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أثر االقتصاد اإلسرائيلي والمساعدات العسكرية األميركية 

على ميزانية وزارة الدفاع اإلسرائيلية 20١7-2008

*باحث يف االقتصاد اإلرسائييل

** باحث يف االقتصاد الكيل

ت
اال

ــــ
ــــ

ــــ
قــ

مـــ

مقدمة
أو  سياسياً  جهداً  األمريكية  املتحدة  الواليات  تدخر  لم 

اقتصادياً أو عسكرياً يف دعم إرسائيل إال ومارسته منذ عام 

1948 حتى يومنا هذا، ومن بني املجاالت التي تدعم فيها 

املبارش  املايل  الدعم  هو  إرسائيل  األمريكية  املتحدة  الواليات 

ملوازنة وزارة الدفاع اإلرسائيلية.

أنفقت الواليات املتحدة ما بني 1948-2017 أكثر من 

101.616 مليار دوالر كمساعدات نقدية وعينية إلرسائيل 

بصورة رسمية، حتى أصبحت اتفاقيات الدعم بني الواليات 

املتحدة وإرسائيل توقع لعقد كامل كحزمة واحدة، وتلحق 

بهذه االتفاقيات مساعدات طارئة وفق الحاجة مثل مشاريع 

الطبقات،  متعددة  اإلرسائيلية  الجوي  الدفاع  منظومة 

قطاع  بني  األنفاق  ملكافحة  األريض  العائق  إقامة  ومرشوع 

غزة وإرسائيل منذ عام 2016 حتى اآلن.

باملساعدات  األمريكية  املتحدة  الواليات  تكتفي  وال 

اليهودية  العنان للمنظمات والجمعيات  الرسمية، بل ترتك 

أو الداعمة لليهود بنشاطات كبرية يف جمع التربعات لدعم 

الجيش اإلرسائييل.

اإلرسائييل  االقتصاد  أثر  قياس  سيتم  الدراسة  هذه  ويف 

واملساعدات العسكرية األمريكية الرسمية عىل ميزانية وزارة 

-2008 األعوام  بني  ما  الفرتة  خالل  اإلرسائيلية  الدفاع 

.2017

محمد بالل أحمد حبيب *
محمود صالح أبو ركبة * *
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أواًل: تحليل بيئة المساعدات العسكرية 
األميركية إلسرائيل

املساعدات الخارجية:
الدولية  املساعدات  أو  الخارجية  املساعدات  مفهوم  يشري 

املوارد  نقل  »عملية  إىل  الدراسات-  بعض  إليها  تشري  –كما 

شكل  عىل  املوارد  هذه  وتكون  آخر،  إىل  بلد  من  الحكومية 

مساعدات نقدية سائلة أو قروض ميرسة، إما بشكل مبارش من 

أو بشكل غري مبارش  الثنائية(،  إىل أخرى )املساعدات  حكومة 

)مساعدات متعددة األطراف( عرب وكالة دولية كما هو الحال 
يف البنك الدويل«.)1( 

 )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وتعرفها 

التقنية  واملساعدات  والبضائع  املالية  التدفقات  »تلك  بأنها 

املقدمة من الحكومات للدول النامية والتي يكون هدفها تعزيز 

وتأخذ  االجتماعية،  الرفاهية  وتحقيق  االقتصادية  التنمية 

املدعومة واإلعفاء من  القروض  أو  املنح  املساعدات شكل  هذه 

الديون، ويستثنى من هذا املنح أو املساعدات املقدمة ألهداف 

واالستثمارات  والعسكرية  األمنية  املساعدات  مثل  تنموية  غري 
األجنبية املبارشة«.)2(

فيما يرى يونس)3( أنها »انسياب لرؤوس األموال وانتقالها 

وأشكال  صور  يف  النامية  البلدان  إىل  املتقدمة  البلدان  من 

مختلفة«، وجاء تعريفها يف دراسات أخرى أنها »عبارة عن نقل 

املوارد بطرق ميرسة والتي ترشف عليها وكاالت رسمية أهدافها 

الرئيسية تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي«. )4( 

أنواع املساعدات الخارجية:
تعددت تصنيفات املساعدات الخارجية وفقاً للمعيار الذي 

يتم اتخاذه يف التصنيف، وستستعرض الدراسة أهم تصنيفات 

املنح واملساعدات وفقاً للمعايري املختلفة.

