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امل�سهد االإ�سرائيلي

عا�صت “�إ�رش�ئيل” يف �لفرتة 2016–2017 حالة تكاد تكون غري م�صبوقة من �ل�صعور 

بالقوة و�ال�صتقر�ر. فاإىل جانب �الأد�ء �القت�صادي �لقوي، ووجود ��صتقر�ر �صيا�صي 

بيئة  ومع  منق�صمة،  فل�صطينية  بيئة  مع  وتتعامل  فائق،  �أمريكي  بدعم  “�إ�رش�ئيل”  تتمتع  ن�صبي، 

�لطاولة( مع  عربية �صعيفة مفككة، ومع رغبات لدول عربية بالتطبيع و�إقامة عالقات )ولو حتت 

“�إ�رش�ئيل”. ومل تعد “�إ�رش�ئيل” تخ�صى من �لثور�ت وحركات �لتغيري يف �ملنطقة �لعربية بعد �أن مّت 
�رشب موجة “�لربيع �لعربي”؛ كما �أن جيو�ص �ملنطقة مل تعد ت�صكل خطر�ً حمتمالً على “�إ�رش�ئيل”.

ومع تدين �ل�صعور باخلطر �لوجودي، تتز�يد بيئات �لتطرف �لديني و�ليميني �ل�صهيوين، �لتي 

م�صتقبل  وحول  �لدولة”،  “يهودية  حول  ت�صور�تها  لفر�ص  �لتاريخية”  “�للحظة  ��صتغالل  حتاول 

�الأر�ص  لتهويد  �حلثيث  �لعمل  مع  �ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صار  وعلى  �الإ�رش�ئيلي،   – �لعربي  �ل�رش�ع 

و�الإن�صان.

�لتطور�ت  من  مبجموعة   2017–2016 �صنتا  متيّزت 

�أبرزها:  كان  حيث  “�إ�رش�ئيل”؛  يف  �لد�خلي  �ل�صعيد  على 

�لعام،  �ل�صيا�صي  �حليّز  يف  �لي�صار  وقوى  �أحز�ب  تر�جع 

�لعن�رشية  �لقو�نني  من  �ملزيد  وطرح  �ملتطرف؛  وخ�صو�صاً  �ليمني،  وح�صور  قوة  تعزيز  ل�صالح 

على  �لدولة”  “يهودية  وتعميق  �لد�خل؛  يف  �لفل�صطينيني  بحق  و�الإق�صاء  �لت�صييق  و�إجر�ء�ت 

�أو�صاط �صباط يف �جلي�ص و�ل�رشطة،  �لف�صائح �جلن�صية يف  ح�صاب ديوقر�طيتها؛ و�ت�صاع رقعة 

و�صيا�صيني. ووقوع بنيامني نتنياهو وم�صوؤولون يف حكومته حتت �لتحقيق يف �أعقاب ف�صائح ف�صاد 

ور�صاوى وخيانة �أمانة. 

1. تراجع الي�شار وتعزز قوة اليمني املتطرف:

�صهدت �ل�صاحة �ل�صيا�صية و�حلزبية �الإ�رش�ئيلية على وجه �خل�صو�ص خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني 

، �لتي 
1
)2016–2017( تر�جعاً كبري�ً يف �لن�صاط �حلزبي �لي�صاري، حيث �أفادت ��صتطالعات �لر�أي

جتريها �أكرث من جهة، �أن �لي�صار يف “�إ�رش�ئيل” يلفظ �أنفا�صه �الأخرية ل�صالح �ليمني، وحتديد�ً �ليمني 

�ملتطرف؛ �ملوؤلف من �الأحز�ب �لتي ت�صكل �الئتالف �حلكومي �حلايل )عند كتابة هذ� �لتقرير( �لذي 

�أ�صاب  �لذي  �لرتهل  �أن  على  �ال�صتطالعات  هذه  وتوؤكد  �مل�صتوطنني.  من  و�أي�صاً  نتنياهو،  ير�أ�صه 

�لي�صار، حال دون و�صوله �إىل م�صتوى ت�صكيل حكومة، وحال �أي�صاً دون قدرته على قبول دعو�ت 

 نتنياهو باالن�صمام �إىل �ئتالفه �حلكومي. و�صهد �ملع�صكر �ل�صهيوين و�لذي يت�صكل من حزب �لعمل

مقدمة
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�الإ�رش�ئيليني،  �أو�صاط  تاريخه وما�صيه حتوالً يف رئا�صته، حيث تر�جعت �صعبيته يف  �لي�صاري يف 

�النتخابات  ففي  �ل�صيا�صية.  وتوجهاته  قيادته  يف  �نقالب  �إحد�ث  �إىل  �ملنادية  �لدعو�ت  و�رتفعت 

�إحلاق  يف   Avi Gabay جاباي  �آيف  جنح   2017 �صيف  مطلع  يف  جرت  و�لتي  �حلزب  لهذ�  �لد�خلية 

 Amir وعمري بريت�ص Yitzhak HaLevi Herzog هزية مبناف�صيه �أمثال �إ�صحق هليفي هرت�صوغ

�إمنا من  �لعمل  ياأت من �صفوف حزب  . وجاباي هذ� مل 
2
�لعمل Peretz على من�صب رئي�ص حزب 

حزب مو�صيه كحلون، ُكلنا، حيث تبو�أ من�صب وزير �لبيئة يف حكومة نتنياهو. لكنه ��صتقال من ُكلنا 

و�ن�صم �إىل حزب �لعمل متهيد�ً للمناف�صة على من�صب رئي�صه. 

