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اتجاهات االقتصاد اإلرسائيل
0202–0202
ْ َ
مزيد من كثافة ْ
ْ
والعولمة
الرس َملة واألت َمتة
فً هذا الملؾ الذي نمدمه للكوادر لؽرض االطبلع والدرس سواء فً اللماءات او االجتماعات أو حتى
لبلستفادة الفدردٌة لتوسٌع المدارن بالوعً التنظٌمً ومدى عمك االرتباط بٌن االلتصاد والسٌاسة
تتمدم منكم لجنة التعببة الفكرٌة فً مفوضٌة االعبلم والثمافة والتعببة الفكرٌة لحركة فتح بدراسة هامة عن
االلتصاد االسرابٌلً للخبٌر حسٌن أبوالنمل فً  12نمطة هامة وعلى حلمتٌن
ع ْولَمة ،بدلٌل ما تمدَّم من ُمنجزات فً االستثمار الخارجً
وبعد تحلٌل مكثؾ ٌذكر الكاتب (تزداد إسرابٌل َ
وتصدٌرا ،ما
وفابض المٌزان التجاري ،كما أن حجم تجارتها الخارجٌة البالؽة عام  ،2015استٌرادًا
ً
مجموعه ( )175ملٌار دوالرٌ ،عادل ( )%5222من حجم الناتج اإلسرابٌلً ،والبالػ فً العام المذكور
دوالرا وٌزٌد ،من
( )33523ملٌار دوالر ،باألسعار الجارٌة ،ما سبك من ُمعطٌات ٌعنً أن ثمة ()52
ً
تصدٌرا أو استٌرادًا).
أصل كل مبة دوالر ،تُنت َج فً إسرابٌل ،هً على عبللة ما بالخارج؛
ً
ثم ٌخلص لنتٌجة فً منتهى األهمٌة والخطورة إذ ٌمول( :لع َّل هذا البحث المـُكثَّؾ والمـُج ِهد وفَّر جوابًا على
سإال :ماذا حمَّمت إسرابٌل التصادًٌّا خبلل فترة انشؽال العرب بانفجاراتهم ،التً بدأت ربٌعًا وا ِعدًا أ ُ ِرٌد له
ٌتحول خرٌفًا لاسًٌا ودموًٌّا لمن ٌُحا ِول ربٌعًا؟ ٌُمكن لمن شاء المٌاس واستنتاج أن ث َّمة ُمنجزات أُخرى،
أن
َّ
من الطبٌعً أن تُرافك ما سبك ذكرهْ ،
صص للعلم والبحث ال ِعلمً من
إن ك ُمم ّدِمات له ،مثل كثافة ما ٌُخ َّ
وتصدٌرا ،أو أثر زٌادة اإلنتاجٌة والناتج المحلً
الموارد كشرط تؤسٌسً للصناعات كثٌفة المهارة إنتا ًجا
ً
ً
وصوال لمجتمع الرفاهٌة ،وتجدٌد وتوسٌع البنى االلتصادٌة واالجتماعٌة ).
على مستوى المعٌشة،
ضا( :أن المتبلزمات المشار لها ال تتولَّؾ .و ُحسن أداء االلتصاد اإلسرابٌلً داخلًٌّا،
وٌمكن االستنتاج أٌ ً
ضا .وعبثًا نحاول
ٌُمكن بناء علٌه لٌاس حضوره خارجًٌّا ،لٌس على مستوى االلتصاد فحسب ،بل السٌاسة أٌ ً
فهم التمدُّد السٌاسً إلسرابٌل فً آسٌا وإفرٌمٌا ،أي خارج مناطك نفوذها التملٌدي بؤمٌركا وأوروبا بمعز ٍل
عن لوتها االلتصادٌة ).
مفوضية االعالم والثقافة والتعبئة الفكرية
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س َملة واألتْ َمتَة
اتجاهات االقتصاد اإلسرائٌلً  2017–2010مزٌد من كثافة الر ْ
والعولمة
ْ
تبحث الدراسة فرضٌة استفادة إسرابٌل كعادتها من الزمن الضابع عربًٌّا لتعظٌم مواردها ،وتوسٌع الفجوة
مع أعدابها ،كما تضٌٌك الفجوة بٌنها وبٌن َّأول العالَم األول ،وتنالش أسباب لُدرة (إسرابٌل) على االستفادة
من هذا الزمن الضابع.

حسٌن أبو

النمل-مركز الجزٌرة للدراسات

كثافة االستثمار باإلنسان والتمانة (=التكنولوجٌا) ٌُ َم ِث ّبلن سر زٌادة إنتاجٌة العمل ب(إسرابٌل)
ملخص تنفٌذي
تطور
بدأنا البحث بخطوة منهجٌة هً تؤمٌن ثابِت وجدناه بتطور عدد سكان إسرابٌل فً فترة البحث ،لمٌاس ُّ
س َمحت لنا
ناتجها المحلً ،واستخدمنا ثبلثة مإشرات ُمختلفة؛ جمٌعها موثولة منهجًٌّا و ُموثَّمة إحصابًٌّاَ ،
ُمجتمعة باستنتاج أن الناتج اإلسرابٌلً عام  ،2017بلػ ( )353.7ملٌار دوالر باألسعار الجارٌة ،أما
ملٌارا ،كان علٌها
باألسعار الثابتة فبلػ ( )313ملٌار دوالر ،أي بزٌادة ( )67ملٌار دوالر ،عن ()246
ً
بعام األساس .2010
ٌعود نمو الناتج المحلً البالػ  %27ممابل  %13للسكان ،بنسبة  %48.5لنمو السكان ،و%51.5
دوالرا خبلل
دوالرا إلى 35869
الرتفاع إنتاجٌة العمل .كما ارتفع متوسط الناتج للفرد من 32315
ً
ً
شاركٌن
 2017 -2010أي بزٌادة  ،%11ما ٌعنً ُموا َكبة ال َك ْعكة االلتصادٌة اتسا ً
عا ،زٌادة حجم المـ ُ ِ
بإنتاجها وٌفٌض .
نُشٌر هنا إلى الطابع التراكمً التصاعدي للتكوٌن الرأسمالً بإسرابٌل؛ إذ زاد من  %13.9إلى %15.4
من الموارد المستخ َدمة  .2017-2011كما بلؽت لٌمته التراكمٌة خبلل نفس الفترة ( )394ملٌار دوالر .
سن أداء االلتصاد داخلًٌّا ،تُرجم خارجًٌّا بتحسن سعر صرؾ الشٌكل ممابل الدوالر بنسبة  ،%26وٌعود
ت َح ُّ
تطورت نسبة الصادرات للواردات من  %106سنة 2010
ذلن لتحمٌك المٌزان التجاري فاب ً
ضا إٌجابًٌّا؛ إذ َّ
تمدٌراٌ .عود التحسن إلى االرتفاع الكبٌر جدًّا فً لٌمة الصادرات اإلسرابٌلٌة
إلى  %111سنة ،2017
ً
كثٌفة المهارة .
ملٌارا عام َّ ،2015
توزعت
كان فابض المٌزان التجاري إلسرابٌل تراكمًٌّا؛ إذ بلؽت أُصولها بالدوالر 353
ً
ملٌارا بالخارج .هنا ،ثمة انمبلب نجده بزٌادة الموجودات
بوالع( :أ)  208ملٌارات فً إسرابٌل( ،ب) 145
ً
ضعفًا ،لزٌادة استثمارات إسرابٌل
بالدوالر داخل إسرابٌل بنسبة  ،%333ممابل  ،%1797أي ِ 18
بالخارج.
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ٌُظ ِهر ما سبك( :أ) تزاٌد اندماج إسرابٌل بالسوق الدولٌة ،وتصدٌرها رأس المال النمدي ،وت َسارع هذا تبعًا
عولَمة بدلٌل ما تمدَّم من
لتمدُّم الفترات( .ب) دخول إسرابٌل طور التشبُّع الترسملً داخلًٌّا .إنها تزداد َ
صلة ما بالخارج؛
استثمار خارجً كبٌر ،كما أن ()52
ً
دوالرا من كل مبة دوالر تُنت َج بإسرابٌل ،على ِ
تصدٌرا واستٌرادًا.
ً
السٌاسً االستراتٌجً هنا ،أن عولمة االلتصاد اإلسرابٌلً التً بلؽت نُمطة ُمتم ّدِمة جدًّا فً العمد األخٌر ،تتم
تفوق
من مولع الفا ِعل؛ الشرٌن المـُستفٌد .أ َّهلها لذلن ِعدة أسباب ،أهمها :كثافة استخدام العلم كمدخل إنتاج؛ ُّ
نمو الناتج المحلً على نمو سكان إسرابٌل ،وتوفٌره موارد محلٌة لبلوغ المعٌشة ح َّد الرفاه ،وتراكم
تفسٌرا لما ٌجري فً السٌاسة ٌجده بما تمدَّمٌ .جد
رأسمالً فاض عن الداخل للخارج .وعلٌه ،فإن من ٌُرٌد
ً
تفسٌرا ألن تزداد إسرابٌل إفصا ًحا عن رإٌتها االستبصالٌة .فٌما ٌلً الجزء األول ( )2/1من
ضا
فٌه أٌ ً
ً
البحث "أداء االلتصاد اإلسرابٌلً داخلًٌّا" الذي استنتجنا بناء علٌه كل ما استنتجنا.
