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العالقات االقتصادية اإلسرائيلية األميركية

مدخل
منــذ تأســيس إرسائيــل ،تكفلــت الــدول الرأســمالية
ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة بمهمــة
تمويلهــا ،ولهــذا يعــد تدفــق رأس املــال الخارجــي
إلرسائيــل أهــم أســاس لتطويــر اقتصادهــا ،بــل إن
الطابــع الرئيــس لالقتصــاد اإلرسائيــي هــو النمــو
الرسيــع بفضــل االســترياد املوســع لــرأس املــال ،حتــى
أصبــح معــدل نصيــب الفــرد الواحــد يف إرسائيــل مــن
التكويــن الرأســمايل أعــى معــدل يف املنطقــة ،بــل وأعىل
مــن املع ـدّل يف جــزء كبــر مــن دول العالــم ،وأصبــح
االقتصــاد اإلرسائيــي برمتــه بمــا يف ذلــك القطــاع
الخــاص يعتمــد كليًــا عــى املســاعدات الخارجيــة التــي
تصــل عــن طريــق قنــوات تســيطر عليهــا مرشوعــات
الهجــرة والتوطــن والعمالــة ،ومــن ثــم تســهم يف
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محارض جامعي وباحث يف االقتصاد ،جامعة برئ السبع.

تمويــل الحيــاة اليوميــة لإلرسائيليــن جميعً ــا ،وهــو
األمــر الــذي أضــاف مصــد ًرا آخــر لســيطرة الدولــة
عــى االقتصــاد اإلرسائيــي ،ومكــن بالتــايل مــن ارتفــاع
النصيــب النســبي لــكل مــن االســتثمار واالســتهالك
الحكوميــن.
تســتعرض هــذه املقالــة العالقــات االقتصاديــة بــن
إرسائيــل والواليــات املتحــدة وتبــن باألســاس أثــر هــذه
العالقــات عــى االقتصــاد اإلرسائيــي مــن خــال التعمــق
بمظاهــر هــذه العالقــات التــي تعتــر وفــق العديــد مــن
املحللــن ذات طابــع خــاص نــاد ًرا مــا نجــد مثلــه عــى
املســتوى العاملــي.
يســتعرض الفصــل األول ملحــة مختــرة عــن نشــأة
االقتصــاد اإلرسائيــي ،ومــن ثــم يقــدم الفصــل الثانــي أهــم
أبعــاد العالقــات اإلرسائيليــة األمريكيــة ،أمــا الفصــل الثالــث
فهــو يتطــرق بإمعــان إىل ماهيــة العالقــات وأثرهــا عــى
اقتصــاد إرسائيــل.

نشأ االقتصاد اإلسرائيلي نشأة غير طبيعية شأنه في ذلك شأن إسرائيل نفسها،
وتمكنت إسرائيل من بناء اقتصاد قوي يلبي حاجات المجتمع اإلسرائيلي المختلفة،
كالرفاه االجتماعي واالقتصادي وتمويل أداة الحرب من أجل الزحف والتوسع في
األراضي العربية.

الفصل األول :مقدمة عن نشأة
االقتصاد اإلسرائيلي
نشــأ االقتصــاد اإلرسائيــي نشــأة غــر طبيعيــة شــأنه يف
ذلــك شــأن إرسائيــل نفســها ،وتمكنــت إرسائيــل مــن بنــاء
اقتصــاد قــوي يلبــي حاجــات املجتمــع اإلرسائيــي املختلفــة،
كالرفــاه االجتماعــي واالقتصــادي وتمويــل أداة الحــرب مــن
أجــل الزحــف والتوســع يف األرايض العربيــة.
وتشــر الدراســات املختلفــة إىل أن االقتصــاد اإلرسائيــي
مــ ّر بمراحــل عــدّة ،ك ّل مرحلــة منهــا تؤســس لالحقــة،
فتميــزت املرحلــة األوىل باالهتمــام بالقطــاع الزراعــي يف
محاولــة لتثبيــت املســتوطنني اليهــود يف األرض الفلســطينية،
ـال نتيجــة الدعــم
يف حــن تميــزت املرحلــة الثانيــة بنمــو عـ ٍ
املــايل والفنــي الغربــي.
وكانــت املرحلــة الثالثــة مرحلــة ركــود وكســاد رافقهمــا
عجــز يف ميــزان املدفوعــات .وكان التضخــم املــايل املرتفــع
ســيد املوقــف ،حيــث ســعت الحكومــات اإلرسائيليــة منــذ
بدايــة التســعينيات إىل إصــاح غالبيــة قطاعــات االقتصــاد..
ونتيجــة املتغــرات الدوليــة املتســارعة وانتشــار ظاهــرة
العوملــة وســهولة انســياب رؤوس األمــوال وهيمنــة التكتــات
األخــرى ،حاولــت الحكومــات اإلرسائيليــة منــذ العــام 1991
وضــع أهــداف اقتصاديــة محــددة ،وهــي تقليــص دور
القطــاع العــام ،أو بكلمــات أخــرى إجــراء تعديــات بنيويــة
عــن طريــق الخصخصــة.
لكــن املتابــع للشــأن اإلرسائيــي العــام واالقتصــادي
بالتحديــد ،يــرى أن ثمــة صعوبــة يف تطبيــق الخصخصــة
يف بعــض القطاعــات اإلســراتيجية ،مثــل قطــاع الصناعــات
الحربيــة والخدمــات املرافقــة لــه ،حيــث ســتبقى الدولــة
1
مهيمنــة عليــه نتيجــة الرتكيبــة واألهــداف املختلفــة.

ويخــى صاحــب القــرار اإلرسائيــي خصخصــة بعــض
القطاعــات حتــى ال يفقــد دور الدولــة باتخــاذ قــرارات
الحــرب والتوســع .ويف هــذا الســياق يذكــر أنــه يمنــع العرب
مــن العمــل يف القطاعــات اإلســراتيجية اإلرسائيليــة.

الفصل الثاني :األبعاد المختلفة للعالقات
اإلسرائيلية األميركية
تتميــز العالقــات بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة
بكونهــا عالقــات فريــدة مــن نوعهــا تظهــر يف شــتى
املجــاالت الدوليــة ،األمنيــة واالقتصاديــة والتــي تحولــت
يف الســنوات األخــرة إىل أحــد األعمــدة التــي ترتكــز
عليهــا سياســات إرسائيــل الداخليــة والخارجيــة .وقــد
بــدأت العالقــات الخاصــة هــذه يف واليــة الرئيــس
آيزنهــاور يف نهايــة الخمســينيات ،حيــث بــدأت األخــرة
بالتعامــل مــع إرسائيــل عــى أنهــا ذُخــر إســراتيجي
يخــدم مصالحهــا ،وقــد تعمقــت هــذه العالقــات بعــد
نكســة عــام  1967وبعــد الحــرب عــام  1973وازدادت
ً
عمقــا بعــد اتفاقيــة الســام مــع مــر عــام  ،1979إذ
ـق للدعــم الخارجــي مــن
تحولــت إرسائيــل أكــر متلـ ٍ
الواليــات املتحــدة.
هنالــك أبعــاد عــدة للعالقــات الخاصــة بــن إرسائيــل
والواليــات املتحــدة:

البعد األمني
بــدأت العالقــات الخاصــة بــن إرسائيــل والواليــات
املتحــدة بالتشــكل خــال ســنوات الســتينيات والســبعينيات
وتميــزت باملميــزات التاليــة:
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الحفاظ عىل التفوق النوعي إلرسائيل
 صفقــات األســلحة :تبيــع الواليــات املتحــدةإرسائيــل وســائل قتاليــة متعــددة ،وهــي ملتزمــة
ً
وفقــا لترصيحــات قياداتهــا باملحافظــة عــى

-

-
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التفــوق العســكري  -التكنولوجــي إلرسائيــل ،ومــن
بــن مظاهــر هــذا االلتــزام ،الســماح لبعثــة تــزود
واقتنــاء إرسائيليــة مــن قبــل وزارة األمــن بالتواجــد
بشــكل دائــم يف نيويــورك .يتــم التنســيق بــن
الدولتــن حــول مخــزون األســلحة لــدى إرسائيــل
ً
مســبقا يف إرسائيــل
وتعبئــة مخــازن الســاح
لحــاالت الطــوارئ.
بيــع أســلحة مراقــب لجــارات إرسائيــل :جمــدت
الواليــات املتحــدة مــرات عــدة بيــع أســلحة لــدول
مجــاورة إلرسائيــل مثــل الســعودية ومــر خوف ـا ً
مــن خــرق «التــوازن اإلســراتيجي» مــع إرسائيــل.
املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ :أبــدت الواليــات
املتحــدة يف الســابق اســتعدادها لبيــع ،نقــل ،تأجــر
وســائل قتاليــة إلرسائيــل يف حــال وجــود األخــرة يف
2
حــاالت الطــوارئ.

