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صعود النيوليبرالية في إسرائيل:
االقتصاد وقضايا أمنية

ّ
ملخص
تعتــر هــذه املقالــة أن فهــم املســار اإلرسائيــي نحــو
النيوليرباليــة خصوصــاً ،والتغــرات التــي يشــهدها
االقتصــاد الســيايس اإلرسائيــي عموم ـاً ،يقتــي إقامــة
وزن كبــر لحقيقــة أن إرسائيــل هــي دولــة صغــرة،
وكذلــك للعوامــل الجيــو سياســية واألمنيــة .يف ســبيل
ذلــك ،تتبنــى املقالــة منهــج الرأســمالية املتنوعــة
( ،)Variegated Capitalismالــذي يمــزج بــن نظريــات
ـي ،لــذا
ـارن واالقتصــاد الســيايس الكونـ ّ
االقتصــاد املقـ ِ
فهــو يُشــدد عــى الطريقــة التــي تأثــر بهــا موديــل
النمــو (االقتصــادي) اإلرسائيــي ،خــال الفــرات
الزمنيــة املختلفــة ،بعوامــل دوليــة ،اقتصاديــة وجيــو
سياســية.
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محــارض يف قســم العلــوم السياســية واملجتمــع يف الكليــة األكاديميــة
تــل أبيــب ـ يافــا .

مقدمة
تســعى هــذه املقالــة إىل دراســة التغــرات التــي طــرأت
عــى النظــام االقتصــادي يف إرسائيــل إبــان عهــد اللربلــة
والخصخصــة ،مــن خــال منظــور نظــري يضــع يف املركــز
حقيقــة كــون إرسائيــل دولــة صغــرة تعيــش حالــة
مــن الــراع األمنــي .يفــرض هــذا املنهــج أن واضعــي
السياســات ـ يف املســتويني الســيايس واملهنــي ـ مع َّرضــون
لضغوطــات واعتبــارات يفرضهــا موقــع إرسائيــل يف إطــار
املنظومــة الدوليــة ،بمــا فيهــا اعتبــارات اقتصاديــة ،أمنيــة
وجيــو سياســية .بفعــل ذلــك ،تتأثــر تشــكيلة مصالــح
الالعبــن املحليــن ،وكذلــك ســرورات تشــ ُّكل السياســات،
بعوامــل دوليــة مختلفــة ،والنتيجــة هــي أن طبيعــة النظــام
االقتصــادي املحــي هــي نتــاج هــذه العوامــل ،أيضـاً .توفــر
زاويــة النظــر النظريــة هــذه بديــاً للمنهجيــات املقبولــة
املقــارن ،التــي تــويل
واملعتمَ ــدة يف االقتصــاد الســيايس
ِ
أهميــة حاســمة لعالقــات القــوة بــن الالعبــن املحليــن.

تــرز قــوة التفســر الــذي يطرحــه هــذا املنهــج ،الــذي
ســأعززه الحق ـا ً عــى أســاس نظريــة الرأســمالية املتنوعــة
( ،)Variegated Capitalismعنــد الحديــث عــن دول صغــرة
تحديــداً .فبينمــا نجــد أن االدعــاء األســايس القائــل بــأن
النظــام االقتصــادي الــذي تصممــه عوامــل محليــة ودوليــة
هــو ادعــاء صحيــح بشــأن الــدول كلهــا عمومــاً ،نجــد
أنــه أكثــر بــروزا ً وأهميــة يف مــا يخــص الــدول الصغــرة
بشــكل خــاص ،ذلــك أن هــذه األخــرة ال تمتلــك القــدرة
عــى تصميــم الحلبــة الدوليــة ،لــذا فهــي تضطــر إىل
مالءمــة نفســها للتغــرات العومليــة وتذويــت عــبء املالءمــة
( ،)burden of adjustmentوهــذا ،خالفـا ً للــدول الكبــرة التــي
تمتلــك القــدرة عــى تصميــم البيئــة الدوليــة بمــا ينســجم
مــع مصالحهــا الداخليــة .وفقـا ً لهــذا املنهــج ،تعالــج هــذه
املقالــة الطريقــة التــي يمكــن للعوامــل الدوليــة ،يف املجــال
االقتصــادي والجيوســيايس ،أن تفــر بهــا التغيــرات التــي
طــرأت عــى الرأســمالية اإلرسائيليــة .وتســعى املقالــة ،بوجه
خــاص ،إىل توضيــح كيفيــة تأثــر العوامــل الجيوسياســية
عــى املســار اإلرسائيــي نحــو النيوليرباليــة.
هيكليــة املقالــة هــي التاليــة :يف البنــد الثانــي ،أعــرض
بصــورة موجــزة للمنهــج القائــل بــأن النيوليرباليــة هــي
إيديولوجيــة كونيــة تــؤدي إىل االلتقــاء وااللتئــام ،وكذلــك
منهــج الصيــغ املختلفــة مــن الرأســمالية القائــل بــأن لــكل
دولــة مســارا ً تاريخيــا ً مختلفــا ً تشــقه وتشــكله عوامــل
محليــة .وأدّعــي بــأن التوليــف مطلــوب هنــا لتفســر
التغيــرات الكونيــة ،وكذلــك الخصائــص الفريــدة ،لــكل
نظــام اقتصــادي .يف البنــد الثالــث ،أعــرض ،بمزيــد مــن
التفصيــل ،نظريــة النيوليرباليــة املتنوعــة (أو :الرأســمالية
املتنوعــة) التــي تقــرح مثــل هــذا التوليــف .يف البنــد الرابــع،
أرشح أســباب مالءمــة منهــج الرأســمالية املتنوعــة للحالــة
اإلرسائيليــة بصــورة كبــرة جــداً ،ثــم أقــدم ،يف البنديــن
الخامــس والســادس ،ســتة نمــاذج مــن تاريــخ إرسائيــل
االقتصــادي ،مــن خــال منظــور نظريــة الرأســمالية املتنوعة.
ويف الختــام ،أدّعــي يف التلخيــص بـ ّ
ـي
ـأن هــذا اإلطــار املفاهيمـ ّ
يتيــح عــرض التغــرات التــي طــرأت عــى االقتصــاد
اإلرسائيــي ووجهــات اســتمراريته ،عــى حــ ّد ســواء.

ّ
ّ
عالمي؟
محلي أم
نيوليبرالية :نظام
أحــد األســئلة األساســية يف دراســات النيوليرباليــة هــو
مــا إذا كان ظهــور النيوليرباليــة ظاهــرة كونيــة أدت إىل
تحقيــق و /أو زيــادة التجانــس ( )homogenizationبــن

األنظمــة االقتصاديــة املختلفــة يف العالــم ،أم أن بمقــدور
ديناميــات ســرورات التغيــر إنتــاج فروقــات بــن األنظمــة
االقتصاديــة يف الــدول املختلفــة .يف األدبيــات ،باإلمــكان
العثــور عــى نمــاذج معــرة عــن كال املنهجــن.
يعتــر جــزء كبــر مــن األبحــاث التــي درســت ظهــور
النيوليرباليــة أنهــا منظومــة فكريــة كونيــة ذات مضامــن
محــددة انتقلــت مــن دولــة إىل أخــرى يف عملية نــر لألفكار
بواســطة شــبكات الخــراء واملنظمــات الدوليــة أو بواســطة
ممارســة الضغــوط مــن جانــب بعــض الــدول .وقــد كانــت
لهــذه اإليديولوجيــة بضعــة مصــادر .يعثــر هــاريف عــى
املصــادر الفكريــة لهــذه املضامــن يف اإلصالحــات التــي
نفذهــا رونالــد ريغــان يف الواليــات املتحــدة ومارغريــت
تاتــر يف بريطانيــا" .مــن نقــاط البــؤرة هــذه" ،يكتــب
هــاريف" ،يبــدو كأن الدوافــع الثوريــة قــد انتــرت وأثــارت
األصــداء إلعــادة تشــكيل العالــم مــن حولنــا مــن جديــد
وبصــورة مختلفــة تمامــاً" ( .)D Harvey 2007, 1ويــرى
باحثــون آخــرون يف ســرورات االندمــاج األوروبيــة ،أيض ـاً،
محفــزا ً النتشــار األفــكار النيوليرباليــة (;McNamara 1998
 .)Armingeon and Baccaro 2012باإلضافــة إىل ذلــك ،ســاهم
تقبّــل إجمــاع واشــنطن واعتمــاده قائمـ َ
ـة خيــارات سياســية
مقبولــة ملعالجــة أزمــات الديــون يف الــدول الناميــة يف
انتشــار األفــكار النيوليرباليــة ( .)Babb 2013وقــد أصبحــت
هــذه الهيئــات املعرفيــة التــي نشــأت ونمــت يف ســياقات
جيوسياســية منفصلــة منظومـ ً
ـة إيديولوجيــة أكثــر اتســاعا ً
ـ وإن لــم تكــن موحَّ ــدة ـ و ّلــدت األرثوذكســية االقتصاديــة
العامليــة التــي أُطلــق عليهــا اســم إجمــاع بروكســل ـ
فرانكفــورت ـ واشــنطن (.)Fitoussi and Saraceno 2004
كان مــن املتوقــع أن يقــود نــر اإليديولوجيــة النيوليربالية
إىل تحقيــق التجانــس بــن األنظمــة االقتصاديــة وإىل عمليــة
التئــام ( )convergenceتمهيــدا ً ملوديــل اقتصــادي مشــرك.
جــرى تشــخيص مثــل هــذه الســرورات يف فــرات زمنيــة
محــددة ويف مناطــق جغرافيــة معينة ،غــر أن التوقــع بحدوث
ّ
وتبــن بعــض الدراســات
االلتئــام لــم يتحقــق ،إجمــاالً.
املقارنــة ()Comparative Capitalism
يف مجــال الرأســمالية
ِ
أن الفــوارق بــن األنظمــة االقتصايــة بقيــت عــى حالهــا
حتــى يف العــر الليــرايل ،بــل تعمقــت وازدادت حــدّة يف
بعــض الحــاالت .وتفــر نظريــة تنوّعــات النظــام الرأســمايل
(Varieties of Capitalism) (Hall and Soskice 2001; Thelen
 )2012; Nölke and Vliegenthart 2009الفــوارق بــن النمــاذج
االقتصاديــة املختلفــة عــى أســاس "التعطيــل املؤسســاتي" يف
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الحلبــة املحليــة .تستنســخ الهيكليــات القائمــة ذاتهــا نتيجــة
بنــى القــوة الحصينــة أو املزايــا التنافســية التــي يســمح
بهــا املبنــى الحــايل .وتميــز الدراســات يف هــذا املجــال بــن
أشــكال مــن الرأســمالية :اقتصــاد الســوق الليــرايل (الواليــات
املتحــدة) ،اقتصــاد الســوق ا ُملــواءَم (أملانيــا) ،اقتصــاد الســوق
الدولتــي
التبعــي (أوروبــا الرشقيــة) ،اقتصــاد الســوق
ّ
ّ
(الصــن) وغريهــا (Nölke and Vliegenthart 2009; Nölke
 .)et al. 2019وقــد ســادت ،حتــى الفــرة األخــرة ،قطيعــة
تامــة بــن األدبيــات التــي تمحــورت حــول االلتئــام تمهيــدا ً
ملوديــل نيوليــرايل موحَّ ــد وبــن األدبيــات التــي تمحــورت
حــول النمــاذج واألشــكال املختلفــة مــن الرأســمالية .وكانــت
ـارن بــن أجندتــن بحثيتــن
النتيجــة انقســام البحــث املقـ ِ
متناقضتــن :تركــز األوىل عــى ســرورات االلتئــام ،بينمــا
تركــز الثانيــة عــى تكريــس الفــوارق .لكــن تطويــر املعرفــة
املقارنــة كان يتطلــب إيجــاد التوليــف ،أو التجســر عــى
ِ
األقــل ،بــن هذيــن التوجّ هــن .مثــل هــذه التوليفــة ،تطرحهــا
نظريــة الرأســمالية املتنوعــة ( ،)Variegated Capitalismالتــي
ســأعرض لهــا يف البنــد التــايل.

نيوليبرالية متنوعة
تقــرح نظريــة الرأســمالية املتنوعــة أو الليرباليــة املتنوعة

(Peck and Theodore 2007; Brenner, Peck, and Theodore
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 )2010; Macartney 2011; Dixon 2011; Jessop 2014طريقــة
لفحــص تعــدد النمــاذج الرأســمالية ،دون إغفــال حقيقــة
أن االقتصــادات املختلفــة قــد تعرضــت لتغيــر مؤسســاتي
عميــق يف العــر النيوليــرايل .أعــرض يف هــذا البنــد ثالثــة
مر ّكبــات لهــذه النظريــة ،نحتــاج إليهــا ـ يف تقديــري ـ
لتحليــل الحالــة اإلرسائيليــة.
فرضيــة األســاس يف توجــه النيوليرباليــة املتنوعــة هــي أن
وحــدة تحليــل النظــام الرأســمايل ينبغــي أن تكــون دوليــة
وأن االقتصــاد الوطنــي مشــتق مــن منظومــة أوســع بكثــر.
ـارن ال يمكــن أن يكــون كام ـاً
معنــى هــذا أن البحــث املقـ ِ
مــن دون التطــرق إىل موقــع االقتصــاد الدولتــي يف املنظومــة
الدوليــة .وكمــا يوضــح بــوب جيســوب ،فنظــرا ً لكــون
املقارنــة تميــل إىل دراســة االقتصــادات
مناهــج الرأســمالية
ِ
اإلقليميــة كوحــدات مســتقلة ،فإنهــا تُغفــل "املنطق املتشــكل
والقــوة ا ُملقيِّــدة يف عالــم الســوق الــذي يغــدو أكثــر تكامـاً
عــر ســرورات تراكــم رأس املــال (.)Jessop 2015, 65–66
وخالفـا ً للنظريــات التــي تقــول إن املنطومــة الدوليــة تقــود

إىل االلتئــام والزيــادة التجانــس ،يــرى منهــج الرأســمالية
املتنوعــة أن املنظومــة العامليــة تخلــق ظروفــا ً مواتيــة
لحصــول "تطــور غــر متكافــئ" ()uneven development
يتجســد ليــس فقــط يف الفجــوات املاديــة يف وتــرة النمــو
بــن الــدول ،كمــا تدعــي نظريــة املنظومــة الدوليــة التــي
وضعهــا عمانوئيــل فالرشــتاين مثــاً (،)Wallerstein 2004
بــل يف أنمــاط إداريــة ومؤسســاتية غــر متكافئــة وغــر
متجانســة ،أيضــا ً (Dixon 2011; Ebenau, Bruff, and May
 .)2011واالســتنتاج مــن هــذا هــو أن املســارات املؤسســاتية
املختلفــة هــي نتــاج املنظومــة الدوليــة أيضــاً ،وليســت
نتــاج العوامــل املحليــة فقــط.
املر ِّكــب الثانــي البــارز يف نظريــة الرأســمالية املتنوعــة
هــو تبنــي مصطلــح الحركــة املضاعَ فــة الــذي وضعــه كارل
بوالنــي .يدّعــي بوالنــي أن ســرورات التتجــر أو التحــرك
يف اتجــاه الســوق ( )marketizationتخلــق حالــة مــن عــدم
االســتقرار ،ولــذا فاملتوقــع أن تكــون مصحوبــة بحركــة ضدية
مــن التدخــل يف الســوق بطــرق مختلفــة (.)Goodwin 2018
وعــى عكــس النظريــات االقتصاديــة السياســية البنيويــة أو
الطبقيــة ،يــرى بوالنــي أن الحركــة الضديــة ليســت نتيجــة
للــراع بــن العمــل ورأس املــال بالــرورة ،وإنمــا هــي
نتيجــة لتحالفــات بــن ـ طبقيــة يشــارك فيهــا العبــون
دولتيــون ،أصحــاب رســاميل ومنظمــات عماليــة .وتصــف
نظريــة النيوليرباليــة املتنوعــة الحركــة املزدوجــة بكونهــا
دمج ـا ً بــن ســرورات االنســحاب املؤسســاتي (rolling-back
 )neoliberalizaitonوســرورات االنتشــار املؤسســاتي (rolling-
 .)out neoliberalization) (Peck and Tickell 2002يصــف
مصطلــح الحركــة املزدوجــة النظــام النيوليــرايل باعتبــاره
دمجــا ً بــن ســرورات االنســحاب املؤسســاتي ـ اللربلــة ـ
وســرورات االنتشــار املؤسســاتي ـ تعميــق تدخــل الدولــة يف
الســوق .معنــى هــذا أنــه مــن املحتمــل أن يشــمل النظــام
النيوليــرايل توســيعا ً لسياســة الرفــاه .هــذه ا َملفهَ مــة ممكنــة
ألن كلتــا الحركتــن تُعتــران ردة فعــل عــى وجهــات عامليــة.
ويبــن بوهــي وغريســكوفيتس أن بعــض دول أوروبــا الرشقية
قــد تبنــى ممارســات اشــراكية ـ ديمقراطيــة كجــزء مــن
التحــول النيوليــرايل بعــد انهيــار الكتلــة الشــيوعية (Bohle
 .)and Greskovits 2012يو ّلــد التعقيــد الداخــي الــذي ينجــم
عــن كلتــا الحركتــن فروقــا ً بــن الــدول ،وهــذه الفــروق
ليســت ناجمــة وتــرة تبنــي اإلصالحــات النيوليرباليــة فقــط،
وإنمــا هــي نتيجــة توجهــات منطقيــة اقتصاديــة سياســية
مختلفــة ،أيض ـاً.

ِّ
يركز منهج النيوليبرالية المتنوعة على المركب الدولي في النيوليبرالية ،على الحركة
ّ
المزدوجة التي تميزه وعلى العالقات المركبة بين المنطق اإلقليمي ومنطق
ّ
السوق .تكتسب هذه المركبات أهمية قصوى عند تقصي حاالت دول صغيرة
يتعين على النظام االقتصادي فيها أخذ عوامل دولية في الحسبان ،وكذلك حاالت
دول متورطة في نزاعات ّ
أمنية.

