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  :إسرائيلالنظام االقتصادي يف 
  هيمنة السياسة

  بين اإلجنازات واإلخفاقات

  عزيز حيدر

  مقدمة
بالتعقيــــد، وذلــــك بســــبب تــــداخل أدوار املؤسســــات  إســــرائيليتميــــز نظــــام احلكــــم يف 

وقــد . التــي تعــالج كــل جمــال مــن جمــاالت احليــاةواملنظمــات وتعــدد اجلهــات واألجســام 
فهـذه املؤسســات : نـتج ذلـك مـن طبيعـة املؤسسـات القوميــة والقطريـة واحملليـة واحلزبيـة

لــذلك، فــإن كــل . تتصــف بالشــمولية بحيــث تتفــرع مســؤولياتها فتشــمل جميــع اجملــاالت
  .جمال وكل قضية يرتبطان بعدد كبير من املؤسسات

: ال يختلـــــف عـــــن غيـــــره مـــــن الـــــنظم يف الدولـــــة إســـــرائيلإن النظـــــام االقتصـــــادي يف 
فاملؤسســـات االقتصـــادية مرتبطـــة بعـــدد كبيـــر مـــن املؤسســـات السياســـية واالجتماعيـــة، 

وهــذا الوضـــع يـــؤدي إىل شــيوع الغمـــوض واالرتبـــاك . وتــرتبط بهـــا مؤسســة كثيـــرة أيضـــاً
ــــا يف . والتعقيــــد وتنــــاقض السياســــات والقــــرارات التــــي تتخــــذها املؤسســــات العديــــدة وأمّ

احليــاة االقتصــادية، فيتضــاعف التعقيــد بســبب تنــاقض القــوانين واألنظمــة التــي تــنظم 
لكــن جميــع هــذه الصــفات تــؤدي إىل نتيجــة واضــحة، وهــي تبعيــة . النشــاط االقتصــادي

  .املواطن للسلطة املركزية والكثير من املؤسسات يف مستويات خمتلفة
 إســرائيلراســة أي نظــام أو أي جمــال يف نظــراً إىل هــذا التعقيــد يف العالقــات، فــإن د

تصبح مهمة صعبة بسبب صعوبة وضع احلدود بين أدوار املؤسسات من جهة، ووضـع 
مـن هنـا، فـإن . احلدود بين النظام أو اجملال املدروس وبين األنظمة واجملـاالت األُخـرى

 بـد مـن تبقى يف احلاالت كافـة غيـر مكتملـة، إذ ال اإلسرائيليحماولتنا دراسة االقتصاد 
ــا دراســتنا احلاليــة، فســنركز فيهــا . التنــازل عــن بعــض اجلوانــب املتعلقــة بهــذا اجملــال أمّ

علـى القضــايا اجلوهريـة التــي تعتبــر يف صـلب العمليــة االقتصـادية، وســنحاول كــذلك أن 
نلقي الضوء على شبكة العالقات املعقدة والنهج املتبع يف اتخاذ القـرارات والسياسـات 

 إســرائيلنفيــذها، ونتــائج اتّبــاع هــذا الــنهج علــى الدولــة واجملتمــع يف العامــة وأســلوب ت
ومـــن املهـــم أن . وعلـــى السياســـة اخلارجيـــة والسياســـة الداخليـــة يف احلاضـــر واملســـتقبل

ننبــــــــه إىل أن دراســــــــتنا ليســــــــت دراســــــــة اقتصــــــــادية بحتــــــــة، وأن االهتمــــــــام باملعطيــــــــات 

                                                            
  أستاذ يف دائرة علم االجتماع واإلنسان، جامعة بير زيت. 
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ضـــروري مـــن هـــذه املعطيـــات اإلحصـــائية ال يشـــكل هـــدفاً رئيســـياً، فـــنحن ســـنركز علـــى ال
إن هدفنا الرئيسـي هـو . لفهم العملية االقتصادية وتفاعالتها مع جوانب احلياة األُخرى

  .فهم النظام االقتصادي وآليات عمله، لكن يف سياقه السياسي واالجتماعي اخلاص

  أُسس النظام االقتصادي
اطيـــة بدرجـــة مـــن جميـــع األنظمـــة السياســـية الديمقر إســـرائيلتميـــز نظـــام احلكـــم يف 

عالية من املركزية يف جميع اجملاالت، وسيطرة احلكومة على موارد اجملتمـع واحتكـار 
وتبـــرز هـــذه الظـــاهرة يف اجملـــال االقتصـــادي . القـــرار يف معـــايير توزيعهـــا واســـتخدامها

بصورة خاصة، حيث تقوم احلكومة بدور رئيسي ال يف توجيه االقتصاد فحسـب، وإنمـا 
ويزيـد يف . تصادي واملشاركة يف امللكيـة والصـفقات االقتصـاديةأيضاً يف النشاط االق

صـــــفة املركزيـــــة يف هـــــذا اجملـــــال الـــــدور اخلـــــاص الـــــذي تقـــــوم الهســـــتدروت واملنظمـــــات 
  .القومية به، كما سنوضح الحقاً اليهودية

 اليهوديـــــــةطريقـــــــة الهجـــــــرة  لقـــــــد اكتســـــــب النظـــــــام صـــــــفة املركزيـــــــة القويـــــــة بســـــــبب
فاأليديولوجيـــــة القوميـــــة ســـــابقة علـــــى اجملتمـــــع وعلـــــى . واأليديولوجيـــــة التـــــي توجههـــــا

ولـذلك فـإن . االقتصاد، وهذا األخير يشكل جمـرد وسـيلة لتحقيـق أهـداف سياسـية قوميـة
ويمكـن أن نحـدد . الدافع الرئيسي للتطور االقتصـادي مل يكـن مصـلحة الفـرد وجمهوداتـه

  :على النحو التايل إسرائيل األسس التي وجهت العملية االقتصادية يف
فلقــد ســاهمت . إن االقتصــاد هــو وســيلة الســتيعاب الهجــرة املنظمــة واملوجهــة  - ١

مباشـــرة بعـــد قيـــام الدولـــة يف تعزيـــز املركزيـــة ) اجلماهيريـــة(الهجـــرة الكبيـــرة 
فخـــالل أربعـــة أعـــوام تضـــاعف عـــدد ســـكان الدولـــة، وكـــان ال بـــد مـــن : والتوجيـــه

ك أخـــذت الدولـــة علـــى عاتقهـــا تـــوفير ولـــذل. ضـــمان أمـــن املهـــاجرين ومعيشـــتهم
). التعلـــيم والصـــحة والرفـــاه(احلاجــات األساســـية والعمـــل واملســـكن واخلــدمات 

  .اكتسب معنى سياسياًاالقتصادي ومن هنا، فإن التطوير 
إىل حتويـل املهــاجرين اليهـود عـن املهــن  إسـرائيلهـدفت القيـادة السياســية يف   - ٢

فة والتجـارة واملهـن احلـرة، إىل العمـل التي احترفوها يف الشتات، وهـي الصـرا
  .املنتج، وال سيما يف الزراعة، الذي من شأنه أن يخدم املصلحة القومية

تأكيد االقتصاد التعاوين واملساواة، وهما ال يتمان إال بامتالك األمـة للمـوارد   - ٣
  .وتوزيعها على املنظمات التعاونية، مثل الكيبوتس واملوشاف

اس السابق، فقد شكل امتالك األمـة للمـوارد هـدفاً يف حـد ذاتـه إضافة إىل األس  - ٤
  .لضمان عدم انتقالها إىل غير اليهود

إن الوضـــع األمنــــي الــــذي نـــتج مــــن تشــــريد شــــعب آخـــر وإقامــــة الدولــــة يف بيئــــة   - ٥
معادية سبب احلاجة إىل تركيز املوارد يف أيـدي الدولـة مـن أجـل اإلنفـاق علـى 
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  .العسكريةاجليش وتطوير الوسائل 
نظـــــراً إىل هـــــذه االعتبـــــارات، وإىل اعتبـــــارات أُخـــــرى موضـــــوعية لكنهـــــا أقـــــل أهميـــــة، 

ة الرئيســــية، التــــي تكونــــت مــــن أمــــالك االقتصــــاديوضــــعت احلكومــــة يــــدها علــــى املــــوارد 
، والتعويضـات اليهودية، واملساعدات األميركية، وأموال اجلباية الفلسطينيين الالجئين
  .األملانية

  ركزيتدخل احلكم امل
  ةاالقتصادييف العملية 

ة الهائلـة، اسـتطاعت أن تتـدخل يف االقتصـادينتيجة لسيطرة احلكومة على املوارد 
ة بصــورة مباشــرة، ال مــن خــالل التوجيــه فقــط، وإنمــا أيضــاً بوصــفها االقتصــاديالعمليــة 

ومؤسســـات عامـــة  إســـرائيلشـــريكاً فعـــاالً يف النشـــاط بواســـطة خمتلـــف الـــوزارات وبنـــك 
ويف ســــبيل توضــــيح مــــدى تــــدخل احلكومــــة يف االقتصــــاد، ســــنلجأ إىل تصــــنيف . أُخــــرى

  .أدوارها بحسب درجة املباشرة ونوع الدور الذي تؤديه
ة بصــورة مباشــرة وبصــورة غيــر مباشــرة، االقتصــاديتتــدخل احلكومــة يف العمليــة 

  :على النحو التايل

  التدخل املباشر
  :هناك نوعان من التدخل املباشر يف االقتصاد

هـو الـدور الـذي تؤديـه احلكومـات يف الـدول كافـة، واملتمثـل يف حتديـد : نوع األولال
سياســة اإلنفــاق واالســتثمار احلكــومي، والسياســة الضــريبية، وكميــة األمــوال يف الســوق، 

  .وأسعار العملة، واخملصصات، والدعم
عــن دور غيرهــا بســبب ســيطرتها  إســرائيلويف هــذا اجملــال، يختلــف دور الدولــة يف 

فاحلكومة تقوم بدور الرقيب على األرصدة يف البنوك، : ه الكاملة على السوق املاليةشب
وثلثــا هــذا الرصــيد مصــدرهما احلكومــة نفســها، ولــذلك فــإن معظــم الرصــيد الــذي تمنحــه 

وقــد كانــت حصــة األمــوال التــي مصــدرها احلكومــة . املؤسســات املاليــة توجهــه احلكومــة
سنة % ٤٢، وهبطت إىل ١٩٨٣سنة % ٦٧,٤ة صادياالقتيف تمويل استثمارات املصالح 

من األموال التي جتمعهـا صـناديق االئتمـان والضـمان املتبـادل % ٩٠كما أن  )١(.١٩٨٧
والتوفيرات يف البنوك يتم استثمارها يف سندات حكومية أو سندات مصادق عليهـا مـن 

وتشارك البنوك الكبرى احلكومة  )٢(.احلكومة، ويتم توجيه استثمارها بحسب تعليماتها
                                                            

الهجــرة، النمــو واالنــدماج يف : اإلســرائيليحتــديات االقتصــاد "صــدقا، أســاف رزيــن، . نويبــاخ، أ. أ  )١(
، ٢٧، اجلـدول )١٩٩٠الـدويل،  اإلسـرائيليمكتبـة معـاريف واملعهـد : تل أبيب) (بالعبرية" (العامل

  .٢٠٦ص 
  .٢٣٦املصدر نفسه، ص   )٢(
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ـــــى الســـــوق املاليـــــة بنكـــــاً لإلســـــكان، وأكبرهـــــا بنـــــك  ١٦ إســـــرائيلففـــــي : يف الســـــيطرة عل
بنـــوك لتطـــوير الصـــناعة، أكبرهـــا  ٦وهنـــاك أيضـــاً . طفحـــوت، ومعظـــم مصـــادره حكوميـــة