مقدمة
تموم فرضٌة البحث على أن الزمن فراغ ٌعمل لصالح من ٌُح ِسن توظٌفه ،وأن إسرابٌل كعادتها استثمرت
ً
وتحلٌبل واستشرافًا ،فً ضوء إحصاءات
ضا
عر ً
الزمن جٌدًا .أما وظٌفة البحث فهً تؽطٌة الموضوع ْ
إسرابٌل الرسمٌة فمط .تُؽطً الدراسة السنوات السبع ( ،)2017–2011التً َم َّرت على انفجار ،بل
ً
مؤموال ،بل صار إلى مآس لَ َّررتها عوامل ال
زلزال ،كان و ْعدًا بربٌع ،لم ٌ َُرد له أن ٌَبلُػ ذلن ،كما كان
سبَك ،كً أُن ِبّه المارئ ُمسبمًا إلى احتمال سوء توظٌؾ فكرة
عبللة له بها .بدأتُ البحث على نحو ما َ
و ُمعطٌات البحث للطعن بالربٌع العربً ،وتعزٌز زعْم أنه ُمجرد ُمإا َمرة ِحٌكت بلٌل لتفكٌن المنطمة خدمة
إلسرابٌلِ ،و ْفكَ خطاب ُمتهافِت ،ترفضه الدراسة.
كثٌرا
 .1معٌار قٌاس تطور االقتصاد اإلسرائٌلً؛ ُمواكبة النُمو السكانً ،بل وٌزٌد عنه
ً
تموم فرضٌة البحث على التالً( :أ) استفادت إسرابٌل كعادتها من الزمن الضابع عربًٌّا لتعظٌم مواردها،
وتوسٌع الفجوة مع أعدابها ،كما تضٌٌك الفجوة بٌنها وبٌن َّأول العالَم األول ،الذي تسعى لتحسٌن مولعها
سلَّم تراتبٌته .نُذ ِ ّكر هنا بؤنها ال تن ُ
ظر لمن وراءها كٌبل ٌَل َحمها ،بل لت َل َحك من سبمها .ال تنظر للنصؾ
على ُ
ً
تحفٌزا لملبه( .ب) أسباب لُدرة
الفارغ منه فتزداد
المآلن من الكؤس فتمتلا رضى زابفًا ،بل للنِصؾ ِ
إسرابٌل على االستفادة من الزمن العربً الضابع ،تعود لما لبل انفجار بدأ ربٌعًا وا ِعدًا ،واستطال مؤساة،
كثٌرا على . 2010
أسبابها سابمة
ً
َّ
تتوزع فترة
ٌُؽطً هذا البحث سبع سنوات هً  ،2017–2011مع اتخاذ  2010سنة أساس ٌماس علٌها.
البحث على مرحلتٌن؛ تُؽطً واحدة السنوات الخمس األولى؛ 2011؛ 2012؛ 2013؛ 2014؛ .2015
وتُؽطً المرحلة الثانٌة العامٌن األخٌرٌن؛  2016و .2017فَ َرض هذا التمسٌم أن كتاب اإلحصاءات
اإلسرابٌلٌة الرسمٌة المتو ِفّر ٌُإ ِ ّمن كامل البٌانات المطلوبة حول المرحلة األولى ،بخبلؾ األخٌرة حٌث فمط
بٌانات أولٌة ؼٌر ُمكتملةٌ ،مكن لنا االستفادة منها والبناء علٌها ،لكن لٌس لها المتانة التوثٌمٌة التً لبٌانات
الفترة األولى .
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أسوق َمث َ ًبل هو أنه بٌنما تتوفَّر بٌانات كاملة عن الناتج المحلً اإلسرابٌلً بالسعرٌن الثابت والجاري حتى
 ،2015تتوفر بالجارٌة فمط عن  .2017أُشٌر لهذا لٌكون المارئ على ب ٌِّنة من أنً ،كما بحاالت مشابهة،
كنت ُم َّ
ضط ًرا إلى استخدام أسلوب رٌاضً ُمر َّكب الستخراج البٌانات المطلوبة .خاصة حٌن ٌكون البحث
معٌارا صلبًا
صا ،ثمة ضرورة َم ْن َهجٌة لتوفٌر َم ْر َجعٌة؛
حول إسرابٌل عمو ًما ،وااللتصاد اإلسرابٌلً خصو ً
ً
الستنطاق وتحلٌل وتمٌٌم ال ُمعطٌات المتوفرة .لذلنٌ ،بدأ البحث بتحدٌد ثا ِبت ٌمٌس علٌه ،هو تطور عدد
سكان إسرابٌل المتو ِفّر حتى نهاٌة  ،2016وبلػ ( )8مبلٌٌن و( )541.7ألفًا ،أي بزٌادة ( )11%ع َّما كان
نهاٌة  ،2010وهو ( )7مبلٌٌن و( )695.1ألفًا ،ما ٌعنً زٌادة إجمالٌة خبلل ست سنوات تبلػ ()846.6
ألفًا؛ ومتوسط نمو سنوي ٌبلػ (). 1.883%
على افتراض أن نمو عدد سكان إسرابٌل عام  ،2017سٌُشبه متوسط نموه خبلل  ،2016-2010فإنه
ٌمكن تمدٌر العدد نهاٌة  2017بـ( )8مبلٌٌن و( )702ألؾ؛ أي بزٌادة ( )13.181%خبلل سبعة أعوام.
تطور الناتج
ص ْلبة ،ومحل اتفاق مدارس االلتصاد السٌاسً ،لمٌاس ُّ
وعلٌهٌ ،مكن الحدٌث عن لاعدة منهجٌة َ
المحلً اإلسرابٌلً ،خبلل السنوات السبع محل البحث؛ 2017-2011؛ وهً نِسْبة نمو سكان إسرابٌل
خبلل نفس الفترة ،كً ٌُحفظ مستوى المعٌشة على ما هو علٌه ،وتُستوعب لوة العمل المـُضافَة فً الفترة
المذكورة .
ٌعنً هذا أن نمو االلتصاد اإلسرابٌلً ،خبلل فترة البحثٌ ،جب أن ٌُعادِل بالحد األدنى نِسبة نمو السكان
المشار إلٌها آنفًا ،بل وأكثر ،إذا أرادت تحسٌن مستوى المعٌشة ،و ُمعدَّل االستثمار لرفع حجم ونوعٌة
سب وزٌادة السكان ،وبالتالً المعروض الجدٌد من لوة
االلتصاد ،وتمكٌنه من توفٌر فُرص َ
ع َمل جدٌدة تتنا َ
ضا ،فإن ممدار ِج ّدٌِة تطور بلد ُمعٌنٌ ،مكن أن ٌُماس بمدر زٌادة نمو الناتج المحلً ،عن نمو
العمل .وعلٌه أٌ ً
السكان ،أما إذا َح َدث العكس ،فتلن هً الكارثة بعٌنها ،لناحٌة أن ُمتر ِت ّبات ذلن تتراوح بٌن البطالة وخَفض
مستوى المعٌشة ،مع ما ٌترتَّب علٌه من اضطراب اجتماعً وسٌاسً؛ أو الهجرة ،التً تكون ؼالبًا من
تعلّمٌن ،وهذه بدورها كارثة اجتماعٌة موصوفة ومعروفة ،على الرؼم من أن ثمة من
الذكور الشباب المـ ُ ِ
ٌعتمد وا ِه ًما العكس.
 .2الناتج المحلً اإلسرائٌلً خالل  2015-2010نما ( )1,9مرة ِضعف نمو عدد السكان
نبدأ التمدٌر ببحث المرحلة األولى؛  ،2015-2011التً تتوفَّر حولها بٌانات كاملة ،و ُمتخذٌن أسعار عام
 2010كسنة أساس .حسب الكتاب السنوي لئلحصاءات اإلسرابٌلٌة عام  ،2015جدول رلم ( ،)2/14بَلَػ
الناتج المحلً اإلسرابٌلً عام  ،2015باألسعار الثابتة للعام  ،2010ترٌلٌونًا و( )37.7ملٌار شٌكل ،أي
بزٌادة ( )18.7%عن مثٌله سنة  ،2010البالػ ( )874.011ملٌار شٌكل .أما عدد سكان إسرابٌل نهاٌة
العام  ،2015وبموجب المصدر السابك؛ جدول رلم ( ،)1/2فمد بلػ ( )8مبلٌٌن و( )463.4ألؾ نسمة ،أي
( )%49.98من عدد سكان إسرابٌل نهاٌة عام  ،2010ولد كان ( )7مبلٌٌن ،و( )695.1ألؾ نسمة.
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إذًا ،نما الناتج المحلً اإلسرابٌلً ،باألسعار الثابتة ،خبلل الفترة  ،2015-2010بنسبة ()18.7%؛ أي
( )1.9مرة ضعؾ نسبة نمو سكان إسرابٌل خبلل نفس الفترة ،والبالؽة ( .)9.984%ثمة حاجة هنا
إلعطاء ُمعطٌات النمو المذكورة مضمونًا حٌوًٌّا ،وذلن بتحوٌل النِسب إلى أرلام ُمطلَمة ،وتحوٌل المـُعطٌات
بالشٌكل ،إلى لٌِم بالدوالر األمٌركً ،حتى تصل الصورة للمارئ بشكل أفضل ،مما لو أُعطٌت له بالشٌكل
فمط.
استنادًا للمصدر السابك جدول رلم ( ،)10/17فإن ِسعر صرؾ الشٌكل عام  ،2010بلػ ()3.549
شٌكبلت ُممابل الدوالر؛ ما ٌعنً أن زٌادة الناتج اإلسرابٌلً خبلل  ،2015 -2010وباألسعار الثابتة
ملٌارا
ملٌارا ،أي ()163
 ،2010من ( )874.011ملٌار شٌكل عام  ،2010إلى ترٌلٌون و()37.7
ً
ً
و( )683ملٌون شٌكل بؤسعار  ،2010تُعادِل ( )46.1ملٌار دوالر ،هً زٌادة الناتج المحلً عام ،2015
والبالػ ( )292.4ملٌار دوالر ،عن الناتج عام  2010البالػ ( )246.3ملٌار دوالر ،استنادًا للمعطٌات
والمصادر المذكورة أعبله .
