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ف
شي

ألر
ن ا

م
ننقل للقراء في هذا العدد من األرشيف، أحد النقاشات املهمة، 

التي شغلت احلركة الصهيونية منذ نهاية العشرينيات وحتى 

الثالثينيات، والتي كان لها األثر الكبير على اخليارات الصهيونية 

في األربعينيات واخلمسينيات. وقد برز في هذا النقاش تياران، 

مجال  في  وكاتب  مثقف  وهو  هوروفيتس،  دافيد  قاده  األول 

االقتصاد، ولد في بولندا عام ١8٩٩، واستوطن في فلسطني منذ 

عام ١٩٢٠. عمل مديرًا لل قسم االقتصادي في الوكالة اليهودية 

في أعوام ١٩35-١٩٤8، وشغل منصب أول مدير عام لوزارة املالية 

اإلسرائيلية في أعوام ١٩٤8-١٩5٢. وقاد التيار الثاني أرثور روبني، 

احملاضر في اجلامعة العبرية، وأحد أهم أعالم الصهيونية في 

العشرينيات، وصاحب لقب »أبو االستيطان الصهيوني«، لدوره 

الكبير في بناء املؤسسات الصهيونية وفي التوّسع االستيطاني 

االستعماري في فلسطني.

من النقاشات االقتصادية الصهيونية في الثالثينيات: 

االستثمار في الزراعة أم في الصناعة والخدمات؟

 إعداد وئام بلعوم

--------

ُقّسم االقتصاد اليهودي في فلسطني حّتى سنوات الثالثينيات 

إلى قسمني: ترّكز األّول في الزراعة وتلقى الدعم من املؤسسات 

القومية و«اخليرية« الصهيونية، وترّكز الثاني في اإلنتاج، واملهن 

والتجارة واخلدمات املختلفة، ولم يتم دعمه من أي من الصناديق 

القومية.١ تشير اإلحصائيات، إلى أن االستيطان الزراعي تلّقى 

الدعم األضخم من املؤسسات القومية الصهيونية )وصلت نسبته 

ـ 5٩٪ من مجمل إنفاق املؤسسات القومية في أعوام ١٩٢5-١٩٢6  ل

و66٪ في أعوام ١٩35-١٩36(، في حني تلقى االستيطان املدني 

دعمًا شحيحًا )لم يتعد نسبة الـ8٪ في أعوام ١٩٢5-١٩٢6 والـ٪7 

في أعوام ١٩35-١٩36(.٢ 

إال أّنه وعلى الرغم من الدعم العالي الذي تلقاه االستيطان 

العام لالقتصاد  الناجت  إنتاجه ونسبته من  الزراعي، فإّن حجم 
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الصهيوني في فلسطني ظل متواضعًا جداً. وعلى سبيل املثال، 