لكن جاباي هذ� و�لذي عقد كثريون �الآمال عليه، مل يكن بعيد�ً يف ت�رشيحاته عن مو�قف حكومات 

نتنياهو �أو حزب �لعمل يف �حلد �الأدنى. حيث �إنه ال يرى يف �مل�صتعمر�ت �أي عقبة �أو حجر عرثة �أمام 

�إعالنه  �إىل  �الإ�رش�ئيلي �رشعي. باالإ�صافة  �لفل�صطينيني، وكاأن �مل�رشوع �ال�صتيطاين  �لتفاو�ص مع 

�ئتالف حكومي �صي�صكله فيما   يف 
3Joint List �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة  ��صتعد�ده ل�صّم  عن عدم 

لو فاز حزبه باالنتخابات �لبملانية �لقادمة. ال �صّك يف �أن جاباي هذ� ال يبتعد كثري�ً عن �خلّط �لعام 

�ل�صائد يف “�إ�رش�ئيل”، و�لر�ف�ص الأي ت�صوية على قاعدة �الن�صحاب من �الأر��صي �ملحتلة يف 1967.

�حلكومي  �الئتالف  يف  �مل�صاركة  تلك  وخ�صو�صاً  �ليمينية  �الأحز�ب  فاإن  �أخرى،  جهة  من 

يتزعمه و�لذي  �ليهودي  �لبيت  حزب  مقدمتها  ويف  موؤيديها،  ن�صبة  و�رتفعت  كثري�ً  تعززت   قد 

نفتايل بينيت Naftali Bennett وزير �لرتبية يف حكومة نتنياهو. فالطروحات �لتي يرّوج لها هذ� 

�أو ت�صوية على  �أي حّل  �لعن�رشية، ورف�ص  �إىل م�صتوى  �لفل�صطينيني ترقى  �حلزب وزعيمه جتاه 

. بل بالعك�ص ينحو نحو �لر�ديكالية يف �أعلى درجاتها بحيث يطالب 
قاعدة �الأر�ص مقابل “�ل�صالم”4

، ويرف�ص 
5
ب�صّم �ل�صفة �لغربية �إىل “�إ�رش�ئيل” نهائياً لتكون خا�صعة للقو�نني �الإ�رش�ئيلية مبا�رشة

وهو  بذلك،  للقيام  فيهم  موؤهل  هو  من  يوجد  ال  �أنه  باعتبار  فل�صطيني  طرف  �أي  مع  �لتفاو�ص 

وليبمان يق�صد�ن �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص �لذي يتعاملون معه كما تعاملو� مع �لر�حل 

“فر�ص  �لتوجه نف�صه يف  �إقر�ر  �لليكود تتجه نحو  �أن قوى فاعلة يف حزب  . ويظهر 
6
يا�رش عرفات

�أيار/  يف  �لليكود،  حزب  مركز  �أع�صاء  من   800 ع  وقَّ حيث  �لغربية،  �ل�صفة  على  �لكاملة”  �ل�صيادة 

Arutz Sheva، من بينهم وزر�ء يف  �ل�صابعة  �لقناة �الإ�رش�ئيلية  ملا ن�رشه موقع  2017، وفقاً  مايو 

،Ofir Akunis حكومة نتنياهو و�أع�صاء كني�صت، �أمثال: وزير �لعلوم و�لتكنولوجيا �أوفري �أكوني�ص 

ونائب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي حوطوفلي Tzipi Hotovely، و�أيوب قر�، ويو�آف كي�ص 

Nurit Koren، وخملوف ميكي زوهر  Nava Boker، ونوريت كورن  Yoav Kish، ونافا بوكر 
Makhlouf (Miki) Zohar، ويارون مزوز Yaron Mazuz، ويهود� جليك، وغريهم. ومتثل هذه 
�لعري�صة دعماً مبا�رش�ً مل�رشوع �لقانون �لذي تقدم به ديفيد بيتان David Bitan من حزب �لليكود 

�إىل �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، للبدء يف فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على مناطق �ل�صفة �لغربية و�إطالق 

.
7
�لعنان للبناء �ال�صتيطاين
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و�أكرث من ذلك، ونتيجة للم�صاحلة �لفل�صطينية، دفع بينيت مع غريه من �لوزر�ء �ملتطرفني �إىل 

.
8
رف�ص �مل�صاحلة، وو�صع �رشوط تعجيزية �أمام �أي �إمكانية للعودة �إىل �لتفاو�ص مع �لفل�صطينيني

“�إ�رش�ئيل” موؤلف من طريف حمور �لت�صكيلة �حلزبية، ونق�صد  هذ� يعني �أن �مل�صهد �حلزبي يف 

كان  كما  و�صط،  مركز/  �حلزبية  �لتوليفة  يف  يوجد  ال  وبالتايل  ماأزوم.  وي�صار  متطرف  يني  بذلك 

�حلال يف عقود �صابقة. 

