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  تأثيرات االنتفاضة يف االقتصاد اإلسرائيلي

 تقرير مرحلي

  سمير صرّاص: إعداد

  

بدأت االنتفاضة الفلسطينية يف وقت كان االقتصاد اإلسرائيلي يمر بفترة انتعاش قلّ 

السابقة لها، أي السنة األوىل من والية وقد وُصفت السنة . أن عرفت إسرائيل مثله

، بأنها كانت من أفضل )2000أغسطس /آب - 1999أغسطس /آب(إيهود براك 

، %8السنوات يف تاريخ االقتصاد اإلسرائيلي، إذ قاربت نسبة النمو االقتصادي فيها 

وسجل فيها تضخم مايل قريب من الصفر، وفائض يف امليزانية احلكومية، ونمو يف 

  .ر، وارتفاع غير مسبوق يف حجم االستثمارات األجنبيةالتصدي

ومل يمض شهر على اندالع االنتفاضة حتى بدأت األوساط االقتصادية   

اإلسرائيلية تتحدث عن تأثيرات سلبية مباشرة طالت عدة قطاعات من االقتصاد 

يف وترافقت هذه التأثيرات مع تأثيرات سلبية عاملية أُخرى، كالتباطؤ . اإلسرائيلي

االقتصاد األميركي واالقتصاد العاملي، وانهيار سوق األسهم التكنولوجية، وارتفاع 

  .سعر النفط

إن األرقام والتقديرات الدورية التي تصدر عن جهات اقتصادية متعددة يف   

إسرائيل تبين أن االنتفاضة أحلقت باالقتصاد اإلسرائيلي، حتى اآلن، أضراراً فادحة، 

ى، وأنها ساهمت، إىل جانب تأثيرات عاملية أُخرى، يف إيجاد أزمة مباشرة وبعيدة املد

  .اقتصادية حقيقية يف إسرائيل

نعرض يف التقرير التايل جوانب من التأثيرات االقتصادية لالنتفاضة، من   

خالل تتبع ما تتداوله األوساط االقتصادية يف إسرائيل بشأن هذا املوضوع، مشيرين 
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واالنتفاضة مل . ال تزال يف انتظار اكتمال املسارات والتطورات إىل أن النتائج النهائية

  . تتوقف بعد

  ميزانية اجليش

أوضح التأثيرات، على الرغم من عدم توفر أرقام تفصيلية عنها، هو طبعاً 

فحالة االستنفار األمني الشامل يف األراضي احملتلة . التكلفة األمنية الباهظة

ستخدمة يف مواجهة االنتفاضة، وجتنيد أعداد كثيرة من وإسرائيل، واآللة احلربية امل

القوى العاملة للخدمة االحتياطية، ال بد من أن تؤدي جمتمعة إىل تضخم امليزانية 

وقبيل نهاية الشهر الثاين من االنتفاضة، ذكر أن . العسكرية وإرهاق ميزانية الدولة

بمقدار ملياري شيكل، " ألمنييف إثر التدهور ا"سترفع  2001امليزانية العسكرية لسنة 

  1.مليارات 3.5يف حين يطالب اجليش اإلسرائيلي بـ 

  

  النمو االقتصادي،

  الصناعة، العمالة

كان لالنتفاضة، يف جملة عوامل أُخرى، أثر يف تباطؤ النشاط االقتصادي يف 

ويف حين كانت توقعات وزارة . إسرائيل، ويف كبح معدل النمو االقتصادي السنوي

 2001لسنة % 5ة، التي صدرت قبيل نشوب االنتفاضة، تتحدث عن نمو بنسبة املالي

، ما لبثت الوزارة أن عدلت )2000يف سنة % 6استمراراً الجتاه النمو الذي بلغ (

ويف نهاية الشهر الثاين من االنتفاضة، توقعت أن . توقعاتها يف ضوء التطورات

  2%.3 -% 2ية الشهر اخلامس، إىل ، ثم خفضت توقعاتها، يف نها%4يقتصر النمو على 

نوفمبر املاضي، ذكر تقرير خاص صدر عن وزارة /يف أواخر تشرين الثاين

أن "يف أداء االقتصاد اإلسرائيلي، " األحداث يف املناطق"املالية، ويتعلق بتأثيرات 

تفاقم األحداث األمنية يف البلد وهبوط أسعار األسهم يف بورصات الواليات املتحدة، 
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] االقتصادي[جانب استمرار األزمة السياسية، ستؤدي إىل تباطؤ ملموس يف النمو إىل 

