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وبـاحثين، إىل مزيـد يأتي هذا الكتاب يف وقت يحتاج فيه املهتمون، مـن سياسـيين 
. طبيعته، وهيكليته، وديناميات تطـوره: من املادة املعرفية بشأن االقتصاد اإلسرائيلي

وممــا يضــفي أهميــة خاصــة علــى الكتــاب قلــة الكتــب أو الدراســات اخملتصــة التــي تعــالج 
هـــــذا املوضـــــوع املهـــــم، وكـــــذلك املـــــنهج الـــــذي اتبعـــــه املؤلـــــف يف عرضـــــه مـــــادة كتابـــــه 

  .هجية االقتصاد السياسيباالستناد إىل من
هـل سـيقود : "يف مقدمته يحدد املؤلف الغرض من كتابه من خـالل التسـاؤل التـايل

اإلســــرائيلية يف اجملــــاالت االقتصــــادية إىل تعــــاون يعــــود  - تطبيــــع العالقــــات العربيــــة
بــــالنفع علــــى الطــــرفين، أم أنــــه ســــيكون مكرّســــاً لفائــــدة إســــرائيل علــــى حســــاب املصــــالح 

لـيس مـن هـدف، أو قـدرة هـذه الدراسـة القصـيرة واحملـدودة أن : "ابع قـائالًويت". العربية؟
أن تقــــدم جــــزءاً مــــن (...) لكــــن مــــن املفتــــرض (...) تقــــدم إجابــــة كاملــــة عــــن هــــذا الســــؤال 

  .)٤ ص" (ة عليهاحاملعلومات التي ال بد من أن تعتمد اإلجابة الصحي
ويف مقدمتـــه، أيضــــاً، يعــــالج املؤلـــف مســــألة التعــــاون االقتصـــادي املطروحــــة بــــين 
إســــرائيل والــــدول العربيــــة، ويتحــــدث عــــن أنــــواع التعــــاون ودرجاتــــه وخصوصــــيات كــــل 

األول عـن مـدى اسـتعداد إسـرائيل لالنخـراط يف مشـاريع : ثم يطرح تساؤلين. مرحلة منه
هنــــا يتســــاءل عــــن مــــدى اســــتعداد التعــــاون اإلقليمــــي علــــى أســــاس اقتصــــادات الســــوق، و

يف إســـرائيل لتقلـــيص دورهـــا يف األنشـــطة االقتصـــادية، وانعكاســـات ذلـــك علـــى " الدولـــة"
خمتلــف أوجــه النشــاط فيهــا، وال ســيما بالنســبة إىل الهجــرة، ومســألة التفــوق العســكري، 

وهـــذا الســـؤال، الـــذي يـــنم عـــن شـــك املؤلـــف يف أن . واحلفـــاظ علـــى مســـتوى معيشـــة مرتفـــع
ستطبق نظام اقتصاد السوق، يجـد القـارئ معلومـات تسـاعد يف إيجـاد إجابـات إسرائيل 

  .عنه
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أمّــا الســؤال الثــاين الــذي يطرحــه املؤلــف فيتعلــق باالقتصــادات العربيــة ومســتقبلها، 
ومــا إذا كـــان تطبيـــع العالقـــات مـــع إســـرائيل ســيؤدي إىل فـــتح آفـــاق تعـــاون فيمـــا بينهـــا؟ 

  .ار الكتابوهذا السؤال ال يوجد إجابة عنه يف إط
والكتـاب جـاء يف . من خالل هذه املقدمة، تتضح وظيفة الكتاب العلمية والسياسية

االقتصــاد : "بعنــوان) ٤٠ - ٩(وقــد أصــاب املؤلــف حــين بــدأ الفصــل األول . فصــول ســتة
ففــي هــذا الفصــل املهــم ســلط الضــوء علــى مســألة مهمــة ". السياســي للمشــروع الصــهيوين

؛ حيــث أشـــار )١٢ ص(لمشـــروع الصــهيوين يف فلســطين غيــاب املبــرّر االقتصــادي لهــي 
إىل الطابع االستيطاين لهذا املشروع بدايةً، الذي سـاعدت األوضـاع واملتغيـرات الدوليـة 

ويف هــذا ). ١٥ ص(يف حتوِّلــه إىل مشــروع اســتراتيجي متصــل بسياســات الــدول الكبــرى 
مـــة املســـتعمرات الفصـــل حتـــدث املؤلـــف عـــن أهميـــة الهجـــرة اليهوديـــة إىل فلســـطين، وإقا