وفيما لو �أجريت �النتخابات للكني�صت، �صو�ء مبكرة كانت �أم يف موعدها �ملحدد، فاإنه من �ملتوقع 

�أن يفوز �ليمني باأكرث من �صتني مقعد�ً، �أي �أكرث من ن�صف مقاعد �لبملان �الإ�رش�ئيلي، و�أن ُي�صكِّل 

�إذ �إن هذ� �لرجل قد جنح يف منع  . وهذ� يدفعنا �إىل مكانة نتنياهو، 
9
حزب �لليكود �حلكومة �لقادمة

والدة زعيم ليحل مكانه �أو ليناف�صه بقوة يف �أروقة حزبه، �صو�ء يف �النتخابات �لتمهيدية �أم لرئا�صة 

�حلكومة. ولقد جنح نتنياهو يف �إيجاد �أجو�ء من حوله ت�صبه �الأجو�ء �لتي يكونها زعماء �الأحز�ب 

�جلمعية/ �ل�صمولية يف بع�ص ت�صكيالتها. وهذ� يعني بال�رشورة تر�جع �أ�صكال �حلياة �لديوقر�طية 

و�ملح�صوبني  حزبه  من  �لكني�صت،  �أع�صاء  من  كبري�ً  عدد�ً  �أن  ذلك  �إىل  �أ�صف  حزبه.  �صفوف  يف 

لدعمه وتوفري حماية �صيا�صية له، ويف مقدمتهم رئي�ص �الئتالف �صيا�صياً   عليه، ينتهجون �صلوكاً 

ديفيد بيتان �لذي ي�صعى بكل قوته ونفوذه وتاأثريه، و�أحياناً با�صتخد�م �لعنف �لكالمي و�ل�صلوكي، 

ل�صمان “طريق بي�صاء” �أمام نتنياهو. وهذ� ما يقوم به يف طرحه لقانون ينع �إجر�ء �أي حتقيق �أو 

فتح ملف جنائي لرئي�ص حكومة يف �أثناء تاأديته ملن�صبه. وطبعاً هذ� �القرت�ح ملثل هذ� �لقانون ينا�صب 

ر�صاوى  وتلقي  �لف�صاد،  ملفات  من  عدد  يف  معه  �لتحقيق  د�ئرة  �ت�صعت  �أن  بعد  نتنياهو  و�صعية 

وخيانة �الأمانة �لعامة.

ولقد قدم بيتان �قرت�حاً للجنة �لوز�رية لل�صوؤون �لت�رشيعية يف �حلكومة بهذ� �ملو�صوع، �إال �أن 

لها،  �للجنة ب�صفتها رئي�صة  �أعمال  �أنزلته من جدول   Ayelet Shaked �أييلت �صاكيد  �لعدل  وزيرة 

 .
على خلفية �لنقا�ص �حلاد �لد�ئر يف �ل�صارع �ل�صيا�صي �لعام يف “�إ�رش�ئيل”10

2. قوانني عن�رشية ومالحقات �شيا�شية:

عن�رشية  قو�نني  م�صاريع  طرح  من  مزيد�ً  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لد�خلية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  �صهدت 

�صحب  “قانون  �مل�صاريع  هذه  بني  ومن  منفردة.  �أو  جمتمعة  �ليمني  �أحز�ب  قبل  من  �لكني�صت  يف 

 من كل من ينتمي �إىل تنظيم �إرهابي ويف مقدمته تنظيم “�لدولة �الإ�صالمية” )د�ع�ص(. 
�جلن�صية”11

وبطبيعة �حلال، فاإن هذ� �لقانون �ملق�صود من ور�ئه �لفل�صطينيون يف “�إ�رش�ئيل”. 

�أع�صاء من �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي )بلد( �أروقة �لكني�صت تنادي بطرد  �أ�صو�ت يف   وتعالت 

�إىل  بها  قامو�  عز�ء  زيارة  ب�صبب  �لكني�صت،  ع�صوية  من   National Democratic Assembly

هوؤالء  و�دعى   .
بـ“�الإرهابيني”12 “�إ�رش�ئيل”  ت�صفهم  �أبناوؤها،  ��صت�صهد  فل�صطينية،  عائالت  ثالث 
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�لفل�صطينيون.  “�الإرهابيون”  به  قام  ما  �صجب  �الإ�رش�ئيلي  �لبملان  يف  منتخبني  �أع�صاء  على  �أن 

وذهب بع�صهم �إىل �أن �أع�صاء �لكني�صت من �لتجمع �لوطني م�صاندين لـ“�الإرهاب”. وزعم نتنياهو 

يف معر�ص تطرقه �إىل زيارة �لتعزية هذه �إىل �أن قر�ر �لطرد من �لكني�صت هو حماية للديوقر�طية، يف 

حني رّد عليه �لنائب �أين عودة رئي�ص �لقائمة �مل�صرتكة باأنه —�أي نتنياهو— ُيحّر�ص �صّد �جلمهور 

�إىل جوقة  �لعربي باأكمله بهدف نزع �رشعيته. و�ن�صم زعيم حزب �ملع�صكر �ل�صهيوين هرت�صوغ 