كثٌرا وعلى نحو ممصود ،لٌس لناحٌة احتمال ولوع التباس بٌن
نلفت النظر هنا إلى خداع األرلام أحٌانًا ،بل
ً
الخداع المتؤتً عن تحوٌل المٌم المعطاة بالعملة
ضا ذلن ِ
المٌم المعطاة بؤسعار ثابتة ،وتلن بالجارٌة فمط ،بل أٌ ً
المحلٌة؛ الشٌكل ،كما فً الحالة اإلسرابٌلٌة لٌد البحث ،إلى لٌم بالدوالر ،وتذبذُب ِسعر الصرؾ هذا صعودًا
أو هبو ً
عا ،سلبًا
طا؛ ما ٌعنً أن زٌادة أو َخ ْفض لٌمة الناتج المحلً اإلسرابٌلً ُممٌَّ ًما بالدوالر ،لد ٌكون خا ِد ً
أو إٌجابًا ،وال ٌعكس أداء االلتصاد اإلسرابٌلً داخلًٌّا ،بل حركة أسواق المال الدولٌة ،وتطور ِسعر صرؾ
العمبلت.
ً
مثبل ،تذبذب سعر صرؾ الشٌكل ُممابِل الدوالر كالتالً؛ ( )3.549شٌكبلت فً 2010؛ ()3.902
شٌكبلت فً 2015؛ ( )3.512شٌكبلت منتصؾ  ،2017أي تمرٌبًا نفس مستوى صرفه فً  .2010لو
سا ،واعتبرناه ٌُعادِل ( )100درجة ،فإن تطور
اتخذنا ِسعر صرؾ الدوالر ُمما ِبل الشٌكل فً  2010أسا ً
صرؾ الدوالر ُممابِل الشٌكل خبلل السنوات2010 :؛ 2015؛  ،2017كان على التوالً 100؛ 110؛
صً أسباب ذلن ،ألن لكل سبب
 99درجة .ال ٌعنً لولً هذا تجاهل تبدل ِس ْعر الصرؾ عند التمٌٌم ،بل تم ِ ّ
ُمختلؾ داللة ُمختلفة .
 .3الناتج اإلسرائٌلً بأسعار جارٌة )353( :ملٌار دوالر عام ُ ،2017مقا ِبل ( )246ملٌار دوالر عام
2010
ؼ ََرض المبلحظة عدم التسرع بإعطاء ُح ْكم سلبً أو إٌجابً على زٌادة أو خفض الناتج المحلً ،وضرورة
ص ْرؾ
التمٌٌز بٌن أن ٌكون ذلن نتٌجة عوامل بُنٌوٌة ،سلبٌة أو إٌجابٌة ،وبٌن أن ٌكون نتٌجة تَبَدُّل ِسعر َ
فارلة أن ٌُحمك الناتج المحلً نتابج
العُملة ،ما لد ٌُفضً ،وعلى لاعدة أن الحساب ٌتم باألسعار الثابتة ،إلى ُم َ
تتحول إلى حصٌلة سلبٌة ،فٌما لو تم تحوٌلها إلى عملة أجنبٌة،
إٌجابٌة ،إذا كان محسوبًا بالعملة المحلٌة،
َّ
والعكس بالعكس .من هنا أهمٌة تدلٌك أسباب الزٌادة أو الخفض ،ولراءة ُممارنة للناتج المحلًُ ،ممٌَّما بالعُملة
المحلٌة ثم العملة الدولٌة .

6

وعلٌه ،فإن الناتج المحلً اإلسرابٌلً  ،2015البالػ ترٌلٌونًا و( )163.8ملٌار شٌكل باألسعار الجارٌة،
ٌُعادِل ( )298.3ملٌار دوالر ،حسب متوسط سعر صرؾ الدوالر ُممابِل الشٌكل عام  ،2015البالػ ()3.9
شٌكبلت ممابل الدوالر .لكن لو بمً سعر الصرؾ عام  ،2015ثابتًا على ما كان علٌه فً  ،2010وعاد له
عام  ،2017أي ( )3.5شٌكبلت ممابل الدوالر ،فهذا ٌعنً أن الناتج المحلً  ،2015سٌبلػ عندها ()328
ملٌار دوالر ،ممابل ( )298ملٌار دوالر باألسعار الجارٌة عام  ،2015و( )292ملٌار دوالر باألسعار
الثابتة . 2010
إذًا ،تراوح الناتج اإلسرابٌلً  2015بٌن حدٌَّن :أدنى ( )292ملٌار دوالر ،وألصى ( )328ملٌار دوالر.
ٌمطع هذا بـ( :أ) اختبلؾ الناتج حسب طرٌمة تمٌٌمه بؤسعار جارٌة أو ثابتة؛ شٌكل أو دوالر( .ب) سواء
اعتمدنا الحد األدنى أو األلصى ،فكبلهما ٌإشران على نمو الفت ٌبلػ فً الحد األدنى حوالً ضعؾ متوسط
نمو السكان( .ج) ٌُمكن الحدٌث عن أن الناتج المحلً اإلسرابٌلً دخل عام  2015طور الـ( )300ملٌار
دوالر.
وفَّرنا لٌمة الناتج المحلً اإلسرابٌلً  2015باألسعار الجارٌة؛ الشٌكل والدوالر؛ كما َمٌَّزنا بٌن فترتً
( ،)2015-2011و( ،)2016-2017ألن جدول رلم ( ،)2/14فً اإلحصاءات اإلسرابٌلٌة  ،2015وفَّر
بٌانات نهابٌة بالسعرٌن الجاري والثابت حتى نهاٌة  ،2015بخبلؾ العامٌن األخٌرٌن؛  2016و،2017
بالربع األول من  ،2017بلػ
حٌث تُو ِفّر اإلحصاءات عنهما معلومات أولٌة فمط ،تُفٌد بؤن الناتج المحلً ُ
( )310.7ملٌارات شٌكل .وعلٌهٌُ ،مكن تمدٌر الناتج المحلً لعام  2017ككل ،بـؤنه ( )1242ملٌار شٌكل
باألسعار الجارٌة .
بلػ متوسط ِسعر صرؾ الشٌكل؛ ( )3.5132شٌكبلت ممابل الدوالرِ ،وفك جرٌدة "األٌام" الفلسطٌنٌة؛ 18
الربع األول من  ،2017المـُعطى بالشٌكل وأسعار جارٌة،
ٌونٌو/حزٌران  ،2017وعلٌه ،فإن الناتج فً ُ
كما بٌَّناٌُ ،عادِل ( )8824ملٌار دوالر ،ما ٌسمح بتمدٌر أن الناتج المحلً عام  2017ككل ،سٌبلػ ()353.7
ملٌار دوالر.
 .4ثالثة معاٌٌر لتقدٌر الناتج المحلً اإلسرائٌلً عام  2017باألسعار الثابتة ،والنتائج ُمتطا ِبقة
سبك بالحدٌث عن زٌادة فً حجم الناتج المحلً اإلسرابٌلً ،وذلن باألسعار الجارٌة ،وخبلل كامل
ٌسمح ما َ
الفترة ( ،)2017–2011تبلػ ( )107.4ملٌار دوالر ،هً الفارق بٌن حجمه باألسعار الجارٌة فً عام
 ،2010البالػ ( )246.3ملٌار دوالر ،ممابل ( )353.7ملٌار دوالر عام  2017على ما بٌََّنا آنفًا.
نعتمد الرلم المـُعطى للناتج اإلسرابٌلً عام  2017باألسعار الجارٌة ،إال لل ِعلم بؤن المـُإ ِ ّ
شرات األولٌة
لن ِ
الممارنة ولٌاس التطور الحمٌمً
تُفٌد باحتمال أن ٌتخطى مع نهاٌة  2017عتبة الـ( )350ملٌار دوالر .أما
َ
الذي لَ ِحك بااللتصاد اإلسرابٌلً خبلل فترة البحث؛  ،2017-2011فتستدعً تمدٌر لٌمة الناتج المحلً
اإلسرابٌلً  2017باألسعار الثابتة  ،2010لتجوز ُممارنة عام  2017مع سنة األساس  ،2010وحٌث بدأ
الربٌع العربً.
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ثمة ثبلث ثوابت ٌمكن ،بناء علٌها ،إنجاز التمدٌر المطلوب للناتج اإلسرابٌلً  ،2017باألسعار الثابتة
 2010وهً( :أ) نمو األعوام الخمسة السابمة على ( ،)2016-2017وهً ( ،)2011-2015حٌث تتوفر
البٌانات باألسعار الثابتة .ولد بلػ النمو ( ،)18.7%أي بمتوسط سنوي (( .)3.74%ب) حجم النمو
سن سعر
صٌه من خبلل( :ج) تح َّ
نموا حمٌمًٌّا أم تض ُّخمًٌّا ،وهو ما ٌمكن ت َم ِ ّ
باألسعار الجارٌة ،وهل ٌعكس ًّ
صرؾ الشٌكل ُمما ِبل الدوالر بنسبة ( ،)10%حٌث َهبَط من ( )3.902شٌكبلت سنة  ،2015إلى
( )3.512سنة .2017
تسمح هذه المإ ِ ّ
شرات الثبلثة ُمجتمعة باستنتاج أن االلتصاد اإلسرابٌلً خبلل  ،2017-2016أفضل مما
سن بنسبة كبٌرة
كان علٌه خبلل  ،2015-2011ولوال ذلن ما كان سعر صرؾ الشٌكل ُممابِل الدوالر ،ت َح َّ
سن األداء الخارجً لبللتصاد
ضاٌ .عنً هذا ،نظرًٌّا ،تح ُّ
ِنسبًٌّا ( ،)10%خبلل فترة وجٌزة نسبًٌّا أٌ ً
اإلسرابٌلًُ ،ممث َّ ًبل بفابض مٌزانً المدفوعات والتجاري؛ ما ٌعنً ُحك ًما تحسن ُمحركاته الداخلٌة؛ َمث َ ًبل زٌادة
عا ،بفعل رفع إنتاجٌة العمل...إلخ ،كما تمول َّأولٌات النظرٌة
االستثمار ،ونمو الناتج المحلً ،ك ًّما ونو ً
االلتصادٌة.