الزراعيــــــة ذات الصــــــبغة العســــــكرية، ومســــــاهمة حكومــــــة االنتــــــداب البريطــــــاين احليويــــــة 
والضــــرورية لنشــــوء الرأســــمالية اليهوديــــة، وتاليــــاً، مســــاهمتها يف خلــــق وإيجــــاد البنيــــة 

ويف هـــذا الفصـــل أيضــاً، ســـلط املؤلـــف األضـــواء علـــى ). ٢٨ ص(التحتيــة للدولـــة العبريـــة 
اجلــوايل اليهوديــة يف اخلــارج  جانــبلمشــروع الصــهيوين، إنْ مــن عمليــة الــدعم املــادي ل

التي كان ملساهماتها دور كبير يف إقامة البنى االقتصادية األولية قبل قيام إسـرائيل، 
التعويضــــات األملانيــــة التــــي دُفعــــت للحكومــــة وبعــــد قيامهــــا، كمــــا ســــلّط األضــــواء علــــى 

 قيــام مشــاريع البنيــة التحتيــة بعيــد اإلســرائيلية ولألفــراد، والتــي كــان لهــا شــأن كبيــر يف
قيام إسـرائيل، حيـث اعتمـد االقتصـاد اإلسـرائيلي عليهـا حتـى أواسـط السـتينات، وبعـدها 

  .جاءت املساعدات األميركية لتأخذ هذا الدور
املؤلـــف عـــن التطـــور التـــاريخي لالقتصـــاد  ، يتحـــدث)٥٥ - ٤١(الثـــاين يف الفصـــل 

، حيـث يعــرض أربـع مراحــل يف هـذا التطــور، ١٩٩٢إىل ســنة  ١٩٤٨اإلسـرائيلي مــن سـنة 
، وركــزت علــى بنــاء ١٩٥٤هــا مرحلــة التقشــف والتأســيس التــي اســتمرت حتــى ســنة أوال

اجلــــيش واســــتيعاب املهــــاجرين، وإقامــــة مؤسســــات الدولــــة اجلديــــدة، ووضــــع اليــــد علــــى 
ة أمّــا املرحلــة الثانيــة، وهــي مرحلــ. املــوارد الطبيعيــة واألنشــطة املتعلقــة بشــؤون الــدفاع

، فقـــد ســـاعدها زيـــارة تـــدفق املهـــاجرين، ١٩٧٤إىل ســـنة  ١٩٥٤النمـــو، وتمتـــد مـــن ســـنة 
ووجــــود  ،)مــــن اجلــــوايل اليهوديــــة ومــــن التعويضــــات األملانيــــة(وتــــدفق رؤوس األمــــوال 

وأدت هـذه التفـاعالت إىل نمـو اإلنتـاج . مستوى عال مـن التأهيـل لـدى املهـاجرين اجلـدد
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كتفــــاء يف اإلنتــــاج الزراعــــي، ونمــــو الصــــناعات وارتفــــاع مســــتوى املعيشــــة، وحتقيــــق اال
وتوســــــع اخلــــــدمات االجتماعيــــــة والثقافيــــــة والصــــــحية واألنشــــــطة املتعلقــــــة باإلســــــكان 

ــا الفتــرة الثالثــة فهــي فتــرة التضــخم والكســاد مــن ســنة . بإشــراف احلكومــة إىل  ١٩٧٣أمّ
، وبســـــبب ارتفـــــاع ١٩٧٣أكتـــــوبر /، وقـــــد جـــــاءت بعيـــــد حـــــرب تشـــــرين األول١٩٨٥ســـــنة 
يف هــــــذه احلــــــرب، وارتفــــــاع أســــــعار املــــــواد النفطيــــــة، ووصــــــول النمــــــو يف الزراعــــــة تكــــــال

ويف هـــذه املرحلـــة بـــدأت األســـئلة . والصـــناعة وتـــدفق املـــوارد املاليـــة إىل حـــدود معينـــة
اجلديّــــــة تُطــــــرح بشــــــأن األزمــــــة البنيويــــــة يف االقتصــــــاد اإلســــــرائيلي، ومــــــا إذا كــــــان مــــــن 

. القتصــــادية، ومســــائل اخلصخصــــةالضــــروري وضــــع حــــد لتــــدخل الدولــــة يف الشــــؤون ا
وعلــى الــرغم مــن كــل احلــديث عــن . ويمكــن القــول إن هــذه املرحلــة مســتمرة حتــى اللحظــة