“�الإق�صاء” يف  �لتحري�ص �لتي يقودها نتنياهو و�أحز�ب �ليمني من خلفه. و�رّشع �لكني�صت قانون 

“�إ�رش�ئيل”؛ وال يتم  �لكفاح �مل�صلح �صّد  2016 بادعاء �لتحري�ص على �لعنف وتاأييد  متوز/ يوليو 

�إق�صاء ع�صو كني�صت �إال بت�صويت ت�صعني ع�صو�ً من �أع�صاء �لكني�صت. وهذه �أول مرة ي�رشَّع فيها 

.
13

قانون يق�صي مبوجبه �أع�صاء كني�صت زميالً لهم �أو �أكرث

�إن �زدياد وترية �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي قام بها �صباب مقد�صي و�صباب من خارج �لقد�ص، 

لهويات  م�صبق  حتديد  عن  �ل�صاباك  عجز  ك�صفت  �ل�صكاكني”،  “�نتفا�صة  ��صم  عليها  �أطلق  و�لتي 

 .
�لفعلة، و�حليلولة دون تنفيذها، وهذ� يعدُّ �إخفاقاً بالن�صبة مل�صادر �ملخابر�ت يف “�إ�رش�ئيل”14

�أن  ، بادعاء 
15

�لفل�صطينيني �الإ�رش�ئيلي منادية بقتل  �ل�صارع  �أ�صو�ت حادة يف  �رتفعت  وبالتايل 

�أي �صكوك حتوم حول فل�صطيني هي يف حّد ذ�تها حت�صري لـ“عملية �إرهابية” �صّد �إ�رش�ئيليني، لهذ� 

�أن �ملجتمع  �أوالهما،  �لزناد �رشيعة. وهذ� بحد ذ�ته يحمل داللتني:  �ليد �الإ�رش�ئيلية على  �أ�صبحت 

�الإ�رش�ئيلي ماأزوم ويعاين من حالة “�لفوبيا” يف حياته �ليومية يف �حليّز �لعام، وهو غري �آمن بالرغم 

من �نت�صار عنا�رش �الأمن وحملة �ل�صالح من �ملدنيني بكرثة يف �الأماكن �لعامة. وثانياً، جنوح �ملجتمع 

يف “�إ�رش�ئيل” �إىل �لتطرف، و�لفا�صية، و�رشعنة قتل �لفل�صطيني بذريعة حماية �لنف�ص و�لدفاع عنها.

وحترك حاخامات )وعلى ر�أ�صهم �رشقيون – �صفاردمي Sephardim( يف “�إ�رش�ئيل” �إىل �إ�صد�ر 

فتاوى جتيز قتل �لفل�صطيني �حلامل الأد�ة حادة )�صكنٍي(. حيث �دعى �حلاخام �الأكب �إ�صحق يو�صف 

Yitzhak Yosef �أن �لعرب يرّبون على عقلية ومنطق �لعنف. ور�أى �ملتدينون �أن �إعد�م �لفل�صطينيني 

 .
16

“�الإرهابيني” )على حّد تعبريهم( هو فري�صة �رشعية يتوجب �لقيام بها

هذ� �لغطاء �لديني للفعل �ل�صيا�صي و�لع�صكري �الحتاليل، يهد ل�رشعنة تو�صيع قتل �لفل�صطينيني 

لالحتالل  �لفعلية  �ل�صحية  )هو  �لفل�صطيني  �أن  حني  يف  �ل�صحية،  هو  �الإ�رش�ئيلي  كون  منطلق  من 

�الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  مّت تعميمها من خالل و�صائل  �لتي  �ل�صورة  �ملجرم و�لقاتل. هذه  �لغا�صم( هو 

�ملجندة خلدمة �لتحري�ص، �أ�صهمت كثري�ً يف جذب �ملزيد من �الإ�رش�ئيليني �إىل مع�صكر �ليمني �ملتطرف. 

هذ� �لتمهيد لقتل �لفل�صطينيني مرده ن�رش فكر فا�صي ��صتعالئي، ترّوج له حكومة نتنياهو من 

�لفل�صطينيون  �إمنا  �لفل�صطينيني،  مع  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  �أمام  �لعقبة  لي�ص  �ال�صتيطان  باأن  فرتة، 

يرف�صون �جللو�ص على طاولة �ملفاو�صات. وهذ� معناه �أن �لفل�صطينيني هم �لعقبة �أمام تطور ومنو 



247

امل�شهد االإ�شرائيلي

�مل�رشوع �ال�صتيطاين. وبالتايل جتد هذه �حلكومة �أر�صاً خ�صبة لرتويج فكرها �لتطريف و�لعن�رشي، 

لدرجة �أن ��صتطالعات للر�أي بيّنت خالل �صنة 2016 و�أي�صاً يف مطلع 2017 زيادة ن�صبة �الإ�رش�ئيليني 

�ملحتلة. �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  �إىل  منهم  جمموعات  نقل  �أو   48 فل�صطينيي  طرد  يوؤيدون   �لذين 

وال يقت�رش هذ� �لتوجه على �ملتدينني �ملتزمتني، و�إمنا على �لعلمانيني �لذين �حت�صبت �رش�ئح كثرية 

 .
17

منهم يف �ل�صابق على �لي�صار �أو �ملركز

�ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  حترك  �ملقابل  يف 

 B’Tselem-The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied

 .
18

�لفل�صطينيني على يد �الحتالل باإنهاء �الحتالل، وو�صع حّد نهائي ملعاناة  Territories مطالباً 

وهو مركز تر�جع وجوده وتاأثريه يف �الأو�صاط �الإ�رش�ئيلية.