وذكرت نائبة رئيس الشعبة االقتصادية يف وزارة املالية، يف ." خالل السنة املقبلة

يف هذه املرحلة ستسبب خسارة يف الناجت القومي " األحداث"سياق عرض التقرير، أن 

يف السنة % 1يف السنة احلالية، و% 0.5ها ، من)مليارات شيكل 7% (1.5بنسبة 

  3.املقبلة

وعوامل أُخرى إىل مزيد " تدهور الوضع األمني"وتوقعت وزارة املالية أن يؤدي 

، وذكرت أن االقتصاد شهد عقب احلوادث %9من االرتفاع يف نسبة البطالة، التي بلغت 

  4.األخيرة موجة إقاالت إضافية مل يقدّر حجمها بعد

فبراير املاضي، أدىل وزير املالية بتقديرات معدلة، توقع /شباطويف أواخر 

، وأن %3 -% 2على ما نسبته  2001فيها أن يقتصر النمو االقتصادي خالل سنة 

، %25كما توقع أن تشهد حركة السياحة تراجعاً بنسبة %. 9.5ترتفع نسبة البطالة إىل 

املالية إىل حد التحذير من أن  وذهب وزير. وأن يستمر اجلمود يف قطاع البناء قائماً

تدهور الوضع األمني، واستمرار عدم التقيد بإطار امليزانية، سيؤديان إىل ركود "

  5."اقتصادي طويل األمد

ويف قطاع الصناعة، أشار تقرير صادر عن احتاد الصناعيين إىل أنه طرأ، منذ 

تراجع يف النمو الصناعي والتباطؤ يف االقتصاد األميركي، " احلوادث األمنية"بداية 

واإلنتاج، اقترن بصرف آالف العمال من املصانع، وأن الصناعة تمر اآلن بفترة 

وذكر رئيس الشعبة االقتصادية يف احتاد الصناعيين أن نسبة التراجع  6.تباطؤ

، وأن عدد 2000خالل الربع األخير من سنة % 3.4املتراكم يف النمو الصناعي بلغت 

من % 1.1(عامل  4500لوا من قطاع الصناعة خالل هذه الفترة بلغ العمال الذين فص

  7).العاملين يف الصناعة
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ومما ال شك فيه أن التدهور الكبير الذي حلق باالقتصاد الفلسطيني كان له 

