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 المستخمص
تتمثؿ مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى الوضع الراىف لالقتصاد اإلسرائيمي، وبالتالي فإف اليدؼ الرئيسي في بياف     

رائيمي وآثاره، وتحميؿ مؤشرات مواطف القوة والضعؼ فيو، وقد تـ تنفيذ ذلؾ مف خالؿ قراءة تطور االقتصاد اإلس
 االقتصاد الكمي واتجاىاتيا.

وقد استخدمت الدراسة المنيج التحميمي الوصفي، عبر تقسيـ البحث إلى أربعة أقساـ، يتناوؿ األوؿ تطوير االقتصاد 
مية، ويستعرض اإلسرائيمي بدءا مف النشأة الى العقد األخير. أيضا، واالشارة الى تطور السياسة االقتصادية اإلسرائي

القسـ الثاني امكانات القوة في االقتصاد اإلسرائيمي، أما القسـ الثالث يتطرؽ الى التحديات التي تواجيو، أما القسـ الرابع 
 فينتيي بالخاتمة والنتائج.

القوة  وخمصت الدراسة إلى أف طبيعة التطور التي واكبت االقتصاد اإلسرائيمي، أوجدت فيو بعض العوامؿ المتباينة مف
 والضعؼ في نفس الوقت.

فاالقتصاد اإلسرائيمي بتميز بالدخؿ المرتفع لمفرد، والقدرة عمى تجنيد مستوى مرتفع ودائـ مف التمويؿ الدولي، وعقد 
. وعالوة عمى ذلؾ، فإنو لديو القدرة عمى التطبيؽ الواسع لمفيـو القطب واالتفاقيات االقتصادية الخارجية لصالح

خصص في إنتاج التكنولوجيا الفائقة، وارتفاع حجـ العنصر البشري المدرب تدريبا جيدا عمى استخداـ االقتصادي، والت
 التكنولوجيا العالمية. 

ويواجو االقتصاد االسرائيمي مف ناحية أخرى، العديد مف التحديات، أىميا التضخـ المالي. وارتفاع تكاليؼ المعيشة، 
االقتصادي، واالنفاؽ العسكري الضخـ، وىناؾ تحديات أخرى؛ مثؿ ندرة الموارد واألزمة االقتصادية المالصقة لمتطور 

 الطبيعية، وضيؽ السوؽ المحمي، والعجز الدائـ في ميزاف المدفوعات والتبعية لمعالـ الخارجي.
Abstract 
The current study aimed at identifying the status quo of the Israeli Economy, so the main 

goal was to pinpoint the strength and weakness factors. This was implemented through 

surveying the Israeli Economy development and its impacts, and analyzing economic 

indicators as whole and its trends.  

The study utilized the analytical-descriptive approach by dividing it into four sections. The 

first one looks at the Israeli Economy development starting from the establishment of it to 

the last decade. Also, it shows the development of the Israeli Economy Policy. 

The second section the strength possibilities of the Israeli Economy. The third one talks 

about the challenges, and the fourth one shows the conclusion and the findings.  

The study concluded that the nature of development for the Israeli Economy showed some 

big differences between strength and weakness at the same time which impacted the course 

of development.  
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The Israeli Economy is characterized by high income of the individual, the ability to 

empower a high and constant level of International funding, and the ability to strike foreign 

economic agreements for its sake. Moreover, it has some strength factors; such as, the wide 

application for polarized economy concept, the specialization in high-tech production, and 

the high availability of well-trained people to use international technology. On the other 

hand, it faces many challenges, and the most important of all is financial inflation. In 

addition, the high costs of living, the economic crisis adjacent to the economy development, 

and the huge expenses on military are some of the main challenges. There are also some 

challenges; such as, the rare natural resources, the narrowness of the local market, the 

lasting shortage in the budget of paid money and the subjection to the outside world. 

 

 مقدمة:
قتصادية المعاصرة، نظرًا لمحالة الفريدة التي يتسـ بيا، فيو يجمع أىمية كبيرة في الدراسات اال "اإلسرائيمي" حتؿ الواقعي 

بيف إمكانيات القوة، اذ اتسـ االقتصاد "اإلسرائيمي" منذ نشأتو بالتطور والقدرة عمى حشد الموارد، وتضاعؼ عدد السكاف 
الييودي مقارنة بمثيمو عدة مرات بشكؿ لـ بسبؽ لو مثيؿ في أي مف االقتصادات المعيودة، وقفز متوسط دخؿ الفرد 

العربي، ويصؿ في الوقت الراىف ثمانية أضعاؼ، ويقارب مستوى األجور في دوؿ أوروبية، كما يتميز بأىمية 
المستمر فيو، مف صغر المساحة، معجز الصناعات عالية التكنولوجيا، لكنو يواجو في الوقت نفسو تحديات حتمية ل

اإلسرائيمي"، تناولت ”وضع االقتصاديوف الكثير مف الدراسات حوؿ االقتصاد  وضيؽ السوؽ، واالعتماد عمى الخارج، وقد
تحمياًل لواقعو وآفاقو وغيرىا مف األمور، إال أف المحمموف قد اختمفوا في اطار رؤيتيـ حوؿ الجوىر العاـ ليذا االقتصاد، 

لجيات الحكومية في "إسرائيؿ"، والتي تؤشر فمنيـ مف يرى فيو اقتصادًا قويًا، متأثرًا بالمؤشرات الرقمية التي تصدرىا ا
بأنو اقتصادًا قويًا يفوؽ قدرة االقتصاد العربي، بينما نجد طرفًا آخر يؤكد أف االقتصاد "اإلسرائيمي" يعاني مف األزمة 

 الدائمة فيو واختالالت ىيكمية عديدة في مساره . 
اقتصادًا قويًا، يفوؽ  ؿ طبيعتو وجوىره، فمنيـ مف يراهاالقتصاد اإلسرائيمي حو  فيالباحثوف  اختمؼ مشكمة البحث: -1

، يعاني مف اختالالت ىيكمية دائمة  قدرة االقتصاد العربي، بينما نجد طرفًا آخر يؤكد أف االقتصاد "اإلسرائيمي" مأزـو
 وعديدة في مساره .

 ه.فرضية البحث: يحتوي االقتصاد "اإلسرائيمي" عمى عوامل القوة والضعف خالل تطور  -2
 : ويمكف توضيح تمؾ الفرضية باإلجابة عف التساؤالت اآلتية

 ما ىو الوضع العاـ لالقتصاد "اإلسرائيمي"؟ -
 كيؼ ينظر إلى عوامؿ القوة في االقتصاد "اإلسرائيمي"؟ -
 لماذا يرتبط االقتصاد "اإلسرائيمي" بالخارج؟ -
 ماىي مظاىر الضعؼ في االقتصاد "اإلسرائيمي"؟ -
 جز السياسة االقتصادية "اإلسرائيمية"؟ أيف يظير ع -
 بياف الواقع الحقيقي لالقتصاد "اإلسرائيمي"، وتوضيح موقعو مف القوة أو الضعؼ ىدف البحث: -3
تقدـ الدراسة رؤية واضحة عف واقع االقتصاد "اإلسرائيمي"، والتجربة التي مر بيا منذ زرعو في رحـ أىمية البحث:  -4

القوة التي يمتمكيا، وتحديات الضعؼ التي تواجيو، كما تقدـ الدراسة إضافة جديدة لممكتبة االمة العربية، ومواطف 
 والباحثيف العرب.
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اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي، مف خالؿ تحميؿ األرقاـ والبيانات الصادرة عف الجيات منيج البحث:  -5
  تاريخي لبياف التطور االقتصادي.، واستخدـ المنيج الالتي تمارس نشاطا اقتصادياً  المختصة

تعالج الدراسة نقاط القوة والضعؼ التي واكبت نشأة وتطور االقتصاد "اإلسرائيمي"، دوف غيرىا مف حدود البحث:  -6
 البحث بالموضوعات التي تتعمؽ 

حثيف، األوؿ تتكوف الدراسة مف مبحث تمييدي، يشمؿ مقدمة والفرضيات ومنيجية البحث وغيرىا، ومبخطة البحث:  -7
يتعمؽ بواقع االقتصاد "اإلسرائيمي"، ويشمؿ ىيكمو وتطوره، أما الثاني فيشمؿ نقط القوة والضعؼ فيو، وينتيي البحث بعدد 

 مف االستنتاجات والتوصيات ثـ قائمة المراجع المستخدمة.
اوؿ الجانب التاريخي، وبعضيا توفرت بعض الدراسات حوؿ االقتصاد "اإلسرائيمي"، ومنيا ما يتنالدراسات السابقة:  -8

 تناوؿ جانب قطاعي أو ىيكمي، وىناؾ مف ركز عمى موضوع معيف مثؿ الواقع الصناعي أو الزراعي
، وىدفت الى دراسة قدرة االقتصاد "اإلسرائيمي" عمى النمو، بشكؿ (1)( د. سعيد حمود، تطورات االقتصاد "اإلسرائيمي"1)

مشاكؿ التي تواجيو، واستخدمت منيج المؤشرات االقتصادية وتحميميا، وتوصمت يضمف لو البقاء واالستمرار أماـ ال
 الدراسة الى أف االقتصاد "اإلسرائيمي" ال يستطيع بموغ االستقالؿ السياسي .

، وىدفت الدراسة الى بياف (2)( د. حسف عبد اهلل صالح، األزمات الييكمية المزمنة في االقتصاد "اإلسرائيمي"2)
ي تواجو االقتصاد "اإلسرائيمي"، واستخدمت منيج التحميؿ االقتصادي لبعض الفرضيات التي تنطمؽ مف المصاعب الت

 الواقع السياسي، وتوصمت الدراسة الى أف "إسرائيؿ" تعاني مف أزمات ىيكمية مزمنة .
التي  األزمة االقتصادية، وىدفت الى ابراز (3)( سمير جبور، األزمة االقتصادية في "إسرائيؿ"، مراحميا وانعكاساتيا3)

ـ، واعتمد الباحث التحميؿ االقتصادي لمقتطفات مف الصحؼ العبرية، وتوصمت الدراسة أف 1973تشكمت بعد حرب 
 االزمة االقتصادية في "إسرائيؿ" ىي أحد نتائج المشروع الصييوني .

وىدفت الدراسة التركيز عمى الخمؿ الناشئ  ،(4)( سالمة عكور، أزمة االقتصاد "اإلسرائيمي" ومحاولة اإلنقاذ األمريكية4)
في بنية االقتصاد "اإلسرائيمي"، واستخدمت منيج التحميؿ االقتصادي لالستراتيجية الصييونية في استخداـ الموارد 
المتاحة، وتوصمت الى أف األزمة ناتجة عف االعتماد عمى الخارج، واالنفاؽ العسكري الضخـ، باإلضافة الى ارتفاع 

 المديونية مستويات
، وتيدؼ الى التعرؼ عمى ( 5)( إبراىيـ أحمد إبراىيـ، أزمة االقتصاد "اإلسرائيمي" مف الميكود إلى الحكومة االئتالفية5)

خصائص األزمة في "إسرائيؿ" في عيد الميكود، واستخدمت الدراسة منيج التحميؿ االقتصادي لطبيعة االقتصاد 
 الفشؿ يرافؽ أي خطة لإلصالح والنمو االقتصادي "اإلسرائيمي"، وتوصمت الى أف عوامؿ 

(6 )Dan Senor, Saul Singer, Start-up nation, The story of Israeli's economic miracle, New 

York, Boston, 2011. ، وييدؼ الى بياف قدرة االقتصاد "اإلسرائيمي" عمى تصنيع التكنولوجيا فائقة الجودة، بؿ
إسرائيؿ" "الدراسة المنيج الوصفي والقراءة التاريخية لمؤشرات شركات التكنولوجيا، وتوصمت أف وتصديرىا، واستخدمت 

 استطاعت توطيف االبتكارات والمبادرات لخدمة اقتصادىا .  

                                                 
 (33-24و، ص)1971، يبَى 2، انؼذد1َششث فٍ شئىٌ فهسطُُُت، بُشوث، انسُت( 1)

 و1985َُسبٌ  –، آراس 54، انؼذد7َششث فٍ صبيذ االلخصبدٌ، انسُت (2)

 و1984، 1يؤسست انذساسبث انفهسطُُُت، بُشوث، ط (3)

 و1985َُسبٌ  –، آراس 54، انؼذد7َششث فٍ صبيذ االلخصبدٌ، انسُت (4)

 و1988أَهىل  –، حًىص 73، انؼذد13َششث فٍ صبيذ االلخصبدٌ، انسُت (5)
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(7 )Michael Bruno, Israel's crisis and economic reform: A history perspective " National 

Bureau of Economic Research" working paper, 1989, No. 3075: 
ـ، واستخدمت منيج التحميؿ االقتصادي لظواىر التضخـ 1973وىدفت الى بياف جذور االزمة في "إسرائيؿ"، منذ عاـ 

االقتصادي، والنمو، والعجز في القطاع العاـ، وتوصمت أف اإلصالح الييكمي وتخفيض مستوى االنفاؽ العاـ يساعد في 
 الحؿ .
، أو مواطف الضعؼ فقط، وقد Singer & Senor))أف كافة الدراسات السابقة قد ركزت عمى مواطف القوة فقط ويالحظ

اقتربت مف موضوع القوة والضعؼ دوف أف تتناولو بالمقارنة، إال أف الباحثيف قد استفادا بدرجة عالية مف ىذه الدراسات، 
 وفتحت لو مجاال لممضي في البحث .

 المبحث األول 
 طار المفاىيمي لمبحثاال 

 (395: 2008،)مسعودتقـو الدولة عادة باإلجراءات والوسائؿ التي تجد في األدوات المتاحة ليا السياسة االقتصادية: -1
وسائؿ لمتأثير عمى مستويات الدخؿ واإلنتاج والعمالة، وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة، ومف الممكف تقسيـ تمؾ األدوات 

قدية وىي اإلجراءات التي تتخذ مف الكتمة النقدية وسيمة لموصوؿ إلى أىدافيا )ب(السياسة المالية فيي إلى )أ(السياسة الن
اإلجراءات التي تستيدؼ الميزانية العامة لمدولة، لمتأثير عمى مستويات اإلنتاج والعمالة، وتحقيؽ أىداؼ الدولة 

 لواردات، باإلضافة الى سياسة الدخوؿ .وىناؾ السياسة التجارية التي تستيدؼ الصادرات وا والمجتمع،
نفرض الدولة في ممارسة أعماليا السيادية استقطاع نقدي عمى األفراد والشخصيات االعتبارية،  النظام الضريبي: -2

، لتحقيؽ أىدافيا في تغطية (97:131)شامية،بطريقة نيائية وىي أداة مالية القصد منيا المساىمة في تغذية خزينة الدولة
وتعتبر اإلعفاءات الضريبية سياسة اقتصادية لمتدخؿ في السوؽ، وفي تشجيع بعض األنشطة أكثر مف ، باء العامةاألع

 .(49: 99)عثماف،غيرىا، وفي معالجة الركود االقتصادي
 عقد تستمؼ بموجبو الدولة مبالغ مف النقود مف اإلفراد أو مف المصارؼ أو الييئات المحمية أووىو  الدين العام: -3

 .(223 :97)شامية،الدولية، مع التعيد بالوفاء بالقرض وفوائده في تاريخ محدد لمتسديد وفقا لشروط العقد
 (49: 2005)جريس،ويترؾ الديف العاـ وبالذات الخارجي أبعادا خطيرة جدًا عمى االقتصاد "اإلسرائيمي"

ورغـ خطورة الظاىرة لـ يتفؽ االقتصاديوف  تعتبر ظاىرة التضخـ في العالـ مشكمة خطيرة جدا،التضخم االقتصادي: -4
: االرتفاع المستمر والممموس في المستوى العاـ (232: 2008)مسعود،عمى تعريؼ موحد ليا، ومف أىـ ىذه التعريفات

لألسعار، وىناؾ عدد مف نظريات التضخـ تفسر حدوثو وأسبابو، فاألولى ترى أف التضخـ يمكف أف يحدث بسبب زيادة 
لطمب(، والثانية تقوؿ أف التضخـ قد يحدث بسبب ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج، ويدفع إلى ارتفاع األسعار)دفع الطمب)جذب ا

التكاليؼ(، بينما ىناؾ مف يعتقد أف التضخـ يأتي في سعي الدوؿ إلى تحقيؽ برامج التنمية االقتصادية) التضخـ 
لى انخفاض معدالت االدخار، الييكمي(، والتضخـ يؤدي إلى سوء التوزيع في الدخؿ، كما يضر ب االستثمار القومي، وا 

ويعرقؿ عمميات التنمية االقتصادية، ويمكف أف يقاس مستوى التضخـ في االقتصاد مف خالؿ الرقـ القياسي ألسعار 
 المستيمؾ ومعدالت نموه .