التنسيق والتعاون اإلسرتاتيجي
 التنســيق املســبق لعمليــات عســكرية إرسائيليــة:تنســق إرسائيــل بشــكل عــام الحمــات العســكرية
اإلســراتيجية مــع الواليــات املتحــدة أو عــى األقــل
ً
مســبقا عــى مجريــات األمــور ،ولهــذا
تطلعهــا
يوجــد بــن البنتاغــون ووزارة األمــن اإلرسائيليــة
«خــط ســاخن».
 التدريبــات العســكرية ومجموعــات العمل املشــرك:تجــري بشــكل دوري تدريبــات مشــركة بــن
الجيــش اإلرسائيــي والجيــش األمريكــي ،وتلتقــي
مجموعــات عمــل ثابتــة إرسائيلية-أمريكيــة للتــداول
يف شــتى املواضيــع اإلســراتيجية املشــركة.
 تطويــر مشــرك لوســائل القتــال :تطــور إرسائيــلوالواليــات املتحــدة وســائل عســكرية وتحصــل
إرسائيــل عــى دعــم أمريكــي بهــدف تطويــر
أســلحة إرسائيليــة مثــل دبابــة «مركيفــاه» أو
تطويــر صــاروخ «حيتــس».
 التعــاون االســتخباراتي بهــدف محاربــة «اإلرهابالعاملــي» وأعــداء مشــركني :بــدأ هــذا التعــاون

-

خــال فــرة الحــرب البــاردة واســتمر حتــى
يومنــا هــذا.
تنســيق السياســات الذريــة يف إرسائيــل :تُنذَســق
السياســة الذريــة الرسيــة يف إرسائيــل مــع الواليــات
املتحــدة منــذ بدايتهــا مــن خــال اتفــاق بــن
الرئيــس نيكســون ورئيســة الــوزراء غولــدا مئــر
عــام  ،1969والــذي تضمــن اعــراف الواليــات
املتحــدة بخيــار ذري إلرسائيــل وترسيحهــا مــن
التوقيــع عــى امليثــاق مقابــل التــزام إرسائيــل
املحافظــة عــى رسيــة تامــة حــول هــذا
3
املوضــوع.

البعد الدولي
تعمــل إرسائيــل والواليــات املتحــدة بشــكل مشــرك يف
الحلبــة الدوليــة بمجــاالت متنوعــة تتعلــق بالدبلوماســية
والعالقــات الدوليــة:
للواليــات املتحــدة دور مركــزي يف كل العمليــات الدوليــة:
تدخلــت الواليــات املتحــدة تقريبًــا يف كل االتفاقــات الدوليــة
إلرسائيــل مــع جاراتهــا ،ومــن ضمــن ذلــك :بلــورة اتفاقيات
التهدئــة ووقــف إطــاق النــار ،لعــب دور الوســيط يف
العمليــة الســلمية ومشــاركة فعالــة باتفاقيــات الســام بــن
إرسائيــل وجاراتهــا.
ُ
َ
تنســيق مبــادرات دوليــة مــع إرسائيــل :تنســق املبــادرات
الدوليــة األمريكيــة املتعلقــة بإرسائيــل مــع الحكومــة
اإلرسائيليــة ،وهــذا األمــر ظهــر واضحـا ً يف العمليــة الســلمية
بــن إرسائيــل والفلســطينيني.
مســاعدات أمريكيــة يف الحلبــة الدبلوماســية :تعمــل
إرسائيــل والواليــات املتحــدة بتنســيق تــام تقريبًــا يف األمــم
املتحــدة ،وعــادة مــا تقــوم الواليــات املتحــدة باســتخدام
حــق النقــض « »vetoعــى مقرتحــات تديــن إرسائيــل يف
مجلــس األمــن يف األمــم املتحــدة.

البعد االقتصادي
العالقــات االقتصاديــة بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة
هــي عالقــات متفرعــة ج ـدًا ولهــا مميــزات خاصــة .يف مــا
يــي بعــض هــذه املميــزات:
 مســاعدات شــاملة بــروط خاصــة :حصلــتإرسائيــل عــى امتــداد الســنوات عــى دعــم
ً
مخصصــا لتنشــيط
اقتصــادي كان جــزء منــه

حدث تغير منذ بداية العام  1985في أن أصبحت كافة المساعدات العسكرية
واالقتصادية تعطى على شكل منح ،وألغيت القروض ،وبلغ حجم المساعدات
األميركية إلسرائيل خالل هذه الفترة  16169.4مليون دوالر ،منها مساعدات
عسكرية على شكل منح  8514.9مليون دوالر بنسبة  %53من إجمالي
المساعدات ،عالوة على منح اقتصادية ( )7448.4مليون دوالر تمثل نسبة %46
من إجمالي المساعدات.

االقتصــاد اإلرسائيــي والجــزء اآلخــر منــه مخصصا ً

-

-

ألهــداف أمنيــة .يصــل معظــم هــذا الدعــم عــى
شــكل هبــات .منــذ العــام  1998تــم تدريجيًــا
تقليــص الدعــم االقتصــادي إلرسائيــل ومنــذ العــام
 2008تحصــل إرسائيــل عــى دعــم أمنــي فقــط،
وعــى دعــم الســتيعاب الهجــرة .تحصــل إرسائيــل
عــى هــذا الدعــم بــروط أفضــل بكثــر ممــا
تحصــل عليــه دول أخــرى ،علمً ــا بــأن الدعــم
ً
وخالفــا
األمنــي مــروط بــراء منتجــات أمريكيــة.
لــدول أخــرى ،تحصــل إرسائيــل عــى ضمانــات
لقــروض تجاريــة بمليــارات الــدوالرات.
تمويــل عمليــات دوليــة :مولــت الواليــات املتحــدة
يف الســابق عمليــات دوليــة كان هدفهــا ضمــان
أمــن إرسائيــل ،ويف حــاالت معينــة قامــت ً
أيضــا
بتعويضهــا عــى تقديــم تنــازالت دوليــة.
اتفاقيــة تجــارة حــرة :اتفاقيــة التجــارة الحــرة
األوىل خــارج شــمال أفريقيــا والتــي وقعــت عليهــا
الواليــات املتحــدة كان مــع إرسائيــل عــام .1985
يعطــي هــذا االتفــاق أفضليــة للــركات األمريكيــة
التــي تصــدر إلرسائيــل ،ويمكــن األخــرة أن تشــكل
ـرا يف التجــارة الدوليــة بــن أوروبــا والواليــات
جـ ً
4
املتحــدة.

الفصل الثالث :تطور العالقات االقتصادية
اإلسرائيلية األميركية
يف البدايــة كان الغــرض مــن الدعــم املــايل الخارجــي
هــو تشــجيع الهجــرة إىل إرسائيــل واســتيعاب املهاجريــن
إليهــا وتطويــر زراعتهــا وصناعتهــا يف مواجهــة قــرارات