تأثير مباشر يف االقتصاد اإلسرائيلي بصورة عامة، ويف قطاع الصناعة حتديداً، 

وبحسب رئيس شعبة التجارة . ن إسرائيلبسبب تقليص االستيراد الفلسطيني م

هبطت مبيعات الصناعة اإلسرائيلية "اخلارجية يف احتاد الصناعيين يف إسرائيل، 

، ]خالل األشهر اخلمسة األوىل[ملناطق السلطة الفلسطينية، منذ بداية احلوادث األمنية 

اطعة املق"، وذلك بسبب "مليون شيكل 500 -  300، أي ما يعادل %50 -% 30بنسبة 

  8.، وبسبب الوضع األمني"الفلسطينية للبضائع اإلسرائيلية

وقد ظهرت انعكاسات التباطؤ االقتصادي يف تقلص الناجت احمللي اإلجمايل 

ويف هذا الصدد ذكر املعلق االقتصادي يف . خالل الربع األخير من السنة املاضية

نوفمبر /الثاين أكتوبر وتشرين/أن تشرين األول"، أراهام طال، "هآرتس"صحيفة 

، أول شهرين من االنتفاضة، شهدا انحساراً يف النشاط االقتصادي يمكن وصفه 2000

 9%.10بنحو  2000، وأن الناجت احمللي تقلص خالل الربع األخير من سنة "باالنهيار

االقتصاد اإلسرائيلي " تعوّد"ويف حين توقع طال أن يتحسن الوضع االقتصادي كلما 

إالّ إنه رأى أن التحسن مرهون بعوامل أُخرى، وخصوصاً التباطؤ يف واقع االنتفاضة، 

االقتصاد األميركي واالقتصاد العاملي، واألزمات التي يشهدها بعض الدول كتركيا، 

والصعوبات التي تواجهها فروع التكنولوجيا املتطورة، بما يف ذلك انهيار بورصة 

  10".ناسداك"األسهم األميركية 

عات اإلسرائيلية على أن االقتصاد اإلسرائيلي لن يخرج من ويجمع معظم التوق

ويف هذا الصدد يقول يوناتان كاتس، وهو من كبار اخلبراء . 2001األزمة خالل سنة 

سنة قاتمة بالنسبة إىل االقتصاد  2001ستكون سنة : "االقتصاديين يف إسرائيل

ألن يتحسن الوضع لكن هناك فرصة . ال يوجد سبب يدعو إىل التفاؤل. اإلسرائيلي

، إذا ما انتعشت األسواق يف العامل، واستقر الوضع األمني يف 2002ابتداء من سنة 
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إن التضافر اخلطر بين التباطؤ يف التجارة اخلارجية : "ويضيف كاتس." إسرائيل

والتباطؤ االقتصادي يف الواليات املتحدة، واملشكلة األمنية، وآثارها يف السياحة 

ى، تؤدي إىل االستنتاج أنه لن يحدث حتسن قبل مضي سنة، ويف قطاعات أُخر

  11."أوأكثر

  

  الزراعة، البناء، العقارات

من % 20قبل نشوب االنتفاضة، كانت سوق العمل اإلسرائيلية تستوعب نحو 

وبعد نشوب الصدامات أصبح هناك نقص ملموس يف اليد . اليد العاملة الفلسطينية

  .راعة والبناءالعاملة، وال سيما يف قطاعي الز

مارس، قدّر رئيس احتاد منظمات املزارعين يف إسرائيل /يف أواخر آذار

األضرار التي حلقت بالزراعة جرّاء النقص يف العاملين يف الزراعة، منذ بداية 

مليون شيكل، وطلب من رئيس احلكومة، أريئيل شارون،  150، بنحو "احلوادث األمنية"

عامل زراعي من تايالند الستخدامهم يف مرافق  2000التدخل لتنفيذ قرار بجلب 

زراعية أشرفت على االنهيار، وفق قول املزارعين، بسبب التأخير يف تنفيذ أعمال 

  12.زراعية ضرورية

أمّا قطاع البناء، الذي يستوعب نسبة أعلى من العمال الفلسطينيين، فبدا 

العام الحتاد املقاولين مارس، طلب املدير /ويف نهاية آذار. النقص فيه أشد إحلاحاً

إن "عامل أجنبي، معلالً طلبه بقوله  14.000من وزارة العمل منح أذونات عمل لـ 

 14.000الوضع احلايل يترك قطاع البناء بال عمال، ولذا ثمة ضرورة فورية جللب 

وإالّ فإن قطاع البناء والبنى التحتية سيشل خالل الفترة .... عامل أجنبي إضايف

  13."املقبلة
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، تراجعاً يف الطلب 2000وشهدت سوق العقارات، منذ الربع األخير من سنة 

