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مدخل
هذه  فيها  تتسبب  عاملية  مالية  أزمة  حدوث  احتمال  مع  التقرير  هذا  كتابة  تتزامن 
املرة ديون بعض دول منطقة اليورو مثل البرتغال، ايرلندا، اليونان، أسبانيا، ايطاليا 
وغيرها، وقد تكون هذه األزمة أشد ضراوة من األزمة العاملية السابقة عام 2008، 
أو باألحرى استمرارا لها بعد فشل بعض هذه الدول في التعافي كليا من أزمة 2008، 
ومن احملتمل أن تبدأ بوادر هذه األزمة بالظهور في االقتصاد اإلسرائيلي خالل فترة 
كون  إلى  باإلضافة  العاملي،  االقتصاد  من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتباره  الزمن  من  قصيرة 
املتحدة،  الواليات  بعد  اإلسرائيليني  املصدرين  لدى  مفضلة  منطقة  اليورو  منطقة 
حيث تشكل الصادرات اإلسرائيلية إليها 33% من مجمل الصادرات. وتتجسد هذه 
البوادر في املرحلة اآلنية بإعالن محافظ بنك إسرائيل البروفسور »ستانلي فيشر« عن 
شهر  منذ  وحتديدا   ،2011 العام  من  األخير  الربع  في  االقتصادية  الفعاليات  تباطؤ 
توقعاته  من  بداًل  فقط   %2.8 لتبلغ   2012 للعام  املتوقعة  النمو  نسبة  وتعديل  آب، 
السابقة التي رجحت نسبة 4.2% من النمو. ويضاف إلى ذلك تخبط صناع القرار 
في إسرائيل  بقضيتني جوهريتني، إحداهما خارجية واألخرى داخلية، رمبا تؤديان 
إلى ازدياد حدة التقلبات االقتصادية التي تشهدها إسرائيل من فترة ألخرى: تتلخص 
القضية اخلارجية بالتحوالت احلاصلة لدى املسؤولني عن املرافق االقتصادية  وليس 
فقط  في الدولة على إثر ما متر به بعض الدول العربية من ثورات وتغيير أنظمة حكم. 
أما القضية الداخلية فتتعلق بضرورة إجراء تغييرات وإصالحات اجتماعية واقتصادية 
بعد خروج مئات اآلالف من اإلسرائيليني في مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة وتعيني 
جلنة »تراختنبرغ«(من قبل احلكومة لتفّحص األمور، حيث قدمت هذه اللجنة توصياتها 

الفصل اخلامس
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خالل شهر أيلول. هاتان القضيتان من شأنهما أن تولدا ضغوطا كثيرة تتعلق بتحديد 
سلم األولويات من جديد وإجراء تغييرات كبيرة على طرق توزيع موارد الدولة.

يرصد هذا الفصل من التقرير، املشهد االقتصادي اإلسرائيلي عام 2011 ويعرض 
التقرير  يبدأ  العام.  هذا  خالل  إسرائيل  شهدتها  التي  والتطورات  املستجدات  أهم 
بسرد أهم التغيرات احلاصلة من خالل قراءة أهم املؤشرات االقتصادية ومقارنتها مع 
مثيالتها في العام 2010 ومع مثيالتها في دول OECD 1، كما يتم إلقاء نظرة سريعة 
احتمال  الرصد واالستشراف على خلفية  ويأتي هذا  لعام 2012،  التوقعات  حول 
دخول إسرائيل في أزمة مالية مجددة قد تعيق نشاطاتها االقتصادية وتلغي كل مظاهر 
التعافي من األزمة املالية السابقة والتي ميزت االقتصاد اإلسرائيلي عام 2010. وقد 
مت في الفترة األخيرة نشر بعض املؤشرات املاكرو-اقتصادية التي توضح جليا احتمال 
دخول إسرائيل في أزمة مالية مجددة، مثل: هبوط اإلنتاج الصناعي منذ شهر آب بنسبة 
1.2%، تباطؤ الفعاليات التجارية وفقا الستطالع نشرته دائرة اإلحصاءات املركزية2، 
هبوط وتيرة ازدياد استعمال بطاقات االعتماد من قبل املستهلكني، توقعات بهبوط 
مستوى اإلنتاج في الفترة القليلة القادمة لدى الشركات الكبرى وفقا الستطالع نشره 

احتاد أرباب الصناعة، هبوط جدول مدراء االقتناء منذ شهر أيلول وما إلى ذلك. 
سيتم في هذا التقرير التطرق للمشهد االقتصادي اإلسرائيلي، ورصد وحتليل واقعه 

واستشراف تطوراته املستقبلية وفقا للمحاور التالية:

أوال: جرد شامل ومفصل لكل املؤشرات االقتصادية للعام 2011
يتتبع هذا البند احتمال حدوث أزمة مالية جزئية في االقتصاد اإلسرائيلي، خاصة على 
املستوى احمللي، ويبني مدى ارتباطه باالقتصاد العاملي، وذلك من خالل رصد املؤشرات 
االقتصادية التي تشمل الناجت احمللي اإلجمالي وتركيبة منوه واستعماالته، االستهالك 
واألجور  العمالة  اخلاص،  القطاع  ناجت  واألجنبية،  احمللية  االستثمارات  اخلاص، 
والبطالة، فروع االقتصاد، نسبة  التضخم املالي وغالء املعيشة، عجز املوازنة وغيرها.

ثانيا: الثورات العربية وانعكاساتها 
تثير الثورات التي يشهدها العالم العربي املخاوف لدى كلٍّ من صنَّاع القرار وأرباب 
املرافق االقتصاديَّة ويخشى البعض من أن تعصف هذه الثورات بكل اإلجنازات التي 
النخب  اعتبرت  حيث  مصر،  مع  السياسية  التسوية  عوائد  بفعل  إسرائيل  قتها  حقَّ

1  هي دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتي انضمت إسرائيل إليها في العام 2010
2  استطالع دائرة اإلحصاءات املركزية حول توجهات الفعاليات التجارية في إسرائيل، كانون األول 2012. 

مت في الفترة األخيرة نشر بعض 
املؤشرات املاكرو-اقتصادية التي 

توضح جليا احتمال دخول 
إسرائيل في أزمة مالية مجددة
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اإلسرائيليَّة أن ما حدث في العالم العربي ميثل تهديًدا التفاقية »كامب ديفيد«، التي 
أتاحت إلسرائيل تقليص نفقات األمن ومضاعفة االستثمار في املجاالت املدنيَّة التي 

تعزز النمو، وتبعد شبح الركود االقتصادي.
واستناًدا إلى هذه املخاوف، ترى النخبة العسكريَّة وعدد من اخلبراء االقتصاديني 
وبعض أرباب املرافق املهمة أن التهديدات التي تنطوي عليها الثورات العربيَّة تفرض 
إدخال تغييرات جذريَّة على حجم موازنة األمن وبنيتها، عالوًة على إعادة صياغة 

سلم األولويَّات اإلسرائيلي بشكٍل جذري.

ثالثا: غالء العيشة، االحتجاجات في إسرائيل 
واملطالبة بإصالحات اقتصادية واجتماعية 

حركة  ظهور  إلــى  قــادت  التي  األســبــاب  ــرز  أب مــن  إسرائيل  فــي  املعيشة  غــالء  يعتبر 
ارتفاع  موجات  األخيرة  السنوات  في  إسرائيل  شهدت  فقد  االجتماعية،  االحتجاج 
والضرورية،  األساسية  احلياة  متطلبات  مختلف  طالت  املعيشة،  تكاليف  في  متتالية 
وعليه، شهدت منذ أواسط متوز 2011 حركة احتجاج اجتماعية غير مسبوقة، سواء 
ابتدأت حركة االحتجاج  ناحية استمرارها. وفيما  أم من  ناحية حجمها وزخمها  من 
بنصب اخليام في أحد امليادين الرئيسة في تل أبيب احتجاجا على غالء أسعار الشقق، 
سواء للشراء أو االستئجار؛ إال أنها ما لبثت أن توسعت وطالت ميادين املدن والبلدات 
اإلسرائيلية األخرى، ليصل عدد اخليام التي نصبت في إسرائيل إلى  3383 خيمة. كما 
توسع االحتجاج من رفض غالء الشقق ليطال  مواضيع عدة تعاني منها شرائح الطبقة 
الوسطى والشرائح الفقيرة. وأحصت حركة االحتجاج في شهرها األول تنظيم تظاهرات 
عدة في املدن اإلسرائيلية، شاركت فيها أعداد كبيرة من املتظاهرين، الذين بلغ عددهم 
في أحد أيام االحتجاج إلى نحو 300 ألف متظاهر. وقد أدت احلركة االحتجاجية إلى 
تعيني جلنة تدعى »جلنة تراختنبرغ« قامت بفحص املوضوع من جوانبه املختلفة وقدمت 

توصياتها للحكومة التي تقوم مبناقشة  بعض بنودها وبشكل جزئي مرة تلو األخرى. 

رابعًا: األزمة املالية في دول منطقة اليورو وانعكاساتها  
متر مجموعة اليورو بأزمة اقتصادية حادة يزيد من عمقها الديون املتراكمة على الدول 
األعضاء فيها مثل اليونان، أسبانيا، ايرلندا وأخرى تتأرجح باجتاه املنحدر نفسه، ويدور 
أوروبا  في  الديون  أزمة  أن طور  املوضوع، علما  إسرائيل حول هذا  في  نقاش ساخن 
يضع االقتصاد اإلسرائيلي في وضع حساس، وميكن الشعور بانعكاسات األزمة املالية 
احملتملة في دول منطقة اليورو على االقتصاد اإلسرائيلي من خالل االنخفاض في حجم 

مُيّثل ما حدث في العالم 
العربي تهديًدا التفاقية »كامب 
ديفيد«، التي أتاحت إلسرائيل 

تقليص نفقات األمن ومضاعفة 
ة  االستثمار في املجاالت املدنيَّ
التي تعزز النمو، وتبعد شبح 

الركود االقتصادي.
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الصادرات، والعجز اآلخذ في االزدياد في مداخيل إسرائيل من الضرائب، باإلضافة إلى 
مظاهر اقتصادية أخرى مثل ارتفاع نسبة البطالة، تراجع اإلنتاج، تآكل األجور، وغيرها .

خامسا: االحتكار وانعدام التنافس واملطالبة بتقليل التمركز  
يثير الواقع االقتصادي في إسرائيل جدال واسعا ينبع من تركيبته املعقدة، ومن تأثير 
قوى اقتصادية داخلية تخترق حدود العالقة الطبيعية أحيانا بني متخذي القرار وأصحاب 
رؤوس األموال بهدف ردع دخول منافسني جدد لألسواق اإلسرائيلية، وهو ما  على 
ساهم على مدار سنوات في اإلبقاء على وتيرة أسعار عالية نسبيا للمنتجات والعقارات، 
وعليه شكلت احلكومة عدة جلان خاصة لبحث القضايا املتعلقة بانعدام التنافس، وتقدمي 
توصيات بشأن تقليل متركز االقتصاد في أيد قليلة. لم يتمخض حتى اآلن أثر ملموس على 
أرض الواقع، وال يزال من املبكر طرح اسئلة مهمة مثل : هل سيكون لتوصيات اللجنة 
التنافسية املرتقبة وتوصيات اللجان األخرى تأثير فعال؟ وهل ستكون خلصخصة املوانئ 
تأثير فعال على االقتصاد؟ ما هي حدود العالقة بني أصحاب رأس املال ومتخذي القرار؟ 

سادسًا: تسويات الديون لـ »تايكونات3« االقتصاد 
وانعكاساتها على مخصصات التقاعد

تعلو في اآلونة األخيرة قضية تقليص ديون لبعض »تايكونات« االقتصاد اإلسرائيلي 
»ديلك  شركة  مثل  التايكوتات  لهذه  التابعة  الديون  لتسديد  تسوية  إلى  الوصول  أو 
للعقارات« التي ميتلكها »يتسحاق تشوفا« والتي  تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار شيكل4، 
أو لشركات أخرى ميلكها امللياردير »يوسي ميمان« رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات 
»مرحاب« وصاحب شركة »أمبال« ومالك »القناة 10« التلفزيونية والذي تبلغ ديونه 
حوالي 1.5 مليار شيكل، أو امللياردير »أيالن بن دوف« صاحب شركة »بارتنر« والذي 
تبلغ ديونه حوالي 1.7 مليار شيكل، وغيرهم من حيتان االقتصاد اإلسرائيلي، وإلغاء 
الديون التي اقترضتها هذه الشركات من شركات إدارة أموال التقاعد اخلاصة باجلمهور، 
وعليه يتهدد اخلطر عشرات املليارات من أموال التقاعد. ومن املرجح أن تتضرر منتجات 
التوفير املختلفة وصناديق التقاعد اجلديدة، وصناديق املكافآت والتأمينات اإلدارية. 
تعرف هذه الظاهرة باسم »حالقة الديون«، وسيتم من خالل هذه متابعة انعكاسات 

هذه الظاهرة ومخاطرها على أموال التقاعد ومنتجات التوفير املختلفة.

3  تايكون- كلمة من أصل ياباني شاع استعمالها باالنكليزية tycoon، ولغات أخرى لإلشارة إلى أصحاب رؤوس 
األموال الضخمة جدا أو ما يشار إليهم عادة بالعربية حيتان السوق، وعادة ما تكون ل »التايكون« سيطرة وهيمنة 
على أحد مجاالت االقتصاد، شاع إطالق مصطلح تايكون في اخلطاب اإلسرائيلي في السنوات املاضية تزامنا مع 

ظهور جنم عائالت وشركات  كبرى تسيطر على فروع مهمة في االقتصاد اإلسرائيلي.
4  سعر صرف الدوالر هو 3.80 شيكل للدوالر الواحد مع نهاية العام 2011.
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سابعا: أزمة االعتماد البنكي للمصالح املتوسطة والصغيرة
أزمة  عن  احلديث  صار  األوروبية  مظاهرها  وخصوصا  العاملية  األزمة  أعقاب  في 
اقتصادية في إسرائيل أمرا شائعا، ومن اجلائز أن عجز احلكومة اإلسرائيلية عن تنفيذ 
الطبقتني  على  السيئة  اآلثار  تقليص  سبل  درست  التي  »تراختنبرغ«  جلنة  توصيات 
الوسطى والدنيا في إسرائيل سيفاقم األمور قريبا. غير أن أحد أهم انعكاسات األزمة 
االقتصادية يتعلق بأثرها على »البقرة املقدسة« أي ميزانية األمن. ومعلوم أن صراعات 
االجتماعية  واملؤسسة  جهة  من  األمن  ووزارة  العسكرية  املؤسسة  بني  دارت  كبيرة 

واالقتصادية ووزارة املالية من جهة أخرى حول حصة األمن من الكعكة العامة.

الفصل األول: املؤشرات االقتصادية لعام 2011
الناجت احمللي اإلجمالي  

أعلنت دائرة اإلحصاءات املركزية اإلسرائيلية مع نهاية عام 2011 عن منو الناجت 
شيكل  مليار   860.7 إلى  وصل  حيث   ،%4.8 بنسبة  إلسرائيل  اإلجمالي  احمللي 
بنسبة  للفرد  اإلجمالي  احمللي  الناجت  ارتفاع  وعن  دوالر(،  مليار   226.9 )حوالي 
2.9% ليصل إلى 111.3 ألف شيكل )حوالي 30.4 ألف دوالر(. وقد أفادت دائرة 
اإلحصاءات املركزية أن هذا النمو يأتي بعد منو بنسبة 4.5% عام 2010، ومنو بنسبة 
0.8% عام 2009، عام التعافي من األزمة املالية واخلروج من الركود االقتصادي، 
الربعني األول  أبطأ منه خالل  الثالث والرابع كان  الربعني  الناجت خالل  أن منو  علما 
خالل  منا  اإلجمالي  احمللي  الناجت  فإن  املركزية  اإلحصاءات  لدائرة  ووفقا  والثاني. 
الربع الثالث بنسبة 3.5% فقط وبنسبة 3.2% خالل الربع الرابع5 وذلك بعد منو بنسبة 

4.9% وبنسبة 4.3% خالل الربعني األول والثاني على التوالي.
أشارت دائرة اإلحصاءات املركزية في إسرائيل إلى أن نسبة التكاثر السكاني بلغت 
1.9% خالل العام 2011، وعليه يكون الناجت احمللي اإلجمالي للفرد قد منا بنسبة 
 ،(OECD) 2.9% متاما كما كان عام 2010. أما في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
والتي انضمت إليها إسرائيل عام 2010، فإن الناجت اإلجمالي للفرد منا مبعدل  %1.4 

في العام 2011.
وقد أعّد خبراء إسرائيليون6 في االقتصاد دراسة أدرجت إسرائيل في املرتبة الرابعة من 

5  بحساب سنوي.
6  البروفسور آفي بن باساط، مدير عام وزارة املالية األسبق، والبروفسور آريه أرنون، باحث في بنك إسرائيل.

أعلنت دائرة اإلحصاءات املركزية 
اإلسرائيلية مع نهاية عام 2011 
عن منو الناجت احمللي اإلجمالي 

إلسرائيل بنسبة 4.8%، حيث 
وصل إلى 860.7 مليار شيكل
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بني ثالثني دولة عربية وإسالمية ِمن حيُث مستوى املعيشة والناجت احمللي اإلجمالي للفرد 
وفي املرتبة الرابعة واألربعني عاملًيا، وقد علت على إسرائيل في هذا الباب، ثالث دول، 
هي أمارة قطر )األولى عاملًيا( والكويت واحتاد اإلمارات العربية. واستندت الدراسة إلى 
التعاون  ومنظمة  الدولي  النقد  صندوق  أهمها  دولية،  اقتصادية  منظمات  من  معطيات 
االقتصادي والتنمية (OECD)  وصحيفة »االيكونوميست« البريطانية الواسعة االطالع في 
املجال االقتصادي. ووفًقا للمعطيات، تقّدمت إسرائيل حتى نهاية العام 2011 على الغالبية 
الساحقة من الدول العربية، بفوارق هائلة، مع اإلشارة إلى عدم التطرق إلى أحداث »الربيع 
العربي« في مصر وتونس وليبيا واليمن، ومن اجلدير بالذكر أن الناجت احمللي اإلجمالي 
للفرد في إسرائيل يعلو بأكثر من عشرة أضعاف الناجت احمللي اإلجمالي للفرد الفلسطيني. 
وتفوق نسبة منو الناجت احمللي في إسرائيل مثيالتها في معظم الدول املتطورة وتساوي 
 (OECD) تقريبا ثالثة أضعاف نسبة النمو في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
والتي وصلت فيها إلى 1.6% فقط.  كما طرأ انخفاض على نسبة البطالة التي وصلت 
5.6% مقارنة ب 6.7% في نهاية عام 2010 و- 7.9 في نهاية عام 2009 لتكون 
بكثير  وأدنى  الثمانينيات،  منذ  اإلسرائيلي  االقتصاد  يعرفها  بطالة  نسبة  أدنى  بذلك 
من نسبة البطالة في الواليات املتحدة )9.1% عام 2011( وفي دول منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية (OECD) والتي وصلت فيها نسبة البطالة إلى معدل %8.3.
وقد حذر محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر من مستقبل غير مزهر بقوله إن النمو 
االقتصادي لن يستمر كما كان، وبأنه سيهبط إلى 2.8% عام 2012 بينما سترتفع 
البطالة إلى 6.8% في نهاية عام 2012 وهو ما يشكل إضافة 40 ألف عاطل عن العمل، 
وقد طالب »فيشر« صناع القرار باالنتباه إلى حقيقة كون البطالة تستجيب للفعاليات 
املنشورة  املعطيات  مع  بالتعامل  احليطة  أخذ  يجب  وعليه  معني،  بتأخير  االقتصادية 
أعاله. وفال أيضا أن االقتصاد اإلسرائيلي موجود في الوقت الراهن بتباطؤ معني، 
ومن هذا املنطلق يجب التعامل مبسؤولية وحذر مع األزمة املالية احملتمل حدوثها قريبا. 

املصادر واالستعماالت
النمو  محرك  البناء،  فرع  تشمل  والتي  الثابتة،  األمالك  في  االستثمارات  كانت 
االقتصادي للعام 2011 حيث ارتفعت هذه االستثمارات بنسبة 15.8%، أما النفقات 
بنسبة 4.5% وارتفع  ارتفع كل واحد منهما  العامة )اإلنفاق احلكومي( والتصدير فقد 
االستهالك اخلاص بنسبة 4%. فيما يلي أهم املؤشرات املتعلقة باستعماالت الناجت احمللي 

اإلجمالي.  

