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 تأثير انتفاضة األقصى
 يف االقتصاد اإلسرائيلي

  فضل مصطفى النقيب
، كان االقتصــــــاد 2000حين اندلعت انتفاضــــــة األقصــــــى يف أواخر أيلول/ســــــبتمبر 

كان ينمو بمعدالت عالية، اإلســــرائيلي يمر بفترة نمو وتطور وازدهار. فاإلنتاج القومي 
ومســـتوى الفرد كان يتحســـن بشـــكل مطرد. ولقد جاء تأثير االنتفاضـــة ســـريعاً، إذ توقف 
النمو كلياً، ثم حتول إىل تراجع وكســــــــاد، وأخذ الفرد اإلســــــــرائيلي يخســــــــر من دخله ومن 

  املستوى الذي حصل عليه طوال فترة االزدهار املاضية. كما أخذ معدل البطالة يزداد.
قع الكثيرون أن تؤدي هذه اخلســـائر االقتصـــادية إىل قيام معارضـــة يف الشـــارع تو

اإلســــــــرائيلي لســــــــياســــــــة احلكومة امللتزمة باملواجهة العســــــــكرية مع االنتفاضــــــــة بهدف 
القضــاء عليها، وإىل تصــاعد الدعوات إىل اإلقالع عن تلك الســياســة واســتبدالها بالعودة 

. فلقد إىل املفاوضـــــــــــات الفورية مع الفلســـــــــــطينيين . لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً
ازداد تأييد املواطن اإلسرائيلي ألحزاب اليمين امللتزمة بخيار سحق االنتفاضة بالقوة. 

) عن هزيمة ســــــــــاحقة حلزب 2003وأســــــــــفرت االنتخابات األخيرة (كانون الثاين/يناير 
  العمل الذي تبنت قيادته سياسة العودة إىل املفاوضات.

بين اجتاهات النشــــــاط االقتصــــــادي والنشــــــاط الســــــياســــــي تطرح عدة هذه املفارقة 
  أسئلة مهمة:

هل كان حجم اخلســـــــــــائر االقتصـــــــــــادية التي جنمت عن االنتفاضـــــــــــة قليالً نســـــــــــبياً، 
وبالتايل فإن ضـــــــررها هامشـــــــي ال يرقى إىل تكوين موقف ســـــــياســـــــي معاد للســـــــياســـــــة 

  املسؤولة عنها؟
الشعب اإلسرائيلي تنظر إليها على أنها  أم أن حجم اخلسائر كان كبيراً، لكن أغلبية

الثمن الذي ال بد من دفعه لقاء سياسة املواجهة العسكرية الناجحة، والتي ستتمكن من 
القضـــــــاء على االنتفاضـــــــة بوقت قصـــــــير وبشـــــــكل يتيح إلســـــــرائيل فرض شـــــــروطها على 

  الفلسطينيين؟
 النســـبي وما هي توقعات املســـتقبل؟ هل ســـتظل اخلســـائر االقتصـــادية على حجمها

الراهن إذا ما اســتمرت االنتفاضــة؟ وهل ســتبقى نظرة أغلبية الشــعب اإلســرائيلي إىل تلك 
  األضرار ثابتة ال تتغير؟

ســـــــــــنحاول يف هذه الدراســــــــــــة عرض األداء االقتصــــــــــــادي يف إســـــــــــرائيل منذ اندالع 
                                                            

)(   كندا. -أستاذ االقتصاد يف جامعة واترلو  
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، للخروج بمؤشـــرات تســـاعد يف اإلجابة عن األســـئلة 2002االنتفاضـــة حتى نهاية ســـنة 
  ة.املطروح

  أداء االقتصاد اإلسرائيلي منذ
  2000تشرين األول/أكتوبر 

  2002حتى نهاية سنة 
، كان االقتصــــــاد 2000أيلول/ ســــــبتمبر  28عندما اندلعت انتفاضــــــة األقصــــــى يف 

اإلســـــــــرائيلي قد مر بعشـــــــــرة أعوام من النمو واالزدهار، حتى إن مســـــــــتوى معيشـــــــــة الفرد 
اإلســـــــــرائيلي ارتفع إىل املســـــــــتوى القائم يف الدول الصـــــــــناعية الغنية. ولقد تم هذا النمو 
الكبير بفضـــــــــــل ثالثة عوامل: األول هو تدفق نحو مليون مهاجر جديد (من دول االحتاد 

لســــــابق) يتمتعون بمؤهالت علمية ومهنية عالية، وتم اســــــتيعابهم بفضــــــل الســــــوفياتي ا
تدفق عشـــــــرة مليارات دوالر من القروض التي حصـــــــلت عليها إســـــــرائيل بأســـــــعار فائدة 
منخفضـــة بفضـــل الضـــمانات األميركية. والثاين هو عملية التســـوية الســـلمية يف الشـــرق 

ت بتوقيع اتفاق أوســلو بين ، وترســخ1991األوســط التي انطلقت من مؤتمر مدريد ســنة 
، ثم بتوقيع معاهدة 1993منظمة التحرير الفلســـــــــــطينية واحلكومة اإلســـــــــــرائيلية ســـــــــــنة 

إعادة ". فلقد كان من إجنازات تلك العملية 1994وادي عربة بين األردن وإسرائيل سنة 
ل و، إذ تم إلغاء العمل ببنود املقاطعة الثانوية إلســــــــرائيل من د"تأهيل إســــــــرائيل عاملياً

)، وإقامة عالقات دبلوماســـــــية واقتصـــــــادية بين 1996جملس التعاون اخلليجي (ســـــــنة 
فريقيا وآســــــــيا، ثم إقدام الشــــــــركات متعددة اجلنســــــــيات على أإســــــــرائيل والكثير من دول 

االســـــــــتثمار يف إســـــــــرائيل. أمّا العامل الثالث، فكان عملية اإلصـــــــــالح االقتصـــــــــادي التي 
وأخذت يف مطلع التســـــــعينات حتقق إجنازات  1985تبنتها احلكومة اإلســـــــرائيلية ســـــــنة 

مهمة على طريق تقليص العجز يف ميزانية احلكومة، ويف ميزان املدفوعات التجاري، 
وعلى طريق دمج االقتصـــــــاد اإلســـــــرائيلي يف األســـــــواق العاملية، وخصـــــــوصـــــــاً بعد إقدام 

ة من احلكومة على اتخاذ خطوات كبيرة على طريق اخلصــــــخصــــــة وحترير الســــــوق املالي
  كثير من القيود املفروضة عليها.

