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امل�شهد االإ�شرائيلي الفل�شطيني

ثانيًا: اأبرز املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والع�شكرية:

1. املوؤ�رسات ال�شكانية:

قّدرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية )Central Bureau of Statistics )CBS عدد �صكان 

�أي ما  6.336 ماليني يهودي،  8.464 ماليني ن�صمة، بينهم  2015 بنحو  “�إ�رش�ئيل” يف نهاية �صنة 
ن�صبته 74.9% من �ل�صكان. وذلك مقارنة بنحو 8.297 ماليني ن�صمة، بينهم 6.219 ماليني يهودي، 

�أي ما ن�صبته 75% من �ل�صكان يف نهاية �صنة 2014. �أما عدد �ل�صكان �لعرب، ومن �صمنهم �صكان 

 %20.8 �أي ما ن�صبته  1.757 مليون،  2015 بنحو  �لد�ئرة �صنة  �لقد�ص و�جلوالن، فقدرته  �رشقي 

)�نظر �ل�صكان  من   %20.7 ن�صبته  ما  �أي   ،2014 �صنة  مليون   1.72 بنحو  مقارنة  �ل�صكان،   من 

�ألفاً   25( و�جلوالن   )
51ً

تقريبا �ألفاً   324( �لقد�ص  �رشقي  �صكان  عدد  حذفنا  ما  و�إذ�   .)2/3 جدول 

تقريباً(، فاإن عدد ما يعرف بفل�صطينيي 1948 )�أي �ملنطقة �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948( ي�صبح 

نحو 1.41 مليون �صنة 2015، �أي نحو 16.6% من �ل�صكان. 

وقد �صنفت د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية �صنة 2015 نحو 370 �ألف �صخ�ص على �أنهم “�آخرون”، 

�أي ما ن�صبته 4.4%، مقارنة بنحو 357 �ألفاً �ُصنِّفو� على �أنهم “�آخرون” �صنة 2014، �أي ما ن�صبته 

4.3%. وهوؤالء “�الآخرون” هم على �الأغلب من مهاجري رو�صيا وبلد�ن �الحتاد �ل�صوفييتي �صابقاً 

و�أوروبا �ل�رشقية، ممن مل ُيعرتف بيهوديتهم، �أو ممن يتعاملون مع �ليهود كقومية، وال يتعاملون 

مع �ليهودية كانتماء ديني، �أو من غري �ليهود، �أو من �مل�صيحيني غري �لعرب. 

وح�صب �لقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة Arutz Sheva، وهي قناة م�صتوطنني مت�صددين، فقد و�صل 

عدد �مل�صتوطنني �ليهود يف مطلع �صنة 2016 �إىل 375 �ألفاً يف �رشقي �لقد�ص، ونحو 407 �آالف م�صتوطن 

. وقد �أكد وزير �حلرب مو�صيه يعلون 
52

يف باقي �ل�صفة �لغربية، �أي ما جمموعه 782 �ألف م�صتوطن

تقدير�ت �لقناة �ل�صابعة فيما يتعلق بباقي �ل�صفة �لغربية، يف معر�ص رده على �النتقاد�ت يف �جتماع 

.
53

�أع�صاء �لكني�صت حلزب �لليكود يف كانون �لثاين/ يناير 2016، و�ملتعلقة ب�صعف �ال�صتيطان
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يف �مل�صتوطنني  �أعد�د  حول  �ل�صابعة  �لقناة  تقدير�ت  توؤكد  دقيقة  معطيات  لدينا  تتوفر   وال 

�رشقي �لقد�ص، و�لتي تقدرها م�صادر �أخرى بنحو 200 �ألف م�صتوطن فقط. غري �أن معطيات معهد 

من  تقرتب   Applied Research Institute - Jerusalem )ARIJ( )�أريج(  �لتطبيقية  �الأبحاث 

�الأرقام �لتي ت�صري �إليها �لقناة. وقد الحظ �ملعهد �أن �جلهات �لر�صمية �الإ�رش�ئيلية �ملخت�صة جتنح �إىل 

�إخفاء �لعدد �حلقيقي للم�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية، رمبا لتخفيف �أّي �صغوط حمتملة عليها �صّد 

ممار�صاتها �ال�صتيطانية و�لتهويدية �لتي ما ز�ل �ملجتمع �لدويل يعدُّها غري �رشعية، و�صبباً يف تعطيل 

�أرقاماً  �الإ�رش�ئيلية ي�صدر  �ملركزية  �الإح�صاء  �أن د�ئرة  �إىل  �ملعهد  �ل�صلمية. ونبه  �لت�صوية  م�رشوع 

لتجمعات ��صتيطانية يزيد عدد قاطنيها عن خم�صة �آالف م�صتوطن، و�أن هناك جتمعات ��صتيطانية 

 مل يتم �إدر�جها ر�صمياً. وح�صب قاعدة معلومات �أريج ل�صنة 2015، يقيم يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها

لعدد  �أريج  تقدير�ت  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر   .
54

م�صتوطن �ألف   750 جمموعه  ما  �لقد�ص  �رشقي 

�ألفاً  656 من  �أكرث  بلغ  �لقد�ص(  �رشقي  ذلك  يف  )مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيليني   �مل�صتوطنني 

.
�صنة 2012، و693 �ألفاً �صنة 552013

جدول 2/3: اأعداد ال�شكان يف “اإ�رسائيل” 2009–562015

اليهوداإجمايلال�شنة

العرب )مبن فيهم �شكان 

�رسقي القد�س واجلولن(

اآخرون

20097,552,0005,701,9001,535,800314,300

20107,695,1005,802,4001,573,100319,600

20117,836,6005,898,4001,609,800328,400

20127,984,5005,999,6001,647,200337,700

20138,134,5006,104,5001,683,200346,800

20148,296,9006,219,2001,720,300357,400

20158,463,5006,336,0001,757,400370,100
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اأعداد ال�شكان يف “اإ�رسائيل” 2009 و2014–2015

ويف �صنتي 2014 و2015 بلغ معدل �لنمو �ل�صكاين يف “�إ�رش�ئيل” 2%، وهو تقريباً �ملعدل نف�صه 

منذ �صنة 2003، مع �لعلم �أنه قد ولد يف “�إ�رش�ئيل” 171,444 ن�صمة و176,427 ن�صمة خالل �صنتي 

، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
57

2013 و2014 على �لتو�يل

مهاجر�ً،   27,850 �ملركزية،  �الإح�صاء  د�ئرة  ح�صب  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  قدم   2015 �صنة  وخالل 

مقارنة بـ 16,929 مهاجر�ً و24,112 مهاجر�ً يف �صنتي 2013 و2014 على �لتو�يل )�نظر جدول 2/4(. 

وتظهر هذه �الأرقام تز�يد�ً ن�صبياً يف معدل �لهجرة يف �صنتي 2014 و2015 مقارنة بال�صنو�ت �لع�رش 

�لتي �صبقتها، غري �أنها تظل معدالت �صئيلة مقارنة بالعقد �الأخري من �لقرن �لع�رشين؛ بعد ��صتنفاد 

�خلز�نات �لب�رشية �ليهودية �مل�صتعدة للهجرة �لو��صعة، و�قت�صار معظم يهود �خلارج على بلد�ن 

�أمريكا �ل�صمالية و�أوروبا، �لتي ال يجد يهودها حافز�ً لهجرتها على نحو و��صع. ولعل  متقدمة يف 

�لتز�يد �لن�صبي يف �ل�صنتني �ملا�صيتني يعود يف بع�ص جو�نبه �إىل حالة �ال�صتقر�ر و�لتقدم �القت�صادي 

�لتي  و�لدينية  �ليمينية  للقوى  �لو��صع  �لن�صاط  و�إىل  �خلارجية،  �لتهديد�ت  وتر�جع  �الإ�رش�ئيلي، 

من  �أعد�د  �صعور  و�إىل  و�لتهويد،  و�ال�صتيطان  �لهجرة  بر�مج  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  على  تهيمن 

�ليهود بعدم �ال�صتقر�ر نتيجة ت�صخيم �حلو�دث �لتي ت�صتهدفهم كما ح�صل يف فرن�صا.

منها.  �مل�صادة  �لهجرة  ��صتمر�ر  مع  تر�فقت  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �لهجرة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

يحملون   16,200 نحو   2013 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  من  خرج  فقد  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  وح�صب 

جو�ز�ت �إ�رش�ئيلية، بينهم 800 عربي؛ بينما رجع يف �ل�صنة نف�صها 8,900، بينهم نحو 445 عربياً. 

. وهناك موؤ�رش�ت �إ�رش�ئيلية تذكر �أن عدد 
58

�أي �إن معدل �لهجرة �مل�صادة بلغ نحو 7,300 �صخ�ص

 .
59

�الإ�رش�ئيليني �ملقيمني يف �خلارج يقدر بنحو 750 �ألفاً وفق تقدير�ت وز�رة �ال�صتيعاب �الإ�رش�ئيلية

وذلك وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
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جدول 2/4: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رسائيل” 1990–602015

2005–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

609,322346,997182,20886,859العدد

املجموع الكلي201020112012201320142015ال�شنة

16,63516,89316,56016,92924,11227,8501,344,365العدد

وي�صري �لر�صم �لبياين �لتايل �إىل تطور �أعد�د �ملهاجرين �ليهود �إىل “�إ�رش�ئيل” لكل خم�ص �صنو�ت 

يف �لفرتة 1991–2015، مع �الإ�صارة �إىل �أن �صنة 1990 �صهدت قدوم 199,516 مهاجر�ً يهودياً �إىل 

“�إ�رش�ئيل”.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رسائيل” 1991–2015

�لديوجر�فية و�لنا�صط يف  �أ�صار �ملتخ�ص�ص بال�صوؤون  �لعامل، فقد  �ليهود يف  �أما بالن�صبة لعدد 

�لوكالة �ليهودية Jewish Agency for Israel، �رشجيو ديال بريجوال Sergio DellaPergola، �إىل 

�أن عدد �ليهود يف �لعامل ُقدر يف نهاية �صنة 2013 بـ 14.213 مليون ن�صمة، بزيادة بلغت 358 �ألف عن 

نهاية �صنة 2012 �أي بن�صبة زيادة مقد�رها 2.6%، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة 

هذ� �لتقرير )�نظر جدول 2/5(. ويف �ل�صياق ذ�ته ما ز�لت تنطلق حتذير�ت من ت�صارع ما يطلق عليه 

�لزو�ج �ملختلط، وهو ما  �رتفاع ن�صبة  “�إ�رش�ئيل”، ب�صبب  �ليهودية خارج  �لديانة  �أتباع  “ذوبان” 
.
61

يلقي بظالله على زيادة �أعد�د �ليهود على م�صتوى �لعامل وخ�صو�صاً يف �لدول �لغربية
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62
جدول 2/5: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 2013 )بالألف ن�شمة(

