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 للعالقات المدنية والعسكرية فى اسرائيل بعاد الماليةاأل

 (2019)الموازنة العسكرية للعام 

 

المواجهات العسكرية التي تخوضها إسرائيل منذ االنتفاضة الفلسطينية تغيرات في طبيعة التهديدات و انعكست ال
موجة تغيير كبرى طالت تنظيم  2000على الموازنة العسكرية وحجم الجيش وتسليحه حيث بدأت منذ عام 

كان ينفذ برنامجًا أشرف  الذيالجيش وموازنته العسكرية بدعم من رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إيهود باراك 
 على صياغته أثناء رئاسته لألركان اإلسرائيلية عقب حرب الخليج الثانية
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يتعلق بجعل الجيش أكثر مهنية واحترافية وأصغر وأكثر ذكاء باالعتماد على الثورة في التكنولوجيا العسكرية أو 
قليص عدد على حد تعبير رئيس األركان األسبق دان شمرون "جيش صغير وذكي" بما ينطوي عليه ذلك من ت

 القوات وتقليص فترات الخدمة العسكرية اإللزامية والموازنة العسكرية.

وعلى المستوى الميداني لم تعد المواجهات العسكرية التقليدية محور تركيز بعد االنتفاضة الفلسطينية وحرب 
القيادات العسكرية لبنان الثانية بما أثر على طبيعة عمليات إدارة المواجهات العسكرية وأدوار السياسيين و 

فضاًل عما أسفر عنه االنغماس في إخماد االنتفاضة من تداعيات مثيرة للجدل على أداء القوات اإلسرائيلية 
الحقًا وعلى حد تعبير عوفر شيلح "تحول الجيش إلى شرطي المناطق وقوات لمكافحة الشغب "كما أثرت 

االعتماد على قوات االحتياط ومستوى تدريبهم على  مراجعة الموازنة العسكرية وتقليصها بصورة ملحوظة على
الرغم من كونهم العمود الفقري للدفاع عن الدولة أثناء المواجهات العسكرية التقليدية التي ال تزال أحد 

 التهديدات المحتملة.

تعددة كاشفة لتحوالت هيكلية في اإلنفاق العسكري نتيجة لتبني برامج م 2017و 2000وتعد الفترة بين عامي 
لتقليص نفقات الدفاع بما ترتب عليه تغيرات جوهرية في األبعاد التنظيمية والميدانية للسياسة الدفاعية فضاًل 
عن أن إسرائيل خاضت خالل هذه الفترة مواجهات عسكرية متتالية بدأت من االنتفاضة الفلسطينية مرورًا 

وجميعها كشفت تغيرات بنيوبة في التفاعالت  2014بحرب لبنان الثانية وانتهاء بالحرب على قطاع غزة عام 
التغير  ومن هذا المنطلق يتناول هذا البحثبين القيادات السياسية والعسكرية خالل إدارة المواجهات العسكرية 

في األبعاد المالية للسياسة الدفاعية اإلسرائيلية مع التركيز على التفاعل بين السياسيين والعسكريين خالل 
 عملية صياغة وتنفيذ هذه التغيرات.
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 اإلسرائيلية األبعاد المالية للسياسة العسكريةتحوالت 

ريين بالنظر إلى أن تخصيص الموارد تعتبر الموازنة العسكرية أحد أهم مؤشرات التأثير السياسي للعسك
وتوزيعها هي عملية سياسية يغلب عليها تعارض المصالح والضغوط المتبادلة بين الشركاء السياسيين 
القتناص النصيب األكبر في موازنة الدولة، ونتيجة للتهديدات الوجودية إلسرائيل منذ نشأتها والهاجس األمني 

العسكري يحتل مكانة مركزية في موازنة الدولة ويظل األكثر إثارة للجدل  المسيطرة على المجتمع فإن اإلنفاق
السيما مع تحديد التهديدات التقليدية بتوقيع معاهدات للسالم مع مصر واألردن بما أدى لتصاعد المطالب 

 .بتخفيض مستوى اإلنفاق الدفاعي للحد من عجز الموازنة وتوجيه مزيد من االهتمام للتنمية االقتصادية

األخيرة استقرارًا ونموًا هائاًل مقارنة بالدول  عشر سنواتاد اإلسرائيلي خالل السنوات الفقد أظهر االقتص
"، ومع OECD" االقتصاديمنظمة التعاون والتطور  انضمت اسرائيل الىم، 2010األخرى وفي عام  يةالصناع

المدى البعيد سيكون لها أبعاد وتأثير على قدرة ذلك فإن االقتصاد اإلسرائيلي يواجه تحديات كبيرة وصعبة على 
إسرائيل في تمويل مصاريفها األمنية العالية وكذلك سيؤثر على استقرارها الداخلي وموقفها الدولي وتكمن هذه 
المخاطر في تأكل المخزون البشري بسبب ضعف النظام التعليمي وعدم استقرار االقتصاد العالمي ووضعها 

 باستمرار النمو السريع ةفرص تسمح ل اقتصادهاولكنه في نفس الوقت يوجد أمام  كل دائمالمتوتر بش األمني
سنناقش ونحلل وضع إسرائيل االقتصادي وعالقته الجدلية باألمن القومي بحث على المدى البعيد وفي هذا ال

 وكذلك الجدل القائم في إسرائيل حول ميزانية الدفاع وعبئها على االقتصاد اإلسرائيلي.

في إسرائيل بالثبات منذ نشأتها حيث تعرض لتراجع مضطرد  مستوى اإلنفاق العسكرى وفي هذا الصدد لم يتسم 
في فترات محددة ثم ما لبث أن عاود الصعود في فترات أخرى وفقًا لمستوى التهديدات الخارجية وحالة االقتصاد 

ثم فاننا  سنتتناول التغير في الموازنة وقدرة القيادات العسكرية على ممارسة ضغوط على السياسيين ومن 
 العسكرية اإلسرائيلية والجدل بين الدائر حول مستوى اإلنفاق العسكري في إسرائيل.

 األمن القومي بمعناه الشمولي:

بالدفاع عن نفسها وتحقيق أهدافها  الدولةمن الممكن أن نحدد مفهوم األمن القومي بمعناه الشامل هو قدرة 
هنا يبرز و ألقل في مجاالت األمن والسياسة الخارجية والمجتمع واالقتصاد والتطور العلمي، الوطنية وعلى ا

في مجال األمن والسياسة  البعض الفرق بين المفهوم الشامل لألمن القومي والمفهوم الضيق الذي يحصره
الخارجية فقط، وتحديد مفهوم واسع لألمن القومي يسمح بإدارة نقاش واسع حول التهديدات التي تواجهه 
الدولة في إطار إدارة المخاطر فمثاًل من الممكن أن نضع مخاطر الحرب مقابل مخاطر عدم االستقرار الداخلي 

بين كافة زر ذلك تمنح الرؤية الشمولية إجراء تضامن وتأالنابعة من الوضع االقتصادي واالجتماعي وك
والتي  -والسياسية واألمن ...إلخ(، واستغالل الفرص النابعة عن الرؤية الشاملة -المجاالت ) االقتصادية
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يشرحها النموذج المرفق والذي تشرح نقاط القوة والضعف وترابط كل القوى الفاعلة في الدولة والمجتمع ونافذة 
 المتاحة والمخاطر التي تهدد استقراره ووجوده.الفرص 

 مخطط نظام االمن القومى

 

مصدر الجدول شمؤول ايفن اقتصاد االمن القومى االسرائيلى فى مواجهة تحديات امنيه واجتماعيه مركز دراسات االمن القومى 
 149ص  2012

والمعايير الالزمة لتحقيقه مسألة غير موضوعية وعلى كل حكومة ومع ذلك فإن تطبيق مفهوم األمن القومي 
 ذلك  سيؤدياهيم المفهذة وبدون أن تحدد  اهداف ومفاهيم ومحددات االمن القومى يقع واجب أن تحدد لنفسها

 .بمعناة الشمولىباألمن القومي  إلى فقدان الحدود الفاصلة بين المفاهيم ولذلك يجب أن يتم ربط كل مفهوم
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القومي والذي  حتى مجلس األمن –إسرائيل ال يوجد مؤسسة مسؤولة عن األمن القومي بمفهومه الواسع  فيو 
فقط فان و . من واجبه التصدى لةيكون هذا التحدي  يجب ان منفصل(، والذي بحثسنناقش دوره في 

مسؤولة عن إعداد موازنة  باعتبارهاالمؤسسة الوحيدة التي ترى الوضع بصورته الشاملة هي وزارة المالية 
والتي  اإلستراتيجيةالدولة ومع ذلك فإنها ترى الوضع من زاوية محددة وهي غير مسؤولة عن تحليل المخاطر 

 .1ال يوجد لها بعد اقتصادي

 الوطني تتلخص بالتالي: واجبات الدولة ومؤسساتها تجاه االقتصاد

املة هذا من جانب والتدخل بالسوق كإدارة االقتصاد بشكل عملي ومنح االقتصاد وقواه الفاعلة الحرية ال -1
لحماية المصلحة العامة من جانب أخر بما ذلك توجيه وتحديد السياسات وخلق الشروط والبيئة المناسبة 

 للنمو االقتصادي.

األمن والتعليم والصحة والرفاهية  -م من أجل تحقيق األهداف الوطنيةللقطاع العا اإلمكانياتتوفير  -2
 والعمل على استثمارها بشكل فاعل ومثمر. -والتطور العلمي والثقافة

المواصالت التمويل التصاالت  -الطاقة–إنشاء وتطوير البنية التحتية الالزمة للمجتمع والعمل االقتصادي  -3
 ...إلخ(.