شّكل ناجت الزراعة عام ١٩٢٢ حوالى ١3٪، وعام ١٩3١ حوالى ١5٪ 

فقط من الناجت العام. وفي املقابل، قّدمت القطاعات غير املدعومة 

ناجتًا مرتفعاً، ففي عام ١٩٢٢ وصل ناجت الصناعة واملهن ٢٠٪ 

من ناجت االقتصاد الصهيوني ووصل ناجت اخلدمات إلى ٪55، 

وفي العام ١٩3١ وصل ناجت الصناعة واملهن ٢١٪، ووصلت حصة 

اخلدمات نسبة ٪57.3

إاّل أن للتيار املؤيد لالستيطان الزراعي، بزعامة أرثور روبني، 

الزراعي  االستيطان  ساهم  أوالً،  أخرى.  »وجيهة«  أسباب  كانت 

كبيرة.  بسرعة  اجلدد  املستوطنني  استيعاب  عملية  بتسريع 

ثانياً، كان لالستيطان الزراعي دور استعماري مهم على املستوى 

العسكري واجلغرافي والدميغرافي. وثالثاً، لعب االستيطان الزراعي 

دورًا اجتماعيًا وثقافيًا في بناء الهوية القومية لليهود بصفتهم 

»أمة منتجة«، وببناء حُلمة بني املستوطنني اجلدد.٤    

تذّمر من  إلى حالة  الزراعة  قطاع  على  العالي  اإلنفاق  أّدى 

جانب باقي قطاعات االقتصاد الصهيوني، وتشّكل مع الوقت 

التّياران املركزيان في ما يتعلق بأسئلة االقتصاد املركزية. ومع 

انطالق ثورة فلسطني الكبرى عام ١٩36 ازدادت األسئلة املتعلقة 

توجيه  يتم  أن  يجب  أين  إلى  إحلاحاً:  الصهيوني  باالقتصاد 

األموال القومية؟ للزراعة أم للصناعة؟ للمستوطنات الزراعية أم 

للمستوطنات املدنية؟ وتلخصت القضايا املركزية التي اختلف 

عليها التياران في )أ( تخصيص امليزانيات للزراعة أو الصناعة، 

)ب( دور القطاع اخلاص في سؤال بناء األمة، )ت( إمكانية تخطيط 

اقتصاد السوق.5

للوقوف عند هذه القضايا، من املهم اإلشارة، إلى مجموعة 

من املالحظات: 

أوالً، أنه ساد االعتقاد حتى آخر سنوات العشرينيات من القرن 

العشرين، في العالم، وعند أقطاب احلركة الصهيونية، أن هناك 

نوعان من االقتصاد: إما االقتصاد الرأسمالي الذي ال تتدخل 

فيه الدولة بتاتًا واملعرض ألخطار ما قد تؤدي إليه السوق، وإما 

االقتصاد االشتراكي املخطط والثابت.6 

ثانياً، أن اختيار احلركة الصهيونية لالقتصاد املخطط )أو 

أو  أيديولوجية  اعتبارات  عن  بالضرورة  ينتج  لم  االشتراكي( 

يشير  وقومية.  براغماتية  خيارات  عن  نبع  ما  بقدر  اجتماعية 

بيخلر ونيتسان إلى أن احلركة الصهيونية اختارت اتباع االقتصاد 

االشتراكي قبيل وبعد النكبة وإقامة دولة إسرائيل مجبرًة، نظرًا 

للظروف املوضوعية في فلسطني، وألنها كانت بحاجة القتصاد 

تسيطر عليه، حيث أن الدولة حديثة العهد لم تُكن لتحتمل نظامًا 

مرهونًا باقتصاد السوق املعرض للتقلبات.7

ثالثاً، طرأت في سنوات الثالثينيات تغّيرات في عالقة قيادة 

بني  العالقة  وبدأت  اخلاص،  القطاع  مع  الصهيونية  احلركة 

املؤسسات السياسية والشركات واألجسام الربحية في التعزز. 

في  ذاته  وإثبات  اخلاص  القطاع  جناح  إلى  التغّير  هذا  يعود 

االقتصاد الصهيوني. يضاف ذلك لألزمة االقتصادية العاملية التي 

املختلط. ويشير كرامبف  لالقتصاد  أفكار جديدة  نتجت عنها 

أنه انتشرت في الثالثينيات مؤسسات اقتصادية ُتعنى بشرح 

وتنظيم اقتصاد السوق قّدمت أدوات لبناء سياسات اقتصادية 

لتحقيق هذا الهدف، وأنه مت تبني هذه السياسات في املؤسسات 

الصهيونية االقتصادية.8

مقالة دافيد هوروفيتس: 

النمو  معدالت  ازدهرت  الثالثينيات  من  األول  النصف  في 

االقتصادي لليهود في فلسطني، فمثاًل منا مجال البناء بنسبة 

6٠٠٪ ومجال اخلدمات بنسبة ٢5٠٪، وأما املجال األقل منوًا فكان 

الزراعة التي منت بنسبة ١7٠٪ فقط )ال يشمل احلمضيات(، مع 

أنها، كما أسلفنا، تتصدر القطاعات املدعومة،٩ ما زاد من وتيرة 

النقد لسياسات اإلنفاق الرسمية. 