األزمة تعني وجود حالة مف يمر العالـ بأزمات اقتصادية ترتبط بما يعرؼ بالدورة االقتصادية، و األزمة االقتصادية: -5
، وتبدأ نسب النمو باالنخفاض، رغـ وجود نسب موجبة، (227: 94)طوبار،الركود، تترؾ أثرىا عمى األسعار والتشغيؿ واإلنتاج

وما يمبث ىذا الركود أف يتحوؿ إلى كساد، مؤديًا إلى انييار اقتصادي، ومف مؤشرات الكساد االنخفاض في الناتج 
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والبدء بوجود نسب سالبة مف النمو االقتصادي، وترتفع األسعار، وتبدأ البطالة باالنتشار، واإلعالف  المحمي اإلجمالي،
المستمر عف اإلفالس في الوحدات االقتصادية، وانتشار الفقر، ومف ثـ تبدأ الدولة والمجتمع في الدخوؿ في حالة مف 

نا يظير مزيدا مف العجز في ميزاف المدفوعات، وارتفاع االضطرابات والتوترات السياسية بيف المصالح االقتصادية، وى
 (15: 2004)األطرش،عبء الديوف العامة، وتتعرض األصوؿ المصرفية والمؤسسات لمخسارة
 المبحث الثاني 

 م2010-م1882تطور االقتصاد "اإلسرائيمي" خالل المدة  
عدد السكاف عدة مرات بصورة لـ يسبؽ ليا مثيؿ في اتسـ االقتصاد "اإلسرائيمي" منذ نشأتو بالنمو والتطور، إذ تضاعؼ 

أي مف االقتصادات المعيودة، وتضاعؼ متوسط دخؿ الفرد الييودي مقارنة بمثيمو العربي، ويصؿ في الوقت الراىف 
يطاليا، وال يمكف لمدارس في االقتصاد  ثمانية أضعاؼ، ويقارب مستوى األجور في دوؿ أوروبية أخرى مثؿ بريطانيا وا 

سرائيمي" أف يمـ الماما كافيا بتطور النشاط االقتصادي، دوف أف يعود إلى تجربة االستزراع االقتصادي في فمسطيف "اإل
 : ، إذ مر منذ نشأتو بانعطافات ومف أىـ مراحؿ تطوره (97:104،)كداويـ1882منذ عاـ 

 (1922-1882مرحمة اإلحالؿ والتأسيس) -1

فقت أوؿ موجة مف المياجريف الييود إلى األراضي الفمسطينية، واستوطنوا قرب يافا لقد بدأ االقتصاد "اإلسرائيمي" منذ تد
وصفد والقدس، وتولت رعايتيـ ما يعرؼ بأحباء صييوف، في ظؿ صعوبات جمة واجيتيـ كاف أكبرىا قضية االستيالء 

المستوطنوف إلى الباروف  الالزمة لالستيطاف، ولـ تفمح ىذه الحركة أف تعزز مف بقائيـ، فمجا عمى األرض العربية
ـ، وقد حاوؿ 1900روتشمد، الذي وفر دعما ماليا ولوجستيا تمثؿ باإلشراؼ المباشر عمى بناء المستوطنات حتى عاـ 

المستوطنوف فعال اقتباس النموذج الفرنسي لالستعمار االستيطاني في شماؿ إفريقيا وتطبيقو في فمسطيف، وقد باءت تمؾ 
مود الفالحيف، وعدـ قدرة المياجر الجديد عمى التكيؼ مع ظروؼ العمؿ الزراعي، وتدخؿ الجيود بالفشؿ، أماـ ص

ـ، لدعـ جيود روتشمد، إال أف األخير 1892الفرنسي موريس ىيرش ليشكؿ ما يعرؼ بجمعية االستعمار الييودي عاـ 
ى االقتصاد الفمسطيني في ذلؾ ، وقد بدأ تأثير المنظمة الصييونية عم(Shafir,89:46)ـ1900انسحب مف الميداف عاـ 

حالؿ االقتصاد الييودي محؿ العربي، إذ قامت تمؾ المنظمة بتأسيس العديد مف 1897الحيف) ـ(، إلنقاذ االستيطاف وا 
األجيزة المختمفة المالية منيا واالقتصادية والسياسية، وصوال إلى المؤسسات التعميمية والثقافية، باإلضافة إلى التركيز 

اليجرة مرة أخرى، وبدء العمؿ المنظـ لتكويف االقتصاد العبري بعد اإلعالف عف تشكيؿ الصندوؽ القومي عمى تشجيع 
، واثر ذلؾ وصمت موجات أخرى مف المياجريف تركزت في جيؿ الشباب الراغبيف (42: 2001)النقيب،ـ1901الييودي عاـ 

ـ، 1905عاـ  ركات عمالية، مثؿ ىبوعيؿ ىاتساعيرفي العمؿ اليدوي والباحثيف عف سبؿ الرزؽ، وتنادوا إلى تشكيؿ ح
الذي رفع شعار سيادة العمؿ العبري، وقد نجحت بعد الدعـ الكبير مف ييود العالـ كافة بإقامة منشآت ومستوطنات 

 ـ 1909زراعية في فمسطيف، شكمت نواة االقتصاد الزراعي "اإلسرائيمي"، إذ ظير اوؿ كيبوتس عاـ 
المرحمة األولى لـ تستطع إقامة اقتصاد ييودي بمعنى الكممة رغـ حجـ التمويؿ الكبير مف ييود ويمكف القوؿ أخيرا أف 

العالـ، إذ مرت بتجارب فشؿ عديدة، ومنيا تجربة روتشمد، وتجربة ىيرش، إال أف ظروؼ الحرب العالمية األولى، قد 
بريطانييف لفمسطيف، وفرض ما يسمى االنتداب ودعـ غير مسبوؽ بعد احتالؿ ال (2001:34،44)النقيب، أوجدت عوامؿ نجاح

   .البريطاني 
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 (1948-1922مرحمة البناء والتكوين) -2
عقب انتياء الحرب العالمية األولى، وسيطرة البريطانييف عمى التراب الفمسطيني دبت الحياة في الحركة الصييونية، بعد 

وعيا عمى الدعـ الذي وفرتو السياسة االقتصادية إباف أف منيت بالفشؿ الذريع عدة مرات، إذ اعتمدت إلنجاح مشر 
االنتداب البريطاني، إذ دعمت بريطانيا التأسيس لبناء االقتصاد "اإلسرائيمي" عامة، وبدأت بتكويف منظمات صييونية 

جرة ـ، كما تولى الصندوؽ القومي الييودي بصورة مركزة الي1921مثؿ منظمة الياجاناة سنة  (99:157)بركات، مسمحة
(، Survey.1991:185,376)شخص 35000حوالي  1923-1919الييودية وتوفير فرص عمؿ ليـ، وقد وصؿ خالؿ المدة 

دونـ، وتوالى النشاط االقتصادي االستيطاني لبناء المؤسسات  173400مستوطنة، عمى مساحة قدرىا  24وأنشئأوا 
صالح الييود، مثؿ قياـ الواليات المتحدة بوقؼ اليجرة إلي ، تخمميا أحداث ل(Survey.1991:244)واحتالؿ المزيد مف األرض

ـ، باإلضافة إلى السماح البريطاني ليجرة الييود إلى 1933ـ، ووصوؿ ىتمر لمحكـ عاـ 1924أراضييا عاـ 
 (1980:205)قرش، فمسطيف

وصؿ إلى ، ما لبث أف 1914عاـ مستوطنة  47ـ، إلى 1890عاـ مستوطنة  14 وقد تطور عدد المستوطنات مف 
% عف عاـ 242ـ أي بزيادة قدرىا 1936سنة مستوطنة  172، وقفز إباف االنتداب إلى 1922عاـ مستوطنة  71

، وأضافت ىذه المستوطنات مساىمات جديدة في (Survey:1991:372)مستوطنة 259وصؿ إلى  1944ـ، وفي سنة 1922
ني القوانيف الجائرة التي تساعد عمى ىيمنة الييود عمى ، ووضع االنتداب البريطا(454: 1982)سميـ،تعزيز العمؿ العبري

، (Survey:1991: 119)، وعيف منيـ الكثير في الوظائؼ العمومية(Survey.1991, 237)مجمؿ النشاط االقتصادي في فمسطيف
مت في فرض وأيدىـ بالعتاد والسالح، وفي ىذا المجاؿ أنشأت الحركة الصييونية مزيدًا مف المزارع الجماعية التي ساى

( وىي 1920، وتأسست عدة مؤسسات اقتصادية ييودية مثؿ اليستدروت)(55:1985سعد،)نواة القطاع الزراعي "اإلسرائيمي"
 1986الجندي،)مؤسسة اقتصادية تولت النشاط االقتصادي حتى فترة متأخرة مف قياـ "إسرائيؿ"، وبرز بنؾ العماؿ ىبوعميـ

(، ويختص في مجاؿ توزيع اإلنتاج، 1922س ما يعرؼ بػ" ىمشبير ىمركزيت)، لحشد الطاقات المالية، وتأس(189:
التي تركز دورىا عمى تشغيؿ الييود، وفي الوقت نفسو أقيمت شركة  (Survey,1991.757 (1923وتأسست شركة العماؿ)

أخرى (، وصحفًا 1925(، دافار)1919( وىي تختص في مجاؿ البناء، وصدرت الصحؼ ىاأرتس)1924سوليؿ بونيو)
، كما أنشأت شركة ياخيف إلنتاج الحمضيات، وشركة تنوفا لممنتجات الغذائية، (48: 2005جماؿ، )لحشد الرأي العاـ الييودي

والمجمع الصناعي كور" وشركة ىسنيو" في مجاؿ التأميف، وشركة شيمف لمزيت، كما أقدـ البريطانيوف عمى مساندة 
لضخمة ومنحوىـ االمتيازات الالزمة لتنفيذىا، وقاموا بوضع القوانيف التي تكفؿ الييود في إقامة مشاريع البنية التحتية ا

وبحيرة  (257: 2003الينيدي،)(1926، ولعؿ ابرز األمثمة عمى ىذه السياسة مشروع توليد الطاقة)(1976185:الجادر)ىذه الميمة
، وبناء مطار (23 1981:بدراف، )(1930(، وميناء حيفا)1930، والسكؾ الحديدية)(196 1976:الجادر، )(1934الحولة)
  (Aharoni .1991,67 )(1935(، ومطار صغير في حيفا)1937المد)
ولتسييؿ ىذه اإلعماؿ، دعمت بريطانيا دخوؿ الماؿ لمييود، فأقدمت المنظمة الصييونية عمى إنشاء صندوؽ االئتماف  

سطيف في مدينة القدس، وامتدت فروعو إلى باقي افتتح البنؾ أوؿ فرع لو في فم 1903ـ، وفي عاـ 1902الييودي عاـ 
ظيرت النوايا الحقيقية لذلؾ البنؾ، وجرى تحويمو إلى اسـ بنؾ االستيطاف، وبعد اإلعالف  1921المدف بعد ذلؾ، وفي 

، ودعمت بريطانيا جيود "المنظمة الصييونية" التي أسست (17 1970:يوسؼ،)عف دولة "إسرائيؿ" عرؼ باسـ بنؾ لئومي
 1929ـ، وجيود "الصندوؽ القومي الييودي" وفي عاـ 1920دوؽ التأسيسي الفمسطيني" الكيرف ىايسود"، عاـ الصن

انضـ الصندوؽ التأسيسي إلى ما يعرؼ بالوكالة الييودية الموسعة التي أصبحت األداة المالية الرئيسية لبناء الدولة 
، ولـ تيمؿ الحركة الصييونية أي مجاؿ (208، 198547 :سعد،)ميـ، كما تـ تأسيس بنؾ العماؿ ىبوع(36 1966:صايغ،)الييودية
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، وكذلؾ معيد التخنيوف (2001:281الديف: بياء)ـ1925يخدـ أىدافيا، اذ عممت بصورة سرية عمى إقامة الجامعة العبرية، عاـ 
، إلى معيد و  1946، وجرى تحويمو عاـ (216 :1997الريس)ـ1934ـ، ومعيد دانياؿ زيؼ عاـ 1924سنة  ايزماف لمعمـو

ووضعت السياسة االقتصادية البريطانية عددا مف األدوات لخدمة االقتصاد "اإلسرائيمي"، كانت أىميا تشجيع الزراعة 
، ودعـ (Survey.1991:499)الييودية ووضع العراقيؿ أماـ اإلنتاج الزراعي الفمسطيني ومياجمة الفالح، ومصادرة األراضي

 .(9 :1986، ىويدي،3 :2013ليفشتس،)االتجاه إليجاد صناعة عسكرية لدعـ المجتمع الييودي الصناعة الييودية، بما فييا
 (1977 – 1948مرحمة االنطالق الموجو ) -3

% فقط مف أراضي فمسطيف، رغـ سنوات عجاؼ بحؽ العرب، 6و5يمكف القوؿ أف الييود استطاعوا السيطرة عمى 
ساندة االستعمارية، مقابؿ قمع التحرؾ العربي عمى كافة األصعدة، ونرى حصؿ الييود فييا عمى كافة أشكاؿ الدعـ والم

ـ مف موقع اقتصادي جيد لـ تشيده الدوؿ النامية في ذلؾ 1948أف االقتصاد "اإلسرائيمي" قد انطمؽ بعد حرب أيار 
تاجية بمستوى مرتفع، دوالر، كما تميز حجـ الطاقة اإلن 300الحيف، إذ كاف متوسط الدخؿ الفردي في "إسرائيؿ" حوالي 

الرتباطو بحجـ رأس الماؿ القومي المتمثؿ في الطرؽ ومحطات الكيرباء والمصانع ورأس الماؿ الثابت في الزراعة 
، (1()132: 1983صبري،)مميوف ليرة "إسرائيمية" 850والصناعة واإلسكاف والمخزوف السمعي، إذ قدرت في ذلؾ الحيف بحوالي 

بية الفردية المتروكة في أعقاب الحرب، باإلضافة إلى األرصدة النقدية لدولة فمسطيف التي كما أضافت الممتمكات العر 
مميوف جنيو إسترليني بعدًا آخر مكف االقتصاد "اإلسرائيمي" مف  58كانت بحوزة االنتداب البريطاني، وقدرت بحوالي 

 . (2)االنطالؽ بقوة
استيعاب المياجريف، والعمؿ عمى بناء جيش  ، وكانت مف أولوياتيا(15: 2005جريس،)وتميزت بداية نشأة "إسرائيؿ" بالتقشؼ

، وقد وصؿ إلى البالد موجات (289: 1983صبري،)استكماؿ بناء مؤسسات الدولة بكافة أشكاليا قوي، باإلضافة إلى محاولة
: 2005جريس،)سرائيمي"واسعة مف المياجريف، أدى إلى ارتفاع حجـ السكاف مما رفع مف مستوى الطمب في االقتصاد "اإل

، وبمغ معدؿ (9: 1977عميوة،)%600، بنحو 1970-1950الذي حقؽ ارتفاعًا في الناتج القومي في المدة مف ، (16
، وذلؾ بسبب ضرورات االستيالؾ التي تجاوزت الناتج القومي نتيجة (CBS, SAI, (2014), 688)1972% عاـ 12النمو

االرتفاع في االستثمارات عمى نحو يضمف ارتفاع معدؿ نمو الناتج القومي إلى  اليجرات السكانية، مع زيادة مستمرة في
عاـ مستوطنة  800، إلى 1950عاـ مستوطنة  300وتضاعؼ عدد المستوطنات الزراعية مف  النسب المشار إلييا،

 ـ، مما أدى إلى توسيع وتطور قطاع الزراعة .1951
% ممكية جماعية(، وتولى القطاع العاـ عجمة االقتصاد "اإلسرائيمي"، 90ا)ومع قياـ "إسرائيؿ" كاف طابع الممكية جماعيً 

، وسيطر عمى جزء ميـ مف مصادر االستثمار في (Aharoni,1991,176)ليدير مؤسسات اقتصادية وصناعية وصحية
مثؿ النقؿ العاـ  "إسرائيؿ"، وواصؿ اليستدروت)اإلتحاد العاـ لمنقابات( دوره في السيطرة عمى مشاريع اقتصادية أساسية

نتاج وتسويؽ المنتجات الزراعية، فأصبح مع الحكومة أكبر مؤسستيف تسيطراف عمى اقتصاد الدولة، فيما تسيطراف  وا 
عمى الصناعات الكبيرة ومتوسطة الحجـ، بينما استأثر القطاع الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما سيطرت 

ؿ المياه، الكيرباء، والتمفزيوف، ويعتبر القطاع العاـ "اإلسرائيمي" مف أكبر الحكومة، عمى معظـ الخدمات العامة مث
%، مف مجموع األراضي الزراعية، حتى منتصؼ 94، وأشرفت الدولة عمى (26: 1995)ىالؿ،القطاعات العامة في العالـ

 .(1986:35عبد اهلل، والبرغوثي، )التسعينات

                                                 
 دوالس أيشَكٍ 4لًُت انهُشة اإلسشائُهُت ػمب لُبو إسشائُم بهغج ( 1)

 115صبَغ، االلخصبد اإلسشائُهٍ، ص د. َىسفيهُىٌ جُُه،  757لذس خبُش الخصبدٌ لًُت األيىال بحىانٍ  (2)
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مف الديمقراطية االشتراكية بتحالؼ "رأس الماؿ والدولة كما أدى نفوذ األحزاب إلى تبني نظاـ قريب 
، وىذه الشراكة تمـز المنظمات العمالية بتقميص حجـ مطالبيا المتعمقة باألجور وأوضاع العمؿ، (2001:52النقيب،)والعماؿ

حقوؽ العماؿ  مقابؿ تعيد رأس الماؿ والدولة بإتباع سياسة توظيؼ كامؿ لميد العاممة، كما تعيد رأس الماؿ بمراعاة
 .واالعتراؼ بالنقابات العمالية

صدار  وعندما أعمنت الدولة "اإلسرائيمية" قياميا، أسندت الحكومة إلى بنؾ أنجمو فمسطيف ميمة البنؾ الوطني لمدولة، وا 
، حيف 1951، وقد أصبح البنؾ يعرؼ باسـ بنؾ لئومي في آذار 17/8/1948العممة وباقي وظائؼ البنؾ المركزي في 

كابالف وزيرًا لممالية "اإلسرائيمية" وأصدر قرارًا بتشكيؿ لجنة لتأسيس البنؾ المركزي، وقدمت المجنة توصياتيا في  عيف
، وقد حافظت "إسرائيؿ" منذ (17 1970:يوسؼ،)، أعمف عف تأسيس البنؾ المركزي "اإلسرائيمي"1954، وفي آب 1952أيموؿ 

قتصاد الموجو والتدخؿ في مساره، وذلؾ في عيد حكومات ـ عمى تبني سياسة اال1977نشأتيا وحتى العاـ 
، نظرًا لمميمات التي تضطمع بيا حكومة "إسرائيؿ" في زيادة نفقات الدفاع (3 2004:، المشيد اإلسرائيمي،36 1978:)شاىيف،المعراخ

فرص العيش ليـ، لمحفاظ عمى أمف الدولة، وكذلؾ المساىمة في تسييؿ وصوؿ المياجريف الجدد واستيعابيـ وتوفير 
ولذلؾ كاف مف نتائج السياسة االقتصادية لممعراخ االعتماد عمى المساعدات الخارجية وزيادة األعباء األمنية باإلضافة 
إلى دعـ واستمرار العالقات التجارية مع الدوؿ الغربية، ولذلؾ وقعت "إسرائيؿ" اتفاقا مع الواليات المتحدة األمريكية في 