من حيث مصدرها: تنقسم إىل املساعدات متعددة األطراف، 	 

مثل  الدولية  للمنظمات  الحكومات  تقدمها  التي  وهي 

منظمة األمم املتحدة، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، 

واملنح واملساعدات الثنائية الرسمية، وهي املساعدات التي 

تقدم من قبل الحكومة يف دولة ما بشكل مبارش إىل حكومة 

الرسمية،  غري  الثنائية  واملساعدات  واملنح  أخرى،  دولة  يف 

وهي املساعدات املقدمة من مؤسسات غري حكومية يف دولة 

ما إىل مؤسسات غري حكومية يف دولة أخرى.)5( )6( 

السائلة، 	  النقدية  األموال  إىل  تنقسم  طبيعتها:  حيث  من 
واألموال العينية، واملساعدات الفنية.)7( )8(

املساعدات 	  إىل  تنقسم  بها:  الترصف  طريقة  حيث  من 

املرشوطة التي تحدد الدولة املانحة أوجه رصفها يف الدول 

املمنوحة، واملساعدات غري املرشوطة التي ترتك فيها الدول 
املانحة حرية رصف املساعدات للدول املمنوحة.)9(

)النقدية 	  املالية  التحويالت  إىل  تنقسم  شكلها:  حيث  من 
 )11(  )10( الفنية  واملساعدات  امليرسة،  والقروض  والعينية(، 

.)12(

أو 	  اإلنسانية  املساعدات  مثل  أخرى  أنواع  يوجد  كما 
الطارئة، املساعدات الغذائية، مساعدات الربامج، مساعدات 

املشاريع، املساعدات التنموية.)13( )14( )15( )16(.

الخارجية،  املساعدات  وأنوع  مفهوم  عن  الحديث  وبعد 

ُيالحظ أن املساعدات التي تخص الجوانب األمنية والعسكرية ال 

تندرج ضمن املساعدات الخارجية، إذ إن املساعدات الخارجية 

اإلغاثة  أو  االقتصادية  التنمية  لدعم  توجه  أن  املفرتض  من 

اإلنسانية أو أي جانب تنموي، ولكن املساعدات األمريكية التي 

تمت دراستها هنا كانت موجهة لدعم القطاع األمني والعسكري 

اإلرسائييل، إذ إن املساعدات األمريكية املقدمة إىل إرسائيل يف فرتة 

الدراسة كانت بهدف دعم القطاع األمني والعسكري اإلرسائييل 

كما سيتم توضيحه يف متن الدراسة. 

املساعدات األمريكية املقدمة إلرسائيل
اعرتفت الواليات املتحدة بإرسائيل منذ اليوم األول الحتالل 

األرايض الفلسطينية بتاريخ 14أيار1948،)17( وكانت الواليات 

وبعد الحديث عن مفهوم وأنوع المساعدات الخارجية، ُيالحظ أن المساعدات التي 

تخص الجوانب األمنية والعسكرية ال تندرج ضمن المساعدات الخارجية، إذ إن 

المساعدات الخارجية من المفترض أن توجه لدعم التنمية االقتصادية أو اإلغاثة 

اإلنسانية أو أي جانب تنموي.
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املتحدة األمريكية من الدول الكربى التي دعمت إرسائيل مالياً، 

بني  إلرسائيل  املقدمة  األمريكية  املساعدات  إجمايل  بلغ  حتى 

دوالر،)18(  مليار   101.586 حوايل  1948-2007م  األعوام 

االقتصادي  الدعم  بني  الفرتة  هذه  خالل  الدعم  وتــوزع 

القادمني إلرسائيل،  للمهاجرين  والعسكري ومساعدات قدمت 

ومساعدات تقدم من برنامج وزارة الخارجية األمريكية للرشق 

األوسط ASHA ومساعدات أخرى، وال تشمل هذه البيانات نقل 

فائض املعدات العسكرية األمريكية بشكل دوري إلرسائيل، ولم 

يتوقف الدعم املايل األمريكي عىل املساعدات املالية الدورية، فقد 

دعمت الربامج االقتصادية إلصالح بنية االقتصاد اإلرسائييل،)19( 

ومن أمثلة ذلك دعم برنامج اإلصالح االقتصادي الذي أطلقته 

إرسائيل عام 1985 بنحو 1.5 مليار دوالر بهدف الخروج من 
األزمة التي استمرت بشكل متدحرج بعد حرب 1973.)20(