الوليات “اإ�رسائيل”البلد

املتحدة
املجموعباقي الدولاأ�شرتاليااأملانياالأرجنتنيرو�شيابريطانياكندافرن�شا

6,103.25,700475385.3290186181.3118112.5661.514,212.8العدد 

4340.13.32.721.31.30.80.84.7100الن�شبة )%(

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2013 )%(

وما ز�ل �أبناء فل�صطني �ملحتلة 1948 يعانون من �صيا�صات �لتمييز �لعن�رشي �الإ�رش�ئيلي، و�أ�صار 

2015 مبناق�صة “�إ�رش�ئيل” �أن �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي ��صتمر خالل �صنة   تقرير حول �لعن�رشية يف 

.
9 �قرت�حات لقو�نني متييزية، بينما ناق�ص 16 �قرت�حاً لقو�نني متييزية خالل �صنة 632014

و�صوريي  �لقد�ص  �رشقي  فل�صطينيي  تدمج  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�صائيات  فاإن  �صابقاً،  �أ�رشنا  وكما 

عن  �لتحدث  عند  �حل�صبان  يف  �ملالحظة  هذه  و�صع  ينبغي  ولذلك  1948؛  فل�صطينيي  مع  �جلوالن 

 ،2014 �لديني و�الأو�صاع �الجتماعية لهوؤالء �ملو�طنني. وبناء عليه، فوفق معطيات �صنة  �لتوزيع 

نَّة( بن�صبة 84.5%، و136 �ألفاً من �لطائفة �لدرزية بن�صبة  يوجد نحو 1.5 مليون من �مل�صلمني )�ل�صُّ

�أما من ناحية معدالت �لنمو �ل�صكاين يف �صنتي   .
64%7.5 �ألفاً من �مل�صيحيني بن�صبة  7.9%، و129 

.
65

2014 و2015 فقد بلغ هذ� �لنمو 2.2% عند �لعرب مقارنة بـ 1.9% عند �ليهود

National Insurance Institute of Israel )NII( وبح�صب تقرير �أ�صدرته موؤ�ص�صة �لتاأمني �لوطني 

 .2013 47.4% يف �صنة  2013، بلغت ن�صبة �لفقر لدى �لعائالت �لعربية  يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 
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وبلغ معدل �الأ�صخا�ص �لذين يعملون يف �صّن �لعمل، 73.8% من �لرجال �لعرب و34.7% من �لن�صاء 

�لعرب �صنة 2013، مقارنة بـ 81% من �لرجال �ليهود و79.1% من �لن�صاء �ليهود. �أما معدل �الأجر 

15 دوالر�ً( لدى  �لعرب و54.2 �صيكل )نحو  10 دوالر�ت( لدى  36.3 �صيكل )نحو  بال�صاعة فبلغ 

، وذلك ح�صب �أحدث �ملعطيات �ملتوفرة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
66

�ليهود

وبلغ متو�صط �لعمر �ملتوقع لدى �لعرب 76.9 عاماً لدى �لذكور و81.2 لدى �الإناث يف �صنة 2014، 

باملقابل بلغ متو�صط �لعمر �ملتوقع يف �ل�صنة نف�صها لدى �ليهود 81.8 عاماً لدى �لذكور و84.5 لدى 

.
67

�الإناث

2. املوؤ�رسات القت�شادية:

ُقدِّر �لناجت �ملحلي �الإجمايل )Gross Domestic Product )GDP يف �صنة 2015 بـ 1,150.8 مليار 

 2014 �صنة  دوالر(  مليار   305.7( �صيكل  مليار   1,093.7 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   296.1( �صيكل 

و1,055.8 مليار �صيكل )292.4 مليار دوالر( �صنة 2013. ووفق هذه �لتقدير�ت، فاإن �لناجت �ملحلي 

�صجل منو�ً بالعملة �ملحلية بلغ 3.6% و5.2% ل�صنتي 2014 و2015 على �لتو�يل. �أما عند �حت�صاب 

�لنمو  ن�صبة  �أن  جند  فاإننا  �لدوالر،  مقابل  �ل�صيكل  قيمة  تذبذب  وب�صبب  بالدوالر،  �لنمو  ن�صبة 

2014 مقارنة بال�صنة  4.5% �صنة  2015، بينما �رتفعت بن�صبة  3.1% �صنة  �نخف�صت مبا مقد�ره 

�لتي �صبقتها )�نظر جدول 2/6(. ومن �جلدير بالذكر �أن هذه �لنتائج تخالف توقعات �لنمو لدى بنك 

. مع 
، و2.4% �صنة 692015

“�إ�رش�ئيل” �ملركزي Bank of Israel، �لتي بلغت 2.5% �صنة 682014
مالحظة �أن �الإح�صائيات �لتي نعر�صها م�صتقاة من �مل�صادر �لر�صمية، وهي م�صادر تقوم بتحديث 

�لبيانات و�إجر�ء تعديالت عليها بني فرتة و�أخرى.

70
جدول 2/6: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رسائيلي 2009–2015 بالأ�شعار اجلارية

ال�شنة
اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون �شيكل(

اإجمايل الناجت املحلي 

)باملليون دولر(

�شعر �رسف ال�شيكل

)ح�شب بنك “اإ�رسائيل” املركزي(

2009818,189208,0533.9326

2010876,129234,6983.733

2011936,619261,7643.5781

20121,001,044259,6143.8559

20131,055,828292,4163.6107

20141,093,674305,6753.5779

20151,150,786296,0683.8869
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اإجمايل الناجت املحلي الإ�رسائيلي 2009–2015 )باملليون دولر(

�صيكل   137,376 بلغ   2015 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل  معدل  فاإن  �الإح�صائيات  وح�صب 

�صيكل  و131,061   2014 �صنة  دوالر(   37,222( �صيكل   133,178 بـ  مقارنة  دوالر(،   35,343(

)36,298 دوالر( �صنة 2013. ووفق هذه �الإح�صائيات، فاإن معدل دخل �لفرد �صجل منو�ً بالعملة 

�ملحلية بلغ 1.6% و3.2% ل�صنتي 2014 و2015 على �لتو�يل. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو بالدوالر، 

 %5 �لنمو �نخف�صت مبا مقد�ره  �أن ن�صبة  �ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند  وب�صبب تذبذب قيمة 

�صنة 2015، بينما �رتفعت بن�صبة 2.5% �صنة 2014 مقارنة بال�صنة �لتي �صبقتها. ولذلك يجب عدم 

مقابل  �ملحلية  بالعملة  �حل�صاب  �ختالف  �إىل  �النتباه  يتم  مل  �إذ�  دقيقة  غري  ال�صتنتاجات  �مل�صارعة 

�لدوالر )�نظر جدول 2/7(. 

71
جدول 2/7: معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي 2009–2015 بالأ�شعار اجلارية

معدل دخل الفرد )بالدولر(معدل دخل الفرد )بال�شيكل(ال�شنة

2009109,35327,807

2010114,96630,797

2011120,65033,719

2012126,59932,833

2013131,06136,298

2014133,17837,222

2015137,37635,343
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معدل دخل الفرد الإ�رسائيلي 2009–2015 )بالدولر(

�أما فيما يتعلق مبو�زنة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، فاإن معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية 

مليار   445.085 بلغ   2014 ل�صنة  �ملعتمدة  �مليز�نية  يف  �لكلي  �مل�رشوفات  جمموع  �أن  �إىل  ت�صري 

دوالر( مليار   125.5 )نحو  �صيكل  مليار   453.074 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار   124.4 )نحو   �صيكل 

 �صنة 2013؛ غري �أن �الأد�ء �حلقيقي للم�رشوفات Budget Performance بلغ 446.416 مليار �صيكل

دوالر( مليار   117.9 )قر�بة  �صيكل  مليار   425.528 مقابل   2014 �صنة  يف  دوالر(  مليار   124.8( 

 .
�صنة 722013

وت�صمل   Ordinary Budget �العتيادية  �مليز�نية  �أولها  حماور،  ثالثة  على  �مليز�نية  وتتوزع 

م�صاريف �لرئا�صة ورئا�صة �لوزر�ء و�لوز�ر�ت...، و�لثانية ت�صمل ميز�نية �لتطوير و�صد�د �لديون، 

�العتيادية  �مليز�نية  �أن   2014 ل�صنة  �مليز�نية  �أد�ء  من  ويالحظ  للم�صاريع.  ميز�نية  ت�صمل  و�لثالثة 

�صيكل  مليار   72.705 �صمنها  من  دوالر(،  مليار   85.9 )نحو  �صيكل  مليار   307.439 على  حازت 

دوالر(  مليار�ت   4 )نحو  �صيكل  مليار  و14.262  �جلي�ص،  على  �رشفت  دوالر(  مليار   20.3 )نحو 

�لتعليم،  15.6 مليار دوالر( �رُشفت على  �لعام، و55.945 مليار �صيكل )نحو  �رُشفت على �الأمن 

و36.681 مليار �صيكل )نحو 10.3 مليار�ت دوالر( �رُشفت على �ل�صوؤون �الجتماعية. كما يالحظ 

99.088 مليار  �أن �صد�د �لديون قد �قتطع جزء�ً كبري�ً من �ملجموع �لكلي للم�رشوفات حيث بلغت 

94.417 مليار �صيكل )26.1 مليار دوالر(  بـ  2014 مقارنة  27.7 مليار دوالر( �صنة  �صيكل )نحو 

.
�صنة 732013

)قر�بة �صيكل  مليار   416.051 كان   2014 ل�صنة  �لفعلي  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملقابل،   يف 

116.3 مليار دوالر( مقارنة بـ 410.956 مليار�ت �صيكل )قر�بة 113.8 مليار دوالر( �صنة 2013. 

�أي �صيكل  مليار�ت   104.9( �لدخل  �رشيبة  من  ياأتي  �الإير�د�ت  من  كبري�ً  جانباً  �أن  �لو��صح   ومن 
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نحو 29.3 مليار دوالر( ومن �رشيبة �لقيمة �مل�صافة )87.2 مليار �صيكل �أي نحو 24.4 مليار دوالر( 

 .
كما يف ميز�نية �صنة 742014

�مليز�نية معطيات  �لتقرير  هذ�  كتابة  حتى  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  توفر   ومل 

ل�صنة 2015. 

تركز  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  موقع  من  عليها  �حل�صول  �أمكن  �لتي  �الإح�صائيات  �أن  ويظهر 

 Updated على �مليز�نية �العتيادية �ملتعلقة �أ�صا�صاً باحلكومة ووز�ر�تها، فتظهر ميز�نيتها �ملحدَّثة

�أن  دون  دوالر(  مليار   94.7 )نحو  �صيكل  مليار   338.856 مقد�ره  �إنفاقاً   2014 ل�صنة   Budget

�إىل �جلو�نب �ملتعلقة ب�صد�د �لديون و�مل�صاريع. وعلى �لطريقة نف�صها، فاإن �مليز�نية �ملحدَّثة  ت�صري 

.
75

ل�صنة 2015 تظهر �إنفاقاً مقد�ره 353.788 مليار �صيكل )نحو 91 مليار دوالر(

ولذلك، فقد يحدث بع�ص �لتعار�ص و�الإرباك لدى �لباحثني بح�صب �الإح�صائيات و�الأرقام �لتي 

ت�صدرها جهات ر�صمية �إ�رش�ئيلية، دون حتديد دقيق للم�صطلح، �إن كان �ملق�صود �مليز�نية �لكلية 

�لعامة Grand Total �أم �مليز�نية �العتيادية؛ و�إن كان �ملق�صود �مليز�نية �لتي �أقرتها �حلكومة �أم �لتي 

�أقرها �لكني�صت، �أم �مليز�نية �لفعلية �ملحدَّثة لالإير�د�ت و�مل�رشوفات بعد �النتهاء من �ل�صنة �ملالية.