، باإلضافة إلى منح (Clark,1994,.482)بتشجيع االستثمارات األمريكية في االقتصاد "اإلسرائيمي" ـ، يتعمؽ1975أيار 
 1975:)أبو النمؿ،تسييالت لمصادرات "اإلسرائيمية" في الواليات المتحدة، كما وقعت "إسرائيؿ" اتفاقا آخر مع االتحاد األوروبي

وتمكنت "إسرائيؿ" مف تحقيؽ نجاحات كبيرة عمى صعيد وؽ يقضي بمنح تسييالت كبيرة لصادراتيا في دوؿ الس (42
% مف 25% إلى 9االقتصاد الكمي، بفضؿ حصوليا عمى موارد اقتصادية مف الخارج، ) مساعدات ييود العالـ تصؿ

تحتية الناتج القومي(، فكاف جزء كبير مف التراكـ الرأسمالي يأتي مف ىذا المورد، كما تمكنت مف القياـ بمشاريع البنية ال
الضخمة في المراحؿ األولى مف بناء الدولة، بعد وصوؿ االستثمارات والموارد المالية والبشرية والفنية والرأسمالية، مما 

 .أتاح ليا تكويف ما يعرؼ في األدبيات االقتصادية بالدفعة القوية الالزمة إلحداث تنمية اقتصادية كبرى ومتوازنة
، وزادت اليجرة واأليدي العاممة، وىذه العوامؿ قد ساعدت (92سمماف،    Aharoni.279)لمانياتدفؽ رأس الماؿ األجنبي مف أ وقد

%، وأدت إلى 9%. ومعدؿ االستيالؾ الشخصي 17%، وأصبح 2عمى النمو السريع. وكاف معدؿ نمو الناتج القومي 
شاريع التي أولتيا الحكومة "اإلسرائيمية" اىتمامًا مف أىـ الم، و (96 1974:سمماف،   Aharoni,1991,75)انتياء النمو الزراعي الكبير

شديدًا، مشاريع الحديد والصمب واألسمنت، كما توسعت في استيراد أحدث آالت الزراعة والصناعة، إذ بمغت نسبة 
 % مف السكاف وىي نسبة عالية 1008 حوالي 1974العامميف في الصناعة عاـ 
موارد الخارجية يضعؼ، واستكممت "إسرائيؿ" إلى حد ما بناء المشاريع ( أخذ مفعوؿ ال1973ومنذ منتصؼ السبعينات)

الكبيرة واالمتيازات، فبدأ التضخـ يدب في االقتصاد "اإلسرائيمي"، وتراجع النمو، وارتفعت األسعار كنتيجة لمتكاليؼ 
 ـ، وارتفاع أسعار النفط، وتسبب ذلؾ بعجز كبير بالميزانية .1973الباىظة لحرب 

 (1983 – 1978الكساد والتضخم والتوجو نحو السوق )مرحمة  -4
عانت "إسرائيؿ" في المدة السابقة مف األزمة االقتصادية والركود االقتصادي، التي تمثمت في انخفاض معدؿ نمو الناتج 

نجح ، و  1977ة انتيت سيطرة األحزاب العمالية عمى الدولة في سنالقومي اإلجمالي في نياية فترة السبعينات، وقد 
ـ، لتعمف سياسة اقتصادية جديدة تتمثؿ في التحرر 1978تحالؼ الميكود اليميني في تأليؼ حكومة ألوؿ مرة عاـ 

، وقد (60 2005:جريس،)االقتصادي وتشجيع السوؽ الحر، وتقميص دور الدولة والبدء في خصخصة الشركات الحكومية
ـ، إذ وصمت تمؾ النسبة إلى 1980حادة في التضخـ المالي عاـ فشمت محاوالت الحكومة "اإلسرائيمية" لمحاربة القفزة ال
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ـ انيارت أسيـ البنوؾ بصوره مفاجئة في إعقاب فشؿ طريقة التوجيو، التي 1983% سنويًا، وفي عاـ 100أكثر مف 
بير في اتخذتيا إدارات تمؾ البنوؾ في السنوات السابقة، وأحدثت أزمة البنوؾ مشاكؿ جمة في ميزاف المدفوعات وعجز ك

 ميزانية الدولة واستمر الجمود في نشاطات االقتصاد، وارتفعت األسعار وكاد أف ينيار االقتصاد .   
 (1989 -1985مرحمة اإلصالح االقتصادي: ) -5

تشكمت حكومة وحدة وطنية مف حزبي العمؿ والميكود، في يوليو  ـ، وقد1984شيدت "إسرائيؿ" انتخابات برلمانية عاـ 
وتبنت برنامج اإلصالح لخفض اإلنفاؽ الحكومي وقبوؿ اليستدروت بخفض األجور الحقيقية  (Fisher,1994, 112)ـ1985

قبوؿ الشركات الرأسمالية خفض األرباح، إذ تـ فرض ضرائب عمى الذيف يعمموف لحسابيـ،  لمعماؿ، باإلضافة إلى
ؽ ىذا البرنامج نجاًحا كبيًرا، السيما بعد أف ، وقد حق(21 1984:سيسو،)بوخفض ميزانية الجيش وسحب جزء منو مف لبناف

منحت أمريكا "إلسرائيؿ" مميار ونصؼ المميار دوالر، إلنقاذ االقتصاد "اإلسرائيمي"؛ وقد انخفض مستوى األسعار إلى 
%، ولكف مع سياسة الحكومة النقدية واالنتفاضة، توقؼ 2ـ، وتراجع العجز بميزاف الحكومة إلى 1990% في عاـ 18
  .تعاش وأربؾ االقتصاد مرة ثانية االن
 م( 2000-1990مرحمة نمو التسعينات: العممية السممية واليجرة والعولمة) -6

، واالتفاؽ األردني 1993وقعت السمطة الفمسطينية والحكومة "اإلسرائيمية"، اتفاقية أوسمو، في سبتمبر/ أيموؿ 
نطقة عقد عدة مؤتمرات اقتصادية، وطرح عدة مشروعات ، وشيدت الم1994"اإلسرائيمي" في أكتوبر/ تشريف األوؿ 

يجاد تعاوف اقتصادي إقميمي، تسيطر فيو  لمتكامؿ االقتصادي، وسعت "إسرائيؿ" إلى دمج اقتصادىا بالشرؽ األوسط، وا 
عمى الشرؽ األوسط، مف خالؿ إقامة مشاريع ضخمة إقميمية، تكوف فييا "إسرائيؿ" الطرؼ الرئيس، وفتح األسواؽ 

كما أعمنت بعض دوؿ "مجمس التعاوف الخميجي" إنياء ، (164 1995:ىالؿ،)ربية، الستيعاب التكنولوجيا "اإلسرائيمية"الع
قامة عالقات اقتصادية معيا، مثؿ قطر وعماف والكويت واإلمارات، بينما  المقاطعة االقتصادية العربية "إلسرائيؿ"، وا 

وقد دفعت ىذه األجواء إلى  ،(.Safire,1993: 117)ف تتـ التسوية الشاممةامتنعت السعودية عف إقامة تمؾ العالقات إلى أ
تنامي الشعور بالتحسف االقتصادي و المعيشي لدى المواطف العربي و"اإلسرائيمي"، إذ دب االنتعاش في االقتصاد 

روافد جديدة لالقتصاد، "اإلسرائيمي"، وتضاعفت التجارة الخارجية مع البمداف األخرى، وبدأت "إسرائيؿ" بالتركيز عمى 
% مف الناتج المحمي اإلجمالي، 7%، وارتفعت الى 46أىميا االلكترونيات المتقدمة، ولذلؾ زادت االستثمارات بنسبة 

% 37، وارتفع الناتج المحمي اإلجمالي الى (36 2005:جريس، )%15كما ارتفعت صادرات الصناعات االلكترونية بنسبة 
تـ الغاء الكثير مف القيود عمى حركة العمالت استجابة  1998%، وفي عاـ 10ي عدد السكاف بينما لـ تتجاوز الزيادة ف

 ـ   1997القتراح محافظ بنؾ "إسرائيؿ" في حزيراف 
 (2005-2001مرحمة التخطيط االقتصادي) -7

، بعد أف 2004ار ـ، ويمكف القوؿ أف ىذا الركود قد استمر إلى آذ2000ساد االقتصاد "اإلسرائيمي" ركودًا منذ عاـ 
ظيرت مؤشرات عمى أف الحكومة وضعت سياسة كابحة لمطمب الكبير، وبدء توقؼ التدىور االقتصادي، وكاف مف أىـ 

عوامؿ داخمية مثؿ االنتفاضة الفمسطينية، وعوامؿ  (ـ2003، 16عمدار، ، المشيد اإلسرائيمي، 103 2005:جريس، )أسباب ىذا الركود
صادي العالمي، واالنكماش بفروع التكنولوجيا المتقدمة، باإلضافة إلى األوضاع األمنية خارجية مثؿ التباطؤ االقت

العالمية، ولذلؾ ما أف انتيت الحرب عمى العراؽ، وبدأت األزمة العالمية بالتالشي، بدأ االقتصاد "اإلسرائيمي" يتحرؾ 
، وقد عممت الحكومة بخطة إنعاش 2004ـ، والربع األوؿ مف عاـ 2003نحو االنتعاش، في الربع الثالث مف عاـ 
، ودخمت حيز التنفيذ في النصؼ الثاني مف نفس العاـ، إذ أدت تمؾ 2003اقتصادية صادؽ عمييا البرلماف، في أيار 

الخطة إلى تقميص االستيالؾ العاـ والحكومي، وزادت مف المحفزات االقتصادية لمشاركة في سوؽ العمؿ، ونجحت 
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ضريبية ونظاـ التاميف الوطني والصحي، فارتفعت حصة القطاع اإلنتاجي مف الدخؿ بنسبة كذلؾ في إصالح جياز ال
ـ، وقد ارتفعت إنتاجية العمؿ بنسبة 2001% عاـ 301ـ، وبنسبة 2002% سنة 208%، مقابؿ ىبوطو بنسبة 1و8

% مقابؿ ىبوطو بنسبة 101بنسبة  2003% بعد ىبوطيا في األعواـ السابقة، ونما الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ 105
 .  (Bank of Israel, 2013, Tab. 1.A.1)ـ2001% عاـ 202، وبنسبة 2002% عاـ 1
 (2010 -2006مرحمة العقد األخير)  -8

اإلسرائيمية" في االىتماـ بالصناعة عامة وبصناعة االلكترونيات بشكؿ " يمكف القوؿ أف نتائج السياسة االقتصادية
ـ بمغ حجـ الناتج 2009قطاع الصناعة ومساىمتيا في النشاط االقتصادي، وحتى عاـ  خاص، أدى إلى زيادة أىمية

 ,Bank of Israel, 2012)ـ2010مميار دوالر عاـ   247.6مميار دوالر وارتفع إلى  214.6المحمي اإلجمالي االسمي حوالي 

chapter1, p.5)وقد وصؿ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ،(Bank of Israel, 2012, chapter1, p.37)  وباألسعار الجارية
ألؼ  34.12ـ، ووصؿ الى 2010ألؼ دوالر عاـ  32.2ـ، وزاد إلى 2009ألؼ دوالر في عاـ  28.6إلى حوالي 
ـ، قفزت إلى 2009مميار دوالر عاـ  47.935، أما بالنسبة لمصادرات "اإلسرائيمية" فوصمت إلى 2013دوالر عاـ 
 47.368.5في حيف تحركت الواردات مف ، 2013مميار دوالر عاـ  66.788ـ، 2010عاـ  مميار دوالر 58.416

، كما وصؿ 2013مميار دوالر عاـ  720000ـ، والى 2010مميار دوالر عاـ  59.199ـ إلى 2009مميار دوالر عاـ 
أما نسبة البطالة  ـ،2010% لعاـ 3.6ـ، 2009% مف الناتج المحمي اإلجمالي عاـ 5.2إجمالي العجز الحكومي إلى 

% عاـ 3.9% لمسنوات المذكورة، وفي اإلشارة إلى معدؿ التضخـ في ديسمبر مف كؿ عاـ وصؿ 8.4%، 9.5فكانت 
  . ـ2010% عاـ 2.7ـ، 2009

 المبحث الثالث
 السياسة االقتصادية "اإلسرائيمية"تطور  

 :Aharoni,1991، 148: 1966)صايغ، مع "اإلسرائيمي"تعكس السياسة االقتصادية "اإلسرائيمية" أىداؼ المجتدور الدولة:  -1

P86.)  التي تتفؽ وأطماعيا االستراتيجية، والتي تتمثؿ في إيجاد التمويؿ الالـز لبناء الدولة وبناء اقتصاد قوي، يدعـ ىذه
قد تركت ظروؼ الدولة، كما أف أىدافيا االقتصادية تعتبر طموحة جدًا، وىي تفوؽ مستوى مواردىا االقتصادية بكثير، و 

تأسيس دولة "إسرائيؿ" آثارىا عمى االقتصاد "اإلسرائيمي"، في زيادة فعالية دور الدولة، بصفتيا المؤسسة الحاكمة، وبرز 
ىذا الدور في توفير الخدمات األساسية لمييود المياجريف وفي بناء مشاريع البنية األساسية وبناء المساكف والزراعة 

ة لمدولة، ونتيجة لذلؾ تشكؿ القطاع العاـ في "إسرائيؿ" الذي يتكوف مف الحكومة المركزية، وتأسيس الوزارات المختمف
والييئات القومية، والوكالة الييودية، وقطاع التعميـ، والمستشفيات، وصناديؽ الصحة، بجانب العديد مف األجيزة 

اه ووزارة التنمية، التي تيتـ بتنفيذ سياسات األخرى، التي ال تيدؼ إلى الربح، مثؿ وزارة الزراعة وشركات تنظيـ المي
 ،(54 1977:عميوة،)الحكومة، فتقـو باإلشراؼ عمى الطاقة الكيربائية، ومصادر البتروؿ، واستثمارات الموارد الطبيعية لمدولة

، إذ لعب القطاع الخاص دورًا بارزًا في االقتصاد "اإلسرائيمي"، وخاصة في مجاؿ الصناعةدور القطاع الخاص:  -2
سعت "إسرائيؿ" إلى جعؿ اقتصادىا قاعدة صناعية في المنطقة العربية، لذلؾ أصدرت قوانيف تشجع رؤوس األمواؿ 
القادمة مف الخارج، وقد تبنت الحكومة التفكير بسياسة الخصخصة، وبرامح اإلصالح االقتصادي في منتصؼ 

تي وصمت إلييا بسبب الحروب، وحققت ىذه البرامج السبعينات، لكي تحسف مف معدالت النمو االقتصادي المنخفضة ال
نتائج متواضعة، حتى بداية الثمانينات، ثـ انخفضت معدالت النمو االقتصادي مع دخوؿ "إسرائيؿ" حرب 
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، مما جعميا تتجو إلى سياسات االنفتاح االقتصادي ونظاـ اقتصاد السوؽ، عف طريؽ (1984:21بسيسو،)(1982لبناف)
 الخصخصة، وتوسيع مجاالت االستثمار، وبذلؾ ترتفع معدالت النمو االقتصادي.التحرر االقتصادي و 

 ,IMF Survey, Volume 16)1985اعتمدت "إسرائيؿ"، رسميًا، برامج الخصخصة منذ عاـ سياسة الخصخصة:  -3

September 14, 1987) واستمرت في (120 1977:كداوي، )مميار دوالر 1.5، والتي دعمتيا الواليات المتحدة األمريكية، بمبمغ ،
، ومع تزايد اليجرة، في نياية (Bouillon2004, 28, Bank Of Israel, 1989, 21)ىذه السياسة بنجاح حتى نياية الثمانينات

الثمانينات وبداية التسعينات، أدى ذلؾ إلى، ارتفاع حاد في الطمب عمى االستيالؾ الخاص، واالستثمارات الصناعية أو 
عدالت البطالة بشكؿ ممموس. كؿ ىذه المعوقات أدت إلى تقدـ بسيط في أداء سياسة الخصخصة في السكنية، ورفع م

، طالبت الحكومة الجديدة، بإتباع سياسات 1996"إسرائيؿ"، ومع تشكيؿ حكومة الميكود الجديدة في يونيو/ حزيراف 
 اقتصادية حرة وتحرير دور الحكومة باالتجاه إلى زيادة دور الخصخصة.