جامعــة الــدول العربيــة بمقاطعــة إرسائيــل وفــرض
حصــار اقتصــادي واجتماعــي عليهــا .لذلــك نجــد الــدول
الرأســمالية ســارعت إىل دعــم إرسائيــل وعقــد االتفاقيــات
التجاريــة الثنائيــة معهــا وتقديــم القــروض والهبــات لهــا يف
صــورة مبيعــات "ســندات إرسائيــل".
العالقات االقتصادية اإلرسائيلية ـ األمريكية
()1989 – 1985
حــدث تغــر منــذ بدايــة العــام  1985يف أن أصبحــت
كافــة املســاعدات العســكرية واالقتصاديــة تعطــى عــى
شــكل منــح ،وألغيــت القــروض ،وبلــغ حجــم املســاعدات
األمريكيــة إلرسائيــل خــال هــذه الفــرة  16169.4مليــون
دوالر ،منهــا مســاعدات عســكرية عــى شــكل منــح 8514.9
مليــون دوالر بنســبة  %53مــن إجمــايل املســاعدات ،عــاوة
عــى منــح اقتصاديــة ( )7448.4مليــون دوالر تمثــل نســبة
 %46مــن إجمــايل املســاعدات.
كمــا يتضــح أن املســاعدات األمريكيــة خــال هــذه الفــرة
وصلــت إىل  3.6مليــار دوالرات ســنويًا منهــا نحــو 1800
مليــون دوالر ســنويا ً مســاعدات عســكرية و 1200مليــون
دوالر مســاعدات اقتصاديــة ك ّلهــا منــح ،كمــا تضمنــت
املســاعدات األمريكيــة بنــودا ً أخــرى مثــل املنــح لتوطــن
املهاجريــن اليهــود واملنــح للمستشــفيات واملــدارس .ويف
عامَ ــي  1985و 1986دُعــم االقتصــاد اإلرسائيــي بنظــام
مســتقر ،جــاء نتيجــة وضــع برنامــج مــن أجــل تطويــر
االقتصــاد اإلرسائيــي والنهــوض بــه.
العالقات االقتصادية اإلرسائيلية ـ األمريكية
()1993 -1990
حــدث تغــر كبــر يف العالقــات اإلرسائيليــةـ األمريكية خالل
الفــرة مــن  1990إىل  1993يف ضــوء مــا طــرأ مــن متغــرات
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بلغت المساعدات األميركية إلسرائيل خالل الفترة من  1994إلى  1999نحو 3.1
مليارات دوالر سنويًا ،منها  1800مليون دوالر مساعدات عسكرية بنسبة نحو
 ،%60و 1200مليون دوالر مساعدات اقتصادية بنسبة نحو  ،%20هذا باإلضافة إلى
منح لتوطين المهاجرين اليهود بلغت نحو  80مليون دوالر سنوي.
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عــى الســاحتَني العامليــة واإلقليميــة ،مثــل حــرب الخليــج
الثانيــة وتفــكك االتحــاد الســوفييتي وعمليــات التفــاوض
بــن العــرب وإرسائيــل يف ضــوء مؤتمــر مدريــد للســام عــام
 ،1991وقــد أدت هــذه املتغــرات إىل حــدوث انفــراج أمريكــي
– رويس ،وتعزيــز عمليــة خفــض الســاح ،وتحريــر الكويــت
وحصــار العــراق وبــدء املفاوضــات األمريكيــة – الفلســطينية،
واملفاوضــات الفلســطينية – اإلرسائيليــة.
وعــى الرغــم مــن هــذه املتغــرات ،وانتهــاء الحــرب
البــاردة واالتجــاه نحــو خفــض التســلح العاملــي ،واصلــت
واشــنطن التعــاون اإلســراتيجي مــع إرسائيــل ،كمــا اتجهــت
إىل تفعيــل التفــاوض بــن إرسائيــل ومنظمــة التحريــر
الفلســطينية للبــدء يف إيجــاد حــل للمشــكلة الفلســطينية،
وقــد وافــق ذلــك اتجــاه الواليــات املتحــدة األمريكيــة نحــو
الضغــط عــى الــدول العربيــة إلنهــاء املقاطعــة مــع إرسائيل.
منــذ العــام  ،1992مُنحــت إرسائيــل  80مليــون دوالر لهــذا
الغــرض ،كمــا أن الربنامــج الــذي خطــط بــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة وإرسائيــل ،تمثــل يف أن تدفــع واشــنطن
مصاريــف انتقــال املهاجريــن إىل إرسائيــل ،كمــا شــمل ً
أيضــا
تقديــم املنــح لتأمــن اإلقامــة مــن خــال إنشــاء القــرى
الســكانية للمهاجريــن ،وكذلــك برامــج تدريــب اليهــود
وتوفــر العمــل لهــم بمجــرد وصولهــم إىل إرسائيــل.
وبعــد أن فتــح االتحــاد الســوفييتي البــاب للمهاجريــن
اليهــود ،بــدأ تدفــق اليهــود الســوفييت عليهــا ،حيــث وصــل
عددهــم عــام  1989إىل نحــو  13ألــف مهاجــر ،ثــم ازداد
عددهــم إىل  185ألــف مهاجــر يف العــام  ،1990ومــن ثــم
طالبــت إرسائيــل بأنــواع مختلفــة مــن املســاعدات ،وهكــذا
قدمــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة إلرسائيــل ()400
مليــون دوالر ،هــي قــرض ذو ضمانــات مــن أجــل مســاعدة

إرسائيــل عــى توطــن اليهــود املهاجرين وبنــاء املســتعمرات
الجديــدة .كمــا قدمــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ضمانــات
للقــروض اإلرسائيليــة لــدى البنــوك األمريكيــة لتحقيــق
الثقــة لتوفــر املــوارد املاليــة إلرسائيــل ،مــن خــال
تســهيالت طويلــة األجــل وعــى فــرات ســماح طويلــة
تصــل إىل  30عامً ــا بـ ً
ـدل مــن  7 – 5أعــوام .وبالطبــع فــإن
هــذه الضمانــات للقــروض ال تؤثــر عــى برامــج القــروض
العاديــة إلرسائيــل ،كذلــك ألغــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة
الرضائــب املفروضــة عــى مثــل هــذه القــروض ،وهــو أمــر
لــم يحــدث مــن قبــل.
ومــع زيــادة عــدد املهاجريــن وتدفقهــم بمئــات اآلالف
شــهريًا إىل إرسائيــل ،طالبــت بمزيــد مــن املســاعدات مــن
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والتــي تصــل إىل نحــو 10
5
مليــارات من الــدوالرات ،هي قــروض بالضمانــات األمريكية.
ويف العــام  ،1992أصــدر الكونغــرس األمريكــي قــرا ًرا
بإعطــاء الســلطات للرئيــس األمريكــي لتقديــم القــروض
املطلوبــة إلرسائيــل بالضمانــات الالزمــة ،وذلــك كنتيجــة
مبــارشة لتزايــد تعــداد املهاجريــن اليهــود إىل إرسائيــل ومــن
أجــل املســاعدة لتوفــر إمكانيــات اســتيعابهم يف املجتمــع
الجديــد .ومــن ثــم أصبحــت هــذه القــروض أمـ ًرا واقعً ــا من
خــال تقديــم مليا َريــن مــن الــدوالرات ســنويًا عــى مــدى
خمــس ســنوات .كمــا طالبــت إرسائيــل اإلدارة األمريكيــة
بتقديــم مســاعدات لهــا بمئــات املاليــن مــن الــدوالرات
للمســاعدة يف عمليــة نقــل املهاجريــن وتوفــر اإلقامــة لهــم.
ومــن ثــم يمكــن القــول إن برنامــج القــروض األمريكيــة
إلرسائيــل ،قــد حقــق نجاحً ــا كبــرًا خــال عقــد
التســعينيات .وقــد وجهــت إرسائيــل جــزءًا كبـرًا مــن هــذه
القــروض واملســاعدات نحــو دعــم قطــاع األعمــال وملشــاريع

وخالل العام  ،2000حصلت إسرائيل على مساعدات عسكرية قدرها مليار و940
َ
ألف دوالر قسمت على مرحلتين خالل العام :مليار و 370ألف دوالر مع بداية
العام ،و 550مليون دوالر خالل منتصف العام .كما بلغت المساعدات االقتصادية
 949.1مليون دوالر .كما حصلت إسرائيل على منحة إضافية خالل عام 2000
بإجمالي مليار و 200مليون دوالر ليصبح إجمالي المساعدات العسكرية و4129.1
مليون دوالر.

البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق والجســور والكهربــاء وغريهــا.
كمــا أســهمت هــذه القــروض يف مســاعدة إرسائيــل عــى
بنــاء املســاكن واملســتعمرات لليهــود الوافديــن مــن االتحــاد
الســوفييتي الســابق ،وكذلــك قدمــت لهــم فــرص العمــل
يف املجــاالت املختلفــة؛ ومــن ثــم اســتطاعت أن توفــر
العمــل ملعظــم املهاجريــن الجــدد وبنفــس نســبة املواطنــن
العاديــن .كمــا أدت القــروض األمريكيــة إىل دعــم االقتصــاد
اإلرسائيــي أمــام األســواق العامليــة مــن خــال الثقــة التــي
منحتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة لالقتصــاد اإلرسائيــي
6
ليصبــح اقتصــادًا عابــ ًرا للحــدود.
املساعدات األمريكية إلرسائيل ()2001 – 1994
بلغــت املســاعدات األمريكيــة إلرسائيــل خــال الفــرة مــن
 1994إىل  1999نحــو  3.1مليــارات دوالر ســنوياً ،منهــا
 1800مليــون دوالر مســاعدات عســكرية بنســبة نحــو ،%60
و 1200مليــون دوالر مســاعدات اقتصاديــة بنســبة نحــو
 ،%20هــذا باإلضافــة إىل منــح لتوطــن املهاجريــن اليهــود
بلغــت نحــو  80مليــون دوالر ســنوي .ويف العــام ،1996
ُقــدِّم دعــم إلرسائيــل «ملواجهــة اإلرهــاب» ،بلغــت قيمتــه
 100مليــون دوالر مقســمة عــى عامَ ــي  1996و.1997
وال تشــمل املســاعدات العســكرية املرشوعــات العســكرية
التــي تســهم فيهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة لدعــم
إرسائيــل مثــل مــروع إنتــاج الصــاروخ املضــاد للصواريخ
نظــام "أرو هحيتــس" والــذي حصلــت منــه إرسائيــل عــى
منــح قدرهــا  628مليــون دوالر منــذ العــام  ،1996مــن أجل
دعــم القــدرات الدفاعيــة .ويف العــام  ،1998قدمــت إرسائيــل
مقرتحــات لــإدارة األمريكيــة لتقليــل اعتمــاد اقتصادهــا
عــى املســاعدات االقتصاديــة األمريكيــة مــن خــال اتفاقيــة
تنــص عــى تخفيــض املســاعدات االقتصاديــة التــي تصــل

إىل مليــار و 200مليــون دوالر بنســبة  120مليــون دوالر
ك ّل عــام ،بحيــث يمكــن أن تتقلــص تمامً ــا خــال عــر
ســنوات ،باإلضافــة إىل تحويــل نصــف هــذا املبلــغ الســنوي
( 60مليــون دوالر) ،مــن أصــل ( )120مليــون دوالر إىل
املســاعدات العســكرية مــن أجــل تأمــن املطالــب العســكرية
لتوفــر األمــن اإلرسائيــي.
ويف نهايــة العــام  ،1998طلبــت إرسائيــل مليــا ًرا و200
مليــون دوالر ،دعمً ــا إضافيًــا مــن أجــل بنــاء معســكرات
لقواتهــا العســكرية التــي أعيــد تمركزهــا خــارج األرايض
الفلســطينية املحتلــةً ،
طبقــا لالتفاقيــة التــي وقعــت بهــذا
الشــأن يف  23ترشيــن األول  1998والتــي أطلــق عليهــا اســم
"واي بالنتيشــن".
ً
وتطبيقــا التفــاق عــام  ،1998حصلــت إرسائيــل ،يف
العــام  ،1999عــى مليــار و 80ألــف دوالر مســاعدات
اقتصاديــة ومليــار و 860مليــون دوالر ،هــي مســاعدات
عســكرية .والواقــع أن  %26مــن املســاعدات العســكرية
األمريكيــة تتســلمها إرسائيــل لدعــم قدراتهــا العســكرية
يف مجــال صناعاتهــا العســكرية وتطويرهــا؛ أمّ ــا النســبة
الباقيــة وقدرهــا  %74فتنفــق داخــل الواليــات املتحــدة
األمريكيــة للتعــاون املشــرك مــن أجــل دعــم اآللة العســكرية
اإلرسائيليــة .واألمــر اآلخــر هــو أن إرسائيــل حصلــت عــى
مــدار العقــود املاضيــة عــى أكــر نســبة مســاعدات أمريكيــة
تحصــل عليهــا دولــة يف العالــم ،وعــى ســبيل املثــال
فــإن املســاعدات االقتصاديــة تمنــح مبــارشة للحكومــة
اإلرسائيليــة ،حيــث ال تخضــع لنظــم املســاعدات األمريكيــة
لباقــي الــدول .كمــا تحصــل إرسائيــل منــذ بدايــة العــام
املــايل عــى ك ّل مخصصاتهــا وال تجــزأ عــى أربــع مــرات
كمــا يحــدث مــع باقــي الــدول.
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وخــال العــام  ،2000حصلــت إرسائيــل عــى
مســاعدات عســكرية قدرهــا مليــار و 940ألــف دوالر
قســمت عــى مرحلتَــن خــال العــام :مليــار و370
ألــف دوالر مــع بدايــة العــام ،و 550مليــون دوالر
خــال منتصــف العــام .كمــا بلغــت املســاعدات
االقتصاديــة  949.1مليــون دوالر .كمــا حصلــت
إرسائيــل عــى منحــة إضافيــة خــال عــام 2000
بإجمــايل مليــار و 200مليــون دوالر ليصبــح إجمــايل
املســاعدات العســكرية و 4129.1مليــون دوالر.
وخــال العــام  ،2001وصــل حجــم املســاعدات
العســكرية األمريكيــة إلرسائيــل إىل مليــار و981
مليــون دوالر عــاوة عــى  840مليــون دوالر مســاعدات
اقتصاديــة .وبســبب االنتفاضــة الفلســطينية يف األرايض
املحتلــة ومــا ســببته مــن خســائر كبــرة لالقتصــاد
اإلرسائيــي ،فقــد طالبــت إرسائيــل يف كانــون األول ،2002
اإلدارة األمريكيــة بمنحهــا  4مليــارات دوالر منحــة ال تــرد
لدعــم االقتصــاد اإلرسائيــي ،عــاوة عــى قــرض تضمنــه
اإلدارة األمريكيــة تصــل قيمتــه إىل نحــو  12مليــار دوالر.
وهــذا بالطبــع ســيعوض إرسائيــل عــن خســائرها
ويدعــم مــن اقتصادهــا.
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حقائــق عــن العالقــات االقتصاديــة اإلرسائيليــة
األمريكيــة منــذ العــام  – 2001ســنوات مختــارة
بلــغ إجمــايل البضائــع والخدمــات األمريكيــة التجاريــة
مــع إرسائيــل  40مليــار دوالر يف العــام  .2010بلــغ إجمــايل
الصــادرات  15مليــار دوالر والــواردات بلغــت  25مليــار
دوالر .وبلــغ العجــز التجــاري مــع إرسائيــل  10مليــار دوالر
يف العــام .2010
بلــغ إجمايل صــادرات الســلع  14مليــار دوالر والــواردات
بلغــت  23مليــار دوالر .كان العجــز التجــاري األمريكــي
مــع إرسائيــل  9مليــارات دوالر يف العــام  .2011وبلــغ
إجمــايل التجــارة يف الخدمــات مــع إرسائيــل (الصــادرات
والــواردات)  7.5مليــار دوالر يف العــام  .)2010وكانــت
صــادرات الخدمــات  3.5مليــار دوالر؛ خدمــات الــواردات
 4.0مليــار دوالر .كان العجــز التجــاري األمريكــي يف مجــال
الخدمــات مــع إرسائيــل  555مليــون دوالر يف العــام .2011
صــادرات تعتــر إرسائيــل أكــر ســوق للصــادرات األمريكيــة
منــذ العــام .2012
وبلغــت صــادرات الســلع مــن الواليــات املتحــدة إىل
إرسائيــل يف العــام  2012نحــو  14.0مليــار دوالر بزيــادة
 2.7( ٪23.6مليــار دوالر) عــن العــام  ،2010بزيــادة ٪80