 ، وسوق العمل والقطاع المالي والمصرفي(.األسعار استقرارو  العمل على استقرار السوق  -4

تشجيع االستثمار من أجل إنماء المصادر االقتصادية التي ستسمح بتلبية احتياجات الدولة للسنوات  -5
 القادمة. إمكانيات األجيالالقادمة وتقليص االلتزام التي ستستهلك 

 االقتصادية الخارجية.استغالل الفرص لتوسيع التجارة والعالقات  -6

تقليص االرتباط بالخارج وخاصة في المجاالت التي تشكل ضغط على االقتصاد واألمن القومي مثل الديون  -7
 .الخارجية ومصادر الطاقه

ويجب أن ندرك أن األمن القومي اإلسرائيلي مرتبط على المدى البعيد بالناتج المحلي الذي يشكل مصدر 
الستهالك األمني واالستثمار في السوق ومستوى البطالة والفجوة بدخل الطبقات المدني وا لالستهالكأساسي 

 وأمن الطاقة. واإلنتاجالمختلفة ومستوى التعليم واستقرار النظام المالي والعالقة بين الدين العام 

أن  وتشكل مركزية األمن والقوة العسكرية مسألة خاصة ومميزة في إسرائيل إذ أن أي هزيمة عسكرية يعني
لجهاز األمن في عملية ضخها والموارد التي يتم  اإلمكانياتوجودها مهدد وبقائها غير مضمون وتتحكم كمية 

                                        

شاؤول ايفين اقتصاد االمن القومى االسرائليى فى مواجهة تحديات امنيه واجتماعيه  مركز دراسات االمن القومى االسرائلي    1 
 .148-147ص ,تل ابيت 2012
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والعمليات العدائية والقدرة على ردع  الحرب  مخاطر  التأثير على قدرة الدفاع عن الدولة وسيادتها من تهديدات
صير مدتها وتقليص أضرارها وأن الجاهزية األمنية ال على تق القدرةاألعداء وبالتالي منع الحرب أو بأدنى حد 

سبب لالقتصاد وبالمقابل فإن عدم استقرار تتوفر حياة البشر فقط بل توفر أيضًا األضرار التي يمكن أن ت
 الوضع األمني على المستوى البعيد يضر باالقتصاد مثلما حدث إبان االنتفاضة الثانية.

والحسم والدفاع(، تستند  واإلنذارإن الركائز التقليدية التي تقوم عليها نظرية األمن القومي اإلسرائيلي ) الردع 
على عالقة جدلية مع االقتصاد فمن هذه الزاوية فإن هدف الردع هو منع الحرب التي تؤدي إلى فقدان حياة 

البشرية  واإلمكانياتمن أجل تجنيد الموارد  يهدف إلى منح مساحة من الوقت واإلنذاراإلنسان والثروة، 
والمادية واالقتصادية للجيش وتحويلها إلى قوة عسكرية حاسمة أما الحسم فتهدف إلى إنهاء الحرب بالسرعة 

 .الممكنة وإعادة الطاقات الفاعلة لالقتصاد والسماح له باالنتعاش

 

هذا المنطق شكل األسس التقليدية لنظرية األمن القومي والتي تم بلورتها عندما كان التهديد للجبهة الداخلية 
مختلف ولكنه اليوم فإنه مطلوب من جهاز األمن الدفاع عن الجبهة الداخلية بما فيها البنى التحتية على ضوء 

 تهديد الصواريخ والقذائف الذي يتعاظم 

ك منع هجمات السايبر التى ازددات خالل السنوات الماضية واصبح يصنف من ضمن وكذل وتزداد دقته،
هذا التحدي أضاف مركب جديد في نظرية األمن وهو الدفاع وعلى ضوء  محددات تهديد االمن القومى, 

رية التهديدات التي يواجهه االقتصاد اإلسرائيلي أثناء الحرب هي توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الضرو 
وأبدى قدرة على  اإلسرائيليللحرب وكذلك االستمرار بالعمل تحت النار على المدى البعيد، ولقد صمد االقتصاد 

م، وعملية الجرف الصامد عام 2006مواجهة أحداث أمنية محددة فمثاًل أثناء الحرب اللبنانية الثانية 
يسبب أضرار س وعلى اكثر من جبهة  م، ولكن سيناريو الحرب القادمة والتي تشمل هجوم صاروخي 2014
 لالقتصاد. فادحة

إن التهديد الموجه للجبهة الداخلية أدى إلى توجيه إمكانيات كبيرة لمواجهة التهديد الصاروخي ولكن الدفاع 
العسكرية الهدف منها منح الجيش المدى الزمني الالزم ليتمكن من تصفيته أما  اإلستراتيجيةيعتبر أحد ركائز 

خر فهو القدرة على حسم المواجهة بشكل سريع أو على األقل تحييد قدرة العدو على المس بوظائف المركب األ
 .2االقتصاد بشكل مستمر

استثمار هدفها خفض مستوى التهديدات األمنية التي تحيط بالدولة  باعتبارهاوينظر إلى مصاريف األمن 
وبناءًا عليه فإن التحديات خالل السنوات وتقليص حجم الضرر في حالة تجسيد  جزء من هذه التهديدات 

                                        
 .160-159ص ,المرجع السابق 2
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تطور حالة الاليقين األمني مواجهة القادمة هو االستثمار من أجل تقليص مستوى التهديدات األمنية و 
 التي يمر بها الشرق األوسط وما تحمله من تهديدات ومخاطر واسعة وكبيرة. لعميقةالمرتبطة بالمتغيرات ا

صورة واضحة أمام الحكومة وخاصة في مجال التخطيط وربط عرض مني هذه التهديدات تلزم القطاع األ
المصاريف األمنية بجدوى التوقعات المتوقعة من القطاع األمني فمثاًل عليه أن يوضح ما هي سيناريوهات 

 وإمكانياتموارد  توفير المتاحة وها هي التهديدات التي تلزم باإلمكانياتالتهديدات التي من الممكن مواجهتها 
موازنة األمن  علىتى تستطيع الحكومة اتخاذ القرار المناسب والمجازفة بمخاطر ممكنة وهذا ينعكس جديدة ح

  .3يتم تقليص التهديدات بشكل جيدل

 :االقتصاديالجهد األمني ببعده 

االستهالك األمني والناتج العام  بين نسبية فمثاًل العالقة بمقاييسيقاس الجهد األمني ببعده االقتصادي 
األمني على الفرد ... إلخ هذه المعايير  اإلنفاققة بين االستهالك األمني واالستهالك العام ومستوى والعال

منخفض فإنه يقلص تأثير التهديد األمني فكلما كان  العبءتشكل مصدر أساسي في النقاش الذي يدور حول 
الرغم من الزيادة البارزة في المصاريف النفقات األمنية على االقتصاد. والصورة وفقًا لكل المعايير واضحة فعلى 

في الجهد األمني بمفهوم اقتصادي خالل العشر سنوات الماضية وهذا يعود إلى  انخفاضاألمنية فإنه برز 
النمو والزيادة في الموارد االقتصادية ومع ذلك فإنه يالحظ تباطؤ معين بسبب تباطؤ النشاط االقتصادي وفي 

 .4لجهد األمني في أعقاب عملية الجرف الصامدم، برزت زيادة في ا2014عام 

 على األمن: اإلنفاقمساهمة 

المساهمة المباشرة للنفقات األمنية على النشاط االقتصادي االعتيادي تشمل الموارد الموجهة لجهاز األمن 
الحرب وأضرارها واألعمال العدائية وتقليص مدة نفسها من تهديدات الحرب تؤثر على قدرة الدولة بالدفاع عن 

وهذا تم تجسيده خالل عملية الجرف الصامد فعلى الرغم من العملية فإن االقتصاد اإلسرائيلي أنهى عام 
م، ويمكن تخيل النتائج بدون نظام القبة 2013% عام 3.2% مقابل 2.6م، بنمو طبيعي قدره 2014

% 3.8فبلغ  2016% اما عام 2.5بلغ معدل النمو  2015, وفى عام سلبية أكثر الحديدية فإنها ستكون 
يدرات د% وفقا لتق3.4على معدل نمو  2018يتوقع ان ينهى عام  حين % فى33.فبلغ  2017وفى عام 

                                        
    .163ص  ,السابقالمرجع   3

   .2015شمؤول ايفين الجدل حول موازنة االمن  مجلة التقدير االستراتيجى   4

 -s/%D7%90%D7%91%D7%9F%20content/uploads/sites/2/systemfile-http://www.inss.org.il/he/wp

%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9

F717351520.pdf 

 

http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/systemfiles/%D7%90%D7%91%D7%9F%20-%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F717351520.pdf
http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/systemfiles/%D7%90%D7%91%D7%9F%20-%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F717351520.pdf
http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/systemfiles/%D7%90%D7%91%D7%9F%20-%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F717351520.pdf
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تصنيف اسرائيل الى  2018اغسطس   4فى   S&Pهذا ورفعت شركة التصنيف االئتمانى  .5بنك اسرائيل
مو السريع وفى نناقص , وهذا يعكس تحسن مضطرد فى اداء االقتصاد االسرائيلى وقدرتة على   AAدرجة 

المن القومى  االساسية,  عمدةعادية, اذ يعتبر االقتصاد احد انفس الوقت مواجهة تحديات امنية غير 
على شروط تمويل  والتصنيف االئتمانى يعتبر احد معايير مناعتة , وسيمنح التصنيف الجديد اسرائيل القدرة

قروض وبشروط سداد افضل وفى نفس الوقت بدفع فوائد اقل , افضل اللتزماتها الخارجية وتحسين على تجنيد 
والتى سيتم توجيهها الى الوزارات االجتماعية حسب تقديرات  وهذا يعنى توفير المئات من مليارات الشواكل 

 .6وزير المالية موشى كحلون 

 رة:المساهمة الغير المباش

فإلى جانب المساهمة في المجال األمني فإن لجهاز األمن مساهمة غير مباشرة في المجال االقتصادي، 
 للفنيين والمهنيينواالجتماعي والتطور العلمي وخلق قيادات وطنية ومصدر 

والتصدير ومساهمة في االندماج االجتماعي وفي التعليم  لإلنتاجمبادرين ومصدرًا الو  االكفاء مدراءالبارعين و ال
والطب وسوق العمل واالستيطان....إلخ، هذه المساهمة تعتبر إضافة نوعية لألمن القومي والمجتمع واالقتصاد 

 الوطني وال تحسب عندما يتم تحديد موازنة األمن.

 مفهوم اإلنفاق العسكري 

للسياسية الدفاعية اإلسرائيلية تبني مفهوم محدد لإلنفاق العسكري  يتطلب تحديد التغير في األبعاد المالية
وتمييزه عن المفاهيم التي تتداخل معه بغرض الضبط المفاهيمي الالزم لقياس التغير، إذ توجد تعريفات متعددة 

انب لمفهوم اإلنفاق العسكري تختلف من حيث كيفية احتسابها ومدى شمولها لمختلف الموارد المستهلكة من ج
 المؤسسة العسكرية في أوجه اإلنفاق المختلفة.