يعتمد االقتصاد "اإلسرائيمي" عمى المساعدات الخارجية، ومف خالليا استطاعت لمساعدات والدين العام الخارجي: ا -4
"إسرائيؿ" بناء القطاعات األقؿ نموًا فييا، وتحقيؽ مستويات استيالكية عالية، بالرغـ مف ضخامة االستثمارات، واإلنفاؽ 

كومة "اإلسرائيمية" الموارد واألمواؿ التي توفرىا عف طريؽ الديف في كما تستعمؿ الحالكبير عمى توطيف المياجريف، 
توسيع ميزانيات القطاع العاـ التي تتضخـ عاما بعد عاـ بشكؿ يفوؽ قدرة الدولة وطاقاتيا، كما تقـو الحكومة 

لمواطنييا يساوي ذلؾ  "اإلسرائيمية" ولتنفيذ سياستيا التوسعية الحتالؿ األرض العربية  بتوفير مستوى رفاه متقدـ جداً 
المستوى المتوفر في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، بؿ يزيد عنو مما يشجع عمى وصوؿ المزيد مف المياجريف 

ليصؿ الى حوالي  2003إلييا، ولذلؾ مف البدييي وجود العجز في ميزاف المدفوعات، الذي سجؿ أعمى مستوياتو عاـ 
ـ. وتضطر "إسرائيؿ" تمويؿ ىذا 2013% عاـ 3.2، ووصؿ ىذا العجز الى 2009% عاـ 5.3%، وما نسبتو 5.8

العجز مف المدخوالت والتحويالت أحادية الجانب مف ناحية والمجوء إلى الديف العاـ الخارجي واالستثمارات مف خارج 
لتزاـ بو مع دفع أعباءه البالد، وىي قروض قصيرة أو طويمة األجؿ، تشكؿ التزاما عمى الحكومة "اإلسرائيمية" يقتضي اال

، وقد تحرؾ الديف العاـ بنفس الطريقة التي يمر بيا (Bank of Israel, 2011, p.278،  47: 2005) جريس، التي تترتب عميو)الفوائد(
% مف الناتج 81.2االقتصاد "اإلسرائيمي" مف دورات اقتصادية وتقمبات تعكس جوىر األزمة التي يمر بيا، إذ ارتفع مف 

ـ، وواصؿ 2008% عاـ 72.9ـ، وما لبث أف تراجع إلى 2003% عاـ 95.2ـ إلى 2000ي االجمالي عاـ المحم
 Bank of Israel, 2011, p.279, Statistical Abstract Of)ـ2013% مف الناتج المحمي اإلجمالي عاـ 67.4تراجعو ليصؿ إلى 

Israel, 2014, Tab 15-4, 16-1)      . 
، (197015:)يوسؼ،2010-2009قت "إسرائيؿ" ألوؿ مرة نظاـ الميزانية ثنائية السنوية عف السنوات طبالموازنة العامة:  -5

 ,Ministry of finance, State Budget, 2014)وتنقسـ الميزانية في الوقت الحاضر إلى قسميف الميزانية العادية، والميزانية اإلنمائية

في الدولة، إذ أف اعتماد االقتصاد "اإلسرائيمي" عمى قوى السوؽ في إدارة ، ولمميزانية "اإلسرائيمية" دور ىاـ وحيوي (10
دفة البالد، جعؿ منيا دورًا انتاجيًا تقـو بو الدولة لتوفير السمع والخدمات التي تحجـ الجيود الفردية في القطاع الخاص 

ذ تستخدـ الدولة الضرائب لمقياـ بيذه الميمة، عف القياـ بيا، كما أف لمميزانية "اإلسرائيمية" كذلؾ دورًا توزيعيًا لمدخؿ إ
بشكؿ يزيد عف حجـ التبادؿ التجاري ومف ثـ زيادة حجـ الطمب الفعاؿ، وباإلضافة إلى األدوار السابقة تستخدـ دولة 

الميزانية في المحافظة عمى ثبات مستوى األسعار، والمساىمة في تحقيؽ معدؿ عاؿ لمنمو االقتصادي ”" اسرائيؿ"“
ولة تحقيؽ العمالة الكاممة، وقد ازدادت أىمية الميزانية في االقتصاد "االسرائيمي" نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد ومحا

السكاف، والميزانية "اإلسرائيمية" مرتفعة كونو اقتصادا غير طبيعي تـ استزراعو بالقوة في المنطقة، مما ألزمو بتوفير 
دفاع، كما تأتي أىمية الميزانية في االقتصاد "اإلسرائيمي" لتحقيؽ ىدؼ استراتيجي نفقات عالية ألعباء الحرب واألمف وال
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تنادي بو "إسرائيؿ" منذ نشأتيا أال وىو تحقيؽ دولة الرفاىية لمييود الذيف يصموف إلييا والعيش في مستوى اقتصادي 
تأتي لالقتصاد "اإلسرائيمي" مف كؿ صوب عالي جدا يتسـ بالرفاىية والرخاء، إذ لعبت التدفقات المالية والعينية التي 

  (100: 1997)كداوي، وحدب إلى رفع حصة الفرد مف اإلنفاؽ الحكومي، وحصتو مف الضماف االجتماعي المستمر
ـ بعد فوزىا 1977فبراير  28أقرت الحكومة "اإلسرائيمية" سياسة اقتصادية جديدة في سياسة التحرر االقتصادي:  -6

 (16ـ، ع2003، 8، المشيد اإلسرائيمي، ع231 1988:، إبراىيـ، 38: 1978)شاىيف، يعية عرفت بسياسة الميكود االقتصاديةفي االنتخابات التشر 
وتمثمت تمؾ السياسة بتقميص حجـ تدخؿ الدولة في النشاطات االقتصادية المختمفة، والسعي لكبح جماح التضخـ عف 

عجز في ميزاف المدفوعات، ولذلؾ أقدمت عمى تعويـ الميرة طريؽ تقميص العجز في ميزانية الحكومة، وتقميص ال
، واإلعالف عف تخفيض قيمتيا، (State of Israel, Ministry of Finance, The Israeli economy, P15 35: 1978)حنة شاىيف، "اإلسرائيمية"

لغاء ضريبة ـ، ورفع ضريبة ا1941كما ألغيت الرقابة عمى العممة الصعبة التي ظمت سائدة منذ عاـ  لقيمة المضافة، وا 
الشراء، باإلضافة إلى خفض اإلعانات الحكومية لمسمع األساسية، وقد دأبت "إسرائيؿ" عمى التخفيض المستمر لعممتيا 

 ،(State of Israel, Ministry of Finance, The Israeli economy, P17 )الوطنية مقابؿ الدوالر األمريكي)ليرة، شيكؿ، شيكؿ جديد(
 واجية إشكاالتيا االقتصادية، رغـ ما تمحقو تمؾ السياسة مف آثار سيئة عمى اقتصادىالم
 (، 5بعدد مف األنواع الضريبية)جدوؿ (65: 2005)جريس،تعمؿ "إسرائيؿ" في اآلونة األخيرةالضرائب:  -7

 ( تطور ىيكل الضرائب في "إسرائيل"5جدول)
 2013 2011 2010 2001 (1)مجاؿ الضريبة

 5106 51 50.4 55 عمى الدخؿ )%( الضريبة
 3605 36 36.4 33 الضريبة عمى اإلنتاج )%(
 1108 13 13.2 12 الضريبة عمى الواردات)%(
 3200995 2850317 2650329 188,778 إجمالي الضرائب) ـ. شيكؿ(
 910712 810519 750808 530936 إجمالي الضرائب) ـ. دوالر(

 Statistical Abstract of Israel, Volـ مف 2013 -2010، وأرقاـ   Statistical Abstract of  Israel, Vol 52, 2002, Tab 14-16ـ، مستمدة مف 2001أرقاـ 

65, 2014, Tab 14-10 شيكؿ( 3.5$=1)2013، وقـ تـ التحويؿ لمدوالر بأسعار صرؼ 
ضريبة المباشرة عمى التأميف الوطني، المباشرة تتمثؿ في )الضريبة عمى الدخؿ، وضريبة الممكية، وال أوليا الضرائب

والضريبة عمى الصحة(، والضريبة غير المباشرة تتمثؿ في الضريبة عمى اإلنتاج)القيمة المضافة، ضريبة المشتريات، 
والضريبة عمى الوقود وكذلؾ الضريبة المحولة مف السمطات المحمية، كما أف ىناؾ الضريبة غير المباشرة عمى الواردات 

 ,CBS, SAOI, (2014), Tab.14-10, P703,  (2002))لدفاع، باإلضافة إلى الرسـو المختمفة(، وقد كانت نسبة الضرائب)ضريبة ا

Tab.14-6)  779مميار و  53% عمى التوالي مف إجمالي الضرائب البالغة 51.6%، 51%، 50.4%، 55المباشرة 
ـ، 2011مميوف دوالر لعاـ  519مميار و 81ـ، 2010مميوف دوالر لعاـ  808مميار و 75ـ، 2001مميوف دوالر لعاـ

%، 35.8%، 36.4%، 33ـ، أما الضرائب عمى اإلنتاج فقد وصمت 2013مميوف دوالر لعاـ  712مميار و 91
% ليذه المدة، وتدؿ التقارير 13 -% 12% لنفس السنوات السابقة، وتراوحت الضريبة عمى الواردات بيف 36.5

ـ رغـ انخفاض معدؿ ىذه 2010اإلسرائيمي" أف إيرادات الضرائب واصمت نموىا منذ الصادرة عف البنؾ المركزي "
                                                 

، وانخأيٍُ انىطٍُ، يٍ انًُبغ، وانضشائب ػهً انًهكُتَشًم انُىع االول ضشائب األجىس وانشواحب، وانششكبث واألشخبص انؼبيهىٌ بىظبئف راحُت، وكزنك االلخطبػبث  (1)

وضشَبت انًشخشَبث، وضشَبت انىلىد، وضشائب اخشي يزم االسد، وانذخبٌ واالسًُج، وضشائب وانصحت، وانشسىو وانغشايبث، ايب انُىع انزبٍَ َشًم ضشَبت انمًُت انًضبفت، 

 . انزبنذ َشًم كبفت ضشائب انىاسداثانذيغت، وانضشائب ػهً فبئض اإلَشاداث، و
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ـ، 2011الزيادة بشكؿ بسيط، وكاف ىناؾ تغييرات في قوانيف الضرائب قد تركت آثارىا في زيادة حصيمة الضرائب عاـ 
لضريبي غير المباشر أعمى إذ تـ تعديؿ الضرائب المفروضة عمى الوقود عدة مرات خالؿ ىذا العاـ، ويعتبر العبء ا

، وفي أعقاب ، والدخؿ مف الضرائب غير المباشرة تصؿ حوالي نصؼ اإليرادات الضريبيةOECDمف مثيمو في دوؿ 
 ,Bank Of Israel, 2011)، قمصت الحكومة الضرائب غير المباشرة، ورفعت الضرائب المباشرة(1)توصيات لجنة " تراج تينبرغ

p267) 
 المبحث الرابع

 االقتصاد "اإلسرائيمي" واقع 
 المؤشرات والدالالت -1

يمكف النظر إلى المؤشرات االقتصادية اليامة التي تعطي صورة كافية عف االقتصاد "اإلسرائيمي" في العقد الثاني مف 
وج (، إذ يشيد العالـ تطورات واسعة النطاؽ تتمثؿ في محاولة كؿ بمد مف البمداف الخر 1القرف الحادي والعشريف )جدوؿ

مف األزمة االقتصادية المستفحمة التي أصابت االقتصاد العالمي مف ناحية، وكذلؾ سعي كؿ دولة بالبحث عف مكانة 
مرموقة القتصادىا في ظؿ االتجاه نحو العولمة واقتصاد المعرفة، وتشير إحصاءات البنؾ الدولي أف نصيب الفرد مف 

ـ، وبذلؾ تكوف ضمف مصاؼ الدوؿ 2013دوالر لمفرد لعاـ  340120الناتج المحمي اإلجمالي في "إسرائيؿ" وصؿ إلى 
( وتفوقت 39140(، وبريطانيا)34400األوروبية المتقدمة والدوؿ الغنية بالنفط عمى حد سواء، إذ اقتربت مف ايطاليا)

بنسبة مميار دوالر، و  58.737حوالي  (، كما بمغ إجمالي تكويف رأس الماؿ26200عمى المممكة العربية السعودية)
مميار  26.758، أما صافي االدخار القومي فوصمت قيمتو الى ـ2013% مف الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ 1906

دوالر، وىي قريبة مف  11,804,200,000دوالر، كما وصمت قيمة االستثمار األجنبي المباشر حوالي 
دوالر، وقد بمغت نسبة  849,700,000(، ووصؿ رصيد الحسابات الجارية حوالي 1308430770.472النمسا)
ـ، ورغـ المؤشرات السابقة فاف االقتصاد "اإلسرائيمي" يشيد تراجعًا جديدًا لتأثره باإلحداث 2013% عاـ 108 التضخـ

 ,State of Israel, Bank Ha-Poalim, Israel Economic & Financial Review, No.(280/May 29, 2014))األمنية العالمية والمحمية

No.(281/July 10, 2014), No.(282/October 2, 2014)  )   
 (2)2013-2010( : المؤشرات األساسية في االقتصاد "اإلسرائيمي" 1جدول رقم )

 2013 2012 2011 2010 البند
 801 709 708 706 عدد السكاف)مميوف نسمة(

 292 284 264 247 الناتج المحمي اإلجمالي )مميار دوالر( 
 34.120 32.000 31.691 30.736 د)ألؼ دوالر( متوسط نصيب الفر 

 660788 630145 670802 580415 قيمة الصادرات مف السمع والخدمات )مميار$(
 720000 730121 730536 590199 قيمة الواردات مف السمع والخدمات )مميار$(
 302 309 207 306 نسبة العجز الحكومي/الناتج المحمي اإلجمالي

                                                 
(1 )Trajtenberg Committee و، وكبَج يٍ أهى حىصُبحهب حخفُض َسبت 2311ُم" ػبو وهٍ انهجُت انخٍ اَبزمج بؼذ األجذاد  االلخصبدَت واالجخًبػُت انخٍ شهذحهب "إسشائ

   انضشائب غُش انًببششة، يمببم سلغ انضشائب انًببششة 

(2 )Bank Of  Israel, Annual Report, 2013, P.5: Statistical Abstract of Israel, 2014, Tab 14-3, Tab 14-5, Tab14-15, 16-5 ًوحى ححىَم انشُكم ان ،

 و2313شُكم(، ورنك حسب يؼهىيبث بُك "إسشائُم" نؼبو  3.5$ =  1شف)دوالس بسؼش انص
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 6704 6802 6907 7105 اـ مف الناتج المحمي اإلجمالينسبة الديف الع
 303 304 406 507 نسبة التغير في الناتج المحمي اإلجمالي

 3450 3359 3252 3159 عدد العامميف )ألؼ نسمة(
 602 609 701 804 نسبة البطالة)%(
 108 106 202 207 نسبة التضخـ)%(

 580736 580990 530936 440412 تكويف رأس الماؿ )مميوف دوالر(
 260758 220202 210674 190311 صافي االدخار القومي )مميوف دوالر(
 2930220 2740975 2590530 2420033 الناتج القومي اإلجمالي )مميوف دوالر(
 2540304 2370548 2240547 2080652 صافي الدخؿ القومي )مميوف دوالر(

 ىيكل االقتصاد "اإلسرائيمي" -2
 ( 2الوضع العاـ لالقتصاد "اإلسرائيمي" مف خالؿ التعرؼ عمى ىيكمو االقتصادي، انظر الجدوؿ) يمكف قراءة

 التغيرات العامة في الييكل االقتصادي "اإلسرائيمي"(: 2جدول رقم )
 الصادرات العمالة تكويف رأس الماؿ الناتج المحمي االجمالي البند

 وف دوالر()ممي )ألؼ شخص( )مميوف دوالر( (دوالر )مميوف
2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 

 660788 310403 30449 20221 440192 300141 2920408 650926 (1)القيمة
 2.6 2.2 1.2 2.2 1.0 1.4 1.3 1.6 الزراعة %
 92.0 92.1 12.0 15.6 67.2 70.0 13.9 18.0 الصناعة%
 - - 4.8 5.3 1 1.4 6.1 5.9 البناء %
خدمات 

 رى%أخ
74.5 78.7 27.2 25.1 76.9 82 5.6 5.4 

 Statistical Abstract of Israel, Vol 54, 2003, Tabلمناتج المحمي اإلجمالي، تكويف رأس الماؿ، العمالة، الصادرات، عمى التوالي مستمدة مف  2000أرقاـ 

14/3,14/14, 12/12,16/8,  ، 

 Statistical Abstract of Israel, Vol 65, 2014, Tab 14/3,14/16,12/3, 16/3 :ـ مستمدة مف 2013وأرقاـ 
 ( القطاع الزراعي1)

تحتؿ الزراعة أىمية كبيرة لما توفره مف مكونات أساسية في االقتصاد القومي، فيي التي تزود اإلنساف بسمة الغذاء التي 
خارجية مف خالؿ السمع التي تتميز يحتاجيا، وتساىـ في تشغيؿ الكثير مف األيدي العاممة، كما تساىـ في التجارة ال

بإنتاجيا عف الدوؿ األخرى، وتعتبر الزراعة الرأسمالية ىي نمط اإلنتاج السائد لمقطاع الزراعي في "إسرائيؿ"، وقد شجع 
ـ، والقرار السياسي الداعـ لعممية 1948توافر األراضي الصالحة لمزراعة والنقطة المتقدمة التي بدأت منيا "إسرائيؿ" عاـ 

التنمية كانت عوامؿ أدت الى تطور الزراعة "اإلسرائيمية"، أضؼ إلى ذلؾ توفر األيدي العاممة الماىرة واستخداـ اآلالت 
لمكننة الزراعة، وثـ استخداـ األساليب التكنولوجية الحديثة في اإلنتاج الزراعي، ووفرت "إسرائيؿ" ميزانية ضخمة جدا 

، وقد انعكس ذلؾ في تحقيؽ نتائج ايجابية تختمؼ (353: 2004أبو النمؿ، )ا الزراعةلمبحث العممي، في كافة المجاالت ومني
                                                 

 وهى انسؼش االفخشاضٍ نهذوالس يمببم انشُكم أرُبء اػذاد انبحذ، ورنك نخىحُذ انؼًهت   3.8لبو انببحذ بخحىَم انًببنغ انً انذوالس األيشَكٍ ورنك ببنمسًت ػهً  (1)
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في ارتفاع معدالت اإلنتاجية في القطاع الزراعي، وارتفاع مساحة األراضي المزروعة والمروية، بعد إدخاؿ أساليب الري 
المروية احتالؿ إسرائيؿ لألراضي الرقمية، في توزيع حصص المياه في الحقوؿ، كما ساىـ في اتساع رقعة األراضي 

العربية، والسيطرة عمى مصادر المياه نفسيا، كما تطور اإلنتاج الزراعي وتنوعت الغالت والمحاصيؿ الزراعية، وقد 
ـ، بينما أوقفت انتاج البنجر الذي 1948أدخمت الزراعة "اإلسرائيمية" كؿ مف محصوؿ االفوكادو والقطف، وذلؾ بعد 

 ، Statistical Abstract of Israel, Annual Report, (1988, 394))السكر في أوائؿ الثمانيناتيستخدـ الستخراج 
وقد حقؽ انتاج المحـو واالجباف والبيض زيادة ممحوظة، كما وصمت "إسرائيؿ" الى مرحمة االكتفاء الذاتي مف اإلنتاج 

 سنوات،  الزراعي والحيواني، بؿ تعدى ذلؾ قدرتيا عمى تصدير الفائض منذ عدة
ويمكف دراسة القطاع الزراعي مف خالؿ االطالع عمى اإلحصاءات والتقارير الصادرة مف الجياز المركزي لإلحصاء 