بنـــك التطـــوير الصـــناعي، ومعظـــم مصـــادر هـــذه البنـــوك حكـــومي أيضـــاً بصـــورة مباشـــرة 
مؤسســة لتمويــل التطــوير الزراعــي، وأكبرهــا  ١٨وتعمــل يف البلــد . رةوبصــورة غيــر مباشــ

  .البنك الزراعي، وهو بنك حكومي، وبنك ياعد التابع لبنك ليئومي
هــذه الســيطرة علــى الســوق املاليــة ال تمكّــن احلكومــة مــن توجيــه االقتصــاد فحســب، 

احلكومـــة يف وأكثـــر مـــا يبـــرز تـــأثير . بـــل تمكّنهـــا أيضـــاً مـــن أن تنشـــط بوصـــفها مســـتثمراً
ســـــيتم شـــــرحها (املباشـــــر هـــــو سياســـــة التطـــــوير والـــــدعم وتـــــدخلها االقتصـــــادي النشـــــاط 

فقـــــد شـــــكل القطـــــاع العـــــام املصـــــدر الرئيســـــي لالســـــتثمار، واإلدارة ). بالتفصـــــيل الحقـــــاً
وكــــان اشــــتراك احلكومــــة يف االســــتثمار بصــــورة . الرئيســــية لــــذلك هــــي ميزانيــــة التطــــوير
لقـــد منحـــت هـــذه القـــروض بفوائـــد . لـــف القطاعـــاتأساســـية بواســـطة مـــنح القـــروض خملت

، منحــت القــروض للمــدى املتوســط بفوائــد ســلبية ١٩٧٠منــذ ســنة : ســلبية أو متدنيــة جــداً
ولقـد تغيـر هـذا الوضـع فقـط %. ٣٠إىل  ١٩٧٤ووصـلت سـنة . علـى األقـل% ١٠وصلت إىل 

وقــد كانــت حصــة الضــمانات . ، إذ أصــبحت القــروض مرتبطــة بجــدول الغــالء١٩٧٩ســنة 
مــــــن جممــــــل االســــــتثمار، ووصــــــلت يف الصــــــناعة إىل نحــــــو % ٩٠املدعومــــــة يف الزراعــــــة 

كـــذلك أعطيـــت ضـــمانات كبيـــرة لبنـــاء الفنـــادق والســـكن اخلـــاص، بينمـــا كانـــت . النصـــف
  .منخفضة جداً يف اخلدمات

  :أمّا بالنسبة إىل الدعم، فإنه يُمنح بأشكال ثالثة
ــــيم والصــــحة والتصــــدير الــــدعم املباشــــر مــــن ميزانيــــة الدولــــة، مثــــل دعــــم   -أ  التعل

فاحلكومــــة تــــدعم عــــدداً كبيــــراً مــــن . واملنتوجــــات الغذائيــــة واملــــاء، وغيــــر ذلــــك
  .، أو أكثر%١٠٠املنتوجات، وتصل نسبة الدعم أحياناً إىل 

الــدعم غيــر املباشــر، وهــو عبــارة عــن مــنح للمنتجــين، وتســهيالت يف الضــرائب،   -ب 
سـكان وقـروض لتطـوير فروعـه وتغطية نفقات إقامة بنيـة حتتيـة، وقـروض اإل

وجــزء كبيــر مــن هــذا الــدعم هــو عبــارة عــن دعــم . معينــة يف الصــناعة والزراعــة
الضمانات املالية بواسطة صناديق خاصة أقيمت لهذا الغرض، مثل صندوق 
اإلنتـــــاج للتصـــــدير، واالســـــتيراد مـــــن أجـــــل التصـــــدير، وصـــــندوق التصـــــدير غيـــــر 

  .ادية معينةاملباشر، وصناديق خاصة بتطوير فروع اقتص
دعــــم بضــــاعة بواســــطة بضــــاعة أُخــــرى مــــن النــــوع نفســــه، مثــــل دعــــم املــــازوت   -ج 

  .للصناعة عن طريق رفع أسعار الوقود لالستهالك الشخصي
لهـذه السياسـة أثـر عميـق ومباشـر ال بسـبب دعـم االسـتثمار وتفضـيل فـروع لقد كان 

معينة على حسـاب األُخـرى فحسـب، بـل أيضـاً بسـبب ارتباطهـا املباشـر بمركبـات الـدخل 
فاملصـــدر الـــداخلي الـــرئيس هـــو الضـــرائب التـــي . القـــومي، وخصوصـــاً مصـــادره الداخليـــة
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يف فتــــــــرة % ٤٧,٥إىل ، و١٩٦٦ســــــــنة % ٦٠وصــــــــلت نســــــــبتها مــــــــن الــــــــدخل القــــــــومي إىل 
وبعــــــــــض هــــــــــذه الضــــــــــرائب . ١٩٨٩ - ١٩٨٥يف فتــــــــــرة % ٤٥,٢، وإىل ١٩٨٥ - ١٩٧٥

ـــأً  ضـــرائب مباشـــرة، وبعضـــها اآلخـــر ضـــرائب غيـــر مباشـــرة، وهـــي تشـــكل يف جمملهـــا عبْ
كبيراً على املواطن على الرغم من أن أكثر مـن نصـفها يعـود إىل املـواطنين بصـورة دعـم 

ولقـد كـان أهـم . الدخل وتنظيم االستهالك اخلاص وخمصصات تساهم يف إعادة توزيع
نتـــــائج فـــــرض الضـــــرائب العاليـــــة لتمويـــــل التطـــــوير والـــــدعم توســـــع الســـــوق الســـــوداء يف 

غيـــر " الســـوداء"غيـــر الرســـمية، وتضــخم األمـــوال  ةاالقتصــاديإســرائيل، واتســـاع األنشـــطة 
  .املعلن عنها لدى اجلمهور

، ال بــد مــن ذكــر األهميــة اخلاصــة إضــافة إىل مــا ســبق تفصــيله مــن التــدخل املباشــر
واملصــادقة علــى لسياســة مــنح التــرخيص لفــتح مشــاريع جديــدة، وتــرخيص االســتيراد، 

  .طرح مشاريع التوفير التي تبادر املؤسسات املصرفية إليها
مـن جميـع  إسـرائيلإن هذا النوع من التدخل يف االقتصـاد يميـز دولـة : النوع الثاين

ة، واملشـــاركة اقتصـــاديالـــدول الغربيـــة، وهـــو يتمثـــل يف ملكيـــة وســـائل إنتـــاج ومشـــاريع 
  :ة، وتقديم خدمات على النحو التايلاقتصادياملباشرة يف صفقات 

مشــاريع تملكهــا احلكومــة مباشــرة وتتمتــع باحتكــار بيــع منتوجــات وخــدمات،   - ١
، واملــوانئ واملطـــارات مثــل خــدمات البريـــد والهــاتف واالتصــاالت اإللكترونيـــة

، واملصـانع العســكرية ومؤسســات الرهــان، إســرائيلوالقطـارات، وإدارة أراضــي 
. والكهربــــــاء، والفوســــــفات والســــــماد الكيميــــــاوي، واللحــــــوم اجملمــــــدة، وغيرهــــــا

  .وعادة ما تكون إدارة هذه املشاريع جزءاً ال يتجزأ من اإلدارة احلكومية
مثـل جمـالس : قيمـت بحسـب قـانون خـاصة تابعـة للحكومـة أاقتصاديوحدات   - ٢

، إســـــرائيلاإلنتـــــاج والتصـــــريف الزراعـــــي، ومؤسســـــة التـــــأمين الـــــوطني، وبنـــــك 
وجنمة داود احلمراء، وجملس التعليم العايل، وسلطة املـوانئ، وسـلطة اإلذاعـة، 

  .وجملس تنظيم الرهان يف الرياضة، وغيرها
متلـــك أســـهم فيهـــا، ة عـــن طريـــق ااقتصـــاديتشـــارك احلكومـــة يف ملكيـــة شـــركات   - ٣

وهــــذه تمــــارس نشــــاطها يف إطــــار نظــــام الشــــركات العامــــة ويف إطــــار قــــانون 
  .١٩٧٥الشركات احلكومية من سنة 

تقدم احلكومة دعمـاً ملؤسسـات خاصـة تقـدم خـدمات يف جمـاالت معينـة، مثـل   - ٤
التعلــــيم والصــــحة، وجمعيــــات خيريــــة، مثــــل جمعيــــة احملافظــــة علــــى الطبيعــــة، 

ويحصل بعض هذه املؤسسـات علـى . املستهلك، وغيرهاومنظمات الدفاع عن 
  .ميزانيته كلها من احلكومة مباشرة أو من أذرعها

يختلــف النــوع األخيــر مــن التــدخل املباشــر عــن األنــواع املــذكورة أعــاله يف أن   - ٥
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احلكومة ال تملك املشاريع نفسها لكنها تؤثر تأثيراً قويـاً ومباشـراً يف العمليـة 
فاحلكومــــــة تعتبــــــر الزبــــــون : ســــــتوى الوحــــــدات واملصـــــالحة علــــــى ماالقتصـــــادي

  .الرئيسي لشراء واستهالك أنواع معينة من املنتوجات واخلدمات

  التدخل غير املباشر
ة، ال بوصــفها شــريكاً أو االقتصــادي تــؤثر احلكومــة تــأثيراً كبيــراً يف معظــم األنشــطة

وليتها يف اتخـاذ قـرارات مالكاً أو مبادراً أو بسبب الـدعم الـذي تقدمـه، وإنمـا بسـبب مسـؤ
وال حاجــة إىل تعــداد جميــع أســاليب هــذا التــدخل، لكننــا . ةاالقتصــادي حاســمة يف احليــاة

  :نذكر أهمها
  مراقبة األسعار وحتديد بعضها؛  - ١
  سياسة األجور يف سوق العمل؛  - ٢
ســـن القــــوانين املتعلقــــة بحقــــوق امللكيــــة، وقــــوانين التخطــــيط والبنــــاء، وتعيــــين   - ٣

  األراضي، وقوانين حماية البيئة؛استخدام 
مـــنح التـــراخيص الســـتيراد وتوزيـــع الوقـــود، وتـــراخيص ســـيارات األجـــرة ومـــا   - ٤

  شابه، وحتديد األسعار واألجور؛
  منح امتيازات لتقديم خدمات معينة مثل املواصالت؛  - ٥
  .حتديد وتوزيع حصص اإلنتاج، وخصوصاً يف الزراعة  - ٦

ة مــن دون االقتصــاديإن جميــع هــذه األســاليب تعمــق مــن تــدخل الدولــة يف العمليــة 
 .أن تعرض نفسها للنقد والرقابة، وال سيما من جانب البرملان

  اإلسرائيلياالقتصاد قطاعات 
مـن املتعــارف عليــه أن اقتصــاد كــل دولـة منقســم إىل قطــاع عــام وقطــاع خــاص، إال 

ي اقتصـــاد آخـــر بوجـــود قطـــاع ثالـــث هـــو القطـــاع يتميـــز مـــن أ اإلســـرائيليإن االقتصـــاد 
  .الهستدروتي

  القطاع احلكومي
عاليــــة، قياســــاً بالــــدول  اإلســــرائيليتعتبــــر حصــــة القطــــاع احلكــــومي يف االقتصــــاد 