�لت�رشيع  جمال  على  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لفل�صطينيني  �صّد  �ملبا�رش  �لتحري�ص  �أمر  يقت�رش  ومل 

�لقانوين و�لقتل، بل و�صل �إىل �صبكات �لتو��صل �الجتماعي. ويف �ملقابل، �لتقى وزير �الأمن �لعام يف 

“�إ�رش�ئيل” �أرد�ن ووزيرة �لعدل �صاكيد بوفد من في�صبوك Facebook بهدف حت�صني �لتعاون �صد 
.
19

ما �عتبه “حتري�صاً” على �صبكات �لتو��صل، بح�صب نتنياهو

وجتلت �أ�صكال �أخرى من �لعن�رشية و�ملالحقات و�لت�صييقات �صّد �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل”، 

حر�ئق  �ندالع  �أعقاب  يف  بينيت  تفوهات  مقدمتها  ويف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  فقط  ولي�ص 

يقوم  �إن من  قال  �إذ  �لعرب بطريق غري مبا�رش،  �إىل  �التهام  �إ�صبع  �إذ وّجه   ،2016 �لكرمل يف  جبل 

 ،
. وكان نتنياهو قد ّحر�ص على �لعرب يف �نتخابات 212015

20
بهذه �لفعلة هو من ال تعود �الأر�ص له

وزر�ء،  من  �الأ�صو�ت  ع�رش�ت  و�رتفعت  متاأخر.  وقت  يف  �التهامية  �أقو�له  عن  وتر�جع  �عتذر  ثم 

�ملو�طنني  �لعرب. ومّت �عتقال عدد من  و�أع�صاء كني�صت، و�صحف، ومو�قع، و�صبكات تلفزة �صّد 

�أّي منهم، ومل يتفوه  �لعرب، ولكن بعد مدة طويت �صفحة هذ� �مللف، ومل تقدم الئحة �تهام بحق 

نتنياهو باأي عبارة فيها �عتذ�ر �أو تر�جع عما قاله.

�الإ�رش�ئيلي  �لوطني  �لن�صيد  فر�ص  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لرتبية  ووز�رة  �ليمني  يف  جهات  وحتاول 

)هاتكفاه Hatikvah( على �ملد�ر�ص �لعربية. لكن هذ� �الأمر ما يز�ل يخ�صع لنقا�ص وجد�ل جماهريي 

.
و��صع، حتى يف �أو�صاط �الإ�رش�ئيليني �أنف�صهم �لذين ال يَرون هاتكفاه ن�صيد�ً مالئماً لـ“�إ�رش�ئيل”22

وال يتوقف �لوزير ليبمان عن توجيه تهديد�ته للفل�صطينيني يف �لد�خل بنقل جمموعات منهم، 

�إىل �ل�صفة �لغربية، �صمن �صفقة ت�صوية  �أم �لفحم،  وخ�صو�صاً من منطقة �ملثلث ومركزها مدينة 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�لو�قع �أنه يف كل مرة يكون فيها هذ� �لوزير ماأزوماً، يوجه �صهامه نحو 

 .
23

فل�صطينيي �لد�خل
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2017 على قانون �الأذ�ن، وذلك بعد نقا�ص ٍحاٍد  �آذ�ر/ مار�ص  و�صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي يف 

“�إ�رش�ئيل” جمند  �لعام يف  �لر�أي  �أن  ، وتبني 
24

�لعام، ويف �ل�صحافة �ل�صارع  حتت قبة �لبملان، ويف 

. و�دعى م�رّشعوه �أن �لقانون ي�صعى �إىل 
25

لدعم م�رشوع منع رفع �الأذ�ن بو��صطة مكب�ت �ل�صوت

فر�ص �لر�حة للمو�طنني ولي�ص موجهاً �صّد �لعقيدة �الإ�صالمية. ومما ال �صّك فيه �أن �لقانون عن�رشي 

بالتمام، �إذ �إن هناك عو�مل كثرية تثري �ل�صجيج يف �ملدن و�لقرى و�لبلد�ت، ولي�ص �الأمر حم�صور�ً 

�لقانون هو  �إقر�ر  �أن   
26

�لقائمة �مل�صرتكة �إىل �ل�صالة. ور�أت  على رفع �الأذ�ن، �لذي يدعو �مل�صلمني 

مبثابة �إعالن حرب على �لهوية �لدينية و�لوطنية، وهو جزء من م�صاريع �لت�صييق و�ملالحقة �لتي 

.
يتعر�ص لها �جلمهور �لعربي يف “�إ�رش�ئيل”27

و�رّشع �لكني�صت قانوناً لت�رشيع عملية هدم �ملنازل �لعربية بذريعة عدم �لبناء �ملرخ�ص. و�أو�صت 