 "اإلسرائيمي"، وبنؾ "إسرائيؿ"
ألؼ  341مميوف و 107مميار، و 11ـ، وبقيمة 2010% مف الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ 107تحتؿ الزراعة ما نسبتو 

ألؼ شيكؿ،  725مميوف، و 492مميار و 10ـ، وبقيمة 2011% عاـ 105ت نسبتيا مف ىذا الناتج شيكؿ، بينما وصم
ألؼ  891مميوف و 848مميار و 9% وبقيمة 103ـ لتصؿ الى 2012واستمرت ىذه  النسبة في االنخفاض عاـ 

 400مميوف و 686مميار و 13ت الى ـ فوصم2013، أما عاـ  Statistical Abstract of Israel, Annual Report, (2013, 680)شيكؿ
، كما (Statistical Abstract of Israel, Annual Report, (2014), Tab.14-3)% مف الناتج المحمي اإلجمالي103الؼ شيكؿ، وبنسبة 

 ,Statistical Abstract of Israel)عامؿ 43100يعمؿ  2013، ولعاـ 2010عامؿ عاـ  47800يعمؿ في الزراعة حوالي 

Annual Report, (2014) Tab.19-9) وتعكس نسبة مشاركة الزراعة في الناتج المحمي اإلجمالي والعمالة تراجع األىمية ليذا ،
القطاع مقارنة بالقطاع الصناعي، إذ احتفظ القطاع الصناعي بزيادة نسبة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي 

نتاجية الزراعةوالعمالة، وما سبؽ ال يعطي مضمونا سمبيًا، إذ حاف ، 2004أبو النمؿ، )ظ ىذا القطاع عمى التطور الكمي وا 

. وقد ساىمت الخطة االقتصادية الشاممة التي وضعتيا "إسرائيؿ" في توزيع الموارد بدرجة متوازنة عمى القطاعات (371
الزراعة دورا ميما في المختمفة، وذلؾ وفؽ األولويات المرجوة، بناء عمى محددات سياسية واقتصادية مشتركة، ولعبت 

االقتصاد "اإلسرائيمي"، منذ نشأة "إسرائيؿ"، إذ وفرت الزراعة القدرة عمى تغطية متطمبات المستوطنات والسيطرة عمى 
 األراضي، كما وفرت الزراعة اإلنتاج الغذائي الالـز وتوفير سمة الغذاء اليومي لشرائح كبيرة مف سكانيا، 

ذا نظرنا إلى المساحة المزر  وعة في االقتصاد "اإلسرائيمي" نالحظ تطورىا عبر السنوات، إذ بمغت ىذه المساحة عند وا 
مالييف  4ألؼ دونـ، وقد جرى زيادة المساحة المزروعة باستمرار، إذ وصمت الى  650تأسيس الدولة حوالي مميوف و

 4وصمت  2003عاـ  ـ، وفي1985ألؼ دونـ عاـ  370مالييف و 4ـ، وقفزت إلى 1959-58ألؼ دونـ عاـ  110و
 ,Statistical Abstract of Israel, Annual Report)ألؼ دونـ 923مميوف،  2فوصمت إلى  2013ألؼ دونـ، أما عاـ  370مميوف و

(2014), Tab.19/1) 
 38ـ، وصمت إلى 1949% عاـ 18كما تطورت المساحة المروية مف األراضي المزروعة، إذ كانت نسبتيا تصؿ إلى 

ألؼ دونـ، ووصمت الى  370مميوف و 2ـ، إذ بمغت المساىمة المروية ما يقارب 1985% عاـ 55الى ، و 1967عاـ 
 ـ2000ألؼ دونـ عاـ  866مميوف و

ونجح االقتصاد "اإلسرائيمي" وبفضؿ الرساميؿ اليائمة التي استثمرت في القطاع الزراعي في إدخاؿ اآلالت الحديثة، 
مياه وأنظمة الري االلكترونية، كما أدخمت آالت قطؼ الثمار وجني المحصوؿ، كآالت الحفر والتنقيب والحرث وضخ ال

وآالت رش المبيدات وأحيانا تستخدـ بعض الطائرات الخفيفة في عمميات الرش، كما تستثمر "إسرائيؿ" المبالغ الضخمة 
 1530ات المدفوعة ما قيمتو في تطوير األشتاؿ، واستصالح األراضي، وبناء الدفيئات الزراعية ، وقد بمغت االستثمار 
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 2369فاستثمرت حوالي  2013ـ، أما عاـ 2010مميوف شيكؿ عاـ  2319ـ، وما قيمتو 2000مميوف شيكؿ عاـ 
وتستخدـ "إسرائيؿ" التقنية الحديثة لتخزيف اإلنتاج  (Statistical Abstract of Israel, Annual Report, (2014), Tab.19/10)مميوف شيكؿ

ا يمكنيا مف التخمص مف إشكاالت الموسمية، وما تتركو مف أثر في التحكـ في الفائض الزراعي الزراعي، وىذ
الموسمي، واستطاعت "إسرائيؿ" استغالؿ الصناعات الكيماوية المتطورة التي تنتجيا مصانعيا في رفد الزراعة باألسمدة 

ج الزراعي، واستقطب القطاع الزراعي نسبة ال والمبيدات دوف االعتماد عمى الخارج وىذا يساىـ في خفض كمفة اإلنتا
 يستياف بيا مف قوة العمؿ، 

وشيد القطاع الزراعي "اإلسرائيمي" تغيرًا نوعيًا في ىيكؿ اإلنتاج الزراعي، وىبوط ناتج بعض األصناؼ، أو وقؼ اإلنتاج 
ة في تغيير ىيكؿ اإلنتاج كميًا، في حيف ازداد إنتاج صنؼ آخر وجري تطويره واالىتماـ بو واعتمدت ىذه السياس

الزراعي بناء عمى حاجة السكاف المتزايدة لمسمع الغذائية واالستيالكية، إذ مف المالحظ زيادة اإلنتاج لكؿ مف القمح 
والقطف والحمضيات والبيض والتفاح واالفوكادو، ومقابؿ ذلؾ جرى تقميص إنتاج الخضروات والبطاطا والموز ولحـ 

 Statistical Abstract of Israel, Annual Rreport, (2001), P.19/20, 19/21)ضافة إلى تقميص منتجات الحميبالدواجف والحيوانات باإل
جري تعديمو واعتماده بناء عمى معياريف: األوؿ حاجة األمف  (.87، 85 1979,أبو النمؿ، )وخالصة األمر، أف ىذا الييكؿ

لسمع الغذائية المخصصة لمسوؽ المحمية تـ دعميا وزيادتيا، بينما نظر الغذائي مف السمعة، أو حاجة الميزاف التجاري، فا
 إلى السمع المخصصة لمسوؽ والتصدير بمعايير السوؽ والربح فقط         

 ( القطاع الصناعي2)
تحتؿ الصناعة أىمية مرموقة في االقتصاد العالمي، ويسعى أي بمد أف يرفع مكانة القطاع الصناعي في البناء 

ادي لمدولة، وزيادة مساىمتو في الناتج القومي، وتشغيؿ األيدي العاممة وزيادة المساىمة في الصادرات، ألف رفع االقتص
شأف القطاع الصناعي يمكف أف يساىـ في تخفيؼ العجز في ميزاف المدفوعات، وتحقيؽ االستقالؿ االقتصادي، ورفع 

ت "إسرائيؿ" ومنذ وضع قدمييا في فمسطيف وحتى إقامة الدولة ، وقد سع(220: 1979)المشوخي، مستوى المعيشة لممواطنيف
إلى تطوير الصناعة وسخرت لذلؾ كافة اإلمكانات والموارد وميزانيات البحث العممي، األمر الذي ترتب  1948عاـ 

 عميو نمو الصناعة فييا بمعدالت متزايدة وبوتائر سريعة جداً 
ماميا عمى تطوير القطاع الصناعي، وساعدىا في ذلؾ االتفاقية التي عقدتيا الحركة كؿ اىت"إسرائيؿ" وقد ركزت 

الصييونية مع ألمانيا النازية، التي كانت حجر األساس إلنشاء الصناعة "اإلسرائيمية"، إذ مكنت "إسرائيؿ" مف وضع 
الصناعة "اإلسرائيمية"،  ـ أدت إلى إحداث قفزات نوعية وسريعة في1965 -1953برنامج تصنيع شامؿ بدءًا مف 

واالتفاؽ في ذلؾ الحيف أف ينتقؿ اإلفراد إلى "إسرائيؿ" وينقموا أمواليـ واستثماراتيـ بسيولة، كما ساىمت ألمانيا مف خالؿ 
مؿ، )ابو الناتفاقية "ىاعفاراه" أف تدفع التعويضات إلسرائيؿ نقدًا، وعينيًا مف السمع الرأسمالية واآلالت المتطورة تكنولوجياً 

% مف مجموع التعويضات، 1603، إذ قسمت إلى خمس مجموعات أىميا منتجات الحديد والصمب وتشكؿ (17، 1979
 % منيا .  5503بينما تستحوذ السمع الرأسمالية والماكينات واآلالت وصناعة السيارات عمى 

إذ بدأ ظيور الصناعة الييودية إباف  ،(257: 1979)المشوخي، ومرت الصناعة "اإلسرائيمية" بعدد مف المراحؿ عبر تطورىا
االنتداب البريطاني، تحت ظؿ التشجيع االقتصادي والقانوني والسياسي البريطاني، إذ منحت سمطات االنتداب كافة 
المشاريع الكبيرة واالحتكارات واالمتيازات إلى الييود في ذلؾ الحيف، وأقدـ الييود عمى إقامة الورش والمصانع التي 

، وبدأت "إسرائيؿ" في انطالقاتيا الصناعية فور إنشائيا واستفادت مف (9: 1986)أىويدي، ىميا مجمع كور الضخـتخدميـ وأ
االستثمارات واألمواؿ العربية بعد أف سيطرت عمييا، ومف األمواؿ الضخمة الوافدة إلييا مف الدوؿ ومف الجاليات 

األلمانية لتنفيذ مخطط شامؿ لمتصنيع الذي احدث انقالبا  ـ باستغالؿ برنامج التعويضات1953الييودية، وبدأت عاـ 
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كميا ونوعيا في قدرات التصنيع "اإلسرائيمي"، بعد أف تسممت السمع الرأسمالية والمعدات مف ألمانيا، وسميت بإعادة 
صادر المياه، ـ احتمت "إسرائيؿ" المزيد مف األراضي العربية وم1967، وفي عاـ (383: 2004أبو النمؿ، )تأسيس الصناعة

ـ في إطار العولمة 1975والموارد الطبيعية والسكاف لتدخؿ تطورا جديد في قطاعيا الصناعي، ودخمت "إسرائيؿ" عاـ 
االقتصادية وبدأت بتوقيع االتفاقيات اإلستراتيجية مع الدوؿ المتقدمة في الدخوؿ في إطار التحالؼ االستراتيجي مع 

ـ، وبالتالي مضاعفة المساعدات األمريكية ليا، وتمكنيا مف الصناعة النووية، 1980الواليات المتحدة األمريكية عاـ 
ـ، إذ انتقمت بموجبيا إلى مرحمة 2002ولقد دخمت الصناعة "اإلسرائيمية" طورا جديدا مف التوسع الراسي والتمركز عاـ 

 االعتماد عمى إنتاج الصناعات عالية التكنولوجيا .
 ( قطاع البناء واإلسكان3)

يحتؿ قطاع البناء دورا حيويا وبارزا في االقتصاد القومي ألي دولة، إذ يترؾ تأثيرًا متبادال في القطاعات االقتصادية 
وقد حظي قطاع اإلسكاف في ، األخرى، وكذلؾ الرتباطو بالنمو السكاني، ولدوره القيادي في استيعاب األيدي العاممة

ف الطابع االستعماري االستيطاني الذي بدأت بو قبؿ قياميا في عيد االنتداب "إسرائيؿ" ومنذ نشأتيا بأىمية بالغة إذ كا
عطاءه دورًا فاعال في االقتصاد، ومنح اىتماما بالغا لدى المسئوليف عف السياسة  البريطاني  أثرًا كبيرا في االىتماـ بو، وا 

رض إلى ازدياد الحاجة لتوفير المزيد مف االقتصادية ومتخذي القرار فييا، فقد أدى تدفؽ المياجريف مف شتى بقاع األ
يجاد البنية التحتية لتمؾ التجمعات  المباني والشقؽ السكنية، بؿ أوجب بناء الكثير مف المدف االستيطانية الجديدة، وا 
 السكانية، وال يوجد اكثر داللة مف أىمية البناء في الفكر الصييوني مسارعة الحركة الصييونية في عيد بناء المؤسسات
الييودية إثناء االنتداب اليجاد شركة سوليؿ بونيو لمبناء والتعمير، وشركة نيشر لصناعة االسمنت في فمسطيف، وال يزاؿ 

 ,Statistical Abstract of Israel, (2014))االقتصاد "اإلسرائيمي" يخصص ليذا القطاع أكثر مف ثمثي مجمؿ التكويف الرأسمالي

tab.14-14) ،ء والتشييد إلى ثالث أفرع، وىي فرع البناء لإلغراض السكنية، واستيعاب المياجريف، ويتوزع قطاع البنا
وفرع البناء لألغراض غير السكنية، التي تشمؿ إنشاء المرافؽ، وىناؾ فرع  ،باإلضافة إلى استيعاب العائالت الجديدة

كؾ الحديدية، والموانئ البحرية ثالث يشمؿ اإلنشاءات في البنية التحتية مثؿ شبكات الطرؽ البرية وشبكات الس
 (181: 1992)أبو شكر، والمطارات وشبكات المياه والكيرباء

 ( قطاع السياحة    4)
امتازت فمسطيف عبر التاريخ بالموقع الجغرافي المميز عبر القارات، وبالمناخ المعتدؿ باإلضافة إلى ما تحتويو مف وجود 

اإلسرائيمي" الخبرة النسبية الستيعاب السائحيف أكثر مف أي بمد آخر في لألدياف الثالثة، وقد أعطى ذلؾ لالقتصاد "
 العالـ إذا ما ظؿ الوضع السياسي واألمني مستقراً 

كما أضافت "إسرائيؿ" بعدًا آخر اتسـ بو مكونيا السكاني بتعدد أصولو وانتشاره في العالـ، فانتشرت المدف السياحية، 
، ويمد قطاع السياحة لالقتصاد "اإلسرائيمي" بالعممة الصعبة التي ينفقيا السائحيف، (185: 1992)أبو شكر، والتسييالت األخرى

 كما يساىـ ىذا القطاع في تشغيؿ األيدي العاممة ويخفض مف نسب البطالة 
 ( قطاع الخدمات والتجارة الخارجية5)

رار التغيرات والتطورات التي تحدث عمى مف المعروؼ في األدبيات االقتصادية أف التجارة الخارجية ألي بمد تعكس استم
، وتعود أىمية التجارة الخارجية في "إسرائيؿ" باعتبارىا مف أىـ العوامؿ (31: 1987)عبد اهلل، البرغوثي، البنياف االقتصادي لمدولة

اذ عبر وأشدىا عمى اإلطالؽ التي تساىـ في التخمص مف قيود ضيؽ السوؽ، باإلضافة إلى محاولة "إسرائيؿ" في النف
قرارات المقاطعة االقتصادية مف الدوؿ العربية وغيرىا التي ال تربطيا بعالقات اقتصادية وتجارية معيا، كما تساىـ 
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التجارة الخارجية في التخمص مف المشكمة الثالثة التي يعاني منيا االقتصاد "اإلسرائيمي" وىي ضعؼ الموارد المحمية 
    (157::2001)النقيبوالطبيعية المتوفرة فييا

 المبحث الخامس
 إمكانات القوة في االقتصاد "اإلسرائيمي"

 ارتفاع متوسط الدخل الفردي -1
يضع االقتصاديوف في العادة مؤشر متوسط الدخؿ الفردي مف الناتج المحمي اإلجمالي كأحد أىـ المقاييس لمتعرؼ عمى 

لقياس إذ يجب أف يؤخذ بعيف االعتبار عوامؿ أخرى حجـ االقتصاد في الدولة، ولكف ينظر إليو مؤشر غير كاٍؼ ليذا ا
لمتعرؼ عمى ىوية الدولة متقدمة أـ نامية، ومف ىذه المقاييس اليامة التي تدعـ ىذا اإلطار طبيعة اإلنتاج ونمط 

دارة المؤسسات السياسية سيمة ، وتتخذ "إسرائيؿ" مف مؤشر متوسط الدخؿ الفردي و (Eatwell, 1989, 137)المعيشة السائد، وا 
عرض لمستوى الرفاىية االقتصادية، ومدى ارتفاع مستوى المعيشة فييا، إذ بات مف المعروؼ اعتماد الحركة الصييونية 
عمى المقولة " دولة الرفاىية لمييود" والتي تعتمد عمييا لزيادة عدد السكاف وتشجيع اليجرة الييودية إلى "إسرائيؿ" ومنع 

خالؿ رفع مؤشرات الدخؿ الفردي إلى التغمب عمى أىـ القيود التي يعاني منيا اليجرة المعاكسة، كما تستيدؼ مف 
االقتصاد "اإلسرائيمي" وىو انخفاض حجـ السكاف، الذي يعد أحد العوامؿ المؤثرة عمى حجـ االستيالؾ والدخؿ الكمي، 

ًا إذ تضاعؼ ىذا المعدؿ حوالي وقد شيد متوسط الدخؿ الفردي مف الناتج المحمي اإلجمالي في "إسرائيؿ" تطورًا متسارع
دوالر عاـ  5320ـ، ارتفع إلى 1965دوالر عاـ  1400ـ، فقد بمغ حوالي 1992-1965مرات، خالؿ المدة مف  8

 2003أما في العاـ ، (Statistical Abstract of Israel, (1993), P674)1992دوالر عاـ  11243، وواصؿ ارتفاعو ليصؿ 1980
 Statistical Abstract)دوالر 27400وصؿ إلى  2008دوالر، وفي عاـ  17700ي إلى ما يقارب وصؿ متوسط الدخؿ الفرد

of Israel, (2013),P.678, Bank of Israel, Annual Report, 2011, P.40) ، فقد بمغ متوسط الدخؿ الفردي لممواطف في  2013أما عاـ
، (Statistical Abstract of Israel, (2014), P690, Bank of Israel, Annual Report, 2013, P.37)دوالر تقريبا 34120"إسرائيؿ" حوالي 

ومف المالحظ أف ىذه المستويات تقترب مف نظيرتيا في الدوؿ المتقدمة، مما أوجد انبيار في االقتصاد "اإلسرائيمي" بناًء 
ف تمؾ الصورة ما ىي إال احد أوجو عمى ىذه األرقاـ، ويمكف القوؿ أف دراسة ىذا المؤشر بتأني وتحميؿ أكثر يظير أ

الدعاية الصييونية، اماـ العالـ لجمب مياجريف إلييا مف شتى بقاع المعمورة، وال غريب أف نفيـ ىذا المستوى الذي 
وصؿ اليو متوسط الدخؿ الفردي إذا عرفنا أف حجـ التحويالت واليبات المالية بدوف مقابؿ التي تقدميا الجاليات 

، كما (87: 1990)ربيع، الـ سنويا، باإلضافة إلى أشكاؿ الدعـ المالي الرسمي مف الواليات المتحدة وأوروباالييودية في الع
يمكف معرفة الحجـ الحقيقي لمتوسط الدخؿ الفردي مف الناتج المحمي اإلجمالي إذا عممنا أف إجمالي الديف العاـ في 

، مما (Bank of Israel, Annual Report, 2013, P.37)اإلجمالي % مف الناتج المحمي6704وصؿ إلى  2013"إسرائيؿ" لمعاـ 
       يرفع مف حصة الفرد مف ىذا الديف . 