ميزانية الدفاع: تتناول بعض المصادر اإلنفاق العسكري من منظور ضيق باعتباره تلك الموارد  .أ
المخصصة للدفاع في الموازنة العامة للدولة، أو "إجمالي ما يتم تخصيصه من اإلنفاق العام للدولة 

التهديدات الخارجية أو تحقيقًا لألمن القومي بمفهومه الشامل"، هذا ألغراض الدفاع ومواجهة 

                                        
 بنك اسرائيل, معدالت النمو االقتصادى.  5

ps://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Documents/BudgetMain_htt

1.pdf . 

, 1088, العدد 2018اغسطس  22شموؤل ايفن, التصنيف االئتمانى السرائيل واثرة على االمن القومى, مجلة "نظرة عامة ",   6
 مركز دراسات االمن القومى, جامعة تل ابيب. 

http://www.inss.org.il/he/publication/israels-credit-rating-and-national-

security/?offset=0&posts=73&outher= שמואל%20אבן 

https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Documents/BudgetMain_1.pdf
https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Documents/BudgetMain_1.pdf
http://www.inss.org.il/he/publication/israels-credit-rating-and-national-security/?offset=0&posts=73&outher=שמואל%20אבן
http://www.inss.org.il/he/publication/israels-credit-rating-and-national-security/?offset=0&posts=73&outher=שמואל%20אבן
http://www.inss.org.il/he/publication/israels-credit-rating-and-national-security/?offset=0&posts=73&outher=שמואל%20אבן
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المفهوم ال يأخذ في االعتبار التمايزات في اإلنفاق العسكري بين األغراض المختلفة والتي قد يدخل 
في نطاقها أنشطة مدنية كمشروعات األبنية األساسية وأعمال اإلغاثة وبالتالي ال يعبر هذا المفهوم 

 اإلنفاق العسكري وقد يكون مضلاًل وغير دقيق.عن واقع 

ويقوم هذا المفهوم على التفرقة بين النفقات الكلية لوزارة الدفاع لألغراض : االستهالك الدفاعي  .ب
العسكرية والنفقات التي تدعم بشكل مباشر البرامج الدفاعية بصرف النظر عن اإلدارة التي تقوم بها 

القومي غير المدرجة في الموازنة الدفاعية وعادة ما يركز على االعتماد على ونفقات برامج األمن 
الموارد المحلية في تمويل اإلنفاق الدفاعي لذلك يطلق عليه بعض الباحثين اإلسرائيليين االستهالك 

  .7الدفاعي المحلي

 ويتضمن كافة حملة التكلفة الدفاعية أو العبء الدفاعي: وهو مفهوم أوسع نطاقًا أو أكثر شموالً  .ت
نفقات االستهالك الدفاعي باإلضافة إلى تكلفة تأمين الجبهة الداخلية مثل تكلفة بناء المالجئ 
للمدنيين ورواتب العسكريين المتقاعدين والخدمات االجتماعية للعسكريين، ويتفاوت العبء الدفاعي 

ة االستقرار السياسي من فترة ألخرى وفق مجموعة من العوامل أهمها التغيرات السياسية ودرج
ومستوى التهديدات العسكرية والتغير في تحالفات الدولة وتوجهاتها الخارجية فضاًل عن مدى توافر 
الموارد االقتصادية ومستوى التنمية االقتصادية في الدولة ومدى اعتمادها على مصادر مختلفة 

  .8لتمويل اإلنفاق العسكري 

وهذا سيسمح بزيادة  اإلسرائيليئيل ال يشكل عائقًا أمام نمو االقتصاد األمني الذي تقع تحته إسرا العبءإن 
مساحة الحلول ومع ذلك فإن تعدد التهديدات والزيادة الحادة بأسعار السالح مثل القبة الحديدية وطائرات 

المتطورة والحديثة والتى يبلغ  F15مليون دوالر و طائرات ال  90والتى يبلغ سعر كل طائرة منها  F35الـ
طائرة من احدى هاتيين 20مليون دوالر ,ووفقا لتقدير الجيش فانة بحاجة الى  130سعر كل طائرة منها 

محدودية الموازنة يلزم , الن 9الطائرتين ,ويدور جدل داخل الجيش جول اى نوع من الطائرات سيتم شراءة
 .10تكون اقل كلفة واكثر فاعلية أمنية بديلةاتخاذ قرارات حاسمة والمفاضلة بين خيارات 

                                        
 ,(2010فبراير (، بيروت: مركز الزيتونة لألبحاث، واالستشارات، 54إيفن، نفقات إسرائيل الدفاعية، سلسلة ترجمات الزيتونة، العدد  شمؤول  7

 .5- 3ص 

 .91 – 90،بيروت,  ص 2011كريم الجندي  "صناعة القرار اإلسرائيلي: اآلليات والعناصر المؤثرة", مركز الزيتونة للدراسات واالبحاث,   8

 14/8/2018موقع اخبار اون الين, تاريخ النشر   9 

 

, مركز دراسات االمن القومى, 2016دسمبر  22, 22, مجلة نظرة عامة, العدد2018-2017موازنة االمن للسنوات  شموئيل ايفن , وعيرن يشيب:   10 
     جامعة تل ابيب.

  -http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91
-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F

2017-2018/ 

http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2018-2017/
http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2018-2017/
http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2018-2017/
http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2018-2017/
http://www.inss.org.il/he/publication/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-2018-2017/
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وال ينقطع الجدل حول مستوى اإلنفاق العسكري في إسرائيل خاصة في المراحل التي يسودها االستقرار 
العسكري وتراجع مستوى التهديدات، حيث يؤكد عومير موآف رئيس مجلس المستشارين االقتصاديين 

قل كاهل االقتصاد الوطني" باعتبارها تبر عبئًا ضخمًا على إسرائيل وتثعاإلسرائيلي على أن "الموازنة الدفاعية ت
، في المقابل يرفض والصحة وغيرها من مخصصات الرفاه االجتماعيتقتطع من النفقات المخصصة للتعليم 

الخبراء العسكريون هذا المنطلق بأن األمن سلعة عامة حيوية الستمرار النشاط االقتصادي وأن خفض النفقات 
 .11لعسكرية سيؤدي لعرقلة التقدم االقتصادي مع استمرار تهديدات الفصائل الفلسطينية للدخل اإلسرائيليا

 

وتعتبر الخالفات المحتدمة المستمرة بين وزارتي الدفاع والمالية نموذجًا على التعارض في المصالح بين 
يكن واردًا أن يطرح للمناقشة في الهيئات الحكومية، فعلى الرغم من أن خفض النفقات العسكرية لم 

قبيل  1992االجتماعات الحكومية منذ نشأة الدولة، فإن الفترة التي أعقبت توقيع اتفاقيات أوسلو للسالم عام 
 شهدت سجااًل محتدمًا بين العسكريين  الثانية  اندالع االنتفاضة الفلسطينية

ق من كفاءة توزيع الموازنة العسكرية السيما في واالقتصاديين حول ضرورة مراجعة اإلنفاق العسكري والتحق
ظل ارتفاع عجز الموازنة اإلسرائيلية واألزمات االقتصادية المتتالية التي أثرت سلبًا على النفقات في المجاالت 
االجتماعية، ويرتكز دفاع الخبراء االقتصاديين في إسرائيل عن المطالبات بتقليص الموازنة على المبررات 

 التالية:

 -% 9إن اإلنفاق العسكري في إسرائيل يحمل المجتمع اإلسرائيلي بعبء اقتصادي قياسي يتراوح بين  .أ
%من الموازنة 11.55نسبة  2019م اإلجمالي،وتشكل موازنة الدفاع لعا% من الناتج المحلي  30

ديون بعد خصم االلتزامات المتربة عن سداد ال%من صافى الموازنة 15.4وما نسبتة العامة للدولة 
 2017شابهة تقريبا لالعوام % وهذة النسبة م4.1الناتج القومى حوالى  وفوائدها وبلغت نسبتها من

 التى  2018مارس  15الذى اقرتة الكنيست يوم  2019,ووفقا لقانون الموازنة للعام و2018
)يتم مليار شيكل موازنة صافية 55.3مليار شيكل كموانة اجمالية لوزارة الجيش منها 72.9خصصت 

مليار شيكل من مصاريف مرتبطة بمصادر دخل مختلفة  17.6رصدها من مصادر الدخل المحلية( و 
كها وخاصة من اموال المساعدات االمريكية ومن خالل مبيعات المعدات العسكرية والعقارات التى يمتل

فاننا نالحظ ارتفاع فى حجم موازنة  2018نة ز الجيش , ومن خالل فحص الموازنة ومقارنتها بموا
وفى مليار شيكل موازنة صافية , 54مليار شيكل منها  70.5العام الحالى  هذا اذ بلغت موازنة 2019
ن اجمالى %م5.74موازنة صافية  بما تمثل نسبة  52.2مليار شيكل منها  70.7بلغت  2017العام 

% 4.4بما تمثل  موازنة صافية 56.1مليار شيكل منها  69.5بلغت  2016الناتج القومى وفى عام 
                                        

 .3 -2: نفقات إسرائيل الدفاعية، مرجع سابق، ص شمؤول ايفن  11 
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موازنة صافية بما يشكل 56.9مليار شيكل منها  70.5بلغت  2015. وفى العام من الناتج المحلى
المحلية  األمنيةبين النفقات  م،بلغت النسبة2014 عاموفى  % من اجمالى الناتج المحلى  6.8

 .%8.5م،1995 عام وفي% 6.2م،2000 وعام% 4.8 م،2013 وفي عام% 4.8 والناتج األمني
وتجدر االشارة الى انة طرأ انخفاض على هذة النسبة خالل العشر سنوات الماضية , وتعتبر موازنة 

مليار شيكل اضفة الى  61الدفاع من حيث الحجم اذ تأتى بعد وزارة التعليم التى يبلغ صافى  موازنتها  
وبالمقارنة بدول الجواروالدول النامية فإن مليار شيكل مخصصة لدعم مؤسسات التعليم العالى ,  11.5

  . 12هذاالعبء يعدغيرمبررواليمكن للمجتمع تحمله لفترة طويلة

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 :هالك االمنى من الناتج العامتنسبة االس

 

 المصدر : بيانات المكتب االسرائيلى لالحصاء

                                        
 , مركز دراسات االمن 1035,العدد2018مارس 18, عامة:قضايا مركزية, مجلة نظرة 2019شمؤول ايفن: موازنة وزارة الدفاع للعام   12 

 pdf-ntent/uploads/sites/2/2018/03/1035co-http://www.inss.org.il/he/wp.1 القومى,جامعة تل ابيب.
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http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/1035-1.pdf
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اقتصاد السوق الحر وإتباع سياسات الخصخصة السيما إن تحول االقتصاد اإلسرائيلي من المركزية إلى  .ب
خالل فترة تولي حزب الليكود للسلطة أدى إلى تقلص الموارد المتاحة لدعم النفقات العامة وبالتالي 

 أصبحت النفقات الدفاعية المرتفعة تأتي على حساب اإلنفاق في المجاالت االجتماعية أكثر إلحاحًا.

