
  

  

    

 

 

  سرائيلي هل يصمد االقتصاد اإل
  "اجلرف الصامد" غداة

  
  مطانس شحادةإ

  

  
  
مقابل األزمات يف بها يف السنوات األخيرة  يستهانظهر االقتصاد اإلسرائيلي متانة ال أ

 2009 سنةحوظ منذ حتسن مل املؤشرات االقتصادية األساسية إىلتشير و. االقتصادية العاملية
 سنةيف النمو يف  ؤباطتالفبعد . 2014سنة منذ بداية تراجع طفيف إىل و ،2012سنة لغاية 
 يف% 3,2و ،2011سنة يف % 4,6و ،2010 سنةيف % 5بنحو يجابي إنمو جاء ، %)1,5-( 2009

لغاية  2009 سنةيف % 7,5عدل البطالة من وتراجع م. 2013 سنةيف % 3وقرابة  ،2012 سنة
% 62,6 ـمقارنة ب% 64ىل قرابة إع معدل املشاركة يف أسواق العمل ، وارتف2012 سنةيف % 5,8

االقتصاد . دوالر 35,000وبلغ الناجت احمللي للفرد الواحد قرابة . 2011-2010 فترةيف ال
، كافة ىل القاراتإد على التجارة العاملية املمتدة اإلسرائيلي احلايل هو اقتصاد معومل، يعتم

الثقافة أمّا  .جتارة األسلحة فضالً عنجات تكنولوجية حديثة وخدمات، وتكز على تصدير منتوير
  . خ والرخاءذهي ثقافة االستهالك والبفاالقتصادية السائدة 

                                                            
  سرائيل يف مدى الكرملإدراسات  مركز برنامجباحث يف 
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ىل حد بعيد يف نمو االقتصاد إاالستقرار األمني والسياسي ساهم ن أمما ال شك فيه    
لذلك . 2014 سنةمنذ بداية  هبسيط في طؤم من بوادر تبا، على الرغاإلسرائيلي يف األعوام األخيرة

، االقتصادهذا أداء  يف سلباً ،و احلمالت العسكريةأ ،حاالت احلربتؤثر ن أمن املتوقع والطبيعي 
لعامل وارتكاز على اه فتاحوان هوتوسعسرائيلي االقتصاد اإل وقد يكون تطور. تهمتانالرغم من على 

 ،وقات احلربته يف أسباب هشاشأهم أوالصادرات وارتفاع الدخل، من  يةالنمو على الساحة العامل
اجلرف " اًاة إسرائيليماحلرب احلالية على غزة املسن أ وقد بات واضحاً. منيةزمات األاأليف و أ

، من حيث اخلسائر سرائيليلالقتصاد اإل ال يستهان بها أضرار وتكلفة ماليةبسبب تتس" الصامد
ما  :هووالسؤال  .حرب واخلسائر غير املباشرة، يف املدى القريب واملدى البعيدوالتكلفة املباشرة لل

باملدة وهذا يتعلق بطبيعة احلال  ؟سرائيليسقاطاتها على االقتصاد اإلإحجم هذه اخلسائر و
عقيدة العسكرية كما تريدها القصيرة،  اًذا كانت حربإف. كريةواخلسائر العس لحربالزمنية ل

ذا امتدت إا مّأ. هاوهضم ثمانها االقتصاديةأسرائيلي من احتواء مكن االقتصاد اإلتيسرائيلية، ساإل
ر استمو ،ة الغربيةلضفيف مناطق ااملواجهات  توتوسع ،)تتعدى الشهر( فترة طويلة نسبياًاحلرب 

سرائيلي على ر لتفوق قدرة االقتصاد اإلسائسترتفع اخل، 48 ـتجاج الفلسطيني داخل مناطق الاالح
، الكليسقاطاتها السلبية واضحة على الدورة االقتصادية واالقتصاد إوستكون  ،هضمها

وربما ، 2014 سنة ول مناألف النص يفاالقتصاد هذا ضوء بدايات التراجع يف  يف وخصوصاً
، حلقة مفرغة من التراجع وردة الفعل وفرض الضرائب وتراجع االستهالك واالستثماريف يدخل 
ل احلكومة خسيقلل جباية الضرائب ود األمر الذي، البطالة وتراجع الدخلالنمو وارتفاع  ؤوتباط

   . خروج من املأزق االقتصاديلوتقليص قدراتها على االستثمار ل
ولن يكتفي بعرض  ،سقاطات االقتصادية املركبة للحرب على غزةيتابع هذا املقال القصير اإلس