انعدام الثقة بالسوق، الناجم عن احلوادث "ونُسبت أسباب ذلك إىل . على الشقق اجلديدة

وقدرت مصادر مصرفية أن عدد الشقق  14."األمنية، واالنتخابات، ووضع االقتصاد

قياسًا % 10 -% 5كان أقل بنسبة  2000التي بيعت خالل النصف الثاين من سنة 

وتوقعت . بالنصف األول من السنة، الذي سُجِّل خالله انتعاش قياساً بالفترات السابقة

شقة،  80.000لن يتجاوز  2001هذه املصادر أن عدد الشقق التي ستباع يف سنة 

 شقة كانت تباع يف السنوات السابقة، أي بهبوط تعادل نسبته 100.000قياساً بنحو 

20.%15  

كما أدت األزمة يف سوق العقارات إىل خفض أسعار الشقق من جهة، وتقليص 

أن األزمة يف " يديعوت أحرونوت"وذكر تقرير نشر يف . حركة البناء من جهة أُخرى

قياسًا % 15سوق العقارات تدفع املقاولين إىل خفض أسعار الشقق اجلديدة بنحو 

). التي بلغت الذروة 1995أسعار سنة قياساً ب% 30أو بنحو ( 1999بأسعار سنة 

فاألحداث األمنية، التي . إن حالة قطاع البناء قاتمة: "وخلص التقرير الوضع بقوله

أوقعت أضراراً باالقتصاد يف جممله، كبحت اجتاه االنتعاش الذي بدأ يف هذا القطاع 

تخلصوا وكي ي. ونقل كثيرون من املقاولين نشاطهم إىل اخلارج. 1999يف أواخر سنة 

. من احتياط الشقق القائم، بدأوا، بهدوء ومن دون حمالت إعالنية، يخفضون األسعار

واليوم، نتيجة وقف البناء يف الكثير من األماكن، بقي احتياط من الشقق غير املبيعة 

  16...."شقة 15.000يعادل نحو 

. ضةويتبين أيضاً أن األزمة امتدت إىل املستعمرات، بتأثير واضح من االنتفا

هار "فقد جاء يف مقالة للصحايف دانييل بن سيمون أن أول حي سكني يف مستعمرة 

، الذي يشتمل على أكثر من ]شمايل بيت حلم، بالقرب من حي غيلو االستيطاين" [حوما

وحدة سكنية، والذي أوشك بناؤه على االنتهاء، ال يالقي إقباالً من املستوطنين،  2000



  101 ص ،)2001 صيف( 47 العدد ،12 المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية الملف

 

7 
 

األسعار، والدولة تقدم هبات، واملصارف تقدم قروضًا املقاولون خفضوا : "ويضيف

؛ ثم ينقل عن أحد العاملين "سكنية سخية، لكن املشترين يفضلون االنتظار أليام أفضل

ال توجد . إنهم خائفون. ال يوجد أناس كثيرون يرغبون يف الشراء: "يف املستعمرة قوله

  17."طريق التفافية، وال يوجد أمن

  السياحة

وعالوة على . االنتفاضة، بصورة واضحة، يف قطاع السياحة يتبين تأثير

التأثير اآلين املباشر، تهدد االنتفاضة بإحلاق أضرار دائمة باالقتصاد السياحي 

  .اإلسرائيلي

كانت السياحة إىل إسرائيل شهدت ازدهاراً ملحوظاً خالل األشهر التسعة األوىل 

خللتها زيارة البابا إلسرائيل أول ، التي بدأت باحتفاالت األلفية وت2000من سنة 

وكانت . 1999قياسًا بالفترة املماثلة من سنة % 25مرة، إذ ارتفع عدد السياح بنسبة 

ماليين  3.2، إىل 2000إسرائيل تتوقع أن يصل عدد السياح اإلجمايل، يف نهاية سنة 

بلغت نسبته غير أن الربع األخير من السنة شهد تراجعاً حاداً يف حركة السياحة . نسمة

وتقدر ليئورا فروخت، . مليون نسمة 2.69، وتوقف عدد السياح اإلجمايل عند 50%

اخلسارة يف عدد  Jerusalem Postالتي أوردت هذه األرقام يف مقال نشرته يف 

وهناك  18.السياح بنصف مليون نسمة خالل األشهر الثالثة األوىل من االنتفاضة

تفاوتها، تتفق جميعها على أن اخلسارة، ال تقل عن تقديرات أُخرى، لكن على الرغم من 

  19.مئات اآلالف من الشيكالت

استمر اجتاه الهبوط يف حركة السياحة مع تصاعد االنتفاضة، وأخذ أثرها 

وبلغت حصيلة األشهر . االقتصادي املتراكم يظهر يف سائر فروع القطاع السياحي

 - 2000أكتوبر /ين األولتشر(اخلمسة األوىل، بحسب معطيات وزارة السياحة 

قياساً بالفترة املقابلة من % 44تراجعاً يف عدد السياح بنسبة ) 2001فبراير /شباط
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، )مليار دوالر بحسب مصادر أُخرى(مليارات شيكل  3السنة املاضية، وخسارة نحو 