تأخذ  إلرسائيل  األمريكية  املساعدات  بدأت   2007 عام  ويف 

املساعدات  اتفاقية  توقيع  من خالل  ذلك  وكان  جديداً،  طابعاً 

األمريكية إلرسائيل كحزمة متكاملة ملدة 10 سنوات، ووقعت أول 

اتفاقية من هذا النوع بني الرئيس األمريكي جورج بوش االبن 

ورئيس الوزراء اإلرسائييل األسبق إيهود أوملرت، بتاريخ 16 آب 

2007 بعد مصادقة الكونغرس األمريكي عليها، وبلغت قيمة 

املساعدات 30 مليار دوالر موزعة عىل 10 سنوات من ترشين 

األول 2008 - ترشين األول2018،)21( ووفق هذه االتفاقية، فقد 

ظهرت كافة املساعدات األمريكية إلرسائيل تحت بند املساعدات 

العسكرية ولم تعد تظهر أنواع املساعدات األخرى، وخالل هذه 

الفرتة التزمت الواليات املتحدة باملساعدات وفق االتفاقية، حتى 

عندما حدثت أزمة الرهن العقاري)22( يف الواليات املتحدة عام 

2008، والتي امتدت آثارها لسنوات متعاقبة بقيت املساعدات 

املساعدات عند  لم تقف  تأثر، فضالً عن ذلك  عىل حالها دون 

إرسائيل  بني  االتفاق  تم  األعوام  هذه  فخالل  االتفاقية،  هذه 

عسكرية  مشاريع  عدة  دعم  عىل  األمريكية  املتحدة  والواليات 

الدفاع الجوي  تقوم بها إرسائيل مثل مرشوع تطوير طبقات 

يف إرسائيل، وهي منظومتي حيتس، ومرشوع منظومة مقالع 

داوود، ومرشوع منظومة القبة الحديدية، كذلك تم االتفاق عىل 

دعم إرسائيل يف مرشوع لرشاء طائرات F-35 األمريكية.

أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  وقع   2016 أيلول   14 ويف 

املتحدة  الواليات  قدمها  جديدة  عسكرية  مساعدات  اتفاقية 

هذه  يف  العمل  وبدأ  سنوياً،  دوالر  مليار   3.8 بقيمة  إلرسائيل 

ترشين  حتى  ويستمر   2018 األول  ترشين  من  االتفاقية 

املساعدات  حجم  يف  زيادة  االتفاقية  ومثلت  األول2028،)23( 

العسكرية املقدمة إلرسائيل بنسبة %27.

إلرسائيل  املقدمة  األمريكية  العسكرية  املساعدات 
2017-2008

اتفاقية  وفق  عسكرية  مساعدات  املتحدة  الواليات  قدمت 

املساعدات الثنائية، لكن وحسب مركز أبحاث الكونغرس فقد 

ظهر وجود مساعدات مالية أخرى مقدمة ملشاريع عسكرية تم 

إقرار تقديم مساعدات طارئة لها، مثل مرشوع تطوير طبقات 

العرتاض  حيتس  منظومتي  وهي  إرسائيل،  يف  الجوي  الدفاع 

املدى، ومرشوع مقالع داوود  صواريخ أرض – أرض طويلة 

ومرشوع  املدى،  متوسطة  أرض   – أرض  صواريخ  العرتاض 

أرض   – أرض  صواريخ  العرتاض  الحديدية  القبة  منظومة 

مرشوع  يف  إرسائيل  دعم  عىل  االتفاق  تم  كذلك  املدى،  قصرية 

لرشاء طائرات من طراز F-35، ومن خالل البيانات تبني أن 

املتحدة  الواليات  قدمتها  التي  العسكرية  املساعدات  إجمايل 

إلرسائيل بني األعوام 2008-2017 حواىل 39 مليار دوالر، وقد 

شكل دعم املشاريع 25% من هذا املبلغ، فيما شكلت الـ%75 

مبلغ الدعم وفق اتفاقية املساعدات الثنائية، والجدول رقم )1( 

يبني ذلك:

وال تعتبر هذه المساعدات األميركية الرسمية هي المساعدات الوحيدة التي 

تقدم من الواليات المتحدة األميركية للجيش اإلسرائيلي، فما سبق يعّبر عن 

المساعدات التي تقدم بصورة رسمية، أما المساعدات غير الرسمية التي تقدم 

للجيش اإلسرائيلي، فيتم جمعها من خالل رجال أعمال ومنظمات يقدمون 

تبرعات مباشرة أو ينظمون حمالت واحتفاالت لجمع التبرعات.
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وال تعترب هذه املساعدات األمريكية الرسمية هي املساعدات 

للجيش  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  تقدم  التي  الوحيدة 

بصورة  تقدم  التي  املساعدات  عن  يعرّب  فما سبق  اإلرسائييل، 

للجيش  تقدم  التي  الرسمية  غري  املساعدات  أما  رسمية، 

ومنظمات  أعمال  رجال  خالل  من  جمعها  فيتم  اإلرسائييل، 

واحتفاالت  حمالت  ينظمون  أو  مبارشة  تربعات  يقدمون 

إرسائيلية  برعاية  االحتفاليات  هذه  وتحظى  التربعات،  لجمع 

التربعات  لجمع  سنوية  احتفاليات  ذلك  أمثلة  ومن  مبارشة، 

تنظمها منظمة أصدقاء الجيش اإلرسائييل FIDF يف الواليات 

احتفاليات  املنظمة عدة  املتحدة، ويف عام 2018 نظمت هذه 

شعار  تحت   ،2018 األول  17ترشين  بتاريخ  احتفالية  منها 

االحتفالية  هذه  يف  وشارك  واألمل(،  البطولة  من  عاماً   70(

بقيمة 32  تربعات  الحفل  من  حواىل 1200 ضيف، وجمعت 

مليون دوالر، )حوايل 117 مليون شيكل(، وحرض االحتفالية 

ديان  وداني  املتحدة،  األمم  لدى  إرسائيل  سفري  دانون  داني 

القنصل اإلرسائييل يف نيويورك، وامللحق العسكري يف الواليات 

حضور  املقرر  من  وكان  أدلشتاين،  ميكي  الجنرال  املتحدة 

يشارك  لم  ولكنه  أيزنكوت،  غادي  االرسائييل  األركان  رئيس 

التوتر األمني الذي استدعاه للعودة إىل )إرسائيل(،)24(  بسبب 

وكان هذا الحفل قد جمع يف عام 2017 يف احتفاليته يف لوس 

أنجلوس يف الواليات املتحدة ما قيمته 54 مليون دوالر للجيش 

اإلرسائييل.)25( 

اتفاقية املساعدات  
مساعدات برامج الدفاع 

الصاروخي
مساعدات مرشوع 

F-35 طائرات
املجموع

20082,380.000155.572 2,535.572

20092,550.000177.237 2,727.237

20102,775.500202.4342750.0005,727.934

20113,000.000415.115 3,415.115

20123,075.000305.700 3,380.700

20133,100.000447.000 3,547.000

20143,100.000729.091 3,829.091

20153,100.000619.8142820.0006,539.814

20163,100.000487.595 3,587.595

20173,175.000600.735 3,775.735

جدول )1(: املساعدات العسكرية األمريكية إلرسائيل 2008-2017 )باملليون دوالر(

ثانيًا: مؤشرات االقتصاد الكلي في إسرائيل التي 
وفق  األميركية  العسكرية  بالمساعدات  تتأثر 

منهجية الدراسة 

الناتج املحيل اإلجمايل:	 
والخدمات  للسلع  السوقية  القيمة  »إجمايل  بأنه  ويعرف 

النهائية املنتجة يف فرتة زمنية محددة بواسطة عنارص اإلنتاج 
املوجودة داخل بلد ما«.)26(

ما  طردية  بصورة  )اإلرسائييل(  اإلجمايل  املحيل  الناتج  نما 

املدة  تلك  خالل  النمو  فرتات  أقل  وكان  و2010،   2008 بني 

عاد  ولكن  عليه،  العاملية  العقاري  الرهن  أزمة  تأثري  بسبب 

االقتصاد للنمو منذ عام 2010 ليتضاعف، وقد بلغ معدل النمو 

بني عامي 2007 و2017 ما نسبته %40. 