مليار  15 بنحووتقدر تكلفة احلرب  ،اسعاملعطيات االسرائيلية الرسمية التي انتشرت بشكل و
حتول سلبية يف جمرى االقتصاد  احلرب قد تشكل نقطةهذه ن أن نوضح أا هنا نمما يهو. شيكل

  .    ثمان املالية املباشرةبعد من األأقاطاتها إسن أسرائيلي الكلي يف املدى البعيد، واإل
  

  األثمان املباشرة للحرب 
  انخفاض االستهالك

اجلرف الصامد على غزة يف جاءت حرب 
ىل إمعدالت نمو الناجت احمللي وقت تراجعت 

وانخفض االستهالك الشخصي  ،%3ـدون ال
 سنةول من يف النصف األ% 2 ـللفرد ب
اخلمول يف االقتصاد  تواصل، و2014
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. هاقتصاداي تدهور يف أمنع ىل إالهادفة احملافظة سرائيلية اإلالعاملي والسياسات االقتصادية 
تكون قد  ،اخلسائر املالية املباشرة وأصعبها، وكذلك االقتصادية ثمانألا زبرأن إف ،هذا الواقع يفو

 وسيكونالناجت الصناعي والتصدير، تراجع و ،سرائيلإيف جانب انخفاض االستهالك الشخصي يف 
الت معدوتهديد للدورة االقتصادية و ،سرائيلي الكلياالقتصاد اإل يفسلبي تأثير  انبولهذه اجل

      . ةقبلجم ميزانية الدولة يف السنوات املوتراجع يف ح ،مداخيل الدولةو النمو

بدأت مالمح تراجع يف  دوق ،سرائيلإمن الناجت احمللي يف % 56ـيشكل االستهالك الشخصي قرابة ال
 فقد تراجعت نسبة االرتفاع يف. 2014 سنةول من النصف األحتى  2013 أواخر سنةمنذ  همعدالت

يف % 0ىل إو ،يف النصف الثاين %3,7ىل إ 2013 سنةول من ـيف النصف األ% 4,5تهالك من االس
االستهالك يف النصف الثاين من ن تتراجع معدالت أومن املتوقع . 2014 سنةول من النصف األ

 يفر سلبية عميقة اثآراجع سيكون لهذا الت ،عاً وطب .ب على غزةكبر بسبب احلرأبحدة احلالية  سنةال
وهو قسم (املشتريات ىل تراجع كبير يف إسرائيلية قارير اإلتتشير الذ إ ،سرائيلي الكليقتصاد اإلاال
مثل نتيفوت  ،يف بلدات اجلنوب% 80 يف فترة احلرب، بلغ) م من االستهالك الشخصيمه

بيب، أيف تل % 25يف بئر السبع، و% 40شدود، وأشكلون وأيف % 40 وصل إىلروت، ويوسد
طالت صواريخ املقاومة الفلسطينية مناطق  دفق. يف القدس% 20و ،شماليف ال% 15-%10و
ناعية والتجارية واالستهالكية املركز، وهي املناطق الص إىل، من جنوبها 48ـراضي الأاسعة من و

نها فإالصواريخ لتلك ضرار املادية واجلسمانية احملدودة األوعلى الرغم من . سرائيلإكبر يف األ
تنازل و. منها اًو قريبأل زالبقاء يف املنا على جبرت العديد من السكانأوف ومن اخل اًفرضت جو

تنازل  ن قسماًإوالتسوق، بل زه يلية، عن التنئسراإلللتقارير ا من سكان تلك املناطق، وفقاً ونكثير
اض االستهالك واملشتريات ، انخفهذه التحوالت معاً . لعمل وفضل البقاء يف البيتإىل اذهاب عن ال

سمعة االقتصاد بر ناجت احمللي يف املدى القريب وتضىل تراجع الإيام عمل، تؤدي أسارة خو
   .        البعيداملدى توسط وملاملدى ا ته يفناسرائيلي ومتاإل

  والسياحةالصناعة  يفرعخسائر 

 ،نتاج الصناعي والصادرات الصناعيةيف اإلهناك تراجع  ،عملاليام أتهالك وخسارة االس بموازاة
والنصف  2013 سنة أواخرنذ يف فترة تراجع طفيف للصادرات الصناعية م اًيضأالذي يأتي و