أحدثت هذه العوامل الثالثة جمتمعة فورة اقتصـــادية هائلة يف إســـرائيل طوال عقد 
التســـــــــــعينات من القرن العشـــــــــــرين. ففي النصـــــــــــف األول من العقد كان معدل نمو الناجت 

، إىل أن أصــبح %4 -  %3، وبلغ يف النصــف الثاين %6 -  %5احمللي اإلجمايل يصــل إىل 
دوالر أميركي ســـــنوياً يف نهاية العقد،  000.18متوســـــط دخل الفرد اإلســـــرائيلي يقارب 

  متفوقاً بذلك على دخل الفرد اإلسباين أو اليوناين أو النيوزيلندي.
، حتى إن معدل النمو 2000ارتفع النمو االقتصـــــــــــادي ارتفاعاً واضـــــــــــحاً يف ســـــــــــنة 

؛ وهي نسبة عالية جداً %8 -  %7 من السنة إىل السنوي وصل يف األشهر التسعة األوىل
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تذكّر بالفورة االقتصـــــــادية التي عاشـــــــتها دول جنوب شـــــــرق آســـــــيا قبل األزمة األخيرة، 
وباملعدالت العالية للنمو يف الصـــــين. ومع اندالع االنتفاضـــــة توقف النمو، وأصـــــبح يف 

 -  %7كل الســـنة من األشـــهر الثالثة األخيرة من الســـنة ســـالباً بشـــكل قلص معدل النمو ل
. وقدر البنك املركزي اإلســرائيلي خســارة إســرائيل من جراء ذلك يف حدود %4.6إىل  8%

  )1(ملياري دوالر.
 2001بعد ذلك، اســـــتمر النمو الســـــلبي للناجت احمللي اإلجمايل اإلســـــرائيلي لســـــنتي 

  ).1نظر اجلدول رقم ا( 2002و
، على 2002و 2001ليس من الســــــــهل تقدير حجم اخلســــــــائر االقتصــــــــادية لســــــــنتي 

أســـــاس أن ذلك يعتمد على ما كان ســـــيكون عليه الوضـــــع يف تينك الســـــنتين لو مل حتدث 
كما كان عليه  %8 - %7االنتفاضــة. هل كان معدل النمو ســيســتمر باحلدود العالية من 

ســـــــــــيعود إىل ما كان عليه يف  ؟ هل كان2000يف األشـــــــــــهر التســـــــــــعة األوىل من ســـــــــــنة 
  ؟%4 - %3و %6 - %5التسعينات ما بين 

على  %5ولقــد اخترنــا معــدل  .)Scenarioال بــد هنــا من أن نفترض توقعــاً معينــاً (
أســــــــــــاس أن هذا هو، تقريباً، متوســـــــــــط معقول إذا أخذنا يف االعتبار ما كان عليه معدل 

خســـارة إســـرائيل االقتصـــادية لســـنة النمو طوال فترة التســـعينات. وهذا التوقع يعني أن 
مليار دوالر. واخلســــارة  7.12كانت  2002مليارات دوالر، ولســــنة  6كانت نحو  2001

من الناجت اإلجمايل لتلك الســــــنة، بينما تســــــاوي اخلســــــارة الثانية  %9.5األوىل تســــــاوي 
  ).2نظر اجلدول رقم ا( 2002من الناجت احمللي اإلجمايل لسنة  %12نحو 

هذه أرقام عالية نســـــــــــبياً، لكنها تتفق مع حجم اخلســــــــــــارة التي جاءت يف تقارير 
 %9.2مكتب اإلحصـــــاء املركزي اإلســـــرائيلي، التي تقدر خســـــارة الفرد اإلســـــرائيلي بنحو 

  )2(.2001قياساً بسنة  2002لسنة  %3، و2000قياساً بسنة  2001من دخله لسنة 
ور باألســــــــعار احلقيقية، إذ تناقص ولقد تســــــــببت هذه اخلســــــــائر بتراجع معدل األج

، وكذلك تراجع حجم %4.5بمقدار  2002وســـــــــــنة  2001متوســـــــــــط أجر الفرد يف ســـــــــــنة 
. وهذا ما حدث أيضاً على %8بمقدار  2002، وسنة %6.2بمقدار  2001االستثمار سنة 

)، وارتفع معدل البطالة حتى وصـــــــل 1رقم  نظر اجلدولاصـــــــعيد الصـــــــادرات والواردات (
  .2002سنة  %4.10إىل 

  تأثير االنتفاضة
  يف االقتصاد اإلسرائيلي

من اخلطأ القول إن اخلســـائر التي حتدثنا عنها إنما حدثت كلها بســـبب االنتفاضـــة. 
فمن املعروف أن االنتفاضــــــة اندلعت يف الوقت الذي أخذ االقتصــــــاد العاملي يجنح نحو 

وأوروبا؛ ولهذا تأثير تباطؤ يف النمو وبعض الكســـاد، وخصـــوصـــاً يف الواليات املتحدة 
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مهم يف االقتصــــــــــــــاد اإلســـــــــــرائيلي الـــذي ازداد انـــدمـــاجـــه يف األســـــــــــواق العـــامليـــة طوال 
التسعينات. كذلك، فإن لألزمة العاملية الكبيرة التي عانت من جرائها صناعات التقنية 
العالية، تأثيراً قوياً يف االقتصـــــــــاد اإلســـــــــرائيلي الذي أصـــــــــبح نموه يعتمد عليها بشـــــــــكل 

وخصــــــوصــــــاً يف جمال التصــــــدير. ولهذا، فال بد من التدقيق يف القنوات التي تؤثر كبير، 
  اإلسرائيلي، وهي: بها االنتفاضة بشكل مباشر يف االقتصاد

  العمال الفلسطينيون يف إسرائيل
تتســبب االنتفاضــة بانقطاع جزئي، وأحياناً كلي، يف وصــول العمال الفلســطينيين 

األمر الذي يعوق اإلنتاج    )3(ســــتعمرات االســــتيطانية،إىل مواقع عملهم يف إســــرائيل وامل
اإلســـــــــــرائيلي، وخصـــــــــــوصــــــــــــــاً يف قطـــاعي البنـــاء والزراعـــة، حيـــث يعمـــل معظم العمـــال 

). لكن تأثير هذا العامل يظل حمدوداً، على أســـــاس أن 3نظر اجلدول رقم االفلســـــطينيين (
ي، ومســاهمتهما يف هذين القطاعين ليســا من القطاعات املهمة يف االقتصــاد اإلســرائيل

). ولقــد بــدأت إســـــــــــرائيــل منــذ 4نظر اجلــدول رقم ا( %10النــاجت احمللي اإلجمــايل أقــل من 
مطلع التســـعينات باالســـتعاضـــة عن العمال الفلســـطينيين بعمال أجانب (آســـيويين ومن 

  رومانيا وتركيا).
  تقليص حجم الصادرات اإلسرائيلية

  إىل الضفة الغربية وقطاع غزة
ضــة بتقليص حجم االســتيراد الفلســطيني من إســرائيل. وهناك تقدير تتســبب االنتفا