مر ّكــب مهــم وجوهــري آخــر يف نظريــة النيوليرباليــة
املتنوعــة هــو الــوزن املمنــوح للعوامــل اإلقليميــة
والجيوسياســية .تتشــكل املنظومــة الدوليــة من دول ســيادية
تتخــذ تدابــر مختلفــة لخدمــة مصالحهــا يف الحلبــة الدولية.
تــؤدي خدمــة املصالــح هــذه إىل اتخــاذ قــرارات حاســمة
تؤثــر ،بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،عــى النظــام
االقتصــادي .يميّــز ديفيــد هــاريف ـ يف كتابــه األقــل شــعبية
مــن الوجيــز يف تاريــخ النيوليرباليــة ـ بــن املنطق الرأســمايل
أو االقتصــادي للنيوليرباليــة واملنطــق اإلقليمــي للنيوليرباليــة.
املنطــق االقتصــادي ذو طابــع عقالنــي ،بمعنــى أنــه يســتند
إىل التطلــع نحــو الربحيــة يف الــركات الخاصــة .ويعكــس
املنطــق االقتصــادي الشــكل الــذي يوصــف بــه النظــام
الرأســمايل يف صنــدوق النــص الــذي يحتفــظ بــه خــراء
االقتصــاد .لكــن النظــام الرأســمايل يتميــز ،أيض ـاً ،بمنطــق
إقليمــي يوصــف بأنــه "اســراتيجيات سياســية ،دبلوماســية
وعســكرية تســتخدمها وحــدات أقليميــة ،مثــل الــدول ،حــن
تُصــارع مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا واســتجماع القــوة"
( .)David Harvey 2005, 82الرأســمالية العومليــة هــي نتيجــة
لهذيــن النوعــن مــن املنطــق ،واللذيــن يختلــف أحدهمــا
عــن اآلخــر ومــن غــر املمكــن رشح أحدهمــا اســتنادا ً إىل
اآلخــر .ومــع ذلــك ،يرتبــط هــذان النوعــان آحدهمــا باآلخــر
ويغــذي أحدهمــا اآلخــر.
اقــرح ،يف هــذه املقالــة ،فهــم التمييــز بــن املنطــق
االقتصــادي واملنطــق اإلقليمــي باعتبــاره (التمييــز) أحــد
تجســيدات الحركــة املزدوجــة .يتحــدث برينــر وآخــرون
عــن تمييــز مماثــل بــن "منطــق التتجــر" و"منطــق
قيــود الســوق" ،وهمــا شــكالن مــن املنطــق الرأســمايل
"يتداخــان ويتطــوران بالتــوازي" (Brenner, Peck, and
 .)Theodore 2010, 189والنتيجــة هــي "تطــور غــر

متكافــئ ألســاليب إداريــة عابــرة للفضــاءات ،لألقاليــم
وللمعايــر" (.)Brenner, Peck, and Theodore 2010, 184
يُفهــم مــن هــذا أن الحركــة املضــادة للســوق ال تــؤدي
بالــرورة إىل حمايــة العمــال واملواطنــن وقــد يكــون
املنطــق اإلقليمــي مح ّركهــا ،أيضـاً .وحــن تكــون الحركــة
املضــادة مســتندة إىل املنطــق ااإلقليمــي ،فمــن املمكــن
ّ
املــس بالعمــال وباملواطنــن .هــذا
أن تــؤدي أيضــا ً إىل
اســتنتاج بالــغ األهميــة مــن أجــل فهم سياســة ســرورات
النيوليرباليــة.
عــى هــذا ،يركــز منهــج النيوليرباليــة املتنوعــة عــى
املر ِّكــب الــدويل يف النيوليرباليــة ،عــى الحركــة املزدوجــة
التــي تميــزه وعــى العالقــات املر ّكبــة بــن املنطــق اإلقليمــي
ومنطــق الســوق .تكتســب هــذه املر ّكبــات أهميــة قصــوى
عنــد تقــي حــاالت دول صغــرة يتعــن عــى النظــام
االقتصــادي فيهــا أخــذ عوامــل دوليــة يف الحســبان ،وكذلــك
حــاالت دول متورطــة يف نزاعــات أمنيّــة يــرز فيهــا املر ّكــب
الجيوســيايس بصــورة واضحــة .إرسائيــل دولــة صغــرة
تعيــش حالــة مــن النــزاع األمنــي املســتمر ،ولــذا فهــي
تشــكل حالــة اختباريــة جديــرة.

النيوليبرالية المتنوعة والحالة اإلسرائيلية
إرسائيــل دولــة صغــرة تحولــت ،مؤخــرا ً فقــط ،مــن
دولــة ناميــة إىل دولــة متطــورة .وفــوق ذلــك ،إرسائيــل دولة
تعيــش ،منــذ إقامتهــا ،حالــة مــن النــزاع األمنــي املســتمر.
بلــورت هــذه الحقائــق الجيوسياســية ،كمــا أرى ،عــى مــدى
ســنني طويلــة املنطــق اإلقليمــي للرأســمالية اإلرسائيليــة،
وهــي تواصــل فعــل ذلــك اآلن أيضــاً .ينبثــق مــن هذيــن
العاملــن العامــل الثالــث الــذي كان لــه أثــر كبــر عــى
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تشــكيل الرأســمالية اإلرسائيليــة ،وهــو عالقــات التبعيــة
التــي تربــط إرسائيــل بالــدول العظمــى ،ال ســيما الواليــات
املتحــدة بوجــه خــاص .وأريــد ،يف هــذه املقالــة ،وضــع هــذه
العوامــل الثالثــة يف مركــز البحــث ،ثــم فحــص مــدى قدرتها
عــى تقديــم التفســر املكمــل للتفســرات القائمــة بشــأن
العوامــل التــي بلــورت نمــط النمــو اإلرسائيــي.
تتقــى هــذه املقالــة اإلطــار التفســريّ للنيوليرباليــة
املتنوعــة ،قياســا ً بأربعــة أطــر تفســرية بــارزة قــدم كل
منهــا إطــارا ً تفســريا ً واحــدا ً عــى األقــل لواحــدة مــن
الحــاالت التــي تعالجهــا هــذه املقالــة .بدايـ ً
ـة ،النظريــة التــي
تشــدد عــى دور اســترياد وتبنــي األفــكار ،القواعــد املعياريــة
السياســية واالقتصاديــة مــن الــدول املتطــورة (فيلــك
 ;Ben-Porat 2008; Ben-Porat and Yuval 2007 ;2006دورون
 ;2007رام  .)2006ثانيــاً ،املقاربــة التــي تشــدد عــى دور
الخــراء والتكنوقــراط الذيــن اســتوردوا األفــكار ،املمارســات
ومنظومــات الحوكمــة التــي قلصــت مســاحة تحكيــم
الــرأي لــدى املســتوى الســيايس فعبّــدوا ،بذلــك ،الطريــق
نحــو تغيــر نمــط النمــو يف إرسائيــل (;Mandelkern 2017
 .)Rosenhek and Maman 2017وثالثــاً ،التفســر املؤسســاتي
الــذي يشــدد عــى دور الدولــة ومؤسســاتها الحكوميــة التــي
تتحــرك مــن أجــل تثبيــت قدرتهــا عــى الحوكمــة والســيطرة
(.)Grinberg 1991; Maron and Shalev 2017a; Shalev 1998
ورابعـاً ،املقاربــة التي تشــدد عــى املصالــح الطبقيــة الخاصة
بالقطــاع التجــاري الــذي اعتــر العوملــة فرصــة تجاريــة،
فدعمهــا ودفعهــا إىل األمــام (.)Ben-Porat 2005
ليســت هــذه املقالــة األوىل التــي تضــع يف املركــز العوامــل
الجيوسياســية التــي بلــورت النظــام االقتصــادي يف إرسائيل،
وخاصــة التحــول النيوليــرايل .تجــدر اإلشــارة ،مــن بينهــا،
إىل أعمــال شــلومو سفريســكي (سفريســكي 2001؛ 2005
( ،)Svirski 2006بيخلر ونيتســان (;Bichler and Nitzan 2001
 ،)Nitzan and Bichler 2002شــفري وبيلــد (Shafir and Peled
 )2002وأوري رام (رام  .)1999يتمثــل القاســم املشــرك بــن
هــذه األعمــال يف االدعــاء بأنــه إذا مــا قبلنــا باالدعــاء القائــل
بــأن الالعبــن املحليــن املركزيــن ـ رأس املــال ،العمــل
والدولــة ـ هــي التــي صقلــت النظــام االقتصــادي املحــي،
فمــن الواجــب علينــا إذن أن نفحــص كيــف تبلــور العوامــل
الدوليــة ،الجيوسياســية واألمنيــة مفاهيــم مصالــح الالعبــن
املحليــن والتحالفــات املتشــكلة.
ســأبحث ،يف الفصــول التاليــة ،يف ســت فــرات مــن
التاريــخ االقتصــادي اإلرسائيــي وســأعرض لســرورات

التغيــر التــي حصلــت خــال الفــرة الزمنيــة املحــددة
وذات العالقــة ،ثــم ســأقدم لهــا تفســرا ً مــن خــال آليــات
التغيــر املشــتقة مــن نظريــة النيوليرباليــة املتنوعــة؛ أي
أننــي ســأحاول تفســر التغــرات البنيويــة واملؤسســاتية
التــي حصلــت يف موديــل النمــو اإلرسائيــي كــردة فعــل مــن
العبــن محليــن عــى التغــرات التــي حصلــت عــى الســاحة
الدوليــة ،وكنتيجــة للعالقــات التبادليــة بــن املنطــق
الرأســمايل واملنطــق اإلقليمــي.

اللبرلة األولى
أحدثــت ســرورات اللربلــة التــي بــدأت يف الثمانينيــات
والتســعينيات تغيــرات ثوريــة يف االقتصــاد اإلرسائيــي،
بالنظــر إىل الفــرة الزمنيــة التــي جــرى فيهــا التدخــل .غــر
أن الفحــص التجريبــي لفــرة التدخــل ـ منــذ قيــام الدولــة
حتــى خطــة الطــوارئ لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي
ّ
يبــن أنهــا لــم تكــن متجانســة .خضــع االقتصــاد
ـ
اإلرسائيــي يف الســتينيات ،لســرورات اللربلــة الجزئيــة،
وخاصــة يف مجــال كشــفه عــى املنافســة الدوليــة وتقليــص
التدخــل الحكومــي يف ســوق العمــل .ويف رأيــي ،فقــد شــكل
ترسيــع عمليــة التكامــل األوروبــي أحــد العوامــل املركزيــة
لتلــك الســرورات.
يف نهايــة الخمســينيات ،أنهــت أوروبــا عمليــة إعــادة
البنــاء وبــدأت عمليــة التكامــل االقتصــادي .وتجســدت
هــذه العمليــة ،رســمياً ،يف التوقيــع عــى معاهــدة رومــا
( )1957وإقامــة املجموعــة االقتصاديــة األوروبيــة والســوق
األوروبيــة املشــركة .مــن الناحيــة العمليــة ،تخلــت دول
أوروبــا الغربيــة عــن السياســات الحمائيــة التــي ميــزت
فــرة إعــادة البنــاء واعتمــدت نموذجــا ً اقتصاديــا ً يقــوم
عــى حريــة حركــة الســلع والخدمــات .وقــد كانــت عمليــة
التكامــل األوروبــي بمثابــة صدمــة خارجيــة إلرسائيــل التــي
ـي.
ـي ـ إنتاجـ ّ
تميــز اقتصادهــا بنمــوذج نمــوّ إنمائـ ّ
يلقــى االدعــاء بــأن نمــوذج النمو اإلرسائيــي يف الخمســينيات
كان تطويريـا ً ـ  developmentalـ قبــوال ً يف األدبيــات (Levi-Faur
 .)1998; Maman and Rosenhek 2012وقــد تميــز هــذا النمــوذج
بهيمنــة وكاالت الدولــة يف التدخــل يف الســوق ويف رصــد املــوارد.
وتميــزت اســراتيجية التنميــة اإلرسائيليــة بتخصيــص املــوارد
لقطاعــات كثيفــة العمالــة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل
للقادمــن الجــدد خــال الخمســينيات .كان الهــدف املعلــن
والعمــي بلــوغ حالــة مــن "التوظيــف الكامــل" (ليفــي ـ فــاور
2001؛ كرامبــف .)2015

كان نمــوذج التنميــة اإلرسائيــي يهــدف إىل تحقيــق
أهــداف اقتصاديــة ،قوميــة واجتماعيــة يف الوقــت ذاتــه.
شــمل هــدف التوظيــف الكامــل أيضــا ً وســائل لتأهيــل
العمــال يف فــروع كثيفــة العمالــة وتعيــن العمــال .وكان
نمــوذج الرفــاه الرســمي يف إرسائيــل محــدوداً ،باملقارنــة
مــع دول اشــراكية ديمقراطيــة ،بمعنــى أنــه لــم يشــمل
الضمانــات االجتماعيــة ،بــل كان يســتند إىل نمــوذج األعمــال
املبتدئــة ودعــم املحتاجــن .وقــد ميــز نمــوذج الرفــاه هــذا،
املبنــي عــى التدخــل الحكومــي املكثــف يف االقتصــاد مــع
الحــد األدنــى مــن شــبكة األمــان االجتماعــي يف الحــد األدنى،
دوال ً ناميــة أخــرى يف جنــوب رشق آســيا أيضـاً ،وكان يُســمى
اإلنتاجــي (.)Holliday 2000; Krampf 2019
موديــل الرفــاه
ّ
يف إطــار هــذا النمــوذج ،توفــر الدولــة الرفــاه بواســطة
السياســات االقتصاديــة ،التــي تخــدم أهدافـا ً قوميــة أيضـاً،
وليــس بواســطة السياســات االجتماعيــة الرســمية .وعــى
هــذا ،يمكــن وصــف النمــوذج االقتصــادي يف الخمســينيات
ـي.
ـي ـ إنتاجـ ّ
بأنــه إنمائـ ّ
بالنســبة لدولــة صغــرة ومتأخــرة النمــ ّو ،كانــت
االنتاجــي تتطلــب توفــر عــدد
اإلنمائــي ـ
فاعليــة النمــط
ّ
ّ
ـي ،حمائيــة
مــن الظــروف الدوليــة :منــاخ دويل غــر تنافـ ّ
اقتصاديــة ،ومصــدر خارجــي لضمــان تمويــل العجــز يف
الحســاب الجــاري مــن ميــزان املدفوعــات .وقــد توفــرت هــذه
الظــروف خــال الخمســينيات ،وخاصــة بعــد العــام ،1953
إثــر التوقيــع عــى اتفاقيــة التعويضــات بــن إرسائيــل وأملانيــا
الغربيــة (ليفــي ـ فــاور  .)2001باإلضافــة إىل ذلــك ،كان
االقتصــاد العاملــي يتميــز ،حتــى نهايــة الخمســينيات ،بالرقابة
عــى حركــة رأس املــال وكانــت سياســات الحمايــة (الحمائية)
قاعــدة معياريــة معتمَــدة .كمــا ميّــزت الحمائيــة يف أوروبــا
فــرة إعــادة بنــاء االقتصــاد (.)Eichengreen 2007, 113
كان مــن شــأن ترسيــع التكامــل األوروبــي يف أعقــاب
التوقيــع عــى معاهــدة رومــا تهديــد اســتقرار النظــام
ـي .وقــد ســاد لــدى واضعــي
ـي ـ اإلنتاجـ ّ
االقتصــادي اإلنمائـ ّ
السياســات يف إرسائيــل قلــق مــن أن يــؤدي التكامــل
األوروبــي إىل إخــراج إرسائيــل مــن األســواق األوروبيــة مــن
جهــة ،وأن يضطرهــا إىل مواجهــة تدفــق املنتجــات األوروبيــة
الرخيصــة األثمــان إليهــا ،مــن جهــة أخــرى .وكان مــن شــأن
حقيقــة أن أمــوال التعويضــات اقرتبــت مــن النفــاد أن عــززت
املخــاوف وخلقــت محفــزات قويــة لتغيــر نمــط النمــو .عــى
هــذه الخلفيــة ،بــدأت عنــارص يف الســلطة اإلرسائيليــة يف
العــام  1958بالرتويــج لفكــرة اللربلــة ،مــن منطلــق الرغبــة