احلصـــة يف العقـــد الثـــاين مـــن قيـــام الدولـــة، وزادت أكثـــر يف وقـــد تضـــخمت هـــذه . الغربيـــة
  :السبعينات، وذلك لثالثة أسباب

، الذي ارتفعت مصـروفاته يف السـبعينات إسرائيلخلدمات يف ضخامة جهاز ا  - ١
  بسبب حماوالت تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء؛

  توسع القطاع احلكومي بسبب تطوير الصناعات العسكرية، وهي ملك للدولة؛  - ٢
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  .١٩٧٣بعد سنة االقتصادي تردد املستثمرين اخلاصين والتباطؤ   - ٣
م هــــــذا القطــــــاع املشــــــاريع والشــــــركات واملصــــــانع التــــــي تملكهــــــا احلكومــــــة، ضــــــوي

وبالنســبة إىل األُوىل، هنــاك ثالثــة أنــواع مــن . والســلطات احملليــة، واملؤسســات القوميــة
  .املشاريع التي تعود إىل امللكية العامة

ة التـــي تشـــكل جـــزءاً مـــن اجلهـــاز العـــام الـــذي يمولهـــا مـــن االقتصـــادياملشـــاريع   - ١
مثــل القطــارات ومشــاريع امليــاه (تــه، والتــي تتمتــع باســتقاللية حمــدودة ميزاني
  ؛)البديلة

مثــــل (الســــلطات املســــتقلة، التــــي يملكهــــا القطــــاع العــــام، لكــــن إدارتهــــا مســــتقلة   - ٢
  ؛)سلطة املوانئ

الشــركات احلكوميـــة، وهـــي شـــركات تعــود ملكيتهـــا إىل احلكومـــة، لكنهـــا قائمـــة   - ٣
وتضـــمن احلكومـــة هيمنتهـــا فيهـــا عـــن . نعلـــى شـــكل شـــركات حمـــدودة الضـــما

مثـــل شـــركة الكهربـــاء، وشـــركة (طريـــق ضـــمان أكثريـــة أصـــوات جملـــس اإلدارة 
  ).تسيم للمالحة، وبنك ليئومي

، وخصوصـــاً امـــتالك االقتصـــاديلقـــد واجـــه التـــدخل احلكـــومي املباشـــر يف النشـــاط 
كمـــا أن . املشـــاريع والشـــركات، اعتراضـــات مـــن جانـــب املبـــادرين منـــذ أوائـــل الســـبعينات

منـــذ االقتصـــادي اخلســـارة التـــي تســـببها الشـــركات احلكوميـــة مليزانيـــة الدولـــة والتبـــاطؤ 
منتصــف الســبعينات كانــا ســبباً يف التفكيــر يف بيــع أمــالك حكوميــة، وال ســيما مشــاريع 

ويف األعــوام الســبعة . شــركة صــغيرة ٤٦، باعــت احلكومــة ١٩٧٧وحتــى ســنة . صــناعية
شـركة  ٢٠، قامـت احلكومـة ببيـع أسـهمها يف )١٩٨٤ - ١٩٧٧(األوىل من حكم الليكـود 

 ١٠صـفقة شـملت  ١٥، فقد عقدت احلكومـة ١٩٩١ - ١٩٨٦أمّا يف فترة . صغيرة أُخرى
شــركات حكوميــة، لكــن هــذه الشــركات مل تتحــول إىل شــركات خاصــة فعــالً، ألن احلكومــة 

ويل بعـض ، بدأت احلكومة أيضاً حت١٩٨٦ويف سنة . منها ٦حافظت على سيطرتها يف 
وقد باشـرت . الشركات احلكومية الكبيرة إىل القطاع اخلاص، ألول مرة منذ قيام الدولة

شـــركات، لكنهـــا مـــا  ١٠عمليـــة اخلصخصـــة يف شـــركتين حكـــوميتين كبيـــرتين مـــن أكبـــر 
  )٣(.زالت حتتفظ باجلزء األكبر من األسهم فيها

هـذه الشـركات  ومـن بـين. ألف عامـل ٧٦شركة، تشغل  ١٦١وال تزال احلكومة تملك 
% ٨٠مــن هــؤالء العــاملين، ويصــل جممــوع أمالكهــا إىل % ٨٧شــركات كبيــرة تشــغل  ١٠

  )٤(.من جمموع أمالك الشركات احلكومية
                                                            

. أكشــــطاين، ب. ش: مزيــــد مــــن التفصــــيالت بشــــأن موضــــوع خصخصــــة الشــــركات احلكوميــــة يف  )٣(
" إســــــرائيلة خصخصــــــة الشــــــركات احلكوميــــــة يف عمليــــــ"زيلبــــــار فــــــارب، وشــــــمعون روزبيــــــتس، 

  .٤٧ - ٣١، ص ١٩٩٣، ١، العدد "الفصلية االقتصادية"، )بالعبرية(
 - رفائيــل: أكبــر الشــركات احلكوميــة هــي. ، القــدس١٩٩٥تقريـر ســلطة الشــركات احلكوميــة لســنة   )٤(
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  القطاع الهستدروتي
األُوىل جمموعــــة شــــركات : ةاالقتصــــادييضــــم جممــــوعتين كبيــــرتين مــــن املصــــالح 

ناعة والبنــــاء والتجــــارة يف فــــروع الصــــ) الشــــركة األُم(شــــركة العمــــال  ضــــخمة تابعــــة لـــــِ
وأمّـا اجملموعـة األُخـرى، فإنهـا تضـم التعاونيـات، وهـذه تتكـون مـن نـوعين . واملصارف

النـــــوع األول هـــــو املســـــتوطنات التعاونيـــــة، مثـــــل املوشـــــافيم والكيبوتســـــات، : رئيســـــيين
والنـــــــوع اآلخـــــــر هـــــــو التعاونيـــــــات اإلنتاجيـــــــة واخلدماتيـــــــة التـــــــي تضـــــــم أكبـــــــر شـــــــركتين 

  ).إيغد ودان(لد للمواصالت يف الب
يوجــه اهتمامــه إىل إقامــة املشــاريع  ١٩٦٧وكــان القطــاع الهســتدروتي حتــى ســنة 

والصـــــناعات التـــــي حتتـــــاج إىل العمـــــل املكثـــــف، وذلـــــك لضـــــمان تشـــــغيل العمـــــال، وكـــــان 
غيـــــر أن التحـــــوالت البنيويـــــة يف االقتصـــــاد . اهتمامـــــه هـــــذا أكبـــــر مـــــن اهتمامـــــه بـــــالربح

منــذ بدايــة الســبعينات أدت إىل تغييــر جــذري يف التوجــه، إذ بــدأ الهســتدروت  اإلســرائيلي
  .يستثمر يف الصناعات الدقيقة

ة ضــــخمة مــــن حيــــث اســــتثماراتها اقتصــــاديوتشــــكل الهســــتدروت حتــــى اليــــوم قــــوة 
فهـي تملـك جمموعـة . واحتكارها بعض أنواع اخلدمات وإنتاجهـا، وكونهـا مشـغالً كبيـراً

شـــركة ســـوليل بونيـــه، وشـــركة تـــاديران، ومصـــانع ســـولتام، كـــور الضـــخمة، التـــي تضـــم 
ويف اخلـــــدمات املصـــــرفية، تملـــــك جـــــزءاً كبيـــــراً مـــــن بنـــــك هبـــــوعليم، ". دافـــــار"وصـــــحيفة 

وتشــارك يف ملكيــة بنــوك ومؤسســات ماليــة أُخــرى؛ ومــن أكبــر شــركاتها هســنيه، كبــرى 
شــــركة كمــــا أن الهســــتدروت تشــــارك يف االســــتثمار يف شــــركة كــــالل و. شــــركات التــــأمين

وقـــــــد أشـــــــرنا إىل امتلكهـــــــا شـــــــركتي إيغـــــــد ودان، واحتكارهـــــــا فـــــــرع . تســـــــيم وســـــــايتكس
ويف التجــــــارة تملــــــك الهســــــتدروت شــــــركة . املواصــــــالت العامــــــة يف جميــــــع أنحــــــاء البلــــــد
  )٥(.همشبير، وشركة تنوفا، ودور نشر، وغير ذلك

، إســرائيلنتيجــة هــذه االســتثمارات، تشــغل الهســتدروت نحــو ربــع القــوى العاملــة يف 
أكبـــر قـــوة مـــن اإلنتـــاج الزراعـــي، وتعتبـــر مؤسســـاتها املاليـــة % ٨٦وتنـــتج مســـتوطناتها 

  .تسليف يف البلد
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  :تفصيالت وافية بشأن االقتصاد الهستدروتي يف  )٥(
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  االقتصاداحلكومة والهستدروت يف 
االقتصــاد ال تكمــن فقــط يف احلكومــة والهســتدروت يف لتــدخل اخلاصــة إن األهميــة 

ة، بـل باألسـاس يف احتكـار بعـض فـروع االقتصاديضخامة االستثمار وتوجيه العملية 
وجعـــل املبـــادرين تـــابعين اإلنتـــاج والتوزيـــع واخلـــدمات، ويف خنـــق املبـــادرة اخلاصـــة، 

  .ة بصلةاالقتصاديلقرارات سياسية ال تمت إىل اجلدوى 
وخصوصية التدخل احلكومي يف االقتصاد ال تكمن يف املبدأ نفسه، ألن هذا املبدأ 

ــــا يف . يف ســــبيل حتقيــــق أهــــداف اجتماعيــــة مقبــــول اليــــوم يف جميــــع الــــدول ، إســــرائيلأمّ
. فالوضــع يختلــف تمامــاً؛ إذ إن النظــام السياســي يســيطر ســيطرة كاملــة علــى االقتصــاد

كــان متالزمــاً مــع تعميــق التــدخل السياســي، وجتاهــل قــوى  اإلســرائيلي فتطــور االقتصــاد
مشــــــاريع ة، وتفضــــــيل فــــــروع معينــــــة، وحتــــــى االقتصــــــاديالســــــوق واعتبــــــارات اجلــــــدوى 

وكانت االعتبارات السياسية هي املهيمنة علـى . ة معينة، على أُخرىاقتصاديومصالح 
ة، وخصوصــــاً طريقــــة توزيــــع االقتصــــاديولقــــد تــــأثرت العمليــــة . قــــرارات توزيــــع املــــوارد

هــو عبــارة عــن إقطــاعي مطلــق  إســرائيلفــالوزير يف : املــوارد، بنــوع االئــتالف احلكــومي
ة وزارتــــه، وهــــو يحــــاول أن يخصــــص أكبــــر حصــــة منهــــا الصــــالحيات يف توزيــــع ميزانيــــ

ائـــه، إىل درجـــة تعـــارض سياســـات خمتلـــف الـــوزارات مـــن دون وجـــود ملنتخبيـــه أو لزعم
  .استراتيجيا موحدة

ة بالوالء السياسي وبقـوة اقتصاديولقد سبب هذا الوضع ربط احلصول على موارد 
 يملكـون القـوة والقـدرة علـى فاألفراد واجلماعات والشرائح االجتماعيـة الـذين ال. التأثير

وعــدم وجــود املــوارد هــو يف حــد ذاتــه ســبب . التــأثير ال يســتطيعون احلصــول علــى مــوارد
وســـــنبين الحقـــــاً نتـــــائج هـــــذا الوضـــــع علـــــى حتقيـــــق مبـــــدأ املســـــاواة . للضـــــعف السياســـــي

