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 ية األوروبية اإلسرائيليةقتصادالعالقات اال

  ∗ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية األوروبية

  

  مدخل

أوالً، التعريف : لعل أهمها ية بين طرفين معينين جملة أمورقتصاديستدعي تناول العالقات اال

فين وعما إذا ، تحديد طبيعة عالقة الطرثانياً.  منفرداًاقتصادبكل منهما لناحية حجم ونوعية كل 

، هل لما تقدم كانت عالقة توازن أم إختالل، تكافؤ أم تبعية، على المستويين الكمي والنوعي؟ ثالثاً

، هل هي عالقات ناشئة أو ية، ولصالح أي من الطرفين؟ رابعاًاقتصادمترتبات من طبيعة غير 

 أو إستراتيجية خاصة ية ومالية تقليدية صرف، أم عالقة تاريخيةاقتصادعادية محكومة بمعايير 

تقررها، بدرجة قد تزيد أو تنقص، عوامل سياسية أو تاريخية أو ثقافية أو تحالفية أو أمنية أو 

  إلخ، وما هي وما هو حجم أثرها؟ ...دينية

مؤتمر السياسة الخارجية األوروبية والقضية "ي هو جزء من أوراق قتصادأما وأن هذا البحث اال

 على العنوان السياسي المطروح، وهو ما قتصاد هي اإلضاءة من شرفة اال، فإن وظيفته"الفلسطينية

 السياسي، بما له من مقتضيات وأولويات وحدود، غير قتصاديضع البحث منهجياً تحت سقف اال

 ومحدودة على شكل ي الصرف، وما يضفيه من طبيعة تقنية محددةقتصادالتي يقررها السقف اال

  .البحث ومضمونه

ي، والعكس قتصادما هو المنتج السياسي للشأن اال:  أن نقطة البحث المركزية هييعني ما تقدم

ي للحال السياسي؟ غرض المالحظة، أننا، ربما، أمام عالقة قتصادما هو المنتج اال: بالعكس؟ أي

، قتصادالسياسة حصيلة لال:  مكثف، أياقتصادالسياسة :  واحد، على مذهبباتجاه وليس باتجاهين

 هو حصيلة قتصاد سياسة مكثفة، وذلك بمعنى أن االقتصادذهب المعاكس الذي يقول باالأو على الم

ية الرائجة، قتصاد على حال نحن بصدده، ويعاكس النظرية االنطباقاًاسياسية، وهي الفرضية األكثر 

  .ربما

يتعاكس القول السابق مع ما ورد في جدول أعمال المؤتمر المرفق من فرضية تتحدث عن 

، أي " اإلسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية األوروبية- ية األوروبيةقتصادقات االالعال"

                                                 
  .باحث في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية: حسين أبو النمل.  د∗



 العالقات االقتصادية األوروبية اإلسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية األوروبية 

 2

تقول المقاربة المعاكسة أن السياسة . ية تصنع أو تؤثر عل السياسة الخارجيةقتصادأن العالقات اال

ولكن الحقيقة هي لن نستبق النتائج، . يةقتصاد هي التي أملت وتملي العالقات االاألوروبيةالخارجية 

 في الحالة قيد البحث، وليس العكس، وذلك بمعنى أنه ما كان للعالقات قتصادأن السياسة تفسر اال

ية بين طرفين مذكورين، أن تبلغ مستوى بلغته لوال قرار سياسي إستراتيجي من واجب قتصاداال

  .البحث برهانه أو نفيه

  

  :رائيلية اإلساالستجابةكفاءة الفرصة األوروبية وتكافؤ 

ياً ويجري، إال من باب السياسة اقتصادالشك أنه ال مجال لتفسير ما جرى بين أوروبا وإسرائيل 

 حصل للسياسة فقط، ءلكن وبالمقابل، يجب أن ال نخدع أنفسنا بإحالة كل شي. العليا واإلستراتيجيا

مصراعيها أمام ية على قتصادوذلك بمعنى أنه إذا كانت السياسة األوروبية فتحت بوابتها اال

 اإلسرائيلي الذي كان دائماً على قدر قتصاد لوال كفاءة االئيل، فإن ذلك ما كان ليكون كافياًإسرا

إليها عند الفرصة التي ُأتيحت له أوروبياً، كما وكان دائماً، حين يضطر، يجد الفرصة التي يحتاج 

  .أوروبا، على ما سنبرهن

 اإلسرائيلية واالستجابة الفرصة األوروبية باجتماعإننا نقول إذا كان لنا أن نوجز الفكرة السابقة ف

 وقد تصيب ئعلى قدر الفرصة المتاحة أو يزيد، ليس على ما تدل وقائع محددة أو محدودة، قد تخط

وإذا . فقط، بل أيضاً وفق ما تقوله أنساق العالقات األوروبية اإلسرائيلية منذ حوالي قرن وحتى اآلن

 فإن الدليل التأسيسي واألكبر على ذلك هو واالستجابة الفرصة اجتماعليالً على كان لنا أن نسوق د

وعد بلفور، الذي لواله، كمنطلق سياسي إستراتيجي، لما كان من مشروع صهيوني، سياسي 

 استجابةي محقق، وبالمقابل، فإنه ما كان لوعد بلفور أن تكون له قيمة عملية مستقبلية لوال اقتصادو

  .هيوني لهالمشروع الص

ي عموماً، وهذا البحث خصوصاً، في اإلضاءة على السؤال قتصاددون ترويج لمركزية النص اال

، "مؤتمر السياسة الخارجية األوروبية والقضية الفلسطينية"السياسي، الذي هو المهمة الرئيسية لـ

ر، ولو ي على الحسم في األموقتصادولكن الحقيقة هي أن ثمة خصوصية وقدرة لدى البحث اال

نسبياً، نظراً لطابعه الرقمي وقابليته للقياس وإمكانية التحقق من حصوله، بالمقارنة مع األبحاث 

وعليه، تقتضي الحكمة إجراء . السياسية، التي، مهما بلغت كفاءة أصحابها، تظل في نطاق التقدير
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فة لتكوين األنساق قراءات مقارنة لممارسة الرقابة والضبط المزدوج، بين نتائج األبحاث المختل

  .الصحيحة والفهم السليم لما يجري

 المتابعة الشاملة أو القراءة المقارنة للعنوان السياسي إليه السابق هو ما تفضي االستدراكمبعث 

ي األوروبي اإلسرائيلي، حيث يالحظ بوضوح أن أنساق الحديث السياسي هي غير أنساق قتصاداال

زدواجية ومخادعة ما، لناحية أن أوروبا تقول ا من يستنتج أن ثمة وهنا ال يتسرع. يقتصادالواقع اال

ية لطرف آخر، عن وعي اقتصاد شيئاً وتفعل أمراً مختلفاً، تعطي كالماً ناعماً لطرف وتمنح أفعاالً

  .ومصلحة

ال أريد أن أبدو مزايداً، ولكني أيضاً ال أستطيع أن أكون ساذجاً، وبكلمة أدق مخادعاً لشعبي، فال 

هل هي ضعيفة أم مخادعة؟ هل أوروبا :  حول أوروبا السياسية، في مواقفها الفلسطينيةح سؤاالًأطر

 بالسياسة الخارجية األمريكية أم متطابقة عن وعي كامل معها؟ وهل يصح أن مجرد مرتبطة قسراً

ول ، أي كحال بعض الد"يوصف دور اإلتحاد األوروبي بالممول أكثر منه العباً في الشرق األوسط"

ي يساعد على توفير أجوبة األسئلة قتصادلعل هذا البحث اال. النفطية المقتدرة مالياً العاجزة سياسياً

  .السياسية المطروحة

  

  :حين ترى العين وتلمس اليد غير ما تسمع األذن

 السياسي، قتصادلعل ما تقدم هو ما حفزني للتشديد على القراءة المقارنة من ضمن سقف اال

 الخطوات المتبعة والنتائج المحققة في المجال السياسي اختالفعن مدى تطابق أو بمعنى البحث 

ثمة سبب إضافي للتحفيز هو أن القناعة الخاطئة أو المشوهة بشأن . يقتصادعنها في المجال اال

الموقف األوروبي أصبحت تحتل مساحة واسعة حتى لدى أوساط ُيفترض أنها أكثر حصانة إزاء 

د حدث ما حدث، فهذا دليل قوة الضخ اإلعالمي التضليلي الذي نتعرض له، وقد أما وق. التضليل

  .أتى ُأكُله الُمرة، على ما يبدو

دور "، بعنوان 16رقم " تقرير المعلومات"لن أذهب بعيداً، ولكن أسوق مثالً قريباً هو ما ورد في 

ساءت "، عن أنه 11 ةفح، ص"اإلتحاد األوروبي في مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

هذا القول السياسي النظري ". 1973 من سنة ابتداء األوروبيةومعظم الدول " إسرائيل"العالقات بين 

 متصلة منذ ذلك الحين وحتى ، هو وليد ما ترسب في الذهن جراء حمالت إعالمية تضليليةبامتياز

  .اآلن
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ابقة هو أنه ُوقع في السنة المذكورة،  للصورة السنقول ما تقدم ألن الوجه اآلخر والمناقض كلياً

 بريطانيا إليها، انضمام ومؤقت بين إسرائيل والسوق المشتركة، بعد ، بروتوكول مميز جدا1973ً

 قتصاد، شَكَّلت أهم نقلة نوعية تاريخية في كامل بنية اال1975ية شاملة سنة اقتصاد اتفاقيةتحول إلى 

 في كامل المشهد السياسي انقالبين، إلى 1977اإلسرائيلي، وهو ما أفضى بعد عامين في 

  .ي اإلسرائيليقتصادواال

، هي ضرورة التدقيق حتى في أدق  ولكن حساسة أيضاًتطرح الفقرة السابقة فكرة بسيطة جداً

التفاصيل، ومراقبة كل قول سياسي في حيز التطبيق العملي، خاصة حين نكون أمام عملية تضليل 

، وفي آن 1973، حد القول بسوء العالقة السياسية مع إسرائيل، منذ متصلة، يصل مستواها، مثالً

هنا، أرجو أن يكون واضحاً . ية في تاريخها، وهو ما سنعرض له الحقاًاقتصاد اتفاقيةمكافأتها بأهم 

أن المثل الذي سبق تقديمه ُيعبِر عن نسق شامل من نثر كثيف لألفكار ذات الطابع الدعاوي الذي 

 العالقات العامة، كيال نقول غير ذلك، لتجميل الموقف األوروبي من الصراع يندرج في سياق

  .العربي اإلسرائيلي

 اإلسرائيلية من ضمن معيار ُمركب - يدعو الحديث السابق إلى قراءة العالقات األوروبية

 لعل األهم، قراءة. ي والعكس بالعكسقتصادومتبادل يبحث عن صدقية القول السياسي في الفعل اال

، لناحية أن األوروبي فلسطينياً والعكس بالعكس أيضاً السلوك األوروبي إسرائيلياً، في ضوء السلوك

ية، بمعيار ما قدمته وتقدمه إلسرائيل، اقتصادنُقيم ما تقدمه أوروبا للفلسطينيين من مساعدات 

ة الشاملة، والثاني، يقتصاداألول؛ حجم ونوعية التقديمات اال: حاضراً وتاريخياً، وذلك على مستويين

 سياسية من نوع فرض مواقف تنازلية باشتراطاتي من العالقة قتصادتحرير أو رهن الجانب اال

  .على الطرف ُمتلقي المساعدة

يلعب اإلتحاد : "يحفظ ما تقدم الحقيقة ويوفر معيارية ال يعود معها من مجال لمبالغات كالقول

وأقول مبالغات ألنني ". ياً كبيراً في دعم الفلسطينيينداقتصااألوروبي والدول األعضاء فيه دوراً 

لكن اإلسرائيليين : رب قائل.  لتقييم ما يقدم للفلسطينيين هو ما يقدم لإلسرائيليينأفترض معياراً

أن الفلسطينيين ضحايا ضحايا أوروبا أولى برعايتها : لعل جواب هذا القول. ضحايا أوروبا، تاريخياً

 قتصاد تقدم ننتقل إلى عنوان جديد هو عرض موجز ومعبر لواقع االعلى أرضية ما .أيضاً

  .ي، ثمرة الرعاية الغربية، أوالًاإلسرائيل
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  من اإلنتاج إلى التوزيع: من العلم إلى العولمة:  اإلسرائيلي وتركيبتهقتصادحجم اال

سرائيلية  اإل-  ية األوروبيةقتصادشدد القسم السابق على أن القراءة الصحيحة للعالقات اال

وتأثيرها على السياسة الخارجية األوروبية، ال تتوفر إال إذا كانت من ضمن معيارين متالزمين، 

ضرورة : والمعيارين هما. ي إلى مدلول سياسيقتصادودون ذلك ال مجال البتة لتحويل المعطى اال

ي األوروبي ي السياسقتصادي، وقراءة النسق االقتصادقراءة النسق السياسي في ضوء النسق اال

ثمة معيار ثالث، هو كيفية قراءة العالقات األوروبية . اإلسرائيلي على خلفية مثيله الفلسطيني

اإلسرائيلية، لناحية منطلق البحث ومفهوم العالقة وطبيعة القراءة نفسها، وذلك بمعنى القدرة على 

  .اإللمام الدقيق بجوهر العالقة محل البحث

ية بين طرفين إلى التجارة الخارجية قتصادث عن العالقة االينصرف النظر عادة عند الحدي

وعلى ذلك، فإن الدراسات حول .  ومكاسب أو خسائراتفاقاتبمعناها الشامل وكل ما يتصل بها من 