ل�صنتي  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لفعلية  �لعامة  و�مل�رشوفات  �الإير�د�ت  �لتايل  �جلدول  ويو�صح 

2013 و2014:

جدول 2/8: الإيرادات وامل�رسوفات العامة الفعلية للحكومة الإ�رسائيلية 2013–762014

البيان
20132014

مليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكل

الإيرادات

247,01968,413260,23572,734�إير�د�ت جارية

148,60441,157136,61438,183�إير�د�ت ر�أ�صمالية

15,3334,24719,2025,367م�صاريع

410,956113,817416,051116,284جمموع الإيرادات الكلي

امل�رسوفات

295,62281,874307,43985,927�مليز�نية �العتيادية

114,46331,701119,77433,476ميز�نية �لتطوير و�صد�د �لديون

15,4434,27719,2035,367م�صاريع

425,528117,852446,416124,770جمموع امل�رسوفات الكلي

-7.3-3.5ن�شبة العجز )%(

63.955 مليار دوالر  2015 فقد بلغت ما جمموعه  ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  بال�صادر�ت  وفيما يتعلق 

2013؛ وبذلك  2014، و66.788 مليار دوالر �صنة  68.968 مليار دوالر �صنة  مقارنة مبا جمموعه 

 تكون �ل�صادر�ت قد �نخف�صت بن�صبة 7.3% �صنة 2015، بعد �أن كانت قد حققت �رتفاعاً بن�صبة %3.3
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�صنة 2014. �أما �لو�رد�ت ل�صنة 2015 فبلغت ما جمموعه 62.036 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 

72.341 مليار دوالر �صنة 2014، و72 مليار دوالر �صنة 2013؛ وبذلك تكون �لو�رد�ت قد �نخف�صت 

)�نظر  2014 ل�صنة   %0.5 بن�صبة  �رتفاعاً  حققت  قد  كانت  �أن  بعد   ،2015 �صنة   %14.2  بن�صبة 

جدول 2/9(. مع �لعلم �أن هذه �الإح�صاء�ت ال ت�صمل �لتجارة �خلارجية من �خلدمات ��صتري�د�ً وت�صدير�ً. 

ذلك  فاإن  �الإ�رش�ئيلي،  بال�صيكل  و�لو�رد�ت  �ل�صادر�ت  �حت�صاب  عند  �أنه  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

�صيحدث �ختالفاً يف �ملعطيات، �إذ �صرتتفع قيمة �ل�صادر�ت بن�صبة 0.9% �صنة 2015، وبن�صبة %2.2 

%0.5 مقد�ره  �نخفا�ص  مقابل   2015 �صنة   %6.8 بن�صبة  �لو�رد�ت  �صتنخف�ص  كما   ،2014  �صنة 

�ملرتبطة  �الإح�صائيات  �الإ�رش�ئيلي على  �ل�صيكل  قيمة  �نخفا�ص  �نعكا�ص  2014. وبالرغم من  �صنة 

يف  حت�صناً  ثمة  و�أن  �لو�رد�ت،  فاتورة  خف�ص  يف  حت�صناً  ثمة  �أن  �ملالحظ  �أن  �إال  �الأجنبية،  بالعملة 

خف�ص ن�صبة �لعجز �لتجاري �الإ�رش�ئيلي يف �صنتي 2014 و2015 )�نظر جدول 2/9(. 

77
جدول 2/9: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية 2012–2015 بالأ�شعار اجلارية

ن�شبة الفائ�س/ العجز )%(الوارداتال�شادرات

2012
243,388.5281,712.7مليون �شيكل

15.8-

63,145.373,121.4مليون دولر

2013
241,171.8259,889.5مليون �شيكل

7.8-

66,788.472,000.3مليون دولر

2014
246,481.4258,586.3مليون �شيكل

4.9-

68,967.972,341مليون دولر

2015
248,677.3241,099.6مليون �شيكل

3+
63,955.462,036مليون دولر

اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية 2012–2015 )باملليون دولر(
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ففي لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أول  جتاري  ك�رشيك  �ملعتاد  مبركزها  تتمتع  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل   وما 

�صنة 2015 بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �لواليات �ملتحدة نحو 18.127 مليار دوالر، �أي ما يثل 

28.3% من جممل �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو 18.568 مليار دوالر يف �صنة 2014 )%26.9 

�صنة  فبلغت  �ملتحدة  �لواليات  من  �الإ�رش�ئيلية  �لو�رد�ت  �أما  �الإ�رش�ئيلية(.  �ل�صادر�ت  جممل  من 

 2015 نحو 8.081 مليار�ت دوالر، �أي ما يثل 13% من جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو

8.56 مليار�ت دوالر يف �صنة 2014 )11.8% من جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية(. وُتعوِّ�ص “�إ�رش�ئيل” 

�لذي  �لتجاري،  �لفائ�ص  خالل  من  �لتجاريني،  �رشكائها  معظم  مع  �لتجاري  عجزها  كبري  حدٍّ  �إىل 

�لواليات  مع   ،2014 �صنة  دوالر  مليار�ت  و10.008   2015 �صنة  دوالر  مليار�ت   10.046 يقارب 

�ملتحدة، وهو ما يعدُّ دعماً كبري�ً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي )�نظر جدول 2/10(.

و�حتلت �ل�صني موقع ثاين �أكب �رشيك جتاري لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

و�لو�رد�ت   ،2014 �صنة  دوالر  مليار  و2.793   2015 �صنة  دوالر  مليار�ت   3.246 نحو  �إليها 

�الإ�رش�ئيلية منها 5.768 مليار�ت دوالر �صنة 2015 و5.994 مليار�ت دوالر �صنة 2014. و�حتلت 

هوجن كوجن �ملركز �لثالث، حيث بلغ حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين نحو 7.36 مليار�ت دوالر 

�صنة 2015 بينما كان 8.268 مليار�ت دوالر �صنة 2014.

�لتبادل  حجم  بلغ  حيث   ،2015 �صنة  يف  �لر�بع  �ملركز  �إىل  �ل�صابع  �ملركز  من  بريطانيا  وتقدمت 

�لتجاري نحو 6.281 مليار�ت دوالر، بعد �أن كان 6.308 مليار�ت دوالر �صنة 2014. كما �حتفظت 

�صوي�رش� باملركز �خلام�ص ليبلغ حجم �لتبادل �لتجاري نحو 5.922 مليار�ت دوالر يف �صنة 2015، 

بعد �أن كان 6.615 مليار�ت دوالر �صنة 2014 )�نظر جدول 2/10(.

هي   2015 �صنة  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن  �ل�صابقة،  �لدول  جانب  و�إىل 

 بلجيكا )2.482 مليار دوالر(، و�لهند )2.264 مليار دوالر(، وهولند� )2.145 مليار دوالر(، وتركيا

“�إ�رش�ئيل”  ��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  وماليزيا.  و�أملانيا،  وفرن�صا،  دوالر(،  مليار   1.714(

و�إيطاليا دوالر(،  مليار�ت   3.275( وبلجيكا  دوالر(،  مليار�ت   3.81( �أملانيا  فهي   2015 �صنة   منها 

)2.491 مليار دوالر(، وتركيا )2.446 مليار دوالر(، وهولند� )2.422 مليار دوالر(، و�لهند )�نظر 

جدول 2/10(.

مليار�ت   3.3( بلجيكا  هي  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن   ،2014 �صنة  يف  �أما 

مليار   2.203( و�لهند  دوالر(،  مليار   2.485( وهولند�  دوالر(،  مليار   2.756( وتركيا  دوالر(، 

منها  “�إ�رش�ئيل”  ��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  و�إيطاليا.  وماليزيا،  وفرن�صا،  و�أملانيا،  دوالر(، 

و�إيطاليا دوالر(،  مليار�ت   3.818( وبلجيكا  دوالر(،  مليار�ت   4.652( �أملانيا  فهي   2014 �صنة   يف 

و�لهند دوالر(،  مليار   2.419( وهولند�  دوالر(،  مليار   2.684( وتركيا  دوالر(،  مليار   2.784( 

)2.241 مليار دوالر( )�نظر جدول 2/10(. 
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 جدول 2/10: حجم التبادل التجاري وال�شادرات والواردات الإ�رسائيلية مع دول خمتارة

78
2014–2015 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

البلدان

الواردات الإ�رسائيلية من:ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل:حجم التبادل التجاري

201520142015201420152014

26,207.427,127.818,126.818,567.78,080.68,560.1الوليات املتحدة

9,013.78,786.93,245.72,7935,7685,993.9ال�شني

7,359.68,267.75,310.16,128.92,049.52,138.8هوجن كوجن

6,280.96,308.44,008.53,974.82,272.42,333.6بريطانيا

5,922.36,614.61,496.41,424.64,425.95,190�شوي�رسا

5,756.57,1182,481.53,299.63,2753,818.4بلجيكا

5,244.96,379.81,4351,727.83,809.94,652اأملانيا

4,567.34,903.72,1452,484.92,422.32,418.8هولندا

4,159.65,439.21,713.62,755.62,4462,683.6تركيا

4,145.24,443.22,2642,202.71,881.22,240.5الهند

3,3683,877.7877.31,093.52,490.72,784.2اإيطاليا

3,286.23,228.91,6811,668.11,605.21,560.8فرن�شا

2,130.62,456.1784.91,036.81,345.71,419.3اإ�شبانيا

1,929.22,081.5767.7787.51,161.51,294اليابان

1,716.31,985578.1627.81,138.21,357.2كوريا اجلنوبية

1,434.81,427.71,419.51,375.715.352ماليزيا

1,404.71,939.6678.3965.3726.4974.3رو�شيا

9031,103735.6922.1167.4180.9الربازيل

787.71,342.8438.3950.6349.4392.2قرب�س

30,373.536,477.313,768.114,180.916,605.422,296.4بلدان اأخرى

125,991.4141,308.963,955.468,967.962,03672,341املجموع العام
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ال�شادرات الإ�رسائيلية اإىل دول خمتارة 2015 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رسائيلية من دول خمتارة 2015 )باملليون دولر(

ل�صنتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قائمة  و�ملحاجر  بالتعدين  �ملتعلقة  �ل�صناعية  �ل�صلع  ت�صدرت 

2014 و2015؛ حيث بلغت ن�صبتها 81.5% و84.6% على �لتو�يل. وبلغت ن�صبة �صايف �ل�صادر�ت 