وعلٌه ،لدَّرنا الناتج بثبلثة طرق ،محل اتفاق االلتصادٌٌن ،على الرؼم من اختبلفها ،هً( :أ) أخذ الناتج
وآمن
باألسعار الجارٌة  2017كؤساس ،ثم تخفٌضه بنسبة التض ُّخم ،التً نستخرجها من خبلل أسلوب بسٌط ِ
ِعلمًٌّا هو لسمة الناتج المحلً اإلسرابٌلً عام  2015باألسعار الجارٌة ،والبالػ ترٌلٌونًا و( )163.8ملٌار
شٌكل ،على لٌمته باألسعار الثابتة  ،2010والبالػ ترٌلٌونًا و( )37.7ملٌار شٌكل ،لتكون النتٌجة
().112.15%
ٌعنً هذا أن التض ُّخم التراكمً خبلل  2015-2011بلػ ( .)12.15%وعلٌه ،فإن الناتج المحلً
اإلسرابٌلً  2017البالػ ( )353.7ملٌار دوالر باألسعار الجارٌة ،كما استخرجنا آنفًاٌُ ،عادِل ( )315ملٌار
دوالر باألسعار الثابتة  ،2010وعلى افتراض أن ُمعدَّل التضخم عام ٌُ 2017عادِل ما كان علٌه سنة
.2015
(ب) لِسمة الناتج المحلً الثابت عام  ،2015والبالػ ترٌلٌونًا و( )37.7ملٌار شٌكل ،على ما كان علٌه بسنة
األساس  ،2010وهو ( )874.1ملٌار شٌكل ،لنستخرج إجمالً النمو فً ( ،)2010-2015ولد بلػ
( ،)%18.7ثم لِسمته على ( ،)5هً سنوات فترة البحث ،لنكون أمام متوسط نمو سنوي ٌمدر
بـ().3.74%
(ج) استخراج نمو كل سنة بمفردها ،من خبلل لِسمة حجم ناتجها على مثٌله بالسنة السابمة لها؛ حٌث تذبذبت
سب النمو كالتالً2011 :؛ (2012 .)5.06%؛ (2013 .)2.38%؛ (2014 .)4.38%؛ (.)%3.16
نِ َ
2015؛ ( .)2.5%أي بإجمالً ( )17.47%لخمس سنوات ،وبمتوسط سنوي ٌمدر بـ().3.49%
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 .5الناتج المحلً اإلسرائٌلً  2017-2010بأسعار ثابتة وملٌارات الدوالرات 246 :مقابل 313
على افتراض أن الناتج اإلسرابٌلً فً العامٌن (َ )2016-2017حمَّكَ نفس ُمتوسط النمو الذي حممه فً
فترة ( ،)2015-2011فإنه ٌكون ( )303و( )315ملٌار دوالر ،لعامً  2016و 2017على التوالً،
خرجا بإضافة نسبة النمو المعت َمدة؛ ( ،)3.74%للناتج المحلً  ،2015البالػ ( )292.4ملٌار
ولد است ُ ِ
دوالر ،لنكون أمام َحجْ مه فً  ،2016ثم نُضٌؾ إلٌه نسبة النمو ،لنكون أمام ناتج  ،2017باألسعار الثابتة
.2010
خرجة من لِبل الكاتِب ،استنادًا لمعطٌات الكتاب السنوي لئلحصاءات
ال ٌفوتنا هنا التذكٌر بؤن النسب ُمست َ
سا لمٌاس نموه فً .2011
اإلسرابٌلٌة 2015؛ جدول رلم ( ،)2/14واتَّخذنا ناتج عام  2010أسا ً
فً ضوء ما تمدم ،وعلى افتراض أن الناتج المحلً اإلسرابٌلً حمَّك فً عامً ( )2016و( ،)2017نفس
ُمتوسط النمو الذي حمَّمه خبلل نصؾ العمد ()2011-2015؛ أال وهو ( ،)3.49%فسٌكون الناتج المحلً
بملٌارات الدوالرات ،وعلى التوالً؛ ( ،)302و( ،)313للعامٌن (2016؛  ،)2017واستُخرجا بإضافة
نسبة النمو المعت َم َدة ( ،)3.49%للناتج المحلً  2015البالػ  292.4ملٌار دوالر ،لنكون أمام الناتج
التمدٌري لعام  ،2016والذي أضفنا إلٌه نسبة النمو المعت َ َمدة؛ ( ،)3.49%لنكون أمام الناتج المحلً
اإلسرابٌلً للعام .2017
والحال هذه ،استخدمنا ثبلثة مناهج لٌاس ُمخت ِلفة الحتساب الناتج اإلسرابٌلً  2017باألسعار الثابتة لسنة
 ،2010وأعطت نتابج ِشبه ُمتطابِمة ،وهً بملٌارات الدوالرات وعلى التوالً؛ ()315؛ ()315؛ (.)313
ال شن فً أن التفاوت المذكور طفٌؾ ،وهو دلٌل سبلمة مناهج المٌاس ،وأن ما استخرجناه ألرب ما ٌكون
للصواب .
المستخرجةِ ،وفك ثبلثة
على الرؼم من أن المنطك الحسابً ٌفترض أخذ المتوسط العام لؤلرلام الثبلثة
َ
تحو ً
ستخرج للناتج المحلً عام
طا
ِ
مناهج حساب صحٌحة و ُمعترؾ بها ،فإننا ُّ
َ
سنعتمد الرلم األدنى المـ ُ
 ،2017وهو ( )313ملٌار دوالر ،باألسعار الثابتة ُ ،2010ممابِل ( )35327ملٌار دوالر باألسعار
الجارٌة .دون خروج عن الموضوع ،لكن المٌم المعطاة تسمح باستنتاج أن متوسط التضخم خبلل -2010
 2017بلػ  %1.6سنوًٌّا.
سبك أن الناتج المحلً اإلسرابٌلً ،2017 ،ولد بلػ ( )353.7ملٌار دوالر باألسعار الجارٌة ،زاد
ٌعنً ما َ
بما لٌمته ( )107.7ملٌارات دوالر ،ع َّما كان علٌه عام األساس  ،2010ولد بلػ ( )246ملٌار دوالر .أما
باألسعار الثابتة ،فبلػ عام  2017ما ٌُعادل ( )313ملٌار دوالر ،أي بزٌادة ( )67ملٌار دوالر عن
الـ( )246ملٌار دوالر ،لٌمة الناتج اإلسرابٌلً فً عام األساس  .2010تعادل الزٌادة هذه نسبة نمو خبلل
س َمح بزٌادة الناتج على النحو
سبع سنوات تبلػ ()27.2%؛ ما ٌعنً اتساع حجم الماعدة االلتصادٌة بشكل َ
المـُبٌَّن أعبله.
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صفة بٌن نمو السكان وإنتاجٌة العمل
 .6توزع أسباب نمو الناتج اإلسرائٌلً ُ 2017-2011منا َ
كٌؾ نتجنَّب خداع األرلام والنِسب الص َّماء الذي َحذَّرنا منه آنفًا ،وأثبتنا إمكانٌة حدوثه ،ونحن نُمٌِّم اآلن نمو
ضعؾ نمو عدد السكان فً إسرابٌل
الناتج المحلً اإلسرابٌلً المشار له ،والبالػ ( ،)27.2%أي أكثر من ِ
خبلل نفس الفترة  ،2017-2011ولد بلػ ()13.181%؟
ٌنملنا ما سبك إلى أهم نمطة بالبحث وهً تفسٌر الزٌادة المشار لها ،والتً لد تعود ألسباب طبٌعٌة هً نمو
عدد السكان ،واستطرادًا لوة العمل؛ ما ٌعنً ُحك ًما زٌادة حجم الناتج واالستهبلن بما ٌُعادله ،ولد تعود لرفع
إنتاجٌة العمل ،التً تتمثَّل بالفارق بٌن نسبة إجمالً النمو ( ،)27.2%ونسبة نمو السكان (). 13.181%
ٌُو ِفّر التفاوت الكبٌر بٌن نسبة نمو السكان ،ونسبة نمو الناتج المحلً ،لصالح األخٌر جوابًا على السإال
المطروح آنفًا ،وهو أن نسبة النمو ( ،)27.2%وعلى افتراض أنها تساوي ( )100درجة مبوٌة ،تعود
بنسبة ( )48.5%لزٌادة السكان ،وبالتالً لوة العمل .ما تبمى ( )51.5%من النموٌ ،عود الرتفاع إنتاجٌة
العمل! تمول هذه النسب ما ٌتجاوز َرفع اإلنتاج كحصٌلة ،إلى كثافة االستثمار كممدمة ،وت َتمثَّل فً تطوٌر
التِمانة والبنٌة التحتٌة لبللتصاد ،وباألصل رفع كفاءة الموارد البشرٌة ،والعلم كمدخل إنتاجٌ .مكن لٌاس هذا
تطور حجم الناتج المحلً للفرد ،ولد بلػ عام 2010؛ باألسعار الثابتة )114.7( ،2010
من خبلل ُمرالَبة ُّ
ألؾ شٌكل ،ارتفع إلى ( )127.3ألؾ شٌكل فً  ،2017أي بزٌادة ( )11%فً سبع سنوات (-2017
).2011
دوالرا سنة  ،2017أي
ٌُعادِل حجم الناتج اإلسرابٌلً للفرد المعطى بالشٌكل واألسعار الثابتة؛ ()35869
ً
دوالرا ،باألسعار الثابتة للدوالر ٌ .2010عنً
بزٌادة  %11مما كان علٌه فً  ،2010وبلػ ()32315
ً
هذا أن صافً النمو ،أي بعد حسم نسب التضخم وزٌادة السكان ،بلػ  %1.57سنوًٌّا خبلل .2017-2011
وعلٌه ،ثمة سببان وراء نمو حمٌمً بالناتج المحلً( :أ) زٌادة طبٌعٌة نتٌجة نمو السكان( .ب) تحسٌن إنتاجٌة
العمل ،كما أشَرنا آنفًا .وثمة اتفاق حول اختبلؾ داللة كل واحد منهما ،وممدار ُمساهَمته بالنمو.