. حصاء املركزيةسرائيل ودائرة اإلإرباب الصناعة يف ألتقارير منظمة  ، وفقا2014ً سنة ل منواأل
% 40ات الصناعية تشكل قرابة رسرائيل كون الصادإالنمو يف لالقتصاد و هذا التراجع مقلق جداً

ىل إلو بشكل جزئي وطفيف، ن احلرب وصلت هذه املرة، حتى وأل ،سرائيلياإل من الناجت الصناعي
   . سرائيليمن الناجت احمللي اإل% 50سؤول عن سرائيلي املاملركز االقتصادي اإل
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رباب أجراه احتاد أويل أر تقرير قدّ 
سرائيل اخلسائر املباشرة إ الصناعة يف

رع الصناعة على فغزة  ضدللحرب 
مليون  350 ـبسرائيل إيف كل واملصانع 

ن منطقة غالف غزة أو ،سبوعياًأشيكل 
ثم منطقة اجلنوب التي ، كثر تضرراًهي األ

من عمال الصناعة يف  %20ل تشغّ
ع انسمعة املص يفن تؤثر احلرب أىل اخلسائر املباشرة هناك احتمال إضافة باإلو. سرائيلإ

ن هناك خسائر ال أي أ ؛جاتواملنتب سواق العامليةتزويد األ االتزاماتهبوتضر  ،عاملياً يلية سرائاإل
كذلك قّدر  .عن اخلسائر املباشرة أةال تقل وطو ،و احتسابها يف الوقت الراهنأا هيمكن حتديد

ة ل قرابالذي يشك من الناجت الصناعي% 2-1%بين ما ىل خسارة تتراوح إن تؤدي احلرب أ التقرير
      . سرائيليمن الناجت احمللي اإل% 16

من القوى العاملة يف % 3,5ل ويشغّ  ،من الناجت احمللي% 2سرائيلية قرابة يشكل فرع السياحة اإل
ذ تراجع مستوى احلجوزات يف إرب، الفروع خسارة بسبب احلكثر أمن فرع هذا الوكان . سرائيلإ

مليار  2,6قرابة بلعشرين للحرب لغاية اليوم ارة املباش هخسائرر وتقدّ . %30ىل إ% 80دق من الفنا
ومل تقتصر على  ،بيب والقدسأمثل تل  البلد، ساسية يفالسياحية األ طقلبية املناغأشيكل، طالت 

غوريون  -  غالق مطار بنإاخلسائر اجلسيمة الناجتة من  فضالً عن ذلك، هناك. منطقة اجلنوب
 يضاً بل أ، فحسب غاء رحالتلإالسياحة وما نتج من شخاص وعلى صعيد حركة تنقل األ الالدويل، 
، ولو اًحلق ضررأ ، األمر الذيلعامليةاسواق ألإىل اسرائيلية اإل بضائعو تراجع نقل الأتوقف بسبب 
احلروب  عكسوب الضرر، نإىل أما يشير وهو  ،احلديثةصناعة التقنيات بيف الفترة الراهنة،  اًحمدود

ة احلديثة التي كانت والصناعات التقني ،االقتصاد االسرائيلياملرة عصب طال هذه  ،السابقة
  .   ضرار االقتصادية املباشرة للحروببمنأى عن األ

  
  تكلفة اجليش

مليون  200 - 150 ما بين يومياً تراوحتسرائيلية آلة احلرب اإلتكلفة  أن ىلإتشير املعطيات 
شيكل كتكلفة مباشرة  اتمليار 3,5من قرابة األ ن احلرب كلفت وزارةأي أ، ةالبري عمليةشيكل بعد ال

   .نلغاية اآل
ن مليار شيكل لغاية اآل 15 نحوب" اجلرف الصامد"مايل تكلفة حرب جإسرائيلية ر التقارير اإلقدِّتُ
، وهضمها جتد احلكومة صعوبة بالغة يف احتواء هذه التكلفة الّأومن املتوقع ). يوم حرب 21ي أ(
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على اليف التك إمكان توزيعء، وىراامليزانية القائمة وميزانية خاصة للطو احتياط يفبسبب وجود 
   ن الثمن املايل واالقتصادي غير مؤملأشكال من األ ي شكلأهذا ال يعني بلكن . عوام املقبلةاأل

  

  
  

االقتصاد من هذا على  شد وقعاًأن هناك خسائر مؤملة وأقصد أ، بل دهاسرائيل واقتصاإمليزانية 
التكلفة هناك تكلفة غير مباشرة وخسائر يصعب  هذه ىلإضافة باإلف. اشرة للحربالتكلفة املب