وتلك  �لزر�عية  �ل�صادر�ت  �أما   .2015 �صنة  و%13.5   2014 �صنة   %16.2 �ملا�ص  من  �الإ�رش�ئيلية 
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 �ملتعلقة بالغابات و�ل�صيد فبلغت ن�صبتها 2.4% �صنة 2014 و2.2% �صنة 2015 )�نظر جدول 2/11(.

 technological للتكنولوجيا  توظيفها  درجة  �إىل  ��صتناد�ً  �ل�صناعية  �ل�صادر�ت  توزيع  ولدى 

intensity فاإن �صناعات �لتكنولوجيا �لعالية �صكلت يف �صنة 2015 ما ن�صبته 50.1% من جممل هذه 

و�صناعات   ،%43.2 �ملتو�صطة  �لتكنولوجيا  �صناعات  �صكلت  بينما  �ملا�ص(،  )با�صتثناء  �ل�صادر�ت 

 .
�لتكنولوجيا �ملتدنية 79%6.7

80
جدول 2/11: ال�شادرات الإ�رسائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2013–2015 )باملليون دولر(

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة
املا�س

اأخرى
�شادرات 

مرجتعة
املجموع

اخلامامل�شقول

20131,495.246,271.96,293.72,9103.7103.6–56,870.9

20141,392.447,024.96,287.93,064.52.7105–57,667.4

20151,168.145,178.64,994.22,200.71.4116.2–53,426.8

�أما فيما يتعلق بالو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية فقد ت�صدرت �ملو�د �خلام قائمة �لو�رد�ت يف �صنتي 2014 

و%12.1،   %17.9 �لوقود  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل،  على  و%44   %39 ن�صبتها  بلغت  حيث  و2015، 

�أما �ملا�ص  13% و%14.2،  17.6% و19.5%، ومو�د �ال�صتثمار  �ل�صلع �ال�صتهالكية  وبلغت ن�صبة 

�نخفا�ص قيمة  �لتو�يل. ويعود �صبب  2014 و2015 على  12% و10.3% يف �صنتي  فبلغت ن�صبتها 

�ل�صادر�ت و�لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية من �ملا�ص النخفا�ص �لقيمة �ل�رش�ئية �لعاملية للما�ص يف �ل�صنتني 

2014–2015 )�نظر جدول 2/12(. 

وجتدر �ملالحظة �إىل �أن و�رد�ت �لوقود �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2015 بلغت نحو 7.41 مليار�ت دوالر، 

وهو ما ي�صكل تر�جعاً ن�صبته 42% مقارنة ب�صنة 2014، وُيعزى ذلك �إىل �ال�صتثمار�ت �الإ�رش�ئيلية 

Tamar يف  يف جمال ��صتخر�ج �لغاز يف حو�ص �ملتو�صط �ل�رشقي؛ حيث بد�أ �الإنتاج من حقل تامار 

�صنة 2013 بكميات تكفي “�إ�رش�ئيل” طو�ل 15–20 عاماً مقبالً.

81
جدول 2/12: الواردات الإ�رسائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2013–2015 )باملليون دولر(

ال�شنة
ال�شلع 

ال�شتهالكية
املواد اخلام

املواد 

ال�شتثمارية
الوقود

املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

201311,506.827,202.98,879.614,560.28,269.9682.671,102

201412,545.627,820.39,316.512,769.88,584.1443.371,479.6

201511,952.126,701.58,723.27,406.66,284.1234.861,302.3

دعماً  تتلقى  تز�ل  ما  �أنها  �إال  و�ملتقدمة،  �لغنية  �لدول  من  ُتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�أمريكياً �صنوياً بلغ �صنة 2015 ما جمموعه 3.11 مليار�ت دوالر من بينها 3.1 مليار�ت دوالر على 

3.115 مليار دوالر لكل  2014 و2013 ما جمموعه  �صكل منحة ع�صكرية، بينما بلغ �لدعم ل�صنتي 
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�صنة، من بينها 3.1 مليار�ت دوالر على �صكل منحة ع�صكرية �صنة 2014، وهو �ملبلغ نف�صه �ملعتمد 

ل�صنة 2013. وبذلك يبلغ ما تلقته “�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف �لفرتة 1949–2015 ما جمموعه 

نحو 124.469 مليار دوالر، ح�صب �حل�صيلة �لنهائية للتقرير �ملقدم من خدمة �أبحاث �لكوجنر�ص 

 .
82Congressional Research Services )CRS(

83
جدول 2/13: امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رسائيل” 1949–2015 )باملليون دولر(

1999–19892008–19791998–19691988–19591978–19491968–1958الفرتة

599.6727.811,426.529,933.931,551.929,374.7جمموع امل�شاعدات

املجموع2009201020112012201320142015الفرتة

2,583.92,803.83,029.23,0983,1153,1153,110124,469.3جمموع امل�شاعدات

3. املوؤ�رسات الع�شكرية: 

و2015   2014 �صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  على  �لرتقب  من  حالة  �صيطرت 

ب�صبب �الأحد�ث �جلارية على حدود “�إ�رش�ئيل” �ل�صمالية، خ�صو�صاً مع �لتدخل �لع�صكري �لرو�صي 

يف �ل�صاحة �ل�صورية، حمدثاً خلالً يف مو�زين �لقوى �أعاد خلط �الأور�ق. �أما �حلدود �جلنوبية، و�لتي 

“�لردع” هناك، حيث �أقّر قائد فرقة غزة  2014، فلم حتقق  �صهدت وقوع عدو�ن على غزة �صيف 

ف�صائل  لردع  �إمكانية  هناك  لي�ص  باأّنه   ،Itai Virov فريوف  �يتاي  �لعميد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف 

. تر�فق ذلك مع تز�يد تهديد “�ملنظمات �جلهادية 
�ملقاومة و�أن “هذه �حلرب لي�صت حرباً ر�دعة”84

�لعاملية”، �إ�صافة �إىل ذلك تز�يد تهديد �حلرب �الإلكرتونية Cyber Warfare، مع دخول عن�رش تهديد 

]�الإنرتنت[”  �لكو�بل  تلك  لقطع  عملية  لتنفيذ  “�إمكانية  من  �لتخوف  يف  متثل  �جلانب  هذ�  يف  جديد 

. كما �أ�صاب �إعالن �التفاق �لنووي بني طهر�ن و�لقوى �لعظمى يف 
85

�لتي متد “�إ�رش�ئيل” باخلدمات

2015/7/14، تل �أبيب بخيبة �أمل عبَّ عنها رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �لذي �نتقد 

. بينما �أحدثت �نتفا�صة 
86

�التفاق ب�صدة، معلناً �أنه ي�صمن طريق طهر�ن �إىل �متالك �ل�صالح �لنووي

�ل�صكاكني وعمليات �لده�ص و�إطالق �لنار �لتي نفذها فل�صطينيون يف �ل�صفة �لغربية، يف �لربع �الأخري 

من �صنة 2015، �إرباكاً لدى �صناع �لقر�ر �الإ�رش�ئيليني، وو�صعت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف حتٍد جديٍد 

مل يعهده منذ �نح�صار �نتفا�صة �الأق�صى. 

اأ. التعيينات والتغيريات الهيكلية:

�لتغري�ت  2014 بظاللها على حركة  �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة �صيف  �إخفاقات �حلرب  �ألقت 

 ،Benny Gantz جانت�ص  بني  برئا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  هيئة  بها  قامت  �لتي  و�لتنقالت 

على  �لعدو�ن  خالل  �لبية  �لعمليات  يف  �صاركت  �لتي  �لع�صكرية  �الألوية  �أ�صخم  قادة  طالت  حيث 
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 Paratroopers Brigade �ملظليني  لو�ء  بقائد  �الإطاحة  �لتغيري�ت،  قائمة  ر�أ�ص  على  كان  وقد  غزة. 

منه.  بدالً   Nimrod Aloni �ألوين  منرود  �ل�صابط  وتعيني   Eliezer Toledano توليد�نو  �إليعازر 

Ofer Vinter، ومّت  Givati Brigade عوفر فينرت  كما �صملت �حلملة �الإطاحة بقائد لو�ء جفعاتي 

عامو�ص  تعيني  �جلي�ص  قرر  كما  مكانه،   Yaron Finkelman فينكلمان  يارون  �ل�صابط  تعيني 

 هكوهني Amos HaCohen قائد�ً جديد�ً للو�ء ناحال Nahal Brigade مكان �للو�ء �أوري جوردين

.
87Ori Gordin

ومتت �الإطاحة بقائد لو�ء كفري Kfir Brigade �آ�رش بن لولو Asher Ben Lulu، حيث خلفه يف 

قيادة �للو�ء قائد منطقة �خلليل �الأ�صبق غاي حزوت Guy Hazot. و�صملت �لتنقالت �أي�صاً �الإطاحة 

كقائد  Dan Neuman نويان  د�ن  تعيني  مّت  حيث  �ملدرعات  �صالح  يف  و188   7 �للو�ئني   بقائدي 

 Nir يف حني مّت تكليف �ل�صابط نري بن د�فيد ،Nadav Lotan للو�ء 188 ليخلف بذلك ند�ف لوتان

. ويف 2014/9/18، مّت ترقية �لعميد 
88Tomer Ifrah لقيادة �للو�ء 7  خلفاً لتومري يفر�ح Ben-David

هرت�صي هليفي Herzi Halevi لرتبة لو�ء وتعيينه رئي�صاً ل�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان( 

، �لذي ��صتلم مهام من�صب قائد �ملنطقة �لع�صكرية 
89Aviv Kochavi Aman خلفاً الأفيف كوخايف 

.
90Yair Golan ل�صمالية يف 2014/11/2، خلفاً للجرن�ل يائري جوالن�

ويف 2014/12/14، �صادقت �حلكومة على تعيني نائب رئي�ص هيئة �أركان �جلي�ص، �للو�ء غادي 

�آيزنكوت مهام من�صبه  Gadi Eisenkot، خلفاً لرئي�ص �الأركان بني جانت�ص، وقد ت�صلم  �آيزنكوت 

. مل ينتظر �آيزنكوت �أن يتوىل مهام من�صبه، بل قام بتنفيذ هذه �لتعيينات 
ر�صمياً يف 912015/2/16

 Depth �لعمق  جلبهة  كقائد  للخدمة   Tal Russo رو�صو  طال  �جلرن�ل  �أعاد  فقد  جانت�ص،  عهد  يف 

Tamir Hayman، رئي�ص لو�ء  2015/1/25 برتفيع �لعميد تامري هايان  Command، كما قام يف 

�لكليات  رئا�صة  توليه  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صمال،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيادة  �إىل  و�لتوجيه،  �لتدريب 

.
92

�لع�صكرية

�إن�صائها،  41 عاماً على  �لدرزية، بعد   Herev Battalion �آيزنكوت حّل كتيبة حريف  وقد قرر 

 .
93

على �أن يتفرق جنود �لكتيبة على �لوحد�ت �لع�صكرية �ملختلفة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