 تجنيد مستوى مرتفع ودائم من التمويل الخارجي -2
( تجربة إنمائية أذىمت الكثير 1973-1950شيد االقتصاد "اإلسرائيمي" في العقود األولى مف قياـ الكياف الصييوني)

تميف في االقتصاد السياسي في العالـ، إذ ساد االرتفاع في معدؿ النمو يفوؽ عدد مف الدوؿ، رغـ القيود التي مف المي
أحاطت باالقتصاد "اإلسرائيمي" التي يستحيؿ في ظميا أف تسود حالة اقتصادية جيدة في الدولة، وقد حقؽ زيادة كبيرة في 

، ولقد بدأت "إسرائيؿ" نشأتيا (112، 1985)عكور، %1003نوي قدره %، ومعدؿ س600الناتج القومي اإلجمالي وصمت إلى 
، وىو أحد نماذج اإلنماء عف (49: 1983، سخيطة، 104، 1997كداوي، )بما يعرؼ في األدبيات االقتصادية باالستزراع االقتصادي
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ألرض، إلى التراب الفمسطيني طريؽ االستعمار االستيطاني، حيف نقؿ الماؿ والمياجريف والميارات الفنية مف شتى بقاع ا
قسرًا في ظؿ المصالح االستعمارية العالمية تحت شعار حؿ المسألة الييودية، وقد تـ النقؿ دفعة واحدة إباف االنتداب 
ليتـ احتالؿ األرض والعمؿ ورأس الماؿ والسوؽ واإلدارة والمعرفة الفنية، وقد أشارت تقارير البنؾ المركزي "اإلسرائيمي" 

التجربة لـ يكف ليكتب ليا النجاح لوال التدفؽ الضخـ مف المعونات والمساعدات واليبات إلى "إسرائيؿ"، وقد أف ىذه 
ساعد ىذا التدفؽ مف األمواؿ عمى زيادة حجـ مواردىا المتاحة لالستخدامات المختمفة، وارتفاع االستثمارات دوف المساس 

% سنويًا، ووصمت جممة الموارد المتاحة 10ع مف النمو يصؿ إلى بنفقات الدفاع واألمف، األمر الذي حقؽ معدؿ مرتف
 % .    72خالؿ تمؾ المدة المذكورة  إلى حوالي 

: فيناؾ المصادر المحمية (1985:30، عبد الخالؽ، 128: 1990)ربيع، يقـو االقتصاد "اإلسرائيمي" بتمويؿ ميزانيتو مف عدة جيات 
مية مف ناحية أخرى، ويموؿ جانب كبير مف الميزانية عبر برامج خارجية، الذاتية، وقروض أخرى مع المصارؼ العال

تتمثؿ أواًل في المعونات الخارجية األمريكية التي تحصؿ عمى الجزء األكبر منيا في المعونات االقتصادية مف ناحية، 
ح غير المباشرة والبرنامج والمعونات االمنية، وعالقات التعاوف االستراتيجي باإلضافة إلى اإلجراءات الخاصة والمن

 (1990:125)ربيع، الثاني تحصؿ عمييا مف الدوؿ األوروبية، وكذلؾ التعويضات التي تحصؿ عمييا مف ألمانيا الغربية
كبرنامج ثالث، كما تحصؿ "إسرائيؿ" عمى معونات خاصة مف الجاليات الييودية كبرنامج رابع ما بيف األفراد، 

اء الييودي الموحد، ونداء "إسرائيؿ" الموحد، والوكالة الييودية، باإلضافة إلى منظمة سندات والمنظمات الييودية مثؿ الند
وتزداد ىذه التبرعات، بشكؿ كبير في فترات "إسرائيؿ")طرح سندات عمى الخزينة "اإلسرائيمية" لخمة التنمية االقتصادية(، 

، وفي عاـ 1955%، عف عاـ 203تبرعات إلى ارتفعت نسبة ال 1956الحروب التي تخوضيا "إسرائيؿ"، ففي عاـ 
المشوخي، )1972% عف عاـ 241، ازدادت بنسبة 1973، وفي عاـ 1966% عف عاـ 310، ازدادت بنسبة 1967

كما تميز االقتصاد "اإلسرائيمي" وتوجو كافة اإلمكانات المتاحة لبناء كياف اقتصادي ضخـ، ، (1985:30، عبد الخالؽ، 1979:49
% مف 20ما يقارب مف  1970-1950لواردات المستمر، وبمغ المتوسط ليذا الفائض خالؿ المدة مف بظاىرة فائض ا

 ومف أىـ أشكاؿ المعونات التي تحصؿ عمييا "إسرائيؿ":الناتج القومي اإلجمالي، 
 ( التعويضات األلمانية:1)

، وبمغت قيمة 1952سبتمبر  10حصمت "إسرائيؿ" عمى تعويضات ألمانية، بموجب اتفاقية التعويضات األولى، في 
، وىي تعتبر أمواؿ 1953مميوف دوالر، وذلؾ بأسعار سنة  846مميوف مارؾ ألماني، أي ما يساوي  3450االتفاؽ 

ضخمة جدًا في حينو. وكانت ىذه المبالغ في شكؿ مشتريات بضائع ألمانية وأوروبية، سددت عمى مدار مدة االتفاقية 
 إسرائيؿ" عند ىذا الحد، بؿ وقعت أكثر مف اتفاقية مع ألمانيا قيؿ انتياء مدة العقد األوؿعامًا، ولـ تقؼ " 12البالغة 

 .    (125: 1990ربيع،  ، 150: 2004حسيف أبو النمؿ، )2003لمحصوؿ عمى أكبر قدر مف المساعدات حتى عاـ 
 ( المساعدات الخاصة مف الجاليات الييودية:2)

أبو النمؿ، ، 143: 1990)ربيع، تحويالت األقراد الييود أو المنظمات الصييونية في الخارجعمى  يعتمد االقتصاد "اإلسرائيمي"

% مف إجمالي التدفقات المالية التي تحصؿ عمييا "إسرائيؿ"، 60-%50، وتصؿ ىذه المساعدات إلى حوالي (156: 2004
% مف إجمالي المساعدات التي 97حوالي  ، اذ شيد عجزًا في الميزاف التجاري، بمغت ىذه المساعدات1985وفي عاـ 

 تمقتيا، أو ىذا االرتفاع نتيجة لتحويؿ القروض األمريكية المقدمة إلسرائيؿ إلى منح بالكامؿ ال ترد.
، وتستحؽ (1990:143)ربيع، كما تحصؿ "إسرائيؿ" عمى قروض وىبات، في شكؿ سندات تصدرىا الحكومة "اإلسرائيمية"

ر، تسمى "سندات الديف اإلسرائيمي"، بنسبة فائدة قميمة جدًا، وىي تشبو القروض طويمة سنة أو أكث 15السداد بعد 
األجؿ، التي تسدد عمى عشرات السنيف، أيضًا، بفائدة منخفضة، وتتمقى "إسرائيؿ" الكثير مف األمواؿ، في ىذه األشكاؿ 
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ع ىذه السندات، في أوقات الحروب، مف القروض واليبات، كما تقوـ "إسرائيؿ" بتحصيؿ مبالغ كبيرة، مف خالؿ بي
مف خالؿ تحويالت "الوكالة الييودية" في  1990مميوف دوالر عاـ  350واألزمات المالية، لذلؾ حصمت عمى حوالي 

 1991الخارج لتمويؿ عممية استيعاب المياجريف الجدد، مف خالؿ حممة تبرعات قامت بيا ىذه الوكالة، وفي عاـ 
 .(50: 8199النجار، )ف دوالرمميو  1228حصمت عمى مبمغ 

 ( المساعدات األمريكية:3)
األكبر بالنسبة لمبمداف التي تتمقى الدعـ األمريكي، ووصؿ اجمالي  تحتؿ الحجـ "إلسرائيؿ" األمريكيةالمساعدات ظمت 

( %55، بيف المساعدات العسكرية مف ناحية)(Sharp,2015:29)مميار دوالر 118حوالي  2013تمؾ المساعدات حتى 
مميار دوالر، ولـ تكف ىناؾ اتفاقيات رسمية بيف 53%(، وبقيمة 45مميار، والمساعدات االقتصادية األخرى) 65وبقيمة 

ف نالت "إسرائيؿ" أكثر مف الذي كانت تتوقعو مف مساعدات ودعـ مادي 1975"إسرائيؿ" والواليات المتحدة قبؿ عاـ  ، وا 
عمى شكؿ تكنولوجيا متطورة في مجاالت عديدة، كالزراعة والصناعة  كبير عف طريؽ الجاليات الييودية األمريكية،

المدنية والحربية وغيرىا. وتتمتع "إسرائيؿ" بوصوؿ صادراتيا إلى األسواؽ األمريكية، بدوف صعوبة في اإلجراءات 
 الجمركية كما يحدث مع الدوؿ األخرى ألف "إسرائيؿ" تحصؿ عمى تسييالت عدة، في ىذا المجاؿ.

، شكمت أكثر مف نصؼ 1985-1950مميار دوالر فيما بيف  31.6لمساعدات والقروض األمريكية "إلسرائيؿ" بمغت ا
مميار دوالر، كما ارتفعت نسبة المساعدات مف  61الرساميؿ التي تدفقت عمى "إسرائيؿ"، خالؿ المدة نفسيا، والتي بمغت 

، إذ تقـو (2004:101أبو النمؿ، )1985%، سنة 100لى ، إ1965%، سنة 7جممة التحويالت األمريكية "إلسرائيؿ"، مف 
الواليات المتحدة األمريكية، كؿ فترة، بتحويؿ القروض طويمة األجؿ إلى منح ال ترد، وذلؾ كنوع مف أنواع المساعدات 

 التي تقدميا ليا.
تعطييا البنوؾ األمريكية ، منحت الواليات المتحدة األمريكية "إلسرائيؿ" ضمانات حكومية لمقروض التي 1992وفي عاـ 

، صمف برنامج )عشر سنوات(، باإلضافة إلى ضمانات قروض بمميار (Sharp,2015:27)ليا، بمبمغ عشرة مميارات دوالر
قامة ليـ. (37: 1988النجار،)1993دوالر في عاـ   لكي تقـو بتوطيف أكبر عدد مف المياجريف الييود وتوفير فرص عمؿ وا 

فقات المالية الخارجية ألغراض اقتصادية أىميا سد العجز الداخمي في ميزاف المدفوعات ووقؼ واستخدمت "إسرائيؿ" التد
تفاقـ الديوف الخارجية، وتضييؽ الفجوة بيف العرض والطمب بتمويؿ رأس الماؿ المحمي عف طريؽ العرض الخارجي 

، باإلضافة الى محاولة إحداث توازف (389: 1991" نافعة،))االستيراد(، استنادًا إلى أف صافي االستيراد يمثؿ الفجوة الخارجية
 في سوؽ العمؿ بسبب استقداـ المياجريف، وارتفاع نسبة البطالة.

 االتفاقيات االقتصادية مع الخارج -3
نشاطو بعالقات اقتصادية قوية مع الدوؿ األوروبية التي دعمت وجوده، ويجب أف ندرؾ قدرة  لكياف "اإلسرائيمي"بدأ ا

خالؿ االتفاقيات عمى تحقيؽ مكاسب اقتصادية كبيرة أو الحصوؿ عمى أحدث التطورات التكنولوجية في  إسرائيؿ مف
العالـ، إذ عقدت "إسرائيؿ" عددًا مف االتفاقيات لمتعاوف االقتصادي مع الدوؿ االخرى، منيا اتفاقية تجارية مع االتحاد 

، و"اتفاقية تحرير التجارة" عاـ 1962فة الجمركية الغات عاـ ، وانضمت الى االتفاقية العامة لمتعري1961االوروبي عاـ 
ـ، واتفاقية التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي عاـ 1970، واضيؼ الييا بروتوكوؿ التعاوف االقتصادي عاـ 1970
تعاوف ـ، ثـ ُأضيؼ إلييا بروتوكوؿ لم1979، ومذكرة التفاىـ المشترؾ بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة عاـ 1975

 23خصص مبمغ  1991ـ، وفي عاـ 1987االقتصادي المشترؾ في المجاالت الصناعية والعممية والتعاوف المالي 
مف خالؿ ميزانية االتحاد األوروبي، وخارج نطاؽ البروتوكوؿ المالي لمتعاوف العممي فيما  (30: 1995األفندي، )مميوف يورو

استطاعت إسرائيؿ التوقيع  1995ناعية، ومعدات أمنية، وبعد عاـ بيف الجانبيف، في نطاؽ عدة صناعات طبية، وص
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اتفاقية أخرى لمنع االزدواج الضريبي، باإلضافة  42اتفاقية ثنائية مع دوؿ أخرى لحماية االستثمار، وحوالي  24عمى 
يمي في خمؽ االنفتاح اتفاقية لمبحث العممي والتطوير، ويرى الباحث أف تمؾ االتفاقيات أفادت االقتصاد اإلسرائ 28الى 

مما عزز مف فرص االقتصاد اإلسرائيمي في االقتصادي، وساعدت عمى إزالة الحواجز الجمركية وحررت االستيراد، 
واحتراؽ المقاطعة االقتصادية  اإلقميمي،االنخراط في االقتصاد الوصوؿ الى العولمة، في ظؿ تعذر الفرص اماميا في 

 العربية  .
تبر العالقات األمريكية "اإلسرائيمية" مف أقوى العالقات التي تربط بيف أي بمديف، إف لـ تكف أقواىا ومف ناحية ثانية، تع

عمى اإلطالؽ، وقد تعززت ىذه العالقات بيف البمديف بعقد اتفاقيات عدة بيف "إسرائيؿ"، والواليات المتحدة األمريكية، كاف 
إلى إلغاء الرسـو الجمركية، والحواجز التجارية المفروضة عمى  ، وتيدؼ1985أىميا اتفاقية التجارة الحرة، في عاـ 

انسياب التجارة بيف البمديف، عمى مدار عشر سنوات، منذ توقيع االتفاؽ، يتـ خالليا تحرير التجارة، وىناؾ مذكرة التفاىـ 
صيص مبالغ ضخمة ، وساعدت عمى تطور الصناعات العسكرية "اإلسرائيمية"، وتخ1979عاـ  التي وقعت بيف البمديف

وحدىا، وقد أدت ىذه االتفاقيات إلى  لتطوير الطائرات المقاتمة "اإلسرائيمية"، وىو ما لـ تكف "إسرائيؿ" تستطيع القياـ بو
إلى  1995الحرة عاـ   مع وصوؿ اتفاقية التجارةو  صادراتيا إلى الواليات المتحدة األمريكية في نفس العاـ، حجـزيادة 

لزيادة في الصادرات "اإلسرائيمية" إلى الواليات المتحدة األمريكية، إذ أصبح عدد السمع المستفيدة مف منتياىا، تصاعدت ا
 . اإلعفاءات الجمركية كثيرة جدًا، شممت األدوات الكيربائية وصادرات األغذية

 التطبيق الواسع لمفيوم القطب االقتصادي  -4
ثيفة التأثير عمى القطاعات االقتصادية األخرى، في إطار المنبع مف القطب االقتصادي ىو المجاؿ الذي يتمتع بروابط ك

)عيسى، ناحية، وفي إطار المصب مف ناحية أخرى، ويطمؽ عميو بمغة أخرى قوى دفع إلى اإلماـ وقوى دفع إلى الخمؼ

قتصاد وتفترض األدبيات االقتصادية وجود عدد مف الشروط التي توفرت لتطبيؽ ىذا المفيـو في اال، (1986:21
"اإلسرائيمي"، وأىميا توفر رأس ماؿ بحجـ كبير جدًا، ومستوى متقدـ مف التكنولوجيا، كما تتطمب شبكة واسعة مف 
التجييزات األساسية والبنية التحتية والمرافؽ العامة، ومصادر الطاقة، باإلضافة إلى االعتماد عمى األيدي العاممة 

في تحويؿ كافة أنشطتيا االقتصادية مف الصناعة والزراعة وغيرىا إلى  المدربة والمتخصصة، ولقد نجحت "إسرائيؿ"
أقطاب نظرا إلى حجـ التمويؿ الذي تمقتو مف حمفائيا مف الغرب ومف ييود العالـ، والميارات المدربة التي وصمت إلييا 

عويضات األلمانية، وقد اوجد أثناء اليجرات الييودية المتعاقبة، باإلضافة إلى التكنولوجيا التي تمقتيا في إطار الت
االنتداب البريطاني إباف تواجده عمى فمسطيف في القرف الماضي، شبكة واسعة مف الطرؽ والتجييزات في البنية التحتية 