عــن العــام  2000ارتفعــت .صــادرات الواليــات املتحــدة
إىل إرسائيــل مــا يصــل  ٪536منــذ العــام  1984م وكانــت
الفئــات األعــى تصديــ ًرا يف العــام  :2011أحجــار كريمــة
(املــاس) ( 6.0مليــار دوالر) ،واآلالت الكهربائيــة (1.4
مليــار دوالر) ،معــادن ( 1.3مليــار دوالر) ،والطائــرات
( 677مليــون دوالر) ،واآلالت البرصيــة والطبيــة (665
مليــون دوالر) وبلغــت صــادرات الواليــات املتحــدة مــن
املنتجــات الزراعيــة إىل إرسائيــل  875مليــون دوالر يف العــام
 .2011الفئــات الرائــدة تشــمل :الحبــوب الخشــنة (170
مليــون دوالر) ،والقمــح ( 146مليــون دوالر) ،واألعــاف
( 106مليــون دوالر).
وكانــت الصــادرات األمريكيــة مــن الخدمــات التجاريــة
الخاصــة (أي باســتثناء الجيــش والحكومــة) إىل إرسائيــل
 3.5مليــار دوالر يف العــام  2010أقــل بمقــدار 14( ٪0.4
مليــون دوالر) مــن  ،2009بارتفــاع يصــل  ٪135عــن
مســتويات عــام .1994
واردات
وكانــت إرسائيــل أكــر مــورد للواليــات
املتحــدة حيــث تــورد لهــا أكثــر مــن  23ســلعة.
بلــغ إجمــايل البضائــع األمريكيــة الــواردة مــن إرسائيــل
 23.0مليــار دوالر يف العــام  ،2011أي بزيــادة قدرهــا ٪9.7
( 2.0مليــار دوالر) عــن العــام  ،2010وبزيــادة  ٪76عــن
العــام  ،2000وارتفعــت واردات الواليــات املتحــدة مــن
إرسائيــل بمــا يصــل إىل  ٪1215منــذ عــام .1984
بلغــت نســبة واردات الواليــات املتحــدة العامــة مــن إرسائيل
 ٪1.0يف العــام  ،2011ومــن أكثــر األشــياء اســتريادًا يف العــام
ذاتــه كانــت خمــس فئــات :أحجــار كريمــة (املــاس) (9.3
مليــار دوالر) ،منتجــات صيدالنيــة ( 5.6مليــار دوالر) ،وآالت
كهربائيــة ( 1.4مليــار دوالر) ،آالت برصيــة وطبيــة ( 1.3مليــار
دوالر) ،ومعــادن ( 1.3مليــار دوالر).
بلغــت واردات الواليــات املتحــدة مــن املنتجــات الزراعية
مــن إرسائيــل  284مليــون دوالر يف العــام  .2011وتشــمل
مــا يــي :الوجبــات الخفيفــة (بمــا يف ذلــك الشــوكوالته)
( 60مليــون دوالر) ،والفواكــه والخــروات املجهــزة (25
مليــون دوالر).
واردات الواليــات املتحــدة مــن الخدمــات التجاريــة
الخاصــة (أي باســتثناء الجيــش والحكومــة) كانــت 4.0
مليــار دوالر يف  2010بزيــادة ( %33نحــو  133مليــون
دوالر) منــذ العــام  ،2009مقارنــة بزيــادة  ٪238منــذ
العــام .1994

تقدمت الصناعات اإلسرائيلية بشكل كبير بسبب االستثمارات األميركية ،كما
ّ
أدت زيادة حجم االستثمارات إلى تشجيع رجال األعمال في كل أنحاء العالم على
تأسيس مشاريع مشتركة لالستفادة من ميزات اتفاقية التجارة الحرة من أجل
وصول استثمارات أو بضائع أو خدمات إلى داخل السوق األميركية الضخمة ،مما
أعطى إسرائيل ثمرات جيدة في نقل التكنولوجيا وزيادة الكفاءة وزيادة فرص
العمالة في الصناعات.

امليزان التجاري
كان العجــز التجــاري األمريكــي مــع الســلع اإلرسائيليــة
 9.1مليــار دوالر يف العــام  ،2011أي بانخفــاض 617( ٪6.4
مليــون دوالر) خــال العــام  .2010تعانــي الواليــات املتحدة
مــن عجــز يف تجــارة الخدمــات يســاوي  555مليــون دوالر
مــع إرسائيــل يف العــام  )2010ودخلــت اتفاقيــة التجــارة
الحــرة حيــز النفــاذ يف  1أيلــول .1985
االستثمار:
إلرسائيــل النصيــب األكــر مــن االســتثمارات الخارجيــة
املبــارشة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة حيــث
بلغــت االســتثمارات نحــو ( )9.7مليــار دوالر يف العــام
 ،2010أي بزيــادة قدرهــا  ٪4.5عــن العــام .2009
ولقطــاع الصناعــات التحويليــة النصيــب األكــر يف االســتثمارات
األمريكيــة املبــارشة .وكانــت مبيعــات الخدمــات يف إرسائيــل مــن
قبــل الــركات التابعــة اململوكــة لرشكــة أمريكيــة األغلبيــة 2.6
مليــار دوالر يف العــام  2009يف حــن أن مبيعــات الخدمــات
يف الواليــات املتحــدة مــن قبــل الــركات اململوكــة بأغلبيتهــا
إلرسائيــل كانــت  1.9مليــار دوالر.
نمــوذج تطبيقــي للدعــم األمريكــي إلرسائيــل يف املجــال
االقتصــادي
ً
أول :اتفاقيــة منظمــة التجــارة الحــرة بــن
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وإرسائيــل :عــام 1985
يف الحــادي عــر مــن حزيــران  ،1985وقــع الرئيــس
األمريكــي ريغــان عــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع
إرسائيــل ،وهــي األوىل مــن نوعهــا التــي تعقدهــا الواليــات
املتحــدة األمريكيــة مــع دولــة أجنبيــة ،وبــدأ تنفيــذ
االتفاقيــة ،كمــا ألغيــت الرســوم الجمركيــة عــى ك ّل التجــارة
بينهمــا منــذ األول مــن أيلــول  ،1985ومــا إن جــاء عــام

 1995حتــى كانــت كل أصنــاف الصــادرات وتجــارة
الخدمــات املتبادلــة بينهمــا معفــاة بالكامــل مــن التعريفــة
الجمركيــة ،وأصبحــت العالقــات التجاريــة بــن الجانبــن
مبنيــة عــى األســس نفســها التــي تبنــى عليهــا التجــارة
بــن واليتَــي كاليفورنيــا وشــيكاغو وهــي أســس اندماجيــة
ليــس لهــا مثيــل يف التبــادالت التجاريــة بــن أيّ دولتَــن يف
العالــم .فاالتفاقيــة وســيلة لجعــل إرسائيــل أكثــر اسـ ً
ـتقالل
اقتصاديًــا ،كمــا أنهــا التــزام واضــح ســيايس واقتصــادي
بتحقيــق أمــن إرسائيــل وإصــاح اقتصادهــا.
 .1مبادئ االتفاقية
أ .تنطبــق االتفاقيــة عــى كافــة فئــات التبــادالت
التجاريــة بــن البلدَيــن؛ أيْ ك ّل الســلع الصناعيــة
والزراعيــة مــن دون اســتثناء.
ب .تنطبــق االتفاقيــة ً
أيضــا عــى تجــارة الخدمــات
واالســتثمار وحقــوق ملكيــة اإلبــداع الفكــري،
وتنهــي أرسار الحمايــة الجمركيــة والدعــم املــادي
بالنســبة للســلع الخاضعــة لهمــا ،كمــا تزيــل
القيــود املفروضــة عــى موازيــن املدفوعــات عــى
إجــراءات لرتخيــص باإلنتــاج.
ت .إلغــاء جميــع الرســوم الجمركيــة والقيــود غــر
الجمركيــة املفروضــة عــى االســترياد يف الدولتَــن
وفــق برنامــج محــدد يف االتفاقيــة ،بحيــث ال يحــل
العــام  1995إال وتكــون الســلع املتبادلــة بينهمــا
معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة ،وتختفــي بالكامــل
كافــة القيــود غــر الجمركيــة والحمائيــة.
 .٢إطار االتفاقية
تشــمل االتفاقيــة مقدمــة وثالثــة وعرشيــن بنــدا ً
باإلضافــة إىل أربعــة مالحــق ،تُعَ ــ ّد جــزءًا ال يتجــزأ مــن
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االتفــاق نفســه ،وكذلــك إعالنًــا حــول تجــارة الخدمــات.
وعُ ـ َّد عــام  1982هــو ســنة األســاس للمفاوضــات املشــركة،
حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات األمريكيــة إلرسائيــل مليــا ًرا
ونصــف املليــار دوالر ،بينمــا كانــت قيمــة الصــادرات
اإلرسائيليــة للواليــات املتحــدة مليــا ًرا و 200مليــون دوالر
يف العــام نفســه ،ويف العــام ً 1982
أيضــا كانــت نســبة
البضائــع األمريكيــة املصــدرة إلرسائيــل ،املعفــاة مــن
الرســوم الجمركيــة بمعــدل  ،%18بينمــا كانــت نســبة
البضائــع اإلرسائيليــة املصــدرة للواليــات املتحــدة املعفــاة
مــن الرســوم الجمركيــة بمعــدل  ،%55وذلــك ً
طبقــا التفاقية
نظــام التفضيــات املعمــم ،التــي منحتهــا الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ألكثــر مــن  140دولــة ناميــة مــن بينهــا إرسائيل،
وهــي االتفاقيــة التــي َّ
تنفــذ يف إطــار مبــادئ وأحــكام الغات.
وقــد تركــزت بنــود االتفاقيــة بشــكل أســايس عــى الجــزء
املتبقــي مــن املبــادالت التجاريــة بــن البلدَيــن والتــي كانــت
خاضعــة للرســوم الجمركيــة والقيــود غــر الجمركيــة .ويف
حالــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة فــإن االتفاقيــة شــملت
ً
أيضــا الســلع الخاضعــة لنظــام التفضيــات املعمــم،
والتــي تخضــع بشــكل مؤقــت لإلعفــاءات الجمركيــة ،أمّ ــا
بالنســبة إلرسائيــل ،فــإن ك ّل املنتجــات التــي تســتوردها
مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى أســس مــن اإلعفــاء
الجمركــي املؤقــت تدخــل ضمــن مشــتمالت االتفاقيــة.
وتذكــر اإلحصائيــات األمريكيــة الرســمية أن قيمــة املبــادالت
التجاريــة التــي ســتعفى مــن الجمــارك بالنســبة للواليــات
املتحــدة وعــى أســاس عــام  ،1985تصــل إىل  515مليــون
دوالر ،بينمــا قيمــة التجــارة التــي ســتعفى مــن الجمــارك
بالنســبة إلرسائيــل وعــى األســاس عينــه تصــل إىل 1278
مليــون دوالر.
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 .٣ميزات االتفاقية وفوائدها إلرسائيل
تحقــق إرسائيــل ،بموجــب هــذه االتفاقيــة ،ثــورة يف
االقتصــاد اإلرسائيــي عامــة ويف الصــادرات خاصــة .هــذا
وتُعَ ــ ّد التجــارة الخارجيــة إلرسائيــل مــن أهــم عنــارص
االقتصــاد اإلرسائيــي وتشــكل نصــف اإلنتــاج الصناعــي
تقريبًــا ،كمــا رفعــت قدرتهــا التصديريــة يف مجــاالت
التكنولوجيــا العاليــة ،مثــل أنظمــة الطاقــة الشمســية
وأجهــزة الديــزل والتصويــر باألشــعة ،بمــا وفــر ً
فرصــا
جديــدة للعمــال املهــرة منهــا ،باإلضافــة إىل ذلــك فــإن
القــوة الرشائيــة األمريكيــة ذات الحجــم األســطوري واملقــدرة
بنحــو ثالثــة آالف بليــون دوالر أصبحــت متاحــة للمنتجــات
اإلرسائيليــة مــن دون رســوم جمركيــة وقيــود غــر جمركيــة