Yossi Cohen رئي�صاً جديد�ً جلهاز  2015/12/7، عن تعيني يو�صي كوهني  و�أعلن نتنياهو، يف 

Tamir Pardo �لذي �نتهت واليته يف كانون �لثاين/ يناير  Mossad بدالً من تامري باردو  �ملو�صاد 

2016، وتوىل كوهني ما يعرف بـ“جمل�ص �الأمن �لقومي National Security Council”، وقد عمل 

. كما قام �جلي�ص بت�صكيل كتيبة �صيفان Sayfan تابعة لـ“وحدة 
94

�صابقاً يف جهاز �ملو�صاد لعدة �أعو�م

.
�لهند�صة”، مهمتها مو�جهة “�ملو�د �لنووية و�لكيماوية و�لبيولوجية على �لياب�صة”95
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ب. القوى الب�رسية:

مع مقارنة  �ملنتحرين  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  جنود  عدد  يف  �رتفاعاً   2015–2014 �صنتا   �صجلت 

�صنة 2013، فقد ذكر �جلي�ص �أن �صنة 2015 �صجلت �نتحار 15 جندياً، 10 منهم كانو� �صمن �خلدمة 

. �أما بخ�صو�ص حاالت 
، مقارنة بـ 15 جندياً �نتحرو� �صنة 2014، و7 جنود �صنة 972013

96
�الإلز�مية

�صهدت   ،2014 �صنة  �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  معطيات  ذكرت  فقد  �لع�صكرية،  �خلدمة  من  �لتهرب 

 .
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ت�صجيل نحو 1,900 متهرب من �خلدمة و2,700 فاّر منها

طوبولن�صكي  حجاي  �جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �لب�رشية  �لطاقة  �صعبة  رئي�ص  وك�صف 

Hagai Topolansky، �أن نحو 50% من �الإ�رش�ئيليني ال يتجندون للجي�ص، ن�صفهم غري م�صمولني 

 .
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باخلدمة �لع�صكرية �الإلز�مية، و�لن�صف �الآخر يتهرب بذريعة �لدين

2015 غطت �لفرتة منذ بد�ية  و�أظهرت معطيات للجي�ص �الإ�رش�ئيلي يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

عاماً   18 �أعمارهم  تبلغ  ممن  �لذكور  من   %50 �أن  �الإح�صائية،  ن�رش  تاريخ  وحتى   2015 �صنة 

�ل�صبان  �نخف�صت ن�صبة جتنيد  250%، فيما  �لفتيات فارتفع بن�صبة  �أما جتنيد  يتجندون للجي�ص، 

�لبدو بـ 50%، و�صجلت �لطائفة �لدرزية ن�صبة 88% وهي �لن�صبة ذ�تها �لتي �صجلها �لرجال �ليهود 

.
100

من �أبناء �لطائفة �الأثيوبية

  Tzabar battalion ت�صبار  كتيبة  قائد  �أقيل   2014/12/24 ففي  �الأخالقي،  �مل�صتوى  على  �أما 

ومل   .
101

مبجند�ت �جلن�صي  بالتحر�ص  �ملتهم   ،Liran Hajbi حاجبي  لري�ن  جفعاتي  للو�ء  �لتابعة 

علن عن �الإطاحة بثمانية يحملون رتبة 
ُ
ي�صلم جهاز �ل�رشطة من ق�صايا ف�صاد، ففي 2015/1/27، �أ

 .
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لو�ء متورطني يف تلقي ر�صاوى و�عتد�ء�ت جن�صية خالل �صنة ون�صف �ل�صنة من ن�رش �خلب

 Menashe  للو�ء مينا�صه �أربيف� ،Lahav 433 كما �عتزل قائد وحدة �لتحقيق الهاف 433 �أو

لو�ء  �رشطة  قائد  �أما   .
103

هد�يا بتلقيه  لال�صتباه   2014 فب�ير  �صباط/  يف  �ل�رشطة  من   Arbiv

 ،2014 �صبتمب  �أيلول/  يف  مببادرته  �عتزل  فقد   ،Bruno Stein �صتاين  برونو  �لو�صطى،  �ملنطقة 

. ويف
104

لزبائنه �إغالق ملفات  لل�رشطة مقابل  باإعطاء ر�صاوى  عليه �صبهات   ب�صبب عالقته مبحامٍ 

كوهني كوبي  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  قائد  �عتزل   2015 يناير  �لثاين/   كانون 

Kobi Cohen لال�صتباه باإقامته عالقة مع �إحدى مروؤو�صاته. كما خ�صع نائب �ملفت�ص �لعام �للو�ء 

ني�صيم مور Nissim Mor، للتحقيق يف 2015/1/26 بتهمة ممار�صة عالقات جن�صية مع ثماين ن�صاء 

 .
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حتت �إمرته

يف  �جلن�صي  �العتد�ء  حاالت  �أن   ،2015/4/28 يف  ن�رشت  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  معطيات  وبينت 

�صفوف �جلي�ص يف ت�صاعد م�صتمر يف �ل�صنو�ت �الأخرية، وح�صب �ملعطيات فقد قدمت 777 �صكوى 

�عتد�ء جن�صي يف �صنة 2012، بينها 511 �صكوى ذ�ت �صلة باملالحقة �جلن�صية، ويف �صنة 2013 �رتفع 
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561 �صكوى ذ�ت �صلة باعتد�ء�ت جن�صية د�خل �جلي�ص، ويف  930 �صكوى، بينها  �إىل  �لعدد لي�صل 

.
106

�صنة 2014 �رتفع �لعدد مرة �أخرى، لي�صل �إىل 1,073 �صكوى

جندي  �ألف   20 قر�بة  �أن  عن  �لنقاب   ،2015/6/10 يف  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وك�صفت 

�إ�رش�ئيلي ُي�صجنون �صنوياً، 71% منهم ب�صبب �لتهرب و�لتغيب من �خلدمة، و21% منهم يحاكمون 

.
107

بتهم “خرق �الن�صباط”، و�لبقية بتهم جنائية

ج. خطط وتوجهات ع�شكرية: 

على  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �ملحيطة  و�الإقليمية  �لعربية  �لبيئة  يف  �جلارية  و�لتحوالت  �الأحد�ث  �أثرت 

تتح�صب  “�إ�رش�ئيل”  فباتت  �الإ�رش�ئيلية؛  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  وتوجهات  وخطط  ��صرت�تيجيات 

ملجابهة م�صتقبلية مع قوى ع�صكرية متتلك �لفاعلية وال تاأخذ �صكل �جليو�ص �لنظامية، على غر�ر 

طريق  عن  معها،  �ملو�جهة  خالل  �حل�صم  �إمكانية  ت�صعف  حيث  �لن�رشة؛  وجبهة  د�ع�ص  تنظيم 

�لو�صائل و�خلطط �لع�صكرية �لتقليدية �لتي مترَّ�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عليها، ور�كم قوته و�صّكل 

بنيته وهيكليته منذ تاأ�صي�صه على �أ�صا�صها. �أ�صف �إىل ذلك �لقدر�ت �لع�صكرية �ملت�صاعدة وتكتيكات 

�إد�رة �ملعركة �لتي باتت تتمتع بها حركات �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة وحزب �هلل يف لبنان، 

و�لتي باتت يف �ل�صنو�ت �الأخرية، �لتهديد �ال�صرت�تيجي �الأكب للكيان �الإ�رش�ئيلي، بعد خروج معظم 

�جليو�ص �لعربية من د�ئرة �لتهديد �الفرت��صية لـ“�إ�رش�ئيل”، من �لناحية �لنظرية على �الأقل.

عن  ر��صية  غري  منها  خرجت   ،2014 �صيف  غزة  قطاع  مع  حرب  يف  “�إ�رش�ئيل”  دخول  ومع 

منجز�تها �لردعية و�لع�صكرية، و�أدت �إىل ن�صوب �رش�ع بني �مل�صتوى �لع�صكري ومعها وز�رة �لدفاع 

وبني وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية حول حجم �مليز�نية �لع�صكرية، بعد حماولة وز�رة �ملالية من خالل 

تو�صيات جلنة لوكر Locker Committee �لتي �صكلتها، فر�ص �رشوط وقيود على مو�زنة وز�رة 

�الحتياطية  �لقو�ت  عديد  بخف�ص  طالبت  حيث  �الإ�رش�ئيلي؛  �جلي�ص  بنية  مرة،  الأول  م�صت  �لدفاع 

برئي�ص  دفع  ما   ،
108

�جلي�ص وتدريبات  بر�مج  على  �مل�صاريف  برت�صيد  طالبت  كما  و�لنظامية، 

2015/7/20، وذلك  Gideon Plan يف  �إىل �الإعالن عن خطة جدعون  �آيزنكوت  هيئة �الأركان غادي 

 ��صتباقاً لن�رش تو�صيات لوكر �لتي ن�رشت يف �ليوم �لتايل. وقد ت�صمنت خطة جدعون ت�رشيح قر�بة

�خلم�ص  �ل�صنو�ت  خالل  �لد�ئمة،  باخلدمة  �صابط  �ألف  و25  �الحتياط،  قو�ت  من  جندي  �ألف   100

قوة  تعزيز  نحو  �الجتاه  ��صتمر�ر  مقابل  يف  مدفعية،  وكتائب  مدرعات  �ألوية  و�إغالق  �ملقبلة، 

�ال�صتخبار�ت و�حلرب �الإلكرتونية )�ل�صايب( و�صالح �جلو، كما تهدف هذه �خلطة �إىل تق�صري مدة 

.
109

�ال�صتعد�د للحرب لت�صبح يوماً و�حد�ً وحتى �صاعات بدالً من �أيام معدودة

ويف �صياق ما تقدم، قرر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف 2015/7/6، ت�صكيل فرقة كوماندو خا�صة تكون 

قادرة على مو�جهة �الأ�صاليب �لقتالية �لتي ت�صتخدمها �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة وحزب �هلل، 

.
وذلك بعد �أن تبني للجي�ص وجود فجو�ت كبرية يف جاهزيته للقتال باأ�صلوب “حرب �لع�صابات”110
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ويف �أيار/ مايو 2015 قرر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ��صتحد�ث وحدة ملعرفة عمق �أر�ص �لعدو تت�صف 

بال�رشعة لتنفيذ مهام �رشية وخطرية خالل �ملعركة، بح�صب �صحيفة معاريف، وقالت �ل�صحيفة �إن 

هذه �لوحدة جاءت كنوع من ��صتخال�ص �لعب من �حلرب على قطاع غزة يف �صيف 2014 �لتي ُدمر 

.
111

خاللها �أكرث من 45 دبابة ومدرعة تابعة للجي�ص

�آيزنكوت،  غادي  �الأركان  رئي�ص  قرر  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  تاريخ  يف  م�صبوقة  غري  خطوة  ويف 

تعميم وثيقة ع�صكرية رفيعة تعرِّف “��صرت�تيجية �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي”، وحتدد �أهد�فه �لع�صكرية 

وطرق حتقيقها. وتك�صف �لوثيقة و�لتي ُعرفت �أي�صاً بـ“عقيدة �آيزنكوت”، على �ملالأ، عن �الأهد�ف 

وعن  �الإ�صالمية،  �لتنظيمات  مو�جهة  على  ترتكز  �لتي  �حلا�رش  يف  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لع�صكرية 

وديوقر�طية.  يهودية”  “دولة  “�إ�رش�ئيل”  على  �حلفاظ  يف  و�ملتمثلة  للجي�ص  �لقومية  �الأهد�ف 

لبنان  يف  �الأهد�ف  من  �الآالف  ع�رش�ت  م�صبقاً،  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �صيحدد  �لوثيقة،  هذه  و�صمن 

.
112

وغزة ل�رشبها يف وقت ق�صري، يف �الأيام �الأوىل من �حلرب �لقادمة

وح�صب �لوثيقة، فاإن �أعد�ء “�إ�رش�ئيل” يف �حلا�رش لي�صو� دوالً جماورة تهدد بالهجوم عليها من 

كل جانب، �إمنا �لتنظيمات �الإ�صالمية مثل د�ع�ص، وحركة حما�ص وحزب �هلل على وجه �خل�صو�ص. 