، وقد ساىمت (A Survey of Palestine, Vol.1, Vol.2)بما فييا الطرؽ والسكؾ الحديدية والمطارات، ومحطات الطاقة وغيرىا
الستراتيجية مع الغرب في تطوير التجارة الخارجية وتزويد االقتصاد "اإلسرائيمي" بما يمزمو مف مواد خاـ، العالقات ا

واستيعاب فائض اإلنتاج لدييا، ويمكف القوؿ أف القطب االقتصادي يستطيع القياـ بتحريؾ عجمة االقتصاد والتنمية ودفع 
 سرائيمي" بيف الحيف واآلخر .معدالت النمو بوتائر سريعة، كما يشيد االقتصاد "اإل

  ارتفاع األىمية النسبية لقطاع الصناعة، والتخصص في اإلنتاج عالي التقنية -5
تحاوؿ إسرائيؿ االلتفاؼ عمى أزمتيا البنيوية التي واكبت إنشائيا وتطورىا، وذلؾ بمحاولة التخمص مف قيود المساحة 

ئيمي مع الدوؿ المحيطة، لذلؾ يجري االىتماـ بالصناعة بصورة وضعؼ الموارد المحمية، وعدـ تواصؿ الكياف اإلسرا
عامة، وقد ارتفعت نسبة مساىمة القطاع الصناعي في الناتج المحمي اإلجمالي، خالؿ النصؼ الثاني مف الثمانينات 

رات وخاصة الصناعات العسكرية، وما تتميز بو مف قد ،(2005:120جريس، )وحتى منتصؼ التسعينات، وبدرجة ممحوظة
دخاؿ تقنيات حديثة عمى  تكنولوجية متقدمة، تمكنيا مف تسخير الصناعات المدنية لخدمة الصناعات العسكرية، وا 
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الصناعات الحربية، والتي اشتيرت بيا الصادرات اإلسرائيمية، تحت بند آالت ومعدات إلكترونية، وأيضًا، الصناعات 
يراف مف المجاالت العممية المتطورة، والتي تحتاج إلى نفقات النووية، وصناعات الفضاء الخارجي. ويعد ىذاف األخ

عالية لتغطيتيا، مما يؤثر عمى القطاعات االقتصادية األخرى، ولقد قفزت مساىمة التكنولوجيا المتقدمة في الصادرات 
 1و5 % مف اجمالي الصادرات وبقيمة30ـ إلى ما نسبتو 1972مميوف دوالر عاـ  103% بقيمة 705إلى  الصناعية

، وال يخفي قادة إسرائيؿ اىتماميـ بالتكنولوجيا عالية الجودة بدءًا مف بف (1988:232إبراىيـ، )ـ1983مميار دوالر عاـ 
غوريوف وصوال إلى بيرس الذي يقوؿ " أف المستقبؿ مع التكنولوجيا وفي الشئوف العسكرية ال يكفي أف تمتمؾ الحداثة، 

وقادت حرب الخميج الثانية إسرائيؿ إلى التخصص في "، (Senor, Singer, 2011, 273)لغدبؿ مف الواجب أف تمتمؾ تكنولوجيا ا
( الذي ترى فيو الحؿ السحري الذي يحقؽ ليا ميزة نسبية في اإلنتاج، high tech)(2001:132النقيب، )اإلنتاج عالي التقنية

مي الذي يمكف أف توفره اقتصاداتيا بسيولة وال يتطمب موارد كبيرة إلنتاجو، بؿ يتطمب نفقات عالية مف البحث العم
ويسر، وقد ساىمت الصناعة األمنية وال تزاؿ في نمو وتطور الصناعات عالية التكنولوجيا في "إسرائيؿ"، وتغطي تمؾ 

شيكؿ جديد  مميار 94الصناعات عالية التكنولوجيا كافة الصناعات األمنية، وقدر الناتج اإلجمالي ليذا النوع حوالي 
 ,Statistical abstract of Israel)ـ2008% عاـ 17وارتفع بنسبة  (Statistical abstract of Israel, (2010), Tab 20-13)ـ2007ـ لمعا

(2010), Tab 20-7) مف ناتج الصناعات عالية 30، ويمكف القوؿ أف الصناعات األمنية "اإلسرائيمية" تشكؿ حوالي %
 (3)جدوؿ(50، 2013ليفشتس، )التكنولوجيا

 ( ىيكل الصادرات الصناعية اإلسرائيمية3جدول رقم )
 2013          2000                 1990        البند

 النسبة % القيمة  $ النسبة  % القيمة  $ النسبة % القيمة  $
 43 20121 53 11188 30 2278 صادرات عالية التكنولوجيا

 37 16992 23 4833 31 2390 صادرات متوسطة
 13 6041 15 3171 20 1537 صادرات اقؿ مف المتوسط

 7 2907 12 1812 19 1492 صادرات منخفضة 
 100 46060 100 21005 100 7697 إجمالي القيمة )مميوف $(

 ,Statistical Abstract of Israel, Vol 65ـ مف 2013، 2010، وأرقاـ   Statistical Abstract of Israel, No.54, 2003, Tab 16-7ـ، مستمدة مف 2000أرقاـ 

2014, Tab 16-11  
  أىمية العنصر البشري المدرب عمى التقنيات العالمية . -6

اىتمت "إسرائيؿ" منذ البداية بالعنصر البشري مف خالؿ توفير الخدمات الصحية، التعميمية، والرعاية االجتماعية لسكانيا 
ادي، بالرغـ مف ضعؼ مواردىا الخاـ الطبيعية، والدور المتنامي مف نمو اقتص "إسرائيؿ"الييود، مف خالؿ ما حققتو 

الذي تمعبو الصناعة، وقطاع التكنولوجيا المتقدمة، وأثر نظاـ التعميـ المتقدـ والخبرات العممية الوافدة إلى "إسرائيؿ"، 
سرائيمية" نسبة ال يستياف تخصص المؤسسات "اإلباإلضافة إلى دور الباحثيف والعمماء، في تنمية الصناعات العسكرية، و 

بيا مف إجمالي الناتج المحمي لمبحث العممي مف أجؿ دفع عممية التنمية والوصوؿ إلى معدالت رفاه عالية إلبقاء عوامؿ 
 Statistical abstract of)(2012دوالر) 1303الجذب لممياجريف، وتصؿ حصة الفرد مف االنفاؽ عمى البحث العممي الى 

Israel, (2014), Tab 26-8) عالما مف  140، وقد أدى ىذا االىتماـ إلى ارتفاع نسبة العمماء التقنيوف في "إسرائيؿ" لتصؿ إلى
شخص( يعمموف في  700412) نسمة، وحوالي 10000لكؿ  135مواطف، وعدد الميندسيف وصؿ الى  10000كؿ 
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مغ مجموع اإلنفاؽ عمى البحوث العممية حوالي ، ولقد شيدت البحوث العممية نموًا مستمرًا، وبالمدني مجاؿ البحث العممي
% عاـ 3والى  ،(1987:101حرب، )ـ1984% عاـ 2و5ـ، ووصمت إلى 1979اإلجمالي عاـ  المحمي % مف الناتج203

، (Statistical abstract of Israel, 2003, Tab 28-14)% مف إجمالي الناتج المحمي408ـ الى حوالي 2001ـ، وقفزت عاـ 1995
فاقت دوؿ متقدمة كثيرة، مثؿ أمريكا، والياباف، وذلؾ لتوافر مراكز  عالية وىي نسبة، (1)2012% عاـ 4سبتو وكانت ن

أبحاث عممية متقدمة، ومجموعة مف الخبراء، في ىذا المجاؿ، باإلضافة إلى التعاوف العممي المشترؾ بيف الشركات 
 األمريكية ونظيرتيا "اإلسرائيمية".

 المبحث السادس 
 ات الضعف في االقتصاد "اإلسرائيمي"تحدي 

يعاني االقتصاد "اإلسرائيمي" مف اختالالت بنيوية تؤرؽ مضجعو، وتحد مف قدرتو عمى االستمرار والبقاء، والمعمـو أف 
، ومف (1988:230)إبراىيـ، ىذه االختالالت ليست عرضية، بؿ ىي دائمة تنبع مف كيانو الداخمي ونمت معو عبر السنوات

 ر الضعؼ في االقتصاد "اإلسرائيمي":أىـ مظاى
 التضخم المالي وارتفاع تكاليف المعيشة -1

تعود جذور التضخـ المالي في "إسرائيؿ" إلى أوائؿ الستينات مف القرف الماضي، إذ يمكف القوؿ أنو مر بثالث 
ي ظؿ فييا التضخـ ينمو ببطء، ولـ يقمؽ : األولى الت(State of Israel, Ministry of Finance, The Israeli Economy, P.14)مراحؿ

المسئوليف "اإلسرائيمييف" في ذلؾ الحيف إذ حافظ عمى معدالت مقبولة، إال أنو سرعاف ما بدأ القمؽ يظير عمى راسمي 
، شكر، 1988:117)إبراىيـ، ـ1973السياسة االقتصادية "اإلسرائيمية" في أوائؿ السبعينات وخصوصا بعد حرب اكتوبر

، إذ قفز المعدؿ إلى البعد ذات الحديف، ومع بداية الثمانينات قفز إلى ما يعرؼ في األدبيات االقتصادية (1992:195
، وىو مقمؽ جدًا ويحتاج إلى جيود جبارة لمقضاء عميو، والتضخـ الموجود في (1984:21)بسيسو، بالتضخـ ذو ثالث حدود

 "إسرائيؿ" يأخذ البعد الحمزوني في ىذا اإلطار   
ـ كاف التضخـ المالي قد بمغ ذروتو مما أجبرىا عمى 1984ا تشكمت حكومة الوحدة الوطنية في "إسرائيؿ" عاـ وعندم

وضعو ومعالجتو في سمـ أولوياتيا، ووضعت لو عددًا مف التدابير كاف أىميا إجراء تخفيض في الموازنة العامة عبر 
، (73: 2001)النقيب،عومة، ووقؼ العمؿ بتعديالت غالء المعيشةتخفيض اإلنفاؽ العاـ، ورفع أسعار السمع االستيالكية المد

%، باإلضافة إلى تقييد السياسة 10كما زادت معدالت ضريبة الدخؿ إلى ( 2)المعروؼ في ذلؾ الوقت ببرنامج "كوال"
د "إسرائيؿ" النقدية، ورفع متطمبات االحتياطي، ورفع سعر الفائدة المصرفي الحقيقي لالئتماف، ومف المعروؼ أف اعتما

عمى الخارج في التمويؿ يجعميا عرضة أكثر مف غيرىا ليذا التضخـ الذي سيتحرؾ إلييا عبر اقتصاد الواليات المتحدة 
وغيرىا مف الدوؿ التي تموليا، كما أف حجـ المساعدات والمنح التي تصؿ إلييا يخمؽ عوامؿ مشجعة لمطمب، ويخمؽ 

الموارد المحمية المحدودة عف مقابمتو، باإلضافة إلى أف التضخـ يأتي عبر فائضا في ذلؾ الطمب، األمر الذي تعجز 
اعتماد االقتصاد اإلسرائيمي عمى استيراد المواد الخاـ، وارتفاع األجور مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاتيا، ويمكف 

إلستراتيجية الصييونية التي تستند القوؿ أف التضخـ في "إسرائيؿ" باإلضافة إلى أسباب األزمة، يأتي نتيجة المخططات ا

                                                 
يًب جؼم بؼض انببحزٍُ َشوٌ بذاَت انخذهىس فٍ اهخًبو انسبست فٍ إسشائُم ببنبحذ انؼهًٍ، نهًضَذ % فمظ، 4% انً 4,8ؼهًٍ يٍ َالحع حشاجغ َسبت االَفبق ػهً انبحذ ان( 1)

 183اَظش: يصطفً، يهُذ، انًؤسست االكبدًَُت اإلسشائُهُت، ص

ألسؼبس، بهذف انحفبظ ػهً يسخىَبث انًؼُشت، ولذ ولؼج حهك االحفبلُت ، وهٍ احفبلُت سفغ األجىس حهمبئُبً وفك اسحفبع اCost Of Living Allowancesيسخُبظ يٍ  (2)

و،1987فٍ َُبَش  " انهسخذسوث"، ، ويب َؼشف ببنُمببت انؼبيت نهؼًبلكم يٍ انحكىيت
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أساسًا عمى اإلنفاؽ العسكري الضخـ، وتخصص ىذا اإلنفاؽ عمى التسمح وتمويؿ أعماؿ االستيطاف وتمويؿ حركة 
 اليجرة الييودية والمحافظة عمى األمف في المناطؽ المحتمة

 . أزمة البطالة والمديونية الخارجية -2
 ,Bruno, 1998 17: 1987)عبد اهلل، البرغوثي، اقتصادية مستعصية واكبت ومازالت تواكب تطوره يمر االقتصاد "اإلسرائيمي" بأزمات

، وذلؾ رغـ القفزات النوعية المحققة في مجاالت األداء الكمي لالقتصاد، ومف تمؾ المشكالت الديوف الخارجية، وتمر (,18
 البطالة،"إسرائيؿ" منذ بداية الثمانينات في انحدار تدريجي نحو انتشار 

 ( تطور العمل والبطالة في إسرائيل) ألف نسمة(4جدول رقم )
 نسبة البطالة البطالة العمالة قوة العمؿ 15السكاف فوؽ  السنة

1960 1341 735 70108 34 406 
1970 2032 1001 96302 3802 308 
1980 2660 1318 125405 6306 408 
1990 3201 1649 149109 158 906 
2000 4486 2435 222102 21308 808 
2010 5488 3147 3034 209 606 
2013 5775 3677 3449 228 602 

 ,Statistical Abstract of Israel, Vol 65ـ مف 2013، وأرقاـ   Statistical Abstract of Israel, No.54, 2003, Tab 12-1ـ، مستمدة مف 2000ـ، 1990أرقاـ 

2014, Tab 16-11 
، وتراجع االستيالؾ، والعجز التجاري وسوء توزيع الدخؿ بيف فئات (21: 1988صالح، )اطميف عف العمؿوازدياد نسبة الع

، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية)مدار(، المشيد 1990:236)ربيع، المجتمع بسبب رصد "إسرائيؿ" موارد ىائمة لخدمة اإلنفاؽ العسكري

، وتشير تقديرات الجيات المختصة في "إسرائيؿ" أف اإلضرابات ـ،(6/1/2004، 2، السنة59ع ـ،18/2/2003، 1، السنة14اإلسرائيمي، ع
 2003-2002والتشويشات في العمؿ عادة ما تمحؽ خسائر فادحة، إذ أف خسارة االقتصاد "اإلسرائيمي" في إضرابات 

نئ في ذلؾ الحيف، وتبعا لذلؾ مميار شيكؿ بسبب إضرابات الموا 205مميار شيكؿ، باإلضافة إلى  208بمغت حوالي 
% مف المجتمع "اإلسرائيمي" يرزح تحت خط الفقر، كما أدى االىتماـ باإلنفاؽ العسكري إلى عجز دائـ في 16 فإف

الموازنة، وحدوث تناقض مستمر بيف الحكومة واليستدروت حوؿ استغالؿ المخصصات المالية، كما يواجو االقتصاد 
د في المرافؽ والقطاعات االقتصادية مثؿ القطاع السياحي، وتدىور قيمة االستثمارات "اإلسرائيمي" موجات مف الركو 

الخارجية، وتراجع في قطاعات البناء، والصناعة والتصدير، ومف مظاىر األزمة كذلؾ انخفاض الناتج القومي بيف 
 . (203: 2004)أبو النمؿ، الحيف واآلخر، ووصولو إلى معدالت سالبة

 كري الضخم، واقتصاد الحرب الدائماإلنفاق العس -3
كانت المؤسسات العسكرية في بداية تكويف الدولة الييودية عبارة عف ميميشيات مسمحة، تـ تدريبيا بإشراؼ االنتداب 
البريطاني، باإلضافة إلى ورش صغيرة، أخذت أحيانا الطابع السري، ثـ تحولت تمؾ الميميشيات إلى ما يسمى بجيش 

مي"، وتحولت الورش إلى مصانع كبيرة، لتصنيع األدوات الحربية، مثؿ محركات الصواريخ، والمدافع، الدفاع "اإلسرائي
، وليس مف الغريب أف ينظر إلى االقتصاد "اإلسرائيمي" في الوقت الراىف بأنو (.Aharoni, 1991, p.p 264, 265)والرشاشات

، إذ تخصص الجزء األكبر مف الموارد المالية (110: 1997كداوي، ، 79: 1986)أىويدي، اقتصاد عسكري أو اقتصاد الحرب الدائمة
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اإلنفاؽ العسكري، ويتمتع القطاع العسكري "اإلسرائيمي" بكافة األولويات في التنمية وتخصيص  والمادية لتغطية
باإلضافة ، وقد خاضت "إسرائيؿ" زىاء ثمانية حروب مع الدوؿ المحيطة واألرض المحتمة، (39: 1997)كداوي، الموارد

عادة تسميح جيشيا ، (50: 2013ليفشتس، )لالنتفاضة الفمسطينية، وكاف عمييا أف تدفع ثمنا باىظا لمواجية آثار عدوانيا، وا 
: 1985عكور، )ـ1973وتفيد اإلحصاءات أف "إسرائيؿ" قد خسرت الجزء األكبر مف مواردىا العسكرية في حرب أكتوبر عاـ 

المزيد مف التدىور عمى االقتصاد االسرائيمي، وأضافت تدىورا آخر في حرب لبناف عاـ ، وقد أكممت حرب الميطاني (114
، وبات مف المستحيؿ عمى االقتصاد "اإلسرائيمي" لمممة جراحو، واضطر إلى االنسحاب مف لبناف (1984:21بسيسو، )ـ1982

 ،     (165 1985:)سعد، االقتصاد االسرائيمي تحت وطأة التدىور االقتصادي
 وضيق سوقيا المحمية  صغر حجم الدولة، وندرة الموارد الطبيعية، -4

كيمو متر مربع، واألراضي الصالحة لمزراعة مف ىذه المساحة محدودة،  145ألؼ و 22تبمغ مساحة "إسرائيؿ" حوالي 
الفمسطينية بشكؿ عاـ تميؿ ، واألراضي (Statistical Abstract of Israel, 2014, Tab.1-1)وىي ال تزيد عف ثمث المساحة المذكورة