وقد بلغ نمو السكان خالل الفرتة نفسها 13.1%، وهذا يعني 
أن االقتصاد اإلرسائييل قد نما ثالثة أضعاف نمو السكان،)27( 

إذ بلغ   ، الفرتة عام 2011  للنمو خالل تلك  وكان أعىل معدل 

معدل النمو يف ذلك العام 5%، والشكل رقم )1( يوضح الناتج 

املحيل اإلجمايل اإلرسائييل فرتة الدراسة.

متوسط  وحسب  اإلجمايل،  املحيل  الناتج  مكونات  وبحسب 

فقد  الدراسة،  سنوات  خالل  اإلجمايل  املحيل  للناتج  حسابي 

تبني أن االستهالك العائيل يشكل نحو 51% من الناتج املحيل 

اإلجمايل، يليه الصادرات التي تشكل 26%، بينما حقق اإلنفاق 
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اإلجمايل،  املحيل  الناتج  من   %8 نسبته  متوسطا  الحكومي 

يف  اإلرسائييل  املحيل  الناتج  مكونات  يوضح   )2( رقم  والشكل 

فرتة الدراسة.

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل:	 
مؤرشاً  للفرد  اإلجمايل  املحيل  الناتج  اعتبار  يتم  ما  غالباً 

الشكل )1( من إعداد الباحثنْي باالستناد عىل بيانات الناتج املحيل اإلجمايل اإلرسائييل، )كتاب اإلحصاء السنوي اإلرسائييل 

2018، جدول 14.2(

الفرد،  لدخل  مقياساً  يعد  ال  لكنه  الدولة،  يف  املعيشة  ملستوى 

ويعد دخل الفرد يف إرسائيل مرتفعاً، ومن بني الدول األعىل يف 

املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  بلغ  وقد   ،OECD الـ  منظمة 

يعادل  ما  أي  شيكل؛  ألف   143 حوايل  2017م  عام  اإلجمايل 

تقريباً 40 ألف دوالر  وهو ما ترتيبه 26 عاملياً، بارتفاع عن 

الشكل )2( من إعداد الباحثنْي باالستناد عىل بيانات الناتج املحيل اإلجمايل اإلرسائييل، )كتاب اإلحصاء السنوي اإلرسائييل 

2018، جدول 14.2(
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العام 2008 والذي كان فيه 124 ألف شيكل بما يعادل 34.4 

ألف دوالر برتتيب 47 عاملياً؛)28( أي بزيادة مقدارها %16.2، 

والشكل رقم )3( يوضح نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل 

اإلرسائييل فرتة الدراسة.

املوازنة اإلرسائيلية العامة:	 
من  معتمد  تقديري  »بيان  بأنها  العامة  املوازنة  ُتعرف 

السلطة الترشيعية باستخدامات الدولة ومواردها، تغطي فرتة 

واجتماعية  اقتصادية  أهداف  تحقيق  بغرض  قادمة  زمنية 
وسياسية«.)29(

يف  اإلرسائييل  القانون  حسب  السنوية  املوازنة  إقرار  يتم 

املوازنة  وتمر  القادم،  للعام  عام  كل  من  األول  ترشين  نهاية 

بسلسلة إجراءات قانونية قبل إقرارها يف الكنيست، ومن أبرز 

هذه املراحل:

األعىل . 1 والحد  اإليرادات  وتقدير  النمو  توقعات  تحديد  يتم 

تقييم  املراد  السنة  يف  للموازنة  العجز  وسقف  لإلنفاق 

املركزي  اإلحصاء  مكتب  تنبؤات  إىل  باالستناد  موازنتها 

االقتصادية  الشؤون  ودائرة  إرسائيل،  وبنك  اإلرسائييل، 

والبحوث، ويقوم بهذه العملية قسم املوازنة التابع لوزارة 

املالية اإلرسائيلية.

إىل . 2 املالية  وزير  من  السابقة  الحسابات  نتائج  تقديم  يتم 

رئيس الوزراء ليناقش السياسات املالية لحكومته، ويراعي 

رئيس الوزراء يف موازنته التي سيقدمها القرارات الواجب 

اتخاذها حول زيادة إيرادات الحكومة، أو تدابري ترمي إىل 

خفض اإلنفاق الحكومي.

مجلس . 3 ويقر  موجزاً،  نقاشاً  املوازنة  الحكومة  تناقش 

الوزراء اإلطار العام للموازنة وتوزيعاتها، عىل أال يتجاوز 

إقرار الحكومة لإلطار العام للموازنة شهري تموز وآب.