جلنة وز�رية عاجلت هذ� �ملو�صوع تر�أ�صها �إيريز كمينيت�ص Erez Kaminitz، وهي حتمل ��صمه، 

�إىل  �لقانون  هذ�  ويهدف  �لعربية.  و�لبلد�ت  �لقرى  يف  �ملنازل  �آالف  ع�رش�ت  لهدم  خطة  و�صع  على 

�اللتفاف على �الإجر�ء�ت �لق�صائية �لتي يلجاأ �إليها �أ�صحاب �ملنازل لدى �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية ريثما 

 
28

)2017/4/5 �لكني�صت يف  �لقانون )متت �مل�صادقة عليه يف  �أن  للرتخي�ص. وهذ� يعني  يجدو� حالً 

 .
29

�لق�صائية �الإجر�ء�ت  �إىل  �لرجوع  دون  مبهامها  �لقيام  �لد�خلية  وز�رة  جلر�فات  �ملجال  يتيح 

وهذ� يف حّد ذ�ته �نتهاك حلقوق �الإن�صان، يف توفري فر�ص �اللتما�ص لهيئة ق�صائية ت�صاعده يف �إيجاد 

حلول الأزمة ير بها، لي�ص هو �مل�صوؤول عنها. �إذ من �ملعروف �أن حكومات “�إ�رش�ئيل” �ملتعاقبة قد 

�صادرت ماليني �لدومنات من �ل�صلطات �ملحلية �لعربية يف �صنة 1948، وعلى مدى �صبعة عقود مل 

تتوقف عن عمليات �مل�صادرة، ما �أدى �إىل تقل�ص م�صاحة �الأر��صي �لتي يلكها �لعرب �لفل�صطينيون، 

مبو�ز�ة �لزيادة �ل�صكانية �لهائلة �لتي �صهدتها �لبلد�ت �لعربية، ما �أدى �إىل �صائقة �صكنية. �أ�صف �إىل 

�لعربي رغماً  �ملو�طن  . وبالتايل يلجاأ 
30

�لبلد�ت �لبناء يف هذه  ذلك، عدم تو�صيع م�صاحة م�صطحات 

 عنه �إىل بناء منزله على �أر�ص ٍزر�عية غري م�صمولة �صمن م�صطح �لبناء، وهو يخالف �لقانون، لكن

ال خمرج له. وهكذ� تكون حكومة “�إ�رش�ئيل” قد حققت مزيد�ً من كثافة �صكانية موجعة يف �لقرى، 

خمالف  �لعربي  �أن  على  منطية  �صورة  وقدمت  �ليهودية،  بامل�صتعمر�ت  �أ�صوة  تو�صعها  ومنعت 

للقانون، و�أن “�إ�رش�ئيل” هي دولة قانون. وجّمد نتنياهو ميز�نية تقلي�ص فو�رق وفجو�ت للمجتمع 

.
31

�لعربي بذريعة خمالفة قو�نني �لتنظيم و�لبناء

�ملو�طنني  م�صاجع  تق�ّص  باتت  �لد�خل  يف  �لعربية  �لبلد�ت  تعي�صها  �لتي  �خلانقة  �ل�صكن  و�أزمة 

فيها، �إذ تزد�د �ل�صغوط �الجتماعية و�القت�صادية و�لتوتر �لنف�صي، وبالتايل تنت�رش �جلرية بكافة 

�أ�صكالها. حيث �زد�دت �أعمال �لقتل و�إطالق �لنار على �ملحالت �لتجارية و�ملنازل، و�ل�صطو �مل�صلح، 

و�لنهب، و�مل�صاكل بني �لعائالت، وحرق �ملمتلكات و�لتعدي عليها... �أما �ل�رشطة فال تبدي جدية يف 

 .
32

�لتخفيف من حدتها... ومل يتم �لك�صف عن كثري من �ملجرمني يف ملفات �لقتل على وجه �لتحديد
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3. تقرير مراقب الدولة حول احلرب على غزة:

نتنياهو  �أن   ،
33Yosef Shapira �صابري�  يو�صف  �لدولة  مر�قب  و�صعه  �لذي  �لتقرير  هذ�  يفيد 

�ملجل�ص  يف  �الأع�صاء  �حلكومة  وزر�ء  عن  معلومات  �أخفيا  قد  يعلون  مو�صيه  �ل�صابق  دفاعه  ووزير 

�لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �الأمنية و�ل�صيا�صية حول جمريات �حلرب على غزة يف 2014. وبنّي �لتقرير 

�أن نتنياهو ووزيره هذ� قد �أد�ر� �حلرب لوحدهما. وجاء تعقيب نتنياهو على �أن �لتقرير ب�صيغته هذه 

.
34

هو عبارة عن مالحقة �صيا�صية �صده و�صّد نهجه يف �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل”، على حّد �أقو�له

ومل يجِر نقا�ص د�خلي يف �صفوف وزر�ء �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حول �حلرب. وهذ� �أي�صاً يعدُّه 

�لتقرير �إخفاقاً يف �حلرب �لتي طالت 51 يوماً، �أي �أنها �أطول حرب تخو�صها “�إ�رش�ئيل” �صّد �ل�صعب 