لخ  إ..من الصادرات اإلسرائيلية %40الموضوع تبدأ عادة من حقيقة أن اإلتحاد األوروبي يستوعب 

التبادلي، والذي يؤشر على ضخامة دور أوروبا في /  التسويقيعلى أهمية هذا المدخل. البحث

تجارة إسرائيل الخارجية، ولكنه ال يعالج األهم، عنينا القدرة اإلنتاجية التي مكنت إسرائيل من إنتاج 

أزعم هنا أن إنتاج إسرائيل، الذي مكنها من دور تصديري مشهود، هو مركز البحث . ما أنتجته

  .هو الفرعوالتصدير 

 اإلسرائيلية تفرض علينا مدخالً مختلفاً -ية األوروبية قتصادعليه، فإن خصوصية العالقات االو

ية اإلنتاجية إلسرائيل، التي مكنتها من تحقيق قتصادتماماً، وهو دور أوروبا في توفير الطاقة اال

األولى وبناء عليه، فإن النقطة . تجارة خارجية، على حجم ونوع مميزين، سنعرض لهما في حينه

التي سنتناولها هي دور أوروبا في توفير الطاقة اإلنتاجية اإلسرائيلية، وهو ما يستدعي قراءة واجبة 

يحدونا لما تقدم . في تكوين الناتج المحلي اإلسرائيلي، كشرط الزم لمعرفة دور أوروبا في ذلك

ر من طاقة تصديرية ما  إسرائيل لطاقة إنتاجية، جراء رعاية أوروبية، أهم بكثيامتالك أن افتراض

  .كانت لتكون لوال الطاقة اإلنتاجية أساساً
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  تطور الناتج المحلي اإلجمالي

 مليار 768.3، ما قيمته 2010 بداية العام - 2009بلغ الناتج المحلي اإلسرائيلي مع نهاية العام 

 أي ما ،622 فحة، ص2010شيكل، وذلك وفق معطيات الكتاب السنوي لإلحصاءات اإلسرائيلية 

، المستخرج بناء 2009 مليارات دوالرات، وفق متوسط سعر صرف الدوالر سنة 196.5يساوي 

يعني ما تقدم أن متوسط الناتج .  شيكل مقابل كل دوالر3.91، وهو 735 فحةلنفس المصدر ص

 من أن عدد سكان إسرائيل، نطالقاًا دوالر، سنوياً، وذلك ألف 26 شيكل، أي ألف 102الفردي يبلغ 

  .االحتساب نسمة، وعليه تم ألف 552، بلغ سبعة ماليين و86 فحةصوفق نفس المصدر 

  

 مليارات شيكل، أي 18.7، أي زيادة الواردات على الصادرات، االستيرادبلغ حجم رصيد فائض 

ما تقدم يرفع الناتج القومي . ستناداً لنفس المصدر السابقا مليارات دوالرات، وذلك 4.8ما يساوي 

أما الدخل الفردي .  مليار دوالر202إلى ) االستيرادرصيد + الناتج المحلي اإلجمالي (ي اإلجمال

تتطابق األرقام المستخرجة مع مثيلتها .  دوالر بالمتوسطألف 27اإلجمالي فيصل والحال هذه إلى 

كثر مما هو الدولية، والتي تشير أيضاً إلى أن الناتج المحلي اإلسرائيلي مقيماً باألسعار الدولية هو أ

 مقعد في الحتالل إسرائيل إليهاال تؤهل األرقام المشار  .عليه وفق األسعار اإلسرائيلية للصرف

، وإن في ذيل القائمة مع الدول المصنفة عالماً أوالًياً، بل في قائمة اقتصادالدول المصنفة ممتازة 

  .دولة مثل كوريا الجنوبية

  

 باستثناءحلي للتربية، أي أعلى نسبة في العالم،  من ناتجها الم%7.4تخصص إسرائيل نسبة 

أما حصة البحث . %6.3تأتي السويد بعد إسرائيل بنسبة . %7.6 والواليات المتحدة %7.8أيسلندا 

أما أقرب نسبة إليها .  من الناتج المحلي في إسرائيل، وهي أعلى نسبة في العالم%4.7العلمي فتبلغ 

هذه المعطيات، .  لكل منهما%3.4واليابان وكوريا الجنوبية بنسبة ، %3.6، والسويد %3.7فهي فنلندا 

، تظهر O.E.C.D والمستندة لبيانات الـ 979 فحةص، 2010المأخوذة من اإلحصاءات اإلسرائيلية 

  .مكانة العلم في إسرائيل كمعطى كان له أثره اإلنتاجي الكبير

  

ت المختلفة، حيث تبين لنا أن النمو خالل ختباراً لصدقية وآثار ما تقدم في مقارنة المؤشراانجد 

نمو ) ج. (%41.8نمو قوة العمل؛ ) ب. (%34.4نمو السكان؛ ) أ: ( كان كالتالي2009-1995الفترة 

، على 86و، 516و، 622 فحةص، 2010، وذلك وفقاً إلحصاءات إسرائيل %66.4الناتج المحلي؛ 
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، 2009-1995لمحلي اإلسرائيلي، خالل الفترة يعني ما تقدم أن النمو المحقق في الناتج ا. التوالي

   : درجات مئوية، يتوزع بناء لما تقدم على ثالثة أسباب هي66.4والبالغ 

  .  درجات مئوية34.4النمو الطبيعي في السكان؛ ) أ(

رفع نسبة التشغيل هي الزيادة في نسبة العاملين . ( درجات مئوية7.4رفع نسبة التشغيل؛ ) ب(

  ).السكانية، ونجدها في الفرق بين نسبتي نمو السكان وقوة العمل بين فترتينمن نفس الشريحة 

  . درجات مئوية24.6 في إنتاجية العمل؛ االرتفاع) ج(

  

  تطور إنتاجية العمل رافعة النمو

يحتاج توضيح الصورة وتقريبها إلى تحويل النسب المشار لها إلى أرقام مطلقة، وعلى قاعدة أن 

 مما كان عليه الناتج %166.4 مليارات دوالر، أي 196.5؛ 2009رائيلي بلغ سنة الناتج المحلي اإلس

 مليارات دوالر، 78.4 درجات مئوية، تبلغ 66.4يعني هذا أن قيمة نسبة الزيادة، . 1995المحلي سنة 

  ). مليارات دوالر78.4=  درجات 66.4×  درجات 166.4÷  مليارات 196.5(

لي الزيادة في الناتج المحلي اإلسرائيلي، مقيمة بالدوالرات بقي أن نحدد كيفية توزيع إجما

 درجات مئوية، والموزعة 66.4 مليارات دوالر، على أطراف الزيادة المحددة أنفا بـ 78.4والبالغة 

جهات متضامنة سبق ذكرها / اب مليار دوالر للدرجة المئوية الواحدة، على ثالثة أسب1.18بواقع 

  :وهي

  . مليارات دوالر40.6 ما تعادل  درجات مئوية، أي34.4ن، ونصيبه نمو عدد السكا) أ(

  . مليارات دوالر8.8ي ما تعادل  درجات مئوية، أ7.4رفع نسبة التشغيل، ونصيبه ) ب(

  . مليارات دوالر29 درجات مئوية، أي ما تعادل 24.6رفع إنتاجية العمل، ونصيبه ) ج(

  

النمو الطبيعي في ) أ: ( إسهام األطراف الثالثة هي فإن%100 إن إجمالي الزيادة تساوي باعتبار

رفع إنتاجية ) ج. (%11.1رفع نسبة تشغيل السكان، ونصيبه ) ب. (%51.8عدد السكان، ونصيبه 

األول؛ كمي ونجده في التطور العددي الذي لحق : تعكس الزيادات تحولين. %37العمل، ونصيبه 

، %48.2والثاني نوعي وحصته ما تبقى أي . %51.8بقوة العمل جراء النمو الطبيعي للسكان، أي 

، وعن االجتماعيوتتكون من الزيادتين المتأتيتين عن؛ رفع مستوى التشغيل وتعود حكما للتطوير 

  .رفع اإلنتاجية بفعل تأهيل الموارد البشرية وتسليحها بالعلم والتدريب
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  دور العلم كمدخل إنتاج

 بين صل خالل الفترة قيد البحث يتوزع مناصفة تقريباًيمكن القول أن مسؤولية التطور الذي ح

يمكن المساجلة مع القاعدة السابقة لتصنيف رفع نسبة . عاملي التطور الكمي والتطور النوعي

 معاكس افتراض، وبالمقابل يمكن تقديم  أو نوعياً كمياًالتشغيل، وعما إذا كان ذلك يعكس تطوراً

 ،جتماعياًا والكمي في السكان تعود للتطور النوعي، علمياً/ بيعيلناحية أن نسبة معينة من النمو الط

دون جزم هنا أو هناك، ولكن . كخفض نسبة وفيات األطفال والصحة الجيدة وطول العمر المتوقع

 بثقة أن ما يتراوح بين حوالي ثلث ونصف النمو الذي شهده الناتج المحلي االستنتاجيمكن 

  .إلسرائيلي يعود للتحول النوعيا

، األخذ بمعيار الحد األدنى، أي االحتسابيستدعي البقاء على بر األمان البحثي وسهولة ودقة 

 بالنسبة التي زادت بها اإلنتاجية فقط، أي العائدة للنمو النوعي في قوة العمل، جراء تأهيل االكتفاء

، والبالغ لمذكور أنفاً مليار، من أصل إجمالي النمو ا29الموارد البشرية بالعلم والتدريب، والبالغة 

 مليار دوالر، وتعود للنمو الكمي في قوة 49.4تبلغ قيمة ما تبقى من الزيادة .  مليارات دوالر78.4

  .بة التشغيلالعمل، بغض النظر عما إذا كانت الزيادة بفعل النمو الطبيعي في السكان أو رفع نس

ي بدون العاطلين عن العمل كلياً أو يكتمل توضيح الصورة مع التذكير بأن قوة العمل الفعلية، أ

، 1995 آالف عامل سنة 964.9، زادت من مليون و516 فحةص، 2010جزئياً، وبموجب إحصاءات 

 ألف عامل، مما يعني أن كل عامل 821، أي بفارق 2009 آالف عامل سنة 785.9إلى مليونين و

، ) ألف دوالر60.2=  ألف عامل 821÷  مليار دوالر 49.4( ألف دوالر سنوياً، 60.2أنتج ما يساوي 

بناء على ما تقدم فإن الزيادة في إنتاجية العمل، . 1995وذلك من ضمن مستوى إنتاجية العمل سنة 

  . ألف عامل جديد482 مليار دوالر، تعادل كما لو أضيف 29البالغة 

ان  ألف نسمة، عمل منهم فعالً مليون552سبعة ماليين و 2009بلغ عدد سكان إسرائيل سنة 

 ألف 482 من إجمالي السكان، وهو ما يعني أن اإلضافة النظرية لـ %36.89، أي  آالف785.9و

، أي  آالف نسمة للسكان306 لمليون وافتراضيةعامل جديد، جراء رفع اإلنتاجية، يعادلون إضافة 

  . عند إعالن إسرائيل1948مايو /  أيار15أكثر من ضعف عدد اليهود في فلسطين في 

- 1995 إنتاجية العمل خالل الفترة ي واإلنتاجي لرفع مستوىقتصادمعنى الوجودي واالهذا هو ال

 %117، أي 2009 دوالراً سنة 533 ألف و70، وهو ما رفع متوسط إنتاجية العامل الواحد لتبلغ 2009
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 كانت اإلنتاجية قد زادت.  ألف دوالر60.2، وكانت 1995من متوسط إنتاجية العامل الواحد سنة 

 اإلسرائيلي يبلغ قتصاد في الفترات السابقة، وهو ما أفضى في نهاية األمر إلى جعل حجم االدورياً

  .خمسة أو حتى عشرة أضعاف دولة أخرى من حجم سكاني مشابه

  

، ستطراداً تصديرية عالية جداًاإذاً، صارت إسرائيل على ما صارت عليه، من طاقة إنتاجية، و

ياً اقتصادولوجيا كمدخل إنتاجي عالي المردود، جعل حجم إسرائيل ستخدام العلم والتكناجراء كثافة 

ما الجديد في كل هذا القول وصلته بموضوع البحث؟ الجديد هو . أضعاف مضاعفة لحجمها السكاني

إعادة فحص التفسير الذي يقدم عادة لسبب الكثافة العلمية، وبالتالي اإلنتاجية، وتسجيلها إلسرائيل 

دول التي تولي العلم أهمية لفكرة السائدة حول أن إسرائيل هي في طليعة الحصراً، على خلفية ا

  .قصوى

  

  ل في تكوين ثروة إسرائيل العلميةمكانة الخارج والداخ

ية األوروبية قتصادلكن، ما مكانة العالقات اال.  والعلم في إسرائيلقتصادنعم، هذا هو واقع اال

ائبة لشرح ذلك هي مع تَذَكُّر أن حصة البحث العلمي في ولعل البداية الص. في كل هذا؟ إنها األساس

 من الناتج المحلي، وهي األعلى في العالم، وأقرب نسبة إليها هي لفنلندا مع %4.7إسرائيل تبلغ 

ومادامت السويد بسمعتها . ، أي ثالثة أرباع نسبة إسرائيل%3.6أما السويد فتخصص . 3.7%

  .تلك ذريعة ال ترد لتغطية إدعاءات خاطئة فادحة سائدةالممتازة علمياً هي محل المقارنة، ف

 مليار دوالر، 9.2 مليارات دوالر، أي 196.5 من ناتجها المحلي البالغ %4.7خصصت إسرائيل 