الفارق على رفع
مارنة إجمالً نمو الناتج مع نمو السكان وإحالة ِ
أظهر احتساب سابك لُمنا به ،ولوامه ُم َ
إنتاجٌة العمل ،أن ( )51.5%من نمو الناتج المحلًٌ ،عود الرتفاع إنتاجٌة العمل .أظهرت طرٌمة ثانٌة
معٌارا ،أن ( )11%من أصل ( )27.2%هً إجمالً النمو ،أي ()40%
لوامها أخذ متوسط الناتج للفرد
ً
من زٌادة الناتج المحلً للفرد خبلل  ،2017-2011تعود إلنتاجٌة العمل .ال ٌفوتنا التذكٌر بؤن المعطٌات
ستخرجة فً ضوء بٌانات كتاب اإلحصاءات اإلسرابٌلٌة  ،2015جدول رلم
الواردة أعبله والمختلفةُ ،م
َ
( ،)2/14ص ().3
 .7سر زٌادة إنتاجٌة العمل :كثافة االستثمار باإلنسان والتقانة (=التكنولوجٌا)
على جاري العادة ،سنؤخذ نسبة النمو األدنى إلنتاجٌة العمل ،أي ( )11%على مدى سبع سنوات؛ ما ٌعنً
أن إسرابٌل حمَّمت زٌادة فعلٌة فً اإلنتاجٌة ،وتحدٌدًا بالمٌاس للفرد الواحد ،تبلػ ( )1.57%سنوًٌّا .أما بالحد
األلصى فترت ِفع النسبة إلى ( )2%سنوًٌّا .ما سبك ٌجب أن ٌُف َهم مع تذ ُّكر أمرٌن؛ أن ِنسْبة نمو إنتاجٌة العمل
محل حدٌثنا -تُضاؾ إلى زٌادة ُمتؤتِ ٌّة عن النمو السكانً ،بما ٌعنٌه ذلن من ُموا َكبة ال َك ْعكة االلتصادٌة10

عاٌ ،تناسب بل ٌفٌض عن اتساع حجم المشاركٌن بإنتاجها واستخدامها؛ استهبل ًكا أو
اإلسرابٌلٌة اتسا ً
استثمارا .
ً
صصه إسرابٌل من مواردها للتكوٌن الرأسمالً ،من أجل( :أ)
سبك ش ًّكا فً ارتفاع نِسبة ما تُخ ِ ّ
ال ٌترن ما َ
ُّ
تحسٌن مستوى المعٌشة ،وذلن بمعنى ت َملن السلع المـُعمرة وبٌوت السكن ،ولٌس اإلنفاق االستهبلكً على
األكل والملبس ،أو حتى الرفاه الذي صار ُمحممًا منذ زمن بعٌد نسبًٌّا( .ب) رفع الطالة اإلنتاجٌة فً ُمختلَؾ
فروع العمل .
بلػ اإلنفاق الترسملً فً ً 2015
مثبل؛ ( )211.8ملٌار شٌكل بؤسعار  ،2010أي ( )59.7ملٌار دوالر
بسعر صرؾ ( )3.549شٌكبلت ُمما ِبل الدوالر بؤسعار  .2010والحال هذه ،ال ٌعود ُمستهجنًا استٌعاب
زٌادة لوة العمل عام  ،2015ولد ارتفعت من ثبلثة مبلٌٌن و( )778ألفًا سنة  ،2014إلى ( )3مبلٌٌن
و( )846ألفًا عام  ،2015أي بزٌادة ( )67ألؾ شخص جدٌد ،دخلوا سوق العمل .نُشٌر هنا إلى أن األرلام
ستخرجة فً ضوء ُمعطٌات الكتاب السنوي لئلحصاءات اإلسرابٌلٌة  ،2015جدول رلم ( ،)1/12ص
ُم
َ
()1
عامل جدٌد َدخَل سوق العمل ،دون أن
ٌعنً هذا أنه تم استثمار ( )887ألؾ دوالر بالمتوسطُ ،ممابِل كل ِ
صلة مباشرة بٌن خَلك فُرص عمل جدٌدة ،وهذا الحجم الهابل من االستثمار،
ٌعنً ذلن بالضرورة وجود ِ
الذي َذهَب فً جزء كبٌر منه إلى بناء المنشآت العامة ،وامتبلن السلع المـُعمرة؛ االستهبلكٌة واالستثمارٌة
عالٌة المستوى.
لئلضاءة على حجم التكوٌن الرأسمالً فً إسرابٌل خبلل فترة البحث ،نُشٌر إلى طابعه التراكمً والمـُتزاٌد
متطعًا حصة أكبر من الموارد المتاحة؛ إذ ارتفعت من ( )161.7ملٌار شٌكل سنة 2010؛
من عام آلخر ُم ِ
أي ( )%13.9من الموارد المستخ َدمة بالعام  ،2010ولد بَلَؽت ترٌلٌونًا و( )161.5ملٌار شٌكل ،إلى
( )211.8ملٌار شٌكل ،أي ( )15.4%من الموارد المستخ َدمة سنة  ،2015والبالؽة ترٌلٌونًا و()373.3
ملٌار شٌكل .والحال هذه ،لم تُوا ِكب حصة التكوٌن الرأسمالً زٌادة الموارد المستخ َدمة فمط ،بل ارتفع
ضا ،من ( )%13.92من الموارد سنة  2010إلى ( )15.4%عام  ،2015أي بزٌادة ()10%
نصٌبها أٌ ً
عما كانت علٌه لبل خمس سنوات .تُعادل نسبة الزٌادة هذه موارد جدٌدة لبلستثمار ،تبلػ حوالً ستة
ملٌارات دوالر ،إضافة إلى ما كانت ستوفره لبلستثمار لو ُخصص له عام  ،2015نفس النسبة التً نالها
عام  ،2010وبلؽت ( )13.92%فمط.
بمً علٌنا اإلشارة إلى أنه ،واستنادًا لكتاب اإلحصاءات اإلسرابٌلٌة الرسمٌة للعام  ،2015جدول رلم
( ،)2/14ص ( ،)1فإن إجمالً المٌمة التراكمٌة للتكوٌن الرأسمالً؛ اإلنفاق الترسملً ،فً إسرابٌل خبلل
ملٌارا ،و( )788ملٌون شٌكل ،أي ما ٌُعادِل
السنوات الخمس؛  ،2015-2011بلػ ما مجموعه ()999
ً
( )281.7ملٌار دوالر ،وذلن باألسعار الثابتة للعام  ،2010و ِوفك متوسط سعر صرؾ هو ()3.549
شٌكبلت لكل دوالر (ٌتبع جزء ثانً).
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والعولمة ()2/2
س َملة واألتْ َمتَة
اتجاهات االقتصاد اإلسرائٌلً  :2017–2010مزٌد من كثافة الر ْ
ْ
تبحث الدراسة فً الجزء الثانً فرضٌة استفادة إسرابٌل كعادتها من الزمن الضابع عربًٌّا لتعظٌم مواردها،
وتوسٌع الفجوة مع أعدابها ،كما تضٌٌك الفجوة بٌنها وبٌن َّأول العالَم األول ،وتنالش أسباب لُدرة إسرابٌل
على االستفادة من هذا الزمن الضابع.
حسٌن أبو النمل
المنتجات الناعمة ذات الكثافة العلمٌة العالٌة أساس فابض المٌزان التجاري اإلسرابٌلً (ؼٌتً)
ملخص تنفٌذي
تطور
بدأنا البحث بخطوة منهجٌة هً تؤمٌن ثابِت وجدناه بتطور عدد سكان إسرابٌل فً فترة البحث ،لمٌاس ُّ
س َمحت لنا
ناتجها المحلً ،واستخدمنا ثبلثة مإشرات ُمختلفة؛ جمٌعها موثولة منهجًٌّا و ُموثَّمة إحصابًٌّاَ ،
ُمجتمعة باستنتاج أن الناتج اإلسرابٌلً عام  ،2017بلػ ( )353.7ملٌار دوالر باألسعار الجارٌة ،أما
ملٌارا ،كان علٌها
باألسعار الثابتة فبلػ ( )313ملٌار دوالر ،أي بزٌادة ( )67ملٌار دوالر ،عن ()246
ً
بعام األساس . 2010
ٌعود نمو الناتج المحلً البالػ  %27ممابل  %13للسكان ،بنسبة  %48.5لنمو السكان ،و%51.5
دوالرا خبلل
دوالرا إلى 35869
الرتفاع إنتاجٌة العمل .كما ارتفع متوسط الناتج للفرد من 32315
ً
ً
شاركٌن
 2017 -2010أي بزٌادة  ،%11ما ٌعنً ُموا َكبة ال َك ْعكة االلتصادٌة اتسا ً
عا ،زٌادة حجم المـ ُ ِ
بإنتاجها وٌفٌض .