 الناجت احمللي اإلجمالي للفرد 
في إسرائيل يعلو بأكثر من 
عشرة أضعاف الناجت احمللي 
اإلجمالي للفرد الفلسطيني

طرأ انخفاض على نسبة البطالة 
التي وصلت 5.6% مقارنة 

بـ 6.7% في نهاية عام 2010 
و  7.9 في نهاية عام 2009 لتكون 
بذلك أدنى نسبة بطالة يعرفها 

االقتصاد اإلسرائيلي منذ 
الثمانينيات

تفوق نسبة منو الناجت احمللي 
في إسرائيل مثيالتها في معظم 
الدول املتطورة وتساوي تقريبا 
ثالثة أضعاف نسبة النمو في 

دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية
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بعد . 1  %4.0 بنسبة   2011 عام  اخلاص  االستهالك  ارتفع  اخلاص:  االستهالك 
بنسبة 1.1% عام 2009، وبسبب  بنسبة 4.7% عام 2010 وارتفاع  ارتفاع 
بنسبة  ارتفع  للفرد  اخلاص  االستهالك  فإن   %1.9 بنسبة  السكاني  النمو 
2.1%. وباملقارنة مع دول  OECD فإن االستهالك اخلاص فيها ارتفع مبعدل 
1.6% فقط. وبالنظر إلى مكونات االستهالك كال على حدة، جند أن النفقات 
الشخصية الستهالك السلع املعمرة للفرد قد ارتفع بنسبة 16.3%، بعد ارتفاع 
بنسبة 10% عام 2009 وارتفاع بنسبة  بنسبة 10.3% عام 2010 وانخفاض 
16.8% عام 2007. هذا االرتفاع  ناجم عن تزايد في مصاريف شراء السيارات 
اجلديدة.  السيارات  بشراء  قياسيا  رقما   2011 عام  سجل  حيث   )%23.6(
ولوحظ أيضا ارتفاع مصاريف شراء األثاث )9.4%(، ارتفاع مصاريف شراء 
األجهزة الكهربائية بنسبة 6.6%. في املقابل، ارتفع استهالك السلع العادية 
للفرد بنسبة 3.2% فقط، وينعكس هذا بارتفاع في أسعار اخلدمات، الوقود، 
املشروبات والدخان  الغذائية،  املواد  الكهرباء واملاء )1.1%(، أسعار  أسعار 

)1.5%(، أسعار امللبوسات واألحذية واألغراض الشخصية )%7.6(.
الفردي . 2 املستوى  على  العام  اإلنفاق  بني  هنا  منيز  أن  علينا  احلكومي:  اإلنفاق 

والذي يشمل اإلنفاق على التعليم، الصحة، خدمات الرفاه والثقافة )ارتفع 
بنسبة 5.1% عام 2011 مقابل ارتفاع بنسبة 3.8% عام 2010، وبنسبة %4.4 
يشمل  والذي  اجلماعي  املستوى  على  احلكومي  اإلنفاق  وبني   ،)2009 عام 
بنسبة  ارتفعت  النفقات  )هذه  العام  النظام  أجل  من  ونفقات  األمنية  النفقات 
2.7% عام 2011 مقابل ارتفاع بنسبة 3.7% عام 2010(. يتكون اإلنفاق 
احلكومي الكلي من 84.1% على املستوى الفردي ومن 15.9% على املستوى 
اجلماعي. ارتفع اإلنفاق احلكومي الكلي بنسبة 4.5% في العام 2011 أي أن 
اإلنفاق احلكومي للفرد ارتفع بنسبة 2.6% خالل العام نفسه. وقد انتهى عام 
2011 بعجز حكومي في امليزان اجلاري7 مبقدار 31.8 مليار شيكل )%4.3 
من مجمل الناجت احمللي اإلجمالي( مقابل 43.7 مليار شيكل في العام املاضي 

)5.8% من مجمل الناجت احمللي(.  
االستثمارات: ارتفعت االستثمارات في العقارات واألمالك الثابتة بنسبة %15.8 . 3

بعد ارتفاعها بنسبة 9.9% عام 2010 وهبوطها بنسبة 5.8% عام 2009، وعليه 

7  هو الفرق بني املدخوالت العادية وبني النفقات العادية.

انتهى عام 2011 بعجز حكومي 
في امليزان اجلاري  مبقدار 31.8 
مليار شيكل )4.3% من مجمل 

الناجت احمللي اإلجمالي( مقابل 
43.7 مليار شيكل في العام 

املاضي )5.8% من مجمل الناجت 
احمللي(

 ارتفعت االستثمارات في 
العقارات واألمالك الثابتة 
بنسبة 15.8% بعد ارتفاعها 

بنسبة 9.9% عام 2010 



188

تعتبر االستثمارات في األمالك الثابتة محرك النمو االقتصادي لعام 2011. 
النصف  األبنية، وخاصة في  بانطالقة االستثمارات في  ويتمثل هذا االرتفاع 
األول من العام 2011، حيث ارتفع بنسبة 8.9%. أما االستثمارات في املباني 
السكنية فقد ارتفعت في الفترة نفسها بنسبة 13% وهو االرتفاع نفسه الذي ميز 
ارتفعت االستثمارات في  السكنية عام 2010.  املباني  فرع االستثمارات في 
واملعدات  املاكينات  بنسبة  ارتفاع  بينها  ومن   ،%36 بنسبة  واملعدات  املاكينات 

املستوردة بنسبة 51% والتي وصلت إلى 47.5 مليار شيكل.
عام . 4 كلما شارف  تراجع  من  اإلسرائيلي  التصدير  عانى  واالستيراد:  التصدير 

2011 على االنتهاء، وقد توقف النمو السريع للتصدير والذي ميز العام 2010 
والربع األول من العام 2011، توقف مع بداية الربع الثاني من العام 2011، 
بينما ُسجل انخفاض ملحوظ على التصدير خالل الربع الثالث وفقا ملعطيات 
دائرة اإلحصاءات املركزية، وهبط التصدير بنسبة 0.7% خالل الربع األخير 
من العام 2011. ولكن على الرغم من هذه املعطيات ارتفع تصدير البضائع 
واخلدمات إلى مستوى أعلى من الذي كان عليه عام 2008 قبل نشوب األزمة 
املالية، ووصل مجمل تصدير البضائع واخلدمات إلى 326 مليار شيكل مقابل 
315 مليار شيكل عام 2008. ارتفعت أسعار التصدير بنسبة 1.8% بينما هبط 
سعر صرف الدوالر بنسبة 4.2،%، وعليه تصل اخلسارة التي تكبدها االقتصاد 
اإلسرائيلي من جراء تردي شروط التجارة العاملية 1.3% من ناجته احمللي. ارتفع 
التصدير الصناعي )بدون املاس( بنسبة 8.9 % عام 2011 وذلك بعد ارتفاعه 
بنسبة 12.3% عام 2010 وهبوطه بنسبة 9.4% في العام 2009. وارتفعت 
مداخيل خدمات السياحة عام 2011 بنسبة 37.9% بعد ارتفاع بنسبة %33.6 
عام 2010 وهبوط بنسبة 24.3% عام 2009. كما ارتفع تصدير اخلدمات 
األخرى8 )ما عدا خدمات السياحة( عام 2011 بنسبة 2.6% بعد ارتفاع بنسبة 
1.7% عام 2010 ومقابل هبوط بنسبة 10% عام 2009. باإلضافة لذلك ارتفع 
التصدير الزراعي بنسبة 7.4% مقابل ارتفاع بنسبة 6.4% عام 2010 وارتفع 
تصدير املاس بنسبة 43.5% وهي مشابهة لالرتفاع احلاصل عام 2010 مقابل 
هبوط بنسبة ملحوظة وصلت إلى 31.5% عام 2009. أما بالنسبة الستيراد 
السلع واخلدمات فقد ارتفعت عام 2011 بنسبة 13.5% بعد ارتفاع عام 2010 

8  يشمل خدمات البرامج احملوسبة وخدمات األبحاث.

عانى التصدير اإلسرائيلي 
من تراجع كلما شارف عام 

2011 على االنتهاء

تصل اخلسارة التي تكبدها 
االقتصاد اإلسرائيلي من 

جراء تردي شروط التجارة 
العاملية 1.3% من ناجته 

احمللي
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بنسبة 11.5% وهبوط بنسبة 14.7% عام 2009، ومن هنا فإن حساب السلع 
واخلدمات في ميزان املدفوعات أنهى عام 2011 بفائض مقداره 6.6 مليار 

دوالر، أما امليزان التجاري9 إلسرائيل فتميز بعجز مقداره 16 مليار شيكل. 

فروع االقتصاد
ارتفع ناجت القطاع اإلنتاجي10 عام 2011 بنسبة5.1% بعد ارتفاعه بنسبة %3.9 
عام 2010 وهبوطه عام 2009 بنسبة 0.4% وبعد أن ارتفع بنسبة 4.5% عام 2008 
وبنسبة 5.6% عام 2007. يعكس هذا االرتفاع منو ناجت فرع الصناعة بنسبة %3.4، 
ومنو بنسبة 3.9% في ناجت فروع التجارة، منو بنسبة 3.5% في ناجت فروع اخلدمات 
الغذائية والضيافة، منو بنسبة 5.5% في ناجت فروع املواصالت واالتصاالت. وقد ارتفع 

ناجت فرع اخلدمات اإلنتاجية بنسبة 7.4% وناجت فرع اخلدمات املالية بنسبة %6.6. 

فيما يلي استعراض أهم مؤشرات فروع االقتصاد:

أن  كان . 1 بعد  بنسبة %3.4  الصناعة عام2011 منوا  فرع الصناعة: سجل فرع 
منوه بنسبة 6.2% ويعود السبب في ذلك إلى التباطؤ في الفعاليات االقتصادية 
واملتزامن مع احتمال نشوب أزمة مالية مجددة. وتعكس هذه النسبة احتمال 
دخول فرع الصناعة في تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود كما يتوقع بعض احملللني.  
ومن املالحظ أن منو اإلنتاج الصناعي بدون فرع الصناعات التكنولوجية الرفيعة 
فرعي  أن  ويالحظ   ،2011 العام  خالل   %2.8 بنسبة  انخفاضا  سجل  كان 
املركبات اإللكترونية11 والصناعات التكنولوجية الرفيعة قد سجال منوا على غرار 
ما هو متوقع، ولكن معظم الشركات العاملة في هذين الفرعني ستتضرر أكثر من 
غيرها من الشركات األخرى في حال حتققت املخاوف بشأن نشوب األزمة املالية 
مجددا. وقد كانت نسبة النمو في هذين الفرعني تتراوح بني 3.6% إلى %4.3 
وعلى الرغم من ذلك لم يحافظ هذان الفرعان على نشاطهما االقتصادي الذي 
ميز الفترة الواقعة بني األعوام 2005 –•2008، ومن اجلدير بالذكر أن هذين 
الفرعني لم يتأثرا مثلما تأثرت باقي فروع الصناعة عام 2009، وهذا األمر إن دل 
على شيء فهو يدل على كون هذه الصناعة تتمتع بقوة اقتصادية على الرغم من 
االهتزازات االقتصادية التي تلحق االقتصاد من فترة ألخرى.  وقد جنح معظم 

9  امليزان التجاري هو الفرق بني تصدير واستيراد البضائع فقط.
10  هو الناجت احمللي اإلجمالي ما عدا ناجت اخلدمات العامة وخدمات اإلسكان.

11  هو أحد الفروع الرئيسية للتصدير الصناعي.

ارتفع ناجت القطاع اإلنتاجي عام 
2011 بنسبة5.1% بعد ارتفاعه 

بنسبة 3.9% عام 2010

سجل فرع الصناعة عام2011 
منوا بنسبة 3.4% بعد أن  كان 
منوه بنسبة 6.2%  عام 2010
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املصدرين اإلسرائيليني بتوجيه سلعهم ألسواق شرق آسيا وأميركا الالتينية12 بدال 
من الواليات املتحدة وبعض الدول األوروبية نظرا لتأخر الفعاليات االقتصادية 
في هذه الدول، ولكن هذا التغيير ال ميكنه أن مينع اإلصابات واألضرار املتوقعة 
لفرع الصناعة وبالذات للفروع التصديرية والتي ميكن أن تنجم عن أزمة مالية في 
منطقة اليورو والواليات املتحدة، علما أن التصدير اإلسرائيلي إلى هذه األماكن 
يشكل نسبة 68% تقريبا من مجمل التصدير اإلسرائيلي. وسجل االرتفاع األكبر 
في اإلنتاج الصناعي في العام 2011 في فروع املجوهرات واملاس )%42.5(، 
الصلب  صناعة   ،)%9.1( الكهرباء  فرع   ،)%12.8( واملطاط  البالستيك 
واملشروبات  الغذائية  املواد  فرع   ،)%8.3( واألدوية  الكيماويات   ،)%8.9(
)7.6%(، الصناعات التقليدية كالنسيج واملالبس واملنتجات اجللدية )%5.1(، 

املواد املعدنية )%3.2(. 
فرع الزراعة:  وصلت قيمة اإلنتاج الزراعي عام 2011 إلى 26.8 مليار شيكل . 2

)7.4 مليار دوالر( منها 16.4 مليار شيكل إنتاج نباتي والباقي إنتاج حيواني، 
وتشكل هذه القيمة  ارتفاعا بنسبة 8.5% مقارنة مع 2010 حيث كانت قيمة اإلنتاج 
الزراعة13  فرع  في  اإلجمالي  احمللي  الناجت  كان  شيكل.  مليار   24.9 الزراعي 
11.1 مليار شيكل. ارتفعت كمية اإلنتاج الزراعي خالل 2011 بحوالي %6.5 
في حني ارتفع اإلنتاج النباتي بنسبة 5.4%14 وارتفع اإلنتاج احليواني بنسبة %4.7. 
قيمة  ارتفاع  معناه  بنسبة 9.2% وهذا  الزراعي  اإلنتاج  أسعار  ارتفعت  وباملقابل 
اإلنتاج الزراعي بنسبة 8.5% كما ذكر سابقا. ارتفع التصدير الزراعي عام 2011 
بنسبة 9.5% وكان االرتفاع األكبر بتصدير اخلضار والبطاطا )13.5%(، رافقه 
ارتفع تصدير  لذلك  باإلضافة  بنسبة %2.5.  التصدير  ارتفاع طفيف في أسعار 

احلمضيات بنسبة 5.8% ورافقه ارتفاع أسعار التصدير بنسبة %3.5.
العربي« واألزمة االقتصادية . 3 الرغم من تداعيات »الربيع  فرع السياحة: على 

احملتملة في أوروبا وأميركا، يبدو ان معطيات السياحة الوافدة )الداخلة( عن 
العام 2011، مشابهة للعام األسبق 2010 بل وتعلوه قليال، حيث ُسّجل عام 
2011 كعام »ذروة سياحية«، وبلغ مجمل الوافدين إلى إسرائيلي من اخلارج 
3.5 مليون شخص، من بينهم 2.8 مليون سائح. ُنشرت هذه التقييمات خالل 

القليلة  السنوات  خالل  سريع  بشكل  اقتصادها  منو  ويتوقع  املالية  األزمة  من  غيرها  من  أقل  تضررت  الدول  هذه   12
القادمة.

13  قيمة اإلنتاج الزراعي ناقص عوامل اإلنتاج التي يشتريها املنتجون في الفرع.
14  باألساس كمية اخلضار واحلمضيات.

جنح معظم املصدرين 
اإلسرائيليني بتوجيه سلعهم 
ألسواق شرق آسيا وأميركا 

الالتينية

 ُسّجل عام 2011 كعام »ذروة 
سياحية«، وبلغ مجمل الوافدين 

إلى إسرائيلي من اخلارج 
3.5 مليون شخص، من بينهم 

2.8 مليون سائح

سجل فرع الزراعة ارتفاعًا 
بنسبة %8.5  
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املؤمتر السنوي الذي نظمته وزارة السياحة اإلسرائيلية خالل شهر كانون األول 
العام 2011. ومن جهة أخرى، أشاَر وزير السياحة، »ستاس ميسيجنيكوف«، 
أنه على ضوء أزمة األسواق األوروبية التي تشّكل املصدر األساسي للسياحة 
إلى إسرائيل، فإّن النية تتجه إلى تنشيط جهود الترويج والدعاية السياحية في 
أسواق ناشئة وواعدة أخرى، مثل الهند والصني والبرازيل. وتشير املعطيات 
إلى ارتفاع ملحوظ في العام 2011 )40%(، في عدد السياح الوافدين إلى 
إسرائيل بواسطة السفن والبواخر، مقارنة بالعام األسبق، حيث بلغ عددهم 
هذا العام )240( ألف سائح. وباملقابل ُسجل في العام 2011 تراجع بنسبة 
36% في عدد الوافدين إلى البالد في زيارة ليوم واحد - وُفّسر هذا التراجع 
بتداعيات »الربيع العربي«. وفي هذا السياق قال وزير السياحة إنه على الرغم 
من افتقاد السياحة من مصر »فقد جنحنا في احلفاظ على أعداد السياح، ما يعني 
أننا جنحنا في تطوير نوعية السائح«. واستنًدا إلى املعطيات، يتبني أّن الواليات 
املتحدة تشّكل العام 2011، املصدر األساسي للسياحة إلى إسرائيل، بواقع 
روسيا  وحتتل   .2010 بالعام  باملقارنة   %5 بنسبة  بتراجع  سائح،  ألف   600
بعام 2010،  مقارنة  بنسبة %9  بتراجع  زائر،  ألف  بواقع 500  الثانية  املرتبة 
اليومية« على ضوء األحداث في مصر.  والسبب في ذلك تراجع »السياحة 
 2011 املاضي  للعام  اسرائيل  إلى  الوافدة  السياحة  من  املدخوالت  وُتقّدر 
بحوالي 17 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 10% باملقارنة مع العام 2010، أي 
5.5% من مجمل الصادرات و 16.8% من اخلدمات التصديرية، فيما تقّدر 
املدخوالت من السياحة الداخلية بعشرة مليارات شيكل، بزيادة نسبتها %3. 
وتقّدر املدخوالت من السياحة املغادرة )اخلارجة( بحوالي 8 مليارات شيكل، 
بزيادة نسبتها 5%. وباملجمل، تقدر املدخوالت من السياحة في العام 2011 
بحوالي 35 مليار شيكل بزيادة نسبتها 7%. واستوعب فرع السياحة حوالي 
20.000 عامال جديدا. تقّل مساهمة فرع السياحة عن 2% من إجمالي الناجت 
احمللي اإلجمالي إاّل أّن قيمتها املضافة بالعملة اخلارجية تبلغ 85% مّما يجعلها 
حتتّل املرتبة األولى على سلم الصناعات التصديرية في البالد ويعمل فيها 140 
ألف مستخدم. تعمل وزارة السياحة حاليا على زيادة عدد السياح إلى 5 مليون 
سائح عام 2013. ويتوقع اقتصاديو وزارة السياحة أن تخلق هذه املعطيات ما 
يقارب  110.000 وظيفة جديدة خالل 5 سنوات، هذا باإلضافة إلى 140 

ألف عامل يعملون حاليا في فرع السياحة في إسرائيل.

 ُتقّدر املدخوالت من السياحة 
الوافدة إلى إسرائيل للعام 

املاضي 2011 بحوالي 17 مليار 
شيكل، بزيادة نسبتها %10 

باملقارنة مع العام 
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فرع البناء واإلنشاءات: لوحظت في فرع البناء واإلنشاءات حركة اقتصادية نشطة . 4
وخاصة في النصف األول من العام 2011 حيث منا ناجت فرع البناء بنسبة %8.9 
خالل هذه الفترة. ومن املعروف أن هذا الفرع يعاني من أزمة خانقة تفوق متيزه 
للسنة العاشرة على التوالي، وهذه األزمة نابعة من مشكلة تقليص االعتمادات 
البنكية وغير البنكية بصورة كبيرة وخصوصا في فرع البناء. شهد عام 2011 
ارتفاعا بنسبة عدد بدايات البناء مقارنة مع العام 2010 وبلغ عدد املباني املقامة 
عام 2011 نحو 33500 وحدة سكنية، ومتيز هذا الفرع منذ بداية النصف الثاني 
من العام 2011 بهبوط في الطلب وارتفاع في العرض،   بينما قدرت وزارة 
تكون  وبذلك  شقة،   37000 بحوالي  السكنية  الشقق  على  الطلب  اإلسكان 
الفجوة بني كمية الطلب والعرض قد تقلصت بشكل جذري )كانت هذه الفجوة 
تقدر بحوالي 11000 شقة سكنية عام 2010: 29000 وحدة سكن مبنية مقابل 
40000 شقة سكنية مطلوبة(. يعود تقليص الفجوة هذا إلى أمرين رئيسيني: 
األول قرار بنك إسرائيل رفع الفائدة على القروض السكنية وبهذا يكون الطلب 
على الشقق قد تقلص نوعا ما، أما األمر الثاني فهو متعلق بقرار وزارة اإلسكان 
اإلعالن عن برنامج »سكن في متناول اليد«15 يتم بناء عليه بيع أراض ملقاولني 
بنصف السعر احملدد، وبذلك يتم عرض املساكن املقامة على هذه األراضي بسعر 
أقل بحوالي 50% من السعر االعتيادي. هبطت األسعار الفعلية للمباني والشقق 
عام 2011 بنسبة 4% بشكل عام، وبنسبة 20% منذ العام 1997. ونحصل إذا 
أخذنا بعني االعتبار هبوط سعر صرف الدوالر، على صورة مغايرة مفادها أن 
أسعار املباني والشقق ارتفعت بنسبة 5.9% مبفاهيم الدوالر. يتسم فرع البناء 
بتباطؤ واضح في فعالياته في مناطق بعيدة عن املركز، حيث تكثر الفئات الضعيفة 
واملتوسطة اقتصاديا، وينبع هذا التباطؤ إثر ارتفاع نسبة البطالة في هذه املناطق، 
باإلضافة إلى إلغاء الهبات املمنوحة من قبل وزارة اإلسكان لكل املستحقني. 
يشار هنا أن عملية جتنيد األموال عن طريق البورصة املتمثل بإصدار سندات دين 
مختلفة قد توقف بشكل تام عام 2009 عقب األزمة املالية. أما على صعيد البناء 
في املستوطنات فقد واصلت إسرائيل التوسع االستيطاني ومصادرة األراضي 
في الضفة الغربية وبلغ إنفاق حكومة إسرائيل على االستيطان نحو 38 مليار 
شيكل، أي ما يعادل 10 مليار دوالر أنفقت على املستوطنات اليهودية املقامة 

15  هذا البرنامج وافق عليه وزير اإلسكان »أريئيل أتياس« وهو برنامج مييز عنصريا ضد السكان العرب، إذ يحصل 
كل من يخدم في اجليش، هو وزوجته على نقاط متكنه من تقدمي طلب لشراء مسكن ضمن البرنامج املقترح.

 متيز فرع البناء واإلنشاءات 
بداية النصف الثاني من العام 

2011 بهبوط في الطلب وارتفاع 
في العرض

بلغ إنفاق حكومة إسرائيل 
على االستيطان نحو 38 
مليار شيكل،  أنفقت على 

املستوطنات اليهودية املقامة 
في الضفة الغربية 

2011 
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في الضفة الغربية في موازنة عام 2011. وتشمل املبالغ أعاله إقامة وحدات 
سكنية جديدة في املستوطنات باإلضافة إلى شق الطرق ومشاريع صناعية في 
املستوطنون،   بها  يتمتع  التي  الضريبية  اإلعفاءات  متويل  وعلى  املستوطنات، 
الفرد  أن نصيب  املستوطنات. ويذكر  العديد من قوى األمن حلماية  وتشغيل 
من اإلنفاق احلكومي في املستوطنات اليهودية فاق نصيب الفرد داخل إسرائيل 

عام 2010 بنحو 1500 دوالر.
فرع اخلدمات العامة: ارتفع ناجت فروع اخلدمات العامة واجلماهيرية، والذي يتم . 5

حسابه وفقا لقيمة الرواتب املدفوعة لعمال القطاع احلكومي، لعمال السلطات 
بنسبة  ارتفع  احلكومة،  قبل  املمولة من  الالربحية  املؤسسات  ولعمال  احمللية 

5.8% بعد ارتفاعه بنسبة 4.8% عام 2010.