برييس وريغان يف البيت األبيض يف العام ( .1985أرشيفية)

ممــا سيحســن مــن قــدرة هــذه املنتجــات عــى املنافســة.
كمــا أتاحــت االتفاقيــة إلرسائيــل االشــراك يف املرشوعــات
املشــركة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف كافــة املجــاالت
املدنيــة والعســكرية باإلضافــة إىل تجــارة الخدمــات ،مــا
أدى إىل تســهيل عمليــة نقــل التكنولوجيــا إىل إرسائيــل
وتوطينهــا فيهــا ،وإتاحــة الفرصــة لهــا ملواصلــة الرتكيــز
عــى الصناعــات ذات التقنيــة العاليــة التــي ال تتطلــب
وفــرة يف العمالــة ،مثــل الصناعــات اإللكرتونيــة والكيماويــة
والتســليحية ،كمــا صحــب تنفيــذ هــذه املرشوعــات
التكنولوجيــة املشــركة تدفقــات اســتثمارية أمريكيــة كبــرة
وتبــادل كثيــف يف الخــرات التقنيــة واألبحــاث.
تقدمــت الصناعــات اإلرسائيليــة بشــكل كبــر
بســبب االســتثمارات األمريكيــة ،كمــا أدت زيــادة حجــم
االســتثمارات إىل تشــجيع رجال األعمــال يف ك ّل أنحاء العالم
عــى تأســيس مشــاريع مشــركة لالســتفادة مــن ميــزات
اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــن أجل وصــول اســتثمارات أو
بضائــع أو خدمــات إىل داخــل الســوق األمريكيــة الضخمة،
ممــا أعطــى إرسائيــل ثمــرات جيــدة يف نقــل التكنولوجيــا
وزيــادة الكفــاءة وزيــادة فــرص العمالــة يف الصناعــات.
كمــا لعــب الــدور املركــزي الــذي أدتــه الواليــات
املتحــدة األمريكيــة يف دعــم إرسائيــل إىل بروزهــا كقــوة
تكنولوجيــة عاليــة ،وأصبحــت تســتخدم مُركبــات رئيســة
مــن التكنولوجيــا األمريكيــة املتقدمــة ومــن أجهزتهــا
ومعداتهــا وأبحاثهــا التنمويــة والتســويقية ،ممــا

وعلى مستوى العمل الخاص ،أفرز مناخ اتفاقيات التعاون اإلستراتيجي للتجارة
الحرة العديد من الشركات والمؤسسات المشتركة ،وإمكانية تنمية وتطوير
المشروعات المشتركة بين إسرائيل والعديد من دول أميركا في مجاالت الطاقة
والمياه والتكنولوجيا ،ولم يعد أمام إسرائيل ضرورة الختالس التكنولوجيا بل نقلها
ً
رسميا وتوطينها بالدعم األميركي غير المحدود

ســاعدها عــى رفــع مهــارات قواهــا العاملــة وتطويــر
بنيتهــا الصناعيــة.
وال تقــف هــذه االتفاقيــة عنــد مســائل توســيع التبــادل
َ
الطرفــن ،بــل امتــدت لتبــادل تجــارة
التجــاري بــن
الخدمــات والرتاخيــص والصناعــات املشــركة واألبحــاث
التنمويــة ،كمــا منحــت مجــاالت عديــدة لدعــم األبحــاث،
ولــم تعــد العالقــات الخاصــة بينهمــا محصــورة يف
مرشوعــات بحثيــة تنمويــة محــدودة األفــق تمويـ ً
ـا وتقنيــة،
ولكنهــا شــملت املشــورة والدراســات والتمويــل ملئــات مــن
7
الــركات اإلرسائيليــة ســواء يف مجــال اإلنتــاج أو الخدمــات.
كمــا أن هــذه العالقــات الخاصــة ،تجــاوزت مســائل
ضــم مراكــز البحــث اإلرسائيليــة إىل الشــبكة الوطنيــة
األمريكيــة للمعلومــات العلميــة التــي تضــم يف ذاكرتهــا
أخطــر املعلومــات العلميــة ،إىل التكامــل التقنــي بمــا يف
ذلــك تطويــر مراكــز البحــث واملعلومــات والتدريــب وإنشــاء
مؤسســات ورشكات تكنولوجيــة متقدمــة مشــركة ،ممــا
حقــق حلمً ــا إرسائيليًــا يف تحويــل اقتصادهــا إىل صناعــات
متطــورة كثيفــة التكنولوجيــا ،وهــذا بطبيعــة الحــال َّ
وفــر
إلرسائيــل فوائــد عــدة.
أ .الســماح بتوطــن التكنولوجيــا بعــد الحصــول
عليهــا بشــكل شــبه مجانــي ،ممــا جعــل إرسائيــل
يف مصــاف الــدول املتقدمــة تكنولوجيًــا.
ب .ســمح لعلمائهــا باالطــاع املكثــف عــى أحــدث
املعلومــات التقنيــة األمريكيــة ســواء مــن خــال
املنشــآت املشــركة أو املختــرات ومراكــز املعلومــات
والبحــث األمريكيــة ،وكان ك ّل ذلــك ضمــن التــزام
أمريكــي ثابــت وتقنــي ،ومــن ثــم لــم يصبــح هناك
داع أمــام إرسائيــل لرسقــة أرسار علميــة أمريكيــة