من السهل الربط عن حق، بين نسبة وحجم ما يخصص للبحث . 2009للبحث العلمي المدني سنة 

 انصرافما ليس صواباً وال حقاً، .  اإلسرائيليادقتصالعلمي وبين التطور الكمي والنوعي في اال

 ية،قتصادستطراداً االاوالذهن لذلك فقط، وإغفال دور الخارج في تكوين ثروة إسرائيل العلمية، 

تاريخياً وراهناً، وذلك على الضد مما تقوله اإلحصاءات اإلسرائيلية الرسمية، كما يوضح الجدول 

-1949 المسجلة في إسرائيل، حسب مصدر اإلنتاج خالل اعاالختر، الخاص بعدد براءات )1(رقم 

2009.  
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  2009-1949 المسجلة في إسرائيل حسب مصدر اإلنتاج خالل االختراععدد براءات : )1(جدول 

 أرقام مطلقة 100=1949: أرقام قياسية )نسب(إسهام الداخل والخارج

 إجمالي الداخل رجالخا إجمالي الداخل الخارج إجمالي الداخل من الخارج
 السنة

67 33 100 100 100 100 428 210 638 1949 
63 37 100 88 105 94 378 222 600 1950 
61 39 100 104 138 115 448 290 738 1955 
69 31 100 245 221 237 1049 465 1514 1960 
89 11 100 478 117 359 2048 247 2295 1970 
76 24 100 491 318 434 2104 669 2773 1980 
78 22 100 637 376 551 2727 790 3517 1985 
73 27 100 667 500 612 2856 1052 3908 1990 
71 29 100 614 517 582 2630 1087 3717 1991 
62 38 100 543 666 584 2327 1400 3727 1992 
67 33 100 615 627 619 2635 1318 3953 1993 
68 32 100 631 600 621 2701 1261 3962 1994 
71 29 100 738 602 693 3159 1266 4425 1995 
63 37 100 491 580 520 2104 1218 3319 1996 
50 50 100 337 686 452 1445 1441 2886 1997 
61 39 100 725 928 792 3106 1950 5056 1998 
66 34 100 912 977 933 3904 2053 5957 1999 
76 24 100 1215 761 1066 5203 1599 6802 2000 
82 18 100 1290 594 1060 5520 1248 6769 2001 
81 19 100 1190 578 989 5095 1213 6308 2002 
81 19 100 1067 577 925 4569 1329 5898 2003 
77 23 100 1185 633 1005 5070 1344 6414 2004 
78 22 100 1243 725 1072 5319 1523 6842 2005 
78 22 100 1355 774 1164 5801 1625 7426 2006 
87 13 100 1620 497 1250 6934 1043 7977 2007 
88 12 100 1580 450 1207 6759 945 7704 2008 
80 20 100 1260 655 1061 5394 1376 6770 2009 

  .2002-1949، بالنسبة للفترة 26/16 فحةص، 2003إحصاءات : المصدر* 

  .2009-2003، بالنسبة للفترة 918 فحةص، 2010إحصاءات 

  .مستخرجة من قبل الكاتباألرقام القياسية والنسب 
  

 نسبة اإلنتاجية، حيث ترجمناها مالياً وُعمالياً، فسنترجم بارتفاع، فيما يتعلق على ما فعلنا سابقاً

.  مليار دوالر، إلى علم سنوياً أيضا9.2ً ما يخصص للبحث العلمي من مال سنوياً، أي حوالي نسب

ولعل هذه الطريقة أسلم من تلك التي تكتفي بإيراد حجم أو نسب ما يخصص للبحث العلمي دون 

قرنه بالمردود الملموس الذي يمكن قياسه بشكل عام وغير مباشر، من خالل تطور إنتاجية العمل، 

 المسجلة خالل االختراع بشكل مباشر عبر األبحاث المنجزة وبراءات واآلنوهو ما قمنا به، 

1949-2009.  
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 من إنتاج محلي في اختراع براءة 1376تفيد المعطيات اإلسرائيلية الرسمية أنه تم تسجيل 

 9.2غت ، في حين أن المبالغ المستثمرة في مجال البحث العلمي ذلك العام، بل2009إسرائيل سنة 

 ألف دوالر 686 الواحدة، بلغت ستة ماليين واالختراعبراءة / مليار دوالر، مما يعني أن كلفة البحث

 حول األرقام السابقة لناحية أن ثمة موارد إضافية، تحت عناوين االستدراكيمكن . في المتوسط

، التي تعبر عن أخرى تذهب للبحث العلمي، كما وأن المواد المخصصة ال تذهب للبحوث التطبيقية

، لكن كل هذا، يتساوى بالحذف واإلضافة، مما ُيبقي المتوسط العام االختراعنفسها ببراءات 

  .المستخرج قائماً

 394، خمسة آالف و2009أن عدد البراءات من الخارج بلغ خالل ) 1(تفيد معطيات الجدول رقم 

البحث العلمي / االختراعكلفة  مليار دوالر، وذلك على قاعدة متوسط 36براءة، تساوي كلفتها 

 مليار 36 الستثمارإذاً، كانت تحتاج إسرائيل . الواحد في إسرائيل، المستخرجة والمشار لها أنفاً

. اختراعدوالر إضافي في البحث العلمي كي تحصل على ما حصلت عليه من الخارج من براءات 

، خالل عام واحد اختراعراءات أما على نحو إجمالي، فإن كلفة مجمل ما سجل في إسرائيل من ب

 مليار 45نفاً، أكثر من ، يعادل، وفقاً للكلفة المعطاة آ، من إنتاج الداخل والخارج معا2009ًفقط هو 

  .دوالر

، فهو محسوب قد يبدو الرقم خيالياً، وهو فعالً كذلك، ولكن بالمعنى المجازي، أي أنه صحيح كلياً

. تي وفرت، على ما أشرنا، األرقام الخاصة بكل ما تقدموفق اإلحصاءات اإلسرائيلية الرسمية ال

، ليس شذوذ القاعدة، بل هو حلقة في 2009تقول اإلحصاءات الرسمية نفسها أن ما حدث سنة 

إلى تصاعد عدد ) 1(، حيث يشير الجدول رقم اآلنحتى  1949عملية متصلة منذ عام / سلسلة

 براءة سنة 7977، كحد أدنى، إلى 1950اءة سنة  بر600 المسجلة في إسرائيل من االختراعبراءات 

  .يضيف الجدول أنها تذبذبت صعوداً، سواء أكانت من إنتاج الداخل أو الخارج. ، كحد أعلى2007

 المسجلة طيلة واحد وستين عاماً، وهو االختراعيسمح ما تقدم بالحديث عن متوسط لعدد براءات 

، طيلة الفترة اختراع ألف براءة 232تراكمي يصل  سنوياً، أي برقم إجمالي اختراع براءة 3800

، وهذا 2009 مليار دوالر، بأسعار 550 وتساوي الكلفة التراكمية لهذه البراءات بليوناً. 1949-2009

  .تي مليار دوالرئا، والبالغ حوالي م2009أضعاف الناتج المحلي اإلسرائيلي في العام  7.7يعادل 

 بليون 1.5 والبالغ االستثمار التراكمي في العلمحجم إجمالي يمكن القول في ضوء ما تقدم، أن 

إذاً يكمن .  مليار دوالر200دوالر ُيفسر، ولكن ليس كلياً، بلوغ حجم الناتج المحلي السنوي حوالي 
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 حجم التراكم المعرفي، الذي يتوزع تفسيره على ارتفاعتفسير حجم الناتج المحلي اإلسرائيلي، في 

   هو ما هي نسبة كل منهما في ذلك؟ولعل بيت القصيد هنا،. خارج في جعله ممكناًإسهام الداخل وال

نالحظ غلبة فائضة إلسهام الخارج، الذي وصل أعلى مستوى له إلى ) 1(إذ نعود لجدول رقم 

تذبذبت النسبة المشار . 2008 من إجمالي البراءات المسجلة في إسرائيل، وكان ذلك في سنة 88%

، االعتبار، ولكن حساباً دقيقاً يأخذ التذبذبات المذكورة بعين )1( الجدول رقم لها، على ما يظهر

 أن المتوسط العادل إلسهام الخارج مقابل إسهام الداخل في التراكم المعرفي المحقق باستنتاجيسمح 

  . للداخل%25 للخارج مقابل %75 المسجلة، هو بواقع االختراع عنه ببراءات في إسرائيل، معبراً

، على الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي، اللذان االختراعزع الخارج، مصدر براءات يتو

 تعاون معروفة وال داع للتفصيل بشأنها اتفاقاتيوفران إلسرائيل تسهيالت علمية كاملة بموجب 

، على عكس ما االختراعال توفر إسرائيل معلومات ُمفصلة حول مصادرها ونوعية براءات . اآلن

، فعل سابقاً، ولكن ذلك ال يمنع من تقدير أن الخارج يعني الواليات المتحدة وأوروباكانت ت

  .واالستثناءات ال تغير القاعدة

 إلسرائيل هو االختراعنفترض أن تناسب حصة كل من المصدرين المذكورين في توفير براءات 

 بليون دوالر للواليات 14  حواليعلى مقاس تناسب حجم الناتج المحلي لكل منهما، والذي هو تقريباً

 من %75يعني ما تقدم أن حصة الخارج والبالغة .  بليون دوالر لإلتحاد األوروبي16المتحدة مقابل 

 درجة مئوية لإلتحاد 40التراكم العلمي في إسرائيل، تتوزع بواقع / االختراعإجمالي براءات 

 وأهمية، وال تؤثر في النسبة جماًثمة مصادر أخرى أقل ح.  للواليات المتحدة35األوروبي مقابل 

  .العامة السابقة

 مليار 202 عنها بالناتج المحلي، البالغ خالصة القول، أن الطاقة اإلنتاجية اإلسرائيلية، معبراً

 التراكمية، المحالة االستثمارية، وفقاً لألسعار الدولية، والمحالة أساساً للطاقة 2009دوالر سنة 

 %40، تعود بنسبة  المسجلة تراكمياًاالختراع عنها ببراءات التراكمية، معبراًبدورها للطاقة المعرفية 

يمكن السجال حول .  إلسرائيل%25 للواليات المتحدة األمريكية، وبنسبة %35ألوروبا، وبنسبة 

حصة إسرائيل نفسها، ألنها حصيلة خارجية باألصل، بمعنى أن الغالبية الساحقة من علمائها، والذين 

  .، قدمت من الخارج2009-1949 خالل الفترة اختراع ألف براءة 58من إنجاز حوالي تمكنوا 

دون خروج عن الموضوع، ولكن ال مجال البتة لفهم بنية إسرائيل العلمية عموماً، وما شهدته 

 انهيارخالل العقدين األخيرين من تطور علمي عاصف خصوصاً، دون التعرض لمترتبات 
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لقد . الهجرة اليهودية إلسرائيل وما حملته لها من ثروة علمية ال تُقدر بثمن على االشتراكيالمعسكر 

 ما يساوي تقريباً ما 2002-1990 خالل فترة الهجرة السوفييتية الكثيفة؛ حققت إسرائيل تراكماً علمياً

، وهذا يعود لما شهدته نوعية الهجرة خالل الحقبة المذكورة، من ارتفاع 1990-1961حققته خالل 

 مهاجر 100 مهندساً لكل 12، حيث كان ثمة  والهندسة خصوصاً نسبة المهارات العالية عموماًفي

  .بالمتوسط

؛ ، بلغ2002-1990 ترتب على ما تقدم أن عدد المهندسين المهاجرين إلسرائيل خالل الفترة 

-1950 من إجمالي المهندسين الذين هاجروا خالل نصف القرن ونيف؛ %78، أي  آالف102.3

 من عدد %52 آالف طبيب، أي 22.5؛ 2002-1990هاجر خالل . آالف 130.9، والبالغ؛ 2002

ال داعي للتفصيل أو شرح األثر .  آالف43.3، البالغ 2002-1950األطباء المهاجرين إبان الفترة 

 .ن الخارج على دولة بحجم إسرائيل ألف مهندس وطبيب م175 لقدوم االنقالبي

 بتأكيد أهمية المدخل الذي تناولنا من الموضوع لناحية إظهار دور نختم هذا القسم من البحث

 مليار دوالر، دون إغفال أن ذلك 80، ما يساوي 2009أوروبا في تمليك إسرائيل طاقة أنتجت سنة 

.  فتح الخزانة العلمية األوروبية على مصراعيها أمام إسرائيلاستمرار من ، ومستمراًتراكمياً

ية قتصادستثماراً أبدياً، هو وحده يفسر المكانة االا، وفرت أوروبا، إلسرائيل إليهوبالمعنى المشار 

  .والعلمية التي صارت لها

يقع في سياق ما تقدم أن إعطاء البحث األولوية لتناول العلم والتكنولوجيا في العالقات األوروبية 

ميتها فقط، بل لسبب نوعي هو اإلسرائيلية، لم يكن لدورهما الكمي في توليد الطاقة اإلنتاجية على أه

 وسائل اإلنتاج اإلسرائيلية لنفس التقنية التي تستخدمها أوروبا خصوصاً، والغرب استخدامأن 

 األوروبية الصعبة في نوعية السلع المقبول أن تدخل االشتراطاتعموماً، يمكن سلعها من تلبية 

  .أسواقها

ئمة التي تقدمها إسرائيل لناحية القول أنها ولعل هذا، بين أسباب أخرى، يفسر تلك الذريعة الدا

تعطي سلع كثير من الدول المجاورة أو الصديقة لها نفس التسهيالت التسويقية الجمركية تقريباً التي 

نعم، ! تعطيها إلسرائيل، لكن نوعية صادرات تلك الدول هي التي تحول دون قبولها أو رواجها