شخص من  12.000شخص من العاملين يف فرع الفنادق، ونحو  12.000وإقالة 

  20.مات الضيافة واملأكلالعاملين يف فرع خد

وتفيد . ويتبين حجم الضرر أيضاً من املعطيات التي تنشر عن فرع الفنادق

أن الطلب على الغرف سجل انخفاضًا  2001معلومات نشرت عن الربع األول من سنة 

وبلغ إجمايل عدد ليايل املبيت . 2000قياساً بالفترة املوازية من سنة % 55.4بنسبة 

ليلة خالل  2.673.000ليلة، يف مقابل  1.194.000ذه الفترة يف الفنادق خالل ه

 400وقدر احتاد الفنادق أن مردود الفرع انخفض بنحو . 2000الربع األول من سنة 

  21.مليون شيكل قياساً بالربع األول من السنة املاضية

ونظراً إىل اعتماد حركة السياحة على التنظيم املسبق والتخطيط طويل األمد، 

رت االنتفاضة يف خطط الشركات السياحية الكبرى العاملة يف تنظيم الرحالت فقد أث

أن القيّمين على تنظيم السياحة الوافدة إىل  22"هآرتس"وذكرت صحيفة . إىل إسرائيل

، ألن شركات التعهدات 2002إسرائيل قلقون منذ اآلن على مصير السياحة سنة 

ر وجهة السياح تبرمج رحالتها سلفًا الكبرى واملنظمات الدينية املسيحية التي تقر

ويرى رئيس مكتب منظمي . لعدة سنوات، وتوظف يف ذلك مئات اآلالف من الدوالرات

اجلميع يعتقد أن هذا ليس الوقت "السياحة الوافدة اإلسرائيلي، شموئيل ميروم، أن 

ن ومع األسف، بات واضحاً منذ اليوم أ. املالئم لالستثمار يف السياحة يف إسرائيل

  23."2000قياساً بسنة % 60ستشهد تراجعاً يف السياحة بنسبة  2001سنة 

هذا الوضع دفع إدارة التسويق يف وزارة السياحة إىل رصد نصف ميزانيتها 

مليون شيكل، لدعم شركات التعهدات  45، أي ما يعادل نحو 2001للتسويق لسنة 

وقد صرح رئيس . مراجمهاالتي تنظم السياحة إىل إسرائيل، كي ال تشطب إسرائيل من 
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إذا استمر الوضع احلايل فترة طويلة، فإن البنى "إدارة التسويق يف وزارة السياحة أنه 

  24."التحتية التسويقية ستدمر، وسنضطر إىل أن نبدأ من البداية

وعندما توىل رحبعام زئيفي وزارة السياحة يف حكومة أريئيل شارون، بادر 

األزمة "ء تقويم جديد لوضع صناعة السياحة يف ضوء إىل الطلب من طاقم مكتبه إجرا

كان بسبب أن األمر ال يتعلق بأزمة عابرة، كما كان "، وصرح أن طلبه هذا "األمنية

حتى لو حدث حتسن بارز يف الوضع األمني فإن ذلك لن "، وبأنه "يؤمَّل يف البداية

وطلب  25."لسنةيؤدي إىل تغيير مهم يف نشاط قطاع السياحة الوافدة خالل هذه ا

زئيفي إنشاء آلية تعويضات لألعمال يف قطاع السياحة، إضافة إىل املساعدة 

بهدف تمكين قطاع السياحة "احلكومية التي قدمت للقطاع يف فترة سلفه يف املنصب، 

  26."من البقاء

  

  االستثمارات األجنبية

 ارتفاع غير مسبوق يف حجم االستثمارات األجنبية يف 2000سُجّل يف سنة 

% 27وشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة . مليار دوالر 11.4إسرائيل، إذ بلغت قيمتها اإلجمالية 

مليارات دوالر،  9، التي بلغ جمموع االستثمارات األجنبية خاللها 1999عن سنة 

، وبنتيجته بلغ جمموع 2000 - 1997وكان تتويجاً الجتاه إيجابي خالل فترة 

  .مليار دوالر 32.9ائيل، االستثمارات، بحسب معطيات بنك إسر

غير أن التأثيرات السلبية لالنتفاضة ظهرت بوضوح يف الربع األخير من سنة 

تسببت "فبحسب معطيات قسم مراقبة العملة الصعبة يف بنك إسرائيل، . 2000

بهبوط  2000االضطرابات يف املناطق واألزمة السياسية خالل الربع األخير من سنة 

كانون  -أكتوبر /فخالل تشرين األول. الستثمارات األجنبيةحاد يف احلجم الصايف ل
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مليار دوالر، يف  1.6ديسمبر، بلغ جمموع االستثمارات األجنبية يف إسرائيل /األول