أو أجهــزة تقنيــة متقدمــة مثــل مفجــرات القنبلــة
الذريــة أو املــواد الخــام الحساســة كاليورانيــوم أو
ترسيــب معلومــات أو رسقــة تصميمــات أجهــزة
إلكرتونيــة أو عســكرية… إلــخ.
ج .كمــا وفــرت الصناعــات التكنولوجيــة إلرسائيــل فرصــة
زيــادة حجــم العمالــة داخــل الصناعــات العســكرية،
وتوفــر جيــل مــن العمــال املهــرة ،باإلضافــة إىل فتــح
أســواق جديــدة لهــا يف ك ّل مــن آســيا وأفريقيــا وأمــركا
الالتينيــة لبيــع منتجاتهــا ذات التكنولوجيــا املتقدمــة،
كمــا أصبحــت تســع رشكات إرسائيليــة – ذات تقنيــة
عاليــة – تصــدر إىل العالــم الخارجــي إلكرتونيــات
مدنيــة وعســكرية بقيمــة تصــل إىل أكثــر مــن الــف
مليــون دوالر ســنوياً.
وعــى مســتوى العمــل الخــاص ،أفــرز منــاخ اتفاقيــات
التعــاون اإلســراتيجي للتجــارة الحــرة العديــد مــن
الــركات واملؤسســات املشــركة ،وإمكانيــة تنميــة وتطويــر
املرشوعــات املشــركة بــن إرسائيــل والعديــد مــن دول
أمــركا يف مجــاالت الطاقــة وامليــاه والتكنولوجيــا ،ولــم
يعــد أمــام إرسائيــل رضورة الختــاس التكنولوجيــا بــل
نقلهــا رســميًا وتوطينهــا بالدعــم األمريكــي غــر املحــدود
ســواء باألقــوال أو بربامــج األبحــاث أو بالتعــاون الفنــي
أو بتبــادل املهندســن والعلمــاء أو بــك ّل ذلــك معــاً.
ومــن ناحيــة أخــرى أعطــت هــذه االتفاقيــة إلرسائيــل مجاال ً
أوســع يف إضافــة إنتــاج أو تطويــر لصناعــات أمريكيــة غــر
مكتملــة وإعــادة تصديرهــا عــى أنهــا منتجــات إرسائيليــة
إىل أســواق خارجيــة مســتفيدة ممــا تتيحــه لهــا هــذه
األســواق مــن ترتيبــات تجاريــة وإعفــاءات جمركيــة وغــر
جمركيــة وتبــادل يف البضائــع والخدمــات ،يف الوقــت نفســه،
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أنعشــت الصــادرات اإلرسائيليــة كثـرًا بترسبهــا عرب الســوق
واملنشــأ األمريكــي يف اإلنتــاج والخدمــة إىل األســواق العامليــة.
ً
ملموســا قــد حــدث يف
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن تحســنًا
ســمعة االقتصــاد اإلرسائيــي يف األوســاط الدوليــة ،وخاصــة
بعــد حــدوث تقلــص يف حجــم العجــز التجــاري إثــر زيــادة
حجــم القــوة التصديريــة اإلرسائيليــة وتطــور قدرتهــا
ً
أســواقا عامليــة
التنافســية ،وفتــح ذلــك أمــام إرسائيــل
جديــدة ،وخاصــة ملنتجاتهــا التقنيــة والزراعيــة ،كمــا
نجحــت يف إيجــاد صيــغ تعــاون مــع صناعــات أمريكيــة
ومزارعــن أمريكيــن الكتســاح أســواق جديــدة مشــركة يف
العالــم .كمــا تحركــت إرسائيــل يف اتجــاه توســيع منتجاتهــا
الزراعيــة ،وكذلــك يف اتجــاه املرشوعــات األمريكيــة املشــركة.
ومــن الواضــح أن ميــزات االتفاقيــة وفوائدهــا لــم تتوقــف
عنــد مظاهرهــا التجاريــة ،بــل اســتطاعت أن تفتــح ً
آفاقــا
تكنولوجيــة جديــدة أمــام االقتصــاد اإلرسائيــي وتطويــر
جهــازه اإلنتاجــي وضــخ االســتثمارات األمريكيــة فيــه،
فهنــاك ميــزات سياســية وإســراتيجية ال تقــ ّل أهميــة
عــن الفوائــد االقتصاديــة والعلميــة والتكامليــة والتســويقية.
كمــا أكــدت االتفاقيــة التزامً ــا أمريكيًــا بالحفــاظ عــى
تنميــة قــدرات االقتصــاد اإلرسائيــي وعــى تفوقهــا النوعــي
العســكري ،هــذه املميــزات مكنــت إرسائيــل بالطبــع مــن
مواصلــة تثبيــت احتاللهــا وهيمنتهــا عــى األرض العربيــة
املحتلــة ،كمــا أن املشــاركة يف املشــاريع األمريكيــة ســواء يف
املجــال املدنــي أو العســكري ،أتاحــت إلرسائيــل ً
فرصــا كبرية
للنفــاذ إىل األســواق العربيــة ،فضـاً عن اكتســاب مســاحات
واســعة جديــدة مــن النفــوذ والوجــود الفنــي واالقتصــادي
والســيايس واألمنــي يف دول العالــم الثالــث وأوروبــا.
كمــا تعمــد إرسائيــل إىل تغيــر وثائــق منشــأ بضاعتهــا
وتحويلهــا إىل منشــأ أوروبــي عــر بعــض الــدول األوروبيــة
مثــل هولنــدا وأملانيــا وبريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا
وإســبانيا ،حيــث تصــدَّر إىل الــدول العربيــة تحــت اســم
صناعــات أوروبيــة ولكنهــا يف واقــع األمــر صناعــة
إرسائيليــة وهــذا يتيــح لهــا بيــع بضائــع بنحــو ()500
مليــون دوالر ســنويًا ،كمــا تســتطيع إرسائيــل أن تصــدر
للواليــات املتحــدة األمريكيــة منتجــات غــر مكتملــة الصنــع؛
أيْ بحــدود  %65مــن املنتــج ،فــإذا مــا أضيــف الـــ%35
الباقيــة داخــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فــإن املنتجــات
تحمــل عالمــة أمريكيــة الصنــع ،فيســهل عندئــذ تصديرهــا
إىل الوطــن العربــي ملصلحــة إرسائيــل.

الفصل الرابع :العالقات التجارية بين إسرائيل
والواليات المتحدة في فترة الكورونا
أدت األزمــة االقتصاديــة األخــرة والناجمــة عــن تفــي
وبــاء الكورونــا إىل شــعور «بنهايــة العالــم» لــدى العديــد
مــن أصحــاب األعمــال التجاريــة ،ولكــن التاريــخ االقتصادي
حافــل بفقاعــات تفجــرت وبأزمــات اقتصاديــة صعبــة زالت
ومضــت .ومــن هــذا املنطلــق ،اســتمر االقتصــاد اإلرسائيــي
بتعزيــز عالقاتــه االقتصاديــة مــع الواليــات املتحــدة خــال
هــذه الفــرة ،وعمــل عــى ترسيــع ملمــوس للتوجهــات
اإليجابيــة وتحفيــز محــركات النمــو ،وتقويــة أســس التعاون
االقتصــادي بــن البلديــن وإبقــاء األرض خصبــة يف كل مــا
يتعلــق بمحــور العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بينهمــا
وتعميقهــا وتقويتهــا.
فرص جديدة
ألحقــت األزمــة العامليــة األخــرة أرضا ًرا جســيمة يف
العديــد مــن املصالــح واألعمــال التجاريــة الكبــرة والصغرية
عــى حـ ّد ســواء ،واضطــرت العديــد مــن الــركات تقليــص
إنتاجهــا ،وتوقفــت الفعاليــات االقتصاديــة بشــكل تــام
تقريبًــا يف بعــض املرافــق االقتصاديــة والفــروع كالســياحة
والخدمــات الرتفيهيــة ،وتــم فصــل العديــد مــن العمــال أو
إخراجهــم إىل إجــازة غــر مدفوعــة األجــر ،لكــن وعــى الرغم
مــن كل هــذه الصعوبــات الخانقــة ،فيبــدو أن العالقــات
االقتصاديــة بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة بقيــت قويــة
وراســخة ،حيــث وصلــت االســتثمارات اإلرسائيليــة يف
الواليــات املتحــدة خــال هــذه الفــرة إىل مــا يقــارب 40
مليــار دوالر وتــم تدريجهــا يف املرتبــة  17عامليـا ً مــن حيــث
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نســبة االســتثمارات.
باإلضافــة ،خلقــت هــذه األزمــة ً
فرصــا جديــدة ،حيــث
وجــدت العديــد مــن الــركات ً
طرقــا غــر مألوفــة بهــدف
التعــاون «أوناليــن» وتعميقــه بشــكل ملمــوس .كان التعاون
يف الســابق مرهونًــا بطــران ،تجهيــزات ،لقــاءات تعــارف
وغريهــا ،ولكنــه أصبــح خــال األزمــة أســهل ،وتــم تبديلــه
بلقــاءات عــر تطبيقــات محوســبة ،ومــن املحتمــل أن تتبــع
رشكات إضافيــة هــذا النهــج وأن تتواصــل ،تتعــاون وتعمــق
عالقاتهــا مــع رشكات عامليــة ويف مجــاالت عــدة منهــا
الصحــة واألبحــاث وغريهــا .هنالــك العديــد مــن األمثلــة
لحــدوث مثــل هــذا التعــاون ،وأبرزهــا اللقــاء التجــاري
الــذي أجرتــه غرفــة التجــارة اإلرسائيليــة مــع الغرفــة
التجاريــة األمريكيــة عــر تطبيــق محوســب أوناليــن بشــأن

أجنــدة مشــركة إرسائيليــة أمريكيــة يف املجــاالت الســابقة،
إقامــة مركــز أبحــاث مشــرك ،ترسيــع إجــراءات الترشيــع
املشــجع لتعــاون عــى املســتوى االقتصــادي ،زيــادة
التعــاون املشــرك يف مجــال البيــو – صحــة واملعتمــد عــى
تكنولوجيــا متطــورة يف الصحــة.