الناقدة  املقاالت  أهم  أحد  هوروفيتس  دافيد  مقالة  ُتعتبر 

املؤثرة في تلك الفترة. ُنشرت املقالة في ١3.6.١٩35، في امللحق 

»بيرل كتسلنسون«،  التي حررها  »دافار«  االقتصادي لصحيفة 

واعتبرت ثوريًة نسبة ملا كان ُينشر حول هذه املوضوع لدرجة أن 

محرري الصحيفة أضافوا جملة توضيحية حتت عنوان املقال 

هوروفيتس  دافيد  »مقالة  فيه:  ُكِتَب  ما  مسؤولية  عنهم  تزيل 

يتحمل   – اليهودي  االقتصاد  أسس  ألحد  جديدة  رؤية  فيها 

الكاتب مسؤوليتها«. وعلى الرغم من تعرّض هوروفيتس للهجوم 

أن  إال  الفترة،  تلك  في  اقتصاديني  خبراء  يد  على  واالستهزاء 

أفكاره هي التي مت تبنيها في نهاية املطاف، ومت تعيينه الحقًا 

مديرًا للقسم االقتصادي في الوكالة اليهودية ولعب دورًا مهمًا 

في ترجمة هذه األفكار إلى خطط عمل الحقاً.

لتجربة هوروفيتس  باإلضافة  أّنه  إلى  باإلشارة،  اجلدير  من 

القصيرة في العمل السياسي، ومن ثم عمله في جريدة »دافار« 

وفي مجلة »فلسطني والشرق األدنى«،١٠ عمل مدة ثالث سنوات 

كمستشار اقتصادي في »اللجنة األميركية االقتصادية من أجل 

فلسطني«،١١ يرجح أن يكون لها األثر األكبر على صياغة أفكاره 
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اجلديدة.

تنقسم مقالة هوروفيتس إلى قسمني. في القسم األول يحاول 

الكاتب استخالص العبر من األزمة االقتصادية عام ١٩٢٩ مشيرًا 

إلى أن التغييرات التكنولوجية في اإلنتاج احلديث أدت إلى ثورة في 

املبنى االقتصادي في البلدان الرأسمالية، وأحدثت ارتفاعًا كبيرًا 

في إجمالي اإلنتاج، لكن دون أن يؤدي ذلك لرفع معاشات العمال، 

بل أدى لتراكم الثورة بيد األغنياء، وتقليص القدرة الشرائية للطبقة 

الوسطى، وهو ما أدى لألزمة.

أما في القسم الثاني، فيتناول هوروفيتس موضوع اقتصاد 

اليهود في العالم، وفي األخص اقتصاد الييشوف في فلسطني، 

ويصل ملجموعة من االستنتاجات. ادعى هوروفيتس أن احلجم 

الكبير لقطاع اخلدمات في االقتصاد اليهودي ليس عالة على 

االقتصاد كما ساد االعتقاد في حينه، وذلك ألن هذا القطاع من 

املجتمع ال يساهم في عملية اإلنتاج، لكنه صاحب قوّة شرائية، 

فبالتالي يشتري فائض اإلنتاج من قطاعات أخرى. كما اقترح 

هوروفيتس عدم منع عمال من قطاع الزراعة االنتقال للعمل في 

الصناعة واخلدمات، بل شدد على أهمية تشجيع هذه العملية، 

شرطًا  وتشكل  حديث  رأسمالي  اقتصاد  إلى  تشير  التي 

ذاتها،  بحد  كقيمة  األرض  في  العمل  فكرة  وانتقد  الستقراره. 

بصفتها معيقًا للتطّور االقتصادي.

ومما جاء في املقالة: 