(Pardo 2013; Krampf

يف االندمــاج مــع نظــراء دوليــن
 .)2018, 91يف الســتينيات ،م ـ ّر االقتصــاد اإلرسائيــي بعمليــة
انكشــاف جزئــي عــى االســترياد ،ثــم خــال الســتينيات
تخلــت الحكومــة اإلرسائيليــة ،بصــورة تدريجيــة ،عــن هــدف
التوظيــف الكامــل ( ;Mandelkern 2016كرامبــف .)2013
لكـ ّ
ـن التغيــر املؤسســاتي ال يمكــن أن يحصــل دون قيــام
تحالــف ســيايس .يف الســتينيات ،اهتــزت القاعــدة السياســية
ـي.
ـي ـ اإلنتاجـ ّ
التــي كان يســتند إليهــا نمــط النمــو اإلنمائـ ّ
فقــد أحدثــت ســرورات الكشــف يف بدايــة التســنيات رشخـا ً
طبقيــا ً اتســع مــع الوقــت بــن أوســاط العمــال غــر
املهنيــن ،الذيــن كانــت غالبيتهــم الســاحقة مــن املهاجريــن
مــن الــدول العربيــة ،وبــن العمــال املهنيــن أبنــاء الطبقــة
الوســطى ،الذيــن كانــت غالبيتهــم الســاحقة مــن قدامــى
الســكان يف إرسائيــل ومــن املهاجريــن مــن الــدول األوروبيــة
والواليــات املتحــدة (سفريســكي وبرنشــطاين Bareli ;1980
 .)and Cohen 2018وكانــت النتيجــة تشـ ُّكل طبقــة برجوازية
ذات مصالــح مميــزة تختلــف عــن مصالــح الطبقــة الدنيــا
(بــن بــورات  .)1999شــكل ظهــور الطبقــة الربجوازيــة،
التــي انتقــل كثــرون مــن بــن صفوفهــا إىل تأييــد األحــزاب
الليرباليــة اليمينيــة ،تهديــدا ً عــى األحــزاب العماليــة التــي
انزاحــت يف مواقفهــا ،هــي األخــرى ،نحــو اليمــن ،كــردة
فعــل عــى ذلــك .خلقــت هــذه الســرورات االقتصاديــة
والسياســية دائــرة مــن إعــادة التغذيــة :فقــد عمقــت اللربلــة
الـ َ
ـرخ يف قــوة العمــل وأدت الفجــوة االجتماعيــة إىل تعزيــز
العنــارص الليرباليــة يف الحلبــة السياســية ،والتــي دفعــت
بدورهــا بعمليــة اللربلــة ُقدم ـاً.
باإلضافــة إىل الطبقــة الوســطى واألحــزاب اليمينيــة،
عمــل املســتوى املهنــي يف وزارة املاليــة وبنــك إرسائيــل،
أيضــاً ،عــى تعزيــز وتعميــق عمليــات اللربلــة والكشــف
( .)Krampf 2019ويف العــام  ،1962أوصــل هــذا التحالــف
إىل اإلعــان عــن سياســة التقشــف ( )austerityيف محاولــة
لخفــض األجــور وتكاليــف قــوة العمــل ،لكــن املحاولــة
بــاءت بالفشــل ( .)Mandelkern 2016وبعــد ذلــك بســنتني،
جــرى التوقيــع عــى اتفاقيــة تجاريــة بــن إرسائيــل
واملجموعــة األوروبيــة تعهــدت إرسائيــل بموجبهــا بخفــض
الجمــارك عــى االســترياد مــن أوروبــا (زعــرا ،2018
 .)247وقــد عمقــت هــذه الســرورات عــدم اســتقرار
النظــام القديــم وعــززت مــن قــوة التحالــف الــذي دفــع
نحــو اللربلــة والتخــي عــن سياســة التشــغيل الكامــل .ويف
خريــف العــام  ،1964خططــت اللجنــة الوزاريــة للشــؤون

33

عدد 83

كان للبرلة والتخلي عن سياسة التوظيف الكامل ثمن اجتماعي باهظ تمثل
في تعميق الفجوات االجتماعية ،واالرتفاع الحاد جدًا في حجم البطالة .لم يعد
ً
ّ
اإلنتاجي الذي عمل في الخمسينيات بكفاءة يوفر حلوال للمشكالت
نظام الرفاه
االجتماعية المستجدة .اتسعت المطالبة بالتغيير وتصاعدت من جانب العمال
والطبقات الفقيرة.
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االقتصاديــة ،برئاســة بنحــاس ســبري ،لسياســة الركــود ،ثم
يف أعقــاب االنتخابــات التــي جــرت يف العــام  1965نشــأت
الظــروف التــي ســمحت بإخراجهــا إىل حيــز التنفيــذ
(كرامبــف  .)2015وشــكلت سياســة الركــود ،التــي جــرى
تطبيقهــا يف العامــن  ،1966 -1965ذروة الســرورة التــي
بــدأت يف أواخــر الخمســينيات والتــي تخلــت الحكومــة ،يف
إطارهــا ،عــن هــدف التشــغيل الكامــل لصالــح سياســة
أخــرى تغيّــت مواجهــة العجــز يف الحســاب الجــاري يف
ميــزان املدفوعــات عــر تشــجيع التصديــر (نافــون 2016؛
.)Shalev 1992
غـ ّ
ـرت موجــة اللربلــة خــال الســتينيات طابــع االقتصــاد
اإلرسائيــي مــن جــذوره .وكمــا ادعــى مندلكــرن ،كان
مغــزى تلــك الســرورة "تغيــرا ً معياريــا ً يف مــا يتعلــق
ـي الــذي كان ســائدا ً حتــى ذلــك الوقــت"
بالنمــط اإلنمائـ ّ
( .)Mandelkern 2016, 42خــال العقــد املذكــور ،ارتفــع
حجــم الــواردات مــن  %11مــن إجمــايل الناتــج إىل نحــو
 %50منــه 1.وانخفــض متوســط نســبة الرضيبــة عــى
االســترياد بمعــدل النصــف (زعــرا 2018؛ الرســم رقــم .)1
ع ّرضــت هــذه الســرورات العمــال ،وخاصــة العمــال غــر
املهنيــن ،لقــوى الســوق ،فـ ُ
ـرك هــؤالء بــدون حمايــة مــن
أي شــبكة أمــان اجتماعــي ،تقريبــاً.
لكــن ،ينبغــي أن نتذكــر أن اللربلــة خــال الســتينيات
كانــت ترمــي إىل تحســن ميــزان املدفوعــات اإلرسائيــي؛
أي :تشــجيع التصديــر بواســطة خفــض األجــور .إال أن
نمــوذج النمــو اإلرسائيــي ال يــزال يقــوم عــى املفهــوم
اإلنمائــي والتدخــل يف رصــد املــوارد ،لكــن بــدال ً مــن
ّ
تشــجيع القطاعــات الغنيــة بالعمالــة ،جــرى تحويــل
املــوارد إىل قطاعــات غنيــة بالرســاميل .وقــد دفعــت ثمــن

ذلــك الطبقــات الفقــرة ،التــي عمــل أفرادهــا يف القطاعات
الغنيــة بالرســاميل ،واألعــداد الكبــرة مــن العاطلــن عــن
العمــل ،بالتأكيــد.

نحو اشتراكية ـ ديمقراطية ِشبه أوروبية
كان للربلــة والتخــي عــن سياســة التوظيــف الكامــل ثمن
اجتماعــي باهــظ تمثــل يف تعميــق الفجــوات االجتماعيــة،
واالرتفــاع الحــاد جــدا ً يف حجــم البطالــة .لــم يعــد نظــام
ـي الــذي عمــل يف الخمســينيات بكفــاءة يوفــر
الرفــاه اإلنتاجـ ّ
حلــوال ً للمشــكالت االجتماعيــة املســتجدة .اتســعت املطالبــة
بالتغيــر وتصاعــدت مــن جانــب العمــال والطبقــات الفقرية
وكانــت النتيجــة إحــداث تغيــر يف نظــام الرفــاه اإلرسائيــي،
يمكــن وصفــه بأنــه ردة فعــل مضــادة للســوق.
اتســعت خــال الســبعينيات ،وخاصــة يف النصــف األول
مــن ذلــك العقــد ،شــبكة األمــان االجتماعــي يف إرسائيــل.
وقــادت هــذه الســرورة إىل بنــاء نظــام الرفــاه اإلرسائيــي
وفــق النمــوذج االشــراكي ـ الديمقراطــي األوروبــي (كوريــه
2017؛ جــال 2004a, 2004b؛ روزنهــك 2007b؛ دورون 2004؛
هوفنونــغ  .)Doron and Kramer 1991 ;2006عــى ســبيل
املثــال ،يف العــام  ،1965قبــل تطبيــق سياســة الركــود ،بلغــت
املرصوفــات الحكوميــة عــى الرفــاه  3باملائــة مــن الناتــج،
بينمــا وصلــت يف العــام  1977أكثــر مــن  14باملائــة .خــال
الخمســينيات والســتينيات ،لــم يــزد حجــم اإلنفــاق الحكومــي
لألغــراض غــر األمنيــة عــن  20باملائــة مــن الناتج ،بينمــا زاد
حجــم املرصوفــات الحكوميــة املدنيــة خــال الســبعينيات
عــن  40باملائــة .وازداد حجــم املرصوفــات االجتماعيــة مــن
مجمــل اإلنفــاق الحكومــي خــال العقــد الثالــث مــن 19
باملائــة إىل  28باملائــة (جــال .)2004a

باإلمــكان اعتبــار هــذا التوســيع والتعميــق لشــبكة األمان
االجتماعــي كحركــة مضــادة للســوق ،بعــد منحــى الحركــة
باتجــاه الســوق خــال الســتينيات .الســؤال ،إذن ،هــو :مــا
هــي اآلليــة التــي و ّلــدت الحركــة املضــادة للســوق؟
وفقــا ً ملوديــل إســبينغ ـ إندرســون (Esping-Andersen
 )1990وكوربــي ( ،)Korpi 2006فــإن العامــل املركــزي الــذي
يفــر الحركــة املضــادة للســوق؛ أي توســيع وتعميــق
شــبكة األمــان االجتماعــي ،هــو القــوة السياســية التــي
ُمفهــم هــذا التصــور العالقــات بــن
يمتلكهــا العمــال .ي ِ
العمــال واملشــغِ لني بكونهــا لعبــة مجمــوع الصفــر التــي
يطلــب فيهــا العمــال املزيــد مــن الحمايــة يف وجــه الســوق،
يف مــا يتطلــع املشـ ِّ
ـغلون إىل تقليــص الحمايــة االجتماعيــة
املمنوحــة للعمــال ،ألن مــن املفــرض بهــم أن يتحملــوا هــم
أعبــاء كلفتهــا .يجســد نظــام الرفــاه العينــي موازيــن القوى
بــن العمــال واملشــغلني .اســتنادا ً إىل هــذا التصــور ،فـ ّ
ـر
مناحيــم هوفنونــغ (هوفنونــغ  )2006وميخائيــل شــاليف
( )Shalev 1992الترشيعــات االجتماعيــة خــال الســبعينيات
وبنــاء دولــة الرفــاه اإلرسائيليــة عــى قاعــدة السياســة
الطبقيــة التــي تــرى أن حمــات االحتجــاج االجتماعيــة يف
مطلــع الســبعينيات شــكلت خطــرا ً عــى اســتقرار الســلطة
الحكوميــة التــي ردّت بتوســيع شــبكة األمــان االجتماعيــة.
ثمــة نظريــة بديلــة ملوديــل إســبينغ ـ أندرســون تــرى
أن العوامــل التــي تحــرك ســرورات الحركــة املضــادة ،يف
ســياقات تاريخيــة محــددة ،هــي العوامــل ذاتهــا التــي
تحــرك ســروات التتجــر واللربلــة .فالدراســات تشــر ،عــى
ســبيل املثــال ،إىل أن االقتصــادات املفتوحــة ،املكشــوفة عــى
األســواق العومليــةّ ،
توفــر للعمــال أيضــا ً مســتوى أعــى
مــن الحمايــة ممــا توفــره قــوى الســوق .يف مثــل هــذه
الظــروف ،التــي تــزداد فيهــا املخاطــر االقتصاديــة املرتتبــة
عــن التكامــل االقتصــادي ،يميــل جميــع الالعبــن إىل اإلقــرار
بالحاجــة إىل شــبكات أمــان اجتماعــي أكثــر ســخاءً .وعــى
خلفيــة هــذا القبــول واإلقــرار ،تنشــأ بــن العمــال ،املشـ ِّ
ـغلني
والعبــن دولتيــن مختلفــن تحالفــات تهــدف إىل اعتمــاد
تســويات ذات طبيعــة اشــراكية ـ ديمقراطيــة (Katzenstein
 .)1985; Swenson 2002; Rodrik 1998يســمح هــذا اإلطــار
النظــري ببنــاء رسديــة ســببية تربــط بــن ســرورات اللربلــة
خــال الســتينيات وتوســيع دولــة الرفاه خــال الســبعينيات.
يرفــض هــذا الــرأي األطروحــة الطبقيــة ويشــر يف كثــر مــن
الحــاالت إىل أن ســرورات اللربلــة وســرورات توســيع دولــة
الرفــاه هــي جــزء مــن منظومــة اإلصالحــات ذاتهــا.

يالحــظ عــدد مــن الدراســات وجــود ديناميــة كهــذه
يف الحالــة اإلرسائيليــة أيضــاً .فقــد ّ
بــن كرامبــف أن
األفــكار الخاصــة بتأمــن البطالــة يف إرسائيــل قــد
تبنتهــا واعتمدتهــا ونرشتهــا الجهــات ذاتهــا التــي لعبــت
دورا ً مركزيــا ً يف تصميــم ســرورات اللربلــة (كرامبــف
2013؛  .)Krampf 2019وتفســر ذلــك أن ثمــة تكامــاً
مؤسســاتيا ً ( )institutional complementarityبــن لربلــة
التجــارة ونظــام الرفــاه االشــراكي ـ الديمقراطــي.
بكلمــات أخــرى ،كان تبنــي نظــام الرفــاه االشــراكي ـ
الديمقراطــي مصلحــة للطبقــة الوســطى عــززت ،أيض ـاً،
ســرورات اللربلــة .تتمثــل إحــدى الحقائــق التــي تؤكــد
هــذا االدعــاء يف معارضــة القــوى اليســارية يف الحلبــة
السياســية اإلرسائيليــة لســن قانــون تأمــن البطالــة
ومطالبتهــا بالعــودة إىل سياســة التوظيــف /التشــغيل
الكامــل .فالتأمــن االجتماعــي ،مــن وجهــة نظــر اليســار،
هــو تنصــل الدولــة مــن مســؤوليتها عــن التشــغيل .وقــد
بيّنــت دراســة أجراهــا جــون جــال أن سياســة الرفــاه
اإلرسائيليــة خدمــت الطبقــة الوســطى ،فعلي ـاً ،أكثــر ممــا
خدمــت الطبقــة الدنيــا (جــال  .)1998معنــى هــذا أن
بنــاء دولــة الرفــاه لــم يضمــن للطبقــة الدنيــا تعويض ـا ً
كامــاً عمــا تكبدتــه مــن أرضار جــراء التخــي عــن
سياســة التشــغيل الكامــل .يف املقابــل ،كانــت الطبقــة
الوســطى هــي الرابحــة مــن ســرورات اللربلــة ومــن
سياســة الرفــاه ،عــى حــد ســواء .ينســجم هــذا االدعــاء،
أيضـاً ،مــع مــا توصلــت إليــه دراســة كوريــه التــي بيّنــت
أن سـ ّ
ـن قانــون تأمــن البطالــة إنمــا جــاء ليوفــر لــوزارة
املاليــة مصــادر تمويــل جديــدة ال تزيــد مــن التضخــم
املــايل (.)Koreh 2015; 2017
عليــه ،باإلمــكان تفســر تشــ ّكل دولــة الرفــاه
اإلرسائيليــة خــال الســبعينيات يف إطــار نظريــة
املفهومــي،
النيوليرباليــة املتنوعــة .طبقــا ً لهــذا اإلطــار
ّ
خلــق ترسيــع التكامــل األوروبــي ،الــذي كان يعنــي لربلــة
التجــارة ،ضغوطــات قويــة عــى إرسائيــل لتنفيــذ إصالحات
اإلنمائــي ـ
مماثلــة .وكانــت النتيجــة زعزعــة النظــام
ّ
اإلنتاجــي خــال الخمســينيات وتعزيــز العنــارص التــي
ّ
طالبــت باعتمــاد اللربلــة الجزئيــة يف النظــام .لكـ ّ
ـن نتائــج
لربلــة التجــارة وتقليــص التدخــل الحكومــي لتحقيــق
عمالــة كاملــة وضعــت العمــال أمــام أخطــار اجتماعيــة
جديــدة وعــززت ا ُملطالبــة بإصــاح نظــام الرفــاه .معنــى
هــذا أن كال التغيرييــن لــم يكــن نتيجــة للسياســة الطبقيــة
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فحســب ،بــل للتحالــف الــذي ضــم العبــن دولتيــن كانــوا
يتطلعــون ،أيضــاً ،إىل املصالــح اإلرسائيليــة يف الســاحة
الدوليــة ،إضافــة إىل العبــن سياســيني وفئــات اجتماعيــة
حــددت مصالحهــا يف الســاحة املحليــة.