  .اإلسرائيلياالجتماعية وعلى تطور االقتصاد 

  سياسة التطوير وتشجيع االستثمار
احلكـــم املركـــزي والهســـتدروت واملؤسســـات اليهوديـــة القوميـــة علـــى نتيجـــة ســـيطرة 

املوارد االقتصادية، اسـتطاعت الدولـة أن تـتحكم يف التطـور االقتصـادي وتوجيهـه علـى 
  .النحو الذي يخدم أهدافها السياسية واألمنية

ولقــد بــدأت احلكومــة تشــجيع املبــادرات اخلاصــة منــذ أواســط اخلمســينات، ثــم قامــت 
وتم تعـديل القـانون بعـد ذلـك مـرات عـدة،    )٦(.١٩٥٩شجيع االستثمار سنة بسن قانون ت

فهو يقرر أسـلوب التشـجيع الرئيسـي الـذي يسـتند إىل تقـديم . لكن من دون املس بجوهره
ويصــــــنف . األرصــــــدة والضــــــمانات املاليــــــة للمســــــتثمرين بأســــــعار وتكــــــاليف منخفضــــــة

                                                            
القـــدس، ) (بالعبريـــة" (١٩٥٩قـــانون تشـــجيع االســـتثمارات لعـــام "إســـرائيل، مركـــز االســـتثمارات،   )٦(

١٩٧٣.(  
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ة التـــي يقـــام املشـــروع فيهـــا، املنطقـــ: القـــانون االســـتثمارات بحســـب معيـــارين أساســـيين
وقــد تــم تقســيم البلــد إىل ثــالث منــاطق ). التصــريف احمللــي أو التصــدير(وغايــة اإلنتــاج 
ومل . ، وجميع املنـاطق األُخـرى)ب(، ومنطقة مفضلة )أ(منطقة مفضلة : استثمار رئيسية

يحـــدد القـــانون معـــايير واضـــحة لتصـــنيف التجمعـــات الســـكنية بحســـب منـــاطق التطـــوير 
مـــنح الـــوزير املعنـــي يف خمتلـــف فـــروع التطـــوير صـــالحية حتديـــد هـــذا التصـــنيف وإنمـــا 

  )٧(.ونسبة التسهيالت التي يحصل املستثمرون عليها
بحســـب املنطقـــة، (ولقـــد ميـــز القـــانون بـــين أربعـــة أنـــواع مـــن املشـــاريع االقتصـــادية 

لتـي ، وحـدد نـوع املـنح والقـروض والتسـهيالت األُخـرى ا)ونوع املشروع، وغاية اإلنتاج
لكن التشجيع مل يتوقـف عنـد احلـدود التـي يقررهـا هـذا القـانون؛ . يحصل املستثمر عليها

فاملشـــاريع الصـــناعية تتمتـــع بالتســـهيالت التـــي يمنحهـــا قـــانون تشـــجيع االســـتثمار يف 
وأمّـا الفـروع االقتصـادية، فتتمتـع بتسـهيالت خمتلفـة بحسـب . ١٩٦٩الصناعة من سنة 

من نظام  ١١، والبند ١٩٨٨، وقانون اجلليل من سنة ١٩٦٧قانون االستيطان من سنة 
  )٨(.ضريبة الدخل، والبند التاسع من قانون ضريبة التحسين
مـن املسـتوطنات الواقعـة % ٦٠وتمنح هذه القـوانين تخفيضـات يف الضـرائب لنحـو 

مدينــة، فتحصــل علــى تخفيضــات،  ٢٦وأمّــا مــدن التطــوير، وعــددها . يف منــاطق التطــوير
  .إعفاءات، بحسب جميع هذه القوانينوأحياناً على 

، وال ســـــيما تضـــــمن هـــــذه القـــــوانين تشـــــجيعاً كبيـــــراً يف معظـــــم الفـــــروع االقتصـــــادية
السـياحة، والبنــاء، واإلنتــاج الســينمائي والتلفــازي، واخلــدمات الهندســية والتكنولوجيــة، 

هــــذا    )٩(.وهــــي تميــــز بصــــورة خاصــــة املشــــاريع التــــي تنــــتج للتصــــدير. والبحــــث العلمــــي
إىل املســـــاعدات املباشـــــرة، لكـــــن احلكومـــــة قـــــدمت مســـــاعدات وتســـــهيالت غيـــــر لنســـــبة با

مــنح امتيــازات : مباشــرة ال تقــل أهميــة، وأحيانــاً تفــوق املســاعدات املباشــرة أهميــة، مثــل
للتصــــرف يف األراضــــي، وتشــــييد البنيــــة التحتيــــة، وتــــوفير اخلــــدمات األساســــية، ودعــــم 

ــــــه    )١٠(.اريعمنتوجــــــات معينــــــة، وشــــــراء منتوجــــــات بعــــــض املشــــــ ويضــــــاف إىل هــــــذا كل
االســــــتثمار احلكــــــومي يف البحــــــث العلمــــــي التطبيقــــــي، ويف التعلــــــيم والتــــــدريب املهنــــــي 
والتكنولــــــوجي، ويف اإلســــــكان وتشــــــجيع ذوي املهــــــارات واخلبــــــرات التكنولوجيــــــة علــــــى 

                                                            
الفصـــــــلية "، )بالعبريـــــــة" (تشـــــــجيع منـــــــاطق التطـــــــوير بواســـــــطة تســـــــهيالت الضـــــــرائب"الكنـــــــاد، . أ  )٧(

  .١٧٠ - ١٦٦، ص ١٩٨٤، ٥٤، العدد ١٤، اجمللد "للضرائب اإلسرائيلية
  .١٦٨املصدر نفسه، ص   )٨(
، "للضـــرائب اإلســـرائيليةالفصـــلية "، "١٩٧٨ - ١٩٦٤ضـــريبة األمـــالك يف فتـــرة "يهوديـــت بـــوك،   )٩(

  .٦٠ - ٥٦، ص ١٩٨٠، ٤٥، العدد ١٢اجمللد 
)١٠(  Israel, Ministry of Finance, Investment Authority, Israel Investor’s 

Annual (Jerusalem, 1975), pp. 72-74. 
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  )١١(.السكن يف مناطق التطوير
مــــــنح علــــــى االقتصــــــادية وقــــــد أدت هــــــذه السياســــــة إىل حصــــــول بعــــــض املشــــــاريع 

مــن تكــاليف إنشــاء املشــروع، إضــافة إىل مســاعدات التشــجيع % ٥٠ومســاعدات تزيــد عــن 
: لكــــن التشـــجيع مل يتوقـــف عنـــد هـــذا احلــــد   )١٢(.بعـــد إنشـــائه ومباشـــرته العمـــل واإلنتـــاج

فالسياســــة املاليــــة للحكومــــة أضـــــافت مبــــالغ كبيــــرة ألربـــــاح املســــتثمرين بســــبب مـــــنح 
وقــد تســبب التضــخم املــايل يف الســبعينات يف . القــروض مــن دون ربطهــا بجــدول الغــالء

هـــذا باإلضـــافة إىل أن الضـــرائب املســـتحقة مل تكـــن . إلغـــاء جـــزء كبيـــر مـــن هـــذه القـــروض
  )١٣(.١٩٨٢مرتبطة بجدول الغالء حتى سنة 

، مــا عــدا الزراعــة، االقتصــاديةوأدت سياســة تشــجيع االســتثمار يف خمتلــف الفــروع 
ة الدولة إىل امللكية اخلاصة، تمتع بها عدد مـن إىل حتويل أمالك وموارد عامة من ملكي

وبـذلك تشــكلت شــريحة مـن املبــادرين علــى حســاب . املسـتثمرين واملســتثمرين الــوهميين
الدولـــــــة، وبتشـــــــجيعها حتولـــــــت يف الســـــــبعينات إىل شـــــــريك للحكومـــــــة والهســـــــتدروت يف 

 الضـــخمة وذات صـــوت مســـموع ونفـــوذ كبيـــر يف اتخـــاذ القـــراراتاالقتصـــادية املشـــاريع 
أمّــا يف الزراعــة، فقــد كــان تــأثير احلكومــة أكثــر عمقــاً مــن الفــروع    )١٤(.وتوجيــه السياســة

مــــن األراضــــي والثــــروة املائيــــة % ٩٤تملــــك ذلــــك بــــأن احلكومــــة يف إســــرائيل . املــــذكورة
وبمـــا أن املـــزارعين يف . وصـــالحية حتديـــد فـــروع اإلنتـــاج وحتديـــد احلصـــص للمـــزارعين

ات االستيطان، فإن تأثيرهم كمجموعة مصـلحة يف البلد منظمون يف معظمهم يف حرك
ولقد جاء اجلزء األكبر من االستثمار يف تطوير الزراعة من . اتخاذ القرار كان كبيراً جداً

  .اليهوديةمصادر حكومية أو من مؤسسات االستيطان، وخصوصاً الوكالة 
وقامـــــت الدولـــــة بوضـــــع خطـــــط التطـــــوير الزراعـــــي، وخصصـــــت لتنفيـــــذها األراضـــــي 

وحصـص اإلنتـاج التـي ) بواسطة سـلطة امليـاه(ياه واملوارد املالية وحصص املياه وامل
حــددتها جمــالس اإلنتــاج والتصــريف، إضــافة إىل االســتثمار الضــخم يف البحــث العلمــي 

  .اخملتص بمجال تطوير الزراعة

  االقتصاديةالسياسة 

                                                            
، وزارة املـال، )بالعبريـة" (١٩٧٢ - ١٩٤٨توزيع السـكان يف إسـرائيل يف فتـرة "زيلبربيرغ، . ر  )١١(

  .٣٨ - ٣٠، ص )١٩٧٣القدس، (االقتصادي سلطة التخطيط 
" ١٩٨٥ - ١٩٦٥قضــايا أساســية  - إســرائيلالصــناعة وسياســة التصــنيع يف "أرييــه برغمــان،   )١٢(

  .١٢، ص )١٩٨٦القدس، (، شعبة البحث إسرائيل، بنك )بالعبرية(
، ص )١٩٨٤دار شـــوكن، : تـــل أبيـــب والقـــدس) (بالعبريـــة" (إســـرائيلاقتصـــاد "يعقـــوب كونـــدور،   )١٣(

٢٣٨.  
)١٤(  Y. Ben-Porath (ed.), The Israeli Economy: Maturing through Crises 

(Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 
1986), p. 15. 
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  جتاه األقلية العربية
أو جملـاالت حمـددة فيـه، جتاهـل وجـود  اإلسـرائيليال يمكن يف أية دراسة للمجتمـع 

األقليــــــة العربيــــــة، ألن هــــــذا التجاهــــــل يحــــــد مــــــن فهــــــم كثيــــــر مــــــن العمليــــــات السياســــــية 
ويف اجملــــال األخيــــر بالــــذات، لعبــــت قــــوة العمــــل العربيــــة دوراً مهمــــاً يف . االقتصــــاديةو

 ، إضـــافة إىل أن وضـــع العراقيـــل أمـــام مشـــاركة العـــرب يف العمليـــةاإلســـرائيلي االقتصـــاد
مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة يشكل ظاهرة مهمة ذات تأثير يف تطور االقتصادية 

  .االقتصاد
مـن نـوع  اإلسـرائيليوقد تأثرت األقلية العربية أكثـر مـن غيرهـا مـن فئـات اجملتمـع 

االقتصــادي، وســيطرة الدولــة علــى املــوارد، وعــدم وجــود معــايير واضــحة لتوزيــع  النظــام
  .حية اتخاذ القرار يف أيدي الوزراء واملوظفينهذه املوارد، ووضع صال