��صتخد�م قو�ت  �أي  “�لتف�صيل”،  �لنافذ يف �ال�صرت�تيجية هو  �ملبد�أ  �لقتال،  ��صرت�تيجية  ومن جانب 

�آخر ب�رشعة، بدالً من  �إىل  �لتنقل من مكان  ع�صكرية تعتمد على و�صائل قتالية متطورة وباإمكانها 

�ال�صرت�تيجية  وفق  �لع�صكرية  �لقيادة  وتتوقع  مكان.  كل  يف  ع�صكرية  قو�ت  وجود  على  �العتماد 

.
113

�جلديدة �أن يهاجم �جلي�ص �آالف �الأهد�ف يف �الأيام �الأوىل للحرب

غادي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قرر  �الإلكرتونية،  للحرب  �ال�صتعد�د�ت  �صياق  ويف 

�آيزنكوت، �إعادة تنظيم بنية �حلرب �الإلكرتونية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جمدد�ً؛ بحيث يتم �إقامة ذر�ع 

لها ب�صكل مماثل للذر�عني �لبحري و�جلوي، وتكون م�صوؤولة عن تفعيل �لقوة بكل ما يرتبط مبجال 

.
114

�ل�صبكة �لعنكبوتية

د. املناورات الع�شكرية:

ويف جمال �ملناور�ت و�لتدريبات �لع�صكرية، �نعك�صت �الأحد�ث و�لتحوالت �لع�صكرية و�الأمنية 

وقد  و2015،   2014 �صنتي  خالل  �لع�صكرية  �ملناور�ت  و�أهد�ف  بر�مج  على  بـ“�إ�رش�ئيل”  �ملحيطة 

بحيث  �ل�صاملة؛  و�ملناور�ت  �لتدريبات  على  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  تركيز  خالل  من  ذلك  �أثر  ظهر 

�إدخال  �إىل  باالإ�صافة  و�جلو،  و�لبحر  �لب  الأ�صلحة  تتبع  وفرق  �ألوية  �لو�حدة  �ملناورة  يف  ت�صرتك 

�أقيمت  �لتي  تقنيات وحتديات �حلرب �الإلكرتونية يف �العتبار. وقد بدت هذه �ملناور�ت خ�صو�صاً 
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خالل �صنة 2015، كاأنها ترجمة لعقيدة رئي�ص �الأركان �آيزنكوت، كما متثلت فيها تو�صيات “خطة 

جدعون” ب�صكل كبري، فيما يبدو �نعكا�صاً لت�صور �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية لطبيعة �حلروب و�لتحديات 

�لع�صكرية و�الأمنية، �لتي �صتو�جهها “�إ�رش�ئيل” يف �ل�صنو�ت �لقادمة.

 وك�صفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت، يف 2014/3/8، عن �أن مناورة ع�صكرية م�صرتكة ل�صالح 

نوع من  مروحيات  فيها  ��صتخدمت   2014/3/7 يف  �نتهت  �الأمريكي  ونظريه  �الإ�رش�ئيلي   �جلو 

و�لهبوط  �الإقالع  على  �لقدرة  جتمع  �لتي  �ل�صنع،  �أمريكية   V-22 Osprey �أو�صبي  يف-22 

�صيناريوهات ت�صعيد حمتملة يف تدريباً حول  �أجرى �جلي�ص   2014/4/24 . ويف 
115

 ب�صكل عمودي

�جلبهة  حتديات  ملو�جهة  �لبالد  �صمال  يف  مناورة  �أجرى   ،2015/1/23 يف  �أما   .
116

�لغربية �ل�صفة 

. ويف �آذ�ر/ مار�ص 2015، �أجرى متريناً هدفه �لتعامل مع �صيناريوهات عدة، منها �ندالع 
117

�ل�صمالية

.
118

مو�جهات و��صعة يف �ل�صفة �لغربية

وقد �أجرى �جلي�ص يف �صنة 2015، �صل�صلة تدريبات ع�صكرية مكثفة، حتاكي �صيناريو �ال�صتيالء 

. و�أجرى 
119

�أّي مو�جهة م�صتقبلية مع حركة حما�ص يف غزة �لفل�صطيني يف  �ل�صاحلي  �لقطاع  على 

�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي مناور�ت ع�صكرية م�صرتكة، يف ني�صان/ �إبريل 2015، يف �الأجو�ء �ليونانية 

 S-300 �أو  �أ�ص-300  �إىل حماكاة مو�جهة �صو�ريخ منظومة  �أنها هدفت  14 يوماً، يبدو  على مد�ر 

�أ�صبوعاً كامالّ من �لتدريبات �صملت مهمة  �أنهى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،   ،2015/5/8 . ويف 
120

�لدفاعية

.
121

�جتياز �حلدود مع �الأردن و�صورية

و�أجرت �جلبهة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية مناورة يف �لفرتة 2015/5/31–2015/6/4، مب�صاركة �أكرث 

�صقوط  حتاكي  �الإنقاذ،  ومنظمات  �ملختلفة  �حلكومية  �لوز�ر�ت  جانب  �إىل  حملية  �صلطة   240 من 

 ،2015/6/2 يف  �نطلقت  كما   .
122

�هلل حزب  مع  م�صتقبلية  مو�جهة  يف  يومياً  �صاروخ  �ألف  من  �أكرث 

توقعات  وفق  �لتدريب  �صيناريو  بناء  مّت  حيث   ،Turning Point 15 �أو   15 حتول  نقطة  مناور�ت 

وخ�صو�صاً  �أحد�ث،  من  �ملنطقة  ت�صهده  ما  ظّل  يف  �الأو�صاع  تطور  الحتماالت  وع�صكريني  �أمنيني 

 Exercise Red Flag كما جرت يف �لواليات �ملتحدة يف �صنة 2015 مناورة �لعلم �الأحمر .
123

�صورية

�أجرى  كما   .
124

و�ل�صنغافورية و�الأردنية  و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �جلو  �أ�صلحة  مب�صاركة  �جلوية 

�جلي�صان �الإ�رش�ئيلي و�الأملاين يف �لن�صف �لثاين من �صنة 2015، يف “�إ�رش�ئيل”، تدريبات م�صرتكة 

.
125

على �لقتال، تت�صمن �حتالل مدينة تبدو كمدينة فل�صطينية، و�صفت باأنها �الأكب بني �جلي�صني

هـ. منظومات ال�شواريخ:

�لليزر �صكاي �صيلد لنظام  2014/2/25 عن جتربة ناجحة  �الإ�رش�ئيلية يف  �لدفاع   �أعلنت وز�رة 

�لطائر�ت  حلماية  �ُصمم  لل�صو�ريخ،  م�صاد  دفاعي  نظام  وهو   ،Skyshield �ل�صماء(  )درع 

.
126

�لتجارية
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بطاريات  �أربع  لـ“�إ�رش�ئيل”  قدمت  �أملانيا  �إن  يعلون  مو�صيه  �لوزير  قال   ،2015/5/11 ويف 

جهات  ترى   ،Iron Dome �حلديدية  �لقبة  منظومة  يخ�ص  وفيما   .
127Patriot باتريوت  �صو�ريخ 

 ،2014 �صيف  غزة  عدو�ن  خالل  �صجلت  �ملنظومة  �أن  �لع�صكرية،  �لقياد�ت  مقدمتها  يف  �إ�رش�ئيلية 

م�صد�قيتها  يف  �أخرى  �إ�رش�ئيلية  جهات  ت�صّكك  بينما  كبرية،  بن�صبة  غزة  �صو�ريخ  بتحييد  جناحاً 

منظومة �عرت�صت  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  ر�صمية  �أرقام  ففي  �ال�صرت�تيجي.  �ملنظور  يف   وجدو�ها 

�لقبة �حلديدية قر�بة 90% من �لقذ�ئف �لتي ��صتهدفتها خالل عدو�ن غزة 2014، من بينها �صو�ريخ 

 Makor Rishon ور�أى تقرير ل�صحيفة ماكور ري�صون .
128

طلقت باجتاه �لقد�ص ومنطقة تل �أبيب
ُ
�أ

�لعبية، نقالً عن م�صوؤول ع�صكري �إ�رش�ئيلي رفيع �مل�صتوى، �أن حركة حما�ص قامت على �الأرجح 

بـ“��صتخال�ص �لنتائج” من حرب 2014، و�أدركت �أن �لقبة �حلديدية جنحت يف �حلد من قدرتها على 

“�إ�رش�ئيل”، من خالل ��صتخد�م �صو�ريخ متو�صطة �ملدى وبعيدة �ملدى؛ ما  �لت�صبب باإ�صابات يف 

دفع �حلركة �إىل �لرتكيز على �إنتاج �ل�صو�ريخ ق�صرية �ملدى.