ّ
العسكرتارية
الكينزية
ُّ
والتعلق بالواليات المتحدة
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يمكــن االفــراض بــأن اســتكمال ســرورات اللربلــة
خــال الســتينيات وتوســيع شــبكة األمــان االجتماعــي خالل
الســبعينيات كان مــن شــأنه تقريــب إرسائيــل ،كثــراً ،مــن
النمــوذج االشــراكي ـ الديمقراطــي ،عــى غــرار دول أوروبــا
الغربيــة الصغــرة ،التــي يتحــدث عنهــا بيــر كاتزنشــتاين.
فقــد مــ ّرت تلــك الــدول بعمليــة تكامــل اقتصــادي ،مــن
جهــة ،وبتوســيع لشــبكة األمــان االجتماعــي ،مــن جهــة
أخــرى ( .)Katzenstein 1985لكــن يف الحالــة اإلرسائيليــة،
أحدثــت حــرب األيــام الســتة يف العــام  1967تحــوال ً عميقـا ً
يف مكانــة إرسائيــل الجيوسياســية .ونتيجــة لذلــك ،تــرب
املنطــق اإلقليمــي الــذي حكــم الرأســمالية اإلرسائيليــة إىل
االقتصــاد أيضــا ً فحــ َرف نمــوذج النمــو اإلرسائيــي عــن
مســاره التاريخــي.
أدى احتــال هضبــة الجــوالن ،يهــودا والســامرة (الضفــة
الغربيــة) وشــبه جزيــرة ســيناء إبــان حــرب األيــام الســتة
إىل إطالــة الحــدود األمنيــة اإلرسائيليــة ،التــي كانــت بحاجــة
إىل حمايــة عســكرية .وإىل جانــب ذلــك ،احتــاج الحكــم
العســكري يف املناطــق املحتلــة إىل قــوى برشيــة وميزانيــات
ماليــة .ونتيجــة لذلــك ،ارتفعــت النفقــات األمنيــة مــن 9
باملائــة مــن الناتــج قبــل حــرب األيــام الســتة إىل  17باملائــة
بعــد الحــرب مبــارشة .وعقــب حــرب "يــوم الغفــران"
(ترشيــن األول  ،)1973ســجلت النفقــات العســكرية ارتفاعـا ً
كبــرا ً جــدا ً فوصلــت إىل  30باملائــة مــن الناتــج .أمــا
املرصوفــات الحكوميــة الكليــة فقــد ارتفعــت مــن نحــو 30
باملائــة مــن الناتــج يف فــرة مــا قبــل الحــرب إىل  70باملائــة
منــه يف نهايــة الســبعينيات (.)Krampf 2018 Table 9.1, p. 186
تجســد هــذه الوجهــات حقيقــة تحويــل املــوارد لرصدهــا يف
مهمــات تحصــن وتعزيــز مكانــة إرسائيــل كدولــة عظمــى
إقليميــة يف الــرق األوســط (سفريســكي .)2005
عــاوة عــى ذلــك ،زادت الحكومــة املــوارد املرصــودة للقطاع
الخــاص ،إذ ازدادت مخصصــات الدعــم املــايل (سوبســيديا)
للقطــاع الخــاص مــن أقــل مــن  2باملائــة مــن الناتــج يف

العــام  1965إىل نحــو  15باملائــة مــن الناتــج يف العــام 1975
(ُ .)Krampf 2018 Table 9.1, p. 186رصــد جــزء كبــر مــن هــذا
الدعــم للصناعــات العســكرية ،وخاصــة الصناعــات األمنيــة
ا ُملعـدّة للتصديــر (سفريســكي  .)2005معنــى هــذه املعطيــات
أن إرسائيــل لــم تدخــل إىل عهــد "الحكومــة الكبــرة"،
التــي تمتــاز بمرصوفاتهــا العامــة الكبــرة جــداً ،ســوى يف
الســبعينيات فقــط .حتــى انــدالع حــرب األيــام الســتة ،1967
كان حجــم املرصوفــات الحكوميــة منخفض ـا ً نســبياً ،مقارنــة
باملعطيــات الدوليــة يف هــذا املجــال.
ارتفعــت ،إذن ،املرصوفــات الحكوميــة األمنيــة ،التجاريــة
واالجتماعيــة بصــورة حــادة جــدا ً خــال الســبعينيات.
لتفســر ذلــك ،ال يكفــي النظــر إىل الط َلــب فقــط ،بــل
ينبغــي تقــي املصــادر أيض ـاً .ففــي الســبعينيات ،بــدأت
إرسائيــل تتلقــى معونــات اقتصاديــة وعســكرية ســخية مــن
الحكومــة األمريكيــة .بعــد أن فرضــت فرنســا ،التــي كانــت
مــزوّد إرسائيــل األســايس بالســاح ،حظــرا ً عــى تصديــر
األســلحة إىل إرسائيــل قبــل حــرب األيــام الســتة بفــرة
وجيــزة ،أصبحــت الواليــات املتحــدة القــوة العظمــى التــي
تبســط رعايتهــا عــى إرسائيــل .وقــد ارتفــع حجــم املعونات
األمريكيــة التــي حصلــت عليهــا إرسائيــل مــن نســبة ضئيلــة
مــن إجمــايل الناتــج اإلرسائيــي يف نهايــة الســتينيات إىل مــا
يزيــد عــى  30باملائــة مــن الناتــج يف أواســط الســبعينيات.
طبقــا ً ملــا يقولــه منهــج الليرباليــة املتنوعــة ،فثمــة
للمنطــق اإلقليمــي تأثــر جــدي وعميــق عــى تصميــم
النظــام االقتصــادي الرأســمايل .وبالفعــل ،كانــت ملكانــة
إرسائيــل الجيوسياســية الجديــدة ،كقــوة عظمــى إقليميــة
برعايــة أمريكيــة ،إســقاطات بعيــدة املــدى عــى نمــط النمــو
اإلرسائيــي ،األمــر الــذي انعكــس أيض ـا ً عــى مبنــى القــوة
وموازينهــا يف االقتصــاد الســيايس اإلرسائيــي .فقــد جــرى
وقــف وإلغــاء اإلصالحــات الليرباليــة التــي ُشع يف تنفيذهــا
خــال الســتينيات ،والتــي نبعــت مــن التخــوف اإلرسائيــي
الحقيقــي مــن بقــاء إرسائيــل دون مصــدر دعــم خارجــي:
عــادت الرضائــب عــى الــواردات إىل االرتفــاع مــن جديــد،
عــاد العجــز يف ميــزان املدفوعــات إىل االرتفــاع ،وكذلــك أيضا ً
الديــن الخارجــي (زعــرا  .)2018خــال الســبعينيات،
وحــن حظيــت إرسائيــل بمصــدر دعــم خارجــي جديــد
لــم يكــن منوطـا ً بــروط ،يف الظاهــر ،تحــررت الحكومــات
اإلرسائيليــة مــن القلــق حيــال النقــص يف العمــات األجنبيــة
وأوقفــت اإلصالحــات التــي كانــت ترمــي إىل تشــجيع
التصديــر اإلرسائيــي.

ارتفعت ،إذن ،المصروفات الحكومية األمنية ،التجارية واالجتماعية بصورة حادة
َ
جدًا خالل السبعينيات .لتفسير ذلك ،ال يكفي النظر إلى الطلب فقط ،بل ينبغي
تقصي المصادر أيضًا .ففي السبعينيات ،بدأت إسرائيل تتلقى معونات اقتصادية
وعسكرية سخية من الحكومة األميركية.

أتاحــت املعونــات الخارجيــة األمريكيــة للحكومــة
ـال مــن الرفــاه االجتماعــي
اإلرسائيليــة توفــر مســتوى عـ ٍ
للمواطنــن اإلرسائيليــن ،مــن دون رفــع الرضائــب .كمــا
عــززت تلــك املعونــات قــوة مؤسســات الدولــة عــى الصعيــد
املحــي ،إذ كان القطــاع الخــاص وجمهــور العاملــن ،عــى
حــد ســواء ،متعلقــن بهــذه املعونــات التــي تدفقــت عــر
القنــوات الدولتيــة (بــن بــورات  .)332 ،1982وســاهمت
املعونــات الخارجيــة يف رفــع مســتوى الرفــاه ليــس مــن
خــال قنــاة السياســة االجتماعيــة فحســب ،وإنمــا مــن
خــال سياســة التطويــر واالســتثمارات الجماهرييــة
العامــة أيضــاً .وأدى االرتفــاع يف حجــم الطلــب املحــي
إىل خلــق فــرص عمــل جديــدة يف املناطــق النائيــة أيضــاً،
ســواء بصــورة مبــارشة أم غــر مبــارشة .وجــرى توجيــه
جــزء كبــر مــن هــذا الطلــب واالســتثمارات إىل األغــراض
العســكرية واألمنيــة .وعــى هــذا ،يمكــن وصــف نمــوذج
النمــو اإلرسائيــي يف تلــك الفــرة بأنــه كينزيــة عســكرتاريّة
برعايــة أمريكيــة ((.)Mintz and Ward 1989
كانــت للكينزيــة العســكرتاريّة واقتصــاد االحتــال آثــار
مر ّكبــة عــى املجتمــع اإلرسائيــي .فمــن جهــة أوىل ،أدى
التطويــر العســكري إىل نمــو منحــاز لصالــح الصناعــات
العســكرية ممــا عمــق فجــوات األجــور بــن العاملــن
يف القطــاع العســكري والعاملــن يف القطــاع الخــاص
(سفريســكي  .)2005ومــع ذلــك ،مــن جهــة أخــرى ،أعطــى
تطويــر الصناعــات العســكرية دفعــة قويــة للصناعــات
اإلرسائيليــة املعــدة للتصديــر .يف العــام  ،1980كان نحــو
نصــف العمــال يف القطــاع الصناعــي يعملــون يف مجــاالت
مرتبطــة بالصناعــات األمنيــة ،ســواء بصــورة مبــارشة أم
غــر مبــارشة (ليفشــيتس 2000؛  .)Mintz 1983كمــا كان

القتصــاد االحتــال ،أيضـاً ،تأثــر إيجابــي غــر مبــارش عــى
وضــع الطبقــات الدنيــا اإلرسائيليــة االقتصــادي ـ االجتماعي،
وخاصــة عــى اليهــود املرشقيــن والعــرب مواطنــي دولــة
إرسائيــل .وكمــا يبــن ليفــن إبشــطاين وســميونوف
( ،)1987أدى العمــل الرخيــص إىل ارتفــاع ملحــوظ يف
مكانــة العمــال اليهــود املرشقيــن وأجورهــم ،وبصــورة
أقــل يف مكانــة العمــال العــرب وأجورهــم .احتــل العمــال
الفلســطينيون أماكــن عمــل العــرب واليهــود املرشقيــن يف
األعمــال التــي تحتــاج إىل القــوة الجســمانية أساس ـا ً والتــي
تتميــز باإلنتاجيــة املتدنيــة واألجــور املنخفضــة .أدى ذلــك
إىل ارتفــاع رسيــع يف مســتوى الحيــاة يف إرسائيــل وتحســن
أوضــاع الطبقــات الدنيــا ،مــن غــر تكلفــة ماليــة حكوميــة.
يمكننــا ،إذن ،وصــف العهــد الكينــزيّ العســكرتاريّ
بأنــه تراجــع عــن ســروات التتجــر ،اللربلــة والتكامــل
االقتصــادي ،مــن جهــة ،وبأنــه ردة فعــل عــى ســرورات
الحركــة املضــادة مــن جهــة أخــرى .لــم تنبــع القــوة
املحركــة لســرورات الحركــة املضــادة مــن قــوى اجتماعيــة
أو طبقيــة ،وإنمــا مــن املنطــق اإلقليمــي .عــى العكــس
مــن اتجاهــات اللربلــة التــي ميّــزت الســتينيات ،حيــث
شــخصت إرسائيــل بأبصارهــا خاللهــا نحــو االتحــاد
األوروبــي ،وجّ هــت إرسائيــل أنظارهــا خــال الســبعينيات
نحــو صديقتهــا الجديــدة ،التــي تبنــت تحــت رعايتهــا،
وللمــرة األوىل منــذ تأسيســها عمليــاً ،نموذجــا ً اقتصاديــا ً
كينزيّـا ً تميــز باإلنفــاق الحكومــي املرتفــع ،بسياســة الرفــاه
الســخية وبالدعــم املكثــف للقطــاع الخــاص.
شــكلت املعونــات األمريكيــة ،إذن ،أحــد الكنــوز
االســراتيجية اإلرسائيليــة إبــان الســبعينيات ،والتــي م ّكنتهــا
مــن التعاظــم وتعزيــز قوتهــا يف املجــاالت املختلفــة ،إىل
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جانــب رفــع مســتوى املعيشــة والرفــاه االجتماعــي .لكـ ّ
ـن
هــذا العامــل كان ذا طابــع تناقــيّ  :فقــد قــاد هــذا الكنــز
االســراتيجي إىل إدمــان إرسائيــل عــى املعونــات املاليــة
األمريكيــة ،األمــر الــذي عمّ ــق تع ّلقهــا بالواليــات املتحــدة
ومـ ّ
ـس بالســيادة اإلرسائيليــة الفعليــة .لــم يكــن هــذا التعلق
اإلرسائيــي بالواليــات املتحــدة منوطــا ً بدفــع أي ثمــن
حقيقــي طاملــا كان الطرفــان ،اإلرسائيــي واألمريكــي ،يريــان
خارطــة املصالــح باملنظــور ذاتــه .لكــن ،حــن نشــأت
فجــوة يف منظــور املصالــح لــدى كل واحــدة مــن الدولتــن،
أصبــح هــذا التعلــق ذا كلفــة .وطاملــا كانــت رؤيــة املصالــح
متطابقــة لــدى كلتــا الدولتــن ،كانــت الكلفــة السياســية
للتعلــق االقتصــادي اإلرسائيــي بالواليــات املتحــدة ضئيلــة.
لكــن ،عــى عتبــة نهايــة الســبعينيات ،ويف الثمانينيــات بوجه
خــاص ،كمــا ســنرى الحقــاً ،تبدلــت خارطــة املصالــح يف
األمريكيــة يف الــرق األوســط ،فارتفعــت الكلفــة السياســية
للتعلــق االقتصــادي اإلرسائيــي .وقــد تجســد الثمــن الكامــل
لهــذا التعلــق اإلرسائيــي بالواليــات املتحــدة إبــان األزمــة
االقتصاديــة التــي عصفــت يف الثمانينيــات.

خطة تحقيق االستقرار:
ناع ليبرالي
نموذج منحاز للتصدير ِ
بق ٍ
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أصبحــت تكلفــة التع ّلــق االقتصــادي اإلرسائيــي
باملعونــات الخارجيــة األمريكيــة واضحــة ،بــل حاســمة،
عندمــا عصفــت بإرسائيــل أزمــة الديــون خــال النصــف
األول مــن الثمانينيــات .يف الخطــاب الجماهــري العــام،
ترتبــط أزمــة الثمانينيــات ،أكثــر يشء ،بالتضخــم املــايل
الجامــح الــذي بلــغ مســتويات مرتفعــة جــدا ً تمثلــت يف نحو
 400باملائــة بمعــدل ســنويّ  .وعــى الرغــم مــن اإلشــكاليات
التــي خلقهــا التضخــم املــايل ا ُملفــرط ،إال أن حالــة الطــوارئ
نتجــت عــن أزمــة الديــون.
يف نطــاق القواعــد املعياريــة التــي ســادت خــال
الثمانينيــات ،كان يتعــن عــى الدولــة الصغــرة التــي
تتــورط يف أزمــة الديــون أن تتوجــه إىل صنــدوق النقــد
الــدويل بغيــة الحصــول عــى قــرض اســتثنائي طــارئ.
وبــن الــروط التــي وضعهــا صنــدوق النقــد الــدويل ملنــح
قــروض كهــذه ،كان رشط تنفيــذ إصالحــات اقتصاديــة وفقا ً
لالئحــة "إجمــاع واشــنطن" ،التــي يعنــي قبولهــا التنــازل
الفعــي عــن الســيادة .بالنســبة لدولــة صغــرة تعيــش حالة
نــزاع أمنــي ،تشــكل مثل هــذه الخطــوة تهديــدا ً اســراتيجيا ً

حقيقيــاً ،غــر أن إرسائيــل لــم تكــن دولــة ككل الــدول،
بفضــل الرعايــة األمريكيــة .بــدال ً مــن التوجــه إىل صنــدوق
النقــد الــدويل ،توجهــت إرسائيــل إىل الواليــات املتحــدة؛ وهي
الحقيقــة التــي عمقــت تع ّلــق إرسائيــل بالواليــات املتحــدة.
هــذا التحليــل لألزمــة ،الــذي يضــع أزمــة الديــون يف
املركــز ،تعــززه محــارض جلســة الحكومــة اإلرسائيليــة
يف حزيــران  ،1985والتــي أقــرت فيهــا خطــة تحقيــق
االســتقرار .وكمــا أوضــح ميخائيــل برونــو ،أحــد واضعــي
هــذه الخطــة :مشــكلة أرصــدة العمــات األجنبيــة هــي
"أكثــر خطورة (مــن التضخــم املــايل)" ألن "مســألة الدخول
يف أزمــة حــادة يف العمــات األجنبيــة اآلن تصبــح أشــد
خطــورة ممــا كانــت عليــه قبــل ســنة" (الحكومــة .)1985
لهــذا ،اعتــر كثــرون أن هــذه الخطــة إنمــا أعِ ـدّت لتشــجيع
التصديــر .وقــد وصــف وزيــر االقتصــاد والتخطيــط هــذه
الخطــة بأنهــا "مُعـدّة كلهــا ،تقريبـاً ،للتصديــر" .وأضــاف
أن مثــل هــذا النمــو "هــو املفتــاح لتقليــص مــدى التعلــق
بالخــارج" (الحكومــة  .)2 ،1985أمــا الخبــر االقتصــادي
بــن تســيون زيلربفــارب فقــد وضــع هــدف تقليــص العجــز
يف ميــزان املدفوعــات عــى رأس ســلم األولويــات (هنــاك.)6 ،
تُعتــر خطــة تحقيــق االســتقرار ،وبحـ ّ
ـق ،حدث ـا ً يمثــل
بدايــة العهــد النيوليــرايل يف إرسائيــل (أدفــا 2016؛ شــيو
2013؛ Maron and Shaleve 2017b; Maman and Rosenhek
 .)2012مــع ذلــك ،يــويل شــفري وبيلــد لهــذه الخطــة قــدرا ً
مــن األهميــة أقــل ممــا يوليــه آخــرون ،إذ يريــان أن "التأثري
املبــارش لخطــة تحقيــق االســتقرار والرؤيــة التــي شــكلت
أساســا ً لهــا مُبالــغ فيهمــا ،كليهمــا ،إجمــاالً" (Shafir and
 .)Peled 2002, 232–33لكــن ،مــا هــي تلــك الرؤيــة التــي
شــكلت أســاس الخطــة؟ عــى الرغــم مــن أن الخطــة
تضمنــت مر ّكبــات نيوليرباليــة واضحــة ،مثــل تقليــص
ميزانيــة الحكومــة وعــدم تســييس عمليــة اتخــاذ القــرارات
عــر تعزيــز مكانــة وزارة املاليــة وبنــك إرسائيــل ،البنــك
املركــزي اإلرسائيــي (Mandelkern 2017; Rosenhek and
ٍ
حركــة
 ،)Maman 2017إال أنهــا تضمنــت أيضــا ً مر ّكبــات
مضــادة نبعــت مــن املنطــق اإلقليمــي ،ســواء يف مــا يتعلــق
بأهــداف الخطــة أم بأدواتهــا.
ينبغــي تقــي مكوّنــات خطــة تحقيــق االســتقرار
لتحديــد الحركــة املزدوجــة يف إطارهــا والطريقــة التــي
توافــق بهــا املنطــق الرأســمايل مــع املنطــق اإلقليمــي .فقــد
تضمنــت الخطــة عنرصيــن أساســيني :خفــض الطلــب
املحــي ،بواســطة تقليــص ميزانيــة الحكومــة ،وتجميــد

االقتصاد اإلرسائييل :املنطق الرأسمايل يف تجاذب مع املنطق "اإلقليمي" التوسعي.