 التأسيسي اإلنتاجي الذي حصلت االمتياز تحصل أصالً على متدنية بالمعنى النسبي، ولكن؛ ألنها لم

عليه إسرائيل منذ أكثر من ثلث قرن، وهو الحصول على نفس التكنولوجيا التي تحصل عليها السلع 

  .بيةاألورو
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إذ ننتقل للقسم الثاني؛ العالقات التجارية، فعلى خلفية أنه تم بحث الجزء األهم من الموضوع 

ي، عنينا الشق العلمي اإلنتاجي، قياساً بالتسويق، المهم بدوره، ولكن من موقع األوروبي اإلسرائيل

دبرة هي بالطاقة اإلنتاجية أصالً، التي تؤهل صاحبها ليكون ُمصومستورداًراً جيداًثانوي، ألن الع  

  . أيضاًجيداً

  

   اإلسرائيليقتصادعولمة اال

 تعكس جملة العوامل التي أحاطت بالتجربة نجد في التجارة الخارجية إلسرائيل، المرآة التي

المحددة وأثرت بها، ومجال اختبار مصداقية ما بينه القسم السابق من البحث وكشف عنه من 

 اإلسرائيلي، والتي هي تحقيق لإلستراتيجية العليا اإلسرائيلية قتصادتحوالت بنيوية شهدها اال

 صغيرة وضعيفة من الناحية الكمية، كإسرائيل، منح دولة"الساعية منذ سبعينات القرن العشرين إلى 

، بلغة المفكر اإلستراتيجي "منح إسرائيل طابع دولة إقليمية عظمى"، أي "قوة الدولة القوية والكبيرة

  .اإلسرائيلي المعروف يحزقيل درورو

 اإلسرائيلي والشروط والنتائج التي حكمت قتصادإن نقطة البداية هي فحص مدى عولمة اال

كمي، نجده في حجم ) أ: (وسوف يتم تناول الموضوع من ضمن مستويين.  على عولمتهوترتبت

مستوى نوعي، نجده في مدى كفاءة ومقدار عوائده أو خسائره ) ب. (اندماجه في السوق الدولية

  . جراء العولمة

-1967خالل نفس الفترة، . 1967 أضعاف حجمه عام 5.5؛ بلغ حجم الناتج المحلي؛ 2002عام 

 مرة، مما يعني 43الواردات؛ .  مرة50 الصادرات؛.  مرة46التجارة الخارجية؛ : ، تضاعفت2002

ضعاف وتائر نمو الناتج أن وتائر نمو مجمل التجارة الخارجية، من صادرات وواردات، ثمانية أ

  .المحلي

. %215التجارة الخارجية؛ . %165؛ فبلغ حجم الناتج المحلي؛ 2008-1995أما خالل الفترة 

، وهو ما يظهر أن وتائر نمو التجارة الخارجية، من %187الواردات؛ . %244لصادرات؛ ا

  . من وتائر نمو الناتج المحلي%177 بلغت 2008–1995صادرات وواردات، خالل 

؛ إلى 1967 من الناتج المحلي عام %44أفضى ما تقدم إلى رفع نسبة التجارة الخارجية من؛ 

، مما يعني أنه مقابل كل مائة 2008 عام %88.8إلى  ؛2002 عام %78؛ إلى 1975 عام 69.4%

، 1967 دوالراً عام 44 مع الخارج، تبلغ واستيراددوالر أنتجها الداخل، كانت توجد عالقة تصدير 
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، على ما 2008 دوالراً عام 89، إلى 2002 دوالراً عام 78؛ إلى1995 دوالراً عام 69 إلى ارتفعت

  .622-620 فحةص، 2010رائيلية الرسمية لسنة تشير معطيات اإلحصاءات اإلس

، 2009 من  للبحث المقارن كان ألنه أكثر تعبيرا2008ً سنة اعتمادناإن ) أ: (ننوه هنا إلى

 أكثر من سنة أساس وغير عملية مقارنة اعتمادناإن ) ب. (ية العالميةقتصادالمضطربة باألزمة اال

لمعطيات المتوفرة وعدم جود سعر ثابت موحد لكامل  األسعار المحسوبة بناء عليها االختالفيعود 

 البيانات اعتمدناكما سيالحظ الحقاً، فإن المعطيات نفسها تختلف أحياناً، فيما لو ) ج. (الفترة

سوف ) د. ( البيانات المعطاة بالدوالراستخدمناالمتوفرة بالشيكل، واألسعار الثابتة طبعاً، عما لو 

 االتجاه المذكور جدي لكنه ال يغير االختالفن يكون واضحاً أن نشير للتضارب في حينه، على أ

  . تأكيداًالعام للنتائج بل يزيدها

، ويفصح عن شراكة 2008-1967ة درجة عولمة إسرائيل خالل تؤكد المعطيات السابقة مضاعف

كمي؛ أي تطور تناسب إسهام الصادرات والواردات في ) أ: (ال بد من فحصها على مستويين

 بالواردات نوعي؛ أي نمو الواردات االستثمارية قياساً) ب. (ة الخارجية لصالح األولىالتجار

 بالصادرات منخفضة الكثافة  نمو الصادرات عالية الكثافة التكنولوجية قياساًاالستهالكية، وأيضاً

  .التكنولوجية، مثالً

 38ه توزعت بواقع؛ ن هذإ، ف1967 من الناتج المحلي عام %44إذ بلغ حجم التجارة الخارجية 

، حيث ارتفع 1995أما عام . ردات درجة لصالح إسهام الوا62درجة لصالح إسهام الصادرات، و

، %44 من الناتج المحلي، فقد زاد إسهام الصادرات إلى %69جمالي حجم التجارة الخارجية إلى إ

م التجارة جمالي حجارتفع إ، حيث 2002أما عام . %56في حين انخفض إسهام الواردات إلى 

، في حين انخفض إسهام %45د إسهام الصادرات إلى  من الناتج المحلي، فزا%78الخارجية إلى 

 من الناتج %89جمالي حجم التجارة الخارجية إلى  إرتفعا، حيث 2008أما عام . %55الواردات إلى 

  .%49، في حين انخفض إسهام الواردات إلى %51د إسهام الصادرات إلى المحلي، فزا

 اإلسرائيلي قتصادأن العالقات الخارجية لال) 1: (ؤشر ما تقدم على ثالثة أمور بالغة الداللةي

 ، وذلك وفقا2008ً، لصالح تفوق الصادرات على الواردات ألول مرة بتاريخها توازنت أخيراً

ارجية لمعطيات الحسابات القومية الرسمية، ولكن المعطاة بالشيكل، في حين تشير بيانات التجارة الخ

الرسمية بدورها، ولكن المعطاة بالدوالر، والملتزمة النظام الدولي للمحاسبة والمراقبة والمقارنة 

المسؤولية المتزايدة ) 2. (، على ما سنبين الحقاً تقريبا2000ً، أن التوازن تحقق منذ العام دولياً
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كة اإليجابية الواسعة الشرا) 3. ( اإلسرائيلي نحو العولمةقتصادللصادرات عن تسارع حركة اال

ندماج إسرائيل فيها إلى الحصول من اآلخرين على سوق اوالنوعية في العولمة، التي أدى 

لمنتجاتها، أكثر مما أعطت من سوق لآلخرين، بدليل وصولها لتحقيق فائض تجاري لصالحها، 

لع الخاص بتطور صافي الواردات والصادرات من الس) 2(وذلك على ما يبين الجدول رقم 

  .2009-1980والنسبة بينهما خالل  الدوالر، -  والخدمات بالقيم المطلقة
  

  ت  تطور صافي الواردات والصادرات من السلع والخدما:)2(جدول 

  )ماليين الدوالرات (2009-1980خالل بالقيم المطلقة والنسبة بينهما 

 100 = 1980أرقام قياسية  ماليين الدوالرات
 السنة

 الصادرات الواردات الصادرات الواردات

 إلى نسبة الصادرات

 )ةئبالما(الواردات 
1980 11196 8674 100 100 78 
1985 11606 9977 104 115 86 
1990 20228 17312 180 200 86 
1995 35290 27482 315 317 78 
2000 46653 46296 417 534 99 
2001 43587 40541 392 467 93 
2002 42896 39456 386 455 92 
2003 44521 43604 401 503 98 
2004 52332 52442 471 628 100 
2005 57606 57286 519 660 99 
2006 61811 62543 557 721 101 
2007 73549 71434 662 824 97 
2008 84312 81471 759 939 97 
2009 63132 67881 568 783 107 

  .16/1ل رقم  جدو689 فحة، ص2010إحصاءات : المصدر* 

  .النسب مستخرجة من قبل الكاتب

  

  حقيقة حجم الناتج المحلي والتجارة الخارجية بين التسعير بالشيكل والتقييم بالدوالر

ثمة ضرورة، قبل تناول العنوان الحالي، لتوضيح أن كافة البيانات والنسب اآلنفة المتعلقة بالناتج 

ستخرجة على أساس األسعار الثابتة  اإلسرائيلي، مأخوذة أو ُمقتصادالمحلي ومدى عولمة اال

الموارد "، القسم الخاص بـ2010كما وردت في اإلحصاءات اإلسرائيلية الرسمية لسنة  للشيكل،

 بلغت، بمليارات الشيكالت، 2008أظهر المصدر أن صادرات . 622-620 فحةص، "واستخداماتها

 شيكل للواردات، أي بإجمالي  مليار306 مليار شيكل، مقابل 315؛ ما قيمته 2005وأسعار العام 

 مليار 699 من الناتج المحلي البالغ %88.8 مليارات شيكل، أي ما نسبته 621تجارة خارجية تساوي 



 العالقات االقتصادية األوروبية اإلسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية األوروبية 

 17

 الذي سبق تقديمه للناتج المحلي هو خر والمختلف قليالًنلفت النظر إلى أن الرقم اآل. (كلشي

  ).باألسعار الجارية

سم الخاص بالصادرات والواردات المعطاة بالدوالر، أما وفق نفس المصدر، ولكن معطيات الق

 مليار دوالر مقابل 67.9، فإن قيمة الصادرات كانت 2010 من إحصاءات 689 فحةصوذلك على 

 فقط %67 مليار دوالر، أي 131 مليار دوالر للواردات، أي بإجمالي تجارة خارجية تساوي 63.1

 مليار شيكل، أي 699 والمعطى بالشيكل فقط، ويبلغ من الناتج المحلي اإلسرائيلي للسنة المذكورة،

 شيكل مقابل 3.532تم الحساب بناء على متوسط سعر صرف يبلغ .  مليارات دوالر197.9ما يعادل 

 حيث أشار المصدر المذكور إلى أن 735 فحةص، 2010كل دوالر، وهو ُمستخرج من إحصاءات 

. 3.802؛ 3.421؛ 3.352؛ 3.553ألربعة، كان حسب الفصول ا ،رف الشيكل رسمياًمتوسط سعر ص

  .عتمدناه فهو متوسط هذه المتوسطات الفصلية األربعأما الرقم الذي ا

والحال هذه، تكون حصة التجارة الخارجية اإلسرائيلية، أي مجموع إجمالي الصادرات 

ر، ترتفع إلى  من الناتج المحلي مرة، حين تُقَّيم األمور بالدوال%67والواردات من السلع والخدمات، 

كان ملفتاً أن النسبة . ، حين ندقق األمور ونأخذها كما هي ُمقَّيمة باألصل، أي بالشيكل88.8%

 من النسبة المعتمدة على التقييم بالدوالر، وهذا فارق هو من %132.5المرتكزة على الشيكل تساوي 

ائيلي وحجم التجارة إلسر اقتصادالضخامة بحيث يستحق تدقيقاً، ألنه يقرر مستوى عولمة اال

  .الخارجية

 من 622 فحةصأظهرت مقارنة أرقام الصادرات والواردات كما هي ُمعطاة بالشيكل، على 

، أن كل 689 فحةص، مع مثيلتها وهي ُمعطاة بالدوالر، في نفس المصدر، على 2010إحصاءات 

= يار دوالر  مل67.881÷  مليار شيكل 315.164( شيكل صادرات تُقَّدر بدوالر واحد 4.642

 شيكل 4.847ستناداً لنفس المصادر، أن كل اأما بالنسبة للواردات، فقد أظهرت المقارنة، ). 4.642

  ).4.847=  مليار دوالر 63.132÷  مليارات شيكل 306. (واردات تُقَّدر بدوالر واحد

  

  تطور حجم الصادرات والواردات وتناسبهما

يكل، الذي ُحسبت بناء عليه الصادرات والواردات، تُظهِر البيانات السابقة أن سعر صرف الش

 على التوالي بالقياس لسعر صرف الشيكل مقابل الدوالر حسب %37.2 و%31.4ُمضخم بنسبة 

ترتب على تضخيم سعر الصرف بحوالي . المعطيات اإلسرائيلية الرسمية نفسها، وعلى ما بينا آنفاً
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ارجية ُمقَّيمة بالدوالر بنسبة معاكسة للنسبة التي ُضخم الثلث تقريباً كمتوسط، هبوط حجم التجارة الخ

  .2008ت للدوالر الواحد طيلة عام  شيكال3.8بها سعر صرف الشيكل، الذي لم يتخط 

دون دخول في مزيد من تقنيات تالعب حدث، ولكن نخلص إلى أن الصادرات اإلسرائيلية 

وأما الواردات فتبلغ .  مليارات دوالر67.9 مليار دوالر، بدالً من الرقم المعطى وهو 89.2تساوي 

ال يفوتنا التذكر أن نفس قاعدة .  مليار دوالر63.1 مليارات دوالر، بدالً من الرقم المعطى 86.6