يعبر عن واقع احتياجات المؤسسة العسكرية بقدر ما يعتبر نتاجًا النعدام  إن تضخم اإلنفاق العسكري ال .ت
 .13الكفاءة في اإلنفاق وإهدار الموارد المالية دون اإلفادة منها بكفاءة في دعم القدرات الدفاعية للدولة

كبير من أن الموارد الذاتية للمؤسسة العسكرية والمساعدات العسكرية األمريكية قادرة على سد جانب  .ث
االحتياجات المالية للمؤسسة العسكرية إذا ما تم تخصيصها بكفاءة ومن ثم يمكن االقتطاع من نفقات 

 المؤسسة العسكرية لصالح اإلنفاق في مجاالت حكومية أخرى مثل الصحة والتعليم.

من  أن الموازنة العسكرية عادة ما ال يتم االكتفاء بها وتطلب المؤسسة العسكرية نفقات إضافية .ج
الكنيست لدعم أنشطتها قبيل نهاية العام المالي بما يعبر عن غياب الكفاءة في اإلنفاق وإهدار الموارد 

 .14المالية

وفي المقابل يؤكد الخبراء العسكريون على أهمية الحفاظ على اإلنفاق العسكري بمستوى مرتفع بما يتواءم مع 
في ظل العداء المستحكم بين إسرائيل وبين دول الجوار  خطورة التهديدات الوجودية المحيطة بالدولة السيما

وإصرار بعض الفصائل الفلسطينية على عدم االعتراف بوجود الدولة ويستند العسكريون في دفاعهم عن ارتفاع 
 مستوى اإلنفاق العسكري إلى المبررات التالية:

التقليدية وتراجع احتماالت نشوب مواجهات أن مستوى التهديدات األمنية لم يتغير بعد تحييد التهديدات  (أ
عسكرية مع الدول العربية نتيجة لتصاعد القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية وحزب هللا باإلضافة إلى 
ما كشفته المواجهات العسكرية التي خاضتها إسرائيل من أوجه قصور في توظيف القدرات العسكرية 

 للجيش اإلسرائيلي.

ية لن تتحقق في ظل استمرار التهديدات األمنية ومن ثم يظل اإلنفاق العسكري وسيلة التنمية االقتصاد (ب
أساسية لتحقيق األمن كسلعة عامة ضرورية لجني ثمار التنمية االقتصادية ولبقاء المجتمع وتماسكه 

                                        
13 Even, Shmuel; Israel’s Defense Expenditure, Strategic Assessment, Volume 12, No. 4, February 2010 

1.pdf-ontent/uploads/2017/02/FILE1267608515c-http://www.inss.org.il/wp   

14Strategic Assessment, Volume 8, No. 3, November  Imri, Toy;The Defense Budget Debate, Yet Once Mor, 
 more-once-yet-debate-budget-defense-http://www.inss.org.il/publication/the ,2005/ 

 

 

http://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2017/02/FILE1267608515-1.pdf
http://www.inss.org.il/publication/the-defense-budget-debate-yet-once-more
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والر مليار د 12بحوالي  ضة الثانية  قدرت خسائر االقتصاد االسرائيلىفعلى سبيل المثال خالل االنتفا
 .15خالل فترة لم تتجاوز أربع سنوات

ألن حماية مستوى مرتفع من النفقات االمنية يفرض الطابع االستيطاني للدولة ضرورة الحفاظ على  (ت
المستوطنات الحدودية من هجمات الفصائل الفلسطينية يتطلب وجودًا عسكريًا دائمًا على طول الحدود 

للعمق اإلستراتيجي الذي يمكنها من استيعاب التهديدات أو خوض اإلسرائيلية السيما في ظل افتقاد الدولة 
صراعات طويلة األمد بما يجعل استباق التهديدات ونقل المعركة ألرض الخصم القوام األساسي للسياسة 

 الدفاعية وهو ما يتطلب مزيد من النفقات الدفاعية.

 ت وزارة الدفاع اإلسرائيلية تكلفةنشر  ارتفاع تكلفة المعدات العسكرية وتكلفة تشغيلها وفي هذا الصدد (ث
تشغيل بعض من معداتها العسكرية ردًا على المطالبات بتقليص الموازنة العسكرية، فمثاًل تكلفة تشغيل 

شيكل  4300تصل إلى  4 –شيكل، وتكلفة تشغيل دبابة ميركافا  105000تصل إلى  سوف F16طائرة 
لكل كيلو متر سفر وتكلفة إطالق صاروخ واحد من طراز تامير في إطار منظومة القبة الحديدية تصل إلى 

شيكل وإذا عملت المنظومة الدفاعية بكامل كفاءتها، فإن إسقاط المقاومة الفلسطينية صاروخًا  22000
, هذا اضافة الى تكلفة بناء الجدار ليون شيكلواحدًا من قطاع غزة، سيكلف الدولة العبرية نحو ربع م

 .16مليار شيكل 2.1اق مع قطاع غزة الذى تبلغ فالعازل المضاد لالن

 :اق العسكرى التغير في مستوى اإلنف

والتى  2019الموازنة العامة للدولة للعام  2018مارس  15اقرت الكنيست االسرائيلى  فى اجتماعها يوم  
%من قيمة الموازنة العامة للدولة ,ووفقا لقانون الموازنة المنشور 11.5شكلت موازنة وزارة الجيش ما نسبتة 

مليار شيكل كموازنة اجمالية لوزارة الجيش 72.9رسميا على موقع وزارة المالية االسرائيلية فانة سيخصص 
مليار شيكل من  17.6موازنة صافية )يتم رصد مواردها من مصادر الدخل المحلية( و مليار شيكل55.3منها 

رية كمصادر خارجية ويتم تمويلها بشكل اساسى من المساعدات االمريكية , وكذلك من خالل المبيعات العس
عوام ,ومن خالل فحص الموازنة ومقارنتها باالسواء كانت معدات عسكرية او عقارات كان يمتلكها الجيش 

مليار شيكل 54منها  2018مليار شكل للعام  70.5,اذ بلغت  2019السابقة فاننا نالحظ ارتفاع فى موازنة 
 مليار شيكل كموازنة صافية,52.2مليار شيكل منها  70.7بلغت الموازنة  2017العام  كموازنة صافية ,وفى

                                        
15 Stein, Shimon and Schweitzer, Yoram: The Terror Attack in Toulouse: Aberration or Symptom? INSS 

Insight No. 326, April 2, 2012.  [http://www.imra.org.il/story.php3?id=56293 

 

16 شموئيل ايفن, موازنة االمن للعام 2019: قضايا مركزية, مجلة نظرة عامة, العدد1035, 18مارس 2018, مركز دراسات االمن القومى,    

 جامعة تل ابيب.  
issues-major-2019-for-budget-defense-of-ministry-inss.org.il/he/publication/thehttp://www. 

 

http://www.imra.org.il/story.php3?id=56293
http://www.inss.org.il/he/publication/the-ministry-of-defense-budget-for-2019-major-issues
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مليار 61.8منها مليار شيكل  69.7بلغت  2016وموازنة  %من اجمالى الناتج المحلى ,5.74بما يمثل 
مليار  57مليار شيكل منها  64.8فقد بلغت الموازنة االجمالية   2015,اما موازنة شيكل كموازنة صافية 

مليار شيكل مصاريف  مرتبطة بدخل 7.8و %من اجمالى الناتج المحلى ,6.5, بما يمثل موازنة صافية
  كان مستوى الموازنة العسكرية إجمااًل في موازنة عام  اضافى )المساعدة االمريكية(, وتجدر االشارة الن انه

% من الناتج 5.6% من ميزانية الدولة و  15.6مليار شيكل بما يمثل  53.2حوالي  2010/  2009
المالية المحلية التي يتم تخصيصها من الموازنة العامة لإلنفاق العسكري المحلي اإلجمالي وبلغت االعتمادات 

% من الموازنة العامة  11.6% من الناتج المحلي اإلجمالي و 4.85مليار شيكل بنسبة  37.8حوالي 
 -بدون المشتريات العسكرية – للدولة،العالقة بين النفقات األمنية المحلية وبين النفقات األمنية  اإلجمالية

 م،وبشكل عام برز1995 عام% 27م،و2002 عام% 26و 2013 عام 21.5 مقابل% 22 النسبة بلغت
 :انخفاض في هذه النسبة شاهد الجدول

 

 )المبلغ بالميار شيكل ( 2019حتى  2012جدول يوضح حجم موازنة وزارة الجيش منذ العام 

 .المصدر: موقع وزارة المالية االسرائيلية

 [https://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/BUDGET2019/Documents/BudgetMain_1.pdf]  

تم اعادة جدولتها وفقا  يأما ما يتبقى من النفقات الدفاعية فيتم تمويله من المساعدات العسكرية األمريكية الت
 38والتى خصص خاللها  2019سبتمبر  15يوم  التفاق  تم توقيعة مع ادارة الرئيس السابق براك اوباما

مليار دوالر يتم منها السرائيل خالل العشر سنوات القادمة وقد حصنها الكونغرس بقانون خالل الشهر الماضى 
 2.48منها  2019مليار دوالر للعام  3.3, وسيخصص مبلغ حتى تكون خارج المناكفات السياسية االمريكية

ن دوالر يتم تحويلها للشيكل وتخصص لشراء معدات مليو 815مليار قيمة مشتريات عسكرية امريكية و
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مليون دوالر لتمويل مشروع مشترك للدفاع 500عسكرية من انتاج الصناعات العسكرية المحلية ,و
% من موازنة 19.9مليون دوالر مصاريف اخرى , وتبلغ نسبة المساعدة االمريكية حوالى  130الصاروخى, و

 وزارة الجيش االسرائيلية.