أسواق العمل، العمالة واألجور
نسبة البطالة: أشارت معطيات دائرة اإلحصاءات املركزية إلى أن نسبة البطالة . 1

في إسرائيل انخفضت عام 2011 إلى 5.6%  بعد أن كانت بنسبة 6.7% عند 
نهاية 2010 ووصل عدد العاطلني عن العمل إلى 159 ألفا، وهو ميثل هبوطا 
بحوالي 89 ألف عاطل عن العمل مقارنة مع 2010. تصل نسبة البطالة لدى 

الرجال إلى 4.9% وبني النساء إلى %5.8
نسبة املشاركة: وصلت نسبة املشاركة في قوة العمل في الربع األخير من 2011 . 2

إلى 57.5% مقابل  56.8% في الربع األخير من العام 2010 و  55.4% في نهاية 
العام 2009. ارتفعت نسبة املشاركة في قوة العمل بني الرجال إلى 62.6% بدال 
من 62.4% أما نسبة املشاركة لدى النساء فارتفعت من 51.6% إلى %51.9. 
ولكن هذه النسبة ال زالت األدنى بني الدول الغربية خاصة، وذلك بسبب املشاركة 
املتدنية للقطاع اليهودي األصولي )احلريدمي( والبالغة 45% من القوة العاملة، 
وكذلك مشاركة العرب الفلسطينيني في إسرائيل في القوة العاملة والبالغة %39.

بنسبة . 3 اإلنتاجي16  القطاع  في   2011 عام  العمل  كمية  ارتفعت  العمل:  كمية 
عام   %1.8 بنسبة  وهبوطها    2010 عام   %3.9 بنسبة  ارتفاعها  بعد   %5.2
للمشتغل  العمل  ساعات  عدد  معدل  ارتفاع  عن  االرتفاع  هذا  نتج   .2009

16  يشمل عدد ساعات العمل ملجمل املشتغلني في فروع القطاع اإلنتاجي، مواطني دولة إسرائيل وغيرهم ممن هم 
ليسوا مواطنيها )من خارج البالد أو من األراضي اخلاضعة للسلطة(. 

 نصيب الفرد من اإلنفاق 
احلكومي في املستوطنات 
اليهودية فاق نصيب الفرد 
داخل إسرائيل عام 2010 

بنحو 1500 دوالر
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الواحد. أما فيما يتعلق بنتاج العمل17 فقد ارتفع بنسبة وصلت إلى 0.6% فقط. 
األجر الفعلي: ارتفع معدل األجر لألجير الواحد إلى 8555 شيكال18 )2343 . 4

دوالرا( بعد أن كان8340 شيكال في نهاية العام 2010 و 7.463 شيكال في 
العمال في  النظر وحللنا تطورات دخل  أمعنا  إذا  العام 2009. ولكن  نهاية 
إسرائيل قد جند صورة غير متكافئة متاما. هنالك تفاوت ملحوظ في الدخل 
بني قطاعات االقتصاد املختلفة، إذ تفيد مؤشرات دائرة اإلحصاءات املركزية 
ووزارة املالية إلى أن الدخل املتوسط الشهري في قطاع الصناعة يعلو الدخل 
إلى 11،800 شيكل )3240  الراهن  الوقت  بنسبة 40%، ويصل في  العام 
دوالرا(. هذا التفاوت يبرز أيضا داخل قطاع الصناعة نفسه، فقد كانت قيمة 
الدخل املتوسط الشهري في قطاع التكنولوجيا الرفيعة أكثر من 20 ألف شيكل 
شيكل  ألف   15 أكثر  املختلطة  التكنولوجيا  صناعة  وفي  دوالرا(،   5586(
التقليدية 8 آالف شيكل ويقارب  )4189 دوالرا(، فيما بلغ في الصناعات 
معدل الدخل العام. بدا هذا التفاوت جليا بني الفئات املختلفة، ففي أعقاب 
الطفرة التي شهدها النمو االقتصادي بني األعوام 2004-2007 لم حترز سوى 
الفئتني األكثر ثراء، وال سيما األولى بينهما، ارتفاعا في حصتيهما من مجمل 
الدخل، وقد استمرت الظاهرة خالل األعوام 2008 و 2009 و 2010 على 
الربع األخير من  في  ما، خاصة  نوعا  االقتصادية  الرغم من حتسن األوضاع 
العام  2009 وبداية الربع األول من 2010. فقد أحرزت الفئتان املذكورتان 
على مدى السنوات املاضية ارتفاعا متتاليا في نصيبها من مجمل الدخل بلغ في 
العام 2004 نسبة 44.2%، وصل في العام 2005 إلى 44.7%، إلى %44.8 
في العام 2006، إلى 44.9% عام 2007 وإلى 45.1% عام 2008 وإلى 
45.2% عام 2009 وإلى 45.4% عام 2010 وإلى 45.6% عام 2011. 
وقد بلغ متوسط دخل األسرة الشهري للفئة األكثر ثراء في العام 2011 حوالي 
45،758 شيكال )12536 دوالرا(، وهو ارتفاع بنسبة 2.6% عما كان عليه 
عام 2001 ويعادل نحو 4 أضعاف متوسط دخل األسرة في الفئة اخلامسة. 
في املقابل طرأ انخفاض في حصة الفئات السبع الدنيا، فيما بقيت حصة الفئة 

الثامنة على حالها.

17  الناجت الصافي لساعة عمل واحدة في القطاع اإلنتاجي.
18  محتلن في دائرة اإلحصاءات املركزية لغاية 31 كانون الثاني  2012.

 ارتفع معدل األجر لألجير 
الواحد إلى 8555 شيكال 
)2343 دوالرا( بعد أن 

كان8340 شيكال في نهاية 
العام 2010 و  7.463 شيكال 

في نهاية العام 2009

الدخل املتوسط الشهري في 
قطاع التكنولوجيا الرفيعة 

أكثر من 20 ألف شيكل
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أسواق املال
متيز عام 2011 بكونه عاما أسودا في أسواق املال، حيث خسر مؤشر أسهم »تل-أبيب 
25«19 18% من قيمته ووصل إلى 1085.59 نقطة، بينما خسر مؤشر أسهم »تل-أبيب 
100«20 20% من قيمته، وخسر مؤشر »بلو-تك«21 26% من قيمته، وانخفض مؤشر 
»نادالن«22 23% من قيمته. وقد قررت شركة تدريج االعتماد »موديس« وعلى الرغم 
مما ذكر أعاله، إبقاء تدريج اعتماد إسرائيل على ما كان عليه مبستوى A1 وهذا إن دل 
على شيء فهو يدل على ثبات االقتصاد لثبات الصناعة اإلسرائيلية وقوة القطاع املالي 
في الدولة. ووفقا لشركة »موديس« يشهد التصدير في قطاع »الهاي-تك« استمرار النمو 
االقتصادي في الدولة على الرغم من إمكانية تراجع االقتصاد بسبب عدم الثبات في 
األسواق العاملية. أما االقتصادي الرئيسي في بنك هبوعليم23 »ليو اليدرمان« فيتوقع 
أن يستقر الوضع في أسواق املال مع منتصف العام 2012 مع إمكانية رؤية عالمات 
العام 2012 قد يكون صعبا  النصف األول من  إن  يتحفظ ويقول:  انتعاش، ولكنه 
للغاية على املستويني العاملي واحمللي، ومن هنا يطالب »اليدرمان« بعدم االجنرار وراء 

التشاؤم الذي مييز بعض األوساط االقتصادية في إسرائيل.
تكبد اإلسرائيليون خسائر جمة جراء انهيار أسعار األسهم في بورصة تل أبيب، 
وبلغ حجم هذه اخلسائر 60 مليار شيكل في الشهر وما مجموعه 160 مليار شيكل 
إلى أن ما أصاب  العام اجلاري. وأشارت صحيفة معاريف24 اإلسرائيلية  بداية  منذ 
البورصات العاملية أحلق باإلسرائيليني خسائر بلغت نحو 28 مليار شيكل منذ بداية 
البورصات احمللية  انهيار  ما يجعل إجمالي خسائر اإلسرائيليني جراء  العام اجلاري 
والعاملية يصل نحو 188 مليار شيكل منذ بداية العام اجلاري، ونحو 76 مليارا خالل 
إلى خسارة ما نسبته  العام اجلاري  بداية  العام 2012. وأدى منذ  الشهر األخير من 
7.5% من قيمة محفظة أصول أموال اجلمهور اإلسرائيلي املقدرة حاليًا بنحو  2.37 
تريليون شيكل، ما يعني أن كل أسرة خسرت في املتوسط نحو 90 ألف شيكل، في 

أعقاب انهيار البورصات منذ بداية العام احلالي.

19 وهو مؤشر يضم أكبر 25 شركة في إسرائيل من حيث دورة املبيعات السنوية، بحيث ال تقل هذه الدورة عن 600 
مليون شيكل.

شركة   25 أكبر  إلى  باإلضافة  السنوية،  املبيعات  دورة  حيث  من  إسرائيل  في  شركة   75 أكبر  يضم  مؤشر  وهو   20
مشمولة في مؤشر »تل-أبيب 25«.

21  وهو مؤشر يضم أكبر 15 شركة تعمل في مجال الصناعات التكنولوجية الرفيعة.
22  وهو مؤشر يضم أكبر 50 شركة تعمل في مجال العقارات واملقاوالت.

23  وهو أكبر بنوك إسرائيل.
24  في العدد الصادر يوم 2 كانون الثاني 2012.

متيز عام 2011 بكونه عاما 
أسودا في أسواق املال، حيث 
خسر مؤشر أسهم »تل-أبيب 

25«  18% من قيمته ووصل إلى 
1085.59 نقطة، بينما خسر 
مؤشر أسهم »تل-أبيب 100«  

20% من قيمته

إبقاء تدريج اعتماد إسرائيل 
على ما كان عليه مبستوى 

A1
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أما فيما يتعلق بأسواق سندات الدين فقد بقيت سندات دين الشركات اخلاصة على 
ما كانت عليه منذ بداية العام، بينما سجلت سندات الدين احلكومية ارتفاعا ملحوظا 
وصل إلى 8% منذ بداية 2011. ولكن األهم من ذلك هو هبوط جتنيد األموال عن 
طريق إصدار سندات دين جديدة بنسبة 65% مقارنة بالعام 2010، ويضاف إلى ذلك 
نية احلكومة جتنيد أموال طائلة خالل العام 2012 عن طريق إصدار سندات دين جديدة 
املتوسطة والصغيرة  ما قد يسبب في حدوث أزمة اعتماد بنكي، وخاصة للمصالح 

)أنظر الفصل السابع فيما يلي(.

التضخم املالي عام 2011
املركزية في إسرائيل أن جدول  التقرير السنوي الصادر عن دائرة اإلحصاء  أفاد 
بنسبة  ارتفاع  مقابل   %2.2 بنسبة  باملجمل   2011 العام   طيلة  ارتفع  املعيشة  غالء 
السنوي  املالي  التضخم  نسبة  أن  التقرير كذلك  السابق2010. وأفاد  العام   %2.7
بقيت في إطار الهدف السنوي الستقرار األسعار الذي حددته احلكومة )%1   %3(، 
على الرغم من أن اجلدول التراكمي لألسعار في السنوات اخلمس األخيرة ) كانون 
األول 2011 مقابل كانون األول 2006( قد ارتفع  تراكميًا بنسبة 17%، أي مبعدل 

3.4% في السنة.
وُسّجلت في أربعة بنود رئيسية لالستهالك عام 2011 ارتفاعات أسعار أعلى من 
 ،)%2.3 ارتفاع   ( الغذائية  املواد  املتوسط:  العام  للمستهلك  الغالء  جدول  ارتفاع 
بنود  ثالثة  وفي   ،)%2.6( والصحة   )%3.9  ( املنزل  صيانة   ،)%5.1( اإلسكان 
استهالك رئيسية ُسجلت ارتفاعات أسعار أدنى من معدل االرتفاع طيلة العام 2011 
بأكمله: املالبس واألحذية )2.1%(، املواصالت واالتصاالت )1.7%( واملتنوعات 
الفواكه  هي:  رئيسية،  استهالك  بنود  ثالثة  في   2011 عام  وُسّجلت   .)%1.3(
واخلضار، األثاث والتعليم واألدوات املنزلية، والثقافة والترفيه- تراجعات في األسعار 

بنسب: 8.1%،  0.4%   و 0.3%، تباعًا.
وفيما يتعلق ببند الفواكه واخلضار الذي ارتفع عام 2010، بنسبة 16% فقد تراجع 
عام 2011 بنسبة 8.1%، بينما تراجع بند التعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0،3% بعد 
أن كان ارتفع عام 2010 بنسبة 1.5%، وارتفع بند صيانة املنزل عام 2011 بنسبة 
3.9% بعد أن كان تراجع عام 2010 بنسبة 1.2%، أما بند اإلسكان الذي ارتفع عام 

2010 بنسبة 4.9% فقد ارتفع العام املاضي بنسبة %5.1.

ارتفع جدول غالء املعيشة 
طيلة العام  2011 بنسبة 
2.2% مقابل ارتفاع بنسبة 

2.7% العام السابق2010
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الفصل الثاني
 الثورات العربية وانعكاساتها على االقتصاد اإلسرائيلي

القرار  صنَّاع  من  كلٍّ  لدى  املخاوف  العربي  العالم  يشهدها  التي  الثورات  أثاَرت 
وأرباب املرافق االقتصاديَّة من أن متثل التحوالت الناجمة عنها تهديًدا لكل اإلجنازات 
قتها إسرائيل بفعل عوائد التسوية، فقد اعتبرت النخب اإلسرائيليَّة أن ما حدث  التي حقَّ
في العالم العربي ميثل تهديًدا التفاقيَّة »كامب ديفيد«، التي أتاحت إلسرائيل تقليص 
نفقات األمن ومضاعفة االستثمار في املجاالت املدنيَّة التي تعزز النمو، وتبعد شبح 
الركود االقتصادي. وقام قادة جهاز األمن اإلسرائيلي باملطالبة بزيادة النفقات األمنّية 
في أعقاب تفّجر الثورات العربية والتي قد يكون لها تأثير ملحوظ على منعة إسرائيل 

وحصانتها االقتصادية واالجتماعية.
اّتفاقّيتْي سالم مع مصر  توقيع  أّن  الرسمية اإلسرائيلية على  املعطيات  ُيستدل من 
حتّول  نقطة  مّثل  األردن(   مع  عربة«  »وادي  و  مصر،  مع  ديفيد«  )»كامب  واألردن 
التهديدات  تراجُع مستوى  هائلة، ومّكن  اقتصادية  إسرائيل طفرة  نحو حتقيق  فارقة 
األمنية على اجلبهتني اجلنوبية والشرقية صّناع القرار من تقليص الّنفقات األمنّية بشكٍل 
كبير، بحيث مت توجيه املوارد التي كانت مخّصصة لألمن نحو االستثمار في مجال 
الواقع  هذا  وأّدى  املجاالت.  من  وغيرها  املتقّدمة،  والتقنيات  املدنّية  التحتّية  البنى 
إلى تراجع كبير في حْجم احلّصة التي تشغلها موازنة األمن في كلٍّ من املوازنة العاّمة 
للدولة والناجت احملّلي اإلجمالي. وإذا قمنا باستعراض معطيات اقتصادية تاريخية جند 
أن حجم موازنة األمن في العام 1974 قد تضاعف بقرار من رئيسة الوزراء »غولدا 
مئير«، لتبلغ 47% من املوازنة العاّمة للدولة، و37% من إجمالي الناجت احملّلي، وذلك 
على إثر حرب عام 1973 وذلك لتغطية حجم النفقات التي تطّلبتها عملّية إعادة بناء 
اجليش وفرقه وألويته، السّيما في اجلبهة اجلنوبية في أعقاب احلرب.  وإلدراك حجم 
التحّول الذي طرأ على بنية موازنة األمن في أعقاب هذه اخلطوة، فإننا نشير إلى أّن 
دوالر(،  مليار   13 )نحو  شيكل  مليار   50 تبلغ  والتي   ،2011 لعام  األمن  موازنة 
وتعتبر أكبر موازنة على اإلطالق في تاريخ إسرائيل، متّثل 15.1% من املوازنة العاّمة 
للدولة، و6% من الناجت احملّلي اإلجمالي الذي يبلغ 860 مليار شيكل )نحو 226 
احلرب، على  أعقاب  في  العسكرية  إسرائيل  قّوة  تعاظم  مليار دوالر(. وعليه جاء 
حساب النمّو االقتصادي )التعليم والصحة والرفاه االجتماعي واإلسكان(، وكادت 
الدولة تعلن إفالسها، لْوال اخلّطة االقتصادية الشاملة التي وضعتها حكومة الوحدة 

تعتبر موازنة األمن لعام 
2011، والتي تبلغ 50 مليار 

شيكل  أكبر موازنة على 
اإلطالق في تاريخ إسرائيل 
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الوطنّية في العام 1985. ولقد مّكن تقليص موازنة األمن، في أعقاب توقيع معاهدة 
أّن  إلى  باإلضافة  الديون،  فوائد  لسداد  املوارد  توجيه  من  إسرائيل  ديفيد«،  »كامب 
جزًءا من التقليص وّجه إلى قطاعات الصّحة والتعليم واإلسكان، أي إّن »الّسالم«  
اقتصادية  سياسة  اّتباع  من  إسرائيل،  في  القرار  صّناع  متكني  في  ساهما  واالستقرار 
واجتماعية ضمنت تكريس أسس دولة الّرفاه االجتماعي، لتكون إسرائيل بيئًة جاذبة 
اإلسرائيلي،  االقتصاد  تعزيز  في  كبير  دوٌر  التطّور  لهذا  كان  وقد  اليهودّية.  للهجرة 
كانت  التي  الدول  )من  اليهودية  الهجرة  مْوجات  استيعاب  من  إسرائيل  متكني  عْبر 
القرن  من  التسعينيات  ومطلع  الثمانينيات  أواخر  سابقا(  السوفياتي  االحتاد  تشّكل 
 املاضي. وقد أّدى هذا األمر بدوره إلى تعاظم التصدير والنمّو االقتصادي بشكل كبير
وكان لهذا دوره في إحداث طفرة في عوائد الّتصدير للخارج، فارتفعت هذه العوائد 
من 50 مليار دوالر سنويًا قْبل موجات الهجرة، إلى 80 مليار سنوّيًا بعد هذه املوجات. 
اّتفاقيات  الفلسطينية  التحرير  منّظمة  لتوقيع  ديفيد«  »كامب  اتفاقية  توقيع  مهد  وقد 

أوسلو، وتوقيع األردن معاهدة وادي عربة، وهو ما عّزز وتيرة النمّو االقتصادي.
وقال عوديد عيران، رئيس معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، أّنه منذ توقيع 
املعاهدة في العام 1979، وحّتى اندالع املظاهرات املطالبة بالتغيير في ميدان التحرير 
في اخلامس عشر من كانون الثاني 2011، لم تطرح أّي عالمات استفهام حول مدى 
التزام مصر باّتفاقية »كامب ديفيد«، على اإلطالق.  ويشير عيران إلى أنّ النظام املصري 
فاجأ إسرائيل عندما صمدت اّتفاقية كامب ديفيد، في الوقت الذي قصفت إسرائيل 
املفاعل النووي العراقي في العام 1981، وغزت لبنان في العام 1982، وفي خضّم 
انتفاضتْي احلجارة واألقصى في فلسطني، وكذلك حرب لبنان الثانية في العام 2006، 
وحرب غّزة في العام 2008. بل إّن مصر، بداًل من االحتجاج احلقيقي على سلوك 
إسرائيل، حرصت على تهدئة األطراف العربّية عندما أثارت املمارسات اإلسرائيلية 
غضب العالم العربي، وال يستبعد عيران تخلِّي مصر عن اتفاقية كامب ديفيد، مستندًا في 
 (The Pew Research Center) حكمه هذا إلى نتائج استطالع للّرأي العام أجراه معهد
التي أظهرت أّن 54% من املصرّيني يرْون وجوب إلغاء معاهدة كامب ديفيد، مقابل 
36% أيدوا وجوب احلفاظ عليها. ويذهب دان إلدار، الذي تولَّى في السابق مناصب 
قيادية في جهاز املوساد ويعمل حاليًا محاضرًا لدراسات الّشرق األوسط في جامعة تل 
أبيب، إلى ما ذهب إليه عيران، مشيرًا إلى أّن غياب نظام الرئيس مبارك سيسمح بالتعبير 
عن عداوة إسرائيل الراسخة عميقًا في الوعي اجلمعي للمصرّيني. وهو ال يستبعد أن 
اجليش،  قادة  مع  حتالفهم  إلى  املصرّية  السياسية  احلياة  في  اإلسالمّيني  اندماج  يؤّدي 
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متوّقعًا أن يساهم مثل هذا الّتحالف في التعجيل بوضع حدٍّ ملعاهدة كامب ديفيد. أّما 
املستشرق ألكساندر بلي فيرى أّن نظام احلكم املقبل في مصر لن يلجأ إلى إلغاء اّتفاقية 
كامب ديفيد حّتى ال يخسر الّشرعية الدولية، لكنه في املقابل سيعمل على إضعافها 
على نحٍو تقع فيه مسؤولّية إلغائها على إسرائيل. وبسبب هذه املخاوف، ترى الّنخبة 
العسكرية وعدٌد من اخلبراء االقتصادّيني وبعض أرباب املرافق املهّمة، أّن الّتهديدات 
التي تنطوي عليها الّثورات العربية ستفرض إدخال تغييرات جذرّية على حجم ميزانية 
األمن وبنيتها، عالوة على إعادة صياغة سّلم األولوّيات اإلسرائيلي بشكٍل جذري.