جتـــــاه األقليـــــة العربيـــــة علـــــى النحـــــو االقتصـــــادية  ويف وســـــعنا اختصـــــار السياســـــة
  )١٥(:التايل
  ، وخصوصاً األرض واملياه؛االقتصاديةمصادرة املوارد ) ١
  استثناء القرى واملدن العربية من مناطق التطوير املفضلة؛) ٢
، وعــدم املســاهمة يف تطــوير بنيــة حتتيــة االقتصــاديةالتمييــز يف دعــم املشــاريع ) ٣

  مالئمة؛
  املماطلة يف املصادقة على اخلرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية؛) ٤
  التمييز يف تطوير التعليم املهني والتكنولوجي؛) ٥
  طوير؛التمييز يف ميزانيات السلطات احمللية وال سيما ميزانيات الت) ٦
التمييـــز يف ســـوق العمـــل بواســـطة اســـتخدام معـــايير خمتلفـــة فيهـــا تمييـــز مســـبق، ) ٧

  .مثل مكان السكن، واخلدمة يف اجليش
مـن تطـوير اقتصـاد يف مسـتوى  إسـرائيلكانت نتيجة هذه السياسـة منـع العـرب يف 

، وعـــدم اســـتخدام املـــوارد املاديـــة والبشـــرية بصـــورة كافيــــة، اليهـــودياقتصـــاد القطـــاع 
  )١٦(.دار طاقات كثيرةوإه

  

  خطط ومراحل التطوير
                                                            

  :ملزيد من التفصيالت بشأن هذه السياسة، أنظر  )١٥(
A. Haidar, The Arab Population in Israeli Economy (Tel-Aviv: 

International Center for Peace in the Middle East, 1991). 
 - اليهـــودياملركـــز : تـــل أبيـــب" (معيقـــات التطـــور االقتصـــادي يف القطـــاع العربـــي"عزيـــز حيـــدر،   )١٦(

  ).١٩٩٣العربي للتطوير االقتصادي، 
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. ١٩٤٩سـنة  التطوير االقتصادي عرضت احلكومة على الكنيست خطتها األُوىل يف
وكـان . بالتعاون مع الهستدروت ومشـاركتهااالقتصادية ثم شرعت يف إقامة الشركات 

الســـكان، األمـــن، البنيـــة التحتيـــة، توزيـــع : الهـــدف مـــن إقامتهـــا حتقيـــق األهـــداف القوميـــة
  .تطوير مدينة القدس بوصفها العاصمة، وتوجيه االستثمار اخلاص

وأدت هـــذه املبـــادرة إىل نشـــاط اقتصـــادي واســـع، وزيـــادة طلـــب القطـــاع العـــام علـــى 
البضــــائع، وزيــــادة االســــتيراد أكثــــر مــــن متطلبــــات األمــــن والهجــــرة مــــن دون زيــــادة يف 

ادرات اخلاصــة أدت إىل خنــق هــذه إال إن الرقابــة احلكوميــة املشــددة علــى املبــ. التصــدير
ولـــــذلك فـــــإن هـــــذه السياســـــة أوصـــــلت البلـــــد، ويف فتـــــرة قصـــــيرة، إىل جمـــــود . املبـــــادرات

  .واسعة" سوداء"اقتصادي وإىل تطور سوق 
فبعـد توقيـع اتفاقيـة التعويضـات . بدأ هذا التوجه يف التغير منذ أواسـط اخلمسـينات

رات اخلاصــة وتوجــه اســتثماراتها، ، أخــذت الدولــة تشــجع املبــاد١٩٥٤مــع أملانيــا ســنة 
ونتيجــة هــذا التحــول يف . لكنهــا احتفظــت لنفســها بالــدور الرئيســي يف تطــوير االقتصــاد

التعويضــات مــن أملانيــا ومســاعدات (السياســة االقتصــادية وتــدفق األمــوال مــن اخلــارج 
ارنــة ، الــذي مل تشــهد مثــيالً لــه أيــة بــالد أُخــرى مق)اليهوديــةالواليــات املتحــدة واجلبايــة 

إذ أدى التشــجيع احلكــومي للمبــادرة . بعــدد الســكان، دخــل البلــد مرحلــة مــن النمــو الســريع
ففـــــي األعـــــوام اخلمســـــة : واالزدهـــــار يف جميـــــع الفـــــروعاخلاصـــــة إىل توســـــع االســـــتثمار، 

لــيس لهــا مثيــل، باســتثناء  اقتصــاديةوالعشــرين األُوىل مــن قيــام الدولــة، حققــت أعجوبــة 
ويف الفتـــرة كـــان معـــدل الزيـــادة الســـنوية يف اإلنتـــاج . )١٩٦٧ - ١٩٦٥(فتـــرة قصـــيرة 

  %.٩، ويف االستهالك الشخصي %١٨، ويف التصدير %١٠القومي 
، شــهد البلــد فتــرة ازدهــار وتســارعاً يف ١٩٧٢، وحتــى ســنة ١٩٦٧وبعــد حــرب ســنة 

، وتوســعاً يف هــذا النشــاط، وزيــادة عاليــة يف اإلنتــاج احمللــي االقتصــاديوتيــرة النشــاط 
 اليهوديــــةوقــــد ســــاهمت يف هــــذا االزدهــــار الزيــــادة الكبيــــرة يف اجلبايــــة . ســــتيرادويف اال

وكانــت نتيجــة هــذا النمــو الســريع ازديــاد اإلنتــاج القــومي يف فتــرة . والقــروض األميركيــة
ســــتة أضــــعاف، وبمعــــدل ســــنوي مل يســــبق لــــه مثيــــل، يف حــــين تضــــخم  ١٩٧٣ - ١٩٥٣

أن حتقـــق دخـــالً قوميـــاً  ١٩٧٠ ســـنة إســـرائيلوهكـــذا اســـتطاعت . ســـكان الدولـــة ضـــعفين
يعادل الدخل القومي لدولة مثل مصر، بينما كان عدد سكان مصـر عشـرة أضـعاف عـدد 

ويف هــذه الفتــرة تضــخم االســتهالك الشخصــي والعــام خمســة أضــعاف، . إســرائيلســكان 
ــــــا . مــــــرة ١٨يف العــــــام للفــــــرد الواحــــــد، وتضــــــاعفت مصــــــروفات األمــــــن % ٤,٧بمعــــــدل  أمّ

يف العــام، بينمــا ارتفــع % ١٥,٧بمعــدل  ١٩٦٧ - ١٩٥٥يف الفتــرة  التصــدير، فقــد ارتفــع
ســـنوياً % ١١,٤زاد األول بمعـــدل  ١٩٧٢ - ١٩٦٨، ويف الفتـــرة %٩,٧االســـتيراد بمعـــدل 
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١٤ 
 

  )١٧(%.١١,٤وزاد الثاين بمعدل 
عاليــاً مــن النضــج نتيجــة هــذا التطــور الســريع، اســتطاعت إســرائيل أن حتقــق مســتوى 

يتمثـــــل يف مســـــتوى عـــــال مـــــن التصـــــنيع، ومســـــتوى حيـــــاة عـــــال، وقاعـــــدة  االقتصـــــادي
عريضــــة منحــــت الدولــــة قــــدرة كبيــــرة علــــى املراوغــــة السياســــية والعســــكرية  اقتصــــادية

ين شــعوراً اإلســرائيليواالجتماعيـة، وحولتهــا إىل عنصــر مركــزي يف املنطقـة، وبثــت لــدى 
  .جماعياً وفردياً بالعظمة

، تغيــرت األوضــاع الداخليــة واخلارجيــة ١٩٧٣أكتــوبر /وعقــب حــرب تشــرين األول
، وأدخــل البلــد يف االقتصــاديةتغيــراً جوهريــاً أدى إىل حتــول معــاكس تمامــاً يف العمليــة 

  :ومن أهم هذه التغيرات يف األوضاع. يف املدى البعيد اقتصاديةأزمة 
مـــن اإلنتـــاج % ١٠تضـــخم املصـــروفات علـــى جهـــاز األمـــن، بحيـــث ارتفعـــت مـــن   - ١

  %.٣٠ القومي إىل
  .عاملية قللت من تدفق األموال إىل البلد على نحو واضح اقتصاديةأزمة   - ٢
  .االرتفاع السريع يف أسعار النفط  - ٣
  .عدم االستقرار السياسي  - ٤

أزمتـــه الصـــبة والطويلـــة؛ فقـــد  اإلســـرائيلي االقتصـــاد، دخـــل ١٩٧٤منـــذ بدايـــة ســـنة 
وظهـرت فيهـا مظـاهر تراجـع النمـو استمرت أعواماً طويلة  اقتصاديبدأت مرحلة تباطؤ 

يف فتــرة % ٥فمعــدل النمــو الســنوي هــبط إىل أقــل مــن . واالزدهــار، وحتــى التوقــف الكامــل
وكـــــــــان التضـــــــــخم يف %. ٢إىل  ١٩٧٧ - ١٩٧٦، ومل يصـــــــــل يف فتـــــــــرة ١٩٧٩ - ١٩٧٣

االســتهالك الشخصــي يف هــذه الفتــرة بمعــدل أعلــى مــن معــدل النمــو يف اإلنتــاج القــومي، 
كمــا شــهدت ســوق العمــل ارتفاعــاً يف نســبة . وهــو مــا زاد فــائض االســتيراد زيــادة كبيــرة

 اإلسـرائيلي االقتصـادوكان أهم مظاهر التحول يف %. ٦إىل % ٣العاطلين عن العمل من 
، ١٩٦٧ففــــي الفتــــرة الســــابقة حتــــى ســــنة : االرتفــــاع اجلــــارف يف نســــبة التضــــخم املــــايل

. ١٩٧٣ - ١٩٦٨يف فتـــرة % ١٠,٥ســـنوياً، وارتفعـــت إىل % ٦ - %٤كانـــت هـــذه النســـبة 
، ثم هبطت هبوطـاً ١٩٧٤سنة % ٥٦,٢وإىل  ١٩٧٣سنة % ٤٢وقفزت نسبة التضخم إىل 

، ١٩٧٧ع بوتــــائر أســــرع منــــذ ســــنة ، وعــــادت إىل االرتفــــا١٩٧٦ - ١٩٧٥بســــيطاً ســــنة 
  )١٨(.١٩٧٩سنة % ١٠٠بحيث جتاوزت 

اجلديــــد حكومــــة حــــزب العمــــل إىل اتخــــاذ خطــــوات  االقتصــــاديوقــــد اضــــطر الوضــــع 
  :خمتلفة لوقف التراجع، لكن من دون جدوى

                                                            
يعقـوب : حتـى أواخـر السـبعينات، وملزيـد مـن املعطيـات، أنظـر اإلسـرائيلي االقتصادبشأن تطور   )١٧(

  ).١٩٨١الكيبوتس املوحد، : تل أبيب) (بالعبرية" (اقتصاد يف دوار"أرنون، 
  .راجع املصدر نفسه  )١٨(
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  إقالل استثمارات القطاع احلكومي؛  - ١
فعات أُلـــــزم، بموجبـــــه، كثيـــــر مـــــن الـــــد ١٩٧٤إصـــــالح يف ضـــــريبة الـــــدخل ســـــنة   - ٢

  املرافقة لألجور بالضريبة؛
  .تخفيضاً زاحفاً اإلسرائيليةتخفيض العملة   - ٣

، فتســــارعت وتيــــرة التضــــخم االقتصــــاديلكــــن هــــذه اإلجــــراءات مل توقــــف التــــدهور 
كمــا أن العجــز يف ميــزان املــدفوعات اســتمر يف . املــايل، واســتمرت البطالــة يف االرتفــاع