الى خفض نسبة المشتريات  2028تفاق سالف الذكر فانة على اسرائيل ان تخطط حتى نهاية عام وفقا لال 
 وفقا للجدول التالى:الى صفر  من مبلغ المساعدة العسكرية 

 

 .17وهذا سيؤثر على الصناعات العسكرية االسرائيلية التى يجب ان تاقلم نفسها وفقا لنتائج هذا االتفاق

 تمنح الموازنات المخصصة  للمجاالت األخرى فقدتختلف الموازنة العسكرية عن غيرها من فى السابق كانت   
وزارة الدفاع صالحيات مطلقة فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي لمخصصاتها المالية ولها الحق في إعادة توزيع 

الرغم من ذلك شهد اإلنفاق العسكري  النفقات وفق ما تفرضه التغيرات اآلتية على المستوى العسكري وعلى
نتيجة ألتباعه سياسة لخفض  1999اإلسرائيلي تراجعًا واضحًا منذ تولي ايهود باراك لرئاسة الوزراء عام 

إال أن االنتفاضة الفلسطينية حالت دون االستمرار في خفض النفقات ودفعت الحكومة  18النفقات الدفاعية
ليستكمل ما  2001ردة إلى أن تولى إريئيل شارون رئاسة الوزراء في لزيادة اإلنفاق العسكري بصورة مضط

 بدأة  باراك وخالل هذه الفترة تصاعد عبء اإلنفاق الدفاعي على الموازنة الدفاعية 

يتضح مما سبق أن حكومة آريئيل شارون نجحت فيما أخفقت فيه حكومة إيهود باراك خاصة مع نجاحها 
لفلسطينية على الرغم من اشتراك كل من باراك وشارون في الخلفية العسكرية النسبي في مواجهة االنتفاضة ا

القيادات العسكرية على تقليص اإلنفاق العسكري وتم تقليص   إال أن األخير نجح في استيعاب اعتراض
لى % تقريبًا إال أن الحرب اإلسرائيلية ع10بنسب تم تقديرها بحوالي  2005، 2004الموازنة العسكرية لعامي 

نتيجة  2007أدت إلى عودة االستهالك الدفاعي للصعود إلى مستوى قياسي خالل عام  2006لبنان عام 

                                        
ابريل 3, 1070شاشون حداد, شموؤل ايفن: برنامج المساعدات االمريكية:ابعاد مالية واستراتيجية, مجلة نظرة عامة, العدد   17

 .   ,مركز الدراسات االسترتيجة, جامعة تل ابيب2018

content/uploads/sites/2/2018/07/1070.pdf-http://www.inss.org.il/he/wp 

 -202وفر شلح، لماذا يجب إحداث ثورة في الجيش الصهيوني، ترجمة مركز باحث للدراسات، مرجع سابق، ص ع   18 -1
203 

http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/1070.pdf
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لتبني مخططات إلصالح المؤسسة العسكرية عقب الحرب إال أنها عاودت االنخفاض من جديد العام الثاني 
 .19على أثر الحرب اإلسرائيلية على غزة 2009لترتفع مرة أخرى عام 

م، 2011على الرغم من عملية االحتجاج االجتماعي التي شهدتها إسرائيل عام ارتفعت إن موازنة األمن و 
ويعود سبب هذه الزيادة إلى تصاعد أحداث العنف والتهديدات األمنية، وحالة عدم اليقين التي تمر بها المنطقة 

إيران وحزب هللا وحماس وتنظيم الدولة  عترف بوجودها وتشملتوإسرائيل مهددة من قبل عدة أطراف إسالمية ال 
 احتكاكوالجهاد اإلسالمي والقاعدة بكافة مكوناتها وفروعها وأذرعها إضافة إلى وجود  -داعش –اإلسالمية 

وكذلك حالة عدم االستقرار التي تعاني نها دول المنطقة وهذا  فصائل الفلسطينية فى قطاع غزة ,محتمل مع ال
األمنية المتوفرة ال تتناسب  اإلمكانياتمنية حول الحدود وفي جهاز األمن يدعون أن األ اإلجراءاتيلزم تشديد 

  .20مع التحديات األمنية المتطورة

وفي السياق ذاته تكشف اإلحصائية أيضًا عن التقارب في مستويات االرتفاع واالنخفاض في قيمة االستهالك 
المحلي اإلجمالي أخذ في التراجع بصورة ملحوظة وهو ما الدفاعي، إال أن عبئ االستهالك الدفاعي على الناتج 

 يوضحه الرسم البياني التالي:

 

 

 

                                        
19  كول هعير، الموازنة العسكرية اإلسرائيلية بين اإلدارة المستقلة والتبذير والتسبب والبنود السرية، ترجمة المركز الفلسطيني للدراسات     

-http://www.madarcenter.org/mash-hedاإلسرائيلية مدار، رام هللا: المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، نوفمبر 2005( 
detailsphp?id=2785&catid=38   

 سبتمبر 6موطى بسوك "يعلون يحذر :المساس بموازنة االمن سيؤدى الي تدهور وضع اسرائيل االمنى "مجله دى ماركر   20

https://www.themarker.com/news/1.2426054  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://www.madarcenter.org/mash-hed-detailsphp?id=2785&catid=38
http://www.madarcenter.org/mash-hed-detailsphp?id=2785&catid=38
https://www.themarker.com/news/1.2426054


17 

 

تجدر اإلشارة ابتداًء إلى التمييز بين االستهالك الدفاعي اإلجمالي واالستهالك الدفاعي المحلي، حيث يركز 
الموارد المختلفة بما فيها المساعدات االستهالك الدفاعي اإلجمالي على مجمل النفقات الدفاعية من مختلف 

العسكرية األجنبية، وفي حين يمثل االستهالك الدفاعي المحلي ما يتم إنفاقه من موازنة الدولة والموارد المالية 
 المحلية على الشؤون العسكرية والدفاعية.

في إسرائيل عن تراجع وفي هذا الصدد تكشف اإلحصائية سالفة الذكر التي أصدرها المكتب المركزي لإلحصاء 
عبء االستهالك الدفاعي بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي منذ منتصف السبعينات بما يعني أن تحقيق السالم 
مع مصر كان له أثر بالغ على خفض عبء االستهالك الدفاعي الذي تحمله االقتصاد اإلسرائيلي لفترة طويلة، 

سرائيل في ثمانينات القرن الماضي في مزيد من الخفض المتعمد كما أسهمت األزمة االقتصادية التي شهدتها إ
إلى نفس مستواه في ستينات القرن الماضي تقريبًا، ويمكن  2009لالستهالك الدفاعي حتى وصل في عام 

 تفسير هذا التراجع في عبئ االستهالك الدفاعي إلى أسباب متعددة أهمها ما يلي:

لي بعد تحقيق السالم مع مصر بما قلص من عبء االستهالك النمو المضطرد للناتج المحلي اإلجما (أ
الدفاعي على االقتصاد نتيجة للتراجع المضطرد في مستوى اإلنفاق الدفاعي على أثر تحييد جبهة 

 المواجهات العسكرية الرئيسية.

الدفاعي  تصاعد مستوى المساعدات العسكرية األمريكية أدى إلى زيادة الموارد المالية المتاحة لالستهالك (ب
 .21بما قلل من العبء الواقع على الموازنة العامة والموارد المالية المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

2- 21   Shmuel Even, "Israel's Defense Expenditore", op Cit. p 47 
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وعلى الرغم من هذا التراجع في االستهالك الدفاعي إال أن إسرائيل تظل من أكثر الدول في منطقة الشرق 
األوسط في عبء االستهالك الدفاعي على الناتج المحلي اإلجمالي، فبينما يصل المتوسط العالمي إلى حوالي 

وتأتى اسرائيل فى % 6.5% و 5% من الناتج المحلي اإلجمالي فإن المتوسط في إسرائيل يتراوح بين 2
%من الناتج المحلى وفقا لما نشرة مركز ستوكهولم البحاث 10.4المرتبة الثانية  بعد السعوديةالتى تنفق 

 يوضح موقع اسرائيل بين االثنى عشر دولة االعلى فى االنفاق العسكرى:ول التالى دالسالم والج

 

 

  المصدر :

3627210,00.html-https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L 

 (17)ومن ثم فإن الجدل حول اإلنفاق العسكري اإلسرائيلي يظل أحد محاور الخالفات السياسية في إسرائيل

ر أن موجة تخفيض اإلنفاق الدفاعي لم تستمر ونجحت المؤسسة العسكرية في االلتفاف حولها بعدم االكتفاء بمخصصات بما يعب
الموازنة العامة وطلب اعتمادات إضافية قبيل نهاية العام المالي من الكنيست بغرض دعم عمليات تطوير المؤسسة العسكرية 

 .(18)العسكرية مع حزب هللا والفصائل الفلسطينية لمعالجة أوجه القصور التي كشفتها المواجهات

م، سجل به صعود واضح بدرجة الجدل بين 2015-2014أن النقاش الذي دار داخل الحكومة والكنيست حول موازنة األمن لسنة و 
الموازنة، هذا م، بسبب النقص في 2014وزارة الدفاع ووزارة المالية ووصل األمر ذروته عندما أوقف الجيش تدريباته في مايو 

 ب تعود أسبابه إلى غياب االتفاق والتوافق فيما يتعلق بحدود النقاش ومفاهيمه وجوهره بين الطرفين.خالجدل الصا

 المصدر : مركز دراسات السالم فى استوكهولم

الموازنة صغيرة تدعي وزارة المالية أن موازنة األمن ضخمة وثقيلة على االقتصاد أما وزارة الدفاع فتدعي أن 
وغير كافية لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل وهذه الطقوس ليست بجديدة فاالدعاءات والحجج 

 :عروفة ولكنها تطرح السؤال التاليالمالية والدفاع م تىالتي تسوقها وزار 

واالحتياجات المدنية وما  التحديات األمنية االعتبارهل يتم تحديد موازنة الدفاع وفق آليات سليمة تأخذ بعين 
 هي الوظائف لكل طرف في هذه العملية؟؟؟

وبصفة عامة يوجه االقتصاديون في إسرائيل انتقادات الفتقاد الكفاءة في إدارة المخصصات المالية للمؤسسة 
العسكرية نتيجة التعتيم وارتفاع مستوى اإلنفاق على رواتب العسكريين المتقاعدين، حيث كشف تقرير صادر 