وقد عّبر عن ذلك بشكٍل واضح رئيس هيئة أركان اجليش بني جانتس، الذي قال: 
إّن التحّوالت التي يشهدها العالم العربي توجب تخصيص موازناٍت إضافّية للجيش، 
معتبرًا أّن هذه التحّوالت فاقمْت من مستوى التهديدات وحجمها على كّل اجلبهات. 
ويتحّدث رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلني، عن »انقالب« 
يجب أن تشهده موازنة األمن في حال حتّققت التنّبؤات السوداوّية بانهيار كامب ديفيد 
في أعقاب التحّوالت في العالم العربي. ويعتبر أّن إسرائيل باتت مطالبة باالستعداد 
ملراكمة الّردع في مواجهة مصر، مع كّل ما يعنيه ذلك من إدخال تغييرات جذرّية على 
بنية اجليش اإلسرائيلي وانتشاره، وهذا يعني زيادة حجم ميزانية األمن بشكل كبير. 
ويّتفق وزير الّدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك مع أولئك الذين يرْون أّن التحّوالت في 
مصر متّثل خطرًا حقيقيًا على مصير معاهدة كامب ديفيد، متوّقعًا أْن تتنافس األحزاب 
املصرّية بعد الثورة فيما بينها على إظهار عدائها لكلٍّ من إسرائيل والواليات املّتحدة. 
ويرى باراك أّن هذا السيناريو يعني زيادة الّنفقات األمنّية بشكٍل جذري، لكنه يرى أّن 
إسرائيل ليس بإمكانها تأمني الّنفقات األمنّية وحدها، لذا ال يترّدد في مطالبة الواليات 
منها في مساعدة  األمن، مساهمة  ملوازنة  إضافّية  مليار دوالر  بدفع عشرين  املّتحدة 
القومي، ولم يفْت باراك أن  العربية على أمنها  الّثورات  إسرائيل على حتّمل تبعات 
»ألّن  املتحدة  الواليات  على  بالّنفع  سيعود  املبلغ  هذا  استثمار  بأّن  األميركّيني  يذّكر 
ضمان تفّوق إسرائيل ميّثل أحد عوامل االستقرار في منطقٍة غير مستقّرة«. ويرى أوري 
جالي، مدير عام املجموعة االستثمارية »سيجما«، أّن حجم موازنة األمن اإلسرائيلّية 
اعتمد في العقود الثالثة املاضية بشكٍل أساسي، على حالة الهدوء التي تسود احلدود 
مع مصر واألردن وسورية، وهو ما لن يستمّر. لذا، يتوّقع جالي أْن يدفع تعاظم 
النفقاِت األمنّية احلكومة اإلسرائيلية إلى جتريد الوزارات املدنّية املختلفة من مواردها 

املالّية، ونقلها إلى وزارة الّدفاع لتغطية املصاريف األمنّية. 
ويرى احملّللون في إسرائيل أّن إسقاطات الثورات في العالم العربي ال تتمّثل فقط 

 ترى الّنخبة العسكرية وعدٌد 
من اخلبراء االقتصادّيني 

وبعض أرباب املرافق املهّمة، أّن 
الّتهديدات التي تنطوي عليها 

الّثورات العربية ستفرض 
إدخال تغييرات جذرّية على 

حجم ميزانية األمن وبنيتها، 
عالوة على إعادة صياغة سّلم 
األولوّيات اإلسرائيلي بشكٍل 

جذري
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في زيادة نفقات األمن بشكٍل كبير، بل هناك مخاوف من مساهمة هذه الثورات في 
تقليص معّدالت النمّو وبروز مظاهر الّركود االقتصادي، مّما سيجد ترجمته في تراجع 
الّناجت احملّلي اإلجمالي اإلسرائيلي بشكٍل كبير. وهذا يعني مضاعفة احلّيز الذي تشغله 
موازنة األمن في كّل من املوازنة العاّمة للدولة والناجت احملّلي اإلجمالي، أي أّن إسرائيل 
وفق هذه التوّقعات مهّددٌة بالعودة إلى الّظروف نفسها التي مّرت بها بعد حرب عام 

1973، مع كّل ما يعنيه هذا من حتّول النمّو إلى ركود واستفحال التضّخم.
تعاظم  أّن  املعّلق االقتصادي لصحيفة »يديعوت أحرونوت«،  لبيا،  ويرى تسفي 
مستويات اإلنفاق األمني املتوّقع في أعقاب التحّوالت في العالم العربي سيدفع إسرائيل 
إلى انتهاج سياسة تقّشٍف اقتصادّية، وسيجبر مخّططي الّسياسة االقتصادّية اإلسرائيلّية 
على الّتراجع عن توّجهاتهم السابقة لتقليص الّضرائب، على اعتبار أّن املبدأ الّسائد في 
إسرائيل يقول: إّنه عند املفاضلة بني املناعة األمنّية واملناعة االجتماعّية يتوّجب تفضيُل 
اخليار األّول من دون ترّدد. ومن ضمن مظاهر السياسة التقّشفية التي يشير إليها لبيا 
التراجع عن التوّجه الذي كان سائدًا حّتى اندالع الثورات العربية، واملتمّثل في تقليص 
الضرائب. بل إنه بات يتوّقع حاليًا، أن تلجأ إسرائيل إلى فْرض ضرائَب جديدة للوفاء 
مبتطّلبات األمن. ويتوّقع لبيا، أْن يؤّدَي تعاظم اإلنفاق األمني إلى تراجع في حجم 
فائض الّدخل القومي الّسنوي بشكٍل كبير، مع العلم أن ّهذا الفائض ُيستخدم عادًة 

في متويل مخّصصات الّضمان االجتماعي للجمهور، السّيما للّطبقات الّضعيفة.
وما يقّض مضاجع الّنخبة السياسية واالقتصادّية في إسرائيل أكثر هو املخاوف من 
أن تسفر الثورات العربّية عن فْرِض قيوٍد على جتارة إسرائيل اخلارجّية. ذلك أّن %98 
ه نحو  من هذه التجارة ُتنَقل عْبر البحار، وثلث االستيراد والّتصدير اإلسرائيلّيني يوجَّ
الشرق عبر البحر األحمر، أْي عبر قناة السويس. وال يتخّوف رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو من إغالق قناة السويس أمام الّسفن التجارية اإلسرائيلية فقط، بل إّنه 
يخشى أْن يْقِدم املصريون على إغالق مضائق تيران وتهديد املالحة البحرية عبر ميناء 

إيالت، ما يعني خْنق إسرائيل متامًا.
ومن الواضح أنه في حال تعاظم مستوى اإلنفاق األمني، فإنه سيكون على حساب 
اإلنفاق املدني، ما ميّثل أساسًا الفتراض أّن مبلوري السياسة االقتصادية اإلسرائيلية 
قد  ما  الّضمان االجتماعي، وهو  لتقليص مخّصصات  أنفسهم مضطّرين  سيجدون 

يؤّثر في موقع إسرائيل كبيئة جاذبة للهجرة، وقد يزيد من مظاهر الهجرة العكسية. 
ميكننا تقسيم انعكاسات الثورات العربية، وبالتحديد ما حصل في مصر إلى قسمني: 

األول تداعيات الربيع العربي على املدى القصير والثاني على املدى البعيد:
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التداعيات االقتصادية املباشرة للثورة املصرية على إسرائيل
القصير،  املدى  على  اإلسرائيلي  االقتصاد  على  املصرية  الثورة  أحداث  أثرت 

وتتلخص هذه التداعيات مبا يلي:
هبوط أسعار األسهم واملؤشرات الرئيسية في سوق املال في تل ابيب.. 1
توقف ضخ الغاز املصري، والذي أعاد إلى طاولة البحث في إسرائيل موضوع . 2

»جلنة شيشينسكي« واحتدام النقاش بني املستثمرين والدولة حول حصة الدولة 
من حقول الغاز التي مت اكتشافها مؤخرًا في البحر املتوسط.

اخلسائر التي تكبدتها إسرائيل أثناء الثورة بفعل »التشويشات« التي تعرضت . 3
لها املوانئ املصرية، وخصوصا موانئ اإلسكندرية وبورسعيد ودمياط، حيث 

يتم نقل الكثير من البضائع عبر هذه املوانئ من وإلى إسرائيل.
التبادل . 4 حجم  من   %20 حوالي  عبرها  مير  التي  السويس،  قناة  في  العمل  تباطؤ 

مليون دوالر  إلى 200  العالم، وبتكلفة تصل  البحري اإلسرائيلي مع  التجاري 
أسبوعيا.

االقتصادي . 5 اخلبير  حتليالت  حسب  عامليا،  القمح  أسعار  بارتفاع  التوقعات 
ارتفاعا  ستشهد  نيسان  شهر  نهاية  أن  يعتقد  الذي  عوز،  شلومو  اإلسرائيلي 
ملحوظا في أسعار القمح كنتيجة للثورة املصرية وعوامل عاملية أخرى، وهو 

ما سيؤثر على املستهلك اإلسرائيلي مباشرة.
إضعاف عملة الشيكل اإلسرائيلي مقابل العمالت األجنبية بنسبة 5% خالل . 6

فترة وجيزة.

التداعيات االقتصادية بعيدة املدى للثورة املصرية على إسرائيل
التغييرات . 1 الدفاع والتسليح، ملواجهة  املتوقعة في حجم اإلنفاق على  الزيادة 

اإلستراتيجية احملتملة لسقوط النظام املصري، حيث تشير املصادر اإلسرائيلية 
إلى أن نظام مبارك كان يتبنى سياسة تتجاوز ما تتطلبه معاهدة كامب ديفيد، 
وهو ما أدى إلى خفض موازنة الدفاع اإلسرائيلية خالل حكم مبارك من %30 

إلى 9% من إجمالي الناجت احمللي.
وعلى الرغم من موقف بعض اخلبراء الذين رأوا أن هذه التخوفات مبالغ فيها، . 2

وتهدف إلى تبرير زيادات غير واقعية في ميزانية األمن والدفاع، إال أن جلنة املوازنات 
أقرت فعال طلبا للجيش بزيادة إضافية مليزانيته بحوالي 200 مليون دوالر.

تشير املصادر اإلسرائيلية إلى أن 
نظام مبارك كان يتبنى سياسة 

تتجاوز ما تتطلبه معاهدة كامب 
ديفيد، وهو ما أدى إلى خفض 

موازنة الدفاع اإلسرائيلية خالل 
حكم مبارك من 30% إلى 9% من 

إجمالي الناجت احمللي.
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إيقاف عمل جميع الشركات اإلسرائيلية التي تعمل في منطقة الدلتا وفقا التفاقية . 3
»الكويز« بني مصر وإسرائيل والواليات املتحدة، أي السوق احلرة في منطقة 
الدلتا، وعادت هذه الشركات إلى إسرائيل خوفًا من األحداث، وهذا بحد 

ذاته يشكل ضررا مباشرا بعيد األمد على االقتصاد اإلسرائيلي.

التداعيات االقتصادية الناجتة عن توقف تصدير الغاز املصري إلى إسرائيل 
تصل اخلسائر الناجتة عن توقف تصدير الغاز املصري إلى إسرائيل، وعن اإللغاء 
املتوقع للصفقة املجحفة التي أبرمت في العام 2005، ويتم مبوجبها إمداد إسرائيل 
بحوالي 40% من حاجتها من الغاز إلى 4 مليار شيكل سنويا. وتشير املصادر اإلسرائيلية 
إلى أن إسرائيل توفر سنويا ملياري دوالر من استيراد الغاز املصري بأثمان مخفضة عن 
السعر العاملي، كما أنها تكسب حوالي مليار دوالر سنويا من بيع الغاز املصري في 
أراضي السلطة الفلسطينية وداخل السوق اإلسرائيلية. وقد يؤدي  عدم تزويد مصر 
إلسرائيل بكميات الغاز املتفق عليه خالل العام 2012، إلى ضائقة كهربائية حادة ، 
ترتب عنها في الوقت احلالي رفع سقف املدفوعات لـ 4 مليار شيكل سيتحملها االقتصاد 
اإلسرائيلي وستكون عبئا شديدا عليه. وجاء في بيان لشركة الكهرباء اإلسرائيلية، أن 
أول املتضررين من عدم ضخ الغاز املصري هو املستهلك اإلسرائيلي بالدرجة األولى، 
ثم أصحاب املصانع واملصدرين اإلسرائيليني. ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مدير 
عام الشركة »إيلى جليكمان« قوله: إن عدم استمرار مصر بتزويد إسرائيل بالغاز أدى 
إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى أكثر من 20% ومن املتوقع أن يصل االرتفاع 

بأسعار الكهرباء إلى أكثر من 30% خالل الفترة القريبة.
وأضاف املسؤول اإلسرائيلي: »نحن نعمل بكل جهد مستطاع أمام اجلهات املعنية 
من أجل عدم الوصول إلى مثل هذا الوضع، ونحن نستعد في الوقت نفسه ملواجهة 
أسوأ االحتماالت، وكأنه ال يوجد غاز مصري«، مشيرا إلى أن شركته تسعى جاهدة 
من أجل استيراد »غاز سائل«، على الرغم من أنه مرتفع الثمن، مضيفا أنه في كل 
إلى  وسيصل  البيئة،  على  سلبا  يؤثر  وال  العادي،  الغاز  من  ثمنا  أرخص  األحوال 
إسرائيل في أوساط 2012.  وحذر جليكمان  من أن عدم تزويد مصر إلسرائيل بالغاز 
املصري سيرغمها على االعتماد على مزود إسرائيلي، األمر الذي سينتج عنه خلل في 
تزويد الكهرباء، وخسائر فادحة، خاصة وان املنشآت التي تستخرج الغاز من البحر ما 
يزال انتاجها ضعيفا وال يلبي االحتياجات اإلسرائيلية، باإلضافة إلى كون عملية نقل 
الغاز من البحر إلى داخل إسرائيل مكلفة. وأورد جليكمان تقديرات لشركة الكهرباء 

قد يؤدي  عدم تزويد مصر 
إلسرائيل بكميات الغاز املتفق 
عليه خالل العام 2012، إلى 

ضائقة  كهربائية حادة 
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اإلسرائيلية بشأن كميات الغاز الطبيعي املوجودة لدى املستودع الرئيسي للغاز الطبيعي 
في إسرائيل  »مي تطيس« وهذه الكميات تقدر من 1 إلى 2مليارbcm -  )وحدة قياس 
كمية الغاز الطبيعي(- فقط وأن هذه الكمية ستنفد خالل األشهر القريبة وهذا سيؤدى 

إلى ارتفاع آخر في أسعار الكهرباء بنسبة 9% خالل األشهر املقبلة. 
الطاقة  انتقلت شركة الكهرباء اإلسرائيلية إلنتاج  الغاز عن إسرائيل،  انقطاع  ومع 
)السوالر(وغيرها  واملازوت  احلجري  كالفحم  بديلة،  طاقة  مصادر  عبر  الكهربائية 
والتي تفوق كلفة استعمالها إلنتاج الكهرباء 10 أضعاف كلفة استعمال الغاز الطبيعي 
للغاية نفسها. هذا باإلضافة إلى األضرار بجودة البيئة والتي تفوق األضرار الناجمة  
من استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. ولذلك، كانت لهذا األمر انعكاسات على 
أسعار الكهرباء ومشتقاته في البالد. وسيكون له انعكاسات غير مباشرة، بسبب القلق 
في اسرائيل من انقطاع الغاز أو مشاكل أخرى، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع في أسعار 
الوقود واملشتقات النفطية األخرى. وقد احتدم صراع التعويضات واحملاكم املتفجر 
حاليًا بني احلكومة املصرية واحلكومة اإلسرائيلية التى أعلنت اعتزامها مقاضاة احلكومة 
املصرية دوليًا، ومطالبتها بدفع تعويضات تقدر مببلغ 8 مليارات دوالر، نتيجة خسائرها 
من توقف إمدادات الغاز املصري إليها عقب قيام الثورة وتوالى تفجيرات خط الغاز، 
وفى املقابل تطالب مصر إسرائيل، بدفع مبلغ 780 مليون دوالر كتعويض عن فارق 
السعر الذى كان يصدر به الغاز املصرى لها بثمن بخس فى السنوات املاضية. وقالت 
وزارة البنى التحتية والطاقة اإلسرائيلية أن استهالك السوالر إلنتاج الكهرباء في إسرائيل 
شركة  واقتنت   ،2011 العام  من  األولى  الثمانية  األشهر  خالل   %103 بنسبة  ارتفع 
الكهرباء كميات هائلة من السوالر خالل شهري متوز وآب وصلت قيمتها إلى 800 
مليون شيكل ما يعني أن اخلسائر املالية لالقتصاد اإلسرائيلي تقدر بحوالي 13 مليون 
شيكل يوميا من جراء استبدال الغاز الطبيعي مبصادر أخرى أكثر كلفة. وقد صرح وزير 
الطاقة عوزي لنداو أن هذا األمر يلزم إسرائيل التفتيش عن مصادر بديلة إلنتاج الكهرباء 
والطاقة، وطالب لنداو تعجيل إقامة الطواف البحري من أجل استيراد الغاز السائل 
والعمل املكثف من أجل إنتاج الكهرباء والطاقة من مصادر طاقة متجددة. وأضاف 
عوزي لنداو أن إسرائيل تعرف كيف ستتعامل على املدى القصير مع انقطاع الغاز من 
مصر، وأما على املدى البعيد، فعلى الدولة إيجاد بدائل والبدء فورا بتوصيل منشأة 
ايتمار قبالة السواحل مع شبكة انابيب الغاز على اليابسة. وقد اتهم العديد من الوزراء 
في احلكومة اإلسرائيلية وزير البنية التحتية بالتقصير وعدم التفكير ببدائل مسبقا، وهم 
يرون أن االعتماد الكلي على الغاز املصري لتوليد الكهرباء وعدم وجود مولدات تعمل 
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على الفحم أو البترول هو أمر خاطئ. وقال جلعاد اردان وزير البيئة أن  لنداو مسؤول 
عن هذه األزمة، وقال: إنه كان من املفروض اتخاذ عدد من اإلجراءات االحترازية 
حتى قبل اندالع ثورة مصر معبرا عن رأيه بضرورة تعزيز العمل بالطاقة الشمسية في 
النقب وزيادة وعي اجلمهور للتوفير، ولكن  الوزير اردان عبر عن أسفه لعدم وجود 
منشأة تعمل بالغاز السائل لالستفادة من األسواق العاملية. وفي تقرير نشرته صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« جاء أن تصريحات شركة الكهرباء بشأن العجز عن توليد الكهرباء 
الالزم لالستهالك، قد يتحقق قريبا، حيث من املتوقع أال تتمكن محطات توليد الطاقة 
من تلبية االرتفاعات املتزايدة في استهالك الكهرباء، وبالنتيجة فمن املتوقع أن يحصل 
انقطاع في التيار الكهربائي في ساعات الضغط، إضافة إلى احتمال حصول خلل في 
محطات توليد الطاقة، وعليه بدأت شركة الكهرباء بدرس عدة اقتراحات بهدف تقليل 
استهالك الكهرباء أو ترشيد االستهالك. وتدرس الشركة وضع رسوم كهرباء متغيرة 
مماثلة لـ »ضريبة القحط« التي فرضت على استهالك املياه، بحيث ترتفع رسوم الكهرباء 
في حال جتاوز حد معني. كما وتدرس الشركة إمكانية أخرى يطلق عليها »20/20«، 
وتتضمن تخفيضا بنسبة 20% لكل من يقلل من استهالكه للكهرباء بنسبة 20%، علما 
أن الشركة كانت قد رفضت هذه اإلمكانية في السابق. وستبدأ قريبا بالعمل برسوم 
جديدة مت حتديدها تتيح لكل من يستخدم »العداد الرقمي« دفع رسوم أقل في الساعات 
التي يتراجع فيها استهالك الكهرباء، ورسوم أعلى في ساعات الضغط. ومن املتوقع 

أن يبدأ توزيع العدادات الرقمية بعد 3 شهور. 
وبدأت إسرائيل كما هو معروف بإنتاج الغاز الطبيعي عام 1999 وتقدر مصادر الغاز 
الطبيعي في إسرائيل وكمياته واحتياطياته الواقعية بأكثر من 200 مليار متر مكعب، 

وأن تلك املصادر ترتكز على ثالثة محاور:
محور اكتشافات الغاز الطبيعي أمام شواطئ مدينة أشكلون خالل عامي 1999- أواًل :  

2001 والذي بدأ إنتاجه منذ العام 2004، ومع حلول العام 2009 كان إنتاجه 
ميثل نحو 67% من استهالك شركة الكهرباء اإلسرائيلية، وأنه مت استخراج 15 
مليار متر مكعب منه حتى اآلن، ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي فيه بنحو 20 
مليار متر مكعب. ومن املتوقع أن يستمر االعتماد على غاز أشكلون حتى يتم 

إنتاج الغاز من حقلي »تامار« و »داليت« في غضون السنوات القادمة .
اكتشاف حقلي »تامار« و »داليت« في بداية العام 2009، والذي ستفيد قطاع الطاقة  ثانيًا :  
اإلسرائيلي خالل العقود القادمة. ويقدر احتياطي الغاز في حقل تامار بنحو 184 
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مليار متر مكعب، وقدرت االستثمارات في هذا احلقل بنحو 2.8 مليار دوالر، 
وسيبدأ إنتاجه في غضون سنوات معدودة، ومن املتوقع أن يكون املصدر الرئيسي 
للغاز الطبيعي في إسرائيل لسنوات طويلة قادمة. أما حقل »داليت« فيقدر احتياطي 
الغاز الطبيعي فيه بنحو 14 مليار متر مكعب فقط، ومن املتوقع أن يبدأ هذا احلقل 

في إنتاج الغاز قبل حقل »تامار« ألنه أقل عمقًا وأكثر قربًا للشاطئ منه.
ثالثًا:   مؤشرات الكتشاف حقول غاز جديدة وكبيرة، وعند ثبوتها ستكون إسرائيل دولة 
مصدرة للغاز الطبيعي، وذلك استناداً إلى بيانات أصدرتها شركة »نوبل أنيرجي« 
العاملية للطاقة التي تقول: إن احتياطي الغاز الطبيعي في إسرائيل قد يصل إلى 16 
 ترليون قدم مكعب )453 مليار متر مكعب( وذلك في حقلي »عاميت« و »راحيل«.
حقل  في  مكعب  متر  مليار   850 إلى  كميته  تصل  آخر  احتياطي  يوجد  بينما 
»لفيتان«. وتعتزم شركة »نوبل« البدء في تنفيذ عمليات احلفر في هذا احلقل 

مع نهاية العام اجلاري.
وقد مت خالل العام 2011 اكتشاف حقلني إضافيني للغاز الطبيعي، هما حقل   
»تنني 1« وحقل »دولفني 1«. مالكو حقل »تنني 1« هم: »نوبل إنرجي« بنسبة 
47.05%، »ديلك كيدوحيم« التابعة للملياردير يتسحاك تشوفا بنسبة %26.47 
وشركة »أفنر« بنسبة 26.47%، وتقدر كمية الغاز الطبيعي فيه بحوالي 1.2 
مليار قدم مكعب )حوالي 34 مليار متر مكعب(،  ويقع حقل »تنني 1« في شمالي 
غربي حقل »لفيتان«، وعلى مقربة من املنطقة االقتصادية احلصرية لقبرص لكنه 
ال ميتد إليها. ووفق املعطيات فإن »تنني 1« يقع في امتياز بحري إسرائيلي يسمى 
»ألون أ« ويقدر احتمال الغاز فيه بنسبة 62 %، وشددت إسرائيل على أن احلقل 
اجلديد، على الرغم من أنه أقرب إلى املنطقة االقتصادية اللبنانية، إال أنه ال يقع 
ضمن املنطقة املتنازع عليها بني الدولتني. أما حقل »دولفني 1« فهو مُيتلك من 
 ،%22.67 بنسبة  كيدوحيم«  »ديلك   ،%39.66 بنسبة  إنرجي«  »نوبل  قبل 
شركة »أفنر« بنسبة 22.67% وشركة »راتسيو« بنسبة 15%، وتقدر كمية الغاز 
الطبيعي فيه بحوالي 0.55 مليار قدم مكعب )حوالي 16 مليار متر مكعب(، 
وهي تعتبر كميات ضئيلة نسبيا مقارنة مع كميات الغاز الطبيعي املوجودة في 
احلقول »تامار«، »عاميت«، »راحيل« و »لفيتان«. ويظهر من املعطيات األولية 
أن الرمال في موقع احلفر تقع على بعد حوالي 110 كيلومترات قبالة الساحل. 
وأضافت شركات التنقيب في هذا احلقل أنه من السابق ألوانه التحدث عن حجم 
آبار  بحفر  التنقيب  شركات  تبدأ  أن  املتوقع  ومن  املكمن.  وجودة  الغاز  طبقة 

مت خالل العام 2011 
اكتـشاف حقلــني إضافيــني 
للغــاز الطبيعي، هــمــا حـقـل
 »تنني 1« وحقل »دولفني 1«
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في موقع آخر يدعى »كريش 1«، وليس هناك حتى هذه اللحظة أي تقديرات 
حول كميات الغاز املوجودة فيه. وإثر انقطاع الغاز املصري خالل العام اجلاري 
باجتاه إسرائيل    املمتد من سيناء  الغاز املصري  أنبوب  عدة مرات -بعد تعرض 
لتفجيرات متتالية- أمرت السلطات اإلسرائيلية شركات الطاقة بتسريع عمليات 

احلفر للمساعدة في تفادي أزمة الطاقة املتوقعة صيف 2012.