تقلـــيص اإلنفـــاق احلكـــومي والفـــردي، وحـــل مشـــكالت البطالـــة، واحلـــديث عـــن سياســـات 
علـــى اإلصـــالح االقتصـــادي، فـــإن هـــذا اجلـــدل، كمـــا يشـــير املؤلـــف، مل يحســـم حتـــى اآلن، 

ح يف التخفيـف مـن األزمـة االقتصـادية، وهـو تخفيـف سـاعد يف حتقيقـه الرغم من النجـا
  .انخفاض أسعار النفط من جهة، واملساعدات األميركية من جهة أُخرى

، يعــــــــالج املؤلــــــــف موضــــــــوع عوامــــــــل اإلنتــــــــاج يف )٦٧ - ٥٦(يف الفصــــــــل الثالــــــــث 
االقتصــــاد اإلســــرائيلي، حيــــث يتحــــدث عــــن تــــوزع اليــــد العاملــــة علــــى قطاعــــات الزراعــــة 
والصـــناعة واخلـــدمات، ويلفـــت االنتبـــاه إىل قضـــية مهمـــة هـــي أن اخلدمـــة العســـكرية يف 

كمـا أشـار إىل ). ٥٦ ص(إسرائيل تستوعب عدداً كبيـراً نسـبياً مـن السـكان يف سـن العمـل 
تـــدين نســـبة مشـــاركة املـــرأة يف العمـــل، وانخفـــاض نســـبة العـــاملين مـــن الســـكان بســـبب 

  .يم الثانوي واجلامعياخلدمة العسكرية واإلقبال على التعل
وبالنسبة إىل رأس املال، يشير املؤلف إىل اإلنفاق احلكومي الكبير وعجـز املوازنـة 
احلكوميـــة، حيـــث االدخـــار احلكـــومي ســـالب، واالدخـــار الفـــردي مرتفـــع، وهـــذه مالحظــــة 
مهمـــة يشـــير املؤلـــف بهـــا إىل هـــذه املفارقـــة التـــي تعـــيش إســـرائيل فيهـــا بســـبب طبيعتهـــا 

على دور املساعدات اخلارجيـة والتمويـل األجنبـي  ويركّز املؤلف. ووظيفتها يف املنطقة
يف عملية التراكم الرأسمايل، وتغطية عجز املوازنـة احلكوميـة، وعجـز امليـزان التجـاري، 

هــــذا العجـــز فــــإن حجـــم االســــتثمارات مل يـــتقلص بســــبب مـــن رغم علـــى الــــويشـــير إىل أنــــه 
ففــي ســنة . علــى الــدينإســرائيل مــن أكثــر الــدول اعتمــاداً : "ويقــول. االســتدانة مــن اخلــارج

  ).٦٤ ص" (دوالر لكل فرد يف إسرائيل ٣٠٠٠كان الدين اخلارجي يعني  ١٩٩٠
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  .ويتحدث املؤلف يف هذا الفصل أيضاً عن األرض واملياه، وندرة املوارد الطبيعية
، وهـــــو حـــــول القطاعـــــات اإلنتاجيـــــة، يلقـــــي املؤلـــــف )٨٧ - ٦٨(يف الفصـــــل الرابـــــع 

الزراعة والصـناعة، والتشـييد والبنـاء، والتجـارة، وتطـور : األضواء على قطاعات اإلنتاج
هـــــــذه القطاعـــــــات تاريخيـــــــاً، ووزنهـــــــا النســـــــبي يف النـــــــاجت احمللـــــــي، ويشـــــــير إىل أهميـــــــة 
الصــــــناعات العســــــكرية والصــــــناعات اإللكترونيــــــة والكهربائيــــــة يف اإلنتــــــاج الصــــــناعي 

ع نســبة الصــادرات ويلفــت النظــر إىل تراجــ. اإلســرائيلي، وأهميتهــا بالنســبة إىل التصــدير
، يف حـــــين تضــــاعفت الصـــــادرات مـــــن ٪٢٥مــــن الصـــــادرات إىل  ٪٥٠مــــن األملـــــاس مـــــن 

كما يشير إىل أن إسرائيل كانت تصدر يف السـتينات . املنتوجات اإللكترونية عشر مرات
  .منه يف أواخر الثمانينات ٪٤٧من إنتاجها الصناعي فأصبحت تصدر  ٪٢٠