عن سوء  David Brodetبرئاسة ديفيد بروديت  2007عن اللجنة الرسمية لمراجعة ميزانية األمن في مايو 
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https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3627210,00.html
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اإلدارة المالية في المؤسسة العسكرية وغياب مبادئ اإلشراف والرقابة على اإلنفاق العسكري وإهدار النفقات 
 .22منها دون اإلفادة

 Trachtenbergوعلى ذلك الصعيد جاءت توصيات لجنة ترختنبرج للتغير االقتصادي واالجتماعي 
Committee for Social And Economic Change  عقب االحتجاجات االجتماعية داعمة لتقليص

يع مثل تصن 23الموازنة العسكرية بما يؤثر على قدرة وزارة الدفاع على تمويل مشروعات الصناعات العسكرية
الدبابة اإلسرائيلية ميركافا التي يشارك في صنعها كل من شركات أوردان، وتاعس وألبيت للصناعات العسكرية، 
كما سيتأثر مشروع القبة الحديدة للدفاع الصاروخي ومشروع الطائرة الهجومية هرمس بدون طيار والقمر 

 .24الصناعي "أفق" من إنتاج الصناعات الجوية

                                        

3- Zalman F. Shiffer, "The Debate over the Defense Budget in Israel", in oren Barak, oabriel Sheffer  22

Feds)"Militarism and Israeli Society (Bloomington: Indiane University Press, 2010) pp 332- 
234  http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=159963 

4- Abronot News websits, September 25, 2011  –oth no defense" Yedi –Yoav Zitun, IDF: No budget   23   

      412747400htm-http://www.vnetnews.com/articles/0.7340J 

 

 
 2011نوفمبر  16االقتصادية، صحيفة السفير اللبنانية، حلمي موسى، الصناعة العسكرية اإلسرائيلية ضحية األزمة    24

http://www.iupress.indiana.edu/product_info.php?products_id=159963
http://www.vnetnews.com/articles/0.7340J-412747400htm
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 :ألمنالجدل حول موازنة ا

في الجهد  -وزير الدفاع ورئيس األركان –م، تدخل جاد وعميق من المستوى العسكري 2014عام  شهد 
للشرح أمام الحكومة والكنيست الحاجة إلى زيادة موازنة األمن ووفقًا لوزارة الدفاع فإن الموازنة المقترحة ال 

 شاذةضافية وهذا ال يرتبط بأحداث الحتياجات األساسية لجهاز األمن ولذلك فإنه مطالب بإضافة مبالغ إاتلبي 
مليار شيكل  26م، فإنه تم تخصيص 2014ووفقًا لموازنة عام  طارئ ستؤدي إلى زيادة في النفقات بشكل 

المناورة المالية ومنها  إلمكانياتالجيش وتدريبه أما باقي بنود الموازنة فإنها خصصت لبنود ال تخضع  إلعداد
اريف وزارة الدفاع ودفعات المتقاعدين وتأهيل المعاقين ودعم العائالت المشتريات العسكرية والضرائب ومص

فمثاًل فإن مصاريف التقاعد هي عبارة عن التزامات واتفاقيات مع وزارة الدفاع  25الثكلى وتخليد قتلى الجيش
دة تسمح وعلى ضوء هذه البيانات فإنه توجد صعوبة أمام الجيش في بناء قدرات جدي طرفا فيها ووزارة المالية

له بزيادة األمن وبذلك فهو مجبر على إجراء تقليص في وحدات االحتياط التابعة للجيش البري والتي تلزم في 
 حال نشوب حرب واسعة.

إن وظيفة وزارة المالية هي تركيز العمل ألعداد موازنة الدولة ووفقًا تسلم أفضليات الدولة ولكن وزارة المالية 
نة األمن حتى ال يزداد العجز بالموازنة ولديه الوسائل والصالحيات لتوجيه االنتقاد تأخذ على عاتقها لجم مواز 

والصالحية  اإلمكانيةإلى مطالب وزارة الدفاع المالية وأن يقترح خطوات لزيادة الفاعلية ولكن ال يوجد لديه 
اجهتها، وعلى الرغم من للتوصية حول حجم موازنة الدفاع النه ال يعرف تفاصيل التحديات األمنية ووسائل مو 

أن حجم موازنة بعض الوزارات المدنية ضخمة وبحاجة إلى إصالح ولكن ال يشاهد صراع قوي لوزارة المالية مع 
 فقط؟؟؟؟ الدفاعهذه الوزارات وهذا يثير التساؤل : لماذا تركز وزارة المالية على موازنة وزارة 

 ماهية الجدل:

الترجمة المالية لخطة عمل الجيش وال يتوفر لوزارة المالية  التعبير اوتعتبر موازنة الدفاع هي عبارة عن 
لفحصها وهذه ليست وظيفتها ولذلك فإن الجدل بين وزارة المالية ووزارة الدفاع حول الموازنة  واألدواتالوسائل 

بناء القوة وتطويرها وتكاليفها فمثاًل تعزيز و ع ال يعتبر جوهري وعميق حول الخطط التي سيتم تمويلها ومواض
ما هي الموارد التي يجب أن تستثمرها إسرائيل لمواجهة المشروع النووي اإليراني وهل ستسمح إسرائيل لنفسها 

القبة الحديدية...إلخ، ما هي األشياء التي  منصات تقليص جيش االحتياط وهل يجب على إسرائيل زيادة عدد
هرية لألمن وللقوة العسكرية وعن ماذا من الممكن التنازل، وألن وزارة المالية ليست خبيرة في تعتبر إضافة جو 

عالج مواضيع قريبة لخبراتها مثل الضرائب على الموازنة وأجور المتقاعدين وذلك في ت اهذه المواضيع فإنه
ازنة الجيش تحتوي على إطار النقاش حول نموذج الخدمة بالجيش ومقارنة ذلك بالخدمة المدنية ولكن مو 

                                        
. 2015ايفين الجدل حول موازنة االمن مجلة التقدير االستراتيجى  شمؤول   25

     Images/systemFiles/0 71735152http://www.inss.org.il/upload  156-155ص 

http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/0%2071735152%20%20%20%20%20%20ص%20155-156
http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/0%2071735152%20%20%20%20%20%20ص%20155-156
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حول الرقابة  انطباع خاطئمواضيع جوهرية أخرى بل وأكثر أهمية ولذلك فإن الجدل القائم بين الوزارتين يترك 
ال يمكن ألي إطار أو مؤسسة بالدولة فحصها  وقبل إقرارها من قبل الحكومة الدقيقة ألن موازنة وزارة الدفاع

 .بشكل عميق إال وزارة الدفاع نفسها

 سباب الجدل:أ

يعتبر الجدل بين وزارتي المالية والدفاع حول الموازنة مباراة بثني األذرع بين المؤسستين األكثر قوة وتأثيرًا 
بالدولة فوزارة الدفاع تسيطر بشكل جزئي على موازنتها أما وزارة المالية فإنها تسيطر وبدون منافسه على بنود 

التي تتمتع بقواعد أعداد وصرف خاصة تتعلق  ازنة وزارة الدفاعمو  باستثناءالموازنات الخاصة بالدولة 
باالحتياجات الخاصة أما باقي الوزارات فإنها تجد صعوبة في مواجهة قوة وزارة المالية ولذلك ال نرى هناك 

 مواجهة بحجم المواجهة التي تتم بين وزارتي الدفاع والمالية.

ر وهو الفرق بين رؤية الوزارتين وأهدافهما كون كل وزارة لديها وهناك سبب أخر للخالف وقد يكون جوهريًا أكث
ترى مصلحة الدولة من جانب وجهة نظرها من جانب وزارة الدفاع فإن األمن يشكل األهمية القصوى ويقع في 
أعلى سلم أولوياتها ألن هذا مجال اختصاصها وأم األمن وتوفره شرط لتحقيق األهداف األخرى للدولة  إضافة 

أن وزارة الدفاع تبرز مساهمه القطاع األمني في نمو وتطور المجتمع اإلسرائيلي ومع ذلك فإنه في وزارة  إلى
الدفاع ال يعرفون بدقة احتياجات الوزارات المدنية واحتياجات االقتصاد الوطني وفي المقابل فإن وزارة المالية 

ز في الموازنة العامة للدولة وبذلك تبذل على القطاع المدني وسبب أساسي للعج عبءترى بموازنة األمن 
جهود جبارة لتقليصه بيد أن العجز بالموازنة ال يعود أسبابه فقط لمصاريف األمن ولكن تتجاوز الحكومة 

البشرية  اإلمكانياتوخرقها لبنود موازنة الدولة ومن المهم اإلشارة إلى أن استقرار االقتصاد انتعاشة وتطور 
ًا مهمًا وتأخذ أهمية كبيرة لألمن القومي اإلسرائيلي على المدى البعيد وعلى الحكومة أن )التعليم( تعتبر عنصر 

 بعض المخاطر. أحياناً تتخذ القرارات الصائبة والتي قد تحمل 

على ضوء ما سبق من الممكن القول أن الجدل الذي يدور بسبب أن وزارة الدفاع ال ترى الصورة بشكلها 
ية التي ترى الصورة بشكل كامل فإنها تنقصها الخبرة في مجال األمن والحل هو إيجاد الشمولي أما وزارة المال

تصريح  اإلطارمناخ من الثقة بين الوزارتين وخلق حالة من عدم الثقة العميقة بين كال الوزارتين ويأتي في هذا 
األشهر بع شريك ولقد قمنا بيونفو في يونيو  ) أنا أرى بوزارة الدفا –المحاسبة العامة للدولة ميفل عبادي 

 األخيرة بعمل مهم ولكن عملية بناء الثقة بين وزارتي المالية والدفاع بحاجة إلى الكثير من الوقت(.

 إدارة الجدل:

يتم بشكل علني بواسطة تسريب معلومات انتقائية فقط و  إن النقاش الذي يجب أن يدور داخل الغرف المغلقة
لذلك هو حق الجمهور بالمعرفة ومن الممكن االنطباع بأن الهدف هو إحراج الطرف ومتحيزة وال يكون الدافع 
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األخر والمس بالثقة العامة التي يحظى بها سواء في أوساط الجمهور أو المستوى السياسي وفي نهاية 
 المطاف خلق ضغط عام هدفه أن يقوم المستوى المهني بفرض إرادته على المستوى السياسي المنتخب.