استمرار التصدير اإلسرائيلي إلى مصر عام 2011
الصناعة  أرباب  احتاد  في  اخلارجية  التجارة  شعبة  رئيس  كتريبس«،  »دان  أعلن   
في إسرائيل، ان الصادرات اإلسرائيلية إلى مصر ارتفعت خالل العام 2011 بنسبة 
40%، مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمتها 209 ماليني دوالر، وأشار »كتريبس« 
أن االرتفاع األكبر نابع من زيادة في تصدير املواد الكيماوية التي بلغت قيمتها 118 

مليون دوالر بنسبة %57.
وصرح في هذا السياق املدير العام الحتاد أرباب الصناعة في إسرائيل، أمير حايك 
بأنه على الرغم من التحوالت السياسية في مصر، استمر التعامل التجاري بني الدولتني 
»وقد أحسن قطاعا التجارة واألعمال في البلدين التصرف، حني فصال بني التعامالت 

التجارية والتغيرات السياسية«، على حّد تقييمه.
وأضاف »حايك« أن التعامل التجاري مع اجلانب املصري استمر على الرغم من 
الضرر البالغ الذي حلق بضّخ الغاز املصري إلى إسرائيل، وأرجع الفضل في استمرار 
هذا التعامل إلى الدور األميركي في هذا الصدد، منّوًها إلى أن هذا الواقع املطمئن 

يسهم في احلفاظ على اإلنتاج الصناعي في املناطق البعيدة عن املركز في إسرائيل.
وخلص »حايك« إلى القول: إن استمرار العالقات التجارية بني مصر وإسرائيل 

ُيسهم في احلفاظ على مختلف الروابط بينهما »وخاصة التعاون االستراتيجي«.

على الرغم من التحوالت 
السياسية في مصر، استمر 

التعامل التجاري بينها وبني 
اسرائيل
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الفصل الثالث: غالء املعيشة، االحتجاجات في إسرائيل
 واملطالبة بإصالحات اقتصادية واجتماعية

شهدت إسرائيل منذ أواسط متوز 2011 حركة احتجاج اجتماعية غير مسبوقة، من 
حيث حجمها واستمراريتها، ومن حيث نوعية القوى املشاركة فيها. وابتدأت حركة 
احتجاجا على غالء  أبيب  تل  في  الرئيسة  امليادين  أحد  في  اخليام  بنصب  االحتجاج 
أسعار الشقق، سواء للشراء أم االستئجار؛ وما لبثت أن انتشرت اخليام في ميادين املدن 
والبلدات اإلسرائيلية األخرى، ليصل عددها إلى 3380 خيمة. وتوسع االحتجاج 
من رفض غالء الشقق إلى مواضيع عدة تعاني منها شرائح الطبقة الوسطى والشرائح 
الفقيرة. وأحصت حركة االحتجاج في شهرها األول تنظيم تظاهرات عدة في املدن 
اإلسرائيلية، شاركت فيها أعداد كبيرة من املتظاهرين، الذين بلغ عددهم في أحد أيام 

االحتجاج نحو 300 ألف متظاهر.
يعتبر غالء املعيشة في إسرائيل بصورة حادة من أبرز األسباب التي قادت إلى ظهور 
حركة االحتجاج، فقد شهدت إسرائيل في السنوات األخيرة موجات ارتفاع متتالية 
في تكاليف املعيشة، في مختلف متطلبات احلياة األساسية والضرورية املتعلقة باملسكن 
واملأكل وامللبس واملشرب واملواصالت واالتصاالت والكهرباء والبنزين والسيارات، 
واملواد االستهالكية األخرى الضرورية. وقد بلغ غالء املعيشة حدا لم يعد فيه دخل 
شرائح واسعة من الطبقة الوسطى يكفي لتغطية مصاريفها إلى غاية نهاية الشهر، مع 

احلفاظ في الوقت نفسه على مستوى معيشتها كطبقة وسطى.
نظيرتها في  باتت أسعارها تفوق أسعار  املواد األساسية بشكل كبير،  ونتيجة لغالء 
أوروبا وأميركا، فقد زاد مثال سعر منتجات األلبان املختلفة في إسرائيل عن سعر نظيرتها 
في أوروبا الغربية والواليات املتحدة بنسبة 50% إلى 80%. وكذلك ارتفعت إيجارات 
الشقق بشكل حاد في الفترة األخيرة. وبلغ سعر استئجار شقة صغيرة من غرفة واحدة 
في تل أبيب 1000 دوالر، في حني يتراوح ثمن استئجار شقة متوسطة احلجم بني ألفني 
وثالثة آالف دوالر. وأدى ارتفاع إستئجار الشقق إلى عجز جيل الشباب من شرائح 
واسعة من الطبقة الوسطى، ناهيك عن الشرائح الفقيرة، من شراء شقة لهم، فثمن شقة 
متوسطة في تل أبيب ارتفع في السنوات الثالث املاضية بنسبة 64%. وقد أصبح ثمن الشقة 
املتوسطة في تل أبيب يبلغ مجموع رواتب 143 شهرًا للموظف من الطبقة الوسطى، 
وذلك قبل احتساب وخصم الضريبة املفروضة على الراتب؛ أي ما يعادل مجموع دخل 

12 سنة عمل وما يقارب 16 سنة إذا مت احتساب وانتقاص الضريبة على الراتب.

شهدت إسرائيل منذ أواسط متوز 
2011 حركة احتجاج اجتماعية 
غير مسبوقة، من حيث حجمها 
واستمراريتها، ومن حيث نوعية 

القوى املشاركة فيها

بلغ غالء املعيشة حدا لم 
يعد فيه دخل شرائح واسعة 
من الطبقة الوسطى يكفي 
لتغطية مصاريفها إلى غاية 
نهاية الشهر، و احلفاظ في 
الوقت نفسه على مستوى 
معيشتها كطبقة وسطى
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تعود األزمة التي تعاني منها الطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة في إسرائيل إلى السياسة 
االقتصادية - االجتماعية التي اتبعتها احلكومات منذ أكثر من عقدين، والتي متثلت في 
التخلي عن »دولة الرفاه« وانتهاج »االقتصاد احلر« واخلصخصة وتقليص اإلنفاق على 
اخلدمات العامة كالتعليم والصحة والسكن. وفي بداية الثمانينيات، كانت نسبة اإلنفاق 
على اخلدمات العامة في إسرائيل تبلغ 70 % من ميزانية احلكومة، غير أن هذه النسبة 
انخفضت في سنة 2011 إلى 43 %، وهي نسبة تشبه معدل نظيرتها في دول »منظمة 
التنمية والتعاون االقتصادي« (OECD). ولكن نسبة اإلنفاق على األمن في إسرائيل تزيد 
بكثير على معدل دول »منظمة التنمية والتعاون االقتصادي«، لذلك فإن نسبة اإلنفاق على 
اخلدمات العامة أقل من نظيرتها في دول »منظمة التنمية والتعاون االقتصادي« بنسبة %5، 

ما يضع إسرائيل في أسفل سلم هذه الدول في اإلنفاق على اخلدمات العامة.
وتناول بالتحليل كثير من احملللني واملختصني، مبن في ذلك الذين جاؤوا من صلب 
زادت  والتي  اإلسرائيلي،  االقتصاد  منها  يعاني  التي  املشاكل  اإلسرائيلية،  املؤسسة 
األعباء على الطبقة الوسطى وفاقمت وضعها إلى تلك الدرجة التي لم يعد مبقدورها 
حتملها. وعّدد هؤالء العوامل الفاعلة في االقتصاد اإلسرائيلي التي زادت من حدة 

أزمة الطبقة الوسطى، وأهمها:
 تقليص اإلنفاق والسياسة الضريبية: اتبع رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني . 1

العامة بصورة حادة،  نتانياهو، سياسة تخفيض نسبة اإلنفاق على اخلدمات 
العتقاده أن خفض احلكومة نسبة اإلنفاق على اخلدمات العامة سيمكنها من 
تقليص الضرائب، وهو ما يؤدي إلى زيادة النمو. عالوة على ذلك، أحلقت 
سياسة نتنياهو األذى بشرائح الطبقة الوسطى والفقيرة، فقد خفض من ضريبة 
الدخل والضريبة املفروضة على الشركات، اعتقادا منه أن ذلك يشكل احملرك 
األساس للنمو االقتصادي؛ فاستفاد من ذلك كبار رجال األعمال وأصحاب 
الشركات. وفي الوقت نفسه، زاد نتنياهو الضرائب غير املباشرة، التي يدفعها 
في نهاية املطاف عامة الناس، وخاصة شرائح الطبقة الوسطى، مثل الضريبة 
على القيمة املضافة وضريبة الشراء واجلمارك، وأنواع كثيرة أخرى من الضرائب 
غير املباشرة، والتي تزيد بكثير على نظيرتها في الدول املتطورة، ما قاد إلى زيادة 

األعباء على شرائح الطبقة الوسطى.
العمل، . 2 سوق  في  املواطنني  من  مهم  جزء  يشارك  ال  العمل:  سوق  في  املشاركة   

وخاصة في صفوف اليهود املتدينني احلريدمي وجزء من  العرب. ويعود انخفاض 

اتبع رئيس احلكومة اإلسرائيلية 
بنيامني نتانياهو سياسة 

تخفيض نسبة اإلنفاق على 
اخلدمات العامة بصورة حادة
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نسبة مشاركة اليهود املتدينني احلريدمي في سوق العمل إلى أسباب دينية - ثقافية، 
لهم على  التي حتصل  السياسية  بها أحزابهم  تتمتع  التي  االبتزاز  قوة  وعزز ذلك 
نسبة  انخفاض  أما  ميزانيتها.  حساب  وعلى  الدولة  من  وامتيازات  مخصصات 
العرب املواطنني في إسرائيل في سوق العمل، فيعود إلى عدم توفر فرص عمل في 
مناطقهم املهّمشة نتيجة لسياسة احلكومات املتعاقبة التي متارس التمييز ضدهم وال 
تستثمر وال تشجع االستثمار في مناطقهم، عالوة على منعهم من العمل في الكثير 
من الشركات احلكومية واخلاصة وتلك التي تعمل في مجاالت الصناعات املتطورة 

و»الـهاي تك« والتي عادة ما تكون مرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة باألمن.
 عبء األمن: ال تزال ميزانية األمن مرتفعة للغاية في إسرائيل، وتعد نسبتها إلى . 3

الناجت احمللي اإلجمالي واحدة من أعلى النسب في العالم. ويأتي اإلنفاق على 
العامة  إلى اخلدمات  املفروض أن توجه  التي من  امليزانيات  األمن على حساب 
كالتعليم والصحة والبنى التحتية، عالوة على دور هذه امليزانية في رفع الضرائب.

إلى . 4 التابعة  اخلاصة  سواء  إسرائيل،  في  اقتصادية  وكارتيالت  احتكارات  وجود 
»تايكونات« )tycoons( العشرين عائلة الغنية في إسرائيل، أو إلى الكارتيالت 
قياسا  املستهلك،  على  باهظة  أسعارا  وتفرض  املنافسة  من  حتد  التي  احلكومية، 

حتى بدول مثل فرنسا.
وصب . 5 املجاالت،  جميع  في  للمستوطنني  املقدم  السخي  احلكومي  الدعم   

وعلى اخلدمات  للمستوطنات  التحتية  البنى  على  الكثيرة  احلكومية  األموال 
التي تقدم فيها.

 الفروقات ما بني املركز واألطراف في إسرائيل، وهو ما يعزز الفجوة االجتماعية.. 6

حاول نتانياهو وحكومته في بداية االحتجاج التشكيك في دوافع حركة االحتجاج 
وأهداف واإليحاء بأن قوى حزبية تقف وراءها وبأن لها أجندات سياسية. ولكن بعد 
مكونات  معظم  إقرار  ومدى  االحتجاج  حركة  بها  حتظى  التي  الشعبية  مدى  اتضاح 
املجتمع اإلسرائيلي ونخبه بعدالة مطالبها، غّير نتنياهو موقفه وموقف حكومته جتاه 
وبتقصير  االحتجاج  حركة  مطالب  بعدالة  يقر  فشيئا  شيئا  وأخذ  االحتجاج،  حركة 
حكومته واحلكومات املتعاقبة في معاجلة ما تعاني منه شرائح الطبقة الوسطى. وأرسلت 
احلكومة اإلسرائيلية العديد من الوزراء إلى خيام احملتجني للتفاوض معهم، بيد أن 
إصرار قادة احلركة على مطالبها والتأييد الشعبي الذي حظيت به، خاصة بعد مشاركة 
أكثر من 300 ألف متظاهر في أحد أيام االحتجاج، أرغم احلكومة اإلسرائيلية على 

 ميزانية األمن مرتفعة للغاية 
في إسرائيل، وتعد نسبتها إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي واحدة 

من أعلى النسب في العالم
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التحرك بتشكيل جلنة خبراء دعيت بإسم »جلنة تراختنبرغ« على اسم رئيسها البروفسور 
وأوحت  بشأنها،  للحكومة  توصيات  وتقدمي  املطالب  لدراسة  تراختنبرغ،  منوئيل 

احلكومة أنها ستلتزم بتوصيات اللجنة.
بعد أسبوع من املناقشات في ظل االحتجاجات االجتماعية –• االقتصادية، قدمت جلنة 
تراختنبرغ، توصياتها النهائية للحكومة اإلسرائيلية وعقد، تراختنبرغ مؤمترا صحافيا في 
معهد »فان لير« عرض فيه نتائج عمل اللجنة. وقام عدد من ناشطي احتجاجات اخليام 
وقاطعوه مطالبني بسكن شعبي حقيقي وعدم التستر على سياسة بنيامني نتنياهو. تطرق 
تراختنبرغ إلى األسباب التي أدت إلى اندالع االحتجاجات االجتماعية، مشيرا إلى أن 
اجلمهور يشعر أن اجلهاز السياسي منفصل عنه، وأنه حصلت قفزة كبيرة جدا في أسعار 
منتجات مركزية يستهلكها املواطن بضمنها أسعار السكن والغذاء والتعليم واملياه والكهرباء، 
وأن جزءا منها تتحمل مسؤوليته احلكومة، واجلزء اآلخر نتيجة فشل تنظيمي وحواجز أمام 

دخول املنافسة الدولية، في حني أن الطبقة الوسطى تشعر أنها »بني املطرقة والسندان«.
واعتبر تراختنبرغ توصياته بأنها »توصيات لم يسبق لها مثيل في الواقع اإلسرائيلي، 
ومن املمكن أن حترك مسيرة التغيير«. وأضاف أنه ال يوجد رد على كافة املصاعب التي 
تراكمت مع مّر السنني، ولكن ما يتضمنه التقرير يتصل بغالء املعيشة وأزمة السكن وتقليص 
الالمساواة ومدى توفر اخلدمات العامة. وقال أيضا: إن التقرير ليس نهاية املطاف، وإمنا 
مقدمة لفصل بدأ بنصب خيام االحتجاج، وينتقل اآلن إلى الساحة السياسية. وأضاف 

أنه يأمل أن تتبنى احلكومة التوصيات وتعمل على حتقيقها في وقت قصير.
وقد مت عرض التوصيات على احلكومة للمصادقة عليها في مطلع تشرين الثاني، 
وسط محاوالت من قبل وزارة املالية بعرقلة أو تأجيل تنفيذ جزء من التوصيات بادعاء 
التكلفة املالية العالية، والتشريعات املطلوبة من قبل البرملان اإلسرائيلي »الكنيست« بهذا 
الشأن. وبدا واضحًا أن التوصيات تتضمن تعدياًل في أولويات توزيع امليزانية العامة 
بشكل ميس وزارة الدفاع واألجهزة األمنية األخرى التي سارعت النتقاد كل تقليص 
ممكن وحذرت من عواقب ذلك، ولكن هذه التوصيات لم تتطرق أبدا إلى نقطتني 

جوهريتني هما: »احلردمي« واملستوطنات.
وتتطرق التوصيات أساسا إلى أربعة مواضيع أساسية هي: الضرائب والسكن وغالء 
في  املركزية  ضد  للعمل  كبيرة  أهمية  اللجنة  وأولت  االقتصادي.  والتنافس  املعيشة 
االقتصاد في كافة الفروع، بضمنها املصارف واإلسمنت واملواصالت والطاقة. وأوصت 

بزيادة التنافس في السوق بوسائل مختلفة ال تنطوي على مصاريف من امليزانية.
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شيكل  مليار   30 إلى  تصل  بقيمة  ميزانيات  بتخصيص  اللجنة  أوصت  ذلك  إلى 
خالل السنوات اخلمس القادمة، بحيث ينال التعليم القسط األوفر. وتتضمن أن يتم 
في ميزانية العام 2012 تخصيص 4 مليار شيكل لهذه األهداف، ورفع املبلغ السنوي 
تدريجيا خالل السنوات اخلمس القادمة. أما بالنسبة للمصادر املالية فتكون من داخل 
امليزانية، وخاصة من خالل خفض ميزانية األمن للعام 2012 بقيمة 2.5 مليار شيكل. 
وتدعو التوصيات إلى تفكيك االحتكارات وفرض املزيد من الضرائب على ذوي 
املداخيل العالية واستيراد بضائع لتخفيض األسعار وغالء املعيشة. كما دعت التوصيات 
إلى دعم التعليم املجاني من سن ثالث سنوات وإنشاء مشاريع سكنية لتأجيرها لعائالت 
يقل دخلها عن أربعة آالف دوالر شهريًا وفرض ضرائب عالية على الشقق والبيوت غير 
املأهولة. وتطرقت توصيات اللجنة إلى مجال اإلسكان وبشكل موسع، وهو املوضوع 
الذي أطلق شرارة االحتجاجات االجتماعية، التي عرفت باحتجاجات اخليام، حيث 
للذين  السكنية،  للشقق  املراقب  االستئجار  بتشجيع  الدولة  تقوم  أن  اللجنة  أوصت 
أقل من 15 ألف شيكل، وتعطي عالوات وتفرض غرامات  الشهري  يبلغ دخلهم 
على الشقق اخلالية واألراضي املخصصة للبناء والتي ميتنع املقاولون من البناء عليها.