إلى التصحر، وقمة سمؾ التربة وانعداـ الخصوبة، والطبيعة الصخرية في غالبيا، وتفتقر فمسطيف إلى المواد األولية 
، وقد (96: 1997)كداوي، ، وتقتصر وجود تمؾ المواد عمى ما يوجد في البحر مف فوسفات وبوتاس(87: 1987حرب، )الالزمة

، كما تفتقر البالد إلى الموارد (13: 1970يوسؼ، ،  Bafman, 2014, 3  )لنفط في العقد الثاني مف ىذا القرفاكتشفت بعض منابع ا
الطبيعية كالمياه والطاقة، ما جعميا تستغؿ ىذه الموارد االستغالؿ األمثؿ لتمبية احتياجاتيا، وتعتبر المياه مف أكبر 

، والتنمية الزراعية خاصة، فالكميات المتاحة ال تكفي لسد حاجاتيا، المشاكؿ التي تواجو االقتصاد "اإلسرائيمي" عامة
لذلؾ تحاوؿ "إسرائيؿ" في أي اتفاقيات مع الدوؿ العربية المجاورة السيطرة عمى أكبر جزء مف مناطؽ التدفقات المائية 

ة التي يقع فييا وادي واآلبار، ولو كانت خارج أراضييا، ومثاؿ ذلؾ إصرارىا عمى االحتفاظ بيضبة الجوالف السوري
األردف األعمى ومنابع نير األردف في الجنوب المبناني، كما تؤثر المساحة الصغيرة عمى نطاؽ السوؽ المحمية، فيي ال 
تكفي لتكوف وعاء لتنفيذ أحالـ "إسرائيؿ" االقتصادية في التوسع، إضافة لالنخفاض النسبي لحجـ السكاف مقارنة مع 

 (15: 1985لؽ،)عبد الخاالدوؿ المحيطة
 ، تراكم الديونالعجز الدائم في ميزان المدفوعات، و  -5

ترى األدبيات االقتصادية أف العجز في الميزاف التجاري "اإلسرائيمي" يرتبط ارتباطا وثيقا بالعجز في ميزاف المدفوعات، 
تشجيع  مزيدا مف اليجرة الييودية إذ يزداد اإلنفاؽ عمى االستيراد لتغطية المصالح العسكرية واألمنية عمى حد سواء، ول

إلييا باإلضافة إلى التوسع االستيطاني وشف العدواف عمى الدوؿ المحيطة، وتؤدي الزيادة في اإلنفاؽ إلى زيادة الضغط 
، الذي يؤدي بدوره إلى ازدياد حاجة "إسرائيؿ" إلى المساعدات والدعـ الخارجي (134: 1997)كداوي، عمى ميزاف المدفوعات

مميوف  346مميوف دوالر، قفز إلى  285ـ وصؿ العجز في ميزاف مدفوعاتيا إلى 1950ة ىذا العجز، وفي عاـ لتغطي
فوصؿ العجز في ميزاف  1980مميوف دوالر، أما عاـ  1262إلى  1970، بينما وصؿ عاـ 1960دوالر عاـ 

عجز المزمف إلى فرض الضرائب الجديدة، مميوف دوالر، وتمجأ "إسرائيؿ" لمواجية ال 3776المدفوعات "اإلسرائيمي" إلى 
كما تمجا إلى سحب األمواؿ مف أرصدتيا مف العممة الصعبة، حتى يقترب مف خط األماف وىو الحد األدنى المسموح 
لمحفاظ عميو لمستوى العمالت األجنبية، ويؤدي العجز كذلؾ إلى تراكـ الديوف، مما يجعؿ االقتصاد "اإلسرائيمي" يستعيف 

 كثر فأكثر بالقروض أ
وتدفع "إسرائيؿ" عبئا ضخما لسداد ديونيا، لـ تصؿ إليو إي دولة أخرى وىذا المستوى مف المديونية ىو تعبير واضح 

وفي النياية، يؤدي الديف العاـ إلى تراجع االقتصاد ودخولو في  ،(115-114: 1985)عكور، الزمة االقتصاد اإلسرائيمي وضعفو
ويمكف ، (33: 1989)زكي، وأزمات اقتصادية خطيرة تمس االقتصاد بأكممو ويثقؿ كاىمومراحؿ صعبة جدًا وحدوث ىزات 
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رؤية حجـ الديف العاـ مف خالؿ اإلحصاءات إذ يشير تقرير بنؾ "إسرائيؿ" أف نسبة الديف العاـ إلى الناتج المحمي 
، بينما وصمت عاـ (Bank Of Israel, 2013, Tab.1/3, p.37)ـ2012-ـ2008% خالؿ المدة 7105تراوحت حوالي اإلجمالي 
% مف الناتج المحمي اإلجمالي، وقد 302%، وقد وصمت نسبة العجز الحكومي في ىذا العاـ إلى 6704ـ إلى 2013

مميوف دوالر  366مميار و 95ـ إلى 2010مميوف دوالر عاـ  842مميار و107انخفض إجمالي الديوف الخارجية مف 
، وىناؾ ضعؼ في قدرة االقتصاد واستمراره بالحصوؿ عمى (Statistical Abstract of Israel, 2014, Tab.15-6)ـ2013عاـ 

 ,Statistical Abstract of Israel, 2014 )مميوف دوالر( 4357القروض إذ وصؿ صافي االحتياط مف العممة الصعبة رقمًا سالبا)

Tab.15-1) 
 التبعية لمعالم الخارجي -6

االقتصاد "اإلسرائيمي" إلى المجوء لالستيراد مف الخارج بدرجة واسعة جدًا، وذلؾ مف دفعت ندرة الموارد وضيؽ السوؽ 
أجؿ تغطية كافة ما تحتاجو مف المواد األولية والسمع الوسيطة، ويحتسب بعض االقتصادييف العرب ليذا المفيـو ما 

ـ أف درجة التبعية لمخارج 1993لعاـ  لبشريةوأشارت تقارير التنمية ا، (108: 1997)كداوي، يعرؼ بدرجة االنفتاح عمى الخارج
ويرى الباحث  ،(UNDP Human Development Report, 1993, 204)% مف إنتاجيا7506في االقتصاد "اإلسرائيمي" وصمت إلى 

ي أف كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي تتقاسـ ميمة حماية االقتصاد اإلسرائيمي، ومنحو األفضمية ف
 استقباؿ الصادرات، وفي دعمو بكافة ما يحتاجو ولو كانت ىذه االحتياجات محظورة عمى دوؿ أخرى، ويمكف القوؿ أف

 Statistical)% مف حاجتيا منيا13 استوردت إلى الواليات المتحدة، بينماـ 2013عاـ % مف الصادرات "اإلسرائيمية" 26

Abstract of Israel, 2014,Tab 16-5, P.777) ،مف احتياجاتيا منيا، 45وتستورد  إلى أوروبا،مف الصادرات % 41 ما أفك %
ذا أضفنا كافة المساعدات والمنح واليبات التي تتدفؽ سنويًا إلى االقتصاد "اإلسرائيمي"، فاف اقتصادىا سيعاني عجزًا  وا 

اعتمادىا عمى المصادر الخارجية سواء  في الميزاف التجاري وتظؿ تابعة لمخارج ماليًا وتجاريًا، وتزداد يوما بعد يـو درجة
 283، وقد تضاعفت وتيرة نمو الموجودات بالعممة األجنبية (65: 37: 1985)عبد الخالؽ، الواليات المتحدة، أو االتحاد األوروبي

 ,Statistical Abstract of Israel)مرة 75ـ، بينما تضاعفت الوتيرة لنمو المطموبات 2013ـ إلى 1970مرة خالؿ المدة مف 

2014, Tab15-6 P752)، 
 االستنتاجات 

عمى القطاعات االقتصادية الميمة في الدولة كالزراعة والتعميـ والصحة  يحتفظ القطاع العاـ في "إسرائيؿ" بسيطرتو -1
 ىداؼ القومية إلسرائيؿاألوغيرىا مما يجعؿ االقتصاد "اإلسرائيمي" في خدمة النظاـ السياسي لمدولة، وتحقيؽ 

ـو المؤسسات العسكرية بدور ىاـ في تشكيؿ وتوجيو االقتصاد "اإلسرائيمي"، مف جانب مساىمتيا في القطاعات تق -2
 المدنية، كالصناعة، وخاصة  فائقة التكنولوجية منيا وبناء المستعمرات االستيطانية.

ؿ الذي يحدث بيف الحيف مواجية الخم 1985استيدفت برامج اإلصالح االقتصادي التي اتبعتيا "إسرائيؿ"، منذ  -3
واآلخر في االقتصاد "اإلسرائيمي"، دوف المساس بجوىر األزمة االقتصادية الذي يتمثؿ في ارتفاع معدالت البطالة 

 وارتفاع نسبة التضخـ باإلضافة إلى محاولة إصالح العجز الدائـ في ميزاف المدفوعات. 
ة االستثمارات والمدخرات لتمبية احتياجات المياجريف، مما أدى ساعدت موجيات اليجرة منذ نشأة "إسرائيؿ"، في زياد -4

 إلى زيادة النشاط االقتصادي، كما وفرت اليجرة زيادة كبيرة في العمماء واليد العاممة الفنية والمدربة.
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سياسية أثرت  ارتبط النمو االقتصادي "اإلسرائيمي" بمدى االستقرار السياسي، إذ تعاني "إسرائيؿ" باستمرار مف تقمبات -5
في نموىا االقتصادي، وذلؾ بسبب طبيعة وجودىا في المنطقة العربية ولذلؾ فإف النمو الحقيقي لمدولة الييودية سيظؿ 

 مرىونًا بمدى استقرارىا السياسي، رغـ مما حققتو في التقدـ العممي في المجاالت المختمفة
االقتصاد "اإلسرائيمي" في توفير الظروؼ المطموبة إلحداث ساىـ حجـ المساعدات والتدفقات المالية التي تمقاىا  -6

 التنمية االقتصادية المطموبة .
يؤدي زيادة مستوى التجارة والتبادؿ الخارجي وتنويع الصادرات جغرافيًا الى تقميص المعوقات التي تواجو االقتصاد  -7

 ة عالية"اإلسرائيمي"، كما تترؾ أثرًا عمى رفع مستوى النمو االقتصادي بدرج
توفرت "إلسرائيؿ" مستويات متقدمة مف التقدـ العممي، التي لـ تتوفر لغيرىا مف الدوؿ العربية المجاورة، األمر الذي  -8

 أظير تفوقيا عف غيرىا.
حاولت "إسرائيؿ" القفز عف أزمتيا الناتجة عف ضعؼ السوؽ ومحدودية الموارد، بالمجوء الى االقتصاد التقني،  -9

 ات عالية التكنولوجياوتصدير منتج
تعتمد "إسرائيؿ" عمى االنفاؽ العسكري الكبير، وترتقع ميزانية االمف والدفاع باستمرار وىي األكبر، ولذلؾ يوصؼ  -10

 االقتصاد "اإلسرائيمي" باقتصاد الحرب الدائمة
 : التوصيات

ية بشكؿ خاص  وتوصي بيا لمواجية تبيف الدراسة األىمية القصوى لموحدة العربية الشاممة، والوحدة االقتصاد -1
 التحديات التي يفترضيا وجود االقتصاد اإلسرائيمي، وأطماعو لمييمنة عمى المنطقة العربية .

توصي الدراسة بتكاثؼ الجيود العربية وتكامؿ الموارد المالية إلقامة أقطاب اقتصادية عربية تكوف نقاط انطالؽ  -2
 ارة والتقدـلالقتصاد العربي بالمحاؽ بركب الحض

شاعة ثقافة العمؿ الجماعي واالنتماء لألمة، واالىتماـ باإلنساف العربي الذي  -3 ضرورة االىتماـ العربي بالديمقراطية وا 
 سيكوف أساس االنطالؽ نحو المستقبؿ .

وجيا العالمية في االىتماـ ببرامج البحث العممي في الوطف العربي، ودعـ الكفاءات العربية القادرة عمى توطيف التكنول -4
 المجتمعات العربية

وضع سياسات فعالة عربية إلعادة ما أمكف مف العمماء العربية والكفاءات المياجرة لمساعدة مجتمعاتيـ عمى  -5
 النيوض والتطور

العمؿ العربي المستمر والمكثؼ مف خالؿ مؤسسات الجامعة العربية وجالس التعاوف العربي إلعادة االستقرار  -6
 اسي واالجتماعي الى ربوع الوطف العربي السي
تستطيع االمة العربية أف تنافس االقتصاد اإلسرائيمي رغـ مؤشرات التفوؽ االقتصادي التي يظيرىا االعالـ  -7

 . اإلسرائيمي
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 المصادر والمراجع
لحكومة االئتالفية، صامد ، أزمة االقتصاد اإلسرائيمي مف الميكود إلى ا(1988أيموؿإبراىيـ، إبراىيـ احمد) -1

 السنة العاشرة، 73االقتصادي، ع
سرائيؿ، شئوف فمسطينية، 1975أبو النمؿ، حسيف)نيساف -2 (، أبعاد االتفاقية الجديدة بيف السوؽ األوروبية المشتركة وا 
 44ع
معرفة، مركز (، االقتصاد اإلسرائيمي مف االستيطاف الزراعي إلى اقتصاد ال2004أبو النمؿ، د. حسيف)أكتوبر -3

  2دراسات الوحدة العربية، ط
 (، الصناعة اإلسرائيمية، دار الطميعة، بيروت1979أبو النمؿ، د. حسيف) -4
 87، ع14(، مالمح تطور البنية االقتصادية إلسرائيؿ، صامد االقتصادي، ـ1992أبو شكر، د. عبد الفتاح)فبراير -5
ادية الدولية الراىنة، في كتاب " العرب وتحديات النظاـ (، حوؿ األزمة االقتص2004أطرش)اؿ(، د. محمد) -6

 2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط16العالمي، كتب المستقبؿ العربي 
(، االقتصاد اإلسرائيمي: محددات األداء وانعكاسات السالـ، سمسمة كراسات إستراتيجية، 1995نزيرة)أفندي)اؿ(،  -7

 ياسية واإلستراتيجية، األىراـ، القاىرة، مركز الدراسات الس28العدد 
(، تطور ىيكمية االقتصاد العربي في ظؿ االستعمار البريطاني والمشروع الصييوني، 1981بدراف، نبيؿ)يونيو -8

 29، ع4صامد االقتصادي، السنة 
 97(، االستيطاف والصراع العربي اإلسرائيمي، شئوف عربية، ع1999بركات، د. نظاـ)،مارس -9
 1(، االقتصاد اإلسرائيمي بيف دوافع الحرب والسالـ، دار الجميؿ، عماف، ط1984يسو، د. فؤاد)بس -10
 125(، العمـ والتكنولوجيا في المشروع الصييوني، صامد االقتصادي، ع2001بياء الديف، د. أحمد)أيموؿ -11
 55مسطيف، شئوف فمسطينية، ع(، سياسة توزيع امتيازات المشاريع الكبيرة في ف1976جادر)اؿ(، عادؿ)،مارس -12
(، االقتصاد اإلسرائيمي، النشأة، البنية والسمات الخاصة، المركز الفمسطيني لمدراسات 2005د. حساـ)آذارجريس،  -13

 اإلسرائيمية، 
 (، الصحافة واإلعالـ في إسرائيؿ، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية 2005جماؿ، د. أمؿ) -14
ـ( رسالة ماجستير، كتاب 1948 -ـ1922(، سياسة االنتداب البريطاني في فمسطيف)1986)إبراىيـجندي،  -15

 ، دار الكرمؿ، عماف4صامد االقتصادي، رقـ 
(، مستقبؿ الصراع العربي اإلسرائيمي، مركز دراسات الوحدة العربية، 1987حرب، د. أسامة الغزالي)نوفمبر -16

 1بيروت، ط
 1(، المعونات األمريكية إلسرائيؿ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1990ربيع، د. محمد عبد العزيز) -17
في دليؿ إسرائيؿ العاـ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،  -(، العمـ والتكنولوجيا1997نزار)ينايرريس)اؿ(،  -18
 3ط
ز بموازيف المدفوعات لمدوؿ (، مدى فاعمية سياسة تخفيض قيمة العممة، في عالج العج1989زكي، د. رمزي) -19

 1النامية، برنامج تخطيط السياسات النقدية، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، ـ
(، اإلستراتيجية الصييونية في اليجرة واالستزراع االقتصادي، شئوف 1983ديسمبر-سخيطة، ميساء)نوفمبر -20

 33عربية، ع



                                                                                      

 م1107السنة/                 داريةجملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                    71دد ـالع 9اجمللد      

 

  44     

 ، 1دار االتحاد، فمسطيف المحتمة، ط (، التطور االقتصادي في فمسطيف،1985سعد، احمد) -21
(، حرب لبناف، االقتصاد اإلسرائيمي بيف مياوي األزمة واالنييار، دار األسوار، عكا، 1985سعد، أحمد)حزيراف -22

 1فمسطيف، ط
 31(، المانيا النازية والقضية الفمسطينية، شئوف فمسطينية، ع1974سمماف، سمماف رشيد)مارس -23
(، نشاط الوكالة الييودية في فمسطيف، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 1982الروؤؼ) سميـ، محمد عبد -24

 1بيروت، ط
 (، المالية العامة، دار زىراف لمطباعة والنشر1997شامية، د. أحمد، د. خالد الخطيب) -25
ة التحرير الفمسطينية، شئوف فمسطينية، منظم، سياسة الميكود االقتصادية في إسرائيؿ، (1978مارسشاىيف، حنة) -26

 76مركز األبحاث، بيروت، العدد 
 2(، االقتصاد اإلسرائيمي، مركز األبحاث، بيروت، ط1966صابغ، د. يوسؼ) -27
(، أثر اإلنفاؽ العسكري في إسرائيؿ عمى مسار النمو االقتصادي، كتاب الفكر 1983صبري، عبد الرحمف) -28

 1عربي، بيروت، ط(، معيد اإلنماء ال3االستراتيجي العربي)
 (، االقتصاد الكمي، تحميؿ وسياسة، مطبعة شرقاوي، القاىرة1994طوبار، د. محمود سمير) -29
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