األزمـــة ســـد العجـــز عـــن طريـــق املـــدخول مـــن  وقـــد اســـتطاعت الدولـــة حتـــى هـــذه. االرتفـــاع
لكــــن هــــذا املــــدخول أصــــبح . والتحــــويالت املاليــــة اخلاصــــة اليهوديــــةجبايــــة املؤسســــات 

الدولـــة إىل تمويلـــه مـــن الهبـــات والقـــروض يشـــكل نســـبة قليلـــة مـــن العجـــز، ولـــذلك جلـــأت 
. األميركيـــة بحيـــث تعـــدت حصـــتها نصـــف تمويـــل العجـــز يف ميـــزان املـــدفوعات اجلـــاري

  .ترسخت تبعية الدولة للواليات املتحدة واشتدتوهكذا 
إحــداث تغييــر جــوهري يف مفهــوم العمــل يف هــذه الفتــرة  إســرائيلوحاولــت حكومــة 

 االقتصـــادفحتـــى اآلن، كانـــت املعـــايير التـــي تـــتحكم يف . يناإلســـرائيليلـــدى  االقتصـــادي
وهـدفت حمـاوالت اإلصـالح . والربح االقتصاديةسياسية واجتماعية ال معايير اجلدوى 

ومنـــذ هـــذه . املتعـــارف عليهـــا يف الســـوق احلـــرة االقتصـــاديةإىل ترســـيخ هـــذه املفـــاهيم 
األول هـو حمـاوالت : تمـوج وتتـراوح بـين قطبـين االقتصـاديةاللحظة، أصبحت السياسـة 

اهيم واملعــايير اجلديــدة يف احلكــم علــى نشــاط الدولــة واألفــراد، واآلخــر هــو ترســيخ املفــ
حقيقـة تـدخل الدولـة املبدأ الذي يقـول إن املشـكلة ليسـت يف املفـاهيم السـائدة وإنمـا يف 

السـوق  اقتصـاد، ولذلك فإن احلل هو يف تخفيـف هـذا التـدخل والتحـول إىل االقتصاديف 
إذ إن : إال إن الواقــع هــو أن الدولــة كانــت يف هــذه الفتــرة تفعــل العكــس تمامــاً   )١٩(.احلــرة

 االقتصــــــادتطــــــوير الصــــــناعات العســــــكرية أدى إىل تعميــــــق وتوســــــيع دور احلكومــــــة يف 
وتعمــق هــذا الــدور أيضــاً بســبب حمــاوالت . وزيــادة حصــتها يف قطــاع الصــناعة بالــذات

االجتماعيــة، وخصوصـــاً عقـــب ظهـــور اإلصــالح يف توزيـــع الـــدخل علــى خمتلـــف الشـــرائح 
، التـــي طالبـــت )مثـــل حركـــة الفهـــود الســـود(احلركـــات االجتماعيـــة بـــين اليهـــود الشـــرقيين 

واضــطرت هــذه املطالبــة حكومــة . بتوزيــع مــوارد اجملتمــع بصــورة أكثــر عدالــة ومســاواة
، وإىل ١٩٧٥إىل إجــراء إصــالحات يف نظــام خمصصــات التــأمين الــوطني ســنة  إســرائيل
ويف حـــين . تزاماتهـــا بتوســـيع وتعميـــق اخلـــدمات االجتماعيـــة للطبقـــات الفقيـــرةزيـــادة ال

كانــت احلكومــة حتــول اســتثماراتها مــن اجملــاالت اإلنتاجيــة إىل اجملــاالت االســتهالكية 
وتزيــد يف التزاماتهــا نحــو اجلمهــور، كانــت أيضــاً تعــاين خســارة أمــوال كثيــرة كانــت قــد 

فهــــذه القــــروض مل تكــــن مرتبطـــــة . قــــروض قــــدمتها للمبــــادرين واملســــتثمرين يف هيئــــة
                                                            

" جمتمـــــع يف حالــــة صـــــيرورة: اإلســــرائيلياجملتمــــع "أبيبــــه أبيـــــب، : راجــــع الفصــــل الســـــابع مــــن  )١٩(
  ).١٩٩٠فاع، وزارة الد: تل أبيب) (بالعبرية(
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بالــدوالر أو بجــدول الغــالء، األمــر الــذي أدى إىل تأكلهــا، بــل إىل إلغائهــا بســبب التضــخم 
  .املايل املتسارع

  :١٩٧٧انقالب سنة 
  تعميق األزمة

كـــان هـــدف التحـــول إىل اقتصـــاد الســـوق واإلقـــالل مـــن تـــدخل احلكومـــة يف النشـــاط 
وقـــد وجـــد هـــذا الهـــدف آذانـــاً صـــاغية . مـــن أبـــرز بنـــود برنـــامج حـــزب الليكـــود االقتصـــادي

ولــذلك، فقــد ســاهم مســاهمة . ١٩٧٣منــذ ســنة  االقتصــاديةوجتاوبــاً علــى خلفيــة األزمــة 
لكـــن حتقيـــق هـــذا . احلكـــمكبيـــرة يف إحـــداث االنقـــالب السياســـي وصـــعود هـــذا احلـــزب إىل 

ب يف البقــــــاء يف ســــــدة احلكــــــم، الهــــــدف اصــــــطدم، منــــــذ اللحظــــــة األُوىل، بمصــــــلحة احلــــــز
فـــالتحول إىل الســـوق احلـــرة كـــان يعنـــي أيضـــاً . وبمعارضـــة شـــديدة يف صـــفوف القيـــادة

وتتشــكل هــذه الطبقــات علــى األكثــر مــن . تقلــيص اخلــدمات االجتماعيــة للطبقــات الفقيــرة
الشــرقيين الــذين يشــكلون أيضــاً القاعــدة السياســية العريضــة التــي أوصــلت حــزب  اليهــود

وقـد اعتبـر دافيـد ليفـي نفسـه ممـثالً لهـذا اجلمهـور، ولـذلك فقـد عـارض . ىل احلكمالليكود إ
بشــــــــدة أي تقلـــــــــيص يف اخلــــــــدمات أو يف دعـــــــــم احلاجــــــــات واملنتوجـــــــــات االســـــــــتهالكية 

  )٢٠(.األساسية
كانــــت اخلطــــوة األُوىل هــــي تلــــك التــــي نفــــذتها حكومــــة الليكــــود اجلديــــدة يف تشــــرين 

فقــد اتخــذ وزيــر املــال آنــذاك، إرلــيخ، قــراراً بتخفــيض ســعر الليــرة . ١٩٧٧نــوفمبر /الثــاين
اســتمر  اإلســرائيلي االقتصــادلكــن . ، إضــافة إىل خطــوات أُخــرى%٤٧بنســبة  اإلســرائيلية

من هنا جـاءت اخلطـوة %. ١٠٠ع، والذي تعدى نسبة يعاين معدل التضخم املايل املرتف
الثانية التي شرع يف تنفيذها وزير املال الثاين يف حكومة الليكود، يغئال هوروفيتس، 

  :والتي شملت ما يلي
  إلغاء الدعم حلاجات ومنتوجات استهالكية أساسية؛  - ١
  احلد من تضخم االستهالك العام واملدين؛  - ٢
  للمستثمرين بجدول غالء املعيشة؛بداية ربط القروض   - ٣
  .اإلقالل من الدعم اخلفي وغير املباشر يف منح الضمانات  - ٤

وفشـــلت هـــذه السياســـة يف حتقيـــق أهـــدافها، وأدت إىل نتـــائج عكســـية تمامـــاً، وذلـــك 
  :لعدة أسباب

استمرار اجلهاز احلكومي وجهاز احلكم احمللي يف التضـخم بـدالً مـن الـتقلص؛   - ١
  أضيفت أعباء جديدة على املصروفات العامة؛ومن هنا، فقد 

                                                            
، ص )١٩٩١عام عوفيـد، : تل أبيب) (بالعبرية" (االقتصاد السياسي يف إسرائيل"يائير أهروين،   )٢٠(

٨٣.  
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بفعـــل دخـــول أحـــزاب " الكعكـــة الوطنيـــة"ازديـــاد عـــدد املطـــالبين بحصـــص مـــن   - ٢
  جديدة إىل االئتالف احلكومي؛

ازديــــاد ضــــغوط الشــــرائح االجتماعيــــة، التــــي كانــــت تعــــاين عــــدم املســــاواة يف   - ٣
، توزيــــــع مــــــوارد اجملتمــــــع للحصــــــول علــــــى حصــــــص أكبــــــر مــــــن هــــــذه املــــــوارد

  ؛١٩٨١وخصوصاً قبيل انتخابات الكنيست العاشر سنة 
وزيــادة القــروض، تضــاعفت الــديون  ١٩٧٣بســبب األزمــة التــي بــدأت منــذ ســنة   - ٤

ــأً ثقــيالً علــى ميزانيــة الدولــة يف بنــد إعــادة  اخلارجيــة ثــالث مــرات، وشــكلت عبْ
  هذه الديون املستحقة؛

  .اطق احملتلةزيادة املصروفات على توسيع االستيطان يف املن  - ٥
بصـورة عامـة، بيـد أن  االقتصـاديةوأدت هذه األسباب والعوامـل إىل تعميـق األزمـة 

كانـت أزمـة جذريـة نتجـت مـن عالقـة الدولـة  إسـرائيلاألعمق واألشد التي عانتهـا األزمة 
اعتــاد أن يتوقــع قيــام الدولــة بضــمان دخــل ورفاهيــة  اإلســرائيليفــاجلمهور : االقتصــادب

وأدائـــه وربحـــه، علـــى اعتبـــار أن  االقتصـــاديةماديـــة بغـــض النظـــر عـــن نشـــاطه وفعاليتـــه 
لــــيس هــــدفاً يف حــــد ذاتــــه وإنمــــا هــــو وســــيلة خلدمــــة أهــــداف قوميــــة  االقتصــــاديالعمــــل 

 أضــــــعفت قــــــدرة احلكومــــــة علــــــى تــــــوفير األمــــــن االقتصــــــاديةلكــــــن األزمــــــة . واجتماعيــــــة
وهكــــذا، اضــــطرت حكومــــة الليكــــود . للمــــواطن وصــــموده أمــــام قــــوى الســــوق االقتصــــادي

بالــذات إىل اســتخدام مــوارد الدولــة لضــمان الــوالء السياســي بواســطة توجيــه االســتثمار 
وقـــد أدخـــل هـــذا التوجـــه . مـــن اجملـــاالت اإلنتاجيـــة إىل االســـتهالك، ورفـــع مســـتوى احليـــاة

توقــــف االســــتثمار يف الفــــروع اإلنتاجيــــة،  :يف حمنــــة صــــعبة ودائــــرة ســــحرية االقتصــــاد
وســـوء أوضـــاع التنـــافس يف الســـوق العامليـــة، وارتفـــاع مديونيـــة الدولـــة يف حـــين تـــزداد 
ضــــــغوط الشــــــرائح االجتماعيــــــة الفقيــــــرة، والفئــــــات السياســــــية املشــــــاركة يف االئــــــتالف 

  .احلكومي وضغط االنتخابات البرملانية التي تهدد بفقدان احلكم
اضـــطرت حكومــة الليكـــود إىل تغييـــر وزيــر املـــال وتعيـــين يـــورام  يف هــذه األوضـــاع،

ويف بدايــة ســنة . ، بــدالً منــه"اقتصــاديات االنتخابــات"أريــدور، املشــهور بتخطــيط وتنفيــذ 
جديــــــدة  اقتصــــــادية، بــــــدأ تنفيــــــذ سياســــــة )ســــــنة االنتخابــــــات للكنيســــــت العاشــــــر( ١٩٨١

  :تتلخص يف اخلطوات التالية
  رفع نسبة الضرائب؛  - ١
  فع نسبة الدعم للحاجات األساسية؛ر  - ٢
  .شهريً لتخفيض التضخم املايل% ٥بمعدل  اإلسرائيليةرفع قيمة العملة   - ٣

فسياســـة . االقتصـــادومل تكـــن هـــذه اخلطـــوات أجنـــح مـــن ســـابقتها يف حتســـين وضـــع 
حزب الليكود يف توسـيع االسـتيطان بسـرعة، ودفـع التعويضـات للمسـتوطنين يف سـيناء 
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حملـــة (الســـالم مـــع مصـــر، وجـــر الدولـــة إىل املغـــامرات العســـكرية  عقـــب توقيـــع معاهـــدة
، كل هذا زاد يف مصروفات الدولة بنسـبة )١٩٨٢وغزو لبنان سنة  ١٩٧٨الليطاين سنة 

سنة % ٤٥٠عالية، وأدى إىل االرتفاع املسبب للدوار يف التضخم املايل الذي وصل إىل 
١٩٨٤.  

