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حمله اسرائیل به غزه 
و مقایسه خسارت های 

دو طرف
جنگ 51 روزه سال 2014م. رژیم 

صهیونیستی ضد مردم مظلوم غزه 

به علت گسترش دامنه آتش پاسخ مقاومت اسالمی فلسطین به دشمن 

متجاوز، ابعاد جدیدی یافت و میزان خسارت های رژیم صهیونیستی را به 

طور بی سابقه افزایش داد؛ به گونه ای كه زیان های این تجاوز از دو جنگ 

قبلی در سال های 2008 و 2012م. فراتر رفت و ویژگی های متفاوتی از 

لحاظ میزان پیامدها پیدا كرد. در این جنگ در نتیجه تعطیلی های مكرر 

بنگاه های اقتصادی، تولید اقتصادی متأثر شد و بخش های خدمات و 

توریسم به علت ناامنی وسیع و بسته شدن مكرر فرودگاه بن گوریون، 

صدمه دید. بدین ترتیب، دشمن صهیونیستی عالوه بر هزینه های مستقیم 

جنگ، این بار متحمل هزینه های غیرمستقیم اقتصادی نیز گردید. در این 

نوشتار تالش خواهد شد تصور نزدیكی از خسارت های دشمن در این بخش 

ترسیم شود. 

حسین رویوران 
کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه
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بودجه های غیر مستقیم جنگ برای رژیم صهیونیستی 

در این جنگ، میزان احضار نیروهای ذخیره ارتش به خدمْت وسیع تر از جنگ های گذشته بود 

و این افراد ناگزیر به ترك محل كار یا خدمت فعلی خود می شدند. این اقدام عماً حجم نیروی 

انسانی شاغل را كاهش می داد. همچنین، نواخته شدن مكرر آژیر جنگ به علت پرتاب وسیع 

موشك ها از سوی مقاومت، به فرار افراد به پناهگاه می انجامید که عماً توقف موقت خطوط 

تولید و تعطیلی مشللاغل را به دنبال داشت. همچنین، غیبت بسیاری از افراد به دلیل ناامنی 

مسیر های رفت و برگشت به محل كار، صدمه های جدی به فرآیند تولید وارد كرد. 

برای كشللف این زیان های احتمالی رژیم صهیونیسللتی، محاسللباتی باید صورت گیرد. رژیم 

صهیونیستی تولید ناخالص ملی در سال 2014م. را حدود 300 میلیارد دالر برآورد كرده بود. این 

عدد در سللال 2013م. بالغ بر 291 میلیارد دالر بود و این رژیم پیش بینی كرده بود كه در سال 

2014 به میزان 3 درصد رشد داشته باشد. اگر این حجم تولید را بر 248 روز كاری در هر سال 

در رژیم صهیونیستی تقسیم كنیم، در می یابیم كه تولید ناخالص ملی در هر روز در اسرائیل 

بالغ بر 1.2 میلیارد دالر است. 

با توجه به اینكه آتش مقاومت در این جنگ حدود 80 درصد جمعیت رژیم صهیونیسللتی را 

تحت پوشللش قرار داده بود و روزانه چندین بار، این مناطق را زیر آتش قرار می داد، می توان 

نتیجه گرفت كه حدود 10 تا 20 درصد از زمان تولید به دالیل رفتن كارگران به پناهگاه، دچار 

وقفه می شد و زیان این توقف حدود 120 تا 240 میلیون دالر در هر روز برآورد می شود. اگر این 

میزان زیان در طول روز های كاری 51 روز جنگ محاسبه شود )37 روز(، در می یابیم كه فرآیند 

تولید در رژیم صهیونیسللتی جمعاً 4.4 تا 8.8 میلیارد دالر زیان تحمل كرده اسللت. درخواست 

وزارت دفاع این رژیم برای افزایش بودجه آن در سال 2015م. به میزان 11 میلیارد ِشِكل اسرائیل 

بخش تولید در اسرائیل در جریان حمله 51 روزه به مردم غزه، نزدیک به 
نه میلیارد دالر خسارت دید.