لكن ذلك ال يفســـر    )4(.2002و 2001يف ســـنتي  %50بأن حجم هذا االســـتيراد انخفض 
االنخفاض الكبير الذي حدث يف حجم الصــــادرات اإلســــرائيلية خالل عامي االنتفاضــــة 

 الضفة والقطاع ال يتجاوز )، على أساس أن ما تصدره إسرائيل إىل1نظر اجلدول رقم ا(
  من جمموع صادراتها. 7% - 6%

  السياحة
. فبعد أن كانت  ال شــــــــــــك يف أن تأثير االنتفاضــــــــــــة يف قطاع الســـــــــــياحة كان فورياً

) نتيجة عوامل دينية، حتى بلغ 2000الســــياحة انتعشــــت كثيراً يف الســــنة األلفية (ســــنة 
سائح، هبط هذا العدد  000.225متوسط عدد السياح الشهري يف األشهر التسعة األوىل 

سائح يف الشهر العاشر، واستمر يف التراجع إىل أن وصل يف نهاية سنة  000.150إىل 
ســــــــــــائح فقط. وقد انعكس ذلك على ما يقدمه قطاع الســـــــــــياحة من  000.50إىل  2002

دخــل يف ميزان املــدفوعــات التجــاري؛ فبعــد أن كــان يقــدم نحو مليــار دوالر كــل ثالثــة 
  )5(فض ذلك الدخل إىل أقل من النصف.أشهر، انخ

  اإلنفاق العسكري
جنم عن االنتفـــاضــــــــــــــة وال ريـــب زيـــادة يف اإلنفـــاق العســـــــــــكري. ومع أن امليزانيـــة 
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احلكومية ال توضح ذلك بشكل مباشر، إالّ إن هناك تقديرات تشير إىل أن هذه الزيادة قد 
  )6(من الناجت احمللي اإلجمايل يف السنة. %1تصل إىل 

  ستقرارعدم اال
من الواضح أن حجم اخلسائر احملتملة من القنوات األربع التي ذكرناها حتى اآلن 
. ولهذا فإن أهم ما يتسبب باخلسائر االقتصادية من جراء االنتفاضة هو ما  ليس كبيراً
تشيعه من أجواء عدم االستقرار التي ال تشجع على االستثمار، سواء احمللي أو األجنبي. 

، ويف ســـــــــنة %6.2بمقدار  2001ســـــــــتثمار احمللي، فقد تراجع يف ســـــــــنة بالنســـــــــبة إىل اال
. أمّا بالنســـــــبة إىل االســـــــتثمار األجنبي، فبينما كان يصـــــــل إىل %8تراجع بمقدار  2002

، تراجع إىل أقل من 2000أكثر من مليار ونصــف مليار دوالر يف الربع الثالث من ســنة 
نصـــف مليار دوالر يف الربع األخير من الســـنة نفســـها، ثم عاد فارتفع بعض الشـــيء يف 

، حتى إنه أصــبح ســالباً يف الربع األخير 2002، ليعود إىل التراجع يف ســنة 2001ســنة 
  )7(.2002من سنة 

من الصـــــــعب معرفة مدى تأثير هذه القنوات املباشـــــــرة لالنتفاضـــــــة يف االقتصـــــــاد 
إلســـــــرائيلي قياســـــــاً بتأثير الكســـــــاد الذي أصـــــــاب االقتصـــــــاد العاملي واألزمة التي حلت ا

بصــــــــــناعات التقنية العالية. وإذا أردنا إعطاء فكرة تقريبية عن مدى تأثير االنتفاضــــــــــة 
وحدها، ال بد من إجراء توقع آخر نفترض فيه أن نمو االقتصـــاد اإلســـرائيلي، يف ســـنتي 

نفســـها التي تباطأ بها متوســـط نمو االقتصـــاد العاملي، ، تباطأ بالنســـبة 2002و 2001
: متوسط اقتصاد الدول الصناعية الغنية التي لها تأثير قوي يف  وبشكل أكثر تخصيصاً
االقتصــــاد اإلســــرائيلي. وعند مقابلة أداء االقتصــــاد اإلســــرائيلي الواقعي بذلك الذي كان 

ناعية نفســــــــــها، لوجدنا أن يمكن أن يكون عليه لو أنه نما بنســــــــــبة متوســــــــــط الدول الصــــــــــ
  )8(اخلسارة الناجمة هي بسبب االنتفاضة فقط.

 6.7، و2001مليارات دوالر ســـــــــــنة  3أن تلك اخلســــــــــــائر بلغت  2يبين اجلدول رقم 
. وعند مقابلة ذلك بالتوقع األول نســــــــــتنتج أن االنتفاضــــــــــة 2002مليارات دوالر ســــــــــنة 
. وهذا 2002من خســائر ســنة  %60، و2001من خســائر ســنة  %48مســؤولة عما نســبته 

مؤشــــر مهم جداً، على أســــاس أنه يؤكد أن تأثير االنتفاضــــة يزداد على الرغم من حتســــن 
. والواقع أن ذلك غير 2002أوضـــــــــــاع االقتصـــــــــــاد العاملي الذي اســـــــــــتعاد عافيته ســـــــــــنة 

مســـــتغرب، إذ إن من أهم عوامل تأثير االنتفاضـــــة يف االقتصـــــاد اإلســـــرائيلي، كما رأينا، 
تشـــــــــــيعـه من أجواء عـدم االســـــــــــتقرار، ومـا ينجم عن ذلـك من هبوط يف النشــــــــــــاط هو مـا 

كانت أعنف كثيراً من حيث  2002االستثماري احمللي واألجنبي. ومن الواضح أن سنة 
املواجهات العســـكرية. فالعمليات النوعية للمقاومة، والتي أحلقت خســـائر كبيرة بجنود 

، عملية اخلليلو، عيون احلراميةوعملية ، عين عريكاجليش اإلســـــــــــرائيلي، مثل عمليات 
. كما أن قدرة املقاومة على 2002، جرت كلها ســـــنة تفجير دبابات امليركافاوعمليات 
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االسـتمرار بعد أن قام اجليش اإلسـرائيلي بإعادة احتالل معظم مدن الضـفة الغربية، يف 
وعلى أن  ، دلت على أن االنتفاضـــة ســـتســـتمر،2002آذار/مارس، ثم يف حزيران/يونيو 

  )9(املقاومة قادرة على التكيف إزاء أصعب الظروف.
كان أقوى منه  2002ويؤكد البنك املركزي اإلســــرائيلي أن تأثير االنتفاضــــة ســــنة 

إن حتليل دائرة األبحاث يف البنك املركزي "، إذ ورد يف تقريره األخير: 2001يف ســــــــنة 
عندما كانت االنتفاضـــــــــــة وأزمة صـــــــــــناعات  2001يدل على أنه بعكس ما حدث ســـــــــــنة 

كانت  2002التقنية العالية مسؤولتين بشكل متساو عن خسائر اإلنتاج، فإنه يف سنة 
  )10("االنتفاضة هي املسؤولة عن اجلزء األكبر من اخلسائر.