�لفل�صطيني و�جليو�ص �لعربية. وهذ� يعني بنظر مر�قب �لدولة و��صع �لتقرير، ف�صل يف �ال�صتعد�د 

و�إخفاق يف �إد�رة �ملعركة و�الإنفاق عليها، باالإ�صافة �إىل �لقتلى من بني �جلنود، عد� عن �ملفقودين، �أي 

.
35

�لذين وقعو� يف �الأ�رش يف غزة

 ،
36

يعلون دفاعه  وزير  ��صتقالة  نتنياهو  َقبِل  وتلميعها،  �صفحته  تبيي�ص  خطو�ت  من  وكجزء 

مقابل �ن�صمام حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا )ي�رش�ئيل بيتينو( Yisrael Beitenu” �إىل �الئتالف �حلكومي، 

يعلون  يحّمل  �أن  نتنياهو  �أر�د  عملياً  نتنياهو.  حكومة  يف  �لدفاع  حقيبة   
37

ليبمان زعيمه  وتويّل 

بع�صاً من �مل�صوؤولية، م�صتفيد�ً من حالة �لرتدي يف �لعالقات بينهما على �صوء �لتقرير وغريه من 

�الأو�صاع، للقيام باخلطوة �لتي �أ�رشنا �إليها �صابقاً. باالإ�صافة �إىل ت�صويره �إعالمياً باأنه كوزير دفاع 

.
38

عليه م�صوؤولية كبرية، قد تبدو لل�صارع �لعام �أكب من م�صوؤولية نتنياهو

كان  �إذ�  خ�صو�صاً  �الأ�صد�ء،  معار�صيه  �أحد  نتنياهو  طريق  من  �أز�حت  قد  يعلون  ��صتقالة  و�إن 

�حلديث عن رئي�ص �صابق لالأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. وبالتايل �أتاحت فر�صة لتو�صيع �الئتالف 

�إليه لتحظى حكومته بدعم �أكب من �رش�ئح �جلمهور.  �حلكومي �لذي كان نتنياهو باأم�ص �حلاجة 

 .
39

فكان �الأف�صل �لتخل�ص من وزير و�حد وك�صب حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا” يف �حلكومة

 Goldstone ومما ال �صّك فيه �أن تاأثري �لتقرير مل يكن كبري�ً فيما لو قارناه مع تقرير غولد�صتون

Report للحرب �ل�صابقة على غزة، لكنه �رشعان ما تبخر من �الأجندة �ليومية يف “�إ�رش�ئيل”، بفعل 

“�لبقرة �ملقد�صة” يف  “�الأمن” �لذي ُيعدُّ  �صاآلة معاجلته من قبل �الإعالم �الإ�رش�ئيلي �ملجند ل�صالح 

“�إ�رش�ئيل”. 

4. رحيل �شمعون برييز وتداعيات جنازته:

عرفت حكومة نتنياهو كيفية �ال�صتفادة من رحيل �صمعون برييز Shimon Peres �لذي �صغل 

“�إ�رش�ئيل”  حكومات  يف  عديدة  وز�رية  منا�صب  �إىل  باالإ�صافة  “�إ�رش�ئيل”  دولة  رئي�ص  من�صب 
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ما،  لفرتة  وتزعمه  فيه  ع�صو�ً  كان  �لذي  �لعمل  حزب  �صّكلها  �لتي  تلك  وخ�صو�صاً  �ملتعاقبة، 

باالإ�صافة �إىل تر�أ�صه للحكومة بعد مقتل �إ�صحاق ر�بني يف 1995. وبالرغم من �أن برييز كان مناف�صاً 

باأنها  ت�صويق جنازة برييز  �الإ�رش�ئيلية على  �الإعالم و�لدعاية  نتنياهو حّرك  �أن  �إال  لنتنياهو  قوياً 

جنازة �أحد �أكب زعماء �لعامل و�أحد �أهم �صخ�صية �صعت من �أجل �ل�صالم �حلقيقي، و�أنه �أحد كبار 

“�الأمة”. علماً �أن كثريين يّدعون �أن برييز كان ظالً لنب جوريون Ben-Gurion عندما �صغل من�صب 
�صكرتريه �خلا�ص، و�أنه كان ظالً لر�بني يف �أثناء تولّيه رئا�صة �حلكومة، و�أنه �أي برييز مل يخدم يف 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي... لكن هذ� يف جهة، و�أما �جلهة �الأخرى فاإن جنازة برييز قد ��صتثمرت �صيا�صياً 

و�إعالمياً من قبل حكومة “�إ�رش�ئيل”، �إذ ح�رش للم�صاركة فيها ع�رش�ت �مللوك و�لروؤ�صاء و�لزعماء 

�إهانة عندما مل  �إىل �صبه  يف �لعامل، وبينهم حممود عبا�ص رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لذي تعّر�ص 

. وكان يف ذلك ر�صائل �صيا�صية ُوّجهت �إىل 
40

يخ�ص�ص له مكان، �إال بعد تدخل �أفر�د من �أ�رشة برييز

عبا�ص باأنه غري مرغوب فيه، �أي �أنه لي�ص �رشيكاً لـ“�ل�صالم” �أو الأي ت�صوية، كما يروج لها ليل نهار 

نتنياهو وعدد من وزر�ئه بينهم ليبمان. 

