقن

خالل برنامج يوزما، ومع موجة اهلجرة الضخمة من االحتاد السوفييتي السابق، وأيضاً مع 

التي بدت وكأهنا أعطت فرصة للسالم واالستقرار.  ١٩٩٣اتفاقيات أوسلو للسالم عام 

نيت بكل بساطة عىل هذا االماذا لو أن معجزة االقتصاد اإل لتقاء النادر رسائييل قد بُ

 ظروف مغايرة؟ حتى لو كان االقتصاد اإلرسائييل احلديث ليس لألحداث وهل ختتفي يف

  املد الطويل؟احلقيقية لنجاح اقتصاد إرسائيل يف ام هي التهديداتفجمرد نتاج صدفة، 

مل اإلجيابية التي أدت النطالق اختفت العوا إذا ماال حيتاج املرء ليخمن ما سيحدث 

 ملعظمها. حصلاالزدهار التقني اإلرسائييل يف أواخر التسعينيات. كام 
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اتفاقية  تداعت ٢٠٠١انفجرت فقاعة أسهم الرشكات التقنية. ويف عام  ٢٠٠٠يف عام 

التي أدت لرضب و ،انتحارية يف املدن اإلرسائيليةأوسلو للسالم مع موجة تفجريات 

ة بشكل مؤقت وسامهت يف حدوث ركود اقتصادي. والتدفق الكبري صناعة السياح

بمقدار اخلُمس،  البالدللمهاجرين من االحتاد السوفييتي السابق الذي زاد نسبة اليهود يف 

 بحلول هناية التسعينات. أهنكهما 

حدثت هذه التطورات السلبية بشكل رسيع وآين تقريباً مع نظرياهتا من التطورات 

 توقفأن تلك احلالة اجلديدة مل  معالتي كانت قد بدأت قبل عدة سنوات فقط. و ،اإلجيابية

زادت  ٢٠٠٠حتى عام  ١٩٩٦سنوات. فمن عام  مخسمر عليه كان قد االزدهار الذي 

مليار دوالر.  ١٣مليار دوالر إىل  ٥,٥صادرات التقنية اإلرسائيلية أكثر من الضعف، من 

مليار دوالر  ١١خفضت الصادرات قليالً ألقل من عندما انفجرت فقاعة التكنولوجيا ان

مليار  ۱۸,۱، ثم انطلقت مرة أخر لتصل إىل ما يقارب ٢٠٠٣و ٢٠٠٢بقليل يف عامي 

تباطأت عجلة التقنية اإلرسائيلية مع الرضبات بالكاد . بتعبري آخر، ٢٠٠٨دوالر يف 

بل جتاوزت  حسب،فمل تستطع التعايف و ،٢٠٠٤و ٢٠٠٠املتعددة التي تلقتها بني عامي 

 بام  ٢٠٠٨يف عام بزيادة معدل الصادرات  ٢٠٠٠عام  الذي حصل زدهاراالمستو

  %.٤٠يقارب 

 قطاععندما حصلت أزمة وذلك . املُخاطرمتويل رأس املال  يفمشاهبة  حالةيمكن أن تُر 

 تدنّت االستثامرات بشكل كبري جداً يف إرسائيل. إال حيث ٢٠٠٠عام  املُخاطررأس املال 
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% ٣٠إىل  ١٥زادت من  عىل مستو العامل قدة املُخاطرأن حصة إرسائيل من االستثامرات 

 .ةط متزايدوضغحتت يف السنوات الثالث التالية، وذلك رغم وقوع االقتصاد اإلرسائييل 

هذا التباطؤ االقتصادي العاملي  ظل سابق يفالقد ال تستطيع إرسائيل حتقق أداء كلكن 

مل يكن حمصوراً بأسهم رشكات القطاع  - ٢٠٠٠الفاً ملا حدث عام خ -والذي  ،احلايل

  لنظام املرصيف العاملي أيضاً.ا ليشملامتد  بل ،املُخاطرالتقني العاملية ومتويل رأس املال 

لدول بافإن الشلل الذي أصاب التمويل العاملي قد طال كل األنظمة املرصفية  ،كام قلنا

إرسائيل أي اهنيارات و مل تواجه كنداحيث ن ملحوظني: مع استثناءي ،املتقدمة تقريباً 

 مطلعيف  مرصفية. منذ التضخم اهلائل الذي أصاب إرسائيل واألزمة املرصفية التي حدثت

من قبل احلكومتني  اً ثالثي تدخالً تتطلب ل ١٩٨٥ والتي بلغت ذروهتا عام -الثامنينات 

ت قيود صارمة. وضعت حيث  -اإلرسائيلية واألمريكية وصندوق النقد الدويل طُبقّ

(نسبة االستدانة إىل رأس  أن مؤسسات إرسائيل املالية سياسات إقراض صارمة، حيث

قبل  -البنوك األمريكية من الناحية األخر  أما ،١ لـ ٥ االعتيادية هي) leverageاملال 

 إىلا النسبة فيهوبعض البنوك األوروبية كانت تتساهل لتصل ، ١ لـ ٢٦ فقد بلغت -األزمة

يف إرسائيل، وسوق الرهون  )subprime( ثانويةعقارية . مل يكن هناك رهون ١ لـ ٦١

هو ف ،لقطاع التقنيللمشاريع الصغرية يف ا. لو أن أي يشء قاد الناس تُوجد أساساً الثانوية مل 

حيث كانت الرضائب والقوانني أكثر رأفةً وكان رأس  -حتى قبل األزمة-نقص التمويل 

 متوفراً. اطراملُخاملال 
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إلرسائيلية كعربات جترها كانت املصارف ا" :إيتان آفريلاملحلل املايل  لنا كام رشح األمر

املصارف األمريكية كسيارات سباق. لكن سيارات السباق هذه األحصنة، يف حني كانت 

 )۱( "بينام سارت العربات عىل مهل وحافظت عىل مسارها. ،حتطمت عىل نحو خطري

االقتصاد اإلرسائييل مل  أن مع ذلك ففي حنيرسائيل. بالنسبة إلهذه هي األخبار اجليدة 

عىل كبري اعتمد بشكل قراض سيئة أو منتجات ائتامنية معقدة إال أنه إيتعرض ملامرسات 

ن معظم ث أحي. قريباً  عرضالندرة من يف حالة  يصبحالذي قد و ،املُخاطر التمويل

صناديق كيني حتصل عىل متويلها من املستثمرين املؤسسات املُخاطررشكات رأس املال 

دعى ن حصة معينة ملا يُ وصص هؤالء املستثمرخيوصناديق الثروة السيادية.  نحالتقاعد وامل

، أسهم خاصة، صناديق وقائية)، بمعدل تقريبي بني اطرخمُ باالستثامرات البديلة (رأس مال 

انخفضت قيمة أسهمهم العامة (سوق  حني% من إمجايل سنداهتم وأمالكهم. لكن ٥إىل  ٣

 بالتايل -يرجع ذلك لالهنيار الكبري لألسواق العاملية -األسهم املالية) انخفضت احلصص 

نقصت األموال املستثمرة و تقلصت القيمة املطلقة من األموال املتاحة لالستثامرات البديلة.

 .ملُخاطرايف جمال رأس املال 

 "بتكاراالمتويل "قد يعني نقصاً يف  املُخاطرصناعة رأس املال بانعدام عرض األموال إن 

القتصاد اإلرسائييل. خرس آالف العامل يف املجال التقني اإلرسائييل وظائفهم، وحتولت با

أيام يف األسبوع لتجنب ترسيح املزيد من  ٤العديد من الوظائف التقنية لتصبح بدوام 
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اإلغالق يف غياب التمويل أُجربت العديد من الرشكات الناشئة عىل كام  )۲( فني.املوظ

 اجلديد.

باإلضافة لالعتامد الزائد عىل رأس املال العاملي، فإن الرشكات اإلرسائيلية تعتمد بشكل و

ف الدخل القومي يف إرسائيل من عىل أسواق التصدير. يأيت أكثر من نص أيضاً  مفرط

الصادرات ألوروبا وأمريكا الشاملية وآسيا. عندما تتباطأ أو تنهار هذه االقتصادات يصبح 

يتعذر وبسبب املقاطعة العربية إلرسائيل لد الرشكات اإلرسائيلية الناشئة زبائن أقل. 

 لغاية لتكون بديالً.الوصول إىل معظم األسواق اإلقليمية. والسوق املحلية صغرية ل يهاعل

 كرشكة - *كام أن الرشكات اإلرسائيلية ستجد صعوبة أكرب يف التفاوض عىل خمارج 

Giving Imaging  التي طرحت أسهمها لالكتتاب العام يف ناسداك أو عملية بيع

التي  الطرقوالتي غالباً ما تكون  -  PayPalلرشكة Fraud Sciences رشكة

سيتزامن بالتايل لكسب املال يف النهاية.  اإلرسائيليون نستثمرواملو رواد األعامليستخدمها 

  ومكتسبات أقل.أقل أسهم طرح تباطؤ االقتصاد العاملي بحدوث عمليات 

في فنجاح إرسائيل االقتصادي أيضاً. املتواصل ألمن املنطقة أن هيدد ويمكن للتدهور 

بتني خاضت إرسائيل حروباً ضد  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٨وهناية  ٢٠٠٦عام  مجاعتني مدرّ

وممولتني من قِبل إيران. كان هلذه احلروب تأثري بسيط عىل االقتصاد اإلرسائييل، وأصبحت 

الرشكات اإلرسائيلية خبرية بااللتزام بوعودها للزبائن واملستثمرين بغض النظر عن 

* exits سواء كأسهم يف سوق مالية أو لرشكة كبرية.أو خمارج:  هو تعبري يطلق عىل عملية بيع رشكة ناشئة ، 

                                                           



  

لفاً عن خمتقد يكون التهديد اإليراين التايل دات األمنية مهام كربت أو صغرت، إال أن التهدي

 أي يشء تعاملت معه إرسائيل سابقاً.

وكاالت األنباء الدولية، يف سباق مستمر و تسعى إيران، كام هو منترش يف األوساط العاملية

قد يطلق أنشأت احلكومة اإليرانية برنامج سالح نووي، ف وإذا ماالقدرة النووية.  المتالك

د االستثامر ذلك رشارة سباق لألسلحة النووية يف العامل العريب . والذي من شأنه أن جيمّ

 األجنبي يف املنطقة.

ل لرضبة صاروخية نووية ينصبّ معظم الرتكيز الدويل  يف حني أن عىل التهديد املحتمَ

النووية  ةإيرانية عىل إرسائيل، إال أن القيادة األمنية والسياسية إلرسائيل حتذر من تأثري القو

 :بنيامني نتنياهوستخدم مبارشة. فكام أخربنا رئيس الوزراء اإليرانية عىل املنطقة حتى إن مل ت

هدف املرحلة األوىل إليران هو بث الذعر يف نفوس مواطني إرسائيل األكثر موهبةً "

 )۳( "ملغادرهتا.

عال من الواضح االقتصاد  ؤثر عىليج بطريقة ما فيمكن أن أن التهديد اإليراين إن مل يُ

اإلرسائييل. إال أنه حتى اآلن مل يردع وجود هذا التهديد املحتمل الرشكات األجنبية 

 من زيادة استثامراهتا يف إرسائيل. املُخاطروصناديق االستثامر 

إرسائيل عىل  يفيرتكز فإن النقاش ، يةيف الواقع، عندما يتعلق األمر بالتهديدات االقتصاد

نت نفسها ضد التهديدات األمنية قد . ربام ألن إرسائيل العوامل الداخلية جتاه حصّ

عامل االقتصاد يف إال أن  .اقتصادها يف املايض أو ألنه من املبكر التفكري بإمكانية هتديد نووي
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ز  دان بن ديفيدجامعة تل أبيب  من اجلامعات  "هجرة األدمغة"عىل هتديد آخر: يركّ

 اإلرسائيلية.

الدويل. حيث أشار استقصاء األكاديمي قادة املجتمع  أحديل هي لنكن واضحني، إرسائ

معهد وايزمان  -إىل مؤسستني إرسائيليتني  ٢٠٠٨عام  Scientistعاملي نُرش يف جملة 

 "أفضل األماكن للعمل األكاديمي" يف قائمة كأعىل اثنني -واجلامعة العربية يف القدس 

 )٤( خارج الواليات املتحدة.

هنا االقتصادي  لدراسة أعدها أكاديميان فرنسيان، ترتب هذه الدراسة  بن ديفيدوقد وجّ

 ١٩٧١الواليات املتحدة حسب منشوراهتا يف املجالت االقتصادية الكرب بني  عدااألمم 

 -وكامربيدج ندن لالقتصاد وأكسفوردبام فيها مدرسة ل -اململكة املتحدة  كانت. ٢٠٠٠و

ا ممان لد أملانيا أقل من نصف عدد املنشورات بالنسبة لكل عضو كلية كو يف املرتبة الثانية.

ليس بتفوق " :بن ديفيد. كام أوضح لنا واحدالرقم كانت هو األمر يف بريطانيا. إرسائيل 

بل بنسبة تصل لسبعة أضعاف يف جمموعة من جامعاتنا.  ،% فقط١٠% أو ٥بسيط بنسبة 

متميزون يف جماهلم عندنا علامء احلاسوب فإن مقدار جودة االقتصاديني يف إرسائيل، وب

 )٥( ".يف الكيمياء اثنانأو  واحدعىل جائزة نوبل حديثاً يف االقتصاد و حائزانأيضاً. لدينا 

لقاً. أخربنا أن تقدم إرسائيل ق بن ديفيدلكن بالرغم من كل ذاك النجاح، ال يزال 

األكاديمي قد تراجع يف السنوات األخرية، وسينخفض طاملا أن أعضاء اهليئة التدريسية 

العديد من النجوم الالمعة للتدريس ويغادر  ،القدامى مستمرون يف خروجهم للتقاعد
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ن أعىل إىل دراسة وجدت أ بن ديفيدخارج البالد. يف جمال اختصاصه وهو االقتصاد، يشري 

منهم  ٢٥ كان، ٢٠٠٠و ١٩٩٠ عامي اقتصادي يف العامل قياساً لكمية عملهم بني ١٠٠٠

فإن منذ أن نُرشت تلك الدراسة، ومنهم كانوا مستقرين يف إرسائيل فعالً.  ١٣إرسائيليني، 

أربعة منهم فقط مازالوا يف إرسائيل طوال الوقت. ومل يرجع أي شخص من االثني عرش 

فإن حوايل ثالثة  إمجاالً إىل إرسائيل.  ٢٠٠٠عام من يعملون يف اخلارج إرسائييل الذين 

  آالف أستاذ جامعي إرسائييل دائم انتقلوا جلامعات خارج البالد.