 مليار دوالر 156 التجارة الخارجية طالت الناتج المحلي ُمقَّيماً بالدوالر بحيث لم يبلغ إال احتساب

، بما يعنيه 968 فحةص، 2010 بالتتالي، حسب إحصاءات 2009-2008 مليار دوالر في عامي 157و

  !ف دوالر سنوياً، أي مثل هنغاريا أل20ذلك من أن الدخل الفردي اإلسرائيلي هو في حدود 

نخلص في ضوء ما تقدم إلى نتيجة وسؤال، أما النتيجة فهي أن األرقام المعطاة بالدوالر للناتج 

يعني ذلك، أنه حين نتداول . المحلي اإلسرائيلي والصادرات والواردات هي أقل بحوالي الثلث تقريباً

أما السؤال، .  من الواقع إلى أنها أقلاالنتباهالحقاً أرقاماً معينة حول تجارة إسرائيل الخارجية فعلينا 

ي، عبر تقنيات هي في قتصادلماذا تلجأ اإلحصاءات اإلسرائيلية للتقليل من حقيقة وضعها اال: فهو

 التواضع والتفكير استبعادهنا، علينا . النهاية تزوير، ولكن ليس إلى الحد الذي ال يمكن كشفه

لتطور يبقي لها الحق برعاية بتفسيرات مثل أن إبقاء إسرائيل لوضعها تحت سقف معين من ا

  .ية تُعطى عادة للدول الناشئةاقتصاد

حقيقة أساسية هي أن النمو الهائل الذي لحق بالتجارة الخارجية ) 2(تُظهِر معطيات الجدول رقم 

اإلسرائيلية كان متسارعاً جداً ولكن من ضمن منحى ثابت هو تفوق وتيرة نمو الصادرات، التي 

سبق . 2009-1980مو الواردات اإلسرائيلية خالل فترة تغطية الجدول؛ ، عن وتيرة ن%138كانت 

 المتزايد واندماجه اإلسرائيلي قتصادلنا تفصيل هذه المسألة، بما عنته من نمو هائل في طاقات اال

 بدأت تقترب من تحقيق توازن حسابي 2000لعل ما يضاف، هو أن إسرائيل منذ عام . في العولمة

  .2009 سنة %7 صار كبيراً، أي حوالي 2004، الذي حقق فائضاً طفيفاً سنة في ميزانها التجاري

  

  :تطور تركيب الصادرات الصناعية

ال شك أن تحقيق توازن الميزان التجاري هو أمر بالغ الداللة، وما كان ليصير لوال طاقة إنتاجية 

أكملت أوروبا . كمتنامية حصلت عليها إسرائيل، وأوضحنا كيف تمت وما هو دور أوروبا في ذل

. صنيعها ويزيد مع فتح أسواقها أمام السلع اإلسرائيلية على نحو ومن ضمن رعائية تستحق توقفاً
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 اإلسرائيلي، على مدار الفترة قيد قتصادقبل ذلك، ثمة حاجة لتناول التحول النوعي الذي شهده اال

) 3( يوضح الجدول رقم البحث، والذي لم يكن أقل حجماً من التحول الكمي الذي حدث، على ما

الخاص بتطور تركيب الصادرات الصناعية، عدا األلماس، حسب الكثافة التكنولوجية خالل الفترة 

1967-2009.  
  

  2009-1967  التكنولوجية خاللحسب الكثافة تطور تركيب الصادرات الصناعية عدا الماس: )3(جدول 

 نوع المادة )بالمائة (نسب مئوية )ماليين الدوالرات(قيم نقدية 
1967 1970 1980 1990 2000 2009 1967 1970 1980 1990 2000 2009 

 100 100 100 100 100 100 34968 20928 7697 3256 391 226 :إجمالي منها

مرتفعة 

 التكنولوجيا
- - - 2278 11122 17920 - - - 30 53 51 

مرتفعة /متوسطة

 التكنولوجيا
60 93 1415 2390 4824 9727 26 24 43 31 23 28 

منخفضة /متوسطة

 التكنولوجيا
56 80 777 1537 3175 5355 25 20 24 20 15 15 

منخفضة 

 التكنولوجيا
110 218 1064 1492 1807 1967 49 56 33 19 9 6 

  .1967إلى البيانات الخاصة بالعام ، بالنسبة 228 فحةص، 1978إحصاءات : المصادر* 

  .1980-1970 إلى البيانات الخاصة بالعامين ، بالنسبة218 صفحة، 1982إحصاءات 

  .2000-1990:  الفترةبالنسبة لبيانات) 16/7( ، جدول رقم16/17-16/16 صفحة ،2003إحصاءات 

-1990: ، بالنسبة إلى البيانات الخاصة باألعوام)16/11( جدول رقم 710 صفحة، 2010إحصاءات 

2009.  

  .جت بالصناعات منخفضة التكنولوجيا دم1980-1967لألعوام " متفرقات صناعية"الصادرات من 

  .النسب مستخرجة من قبل الكاتب
  

 44، وذلك بقيمة 2009 من إجمالي الصادرات السلعية سنة %92.6شكلت الصادرات الصناعية 

 مليارات 9من بين هذه، ثمة صادرات من الماس المصقول تبلغ قيمتها . مليون دوالر 398.8مليار و

جدير بالذكر أن .  من إجمالي الصادرات الصناعية ذلك العام%21، تساوي مليون دوالر 430.9و

 .1980 و1967 من الصادرات الصناعية في %33 و%46الماس المصقول شكل 

والحال هذه، فإن التحول األول الذي شهدته الصادرات الصناعية، هو هبوط الوزن النسبي 

، سيجري حديثنا حصراً عن الصادرات الحقاً. 1967 عما كان عليه سنة %55للماس، بحوالي 

تتوزع هذه حسب الكثافة . الصناعية، ما عدا األلماس، ألنه أقرب للتجارة وال داللة تكنولوجية له

  :، على أربعة أقسام رئيسية هي714 فحةص، 2010ستناداً إلحصاءات االتكنولوجية المستخدمة بها 
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 والمالبس غذية والمشروبات والنسيجاأل: صناعات منخفضة الكثافة التكنولوجية وهي) أ(

  .والورق والخشب واألثاث

المطاط . الصناعات المنجمية: منخفضة الكثافة التكنولوجية وهي/ صناعات متوسطة) ب(

  .مجوهرات عدا الماس. سفن وقوارب. منتجات معدنية. الصناعات غير المعدنية. والبالستيك

اآلالت . اآلليات. الكيماويات: ية وهيعالية الكثافة التكنولوج/ صناعات متوسطة) ج(

  .وسائط النقل. الكهربائية

. وإشرافوسائط تحكم . طائرات. إلكترونيات: ت عالية الكثافة التكنولوجية وهيصناعا) د (

  ). أدوية وأجهزة جراحية(منتجات طبية 
   

دوالر سنة  مليون 968 ملياراً و34بلغت قيمة الصادرات من المستويات التكنولوجية األربعة؛ 

 226 مليون دوالر مقابل؛ 697 والبالغ سبعة مليارات و1990 أضعاف حجمها سنة 4.5 أي 2009

الخاص بتركيب الصادرات الصناعية عدا الماس، ) 3(يبين الجدول رقم . 1967مليون دوالر سنة 

تفعة ، اتجاهاً متسارعاً لنمو صادرات الصناعات مر2009–1967حسب الكثافة التكنولوجية خالل 

التكنولوجيا، وهو ما ينسجم والميل الحاد الذي شهده تزايد الوزن الكمي والنسبي للصناعات عالية 

  .هدف تصديري وقدرة تنافسية عاليةالتكنولوجيا في الناتج الصناعي ويؤكد أن للصناعات المتطورة 

فة المهارة، وتقع يستحق التنويه أن معطيات السنوات األخيرة تفيد أن الصناعات اإلسرائيلية كثي

لمستوردين في نطاقها الصادرات األمنية على ما هو معروف، أصبحت مطلوبة وضرورية لبعض ا

. ية العالميةقتصاد، جراء األزمة اال2009نكماش التجارة الخارجية عموماً سنة لدرجة أنها لم تتأثر با

، 2009ائيل الصناعية سنة تفيد أن إجمالي صادرات إسر) 3(نشير هنا إلى أن معطيات الجدول رقم 

 مليار دوالر، أي 40.6 والذي كان 2008 من مثيله سنة %85 مليارات دوالر ليس إال 34.9والبالغ 

 مليار 17.9 إلى 2009، على عكس صادرات إسرائيل عالية الكثافة التي زادت سنة %15بنقص 

  . مليار دوالر17.15، أي 2008 مما كانت عليه سنة ،%104.4دوالر أي 

 كذلك إلى تبدل الوزن النسبي لمكونات الصادرات الصناعية بحيث صارت )3(يشير جدول 

 أي %6، إال 2009الغلبة الساحقة لألكثر كثافة تقنية على حساب األقل كثافة، التي لم تشكل سنة 

نشير هنا إلى أن الميل . ، من الصادرات الصناعية عدا الماس1980خمس الوزن النسبي لها سنة 

 نحو الصناعات عالية التكنولوجيا، لم يعنِ بالنسبة إلسرائيل إهمال ما عداها من صناعات أقل الحاد
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نستعيد في هذا السياق، حقيقة أن الميل الحاد نحو الصناعة، إنتاجاً . قابلية المتصاص التكنولوجيا

تراتيجية التنمية هنا تبرز مكانة اس.  وتصديراً أيضاًوتصديراً، لم يؤد إلى إهمال الزراعة، إنتاجاً

 التحوالت العاصفة من مثل عسف ووقاه قتصادوترابط حلقاتها رأسياً وأفقياً، وهو ما حفظ توازن اال

  .ية العالميةقتصاداألزمة اال

  

  جغرافية تجارة إسرائيل الخارجية

توزعت صادرات وواردات إسرائيل على مختلف أنحاء العالم، ولكن من ضمن وتيرتين 

.  أن توزيع الواردات لم يكن بنفس أوزان توزيع الصادرات على المصادر المتعددةمختلفتين، بمعنى

 كذلك نسبة تغطية الصادرات للواردات من منطقة ألخرى، على ما تشير معطيات الجدول اختلفت

، 2009 ألنه كان طبيعياً، بمقياس العام اختياره، الذي تم 2008، الذي تضمن معطيات العام )4(رقم 

ية العالمية على ما هو معروف، قبل أن تعود قتصاد أمور كثيرة، جراء األزمة االبتاضطرحيث 

  .2010لتهدأ مع العام 
  

  :ية، وفق األوزان التال)4(توزعت واردات إسرائيل من السلع على ما يشير الجدول رقم 

  .%45.5 قارة أوروبا؛ )1(

  .%21 قارة آسيا؛ )2(

  .%16.97 دول غير مصنفة؛ )3(

  .%14.95 أمريكا؛  قارة)4(

  .%0.8 قارة أفريقيا؛ )5(

  .%0.3 قارة أوقيانيا؛ )6(

  

بداية، يلفت النظر نصيب قارة أفريقيا التي تستورد منها إسرائيل، وفق اإلحصاءات اإلسرائيلية، 

 كبيراً حول ألماس القارة األفريقية التي  مليون دوالر، وهو ما يطرح سؤاال566ً، والبالغة 0.8%

ا ونحن نالحظ ضخامة تلك السلعة في تجارة نلفت النظر لتذكر ذلك الحقً. إسرائيلتستورده 

  .إسرائيل
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  توزيع إجمالي واردات وصادرات إسرائيل من السلع: )4(جدول 

   بماليين الدوالرات والنسب المئوية2008على المناطق المختلفة عام 

 نسب مئوية قيم مطلقة
 البيان

 الصادرات الواردات الصادرات الواردات

  نسبة الصادرات

 )مائةبال(للواردات 

 94 100 100 61339 65173 إجمالي

 73.8 35.7 45.5 21897 29661 إجمالي أوروبا

 79 29 34.5 17795 22513 اإلتحاد األوروبي -

 31.8 2.1 6.3 1289 04043 منطقة التجارة الحرة -

 90.6 4.58 4.8 2812.6 03104 دول أخرى في أوروبا -

 88.8 19.86 21 12182.9 13712 إجمالي آسيا

 259 2.4 0.8 1468.5 00566 إجمالي إفريقيا

 237.8 37.78 14.95 23177 9745.7 إجمالي أمريكا

 243.8 34.56 13.3 21203 8695 أمريكا الشمالية -

 248.6 32.56 12.3 19972.5 8034.4 الواليات المتحدة -

 638.7 0.36 0.1 221 34.6 أمريكا الوسطى -

 234 2.85 0.8 1752 523.8 أمريكا الجنوبية -

 409.6 1.28 0.3 786.6 192 إجمالي أوقيانيا

 16.5 2.97 16.97 1826.9 11057 إجمالي دول غير مصنفة

  ).16/11( جدول رقم 710 صفحة، 2010إحصاءات  :المصادر* 

  .من قبل الكاتب النسب ومتوسطات النمو مستخرجة
  

اإلتحاد األوروبي؛ : فكنا اإلجماليات والقارات لمواقع أصغر فأهم الموردين إلسرائيل همإذا ما فك

تفكيك اإلتحاد األوروبي إلى دول يجعل من الواليات . %12.3، ثم الواليات المتحدة بنسبة 34.5%

، "فةغير ُمصن"يلفت النظر أيضاً الحصة المرتفعة لواردات إسرائيل من دول . المتحدة أكبر مستورد