وتصل التوصيات إلى ذروتها عند احلديث عن مصادر متويل التدابير اجلديدة التي 
تبلغ تكلفتها حوالي مليار دوالر سنويًا تأتي معظمها من تقليص ميزانية األمن بحوالي 

800 مليون دوالر سنويًا وجتميد مشاريع اقتصادية بـ 200 مليون دوالر سنويًا.
معلومة  كانت  باألمن  املتعلق  جانبها  في  خصوصًا  التوصيات  إن  القول:  وميكن 
وتثير خالفًا شديدًا بني وزارة الدفاع واجليش من ناحية ووزارة املالية من ناحية أخرى. 
ولكن على ما يبدو لم يكن هناك مفر أمام نتنياهو من اتخاذ القرار، وهو تقليص ميزانية 
األمن بشكل تدريجي يبدأ جزئيا العام 2012 ويبلغ ذروته العام 2013. والواقع إن 
اخلالف لم يكن فقط حول التقليص، وإمنا أيضًا حول شفافية اجليش في إنفاق ميزانيته 
وإخضاعها للرقابة. وترى وزارة املالية أن إخضاع ميزانية األمن للرقابة يقود بشكل 

تلقائي إلى تقليصها بعدة مليارات من الشواكل سنويًا.
صادقت احلكومة اإلسرائيلية  على توصيات جلنة »تراختنبرغ« لإلصالح االقتصادي 
واالجتماعي بأغلبية 21 وزيرا مقابل ثمانية وزراء، وذلك بعد مفاوضات شاقة مع 
االئتالف احلكومي وتلبية مطالب حزب »يسرائيل بيتينو« بقيادة »أفيغدور ليبرمان«. 
وقد صوت وزراء حزب »يسرائيل بيتينو« إلى جانب تقرير اللجنة بعد التوصل إلى اتفاق 
مع رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو، يقضي مبنح تسهيالت وامتيازات للجنود املسرحني 

أوصت جلنة تراختنبرغ 
بتخصيص ميزانيات بقيمة  
30 مليار شيكل خالل السنوات 
اخلمس القادمة، بحيث ينال 

التعليم القسط األوفر

تدعو التوصيات إلى تفكيك 
االحتكارات وفرض املزيد من 
الضرائب على ذوي املداخيل 

العالية واستيراد بضائع 
لتخفيض األسعار وغالء املعيشة
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في قضايا السكن. وعارض وزراء حزب شاس األربعة التوصيات، كما عارض وزير 
األمن إيهود باراك القرار ألنه يتضمن تقليص ميزانية وزارة الدفاع، كما عارضه متان 

فيلنائي من كتلة االستقالل والوزيران سيلفان شالوم ويوسي بيلد من الليكود. 
وقد بدأت احلكومة بتنفيذ بعض بنود وتوصيات جلنة »تراختنبرغ« أو على األقل 
صادقت على مشاريع قوانني يبدأ العمل بها في العام 2012. من بني هذه البنود ما 
يتعلق بزيادة التنافسية، اإلسكان، التعليم والضرائب. فعلى سبيل املثال ال احلصر 
االقتصادية  باملنافسة  املتعلقة  تراختنبرغ،  تقرير  بنود  غالبية  على  احلكومة  صادقت 
وغالء املعيشة واملواصالت، وأقرت احلكومة إقامة أربعني محطة وقود جديدة، وفتح 
سوق االسمنت لالستيراد، وتنشيط املنافسة في سوق املواد الغذائية اخلاضعة ملراقبة 
أسعارها )كالبيض واحلليب( وغير اخلاضعة للمراقبة. وتقرر أيًضا تشكيل جلنة لتطوير 
خدمات الدولة. إلى ذلك قررت احلكومة  العمل على تنشيط تطبيق القوانني املتعلقة 
بالتقييدات في قطاع األعمال واملصالح، تفادًيا لتراخي املراقبة على األسعار بسبب 
هيكلية املرافق االقتصادية وسطوة االحتكارات. كما تقرر اإلسراع في تطوير ميناء 

حيفا وميناء أشدود، على الرغم من معارضة نقابة العمال.
أما فيما يتعّلق باإلصالحات الضريبية املقترحة بحسب توصيات جلنة »تراختنبرغ« 
بنسبة 5% إضافية، لتصبح %25،  البورصة  أرباح  فقد تقرر أن ترتفع الضريبة على 
هذه  أصحاب  من  كبير  بعدد  اخلاصة  التقاعد  توفيرات  على  سينعكس  الذي  األمر 
التوفيرات، ألن بعضها مستثمر في أسواق املال. ومن جهة أخرى تنخفض الضريبة 
على املدخوالت املتدنية، دون أن يكون لذلك انعكاس ملموس: إذ تنخفض الضريبة 
على الرواتب الشهرية التي تتراوح بني 8-14 ألف شيكل من 23% إلى 21%، وهذا 
يعني أن الشخص الذي يكسب في الشهر عشرة آالف شيكل )غير صافية( يدفع ضريبة 
أقل بأربعني شيكال عن السابق. لكن حتى أولئك الذين يتلقون رواتب تزيد عن 14 

ألف شيكل سيحظون بتسهيالت تتمثل في دفعهم مبلًغا أقل مبئة وعشرين شيكال.
ويبدو أن األهالي ذوي األطفال هم أكثر الرابحني من التغييرات الضريبية اجلديدة، 
إذ ستحصل األمهات العامالت الالتي لديهن أطفال دون سن اخلامسة على نقطتي 
استحقاق لضريبة الدخل عن كل ولد )بداًل من نقطة واحدة(، وتعني كل نقطة )215( 
شيكال صافية، أي أّن العاملة األم لطفل واحد دون اخلامسة سُتعفى من 430 شيكال 

ضريبة دخل.
أما الرسوم اجلمركية التي ُتعفى منها حوالي ألف سلعة مستوردة فقد كانت نسبتها 
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تتراوح ما بني 8%-12%، وتشمل هذه السلع املالبس واألدوات الكهربائية وألعاب 
واألدوية  اجللدية  واحلقائب  السيارات  وإطارات  التجميل  ومستحضرات  األطفال 

واملنتوجات اخلشبية والزجاجية والسيراميك )الكراميكا(.
 وقد بدأت وزارة املعارف اإلسرائيلية، باتخاذ اإلجراءات واالحتياطات الالزمة 
إلجناز مخطط واسع في إطار تطبيق قانون التعليم اإللزامي لألطفال في سن الثالثة 
جديدة  روضة   1500 ببناء   2012 العام  غضون  في  الوزارة  تبدأ  حيث  والرابعة، 
لألطفال، بتكلفة تقارب 1.3 مليار شيكل )342 مليون دوالر(، لكن هذا مشروط 
بقرار من احلكومة يقضي باستكمال دعم روضات األطفال في سن ما قبل اإللزامي، 
وفًقا ملا أعلنه مؤخًرا نتنياهو، وباإلضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لبناء ألف روضة 
إضافية خالل السنوات األربع املقبلة، تنفيًذا لتوصيات جلنة تراختنبرغ التي أشارت إلى 
وجوب إنشاء 2500 روضة لتلبية االحتياجات الناجمة عن الزيادة في عدد األطفال 

في جهاز التعليم املبكر.
فان  املعارف،  وزارة  لتقديرات  وفًقا  الروضات،  بناء  تكلفة  إلى  وباإلضافة 
في  شيكل  مليار   1.8 إضافة  تتضمن  بكامله  املذكور  القانون  تطبيق  تكاليف 
السنة. ويشار إلى أن تنفيذ قانون التعليم اإللزامي لألطفال في سن الثالثة والرابعة 
والتعليم. التربية  مجال  في  تراختنبرغ  جلنة  توصيات  ضمن  األهم  البند   يشّكل 
علًما أن هذا القانون الذي ُسّن عام 1984 لم ُيطبق بالكامل، واقتصر على البلدات 
والشرائح الضعيفة في املجتمعني العربي واليهودي املتدّين )احلريدمي(، وُيقدر عدد 
األطفال الذين يشملهم القانون حاليا مبئة ألف طفل من أصل )300( ألف طفل في 
إسرائيل تتراوح أعمارهم بني الثالثة والرابعة، في حني يتلقى )80( ألف طفل العناية 
والرعاية التربويني في أطر خاصة، مبعزل عن جهاز التعليم الرسمي. وصّرح وزير 
املعارف، جدعون ساعر، بأن احلكومة تنوي اتخاذ قرار املصادقة على بناء الروضات 
املشار إليها، خالل انعقاد املؤمتر اخلاص مبركز احلكم احمللي، وناشد الوزير رؤساء 
السلطات احمللية التأهب واالستعداد الحتياجات ومتطلبات البناء الذي وصفه ساعر 
التربية  على  الشابة  العائالت  مصروفات  لتخفيف  واألثر  العمق  بالغ  مغزى  ذو  بأنه 

والتعليم.

بدأت وزارة املعارف اإلسرائيلية، 
باتخاذ اإلجراءات واالحتياطات 
الالزمة إلجناز مخطط واسع 
في إطار تطبيق قانون التعليم 

اإللزامي لألطفال في سن 
الثالثة والرابعة
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الفصل الرابع: األزمة املالية في دول منطقة اليورو 
وانعكاساتها على االقتصاد اإلسرائيلي

حذر البنك املركزي األوروبي من احتمال حدوث أزمة اقتصادية حادة في حال تعثرت 
مساعي منطقة اليورو بإيجاد مبلغ 200 مليار يورو إلنقاذ  اقتصادات بعض الدول األوروبية 
التي تواجه مشاكل تتعلق بديونها، وقد تكون عواقب هذه األزمة أقسى من األزمة املالية 
السابقة، باعتبارها ستؤثر على دول عديدة ومن بينها  دول تأثرت بشكل جزئي فقط من 
األزمة احلاصلة عام 2008، وبذلك يكون االقتصاد العاملي بأكمله مهددا بخطر دخوله في 
أزمة قد تشل مرافقه االقتصادية بدون استثناء. وقد أكد محافظ البنك املركزي األوروبي 
الدول  من  ومثيالتها  بريطانيا  وبالذات  العالم،  دول  باقي  يصيب  قد  األزمة  فيروس  أن 
املوجودة خارج منطقة اليورو، والتي رفضت رفضا تاما املساهمة بدورها في حل األزمة 
املتفشية. تظهر هذه األزمة جليا في االقتصاد اليوناني، وتفشت إلى ايرلندا والبرتغال، 
ومن احملتمل أن تكون إيطاليا وأسبانيا والبرتغال هي الدول اآلتية بالدور. ومن هنا ميكن 
القول : إن األزمة آخذة باالنتشار من الدول املوجودة في الضواحي إلى الدول املوجودة في 
لب املنطقة.  وقد حذرت صحيفة »األكونوميست«25 من انهيار اليورو خالل فترة قصيرة 
في حال عدم جناح أملانيا والبنك املركزي وصندوق النقد الدولي26 منع تفشي األزمة وعدم 
القدرة على احتوائها وبناء عليه ستكون النتيجة فتاكة: انهيار بنوك وسقوط مؤسسات مالية 

عديدة، وبالتالي انهيار منطقة اليورو بأكملها.
وقد أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتطوير (OECD) تقريرا27 جاء فيه: إن 
الكتلة دخلت في  اليورو توقفت، وان دول  اجتاهات االستقرار االقتصادي في كتلة 
ركود خفيف فيما تسير الواليات املتحدة في أعقاب الكتلة األوروبية، وخفضت املنظمة 
توقعاتها بشكل حاد ملعدالت النمو املتوقعة للعام 2012 ملعظم االقتصاديات األوروبية 
بحيث تصل هذه النسبة إلى 0.2% فقط، بينما سيعاود االقتصاد منوه عام 2013 ليسجل 
نسبة متوقعة قدرها 1.4%، وهذا األمر إن دل على شيء فهو يدل على الركود املتوقع 
ملنطقة اليورو خالل العام 2012 والعام الذي يليه، أما االقتصاد األميركي فسيسجل 
نسبة متوقعة من النمو تصل إلى 1.9% عام 2012 وإلى 2.5% عام 2013. ودعا 
التقرير إلى إتباع سياسات واتخاذ قرارات من شأنها منع انتشار أزمة الديون األوروبية 
وإعادة االقتصاد العاملي للمسار الصحيح، وذلك في ظل التوقعات املذكورة أعاله. 

25  في عددها الصادر في 16 كانون الثاني 2012.
26  أعلن الصندوق عن فتح خطوط اعتماد، تقدمت إليه دول مثل أسبانيا وايرلندا، ولكن خطوط االعتماد هذه قد 

تكون حال مؤقتا فقط وليس نهائيا.
27  نشر التقرير بتاريخ 2011/11/28.
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ويدور نقاش ساخن في إسرائيل حول هذا املوضوع، علما أن طور أزمة الديون في 
أوروبا يضع االقتصاد اإلسرائيلي في وضع حساس، وميكن الشعور بانعكاسات األزمة 
املالية احملتملة في دول منطقة اليورو على االقتصاد اإلسرائيلي من خالل االنخفاض 
في حجم الصادرات، والعجز اآلخذ في االزدياد في مداخيل إسرائيل من الضرائب، 
باإلضافة إلى احتمال ظهور مظاهر اقتصادية أخرى مثل ارتفاع نسبة البطالة، تراجع 

اإلنتاج، تآكل األجور وغيرها .
اإلسرائيلي خالل  االقتصاد  في  بالظهور  األزمة  بوادر هذه  تبدأ  أن  ومن احملتمل 
إلى  باإلضافة  العاملي،  االقتصاد  من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتباره  الزمن  من  قصيرة  فترة 
كون منطقة اليورو منطقة مفضلة لدى املصدرين اإلسرائيليني بعد الواليات املتحدة، 
حيث تشكل الصادرات اإلسرائيلية إليها 33 % من مجمل الصادرات. وتتجسد هذه 
البوادر في املرحلة اآلنية بإعالن محافظ بنك إسرائيل البروفسور »ستانلي فيشر« عن 
تباطؤ الفعاليات االقتصادية في الربع األخير من العام 2011، وحتديدا منذ شهر آب، 
وتعديل نسبة النمو املتوقعة للعام 2012 لتبلغ 2.8% فقط بداًل من توقعاته السابقة 
التي رجحت نسبة 4.2% من النمو، وهذا األمر بحّد ذاته يتوافق مع تقديرات منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية والتي تتحدث عن منو متوقع بنسبة 2.9% عام 2012 ، 
ومنو بنسبة 3.9% عام 2013، و تؤكد هذه التقديرات أن االقتصاد اإلسرائيلي سيبتعد 
عن الركود، ولكنه سيشهد ضعفا في معدالت الطلب اخلارجي األمر الذي يؤثر في 

معدالت النمو، ولن يتوقف هذا االجتاه إال بعد منتصف 2012.
تعانيان من  اللتني  أسبانيا وفرنسا  مثل  إسرائيل مع دول  مقارنة  الصحيح  من غير 
أزمة ثقة مع املستثمرين، على الرغم من أن وضع ديونها مشابه للوضع في إسرائيل، 
وقد تكون إيطاليا رمبا الدولة التي شهدت وعانت أكثر من أي دولة أخرى من قسوة 
املستثمرين، فقد كان العائد على سندات الدين في إيطاليا قبل 3 شهور بالضبط في 
العشر سنوات 5.15%، ازدادت خالل شهرين بـنسبة 1% كاماًل، وبلغت في 1 تشرين 
الثاني  6.19%، وعندها خالل تسعة أيام قفزت إلى املستوى املقلق 7.24% ، والتي 

نتج عنها قلق من االستقرار االقتصادي إلحدى الدول األكثر تصنيفًا في العالم.
بعدم  تصرفت  التي  احلكومات  نحو  اخلصوص  وجه  على  االتهام  أصابع  ُتوجه 
مسؤولية، ووسعت عجزها حتى وصلت إلى النقطة التي فقدت فيها ثقة املستثمرين 
بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وكان أحد األبطال املأساويني ألزمة الديون رئيس حكومة 
اليونان املستقيل »جورج باباندريو«، والذي أعقبه رئيس وزراء إيطاليا »برلوسكوني«.

واحلقيقة أنه من املبكر القول إن االقتصاد اإلسرائيلي يعاني من أزمة، خصوصا بعد 
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تخطيه األزمة املالية واالقتصادية التي حدثت في منتصف العام 2008، حيث تواجد 
االقتصاد اإلسرائيلي في ركود طفيف فقط منذ النصف الثاني للعام 2008 حتى بداية 
الربع الثاني من العام 2009، أي فترة ال تتجاوز ثالثة أرباع سنة، وبذلك تكون إسرائيل 
قد تخطت األزمة املالية واالقتصادية بأدنى اخلسائر. ومن ثم عاد االقتصاد للنمو مع 

الربع الثاني من العام 2009 حتى الربع الثالث من العام 2011.
على ما يبدو، أن موجة اإلقاالت التي تشهدها شركة االتصاالت اإلسرائيلية أورجن 
»بارتنر« بعد قيامها بفصل 500 موظف، باإلضافة إلى نية شركة »سيمنس« العاملية فصل 
17000 عامل من شركاتها في العالم مبا في ذلك نصف عمال الشركة اإلسرائيلية، ووسط 
توقعات بانتهاج شركات اتصاالت إسرائيلية أخرى  اخلطوات نفسها، لن تكون األخيرة، 
هذا ما ذكرته صحيفة »يديعوت احرنوت«28 موضحة، أن تقريرا صادرا عن قسم األبحاث 
االقتصادية الحتاد الصناعيني في إسرائيل، يتوقع أن تشهد مؤسسات االقتصاد في إسرائيل 
موجة إقاالت واسعة حتى نهاية العام 2012 ، وإن أكثر من 40000 عامل سوف يفقدون 
مكان عملهم وسيكون أكثر العمال تضررا العمال غير املنظمني باحتادات عمالية. ويعزو 
التقرير ذلك، إلى الهبوط احلاد املتوقع في اإلنتاج الصناعي ومعدل الصادرات، وتزايد 
توقعات تراجع مستوى املبيعات في السوق احمللية، ما سيولد حالة كبيرة من الركود في 
مستوى عمل الشركات اإلسرائيلية العاملة في اخلارج. وستشمل اإلقاالت الواسعة فروع 
الصناعات التقليدية اإلسرائيلية، مثل صناعة املنسوجات واملالبس واألغذية واألوراق 
والطباعة، باإلضافة إلى فروع صناعة املعادن والكهرباء، وستصاحب هذه املوجة حالة 
من الركود في تشغيل القوى البشرية في مجاالت االلكترونيات والكيمياء. وعليه قد 

تصل نسبة البطالة إلى 6.8% كما ذكر سابقا.
وبدوره قال »شراغا بروش« رئيس احتاد الصناعيني في إسرائيل: »مضى أكثر من 
نصف عام والصناعيون يتحدثون أن األعمال أصبحت معقدة وصعبة، وان الصادرات 
التي تلي ذلك  بالتالي أيضًا، واخلطوة  يتآكل اإلنتاج  تآكلت، وعندما يحدث هذا، 
هي موجة إقاالت للعمال وضرر في عمل املصانع«.  وأضاف رئيس االحتاد: »من 
األجدر أن تقوم احلكومة مبعاجلة املسائل املالية، وخلق أدوات ملساعدة الصناعيني خالل 
العامني املقبلني، بشكل يسمح بتقليل عدد العمال املقالني ويساعد على احملافظة على 

الصناعات احمللية«.
باألزمة  اقتصادها  بتأثر  الحق،  وقت  في  أقرت  اإلسرائيلية،  املالية  وزارة  وكانت 

28  في العدد الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاني 2011.

من املبكر القول إن االقتصاد 
اإلسرائيلي يعاني من أزمة، 
خصوصا بعد تخطيه األزمة 

املالية واالقتصادية التي حدثت 
في منتصف العام 2008، حيث 

تواجد االقتصاد اإلسرائيلي في 
ركود طفيف فقط منذ النصف 

الثاني للعام 2008
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بشكل  »انخفضت  األوروبية  الدول  مع  التجارة  حركة  أن  مبينة  العاملية،  االقتصادية 
ملحوظ«، ما يعني تراجع الدخل العام من الضرائب املستحقة على هذه احلركة التجارية، 
حيث بلغ النقص املتراكم في جباية الضرائب منذ مطلع العام احلالي 2.6 مليار شيكل.
ال شك أن أزمة منطقة اليورو تلقي بثقلها على الصادرات اإلسرائيلية، حيث تعتبر 
أوروبا وأميركا من األسواق األساسية التي تصدر إسرائيل بضائعها إليها. ال ميلك االقتصاد 
اإلسرائيلي أية حصانة ضد الركود، واحتمال دخوله في ركود وارد جدا إذا ما تدهورت 
األوضاع في الدول األوروبية والواليات املتحدة األميركية، ولتفادي دخول إسرائيل في 
ركود مجددا أعد بنك إسرائيل ووزارة املالية خطة طوارئ ملواجهة احتمال حدوث أزمة 
مالية في العام 2012، متاما كما كان مع نشوب األزمة املالية العاملية عام 2008. تستعد 
وزارة املالية اإلسرائيلية لتقليص ميزانيات مختلف الوزارات بشكل ملحوظ بسبب التباطؤ 
املالية  الديون  أزمة  تداعيات  استباق  ولغرض  األخيرة  األشهر  في  احلاصل  االقتصادي 
األوروبية اخلطيرة. وقد  أوصت وزارة املالية اإلسرائيلية بتاريخ 28-11-2011 بتأجيل 
تطبيق جزء من توصيات جلنة تراختنبرغ اخلاصة باإلصالحات االقتصادية واالجتماعية. 
وعقب شتاينيتس على خفض تدريج اعتماد الواليات املتحدة وبعض الدول األوروبية 
مثل فرنسا، والتخوف من خطوة مشابهة ستلحق بإسرائيل بالقول »إنه جرت في وزارة 
املالية خالل الشهور األخيرة سلسلة مداوالت بشأن أزمة الديون في أوروبا والواليات 
املتحدة ، ومت أخذ سيناريو خفض تدريج اعتماد الواليات املتحدة باحلسبان«. وأضاف 
شتاينيتس أنه »رغم ثقتنا بقوة االقتصاد األميركي وأنه سينتعش من األزمة إال أن خفض 
تدريج االعتماد يشكل حتذيرا لتذكيرنا جميعا بأننا ما زلنا نقود سفينة االقتصاد اإلسرائيلية 
في بحر عاصف«. ويبقى التخوف األكبر في إسرائيل من احتمال خفض تدريج اعتمادها 
خصوصا في أعقاب إعـــالن شركات تدريج االعتماد العاملية الثالث، »ستاندرد أند بورس« 
و »موديس« و »بيتس«، أن تدريج اعتماد إسرائيل املرتفع نسبيا )الدرجة A مستقر( نابع من 
املظلة االقتصادية التي متنحها أوروبا  والواليات املتحدة إلسرائيل. كذلك يسود تخوف 
في إسرائيل من خفض تدريج اعتمادها في أعقاب خفض تدريج اعتماد الواليات املتحدة 

على خلفية تراجع االستقرار السياسي في الشرق األوسط.
أما بنك إسرائيل فقد خفض مستوى الفائدة إلى 2.5% حتسبا منه لنشوب مأزق 
اقتصادي قد يتحول إلى ركود فيما لو لم تتخذ كل التدابير الالزمة، ويدعم هذا القرار 
عدة مسائل منها: مستوى غالء املعيشة املنخفض لعام 2011، االرتفاعات احلاصلة 
مؤخرا في أسعار األمالك غير املنقولة، وباألساس إمكانية حتول أزمة الديون األوروبية 

إلى ركود يصعب اخلروج منه.

ال شك أن أزمة منطقة اليورو 
تلقي بثقلها على الصادرات 

اإلسرائيلية، حيث تعتبر أوروبا 
وأميركا من األسواق األساسية 
التي تصدر إسرائيل بضائعها 

إليها.
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أما سلطة األوراق النقدية في إسرائيل فقد أصدرت أمرا إلى كل الشركات العامة 
بأن تصدر تقريرا يتواله مجلس إدارة هذه الشركات، ويتطرق إلى تأثير أزمة منطقة 

اليورو على شركاتهم خالل الفترة الوجيزة القادمة.