هو أحد أولئك االقتصاديني األربعة الكبار الذين بقوا يف إرسائيل. وهو يطلق  بن ديفيد

نمت إرسائيل فعلياً  ٢٠٠٨وراً بـمر ٢٠٠٥نمو االقتصاد اإلرسائييل. من لجرس اإلنذار 

لذا يناقش  ،أرسع من الدول األكثر تطوراً. لكن حدث تراجع يف السنوات القليلة األخرية

؛ أرض بكر. نحن لسنا يف األجلطويل  للمسار هو العودة أنجزناهكل ما "قائالً:  بن ديفيد

 ".كسادال لدينا ال أن يكونينبغي أن نكون  حيثنحن 

إال ، هي أنه بينام يندفع القطاع التقني لألمام ويصبح أكثر إنتاجاً، بن ديفيدلـ املشكلة وفقاً 

إنه مثل املحرك، لديك كل األسطوانات "، فكام يقول: تواكبهبقية قطاعات االقتصاد ال  أن

يف هذا املحرك. لديك كل التعداد السكاين يف الدولة. لكننا نستعمل األقل فاألقل من تلك 

ل القطاع التقني  فإن يف جوهر األمر، "ريك هذه اآللة لألمام.األسطوانات لتح بقية يموّ

ال حيصل عىل األدوات أو الظروف الالزمة للعمل يف اقتصاد " الذيالدولة اقتصاد 

 "حديث.
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هذا القصور يف استخدام املوارد ملا نعتقد أنه التهديد األكرب الذي يواجه استمرار يقودنا 

أكثر بقليل من نصف يساهم : انخفاض املسامهة يف االقتصاد. نمو االقتصاد اإلرسائييل

يف % من القوة العاملة ٦٥منتج، مقارنةً بنسبة  بشكلاالقتصاد بالقوة العاملة يف إرسائيل 

. يعود انخفاض معدل مشاركة القوة العاملة بأداء منتج تساهمالواليات املتحدة التي 

 )٦( .عرب إرسائيلو ،)ود األرثوذوكس املتشددونأو اليه( ريديماحلجلامعتني من األقليات: 

 همكمقياس عام  ٦٤و ٢٥أعامرهم بني  ترتاوح أغلب املدنيني اليهود اإلرسائيليني ممن

نساء يف تتذبذب هذه النسبة  ام% من النساء. بين٧٥% من الرجال و٨٤موظفون بنسبة 

% عىل التتايل هم غري ٧٣% و٧٩تقريباً بني:  لتصبح يهود املتشددينرجال الو العرب

 )۷( موظفني.

حيصل  لكيبشكل عام يف اجليش. يف الواقع،  ريديماحلال خيدم اليهود املتشددون أو 

بدوا ارتباط اإللزاميةدمة اخلعىل إعفاء من  ريديماحل دوام كامل ذات دراسة بهم عليهم أن يُ

ديفيد بن أُنشئ هذا النظام من قِبل ). yeshivot يف معاهد الالهوت اليهودية (اليشيفوت

فرتة تأسيس إرسائيل. لكن  خالل ريديماحلحيصل عىل دعم سيايس من هيود كي ل غوريون

ذلك  بعمئة طالب، تضاعف العدد منذيف بداية األمر ألر "إعفاء الياشيفا"منح تم عندما 

الذين ينضمون ملعاهد الالهوت بدالً من  ،عرشات اآلالف من الشبانيصل إىل ل احلني

 الذهاب للجيش.
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اجتامعياً عن القوة العاملة  ريديماحلكان نتيجة ذلك احلاق رضر كبري باالقتصاد. انعزل  

م يسمح هلمعفون من اجليش فال هم ضافة إىل أهنم طاملا إبسبب غياهبم عن جتربة اجليش؛ 

وبالتايل بام أن البالغني من الشباب مل حيصلوا عىل خربة يف  -جيب أن يدرسوا -بالعمل 

نحو متزايد بيعتمد  ريديماحلأصبح جمتمع قد القطاع اخلاص وال خربة (ريادية) عسكرية؛ ف

 يف بقائه عىل إعانة احلكومة.

: ألنه ال أوالً هناك سببان أساسيان النخفاض معدل مسامهة عرب إرسائيل يف االقتصاد. 

، أقل رغبة بتنمية وتطوير املهارات الريادية ريديماحليتم سحبهم إىل اجليش، فهم مثل 

ال يطورون شبكات اجتامعية أيضاً : أهنم ثانياً واالرجتالية التي يغرسها اجليش االرسائييل. 

افؤ هذا خدمتهم يف اجليش، ويفاقم عدم التك خاللكالتي يبنيها الشباب اليهود فيام بينهم 

 إرسائيل.االنقسام الثقايف القديم بني العرب واليهود يف 

ة. رغم ذلك ينة والتقيهلندساآالف الطالب العرب من كليات إرسائيل كل عام يتخرج 

لذان يشرتكان بإدارة مركز التنمية االقتصادية لهانوخ مرمري او فوفقاً لـ حلمي كتّاين

هبم .. إجياستطاع القليل فقط " :العريب اليهودي  جحيتااد أعامل تعكس مهاراهتم وتدرّ

اخلرجيون من عرب إرسائيل للتزود بموارد ال تستطيع احلكومة توفريها: شبكة من 

هيود عل جيغياب هذه االرتباطات الشخصية إن  )۸( "األصدقاء يف األماكن الصحيحة.

 ثقة بعرب إرسائيل يف أغلب األحوال.إرسائيل يميلون لقلة ال
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العمل. صدرت  موقعخر يف حتيز جمتمع عرب إرسائيل ضد النساء يف األشكلة املتتجىل 

 .وهي منظمة من عرب إرسائيل ،من منظمة نساء ضد العنف ٢٠٠٨دراسة يف عام 

اقف  العرب املحليني قد يتغري ببطء، إال أن املونيأن الرأي العام ب وجدت هذه الدراسة

ضد املواقف " هم التقليدية مازالت ثابتة. خالل استطالع للرأي، حتى املشاركني الذين

حيث يُالحظ أن املجتمع العريب أبوي بالدرجة األوىل، "الزالوا يوافقون عىل أن  "القديمة

... الرجل  فكرياً أما النساء فهم أدنى درجة ويتبعوهنم  ،القرار عانالرجال وحدهم هم ص

  "ض مقامه االجتامعي للخطر.يعرّ  ،وض مع رشيكته عند االتفاق عىل أمر ماالذي يتفا

رئيسة منظمة نساء ضد العنف عائدة توما سليامن أهنا قالت  فقد بالرغم من هذا التناقض،

تر الرجال كرشكاء للتغيري، بام يف ذلك تقبل جديد للمرأة العاملة خارج بيتها. فكام 

هبذا النوع من توازن القو، ويتمنون حتسني  داءسعيوجد رجال عرب غري "قالت: 

 )۹( "العالقات بني اجلنسني. فهم يروهنا ضمن اهتامماهتم كأي شخص آخر.

، فإن اجلهود أيضاً  وعرب إرسائيل ريديماحلبسبب معدالت الوالدة املرتفعة بني كل من 

تسابق عداد رسعة  يف االقتصاد، ة القوة العاملة من هذه اجلامعاتاملبذولة لزيادة مسامه

 فإنهالذي أُعدّ من قبل جلنة رفيعة املستوIsrael 2028  ،  زيادة السكان. وفقاً لتقرير

إرسائيل عام بمجايل تعداد السكان إ يف% ٢٩والعرب من  ريديماحلنسبة  ارتفاعمن املتوقع 

سيقلل القوة العاملة،  نامذجيف  جوهريةون تغريات . بد٢٠٢٨% عام ٣٩إىل لتصل  ٢٠٠٧
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تعمل  "هذا التغريّ معدل مسامهة القوة العاملة ملستو أدنى حتى. كام حيذر التقرير 

 )۱۰( "احلالية بشكل معاكس متاماً للتطور املأمول. االجتاهات

وصول "لته االنتخابية للعودة إىل رئاسة الوزراء، جعل يقود مح بيبي نتنياهوكان  حني

أحد األهداف  "إرسائيل لتكون أحد أكرب عرشة اقتصادات يف العامل من حيث دخل الفرد

حلملة مشاهبة  Reut مركزيسعى مركز أبحاث مستقل هو  .االنتخايباملركزية يف برناجمه 

مستشاراً  روتملركز أبحاث  الرئيس املؤسس غرينشتاينغيدي كان . Israel 15 ىتدع

  الذي كان منافساً سياسياً و ،إهيود باراكوزير الدفاع احلايل و لرئيس الوزراء السابق

هدف إرسائيل جيب أال يقترص عىل  يف أن نتنياهويتفق مع  غرينشتاينإال أن . لنتنياهو

لفرد من نصيب ا حيثف أيضاً من بني األمم األعىل من ، بل أن تصنّ جماراهتا لألمم املتقدمة

 الناتج املحيل االمجايل.

 أن جيب عىل إرسائيل  ."هذا التحدي ليس رفاهية، بل رضورة" :األمر غرينشتاينكام ير

يعتقد أن و ،عرش سنوات% عىل صعيد دخل الفرد يف ٤نمواً بمعدل كحد أدنى حتقق 

.يقولكام  الفجوة خطرية يف مستويات املعيشة بني إرسائيل والدول املتقدمة األخر :" 

وشعبنا غني باملهارات والتعليم. يف الوقت  ،لدينا من أفضل القطاعات عاملياً  األعاملقطاع 

ذاته فإن جودة احلياة وجودة اخلدمات احلكومية منخفضة يف إرسائيل، بالنسبة للكثريين 

رهمهي فإن اهلجرة  دَ  )۱۱( ".فرصة لتحسني قَ
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املغرتبني اإلرسائيليني  منقياسية أعداداً ن ألمن املمكن أن يكون هذا األمر مبالغ فيه، 

جديد يمنح جزئياً لسنّ قانون  من الواليات املتحدة ودول أخر، حيث يرجع ذلك تعود

هناك  وبالطبعلوطن. إىل العائدين لسنوات اإليرادات األجنبية لعرش  عىلاً يرضيبإعفاء 

 .Iالعيش نوعية" تدخل ضمن قرارات الدخل إىل جانبأخر عوامل 

 ،بشكل أرسع هااقتصادأن تنمي  إرسائيل تستطيع، وينبغي، وجيب عليها فكرة أنلكن 

. من بني كل التهديدات والتحديات التي تواجه إرسائيل، فلعل فذلك أمر بالغ األمهية

التغلب  ينطوي عىلألنه عظم. احلفاظ عىل النمو االقتصادي يمثل التهديد األ نالعجز ع

لةمشاكل لإيالء االهتامم لالسياسية و عىل العقبات ، وربام اً ندرأساساً . متتلك إرسائيل املهمَ

ة األعامل؛ وما تفتقده إرسائيل هو اً يولد كالً من اإلبداع وريادمؤسساتيو اً ثقافي فريداً 

ائييل. حلسن حظ إرسائيل يف املجتمع اإلرس هذه املوجوداتنرش إصالح لتضخيم وسياسية 

يف بلدان مثل سنغافورة. يتضح أن تغيري السياسات لربام هو أسهل من التغيري الثقايف، كام 

أرغب بشدة أن تكون لدي " :النيويورك تايمزصحيفة  يف توماس فريدمانيرشح األمر 

 وأشياء حول وسياسة احلكومة ألمور املاليةايف معظمها  مشاكل إرسائيل، والتي ختص

 )۱۲( "ألن مشكلة سنغافورة حمصورة يف الثقافة. ،مشكلة سنغافورةالبنية التحتية، بدالً من 
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 الخاتمة

 املتقدمةالتقنية  ومزارع

 *تتجرأھو أن  األكثر أھمیةإن األمر 
 شمعون بیریز

 

حد غرف اجللوس بمنزل الرئيس، مل نكن متأكدين كم جيب علينا إيف  كنا ننتظرعندما 

، والعضو األخري من اجليل ذو اخلمسة والثامنني عاماً . شمعون برييزاالنتظار ملقابلة الرئيس 

 ديفيد بن غورينمسريته املهنية إىل جانب  برييزاملؤسس الذي مازال حيتل منصباً هاماً. بدأ 

املناصب الوزارية تقريباً، من  مجيعواستمر باخلدمة يف والعرشين، عندما كان يف اخلامسة 

 .أيضاً  نال جائزة نوبل للسالم خالل هذه املسريةكام فرتتني انتخابيتني كرئيس وزراء.  بينها

يف اخلارج، يعترب واحداً من أكثر االرسائيليني احرتاماً. أما يف الوطن فتثري سمعته جدالً 

التي أُبرمت باملصافحة و، ١٩٩٣ املقام األول كأب اتفاقية أوسلو يف برييزعرف واسعاً. يُ 

يف حديقة البيت األبيض،  بيل كلينتونبحضور  اسحاق رابنيو يارس عرفاتبني  الشهرية

بالنسبة للعديد من  رمزاً لألمل الكاذب واإلرهاب واحلربالحقاً  أصبحتولكنها 

 االرسائيليني.

هذا ما كنا ليس يف الدبلوماسية االرسائيلية، ولكن  برييزأثر  أن نبالغ يف الصعبمن 

، لكناألمر األقل شه .باحلديث معه حوله باملقام األولمهتمني  قل أمهية، كان األليس  رةً

  درةباتحرك واملعىل الأي أن متلك الشجاعة  * *
                                                           



  

يوماً  يسبق له أن أمىضفهو مؤسس صناعات. مل  ،كرائد أعامل تسلسيلدوره الفريد جداً 

بن احلقيقة فقد أخربنا أنه ال هو وال . يف عىل اإلطالق يف األعامل التجارية من حياته

مسببات  أحدحلكومة كان يف ا برييز هنجعن االقتصاد. لكن  شيئاً ن اكانا يعرف غوريون

 الرشكات الناشئة. انطالق

اهليكل  هو به االبتكاريدولة ارسائيل. الذي مل يكن اليشء  إعالنيف كيبوتز قبل  برييزنشأ 

.  حتوالً  تشكلكانت  بحد ذاهتا التيئله وسابل ؛ فحسب االجتامعي واالقتصادي ضخامً

يف عندما جلسنا أخرياً  رسيعاً لتلك النقطة  برييزأشار  "الزراعة أكثر ثوريةً من الصناعة"

 قادة العامل. عدد من و بن غوريونمكتبه املحاط بالتذكارات من 

هتا الزراعية سبع خالل"كام قال لنا:   ةعرش مخس وعرشين سنة، ضاعفت ارسائيل غالّ

مخس وتسعون باملئة علم، ومخسة " :لكن الزراعة ذلكالناس ال تالحظ  "مرة. هذا مذهل.

 "باملئة عمل.