ويف مقابل حمالت �ملديح و�لثناء على �لقبة �حلديدية، �نتقد �ملحلل �لع�صكري و�لطيار �ل�صابق يف 

�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي روؤوفني بدهت�صور Reuven Pedatzur هذه �ملنظومة، وقال يف مقال ن�رش 

يف �صحيفة هاآرت�ص، �إن نتائج �أبحاث خبريين �إ�رش�ئيلينْي و�آخر �أمريكي مبجال �لدفاع �ل�صاروخي 

�ملقاومة  �أطلقتها  �لتي  �ل�صو�ريخ  من  فقط   %5 �عرت��ص  يف  �حلديدية  �لقبة  جناح  على  دلت 

و�أما   .
1292014 غزة  عدو�ن  نهاية  يف  �الحتالل  جي�ص  �أعلن  كما  منها،   %84 ولي�ص  �لفل�صطينية، 

“جائزة  Mordechai Shefer، �حلائز على  �ملهند�ص �ملخت�ص ب�صناعة �ل�صو�ريخ مردخاي �صيفر 

�أمن �إ�رش�ئيل”، فقال �إن منظومة �لقبة �حلديدية هي �أكذوبة و�أن ما ين�رشه �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن 

جناح �ملنظومة يف �عرت��ص عدد كبري من �لقذ�ئف �ل�صاروخية ما هو �إال خدعة، وقال �إن �النفجار 

. ويف هذ� �ل�صياق �عرتف قائد �صالح �جلو 
130

�لذي يعقب �إطالق �لقذ�ئف ما هو �إال عملية تدمري ذ�تية

�الإ�رش�ئيلي �أمري �إي�صل Amir Eshel، باأن منظومة �لقبة �حلديدية لن يكون مبقدورها توفري حماية 

.
131

تامة لالإ�رش�ئيليني، متوقعاً �أن يت�صبب ذلك بخيبة �أمل للجمهور

�ملقاومة،  ل�صو�ريخ  �لت�صدي  يف  �ملنظومة  هذه  وف�صل  جناح  عن  �حلديث  عن  �لنظر  وبغ�ص 

�ل�صماء وتعطيل حركة �ملالحة �جلوية من و�إىل مطار �ل�صو�ريخ كانت كافية الإغالق  �أن هذه   غري 

بن جوريون Ben-Gurion يف �للد لعدة �أيام خالل �حلرب، ويف مقال ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص يتفق 

�أن�صار  Uri Misgav مع ع�صكريني يف �الحتياط وم�صوؤولني �صيا�صيني من  �أوري م�صجاف  �ملعلق 

فكرة “�لهجوم و�الجتياح حتى �لن�رش”، يف قولهم �إن �ملنظومة ت�صهم يف �رتكاب خطاأ ��صرت�تيجي 

يكمن باالكتفاء بالدفاع �أمام �ملقاومة �لفل�صطينية دون ح�صم و�نت�صار.
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�لذي   Yossi Melman ميلمان  يو�صي  �ال�صرت�تيجية  لل�صوؤون  �ملحلل  م�صجاف  مع  يتفق  كما 

مل  �حلديدية  �لقبة  �أن  مو�صحاً  فح�صب،  �لدفاعية  باالأنظمة  يتاأتى  ال  �حلروب  يف  �النت�صار  �إن  قال 

توفر حالً لقذ�ئف �لهاون Mortar ق�صرية �ملدى �لتي ت�صببت مبقتل �لعديد من �جلنود خالل حرب 

؛ وكنتيجة لذلك، �بتكر �جلي�ص 
132

2014، و�أ�صابت �لع�رش�ت منهم، �إ�صافة الإ�صابة ع�رش�ت �ملدنيني

�الإ�رش�ئيلي منظومة ر�ز Raz وهي عبارة عن ر�د�ر متطور، يعطي تنبيهاً ل�صكان �لغالف ملدة خم�ص 

.
133

ثو�ين قبل �صقوط �لقذيفة

�أجرت عدة  �أبيب  �أن تل  �إال  �لقبة،  �إىل منظومة  �لتي ُوجهت  �لقا�صية  �لرغم من �النتقاد�ت  وعلى 

دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن  كما   ،
1342015 �صنة  ناجحة  �إنها  قالت  جتارب 

2015 �أنه �صين�صب منظومة �لقبة �حلديدية العرت��ص �ل�صو�ريخ على منت �لبو�رج �حلربية حول 

�أعلنت  . مبو�ز�ة ذلك 
135

للت�صدي الأي ق�صف حمتمل �ملتو�صط،  �لبحر  �لغاز يف  �لتنقيب عن  حقول 

منظومة  على  �عرت��ص  جتارب  �صل�صلة  �أجرت  �أنها   ،2015/12/21 يف  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة 

 Arrow �ل�صهم )حيت�ص(  �أجريت جتربة ناجحة ملنظومة  . كما 
136Magic Wand �ل�صحرية  �لع�صا 

.
)Hetz( يف 1372015/12/10

�صارع  ،2014 عدو�ن  �نتهاء  قبيل  �حلديدية  �لقبة  �صو�ريخ  من  كبرية  كميات  نفاذ   وبعد 

مليون   225 بقيمة  مايل  دعم  حزمة  �إقر�ر  �إىل   ،2014/8/2 يف  �الأمريكي   Congress �لكوجنر�ص 

ملجل�ص  �لتابعة  �مل�صلحة  �لقو�ت  جلنة  �صادقت   ،2015/4/30 ويف  �حلديدية.  �لقبة  لدعم  دوالر 

على   US House of Representatives Armed Services Committee �الأمريكي  �ل�صيوخ 

 منح “�إ�رش�ئيل” نحو 474 مليون دوالر من �أجل تطوير �أنظمة �لدفاع �ل�صاروخي، جاءت بو�قع:

وحيت�ص،  �ل�صحرية  �لع�صا  ملنظومتي  دوالر  مليون  و165  �حلديدية،  للقبة  دوالر  مليون   41.1

مكافحة جمال  يف  و�لتطوير  �لبحث  �أجل  من  دوالر  مليون   267.6 تخ�صي�ص  على  �صادقت   كما 

 .
138

�الأنفاق، وتطوير منظومات للك�صف �ملُبّكر عن �الأنفاق

و. التَّ�شلح وجتارة ال�شالح:

بعد �أكرث من �أربعني عاماً من خدمة طائرة �لتدريب �صكاي هوك Skyhawk �الأمريكية �ل�صنع، 

ت�صلم �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي يف 2014/3/21، طائرة �لتدريب �الإيطالية من طر�ز اليف Lavi، وهي 

.
�الأوىل من بني ثالثني طائرة �أو�صى عليها، ومن �ملقرر �أن يت�صلمها خالل �صنة 1392016

�أنه بد�أ يتلقى قذ�ئف هاون �إ�رش�ئيلية �ل�صنع �صديدة   ،2014/4/3 و�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف 

�لبحرية  �صالح  تزويد  مّت   ،2014 �صنة  ويف   .
140GPS �أ�ص  بي  جي  توجيه  باأجهزة  مزودة  �لدقة، 

�إنها �صت�صكل  Adir، قيل  �أدير  �الإ�رش�ئيلي باأجهزة ر�د�ر �إ�رش�ئيلية �ل�صنع متطورة جد�ً من طر�ز 

. وك�صفت �صحيفة وورلد تريبيون 
141

رد�ً ناجعاً على �صو�ريخ ياخونت Yakhont �لرو�صية �ل�صنع
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World Tribune �الأمريكية يف 2014/8/29، �لنقاب عن �أن “�إ�رش�ئيل” خ�ص�صت ميز�نية ت�صل �إىل 

مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  تلقى  كما   .
142

�الأنفاق ملكافحة  منظومة  لبناء  دوالر  مليون   750

يعلون، دعماً من حكومته بقيمة ملياَري دوالر ل�رش�ء �ملعد�ت �حلربية كافة، �ملو�فق عليها من ِقبل 

.
143

وز�رة �لدفاع �الأمريكية )�لبنتاجون( Pentagon، من بينها طائر�ت �أمريكية من نوع �أو�صبي

نها من �خرت�ع جهاز �أكو� �صيلد  و�أعلنت �رشكة �إنتاج �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية د�صيت DSIT عن متكُّ

 .
144

AquaShield، ملو�جهة ت�صلل قو�ت �لكوماندوز �لبحري

على للح�صول  و��صنطن  مع  �تفاق  �إىل  تو�صلت  �أنها   ،2015/2/22 يف  “�إ�رش�ئيل”   و�أعلنت 

�إ�رش�ئيليون �ل�صفقة  F–35. وعّد مر�قبون  �أو  �إ�صافية من نوع �أف–35  �أمريكية  14 طائرة مقاتلة 

�لبلدين ال تتاأثر باالأزمة يف �لعالقات بني نتنياهو  �أن �لعالقات �الأمنية و�لع�صكرية بني  تاأكيد�ً على 

.
145

و�لرئي�ص بار�ك �أوباما

وك�صفت م�صادر �إ�رش�ئيلية �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يتبنى خطة جديدة لتطوير قدر�ته �الإلكرتونية 

�لقتال.  له معلومات و�صور�ً حيوية خالل  يوفر  ��صطناعياً  قائد كتيبة قمر�ً  ومبوجبها يتلك كل 

و�صي�صتخدم �جلي�ص هذه �لتكنولوجيا يف مهمات عملياته، منها �لبحث عن �الإ�رش�ئيليني �ملفقودين، 

�جلي�ص  �أركان  هيئة  مقر  من  �ملبا�رش  �لبث  خالل  من  �لعمليات  ومتابعة  �ل�صالح،  تهريب  و�إحباط 

�الإ�رش�ئيلي. و�صبق �أن ��صتخدمت هذه �الأقمار �ال�صطناعية ب�صكل و��صع خالل عدو�ن غزة 2014، 

.
بهدف تاأمني معلومات مهمة عن غزة، ولذ� هناك من �أ�صماها “�حلرب �ل�صبكية �الأوىل”146

من  �ملدّرعة  �جلند  ناقلة  �إنتاج  تو�صيع  على   ،2015/5/5 يف  �إ�رش�ئيلية،  وز�رية  جلنة  و�صادقت 

طر�ز منر Namer، و�لتي �صيتم تزويدها بـ“معطف �لريح Windbreaker” وهي منظومة حلماية 

. ويف �صنة 2015 طورت �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية، ر�د�ر 
147

�ملدّرعات و�لدبابات من �لقذ�ئف

�ألرت� – �صي1 �أو ULTRA–C1 ي�صتطيع �كت�صاف �الأهد�ف �لتي تبعد على مدى 500 كم وحتى �آالف 

. وذكرت �صحيفة �جلريوز�ليم بو�صت 
�لكيلومرت�ت، وكذلك �الأقمار �ل�صناعية �لتابعة لـ“�لعدو”148

The Jerusalem Post �أن قيادة �جلي�ص قررت �إحالة �لدبابات من نوع مريكافا 2 �أو Merkava 2 �إىل 

�لتقاعد، وحتويلها �إىل ناقالت جند، بعد ف�صل �لناقالت �ل�صابقة يف �حلرب �الأخرية على غزة �صيف 

 .
1492014

دولفني  طر�ز  من  غو��صة  �أملانيا  من  �الإ�رش�ئيلي  �لبحرية  �صالح  ت�صلّم   2015/12/17 ويف 

يف حيفا  ميناء  و�صلت  و�لتي  �لغو��صة،  وهذه   .Rahav رهاف  �صميت 
ُ
�أ و�لتي   ،Dolphin 

كانون �لثاين/ يناير 2016، هي �خلام�صة من طر�زها و�لتي مثّلت �نتقال �صالح �لبحرية �الإ�رش�ئيلي 

هذه  متلكه  ملا  �لثانية”،  �لنووية  �ل�رشبة  “��صرت�تيجية  ع�رش  �لبع�ص  عدَّه  �آخر،  �إىل  ع�رش  من 

.
150

�لغو��صات من قدرة على �إطالق �صو�ريخ حتمل روؤو�صاً نووية
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فقد  مهماً،  تطور�ً  و�لهند  “�إ�رش�ئيل”  بني  و�لع�صكرية  �الأمنية  �لعالقة  �صهدت  �أخرى،  جهة  من 