س�ی��اس��ت
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)= 3.14 میلیارد دالر( نیز حجم هزینه های نظامی جنگ را نشللان می دهد. در جنگ 33 روزه 

2006م. این رژیم ضد لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی 8.2 میلیارد ِشِكل )= 2.342 میلیارد دالر( 

و در جنگ 22 روزه 2008م. مبلغ 2.45 میلیارد ِشِكل )= 700 میلیون دالر( و در جنگ هشت 

روزه 2012م. مبلغ 2 میلیارد ِشللِكل )= 571 میلیون دالر( به عنوان بودجه های جبرانی به این 

ارتش متجاوز پرداخت شد.

البته در كنار محاسللبه زیان های بخش تولید، تخریب سللاختمان ها، راه ها، كارخانه ها و حتی 

كشتزارها نیز وجود دارد كه به سختی قابل برآورد است؛ چرا كه دشمن هرگونه اطاع رسانی در 

زمینه اصابت موشللك های مقاومت وحجم تخریب آن ها را قدغن اعام كرده بود. البته وزارت 

دارایللی رژیم صهیونیسللتی در 7 جوالی 2014م. اعام كرد كه تاكنون چنللد هزار پرونده برای 

زیان دیدگان جنگ تشكیل شده است و تا زمان اعام این خبر، 50 میلیون ِشِکل )= 14 میلیون 

دالر( به بخشی از این افراد پرداخت كرده و احتمال دارد كه حجم این زیان ها تا مرز 750 میلیون 

ِشِكل )= 214میلیون دالر( برسد.

پیامدهای سیاسی هزینه های جنگ

یكللی از مهم ترین پیامد های مسللتقیم جنگ، افزایش میزان كسللری در بودجه عمومی این 

رژیم اسللت؛ چرا كه كاهش تولید از یك طرف و افزایش بودجه ها ل به ویژه در ابعاد نظامی 

ل و كاهللش درآمد هللای مالیاتی از طرف دیگر، این كسللری را اجتناب ناپذیر کرد. طبق اعام 

مسللئوالن اقتصادی این رژیم، جنگ اخیر حداقل بودجه سال 2014م. را با دو درصد كسری 

مواجه سللاخت. گفت وگو برای تنظیم بودجه سللال 2015م. كه از 31 جللوالی 2014م. آغاز 

شللده بللود، پس از جنللگ ادامه یافت و این بحللث به درگیری های جدی و جنگ سیاسللی 

افزایش درخواســت برای افزایش بودجه نظامی موجب بحران در کابینه اسرائیل 
گردید و در نهایت منجر به عزل وزیر دارایی گردید.
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میان نتانیاهو ل نخست وزیر ل و لپید ل وزیر 

دارایی ل تبدیل شللد.  جالب اینجاست كه 

وزارت جنگ اسرائیل پس از اعام آتش بس، 

درخواسللت مبلغ 3/5 میلیارد دالر افزایش 

بودجه را بلله وزارت دارایی تحویل داد كه 

در اسرائیل مسئول تنظیم بودجه عمومی 

ساالنه اسللت. وزیر دارایی این درخواست 

را بلله علت محدودیت بودجه از یك سللو 

و عللدم امكان كاهش خدمات اجتماعی از 

سوی دیگر رد كرد. 

با اعام حمایت نخسللت وزیر از درخواست 

یعلللون ل وزیر دفللاع ل عمللاً كابینه دچار 

اختللاف و تقابللل گردیللد و در آن نوعللی 

قطب بندی پدید آمد. اختاف به حدی باال 

گرفللت كه نخسللت وزیر این رژیم راهی جز عزل لپیللد از وزارت دارایی و هم پیمان او ل خانم 

لیونی ل از وزارت دادگستری پیش روی خود ندید. با اخراج این دو وزیر، كابینه از اكثریت افتاد 

و اكثریت پارلمانی خود را هم از دست داد و نتانیاهو ناچار به انحال پارلمان و اعام انتخابات 

زودرس پارلمانی گردید كه قرار است در 26 اسفندماه برگزار گردد. 