  االقتصادياالستقرار 
احلـــــادي عشـــــر وتعـــــادل املتنافســـــين الرئيســـــيين، العمـــــل بعـــــد انتخابـــــات الكنيســـــت 

حكومـــــة وحـــــدة وطنيـــــة أخـــــذت علـــــى عاتقهـــــا  إســـــرائيلوالليكـــــود، يف النتـــــائج، أُلِّفـــــت يف 
ويف . إخـــراج اجلـــيش مـــن لبنـــان، وتخفـــيض نســـبة التضـــخم املـــايل: مهمتـــين رئيســـيتين

مل تـــؤد و. االقتصـــادية، أقـــرت احلكومـــة اتخـــاذ سلســـلة مـــن اخلطـــوات ١٩٨٥يوليـــو /تمـــوز
، لكنهـا اسـتطاعت اإلسـرائيلي االقتصـادهذه اخلطوات إىل إجراء تغيير بنيوي جذري يف 

وقــــد ســــاهم يف جنــــاح السياســــة اجلديــــدة ثالثــــة . ســــنوياً% ٢٠أن تخفــــض التضــــخم إىل 
مليـار دوالر،  ١,٥احلصول على هبة خاصة من الواليات املتحدة بلغـت : عوامل رئيسية

. ، وانخفاض سعر الدوالر بالنسبة إىل العمالت األوروبيةوهبوط أسعار النفط يف العامل
وقـــد اســـتطاعت احلكومـــة، بقـــرار رســـمي وطريقـــة اصـــطناعية، احملافظـــة علـــى االســـتقرار 

وشـــملت هـــذه السياســـة تعميـــق جبايـــة . وتثبيـــت التضـــخم املـــايل حتـــى اآلن االقتصـــادي
الفوائــد البنكيــة، الضــرائب، وتخفــيض الــدعم للمنتوجــات االســتهالكية األساســية، ورفــع 

  .ورفع نسبة البطالة يف القوى العاملة
بسبب ارتفاع قيمـة  ١٩٨٧ابتداء من سنة  اقتصاديوأدت هذه السياسة إىل تباطؤ 

ونظـراً إىل توقـع اجلمهـور إجـراء تخفـيض يف قيمـة . نسـبة إىل الـدوالر اإلسـرائيليةالعملة 
لكـن هـذا اإلجـراء تـأخر حتـى نهايـة . العملة، سارع إىل شـراء مبـالغ كبيـرة مـن الـدوالرات

، وال ســــيما اإلســــرائيلي االقتصــــاديف هــــذه األثنــــاء، كــــان بعــــض قطاعــــات . ١٩٨٩ســــنة 
املتكــررة التــي ســببت انقطــاع أعــداد كبيــرة مــن الزراعــة والبنــاء، يعــاين جــرّاء اإلضــرابات 

  .١٩٨٧عمال املناطق احملتلة عن العمل يف إثر اندالع االنتفاضة يف نهاية سنة 
يعـالج هـذه الظـاهرة بالسـماح بتشـغيل عمـال أجانـب  اإلسـرائيلي االقتصـادوقد بـدأ 

طق علـــى املنـــا إســـرائيلتزايـــدت أعـــدادهم منـــذ بدايـــة اإلغالقـــات التـــي تفرضـــها حكومـــة 
، ١٩٨٩وتزامنت هذه العملية مع الهجرة من روسيا، التي بـدأت يف نهايـة سـنة . احملتلة

وكمـا يبـدو، فـإن قـرار إغـالق املنـاطق واالسـتغناء عـن . وتزايدت بصورة كبيرة فيما بعـد
قـــراراً اقتصـــادياً وسياســـياً ) ١٩٩٠نهايـــة ســـنة (ين كـــان منـــذ البدايـــة الفلســـطينيالعمـــال 

أن يســــتغني فعــــالً عــــن هــــؤالء  اإلســــرائيلي االقتصــــادواقــــع، اســــتطاع ويف ال. اســـتراتيجياً
العمــال، وأن يجنــي أرباحــاً أعلــى مــن اســتخدام العمــال األجانــب الــذين وصــل عــددهم إىل 

ألـف عامـل،  ٥٠إىل  إسـرائيلألف عامـل، يف حـين يصـل عـدد عمـال املنـاطق يف  ٧٠نحو 
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  .١٩٨٧آالف عامل سنة  ١١٠بعد أن كان عددهم 
 االقتصـــادضـــغطاً علـــى ) أكثـــر مـــن نصـــف مليـــون مهـــاجر(هجـــرة الكبيـــرة وشـــكلت ال

لكــن يمكــن االســتنتاج بحســب تطــور األمــور حتــى اآلن أن . وعلــى ســوق العمــل اإلســرائيلي
تقريبـاً، بعـد % ١٢سوق العمل استوعبت الهجرة على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة إىل 

، فـــإن الضـــمانات التـــي حصـــلت ومـــن جهـــة أُخـــرى%. ٦أن كانـــت قبـــل الهجـــرة يف حـــدود 
عليهــا مــن الواليــات املتحــدة مكنتهــا مــن اســتيعاب املهــاجرين بســهولة نســبية،  إســرائيل

ومـن اجلـدير . إضافة إىل االستثمار الكبير يف تطـوير البنيـة التحتيـة يف األعـوام األخيـرة
 ذكره أن القطاع اخلاص ساهم يف استيعاب املهاجرين من روسيا ألول مـرة يف تـاريخ

. وهذا التحول هو جزء ال يتجزأ من التغيير الذي يمر البلد به حالياً يف هذا اجملال. البلد
، االقتصــــادفالقطــــاع اخلــــاص يمــــارس ضــــغوطاً كبيــــرة للحصــــول علــــى حصــــة أكبــــر يف 

وإنهـــــــاء احتكـــــــارات القطـــــــاع احلكـــــــومي والقطـــــــاع الهســـــــتدروتي يف بعـــــــض اجملـــــــاالت، 
  .االقتصاديةوالتخفيف من تدخل احلكومة يف العملية 

أمـــام  اإلســـرائيليةومـــن املالحـــظ أن البلـــد دخـــل مرحلـــة جديـــدة مـــن انفتـــاح الســـوق 
االســـتيراد، وخصوصـــاً اســـتيراد الكماليـــات، ومـــن االنـــدماج يف الســـوق العامليـــة إنتاجـــاً 

  .واستهالكاً
مــا  إســرائيل، فــإن االقتصــاديةوعلــى الــرغم مــن بعــض مؤشــرات التغييــر يف احليــاة 

ليبـرايل؛ فجـزء كبيـر مـن مواردهـا ال  اقتصـاديظة االنتقـال إىل نظـام زالت بعيدة عن حل
تــــــزال احلكومــــــة تــــــتحكم فيــــــه وتخصخصــــــه بطــــــرق عديــــــدة ومعــــــايير غريبــــــة، والنظــــــام 

  .ينشط يف ظل النظام السياسي االقتصادي
يف مسـيرة تطـوره إجنـازات خمتلفـة، وخصوصـاً يف  اإلسـرائيلي االقتصـادلقد حقق 

ة املتطــورة، والصــناعات اإللكترونيــة، والزراعــة، ويف البحــث جمــال الصــناعات العســكري
ومن املالحظ أن هذه الصناعات ما زالت يف أغلبيتهـا السـاحقة جـزءاً . العلمي التطبيقي

ولـــيس يف اإلمكـــان . مـــن القطـــاع احلكـــومي، وتتطـــور بتوجيـــه وتمويـــل الســـلطة املركزيـــة
ات أفضــل لــو كانــت جــزءاً مــن احلكــم مــا إذا كــان يمكــن لهــذه القطاعــات أن حتقــق إجنــاز

 االقتصــــادمــــن جهــــة أُخــــرى، يالحــــظ أن بعــــض قطاعــــات . اســــتثمارات القطــــاع اخلــــاص
وتبـرز هـذه الظـاهرة . ال يزال متخلفاً تكنولوجياً، ويعتمد علـى العمـل املكثـف اإلسرائيلي

والقطاع األخير يعتبر أكثرهـا . بصورة خاصة يف بعض فروع الزراعة والنسيج والبناء
فقـط، بينمـا % ١٥إىل  إسـرائيلفعلى سبيل املثـال، تصـل نسـبة البنـاء املصـنع يف : تخلفاً

ويســـــتثمر يف كـــــل متـــــر مربـــــع مـــــن البنـــــاء ضـــــعفا %. ٨٥تصـــــل يف دول اســـــكندنافية إىل 
 االقتصـــادوعمومـــاً، لقـــد حقـــق . ســـاعات العمـــل التـــي تســـتثمر يف دول صـــناعية متقدمـــة

مســــتوى مــــن التطــــور أعلــــى ممــــا حققتــــه دول العــــامل الثالــــث، لكنــــه أقــــل مــــن  اإلســــرائيلي
  .املستوى الذي حققته الدول املتقدمة
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. إىل وضـــع يمكـــن أن نصـــفه باالختنـــاق أو االحتقـــان اإلســـرائيلي االقتصـــادووصـــل 
وهــو وضــع يفــرض علــى الســلطة السياســية إجــراء تغييــر يف بنيتــه قبــل الــدخول يف أزمــة 

وهــذا . القــة الفــرد وشــرائح اجتماعيــة خمتلفــة بــاجملتمع والســلطةحــادة علــى مســتوى ع
ويطالـب الكثيـرون بوضـع . الوضع هو نتيجة تراكم آثار هيمنة السياسـة علـى االقتصـاد

فقـد كـان . حد لهذه الهيمنة ألنها مل تعد مبررة، وألنها أصـبحت عبْـأً ثقـيالً علـى اجملتمـع
وعلى الرغم . واالجتماعية والسياسية ديةاالقتصالها نتائج بارزة وعميقة على احلياة 

مـــن صـــعوبة الفصـــل بـــين هـــذه النتـــائج، فـــال بـــد مـــن وضـــع احلـــدود بينهـــا توخيـــاً للدقـــة 
  )٢١(:وفيما يلي جنمع هذه النتائج يف اجملاالت الثالثة املذكورة. والوضوح

  االقتصاديةالنتائج 
حتتيـــة مالئمـــة إىل إعاقـــة تطـــوير بنيـــة  االقتصـــادأدت هيمنـــة النظـــام السياســـي يف 