نُشٌر هنا إلى الطابع التراكمً التصاعدي للتكوٌن الرأسمالً بإسرابٌل؛ إذ زاد من  %13.9إلى %15.4
من الموارد المستخ َدمة  .2017-2011كما بلؽت لٌمته التراكمٌة خبلل نفس الفترة ( )394ملٌار دوالر .
سن أداء االلتصاد داخلًٌّا ،تُرجم خارجًٌّا بتحسن سعر صرؾ الشٌكل ممابل الدوالر بنسبة  ،%26وٌعود
ت َح ُّ
تطورت نسبة الصادرات للواردات من  %106سنة 2010
ذلن لتحمٌك المٌزان التجاري فاب ً
ضا إٌجابًٌّا؛ إذ َّ
تمدٌراٌ .عود التحسن إلى االرتفاع الكبٌر جدًّا فً لٌمة الصادرات اإلسرابٌلٌة
إلى  %111سنة ،2017
ً
كثٌفة المهارة .
ملٌارا عام َّ ،2015
توزعت
كان فابض المٌزان التجاري إلسرابٌل تراكمًٌّا؛ إذ بلؽت أُصولها بالدوالر 353
ً
ملٌارا بالخارج .هنا ،ثمة انمبلب نجده بزٌادة الموجودات
بوالع( :أ)  208ملٌارات فً إسرابٌل( ،ب) 145
ً
ضعفًا ،لزٌادة استثمارات إسرابٌل
بالدوالر داخل إسرابٌل بنسبة  ،%333ممابل  ،%1797أي ِ 18
بالخارج .
ٌُظ ِهر ما سبك( :أ) تزاٌد اندماج إسرابٌل بالسوق الدولٌة ،وتصدٌرها رأس المال النمدي ،وت َسارع هذا تبعًا
عولَمة بدلٌل ما تمدَّم من
لتمدُّم الفترات( .ب) دخول إسرابٌل طور التشبُّع الترسملً داخلًٌّا .إنها تزداد َ
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صلة ما بالخارج؛
استثمار خارجً كبٌر ،كما أن ()52
ً
دوالرا من كل مبة دوالر تُنت َج بإسرابٌل ،على ِ
تصدٌرا واستٌرادًا .
ً
السٌاسً االستراتٌجً هنا ،أن عولمة االلتصاد اإلسرابٌلً التً بلؽت نُمطة ُمتم ّدِمة جدًّا فً العمد األخٌر ،تتم
تفوق
من مولع الفا ِعل؛ الشرٌن المـُستفٌد .أ َّهلها لذلن ِعدة أسباب ،أهمها :كثافة استخدام العلم كمدخل إنتاج؛ ُّ
نمو الناتج المحلً على نمو سكان إسرابٌل ،وتوفٌره موارد محلٌة لبلوغ المعٌشة ح َّد الرفاه ،وتراكم
تفسٌرا لما ٌجري فً السٌاسة ٌجده بما تمدَّمٌ .جد
رأسمالً فاض عن الداخل للخارج .وعلٌه ،فإن من ٌُرٌد
ً
تفسٌرا ألن تزداد إسرابٌل إفصا ًحا عن رإٌتها االستبصالٌة .فٌما ٌلً الجزء الثانً ( )2/2من
ضا
فٌه أٌ ً
ً
البحث "أداء االلتصاد اإلسرابٌلً خارجًٌّا".
 .8تسارع تناغم األداء الخارجً واألداء الداخلً لالقتصاد اإلسرائٌلً صعودًا
الموارد اإلسرابٌلٌة المـُتا َحة -المـُستخ َدمة ،فً الفترة
صص التكوٌن الرأسمالً من
على افتراض أن ُمـخ َّ
ِ
الثانٌة واألخٌرة  ،2017 -2016بمً على ُمتوسط نِسبته وكمٌته التً كانت خبلل الفترة األولى -2011
َّ ،2015
فإن لٌمته التراكمٌة فً سبعة أعوام ( ،)2017 -2011وباألسعار الثابتة  ،2010تبلػ ()394
ملٌار دوالر .
نستدرن هنا لناحٌة أن حصة التكوٌن الرأسمالً من الموارد اإلسرابٌلٌة المتاحة ،والتً اعتمدناها للعامٌن
ِ
ُ ،2017 -2016من َخ ِفضة نسبًٌّا؛ ألن كافة مإ ِ ّ
شرات السنوات السابمة تإ ِ ّكد على اتساع حجم االلتصاد
سنها ،كما تإكد على زٌادة حصة التكوٌن الرأسمالً من الموارد
واستمرار ُمعدَّالت النمو المـُرتفعة ،بل تح ُّ
المـُتاحة عا ًما بعد آخر ،على ما استخرجنا آنفًا؛ إذ ارتفعت حصته من ( )%13292عام  2010إلى
( )%1522عام . 2015
الموارد اإلسرابٌلٌة
ي ٍ لحصة التكوٌن الرأسمالً ،نُشٌر إلى أن إجمالً
صدلٌَّة َم ْنحى تصا ُ
للتٌمُّن من ِ
ِ
عد ّ
المستخ َدمة عام  ،2015نما بِنِسْبة ( ،)%128فً حٌن زاد التكوٌن الرأسمالً بنسبة ( ،)%3أي ()127
مرات ضعؾ نمو إجمالً الموارد .وهذا ٌعنً وصول اإلسرابٌلً درجة التشبُّع االستهبلكً ،ما انعكس
بالموارد المـُستخ َدمة فً
زٌادة فٌما ٌُخصصه لبلستثمار .نُشٌر فً السٌاق ذاته إلى أن أكثر من ُربع الزٌادة
ِ
إسرابٌل عام َ 2015ذهَب لتكوٌن رأسمالً ،استنادًا للمعطٌات الواردة فً كتاب اإلحصاءات اإلسرابٌلٌة
الرسمٌة للعام 2015؛ جدول رلم ( ،)2/14ص (). 1
بتفوق ُمعدَّل نمو االلتصاد
سبك صورة َرلَ َمٌَّة عن أداء االلتصاد اإلسرابٌلً داخلًٌّا ،وهو ما نوجزه ُّ
وفَّر ما َ
ضا فً ارتفاع ِحصة التكوٌن الرأسمالً من الموارد
عن ُمعدَّل نمو السكان؛ نتٌجة ارتفاع اإلنتاجٌة .نجده أٌ ً
س َمح
المتاحة -المستخدمة ،وهو ما ٌُفضً إلى َرفع الطالة اإلنتاجٌة لبللتصاد ،وتوسٌعه ك ًّما ونو ً
عا ،ما َ
الموارد لبلستثمار ،وهكذا َد َوالٌَْنَ فً عملٌة ُمتصا ِعدة و ُمستدامة من التدافُع الدابري
بتخصٌص مزٌد من
ِ
اإلٌجابً ،بمعنى أن المزٌد من االستثمار سٌُفضً إلى مزٌ ٍد من إنتاجٌة العمل والنمو ،والمزٌد منهما،
الموارد لبلستثمار .
سٌسمح بتخصٌص المزٌد من
ِ
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سع الناتج اإلسرابٌلً خبلل  ،2016 -2011بـ( )67ملٌار دوالر ،بحٌث تجاوز
نجد ترجمة لذلن فً تو ُّ
عت َبة الـــ( )353ملٌار دوالر كما هو متولع نهاٌة عام
عت َبة الــ( )300ملٌار دوالر منذ  ،2015و َ
حجمه َ
الموارد
 .2017ولد أفضى ذلن إلى لَد ٍْر ُمتما ٍد من التشبُّع االستهبلكً ،سمح بتخصٌص مزٌد من
ِ
وحصة التكوٌن الرأسمالً الذي بلػ باألسعار الثابتة 2010؛ ( )400ملٌار
لبلستثمار ،والذي نجده فً نِسبة ِ
عت َبة
دوالر خبلل سبع سنوات .وهذا رلم كبٌر بكل المعاٌٌر ،لٌا ً
سا بعدد سكان ُمتولَّع عام  ،2017هو دون َ
تسعة مبلٌٌن نسمة .
ٌو ِفّر ما سبك ُمإ ِ ّ
سن
ش ًرا لوًٌّا على تحسٌن األداء الداخلً -الخارجً لبللتصاد اإلسرابٌلً ،والذي تمثَّل بتح ُّ
سعر صرؾ الشٌكل؛ إذ َهبَطت لٌمة الدوالر من ( )42737شٌكبلت سنة  ،2002وهو أعلى سعر صرؾ
َبلَؽَهُ الدوالر منذ عام  ،1984إلى ( )32902شٌكبلت سنة 2015؛ إلى ( )32512شٌكبلت سنة . 2017
.9التجارة الخارجٌة اإلسرائٌلٌة من عجز إلى فائض متماد
سن سعر صرؾ الشٌكل بنسبة ( ،)%26ما ٌعنً أنه وبافتراض أن لٌمة الدوالر ممابل
وعلٌه ،فمد تح َّ
الشٌكل عام  2002تُساوي ( )100درجة ،فمد َهبَطت هذه إلى ( )82و( )74درجة فً  .2015وعلى
الرؼم من ذهاب كافة المإ ِ ّ
سن سعر صرؾ الشٌكل ممابل الدوالر األمٌركً
شرات االلتصادٌة إلى أن تح ُّ
سن أدابه خارجًٌّا ،إال أن ذلن ال ٌكفً
الترن بتح ُّ
ٌعود إلى أن تح ُّ
سن األداء الداخلً لبللتصاد اإلسرابٌلً َ
ع ْرض الدوالر فً السوق اإلسرابٌلٌة أكبر من الطلب علٌه ،لكن
للتٌمُّن بشؤن سبب التحسن .وهو إذ ٌعنً أن َ
ث َّمة ضرورة لتفسٌر ذلن ،وما إذا كان ٌعود لتدفُّمات نمدٌة خارجٌة العتبارات سٌاسٌة كمـُساعدات الوالٌات
ضا لصالح الصادرات أو
المتحدة والٌهودٌة العالمٌة ،أم هو ٌعود لتحمٌك المٌزان التجاري اإلسرابٌلً فاب ً
لبلثنٌن معًا؟
استنادًا لئلحصاءات اإلسرابٌلٌة  ،2015جدول رلم ( ،)1/16ص ( ،)1بلػ إجمالً الصادرات اإلسرابٌلٌة،
ملٌارا و( )976ملٌون دوالر سنة  ،2015بفابض ( )9ملٌارات و()6
أي السلع والخدمات معًا)91( ،
ً
ملٌارا ،و( )970ملٌون
مبلٌٌن دوالر ،عن إجمالً الواردات اإلسرابٌلٌة سنة  ،2015والبالؽة ()82
ً
دوالر .