تحديث االقتصاد ،انطالقة إلى األمام
تشــر معطيــات وزارة الصناعــة والتجــارة والتشــغيل
منــذ بدايــة العــام  2010ولغايــة اآلن عــى أن أكثــر مــن
نصــف الصــادرات اإلرسائيليــة يعتمــد عــى صناعــة الهايتك
والبيو-طبــي ،وقــد أصبحــت إمكانيــات النمــو االقتصــادي
هائلــة بعــد عقــد أو أكثــر مــن االســتثمارات ومــن خلــق
عالقــات بــن البحــث األكاديمــي والتطويــر الصناعــي.
ومــن الواضــح أن قــدرات إرسائيــل املثبتــة يف مجــاالت
ً
أساســا متينًــا لفتــح مراكــز
التكنولوجيــا املتطــورة تشــكل
أبحــاث وتطويــر لــركات أمريكيــة تعمــل داخــل إرسائيــل
يف املجــال البيو-طبــي ،ولتحريــك عجلــة التعــاون املتبــادل
يف مجــال تكنولوجيــات الطــب املتطــورة ،والــذي مــن شــأنه
أن يدعــم االقتصــاد بشــكل ملحــوظ ويســاهم يف تحســن
جهــاز الصحــة العــام يف إرسائيــل.
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اإلجمال
تعتــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة الحليــف
األكــر واملمــول األول والصديــق الدائــم إلرسائيــل،
حيــث تمــد لهــا يــد العــون العســكري يف جميــع
مراحــل حياتهــا ،وهــي التــي تمدهــا بالجــزء
األكــر مــن العــون الخارجــي مــن هبــات وقــروض
بصفــة مســتمرة وتعــود أســباب هــذه العالقــة إىل:
ضخامــة الجاليــة اليهوديــة :فمــن مجمــوع تعــداد يهــود
العالــم البالــغ  14.1مليــون نجــد نصفهــم يف الواليــات
املتحــدة وهــذه الجاليــة الضخمــة منبثــة يف جميــع فــروع
النشــاط الخــاص بالدولــة ،ومــن هنــا يتضــح أن االنحياز

الســيايس واالقتصــادي مــن جانــب الواليــات املتحــدة
عميــق الجــذور ومرجعــه االصــي املصالــح املشــركة.
نجــد أن العالقــات األمريكيــة اإلرسائيليــة وعــى مــدار
عقــود طويلــة ســاهمت يف دعــم االقتصــاد اإلرسائيــي إىل
ح ـ ّد كبــرـ فاالقتصــاد اإلرسائيــي مــن أكثــر االقتصاديــات
تنوعً ــا عــى مســتوى الــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،
ودخــل الفــرد يف إرسائيــل مــن أعــى الدخــول يف العالــم
حيــث يبلــغ نحــو  36ألــف دوالر ،ويعتمــد االقتصــاد عــى
صناعــة التكنولوجيــا ومعداتهــا ،وكذلــك عــى الزراعــة
والســياحة ،فإلرسائيــل بــاع طويــل يف مجــال الصناعــات
عاليــة التقنيــة والربمجيــات املتنوعــة وتتواجــد عــى أرضهــا
العديــد مــن رشكات تصنيــع الحواســيب وبرمجياتهــا
اإلرسائيليــة أو العامليــة مثــل مايكروســوفت وإنتــل ،وكذلــك
رشكات االتصــاالت مــن مثــل موتــوروال .وتعتــر إرسائيــل
مــن الــدول الرائــدة يف مجــال إعــادة اســتخدام امليــاه
وتحليتهــا وتقليــل االعتمــاد عــى مــوارد الطاقــة الخارجيــة.
الركيــزة الثانيــة لالقتصــاد اإلرسائيــي هــي الزراعــة حيــث
تعــد إرسائيــل مــن أكثــر الــدول ذات االكتفــاء الذاتــي يف
املجــال الزراعــي ،وتقــوم بتصديــر الفائــض الزراعــي مــن
خــروات وفواكــه إىل دول العالــم املختلفــة .كذلــك تش ـ ّكل
الســياحة مصــد ًرا مهمً ــا للدخــل القومــي ،حيــث تزخــر
إرسائيــل بالعديــد مــن نقــاط الجــذب الســياحي الدينــي،
ومثــال ذلــك حائــط املبكــى وكنيســة القيامــة وقبــة
الصخــرة يف القــدس املحتلــة ،وغريهــا الكثــر ،والتاريخــي
مثــل جبــل مســادا والعالجــي كالبحــر امليــت ،حيــث بلــغ
عــدد الســياح القادمــن إىل إرسائيــل عــام  2019نحــو
 4مليــون ســائح .كذلــك تعــد تجــارة وتصديــر األملــاس
مــوردًا مهمً ــا يف االقتصــاد اإلرسائيــي ،وفــوق هــذا وذاك
فــإن إرسائيــل تتلقــى دعمً ــا ماديًــا كبــرًا مــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة حيــث يقــدر الدعــم املــادي املخصــص
إلرسائيــل خــال الســنوات العــر القادمــة بنحــو  30مليــار
دوالر أمريكــي ،وتعــد أمــركا واالتحــاد األوروبــي الرشيــكان
الرئيســيان إلرسائيــل عــى املســتوى التجــاري.
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عــى موقــع وزارة الخارجيــة األمريكيــة ،مكتــب شــؤون الــرق
األدنــى – إرسائيــل عــى الرابــط http://www.state.gov/r/pa/ei/
( bgn/3581.htmآخــر مشــاهدة يف  25ترشيــن الثانــي )2021
«العالقــات الخاصــة» بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة ،موقــع
http://reut-institute.org/he/Publication.
ريئــوت
معهــد
( aspx?PublicationId=3621آخــر مشــاهدة يف  25ترشيــن الثانــي
)2021
«العالقــات الخاصــة» بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة ،موقــع
معهــد ريئــوت.
«العالقــات الخاصــة» بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة ،موقــع
معهــد ريئــوت.
«العالقــات الخاصــة» بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة ،موقــع
معهــد ريئــوت.
حســن خلــف مــوىس «أثــر العالقــات األمريكيــة اإلرسائيليــة
عــى االقتصــاد اإلرسائيــي» ،موقــع املركــز الديمقراطــي العربــي،
( https://democraticac.de/?p=15971 2015/6/20آخــر مشــاهدة
يف  25ترشيــن الثانــي )2021

 7حســن خلــف مــوىس «أثــر العالقــات األمريكيــة اإلرسائيليــة
عــى االقتصــاد اإلرسائيــي» ،موقــع املركــز الديمقراطــي العربــي،
2015 /6 /20
 8عوديــد روز« ،العالقــات التجاريــة بــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة-
الكورونــا واألرضيــة الثابتــة» ،موقــع صحيفــة «ذا ماركــر»،
2020 /7 /5
https://www.themarker.com/labels/foreign-trade/1.8971711

(آخــر مشــاهدة يف  25ترشيــن الثانــي )2021
 9انظــروا عارضــة التقريــر «إرسائيــل وتجــارة الخدمــات» ،نيســان
 ،2010عــى موقــع وزارة الصناعــة التجــارة والتشــغيل https://
www.gov.il/BlobFolder/reports/israel_trade_services_2010/he/

( israel-trade-in-services-april-2010.pdfآخــر مشــاهدة يف 25
ترشيــن الثانــي .)2021

صـدر حديثـًا عن "مدار"
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