االرسائيليون  جيد من أن لطوي زمن، قبل مكانير التكنولوجيا يف كل أنه  برييز بدا 

 كامبقوة؛  برييزلدعم  ديفيد بن غورين مماثلة. ربام كان هذا أحد أسباب حالة يف أنفسهم

 أن بن غوريوناعتقد " مفتوناً بالتكنولوجيا أيضاً: "جوزالرجل الع"كان  :برييزيذكر 
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احلالية؛  بالتقنيةبأنه ال يكفي يف اجليش أن تكون متزوداً يقول  املستقبل هو العلم. كان دائامً 

  ".*الغد بتقنيةبل جيب عليك أن تكون متزوداً 

واملغامر األمريكي  برييزبدأ ة. تقنيق الحامال لقب فري برييز و بن غوريونلذا أصبح 

فوق القطب عام  حتليقهامصناعة الطريان أثناء إنشاء باحللم حول  شويمرآل الطائش 

ال نستطيع صناعة دراجة ". لكن عندما عادا إلرسائيل، اصطدما بمعارضة صلبة. ١٩٥١

فاشلة ت الناشئة أيام كانت صناعة الدراجا، يف برييز لـقال الوزراء  هكذا "هوائية حتى،

كان الالجئون يواصلون غمر البالد، واملواد الغذائية األساسية مازالت مقننة. و، بالفعل

  االنتصار. برييز، استطاع بن غوريونلكن مع دعم 

طبت بنفس الطريقة. حيث بدت بالبدء بصناعة نووية قد شُ  برييزفكرة كانت الحقاً، 

ليني يف هذا املجال. وزير املالية الذي آمن أن ، حتى من قبل علامء ارسائيللغايةطموحة 

من اجليد جداً أنك ": برييزـ االقتصاد االرسائييل جيب أن يركز عىل صادرات النسيج، قال ل

ل  معتادةلذا مع خمالفة  "أتيت إيل. أؤكد لك أنك لن حتصل عىل قرش واحد. للقواعد موّ

عىل العلامء املؤسسني،  برييزة، والتفّ بطريقة ما مرشوعاً خارج املوازن برييز و بن غوريون

 أرسل بعضاً منهم للتدرب يف فرنسا.، فبدالً من ذلك نيونوذهب للطالب يف معهد خت

أي  منذ أوائل الستينات دون، والذي بدأ عمله ديمونهمفاعالً نووياً قرب  :كانت النتيجة

 In the army it’s not enough to be up to date; you العبارة الدقيقة كام وردت هنا باإلنكليزية هي: *

have to be up to tomorrow 

                                                           



  

، أصبحت ٢٠٠٥ام عتذكر التقارير. يف بداية صنع قوة ارسائيل النووية كام و وادث،ح

 )۱( اءات االخرتاع النووية.ربلارسائيل عارش أكرب منتج 

مل يقف عند هذا احلد. عندما كان نائباً لوزير الدفاع ضخّ األموال يف مركز  برييزلكن 

كانت  - ل مفهوم ربامبشك -القيادة العسكرية والتي مما أثار سخط أبحاث وتطوير الدفاع، 

 النقص املزمن لألسلحة والتدريب والقوة البرشية. قلقاً حيالأكثر 

صص مجايل التيناجتها اإلمن نسبة أكرب ارسائيل العامل ب اليوم، تسبق للبحث والتطوير،  ختُ

حمققةً سبقاً تقنياً حاسامً لكل من األمن القومي والقطاع التقني املدين الذي يقود االقتصاد. 

بناء األمة اإلبداعي سيد جت برييزفيها  استطاعالطريقة التي  يهعىل أية حال،  هنا الفكرة نإ

 .من ريادة األعامل وطنيةالالة احل إىل هذه لتنتقل

كان اإلرسائيليون، مل يكن هذا التحول سهالً أو خمططاً أو متوقعاً. أتى الحقاً حيث أحبه 

خم املفرط بني حقبة املؤسسني من النمو من النمو املنخفض والتض "عقد ضائع"هناك 

من عرص عرب الزمن  امتد رابطو ة. لكنه أتى،قدماملرتفع والعرص احلايل من التقنية املت

 احلايل حيثجتفيف املستنقعات وزراعة الربتقال إىل عرصنا  حيث كان يتماملؤسسني 

 .احلواسيب الرشكات الناشئة ومصممي معاجلات

كانت بيئة املؤسسني اشرتاكية ومعادية  يف فرتة. الرابطم بقوة هذا يشعر رجال األعامل اليو

 إيريلكام يقول  "ح ألنك خترتع شيئاً،مرشوعة لتحقيق الرب وسيلةهناك "اآلن و للربح،

إنك ال تتاجر بالسلع أو تقوم بتمويل " حد أكرب رواد األعامل يف ارسائيل:أوهو ، مارغاليت
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خترتع عقاراً جديداً أو  تل من أجل البرشية. أن. أنت تقوم بعمفحسبأحد األشخاص 

ح رشحية ح الت ،*الكرتونية جديدة. تشعر وكأنك فالّ ة. ترتدي ثياباً غري قدماملت اتقنيفالّ

ليس  ،رسمية. جالساً مع زمالئك من وحدتك يف اجليش. تتحدث عن أسلوب حياة

 ثم يتابع ."أيضاً بالرضورة حول املال الذي ستجمعه، رغم أنه من الواضح أنه كذلك 

 ".حول خلق األشياءهي قصة الصهيونية ة: اجلديد الريادة" :مارغاليت

 ن وطنية املؤسسني،م مزجيف الواقع، إن الذي جيعل املزيج االرسائييل احلايل قوياً جداً أنه 

التي هلا جذورٌ عميقة يف  ،حيال الندرة واملحنة والفضول والقلق املستمروالوعي  والدافع،

املسامهة األعظم للشعب اليهودي يف " :برييزكام رشح لنا االرسائيليني واليهود.  تاريخ

 "ولكنها جيدة للعلم. سيئة للسياسيةالتي هي " :أضافثم  "التاريخ هي عدم الرىض،

متحدثاً عن حالة كل من االرسائيليني  برييزقال  "طوال الوقت تريد التغيري والتغيري،"

من  تصلكل تقنية " :ه تقريباً من كل ضابط ارسائييل قابلناهما سمعنا مكرراً واليهود. 

لكن نفس  "يقومون بإجراء تعديالت عليها. أمريكا، تأيت للجيش ويف غضون مخس دقائق

هناك حاجة هنمة إلدخال التعديالت  اإلرسائييل،اليشء أيضاً حيدث أيضاً خارج اجليش 

رة ذاهتا عن تأسيس ارسائيل. مؤسيس يمكن تتبع هذا املوضوع للفك  واالخرتاع والتحدي.

أمة "كانوا يبنون ما يمكن أن يطلق عليه أول  -أو الرواد الوطنيون -الدولة احلديثة 

 يف التاريخ. " start-up nation صاعدة

حذكر املؤلفان كلمة   *  ة!عربيهنا باللغة ال فالّ

                                                           



  

انبثقت من رضبة حظ، بجرة قلم من القوة االستعامرية  ،بالطبع ،أمم أخر عديدة

من قبل  ١٩٢١كانت قد أُنشئت عام  بيل املثالالراحلة عنها. األردن املجاورة عىل س

 ، الذي كان قد قرر تسليم عشرية اهلاشمية مملكة.ونستون ترششل

بلدان أخر، مثل الواليات املتحدة كانت منتجةً للعمل املبدع احلقيقي أو العملية 

رنسا انكلرتا وف كام يفببطء خالل قرون،  تراكم الوطني الذي  من االندماجالثورية، بدالً 

أي منها مل تكن نتيجة مثل هذا اجلهد الواعي لبناء نسخة حديثة من البداية  لكنوأملانيا. 

 ألمة قومية قديمة.

إىل بعض البلدان احلديثة، بالطبع، يمكن تتبع تراثها لإلمرباطوريات القديمة: ايطاليا 

تلك املناطق  لشعوب التي عاشت يفإىل اإلغريق، والصني واهلند الرومان، واليونان إىل ا

يف استمروا السكان األصليني  أن آالف السنني. ولكن يف كل احلاالت األخر، إمامن 

دون أن يفقدوا السيطرة عىل أرضهم جيال وصوالً لألجيال املعارصة، األمن  سلسلة قديمة

نها جمدداً. مؤسسو مأبداً، أو أن الشعوب القديمة قد اختفت ببساطة، ومل يعد يسمع يشء 

ملحاولة إنشاء دولة حديثة من العامل األول يف املنطقة التي فقط يل كان لدهيم اجلرأة ارسائ

 نفي منها أسالفهم قبل ألفي عام.

هلذا الكتاب: ما الذي جيعل ارسائيل مبدعة وناجحة  الرئييسما هو جواب السؤال  إذن

الذي نارصه  نوعالمن  جمموعة (عنقود) تقليديةجداً؟ إن التفسري األكثر وضوحاً يكمن يف 

ديب حاولت أن و يتجسد، وادي السيليكون ،األستاذ يف هارفرد مايكل بورترالربوفسور 
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عىل تقارب عميق من اجلامعات العظمى، والرشكات الكرب،  هذا التفسري تبدع. يشتمل

من  خزانو الذي يربطهم بام يف ذلك كل يشء من املزودين، االقتصاديوالناشئة والنظام 

هو دور  املجموعة. جزء من هذا أكثر وضوحاً يف املُخاطر، ورأس املال هلندسيةا املوهبة

يف وحدات و املتطورةنظمة األعمليات البحث والتطوير يف باجليش يف ضخ متويالت 

واملوارد  لكل من التقنياتاالستثامر الكبري هذا االمتداد من  حيث يصل النخبة التقنية،

 البرشية يف االقتصاد املدين.

لد كوريا ورس نجاح ارسائيل متاماً. لد سنغافورة نظام تعليمي قوي. يفال  هذاكن ل

لوجودها. فنلندا والسويد والدنامرك  خطرياً تواجه هتديداً أمنياً  ومازالتجباري إجتنيد 

وايرلندا هي بلدان صغرية نسبياً ومتتلك تكنولوجيا متقدمة وبنية حتتية ممتازة. وكانت قد 

بعض  توكانمن براءات االخرتاع وسجلت معدالت نمو اقتصادي قوية.  أنتجت الكثري

أرسع وملدة أطول من ارسائيل ومتتعت بارتفاع مستو املعيشة  نمواً  تهذه الدول قد حقق

فيها. ولكن أياً منها مل تكن قد أنتجت عدداً مقارباً حتى من الرشكات الناشئة أو جذبت 

 ة.املُخاطرجنبية مستويات مرتفعة من االستثامرات األ

التي  "حركة الرشكات الناشئة"ساعد يف تأسيس  ،رجل أعامل فنلندي آنتي فيلبونني

فنلندا هي موطن واحدة من أعظم رشكات التكنولوجيا يف إن . ArcticStartup تُدعى

هواتف املحمولة. كثرياً ما ينظر االرسائيليون إىل فنلندا الرشكة املصنعة لل Nokia :العامل

يريدون أن يعرفوا ملاذا مل تنتج ارسائيل رشكة  "؟ أين نوكيا اخلاصة بنا " :ون أنفسهمويسأل
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وضع الرشكات الناشئة يف  عن فيلبونني تقنية كبرية وناجحة كنوكيا. لكن عندما سألنا

 ،ينتج الفنلنديون الكثري من براءات االخرتاع يف جمال التكنولوجيا": لنا احلالفنلندا، رثى 

االستثامر األويل  يبلغ يف نموذج الرشكات الناشئة. انا يف االستفادة منهولكننا فشل

هو أعىل بعرش مرات يف ارسائيل حوايل ثالثمئة ألف يورو، بينام يف فنلندا للرشكات الناشئة 

 وعمليات بيعها ،من فنلنداأيضاً تنتج ارسائيل رشكات ناشئة أكثر بعرش مرات كام . تقريباً 

يف ثق أننا سنر الكثري من النمو االقتصادي، لكننا متخلفون كثرياً أقرص وأرسع. أنا وا

  )۲( ".حتى اآلنوراء ارسائيل والواليات املتحدة تطوير ثقافة الرشكات الناشئة 

من الواضح . كمصدر قوة فيلبونني ا، يراهالرشكات الناشئة ببيع هيتم االرسائيليونبينام 

ارسائيل ما تبحث عنه بلدان أخر البلدان التي تعترب يف طليعة املنافسة  حتى ،أن لد

التي متتلكها بالفعل و - جمموعات املؤسساتية التي تصنع العاملية. باإلضافة إىل العنارص

 الثقايف اجلوهرهذه البلدان األخر هو  هقدتفت ماأن حيث  -فنلندا وسنغافورة وكوريا

، وأن تكون ومن العزلة والتواصلوتوجيه فرق العمل،  العدوانيةني عىل خليط غني من املب

 صغرياً ولديك أهداف كبرية.

، لكن دراسة قام هبا ةسهل مفخرةذلك اجلزء الثقايف املخفي من اقتصاد ما ليس  قياسإن 

. ذلكجزء من  ألقت الضوء عىلأساتذة جامعيون تقارن بني ثقافات ثالثة ومخسني بلداً 

حاولت الدراسة تصنيف البلدان وفق ثالثة معايري ترتكز أساساً عىل مكان العمل: هل هم 
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تبية ، أكثر أنانية أم عفويةأم أكثر مساواة بني املوظفني، أكثر حزماً أم أكثر  (هرمية) أكثر رُ

 )۳( أكثر تشاركية؟

من  املرءعادية من اخلواص الثقافية. قد يتوقع ائيل جمموعة غري ت الدراسة يف ارسوجد

قد و. عفويةيكونون أقل سبالتايل هم ، ف(أنانيون) رسائيل، حيث يعترب الناس فرديونكإبلد 

توقع أن الطموح الشخيص سيتعارض مع عمل الفريق. وسيتوقع بشكل مسبق أيضاً أن  يُ

تبية مندفعاً جمتمعاً  . يف الواقع حققت ارسائيل درجة عالية سل هرمي)(تسل سيكون أكثر رُ

ن وإذا كان االرسائيليون تنافسي. (األنانية) والفردية العفويةو يف املساواة بني املوظفني

إذا كانوا فرديني جداً فكيف يتوافق و "؟أقل حزماً "ن، كيف يمكنهم أن يكونوا يوعدوانو

تبيةفقدان الو "األفقية (املساواة)"ذلك مع   ؟رُ

 وكلٍ  ،"األفقية"و االندفاعمن  وجود كلٍ بهي ارسائيل، اخلواص املتناقضة عىل ما يبدو  يف

يف  اإلرسائيلينيتصبح مفهومةً عندما ترمي العديد من التي من الطموح والتشاركية 

، لكن همتنفيذ مهمت هميف اجليش. يتعلمون هناك أنه جيب علي خالهلاالتجربة التي يمرون 

دون  قيادة: ليس هناك "اتبعوين"قيام بذلك هي كفريق. نداء املعركة هو الطريقة الوحيدة لل

أي شخص يُرتك ال مع بعضهم ومعك.  ليلتحموادون أن تلهم فريقك و ،مثال شخيص

توقع منك االرجتال، حتى لو كان  دتكيايك احلد األدنى من التوجيه من ق. لدوراءهم ويُ

صغرياً، فأنت تدعوا األعىل منك ذلك يعني خرق بعض القواعد. إذا كنت ضابطاً 

 .ذلكبأسامئهم األوىل، وإذا رأيتهم يقومون بعمل ما بشكل خاطئ تقول هلم 
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إذا متيزت يف املدرسة الثانوية ملهاراتك القيادية أو نتائج اختباراتك العلمية أو كليهام، 

 كومتنحستصقل مهاراتك بقوة  لنخبة يف اجليش االرسائييل،فستتلقفك إحد وحدات ا

. يف املعركة، عىل اإلطالق صعوبةً العمل األكثر ب القيام وتكسبك جتربة حتدي اً مكثف اً تدريب

توقع منك أن تتخذ تدير ستعطي أوامرك لعرشات اجلنود و معدات بماليني الدوالرات ويُ

قرارات مصريية تتعلق باحلياة واملوت. يف وحدات النخبة التقنية، ستكون مسؤوالً عن 

بضعف ة لألنظمة األكثر تقدماً، ما يعطيك خربة قد ال يملكها شخص مشاريع تطويري

وعندما تنهي خدمتك العسكرية، فإن كل ما ستحتاجه  عمرك يعمل يف القطاع اخلاص.