  .، أي أكثر من واردات القارة األمريكية، بما في ذلك الواليات المتحدة%16.97وتبلغ 

  : والذي كان وفق األوزان التالية الترتيب مع توزيع صادرات إسرائيل من السلع،اختلف

  .%37.78 قارة أمريكا؛ )1(

  .%35.7 قارة أوروبا؛ )2(

  .%19.86 قارة آسيا؛ )3(

  .%2.97 دول غير مصنفة؛ )4(

  .%2.4 قارة أفريقيا؛ )5(

  .%1.28 قارة أوقيانيا؛ )6(
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كما في حالة الواردات، فإن معظم صادرات إسرائيل للقارة األمريكية تذهب للواليات المتحدة، 

يقع في نفس السياق أن معظم حصة قارة .  من إجمالي صادرات إسرائيل%32.56التي تحظى بنسبة 

لذي يحتل الموقع الثاني بين المستوردين من إسرائيل كونه أوروبا تذهب لإلتحاد األوروبي، ا

يرجى أن ال يعني ما تقدم إهمال قيمة مستوردين .  األخيرة من إجمالي صادرات%29يستوعب 

، وبما يعنيه ذلك من أن ، في كل من القارتين المذكورتين، على ما سنوضح الحقاًآخرين كبار نسبياً

 احتكار الشائع الخاطئ عنها بأنها مجرد االنطباع بكثير من  تنوعاًتجارة إسرائيل الخارجية هي أكثر

  . أوروبي-أمريكي 

، تليه الواليات %34.5نوجز ما تقدم بالقول، أن الُمصدر األكبر إلسرائيل هو اإلتحاد األوروبي؛ 

نسبة أما الُمستَهلك األكبر لصادرات إسرائيل فهو الواليات المتحدة، ب. %12.3المتحدة، بنسبة 

 من إجمالي %46.8وعليه، فإن . %29موقع الثاني لإلتحاد األوروبي بنسبة ل، مقابل ا32.56%

 من الصادرات اإلسرائيلية تذهب %61.56واردات إسرائيل تأتي من الموقعين المذكورين، مقابل 

ألوروبي في بمقدار ما يؤكد هذا الكالم على مركزية سوقي الواليات المتحدة واإلتحاد ا.  أيضاًلهما

  .اء مساحة يعتد بها لشركاء آخرينية إلسرائيل، فإنه يبرهن على بققتصادالحياة اال

، في %94 أن متوسط تغطية الصادرات للواردات السلعية يبلغ )4(تُظهِر بيانات الجدول رقم 

، أي أن الفائض %79 إال حين ال تبلغ نسبة التغطية في التجارة مع اإلتحاد األوروبي حصراً

 مع الواليات المتحدة حيث بلغت نسبة التغطية حصل العكس تماماً. لتجاري هو لصالح األخيرا

 مليار دوالر، ساعدها على 12 كبيراً جداً إلسرائيل، يفوق ، وهو ما يوفر فائضاً سنويا248.6%ً

بير  مع المناطق األخرى، بما في ذلك اإلتحاد األوروبي، الُمستفيد بفائض سنوي كعجوزاتهاتغطية 

ال شك أن ذلك يؤخذ بعين . يبلغ حوالي خمسة مليارات دوالر من تجارته الخارجية مع إسرائيل

 عند تقرير أمور السياسة، خاصة وأن الفائض كبير؛ لكن ليس إلى حد معادلة فائض تجارة االعتبار

  !أوروبا العربية

  

  .اس حسب أكبر المستوردينتوزيع الصادرات الصناعية عدا ألم

ستيراداً، ُمضخَّمة بسلعة ألماس، ولذا، البد من ارة إسرائيل الخارجية، تصديراً وا أن تجليس سراً

 مليون 634 مليار و40إسرائيل الصناعية مستثنى منه الماس، والتي بلغت قراءة تركيب صادرات 

اد ، الذي ُيظهر توزيعاً مختلفاً، يعطي الموقع األول لإلتح)5(دوالر، على ما يبين الجدول رقم 



 العالقات االقتصادية األوروبية اإلسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية األوروبية 

 24

والحال .  المتحدة للواليات%28.3 مقابل %31.76األوروبي كأكبر مستورد من إسرائيل وبنسبة تبلغ 

  .ستثنينا الماساهذه، يكون اإلتحاد األوروبي الشريك األول في صادرات وواردات إسرائيل، فيما لو 
  

  توزيع إجمالي صادرات إسرائيل من السلع الصناعية عدا الماس: )5(جدول 

   بماليين الدوالرات والنسب المئوية2008مناطق المختلفة عام على ال

 نسب مئوية قيم مطلقة البيان

 100 40634.4 إجمالي

 31.76 12907 اإلتحاد األوروبي -

 0.5 222  منطقة التجارة الحرة-

 3.87 1574 تركيا

 2.7 1095 الصين

 3.37 1371.9 الهند

 2 806.6 كندا

 28.3 11510.9 الواليات المتحدة

 2.85 1162 البرازيل

 2 807 كوريا الجنوبية

 1.94 789 اليابان

 1.43 585 اإلتحاد الروسي

 19.2 7804 إجمالي دول أخرى

  ). 16/12(، جدول رقم 712صفحة ، 2010إحصاءات : المصدر* 

  .النسب مستخرجة من قبل الكاتب
  

كة للصادرات اإلسرائيلية ما عدا ثمة مراكز أخرى ُملفتة كمستهل أن )5(يظهر الجدول رقم 

 والبرازيل بنسبة %3.37 وكذلك الهند %3.87الماس، ونشير هنا للوزن الذي تحتله تركيا بنسبة 

إذ نضيف كوريا الجنوبية واليابان المعروفتان بتقدمهما، فهذا دليل .  من الصادرات المعنية2.85%

 السائد أن االنطباعوع في السوق، يخفف من قدرة تسويقية لدى السلع اإلسرائيلية، وتن: تجاهيناب

 الواردات اإلسرائيلية  من%50إسرائيل أسيرة أسواق بعينها، وهذا غير صحيح، لناحية أن حوالي 

  . من الصادرات اإلسرائيلية تذهب ألسواق أخرى غير الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي%40و
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   األوروبية الرئيسية توزيع تجارة إسرائيل على المناطق والبلدان

القارة األوروبية، على ما أسلفنا، مكانة خاصة في تجارة إسرائيل الخارجية نجد تعبيراً حتلت ا

 من صادرات إسرائيل هي من وإلى أوروبا التي %35.7 من واردات إسرائيل و%45.5لها في أن 

  .)6(ك في الجدول رقم  ما نجد ذلهي قارة واسعة ولكن من األهمية بمكان تفصيلها قليالً، على
  

  توزيع إجمالي واردات وصادرات إسرائيل من السلع: )6(جدول 

   بماليين الدوالرات والنسب المئوية2008على المناطق األوروبية المختلفة عام 

 نسب مئوية قيم مطلقة
 البيان

 الصادرات الواردات الصادرات الواردات

  نسبة الصادرات

 )بالمائة(للواردات 

 94 100 100 61339 65.173 إجمالي

 73.8 100 100 21897 29661 إجمالي أوروبا

 79 81.30 75.9 17795 22513 اإلتحاد األوروبي

 31.8 5.87 13.6 1289.5 4043 منطقة التجارة الحرة

 90.6 12.83 10.46 2812.6 3104 دول أوروبية أخرى

  .)16/9(، جدول رقم 706 صفحة، 2010إحصاءات : المصدر* 

  .النسب مستخرجة من قبل الكاتب
  

 أن حوالي ربع واردات إسرائيل من أوروبا وحوالي خمس صادراتها )6(ُيظهِر الجدول رقم 

غرض المالحظة، لفت النظر . ألوروبا تذهب إلى مناطق ودول أخرى غير دول اإلتحاد األوروبي

نطباعات شائعة معاكسة، اإلى تنوع في جغرافية تجارة إسرائيل الخارجية على عكس ما توحي به 

ُيلفت النظر . لنا عودة لهذه النقطة الحقاً. تماهي بين قارة أوروبا ككل وبين اإلتحاد األوروبي تقريباً

في أوروبا من واردات إسرائيل قياساً بصادرات " منطقة التجارة الحرة"هنا أيضا ضخامة نصيب 

 ثالث دول صغيرة الحجم، ولكن من بينها إسرائيل إليها، وربطاً بأن المنطقة المذكورة ليست إال

  .لنا عودة لهذه النقطة أيضاً. راسويس

ُيلفت النظر أيضاً أن ربحية تجارة إسرائيل األوروبية، تتناسب عكسياً مع درجة تقدم المنطقة 

على أرضية ما تقدم، أي تفكيك أوروبا لكتل بعينها، ثمة حاجة إلحالة الكتل . األوروبية المحددة

  لها، وهو ما نجده في الجدول رقمعتبار وحيثية سنُعرضية إلى دول بعينها، وذلك لغير اوباألور

)7(.  
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  توزيع إجمالي واردات وصادرات إسرائيل من السلع: )7(جدول 

   بماليين الدوالرات والنسب المئوية2008على أهم الدول األوروبية عام 

 نسب مئوية قيم مطلقة
 البيان

 الصادرات الواردات الصادرات الواردات

  نسبة الصادرات

 )بالمائة(ت للواردا

 94 100 100 61339 65173 :إجمالي العالم

 73.8 100 100 21897 29661 :إجمالي أوروبا

 65.3 7.6 08.6 1668.8 2553 إيطاليا

 110 21.18 14.9 4639 4424.3 بلجيكا ولوكسمبرغ

 49.5 8.9 13.2 1950.6 3940.5 المانيا

 82.5 9.3 08.3 2035 2465.3 هولندا

 75 8.6 8.4 1892.7 2519.9 بريطانيا

 116 5.1 3.2 1108 959.1 أسبانيا

 68.7 5.9 6.36 1298 1889 فرنسا

 1282 4 0.2 880.5 68.7 قبرص

 30.5 5.5 13.4 1210.4 3973.6 سويسرا

 88 7.35 6.15 1609.9 1825.3 تركيا

 74 3.54 3.52 777 1047 اإلتحاد الروسي

  ). 16/9(، جدول رقم 712، 706 صفحة، 2010إحصاءات  :المصدر* 

  .النسب مستخرجة من قبل الكاتب
  

 أن بلجيكا ولوكسمبورغ هي أهم المصدرين األوروبيين إلسرائيل بنسبة )7(ل رقم ُيظهِر الجدو

، ثم %13.4 من إجمالي صادرات أوروبا إلسرائيل، تليها في الموقع الثاني سويسرا بنسبة 14.9%

 لكل واحدة %8 ثم بريطانيا وهولندا في الموقع الرابع بحوالي %13.2 في الموقع الثالث بنسبة ألمانيا

  . لكل واحدة منهما أيضاً%6منهما، ثم فرنسا وتركيا في الموقع الخامس بحوالي 

بنسبة  لوكسمبورغ - بلجيكا : أما أكبر المستوردين األوروبيين للسلع اإلسرائيلية فهم بالتتالي

 بنسبة ألمانياالموقع الثالث . %9.3الموقع الثاني؛ هولندا بنسبة .  من إجمالي حصة أوروبا21%

، وفي الموقع %7.6؛ ثم إيطاليا في الموقع الخامس بنسبة %8.6الموقع الرابع بريطانيا بنسبة . 8.9%

فسويسرا في الموقع ، %5.9تأتي بعد ذلك فرنسا، في الموقع السابع؛ . %7.35السادس تركيا بنسبة 

  .%5.1 وأسبانيا في الموقع التاسع؛ %5.5الثامن بنسبة 
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  تجديد أم انقالب في جغرافية تجارة إسرائيل الخارجية؟

 لوكسمبورغ هي أكبر شريك أوروبي إلسرائيل على صعيدي الصادرات - إذاً بلجيكا 

يل متفوقة على شركاء تقليديين كان الفتاً أن سويسرا هي المصدر الثاني األكبر إلسرائ. والواردات

 وهولندا، وأن تركيا تحتل الموقع الخامس بين الموردين إلسرائيل، بحصة وألمانياآخرين، كبريطانيا 

 صادرات استيعابمن ناحية أخرى تحتل تركيا الموقع السادس في . تعادل تقريباً نصيب فرنسا

يطانيا وإيطاليا، ولكن متقدمة على فرنسا  وبروألمانيا لوكسمبورغ وهولندا -إسرائيل، بعد بلجيكا 

يستحق التذكر أن مكانة تركيا كمستورد من ). 10-7(وسويسرا وأسبانيا وقبرص في المواقع 

، لكنها تسبق كثيراً فرنسا التي لم تبلغ %8.6 تقع قليالً وراء بريطانيا ونسبة %7.35إسرائيل بنسبة 

  . من الصادرات اإلسرائيلية%5.9إال 

ورة التقليدية لصادرات وواردات إسرائيل أكثر فأكثر مع حصة جزيرة قبرص تهتز الص

، %4الصغيرة، ومع ذلك تحتل الموقع العاشر بين المستوردين األوروبيين للسلع اإلسرائيلية؛ بنسبة 

وبالمقابل فإن إسرائيل ال تستورد من قبرص إال .. نعم. أي حوالي نصف حصة بريطانيا، مثالً

 13 واردتها األوروبية، مما عنى أن ثقل صادرات إسرائيل لقبرص يبلغ حوالي  من إجمالي0.2%

 مليون 800ثر من معنى ذلك أن الفائض المحقق لصالح إسرائيل هو أك. ضعف ثقل ما تستورده منها

  .دوالر سنوياً

هل تحتاج دولة بحجم قبرص، العضو في اإلتحاد األوروبي، إلى كل هذا الحجم : ويصير السؤال

الواردات من دولة واحدة هي إسرائيل، ناهيك عن هذا القدر الهائل من الخسارة في ميزانها من 

 ماليين 32.7ستوردت بما قيمته ، حيث ا1990ودة للوراء إلى العام الجواب يحتاج عالتجاري؟ لعل 