مـن النـاجت  ٪٧٠لـى االسـتيراد الـذي وصـل إىل ويركز املؤلف على اعتماد إسرائيل ع
، يف حـين أن الصـادرات )١٩٩٣منه سـنة  ٪٥٠(القومي اإلجمايل يف أواخر الثمانينات 

ــــــ. ٪٣٤و ٪٥٤وصــــــلت يف العــــــامين املــــــذكورين إىل  ا العجــــــز فتــــــتم تغطيتــــــه بــــــأموال أمّ
مــن  ٪٧٠املســاعدات األميركيــة واخلارجيــة، حيــث مولــت املســاعدات األميركيــة لوحــدها 

  .العجز حتى أواخر الثمانينات
يتحــدث املؤلـــف عــن القطــاع العــام يف إســـرائيل، ) ١٠٤ - ٨٨(يف الفصــل اخلــامس 

املؤسســــــات الصــــــهيونية، : حيــــــث يبــــــرز تــــــوزع القطــــــاع العــــــام علــــــى ثــــــالث جهــــــات هــــــي
ويتحـــــدث يف هـــــذا الفصـــــل عـــــن أهميـــــة القطـــــاع العـــــام، . الهســــتدروت، القطـــــاع احلكـــــومي

، كونـــه يـــؤمّن اخلـــدمات والعمالـــة ومســـتوى ملشـــروع الصـــهيوينومركزيتـــه بالنســـبة إىل ا
  .معيشة مرتفعاً جملموع املستوطنين

ــــــ ، فيطــــــرح املؤلــــــف فيــــــه عــــــدداً مــــــن )١٣٨ - ١٠٥(ا الفصــــــل الســــــادس واألخيــــــر أمّ
املوضــــوعات املهمــــة ذات اخلصوصــــية بالنســــبة إىل إســــرائيل، أولهــــا يتعلــــق باملؤسســــة 

وضـــعت إســـرائيل : "أهميـــة هـــذه املؤسســـة بقولـــهالعســـكرية الصـــهيونية، حيـــث يشـــير إىل 
اســتراتيجية لهــا يف هــذا الصــراع، هــي أن يبقــى اجلــيش اإلســرائيلي أقــوى قــوة عســكرية 

ويلفت االنتباه إىل التكلفة العالية لهـذا االلتـزام  ،)١٠٥ ص" (ضاربة يف الشرق األوسط
ألوىل علــــــى اعتمــــــد يف الدرجــــــة ا"ويقــــــول إن هــــــذا اإلنفــــــاق . مــــــن الناحيــــــة االقتصــــــادية

املساعدات األميركية التي لوالها ربمـا مـا تمكـن االقتصـاد اإلسـرائيلي مـن حتمـل أعبـاء 
كمـــا يتحـــدث يف هـــذا الفصـــل عـــن الصـــناعة العســـكرية  .)١٠٨ ص" (هـــذا اإلنفـــاق الهائـــل
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  .إلخ، اإلسرائيلية، وحجم اليد العاملة فيها، وصادراتها
اإلســرائيلية، حيــث  - ة األميركيــةواملوضــوع الثــاين يف هــذا الفصــل يتنــاول العالقــ

لـــيس هنـــاك عالقـــة بـــين دولتـــين مســـتقلتين، يف الوقـــت احلاضـــر، تماثـــل العالقـــة : "يقـــول
ويشــــير إىل خمتلــــف ). ١١٢ ص" (القائمــــة بــــين الواليــــات املتحــــدة األميركيــــة وإســــرائيل

أوجــــــــه التعــــــــاون العســــــــكري واملــــــــايل واالقتصــــــــادي والتكنولــــــــوجي، واتفــــــــاق التعــــــــاون 
  .١٩٨٥ سنة ، واتفاقية املنطقة التجارية احلرة١٩٨١ سنة جياالستراتي

املوضــوع الثالــث الــذي يعاجلــه املؤلــف يتعلــق باالقتصــاد الفلســطيني يف املنــاطق 
ـــا املوضـــوع الرابـــع فهـــو بشـــأن اقتصـــاد العـــرب يف إســـرائيل، وقـــد تطـــرق إىل . احملتلـــة أمّ

ي، وأحسـن بـذلك، حيـث تكتمـل الصـورة عـن االقتصـاد اإلسـرائيل كياملوضوعين بإيجاز 
هــــي يف ١٩٤٨ن اغتصـــاب األرض وامليــــاه واملــــوارد واملنشــــآت الفلســـطينية منــــذ ســــنة إ