اهمیت این تحوالت سیاسللی در این اسللت كه این پیامد ها به دنبال مدیریت تبعات جنگ و 

تجاوز اخیر به غزه به وجود آمده و این نشان می دهد كه هزینه های سیاسی و اقتصادی جنگ 

از میزان هزینه های نظامی آن بیشتر و گسترده تر است. البته اختاف بر سر بودجه های جنگی 

در رژیم صهیونیسللتی سللابقه طوالنی دارد. در دهه 70م. بودجه نظامی 30 درصد از بودجه 

عمومی بود و این وضعیت ناهنجار بودجه بندی اعتراض بسیاری از گروه های سیاسی داخلی 

را در پی داشت، ولی به علت حاكمیت اكثریتی حزب كار بر صحنه سیاسی در آن زمان، هیچ 

ترتیب اثری داده نشد. 

بودجه نظامی 30 درصدی حتی در زمان جنگ و ناامنی در سراسللر جهان در هیچ كشللوری 

سابقه نداشته است. در دهه 80م. نیز بودجه های نظامی بین 20 تا 25 درصد از بودجه عمومی 

در غــزه، در 
مساحت سیصد 

و شصت و دو 
کیلومتر مربع 
بیــش از یک 

میـلیـون و 
هفتصد هزار 
انسـان بی پناه 

زندگی می کنند.
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را به خود اختصاص می داد، ولی به علت گسللترش اعتراضات مردمی به ویژه در چند سللال 

اخیر، بودجه نظامی در چند سال اخیر به 6 درصد از كل بودجه عمومی تنزل پیدا كرده است. 

در اعتراضات اجتماعی گسترده در سال 2012م. عمده شعار های اعتراض كننده های میلیونی 

ضد بودجه های نظامی بود. آن ها اعام می کردند كه این بودجه های سرسللام آور یك شكاف 

جدی میان ملت و ارتش ایجاد كرده اسللت؛ ارتش از امكانات رفاهی بسللیار باالیی برخوردار 

اسللت كه جامعه فاقد آن هاسللت. بر پایه اعام بانك جهانی، در سللال های 2009 تا 2013م. 

اسللرائیل به رغم كاهش بودجه، چهارمین رژیم از لحاظ سللهم باالی بودجه نظامی در سطح 

جهان است. 

جالب اینجاسللت كه هزینه های نظامی آمریكا به عنوان بزرگ ترین قدرت بین المللی در سال 

2013م. بر پایه آمار بانك بین المللی، تنها 3.8 درصد و در انگلیس و فرانسه 2.3 درصد از بودجه 

عمومی این كشورهاست. حجم باالی هزینه های نظامی در رژیم صهیونیستی نشان می دهد 

نگرانی های این رژیم از مقاومت مردم فلسطین و چالش های منطقه ای، چه هزینه های سنگینی 

را بر آن تحمیل كرده است.
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هزینه های جنگ برای مردم غزه

سللطح زندگی و رتبه اقتصادی در نوار غزه به علت سیاسللت های اشللغال و سپس محاصره و 

جنگ های مکرر دشمن صهیونیستی، همواره در آخرین رده بندی های جهانی بوده است. رژیم 

صهیونیستی در این جنگ ها همواره با حمله به تأسیسات زیربنایی، مردم این منطقه را از یک 

زندگی انسانی محروم کرده است. در غزه، 1.76 میلیون انسان در منطقه ای محدود به مساحت 

362 كیلومتر مربع زندگی می كنند ل غزه تراكم جمعیتی 4800 نفر در هر كیلومتر مربع دارد كه 

سومین حجم تراكم جمعیتی در جهان به شمار می رود. 

تأسیسللات زیربنایی این منطقه ل مانند آب و برق و سللوخت ل در شللرایط طبیعی محدود و 

ناكافی است و هیچ تناسبی بین امكانات زیربنایی و جمعیت موجود به چشم نمی خورد. قبل 

از جنگ، برق روزانه هفت تا هشت ساعت قطع می شد و آب آشامیدنی گاه تا یك هفته توزیع 

نمی گردید. بیكاری نیز در این منطقه بی داد می كند و در سه ماهه دوم 2014م. ل چند ماه قبل 

از آغاز تجاوزات ل به مرز 45 درصد رسللیده بود. در میان جوانان 15 تا 29 سللاله، میزان بیكاری 

بالغ بر 28 درصد است. 