وعلٌه ،فمد بلػ إجمالً الصادرات اإلسرابٌلٌة ( )%110285من إجمالً الواردات اإلسرابٌلٌة عام .2015
تطورت ال ِنّسبة كالتالً )%7724( :فً سنة 1980؛ ( )%85فً سنة 1990؛ ( )%10021فً
مارنةَّ ،
للمـ ُ َ
تمدٌرا .
سنة 2000؛ ( )%10626فً 2010؛ ( )%110285فً 2015؛ ( )%11124سنة ،2017
ً
سب الداخلً بٌن مكونً الصادرات اإلسرابٌلٌة من سلع وخدمات ،تبدَّل كالتالً:
نُضٌؾ هنا إلى أن التنا ُ
 %6825سلع ممابل  %3125خدمات سنة 1980؛  %6525ممابل  %3425سنة 2000؛ %6122
ممابل  %3828سنة َ .2015ح َدث نفس التبدُّل للواردات ،حٌث هبطت ِحصة السلع من  %8224سنة
 ،1980إلى  %7327سنة  ،2000إلى  %7129سنة  .2015بالممابل زادت حصة الخدمات من
الواردات على النحو التالً%1726 :؛ %2623؛  %2821لؤلعوام 2000؛ 2010؛  ،2015على
التوالً .
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ً ٍ هابِط لحصة السلع من الواردات والصادرات على السواءْ ،
وإن
والحال هذهٌ ،مكن الحدٌث عن َم ْن ًحى مٌل ّ
بوتٌرة هبوط أعلى فً الصادرات ،لصا ِلح زٌادة حصة الخدمات فً الواردات والصادرات .فً السٌاق ذاته،
سلعٌة ،فً
وخبلل فترة  ،2015 -1980كان المٌزان التجاري من السلع ُمخت ًَّبل داب ًما لصا ِلح الواردات ال ِ ّ
حٌن كان المٌزان التجاري بالخدمات خبلل نفس الفترة  ،2015 -1980وباستثناء سبع سنواتٌُ ،ح ِمّك
ضا لصالح الصادرات .
فاب ً
( .10إسرائٌل) اإلمبرٌالٌة :من ُمستورد للرسامٌل إلى ُمص ّدِر لها
على الرؼم من األهمٌة البالؽة لحجم فابض المٌزان التجاري اإلسرابٌلً سنوًٌّا ،والمشار له آنفًا ،إال أن
األهمٌة الكبرى التً ٌُعت َ ُّد بها ،هً لنوعٌة هذا الفابض ،والتً نتعرؾ علٌها من خبلل معرفة أن صادرات
ملٌارا و( )386ملٌون دوالرُ ،ممابِل عجز ()3
إسرابٌل من الخدمات هً سبب الفابض البالػ ()12
ً
ضا صافًٌا ٌبلػ ( )9ملٌارات
ملٌارات و( )392ملٌونًا فً المٌزان السلعً ،لتكون الحصٌلة اإلجمالٌة فاب ً
سا االستشارات
و( )6مبلٌٌن دوالر .ال ٌفوتنا هنا لفت النظر إلى أن الممصود بـــ"الخدمات" هو أسا ً
والمنتجات الناعمة ذات الكثافة ال ِع ْلمٌَّة العالٌة ،كالبرمجة وتكنولوجٌا االتصاالت والمعدات الدلٌمة .
تتجاوز لٌمة النمطة السابمة التجارة الخارجٌة إلى االستراتٌجٌة االلتصادٌة العلٌا .ونجدها فً ُمفارلة عجز
المٌزان السلعً ،أي منتجات متوسطة أو ألل لٌمة ،رب ً
طا بتدنً الكثافة التكنولوجٌة المستخدمة بها والمٌمة
المضافة لها ،ممابل فابض المٌزان بالخدمات كثٌفة المهارة والمٌمة؛ حٌث صارت إسرابٌل تُص ّدِر أكثر مما
ً
ضا حٌن تتكثَّؾ هذه وتفٌض ،فكٌؾ
فارلة أن ث َّمة
عجزا حٌث تتدنَّى التكنولوجٌا ،وفاب ً
تستورد منها .محل الم َ
تطورا ،كما لد ٌسؤل البعض؟ ال ُمفارلة ،بل فعلت إسرابٌل
تطورا ،ال ٌُو ِفّر حاجته من األلل
لمن ٌُنتج األكثر
ً
ً
ٍّ
ُعوضه باستٌراد حاجته من ُمنتجاتها،
ما فعله سواها ،وهو ٌتخلى عن لطاعات تملٌدٌة ذات مردود
متدن ،وٌ ّ ِ
وتوجٌه لوة عمله نحو لطاعات وفروع التصادٌة كثٌفة المهارة والمابلٌة للتصدٌر والمردود العالً ،فٌُح ِمّك
عفة .
بذلن فابدة ُمضا َ
ضا أن فابض المٌزان التجاري اإلسرابٌلً تراكمً .فعلى سبٌل المثال ،بلػ الفابض منه خبلل
نُضٌؾ هنا أٌ ً
ملٌارا ،و( )425ملٌون دوالر ،على ما استخرجنا من ال ُمعطٌات التً
 2015 -2010ما مجموعه ()28
ً
وفَّرها جدول رلم ( ،)1/16ص ( ،)1من كتاب اإلحصاءات اإلسرابٌلٌة عام  .2015وعلٌهٌُ ،صبح مفهو ًما
سن سعر صرؾ الشٌكل ممابل الدوالر كما بٌَّنا ،وزٌادة موجودات إسرابٌل بالدوالر التً ارتفعت من
تح ُّ
( )7024ملٌار دوالر سنة  ،2000إلى ( )26027ملٌار دوالر سنة  ،2010إلى ( )35324ملٌار دوالر
سنة . 2015
توزع ارتفاع األصول اإلسرابٌلٌة بالدوالر خبلل  ،2015 -2000بــ( )283ملٌار دوالر كالتالً( :أ)
داخل إسرابٌل نفسها ،سواء كاحتٌاط فً البنن المركزي ،أو مصادِر أخرى .ولد زادت هذه من
موجودات ِ
بفارق ( )14524ملٌار دوالر( .ب) استثمارات
( )6223ملٌار دوالر ،إلى ( )20727ملٌارات دوالر ،أي ِ
إسرابٌلٌة بالخارج ،ولد ارتفعت من ( )821ملٌارات ،إلى ( )14527ملٌار دوالر ،أي بفارق ()13726
ملٌار دوالر .
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إضافة إلى دالالت ضخامة الزٌادة المـُحمَّمة بموجودات إسرابٌل بالدوالر داخل إسرابٌل وخارجها خبلل عمد
ونصؾ؛  ،2015 -2000تمول األرلام السابمة :إن ث َّمة تبد ًُّال داخلًٌّا ً
هاببل نجده فً )1( :ارتفاع إجمالً
موجودات إسرابٌل بالدوالر خبلل الفترة المذكورة بنِسبة ( )2( .)%502زادت الموجودات بالدوالر داخل
إسرابٌل بنِسبة ( )3( .)%333ارتفعت استثمارات إسرابٌل فً الخارج بنِسبة ( ،)%1797أي ()18
ضعفًا؛ إذ زادت من ( )821ملٌارات دوالر سنة  ،2000إلى ( )14527ملٌار دوالر فً سنة ،2015
ِ
باألسعار الجارٌة .
ً
ً
مفعوال به
فاعال ولٌس
 (.11إسرائٌل) فً قلب العولمة شرٌكًا راب ًحا
بلؽت نِسبة استثمارات إسرابٌل بالخارج ( )%1125من إجمالً موجوداتها بالدوالر سنة  ،2000ثم
ارتفعت إلى ( )%4122سنة  .2015وعلى ذلن حمَّمت زٌادتٌن( :أ) َكمٌَّة؛ تتمثَّل باالرتفاع الهابل فً حجم
عؾ بحوالً خمس مرات خبلل فترة وجٌزة نسبًٌّا؛ ،2015 -2000
موجودات إسرابٌل بالدوالر ،إذ تضا َ
عفة حجم االستثمارات اإلسرابٌلٌة بالخارج ( )18مرة ،ما َرفَع
كما أسلفنا( .ب) نوعٌَّة؛ نجدها فً ُمضا َ
حصتها إلى ( )%4122من إجمالً موجودات إسرابٌل بالدوالر ،أي أربعة أضعاؾ حصتها سنة 2000
تمرٌبًا .
س َبك؟ وكٌؾ نستنتج الـ ُمفٌد واالستراتٌجً فً ؼابة األرلام وال ِنّسب هذه؟ الجواب بالتفاوت بٌن
ماذا ٌعنً ما َ
عفت خمس مرات ،وبٌن زٌادة
تطور موجودات إسرابٌل بالدوالر فً  ،2015 -2000ولد تضا َ
ُّ
لاطع أن ِحصة ُمتزاٌدة من دوالرات
عؾ ( )18مرة؛ ما ٌعنً بوضوح ِ
استثماراتها بالخارج ،الذي تضا َ
إسرابٌل تُوظؾ بالخارج .