أســـاس تكـــون االقتصـــاد اإلســـرائيلي، ولـــوال عمليـــات االغتصـــاب هـــذه التـــي قامـــت علـــى 
  .ملا قامت دولة إسرائيل أساساً ،)٣٠ ص(أساس القوة العسكرية، كما أشار املؤلف 

ألهــم مــا تطــرق الكتــاب إليــه، يجــب االعتــراف بــأن مــن أهــم  بعــد هــذا العــرض املــوجز
مميزاته هذا العرض املوجز والرائع للقضايا املطروحة فيـه، وهـذا مـا يفتقـر إليـه الكثيـر 

ثــم إن الكاتــب أجــاد، كمــا قــدمنا، تنظــيم . مــن الكتــب التــي تنــاقش القضــايا االقتصــادية
كبير يف مناقشة هـذا املوضـوع أفكاره وعرضها بصورة متسلسلة، وكان موفقاً إىل حد 

املهم واحليـوي يف هـذه املرحلـة يف إطـار مـنهج االقتصـاد السياسـي الـذي يعتبـر املـنهج 
خاصة؛ هذا املشروع الـذي ال يمكـن  بصورة املالئم ملناقشة ظاهرة املشروع الصهيوين

مناقشــــــته يف إطــــــار الفكــــــر االقتصــــــادي التقليــــــدي؛ كمــــــا ال يمكــــــن مناقشــــــة االقتصــــــاد 
ئيلي بمعـــــــــزل عـــــــــن وظيفـــــــــة إســـــــــرائيل يف املنطقـــــــــة، أو بمعـــــــــزل عـــــــــن طبيعتهـــــــــا اإلســـــــــرا

وهنــاك جــدول يف املراجــع العربيــة واألجنبيــة التــي اســتعان . العنصــرية - االســتيطانية
  .بها الكاتب لتوثيق وجهات نظره وإضفاء قيمة علمية كبيرة على املؤلَّف

يف مقدمـة كتابـه، فـيمكن القـول ف إليها لِّأمّا بالنسبة إىل التساؤالت التي أشار املؤ
ة مناقشــــة جديــــدة وعلميــــة لهــــذا كإنــــه جنــــح إىل حــــدّ كبيــــر يف وضــــع املهتمــــين علــــى ســــ

املوضـــوع، وأورد معلومـــات مـــن شـــأنها أن تســـاعد يف التوصـــل إىل اســـتنتاجات علميـــة 
  .بشأنها

قضــــيتين مهمتــــين ومركــــزيتين يف هــــذه  علــــىوقــــد ألقــــى املؤلــــف ظــــالالً مــــن الشــــك 
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؛ )٣٩ ص(إســرائيل للتخلــي عــن دور الدولــة يف االقتصــاد ىل مــدى اســتعداد األو: املرحلــة
واألُخــرى مــدى اســتعداد إســرائيل لالنخــراط يف مشــاريع التعــاون اإلقليمــي املقترحــة يف 

  .الشرق األوسط
 وفــــــقف يــــــبالنســــــبة إىل اجلانــــــب األول، يعتقــــــد املؤلــــــف أن إســــــرائيل ســــــتحاول التك

وء منظمـــة التجـــارة العامليـــة، وســـتعمل بالتـــايل رات الدوليـــة، وخصوصـــاً بعـــد نشـــيـــاملتغ
على حترير اقتصاداتها من القيود احلكومية والبيروقراطية، وهذه املسـألة عـاد املؤلـف 

إن حكومـــــة : "إىل اإلقـــــرار بهـــــا علـــــى أســـــاس أن هـــــذا املســـــار ال بـــــد منـــــه إلســـــرائيل بقولـــــه
متـــدرجاً، (...)  وســـيكون. ملتزمـــة االســـتمرار يف موضـــوع اإلصـــالح االقتصـــادي )العمـــال(

ســارت فعــالً علــى كمــا يمكــن اإلشــارة إىل أن إســرائيل ). ٤٠ ص" (ويــتم بصــورة انتقائيــة
ذلـــك مـــن تزايـــد نصـــيب القطـــاع اخلـــاص بالنســـبة إىل النـــاجت هـــذا الطريـــق، وال أدل علـــى 