در غزه، تولیْد ضعیف و محدود و درآمد های سرانه ساالنه بین 1500 تا 1600 دالر متغیر است. 

بانك جهانی در سللال گذشته اعام كرد كه اسرائیل در رتبه 32 و غزه در رتبه 174 درآمد سرانه 

قرار دارد و این طبیعی است؛ چون درآمد سرانه در اسرائیل )36000 دالر(، 42 برابر غزه )1500 

دالر( است. در باریكه غزه، 39 درصد از از مردم زیر خط فقر زندگی می كنند ل این خط فقر بر 

پایه درآمد ماهانه 655 دالر برای یك خانواده 5 نفره تعیین شده است. 

در غزه، 21 درصد از مردم از فقر ریشلله دار و عمیق رنج می برند و درآمد آن ها روزانه از چهار 

دالر تجاوز نمی كند. البته محاصره غزه و قطع كمك های بین المللی و ناتوانی دولت فلسطینی 

تأسیسات زیربنایی غزه با بمباران های مداوم اسرائیل 
به طور اساسی آسیب دیده است.
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در پرداخت حقوق كاركنان خود، این شللرایط را تا حد زیادی تشللدید كرده است. البته امتناع 

اسللرائیل از پرداخت مالیات فلسللطینیان به دولت خودگردان فلسللطین، این دولت را به مرز 

ورشكستگی برده و ممكن است در آینده نزدیك از پرداخت ناتمام حقوق كاركنان خود در غزه 

و نیز كرانه باختری ناتوان گردد. 

جمع بندی

درسللت است كه رژیم صهیونیستی در این جنگ، كشللتار سستماتیك فلسطینیان و ویرانی 

برنامه ریزی در غزه را مد نظر داشللت، 2237 انسللان بی گناه را كشللت، 10870 نفر دیگر را 

زخمللی کللرد و حدود ده هزار خانه مسللكونی را به طور كامل یا جزئللی، تخریب نمود، اما 

به رغم این تلفات وسیع وخسارات هنگفت، همبستگی در میان جامعه فلسطینی به مراتب 

باالتر از جامعه صهیونیسللتی بللود. این واقعیت به اختاف فاحش میللان میزان توقعات و 

مرز رضایت مندی در دو طرف معادله بر می گردد. با توجه به شرایط جامعه فلسطینی، در 

می یابیم كه زیان های اسرائیل از جنگ قابل قیاس با مردم غزه نیست. یكی از دالیل اعتراضات 

س�ی��اس��ت
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اجتماعی گسللترده در طرف اسرائیلی و همبستگی فراگیر در میان جامعه فلسطینی، عاوه 

بر ایمان به پروردگار و حقانیت آرمان آزادسللازی فلسللطین، به شرایط اجتماعی و اقتصادی 

بر می گردد. 

بسللیاری از فلسللطینیان در زمان جنگ اعام می كردند كه چیزی برای از دست دادن ندارند. 

این گونه اظهارات، برخی از تحلیلگران غربی را وادار سللاخت تا پیشللنهاد توسعه غزه را زیر 

نظر سللازمان ملل مطرح كنند. این افراد اعام كردند كه توسللعه سواحل غزه و بهره برداری 

از ذخایر قابل توجه گاِز كشللف شللده در ساحل غزه، می تواند بر میزان پایداری این جامعه 

اثر بگذارد. از نگاه این كارشناسللان، وجود حجم وسیع مراكز تولیدی در هر جامعه در زمان 

جنللگ، در صورت فقداِن امكانات بازدارندگی دفاعللی، در ورود آن ها به جنگ تردید ایجاد 

می كند. این كارشناسللان معتقدند كه جامعه فلسطینی فاقد ابزارهای بازدارندگی است و به 

همین  دلیل اسرائیل توانست بخش وسیعی از مناطق مسكونی و مردم غزه را از بین ببرد. 

افزایش وابستگی جامعه غزه به درآمد بنگاه های اقتصادی، این جامعه را در مقابل اسرائیل 

آسیب پذیر خواهد كرد.
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