األجــور (بقيمتهــا االســمية) بغيــة تحســن ربحيّــة
املصدّريــن (الحكومــة  .)1985وقــد قضــت الخطــة،
كمــا عرضهــا برونــو وســتانيل فيــر ،بــأن يهتــم البنــك
املركــزي بخفــض قيمــة العملــة بغيــة ســحق أي محاولــة
يقــوم بهــا العمــال لرفــع القيمــة الحقيقيــة لألجــور .وكان
تنفيــذ تقليــص امليزانيــة يســتدعي مــن الحكومــة خــوض
مواجهــات سياســية ـ حزبيــة عــى الســاحة الربملانيــة ،يف
مــا كان تنفيــذ الوســيلة الثانيــة (تجميــد األجــور) يســتدعي
منهــا خــوض مواجهــة مــع الهســتدروت (نقابــة العمــال
العامــة) عــى الســاحة االجتماعيــة .كانــت الحكومــة تتوقــع
أن ترفــض الهســتدروت تجميــد األجــور ،ولذلــك تضمنــت
الخطــة خيــار اســتخدام أنظمــة الطــوارئ االنتدابيــة ملنــع
الهســتدروت مــن إعــان اإلرضاب يف املرافــق االقتصاديــة.
وقــد اعتُــرت هــذه األدوات جائــرة جــداً ،حتــى يف نظــر
املستشــار القضائــي للحكومــة الــذي حــذر مــن أن أنظمــة
الطــوارئ االنتدابيــة هــي "الوســيلة األكثــر تطرفــا ً يف
صنــدوق أدوات الخبــر القضائــي .ففــي جوهرهــا ،هــي أداة
غــر ديمقراطيــة" (الحكومــة  .)162 ،1985غــر أن رئيــس
الحكومــة ،شــمعون برييــس ،رفــض فعليـا ً اســتخدام قــوات

بوليســية ضــد الهســتدروت التــي رفضــت االســتجابة
لتعليمــات الحكومــة وتجميــد األجــور (ميــكل .)1985
رفــض رئيــس الحكومــة برييــس اللجــوء إىل اســتخدام
هــذه الوســائل شـ ّكل خطــرا ً عــى الخطــة برمّ تهــا (ليبكــن
 .)1985مســألة تجميــد األجــور هــي قضيــة مركزيــة ألنهــا
تؤكــد أن الهــدف مــن الخطــة لــم يكــن الخصخصــة وإنمــا
تحســن ربحيــة اإلنتــاج وتشــجيع التصديــر.
حــن أصبحــت الخطــة عــى شــفا االنهيــار ،يف آب
 ،1985اســتخدم محافــظ بنــك إرسائيــل ،مــويش مندلبــاوم،
صالحياتــه كمراقــب عــى البنــوك وأعلــن عــن رفــع
متطلبــات الســيولة مــن البنــوك بصــورة حــادة كمــا أعلــن،
يف املقابــل ،عــن رفــع نســبة الفائــدة التــي كانــت تُجبــى
مــن البنــوك عــى القــروض (.)Maman and Rosenhek 2011
أدت خطــوة مندلبــاوم هــذه إىل رفــع نســبة الفائــدة البنكيــة
إىل أكثــر مــن  20باملائــة بالقيمــة الحقيقيــة الســنوية (ديش
 ،)1985وهــو مــا أحــدث ركــودا ً اقتصاديــا ً حــاداً ،أكثــر
حــدة ممــا كان مخطط ـاً .مــارس املشـ ِّ
ـغلون والهســتدروت
ضغوطــا ً عــى البنــك املركــزي لخفــض الفائــدة البنكيــة،
فاشــرط محافــظ البنــك تنفيــذ ذلــك بتنفيــذ التقليصــات
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التــي صــدر تعهــد بإجرائهــا يف امليزانيــة العامــة .تعرضــت
خطــوة بنــك إرسائيــل هــذه إىل هجــوم مــن جانــب رؤســاء
القطــاع الخــاص ،قــادة حــزب "العمــل" وميخائيــل برونــو
نفســه .يف املقابــل ،أعلــن وزيــر املاليــة تأييــده ودعمــه
للمحافــظ ( .)Krampf 2018, 208–9ويف نهايــة املطــاف،
نفــذت الحكومــة التقليصــات يف امليزانيــة وأعلنــت ،عشــية
انتهــاء الســنة ،عــن نجــاح الخطــة.
يشــر تسلســل األمــور ،كمــا عرضناهــا هنــا ،إىل أن
واضعــي الخطــة االقتصاديــة لــم يعتــروا اللربلــة هـ َ
ـدف
الخطــة املركــزي ،فباســتثناء التقليــص يف امليزانيــة ،تميــزت
مكوّناتهــا األخــرى بامليــل إىل تعميــق التدخــل بغيــة رفــع
مســتوى التنافــس يف االقتصــاد اإلرسائيــي .وممــا يعــزز
هــذا التحليــل هــو مــا قالــه وزيــر املاليــة إســحق موداعــي
يف خريــف  1985حــن بــدا أن الخطــة االقتصاديــة تحقــق
نجاحــا ً يف إعــادة االقتصــاد اإلرسائيــي إىل حالــة التــوازن
واالســتقرار .أدركنــا مؤخــراً ،قــال موداعــي،
أن ال فــرق يف التوجــه ويف طريقــة التنفيــذ بــن القضايــا
االقتصاديــة والقضايــا األمنيــة .مــن غــر املمكــن تخيُّــل
أن يكــون كل فــرد مــن مواطنــي إرسائيــل مســؤوال ً عــن
احتياجاتــه األمنيــة بصــورة منفــردة .أريــد القــول :مــن
خــال مراقبتنــا ومتابعتنــا للمنافســة الحــادة بــن القــوى
االقتصاديــة العظمــى ...فهمنــا مجريــات الــراع الهائــل
الدائــر بينهــا ـ االســتعانة ببعضهــا بعضــاً ،محاولــة
الواحــدة منهــا احتــال أســواق جديــدة عــى حســاب
األخــرى ومحــاوالت جبــارة لالنغــاق مــن أجــل حمايــة
الســوق املحليــة ومنــع تقاســمها مــع جهــات مــن دول
أجنبيــة( .موداعــي.)1985 ،
باملفهــوم النظــري الــذي عرضنــاه أعــاه ،يؤ ِّ
طــر
موداعــي الخطــة االقتصاديــة كجــزء مــن املنطــق اإلقليمــي،
وليــس كجــزء مــن املنطــق االقتصــادي .فهــو يذ ّكــر بوجــه
الشــبه بــن االعتبــارات األمنيــة واالعتبــارات االقتصاديــة
وبـ ّ
ـأن خطــة تحقيــق االســتقرار االقتصــادي كانــت خطــوة
جماعيّــة تطلبــت تجنــد املواطنــن والتفافهــم حولهــا:
الــدول التــي نجحــت يف تجنيــد مواطنيهــا
(جعلهــم جنــوداً) يف املجــال االقتصــادي أيض ـاً،
هــي تلــك الــدول التــي تعمــل هيئــة األركان
العامــة االقتصاديــة فيهــا بانتظــام؛ التــي تعمــل
القطاعــات االقتصاديــة فيهــا بتنســيق تــام؛ التي
تحقــق فيهــا اإلنتاجيــة معــدالت مرتفعــة والتــي
يحقــق فيهــا الجهــد املبــذول ،ســواء بصــورة

إراديــة أم باإلكــراه االقتصــاي ،الحــد األقــى
املمكــن ـ هــي ذاتهــا الــدول الواعــدة يف تطورهــا
االقتصــادي ،يف مســتواها املعيــيّ اليــوم ويف
فــرص رفــع مســتواها املعيــي مســتقبالً .أمــا
الــدول التــي يهتــم كل فــرد فيهــا بنفســه هــو
فقــط؛ التــي ال تعمــل فيهــا هيئــة األركان العامــة
االقتصاديــة مــن خــال التنســيق والتناغــم ـ
فتلــك هــي الــدول املفلســة التــي يــدور جــ ّل
حديثهــا عــن املعونــات الخارجيــة ،التــي يــزداد
حجمهــا باســتمرار (موداعــي.)1985 ،
ليســت إشــارة موداعــي إىل الــدول التــي "يهتــم كل فــرد
فيهــا بنفســه فقــط"" ،الــدول املفلســة" املعتمــدة عــى
"املعونــات الخارجيــة" شــأنا نظريــاً .فقــد قدمــت األزمــة
االقتصاديــة للحكومــة نموذجـا ً عــن املعنــى العمــي للتبعيــة
االقتصاديــة .خــال الســبعينيات ،كانــت املعونــات األمريكيــة
تتدفــق إىل إرسائيــل مــن دون أي تكلفــة سياســية جديــة،
تقريبـاً ،ألن مــروع التعاظــم اإلرسائيــي كان متناغمـا ً مــع
املصالــح األمريكيــة يف الــرق األوســط .بيــد أن املصالــح
األمريكيــة تبدلــت عــى عتبــة نهايــة الســبعينيات .فمنــذ
النصــف الثانــي مــن عقــد الســبعينيات ،أصبحــت إرسائيــل
ً
عُ
رضــة لضغوطــات "ناعمــة" لدفعهــا إىل االنخــراط يف
عمليــة الســام مــع الــدول املجــاورة ،ثــم إىل االنســحاب مــن
لبنــان إثــر الغــزو يف العــام .1982
مــن واقــع تبــدل املصالــح األمريكيــة الجيوسياســية يف
املنطقــة ،اشــتُق أيضــا ً التوجــه املغايــر بشــأن املعونــات
األمريكيــة إلرسائيــل .بــدأت الطلبــات اإلرسائيليــة للحصــول
عــى معونــات طــوارئ أمريكيــة ملوازنــة االقتصــاد اإلرسائييل
يف خريــف العــام  .1984أدار األمريكيــون مــع اإلرسائيليــن
مفاوضــات مطولــة وعنيــدة اســتمرت ســنة ونصــف الســنة
أوصلــت إرسائيــل إىل حافــة االنهيــار الحقيقــي .فقــط عــى
وشــك حــدوث األزمــة ،وبعــد أن أوضحــت الواليــات املتحــدة
أنهــا لــن تمنــح قرض ـا ً مــن دون وضــع خطــة اقتصاديــة،
نشــأت الظــروف للمصادقــة عــى الخطــة يف الحكومــة.
وطبق ـا ً ملــا يقــول ياغيــل ليفــي ،فقــط كان ثمــة اشــراط
أمريكــي غــر رصيــح لتقديــم حزمــة املعونــات باالنســحاب
اإلرسائيــي مــن لبنــان ،وهــو مــا جــرى تنفيــذه فعليــا ً يف
الســنة ذاتهــا (ليفــي .)162 ،2003
يــرى التحليــل ا ُملقــدَّم هنــا لسياســة الطــوارئ
لتحقيــق االســتقرار يف االقتصــاد اإلرسائيــي أن ثمــة
عالقــة متينــة كانــت تربــط بــن التغيــر الــذي حصــل

حصلت ثالثة تطورات بالتزامن وبالتوازي أحدثت تغييرًا إضافيًا آخر في نمط
النمو اإلسرائيلي وأدت إلى بلورة ما يسمى أحيانًا بـ اقتصاد السالم :انهيار الكتلة
الشيوعية ،الهجرة من جمهوريات االتحاد السوفييتي وتحريك عملية السالم في
َ
شوحط.
عهد حكومة (إسحق) رابين ـ (شمعون) بيريس ـ (أبراهام)

يف فهــم املصالــح األمريكيــة يف الــرق األوســط ،أزمــة
الثمانينيــات ،وطبيعــة خطــة الطــوارئ لتحقيــق
االســتقرار االقتصــادي .منــذ اللحظــة التــي فقــدت
فيهــا الواليــات املتحــدة الرغبــة واملصلحــة يف مواصلــة
تمويــل مــروع التعاظــم العســكري اإلرسائيــي ،لــم
تعــد الظــروف الدوليــة التــي أتاحــت نمــوذج الكينزيــة
ـة (Krampf 2018, 190–93; Schiffman,
العســكرتاريّة قائمـ
 .)Young, and Zelekha 2018كان املطلــوب أن يكــون
النمــوذج الجديــد أقــل تبذيــرا ً وأن يقلــل مــدى اعتمــاد
إرسائيــل االقتصــادي عــى الواليــات املتحــدة .فــوق
ذلــك ،وبمعــزل عــن العالقــات بــن إرسائيــل والواليــات
املتحــدة ،م ـ ّرت املنظومــة الدوليــة بعمليــة لربلــة ماليــة
أزالــت يف إطارهــا العديــد مــن الــدول جميــع املعيقــات
التــي كانــت تمنــع ،أو تعيــق ،حركــة رؤوس األمــوال
وتنقالتهــا .وجــدت الحكومــات اإلرسائيليــة نفســها
مضطــرة إىل مواجهــة هــذا العالــم الجديــد ،بمــوازاة وإىل
جانــب مواجهتهــا التغيــر الحاصــل يف عالقــة الواليــات
املتحــدة وتعاملهــا مــع إرسائيــل .وقــد تطلبــت مواجهــة
التغــرات الحاصلــة عــى الســاحة الدوليــة ،كمــا قــال
موداعــي" ،تجنيــد" املواطنــن يف املجــال االقتصــادي
أيضــاً .وكان املعنــى االقتصــادي لتجنيــد االقتصــاد
اإلرسائيــي ـ تجميــد األجــور مــن أجــل تحســن رشوط
التنافــس اإلرسائيــي يف الحلبــة العامليــة.
اســتمر تنفيــذ خطــة االســتقرار نحــو خمــس
ســنوات جــرى خاللهــا تقليــص املرصوفــات الحكوميــة
بصــورة تدريجيــة ،عــر تقليــص ميزانيــة األمــن
بصــورة أساســية ،وانخفــض الديــن الخارجــي تدريجيـاً،
وانخفــض معــدل التضخــم املــايل يف نهايــة الثمانينيــات
إىل نحــو  20باملائــة.

باردايم اقتصاد السوق
حصلــت ثالثــة تطــورات بالتزامــن وبالتــوازي أحدثــت
تغيــرا ً إضافيــا ً آخــر يف نمــط النمــو اإلرسائيــي وأدت إىل
بلــورة مــا يســمى أحيانــا ً بـــ اقتصــاد الســام :انهيــار
الكتلــة الشــيوعية ،الهجــرة مــن جمهوريــات االتحــاد
الســوفييتي وتحريــك عمليــة الســام يف عهــد حكومــة
(إســحق) رابــن ـ (شــمعون) برييــس ـ (أبراهــام) شــوحَ ط.
ـأبي هنــا ،فقــد خلقــت هــذه األحــداث ظروفــا ً
وكمــا سـ ّ
مواتيــة لحصــول التحــول االقتصــادي الــذي جــرى يف
نطاقــه تبنــي مبــادئ أساســية مــن الالئحــة النيوليرباليــة ـ
لربلــة التجــارة والخصخصــة ـ إىل جانــب اتجاهــات الحركــة
املضــادة ،وخصوص ـا ً يف املجــال املــايل ّ ،يف مجــال الرفــاه ويف
مجــال التنميــة.
أحــد االتجاهــات األبــرز يف الفــرة املمتــدة مــا بــن
صعــود حكومــة رابــن وانــدالع االنتفاضــة الفلســطينية
الثانيــة هــو عمليــة كشــف االقتصــاد اإلرسائيــي ،التــي
تجســدت يف انضمــام إرسائيــل إىل اتفاقيــات التجــارة الحــرة
خــال ذلــك العقــد .جــرى يف العــام 1975التوقيــع عــى
االتفــاق التجــاري بــن إرسائيــل واملجموعــة األوروبيــة وبلــغ
ذروة تطبيقــه الكامــل يف العــام  .1989ويف العــام 1985
جــرى التوقيــع عــى االتفــاق التجــاري مــع الواليــات املتحدة،
والــذي نــص عــى أن تلغــي كلتــا الدولتــن جميــع العوائــق
أمــام التجــارة ،بصــورة تبادليــة حتــى العــام .1995
القــرار بشــأن لربلــة االقتصــاد اإلرسائيــي اتخذتــه حكومــة
(إســحق) شــمري يف العــام  1991عندمــا تقــرر فتــح
االقتصــاد أمــام الــواردات مــن "دول ثالثــة" ،وهــي دول
لــم تكــن تربطهــا بإرسائيــل اتفاقيــات تجاريــة (بريمنجــر
 .)1994خــال الســنوات الالحقــة ،وقعــت إرسائيــل عــى
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سلســلة مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة :االتفاقيــة مــع
رابطــة التجــارة الحــرة األوروبيــة (European Free Trade
 ،)Association - EFTAالتــي كنــت تضــم ســبع دول
()European Free Trade Agreement, 1992؛ اتفاقيــة االرتبــاط
مــع االتحــاد األوروبــي ( ،)1995واتفاقيــات تجاريــة مــع
كل مــن :كنــدا ( ،)1996تركيــا ( ،)1997األردن (،)1997
املكســيك ( ،)2000مــر ( ،)2004الســوق الجنوبيــة
املشــركة ( )2005( )Mercosurوكلومبيــا (.)2013
تمثــل العنــر األكثــر أهميــة يف ســرورة لربلــة التجــارة يف
عمليــة "الكشــف"؛ أي أزالــة القيــود عــى حصــص االســترياد
ِ
َحــاض جلســات لجنــة املاليــة
وكمياتــه .ويســتفاد مــن م
الربملانيــة أن عمليــة الكشــف هــذه حظيــت بدعــم واســع يف
واملهنــي ،عــى الرغــم مــن الخالفــات
املســتويني الســيايس
ّ
2
بشــأن وتــرة الكشــف .شــكلت لربلــة التجــارة ،يف نظــر
املســتويني الســيايس واملهنــي ،فرصــة أمــام إرسائيــل لولــوج
أســواق جديــدة كانــت مغلقــة يف وجههــا مــن قبــل ،وليــس
إجــرا ًء ُفــرض عليهــا مــن الخــارج .ومــع ذلــك ،ســاد اتفــاق
عــى أن فتــح األســواق أمــام الصــادرات اإلرسائيليــة ينبغــي أن
يكــون عــى قاعــدة سياســية ،وليــس اقتصاديــة .وكمــا أوضح
املديــر العــام لــوزارة املاليــة لــدى تطرقــه إىل املفاوضــات
مــع االتحــاد األوروبــي" :املشــكلة هــي سياســية أكثــر مــن
كونهــا مشــكلة خــراء مهنيــن يتحدثــون يف مــا بينهــم" 3.أمــا
وزيــر التجــارة والصناعــة (ميخائيــل) حريــش فقــد أكــد أن
التعــاون االقتصــادي مــع أوروبــا مرهــون ،بأكملــه ،بإحــراز
تقــدم يف عمليــة الســام" :إذا مــا تقدمــت عمليــة الســام إىل
األمــام ،فلــن يكــون أمامهــم خيــار آخــر ...ســوف يُصــدرون
أصواتـا ً إيجابيــة وســيبحثون عــن مصالحهــم يف إطــار عمليــة
الســام" 4.زيــادة عــى ذلــك ،فقــد فتحــت عمليــة الســام
أمــام إرسائيــل أســواقا ً جديــدة كانــت مغلقــة يف وجههــا مــن
قبــل ،وخصوصـا ً يف الــرق األقــى" 5.اليابــان كانــت مغلقــة
أمامنــا بســبب املقاطعــة العربيــة والسياســات الحكوميــة"،
أوضــح وزيــر التجــارة والصناعــة ،بينمــا "اليــوم ،تقــدم
الحكومــة اليابانيــة النصــح للصناعــات اليابانيــة بإنشــاء
6
عالقــات تجاريــة مــع دولــة إرسائيــل".
تمثــل ســرورات اللربلــة يف التســعينايت صــورة جديــدة
مــن العالقــة بــن املنطــق االقتصــادي واملنطــق اإلقليمــي.
كانــت الفرضيــة املعتمَ ــدة يف باردايــم اقتصــاد الســام أن
ثمــة عالقــة ســببية بــن عمليــة الســام ،اللربلــة واالنتعــاش
االقتصــادي يف إرسائيــل .وكمــا لخــص ذلــك دوف الوطمــان،
رئيــس اتحــاد الصناعيــن:

ال يمكــن الحديــث عــن التصديــر دون القــول إن
لعمليــة الســام أيضـا ً عالقــة متينــة بالتصديــر.
ال جــدال يف هــذا ،عــى اإلطــاق .الجميــع متفــق
عــى هــذا وأنــا اعتقــد بــأن الحديــث يــدور
عــن نطــاق واســع جــداً .للمقاطعــة العربيــة،
ـاس جــدا ً عــى االســتثمارات
يف رأيــي ،تأثــر قـ ٍ
ويتعــن بــذل كل الجهــود الالزمــة مــن أجــل
إلغــاء هــذه املقاطعــة يف أرسع وقــت ممكــن.
عالــم املصالــح التجاريــة هــو عالــم يهتــم كثــرا ً
بالتوقعــات .إن كانــت ثمــة توقعــات لتحقيــق
الســام يف هــذه املنطقــة ـ واملشــكلة ليســت
القضيــة اإلرسائيليــة الفلســطينية فقــط ،وإنمــا
مشــكلة الســام يف املنطقــة بأرسهــا ـ فليــس
7
لــدي أي شــك يف أن األمــر سيســاعد".
ُكتــب الكثــر عــن دور مجتمــع عا َلــم األعمــال اإلرسائيــي
يف دعــم اقتصــاد الســام ( .)Ben-Porat 2005ولكــن ،يجــدر
التأكيــد عــى أن هــذا املجتمــع كان منقســما ً عــى نفســه يف
هــذا املوضــوع ،إذ تــررت الفــروع التجاريــة التقليديــة
جــراء الكشــف ،بينمــا ح ّلقــت الفــروع الغنيــة بالتكنولوجيــا
( .)Brand and Regev 2015ظاهــرة االنقســام الداخــي هــذه،
بــن الفــروع التقليديــة والفــروع الغنيــة بالتكنولوجيــا،
نتيجــة اللربلــة االقتصاديــة هــي ظاهــرة معروفــة جيــدا ً
يف األدبيــات العلميــة ( .)Rodrik 1998يمكــن العثــور عــى
جــذور هــذا االنقســام يف إرسائيــل يف ســرورات اللربلــة التــي
جــرت خــال الســتينيات ()Krampf 2019؛ أي ،كان مــن
املتوقــع أن تــؤدي ســرورات اللربلــة إىل تعميــق الالمســاواة،
بمــا يف ذلــك جــراء االنقســام بــن الفــروع االقتصاديــة
املحليــة والفــروع االقتصاديــة ا ُملص ـدِّرة.
لكــن الدولــة ،يف عهــد حكومــة رابــن ـ برييس ـ شــوحط،
ضمنــت التعويــض ،ولــو جزئي ـا ً عــى األقــل /للمترضريــن
مــن اللربلــة فمنعــت ،بذلــك ،تعمــق الالمســاواة والفقــر.
وتشــر الدراســات املتوفــرة حــول السياســة االجتماعيــة يف
عهــد حكومــة رابــن /شــوحط إىل نتائــج "مختلطة" بشــأن
وجهــات التغيــر يف شــبكة األمــان االجتماعــي (أفــرام ،جال
وكطــان 2007؛  .)Rosenhek 2007طبقــا ً للبحــث الــذي
أجــراه حاييــم باليــخ ،يبـ ّ
ـن مــؤرش الالمســاواة يف املداخيــل
االقتصاديــة انخفاضــا ً يف معــدالت الالمســاواة خــال
الســنوات  1989ـ ( 1995باليــخ  ،315 ،2015الرســم أ.)2
كذلــكُ ،ســجّ ل يف تلــك الفــرة ذاتهــا انخفــاض يف معــدالت
الفقــر يف إرسائيــل ،التــي كانــت أقــل مــن  8باملائــة .لكــن

نســبة الفقــر عــادت إىل االرتفــاع بوتائــر رسيعــة يف بدايــة
ســنوات األلفــن وبلغــت  12باملائــة يف العــام  .2010وفــوق
ذلــك ،حصــل يف عهــد اقتصــاد الســام ارتفــاع ملحــوظ يف
8
القيمــة الحقيقيــة لألجــور يف القطاعــن العــام والخــاص،
ارتفــاع يف حجــم االســتثمارات العامــة ،يف حجــم املدفوعــات
التحويليــة ويف حجــم اإلنفــاق عــى الصحــة والتعليــم (بنــك
إرسائيــل 1994؛ .)1995
تميــزت التســعينيات ،إذن ،بالحركــة املزدوجــة :مــن
الجهــة األوىل ،ســعي واضــح نحــو إزالــة العوائــق أمــام
حركــة البضائــع والخدمــات ،ثــم رأس املــال الحقــاً،
يوازيهــا يف الجهــة األخــرى توســيع دائــرة اإلنفــاق املدنــي
واالجتماعــي ،والــذي يتجســد يف تقليــص معــدالت الفقــر
مقــارن ،ال تبــدو هــذه الوجهــة
والالمســاواة .يف منظــور
ِ
مــن الحركــة املزدوجــة اســتثنائية أو مفاجئــة .فهــي تتفــق
مــع أطروحــة رودريــك القائلــة بــأن االقتصــادات املفتوحــة
تميــل إىل تعويــض العمــال مــن خــال زيــادة النفقــات يف
امليزانيــة ،والنفقــات املدنيــة هنــا يف هــذه الحالــة (Rodrik
 .)1998وهــي تتفــق ،أيضــاً ،مــع تحليــل كتسنشــتاين
الــذي خلــص إىل أن الــدول غــرب األوروبيــة الصغــرة التــي
فتحــت أســواقها أمــام التجــارة العامليــة عــززت ،يف املقابــل،
شــبكات األمــان االجتماعــي ( .)Katzenstein 2005كذلــك،
ّ
بــن بوهــي وغريســكوفيتس أن دول أوروبــا الرشقيــة
الصغــرة التــي مــرت بعمليــة نيولربلــة (لربلــة جديــدة) يف
العهــد مــا بعــد الســوفييتي تميــزت عــن بعضهــا بحجــم
الحركــة املضــادة وقوّتهــا .ويدّعــي بوهــي وغريســكوفيتس
بــأن بعــض الــدول قــد تبنــى نظــام النيوليرباليــة ا ُملدمجــة
()embedded neoliberalism) (Bohle and Greskovits 2012؛
أي أن إمكانيــة اعتمــاد إجــراءات الحمايــة االجتماعيــة يف
مــوازاة ســرورات النيوليربلــة ليســت غــر واردة.
باإلضافــة إىل الحركــة املضــادة ،ينبغــي التنويــه بأنــه
كان لســرورات اللربلــة يف التســعينيات ،والتــي ارتبطــت
بإضعــاف مراكــز القــوة التقليديــة يف االقتصــاد الســيايس
ـارن مــن الصعــب تقديــره بصــورة
اإلرسائيــي ،تأثــر مقـ ِ
كميّــة .ويشــر شــفري وبيلــد إىل أن التغيــرات البنيويــة
التــي حصلــت خــال التســعينيات قــد فككــت خطــاب
املوا ّ
طنــة الجمهــوري الــذي كان ذا بنيــة إثنــوـ قوميــة ،ممــا
جعلــه يستنســخ أنمــاط الالمســاواة (Shafir and Peled
 .)2002ويشــر أوري كوهــن ونيســيم ليئــون إىل ظهــور
الطبقــة الوســطى الرشقيــة خــال التســعينيات (كوهــن
وليئــون .)2008

أتــاح اقتصــاد الســام للمواطنــن اإلرسائيليــن ،ظاهرياً،
"الفــوز بــكل العوالــم" :التكامــل االقتصــادي والرفــاه
االجتماعــي .لكــن مــا أتــاح وجــود هــذا النظــام االقتصــادي
هــو املعونــات االقتصاديــة األمريكيــة .أدى فتــح الســوق
اإلرسائيليــة أمــام التجــارة الدوليــة ،يف مــوازاة السياســة
االقتصاديــة الشــاملة ،إىل تفاقــم العجــز يف ميــزان املدفوعات
اإلرسائيــي ،وارتفــاع العجــز يف الحســاب الجــاري .كان
واضعــو السياســة اإلرسائيليــة يتوقعــون أن يثــر فتــح
االقتصــاد تيــارا ً مــن االســتثمارات األجنبيــة يف إرسائيــل.
لكــن تيــار االســتثمارات األجنبيــة يف إرسائيــل ظــل ضعيفـا ً
طــوال عقــد التســعينيات ،وخصوصـا ً يف النصــف األول منه.
عمــدت الحكومــات اإلرسائيليــة إىل معالجــة مشــكلة العجــز
يف الحســاب الجــاري بواســطة املعونــات األمريكيــة التــي
كانــت مرتفعــة جــدا ً وبلغــت ثالثــة مليــارات دوالر ســنوياً،
ابتــداء مــن العــام  .1985ويف العــام  1992صادقــت اإلدارة
األمريكيــة ،أيضــاً ،عــى ضمانــات بقيمــة عــرة مليــارات
دوالر م ّكنــت دولــة إرسائيــل مــن الحصــول عــى قــروض
يف األســواق الدوليــة وســاعدتها يف اجتــذاب اســتثمارات
رؤوس األمــوال التــي ســهّ لت عــى الحكومــة مهمــة
تمويــل تكاليــف هجــرة اليهــود مــن جمهوريــات االتحــاد
الســوفييتي الســابق واإلبقــاء عــى مســتوى مرتفــع ،نســبياً،
مــن اإلنفــاق العــام.
كان الــرط الثانــي الســتقرار نمــط النمــو خــال
التســعينيات يتمثــل يف اســتمرار عمليــة الســام .كان
ارتبــاط النمــوذج االقتصــادي بالعمليــة الســلمية
مزدوجـاً :أوالً ،اســتمرار عمليــة الســام كان يمثــل رشطـا ً
لفتــح أســواق جديــدة أمــام الصــادرات اإلرسائيليــة
ولجــذب اســتثمارات أجنبيــة إىل االقتصــاد اإلرسائيــي.
فقــد كان مــن شــأن اللربلــة املاليــة دون إســنادها بهــذه
العنــارص تعريــض إرسائيــل إىل مخاطــر عامليــة كبــرة
دون أن تســتطيع االســتفادة مــن ثمــار العوملــة .ثانيــاً،
كان اســتمرار عمليــة الســام مصلحــة أمريكيــة .وبنــاء
عــى مــا يســتفاد مــن تجربــة ســنوات األلفــن ،يمكــن
القــول إن وقــف عمليــة الســام يو ّلــد توتــرات يف العالقــة
بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة ويرفــع قيمــة الثمــن
الســيايس العتمــاد إرسائيــل االقتصــادي عــى الواليــات
املتحــدة .وكمــا ســنرى الحقــاً ،فقــد أثــرت االنتفاضــة
الفلســطينية الثانيــة عــى عمليــة الســام وعــى الدعــم
املــايل األمريكــي ،مــا أدى إىل زعزعــة النمــوذج االقتصــادي
املتمثــل يف اقتصــاد الســام.
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حصلــت ثالثــة أحــداث منفصلــة ،ال صلــة بينهــا،
بــن العامــن  2000و  ،2001أدت إىل انهيــار "باردايــم"
اقتصــاد الســام .األول :انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية
الثانيــة يف أيلــول  ،2000عقــب فشــل قمــة كامــب ديفيــد
ووقــف املفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية .نجحــت
االنتفاضــة يف رضب الخــارصة الرخــوة يف االقتصــاد
اإلرسائيــي ِب َخلقِ هــا جــوا ً مــن عــدم االســتقرار الســيايس يف
ـي
املنطقــة ،ثــم هــروب املســتثمرين ،فرضبــت أحــد فرعـ ّ
التصديــر األساســيني يف إرسائيــل :الســياحة .الثانــي :أزمــة
الـــ "دوت .كــوم" ،التي انفجــرت يف آذار  2000مــع انهيار
مــؤرش "ناســداك" ،ســببت أرضارا ً قاتلــة لصناعــات
الهايتــك اإلرسائيليــة التــي أصبحــت يف التســعينيات
أحــد فــروع التصديــر املركزيــة يف إرسائيــل ،إىل جانــب
الســياحة .الثالــث :يف عهــد مــا بعــد هجمــات  11أيلــول
ـي مركــز التجــارة الدوليــة يف نيويــورك،
 2001ضــد برجـ ّ
تركــزت السياســة الخارجيــة األمريكيــة يف محــاوالت
لتشــكيل تحالــف دويل يقــود عمليــة هجوميــة ضــد العراق.
وكانــت النتيجــة تعميــق الفجــوات بــن إرسائيــل والواليات
املتحــدة بشــأن املصالــح؛ وهــي الفجــوات التــي كانــت قــد
ظهــرت إثــر فشــل قمــة كامــب ديفيــد ،انــدالع االنتفاضــة
الثانيــة وتعاظــم قــوة اليمــن الســيايس يف إرسائيــل .فقــد
اتجهــت الحكومــات اليمينيــة اإلرسائيليــة نحــو سياســات
أحاديــة الجانــب أثــارت معارضــة شــديدة لــدى اإلدارة
األمريكيــة (.)Barnea and Kastner 2006
وضــع مزيــج األحــداث الثالثــة هــذه إرسائيــل يف أزمــة
اقتصاديــة حــادة ،ويف أزمــة الباردايــم الســائد .فقــد انهــار
باردايــم اقتصــاد الســام بينمــا لــم يكــن لــدى حكومــات
اليمــن أي نمــوذج اقتصــادي بديــل .يف ذروة األزمــة،
هاجــم (أبراهــام) شــوحَ ط ،الــذي كان عضــو كنيســت
آنــذاك ،وزيــر املاليــة قائ ـاً" :مــن دون الدخــول يف الجــدل
التاريخــي حــول مــن الــذي بــدأ الحــرب ومتــى ...حالــة
الحــرب وانعــدام الهــدوء هــي العامــل املركــزي املســبب
لهــذا الوضــع االقتصــادي الخطــر" 9.وقــد أقــ ّر اليمــن
الســيايس بهــذا االدعــاء ،لكــن لــم يكــن يف جعبتــه نمــوذج
اقتصــادي بديــل.
يف ظــل التصعيــد الــذي حصــل عــى جبهــة الــراع،
وانهيــار باردايــم اقتصــاد الســام ،كان باإلمــكان توقــع
إقــدام الحكومــات اليمينيــة عــى إعــادة عجــات النيوليربلــة
إىل الــوراء ،أو إبطــاء حركــة دورانهــا عــى األقــل ،ثــم