ومثلمــا أنــه ال يمكــن مناقشــة . القــومي اإلجمــايل، كمــا بالنســبة إىل حصــته مــن التشــغيل
 عاديــةائيلي وفــق املقــوالت االقتصــادية التــي يــتم بهــا تنــاول أي دولــة االقتصــاد اإلســر

أُخـــرى، فـــإن ذلـــك ينطبـــق أيضـــاً علـــى سياســـات التحريـــر االقتصـــادي؛ ذلـــك بـــأن ســـلبيات 
وأعباء إعادة الهيكلة واخلصخصة يمكن حلّها بطرق غيـر عاديـة، مـن خـالل املسـاعدات 
والتبرعات والقروض، ومن خالل االندماج السهل بين الشركات اإلسرائيلية والشـركات 

ى هــذه األخيــرة فروعــاً وأســهماً يف إســرائيل ويف املتعــددة اجلنســيات، وخصوصــاً أن لــد
وهـــذا التحريـــر لـــن يـــنعكس ســـلباً ال علـــى مســـتوى رفاهيـــة . شـــركاتها العامـــة واملشـــتركة

علــــى مســــتوى دعــــم  اجملتمــــع اإلســــرائيلي، وال علــــى أولويــــات إســــرائيل االقتصــــادية، وال
  .اًسابقاإلنفاق العسكري لألسباب املذكورة 

ــا بالنســبة إىل  االنخــراط يف مشــاريع التعــاون اإلقليمــي، فــإنني أعتقــد، أيضــاً، أن أمّ
إســرائيل ليســت مهيــأة ملــا يســمى ســوق شــرق أوســطية، وهــذا املوضــوع يطــرح يف اإلطــار 
املســتقبلي، ومــا هــو مطــروح حاليــاً هــو إقامــة نظــام إقليمــي شــرق أوســطي يتضــمن قيــام 

لتعــاون يتحــدد يف جمــاالت يف الشــرق األوســط، لكــن هــذا ا اًجمموعــة اقتصــادية وتعاونــ
، وكـذلك إقامـة )إلـخ ،بنـك إقليمـي، جملـس لألعمـال(إقامة مؤسسات إقليميـة : حمددة هي

ة، ر، وأخيــــراً إقامــــة منــــاطق جتــــارة حــــ)إلــــخ ،طاقــــة، ميــــاه، طــــرق(مشــــاريع بنيــــة حتتيــــة 
وهـــــــذا النـــــــوع هـــــــو مـــــــا تركـــــــز املشـــــــاريع األميركيـــــــة . باإلضـــــــافة إىل التعـــــــاون الثنـــــــائي

ع بمكـــان ره مـــن التســـإنـــلـــذلك، ف. احلاليـــة عليـــه للتعـــاون الشـــرق األوســـطيواإلســـرائيلية 
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  .الشك يف مدى استعداد إسرائيل لالنخراط يف مشاريع تعاون اقتصادي شرق أوسطية
يعــــدّ هــــذا الكتــــاب هديــــة نفيســــة تقــــدمها مؤسســــة الدراســــات الفلســــطينية للمهتمــــين 

قيّمـــة التـــي تســـاهم يف تكـــوين د املكتبـــة العربيـــة بالكتـــب الفـــوالبـــاحثين، كعادتهـــا يف ر
وال شـك يف أن هـذا الكتـاب . الصـهيوين - املعرفة العلمية بشأن قضايا الصـراع العربـي

الــــذي وإن جــــاء متــــأخراً، فإنــــه جــــاء أخيــــراً ليســــاهم يف إلقــــاء األضــــواء وإغنــــاء املعرفــــة 
بقضـــــية االقتصـــــاد اإلســـــرائيلي، التـــــي يجـــــري تعتـــــيم مقصـــــود عليهـــــا، والتـــــي يكتنفهـــــا 

أكثــر مــن جانــب، لســبب يتعلــق بإســرائيل ذاتهــا، أو لســبب يتعلــق بعالقاتهــا  يف الغمــوض
أن متــــــابعي النقــــــاش بشــــــأن مســــــتقبل إســــــرائيل يف املنطقــــــة، مــــــن وال بــــــد . وحتالفاتهــــــا

اإلسرائيلية، ومشروع النظام الشرق األوسـطي، سـيجدون  - ومستقبل العالقات العربية
  .ثهم أو توجهاتهميف هذا الكتاب كل الفائدة املرجوة يف أبحا

  ماجد كيايل
  كاتب فلسطيني
  مقيم يف سورية
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