الفصل اخلامس:
 االحتكار وانعدام التنافسية واملطالبة بتقليل التمركز

االقتصاد اإلسرائيلي هو اقتصاد ممركز تسيطر فيه فئة ضئيلة من أصحاب رؤوس األموال، 
باإلضافة إلى احلكومة، على مجريات األمور، وتسيره حسب مصاحلها ورؤيتها، وتتحكم 
الصناعات  اقتصادية منها:  املوارد وجتنيد األموال في عدة فروع  توزيع  الفئة بطرق  هذه 
التكنولوجية الرفيعة )الهاي-تك(، فروع الصناعة والفروع املالية، البنية التحتية، اخلدمات 
العامة، الطاقة والوقود، احملاجر، اإلسكان، فرع الكهرباء، فرع املياه، املوانئ البحرية 
التصريحات  الرغم من  البريد، سلطة اإلذاعة وغيرها،  وذلك على  واجلوية، خدمات 
في  املالية  املوارد واملصادر  توظيف  املتتالية بضرورة  إسرائيل  قبل حكومات  املستمرة من 
كافة مناطق البالد، وفتح االقتصاد للمنافسة القوية وإعطاء قوى السوق حرية العمل في 
كل ألوية الدولة، ولكن التصريحات بهذا الشأن هي شيء والسياسة املنتهجة  شيء آخر.
يثير الواقع االقتصادي في إسرائيل جدال واسعا ينبع من تركيبته املعقدة نسبيا، ومن 
تأثير قوى اقتصادية داخلية تخترق حدود العالقة الطبيعية أحيانا بني متخذي القرار 
وأصحاب رؤوس األموال بهدف ردع دخول منافسني جدد لألسواق اإلسرائيلية، األمر 
الذي حافظ على مدار سنوات على وتيرة أسعار عالية نسبيا للمنتجات والعقارات. 
التنافسية  بانعدام  املتعلقة  القضايا  لبحث  خاصة  جلان  عدة  احلكومة  شكلت  وعليه 
اآلن  حتى  جند  وال  جدا،  ضئيلة  بأيد  االقتصاد  متركز  تقليل  بشأن  توصيات  وتقدمي 
اإلجابة  الوضوح  وعدم  اإلبهام  يكتنف  وقد  الواقع،  أرض  على  ملموسة  نتائج  أي 
عن األسئلة املطروحة في هذا السياق  مثل: هل سيكون لتوصيات اللجنة التنافسية 
املرتقبة وتوصيات اللجان األخرى تأثير فعال؟ وهل ستكون خلصخصة املوانئ تأثير 
فعال على االقتصاد؟ ما هي حدود العالقة بني أصحاب رأس املال ومتخذي القرار؟

وقد أجرى بنك إسرائيل بحثا حذر فيه من تنامي قوة العائالت االحتكارية في إسرائيل 
املعروف  إلى املؤسسة احلاكمة. ومن  والتي تسيطر على مرافق االقتصاد وميتد نفوذها 
أن 1700 شخص في إسرائيل ميلكون 650 شركة كبيرة، وإن 22 مجموعة اقتصادية 
تسيطر على 50% من االقتصاد، فهي مثال تسيطر على 50% من قطاع االستثمارات، 
وعلى 70% من قطاعي اخلدمات والتجارة، ولكن الرقم األبرز هو أن 10 عائالت في 
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إسرائيل تسيطر على 30% من االقتصاد ككل، وهي صاحبة نفوذ ضخم في املؤسسة، 
وتؤثر على عملية التشريعات، ما ينتقص من شكل النظام الدميقراطي. وميكن أن ُيستعمل 
في هذا السياق تعبير »أخطبوط« وهو أكثر مصطلح يعبر عن مسألة تركيز غالبية االقتصاد 
في أيدي عدد قليل من املالكني وأصحاب رأس املال، فكل واحدة من هذه العائالت 
تتحرك مثل األخطبوط، حني متد أحد أذرعها إلى أحد قطاعات االقتصاد، ليلحق به 
ذراع آخر إلى قطاع ثان وهكذا، وهذه امللكية املتقاطعة بني فروع االقتصاد املختلفة تزيد 
من قوة هذه العائالت وتأثيرها، التي حترص أيضا على زيادة التنسيق في ما بينها من أجل 
احلفاظ على سيطرتها. ويتميز االقتصاد اإلسرائيلي بكونه اقتصادا ذا بناء هرمي يسمح 
للشركات الكبرى بابتالع الشركات األصغر، وبكون مستوى االحتكار االقتصادي في 

إسرائيل أعلى من مستوياته في الدول املتطورة. 
وتتمثل سيطرة هذه العائالت على االقتصاد مبنع شركات عاملية كبرى من الدخول، 
فمثال شركة »نستله« العاملية تدخل إلى كل دولة في العالم من خالل إقامة مصانع خاصة 
»أوسم« اإلسرائيلية، كذلك  ترتبط بشركة  أن  إلى  إسرائيل اضطرت  إنها في  إال  بها، 
فإن شركة »يونيليفر« الغذائية العاملية لم تنجح في إقامة مصانع خاصة بها في إسرائيل، 
إال من خالل الشراكة مع شركة »شتراوس«.   هذه السيطرة املتداخلة تعطي أصحاب 
السيطرة قوة هائلة، تسمح لهم بدحر املنافسني اجلدد من السوق ومواصلة تعظيم قواهم. 
املركزية متس باملنافسة، التنمية، التطوير والرفاه العام. وهي تقود أيضا إلى أسعار عالية 
وخدمات متوسطة في ظل غياب املنافسة. كذلك تشكل القوة الشديدة للمجموعات 

املسيطرة حيال الساحة السياسية، تهديدا على الدميقراطية.
والتي  الكهربائية  الطاقة  مجال  في  حكومي  احتكار  وجود  بالذكر  اجلدير  ومن 
تخضع  والتي  لألراضي  حكومي  احتكار  وأيضا  كاملة،  حكومية  لسيطرة  تخضع 
هناك  أخرى  ناحية  من  أيضا.  املوانئ  كل  متلك  التي  الدولة  مللكية  مساحاتها  أغلبية 
احتكار شركات خاصة ألسواق معينة، مثاًل شركة »نيشر« حتتكر سوق اإلسمنت، 
وشركة »ورق اخلضيرة« حتتكر سوق الورق البني وغيرها من الشركات االحتكارية.

وقد كان لالحتجاجات تأثير ايجابي أولي في املدى القريب، وظهر من خالل خفض 
بعض األسعار في تلك الفترة، ولكن ال أحد يعلم حتى اآلن فيما إذا كان هناك تأثير للمدى 
البعيد، وعليه يجب علينا االنتظار والترقب لفترة طويلة لرؤية النتائج. أقامت احلكومة 
على أثر االحتجاجات عدة جلان: جلنة »تراختنبرغ«، »اللجنة التنافسية«، »اللجنة اخلاصة 
بسوق بيع السيارات« وغيرها، وقدم عدد من هذه اللجان توصياته للحكومة وُينتظر تقدمي 

1700 شخص في إسرائيل 
ميلكون 650 شركة كبيرة،  و22 
مجموعة اقتصادية تسيطر 

على 50% من االقتصاد

10 عائالت في إسرائيل تسيطر 
على 30% من االقتصاد ككل



220

توصيات قسم آخر، وتكمن املشكلة الرئيسية هنا بنوعية السياسات احلكومية واخلطوات 
التي يجب على احلكومة أن تقوم بها من أجل ترجمة هذه التوصيات بشكل عملي حتى 
يكون لها تأثير على أرض الواقع. ووفقا ملا يتضح لنا من مؤشرات فإن األمور ما زالت 
غير واضحة واألمر ال يظهر بصورة إيجابية، إذ إن احلكومة احلالية مركبة من كتل سياسية 
مختلفة وليس شرطا أن تتوافق على نفس السياسة االقتصادية. وعندما يتم تطبيق هذه 
التوصيات وترجمتها إلى تشريعات وخطوات عملية ميكن لها أن تعزز املنافسة وإدخال 
العبني جدد للسوق وإتاحة حرية اختيار واسعة للمنتجات وقيام املنتجني احملليني بتخفيض 
األسعار وسيجلب هذا األمر الفائدة للمستهلك، ويتوقع أن يكون له تأثير على مستوى 

معيشة الفرد البسيط الذي يهتم بسعر املنتج.
وقد كانت إحدى أهم توصيات جلنة التنافسية الفصل بني االمتالك الفعلي للشركات 
)شركات االتصال، شبكات التسويق وما شابه( وبني االمتالك لشركات مالية )البنوك، 
شركات التأمني أو دور االستثمارات املالية(، وذلك خالل فترة أربع سنوات، ولكن 
جلنة التنافسية وضعت مقاييس عالية جدا بحيث تشمل هذه التوصيات كل الشركات 
املالية التي تدير أموال اجلمهور بقيمة 50 مليار شيكل، وكل الشركات الفعلية التي يصل 
مجمل مبيعاتها السنوية إلى 8 مليار شيكل، ومن هنا سارع كل من »نوخي دانكنر«، 
»يتسحاك تشوفا« و »تساديك بينو« إلى معارضة هذه التوصيات بشدة فائقة، حيث ميتلك 
األول مجموعة شركات »آي.دي.بي« والتي تسيطر على شركة االتصاالت اخللوية 
»سلكوم« وعلى شبكات تسويق املواد الغذائية »شوبرسال« وعلى مصانع إنتاج اإلسمنت 
االحتكارية »نيشر« وهو ميتلك كبرى شركات التأمني »كالل«. أما »يتسحاك تشوفا« هو 
صاحب السيطرة في مجموعة شركات »ديلك« ويسطر على شركة التأمني »هفنيكس« 
»باز«  الوقود  فيمتلك مجموعة شركات  بينو  دار االستثمار »إكسالنس«، وأما  وعلى 
فمن  األموال  باقي أصحاب رؤوس  أما  هبينلئومي هريشون«.  »بنك  باملقابل  وميتلك 
املرجح أنهم لن يتأثروا بتاتا من هذه التوصيات، ومن هنا ميكن لصندوق االستثمارات 
»أيباكس« أن يستمر بالسيطرة على كبرى شركات الغذاء اإلسرائيلية »تنوفا«، وأيضا 
على أكبر دار استثمار في إسرائيل »بساجوت«، ل »موزي فرطهامي« االستمرار بالسيطرة 
على بنك »مزراحي –•طفاحوت« وعلى شركة املشروبات الغازية »كوكا كوال« وعلى 
محلبة »طارا« وعلى قناة التلفزيون »كيشت«، ويتاح لـ »شيري أريسون« االستمرار في 

السيطرة على بنك »هبوعليم« وعلى شركة العقارات »بينوي فشيكون«.    
واملباني  الهياكل  بني  الفصل  بفحصها:  اللجنة  قامت  التي  األخرى  األمور  بيت  ومن 
أن  احملتمل  فمن  األمرين  هذين  تطبيق  حال  وفي  املوانئ،  وخصخصة  واملالية  الهرمية 

أهم توصيات جلنة التنافسية 
الفصل بني االمتالك الفعلي 

للشركات وبني االمتالك 
لشركات مالية
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يؤثرا  إيجابًيا على سياسة املنافسة في األسواق. وعلى منفذي التوصيات، وبالذات تلك 
املتعلقة بخصخصة املوانئ أن يكملوا إقرار هذه التوصية بالطريقة الصحيحة وضمن أهداف 
واضحة، وعندها سيكون لهذا اإلقرار تأثير إيجابي وفعال يعزز من املنافسة ويقصي سيطرة 
جهات حكومية معينة، لكن في حال عدم تنفيذ هذه العملية بالطريقة الصحيحة وبأهداف 
غير واضحة فإنه ميكننا أن ننتقل من احتكار حكومي إلى احتكار شركة خاصة. ومن املتوقع 
أن حتدث هذه التوصيات، في حال متت املوافقة عليها، تغييرات طفيفة فقط في هياكل 

القليل من الشركات اإلسرائيلية، ولكنها لن حتدث أي تغيير جذري.
الشركات الهرمية هي شركات ميلكها ويتحكم بها رأس هرم يضع، ويضّم، حتت كنفيه 
املال واإلنتاج واخلدمات. ويتداخل  بنات وحفيدات من شركات في مختلف قطاعات 
فيها االقتصاد املالي مع اإلنتاجي مع التسويقي. يصبح املنتج هو املسّوق أيضًا، من خالل 
شركات التسويق املرتبطة ــ التابعة له. وتقوم الشركة بإقراض نفسها بنفسها عن طريق نقل 
املال من واحدة إلى أخرى و/أو احلصول عن قروض من البنوك ال أسهل من شروطها. 
وأصاًل قد يكون ألصحاب الهرم أسهم دسمة في ملكية البنك، عدا عن أن ألوف ماليينها 
وملياراتها )قيمة كل شركاتها مبا فيها البنات واحلفيدات( تسهل عليها حتصيل كل ما تريده من 
متويل سهل. ومن الطبيعي عندها أن يحدد هذا األخطبوط االحتكاري، املالي واإلنتاجي 
والتسويقي، أسعار املنتوجات واخلدمات للمواطننيـ  املستهلكني. أخطبوط كهذا ال يترك 
السوق ليفعل فعله في حتديد األسعار، إذ إنه يصبح هو املالك للسوق والقادر على طحن 
أي منافس صغير. وميلك حتى، بإذن من احلكومة، مدخرات صناديق تقاعد اجلمهور 

وتأميناته للمتاجرة واملقامرة بها في صفقاته املالية.
ويستشف في سياق متصل، من تقرير أعده بنك إسرائيل أن أسعار السلع لالستهالك 
الفردي في إسرائيل تزيد بأكثر من 20% عن مستوى األسعار في دول املتطورة. وذكر 
أن أسعار األلبان واألسماك واملشروبات اخلفيفة تزيد بأكثر من 30% من معدل األسعار 
في الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD) علما بان فحص 
األسعار مت على مدى ثالث سنوات، خاصة وأن مستوى الدخل الفردي في إسرائيل 
أقل من متوسط الدخل في الدول األعضاء في املنظمة. وجاء من بنك إسرائيل أن 
املنافسة في األسواق ونسبة عالية من  انعدام  إلى  تعود جزئيا  الفجوات في األسعار 
ضريبة القيمة املضافة، في حني أن أسعار األلبسة واألحذية في إسرائيل ال تزيد عن 
األسعار في باقي الدول بسبب املنافسة وفتح السوق أمام االستيراد. يذكر أنه في العام 
2008 كانت أسعار املواد الغذائية في إسرائيل أعلى بـ15% مما يفترض أن تكون عليه 
بأسعار  يتعلق احلديث  للفرد. وعندما  الدخل  األسعار في دولة ذات نفس متوسط 

في العام 2008 كانت أسعار 
املواد الغذائية في إسرائيل 
أعلى بـ15% مما يفترض أن 

تكون عليه األسعار في دولة ذات 
نفس متوسط الدخل للفرد. 

وعندما يتعلق احلديث بأسعار 
منتجات احلليب واألسماك 

واملشروبات غير الكحولية فإن 
الفجوة تصل إلى %30
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منتجات احلليب واألسماك واملشروبات غير الكحولية فإن الفجوة تصل إلى %30.
واالنتعاش  األجنبية  العمالت  وأسعار  للمستهلك  األسعار  جداول  حتليل  ويشير 
االقتصادي إلى أن هذه الفجوة اتسعت بني السنوات 2008-2011، حيث ارتفعت 
أسعار املواد الغذائية في إسرائيل مقارنة مع دول اليورو بنسبة 10% أخرى. وفي فروع 
الفنادق واملطاعم وخدمات  الدولية، مثل  اقتصادية أخرى، غير اخلاضعة للمنافسة 
الثقافة والترفيه، فإن األسعار في إسرائيل أعلى نسبيا. كما أن مستوى أسعار املركبات 

أعلى باملقارنة مع األسعار الدولية بسبب مستوى الضرائب احلكومية العالي. 

الفصل السادس: تسويات الديون لتايكونات االقتصاد 
وانعكاساتها على مخصصات التقاعد

»يتسحاك  ميمان«،  –•»يوسي  التقاعد  أموال  من  املليارات  عشرات  اخلطر  يتهدد 
الشركات  كبرى  في  السيطرة  أصحاب  من  وغيرهم  دوف«  بن  »ايالن  تشوفا«، 
االقتصادية يطلبون من اجلمهور السماح لهم بإرجاء تسديد ديونهم الهائلة أو التنازل 

عن قسم من االستحقاقات املالية.
يعي  أن  إلى  واجتماعية  اقتصادية  بعدالة  واملطالبة  األخيرة  االحتجاجات  حركة  أدت 
اجلمهور اإلسرائيلي جيدا متانة العالقة املباشرة بني إحلاق الضرر بتوفيراته التقاعدية وبني 
تصرف تايكونات االقتصاد أمثال »يتسحاك تشوفا« و »إيالن بن دوف«، وقد أدرك اجلمهور 
وصناع القرار أن املفاهيم »دحرجة الديون« أو »حالقة وتسوية الديون«، والتي كانت مشكلة 
حصرية ألصحاب رؤوس األموال أصبحت متس كل فرد وفرد في املجتمع بأكمله، وأن 
أصحاب التوفيرات التقاعدية يعطون شرعية لتصرفات عدمية املسؤولية من قبل أصحاب 

رؤوس األموال، والذين يسيطرون على شركات تدير أموال التوفير التابعة للجمهور.
أصبحت قضايا تسويات الديون التي يطالب بها أصحاب رؤوس األموال مؤخرا 
أمرا مألوفا، وتؤكد معطيات على مدار ثالث سنوات هذا املوضوع حيث  مت في هذه 
الفترة الوصول إلى 53 تسوية ديون تتعلق بسندات دين تبلغ قيمتها اإلجمالية 15.9 
مليار شيكل، باإلضافة إلى 36 تسوية موجودة حاليا قيد البحث. ولقد حتولت هذه 
كون  بسبب  وإمنا  للدولة  االقتصادي  الوضع  بسبب  ليس  مألوف  أمر  إلى  التسويات 
شركات إدارة أموال التوفير والتقاعد )وهو ما يعرف باسم »املستثمرين املؤسساتيني«( 
، والتي تقدم االعتماد ألصحاب رؤوس األموال، مُتتلك معظمها من قبل أصحاب 
رؤوس األموال، ومن هذا املنطلق وعندما يقرر صاحب رأس املال إجراء »حالقة« 
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لديونه فإنه بذلك يطلب من صناديق التقاعد االستغناء عن أموال هي ليست لهم في 
األصل. 

ولتوضيح هذا املفهوم، علينا أن نوضح أن اجلمهور يدفع من أمواله اخلاصة لشركات 
استكمالية،  توفيرات  ائتمان،  صناديق  تقاعد،  )صناديق  واستثمارات29  أموال  إدارة 
أسواق  في  استثمارات  في  األموال  هذه  توظف  أن  أجل  من  مختلفة(  تأمني  شركات 
املال بهدف أن ُتعاد إلى دافعيها من اجلمهور عند خروجه للتقاعد، مبا في ذلك األرباح 
املتراكمة على األموال املخصصة للتقاعد وامُلدارة من قبل املستثمرين املؤسساتيني. في 
مرحلة معينة، وعندما يطلب أحد رؤوس األموال جتنيد أموال عن طريق إصدار سندات 
دين، فإنه يتوجه إلى هؤالء املستثمرين املؤسساتيني ويطلب منهم احلصول على اعتماد 
لهؤالء  املال  دين يصدرها صاحب رأس  مقابل سندات  أحيانا  مببالغ ضخمة وخيالية 
املستثمرين. وبعد فترة يأتي هذا التايكون الذي اقترض أمواال هي ليست له باألصل 
ويعلن أنه غير قادر على دفع ما هو ُمستحق عليه بسبب دخوله في مأزق مادي يدعي 
بأنه قد يسبب شل كل فعالياته االقتصادية على اإلطالق، ومن هنا يطلب صاحب رأس 
املال إجراء »حالقة« لديونه املستحقة أو مبعنى آخر إجراء تسوية ديون يطلب فيها ممن قدم 
له االعتماد )املستثمرين املؤسساتيني( االستغناء عن قسم كبير من ديونه هذه، وعندها 
تدخل األطراف ذات الصلة في مفاوضات من أجل املصادقة على هذه التسويات. ينتهي 
األمر بشكل عام بتسوية يوافق عليها املستثمرون املؤسساتيون من أجل إخراج صاحب 
رأس املال بدون أي ضرر مادي يذكر وهذه املوافقة تهدد في نهاية املطاف أموال اجلمهور 
مادية  اجلمهور بشكل خسارة  إلى  التايكون  ديون  للتقاعد وتسبب دحرجة  املخصصة 
فادحة، أي مبا معناه أن هذه املؤسسات املالية تهمل املصلحة العامة إهماال مطلقا وهنا 
يتوجب على املشّرع التدخل وترجيح الكفة لصالح املواطنني، وبالفعل قام بعض أعضاء 
الكنيست30 بتقدمي مشروع قانون يدعى »قانون احلالقة« مفاده أن كل تايكون يقدم طلبا 
لتسوية ديون بقيمة 10% أو أكثر من الديون املستحقة عليه أن يكون مبوافقة احملكمة العليا 
ومبراقبة مؤمتن تعينه احملكمة، باإلضافة إلى إلغاء كل تسويات الديون السابقة املخالفة 
ملا هو مقترح ضمن مشروع قانون »احلالقة«. يخول القانون كل املستثمرين املؤسساتيني 
بتفعيل صالحيات يتم فيها معاقبة كل تايكون يفشل مرة تلو األخرى بتسديد ديونه، 

»أريئيل  األسبق  احلكومة  رئيس  والية  وحتت   2003 العام  منذ  نتنياهو«  »بنيامني  األسبق  املالية  وزير  لقرار  وفقا    29
أجل  للبورصة من  اجلمهور  أموال  يتم حتويل  املال، ومبوجبها  أسواق  في  بإجراء إصالحات  والقاضي  شارون« 
تعرف  بظاهرة  التقاعد  أموال  تبذير  الذي ميكن  الشخص  املؤسساتيني، وهو نفس  املستثمرين  قبل  االستثمار من 

باسم »حالقة الديون«.
30  يتسحاك فاكنني وشيلي يحيموفيتش، رئيسة حزب العمل.
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وميكن للمؤمتن املعني من قبل احملكمة إلغاء كل تسوية مت التوصل إليها بحيث ال تخدم 
مصالح اجلمهور، وبالتالي إعطاء الضوء األخضر للمستثمرين املؤسساتيني من أجل 
اإلعالن عن إفالس رجل األعمال املتورط في املوضوع، وبهذا يصبح سوق سندات 
الوزراء  وافقت جلنة  أو اخلسارة. وقد  السرقة  اجلمهور من  أموال  الدين سوقا يحمي 
التشريعية التابعة للبرملان على القانون املقترح، ولكن تثور شكوك متزايدة بأن ينجح هذا 
القانون في منع اخلسائر الفادحة التي قد يخسرها اجلمهور جراء تسويات من هذا القبيل. 
ميكن  ال  إنه  وقالوا  الديون«  »حالقة  قضية  البرملان  أعضاء  من  العديد  عارض  وقد 
حتميل اجلمهور أعباء خسارة الشركات الكبرى، وجاءت هذه األقوال واملعارضات 
»ديلك  شركة  ديون  تقليص  قضية  البرملانية مناقشة  االقتصاد  جلنة  قررت  أن  بعد 
للعقارات« )الواقعة حتت سيطرة »يتسحاك تشوفا«( التي تزيد عن 2.5 مليار شيكل، 
والغاء الديون التي اقترضتها الشركة من شركات إدارة أموال التقاعد. وقال أعضاء 
الكنيست املعارضون لتسويات الديون: إن هذه القضية تتطلب املزيد من الشجاعة من 
للجم أصحاب رؤوس األموال، ومنعهم من حتميل اجلمهور  الكنيست  قبل أعضاء 
عبء خساراتهم. ويعرف املواطن العادي جيًدا أن شركة »ديلك« وصاحبها »يتسحاك 
تشوف« يجنون األرباح الطائلة ويدفعون مبالغ خيالية ملن يدير هذه الشركات وبالذات 
ألصحاب املراكز العليا في شركة »ديلك للعقارات« تصل إلى أكثر من 20 مليون شيكل 
سنويا، باإلضافة إلى دفع منح وتوزيع أرباح فاقت 200 مليون شيكل سنويا. وفي 

املقابل أدت اإلدارة الفاشلة إلى إغراق الشركة بالديون.
وقد كشفت جلنة االقتصاد خالل مناقشتها املوضوع عن تقرير حول أعمال شركة 
األخيرة،  السنوات  في  الشركة  داخل  التي حصلت  والتجاوزات  للعقارات«  »ديلك 
مببادرة من سلطة األوراق املالية، وأفيد بأنه مت حتويل نتائج التحقيق للنيابة العامة منذ 
أكثر من سنة ونصف، إال انه لم يتم البت في امللف إلى اليوم. ولم يعلن عن تفاصيل 
هذا التحقيق الذي كشف جتاوزات خطيرة في إدارة هذه الشركة، كشراء شركة خاصة 
من صاحب السيطرة على الشركة بـ 350 مليون شيكل، ثبت أن قيمتها احلقيقية أقل من 
ذلك بكثير، وجتاوزات حول حتويل أموال إلى أقاربه، والى شركة أجنبية يتقاسمها مع 
مجموعة أجنبية، تلقت عشرات ماليني الشواكل مقابل إدارة أموال وعقارات للشركة. 
وعند كتابة هذا التقرير مت التوصل إلى تسوية يلتزم فيها يتسحاك تشوفا بضخ مبلغ 500 
مليون شيكل من أصل 2.5 مليار شيكل هي ديون شركة »ديلك للعقارات«، وذلك 
في حال ارتفاع أسهم الشركة، وأما في حال خسارة األسهم من قيمتها فهو يلتزم بدفع 

مبلغ 1.3 مليار شيكل فقط.