من ناحية أُخرى، فإن أهمية التأثير الســـــــــلبي النتفاضـــــــــة األقصـــــــــى يف االقتصـــــــــاد 
 2002و 2001يقارَن أداء االقتصــــاد اإلســــرائيلي يف ســــنتي  اإلســــرائيلي تتضــــح عندما

اإلســـرائيلية الســـابقة، وبأدائه  -  بأدائه خالل الســـنوات التي جرت فيها احلروب العربية
  يف سنوات االنتفاضة األوىل.

هناك حقيقتان تظهران بصـــــــــــورة جلية عند عقد مثل هذه املقارنة كما يتبين من 
اإلسرائيلية كانت كلها تقود إىل تسريع  -  حلروب العربية. األوىل هي أن ا5اجلدول رقم 

التي احتفظ فيها االقتصاد بنسبة النمو  1956نمو االقتصاد اإلسرائيلي (ما عدا حرب 
نفســـــــــــها)، يف حين أن االنتفاضــــــــــــة األوىل والثانية تســـــــــــببتا بتقليص نمو االقتصــــــــــــاد 

 ن تأثير االنتفاضـــــــــــة األوىل يفاإلســـــــــــرائيلي. أّما احلقيقة الثانية، فهي الفارق الكبير بي
االقتصـــــاد اإلســـــرائيلي وبين تأثير االنتفاضـــــة الثانية فيه. فلقد تســـــببت األوىل بتراجع 

يف العام الثاين، مع بقاء النمو يف كال  %1يف العام األول، و %3نمو االقتصـــــــــــاد بمقدار 
. أمّا االنتفاضــــــــــة الثانية، فإنها تســــــــــببت بتراجع النمو بمق يف  %3.7دار العامين موجباً

. ويجب أن  %1.0العام األول، و يف العام الثاين، وأصـــــــــــبح النمو يف كال العامين ســـــــــــالباً
نالحظ هنا أن النمو الســـــــالب يف عامين متتاليين، باألســـــــعار احلقيقية، يحدث أول مرة 

  )11(يف تاريخ إسرائيل.
ســــــــــــة، كــل ذلــك يوفر لنــا إمكــان اإلجــابــة عن الســـــــــــؤال الــذي طرحنــاه يف بــدايــة الــدرا

واملتعلق باحلجم النســـــــــــبي للخســـــــــــائر التي مني بها االقتصـــــــــــاد اإلســـــــــــرائيلي من جراء 
انتفاضـــــة األقصـــــى. فمن الواضـــــح أن اخلســـــائر كانت كبيرة، وتأثيرها مل يكن هامشـــــياً 
بأي مقياس. وهنا تظهر أهمية الســؤال الثاين عن الســبب الذي جعل الناخب اإلســرائيلي 

ملسؤولة عن هذه اخلسائر، عبر سياستها املصرة على يزيد يف تأييده حلكومة شارون ا
التصــعيد العســكري بهدف القضــاء التام على االنتفاضــة ورفض الدخول يف مفاوضــات 

  سياسية مع الفلسطينيين.
قبل الشــــــــروع يف حماولة اإلجابة عن هذا الســــــــؤال، ال بد من التذكير بحقيقة مهمة 

ومتطور، والبيروقراطية اإلســـــــــرائيلية  جداً، وهي أن االقتصـــــــــاد اإلســـــــــرائيلي كبير وغني
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عاقلة، وحتكم بأسلوب خاضع للمساءلة واحملاسبة وسيادة القانون. ولهذا، فإن حجم 
اخلسائر االقتصادية ال يستدعي بالضرورة تغيير سياسة احلكومة املسؤولة عنه، إذ إن 

ن عة بأمثل هذا التغيير ال يحدث إالّ عندما تصـــــــــــبح أغلبية الشـــــــــــعب اإلســـــــــــرائيلي مقتن
اخلســــائر االقتصــــادية ال تشــــكل تكلفة ال بد من دفعها ثمناً لســــياســــة احلكومة الناجحة، 

  لكنها يف الواقع تكلفة سياسة احلكومة الفاشلة.

  التداعيات السياسية
  لتأثير انتفاضة األقصى
  يف االقتصاد اإلسرائيلي

عيد طبعاً، إن أول تداعيات تأثير انتفاضــــــــــة األقصــــــــــى االقتصــــــــــادي كان على صــــــــــ
ميزانية احلكومة. فتراجع النمو وارتفاع عدد العاطلين عن العمل يقودان، تلقائياً، إىل 
انخفاض يف الضــــــرائب، وبالتايل إىل تقليص واردات احلكومة. ويف الوقت نفســــــه، فإن 
ازدياد اإلنفاق العســــكري يزيد يف مصــــاريف احلكومة؛ وهذه الفجوة بين دخل احلكومة 

يف امليزانية. ولقد ارتفع هذا العجز بتأثير االنتفاضـــــــــــة؛ فبينما  وإنفاقها تقود إىل عجز
، عاد فارتفع ســــــــنة 2000، حتى إنه اختفى تقريباً ســــــــنة 1996كان يتراجع منذ ســــــــنة 

ســـــــــــنــة  %4من النــاجت احمللي اإلجمــايل، ثم ارتفع إىل  %7.3، إىل أن وصـــــــــــــل إىل 2001
2002.  

عندما واجهت حكومة الوحدة الوطنية، برئاســــة شــــارون، مشــــكلة ارتفاع العجز يف 
ميزانية احلكومة، كان أمامها أربعة خيارات ملعاجلتها. اخليار األول هو االســــتدانة من 
الســــــــوق عن طريق بيع ســــــــندات حكومية. ومشــــــــكلة هذا اخليار أنه يقود إىل التنافس مع 

دخار احملدودة بشــــــــــكل يرفع أســــــــــعار الفائدة، الشــــــــــركات اخلاصــــــــــة يف شــــــــــأن أموال اال
وبالتايل تكلفة االســـــــتثمار، األمر الذي يضـــــــعف النشـــــــاط االقتصـــــــادي ويفاقم الكســـــــاد. 
اخليار الثاين هو االســـــــتدانة من البنك املركزي. ومشـــــــكلة هذا اخليار أنه يقود إىل زيادة 

 جتربة قاســــية يف يف حجم النقود، وبالتايل إىل التضــــخم وارتفاع األســــعار. وإلســــرائيل
اســـــــــــتعمال هذين اخليارين حلل أزمة العجز يف امليزانية، إذ إنها اســـــــــــتعملتهما بشـــــــــــكل 
مكثف يف الســــــبعينات والثمانينات (وخصــــــوصــــــاً اخليار الثاين)، ونتجت منهما أضــــــرار 
كبيرة جتلت يف اســـتشـــراء مشـــكلة التضـــخم واالرتفاع املســـتمر لألســـعار الذي وصـــل إىل 