إلطالق رشكتك الناشئة هو مكاملة هاتفية إذا كانت لديك الفكرة الصحيحة. كل فرد 

أو يعرف كيف  اً مستثمر يعملش يعرف شخصاً يف عائلته أو جامعته أو فرقته يف اجلي

يساعد. كل شخص يمكن الوصول إليه عرب اهلاتف املحمول أو الربيد االلكرتوين. 

الباردة مقبولة ولكنها ال تكون باردة كلياً عىل اإلطالق؛ كل شخص تقريباً  اتاملكامل

 إطالقشخص ما قد حيتاج لالتصال به أو هبا ليستطيع مع يستطيع أن جيد بعض الروابط 

 "اجلميع يعرف اجلميع." :فاردي يويساملرشوع. كام أخربنا 

وبشكل أكثر أمهية، فإن تأسيس رشكة ناشئة أو االنطالق يف جمال التكنولوجيا املتطورة قد 

يقوم به الشاب االرسائييل الطموح. مثل األم  "اعتياديةً "و  أصبح األمر األكثر احرتاماً 

م االرسائيلية راضية عن ابنها الذي أصبح طبيباً أو اليهودية التقليدية، يمكن أن تكون األ

املستثمر "حمامياً، ولكنها عىل األقل ستكون فخورة جداً بابنها أو ابنتها الذي أصبح 
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. الذي يكون يف معظم البلدان أمراً استثنائياً أصبح يف ارسائيل مساراً وظيفياً "الريادي

ا اجلميع بأنه حتى يف ارسائيل، فنسبة نجاح اعتيادياً، عىل الرغم من احلقيقة التي يعلمه

الرشكات الناشئة منخفضة. من املقبول أن حتاول وتفشل. النجاح هو األفضل، لكن 

 سريتك الذاتية.بل يُعترب خربة هامة تضاف إىل  الفشل ليس وصمة عار؛

يد) (العناق املجموعاتالعنارص التقليدية من  من مزيجهو نجاح ارسائيل يف رس إذن فإن ال

االرسائيلية الفريدة التي تعزز مهارات وخربات األفراد  العنارصمع بعض  ،التقنية

 ،زودة إياهم بروابط قوية وسلسةموجتعلهم يعملون سويةً بشكل أكثر فعالية كفريق، 

فإن هذا يثري تساؤالً: إذا كانت  . بالنسبة للمراقبني اخلارجينيمتناميو مؤسس جمتمعضمن 

البلدان  هيمكن أن تتعلم يذ الإلرسائيلية فريدة باإلرسائيليني، فاما "الرسية اخللطة"

 ؟منهااألخر 

. عىل خالف املوارد أيضاً  مورد متجدد إال أنهيعترب نادراً، اإلبداع  يف حني أنحلسن احلظ، 

يمكن لألفكار أن تنترش وتفيد أي بلد يستطيع استغالهلا، وبغض فالطبيعية املحدودة، 

عت فيه.  النظر عن املكان إذا كنت متلك تفاحة " :جورج برينارد شوكتب كام الذي اخرتُ

. لكن إذا كان لديك إذن وأنا أملك تفاحة وتبادلنا التفاح، كلينا بقي لديه تفاحة واحدة

 )٤( "فكرتان.كل منا  سيكون لدفكرة وأنا لدي فكرة وتبادلنا هذه األفكار، فعندها 

كل رشكة من تلقاء نفسه، فإن من حيث املبدأ، وينترش مورداً غري حمدود بينام يعترب اإلبداع 

الرشكات العاملية الكرب منذ  تقريباً تسعى لتحقيق أكرب فائدة من هذه العملية. تعلمت
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ة زمن أن أسهل طريقة لالستفادة من اإلبداع االرسائييل هي من خالل رشاء رشكات ناشئ

. يف هذه العوملة معاً  األمرينأبحاث وتطوير يف ارسائيل أو كال ارسائيلية أو تأسيس مركز 

حاولة نسخ ملللرشكات العاملية  رضورة ليس هناكاملتزايدة واحلركة نحو املصادر املفتوحة، 

الوصول مكانية إمن البلدان التي متتلك ميزة نسبية يف التصنيع أو اإلبداع أو  لعمبيئات ال

 إقليمية.سوق ل

 الثابت الوحيد،اليشء ق العاملية يعترب التغيري هو ه يف السوأنتفهم  الكرب معظم الرشكات

من املمكن ف عالوة عىل ذلك،امليزة التنافسية عىل املد البعيد.  أسساإلبداع هو أحد و

هناك فوائد مشرتكة وللبلدان والرشكات أن تستغل اإلبداع الذي ينشأ يف مكان آخر، 

 تكون مصدر إبداع.أيضاً يف أن وطنية و

مؤسس فرع انتل هلذه الغاية، قد يكون من املمكن تقليد البيئة اإلرسائيلية. عىل سبيل املثال 

، وجد أنه من الرضوري القيام هبذا حتى يف ارسائيل نفسها. دوف فرومهانارسائيل يف 

حدثت ما ي سيغلق إذا األخري الذ إنتلمصنع "ارسائيل -نتلقيادته إلبشعاره املبتكر 

عندما وجد موظفوه أن هذا الوصف سيكون سلبياً جداً، غري شعاره ليصبح  "أزمة.

بمعنى أن اهلدف كان النجاح لكن احلافز هو البقاء، والذي قد  "خالل النجاح النجاة من"

أن " :فإن مفتاح نجاح أي رشكة كبرية هو فرومهانـ أبداً. بالنسبة ل ياً دهيب اعتبارهال يمكن 

 )٥( "تبقى يف جو الرشكة الناشئة غري املستقرة.
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 إلقامةالبلدان الديمقراطية األخر ليس لدهيا أي سبب  ففي حني أن باإلضافة إىل ذلك،

يكون صعباً بام و ،كإرسائيل، من برنامج خدمة وطنية الزامية أو تطوعية مرشوع عسكري

شيئاً مثل  -قبل أن يدخلوا اجلامعة -الكفاية ليعطي الشباب الذي هم يف سن اجلامعة فيه 

اخلربة اإلرسائيلية التي كومهارات تنفيذ مهمة موجهة  ،والعمل ضمن فريق ،مهارة القيادة

 االجتامعي التكافليزيد من شأنه أن  كهذا برنامجيتم تلقيها خالل اخلدمة العسكرية. 

عائلة أو أكان أن ختدم شيئاً أكرب من نفسك، سواء  :تعني غرس قيمةويساعد يف  ،أيضاً 

عىل سبيل املثال الرجال والنساء يف اجليش األمريكي ينتقل . عندما وطنجمتمع أو رشكة أو 

خربهتم العسكرية عندما يتقدمون عىل تأكيد الال جيب نصحهم بعدم  ،للحياة املدنية

 للحصول عىل عمل.

بول ضخمة.  اإلبداعالرهانات عىل تزايد فإن  الواقع بالنسبة للعامل، ويف ،بالنسبة ألي أمة

أشار  ،"نظرية النمو اجلديدة" من أصحابالذي يعترب أحد االقتصاديني البارزين  رومري

 أعىل بنسبة كان ١٩٩٢و ١٨٧٠ عامي إىل أن معدل النمو السنوي للواليات املتحدة بني

الواليات  حتتفظ هبا التي ةالتنافسي املقدرة هذه قد أنمن اململكة املتحدة. يعت باملئة ۱,۸

يقرتح و )٦( "إلبداع أفضل. التي تقودسابقة تارخيية بالنسبة إلنشاء املؤسسات " ياملتحدة ه

النمو واهلندسة قد يرسع  ني والطالب اجلامعيني يف جماالت العلومجيأن دعم اخلر رومري

 "portable fellowships الزمالة املتنقلة"االقتصادي. باإلضافة أيضاً ملا يسمى بنظام 
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الحتياجات ا تلبية الذي سيشجع مدراء املختربات واألساتذة اجلامعيني للتنافس عىل

 فقط. بأنفسهملطالب، وليس لة يواملهن يةبحثال

ماوراء  "بـ  قد متتي واإلنتاجية إىل أن القفزات األكرب يف النمو االقتصاد رومرييشري 

التي زادت عملية توليد ونرش األفكار. كانت براءات االخرتاع  "meta-ideas األفكار

التي تم اخرتاعها من قبل الربيطانيني يف القرن  اهلامة وراء األفكاراموحقوق النرش من 

م األمريكيون اجلامعات البحثية العرصية يف ال يف حنيالسابع عرش،   ،قرن التاسع عرشقدّ

 ونظام املنح البحثية التنافسية التي تعتمد عىل مراجعة النظراء يف القرن العرشين.

دعم األفكار. وال ماذا ستكون الفكرة الرئيسية التالية لن ال نعرف ع" :رومريكام كتب 

، أن البلد الذي سيتوىل القيادة يف األولهناك تنبؤان مضمونان.  لكن. نعرف أين ستظهر

إبداعاً أكثر فعالية لدعم إنتاج األفكار  قرن احلادي والعرشين سيكون الذي يطبقال

 )۷( "جديدة من هذا النوع. ماوراء أفكار، فستُبتدع الثايناجلديدة يف القطاع اخلاص. أما 

 التايلمنا الوقت. حان موعده  ، نفدبرييزاجتامعنا مع الرئيس حوايل ساعة ونصف من  بعد

تحرضنا لالنرصاف، ولكن عندما وقفنا للقيام بذلك، تأنّى للحظة فحسب جدول أعامله، 

وهذا ما فعلناه، استعرض  "نستطيع أن نكمل؟ لكيمل ال ترجعا بعد نصف ساعة " :ثم قال

السنوات  لنا ما يمكن أن تكون رسالته لرواد األعامل وصانعي السياسات اإلرسائيليني يف

 نامذج هائلةصبح هناك مخس صناعات جديدة. اتركوا الصناعات القديمة. سي "القادمة: 

 -فهناك نقص يف املعلمني -أجهزة التعليم والتقانة احليوية، واملياه، وجديدة من الطاقة، 
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أبحاث تقنية النانو ذا دور فعال  برييزاعترب  كام ".من الداخيل للدفاع ضد اإلرهابواأل

بكل هذه الصناعات اجلديدة  (تقنية النانو) تبطفسرت يف إنشاء التمويل، كام تنبأ أيضاً 

 باإلضافة لصناعات أخر غريها.

 يف، الفكرة ليست هنا. أم ال قد اختار الصناعات الصحيحة برييزام إذا كان في ال نعلم

جديدة. كام صناعات  ويدعمليبتدع  "اخلوتزبه"وما زال لديه  من عمره اخلامسة والثامنني

تاريخ ارسائيل)، يندمج االندفاع للتفوق واإلبداع  و طواليفعلون يف املجتمع اإلرسائييل (

يف كتلة واحدة. يف قلب هذا االندفاع املشرتك هناك فهم فطري ملواجهة التحدي الذي يمر 

يصبح مصنع أفكار، التي تتضمن كالً كي به كل بلد متطور يف القرن احلادي والعرشين ل

. أخركن امأيف  واالستفادة من األفكار األخر املتولدةتوليد األفكار يف الوطن  من

ية. إن املستقبل ما وراء أفكارـ ل دالئلإرسائيل هي أحد مصانع أفكار العامل الرئيسية، وتوفر 

عملية تعاونية من مستويات عديدة، من الفريق، إىل الرشكة، إىل  وجعل اإلبداع حيدث ه

أن عدداً من البلدان قد أتقنت العملية عىل مستو الرشكات  يف حنيلعامل. البلد، إىل ا

الكبرية، قلة فقط أنجزت األمر يف املرحلة األخطر واألكثر ديناميكية من هذه العملية، 

إرسائيل  لذلك فعىل الرغم من أن وفقاً وهي يف الرشكات الناشئة املرتكزة عىل اإلبداع. 

لعامل، فالعامل لديه الكثري ليتعلمه من إرسائيل أيضاً. يف كال عندها الكثري لتتعلمه من ا

 .تتجرأ، هو أن برييزكام أخربنا  أمهيةاالجتاهني، األمر األكثر 
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 عن المؤلفَین

 

لحق للدراسات الرشق أوسطية يف جملس العالقات اخلارجية : Dan Senor دان سينور        .مشارك مُ

ن السياسة وعمل هبا، كام عمل بالرشق األوسط. كان أحد كبار مستشاري السياسة اخلارجية يف كتب ع

نح ألجل ذلك أعىل  احلكومة األمريكية، وكان واحداً من املسؤولني املدنيني األطول خدمة يف العراق، ومُ

الدفاع األمريكية يف قطر، وسام رشف يعطى ملدين يف البنتاغون. عمل أيضاً كمستشار للقيادة املركزية لوزارة 

يف كلية إدارة و وكمستشار االتصاالت والسياسة اخلارجية يف جملس الشيوخ األمريكي. درس يف إرسائيل

وسافر كثرياً يف معظم أرجاء العامل العريب. خالل مسريته املهنية، استثمر يف عدد من الرشكات  ،األعامل هبارفرد

و اليوم مع صندوق استثامر عاملي متمركز يف نيويورك. كثرياً ما تنرش الناشئة اإلرسائيلية واألمريكية، وه

 New York؛ وكتب أيضاً لصالح جرائد Wall Street Journal التحليلية يف جريدة سينورمقاالت 

Times وthe Washington Post  وthe Weekly Standard  وTime اآلن يف  سينور. يعيش

 مدينة نيويورك مع زوجته وولديه.
  

 .Jerusalem Postكاتب صحفي وحمرر سابق لصفحة يف جريدة  :Saul Singer سينجر ساول    

 Confronting Jihad: Israel’s Struggle: الذي حيمل عنوان ساولكتاب  مايكل أوريندعا املؤرخ 

and the World After 9/11 :" الكتاب الذي جيب عىل كل شخص قراءته، سواء كان متخصصاً أم غري

و  the Wall Street Journalلصالح  ساولكتب  "متخصص، وهيتم بالرشق األوسط.

Commentary و Moment  وthe New Leader  وbitterlemons  جملة الكرتونية)

عمل  كام .  PostGlobalو  Washington Post’s international blogإرسائيلية/فلسطينية) و

للجان املرصفية و كمستشار للشؤون اخلارجية بمجلس النواب ١٩٩٤قبل أن ينتقل إلرسائيل يف عام  ساول

 يف جملس الشيوخ. يعيش سينجر يف القدس اآلن مع زوجته وبناته الثالث.
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Extraordinary Land نیویورك: ۱۱۱، الصفحة ،Free press ،۲۰۰٥ 

 .apminder.comwww.g بیانات مقاییس المعیشة من  )۱۰(
)۱۱( Mark Twain  :كتاب ،The Innocents Abroad: or, The New 

Pilgrims’ Progress ، ھارتفورد، ٤۸۸الصفحة ،American Publishing 
Company، ۱۸۷۰ عام  

 ۲۰۰۸یار وآب ، مؤسس ورئیس معھد روت، أGidi Grinsteinمقابالت مع  )۱۲(
، الرئیس والمدیر التنفیذي لشركة غوغل، حزیران  Eric Schmidtمقابلة مع  )۱۳(

و وكالة رویترز، مدیر شركة مایكروسوفت في  Maayan Cohen؛ ۲۰۰۹
Herzliya ،۲۰۰۸أیار،  ۲۱: شركتنا إسرائیلیة تقریباً بقدر ما ھي أمریكیة،" ھآرتز 

آذار  ۲۹في  Forbes.comالصادر عن  ”,The Global 2000“تقریر  )۱٤(
؛ ۲۰۰۷

۳٤۱ 
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-biz_07forbes2000_Thehttp://www.forbes.com/lists/2007/18/
2000_Ind Name.html-Global  ؛ 

 ،” Recent International Mergers and Acquisitions“وتقریر 
4FD -4D4A-A7315http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/F0F 

AE5BF294B3C2.htm-CA2FA  ؛ وبحثClaros-Augusto Lopez 
 Irene Mia“ ،Israel: Factors in the Emergence of an ICT و 

Powerhouse ”،
-898B-http://www.investinisrael.gov.il/NR/rdonlyres/61BD95A0

5886 B1C4F08C/0/israelcompleteweb.pdf-A795-4F48  ۸؛ الصفحة .
التي تتضمن  Forbesأفضل خمسین شركة مختصة بالبرمجیات والتكنولوجیا في قائمة 

كات إسرائیلیة أو وذت على شرحشركة عالمیة، نصف ھذه الشركة قد است ۲۰۰۰أكبر 
 افتتحت مراكز للبحث والتطویر في إسرائیل.