للترشيع، . 4 الوزارية  للجنة  الحكومية  القرارات  إرفاق  يتم 

وذلك العتبار أن بعض مقررات الحكومة تتطلب تغيريات 

والثالثة  الثانية  بالقراءة  املوازنة  إلقرار  تمهيداً  ترشيعية 

أمام الكنيست.

مفصل، . 5 بشكل  املوازنة  ببناء  املالية  وزارة  بعدها  تبدأ 

سيتم  التي  للموازنة  التفسريية  املالحظات  إىل  باإلضافة 

تنفيذها من الوزارات الحكومية.

بالقراءة . 6 إقرارها  ليتم  للكنيست  املوازنة  يتم تقديم قانون 

األوىل، قبل ستني يوماً من تاريخ بداية السنة املالية؛ أي يف 

نهاية ترشين األول عىل األكثر )بداية السنة املالية 1 كانون 

الثاني(.

ويتم . 7 الكنيست،  يف  أخرى  جلسة  يف  املوازنة  عرض  يتم 

خالل الجلسة مناقشة بنود املوازنة بشكل مفصل متناوالً 

التصويت  الجلسة يتم  التفصيلية، ويف نهاية  كافة بنودها 

عىل املوازنة كاملة بالقراءة الثانية والثالثة، وبذلك تصبح 

شهري  خالل  ذلك  يتم  أن  ويجب  النفاذ،  واجب  قانونا 

الشكل )3( من إعداد الباحثنْي باالستناد عىل بيانات نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل اإلرسائييل، )كتاب 

اإلحصاء السنوي اإلرسائييل 2018، جدول 14.2(
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ترشين الثاني وكانون األول. ويف حال لم تتمكن الحكومة 

من تقديم مرشوع املوازنة خالل األشهر الثالثة األوىل من 

السنة املالية، يتم حّل الحكومة من قبل الكنيست يف اليوم 

التايل مبارشة لألشهر الثالثة.

وهو . 8 الرتتيبات  قانون  إقرار  املوازنة  إقرار  جلسة  يف  يتم 

القوانني والتعديالت  قانون مصاحب للموازنة، يجمع بني 

للموافقة  رضورية  أنها  الحكومة  ترى  التي  الترشيعية 

عليها من قبل الكنيست، من أجل تنفيذ سياستها وقدراتها 

االقتصادية.30

العامة يف  الدفاع ضمن املرصوفات  وتصنف موازنة وزارة 

والخارجية  الداخلية  وزارة  مثل  الوزارات  بجانب  املوازنة  بند 

وتعليم والصحة وغريها.

ميزانية وزارة الدفاع:	 
شكلت ميزانية وزارة الدفاع خالل األعوام 2008 -2017 

نحو 16.5% من مجمل امليزانية العامة، وتعرب ميزانية وزارة 

السيايس  بأفرعها  اإلرسائييل  الجيش  مصاريف  عن  الدفاع 

املساعدات  احتساب  ويتم  )الجيش(،  والعسكري  واملدني 

الدفاع،  وزارة  موازنة  مدخالت  ضمن  األمريكية  العسكرية 

وميزانية  العامة  الحكومية  امليزانية  يوضح   )6( رقم  والشكل 

وزارة الدفاع يف إرسائيل يف نهاية أعوام فرتة الدراسة.

ثالثًا: التحليل القياسي ألثر االقتصاد اإلسرائيلي 
ميزانية  على  األميركية  العسكرية  والمساعدات 

وزارة الدفاع اإلسرائيلية 2017-2008

تم يف هذا الباب تحليل موضوع الدراسة بالتحليل القيايس 

العميق، من خالل تقدير نموذج قيايس لقياس أثر املساعدات 

األمريكية والناتج املحيل اإلجمايل اإلرسائييل عىل ميزانية وزارة 

الدفاع اإلرسائيلية خالل الفرتة ما بني 2017-2008.

تم االعتماد يف التحليل القيايس عىل طريقة املربعات الصغرى 

مستخدمني   ،)OLS-Ordinary Least Square( العادية 

الربامج  وأحدث  أفضل  من  يعد  وهو   )E-Views 9( برنامج 

الخطوات  تناول  تم  القيايس، كذلك  التحليل  التي تقوم بمهام 

اإلحصائية الالزمة للتأكد من سالمة وجودة النموذج، باإلضافة 

ملعالجة ما يطرأ من مشاكل إحصائية.