في  اليهود  جماهير  مهن  لتقسيمة  حتليالت  أجرينا  »لو 

الشتات لوصلنا، بدون أدنى شك، إلى استنتاجات تقلب كل الرؤى 

املتعارف عليها. مت حتى اآلن إجراء هذه التحليالت )إما على يد 

بوروخوف أو آخرين( من ناحية إنتاجية نقية؛ أي من وجهة نظر 

productiv- »اإلنتاجية«  فكرة  على  املعتمدة  الرأسمالية،  )فترة 

ization(.١٢ التقدير االجتماعي ملبنى الشعب اليهودي، كعامل 

من  نابعة  نظر  وجهة  على  كلها  تأسست  ثانوية،  وظائف  في 

ظروف تلك الفترة. كانت »اإلنتاجية« والعمل األفكار املثالية لتلك 

الفترة. كان تقييم الطبقات االجتماعية واملهنية ليهود الشتات 

سلبيا للغاية. بدا أن التطّور سوف يقلّص هذه املهن، وأنه لن 

يوجد لها دور في االقتصاد الرأسمالي احلديث. وكأنها طبقات 

)ومهن( فائضة عن احلاجة فعالً. كانت هذه النظرة. وكانت تشبه 

نظرة الفيزيوقراطيني حول كل قطاعات االقتصاد ما عدا الزراعة 

والتعدين. نظرية »اإلنتاجية« اليهودية قالت إن التطّور الرأسمالي 

سيضعف الوضع االقتصادي ليهود الشتات، ألنه هؤالء لم تتبّق 

لهم أي »وظيفة« )function( في االقتصاد احلديث. ليست هذه 

الفكرة صحيحة ألن االقتصاد الرأسمالي احلديث ليس فقط أنه 

ال يقذف هذه الطبقات واملهن خارجًا بل يقوم بزيادتها. التطّور 

ـ«لوفت  ال الطبقات  تعزيز  اجتاه  في  ذاهب  احلديث  الرأسمالي 

الطبقات  ويعزز  نفسه،  لالقتصاد  حاجة  باعتبارها  منطشن« 

الطفيلية والطبقات العاملة في املهن الثانوية نسبّة للعاملني في 

الزراعة اآلخذة  أعمال االقتصاد األولية، وخصوصا على مكننة 

بالتطّور. بالنسبة لتطّور االقتصاد الرأسمالي، هذه ليست طبقات 

رجعّية بل تقدمّية. كل من يؤمن بالنظام االشتراكي املوجود اآلن، 

عليه أن يكون داعماً، وبسرور، لتعدد الطبقات هذه، وأن يرى بها 

حاًل ألزمة االقتصاد االستهالكي. 

صحيح أنه باإلمكان االدعاء أن إقصاء اليهود من اقتصادات 

الدول املختلفة مستمر بكثرة حتى اليوم؛ بل إن ذلك يحدث بدرجات 

أعلى وبتسارع واضح، لكن أسباب هذه الظاهرة مختلفة للغاية. 

يحدث إقصاء اليهود ألنهم يهود؛ ألسباب عنصرية، تعصب قومي 

اقتصادي، ومالحقة قومية عرقية والخ.. وليس بسبب انحسار 

احلاجة للوظائف االقتصادية التي يشغلها اليهود. ال يتم إلغاء 

هذه الوظائف عندما يتم إقصاء اليهود عنها بل يتم إشغالها 

على يد غير اليهود. 

لم تقّل نسبة أصحاب املهن احلرة في أملانيا على أثر إقصاء 

بولندا  في  يحدث  ما  وهو  باألملان،  ملؤها  يتم  إنه  بل  اليهود، 

ودول أخرى. ليست املهن التي يعمل بها اليهود مبثابة مغالطة 

اقتصادية؛ طبيعتها الثانوية ال تؤدي بها لالنقراض، بل جتعلها، 

اإلنتاجية«  »إعادة  فترة  الرأسمالي،  االقتصاد  تعثر  فترة  في 

)reproductivization(، أكثر أهمية للظاهرة الرأسمالية األكثر 

تقدمية، ويضعها في املكان الذي يكّمل السياسات الكولونيالية، 

من أجل حل تناقضات »اإلنتاجية« احلديثة، وحل التناقض بني 

ثورة املكننة وبني ظروف التوزيع والنظام االشتراكي الرأسمالي. 

تعدد املهن، والتي إذا ارتفعت عن نسبة معينة، كنا نراها على 

أنها عالة على االقتصاد، )واآلن( يجب أن نرى كيف أن النسبة 

العالية موجودة في الدول املتطورة، كما يثبت اجلدول أدناه. دول 

مثل الهند وبولندا وإيطاليا، موجودة في درجة متدنية في التطّور 

الرأسمالي، ولها نسبة »إنتاجية« أكثر بكثير من الواليات املتحدة، 

وهولندا، وبلجيكا، وهي دول متطّورة باملفهوم الرأسمالي.