)۱٥( Paul Smith،  النائب المباشر لرئیس شركة فیلیبس میدیكال، یقتبس عن
 ,Life Sciences in Israel: Inspiration, Inventionاالستثمار في إسرائیل، "

Innovation والتجارة والعمل ومركز الترویج " (وزارة اسرائیل للصناعة
 )۲۰۰٦لالستثمارات، 

، نائب الرئیس لشؤون التكنولوجیا واإلبداع في Gary Shainbergمقابالت مع  )۱٦(
 .۲۰۰۸شركة بریتش تیلیكوم، أیار وآب 

بي سي یونیفیرسال، نیسان ، نائبة رئیس شبكة ان Jessica Schellمقابلة مع  )۱۷(
 .۲۰۰۸وحزیران 

(18)David McWilliams ،  مقالة“We’re All Israelis Now,” ۲نیسان  ٥
۲۰۰٤ -israelis-lal-http://www.davidmcwilliams.ie/2004/04/25/were
now. 

 .eBayلقاء جانبي مع المدیر التنفیذي لـ )۱۹(
(20) Curtis R. Carlson المدیر التنفیذي لمعھد أبحاث ستانفورد الدولي، في مقالة ،

“We Are All Innovators Now,” مجلة ،Economist Intelligence 
Unit،۱۷  ۲۰۰۷ تشرین األول. 
(21) John Kao  :كتاب ،Innovation Nation: How America Is Losing 

Matters and What We Can Do to Get It Its Innovation Edge, Why It 
Back،  مطبعة: نیویوركصدر في ، ۳الصفحة Press Free ،۲۰۰۷. 
(22) Robert M. Solow بحث ،“Growth Theory and After,”  محاضرة

 .۱۹۸۷كانون األول  ۸جائزة نوبل، 
 .۲۰۰۹، آذار Kauffman Foundation مدیر،  rammCarl Schمقابلة مع  )۲۳(

۳٤۲ 
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 Paths to Prosperity: Promoting Entrepreneurship in theتقریر  )۲٤(
first Century-Twenty، ۲۰۰۹، كانون الثاني، غروب شركة مونیتور. 

(25) Michael Mandel مقالة ،Invent Its Way Back?”“Can America  ،
 .۲۰۰۸أیلول  BusinessWeek ،۱۱جریدة 

 

 الفصل األول: اإلصرار

، Scott Thompsonأُخذت المعلومات في القسم التالي من مقابالت مع )۱( )۱(
 Meg Whitman؛ ۲۰۰۹و كانون الثاني  ۲۰۰۸، تشرین األول Paypalرئیس 

 Eli Barkat؛ و ۲۰۰۸، تشرین األول eBayالتنفیذیة لـ الرئیسة السابقة والمدیرة
 ،Fraud Sciencesومستثمر أساسي في  BRM Groupالمدیر والمشارك المؤسس لـ

 .۲۰۰۹كانون الثاني 
)۲( (2)Leo Rosten كتاب ،The Joys of Yiddish،  نیویورك: ٥الصفحة ،

Hill-McGraw. 
)۳( (3) Loren Gary بحث ،“The Right Kind of Failure,” دوریة ،

Harvard Management Update  ۱ ۲۰۰۲كانون الثاني. 
 .۲۰۰۸حدیث جانبي مع مدرب طیران إسرائیلي، أیار  )٤( )٤(
)٥( (5)Paul Gompers  ،Anna Kovner ،Josh Lerner ،David S.  

harfsteinSc بعنوان  ۱۲٥۹۲، ورقة عمل رقم“Skill vs. Luck in 
Entrepreneurship and Venture Capital: Evidence from Serial 

Entrepreneurs,” صدرت عن ،National Bureau of Economic Research 
. ۲۰۰٦تشرین األول 

http://imio.haas.berkley.edu/williamsonseminar/scharfstein041207.
pdf 

)٦( )٦( Eric Weiner :كتاب ،The Geography of Bliss: One Grump’s 
Search for the Happiest Places in the World،  نیویورك: ۱٦۳الصفحة ،

 .Twelve ،۲۰۰۸مطبعة 
)۷(  )۷(Ian King مقالة بعنوان ،“How Israel Saved Intel,”  ، صحیفة 

Seattle Times ،۹  ۲۰۰۷نیسان. 
)۸( )۸(Shahar Zadok مقالة بعنوان ،“Intel Dedicates Fab 28 in Kiryat 

Gat,” صدرت عن ،Globes Online ،۱  ۲۰۰۸تموز. 
)۹( )۹(Globes Online :كتاب ،Infinite Loop: How Apple, the 

World’s Most Insanely Great Computer Company, Went Insane ،

۳٤۳ 
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  :Inside Intel“، اقتبس منھ Doubleday Business ۱۹۹۹نیویورك: مطبعة 
The Art of Andy Grove,”،  الصادر عنl Harvard Business Schoo

Bulletin  ۲۰۰٦كانون األول. 
)۱۰( )۱۰( David Perlmutter  في“Intel Beyond 2003: Looking for Its 

Third Act,”  بواسطةRobert A. Burgelman and Philip Meza  الخریجین
 .۲۰۰۳من كلیة ستانفورد إلدارة األعمال، 

 Mobile، نائب الرئیس والمدیر العام لقسم Shmuel Edenمقابلة مع  )۱۱( )۱۱(
Platforms Group  ۲۰۰۸، تشرین الثاني إنتلفي. 

)۱۲(  )۱۲(Ian King،  تقریر بعنوان“Intel’s Israelis Make Chip to 
Rescue Company from Profit Plunge,”، ۲۸  ۲۰۰۷آذار. 

)۱۳( )۱۳( Eliot A. Cohen :كتاب ،Supreme Command: Soldiers, 
Statesmen, and Leadership in Wartime،  نیویورك: مطبعة ۱٤٤الصفحة ،

Free Press ،۲۰۰۲. 
)۱٤( )۱٤(Dov Frohman   وRobert Howard  :كتاب ،Leadership the  

and How You Can Hard Way: Why Leadership Can’t Be Taught 
 Learn It Anyway  سان فرانسیسكو: مطبعة ۷الصفحة ،Bass-Jossey ،۲۰۰۸. 

 Intel’s Israelis“، مقالة: Ian Kingترتكز ھذه الفقرة على كالم )۱٥( )۱٥(
Make Chip to Rescue Company from Profit 

,Bloomberg.com Plunge,”، ۲۸  ۲۰۰۷آذار 
)۱٦( )۱٦(“Energy Savings: The Right Hand Turn,”   عرض فیدیو من

، على موقع شركة John Skinnerقبل 
 إنتل

tp://video.intel.com/?fr_story=542de663c9824ce580001de5fba3ht 
.1591cd5b5cf3&rf=sitemap 

 .Shmuel Edenمقابلة مع )۱۷( )۱۷(
)۱۸(  

 الفصل الثاني: میدان معركة رجال األعمال

  .Eric Schmidtاالقتباس الموجود أسفل عنوان الفصل مأخوذ من مقابلة مع إن         

 .۲۰۰۸، مؤرخ، كانون األول Abraham Rabinovichمقابلة مع  )۱( )۱(
)۲( )۲( Azriel Lorber :كتاب ،Misguided Weapons: Technological 

Failure and Surprise on the Battlefield مدینة ۸۰-۷٦، الصفحات ،
Dulles, Va مطبعة :ksPotomac Boo، ۲۰۰۲. 

۳٤٤ 
 

http://www.bloomberg.com/
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 .۲۰۰۸، باحث كبیر في مركز شالم، أیار Michael Orenمقابلة مع  )۳( )۳(
 Center for Strategic، زمیل رفیع في Edward Luttwakمقابلة مع  )٤( )٤(

and International Studies ۲۰۰۸، كانون األول. 
 كفیر، وحدة  Gilad Farhiیرتكز ھذا القسم على مقابلة مع الرائد القائد  )٥( )٥(

 .۲۰۰۸للمشاة، جیش الدفاع اإلسرائیلي، تشرین الثاني 
، رئیس قسم الموظفین، القوات Ephraim-Rami Ben اللواءمقابلة مع  )٦( )٦(

م الطیار ھو اسم وھمي حیث أن الجیش اسإن . ۲۰۰۸الجویة اإلسرائیلیة، تشرین الثاني 
 اإلسرائیلي ال یسمح بنشر أسماء معظم طیاریھ.

، الرئیس السابق Farkash-Aharon Zeeviمقابلة مع اللواء (احتیاط)  )۷( )۷(
 .۲۰۰۸، الجیش اإلسرائیلي، أیار 8200للوحدة 

، مؤرخ عسكري وباحث مقیم في معھد ck W. KaganFrederiمقابلة مع  )۸( )۸(
American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) ،

 .۲۰۰۹كانون األول 
، محامي و مقدّم (احتیاط) في الجیش اإلسرائیلي،  Nathan Ronمقابلة مع  )۹( )۹(

Festinger Law Offices-Ron۲۰۰۸ول ، كانون األ. 
، كانون الثاني Apax، شركة ُمخاطر، شریك Amos Gorenمقابلة مع  )۱۰( )۱۰(

۲۰۰۹. 
)۱۱( )۱۱( Amos Oz،  ،أیار  ۱٤خطاب في المؤتمر الرئاسي اإلسرائیلي، القدس

۲۰۰۸. 
 . Michael Orenمقابلة مع  )۱۲( )۱۲(
، عضو حزب اللیكود في Moshe Yaalonمقابلة مع اللواء (احتیاط)  )۱۳( )۱۳(

 .۲۰۰۸الكنیست ورئیس أركان سابق للجیش اإلسرائیلي، أیار 
)۱٤(  

 الفصل الثالث: شعب الكتاب

“ The، مقالة بعنوان  Patrick Symmesالمعلومات في ھذا القسم ھي من )۱( )۱(
Book,”  صدرت عن دوریةOutside ومقابلة مع  ؛۲۰۰٥، آبDarya Maoz ،

، Dorit Moralli؛ ومقابلة مع ۲۰۰۹، حزیران anthropologistعالمة إنسانیة 
 ۲۰۰۹في الباز ببولیفیا، آذار  ل لوبوإمالكة مطعم 

)۲( )۲(Aaron J. Sarna،  :كتابHistory of  Boycott and Blacklist: A
Arab Economic Warfare Against Israel،  الملحق، صدر في مدینة

Totowa, N.J:  مطبعةRowman & Littlefield   ۱۹۸٦عام. 

۳٤٥ 
 



  

)۳(  )۳( Chaim Fershtman and Neil Gandal :تقریر ،“The Effect of 
”the Arab Boycott on Israel: The Automobile Market, صدر في ،

Rand Journal of Economics  ۱۹۹۸ربیع  في ،۲۹ ، العدد٥الصفحة. 
)٤( )٤( Christopher Joyner اقتباس من ،Aaron J. Sarna ،Boycott and  

Blacklist: A History of Arab Economic Warfare Against Israel ،
 .xivالصفحة 

)٥( )٥( Sarna ،Boycott and Blacklist ٥۷-٥٦، الصفحتین. 
، Gemini Israel Fundsة، ُمخاطر، مشاركة Orna Berry مع مقابلة )٦( )٦(

 .۲۰۰۹كانون الثاني 
، كانون Forbesومشارك في  ُمخاطررأس مالي ، Gil Kerbs مع مقابلة )۷( )۷(

 .۲۰۰۹الثاني 
 .Edward Luttwak مع مقابلة )۸( )۸(
 .۲۰۰۹، أیار Red Herring، المدیر التنفیذي لـAlex Vieux مع مقابلة )۹( )۹(
)۱۰(  

 الفصل الرابع: ھارفرد وبرینستون وییل

 .۲۰۰۸(اسم وھمي)، آب  David Amirمقابلة مع  )۱( )۱(
 .۲۰۰۹، كانون الثاني مخاطر، رأس مالي Gil Kerbsمقابلة مع  )۲( )۲(
، نائب رئیس لشؤون التكنولوجیا واالبداع، Gary Shainbergمقابلة مع  )۳( )۳(

 .۲۰۰۸شركة بریتش تیلیكوم، آب 
، صدر في itiveness YearbookWorld Compet IMDكتاب  )٤( )٤(

Lausanne  بسویسرا: مطبعةIMD، ۲۰۰٥ 
 Gerson Lehrmanرئیس مجلس إدارة ، Mark Gersonمقابلة مع  )٥( )٥(

Group ۲۰۰۹، كانون الثاني. 
 .۲۰۰۸، أیار KCPS، أحد مؤسسي Tal Keinanمقابلة مع  )٦( )٦(
 ۲۰۰۸، مستثمر ممول، أیار  Yossi Vardiمقابلة مع  )۷( )۷(
 .۲۰۰۹مقابلة جانبیة مع مجند في الجیش األمریكي، كانون الثاني  )۸( )۸(
)۹(  )۹(David Lipsky،  : كتابAbsolutely American: Four Years at 

West Point مقابلة مع  ؛ وLipsky  ۲۰۰۹في آذار. 
ترتكز المعلومات في ھذه الفقرة بشكل كبیر على مقابلة مع العقید (احتیاط)  )۱۰( )۱۰(

John Lowry المدیر العام في شركة ھارلي دیفیدسون للدراجات الناریة، تشرین  ،
 .۲۰۰۸الثاني 

 .۲۰۰۸أیار  ،Vringo، المدیر التنفیذي لشركة Jon Medvedع مقابلة م )۱۱( )۱۱(

۳٤٦ 
 



  

قیادة الجیش للقیام بحملة عالقات عامة لسد الفجوة بین  الحادثةدفعت ھذه  )۱۲( )۱۲(
وعرض  Rolling Stone المدنیین والعسكریین، والتي تضمنت التواصل مع مجلة 

. وتوجت ھذه الجھود بكتاب دیمیة ویست بوینتعلیھا السماح لھا بالدخول لصفوف أكا
. ترتكز ھذه الفقرة أیضاً على مقابلة المؤلفان  Absolutely Americanدیفید لیبسكي 

 .۲۰۰۹، أیار John Abizaidللعماد 
، The Greatest Generation ،، كاتبTom Brokawمقابلة مع  )۱۳( )۱۳(

  .۲۰۰۹نیسان 
 White، المؤسس ومسؤول التوظیف في شركة Al Chaseمقابلة مع  )۱٤( )۱٤(

Rhino Partners ۲۰۰۹، شباط. 
آذار  ،One Bullet Away، مؤلف كتاب Nathaniel Fickمقابلة مع  )۱٥( )۱٥(

۲۰۰۸. 
(احتیاط)، قوات البحریة األمریكیة، شباط ، نقیب  Brian Ticeمقابلة مع  )۱٦( )۱٦(

۲۰۰۹. 