تم قياس أثر املساعدات األمريكية عىل ميزانية وزارة الدفاع 

متعدد،  خطي  انحدار  نموذج  صياغة  خالل  من  اإلرسائيلية، 

وظهرت   ،2017-2008 عام  بني  ما  املمتدة  الزمنية  للفرتة 

نتائج التحليل كالتايل:

اإلرسائييل  السنوي  اإلحصاء  )كتاب  الحكومية،  امليزانية  بيانات  عىل  باالستناد  الباحثنْي  إعداد  من   )6( الشكل 

لألعوام )2009-2018(، جداول 10.11(
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وزارة . 1 ميزانية  عىل  اإلرسائييل  االقتصاد  تأثري 
الدفاع اإلرسائيلية 2017-2008

البيانات،  وتحليل  اإلحصائية  االختبارات  نتيجة  عىل  بناًء 

إىل  تؤدي  اإلرسائييل  املحيل  الناتج  إجمايل  يف  الزيادة  أن  تبني 

زيادة يف ميزانية وزارة الدفاع، والعكس صحيح. 

بمقدار  املحيل  الناتج  إجمايل  يف  زيادة  كل  أن  يعني  وهذا 

الدفاع  وزارة  ميزانية  يف  زيادة  عنه  سينجم  شيكل  مليون 

بمقدار 19000 شيكل، ما يشري إىل أن ميزانية وزارة الدفاع 

اإلرسائيلية تكلف ما مجموعه ناتج أسبوع من الناتج املحيل 

اإلجمايل السنوي.

وتشري أرقام االقتصاد الكيل اإلرسائييل إىل أنه لم يتأثر بنمو 

سلبي منذ عام 2004، إال أنه عانى من تباطؤ يف النمو خالل 

فرتات متعددة بني األعوام 2008 و2017.

وتعترب هذه النتيجة منطقية ومتوافقة مع الواقع االقتصادي 

واألمني إلرسائيل ألن متطلبات األمن تزداد مع الزيادة السكانية، 

يف  حقيقي  واضح  نمو  اإلرسائيلية  الحالة  يف  صاحبها  والتي 

االقتصاد.

عىل . 2 األمريكية  العسكرية  املساعدات  تأثري 
ميزانية وزارة الدفاع اإلرسائيلية 2017-2008

وتحليل  اإلحصائية  االختبارات  نتيجة  عىل  بناًء  تبنّي 

األمريكية  العسكرية  للمساعدات  تأثري  وجود  عدم  البيانات 

املقدمة إلرسائيل عىل ميزانية وزارة الدفاع اإلرسائيلية يف فرتة 

الدراسة.

بمعنى أن التغري يف املساعدات األمريكية ال يؤدي إىل حدو	 

انخفاض أو ارتفاع يف ميزانية وزارة الدفاع اإلرسائيلية خالل 

فرتة الدراسة.

عدم  البعض  يرى  ربما  املتفحصة،  غري  النظرة  خالل  من 

الحالة  دراسة  يف  التعمق  بعد  ولكن  النتيجة،  هذه  منطقية 

النظام  أن  يف  النتيجة  هذه  تربير  يمكن  فإنه  اإلرسائيلية 

اإلرسائييل يضع نصب عينيه تحقيق األمن بالدرجة األوىل وعىل 

أخرى،  اعتبارات  أي  عن  النظر  برصف  أولوياته،  سلم  رأس 

فكما ُعرف عن دولة االحتالل بأنها دولة أمنية بالدرجة األوىل، 

بتمويل  سواء  الدفاع  وزارة  تطور  لضمان  دائماً  تسعى  فهي 

داخيل أو خارجي، وتسخر لها كل الجهود واإلمكانيات.
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امللحق 1 : جداول بيانات الدراسة

جدول )1( املساعدات التي قدمتها الواليات املتحدة األمريكية إلرسائيل ما بني 1948-2007 )باملليون دوالر( 