عفت ()323
من الطبٌعً أن ٌنعكس هذا على نصٌب الداخل من موجودات إسرابٌل بالدوالر ،التً تضا َ
ملٌارا احتٌاطً
مرات فمط ،إذ زادت خبلل نفس الفترة من ( )6223إلى ( )20727ملٌارات ،منها ()9025
ً
ضعؾ ما كان علٌه عام  2000حٌن كان ٌبلػ  2322ملٌار دوالر فمط .
بالبنن المركزي ،أي ( )329مرات ِ
عفت ()18
عؾ ( )5مرات ،فً حٌن تضا َ
االستراتٌجً هنا ،أن إجمالً موجودات إسرابٌل بالدوالر تضا َ
ضعؾ وتٌرة نمو إجمالً موجوداتها بالدوالرٌ .عنً هذا أن
مرة استثماراتها بالخارج ،أي ( )326مرات ِ
أرلام
إسرابٌل تستثمر بالخارج نِسبًا ُمتزاٌدة بتما ٍد من موجوداتها بالدوالر ،ولد أشرنا له آنفًا ،وسنترجمه إلى
ٍ
فٌما ٌلً .
ملٌارا عام ،2000
بلؽت موجودات إسرابٌل بالدوالر عام  )35324( 2015ملٌار دوالر ُممابِل ()7024
ً
ملٌاراَّ ،
الفارق
أي بزٌادة ()283
ً
توزعت كالتالً( :أ) ( )14524ملٌار دوالر بمٌت داخل إسرابٌل ،وهً ِ
بٌن حجمها عام  2015البالػ ( )20727ملٌارات دوالرُ ،مما ِبل ( )6223ملٌار دوالر سنة ( .2010ب)
ملٌارا،
الفارق بٌن حجمها عام  2015البالػ ()14527
ً
( )13726ملٌار دوالر استثمارات بالخارج ،وهً ِ
ُمما ِبل ( )821مبلٌٌن دوالر عام  ،2000حسب المصدر المذكور ،جدول رلم ( ،)2/15ص (). 2
إذًاَّ ،
مارنة
وظفَت إسرابٌل بالخارج ( )%4826من زٌادة موجوداتها بالدوالر خبلل  .2015 -2000للمـ ُ َ
بلؽت ال ِنّسبة ( )%4422خبلل  ،2010 -2000و( )%5725فً  .2015 -2010وعلٌه فإن نِسبة
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ص الفترة
إجمالٌة تبلػ ( )%4826لكامل فترة  2015 -2000هً حصٌلة ُمتو ِ ّ
سط أدنى ( )%4422وٌ ُخ ُّ
سط أعلى ٌبلػ ( )%5727وٌ ُخص األعوام المـُتؤ ِ ّخرة. 2015 -2010 :
المـُبكرة ،2010 -2000 :و ُمتو ِ ّ
ٌُظ ِهر ما سبك( :أ) تزاٌد اندماج إسرابٌل فً السوق الدولٌة وتصدٌرها لرأس المال النمدي( .ب) ت َسارع
وتٌرة االندماج تبعًا لتمدُّم الفترات( .ج) دخول إسرابٌل طور التشبُّع الترسملً داخلًٌّا ،بمعنى أن التو ُّجه
لخارجٍ لٌس على حساب داخل ،ال ٌشكو من نمص االستثمار ،بدلٌل فابض نمو الناتج المحلً ورصٌد
التجارة الخارجٌة ،كما بٌَّنَّا .
.12األثر االستراتٌجً لل ُمنجز االقتصادي
ع ْولَمة ،بدلٌل ما تمدَّم من ُمنجزات فً االستثمار الخارجً وفابض المٌزان التجاري ،كما أن
تزداد إسرابٌل َ
وتصدٌرا ،ما مجموعه ( )175ملٌار دوالرٌ ،عادل
حجم تجارتها الخارجٌة البالؽة عام  ،2015استٌرادًا
ً
( )%5222من حجم الناتج اإلسرابٌلً ،والبالػ فً العام المذكور ( )33523ملٌار دوالر ،باألسعار الجارٌة .
دوالرا وٌزٌد ،من أصل كل مبة دوالر ،تُنت َج فً إسرابٌل ،هً
ما سبك من ُمعطٌات ٌعنً أن ثمة ()52
ً
تصدٌرا أو استٌرادًا .بمً علٌنا تنبٌه المارئ إلى أننا استخدمنا ُمضطرٌن األسعار
على عبللة ما بالخارج؛
ً
ٌخص الناتج المحلً  ،2015ولٌس األسعار الثابتة ،كما فعلنا سابمًا؛ ألن البٌانات المـُتو ِفّرة
الجارٌة فٌما
ُّ
حول التجارة الخارجٌة اإلسرابٌلٌة ،هً فمط باألسعار الجارٌة ،على ما ٌظهر فً كتاب اإلحصاءات
اإلسرابٌلٌة  ،2015جدول رلم ( ،)2/14ص ( )3بالنِّسبة إلى الناتج المحلً ،وجدول رلم ( ،)1/16ص
( )1بال ِنّسبة إلى حجم التجارة الخارجٌة .
حصٌلة الحصابل السابمة ،والسٌاسً االستراتٌجً فٌها ،أن عولمة االلتصاد اإلسرابٌلً التً بلؽت ذروة
جدٌدة خبلل العمد األخٌر ،تتم من مولع الشرٌن المـُستفٌد ،بدلٌل ما توفر لها من فابض على كل مستوى،
صلت معه درجة التشبُّع االستهبلكً
ونجده بنمو ؼٌر مسبوق فً حجم موجودات إسرابٌل بالدوالرَ ،و َ
والترسملً .نُوجز ما سبك بمإ ِ ّ
تفوق نمو الناتج المحلً عن نمو السكان ،ما أفضى إلى توفٌر موارد
شر ُّ
ً
وصوال إلى الرفاهٌة ،كما لحجم التكوٌن الرأسمالً ،أي التراكم االستثماري
محلٌة لتحسٌن مستوى المعٌشة
الذي فاض عن الداخل للخارج .
لع َّل هذا البحث المـُكثَّؾ والمـُج ِهد وفَّر جوابًا على سإال :ماذا حمَّمت إسرابٌل التصادًٌّا خبلل فترة انشؽال
ٌتحول خرٌفًا لاسًٌا ودموًٌّا لمن ٌُحا ِول ربٌعًا؟ ٌُمكن
العرب بانفجاراتهم ،التً بدأت ربٌعًا وا ِعدًا أ ُ ِرٌد له أن
َّ
لمن شاء المٌاس واستنتاج أن ث َّمة ُمنجزات أُخرى ،من الطبٌعً أن تُرافك ما سبك ذكرهْ ،
إن ك ُمم ّدِمات له،
صص للعلم والبحث ال ِعلمً من الموارد كشرط تؤسٌسً للصناعات كثٌفة المهارة إنتا ًجا
مثل كثافة ما ٌُخ َّ
ً
وصوال لمجتمع الرفاهٌة ،وتجدٌد
وتصدٌرا ،أو أثر زٌادة اإلنتاجٌة والناتج المحلً على مستوى المعٌشة،
ً
وتوسٌع البنى االلتصادٌة واالجتماعٌة .
ضا أن المتبلزمات المشار لها ال تتولَّؾ .و ُحسن أداء االلتصاد اإلسرابٌلً داخلًٌّاٌُ ،مكن
ٌمكن االستنتاج أٌ ً
ضا .وعبثًا نحاول فهم
بناء علٌه لٌاس حضوره خارجًٌّا ،لٌس على مستوى االلتصاد فحسب ،بل السٌاسة أٌ ً
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التمدُّد السٌاسً إلسرابٌل فً آسٌا وإفرٌمٌا ،أي خارج مناطك نفوذها التملٌدي بؤمٌركا وأوروبا بمعز ٍل عن
لوتها االلتصادٌة .
خاتمة
وجب فً الختام ،تؤكٌد أن إسرابٌل لم تُح ِمّك ما حمَّمت بسبب ربٌع عربً َولَع نهاٌة  ،2010كما ٌحلو
للبعض تذرٌع األمور ،بل حصٌلة بُنًى تم تركٌزها لَ ِبنة ل ِبنة منذ لرن وٌزٌد .ال ٌإذي إال الفلسطٌنٌٌن
ُروج َو ْهم انتظار إسرابٌل انشؽال العرب بوضعهم الذاتً كً تُنجز ما أنجزت .
والعرب من ٌ ّ ِ
ً
بالمـُمابِل ،إن البركان العربً لم ٌنفجر َّ
ضؽط على زناد التفجٌر ،بل ألن شروط االنفجار
ألن
عامبل خارجًٌّا َ
الداخلٌة استُوفٌت .أما أن ٌستفٌد ِمن ذلن َمن هَبَّ ودَبَّ من ؼٌر العرب ،فتلن مسإولٌة االستبداد والجهل
العامل
اللذٌْن َج َعبل الداخل العربً هشٌ ًما جاه ًِزا لٌُصبح حرٌمًا مع أول شرارة ،وعلى الهشاشة التً م َّكنت
ِ
الخارجً من العَبَث ،ما شاء له العَبَث .وعلى ما ٌحدث عادة ث َّمة حصٌلة جانبٌة ،ؼٌر ُمستهدفة باألصل،
بإس أداءٍ
هً ضرورة التمعُّن بما صنعته إسرابٌل لنفسها؛ علَّه ٌإخذ ِممٌا ً
سا لمراءة حالنا بما هً حصٌلة ِ
جعل وسٌجعل االنفجار العربً حتمٌَّةً تارٌخٌَّةً.
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انتهى الملف
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مفوضٌة االعالم والثقافة والتعبئة الفكرٌة
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