يف منتصــف الثمانينات. أمّا اخليار الثالث فهو زيادة الضــرائب.  ســنوياً %300أكثر من 
ومشكلة هذا اخليار أنه يقلص حجم الدخل املتاح للمواطنين، وبالتايل قوتهم الشرائية، 
ويعمل على تفاقم الكساد. ولهذا، كان على احلكومة أن تعمل بشكل جدي على استعمال 

عســــــكري. وعند اعتبار هذا اخليار وقع خالف اخليار الرابع، تقليص حجم اإلنفاق غير ال
بين احلزبين الرئيســـــــــــيين يف االئتالف احلكومي. فــالليكود يريــد تخفيض املصــــــــــــاريف 
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االجتماعية (عالوات األطفال، ومســــاعدات العاطلين عن العمل، ومعاشــــات التقاعد) من 
نما يدون مس الدعم احلكومي لســــكان املســــتعمرات االســــتيطانية يف الضــــفة والقطاع، ب

يريد حزب العمل أن يكون القســـــــم األكبر من تخفيض اإلنفاق احلكومي من حصـــــــة دعم 
  املستعمرات االستيطانية.

لنالحظ هنا أن اخلالف بين قطبي حكومة الوحدة الوطنية، والذي أدى إىل انهيار 
التآلف وخروج حزب العمل من احلكومة والدعوة إىل انتخابات جديدة، مل يكن يف شأن 

  املواجهة العسكرية مع االنتفاضة، وإنما كان يتعلق بتوزيع تكاليفها.سياسة 
لكن املعركة االنتخابية مل تدر بشأن توزيع تكاليف سياسة احلكومة، وإنما بشأن 

 -  بن  يف حزب العمل أطاح قيادة بنيامينالســـــــياســـــــة نفســـــــها. فلقد حدث شـــــــبه انقالب 
ي عارض ســــياســــة احلكومة الرافضــــة إليعيزر، وجاء بقيادة جديدة لعمرام متســــناع، الذ

إلجراء أي مفاوضــات مع الفلســطينيين قبل توقف االنتفاضــة، وأبدى اســتعداده للدخول 
يف مفاوضـــات فورية. كما أنه حدد مدة عام لهذه املفاوضـــات، وإذا مل يتم التوصـــل إىل 
اتفـــاق مع الفلســـــــــــطينيين يف آخره، ســـــــــــيقوم عنـــدهـــا بـــانفصــــــــــــــال أحـــادي اجلـــانـــب مع 

  )12(."خطة متسناع"ين، وهو ما عرف باسم الفلسطيني
إن انتقال متســناع باخلالف مع الليكود من خالف يف شــأن من يدفع ثمن ســياســة 
حكومة الوحدة الوطنية الهادفة إىل القضـــــــــــاء على االنتفاضـــــــــــة، إىل خالف فيما يتعلق 
 بماهية هذه الســياســة، تم بشــكل ســريع مل يحظ بتأييد كل أجنحة حزب العمل، وبالتايل
مل يكتســـــب صـــــدقية ترقى به إىل موقف ســـــياســـــي واضـــــح يكرس احلزب بديالً مقنعاً من 
الليكود يف نظر الناخب اإلســـــــــــرائيلي. ولهذا، يمكن القول إن من أســـــــــــباب النجاح الهائل 
الــذي حققــه الليكود يف االنتخــابــات عــدم وجود بــديــل حقيقي منــه. ومن نــاحيــة أُخرى، 

شـــــــــــعر خاللها الناخب اإلســـــــــــرائيلي بأن فرص جرت االنتخابات يف أجواء ســـــــــــياســـــــــــية 
. فأجواء التحضـــــــــير للحرب ضـــــــــد العراق،  اســـــــــتمرار االنتفاضـــــــــة أصـــــــــبحت ضـــــــــئيلة جداً
واصـــــــــــطفاف معظم الدول العربية وراء الواليات املتحدة، والتأييد املطلق الذي منحته 

ية كاإلدارة األميركية لســـياســـة شـــارون، ثم خنوع الســـلطة الفلســـطينية لإلمالءات األمير
وتخليها عن االنتفاضــــــــــة، بعد أن أعاد اجليش اإلســــــــــرائيلي احتالل معظم مدن الضــــــــــفة 
الغربية وقراها وخميماتها، كل هذه األجواء زجت االنتفاضــــة يف وضــــع صــــعب للغاية؛ 
فهي بال قيادة ســـــــياســـــــية، ومن دون دعم عربي، ولها عداء دويل. ولهذا، يمكن القول إن 

ل تضــــافر عوامل ســــياســــية، داخلية وخارجية، أقنعت انتصــــار الليكود كان أيضــــاً بفضــــ
الناخب اإلســــــــــرائيلي بأن الهدف الذي أعلن شــــــــــارون عند اســــــــــتالمه احلكم أنه ســــــــــيجلب 
األمان والسالم إلسرائيل سيتحقق بفضل األوضاع املستجدة، وليس عليه إالّ أن ينتظر 

ملنطقـــة بضـــــــــــعـــة أســـــــــــــابيع حتى تبـــدأ احلرب ضـــــــــــــد العراق وتعيـــد أميركـــا ترتيـــب أمور ا
وهكذا يمكن القول إن الناخب اإلســـرائيلي عندما صـــوت ملصـــلحتها ومصـــلحة إســـرائيل. 
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لشــارون مل يكن القتناعه بجدوى ســياســته يف القضــاء على االنتفاضــة، وإنما القتناعه 
  .بأن األوضاع الدولية واإلقليمية ستفرض جناح سياسته

مل يتكون هـذا الشـــــــــــعور عنـد النـاخـب اإلســـــــــــرائيلي يف األســــــــــــابيع األخيرة للمعركـة 
االنتخابية، وإنما قبل ذلك بأشـــــهر، حين اجتاح اجليش اإلســـــرائيلي، يف نيســـــان/أبريل، 
معظم مدن وقرى وخميمات الضفة الغربية وقطاع غزة، بتواطؤ أميركي صارخ وصمت 

صـــــــممون على شـــــــن الهجوم على العراق، عربي شـــــــامل. وعندما اتضـــــــح أن األميركيين م
اقتنع شارون بأنه سيكون قادراً على القضاء على االنتفاضة واحلصول على مساعدات 
اقتصــادية أميركية إلصــالح االقتصــاد بفضــل الوضــع اجلديد الذي ســينشــأ يف املنطقة. 