السنة
مساعدات 
عسكرية

مساعدات 
اقتصادية

مساعدات 
املهاجرين

ASHAاإلجمايلمساعدات أخرى

1996-194929.014.923,122.4868.9121.414,903.368,030.9

19971800.01.200.080.02.150.03,132.1

19981800.01.200.080.0--3,080.0

19991860.01.180.070.0--3,010.0

20003120.0949.160.02.75-4,131.85

20011975.6838.260.02.25-2,876.05

20022040.0720.060.02.6528.02,850.65

20033086.4569.159.63.05-3,745.15

20042147.3477.249.73.159.92,687.25

20052202.2357.050.02.95-2,612.15

20062257.0237.040.0-0.52,534.5

20072340.0120.040.02.950.22,503.15

 Congressional Research Service, U.S Foreign Aid to Israel, )11April2013, p26(, www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf( :املصدر

جدول )2(: جدول يبني توزيع مساعدات برامج الدفاع الصاروخي الطارئة املقدمة إلرسائيل )باملليون دوالر(

منظومة القبة 
الحديدية

منظومة مقالع 
داوود

املجموعمنظومة حيتس 3منظومة حيتس 2

20080.00037.00098.57220.000155.572

20090.00072.89574.34230.000177.237

20100.00080.09272.30650.036202.434

2011205.00084.72266.42758.966415.115

201270.000110.52558.95566.220305.700

2013197.000137.50040.80074.700447.000

2014460.309194.71244.36374.707729.091

2015350.927137.93456.20174.707619.814

201655.000286.52656.51989.550487.595

201762.000266.51167.331204.893600.735

املصدر: تجميع الباحثني من 
Congressional Research Service, U.S Foreign Aid to Israel,)10 April 2018(,  http://cutt.us/tVEWk & )22 Dec 2016(, http://cutt.us/

)JLfgD  & 11April2014(,  http://cutt.us/ZAIfs
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جدول )3(: جداول الحسابات القومية

السنة
إجمايل الناتج املحيل

)باملليون شيكل(
نصيب الفرد من إجمايل الناتج املحيل

)بالشيكل(

20081,200,848 124,190

20091,165,573 123,793

20101,256,727 128,201

20111,340,002 132,415

20121,369,284 132,857

20131,417,200 135,885

20141,466,968 137,938

20151,496,010 138,775

20161,576,142 141,464

20171,636,233 143,322

* سنة األساس هي سنة 2015.
املصدر: دائرة اإلحصاء املركزي اإلرسائييل، )كتاب اإلحصاء السنوي اإلرسائييل لعام 2018، جدول 14.2(.

جدول )4(: جدول يبني امليزانية الحكومية العامة، وميزانية وزارة الدفاع

السنة
 

امليزانية الحكومية العامة
باملليون شيكل

ميزانية وزارة الدفاع
باملليون شيكل

نسبة ميزانية وزارة الدفاع من 
املوازنة العامة

2008320,93155,76117.3

2009331,41656,73817.1

2010354,60259,83016.8

2011380,50262,49416.4

2012410,38566,35616.1

2013425,52867,68915.9

2014446,41672,70516.4

2015427,36673,35617.1

2016470,78276,91216.3

2017514,068  78,366.6 15.3

املرجع: دائرة اإلحصاء املركزي اإلرسائييل، )كتاب اإلحصاء السنوي اإلرسائييل لألعوام )2009-2018(، جداول 10.11(
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امللحق 2 : اختبار فرضيات الدراسة

جدول 1 اختبار معنوية معامالت نموذج االنحدار

املتغري

القيمة 
االحتمالية 
P-Value

الفرضية 
الصفرية

االستنتاجالنتيجةالفرضية البديلة

1
املقطع الثابت 
)ميزانية وزارة 

الدفاع اإلرسائيلية(
0.000

املتغري غري مهم 
وغري مؤثر يف 

النموذج

املتغري مهم ومؤثر

 يف النموذج

قبول الفرضية 
البديلة

املتغري مهم، 
ويجب أن يبقى يف 

النموذج

2
إجمايل الناتج 

املحيل
0.001

املتغري غري مهم 
وغري مؤثر يف 

النموذج

املتغري مهم ومؤثر 

يف النموذج

قبول الفرضية 
البديلة

املتغري مهم ومؤثر 
، ويجب أن يبقى 

يف النموذج

3
املساعدات 

األمريكية
0.137

املتغري غري مهم 
وغري مؤثر يف 

النموذج

املتغري مهم ومؤثر 

يف النموذج

قبول الفرضية 
الصفرية

املتغري غري مهم 
وغري مؤثر ويجب 

أن يحذف من 
النموذج
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