 

  الفصل الخامس: حیث یلتقي التنظیم بالفوضى

Military —“Field Listingوكالة المخابرات األمریكیة، تقریر  )۱( )۱(
Service Age and Obligation,”،  ۲۰۰۸كتاب حقائق العالم لعام. 

)۲( )۲( Mindef Singapore تقریر ،“Ministerial Statement on 
National Service Defaulters by Minister for Defence Teo Chee 

Hean,”، ۱۲۰۰٦كانون الثاني  ٦. 
)۳( )۳( Amnon Barzilai،  مقالة بعنوان“A Deep, Dark, Secret Love 

Affair,” -http://www.israelforum.com/board/archive/index.php/t
6321.html 

)٤( )٤( Mindef Singapore،  تقریر“Speech by Prime Minister Goh 
moration Chok Tong at the 35 Years of National Service Comme
Dinner,”، ۷  ۲۰۰۷أیلول. 

 ۲۰۰۰تموز  ٥ ”,BBC ،“Singapore Elder Statesmanأخبار  )٥( )٥(
orrespondhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_c

ent/820234 .stm  ۲۰۰۸لتشرین الثاني  یعود تاریخھا. 
 Israeli Companies“، مقالة بعنوان James Flaniganمقتبسة من  )٦( )٦(

Seek Global Profile,”،  ،۲۰۰۹أیار  ۲۰جریدة نیویورك تایمز. 

۳٤۷ 
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 Liftمؤسس ومدیر تنفیذي لـ  ، Laurent Haugمقابلة مع  )۷( )۷(
Conference ۲۰۰۹، أیار. 

، مؤسس ونائب الرئیس لشؤون التسویق Tal Riesenfeldمقابلة مع  )۸( )۸(
 .۲۰۰۸، كانون األول  EyeViewفي 

الة) من بحث (دراسة حأُخذت قد معظم المعلومات الواردة في ھذه المقطع  )۹( )۹(
 .Michael A. Roberto ،Amy C. Edmondson ،Richard M. Jأعدھا: 

Bohmer  بعنوان’s Final Mission,”Columbia“   كلیة ھارفرد إلدارة األعمال
، الذین أعدّا كتاب  Catherine Bly Coxو   Charles Murray؛ و ۲۰۰٦

Apollo،  الذي صدر فيBirkittsville, Md مطبعة ،Books South Mountain، 
صدر في  ، Apollo 13، الذین ألّفا  Jeffrey Klugerو    Jim Lovellو؛ ۲۰۰٥

ً Mariner Books، ۲۰۰٦نیویورك، مطبعة  مؤلف كتاب  Gene Kranz؛ وأیضا
Failure Is Not an Option: Mission Control from Mercury to Apollo 

13 and Beyond مطبعة  ،الذي صدر في نیویوركBerkley، ۲۰۰۹. 
)۱۰( )۱۰(Michael Useem،  كتابThe Leadership Moment: Nine 

True Stories of Triumph and Disaster and Their Lessons for Us 
All صدر في نیویورك: مطبعة  ،۸۱، صفحةThree Rivers، ۱۹۹۸. 

)۱۱( )۱۱( Roberta Wohlstetter  من تقتبسMichael A. Roberto, 
Richard M. J. Bohmer, and Amy C. Edmondson,  بحث بعنوان“Facing 

Ambiguous Threats,”  دوریة صدر فيHarvard Business Review،  تشرین
 .۲۰۰٦الثاني 

طیار مقاتل في القوات الجویة (اسم وھمي)،  Yuval Dotanمقابلة مع  )۱۲(  )۱۲(
 .۲۰۰۸إلسرائیلیة، أیار ا

 .Edward Luttwakمقابلة مع  )۱۳( )۱۳(
، مدیر برنامج الدراسات االستراتیجیة،  Eliot A. Cohenمقابلة مع  )۱٤( )۱٤(

كانون  ،Johns Hopkinsللدراسات الدولیة المتقدمة، جامعة   Paul H. Nitzeكلیة 
 .۲۰۰۹الثاني 

مقالة بعنوان  ،Thomas E. Ricksمن  Paul Yinglingاقتبس المقدم  )۱٥( )۱٥(
“A Brave Lieutenant Colonel Speaks Out: Why Most of Our 

Generals Are Dinosaurs,”،  مجلةForeign Policy ،۱  ۲۰۰۹كانون الثاني ،
http://ricks.foreignpolicy.com/posts/2009/01/22/a_brave_colonel_s

peaks_out_why_most_of_our_ generals_are_dinosaurs. 

۳٤۸ 
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 A“مقالة بعنوان  ،(جیش الوالیات المتحدة)  Paul Yinglingالمقدم  )۱٦( )۱٦(
Failure in Generalship,”،  صدرت في دوریةArmed Forces Journal، 

۲۰۰۷ ، 
http://www.armed forcesjournal.com/2007/05/2635198. 

  .Eliot Cohenمقابلة مع  )۱۷( )۱۷(
)۱۸(  )۱۸( Giora Eiland كتاب ،The IDF: Addressing the Failures “

of the Second Lebanon War,” in The Middle East Strategic 
, edited by Mark A. Heller2008–Balance 2007،  :صدر في مدینة تل أبیب

 .Institute for National Security Studies ، ۲۰۰۸مطبعة 
 .۲۰۰۹آذار  ،Carl Schrammاقتباس معّرف سابقاً من مقابلة مع  )۹۱( )۱۹(
)۲۰(  )۲۰( William J. Baumol, Robert E. Litan, and Carl J. 

Schramm كتاب ،Good Capitalism, Bad Capitalism, and the 
Economics of Growth and Prosperity،  صدر فيNew Haven  مطبعة :

Yale University Press، ۲۰۰۷  ؛Carl Schramm، “Economic Fluidity: 
A Crucial Dimension of Economic Freedom,”  مؤشر الحریة االقتصادیة

 Kim R. Holmes, Edwin J. Feulner, and Maryأُضیف من قبل  ،۲۰۰۸لعام 
Anastasia O’Grady  صدر في واشنطن العاصمة: مطبعة  ،۱۷الصفحةitage Her

Foundation، ۲۰۰۸. 

 

 الفصل السادس: السیاسة الصناعیة التي نجحت

"الناتج المحلي اإلجمالي واستخدام  ،المكتب المركزي لإلحصاء (إسرائیل) )۱( )۱(
 ،۲۰۰۸في الملخص االحصائي إلسرائیل  ،"۱۹٥٥ – ۱۹٥۰الموارد، في السنوات 

 . ۱٤.۱الجدول  ،٥۹رقم 
 

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_
tab=st14_01x&CYear=2008 . 

)۲( )۲(  Howard M. Sacher،  كتاب: From the A History of Israel
Rise of Zionism to Our Time  نیویورك: مطبعة  ،۳۰الطبعة الثانیة، الصفحة

Knopf، ۱۹۹٦ 
)۳( )۳( “Yishuv,”   في موسوعةEncyclopedia Judaica   ،الطبعة الثانیة

 .۱۰المجلد رقم  ،٤۸۹صفحة 

۳٤۹ 
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 :People of the Centuryكتاب :  ،/News CBSTimeاقتباس من  )٤( )٤(
One Hundred Men and Women Who Shaped the Last Hundred 

Years،  نیویورك: مطبعة  ،۱۲۸الصفحةSimon & Schuster ،۱۹۹۹. 
)٥(  )٥( Leon Wieseltier مقالة بعنوان ،“Brothers and Keepers:  

Zionism,” Black Jews and the Meaning of،  جریدةNew Republic ،۱۱ 
 .۱۹۸٥شباط 

 Once Politicians“، مقالة بعنوان  Meirav Arlosoroffاقتباس من  )٦( )٦(
Died Poor,”،  ،۲۰۰۸حزیران  ۸صحیفة ھآریتز. 

)۷( )۷( Daniel Gavron تقریر ،The Kibbutz: Awakening from 
opiaUt،  صدر في  ،۱الصفحةLanham, Md مطبعة ،Rowman & 

Littlefield، ۲۰۰۰. 
)۸( )۸( Bruno Bettelheim،  كتابThe Children  Bruno Bettelheim, 

Rearing and American Education-of the Dream: Communal Child، 
 .terSimon & Schus، ۲۰۰۱مطبعة  ،نیویورك ،۱۷-۱٥صفحات ال

)۹( )۹( Alon Tal،  دراسة بعنوانPollution in a Promised Land: An 
Environmental History of Israel،  صدر في  ،۲۱۹الصفحةBerkeley، 

 .University of California Press، ۲۰۰۲مطبعة 
)۱۰( )۱۰( Alon Tal۲۰۰٥ – ۲۰۰۳لوطني، السنوات ، "تقریر إسرائیل ا، 

. ۲۰۰٦تموز  (UNCCD)التفاقیة األمم المتحدة لمحاربة التصّحر 
http://www.unccd.int/cop/reports/otheraffected/national/2006/israel

eng.pdf-. 
)۱۱( )۱۱( Dina Kraft،  مقالة بعنوان“From Far Beneath the Israeli 

Desert, Water Sustains a Fertile Enterprise,”، ۲ ،صحیفة نیویورك تایمز 
 .۲۰۰۷كانون الثاني 

izmann Weھذه الفقرة ھي من مواقع الویب لـ المعلومات الواردة في  )۱۲( )۱۲(
Institute،  ومجموعة البحثیة لـYatir Forest  

http://www.weizman.ac.il/ESER/People/Yakir/YATIR/Yatir.htm، 
/ الصندوق الوطني الیھودي  the Keren Kayemeth LeIsraelو من 

http://www.kkl.org.il/kkl/english/main_subject/globalwarming/isra
eli% . 

)۱۳( )۱۳( Reut Institute،  دراسة بعنوان-“Generating a Socio 
economic Leapfrog,”، ۱۲۰۰۸ شباط ٤ 

۳٥۰ 
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 -institute.org/data/uploads/PDFVer/20080218%20-http://reut 
.%20 English.pdf-%20%20Hausman%27s%20main%20issues 

)۱٤(  )۱٤( Reut Institute،  دراسة بعنوان“Israel 15 Vision,”، 
institute.org/event.aspx?EventId=6-http://www.reut 

دراسة  ، ir PlessnerYakالمعلومات الواردة في ھذه الفقرة ھي من  )۱٥( )۱٥(
 The Political Economy of Israel: From Ideology toبعنوان 

Stagnation  صدرت في  ،۳۱-۱۱الصفحاتAlbany،  مطبعةState University 
f New York Presso، ۱۹۹٤ 

 .۲۸۸الصفحة  ،المرجع السابق )۱٦( )۱٦(
)۱۷(  )۱۷( David Rosenberg تقریر بعنوان .the Rise and —“Inflation

Fall,”  ۲۰۰۱صدر على موقع وزارة الخارجیة على االنترنت، كانون الثاني، 
http://www.mfa.gov.il 

)۱۸( )۱۸( CNNMoney.com مقالة بعنوان ،“Best Places to Do 
Business in the Wired World,”،  

eries/2007/biz2/0708/gallery.roadwarriorhttp://money.cnn.com/gall
sspecial 

)۱۹( )۱۹( Orna Yefet،  مقالة بعنوان“McDonalds,”،  صحیفةYediot 
Ahronot، ۲۹  ۲۰۰٦تشرین األول. 

 

 الفصل السابع: الھجرة : تحدي شباب غوغل

آذار  ،في الكنیست عن حزب كادیما عضو ،Shlomo Mollaمقابلة مع  )۱( )۱(
۲۰۰۹. 

جھد اإلنقاذ السري ھذا بمساعدة وكالة االستخبارات األمریكیة، بذل تم  )۲( )۲(
أمن سودانیین. وقد بقیت سراً بشكل كبیر ألسباب  يمسؤولحتى وعمالء محلیین، و 

قد تنتقد الحكومة لزعمھا التي و ،سیاسیة لحمایة السودان من أي ردود فعل عربیة
بمساعدة إسرائیل. عندما ظھرت قصة الجسر الجوي للعلن قبل األوان ضغطت البلدان 

ً حینھا. ترك ھذا األمر  حیثالعربیة على السودان إلیقاف الجسر الجوي،  كان قائما
 یوشع " تم إخالؤھم في العملیةأن یھودي أثیوبي محاصرین إلى  ۱۰۰۰حوالي 

Joshua"  والتي تمت بعد شھور قلیلة. ،سرائیل بقیادة الوالیات المتحدةإلى إ 
)۳(  )۳( Leon Wieseltier،  مقالة بعنوان“Brothers and Keepers: Black 

Jews and the Meaning of Zionism.” 

۳٥۱ 
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)٤( )٤(Joel Brinkley،  مقالة بعنوانIsraelis  “Ethiopian Jews and
Exult as Airlift Is Completed,”، ۱۹۹۱أیار  ۲٦ ،صحیفة نیویورك تایمز 

)٥( )٥(David A. Vise   وMark Malseed   كتابThe Google Story، 
 .Delacorte، ۲۰۰٥صدر في نیویورك: مطبعة 

مرموق، مركز  ئیس وزمیل ، ر Natan Sharanskyمقابلة مع  )٦( )٦(
Adelson Institute  للدراسات االستراتیجیة، مركزShalem،  ومؤسس لـYisrael 

B’Aliya،  ۲۰۰۸أیار. 
 Theاقتصادي ایرلندي ومؤلف  ،David McWilliamsمقابلة مع  )۷( )۷(

Pope’s Children،  ۲۰۰۹آذار. 
 Jerusalem Venture Partnersمؤسس  ، Erel Margalitمع  ابلةمق )۸( )۸(

(JVP)  ۲۰۰۸أیار 
 ۲۰۰۸كانون األول  ،Reuven Agassiمقابلة مع  )۹( )۹(
وّجھت الخارجیة األمریكیة المسؤولین  ،أصبح القانون حینھا أكثر صرامة )۱۰( )۱۰(

 Publicج لكي یصبحوا أكثر صرامة في تطبیقھم لـ "التھمة عامة القنصلیین في الخار
chargeالتھمة العامة ھي عدم قدرة الشخص على إعالة نفسھ  ،" وھي بند بقانون الھجرة

أو عائلتھ. في بدایات الكساد العظیم، رداً على الضجة التي حدثت ضد قوانین الھجرة 
تفسیر "التھمة العامة" لمنع االعتراف  القاسیة، تم تبلیغ القناصل في الخارج بتوسیع

بالمھاجرین الذین قد یصبحوا فقط في حالة "تھمة عامة" . وأصبح انتقاء المھاجرین 
 عملیة تخمینیة جداً 

)۱۱( )۱۱( David Wyman تقریر بعنوان ،Paper Walls: America and 
1941–the Refugee Crisis, 1938  الصفحةX  في نیویورك: مطبعة   صدر

Pantheon، ۱۹۸٥ 
الراغبین لیھود لدى اآمن  مالذیعتقد بعض الباحثین اآلن أن االفتقار لوجود  )۱۲( )۱۲(

ً  بمغادرة ً مھم عامالً  كانألمانیا واألراضي التي احتلتھا الحقا في خطط النازیین إلنھاء  ا
أن "تظھر الصورة الكاملة بوضوح  :ymanDavid Wوجود الیھود في أوروبا. یقول 

التحول إلبادتھم فقط بعد فشل وجاء السیاسة [النازیة] كانت إجبار الیھود على المغادرة، 
طریقة التھجیر، والتي یعود جزء رئیسي من سبب فشلھا لقلة عدد البلدان التي كانت 

fugee America and the Reبعنوان  Wymanتستقبل النازحین." من بحث نشره 
1941–Crisis, 1938  نیویورك: مطبعة  ،۳٥الصفحةPantheon، ۱۹۸٥. 