وقد بدأت هذه املشـكلة تبـرز منـذ أعـوام طويلـة، . لبناء اقتصاد إنتاجي وخدماتي متطور
وبالطريقة نفسـها، أعاقـت هـذه . وال سيما يف جمال شبكة املواصالت ووسائل االتصال

. السياســــة التطــــور التكنولــــوجي والتطــــور اإلداري اللــــذين ظهــــرا للعيــــان منــــذ الســــبعينات
يقـــــة ســـــبباً رئيســـــياً لصـــــعوبة التكيـــــف مـــــع التطـــــورات واملســـــتجدات، وكانـــــت هـــــذه احلق

ويف قضـــية االنـــدماج والتنـــافس يف الســـوق  االقتصـــاديةوخصوصـــاً يف حـــاالت األزمـــة 
  .العاملية

تتمســك بملكيــة مشــاريع ومصــانع وشــركات أصــبح  إســرائيلوال تــزال احلكومــة يف 
، وأن اســــــتمرار وجودهــــــا يســــــتند إىل الــــــدعم اقتصــــــاديةثابتــــــاً أنهــــــا ليســــــت ذات جــــــدوى 

وهــــــذا الوضــــــع يتســــــبب منــــــذ قيــــــام الدولــــــة يف خســــــارة وإهــــــدار مــــــوارد . احلكــــــومي فقــــــط
كــان يف اإلمكــان اســتخدامها علــى وجــه أفضــل، وخصوصــاً يف تشــييد البنيــة  اقتصــادية

وهنــــاك علــــى األقــــل احتمــــال أن تكــــون هــــذه املصــــالح ذات جــــدوى، وأن جتنــــي . التحتيــــة
فيمــا لــو امتلكهــا وأدارهــا مســتثمرون يف  االقتصــاديوأن تســاهم يف االنتعــاش  أرباحــاً،

  .القطاع اخلاص
إن إحدى نتائج النظام القائم منذ قيام الدولـة هـي حتويـل جـزء مـن املـوارد العامـة 

وقــــد أوجــــد هــــذا النظــــام تبعيــــة متبادلــــة بــــين . إىل أيــــدي املبــــادرين يف القطــــاع اخلــــاص
واملســتثمرين املنتفعـين مــن احتكــار حتويــل هــذه املــوارد  شـريحة صــغيرة مــن املبــادرين

وبين شريحة من املـوظفين اإلداريـين يف اجلهـاز احلكـومي، ذات تـأثير يف اتخـاذ القـرار، 
وهــؤالء جميعــاً يشــكلون شــريحة واحــدة ذات . وبمشــاركة سياســيين يف خمتلــف األحــزاب

لــــدخول الســــوق مصــــلحة مشــــتركة يف عــــدم إعطــــاء فرصــــة ملبــــادرين ومســــتثمرين جــــدد 
مــن جانــب  االقتصــاديإن هــذه الظــاهرة، واحتكــار بعــض جمــاالت النشــاط . اإلســرائيلية

                                                            
  .أبيب، مصدر سبق ذكره؛ أهروين، مصدر سبق ذكره: بشأن هذا املوضوع، راجع  )٢١(
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الكبــــــرى، أديــــــا إىل غيــــــاب التنــــــافس  االقتصــــــاديةاحلكومــــــة والهســــــتدروت واجملمعــــــات 
كمـا أن . ومن هنا انتشرت ظاهرة تهريب رؤوس األموال إىل اخلارج. احلقيقي يف السوق

. أن تســـتوعب رؤوس أمـــوال ومســـتثمرين مـــن خـــارج البلـــد لســـرائيهـــذا الوضـــع مل يـــتح إل
والنتيجة النهائية الحتكار استخدام املوارد واحتكار السوق هي إهدار كثير من طاقـات 

  .املبادرة، وضياع كثير من قوى اإلنتاج

  خالصة
حتــى اآلن بدرجــة عاليــة مــن املركزيــة وتــدخُّل احلكومــة  اإلســرائيلي االقتصــادتميــز 

، ال على املستوى العام فقط، بل أيضاً على مستوى عقد االقتصاديةلعملية املباشر يف ا
وكـــان هـــذا التـــدخل متـــأثراً . صـــفقات وتنفيـــذ مشـــاريع وملكيـــة مصـــالح كبيـــرة وصـــغيرة

، حمليــة وعامليــة، وبأيــديولوجيا األحــزاب احلاكمــة وضــغوط اقتصــاديةبقــوى سياســية و
تـــدخل كـــان مقبـــوالً وجممعـــاً عليـــه يف ومـــن املمكـــن اعتبـــار أن هـــذا ال. أمنيـــة واجتماعيـــة

فترة طويلة، لكن منذ بداية السبعينات، أخذ يظهر يف اجملتمع جيـل  اإلسرائيلياجملتمع 
جديــد غيــر راضٍ عــن هــذا النظــام، ويفضــل أن يعطــى الفرصــة للمبــادرة مــن خــالل ســوق 

ســنة  حتــى تســلُّمه زمــام احلكــم اإلســرائيليوكــان هــذا املوقــف مــدعوماً مــن اليمــين . حــرة
إال إنــــــه مل يبــــــذل أيــــــة حماولــــــة جــــــادة لتغييــــــر الواقــــــع، واســــــتمر يف الــــــتحكم يف . ١٩٧٧

والتــــدخل يف نشــــاطه نظــــراً إىل مــــا حتويــــه هــــذه الســــيطرة مــــن قــــوة سياســــية  االقتصــــاد
غيــر أن حــزب الليكــود نفســه أنــتج شــريحة . ومــوارد مهمــة تشــكل دعامــة لكــل حــزب حــاكم

يكتفـــون بمـــا تقدمـــه الســـلطة، ويفضـــلون نظامـــاً املبـــادرين الـــذين مل يعـــودوا جديـــدة مـــن 
  :وهكذا بدأت تتصارع يف البلد قوى متناقضة يف مصاحلها. اقتصادياً مفتوحاً

يف اجلانب األول، جند النخبة السياسية التـي هـي نفسـها مـن إنتـاج اجلهـاز احلزبـي 
 ونظــام توزيــع املــوارد، وتســاندها فئــات اجتماعيــة وسياســية تتمتــع بامتيــازات خاصــة

ويف اجلانـــب اآلخـــر مبـــادرون ومســـتثمرون وشـــريحة . يف احلصـــول علـــى املـــوارد العامـــة
واسعة من الطبقـة الوسـطى غيـر راضـية عـن نـوع مسـتوى اخلـدمات التـي يقـدمها اجلهـاز 

وقــــد انضــــم إىل هــــذا اجلانــــب شخصــــيات سياســــية تطالــــب باالنفتــــاح يف كــــل . احلكــــومي
ة والفرديــــة يف اجملــــالين السياســــي أجهــــزة الدولــــة، وتــــؤمن بأهميــــة القــــدرات الشخصــــي

  .بدالً من األجهزة احلزبية واحلكومية اجلامدة االقتصاديو
ومــا زالــت النخــب املنتفعــة مــن النظــام احلــايل تتمتــرس وراء ادعــاءات ومــزاعم ذات 

ين ووعــــيهم؛ فهــــي تــــزعم أن الوضــــع األمنــــي لدولـــــة اإلســــرائيليأهميــــة كبيــــرة يف حيــــاة 
ال يسـمح بــأن تتـرك مسـألة تــوفير متطلبـات األمـن وتزويــد البلـد بسـلع وخــدمات  إسـرائيل

ويف مصـلحة هـذه النخـب االدعـاء بـأمر أساسـي هـو . أساسية لتنافس قوى السـوق احلـرة
اســتطاعت يف ظــل هــذا النظــام أن تواجــه الضــغوط اخلارجيــة وأن تــنجح يف  إســرائيلأن 
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هـــذه النخـــب املســـاعدات اخلارجيـــة يف  فقـــد اســـتغلت. تنفيـــذ املهمـــات القوميـــة اجلماعيـــة
عريضـــة، واســـتثمرت يف إنتـــاج طاقـــات بشـــرية ومهـــارات فنيـــة  اقتصـــاديةإقامـــة قاعـــدة 

  .تتميز بمستواها العايل، وتشكل الدعامة األساسية يف التصدي للتحديات
طبعــاً يمكــن بســهولة تفهــم االدعــاءات املقابلــة القائلــة إن هــذا النظــام قــد فشــل فشــالً 

حتقيــــق الوعــــود باملســــاواة والعدالــــة االجتماعيــــة، وإنــــه أهــــدر طاقــــات ماديــــة  ذريعــــاً يف
لــذلك، فــإن هــذا النظــام يضــع مســألة . وبشــرية كثيــرة بســبب تــدخل الدولــة وقــوة أجهزتهــا

  .حتقيق الديمقراطية موضع التساؤل
ولقد استطاعت القوى املطالبة بالتغيير يف أن تمارس ضغوطاً كبيرة على السـلطة 

وخصوصــاً أن كثيــراً مــن ادعــاءات النخــب احلاكمــة بشــأن مســألة األمــن انهــار  املركزيــة،
ومـن املمكـن . ونتيجة لذلك، تُالحَـظ بـوادر التحـول إىل السـوق احلـرة. يف األعوام األخيرة

أن نالحــظ أن الصــراع بــين اجلــانبين، املطالــب بــالتغيير واملعــارض لــه، يشــتد يومــاً بعــد 
الصـراع هـو دفـاع النخـب املنتفعـة مـن الوضـع احلـايل  ونعتقـد أن سـبب اشـتداد هـذا. يوم

فهنــــاك اليــــوم جمموعــــات مصــــلحة قويــــة تراكمــــت قوتهــــا املاديــــة . عــــن مصــــاحلها هــــي
والسياســـية باالعتمـــاد علـــى النظـــام القـــائم، وهـــي ليســـت مســـتعدة للتنـــازل بســـهولة عـــن 

ســت ســهلة هــذا باإلضــافة إىل أن عمليــة التحــول والتغييــر لي. امتيازاتهــا وأســباب قوتهــا
ونرى أن هذه اجلماعات والنخب ال تستطيع مواجهة . بسبب تعقيد النظام وعدم مرونته

الضــغوط إىل مــا النهايــة، لكنهــا ال ترغــب يف التنــازل عــن امتيازاتهــا، ولــذلك فقــد يكــون 
  .احلل املفضل لها حتويل الضغوط املفروضة عليها إىل اخلارج

ليـــــة الســـــالم، وإقامـــــة عالقـــــات لقـــــد وجـــــدت هـــــذه النخـــــب هـــــذا احلـــــل مـــــن خـــــالل عم
بالــدول العربيــة تمكــن املبــادرين واملســتثمرين مــن حتقيــق غايــاتهم، وجنــي  اقتصــادية

األربــــاح، مــــن دون املســــاس بالنظــــام واســــتمرار ســــيطرة النخــــب احلاكمــــة علــــى املــــوارد 
إن هذا احلل يحقق مصالح اجلهتـين يف وقـت واحـد، . وعلى أجهزة اخلدمات االقتصادية
أنه يخفف األعباء الناجتة من الوضـع السياسـي يف املنطقـة، وخصوصـاً يف  إضافة إىل

، الفلسـطينيةويف سبيل ذلك، كان ال بد يف البدايـة مـن إيجـاد حـل للقضـية . مسألة األمن
، وهـذا مـا يمكـن مالحظتـه االقتصـاديةاألمنيـة و إسـرائيلمع ضمان امتيازات ومصـالح 
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