  27."مليارات دوالر خالل كل من األرباع الثالثة األوىل من السنة 3.37مقابل 

 قطاع وتتخوف الدوائر االقتصادية اإلسرائيلية من وصول األزمة إىل

وقد نما هذا القطاع . التكنولوجيا املتطورة نتيجة تزعزع الثقة لدى املستثمرين

من الناجت احمللي، % 20بصورة متسارعة خالل السنوات األخيرة حتى بات يشكل 

ويعتبر قطاع التكنولوجيا املتطورة املسؤول الرئيسي  28.نسمة 195.000ويوظف نحو 

اإلسرائيلي ككل خالل السنوات العشر املاضية، عن االزدهار الذي حققه االقتصاد 

وتعد نسبة االستثمارات يف هذا القطاع من . وعن ارتفاع معدالت النمو االقتصادي

وقد تأثرت صناعة التكنولوجيا اإلسرائيلية باألزمة التي . أعلى النسب يف العامل

ت ، وبانخفاض أسعار أسهم شركا"ناسداك"شهدتها بورصة األسهم األميركية 

يناير /وشهد االقتصاد اإلسرائيلي خالل كانون الثاين. التكنولوجيا املتطورة

فبراير إغالق الكثير من شركات التكنولوجيا املتطورة، وفصل الكثيرين من /وشباط

  29.العمال يف هذا القطاع

وقد عبر بنك إسرائيل، يف وقت مبكر، عن قلقه إزاء التأثير احملتمل لالنتفاضة 

وصرحت مديرة دائرة العملة . يف هذا القطاع، ويف االقتصاد اإلسرائيلي بصورة عامة

إذا تفاقمت احلوادث األمنية، فمن املتوقع أن يلحق الضرر : "الصعبة يف بنك إسرائيل

ث تراجع يف تدفق رؤوس األموال لفروع التكنولوجيا أيضاً بالقطاع املايل، وأن يحد

، األمر الذي سيسبب ضغوطاً على سوق العملة الصعبة وسوق (Hi-Tech)املتطورة 

كذلك توقعت مديرة دائرة العملة الصعبة  30."األسهم وانخفاضاً يف سعر صرف الشيكل

أسهم شركات أن يلحق ضرر فادح بصناعة التكنولوجيا املتطورة جراء تقلبات أسعار 

، األمر الذي من شأنه أن "ناسداك"التكنولوجيا املتطورة يف بورصة األسهم األميركية 

يخفف تدفق االستثمارات يف هذا القطاع، وأن يوجد صعوبات يف نشاط الشركات 
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ظهور بوادر لهذا التأثير يف تدين االستثمارات األجنبية يف "العاملة فيه، وأشارت إىل 

  31."هبوط أسعار األسهم اإلسرائيليةبورصة تل أبيب، و

االستثمارات " هروب"عالوة على ذلك، تتخوف أوساط بنك إسرائيل من 

وقد . األجنبية، ومن االنعكاسات احملتملة ملثل هذا التطور على االقتصاد اإلسرائيلي

ركز بنك إسرائيل على هذا اجلانب يف تقريره عن االستثمارات األجنبية يف إسرائيل 

اآلثار التي " يديعوت أحرونوت"يف ووصف أحد املعلقين االقتصاديين . 2000سنة 

ستنجم عن ذلك بقوله إن املستثمر األجنبي، عندما يأخذ أمواله ويهرب، سيرتفع الطلب 

على العملة الصعبة وسيرتفع سعرها، وهذا األمر سيتسبب بخفض سعر الشيكل، 

إذا أراد املستثمرون، ألسباب أمنية مثالً، االنتقال إىل "وسيؤدي إىل تضخم متزايد 

الغرب، فسيصفّون احتياطنا من العملة الصعبة، وسيرتفع سعر العملة الصعبة ارتفاعًا 

  32."هناك إذاً ما يدعونا إىل التخوف. شديداً

وقد شهدت أسعار العمالت الصعبة تقلبات مهمة خالل األشهر املاضية، ومال 

رف، وبلغ يف سعر الدوالر إىل االرتفاع، بينما ارتفع حجم االجتار بالدوالر بين املصا

وقدرت األوساط املصرفية اإلسرائيلية أن  33.بعض الفترات مليار دوالر أو أكثر يومياً

شيكالت، وعللت  4.23شيكالت و 4.19سعر الدوالر سيتراوح يف املدى القريب بين 

إن أسباب ارتفاع سعر الدوالر ازدادت، ومنها انهيار الوضع األمني، "ذلك بقولها 

تقلص دفق رؤوس ] باإلضافة إىل[يف البلد ويف اخلارج،  وهبوط أسعار األسهم

األموال األجنبية إىل البلد، واستمرار تقلص الفجوة يف نسب الفوائد بين إسرائيل 

  34."والواليات املتحدة

  