 .سقفاً لھجرة الیھود لفلسطین۱۹۳۹وضعت الحكومة البریطانیة  في عام  )۱۳( )۱۳(
 ۲٥۰۰۰حوالي بوبحصة إضافیة محتملة  ،بحدود عشرة آالف مھاجر بالسنةكان 

 Harry Trumanطلب الرئیس األمریكي  ۱۹٤٥شخص. ومن الصحیح أنھ في عام 
ً من الحكومة األمریكیة عن معالجة وضع الیھود المھّجرین، كان العدید منھم في  تحقیقا

۳٥۲ 
 



  

"سّجل التقریر :  Leonard Dinnersteinأماكن بإشراف الجیش األمریكي. كتب 
لسطین نتیجة رھیبة عن االنتھاكات في سوء معاملة الالجئین وأوصى بأن تفتح أبواب ف

 America and the Survivors of theعلى أوسع نطاق لتوطینھم فیھا." من كتاب 
 Holocaust  صدر في نیویورك: مطبعةColumbia University Press ، ۱۹۸٦ 

من  ترومان. بعد عدة محاوالت فاشلة إلقناع بریطانیا بإدخال الیھود إلى فلسطین، طلب 
 د من ھؤالء إلى الوالیات. الكونجرس تمریر قانون یسمح بجلب عد

قاد  ،وھو العام الذي تأسست فیھ إسرائیل ،۱۹٤۸قانوناً عام  ترومانحین أصبح اقتراح 
حیث ، مجموعة من المشرعین Pat McCarranعضو الكونجرس عن والیة نیفادا 

عالج صیاغة مشروع القانون لكي یصبح فیھ تمییز ضد یھود أوروبا الشرقیة. یخمن 
% فقط من أولئك الذین ۱٦في النھایة، أن حوالي  rd DinnersteinLeonaالمؤرخ 

وحزیران  ۱۹٤۸حصلوا على تأشیرات دخول أمریكا بموجب ھذا القانون بین تموز 
قائالً "ھكذا كانت  Dinnerstein، كانوا من الیھود المھّجرین فعالً. كما أشار ۱۹٥۲

ھود الذین لربما اختاروا الوالیات . والی McCarranفعالیة الخدع والذرائع العدیدة لـ  
 المتحدة كمكان لالستیطان ذھبوا إلسرائیل."

 http://www.jewishvirtuallibrary یمكن إیجاد الوثیقة ھنا )۱٤( )۱٤(
.org/jsource/History/Dec_of_Indep.html. 

 Theاقتصادي ایرلندي ومؤلف  d McWilliamsDaviمقابلة مع  )۱٥( )۱٥(
Pope’s Children،  ۲۰۰۹آذار. 

فقد ھذا ال یعني أنھ لیس ھناك توترات عرقیة بین ھذه البالد المتنوعة جداً.  )۱٦( )۱٦(
األوروبیین من الھولوكوست وبین الیھود من العالم من حدث خالف عمیق بین الناجین 

تاریخ ھذا الخالف إلى فترة تأسیس الدولة. كان عالم االجتماع المشھور  جعرالعربي، وی
یھودي عراقي مھاجر،  Reuven Agassiمثل   Sammy Smoohaفي جامعة حیفا 

"تم إخبارنا أال نتكلم العربیة لكننا ال نعرف اللغة  :من طفولتھ في خیمة یقول اً قضى جزء
ن المسؤول عن سكة الحدید في بغداد إلى العبریة. كان كل شيء غریباً. تحول أبي م

شخص مجھول بال مھارات. عانینا من فقدان رھیب للھویة. بنظرة للخلف، فأنا أدعوه 
كانوا [الیھود من أصل أوروبي]  ،‘شعب واحد’بالقمع الثقافي. وراء مثالیتھم العالیة 

تاب: كورد في  ،Donna Rosenthalاقتباس من  ،."و تسلطیتصرفون معنا بفوقیة 
The Israelis: Ordinary People in an Extraordinary Land،  الصفحة

 .Free Press، ۲۰۰٥  نیویورك: مطبعة ،۱۱٦

 

 

 

۳٥۳ 
 



  

 الفصل الثامن: الشتات: سرقة طائرات

)۱( )۱(Fred Vogelstein،  :مقالة بعنوان“The Cisco Kid Rides Again,” 
 ٦۲۰۰تموز  Fortune، ۲٦دوریة 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2004/07/
مؤسس مركز تطویر أنظمة سیسكو في  ،Michael Laorومقابلة مع  ،26/37
 .۲۰۰۹شباط  ،إسرائیل

)۲( )۲(Marguerite Reardon،  مقالة بعنوان“Cisco Router Makes 
Guinness World Records,”  صدرت منNews CNET  ۱ ۲۰۰٤تموز، 

-World-Guinness-makes-router -cohttp://news.cnet.com/Cis
5254291.html-1033_3-Records/2100?tag=nefd .top;،  أُعید نشرھا في

 ۲۰۰۹كانون الثاني 
)۳( )۳(Vogelstein،  مقالة“The Cisco Kid Rides Again.” 
)٤( )٤( Marguerite Reardon,،  مقالة بعنوانSees Momentum “Cisco 

in Sales of Key Router,”  صدرت عنTechRepublic ۲۰۰٤كانون األول  ٦ 
5479086.html-22_11-http://articles.techrepublic .com.com/5100، 

 Growth of Video Service Delivery Drives Sales“بیان صحفي  ،وسیسكو
werful Routing Platform, to 1, the World’s Most Po-of Cisco CRS

Double in Nine Months,” ۱ ۲۰۰۸نیسان. 
مدیر تطویر أعمال سیسكو المتعلق بالشركات  ،Yoav Sametمقابلة مع  )٥( )٥(

 ۲۰۰۹كانون الثاني  ،وروسیا ،في إسرائیل ووسط وشرق أوروبا
 .Yoav Sametمقابلة مع  )٦( )٦(
)۷( )۷( Richard Devane،  تقریر بعنوان“The Dynamics of Diaspora 

Networks: Lessons of Experience,”  فيDiaspora Networks and the 
International Migration Skills  بواسطةYevgeny Kuznetsov   صدر في

 ،٦۷-٥۹الصفحات  World Bank Publicationsواشنطن العاصمة: مطبعة 
 ۲۰۰٦عام  ،٦۰واالقتباس من الصفحة 

)۸( )۸( Jenny Johnston،  مقالة بعنوان“The New Argonauts: An 
Interview with AnnaLee Saxenian,”  ۲۰۰٦تموز، Global  GBN

Business Network، http://thenewar 
pdfgonauts.com/GBNinterview.?aid=37652. 

 The Sky Isكتاب  ،Anthony Davidالمعلومات من الفقرة تم أخذھا من  )۹( )۹(
the Limit: Al Schwimmer, the Founder of the Israeli Aircraft 

۳٥٤ 
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Industry  صدر في تل أبیب: مطبعةSchocken Books  ۲۰۰۸  باللغة العبریة ؛
عن التحلیق فوق  شویمر. بخصوص روایات بیریز و  resShimon Peومقابلة مع 

شمعون انظر أیضاً إلى  ،لبن غوریون في الوالیات المتحدة شویمرالتندرا القطبیة ولقاء 
 .Random House، ۱۹۷۰ الصادر في نیویورك: مطبعة  David’s Sling ،بیریز

)۱۰(  

 الفصل التاسع: اختبار بافیت

لمركز غوغل للبحث  ةالسابق ة، المدیر Yoelle Maarekة مع مقابل )۱( )۱(
 .۲۰۰۹كانون الثاني  ،والتطویر في حیفا بإسرائیل

)۲(  )۲(Joel Leyden،  مقالة بعنوان“Microsoft Bill Gates Takes 
Google, Terrorism War to Israel,” ۲۰۰٦ ،وكالة األنباء اإلسرائیلیة  

http://www.israelnewsagency.com/microsoftgoogleisraelseo58103
0.html  ۲۰۰۸أُعید نشرھا في تشرین الثاني. 

القات العامة اقتباس من نسخة عن فیلم وثائقي أُجري بواسطة لجنة الع )۳( )۳(
 تم توفیر نسخة منھ للمؤلفین. ،۲۰۰۷في عام  AIPACاألمریكیة اإلسرائیلیة 

)٤( )٤( Dan Senor  (أحد مؤلفي الكتاب) ھو مستثمر في شركةVringo 
 The Snowball، ۲۰۰۸مؤلف  Alice Schroederمقابلة مع  )٥( )٥(
)٦( )٦( Uzi Rubin :تقریر بعنوان ،“Hizballah’s Rocket Campaign 

Against Northern Israel: A Preliminary Report,”،  ،ملخص قضیة القدس
 http://www.jcpa.org/brief/brief006- ۲۰۰٦آب  ۳۱في  ۱۰رقم  ٦المجلد 

..htm10 
، Iscarرئیس مجلس إدارة شركة  ، Eitan Wertheimerمقابلة مع  )۷( )۷(

 ۲۰۰۹كانون الثاني 
)۸( )۸(Dov Frohman   معRobert Howard ،  كتابLeadership the 

and How You Can —Hard Way: Why Leadership Can’t Be Taught
ayLearn It Anyw    صدر في سان فرانسیسكو: مطبعةBass-Jossey،  الصفحات
 أتت من ذلك الكتاب Frohman. كل االقتباسات في الفقرة عن  ۲۰۰۸ ،۱-۱٦

التنفیذي الكبیر في ھذه الفقرة كانت كلھا مقابالت  إنتلالمقابالت مع مدیر  )۹( )۹(
 ۲۰۰۸جانبیة، كانون األول 

  .Eitan Wertheimerمقابلة مع  )۱۰( )۱۰(

 

 

۳٥٥ 
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 الفصل العاشر : یوزما: المكافئ

)۱( )۱(Jennifer Friedlin،  مقالة بعنوان“Woman on a Mission,”، 
 .۱۹۹۷نیسان  Jerusalem Post ۲۰صحیفة 

، ورئیسة  ini Israel FundsGemشریكة في  ،Orna Berryمقابلة مع  )۲( )۲(
 ۲۰۰۹كانون الثاني  ،لعدد من الشركات التي یستثمر بھا صندوق جیمیني

الرئیس التنفیذي وعضو مجلس إدارة شركة  ،Jon Medvedمقابلة مع  )۳( )۳(
Vringo  ۲۰۰۸أیار. 

 Yozmaوشریك في إدارة مؤسس ورئیس   ،Yigal Erlichمقابلة مع  )٤( )٤(
Group ۲۰۰۸، أیار 

)٥( )٥(Gil Avnimelech   وMorris Tuebal ،  ورقة بحث بعنوان
“Venture Capital Policy in Israel: A Comparative Analysis and 

 Lessons for Other Countries,”  صادرة من كلیة إدارة األعمال وكلیة االقتصاد
 ۲۰۰۲تشرین األول  ،۱۷امعة العبریة، الصفحة في الج

 Ed Mlavskyھي من مقابلة مع  BIRDإن المعلومات حول تأسیس  )٦( )٦(
 .۲۰۰۸كانون األول  ، Gemini Israel Fundsرئیس وشریك التأسیس لـ

)۷( )۷(BIRD  التعاون األمریكي اإلسرائیلي)ndustrial Iinational B
evelopment FoundationDesearch and R مؤسسة (BIRD  ۹استثمرت 

مشروع تنموي متقدم في علوم الحیاة والطاقة واالتصاالت  ۱۲مالیین دوالر في 
 والبرمجیات والنانوتكنولوجي،"

loads/255BOG08PREng.pdfhttp://www.birdf.com/_Up. 
)۸(  )۸( Dan Breznitz،  بحثInnovation of the State  صدر ٦۰الصفحة ،

  Yale University Press، ۲۰۰۷مطبعة  New Havenعن 
)۹( )۹( Ed Mlavsky في عرض شرائحPowerPoint  لطالبWharton 

MBA، ۲۰۰۸ 
 Jon Medvedمقابلة مع  )۱۰( )۱۰(
 Yigal Erlichمقابلة مع  )۱۱( )۱۱(
 المرجع السابق  )۱۲( )۱۲(
 Orna Berryمقابلة مع  )۱۳( )۱۳(
)۱٤( )۱٤( Yossi Sela،  شریك في إدارةndsGemini Venture Fu 

http://www.gemini.co.il/?p=TeamMember&CategoryID=161&Me
mberId=197. 

 Erel Margalitمقابلة مع  )۱٥( )۱٥(

۳٥٦ 
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)۱٦( )۱٦( David McWilliams، لة بعنوان مقا“Ireland Inc. Gets 
Innovated,”  صحیفةLine-Sunday Business Post On ۲۱  كانون األول

۲۰۰۸ .-s/p/story.aspxhttp://www.sbpost.ie/post/page
-qqqs=commentandanalysis-qqqt=DAVID+McWilliams

qqqx=1.asp-qqqid=38312  ۲۰۰۹أُعید نشرھا في كانون الثاني. 
أیار و كانون األول  ،KCPSشریك مؤسس لـ  ،Tal Keinanمقابلة مع  )۱۷( )۱۷(

۲۰۰۸. 
الملحق الثقافي السابق للسفارة اإلسرائیلیة في  ،Dermer Ronمقابلة مع  )۱۸( )۱۸(

 Benjaminالوالیات المتحدة، ومستشار كبیر لرئیس الوزراء اإلسرائیلي 
Netanyahu،  ۲۰۰۸أیلول. 

كانون  ،رئیس وزراء إسرائیل ،Benjamin Netanyahuمقابلة مع  )۱۹( )۱۹(
 ۲۰۰۸األول 

 

 الخیانة والفرصة الفصل الحادي عشر:

 Israel’s تقریر صحفي بعنوان ب ورد Julie Ballفي بدایة الفصل من الذي االقتباس 
Booming Hi-Tech Industry,” “  وكالةBBC News ۲۰۰۸تشرین األول  ٦، 

7654780.stmhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/business/،  أُعید نشره في كانون الثاني
۲۰۰۹.  

)۱( )۱( John Kao،  كتابInnovation Nation    نیویورك: مطبعةFree 
Press، ۲۰۰۷ 

)۲( )۲( Zohar-Michael Bar  وShimon Peres   :The Biography 
ً رویترز  ،ouseRandom H، ۲۰۰۷نیویورك: مطبعة  ،۲۲۳الصفحة  وأیضا

“Peres Biography: Israel, France Had Secret Pact to Produce 
Nuclear Weapons,” ۳۰ ۲۰۰۷ ،أیار. 