225

لفايف«،  »ليف  تشوفا«،  »يتسحاك  أمثال  اإلسرائيلي  االقتصاد  تايكونات  يتمتع 
»إيالن بن دوف« وغيرهم بقدرة ابتزازية هائلة عندما يجبرون من قدم لهم االعتماد 
االستغناء عن قسم كبير من الديون وإال لن يحصل مقدمو هذا االعتماد على شيء.  
لكي ينجح هذا القانون املقترح بحماية أموال اجلمهور، على احلكومة أن تعمل بادئ 
ذي بدء على فصل الهياكل ذات املبنى الهرمي، وأن تفصل امتالك الشركات الفعلية عن 
امتالك الشركات املالية )كما ذكر آنفا(، وأن متنع توزيع األرباح بني أصحاب الشركة بشكل 

ُيخطر املصلحة العامة وأن يستمعوا باألساس للجمهور وليس لتايكونات االقتصاد.

       الفصل السابع: التغييرات احلاصلة في ميزانية العام 2012
أزمة  عن  احلديث  صار  األوروبية  مظاهرها  وخصوصا  العاملية  األزمة  أعقاب  في 
اقتصادية في إسرائيل أمرا شائعا، ومن اجلائز أن عجز احلكومة اإلسرائيلية عن تنفيذ 
توصيات جلنة تراختنبرغ التي درست سبل تقليص اآلثار السيئة على الطبقتني الوسطى 
والدنيا في إسرائيل سيفاقم األمور قريبا. غير أن أحد أهم انعكاسات األزمة االقتصادية 
يتعلق بأثرها على »البقرة املقدسة« وهي ميزانية األمن اإلسرائيلية. ومعلوم أن صراعات 
االجتماعية  واملؤسسة  جهة  من  األمن  ووزارة  العسكرية  املؤسسة  بني  دارت  كبيرة 

واالقتصادية ووزارة املالية من جهة أخرى حول حصة األمن من الكعكة العامة.
التي  لالحتجاجات  استجابة   2011 عام  شكلت  والتي  تراختنبرغ  جلنة  وأوصت 
تفجرت بسبب ارتفاع تكاليف املعيشة بأن يتم تقليص األنفاق الدفاعي بنحو 3 مليارات 
شيكل. وأثار ذلك تشاحنا سياسيا بني مسؤولي خزانة املالية وقادة األمن القومي. 
ورغم االنتصار الواضح ملسؤولي األمن إاّل أنهم يتوخون احلذر بشأن التغييرات في 
امليزانية قائلني إنهم رمبا يتسلمون الزيادة اإلضافية هذا العام ويتوقعون خفضها الحقا.
انتهى مؤقتا إلى قرار بتقليص ميزانية الدفاع بثالثة مليارات  ومعروف أن الوضع 
العسكرية  الصناعات  يترك عواقب على  قد  ما  مليون دوالر(   800 شيكل )حوالي 
تراختنبرغ  جلنة  توصيات  أن  إلى  اإلسرائيلية31  الصحف  اإلسرائيلية. وأشارت 
والقرارات احلكومية الالحقة بتبنيها قادت إلى توقع إلغاء عدد مهم من املشاريع اخلاصة 

بالتصنيع العسكري.
وقالت: إن الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تبدو حاليا بوصفها اخلاسر األكبر من 
توصيات جلنة تراختنبرغ، حيث تعاظم القلق من املصاعب التي ستواجه قدرة وزارة 

األمن على متويل سلسلة من املشاريع االقتصادية بعد تخفيض ميزانيتها.

31  يديعوت أحرونوت، 2 كانون الثاني 2012.

في أعقاب األزمة العاملية 
وخصوصا مظاهرها األوروبية 

صار احلديث عن أزمة اقتصادية 
في إسرائيل أمرا شائعا

أهم انعكاسات األزمة االقتصادية 
يتعلق بأثرها على »البقرة 

املقدسة« وهي ميزانية األمن 
اإلسرائيلية
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وانشغلت وزارة األمن اإلسرائيلية منذ اللحظة األولى إلعالن قرار تقليص امليزانية 
العسكرية بفحص اجلوانب التي ميكن اقتطاع مبلغ الثالثة مليارات شيكل منها. وكان 
بني أول القرارات وقف الطلبيات لشراء منظومات تسليحية بعضها يعتبر مركزيا في 

الرؤية األمنية اإلسرائيلية.
وفضال عن ذلك فإنه في العام املقبل ستتقلص ميزانية املشتريات احمللية ملشروع دبابة 
ميركافا من صنع إسرائيل بـ200 مليون شيكل إلى 450 مليون شيكل، األمر الذي 
سيؤثر على 200 مصنع ضالع في إنتاج الدبابة اإلسرائيلية. وبني هذه املصانع التي 
ستتأثر مصنع »أوردان« في نتانيا الذي يوفر للدبابة نوعا متطورا من الفوالذ اخلاص، 
و »تاعس« التي تنتج املدفع، و »ألبيت« التي تنتج منظومة السيطرة على السالح في 
الدبابة، وغيرها. وقد أعيد وضع املشروع بأسره حتت الدراسة في جلنة يرأسها اجلنرال 

احتياط عمانويل سكال.
العسكرية  الصناعات  مدراء  أحد  عن  احرونوت«  »يديعوت  صحيفة  ونقلت 
ثمنا  ثمة  أن  تفهم  الناس ال  إن »االحتجاج االجتماعي محق، لكن  قوله  اإلسرائيلية 
لتقليص ميزانية األمن. فاجليش اإلسرائيلي ال يستطيع تقليص تدريباته، أو رواتب 
جنوده، أو غذاء اجلنود أو مرتبات العوائل الثكلى. حينها فإن املتضرر هو الصناعات 
العسكرية، والتي هي أيضا مشغل كبير للعمال، خصوصا في الضواحي«. وعرض 
هذا املدير مصنع »أوردان« بوصفه منوذجا كالسيكيا: فاملصنع الذي تلقى دفعة كبيرة مع 
انطالق مشروع ميركافا يشغل حاليا 240 عامال، بينهم 30 في متسبيه رامون في النقب، 
وهذا رقم يقل عن نصف عدد عماله في ذروة املشروع. ولذلك فإن أي تقليص إضافي 
في طلبيات ميركافا سيخفض عدد العمال إلى ما دون اخلط األحمر. وباإلجمال فإن 
عدد من يعملون في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية اليوم ال يقل عن 30 ألف شخص.

ميزانية  تقليص  من  التي تضررت  السرية  غير  املشاريع  من  لعدد  يلي رصد  وفيما 
األمن، علما بأن »يديعوت أحرونوت« ذكرت أن قائمة املشاريع املتضررة أكبر بكثير، 

لكن الرقابة العسكرية حتظر نشرها:
• »القبة احلديدية« وهي من مشاريع شركة »رفائيل«. وحتى بعد أن تقرر حاجة 	

إسرائيل احلالية إلى 13 بطارية اعتراض صواريخ حلماية الدولة فإنه ليست هناك 
تواريخ محددة لطلبيات جديدة عدا طلبيتني إسرائيليتني بتمويل وزارة األمن 

وأربع طلبيات بتمويل أميركي.
• القمر الصناعي »أوفك«، وهو من إنتاج الصناعات اجلوية. وإسرائيل تستخدم 	

 في العام املقبل ستتقلص 
ميزانية املشتريات احمللية ملشروع 
دبابة ميركافا من صنع إسرائيل 

بـ200 مليون شيكل إلى 450 
مليون شيكل، األمر الذي سيؤثر 
على 200 مصنع ضالع في إنتاج 

الدبابة اإلسرائيلية.
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توفير  في  أهميتها  أثبتت  والتي  للتصوير  اخلاصة  أقمارها   1995 العام  منذ 
ذلك  من  الرغم  وعلى  حدوثها.  وقت  وتقريبا  نوعية  استخبارية  معلومات 
فإنه حتى في األيام التي يتصاعد فيها احلديث عن ضربة عسكرية إليران فإن 

الصناعات اجلوية ال متلك حاليا سوى عقد إلنتاج قمر صناعي واحد.
• إنتاج شركة »ألبيت«. ويريد اجليش 	 طائرة »هرمس« من دون طيار وهي من 

اإلسرائيلي توسيع منظومة هذه الطائرات غير املأهولة وخصوصا طراز هرمس 
450 املستخدمة في أغراض هجومية، وبينها تنفيذ اغتياالت لنشطاء املقاومة 

الفلسطينية في قطاع غزة. وال يبدو في األفق أن هناك طلبيات جديدة.
وفي وقت الحق، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو  إن إسرائيل ستعزز 
اإلنفاق األمني بنحو 6% هذا العام في مواجهة زيادة حالة عدم االستقرار باملنطقة متحديا 
بذلك نداءات تطالب بخفض اإلنفاق نتيجة ارتفاع مستويات املعيشة. وستنفق إسرائيل 
ثالثة مليارات شيكل إضافية )780 مليون دوالر( على األمن هذا العام. وكان من 
املقرر أن تبلغ ميزانية عام 2012 نحو 50 مليار شيكل أي دون تغيير كبير عن ميزانية 
العام املاضي. وقال نتنياهو »بالنظر إلى التحديات الكثيرة والتهديدات احمليطة بنا فانه 

سيكون من اخلطأ بل وخطأ كبير أن نقلص ميزانية األمن.«
وتتعامل إسرائيل مع خريطة إستراتيجية أعيد رسمها بشكل جذري خالل اإلثني 
عشر شهرا املاضية. فقد خسرت إسرائيل على األرجح حتالفات إقليمية مع كل من 
تركيا ومصر وتواجه مصاحلة محتملة بني السلطة الوطنية وحماس  وانتفاضة في سورية 

املجاورة ومخاوف متزايدة بشأن البرنامج النووي اإليراني.
نفقات وزارات  توفيرها من خالل ضغط  إن بعض األموال سيتم  نتنياهو:  وقال 
حكومية أخرى، لكن املدخرات من داخل اجليش سيكون لها دورها أيضا، حيث 
سيبيع اجليش بعض األصول مثل قواعد عسكرية وعقارات رئيسية في بعض احلاالت، 
ووعد نتنياهو أيضا باستخدام أكثر كفاءة للميزانية التي تساهم فيها الواليات املتحدة 

بثالثة مليارات دوالر كل عام.
وقال وزير األمن إيهود باراك في بيان »ميزانية الدفاع تقلصت بشكل حاد وروتيني على 
مّر السنني« موضحا انه في العام 1986 كانت ميزانية األمن متاثل 17% من الناجت احمللي 
اإلجمالي، وكانت ميزانية األمن لعام 2011 نحو 6%  من الناجت احمللي اإلجمالي. 
الدفاع اإلسرائيلي على خط أحمر في كل شيء  وقال »خفض اإلنفاق سيضع جيش 
يفعله، فيما يتعلق بالقدرات والتدريب واالستعدادات ملواجهة التحديات املاثلة أمامنا«.

قال بنيامني نتنياهو  إن إسرائيل 
ستعزز اإلنفاق األمني بنحو %6 

هذا العام في مواجهة زيادة حالة 
عدم االستقرار باملنطقة
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وبناء على هذه التصريحات، وعلى الرغم من اإلجماع حول ضرورة تقليص ثالثة 
مليارات شيكل سنوًيا من ميزانية األمن اإلسرائيلية لالستثمار في متويل االحتياجات 
الزيادات  أن  –•غير  تراخطنبرغ  جلنة  بتوصيات  عماًل  للسكان  واملعيشية  االجتماعية 

واإلضافات املخصصة لألمن آخذة باالزدياد.
مبلغ  تقرر حتويل  الغرض،  لهذا  مليون شيكل  أسابيع من حتويل 630  فبعد بضعة 
إضافي بقيمة 779 مليون شيكل، وبذلك  جتاوزت ميزانية األمن الشاملة ألول مرة في 
تاريخ اسرائيل الستني مليار شيكل. وقد صادقت جلنة املالية البرملانية على هذه الزيادة، 
الرفاه واإلسكان والصناعة والسياحة والدعم  امليزانيات الالزمة لشؤون  على حساب 
املطلوب ملختلف املرافق واخلدمات والتطوير، األمر الذي أثار غضب املسؤولني عن هذه 
املجاالت، إاّل أن مسؤولي املالية ادعوا أن األموال التي حّولوها إلى األمن أخذت من 
بنود غير مستغّلة، ومن جهة أخرى ادعى مسئولو وزارة األمن »أن هذه اإلضافات هي 
تتميم واستكمال مليزانية األمن لعام 2011 وليست مسلوبة من أحد«، على حّد تعبيرهم.

لكّن الالفت للنظر أن النواب األعضاء في جلنة املالية البرملانية صادقوا على الزيادة دون أن 
يعرفوا ألي أغراض هي مخصصة، وقد مت إبالغهم مسبًقا بأن »املسألة سرية، ولن يجري 

شرحها وتفصيلها إاّل في جلنة خاصة في إطار جلنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست«.

إجمال
سنة  منذ  حادة،  ومالية  اقتصادية  أزمة  املتطورة  الرأسمالية  الدول  مبعظم  تعصف 
 (OECD) والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  في  العضو  إسرائيل،  لكن   .2008
ومعافاة  منّو  ومعطيات  ومعدالت  مؤشرات  اقتصادها  وسّجل  بنجاح.  اجتازتها 
االجتماعي  احلراك  اشتعل  بالذات  فيها  لكن  املتطورة.  الدول  نادي  عليها  يحسدها 
االحتجاجي األوسع جماهيرية، حيث تكمن املشكلة على مستوى الفرد وليس على 
مستوى املاكرو. معطيات املاكرو هي معطيات جيدة جدا وفقا لكل املعايير الدولية، 
الليبرالية  العنان لسياسته  نتنياهو  بنيامني  ابتدأت عندما أطلق  املشكلة احلقيقية  ولكن 
احلديثة في االقتصاد وبتطبيقها كسياسة اقتصادية ــ اجتماعية للحكومة، بأيديولوجية 
تدعو إلى أقل ما ميكن من تدخل احلكومة املباشر في االقتصاد ومراقبته وتنظيمه، مع 
أقل ما ميكن من الصرف احلكومي العام على اخلدمات والرفاه والتأمينات االجتماعية، 
وأقل ما ميكن من الضرائب على أساطني املال واألعمال والشركات، بحجة تشجيع 
االستثمار في البالد. هذا إلى جانب إضعاف القطاع العام وشبه تصفيته واخلصخصة 
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لشتى قطاعات اإلنتاج وحتى للخدمات االجتماعية، وإطالق أيدي اقتصاد السوق. 
أعطه صنارة حتى يصطاد، وعندها سيعم  بل  يأكل،  الفقير سمكة حتى  تعطي  »ال 
الرفاه وتنتهي الضائقة«ــ يقول أصحاب هذه النظرية. على اعتبار أن النقود يصنعها 

االحتكاريون والرأسماليون الكبار، فتتسرب للفقراء وينتشر الرخاء.
االقتصاد عمومًا من ركوده  املنافسة  السوق وتعميم  واقتصاد  حررت اخلصخصة 
وبيروقراطيته وزادت من إنتاجيته ومعدالت منّوه. لكن اخلصخصة كانت لصالح كبار 
رجال األعمال، وليس لصالح اجلمهور، إذ وحدهم بإمكانهم شراء حصص الدولة 
وملكيتها العامة، من أرض وإسكان وبنوك وشركات إنتاج وبنى حتتية وخدمات...
هي  وتعميمها  والرقابة  الضوابط  إضعاف  أو  غياب  مع  اخلصخصة  وترافقت  الخ. 

والسوق حتى على اخلدمات االجتماعية.
أضف إلى هذا إطالق أيدي أساطني رأس املال، غير اإلنتاجي، والبنوك وشركات 
التأمني واإلقراض في مضاربات وصفقات مالية هدفها الربح وال شيء غير الربح. 
وأخذت تنمو وتتصاعد قوة وحتكم الشركات االحتكارية والطغم املالية، من كارتيالت 
وتايكونات وأوليغارخيا، عدا عن الشركات الهرمية، وأطبقت سيطرتها على االقتصاد 
واملجتمع، وحتكمت مبستوى األسعار وانعدام التنافسية. إذ انتشرت أياديها، كأرجل 

األخطبوط، في كل قطاعات ومجاالت احلياة..
إلى  االجتماعي،  احلراك  وجماهيرية  تصاعد  أمام  نتنياهو،  حكومة  اضطرت 
تشكيل جلنة برئاسة البروفسور مانويل تراختنبرغ لدراسة األمر وتقدمي توصيات ومت 
تبني )وليس إقرار( التوصيات األساسية فيها )ال كلها(، ويبقى اجلديد  في توصيات 
اللجنة تراختنبرغ احلديث عن العدالة االجتماعية، وضرورة تغيير السياسة الضريبة، 
بـ  األمن  وزارة  ميزانية  تخفيض  وطلب  االجتماعية،  اخلدمات  على  أكثر  والصرف 
30 مليار شيكل، وزيادة الصرف على التعليم. وهذه عمليًا توصيات تتعارض كليًا 
نتنياهو وسياسته االقتصادية. واألهم من كل هذا ان التوصيات كلها  مع معتقدات 
بند أساسي فيها، ولكن  إقرارًا عامًا فقط وإمنا لكل  إقرار احلكومة ليس  إلى  بحاجة 
ما من ضمان أبدًا لتنفيذ حتى هذه التوصيات التي لم متس االحتكارات والتايكونات 
واالوليغارخيا.. جتدر اإلشارة إلى أن اللجنة ال متلك أية سلطة تشريعية أو تنفيذية، 
ـ )مثاًل حظر اختراق  وأياديها مكبلة أصاًل بكتاب تفويضها وحتديد مهامها ومبحظوراتهاـ 
تقول  احلكومة  وكأن  فيها.  الكبار  احلكوميني  املوظفني  من  وبكم  ــ  امليزانية(  سقف 
للمحتجني املتظاهرين: اصمتوا وعودوا لبيوتكم، صحيح أن قضيتكم مهمة وعادلة، 
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لكنها قيد املعاجلة وشكلنا جلنة لهذا. هكذا أصبحت اللجنة إفرازًا للسياسة نفسها التي 
أوصلت إلى تشكيلها، وال تهدف إلصالحها وتبديلها جوهريًا. إنها أشبه بحصان 

طروادة، أو مكمن أو إسفني، يراد به شق احلراك وإضعافه ومن ثم االنتصار عليه.
القرار  صنَّاع  من  كلٍّ  لدى  املخاوف  العربي  العالم  يشهدها  التي  الثورات  أثاَرت 
وأرباب املرافق االقتصاديَّة من أن متثل التحوالت الناجمة عنها تهديًدا لكل اإلجنازات 
قتها إسرائيل بفعل عوائد التسوية، فقد اعتبرت النخب اإلسرائيليَّة أن ما حدث  التي حقَّ
في العالم العربي ميثل تهديًدا التفاقيَّة »كامب ديفيد«، التي أتاحت إلسرائيل تقليص 
ة التي تعزز النمو، وتبعد شبح  نفقات األمن ومضاعفة االستثمار في املجاالت املدنيَّ
الركود االقتصادي. وقام قادة جهاز األمن اإلسرائيلي باملطالبة بزيادة النفقات األمنّية 
في أعقاب تفّجر الثورات العربية والتي قد يكون لها تأثيرا ملحوظا على منعة إسرائيل 

وحصانتها االقتصادية واالجتماعية.