على ضوء هذه الفرضيات، لنلقي نظرة على تركيبة املهن في 

أرض إسرائيل: بأيدينا هناك فقط أرقام العد عام ١٩3١، لكن 

في القرية العربية لم حتدث أي تغييرات جذرية. في حني تعززت 

)بحسب إحصاءات جزئية مت إجراؤها مؤخراً، واستنادًا لتحليالت 

االستثمار وتزايد قطاعات االقتصاد املختلفة( النزعات التي برزت 

واملهن  التجارة  الثانوية:  املهن  زادت  أخرى:  بكلمات  حينه.  في 
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احلرة واخلدمات. اجلدول التالي يظهر تقسيمًا مهنياً-اقتصاديًا 

مشابهًا للجدول الذي استخدمناه أعاله:

أرض إسرائيل 

)عام(

الييشوف اليهودي

في أرض إسرائيل

١5.5٪53.6٪زراعة

٠.٤٪٠.8٪تعدين

٢8٪١3.7٪صناعة

5.5٪٩.٩٪النقل

١6٪٩.٩٪التجارة

٠.7٪١٪جيش وشرطة

١.٢٪١.3٪الوظائف احلكومية

١٠٪3.6٪أعمال حّرة

٤.8٪٢.٤٪أصحاب دخل ثابت

3٪١.7٪خدمة منزلية

النسب املتبقية هي ألشخاص غير منتجني )مرضى عقليون، 

مجرمون والخ..(. 

في  إسرائيل  أرض  تشبه  حني  في  أنه  اجلدول  هذا  يؤكد 

فإّن  الرأسمالي،  باملفهوم  متقدمة  غير  الدول  املهنية  تركيبتها 

الييشوف اليهودي قريب في تركيبته املهنية من الدول صاحبة 

التقدم الرأسمالي األكبر.

)..(

على ضوء هذا الوضع، علينا حتليل تركيبة الييشوف اليهودي 

في أرض إسرائيل. تبرز في هذه التركيبة نسبة التجارة العالية 

)١6٪( واألعمال احلرة )١٠٪( ونسبة متدنية من املزارعني )١5.5٪(. 

نسبة شبيهة للتجارة واألعمال احلرة ميكن أن جندها في أستراليا 

ونيوزلندا. إذا أردنا إنتاجية بعيدة األمد، ومختلفة بجوهرها عن 

اليوم، وبدون أن متسنا األزمة االقتصادية، هنالك طريق واحد: 

تقنية إنتاج بدائية ومستوى حياة متدن. في الييشوف صاحب 

املستوى التقني املتدني يعمل أناس أكثر، لكن وحدة املنتوج هي 

أقل، في الييشوف صاحب التقنية اإلنتاجية العالية، يتم إخراج 

اجلزء اخلاص بالييشوف من آلية اإلنتاج.

الييشوف اليهودي، صاحب أدوات اإلنتاج التقنية واالقتصادية 

املتقدمة أكثر، عليه أن يرد على هذه الظاهرة على يد »اإلنتاجية« 

بشكل أكبر. تقنية إنتاجية أكبر و«إنتاجية« أكبر في التقسيمة 

املهنية لليشوف ال يعملن سوياً. ُخلقت مفارقة بأنه كلما زادت 

» إنتاجية« في الييشوف اليهودي بدون التخلي عن طرق اإلنتاج 

احلديثة )وهو غير وارد باحلسبان( ستكون هنالك خطورة ألزمة 

حرجة. املقارنة بني هذه الظواهر، أي اقتصاد متخلف صاحب 

حياة  مستوى  العمل«،  »وحدة  في  اإلنتاج  على  صغيرة  قدرة 

متدٍن وإنتاجية كبيرة في التقسيمة املهنية و«ييشوف« صاحب 

طرق إنتاج جديدة ومتطورة، مستوى حياة عاٍل و«إنتاجية« في 

تركيبتها املهنية، تبدو بشكل واضح في املقارنة بني الييشوف 

اليهودي والبلدة العربية.

نقف إذن أمام حاجة إلعادة النظر مبجموعة من املصطلحات 

التي نستعملها حول »اإلنتاجية« و»إعادة اإلنتاجية«. ليس هذا 

التحليل مبثابة تشجيع لهذه الظواهر، املتعلقة باحلياة االقتصادية 

احلديثة، بل هو مبثابة كشف لها، ألنه بدون كشف احلقيقة من 

غير املعقول إقرار املواقع والسبل. 

ظاهرة »إعادة االنتاجية« كرد على التطور التقني هي ظاهرة 

التي  تلك  التراجيدية  الرأسمالية، وهي إحدى مفارقاتها  غروب 

تقلب بركة التقّدم للعنة العمل العقيم أو غير املوجود. لكن في 

الواقع االقتصادي، في الظروف اآلنية علينا أن نعرف هذا العامل، 

أن نتعرف عليه ونفهمه.«
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