)۳( )۳( Michael M. Laskier  دراسة بعنوان“Israel and Algeria amid 
French Colonialism and the Arab-Israeli Conflict, 1954–1978 ”،

 ۲۰۰۱حزیران  Israel Studies ۲صدرت عن  ،۳۲ – ۱الصفحات 
http://muse.jhu.edu/journals/israel_studies/v006/6.2laskier.html 

مقالة  Dominique Vidalو   Alexis Bergمن  De Gaulleاقتباس  )٤( )٤(
 Le Mondeصدرت عن  ”,De Gaulle’s Lonely Predictions“بعنوان 

۳٥۷ 
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http://muse.jhu.edu/journals/israel_studies/v006/6.2laskier.html
http://muse.jhu.edu/journals/israel_studies/v006/6.2laskier.html


  

Diplomatique،  ۲۰۰۷حزیران، http://monde 
diplo.com/2007/06/10degaulle  ۲۰۰۸أعید نشرھا في أیلول 

 De Gaulle’s Lonely“مقالة   lVidaو   Bergاالقتباس من  )٥( )٥(
Predictions.” 

صدرت عن مجلة الـ  ”,Israel’s Fugitive Flotilla“مقالة بعنوان  )٦( )٦(
Time، ۱۲  ۱۹۷۰كانون الثاني 

time/magazine/article/0,9171,942140,00.htmhttp://www.time.com/
l. 

)۷( )۷(Stewart Wilson،  كتاب بعنوانCombat Aircraft Since 1945 
 Aerospaceباسترالیا : مطبعة   ,Fyshwick، صدر في ۷۷الصفحة 

Publications، ۲۰۰۰ 
)۸( )۸( Ruud Deurenberg، عنوان تقریر ب“Israel Aircraft Industries 

and Lavi,” ۲۰۰۹كانون الثاني  ۲٦ ،صدر عن المكتبة االفتراضیة الیھودیة.  
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/la

i.htmlv 
)۹(  )۹( James P. DeLoughry تقریر بعنوان ،“The United States and 

the Lavi,”  صدر عن مجلة Airpower Journal  ٤، المجلد ٤٤-۳٤الصفحات، 
 .fas.org/man/dodhttp://www-۱۹۹۰عام  ،۳العدد 

101/sys/ac/row/3fal90.htm 
مدیر وشریك بالتأسیس لشركة  ،Yossi Grossمقابلة مع  )۱۰( )۱۰(

TransPharma Medical  ومؤسس لعدید من الشركات الناشئة المختصة بإنتاج
 .۲۰۰۸كانون األول  ،األجھزة الطبیة

 

 یخ إلى ینابیع المیاه الحارةالفصل الثاني عشر: من مخاریط الصوار

رئیس قسم الشؤون اإلبداعیة، شركة  ،Doug Woodمقابلة مع  )۱( )۱(
Animation Lab،  ۲۰۰۸أیار 

 ۲۰۰۸كانون األول  ،(اسم وھمي) Yuval Dotanمقابلة مع  )۲( )۲(
)۳( )۳(rg Manuel Trajtenbe  وGil Shiff ،  بحث بعنوان“Identification 

and Mobility of Israeli Patenting Inventors,”  صدر فيDiscussion 
Paper  مركز  ،۲۰۰۸ ،٥العددPinchas Sapir نیسان  ،جامعة تل أبیب ،للتنمیة
۲۰۰۸. 

۳٥۸ 
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)٤( )٤( John Russell مقالة بعنوان ،orms Its “Compugen Transf
Business,”  صدرت عنITWorld .com-Bio  تشرین األول  ۱۷في

۲۰۰٥، -itworld.com/issues/2005/oct/bus-http://www.bio 
.1-compugen?page:int= 

و  ،Pitango Venture Capitalشریكة في  ،Ruti Alonة مع مقابل )٥( )٥(
 TransPharmaو  ،BrainsGateو  ،BioControlرعضو مجلس إدارة لـ 

Medical،  ۲۰۰۸كانون األول. 

 

 الفصل الثالث عشر: مشكلة الشیخ

فرد كلیة ھار ،أستاذ جامعي في االقتصاد ،Michael Porterمقابلة مع  )۱( )۱(
 ۲۰۰۹إلدارة األعمال، آذار 

)۲( )۲( Rhoula Khalaf،  مقالة بعنوان“Dubai’s Ruler Has Big Ideas 
State,”-for His Little City   صدرت في صحیفةFinancial Times   ۳في 

 .۲۰۰۷أیار 
)۳( )۳(Michael Matley   وLaura Dillon بعنوان  ، تقریر“Dubai 

Strategy: Past, Present, Future,”  صدرت عن كلیة ھارفرد إلدارة  ،۳الصفحة
 ۲۰۰۷شباط  ۲۷ ،األعمال

 Silicon Wadi: Who Will“مقالة بعنوان  ،Assaf Giladاقتباس من  )٤( )٤(
Internet Entrepreneurs Turn to in Crisis?”  صدرت عنCataclist ۱۹ 

 .۱۹۹۸أیلول 
)٥( )٥( Saul Singer  مقالة بعنوان“Superpower in Silicon Wadi,” 

 .۱۹۹۸حزیران  Jerusalem Post ۱۹صدرت عن صحیفة 
 Like J. P. Morgan, Warren“مقالة بعنوان  Steve Lohr من اقتباس )٦( )٦(

,”Buffett Braves a Crisis  صدرت عن صحیفةNew York Times، تشرین  ٥
 .۲۰۰۸األول 

ups -“Israeli Startمقالة بعنوان  ،Eyal Marcusمن  اقتباس )۷( )۷(
Impress at TechCrunch50,”  صدرت عنGlobes Online  ۱۲۰۰۸أیلول  ٤ 

)۸( )۸(James C. Collins   وorrasJerry I. P ،  كتاب بعنوانBuilt to 
Last: Successful Habits of Visionary Companies  الصفحاتxix-۲۲٤  ،

 .HarperCollins، ۱۹۹۷در في نیویورك: مطبعة ص

۳٥۹ 
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)۹(  )۹( Barbara W. Tuchman كتاب ،Practicing History: Selected  
Essays  صدر في نیویورك: مطبعة ntine BooksBalla ، ۱۹۸۲  ؛ االقتباس من

Collins   وPorras   بكتابھمBuilt to Last  الصفحةxix 
 ۲۰۰۹آذار  ،رائد أعمال أردني ،Allawi-Riad alمقابلة مع  )۱۰( )۱۰(
)۱۱( )۱۱( Fadi Ghandour،  فيStefan Theil،  مقالة بعنوان“Teaching 

preneurship in the Arab World,”Entre  صدرت عنNewsweek 
International، ۱على  ،۲۰۰۷آب  ٤ ً متوفرة أیضا

أُعید   http://www.gmfus.org/publications/article.cfm?id=332; الرابط 
 ۲۰۰۹نشرھا في آذار 

)۱۲(  )۱۲( Bernard Lewis مقالة بعنوان ،“Free at Last? The Arab 
first Century,”-World in the Twenty  صدرت عنForeign Affairs 

 Samuel Huntington. جرت مشاھدة مماثلة من قبل  ۲۰۰۹ر/نیسان آذا
 :Dubaiكتاب بعنوان  ،Christopher M. Davidsonاقتباس من  )۱۳( )۱۳(

The Vulnerability of Success  صدر في نیویورك: مطبعة  ،۱٦٦الصفحة
Columbia University Press، ۲۰۰۸ 

 The Arabتقریر بعنوان  ،UNDPبرنامج األمم المتحدة للتنمیة  )۱٤( )۱٤(
Human Development Report, 2005: Towards the Rise of Women in 

the Arab World  صدر في نیویورك : مطبعةUnited Nations Publications، 
۲۰۰٦ 

 Dubai: Theمؤلف كتاب  ،idsonChristopher M. Davمقابلة مع  )۱٥( )۱٥(
Vulnerability of Success،  ۲۰۰۹آذار. 

 The Holy Landتقریر بعنوان  ،Fannie F. Andrewsمن  اقتباس )۱٦( )۱٦(
Under Mandate  صدر في بوسطن: مطبعة  ،۲العدد ،٤الصفحةHoughton and 

Mifflin، ۱۹۳۱. 
)۱۷( )۱۷( Yaron-Hagit Messer،  كتاب بعنوانCapitalism and the 

Ivory Tower   صدر في تل أبیب : مطبعة  ،۸۲الصفحةMinistry of Defence 
Publishing، ۲۰۰۸. 

)۱۸( )۱۸( Israel Friendship League-America،  تقریر بعنوان“Facts 
About Israel and the U.S، ا متوفر ھن

http://www.aifl.org/html/web/resource_facts.html. 
)۱۹( )۱۹( McKinsey & Company,،  دراسة بعنوان“Perspective on the 

,”Middle East, North Africa and South Asia (MENASA) region، 
 التي وردت في ھذا القسم قد تم أخذھا من ھذه الدراسة.. كل البیانات  ۲۰۰۸تموز 

۳٦۰ 
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)۲۰( )۲۰( David Landes،  كتاب بعنوانThe Wealth and Poverty of 
Nations   صدر في نیویورك : مطبعة  ،٤۱۲-۱۳الصفحاتNorton، ۱۹۹۹. 

 

 االقتصادیة الفصل الرابع عشر: تھدیدات المعجزة

 The Chosen Stocks“مقالة بعنوان  ، Joanna Chenاقتباس من  )۱( )۱(
Rally,”  صدرت عن صحیفةNewsweek، ۱۲۰۰۹ آذار ٤، 

http://www.newsweek.com/id/189283. 
)۲( )۲( miram CohenA،  مقالة بعنوان“Kibbutz Industries Also 

Day Workweek,”-Adopt Four  صدرت عن صحیفةHaaretz، ۱۲  آذار
۲۰۰۹.  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1070086.html 

كانون األول  ،رئیس وزراء إسرائیل ،Benjamin Netanyahuمقابلة مع  )۳( )۳(
۲۰۰۸. 

)٤( )٤(Jennifer Evans،  مقالة بعنوان“Best Places to Work for 
Postdocs 2009,”  صدرت عنThe Scientist.com  ۳، العدد ۲۳المجلد، 

 scientist.com/bptw-http://www.the، متوفرة على الرابط ٤۷الصفحة 
حزیران  ،جامعة تل أبیب ،قسم االقتصاد ،David-Dan Benمقابلة مع  )٥( )٥(

۲۰۰۸. 
 ،غین% بین البال٥٥المعدل االجمالي الشتراك القوة العاملة في إسرائیل ھو )٦( )٦(

وھو األدنى في الغرب. یرجع المستوى المنخفض جداً لمعدل القوة العاملة العام بشكل 
أساسي لمجموعتین من األقلیات: أقلیة الیھود األرثوذوكس المتشددون (مشاركة 

 Israel%). ھذه األرقام مقتبسة من تقریر  ۱۹%) والنساء العرب (مشاركة بـ٤۰بـ
ع معدل مشاركة القوة العاملة من الیھود الذي یوصي بالعمل على رف ،2028

. مؤسسة العلم ۲۰۲۸بحلول  ،% على التوالي٥۰% و ٥٥األرثوذوكس لتصل إلى 
.Israel Science and Technology -U.Sوالتكنولوجیا اإلسرائیلیة األمریكیة 

Foundation،  صدر التقریر بعنوانIsrael 2028: Vision and Strategy for  
 ,Society in a Global WorldEconomy and   و أضیف من قبلDavid  

Brodet  صدر عنIsrael Science and Technology Foundation-U.S. ، 
 .۲۰۰۸آذار 

)۷( )۷( David-Dan Ben مقالة بعنوان ،“The Moment of Truth,”  صحیفة
Haaretz إعادة طباعتھا من موقع دان  . وأیضاً األشكال البیانیة تمت ۲۰۰۷شباط  ٦
  lhttp://tau.ac.il/~danib/articles/MomentOfTruthEng.htmبن دیفید : 
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)۸( )۸(Helmi Kittani  وHanoch Marmari ،  مقالة بعنوان“The Glass  
” Wall,  صدرت عنArab Economic Development-Center for Jewish 

 ،۲۰۰٦حزیران  ۱٥في 
http://www.cjaed.org.il/Index.asp?ArticleID=269&CategoryID=14

7&Page=1. 
 Study: Israeli Arab“مقالة بعنوان  ،Yoav Sternاقتباس من  )۹( )۹(

Attitudes Toward Women Undergoing Change,”  صحیفةHaaretz ۱٤ 
 .http://www.haaretz .com/hasen/spages/1008797.html ،۲۰۰۹آذار 

)۱۰(  )۱۰( Foundation Israel Science and Technology-U.S.،  تقریر
Israel 2028   ۳۹الصفحة. 

)۱۱( )۱۱( Reut Institute،  دراسة بعنوان“Last Chance to Become an 
Economic Superpower,” ۲۰۰۹آذار ٥، -http://reut 

   nstitute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=3573i 
 ،Reut Institute conferenceفي  Thomas Friedmanكلمة ألقاھا  )۱۲( )۱۲(

 .۲۰۰۸حزیران  ،تل أبیب
)۱۳(  

 التقنیة المتطورةو الخاتمة: مزارع

)۱( )۱( peration and o-Organisation for Economic Co
Development (OECD) and European Patent Office،  دراسة بعنوان

“Compendium of Patent Statistics,”،  ۲۰۰۸صدرت عام  
 .http://www.oecd.org/dataoecd/5/19/37569377.pdf  

مؤسس، ومھندس لعدد من الشركات  ،Antti Vilpponenمقابلة مع  )۲( )۲(
 .۲۰۰۹كانون الثاني  ، ArcticStartupالناشئة  

)۳( )۳( Craig L. Pearce مقالة بعنوان ، “Follow the Leaders,”  نشرت في
Sloan Management Review MITWall Street Journal/، ۲۰۰۸تموز  ٦  ،

-http://sloanreview.mit.edu/business
leaders/-the-insight/articles/2008/3/5034/follow 

eveals the Formula “Gallup Rمقالة بعنوان  ،Gallupاقتباس من  )٤( )٤(
for Innovation,”  نشرت فيGallup Management Journal، ۱۰  أیار

۲۰۰۷ ،-the-Reveals-http://gmj.gallup.com/content/27514/Gallup
Innovation.aspx%20-for-Formula 
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)٥( )٥(Dov Frohman    وRobert Howard ،  كتابLeadership the 
and How You Can —Hard Way: Why Leadership Can’t be Taught

Learn It Anyway   صدر في سان فرانسیسكو: مطبعة  ،۷الصفحةBass-Jossey، 
۲۰۰۸. 

Scarcity -“Postمقالة بعنوان  ، Ronald Baileyباس من اقت )٦( )٦(
Prophet: Economist Paul Romer on Growth, Technological 

Change, and an Unlimited Human Future,”  نشرت فيReason 
Online،  ۲۰۰۱كانون األول. 

reason.com/news/show/28243.htmlhttp://www. 
)۷( )۷( Ronald Bailey،  مقالةScarcity Prophet”-“Post  ؛ وPaul 

Romer  مقالة“Economic Growth,”  كلیھما نشرا فيThe Concise 
Encyclopedia of Economics  من قبلDavid R. Henderson  صدر في مدینة

Indianapolis ة : مطبعLiberty Fund، ۲۰۰۷ . 
http://www.stanford.edu/~promer/EconomicGrowth.pdf 
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