ـي .وكمــا يقــول زعــرا،
اعتمــاد نمــوذج ذي طابــع حِ مائـ ّ
فحتــى ســنوات األلفــن كان ثمــة توافــق بــن مــدى تدخــل
الدولــة يف االقتصــاد وبــن حــدة الــراع اليهــودي ـ العربي
(زعــرا  .)373 -78 ،2018لــم يقتــر األمــر يف ســنوات
األلفــن ،عــى انهيــار هــذا التوافــق فقــط ،بــل نشــأت أيضـا ً
عالقــة عكســية تمثلــت يف أن التصعيــد يف جبهة الــراع أدى
إىل تعميــق التحــول النيوليــرايل .ويوضــح غــاي بــن بــورات
ســبب كــون هــذه الظاهــرة مفاجئــة ومثــرة لالســتغراب
فيقــول" :مــن الصعــب املحافظــة ،يف الوقــت ذاتــه ،عــى
التــزام بأجنــدة نيوليرباليــة مــن جهــة أوىل ،وعــى سياســة
خارجيــة صقريــة مــن جهــة أخــرى" (Ben-Porat and Yuval
 .)2007, 4كيــف يمكــن ،إذن ،تفســر حقيقــة أن حكومــات
اليمــن ـ الوســط مــا بعــد انــدالع االنتفاضــة ليــس أنهــا
اســتمرت يف عمليــة النيوليربلــة فحســب ،وإنمــا اعتمــدت
أيضــا ً سياســة أكثــر تشــددا ً شــملت إجــراء تقليصــات
حــادة جــدا ً يف املدفوعــات التحويليــة ،أدت إىل تقليــص
شــبكات األمــان االجتماعــي بصــورة حــادة.
مــا كان يبــدو يف حينــه تناقضـا ً بــن القيــم النيوليرباليــة
والقوميــة الصقريــة أصبــح ،بمــرور الســنني ،أيديولوجيــا،
رؤيــة سياســية وباردايمــا ً سياســيا ً بديــاً احتــل مــكان
باردايــم اقتصــاد الســوق .كانــت هــذه األيديولوجيــا ،التــي
أســمّ يها النيوليرباليــة الصقريــة ،تقــوم عــى املــزج مــا
بــن نمــوذج النمــو املوجَّ ــه للتصديــر ،املبــادئ النيوليرباليــة
والرؤيــة الجيوسياســية الواقعيــة الجديــدة بشــأن املســاعدة
الذاتيــة ( .)self-helpكيــف تمازجــت هــذه العنــارص ومــا
هــي العوامــل التــي أتاحــت تحقيقهــا؟ لإلجابــة عــن
هــذا الســؤال ،أعــرض بدايــة خالصــة املنطــق االقتصــادي
الــذي يشــكل أســاس النيوليرباليــة الصقريــة ،ثــم أشــر إىل
الجهــات الفاعلــة التــي قــادت نحــو تحقيقــه.
املشــكلة األســاس التــي اعرتضــت طريــق اليمــن
االقتصــادي تمثلــت يف كيفيــة املحافظــة عــى حــدود مفتوحة
أمــام حركــة البضائــع ،الخدمــات ورأس املــال ،و ـ يف الوقــت
نفســه ـ مواجهــة خطــر العجــز يف ميــزان املدفوعات ،وســط
منــاخ أمنــي غــر مســتق ّر ويف ظــل حالــة مــن التوتــر مــع
اإلدارة األمريكيــة .كان يتعــن عــى الحكومــة إيجــاد الطريــق
الكفيلــة بتشــجيع التصديــر بوســائل غــر حمائيــة ،ال
تنســجم مــع املعايــر الدوليــة النيوليرباليــة ،وتتعــارض مــع
اتفاقيــات التجــارة التــي كانــت إرسائيــل قــد وقعــت عليهــا.
الجــواب عــى هــذا الســؤال هــو :الخفــض الداخــي لقيمــة
العملــة (.)internal devaluaiton

خفــض قيمــة العملــة (العــادي) هــو أحــد الوســائل
التقليديــة املتبعــة التــي يمكــن للــدول الصغرية بواســطتها
تشــجيع التصديــر .يــؤدي خفــض قيمــة الســعر التبــاديل
للعملــة املحليــة مقابــل الــدوالر إىل ارتفــاع مؤقــت يف
أســعار االســترياد وانخفــاض مؤقــت يف أســعار التصديــر.
ونتيجــة لذلــك ،يــؤدي خفــض قيمــة العملــة املحليــة
إىل خفــض القيمــة الحقيقيــة لألجــور .يمكــن يف النظــام
االقتصــادي الــذي يكــون فيــه الســعر التبــاديل ثابتــا ً
وتحــت الســيطرة وفيــه ،أيض ـاً ،رقابــة عــى حركــة رأس
املــال ،خفــض القيمــة الحقيقيــة للعملــة املحليــة بواســطة
تغيــر القيمــة االســمية للســعر التبــاديل .تســتطيع
الحكومــة يف العــر النيوليــرايل ،الــذي ال رقابــة فيــه عــى
حركــة رأس املــال والســيطرة فيــه عــى الســعر التبــاديل
غــر ممكنــة إجــراء خفــض داخــي لقيمــة العملــة املحليــة
ـ خفــض تكاليــف اإلنتــاج مقابــل األســعار الدوليــة ـ
مــن دون إجــراء أي تغيــر يف القيمــة االســمية للســعر
التبــاديل .يمكــن تنفيــذ ذلــك مــن خــال خفــض القيمــة
الحقيقيــة لألجــور ،بوســائل مختلفــة منهــا جعــل القــوة
العاملــة أكثــر مرونــة ،إضعــاف العمــل املن َّ
ظــم ،تعديــل
الترشيعــات االجتماعيــة واعتمــاد سياســة ماليــة تقييديــة؛
أي التقشــف (.)austerity) (Armingeon and Baccaro 2012
تعتــر سياســة التقييــدات املاليــة أحــد أبــرز املر ّكبــات
يف النظــام النيوليــرايل يف الــدول الصغــرة واملصــدِّرة
(.)Karamessini 2012; Wigger 2019
عليــه ،تشــكل سياســة الخفــض الداخــي لقيمــة العملــة
املحليــة ،التــي تشــمل مكوّنــات أخــرى منهــا خفــض األجور
والتقليــص الحــاد يف املرصوفــات الحكوميــة ،تجســيدا ً
للرابطــة مــا بــن املنطــق االقتصــادي واملنطــق اإلقليمــي:
تَســتخدم سياســة الخفــض الداخــي لقيمــة العملــة املحليــة،
كوســيلة لتشــجيع التصديــر ،أدوات نيوليرباليــة ،إال ّ
أن
منطقهــا هــو إقليمــي؛ أي أن هدفهــا ليــس زيــادة أربــاح
الــركات الخاصــة ،وإنمــا تعزيــز قــوة الدولــة مــن خــال
تقليــل اعتمادهــا عــى مصــادر تمويــل أجنبيــة.
االســتنتاج املسـتَخ َلص من هــذا هــو أن النظــام النيوليربايل
قــد يظهــر كجــزء مــن املنطــق الرأســمايل ـ منطــق الســوق ـ
الــذي يقــوّض الوحــدة اإلقليميــة والهويــة الوطنيــة املرتبطــة
بهــا .وقــد كان اعتمــاد األفــكار النيوليرباليــة خــال
الثمانينيــات والتســعينيات منوطـا ً بالتحــوّل مــن الصهيونيــة
إىل مــا بعــد الصهيونيــة (رام  ،)1999أو باالنتقــال مــن
خطــاب املوا َ
طنــة الجمهــوريّ الــذي كان يميــزه الطابــع

اإلثنــوـ قومــي إىل خطــاب املدنيّــة الليــرايل الــذي كان أكثــر
احتوائيــة وكونيــة (بيلــد وشــفري  .)2005لكــن اتضــح يف
ســنوات األلفــن أن النيوليرباليــة االقتصاديــة ال تظهــر دائمـا ً
ارتباطــا ً بأفــكار مــا بعــد الصهيونيــة ،وأنهــا قــد تظهــر
أيضـا ً ارتباطـا ً بأفــكار صهيونيــة جديــدة (نيــو صهيونيــة)؛
أي قوميــة وإقليميــة مع ـاً .يف مقــال م ِّ
ُثقــف حــول النســخة
القومجيــة مــن النيوليرباليــة ،يقــول آدم هرمــس إن اليمــن
األمريكــي ـ املحافظــون الجُ ــدد ـ يؤيــد التجــارة الحــرة ،مثــل
الليرباليــن ،حق ـاً ،لكنــه يفعــل ذلــك مــن منطلــق اعتبــارات
مصالــح الدولــة .ويــرى املحافظــون أن "التجــارة الحــرة
تُعتــر وســيلة لتعزيــز الع َ
ظمــة األمريكيــة" (Harmes 2012,
 .)74وعــى النحــو ذاتــه ،لــم يكــن التحــول االقتصــادي ـ
الســيايس يف مطلــع ســنوات األلفــن يســتدعي التخــي عــن
النيوليرباليــة والعــودة إىل الحمائيــة ،بــل إعــادة تصميمهــا من
جديــد فقــط .وكانــت النتيجــة ظهــور باردايــم النيوليرباليــة
الصقريــة (.)Krampf 2018
بعــد عــرض املنطــق االقتصــادي الســيايس خلــف
النيوليرباليــة الصقريــة ،يبقــى أن نقــدم نمــاذج عــن
تطبيقهــا يف عــر مــا بعــد االنتفاضــة الثانيــة .املســؤوالن
السياســيان اللــذان اضطلعــا بالــدور املركــزي يف تصميــم
نظــام النيوليرباليــة الصقريــة همــا بنيامــن نتنياهــو،
كوزيــر للماليــة ،وأريئيــل شــارون ،كرئيــس للحكومــة.
عــى الرغــم مــن الفــوارق والخالفــات بينهمــا ،إال أن كليهمــا
كانــا موحدّيــن يف الرؤيــة القائلــة بــأن عــى إرسائيــل
خدمــة مصالحهــا بصــورة أحاديــة الجانــب وعــدم االعتمــاد
عــى االعــراف الــدويل .وقــد تجســدت هــذه السياســة يف
االنســحاب األحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة ،بنــاء الجــدار
الفاصــل ،وكذلــك يف العالقــات بــن إرسائيــل والواليــات
املتحــدة (Barnea and Kastner 2006; Ben-Porat and Yuval
 .)2007ويتمثــل التجديــد يف هــذه املقالــة يف االدعــاء بأنــه
يف مقابــل سياســته الخارجيــة األحاديــة الجانــب ،طــوّر
نتنياهــو اســراتيجية اقتصاديــة أحاديــة الجانــب؛ بمعنــى
أنهــا أتاحــت إلرسائيــل الخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة
دون االلتــزام بعمليــة ســلمية ومــع تقليــص التعلــق
االقتصــادي بالواليــات املتحــدة.
أقــ ّر نتنياهــو بــأن عمليــة الســام شــكلت عامــل
إســناد للنمــو االقتصــادي يف إرسائيــل ،لكنــه ادعــى بــأن
هــذه االســراتيجية مرهونــة بوجــود "رشيــك حقيقــي".
ونظــرا ً ألن رشيــكا ً كهــذا لــم يكــن موجــوداً ،مــن وجهــة
نظــره ،فقــد اقــرح "نموذجـا ً بديـاً غــر مرهــون بوجــود
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كانت االستراتيجية االقتصادية البديلة التي اقترحها نتنياهو تقوم على عنصرين
اثنين مركزيين :األول ،نقل الصراع إلى الحيز الجغرافي الفلسطيني من خالل بناء
جدار الفصل .وقد حظيت هذه الفكرة بدعم خبراء اقتصادييين أشاروا ،في دراسات
مختلفة ،إلى الثمن الباهظ الذي توقعه االنتفاضة الفلسطينية الثانية على االقتصاد
اإلسرائيلي وإلى أفضليات وجود عازل جغرافي.
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رشيــك" .هــذا مــا قالــه نتنياهــو أمــام لجنــة املاليــة ،يف
تفســر موقفــه:
جوهــر النمــوذج القديــم :ســتكون لدينــا
اتفاقيــة ســام ـ أوســلو  ،1أوســلو  ،2جنيــف
 ،1لوكســمبورغ  3ـ وهــذه االتفاقيــة ســتحقق
لنــا النمــو االقتصــادي الــذي يفــي ،يف نهايــة
األمــر ،إىل زيــادة األمــن وتعزيــزه ...أمــا الرؤيــة
البديلــة فتقــول إنــه بــدال ً مــن الســر مــن
اتفاقيــة الســام إىل النمــو االقتصــادي ومــن
ثــم إىل األمــن ،لن َ ِ
ــر يف االتجــاه املعاكــس.
نحفــظ األمــن واســتقراره أوالً ،ونحــن قــادرون
عــى تحقيــق ذلــك .إننــا نحقــق ذلــك .مســتوى
األمــن ،رغــم كل املــآيس التــي تحــدث مــن حــن
إىل آخــر ،آخــذ يف التحســن باســتمرار ،لكنــه
ســوف يتحســن أضعافـا ً مضاعفــة مــع الجــدار،
وســنرصد للجــدار ميزانيــة خاصــة فع ـاً ،ولــن
يكــون ثمــة أي تعويــق مــايل لبنــاء الجــدار...
األمــر الثانــي الــذي نفعلــه هــو إطــاق مبــادرات
اقتصاديــة ،حتــى يف داخــل الســوق اإلرسائيليــة
أيضــاً ...وهــو مــا ســيضيف هنــا آالف فــرص
العمــل الجديــدة ...أقــول ،تعالــوا نبــدأ تغيــر
الواقــع مــن األمــن ومــن خطــوات اقتصاديــة
يمكنهــا أن تقودنــا ،يف نهايــة املطــاف ،إىل
10
الحديــث عــن اتفاقيــة (ســام).
كانــت االســراتيجية االقتصاديــة البديلــة التــي اقرتحهــا
نتنياهــو تقــوم عــى عنرصيــن اثنــن مركزيــن :األول ،نقــل
الــراع إىل الحيــز الجغــرايف الفلســطيني مــن خــال بنــاء
جــدار الفصــل .وقــد حظيــت هــذه الفكــرة بدعــم خــراء
اقتصادييــن أشــاروا ،يف دراســات مختلفــة ،إىل الثمــن

الباهــظ الــذي توقعــه االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــى
االقتصــاد اإلرسائيــي وإىل أفضليــات وجــود عــازل جغــرايف
(غرونــاو 2002؛ إكشــطاين وآخــرون .)2003
العنــر الثانــي هــو اقتصــادي :دفــع نتنياهــو
بإصالحــات اقتصاديــة يمكــن وصفهــا بأنهــا خفــض
داخــي لقيمــة العملــة املحليــة ( .)internal devaluationوقــد
رشح ميخائيــل رشئيــل ،مديــر االقتصــاد واألبحــاث يف وزارة
املاليــة ،منطــق الخفــض الداخــي لقيمــة العملــة يف إرسائيــل
يف العــام  2003حــن قــال أمــام لجنــة املاليــة" :ثمــة نقطــة
جيــدة يف املعطيــات وهــي التصديــر ...ثمــة عامــان يؤثــران
عــى الزيــادة يف الصــادرات؛ األول هــو خفــض القيمــة
الحقيقيــة للعملــة ،كمــا جــرى عندنــا يف العــام املــايض ،وهو
مــا يؤثــر عــى قــدرة الــركات عــى املنافســة ،كمــا يؤثــر
عــى فــرص تنافســها يف األســواق العامليــة .والثانــي هــو
11
خفــض القيمــة الحقيقــة لألجــور يف القطــاع التجــاري".
تحقــق خفــض القيمــة الحقيقيــة للعملــة بواســطة سياســة
رشســة عنوانهــا "خلــق محفــزات للعمــل" ،كمــا أوضــح
نتنياهــو بشــأن العمالــة عمومــاً ،والعمالــة بــن النســاء
خصوصــاً" :هنالــك أماكــن عمــل .يجــب الخــروج إىل
ـنكافئهن بمــا يضمــن لهـ ّ
ّ
ـن دخـاً أعــى ممــا كان
العمــل .سـ
لديهـ ّ
ـن مــن قبــل ،حــن تلقــن مخصصــات اإلعانــة مــن
الدولــة ،لكــن مــن املهــم لنــا أن يحصــل هــذا يف إطــار العمل
وكجــزء منــه ...جميعكــم هنــا ،مثلنــا نحــن ،حريصــون عىل
أن يكســب النــاس قوتَهــم ليــس مــن مخصصــات اإلعانــة،
عــى أن ال يكونــوا عالـ ً
ـة عــى مائــدة الحكومــة ،بــل عــى أن
12
يخرجــوا إىل العمــل".
ُ
طبّقــت اســراتيجية خفــض قيمــة العملــة املحليــة يف
إطــار قانــون خطــة الطــوارئ االقتصاديــة (كانــون
األول  )2002والخطــة االقتصاديــة إلشــفاء االقتصــاد

اإلرسائيــي (نيســان  .)2003عــادت هاتــان الخطتــان
بــرر جســيم عــى الطبقــات الدنيــا والطبقــة الوســطى يف
إرسائيــل .فقــد شــملتا تقليصــات أفقيــة حــادة يف ميزانيــات
جميــع الــوزارات الحكوميــة ،تجميــد األجــور يف القطــاع
العــام وخفضهــا ،فصــل أعــداد كبــرة مــن العاملــن يف
القطــاع العــام ،إصالحــات يف صناديــق التقاعــد نتيجتهــا
تحويــل اســتثمارات هــذه الصناديــق مــن ســندات الديــن
الحكوميــة إىل الســوق املاليــة .كمــا قلصــت الحكومــة،
أيضــاً ،مخصصــات األوالد والشــيخوخة وصعّ بــت رشوط
الحصــول عــى مخصصــات البطالــة .يف أعقــاب هاتــن
الخطتــن ،تراجعــت قيمــة الشــيكل الحقيقــة بـــ  14باملائــة
خــال الســنوات بــن  2000و ( 2008بنــك إرسائيــل
 ،2016الرســمان ب  14وـ ب  ،15ص  .)54 -53معنــى
ذلــك تعزيــز قــدرة الــركات اإلرسائيليــة عــى املنافســة يف
األســواق العامليــة ،مقابــل ثمــن اجتماعــي باهــظ.
أحــد االســتنتاجات ا ُملســتخ َلصة مــن هــذا التحليــل هــو
أن باردايــم النيوليرباليــة الصقريــة لــم يكــن حياديـا ً حيــال
الخارطــة السياســية الحزبيــة .فاملقارنــة بــن النيوليرباليــة
الكوســموبوليتية يف التســعينيات والنيوليرباليــة الصقريــة يف
ســنوات األلفــن تشــر إىل عالقــة ســببية ،وإن تكــن غــر
بســيطة ،بــن املواقــف السياســية (يف املجــال الســيايس)
واملواقــف االقتصاديــة .فبالرغــم مــن تبنــي أحــزاب الوســط
ـ اليمــن ،وكذلــك أحــزاب الوســط ـ اليســار ،وترويجهــا
األفــكار النيوليرباليــة ،إال أن أحــزاب الوســط ـ اليســار لــم
ّ
تتبــن سياســة خفــض قيمــة العملــة املحليــة بالدرجــة
التــي اعتمدتهــا بهــا أحــزاب الوســط ـ اليمــن .شــملت
اآلليــة الســببية التــي ربطــت بــن املواقــف السياســية
واالقتصاديــة ،أيضـاً ،عالقــة االعتمــاد عــى الواليــات املتحــدة
والتعلــق بهــا .كان باردايــم اقتصــاد الســام ،الــذي ســمح
باعتمــاد سياســة اقتصاديــة أكثــر شــمولية وشــبكات أمــان
اجتماعيــة أكثــر ســخاء ،يتطلــب اعتمــادا ً أكــر وأعمــق عــى
الدعــم األمريكــي لتوفــر شــبكة أمــان اقتصاديــة وسياســية
لالقتصــاد اإلرسائيــي .يف منظــور اقتصــاد الســام ،كانــت
تكلفــة التعلــق بالواليــات املتحــدة أقــل ،ألن الفجــوة يف رؤيــة
مصالــح الدولتــن لــم تكــن كبــرة أو جديــة .يف املقابــل،
كان التعلــق االقتصــادي بالواليــات املتحــدة يشــكل ،يف نظــر
أحــزاب الوســط ـ اليمــن ،تهديــدا ً للمصالــح االســراتيجية
اإلرسائيليــة .ولهــذا ،اعتــرت النيوليرباليــة الصقريــة أن
تقليــص هــذا االعتمــاد عــى الواليــات املتحــدة هــو بمثابــة
مصلحــة إرسائيليــة جوهريــة.