واالقتصاد الكلي وامليزانية املالية على الدورة السلبية  هاسقاطاتإو، حسابها يف املرحلة احلالية
  : ما يلي هامن ،قد تفوق التقديرات

خير يف و التأأثر التراجع إ يفالعاملية سواق األسرائيل يف إن تراجع مكانة مخسائر ناجتة  -1
 .تصدير البضائع

 . بعد انتهاء احلربتصاعدها حلمالت املقاطعة التي من املتوقع  تأثير مستقبلي -2
تكلفة  يفيزيد  ، األمر الذيسواق املال العامليةأسرائيلي يف تراجع تصنيف االئتمان اإل -3

 . يد القروضدجت
 . جنبيةتراجع االستثمارات األ -4
 . وخسارة املوسم الصيفي احلايل ،ةفرع السياحاكم اخلسائر يف تر -5
 . تراجع معدالت االستهالك الشخصي تواصل -6
 . نتاج الصناعي والتصديرتراجع اإل -7
 اً ضرر يلحق ماوهو  ،مقابل الشيكل يف سعار صرف الدوالر واليوروأارتفاع يف  -8

 . الصادرات والسياحة معاًب
 مكانإما يعني وهو  ،خيل الدولةداومنه تراجع يف م، باية الضرائبجتراجع يف حجم  -9

االقتصادية الدورة  أيف هذه احلالة تتباط. امليزانياتفرض ضرائب جديدة وتقليص يف 
 .الكلية وتزداد احتماالت الركود االقتصادي وارتفاع البطالة
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لة آعلى الرغم من ضوخر، مرعب آىل سيناريو اقتصادي إثمان األ ذهقد تقود ه -10
سرائيلي يف حلقة مفرغة ن يدخل االقتصاد اإلأليه، وهو إ إلشارةال مانع من ا ، فإنحدوثه

عقارات أيضاً، وستتسبب بهبوط سوق ال يف آجالًم أ من الركود والبطالة ستؤثر عاجالً
ناعة البنوك والشبكة تهديد م وبالتايلسكان، يف سداد قروض اإل وبتراجعأسعارها 

زمة أعاملية وزمات املالية الألمن ايو قريب سينارهذا ال :بكلمات أُخرى .سرائيلإاملالية يف 
احلالة ال يوجد يف الساحة  هنه يف هذأهم واأل. 2008 سنةاألميركية يف الواليات املتحدة 

يف  دثسرائيلي، كما حاقتصادي بشكل سريع لالقتصاد اإل ةيقدم حبل جنا نْالعاملية مَ
اليات املتحدة وين قدمت الح 2003 سنة يف وال سيمازمات االقتصادية السابقة، األ لك

ثر االنتفاضة إ يففالس مايل، إنقذتها من أسرائيلية ومانات للحكومة اإلاملساعدات والض
  . طولأصعب ويمتد فترة أزمة  هذه احلالة سيكون اخلروج من األيفو .الفلسطينية الثانية

  
ميزانية احلكومة سرائيلي وحجم د اإلاالرغم من متانة االقتصعلى نه إيمكن القول ختاماً، 

ب ثار االقتصادية للحرن تكون اآلأ  يفهناك احتماالً فإن جنبية،لة األوالفائض الكبير من العم
بوادر تراجع النمو  تبرز بدأتيف فترة  وخصوصاًسرائيلي، على غزة شديدة على االقتصاد اإل

. وكيفية انتهائها احلربطول االحتمال مشروط يف  ان هذإ إالّ. 2014 سنةاالقتصادي منذ بداية 
 تان اإلسرائيليتانخالل فترة زمنية ليست طويلة كما تنص على ذلك العقيدت ففي حال انته
خرى، وبضرر أُو بأثمانها، بطريقة أسرائيلي من احتواء ، سيتمكن االقتصاد اإلمنيةالعسكرية واأل

يف " منية اخلاصةألاحلالة ا" تواصلكثر من شهر مع أىل إاحلرب ا يف حال استمرت مّأ .مقبول
ثمان ع األفسرائيلي، واستدعاء االحتياط، سترتات والترقب يف املركز اإل، واالستعداداجلنوب

االقتصاد ن تستدرج أويمكن  ،سرائيليةالية فوق التوقعات واحلسابات اإلاالقتصادية وامل
ت أخطأرائيل قد سإوربما تكون . ةقبلامل عوامىل ركود عميق يصعب اخلروج منه يف األإسرائيلي اإل

                  .    هذه احلرببشأن يف حساباتها االقتصادية 
  