 ئولهذا، فإن حكومته مل تعالج أزمة العجز بشكل حاسم. إذ تبنت ما عرف بخطة الطوار
، والتي عملت على تخفيض اإلنفاق 2002االقتصـــــــــــادية يف النصـــــــــــف الثاين من ســـــــــــنة 

احلكومي بعض الشـــــــيء مع ازدياد االســـــــتدانة من الســـــــوق عن طريق إصـــــــدار الســـــــندات، 
واســـــــــــتعمـــــال الودائع املوجودة للحكومـــــة يف البنـــــك املركزي. لكن العجز اســـــــــــتمر يف 

   )13(يف نهاية الســـــــــــنة. %5.6إىل  االرتفاع، وأخذ معدل األســـــــــــعار يرتفع إىل أن وصــــــــــــل
وعندما تألفت احلكومة اجلديدة وحصـــــــــل بنيامين نتنياهو على وزارة املالية، فإن أول 
ما فعله هو إرســــــــــال وفد من وزارته إىل واشــــــــــنطن إلجراء حمادثات تتعلق باملســــــــــاعدة 

ى لاملالية التي ســـــــــــتقدمها احلكومة األميركية إىل إســـــــــــرائيل يف نطاق احلرب املقبلة ع
وجاء يف التقارير الصــــــــحافية أن هناك اقتراحاً يدرســــــــه، يقضــــــــي بتقليص    )14(العراق.

  )15(نفقات احلكومة بنحو ملياري دوالر.
كل ذلك يشــــــــير إىل أن احلكومة اإلســــــــرائيلية رأت يف األوضــــــــاع الدولية املســــــــتجدة 

 على (احلرب األميركية املزمع شـــــنها على العراق) فرصـــــة ذهبية ســـــتمكنها من القضـــــاء
  االنتفاضة، ومن دون أن تدفع ثمن تكاليفها بالكامل.

طبعاً، هناك إمكان كبير يف أن يحدث ذلك. فإذا تم توقف االنتفاضة بتأثير احلرب 
األميركيـــة على العراق، وإذا انتهـــت هـــذه احلرب بـــانتصــــــــــــــار أميركي ســـــــــــريع ومن دون 

شـــــاعت بعد حرب اخلليج  مقاومة، وإذا تمت اســـــتعادة أجواء االســـــتقرار يف املنطقة التي
، فإنه بعد ستة أشهر من ذلك ستعود السياحة يف إسرائيل إىل سابق عهدها، 1991سنة 

وســـــــــــيعود تـــدفق االســـــــــــتثمـــارات األجنبيـــة، ويكون رهـــان شـــــــــــــارون الـــذي أيـــده النـــاخــب 
  قد حتقق. 2003اإلسرائيلي يف انتخابات كانون الثاين/يناير 

وقف االنتفاضة، وأالّ تعود أجواء االستقرار إىل وهناك إمكان أالّ يتحقق ذلك، أالّ تت
املنطقــة، وعنــدهــا يكون شـــــــــــــارون خســـــــــــر الرهــان، وعنــدهــا ال بــد من أن يعيــد النــاخــب 
اإلســـرائيلي النظر يف الوضـــع االقتصـــادي. وهناك مؤشـــرات كثيرة إىل أن هذا الناخب ال 

لرأي طالعات ايثق بمســـتقبل االقتصـــاد اإلســـرائيلي يف الوقت الراهن. فإضـــافة إىل اســـت
العام واالنتخابات العامة، يقوم الناخب اإلســــــــــرائيلي بتصــــــــــويت يومي على ســــــــــياســــــــــة 
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حكومته، وهذا التصــــــــويت يتم يف الســــــــوق عبر ممارســــــــاته يف العمل واإلنفاق واالدخار 
واالســـــــــتثمار. ويقود جمموع هذه املمارســـــــــات إىل حتديد مؤشـــــــــرات مهمة تعبر عن رأي 

  سة احلكومة واملستقبل االقتصادي للبلد.أغلبية اإلسرائيليين يف سيا
)، أي الفارق Bond Spreadمن أهم هذه املؤشــــــــرات ما يعرف بفجوة الســــــــندات (

بين معدل فائدة الســـــــــــندات احمللية وبين معدل فائدة الســـــــــــندات األجنبية. فكلما شـــــــــــك 
املواطن يف مســـتقبل بلده االقتصـــادي عزف عن شـــراء ســـندات حملية كوســـيلة لالدخار، 

عاض عنها بســـــــــندات أجنبية؛ وهذا يقود إىل ارتفاع معدل الفائدة على الســـــــــندات واســـــــــت
احملليــــة كي تعوض املــــدخر عن اخملــــاطر التي يتوقعهــــا من اقتنــــائهــــا. ويف الســـــــــــوق 

، ثم ارتفعت وظلت 2001اإلســـرائيلية ظلت فجوة الســـندات مســـتقرة حتى منتصـــف ســـنة 
وهناك مؤشــــر ثان هو ســــعر صــــرف الشــــيكل (وحدة النقد    )16(.2002ترتفع طوال ســــنة 

اإلســـــــــــرائيلية). فانخفاض ســـــــــــعره بالنســـــــــــبة إىل وحدات النقد األجنبية يؤشـــــــــــر إىل أن 
اإلســـــرائيلي يحاول أن يحول مدخراته من الشـــــيكل إىل عملة أجنبية أُخرى، العتقاده أن 

فعند بدء  ملالية.الشــيكل ســيخســر من قيمته يف املســتقبل؛ ولقد خســر الشــيكل من قيمته ا
سنتاً أميركياً، واستمر يف التراجع حتى وصل  25االنتفاضة كان الشيكل يساوي نحو 

سنتاً فقط. وهناك مؤشر ثالث هو حجم االستثمارات  20إىل نحو  2002يف نهاية سنة 
اإلســــرائيلية يف اخلارج. فازدياد هذا احلجم دليل على أن املســــتثمر اإلســــرائيلي يرى أن 

ر داخل إســــــــــرائيل ينطوي على خماطر، ولقد ارتفع رصــــــــــيد أمالك االقتصــــــــــاد االســــــــــتثما
مليارات دوالر. ويقدر أن هذا االرتفاع  3.5بنحو  2002اإلسرائيلي خارج إسرائيل سنة 

. وهناك مؤشــــــر رابع هو عدد املنشــــــآت 2001يعادل ضــــــعف االرتفاع الذي حدث ســــــنة 
ة يفلس بعض املنشــآت وينســحب االقتصــادية (الشــركات). فكما هو معروف، يف كل ســن

من الســــوق، وتدخل الســــوق منشــــآت جديدة، وحمصــــلة ذلك إمّا أن تكون ازدياداً يف عدد 
املنشــــآت (وذلك يكون مؤشــــراً إىل ازدياد الثقة باملســــتقبل)، وإمّا تقليصــــاً (وذلك مؤشــــر 

ويف ، 6500بمقدار  2000إىل تدين الثقة باملستقبل). ولقد ازداد عدد املنشآت يف سنة 
 7000، فقد تراجع عدد املنشــآت بمقدار 2002. أمّا يف ســنة 3500بمقدار  2001ســنة 