لهــذا االدعــاء أســانيد عــدة يف الوقائــع .فــور بــدء
دورتــه األوىل كرئيــس للحكومــة ،مبــارشة ،أعلــن نتنياهــو يف
الكونغــرس األمريكــي عــن نيــة إرسائيــل يف تقليــص االعتماد
االقتصــادي اإلرسائيــي عــى الواليــات املتحــدة (Netanyahu
" .)1996الديــن الخارجــي يقــرر الضغــوط السياســية،
أيضــاً" ،أوضــح بنيامــن ألــون مــن حــزب "موليــدت"
اليمينــي ،بعــد ذلــك ببضــع ســنوات 13.وحــن تعاظمــت
الضغــوط األمريكيــة عــى إرسائيــل مــن أجــل تجميــد
البنــاء يف املســتوطنات وعــدم بنــاء الجــدار الفاصــل ،عــاد
ألــون وقــال إن "هــذه قنبلــة موقوتــة ...نحــن نــرى إىل أي
مســتويات مــن التبعيــة السياســية والنفســية يصــل رئيــس
14
الحكومــة هنــا ألصدقائــه هنــاك يف الواليــات املتحــدة".
عــى الرغــم مــن التوتــر اإليديولوجــي ،إذن ،بــن أفــكار
النيوليرباليــة والرؤيــة السياســية الخارجيــة الصقريــة ،إال
أن األحــزاب اليمينيــة قــد تنبّهــت إىل أن املوقــف النيوليــرايل
يعــزز مكانــة إرسائيــل عــى الســاحة الدوليــة ،األمــر الــذي
يخــدم بالتــايل التوجــه الســيايس الصقــري أيضــاً .ويف
رأيــي ،أن تبنــي النيوليرباليــة يف صيغتهــا الصقريــة لــم يأت
بســبب قيمهــا الفردانيــة ،وإنمــا كوســيلة تصــب يف خدمــة
املصالــح اإلرسائيليــة الجيوسياســية ،كمــا تفهمهــا أحــزاب
اليمــن .وقــد أوضــح نتنياهــو هــذا املنطــق االقتصــادي ـ
اإلقليمــي يف مناســبات عديــدة ومتكــررة" :أنــا مــن دعــاة
الســوق الحــرة ،ســعيا ً إىل أهــداف جماعيــة" .وهــو مــا
يعنــي أن "ال مجــال لتحقيــق اللبنــة األوىل مــن وجودنــا؛ أي
القــوة العســكرية ،فعليـاً ،بــدون القــوة االقتصاديــة ،والقــوة
االقتصاديــة تحتّــم الســوق الحــرة"( .نتنياهــو .)2018
يف الحقبــة التــي تلــت األزمــة املاليــة وحملــة
االحتجاجــات االجتماعيــة ،انحرفــت السياســة الحكوميــة
عــن نمــوذج النيوليرباليــة الصقريــة .غــر أن الحكومــات
اإلرسائيليــة لــم تعتمــد ،حتــى أزمــة جائحــة كورونــا عــى
األقــل ،أي نمــوذج نمــو اقتصــادي مختلــف جوهريــا ً عــن
نمــوذج النيوليرباليــة الصقريــة .بقيــت فرضيــة األســاس
وقاعــدة االنطــاق "أننــا نعيــش يف أتــون حــرب اقتصاديــة
عامليــة" ،بحســب تعبــر وزيــر املاليــة ،يوفــال شــطاينتس
(بــاركات  .)2012أمــا وزيــر االقتصــاد نفتــايل بينيــت فقــد
أوضــح يف لجنــة االقتصــاد "أننــا نعيــش اليــوم تحــت...
إرهــاب ســيايس اقتصــادي ،يهددنــا باملقاطعــة التــي قــد
تســبب رضرا ً أكــر للتصديــر اإلرسائيــي" 15.إن مــا يم ّكــن
إرسائيــل مــن تجــاوز هــذه "الحــرب االقتصاديــة" ليــس
"املنجــزات الدبلوماســية" وإنمــا الطلــب عــى التكنولوجيــا
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اإلرسائيليــة (بــارـ أون  .)2014تعكــس هــذه الصياغــات
ومثيالتهــا مزاجــا ً مماثــاً لذلــك الــذي عــر عنــه وزيــر
املاليــة موداعــي يف أعقــاب تنفيــذ سياســة الضبــط وتحقيــق
االســتقرار (انظــروا أعــاه).

تلخيص
ّ
تقصــت هــذه املقالــة تاريــخ الرأســمالية اإلرسائيليــة
مــن منظــور نظريــة الرأســمالية املتنوعــة (Variegated
 .)Capitalismيضــع هــذا املنهــج يف موقــع الصــدارة تأثــرات
العوامــل الدوليــة عــى تشــكيل النظــام الرأســمايل املحــي
والحركــة املزدوجــة املكوَّنــة مــن االنســحاب املؤسســاتي
النيوليــرايل ( )rolling-back neoliberalizaitonواالعتــزال
املؤسســاتي ( .)rolling-out neoliberalismكمــا يــويل هــذا
املنهــج ،أيضــاً ،أهميــة فائقــة للمنطــق اإلقليمــي الــذي
يشــكل أســاس بنــاء النظــم االقتصاديــة إىل جانــب املنطــق
ـي
االقتصــادي أو منطــق الســوق .يكــون هــذا اإلطــار املفهومـ ّ
خصب ـا ً بصــورة خاصــة عنــد تحليــل النظــم االقتصاديــة يف
الــدول الصغــرة ،وخاصــة الــدول الغارقــة يف نزاعــات أمنيــة.
يشــر تحليــل سـتّة مــن األحــداث العرضيــة يف االقتصــاد
الســيايس اإلرسائيــي إىل مــا يشــبه حركــة البنــدول املتنقلــة
بــن فــرات مــن االنفتــاح االقتصــادي عــى األســواق
الدوليــة وفــرات مــن االنغــاق .خــال فــرات االنفتــاح،
كان منطــق الســوق هــو األكثــر هيمنــة وهــو الــذي ش ـ ّكل
املنطــق اإلقليمــي؛ أي أن صياغــة مصالــح الدولــة جــرت من
خــال منطــق الســوق وبواســطته .مثــل هــذه الوجهــات
قــد نجدهــا يف برامــج اإلصالحــات االقتصاديــة التــي ن ُ ّفــذت
خــال التســعينيات .ينبغــي التأكيــد ،هنــا ،عــى أن املنطــق
اإلقليمــي لــم يتـ َ
ـاش ويختـ ِ
ـف يف تلــك الفــرات ،وإنمــا كان

خاضعــا ً ملنطــق الســوق .خــال الفــرات األخــرى ،كان
املنطــق اإلقليمــي هــو األكثــر هيمنــة ،خــال الســبعينيات
يف إطــار الكينزيــة العســكرتارية ،عــى ســبيل املثــال.
يف عــر النيوليرباليــة الصقريــة ،كانــت العالقــة بــن
املنطــق اإلقليمــي ومنطــق الســوق أكثــر تعقيــداً .فمــن
الجهــة األوىل ،تعمقــت النيوليرباليــة ،بمــا يمثــل تغيــرا ً
يعكــس حركــة الســوق ويجســد منطــق الســوق ،ظاهري ـاً.
لكــن التحليــل التاريخــي يبـ ّ
ـن ،مــن الجهــة األخــرى ،أن
النيوليرباليــة الصقريــة تشــكل تجســيدا ً للمنطــق اإلقليمــي،
إذ أن اإلصالحــات االقتصاديــة لــم تكــن مــرَّرة بموجــب
أيديولوجيــة ليرباليــة قوامهــا املبــادرة الفرديــة /الذاتيــة
والســوق الحــرة ،وإنمــا بموجــب رؤيــة أخــرى تضــع
املصالــح الجيوسياســية اإلرسائيليــة يف املركــز .سياســة
خفــض قيمــة العملــة املحليــة هــي وســيلة تشــكل قاعــدة
نمــوذج النمــو القائــم عــى تشــجيع التصديــر.
يفــي هــذا التحليــل إىل توســيع مصطلــح بوالنــي
بشــأن الحركــة املزدوجــة ،إذ يبـ ّ
ـن أن الحركــة املضــادة
للســوق ،التــي تُنتــج ـ بحســب بوالنــي ـ شــبكات األمــان
االجتماعــي وتحمــي العمــال واملواطنــن مــن قــوى
الســوق ،قــد تعــود بالــرر عليهــم ،يف ســياقات تاريخيــة
محــددة .تحــدث هــذه الظاهــرة عندمــا تعمــل الحركــة
املضــادة للســوق بموجــب املنطــق اإلقليمــي؛ أي املنطــق
الدولتــي الــذي يرمــي إىل خدمــة مصالــح جيوسياســية
مــن خــال التدخــل يف الســوق .تقــدم نظريــة الرأســمالية
املتنوعــة منهجــا ً جدليــا ً يف مــا يخــص الحركــة الداعمــة
للســوق والحركــة املضــادة لــه ،إذ تؤكــد أن األوىل ال تمــس
بالعمــال واملواطنــن بالــرورة ،بينمــا الثانيــة ال تحمــي
العمــال واملواطنــن بالــرورة.
ترجمة من العربية :سليم سالمة
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(.402 -16 :)1987
ليفــي ـ فــاور ،دافيــد .اليــد غــر الخفيــة :سياســة
التصنيــع يف إرسائيــل .القــدس :يــاد يتســحاق بــن
تســفي.2001 ،
لفيتــان ،نيســان ،وحاييــم بــركاي .بنــك إرسائيــل:
خمســون ســنة مــن الســعي لتحقيــق الســيطرة
النقديــة .القــدس :بنــك إرسائيــل.2004 ،
ليبكــن ،دافيــد" .موادعــي أوضــح لبــرس أنه سيســتقيل
إن لــم تُ ّ
نفــذ جميــع التقليصــات االقتصاديــة" .معاريــف،
 7تمــوز.1985 ،
ـي .القــدس :معهــد
ليفشــيتس ،يعقــوب .اقتصــاد أمنـ ّ
القــدس للدراســات اإلرسائيليــة.2000 ،
موداعــي ،يتســحاق" .بيــان الحكومــة حــول تنفيــذ
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الخطــة االقتصاديــة" .بروتوكــوالت الكنيســت14 .
ترشيــن األول.1985 ،
"مــداوالت الحكومــة بشــأن خطــة الطــوارئ لتحقيــق
االســتقرار االقتصــادي" :جلســة الحكومــة رقــم ،42
حزيــران  .1985 ،30أرشــيف الدولــة.
معاريــف" .انتقــادات عــى قــرار بنــك إرسائيــل تأجيــل
خفــض الفائــدة البنكيــة" .معاريــف 15 .ترشيــن
األول.1985 ،
ماكيــل ،رشاغــا" .محافــظ البنــك املركــزي يدعــو إىل
تنفيــذ دقيــق لتفاصيــل الخطــة االقتصاديــة" .معاريــف.
 6آب1985 ،
نافــون ،تــوم" .الركــود االقتصــادي :عالمــة فارقــة
يف تاريــخ إرسائيــل الســيايس ـ االقتصــادي-1964 ،
 ."1967عيونيــم ِبتكومــات يرسائيــل (دراســات يف
انبعــاث إرسائيــل) ،املجلــد .429 -38 :)2016( 26
نتنياهــو ،بنيامــن .مؤتمــر غلوبُــس للمصالــح التجاريــة،
 20 -19كانــون األول ،2018 ،القــدس.
سفريســكي ،شــلومو وبرنشــطاين ،دبــورا" .مــن
عمــل يف مــاذا ،لصالــح مــن ،ومقابــل مــاذا؟ :التطويــر
االقتصــادي يف إرسائيــل وتشــ ُّكل توزيعــة العمــل
الطائفيــة" .مَ حبــاروت ملحــكار ولبيكــورت (دفاتــر
بحثيــة ونقديــة) .66 -5 :)1980( 4
سفريســكي ،شــلومو" .إيديولوجيــة ‘الدولــة الصغــرة’
وسياســات امليزانيــة يف إرسائيــل" :األمــن االجتماعــي
.46 -19 :)2001( 59
سفريســكي ،شــلومو :1967 .تحــوّل اقتصــادي ـ ســيايس
يف إرسائيــل .عيونيــم ِبتكومــات يرسائيــل (دراســات يف
انبعــاث إرسائيــل).116 -91 :2005 ،
بــازـ فوكــس ،أمــر" .العمــال يف زمــن الخصخصــة"،
ضمــن ،يتســحاق جــال ـ نــور ،أمــر بــاز ـ فوكــس
ونعومــي كا تســيون (محــررون) .سياســة الخصخصــة
يف إرسائيــل :مســؤولية الدولــة والحــدود مــا بــن
العــام والخــاص .معهــد فــان لــر يف القدس ومنشــورات
الكيوبتــس املوحَّ ــد.2015 ،
فيلــك ،دانــي" .إرسائيــل طــرز  :2000مــا بعــد
الفورديّــة النيوليرباليــة" .ضمــن ،دانــي فيلــك وأوري
رام (محــرران) ،ســلطة رأس املــال :املجتمــع
اإلرسائيــي يف عــر العوملــة ،القــدس :معهــد فــان
لــر.56 -34 :2006 ،
بيلــد ،يــوآف ،وشــفري ،غرشــون .مــن هــو اإلرسائيــي؟
ديناميكيــة املوا َ
طنــة املر َّكبــة .تــل أبيــب :إصــدارات
جامعــة تــل أبيــب.2005 ،
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برمينغــر ،شــاي" .تطويــر االقتصــاد اإلرسائيــي
اســتعدادا للتجــارة الحــرة :خطــة الكشــف الحكوميــة
الســترياد منتجــات صناعيــة مــن دول ثالثة"َ .ه ِمشــباط
(القانــون) .137 -56 :)1994( 2
كــورا ،ميخــال" .العــر الذهبــي لدولــة الرفــاه يف
إرسائيــل" .عيونيــم ِبتكومــات يرسائيــل (دراســات
يف انبعــاث إرسائيــل) :إرسائيــل  :77 -67اســتمرارية
وتحــوّل ،املجلــد 2017 ،11
كرامبــف ،أرييــه" .إنشــاء مصطلــح االســتقالل
االقتصــادي يف الخطــاب اإلرسائيــي،"1966 -1948 ،
يف عيونيــم ِبتكومــات يرسائيــل (دراســات يف انبعــاث
إرسائيــل) .34-1 :2009 ،19
كرامبــف ،أرييــه .2013 .هــل يأتلــف اثنــان دون قصــد؟
اللربلــة والتأمــن العاملــي ضــد البطالــة يف إرسائيــل.
األمــن االجتماعــي .57 -29 :91
كرامبــف ،أرييــه .املصــادر الوطنيــة القتصــاد الســوق:
التنميــة االقتصاديــة يف فــرة تشــكل الرأســمالية
اإلرسائيليــة .القــدس :ماغنــس.2015 ،
روزنهــاك ،زئيــف" .آليــات االحتــواء واإلقصــاء يف دولــة
الرفــاه اإلرسائيليــة :بنــاء الدولــة واالقتصــاد الســيايس"،
ضمــن ،هرتســوغ ،حانــه ،كوخابــي ،طــال وتســيلكر،
شمشــون (محــررون) ،أجيــال ،فضــاءات وهويــات.
القــدس :معهــد فــان لــر يف القــدس والكيبوتــس املوحَّ ــد،
.349 -317 :2007
رام ،أوري" .بــن الســاح واالقتصــاد :إرسائيــل يف عــر
العوملحلية" .سوســيولوجيا إرسائيليــة ب (:)1999( )1
.143 -99
رام ،أوري" .خارطــة السياســية االجتماعيــة اإلرسائيليــة
يف بدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن" .ضمــن ،ماجــد
الحــاج وأوري بــن إليعيــزر (محــرران) .باســم األمــن:
سوســيولوجيا الســام والحــرب يف إرسائيــل يف عــر
متغـ ّ
ـر .حيفــا :منشــورات جامعــة حيفــا.2006 ،
شــيو ،ريكــي" .خطــة االســتقرار  1985ـ ‘اقتصــاد
صحيــح’ أم إيديولوجيــا"؟ عيونيــم ِبتكومــات يرسائيــل
(دراســات يف انبعــاث إرسائيــل) .349 -315 :2013 ،23
شــاليف ،ميخائيــل" .هــل ‘طبّعــت’ العوملــة واللربلــة
االقتصــاد الســيايس اإلرسائيــي"؟ ضمــن ،دانــي فيلــك
وأوري رام (محــرران) .ســلطة رأس املــال :املجتمــع
اإلرسائيــي يف عــر العوملــة ،القــدس :معهــد فــان
لــر.115 -84 :2006 ،
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