  املناطق الصناعية

  "احلدودية"
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، القائمة "احلدودية"كان لالنتفاضة أيضاً تأثير مباشر يف املناطق الصناعية 

ثمارات إسرائيلية وأيد عاملة فلسطينية، والتي أنشئت يف األراضي احملتلة على است

وهي تسمى، بصورة غير دقيقة، بـ . ، ثم وسعت وزيدت بعد اتفاق أوسلو1967بعد سنة 

ألن معظمها يقع على احلدود بين إسرائيل ومناطق السلطة الوطنية " احلدودية"

: ومن هذه املناطق. ناطق الفلسطينيةالفلسطينية، لكن قسماً منها يقع يف عمق امل

على حدود قطاع " كرين"و" إيريز"يف منطقة نابلس؛ " بُرقان"شمايل القدس؛ " عَطَروت"

  .داخل القطاع" نِفيه دكاليم"غزة؛ 

أدت االنتفاضة إىل عرقلة العمل يف هذه املناطق، إىل حد الشلل يف بعض 

ها، ونقل بعض املصانع إىل وجنم عن ذلك إفالس بعض املصانع وإقفال. األحيان

  .داخل إسرائيل أو إىل اخلارج، ووقف خطط التوسيع أو إلغائها

وكان رئيس احتاد الصناعيين يف القدس، موتي تبربرغ، حذر منذ أواخر 

، والتي "عَطَروت"يناير املاضي، من أن املئتي مصنع القائمة يف منطقة /كانون الثاين

االقتصادي، مضيفاً أن املصانع القائمة فيها  عامل، على وشك االنهيار 4000توظف 

مليون شيكل، نظراً إىل  300مبلغاً إجمالياً يعادل " احلوادث األمنية"خسرت منذ بداية 

من املستخدمين يف % 50وذكر تبربرغ أ،  35%.50أن مبيعاتها انخفضت بنسبة 

. يف املنطقةاملصانع توقفوا عن اجمليء إىل أماكن العمل جراء تدهور الوضع األمني 

، ولذا "مستوطنة"الصناعية بأنها " عَطَروت"كما أن السلطة الفلسطينية تصنّف منطقة 

فقد فرضت مقاطعة على شراء السلع منها، شأن مناطق صناعية أُخرى تتركز فيها 

إىل جانب ذلك، ذكر تبربرغ أنه تم منذ بداية  36.مصانع عائدة بملكيتها إلسرائيليين

مليون شيكل  120فيذ استثمارات يف املنطقة الصناعية بقيمة االنتفاضة تأجيل تن

  37.كانت خمصصة إلنشاء مصانع جديدة وتوسيع املصانع القائمة
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إذ ذكر تقرير نشر . أمّا املناطق الصناعية األُخرى فإنها تعاين أوضاعاً مشابهة

ضة لقد أدخلت االنتفا: "عن أوضاعها الراهنة يف ظل االنتفاضة" هآرتس"يف صحيفة 

إىل هذه املناطق الصناعية بعداً جديداً من عدم االستقرار يدفع كل من يستطيع 

إن عدداً من رجال األعمال الذين طلب منهم يف بداية . )ينفد بجلده(مغادرتها إىل أن 

االنتفاضة التمهل وعدم اتخاذ قرار باإلخالء، بدأ يعلن اآلن أن املهلة انتهت، وعندما 

منية تفترض يف خطة عملها أن الوضع احلايل سيستمر، صعودًا بُلِّغ أن املؤسسة األ

  38."وهبوطًا، حتى نهاية السنة على األقل، بدأت املشاريع تتسلل إىل اخلارج

باإلضافة إىل اخلسائر املادية، التي كان من مظاهرها أيضاً تدين إيجارات 

دول املساحات اخملصصة إلقامة املصانع يف هذه املناطق إىل احلضيض، وع

مستثمرين عن خطط إلقامة مشاريع فيها، يتبين أن املفهوم الذي قامت هذه املناطق 

داللة ذلك أن املستثمرين : "ويف هذا الصدد يقول التقرير نفسه. عليه تزعزع هو أيضاً

الذين أتوا املناطق الصناعية القائمة على خط احلدود مع السلطة الفلسطينية، وهم 

ألعمال مربحة، يعترفون بفشل املفهوم ويبحثون عن يحسبون أن أمامهم فرصة 

  39."وعلى الرغم من أن املفهوم مل ينهر تماماً، فإنه أصيب بضربة قاصمة. بدائل
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