�أعلن مو�صيه يعلون �أن حكومته �صتعزز �لتعاون �الأمني مع �لهند. وجاء هذ� �الإعالن ُبعيد لقاء عقده 

يعلون مع رئي�ص �حلكومة �لهندية نارندر� مودي Narendra Modi يف ظّل �أحاديث عن �إبر�م �صفقات 

ت�صليحية وتكنولوجية بقيمة 1.5 مليار دوالر. و�أ�صار يعلون يف �جتماع عقده مع رئي�ص �حلكومة 

��صتمر�ر  ننتظر  و“�أننا  �لهند  مع  �لتعاون  بتو�صيع  وز�رته  رجال  �أمر  �أنه  �إىل  نيودلهي،  يف  �لهندية 

تبادل �خلب�ت و�لتكنولوجيا، و�الإنتاج يف �لهند”. وقد �أعلنت �رشكة رفائيل لل�صناعات �لع�صكرية 

�ملتطورة Rafael Advanced Defence Systems �أنها وّقعت �تفاقاً للتعاون مع جمموعة كلياين 

Kalyani group �لهندية، يف �إطاره �صيتم يف �لهند عب �رشكة م�صرتكة �صتقام لهذ� �لغر�ص، �إنتاج 

ق�صم من منظومات �ل�صو�ريخ �لتي تعاقدت �لهند، على �رش�ئها من “�إ�رش�ئيل”. وجرى �الإعالن عن 

. وك�صف يعلون �أن �لعالقة �الأمنية بني 
�أن �ل�رش�كة تتم بن�صبة 51% للهند و49% لـ“�إ�رش�ئيل”151

.
152

“�إ�رش�ئيل” و�لهند �أ�صبحت يف �لعلن بعد �صنو�ت ظلت خاللها يف �خلفاء

�أن  �الإ�رش�ئيلية،  �لدفاع  لوز�رة  تقرير  ذكر  فقد  �الإ�رش�ئيلية  �الأ�صلحة  �صادر�ت  بخ�صو�ص  �أما 

�نخفا�صاً طر�أ على �ل�صادر�ت بقيمة مليار دوالر �صنة 2014 قيا�صاً ب�صنة 2013، لكن �رتفاعاً طر�أ 

على �صادر�ت �الأ�صلحة بن�صبة 40% �إىل دول �أفريقية. و�أ�صارت �ملعطيات �إىل �أنه خالل �صنة 2014 

5.66 مليار�ت دوالر، بينما بلغ  �أ�صلحة بحجم  وّقعت م�صانع �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية على �صفقات 

حجم هذه �ل�صفقات 6.5 مليار�ت دوالر يف �صنة 2013. ويف مو�ز�ة ذلك �رتفعت �صادر�ت �الأ�صلحة 

�الإ�رش�ئيلية �إىل دول �أفريقية، �صنة 2014، حيث مّت توقيع �صفقات بحجم 318 مليون دوالر، وهو 

�رتفاع بحجم �ل�صادر�ت بن�صبة 40% قيا�صاً ب�صنة 2013. وقالت �لوز�رة �إن “�إ�رش�ئيل” ما ز�لت 

.
153

تعّد �أحد �أكب ع�رش دول م�صدرة لالأ�صلحة يف �لعامل

�أما فيما يتعلق ب�صنة 2015، فقد ك�صف �لعقيد مي�صيل بن باروخ Michel Ben–Baruch رئي�ص 

 Defense Ministry’s International �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  يف  �لع�صكرية  �ل�صادر�ت  ق�صم 

Defense Cooperation Directorate (SIBAT) يف 2016/4/7، �لنقاب عن �أّن حجم توقيع عقود 

�ل�صادر�ت �الأمنية لـ“�إ�رش�ئيل” يف �صنة 2015 بلغ نحو 5.7 مليار دوالر. ولفت �مل�صوؤول �إىل �أن هناك 

.
154

�رتفاعاً مقارنة ب�صنة 2014، حينها و�صل حجم توقيع �لعقود �إىل نحو 5.66 مليار دوالر

لل�صادر�ت �لرئي�صية  �ملحركات  �أبرز  كانت  فقد  �أبيب،  تل  يف  �لر�صمية  للبيانات   ووفًقا 

 ،)%14( �ل�صالح  ومن�صات  �لذخرية   ،)%14( �جلوية  و�الأنظمة  �لطائر�ت  حت�صني  2015؛  �صنة 

�لر�د�ر�ت و�حلروب �الإلكرتونية )12%(، �لطائر�ت من دون طيار )11%(، �ملر�قبة و�الإلكرتونيات 

�لبيانات  وتناولت  وغريها.   ...،)%10( و�ملعلومات  �ال�صتخبار�ت  منظومات   ،)%11( �ل�صوئية 

�آ�صيا  منطقة  ��صتوردت  حيث  �جلغر�يف  للتق�صيم  وفقاً  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ل�صادر�ت  نف�صها 
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�ل�صمالية  و�أمريكا  دوالر،  مليون   1,629 و�أوروبا  دوالر،  مليون   2,321 جمموعه  ما  و�لبا�صيفيك 

.
155

1,023 مليون دوالر، و�أمريكا �لالتينية 577 مليون دوالر، و�إفريقيا 163 مليون دوالر

ز. املوازنة الع�شكرية:

وقعت خالفات بني �مل�صتويني �لع�صكري و�ملايل قبل �إقر�ر مو�زنة 2015؛ حيث �قرتحت جلنة لوكر 

 ،
156

حتديد �مليز�نية �لع�صكرية بـ 59 مليار �صيكل )نحو 15.5 مليار دوالر( لل�صنو�ت �خلم�ص �لقادمة

دوالر( مليار   15.752 )نحو  �صيكل  مليار   60 بني  ترت�وح  مبيز�نية  جدعون  خطة  طالبت   فيما 

 ،
157

و65 مليار �صيكل )نحو 17.065 مليار دوالر( يف �ل�صنة، قابلة للزيادة بح�صب �رتفاع �الأ�صعار

�قرت�ح  على  و�لثالثة،  �لثانية  بالقر�ءتني   ،2015/11/19 يف  �صادق  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �أن  غري 

، وقد ح�صلت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية على 
قانون ميز�نية �لدولة لفرتة �ل�صنتني 2015–1582016

، كما ح�صلت وز�رة �لدفاع 
ميز�نية بقيمة 60.1 مليار �صيكل )15.47 مليار دوالر( ل�صنة 1592015

على ميز�نية 17 مليار دوالر ل�صنة 2016، بعدما مّت رفعها بنحو ملياري دوالر ح�صب مطلب وزير 

موجة  �ندالع  بعد  خ�صو�صاً  و�الأمنية،  �لع�صكرية  �الأغر��ص  لتغطية  وذلك  يعلون  مو�صيه  �لدفاع 

 .
160

�لعنف يف �لقد�ص وباقي �أر��صي �ل�صفة �لغربية

�أجل  من  �ملختلفة  �لوز�ر�ت  ميز�نيات  تقلي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أقرت   2014/8/31 ويف 

تغطية نفقات �لعدو�ن على قطاع غزة 2014، و�أقرت �قرت�ح رئي�ص �حلكومة تقلي�ص ملياَري �صيكل 

)با�صتثناء  �لوز�ر�ت  �لتقلي�ص كافة  �لدفاع. و�صمل  560.5 مليون دوالر( وحتويلها لوز�رة  )نحو 

)نحو �صيكل  مليار   1.5 بـ  �لدفاع  وز�رة  مو�زنة  لزيادة  �لتقلي�ص  مبلغ  و��صتخدم  �لدفاع(،   وز�رة 

.
161

420.4 مليون دوالر(، و�لباقي لتعوي�ص �الأ�رش�ر يف منطقة �جلنوب

بال�صاأن  �ملتخ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلية   The Marker ماركر  ذ�  ل�صحيفة  خا�ص  تقرير  وذكر 

�أن قادة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قامو�، ومنذ حرب متوز/ يوليو   ،2015/5/14 �القت�صادي، ن�رشته يف 

30%، وخد�ع وز�رة �ملالية ب�صاأن حقيقة  2006، بت�صخيم حجم �لنفقات وتكاليف �لعدو�ن بنحو 

تكاليف �حلرب. وجاء ن�رش �لتقرير �ل�صحفي، ليوؤكد ما �أعلنته وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية بعد �نتهاء 

عدو�ن غزة 2014، عندما رف�صت �ملالية �دعاء�ت �جلي�ص حول كلفة �لعدو�ن، �إذ طالب �جلي�ص بنحو 

�أن  �ملالية على  �أ�رشت وز�رة  بينما  للميز�نية،  �إ�صافة  3.248 مليار دوالر(  12 مليار �صيكل )نحو 

بتحويلها  �الأمر  لينتهي  دوالر(،  مليار   1.894 )نحو  �صيكل  مليار�ت   7 تتجاوز  مل  �لعدو�ن  نفقات 

.
مليز�نية �لدفاع كجزء من ميز�نية �صنة 1622014

�الحتياطية  للقو�ت  �لعملياتي  للن�صاط  �ملخ�ص�صة  �مليز�نية  �أن  ماركر  ذي  �صحيفة  ن�رشت  كما 

تر�جعت من 1.1 مليار �صيكل )نحو 280 مليون دوالر( يف �صنة 2014 �إىل ما بني 448–500 مليون 

.
�صيكل )نحو 127 مليون دوالر( يف �صنة 1632015
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ويظهر �جلدول �لتايل �لنفقات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �لفعلية يف �لفرتة 2007–2014:
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جدول 2/14: النفقات الع�شكرية الإ�رسائيلية الفعلية 2007–2014 بالأ�شعار اجلارية

النفقات )باملليون دولر(النفقات )باملليون �شيكل(ال�شنة

200755,84913,595

200855,76115,542

200956,73814,428

201059,83016,027

201162,49417,466

201266,35617,209

201367,68918,747

201472,70520,321

النفقات الع�شكرية الإ�رسائيلية الفعلية 2007–2014 )باملليون دولر(

 2013 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �ملالية  وز�رة  ن�رشتها  �لتي  �ملحدثة  �مليز�نية  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

67.5 مليار �صيكل )18.7 مليار دوالر(، بينما بلغ �الإنفاق نحو  �إنفاق �جلي�ص بلغ نحو  �أن  �أظهرت 

73.4 مليار �صيكل )18.9 مليار  2014، وبلغ نحو  72.1 مليار �صيكل )20.2 مليار دوالر( يف �صنة 

�أعلى من �ملبالغ �ملعتمدة، و�أن  �أن �ملبالغ �لفعلية تكون عادة  . وهو ما يظهر 
1652015 دوالر( ل�صنة 

و�النتفا�صة(  )�ملقاومة  �لفل�صطينية  �لد�خلية  �لبيئة  يف  خ�صو�صاً  و�الأمنية،  �لع�صكرية  �لتطور�ت 

تفر�ص على �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي نفقات �إ�صافية.