وبالنســـــبة إىل إســـــرائيل، هناك عدد املهاجرين اجلدد الســـــنوي، الذي يؤشـــــر    )17(منشـــــأة.
 2001دوماً إىل وضــــــــع االقتصــــــــاد وتوقعات املســــــــتقبل. ولقد انخفض هذا العدد ســــــــنة 

 أقل مســــــــتوى منذ عشــــــــر ســــــــنوات. أمّا عدد إىل 2002حتى وصــــــــل ســــــــنة  2002وســــــــنة 
املقيمين باملســـتعمرات االســـتيطانية يف الضـــفة والقطاع، فإن البيانات الرســـمية تشـــير 

. إالّ إن هناك مراقبين إســرائيليين يشــككون يف ذلك ويعتقدون %5إىل أنه ازداد أكثر من 
يســـجل  ضـــرائبأن عدد املســـتوطنين انخفض بتأثير االنتفاضـــة، لكن ألســـباب تتعلق بال

الكثيرون ممن تركوا املســـــــــــتعمرات وعــــــاشـــــــــــوا داخــــــل إســـــــــــرائيــــــل مكــــــان إقــــــامتهم يف 
  )18(املستعمرات.
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هذه املؤشــرات كلها تدل على أن الناخب اإلســرائيلي لن يعطي حكومة شــارون مدة 
 2003طويلة كي يعيد تقويم رأيه يف ســـــــــياســـــــــتها. فإذا مضـــــــــى اجلزء األكبر من ســـــــــنة 

واالســـــتثمارات األجنبية مل تعد، وتدفق الســـــياح مل يتحقق، فإن واالنتفاضـــــة مل تتوقف، 
من املســـــــتبعد أن يبقى الناخب اإلســـــــرائيلي على نظرته إىل خســـــــائر االنتفاضـــــــة، إذ إنه 

 عندها سيرى فيها نتيجة لسياسة فاشلة.
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  ,December 2000-June "Recent Economic Development,"Bank of Israel.راجع:   )1(
، أمّا 2000مقارنة بســــنة  2002و 2001الحظ أن تقديرات مكتب اإلحصــــاء املركزي اإلســــرائيلي هي ما جرى يف ســــنتي   )2(

  مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه الوضع لو مل حتدث االنتفاضة. 2002و 2001تقديراتنا فهي ما جرى يف سنتي 
لوقت الذي يناضــل الشــعب الفلســطيني ضــد االســتيطان اليهودي، يضــطر آالف الفلســطينيين إىل من األمور العبثية أنه يف ا  )3(

  العمل يف املستعمرات االستيطانية للتمكن من شراء غذاء لعائالتهم.
 ,The World  Term Policy Options for the Palestinian Economy-LongWorld Bank) نـظـر:ا  )4(

107. Bank Publication, 2002), p. 
)5( Ibid., p. 111. 
)6( Ibid., p. 112. 
)7( Ibid. 
 %5.7، بينما كان االقتصــــاد اإلســــرائيلي ينمو بمعدل %8.3كان اقتصــــاد الدول الصــــناعية ينمو بمتوســــط  2000يف ســــنة   )8(

. فإذا تغير %7.1ارتفع إىل  2002، ويف ســــنة %8.0هبط معدل نمو الدول الغنية إىل  2001(قبل االنتفاضــــة). ويف ســــنة 
  .%5.3يساوي  2002، وسنة %5.1يساوي  2001نمو االقتصاد اإلسرائيلي بالنسبة نفسها، يكون معدل نموه سنة 

جنود إســـرائيليين. وعملية عيون  6وقتل فيها  2002شـــباط/فبراير  19عملية عين عريك (بالقرب من رام الله) وقعت يف   )9(
. أّما 10من املســـــــــــتوطنين، وجرح نحو  2جنود إســـــــــــرائيليين و 7ل فيها وقت 2002آذار/مارس  13احلرامية وقعت يف 

جندياً إســــرائيلياً، منهم قائد منطقة اخلليل،  13وقتل فيها  2002تشــــرين الثاين/نوفمبر  15عملية اخلليل، فقد تمت يف 
ش اإلســـرائيلي تشـــرين الثاين/نوفمبر بأنها هزت اجلي 22يف عددها الصـــادر يف  "جيروزامل بوســـت"ووصـــفتها صـــحيفة 

  من أساسه.
)10( February 2003, p. 1  "Recent Economic Development,"Bank of Israel, 

(www.bankisrael.gov.il). 
، إذ تراجع الناجت احمللي 1953املرة الوحيدة التي كان فيها النمو سـالباً يف إسـرائيل (باألسـعار احلقيقية) كانت يف سـنة   )11(

 ,The Economy of Modern Israel: Malaise and A. Razin & E. Sadkaنظر: ا. %2.1اإلجمايل بمقدار 
.(Chicago: The University of Chicago Press, 1993), p. 243 Promise 

  أشرف على إعداد اخلطة سياسيون وعسكريون، وتشمل ما يلي:  )12(
ــــــــ    من مساحة املناطق أ، ب، التي  %23	ة، أي أكثر بـــــــــمن أراضي الضفة الغربية وقطاع غز %65	سيحتفظ الفلسطينيون بـ



  50)، ص 2003(ربيع  54، العدد 14لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

15 
 

  .%23ثالثة تعادل مساحتها  "إعادة انتشار"من املفترض أن تكون حتت سيطرتهم اآلن، بعد أن ينفذ متسناع عملية 
ـــــــــــ    منطقة  %20منطقة كتل استيطانية، و %15من األراضي، التي ستشمل نوعين من املناطق:  %35	وستحتفظ إسرائيل بـ

مستوطن إىل الكتل  000.35مستوطن يف أماكنهم، وسيتم إجالء نحو  000.160أمنية واسعة يف غور األردن. وسيبقى 
  االستيطانية، أو إىل داخل إسرائيل.