الطريقة بالنقاش تسبب أضرارًا للجميع واالنطباع العام لدى الجمهور أن النقاش الدائر بين الوزارتين ليس هذه 
لهما وعمليًا  مريحةنقاشًا مهنيًا وأن كال الطرفين يدير عملية مساومة من خالل الكشف عن بيانات ومعلومات 

كل احتياجاتها ولكنه خالل السنة تتحول الموازنة إلى  فأنه سنويًا يتم إقرار موازنة صغيرة بوزارة الدفاع وال تلبي
إطار غير عملي مما يؤدي إلى إضافة موارد مالية جديدة وكبيرة للوزارة هذا الشيء يثير االستغراب في أوساط 

يوأف زيتون"مدير عام وصرج   الجمهور والكنيست فيما يتعلق بنوعية التخطيط وجودة تنفيذ الموازنة األساسية
ومن الواضح أن لهذا  26:ال يوجد لدينا دهون 2014مايو  26الدفاع  لصحيفه يديعوت احرنوت يوم وزاره 

 التردد ثمن اقتصادي كبير وكذلك فإنه له أثر في ثقة الجمهور بالقدرة على إدارة الدولة.

 م:2014موازنة ازمة 

م، بعد 2013فعت وتيرته منذ عام إن الجدل التقليدي بين وزارتي المالية والدفاع حول حجم موازنة األمن ارت
 باتخاذم، وقام جهاز األمن 2013م، والتي تم اتخاذ قرار به عام 2014أن تم تقليص موازنة وزارة الدفاع لعام 

لتخفيض مصاريفه ومنها االستغناء عن وحدات من جيش االحتياط وفي مايو أعلن الجيش  وإجراءاتخطوات 
الجيش ذلك  باسمأنه أوقف تدريب الوحدات البرية لجيش االحتياط بسبب نقص في األموال وبرر المتحدث 

ار حجم بشكل دقيق ومهني ومسؤول أخذة بعين االعتب إعدادهام تم 2014قائاًل :إن خطة عمل الجيش للعام 
اقرها المجلس الوزاري المصغر في أكتوبر  والتيوالمهام الملقاة على عاتق الجيش  األهدافوضخامة  العبء

 األبعادوعلى مدار المدة الزمنية السابقة عرضت  2014م، وأقرتها لجنة الخارجية واألمن في يناير 2013
ية وتم التوضيح مسبقًا أنه في ات الحقيقالمتعلقة بإقرار خطة العمل مع موازنة تنقصها العناصر والمكون

 2014وقرارات صعبة وفي مايو  إجراءاتاتخاذ  على فإننا سنصل إلى نقطة صعبة سنجبر خاللها 2014مايو
بيني غانتس " نحن نواجه تحدي موارد مركب لم نعرفه من قبل وسيكون له نتائج  األركانصرح رئيس 

 م مجبرين على اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة تؤثر على كل الجهازدراماتيكية على الجيش ونحن في هذه األيا
والنظامي والتدريب وعلى األرض وفي الجبهة الداخلية وللدولة سلم أولويات  ىاالحتياط –وفي كل المجاالت 

وتوجهات المستقبل ر الحاض ةواضحة ونحن في الجهاز األمني اتخذنا كل المخاطر الممكنة وأنا قلق من جاهزي
تم التوصل إلى اتفاق بين وزارتي المالية والدفاع يتم بموجبه زيادة موازنة األمن بما يسمح  2014يونيو وفي "

 بدأت عملية الجرف الصامد. 2014بالقيام بالنشاطات الجارية ولكنه في يونيو 

                                        
  .2014مايو  26يوأف زيتون "مدير عام وزاره الدفاع :ال يوجد لدينا دهون "صحيفه يديعوت احرنوت    26

4524061.00.html-ww.ynet.co.il/articles/0.7340.1  

http://www.ynet.co.il/articles/0.7340.1-4524061.00.html
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ول لقد عمقت عملية الجرف الصامد حدة الخالف وزادت الفجوة بين الوزارتين ونشب خالف حاد بينهما ح
المالية فقدرت التكاليف  27مليار شيكل أما وزارة 9تكاليف العملية فقد ادعت وزارة الدفاع أن التكاليف بلغت 

مليار شيكل فمن أين جاء الخالف حول  7مبلغ  االتفاق على مليار شيكل فقط وفي النهاية تم  5بحوالي 
 حجم المبالغ المقدرة والفرق بين تقدير الوزارتين؟؟!!!

ضح أن الحسابات التي لجأ إليها الطرفين مختلفة تمامًا فمثاًل هل يتم حساب األسلحة والذخيرة التي تم من الوا
استهالكها بسعر السوق الحالي أم بسعرها السابق وهل تخصم المبالغ التي تم رصدها في موازنة عام 

بسبب الحرب أو يتم نقلها لموازنة م، للتدريب ولنشاطات األمن الجاري والتي لم يتم القيام بها وتنفيذها 2014
العبر من العملية فإنه مطلوب تمويل الخطوات المطلوب اتخاذها  استخالصالعام القادم وكذلك في إطار تطبيق 

الهجومية وتزويد الدبابات والمدراعات وناقالت الجند بوسائل دفاعية لحمايتها من  األنفاقلمواجهة خطر 
م، حدد رئيس الحكومة 2014أغسطس  31جلسة الحكومة يوم  افتتاحالقذائف الصاروخية... إلخ ، وفي 

تنفاذها خالل نتنياهو سلم األولويات قائاًل:"يجب البدء فورًا بملي وسد النقص من الذخائر واألسلحة التي تم اس
العملية وهذا يعكس أن األولوية لألمن... وهذا يتطلب أن نشمر عن سواعدنا حتى نسمح للجيش وللشباك 

 األمن األخرى الدفاع عن الدولة وبفاعلية. وألجهزة

وزير موشي يعلون أنه من أجل الحفاظ على التفوق العسكري إلسرائيل الصريح  2014وفي بداية سبتمبر 
وأي مساس بموازنة الدفاع فإنه سيمس بجهاز األمن وفي كافة  2015دة موازنة الجيش للعام فإنه يجب زيا

المجاالت بالبحث والتطوير والتسليح والتدريب وسيتدهور وضع إسرائيل إلى نقطة ممنوع الوصول إليها ومن 
اعية والهجومية غير الممكن الطلب بأن يكون الجيش مدرب ومحترف ومهني ومزود بأحدث التكنولوجيا الدف

من جانب وفي الجانب األخر تكبيل يديه من خالل عدم توفير الموازنات الالزمة ومن جانب أخر أشار وزير 
المالية يائير البيد: "أن النقاش المهني الدائر مع الجهاز األمني حول موازنة األمن هو نقاش حول موازنة 

 ".االجتماعي هم والصحة والرفاأيضًا للتعلي ةر يتوفن يتم الدولة هذا المال يجب أ

رز بم، بيد أنه وبعد إقرار الموازنة 2015مليار شيكل لموازنة  6م، أقرت الحكومة زيادة 2014وفي أكتوبر 
وزارة الدفاع أن هذه الزيادة لمرة  اكتشفتخالف داخل المجلس الوزاري المصغر بين الوزارتين وذلك عندما 

م، مثل نقل قواعد 2015وزارة المالية بتمويلها تم تسجيلها في موازنة واحدة فقط وأن البنود التي ألتزمت 
 النقب. الى الجيش

موازنة األمن في إسرائيل وال يدور أي نقاش  إقرارمن الواضح أنه ال يوجد نقاش مهني ومعمق عندما يتم 
تي يتم االستناد إليها خارج وزارة الدفاع حول موازنة األمن ليتم خاللها فحص خطة العمل واألسس والقواعد ال

 إجراءاتوكذلك التوجهات والدوافع التي تقف خلف إقرار هذه الموازنة ويرى العديد من الخبراء أنه يجب وضع 
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االحتياجات األمنية وكذلك االحتياجات  االعتبارسليمة يتم على ضوئها إقرار موازنة وزارة الدفاع تأخذ بعين 
 .28ومة أن تقوم بتحمل المسؤوليات عن المخاطر المتعلقة بذلكالمدنية وفي نفس الوقت يجب على الحك

هذا ووجة رئيس االركان الجديد غادى ايزنكوت قيادة الجيش باعداد خطة عمل متعدده السنوات ليعمل بموجبها 
ابريل  20التى صادقت عليها الحكومة يوم  الجيش خالل السنوات المقبلة وسيطلق على الخطة اسم "جدعون"

وعلى النقيض من سالفة بنى غانيتس الذى هدد بوقف التدريبات بسبب نقص الموازنه اكد ايزنكوت  ,2016
تصميمه على االستمرار بتدريب الجيش برا وبحرا وجوا واكد انه سيحدث انقالب فى شكل واليات ووسائل 

تى تخصص للجيش من ة ادارة موازنه الجيش النه يجب ان يتم استخالص اقصى النتائج من الموازنة القوطري
 قبل الحكومة وان االولوية هى االستعداد للحرب.

واكد ضابط كبير لصحيفة هأرتس ان الجيش يمر بعملية تغير كبيرة فى السنوات االخيرة فيما يتعلق بادارة 
سرح   2014الموازنة ولكنه ال يحظى بكلمة تشجيع واحدة  من ممثلى الجمهور ووسائل االعالم فمنذ بداية 

وهذا سيوفر سنويا  2500سيصل العدد الى  2015ضابط وحتى نهايه  1700يش من الخدمة الدائمة  الج
مليار شيكل ويعتبر هذا االجراء جزء من الخطة المتعددة السنوات التى يعمل عليها الجيش ويشرف 2.5حوالى 

 .بشريه بالجيشعلى تنفيذ جزء منه الجنرال حاجى تبلونيسكى رئيس قسم القوى ال

لتصل الي  2014مليار شيكل وانتفخت عام 64.3حوالى  2013واشار الضابط الى ان موازنه االمن عام 
والتى اقرتها الحكومة واقرت بالقراءة االولى من قبل الكنيست 2015مليار شيكل اما موازنه عام 70.45

ما يستلمه الجيش مليار شيكل ولكن الجيش يحصل علي نصف هذة الموازنه ويبلغ متوسط  64.8ستصل الى 
مليار شيكل )موازة تعزيز قوة الجيش ( بمعنى انه يحصل غلى اقل من نصف موازنة وزارة الدفاع  30حوالى 

مليار شيكل كمصاريف تقاعد ومكافئات لجنود الخدمه الدائمة ولذلك خمسة مليار  8التى تخصص حوالى 
كرى قتلي الجيش اضافة الى مصاريف نقل قواعد مكافئات للعائالت الثكلى واعادة تاهيل المعاقين ولتخليد ذ

 الجيش للنقب  واعاده تاهيل وصيانة القواعد والمنشات القائمه.