 مليون دوالر هي قيمة إجمالي صادرات إسرائيل وفقاً 972 مليار و11 من أصل %0.27دوالر أي 

اإلتحاد "حينذاك لم تكن قبرص عضواً في . )16/5(، جدول رقم 696 فحةص، 2010حصاءات إل

المكونة من دول " ة المشتركةالسوق األوروبي"الذي لم يكن قد قام بعد، وكان قاصراً على " األوروبي

  .أقل

  

  ي؟اقتصادقبرص قناع إسرائيلي أم عمالق 

 ماليين دوالر، أي 880.5، )7(ل رقم ، وفق جدو2008بلغت صادرات إسرائيل لقبرص سنة 

، وعليه يكون الوزن النسبي لقبرص 1990 صادرات إسرائيل سنة  من إجمالي%0.27 مقابل 1.44%
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لمطلقة، فتضاعف أما حجم الصادرات، باألرقام ا. 2008-1990 مرات خالل الفترة 5.3تضاعف 

 كما 2008 ماليين دوالر سنة 880.5 إلى 1990 مليون دوالر سنة 32.7رتفع من  مرات، إذ ا26.9

، تضاعف إجمالي 2010للمقارنة، ووفقاً لنفس المصادر السابقة، إحصاءات إسرائيل . أسلفنا

  . مرات فقط4.4 مرات، أما مع أوروبا حصراً، فتضاعفت 5الصادرات 

ال نغالي لو قلنا أننا أمام قفزة مذهلة في حجم صادرات إسرائيل لقبرص خالل فترة محددة، 

م وستة أضعاف صادراتها  مرات، أي خمسة أضعاف زيادة إجمالي صادراتها لكافة أنحاء العال26.9

نطالقاً من القفزة الخرافية في حصة قبرص، نذهب لتقصي معنى تقدم بلجيكا ا. ألوروبا

 متقدمة بذلك على ،2008 الموقع األول في صادرات وواردات إسرائيل سنة الحتاللولوكسمبورغ 

  .ةمواقع تقليدي

 الذي حدث على جغرافية تجارة إسرائيل الخارجية نشير إلى االنقالبلتقدير حجم التطور، بل 

 %21.8، 2008 لوكسمبورغ من صادرات إسرائيل إلى أوروبا ككل بلغت سنة -  أن حصة بلجيكا

 1960 سنة %6.3 و1970 سنة %9 و1980 سنة %8.2 و1990 سنة %13.9، و2000 سنة %18مقابل 

، وذلك وفق إحصاءات إسرائيل 1950من إجمالي صادرات إسرائيل ألوروبا سنة  فقط %3.9و

  .)8/5(، جدول رقم 696 فحة، ص2010

، من إجمالي %21.8 إلى %3.9 لوكسمبورغ من - رتفع الوزن النسبي لنصيب بلجيكااإذاً، 

  .2008-1950 مرات، خالل الفترة 5.6صادرات إسرائيل ألوروبا أي أنه تضاعف 

 سنة %6.7 لوكسمبورغ من - صعيد الواردات من أوروبا فقد تطور نصيب بلجيكاأما على 

 إلى 1990 سنة %21.3 إلى 1980 سنة %11 إلى 1970 سنة %7.2 إلى ،1960 سنة %4.2 إلى 1950

 لوكسمبورغ من -  أي أن الوزن النسبي لحصة بلجيكا. 2008 سنة %14.9، إلى 2000 سنة 18.8%

 مقابل مضاعفة الوزن النسبي من صادرات إسرائيل  مرة2.2يل تضاعف واردات أوروبا من إلسرائ

 ضعف الوتيرة التي نمت بها حصة 2.5 مرات أي 5.6خالل نفس الفترة، ووفق نفس المصادر، 

 لوكسمبورغ، من واردات أوروبا ككل، وهو ما أهل األولى لتكون - واردات إسرائيل من بلجيكا

  .بي األول إلسرائيلالمستورد األول والُمصدر األورو
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  !ألمانيا إسرائيليا لوكسمبورج؛ وسويسرا تسبق –بريطانيا تتراجع لصالح بلجيكا 

 من %23 هي أكبر الموردين األوروبيين إلسرائيل، إذ بلغ نصيبها 1950كانت بريطانيا سنة 

، 1970نة  س%26، إلى 1960 سنة %21.5واردات األخيرة من القارة األوروبية، تطورت النسبة إلى 

، أي 2008 سنة %8.5، إلى 2000 سنة %14.3، إلى 1990 سنة %13.9، إلى 1980 سنة %18.2إلى 

 وتراجعت ،2008-1950أنها فقدت حوالي ثلثي وزنها النسبي كمورد إلسرائيل خالل الفترة 

  بعد بلجيكا مع هولندا، ولتحال معاً من الموقع األول إلى الموقع الرابع أوروبياً، وتقاسمتهستيرادياًا

  . ثم ألمانيا، وقبل تركيا وفرنسا لوكسمبورغ، ثم سويسرا،-

كان الوجه اآلخر لما تقدم هو تراجع وزن بريطانيا أيضا من موقع المستورد األول أوروبياً 

، إلى 1970 سنة %19.3، إلى 1960 سنة %23.8، إلى 1950 من واردات إسرائيل سنة %43.5بنسبة 

، وعليه لم يعد 2008 سنة %8.6، إلى 2000 سنة %13، إلى 1990 سنة %17، إلى 1980 سنة 16.1%

 يمثل أكثر من خُمس الوزن الذي كان لها في صادرات إسرائيل أوروبياً 2008ثقل بريطانيا سنة 

 لوكسمبورغ، -   الموقع األول إلى الموقع الرابع أوروبيا، بعد بلجيكا، وبذلك هبطت من1950سنة 

  .ا على التواليرقبل إيطاليا وتركيا وفرنسا وسويسوهولندا وألمانيا و

 لوكسمبورغ الذي لم يكن يشكل، على صعيد صادرات - للقول أن الوزن النسبي لبلجيكانخلص 

 %51، إلى 1970 سنة %37.6 من وزن بريطانيا، تطور إلى %5 إال 1950إسرائيل ألوروبا سنة 

أما على صعيد . 2008 سنة %248 ، إلى2000 سنة %138، إلى 1990 سنة %81.6، إلى 1980سنة 

 من وزن %29 لوكسمبورغ الذي كان يشكل - واردات إسرائيل من أوروبا، فإن وزن بلجيكا

 %60، و1970 سنة %27.6، ثم زاد إلى 1960 سنة %19.4، تدنى إلى 1950واردات بريطانيا سنة 

 سنة وزن بريطانيا من %176، إلى 2000 سنة %131، إلى 1990 سنة %154، إلى 1980سنة 

2008.  

 الموقع الثاني على قائمة الموردين األوروبيين إلسرائيل، بحيث سبقت 2008حتلت سويسرا سنة ا

وإذا كان نصيب . وتجاوزت بريطانيا كثيراً، وبنسبة تزيد عن ضعف حصة فرنساألمانيا قليالً، 

، %9.3، 1998انت سنة ، فإن حصتها ك2008 من واردات أوروبا إسرائيلياً سنة %13.4سويسرا 

  .1950 فقط سنة %4.2، و1960 سنة %7.6، و1970 سنة %5.6و

 من إجمالي واردات أوروبا من %4.3 وزنها من ارتفعفقد  أما سويسرا كمستوردة من إسرائيل،

، إلى 1980 سنة %10.5، إلى 1970 سنة %7.8، إلى 1960 سنة %7.9، إلى 1950إسرائيل سنة 
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صدر الب في الوزن النسبي لسويسرا كُمنقوعليه، ثمة ا. 2008 سنة %5.5، إلى 2000 سنة 4.8%

، 2008أما كمستورده فإن وزنها سنة . مرات) 3.2 (2008-1950إلسرائيل، إذ تضاعف وزنها خالل 

  .1950 أضعاف ما كان عليه سنة 1.3كان 

  

  تركيا تسبق فرنسا على تجارة إسرائيل

تستحق إضاءة هي تركيا، التي لم تكن تصدر شيئاً إلسرائيل نقالبية األخيرة التي لعل العالمة اال

 سنة %2.1 من حصة صادرات أوروبا إلسرائيل، و%2.8 ، بـ1960، ساهمت سنة 1950سنة 

، أي أكثر بخمس مرات مما كانت عليه قبل 2000 سنة %3.1قفزت إلى . 1990 سنة %0.5، و1980

 أضعاف وزنها النسبي سنة 2.2 أي 6.15تصل عقد، لتتضاعف النسبة من جديد خالل أقل من عقد و

  .1990 سنة %0.5، مقابل %3.1، وكان 2000

 من إجمالي %7.35، كانت 2008أما تركيا كمستهلك للصادرات اإلسرائيلية، فإن حصتها سنة 

 1990 سنة %1.8، ومجرد 2000 سنة %4.2حصة أوروبا من الواردات اإلسرائيلية ذلك العام، مقابل 

، وذلك وفقاً 1950 سنة  شيء، وال1960 سنة %5.9، و1970 سنة %1.6، و1980 سنة %1.3و

  .، المشار لها آنفا2010ًإلحصاءات إسرائيل للعام 

  

  !هونغ كونغ أكبر من الهند والصين معاً وتحتل المركز الثالث إسرائيلياً... و

ونغ والتي بلغت  الذي حدث على صعيد صادرات إسرائيل لهونغ كاالنقالبيقع في سياق ما تقدم 

 -   مليون دوالر، أي المستورد الثالث عالمياً، بعد الواليات المتحدة وبلجيكا4140، 2008سنة 

 مليون دوالر، من 2361 مليون دوالر، والهند 1293ستوردت معاً، الصين الوكسمبورغ، وأكثر مما 

 مليون 1814 بلغت تحتل هونغ كونغ مكانة مرموقة كمورد إلسرائيل، بقيمة. 2008إسرائيل سنة 

ال يفوتنا التذكير .  مليون دوالر1649ستوردته إسرائيل من الهند؛ ، أي أكثر مما ا2008سنة دوالر 

  .أن هونغ كونغ لم تكن، تقريباً، على خريطة تجارة إسرائيل الخارجية قبل بضعة عقود

  

  "ةالحلقة المركزية إلى السلسلة القوي"من :  اإلسرائيلياالقتصادإستراتيجية 

عرضنا آنفاً لقدر وافر من البيانات والوقائع التي تقول أشياء كثيرة، قد تبدو متناقضة أحياناً، 

ومن هنا فإن الواجب إيضاح األنساق التي تفصح عنها تلك المعطيات، وخصوصاً لناحية ماهية 
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 في رتكازاالاالقتصاد عموماً والعالقات االقتصادية الخارجية إلسرائيل خصوصاً، وأين تقع نقطة 

 بعد ستين عاماً؟ ماذا انتهىكل ما تقدم؟ من أين يبدأ النقاش؟ من نقطة بداية االقتصاد أم من حيث 

 لوكسمبورغ؟ وإذا كانت -يعني كل ذلك الحيز لهونغ كونغ وقبرص بالترابط مع سويسرا وبلجيكا 

ب في التجارة األخيرة صارت أولى، فما المعنى؟ ماذا عن الصورة النمطية حول مركزية الغر

  الخارجية اإلسرائيلية؟

 لوكسمبورغ -بداية، نشير إلى أننا أعطينا مساحة كبيرة للمناطق المستجدة المشار لها، بلجيكا 

وسويسرا وقبرص وهونغ كونغ وتركيا، ألن ذلك يؤشر على طور نوعي وخطر جداً، دخله 

ينا قبل تناوله، حسم نقطة هامة، لكن عل. االقتصاد اإلسرائيلي عموماً وتجارته الخارجية خصوصاً

؛ أين أصبح الغرب التقليدي، أوروبا والواليات المتحدة، في حياة بعد ستين عاماً: بإجابة سؤال

  إسرائيل االقتصادية؟

 من إجمالي %72 مليون دوالر، أي 217.3نشير هنا إلى أن أوروبا والواليات المتحدة وفرتا 

، وذلك %58 إلى 2008هبطت حصتهما سنة . ن دوالرو ملي302، البالغة 1950واردات إسرائيل سنة 

 مليار دوالر؛ إجمالي 65.2 مليارات دوالر، من أصل 37.7بواقع واردات من هاتين المنطقتين تبلغ 

 من إجمالي الصادرات موجهة %96.3، فكانت بنسبة 1950أما صادرات إسرائيل سنة . الواردات

  .2008 سنة %54.7هبطت إلى . للمنطقتين المذكورتين

 احتكار أمريكياً، لكن دون -يعني ما تقدم أن مركز تجارة إسرائيل الخارجية مازال أوروبياً 

تحمل األرقام والنسب المشار لها معنى . لناحية إبقاء مساحة وافرة لعالقات ما تبقى من أنحاء العالم

من تداخل سياسي واقتصادي مزدوجاً لناحية ضخامة حجم عالقة إسرائيل مع الغرب، بما يعنيه ذلك 

كبير، ولناحية أنه يؤشر على تحرر إسرائيل من صفة الُمعتَمدة كلياً على مركز واحد أو التي تعيش 

على سلعة واحدة، مثالً، األلماس، الذي بقي يمثل حجماً ضخماً، لكن وزنه النسبي على تضاؤل، 

خياً، حين كان والحمضيات يحتكران بحيث أنه لم يعد يشكل إال نسبة قليلة من وزن كان له تاري

  .معظم صادرات إسرائيل

  

  !العربية المغلقة أيضاً... الصادرات األمنية تفتح األبواب الروسية التركية الصينية وربما

لم تتنوع تجارة إسرائيل جغرافياً، أي على مستوى زبائنها الدوليين فقط، بل أيضاً على مستوى 