فلسطيني. وسيواصل  000.55ويف منطقة الكتل االستيطانية، التي ستحتفظ إسرائيل بسيطرة كاملة عليها، سيبقى نحو     
نســـــــــمة، اإلقامة باملناطق التي ســـــــــتتخلى إســـــــــرائيل عنها، من دون أن يكون لهم أي احتكاك  000.800.1نحو الباقون، 

  باجليش اإلسرائيلي.
يفترض متســـــــــــنــاع يف خطــة عملــه أن اجلــانــب الفلســـــــــــطيني لن يقبــل بهــذه اخلطــة وســـــــــــيعتبرهــا كــارثــة. وبنــاء على ذلــك،     

ل العام األول من حكمه قُدماً. ويف إطار اخلطة، ســـــــترابط ســـــــيســـــــتخدمها وســـــــيلة لدفع املفاوضـــــــات التي ســـــــيجريها خال
إســـــــرائيل يف غور األردن، وتســـــــيطر ســـــــيطرة تامة على املعابر احلدودية كافة. وســـــــيبقى اجملال البحري واجملال اجلوي 
واجملال الكهرومغناطيســــي للمناطق الفلســــطينية حتت ســــيطرة إســــرائيل. وســــتبقى القدس حتت ســــيطرة إســــرائيلية كاملة 
[مع ضــمان] حرية العبادة الكاملة يف األماكن املقدســة جميعاً. وســيُســتكمل بناء أطواق رقابة وســيطرة حول العاصــمة 
للمحافظة على املصـــــالح اإلســـــرائيلية. ويعتقد متســـــناع أنه عندما يعلم الفلســـــطينيون بعزمه على تطبيق هذه اخلطة يف 

  رونة جتاه خطة كلينتون وجتاه إنهاء الصراع.، فسيحثهم ذلك على إبداء م2004كانون الثاين/يناير 
إن الكتل االستيطانية التي ستحتفظ إسرائيل بها يف إطار هذا الفصل معروفة وكثيفة: كتلة عتسيون [جنوبي بيت حلم]؛     

شـيكد [بين جنين وطولكرم]؛ كريات أربع متصـلة بالنقب عن طريق معبرين (املسـتعمرة اليهودية داخل  -		كتلة حنينيت
ليل ســـــــــــيتم إخالؤها)؛ القدس متصـــــــــــلة بالغور حتى منطقة أريحا؛ كتلة أريئيل [جنوبي نابلس]. ومن مفترق تبواح اخل

)، لكن ال باملنطقة "طرق أمنية"شرقاً [شمايل رام الله] وصوالً إىل غور األردن، ستحتفظ إسرائيل بمحاور حركة حيوية (
  نفسها.

نسحاب التي طرحت يف كامب ديفيد. ويعتقد متسناع أنه حتى لو شرع يف هذه الكتل أكبر وأوسع من خمتلف خرائط اال    
تطبيق هذا الفصل، فسيكون يف اإلمكان دائماً استئناف املفاوضات يف وقت ما، عندما تصبح الظروف مؤاتية. وعندئذ 

  سيصبح من املمكن خفض الكتل االستيطانية بمقدار كبير يف إطار تسوية شاملة.
  .60، ص )2003شتاء ( 53، العدد "جملة الدراسات الفلسطينية" نقالً عن املصدر:  

)13( Bank of Israel, op. cit., p. 11. 
 4مليارات دوالر، ومنحة بمبلغ  8كانت إســــــــــرائيل تقدمت بطلب إىل الواليات املتحدة ملنحها قروض بضــــــــــمانات بمقدار   )14(

  .16/3/2003، "هآرتس"نظر: امليارات دوالر كمساعدات عسكرية على مدى أربعة أعوام. 
ذلك  مل أدرك مدى"، وقال: "االقتصــاد اإلســرائيلي مريض"أعلن نتنياهو قبيل تقديم أول ميزانية حلكومته إىل الكنيســت أن   )15(

مليارات  4.6مليار شــــــــيكل (نحو  30املرض إالّ بعد أن أصــــــــبحت وزيراً للمالية، فهناك عجز يف ميزانية احلكومة بمقدار 
  "هذا العجز يزداد بشكل مستمر.دوالر)، و

ولقد أوضـــــح نتنياهو أن مبدأه االقتصـــــادي يعتمد على ثالثة أســـــس: االجتاه نحو زيادة حرية الســـــوق، وتقليص اإلنفاق     
احلكومي، واخلصــــــــخصــــــــة. وبناء على ذلك فإن حكومته ســــــــتعمل على إلغاء كثير من القيود التي حتد من حرية الســــــــوق، 

ومي، وعلى بيع كثير من الشـــــــــــركات التي يملكها القطاع العام إىل القطاع اخلاص. كما أنها وعلى تقليص اإلنفاق احلك
سـتعمل على تشـجيع القطاع اخلاص عن طريق تخفيض الضـرائب. ولقد اعترف نتنياهو بأن أقصـى ما سـتخصــصـه هذه 

ت النمو الســــــابقة، ولن تقضــــــي اإلجراءات هو وقف تدهور االقتصــــــاد، والعودة إىل النمو اإليجابي، لكنها لن حتقق معدال
على مشـــكلة البطالة، وأن ذلك لن يتحقق إّال إذا توقفت االنتفاضـــة وعاد الشـــعور باالســـتقرار إىل املنطقة بشـــكل تعود فيه 
الســـــــــــياحة إىل ســـــــــــابق عهدها، كما تســـــــــــتعيد االســـــــــــتثمارات احمللية واخلارجية املســـــــــــتوى الذي كانت عليه قبل اندالع 

  .19/3/2003، 18، 17، "تسهآر"االنتفاضة. راجع: 
إذا قارنا بين ســعر الفائدة على ســند وزارة املالية اإلســرائيلية لســنة واحدة بســند مشــابه لوزارة املالية األميركية، نرى أن   )16(

 Bankنظر: ا. 2002يف نهاية سنة  %4، ثم ارتفعت إىل 2001حتى منتصف سنة  %3 -		%2الفجوة كانت مستقرة عند 
.11 cit., 2003, p. of Israel, op.  

  .13/3/2003، "يديعوت أحرونوت"راجع:   )17(
، يف "لقــد صـــــــــــوت املســـــــــــتوطنون بــإقــدامهم") بعنوان: 6/3/2003( "هــآرتس"يشـــــــــــكــك عكيفــا إلــدار، يف مقــال نشـــــــــــرتــه لــه   )18(

كه على ، ويبين شـــكو%9.5اإلحصـــاءات الرســـمية التي تقول إن عدد ســـكان املســـتعمرات ازداد يف الســـنة املاضـــية بنســـبة 
أو سنة  2001تناقص عن عددهم يف انتخابات سنة  2003أساس أن عدد الناخبين من املستعمرات يف انتخابات سنة 

مســـــــــتعمرات. كما أن نســـــــــبة املقترعين إىل عدد  9مســـــــــتعمرة، بينما انخفض معدل نمو عدد الناخبين يف  30يف  1999
ويعزو ذلك إىل أن كثيرين من املســــــــــتوطنين غادروا إىل  املســــــــــجلين قد تناقصــــــــــت يف االنتخابات األخيرة عما ســــــــــبقها،
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إســــــــرائيل، لكنهم يحتفظون بأســــــــمائهم مســــــــجلة يف املســــــــتعمرات، وذلك ليســــــــتفيدوا من املعاملة التفضــــــــيلية يف جمال 
الضــــرائب. ومن ناحية أُخرى، يســــتدل من انخفاض أســــعار البيوت يف كثير من املســــتعمرات االســــتيطانية على أنه دليل 

  على هذه البيوت. م وجود طلبعلى عد
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