لتى يطلق عليها اسم جدعون التى اقرتها الحكومه وا 2020-2016ويعد الجيش خطته المتعددة السنوات 
ي برؤية بعيدة المدى مع االخذبعين تم العمل بها بشكل متدحرج ووفقا لرؤية رئيس االركان فانه يجب التحلو 

 االعتبار ضرورة تقليص المصاريف الن للدوله اولويات اخرى غير االمن.

يات لجنه بروديت التى شكلها رئيس رائيلى ان الجيش التزم بتنفيذ توصهذا  وتدعى اوساط بالجيش االس 
 2017-2008عشر سنوات   ووضعت خطة لموازنة الجيش لمدة 2008الوزراء السابق ايهود اولمرت عام 
 24مليار شيكل من الموارد المحليه و  46مليار شيكل  يتم تغطية 100يتم بموجبها زياده موازنة الجيش 

مليار شيكل نتيجة تغير اولويات صرف موازنه االمن  30مليار شيكل من خالل زيادة المساعدات االمريكية و 
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قرر المجلس الوزارى المصغر تجميد العمل  2013نه فى ايار واستثمار هذة االموال فى تعزيز قوة الجيش .لك
بخطه بروديت نتيجه القناعة ان الجيش لم يعمل بنجاعه ولم يقم باالصالحات المطلوبة وكان طوال الوقت 

 2013اكتوبر /31يطالب بزيادة موازنتة وبناءا علية قرر المجلس الورارى المصغر تشكيل لجنة لوكر بتاريخ 
موازة متعددة السنوات  والمتعلقة باعداد 2014اية ديسمبر ن المقرر توصياتها للمجلس فى تهوالتى كان م

منية وفى نفس الوقت وان تعد مشروع موازنه يستجيب ويلبى احتياجات اسرائيل اال 2025- 2016تمتد من 
امكانيه االحاله مليار شيكل وكذلك فحص شروط تقاعد ضباط الجيش وكذلك فحص  57موازنة ال تتجاوز ال

عام ولكن نتياهو اتفق مع رئيس اللجنه على تاجيل  47عام بدال من  40للتقاعد عند الوصول الي جيل 
 توصياتها الى حين االنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة .

يت يدعى الجيش انه استمر فى ادخال االصالخات المطلوبه منة لزيادة نجاعه ادارة الموازنه وفقا للخطه برود
ووفقا للخطوات التى اتخذها الجيش فقد تم  2017وسيستمر بالعمل وفق الخطة حتى  2013حتى بعد مايو 

مليار  25مليار شيكل استثمرت فى تعزيز قوة الجيش  وبعد عامين ونصف فان الجيش سيوفر  19.4توفير 
ازنة الجيش من عدم شيكل وعلى الرغم من ذلك فان الجيش يؤكد انه من الصعب العمل عندما تعانى مو 

االستقرار , والجيش ينتظر تشكيل الحكومة الجديده ويامل ان يتم اقرار موازنه العام الحالى والمصادقه على 
خطة رئيس االركان للسنوات القادمه وان تدخل توصيات لجنة لوكر حيز التنفيذ وخاصه المتعلقه بتخفيض سن 

غام  50ابة جديدة حتى ال يزحف سن التسريح ليصل الى عام ليتم ضخ دماء ش 40التسريح من الجيش الى 
 .29وهذا سيكون له انعكاسات سلبيه علي اداء الجيش باعتبارة جيش مقاتل

 : 2018-2017موازنة الجيش 

, وفى هذة الموازنة تم 2018-2017ديسمبر على الموازنة العامة للدولة لالعوام  12صادقت الكنيست فى 
مشترك بين وزارة المالية ووزارة الجيش وعلى قاعدة اتفاق يعلون كحلون ) يعلون بلورة موازنة االمن بعمل 

وزير الجيش السابق وكحلون وزير المالية الحالى( وبدون اى جدل كما كان يجرى باالعوام السابقة,وقد 
 تضمن االتفاق المبادئ التالية:

لسالفة الذكر,والتى حددت جدول ان يتم تغطية كل التكاليف المالية الالزمة لتنفيذ خطة جدعون ا •
جوهرية وادوات رقابة وتوزيع اذرع الجيش واطار موازنة محدد لتنفيذ اولويات واضح,وخطوات انعاش 

الف جندى ,وكذلك سيتم  100خطة االنعاش والتى يتوقع خاللها تقليص جيش االحتياط ليصل الى  
 مدنية .دمج وحدات قتالية وتحويل وحدات اخرى الى وحدات 

االتفاق على نموذج واطار للتقاعد ومسار واضح للخروج من الخدمة العسكرية الذى شدد على  •
االلتزام بخارطة طريق للخدمة الدائمة والتى اعتمدت على مخرجات لجنة تيشلر التى حددت مركبات 
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نوات السبع ,واليات ترقية الضباط ومحطات الخروج من الجيش,اذ أنه بعد السومسار الخدمة الدائمة
عام ,بمعنى الخروج للحياة المدنية  14االولى للخدمة العسكرية اضيف لها محطة خروج اخرى بعد 

,ولكنه فى حال لم تم ترقية الضابط الى رتبة رائد او مقدم فانة سيتم تسريحة من الجيش 35فى جيل 
نهم يخرجون من الخدمة ومنحة هبة مالية قدرها نصف مليون شيكل,اما الضباط الذين يتم ترفيعهم فا

احدث انقالب عام,هذا االتفاق  48عام, اما اليوم فان جيل الخروج من الخدمة فهو  43عند جيل 
فى موقف وزارة المالية التى تمسكت بالسابق فى ضرورة تاجيل سن التقاعد بهدف تقليص عدد 

بل ذلك سيتم الضباط المسرحين والذين يحق لهم الحصول على مخصصات محقوق تقاعدية,ومقا
 بهدف استثمار خبراتهم الى اقصى حد. 53تمديد خدمة ممن يحملون رتبة مساعد الى سن 

ان هذا االتفاق سيجبر الجيش على ان يكون موضوعى فى انتقاء ضباط الخدمة الدائمة,وهذا 
سيؤدى التى تغير وجة الجيش مع مرور الزمن, وكذلك تخفيض خبرة الضباط بسبب قصر مدة تولى 

والتى كانت احد شروط الترقية,اضافة الى ان هذا سيجبر الجيش على الدخول فى  ظائف والمهامالو 
منافسة مع سوق العمل خاصة فى المجاالت المتعلقة بتجنيد الضباط المهنيين وخبراء التكنولوجيا 

 والسايبر.
يقوم المحاسب العام  2005تنظيم اجراءات ومعايير الشفافية والرقابة على الموازنة,اذ انه منذ العام  •

لوزارة المالية بتعين المحاسب العام لوزارة الجيش,وكذلك يحق لة ولطاقم موظفية الدخول الدخول الى 
برامج وحواسيب قسم الموازنة التابعة للجيش المرتبطة فى حواسيب وزارة المالية وقتما شاء مما 

االجراءات المالية,وقد تم تنظيم  تاكد من سالمةيسمح لة مراقبة اوجة الصرف فى لحظة الصفر لي
 والذى نظم من خاللة اجراءات نقل وتبادل المعلومات 2016هذة العملية فى اتفاق وقع فى ابريل 

والتى تم  2019بين الوزارتين واجراءات الرقابة عليها وضمان امنها, وهذا ينطبق كذلك على موازنة 
ن,على الرغم من ادعاء ليبرمان بأن وزارة المالية بلورتها دون خالف او جدل بين الوزارتين المعنيتي

مليار شيكل, وذلك فى اطار  6.2قلصت من موازنة الخطة المتعددة السنوات )خطة جدعون( حوالى 
الخصم العام الذى طال كل الوزارارات بهدف تقليص العجز بالموازنة العامة للدولة,ويدعى ليبرمان ان 

 .30اتيجى للدولةة على الرغم من التغير الحاصل بالمحيط االستر وزارتة ال تطالب بزيادة بالموازن
من جهتها اكدت وزارة المالية ان الجيش غير محصن من اجراءات الخصم التى تطال الجميع دون 

مليار شيكل لمواجهة المتغيرات االستراتيجية  4.8استثناء,وان ليبرمان سبق وان طالب برفع الموازن 
الشمال خاصة فى سوريا, وان الموضوع على قيد البحث لدى لجنة برئاسة الحاصلة على جبهة 

 مستشار االمن القومى مئير بن شبات الذى سيرفع توصياتة للمجلس الوزارى المصغر.
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ونشير الى انة عند الحديث عن موازنة االمن فاننا ناقشنا المخصصات المالية للجيش  ولم نناقش 
مليار 19والتى بلغت لشرطة وادارة السجون والدفاع المدنى (وزارة االمن الداخلى )ا موازنة

مليار  10.2فقد بلغت , اما موازنة الموساد والشباك 2019مليون شيكل فى موازنة عام 107و
 بدأت  وزارة المالية % من المواونة العامة, ومن الجدير بذكرة ان2.1, بواقع 2019شيكل للعام 

 .31اريف امنية متعددةمصتحت بند  2017بشرها منذ العام 
أن التحدى الذى يواجهة الفلسطينين هو قدرتهم على تحويل االحتالل لوطنهم من احتالل رابح الى  

احتالل خاسر وغير قادر على تحمل كلفة استمرار احتاللة لالراضى الفلسطينة, ولن يتأتى هذا اال 
اق على برنامج بوحدة الصف ونبذ الخالفات وانهاء نكبة االنقسام المستمر منذ اثنى عشر عاما" والتف

الحد االدنى, بهدف توحيد االدوات النضالية واعادة الروح الى النظام السياسى الفلسطينى على قاعدة 
عامة تعيد الحياة للمؤسسات التى تأكلت شرعيتها بفعل التقادم  تخاباتنالشراكة ال االقصاء, واجراء ا

 واالنقسام البغيض.
لقد أن الوقت الن تنتهى فصول هذة التراجيديا المستمرة والتى يدفع شعبنا ثمنها من دمة ومستقبل 
حقوقة وحقوق أبناءة, وليكون قادرا" على مواجهة ما يخطط لة اعداءنا الذين يبذلون كل الجهد 

التحرر  لتصفية قضيتنا, واعادتنا الى المربع األول, بعد ان قطع شعبنا شوطا" طويال" فى مسيرة
   واالنعتاق.  
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