ا، وخصوصاً كثيفة المهارة، التي صارت سالحاً سياسياً بالغ عدد ونوعية األصناف التي تصدره
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األهمية، نطل عليه من خالل أمثلة عدة، نأخذ منها، الروسي الُمحتاج، لسخرية القدر، للسلع األمنية 

ة المهارة في فاإلسرائيلية، والمثل التركي، الذي ال خالف على مركزية السلع اإلسرائيلية كثي

  .خياًمنظومته األمنية تاري

 على إسرائيل وكان االتساعثمة من ال يغفل مكانة االقتصاد في فتح نافذة سياسية صينية متزايدة 

  .لها مترتباتها السياسية السلبية نسبياً على موقف الصين فلسطينياً، قياساً بالسابق على هذا الصعيد

هائل من ال شك أن ضخامة وتنوع تجارة إسرائيل الخارجية يضعها على تماس مع عدد 

الفعاليات االقتصادية، وبالتالي السياسية، الدولية التي تراعي إسرائيل وترعاها سياسياً على خلفية 

 مواقفها السياسية من إسرائيل أن تغمض العين عن مصالحها اتخاذذلك، أو أنها ال تستطيع عند 

لتي قامت على حوافز  اإلسرائيلية ا- وعليه، فإن العالقات االقتصادية األوروبية . االقتصادية

 باتجاهينسياسية، سبق عرضها، تطورت مع نشوء مصالح اقتصادية جدية ومتبادلة، لتصبح 

جدليين؛ اقتصاد يصنع سياسة وسياسة تصنع اقتصاداً، على عكس ما كان سابقاً، ومركزية السياسي 

  .في تقرير االقتصادي ال العكس

رقام اإلجمالية، ولكن ثمة دور سري يؤشر عليه، تلعب أوروبا دوراً مباشراً ومعلناً تظهره األ

وفي هذا . بفظاظة، تفكيك اإلجماليات إلى تفاصيل، كما فعلنا عبر غير مثل كان محل تركيزنا

 تمكن تجارة انطالق إسرائيل ألكثر من عنوان جغرافي كمنصة اتخاذالسياق نشير أوالً، إلى 

 أحياناً، ؤ سياسية، مع أكثر من سوق، بالتواطإسرائيل الخارجية من تخطي عقبات سياسية أو غير

  .والغفلة أحياناً أخرى، ربما

أول األمثلة، قبرص التي تستورد، تحت علم اإلتحاد األوروبي، ما تستورده من إسرائيل، ثم 

يمر، عبر موانئها الجوية والبحرية، ترانزيت إلى دول عربية أو إسالمية تقاطع إسرائيل، بعد تلفيق 

ال ريب . نعم ثمة تزوير يتناقض وإدعاء الشفافية التي ال تحترم أبداً. رية لزوم الشكلياتأوراق تجا

  قناع إلسرائيل، محل تكرار، خصوصاً-أن المثل القبرصي، القديم والمعروف كمحطة ترانزيت 

ت أو ، لتمرير واردااسمها والتي يستثمر بالنسبة للماس، في هونغ كونغ، مثالً، وأيضاً، البعيدة جداً

، لألسواق العربية واإلسالمية، ولكن عبر محطات صادرات على الحجم الهائل الذي أشرنا له آنفاً

  . للكلفة، حفظاًترانزيت قريبة جداً
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   على الدم األفريقيؤمن شراكة بالدم الفلسطيني إلى تواط:  إسرائيل-أوروبا 

 الشريك االقتصادي األول  لوكسمبورغ، التي صارت- لعل األخطر واألهم، هو محطة بلجيكا

بر ما الضير؟ ال ضير لوال أن المحطة المذكورة هي مركز تلقي وإعادة تصدير، ع. إلسرائيل

شركات قابضة مقرها لوكسمبورغ وسواها، لحجم متزايد من البضائع، وخصوصاً الماس، الذي يجد 

وله أن تستورد مباشرة من طريقه في نهاية األمر نحو أسواق غير اإلتحاد األوروبي الذي تستطيع د

  .إسرائيل دون هذه الواسطة

 الخليجية، هي هدف الوثوب ال نجازف لو قلنا أن األسواق العربية واإلسالمية، وخصوصاً

 لوكسمبورغ، وهنا علينا أن نفتش عن تجارة الماس التي لم تعد -  اإلسرائيلي من منصة بلجيكا

تجارة إسرائيل الخارجية، وضخامة األرقام بكلمة أخرى، يجب نسف األرقام الخاصة ب. سراً

" مقاطعي"المنسوبة للسوق األوروبية، ألن نسبة معتبرة جداً مما يأتيها من إسرائيل، يعاد تصديره لـ

  !إسرائيل من عرب ومسلمين

تصح نفس القاعدة السابقة على صادرات أوروبا إلسرائيل، حيث الشركات القابضة توفر لها ما 

 لسويسرا التي ال االستثنائيةوهنا علينا، أن نتذكر المكانة . ولية، كالنفط وخالفهتحتاجه من مواد أ

، وهذا مع إسرائيل فحسب، بل أيضاً" الرسمية" لوكسمبورغ في ضخامة تجارتهما -تشارك بلجيكا 

ال يتسع . ليس األموال فقط، بل، وهو األهم، السلع كذلك" تبييض"هو األهم، أنهما أهم مراكز 

ستناداً ألبحاث وافية ومفصلة ونزيهة، أن ثمة عمليات مركبة اللتفصيل، ولكن يمكن القول، المجال 

صادرات إسرائيلية منتجة في "يتم بموجبها تصدير الماس الخام إلى مراكز في أوروبا بوصفه 

، وبالتالي، تُشَرع "صادرات مرتجعة"، وتلك حكاية يطول شرحها، ثم تعاد إلسرائيل كـ"الخارج

  .عامل كواردات من مصدر أوروبيوتُ

دون مزيد من التفاصيل، لكن ما يستحق لفتة قانونية وأخالقية من الهيئات المعنية لتقوم بإجراء 

الذي يصدره أمراء حرب أو حكام لصوص في إفريقيا، وبكلمة أدق " الماس الدموي"تقصي حول 

نسترجع في هذا السياق .  ال ينتهييقايضونه، ماالً في البنوك األوروبية وصفقات سالح ونزف دماء

ذلك الرقم الهزيل لتجارة إسرائيل رسمياً وقانونياً مع أفريقيا، وهي أكبر منتج للماس وإسرائيل أكبر 

  .مستفيد منه

نخلص في ضوء ما تقدم إلى أن أوروبا ال تؤمن سوقاً ضخمة لالقتصاد اإلسرائيلي فقط، بل هي 

فوق هذا وذاك، . ع اإلسرائيلية إلى السوق العربية واإلسالمية هائلة تقفز عبرها السلانطالقمنصة 
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تبييض السلع / أن أوروبا، حقوق اإلنسان والشفافية، هي المصبغة الكبرى والجهنمية لتنظيف

اإلسرائيلية السوداء، بل الحمراء، والملونة بالدم األفريقي، ثم تجد بعد ذلك طريقها إلى األسواق 

 زمننا توهي تلون كل يوميا، فتتحول ماالً يغذي آلة الحرب اإلسرائيلية، العربية اإلسالمية أيضاً

  .الفلسطيني والعربي بالدم

  

  !ابتسامةنعم لدخول بضائع المستوطنات ولكن دون : النفاق األوروبي

دون تقليل من جهود نبيلة تقوم بها هيئات وأشخاص أوروبيون لمقاطعة بضائع المستوطنات 

ا يجب أن ال يحجب األهم وهو أن المشكلة أكبر، وتجاوزات إسرائيل، أخطر اإلسرائيلية، ولكن هذ

من ذلك بكثير لناحية أن نسبة معتبرة من صادرات وواردات إسرائيل هي على النحو المزيف 

وبالتالي، فإن جهداً كبيراً البد وأن يركز لفضح موقف بعض أوروبا على . والمشبوه المشار له آنفاً

ي تتجاوز آثاره بمئات المرات ما يعود على إسرائيل من تصديرها منتجات هذا الصعيد، والذ

  .المستوطنات لإلتحاد األوروبي

 وهو أن البحث يستحق السجال حول دخول بضائع المستوطنات للسوق األوروبية ضبطاً

. األوروبي رسمياً لم يمس مبدأ دخول بضائع المستوطنات، على ما رغبنا نحن وروج األوروبيون

 والتسهيالت االمتيازاتبضائع المستوطنات المصدرة ألوروبا من " حرمان " كل ما حدث هونإ

إن السؤال الذي يطرح نفسه والحال هذه، هل بضائع . المعطاة لغيرها من بضائع إسرائيل

 نفسه غير شرعي؟ أم أنها بضائع ملونة بالدم االستيطانالمستوطنات بالمبدأ، شرعية، إذا كان 

  .كاأللماس الملون بالدم األفريقيالفلسطيني، 

إن الموقف المنطقي هو رفض بضائع المستوطنات ككل وبالمبدأ، ناهيك عن أن واجب أوروبا 

معاملة إسرائيل بمثل معاملتها الفلسطينيين، حيث ال مساعدات إال إذا قَبِل الفلسطينيون شروط 

تتصرف أوروبا تجاه إسرائيل وفق نفس  فهل ، قوالً وفعالً بوجود إسرائيلااللتزامأوروبا، لناحية 

 قوالً وفعالً بحقوق الفلسطينيين، على األقل من ضمن ما االلتزامالمعيار، فال اقتصاد إال بشرط 

  تدعي أوروبا أنها موافقة عليه؟

ولكن، دون مبالغة مؤذية للمصلحة والحقيقة، فإن على الفلسطينيين " الينبغيات"دون ولوج عالم 

با، ولكن في حدود ما تقدمه فعالً للفلسطينيين، بعد أن ضيعت وطنهم، وهو على والعرب شكر أورو

. أية حال ليس إال مجرد إغاثة محدودة لضحاياها، بعد أن أعطت وطنهم للصهيونية وحولتهم الجئين
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 من وزن ما وفرته إلسرائيل  تعميرياًإذا كانت أوروبا تريد تعويض جريمتها فلتوفر مشروعاً

 والمبالغة بحساب ودون  أوروبياًاالستالب ذلك لنكف عن وبانتظار. اقتصاديةفأصبحت قلعة 

  .حساب

  

  اً جدل الذات كثيراًألنس... قبل سؤال أوروبا ولو قليالً

كاذبة، ولذا، يرتكب جنوناً من يعتقد أن أوروبا ستبدل  مع أسف، ال مجال حتى لبث أوهام لذيذة

ا تفعل ما تفعل اقتصادياً وسياسياً عن وعي وإدراك منذ ناهيك عن أنه. مواقفها السياسية الفعلية

 مع السوق األوروبية المشتركة في االتفاقيةبلفور إلى هاعافارا إلى التعويضات األلمانية إلى 

 ألوروبا، يجب أن ال يوجه السؤال أوالً. السبعينات إلى تداعيات ما بعد ماستريخت في التسعينات

سمبورغ وسويسرا وهونغ كونغ، بل علينا أن نوجه السؤال للنفس واللوم ال يقع على قبرص ولوك

ال ألماس إسرائيلي :  إال إذا كان هناك من يكذب قائالًاالستغفالونضع اللوم عليها، ألنها محل 

  .يطوق الكثير من األعناق العربية

ير  اإلسالمي ليمثل قوة اقتصادية ضاغطة، فلن يستيقظ ضم-إذا لم يستيقظ الضمير العربي 

؛ إن السلع اإلسرائيلية متوفرة في متاجر كثيرة ال تبعد إال أمتاراً عن مقر هذا مثالً. أوروبي

في هذا السياق ومن موقع التقدير الكبير للموقف التركي، ولكن، البد من بضع مالحظات ! االجتماع

  :هامة حول

  عقد األخير؟معنى تضخم حجم العالقات االقتصادية التركية اإلسرائيلية خالل ال) 1(

 القاعدة اتساع األرقام من إليههل علينا خفض توقعاتنا السياسية جراء ما تقدم، وبما تشير ) 2(

ستيراداً وتصديراً، والبالغة ا التركية المستفيدة من العالقات االقتصادية مع إسرائيل، االجتماعية

   مليون دوالر؟435، ثالثة مليارات و2008خالل عام واحد، 

 إسرائيل للسوق التركية كمنصة للقفز إلى األسواق العربية استغاللعدم  ضمنكيف ن) 3(

ال أدعو للتنظير، بل لضبط الرغبات وسؤال تركيا حزب العدالة والتنمية عن ما يجري، . المجاورة

   وجود شهادة منشأ تركية للبضائع الممتازة والرخيصة التي تتدفق على أسواقنا العربية؟واشتراط

تغرب أن أنهي حديث العالقات االقتصادية األوروبي اإلسرائيلية بقول عن تركيا، ولمن قد يس

وأعتبر تركيا من النفس، .  أخالقي هو أن تكون بداية محاسبة اآلخرين محاسبة النفس أوالًفالعتبار

لت  اإلسالمية، التي لو فُعلت سياسياً، لتحو-ولكنها ليست كل اإلمكانات االقتصادية للنفس العربية 
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كل المليارات اإلسرائيلية، من ناتج محلي وتجارة خارجية، مقارنة بها، إلى نسبة ضئيلة وفرق 

 اإلسالمية الرسمية مع -ربما، تعادل فقط سمسرة تجار هيكل التجارة الخارجية العربية ! ُعملة

 ن كان فاسداًالبدء بالنفس والفاسدون ال يحررون أو حتى يبنون أوطاناً، وم: ولنتذكر دائماً. الغرب

  .فليغضب، وليذهب للجحيم