 من منطلق 
41

لكن من جهة �أخرى، فاإن �لقائمة �مل�صرتكة رف�صت �مل�صاركة يف �جلنازة �أو �لعز�ء

عدم ن�صيان ما قام به برييز من �أعمال وتنفيذ �صيا�صات معادية للعرب يف “�إ�رش�ئيل” وللعرب عامة، 

�أبرزها �أو�مره بق�صف قانا يف لبنان، ومقتل ع�رش�ت �الأطفال و�ملو�طنني �الأبرياء يف 1996. 

كان لقر�ر �لقائمة �مل�صرتكة عدم �مل�صاركة �صد�ه �لو��صع حملياً وعربياً وعاملياً. فعلى �ل�صعيد 

طرف  من  �مل�صرتكة  �لقائمة  �أع�صاء  �صّد  �لتحري�صية  �الأ�صو�ت  تعالت  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لد�خلي 

جمهورهم  قبل  من  و��صع  بتاأييد  حظو�  ولكن  و“�إرهابيون”،  ق�صاة  باأنهم  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صارع 

�أ�صو�تاً عربية  �أن  �آالم �صعبهم، علماً  �لذين ال ين�صون  �لذي ر�أى فيهم ممثليهم �حلقيقيني  �لعربي 

د�خلية نادت بتقدمي �لتعازي، �إال �أنها كانت �صئيلة جد�ً. �أما على �ل�صعيد �لعربي، فقد �أظهر �صمود 

بحقوقه  �لتز�مه  و�لت�صييقات،  و�ل�صيا�صات  �ملالحقات  �أ�صكال  لكل  �ملقاوم  �لفل�صطيني  �ملجتمع 

�لوطنية �مل�رشوعة، حتى يف ق�صية كهذه. كذلك كان لرف�صهم ح�صور مر��صم �جلنازة، ر�صائل قوية 

لكل زعماء وملوك و�أُمر�ء �لعرب، �لذين كانو� يهرولون �إىل لقاء�ت برييز باعتباره “د�عية �صالم”. 

و�أما قر�ر �لقائمة �مل�صرتكة فكان رف�ص تلميع وتبيي�ص �صورة برييز على ح�صاب ماآ�صي �ل�صعب 

�لفل�صطيني، �لتي كان له �صلع فيها على مّر �لعقود �لزمنية.

و�أظهر تطور �الأحد�ث حول جنازته �لتفاف �الإ�رش�ئيليني حول حكومتهم باأي �صكل كان، وعدم 

لت�صكيلها  نتنياهو  �صعى  �لتي  �ل�صورة  �إن  �جلنازة.  يف  �مل�صاركة  من  �لعرب  �لنو�ب  �متناع  تقبلهم 

�إن�صانيني،  غري  �أنهم  �ل�صهيوين،  �ملجتمع  من  و��صعة  �رش�ئح  بتاأييد  وحظيت  �لعرب،  �لنو�ب  عن 

ويفتقدون �إىل �حلد �الأدنى من �مل�صاعر و�لتعاطف يف حاالت كهذه.
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5. تعميق “يهودية الدولة” على ح�شاب دميوقراطيتها:

 %60l قر�بة  بلغت  و�لتي  �الإ�رش�ئيليني،  �أو�صاط  يف  �لتطرف  حاالت  فيه  تزد�د  �لذي  �لوقت  يف 

�حلكومة  كثّفت   ،
42

�لكني�صت يف  ممثليهم  وطرد  �لد�خل  يف  �لعرب  معاد�ة  على  مو�فقتهم  خالل  من 

وموؤ�ص�صاتها على خمتلف �ألو�نها من م�صاألة “يهودية �لدولة”، �بتد�ء من �إدر�ج �ملزيد من �الأحد�ث 

و�ملو��صيع �لدينية و�لرت�ثية �ليهودية يف مناهجها وكتبها �لتعليمية. وال يقت�رش �الأمر على �الأحز�ب 

و�رش�ئح  تيار�ت  ي�صمل  و�إمنا  وتور�تية،  دينية  وقو�عد  �أ�ص�ص  على  منطلقاتها  يف  و�ملبنية  �لدينية، 

“يهودية �لدولة”، لي�ص من منطلق ديني بقدر ما  �إبر�ز  و��صعة من �لعلمانيني �لذين ي�رشون على 

هو تر�ثي ومظهري.

�الأطعمة  على  �مل�صادقة  خالل  من  �ليهودي  �حل�صور  وترية  زيادة  �إىل  هنا  �الإ�صارة  من  بّد  وال 

 ،
43

�حلالل )كو�صري(، ومن خالل منع فتح حمالت جتارية الأبو�بها �أيام �ل�صبت و�الأعياد �ليهودية

و�أي�صاً من خالل ر�صد ميز�نيات هائلة لتقريب يهود �لواليات �ملتحدة �إىل �ليهودية، لعل بع�صهم 

ين�صم �إىل �ملهاجرين �جلدد �إىل “�إ�رش�ئيل”.

وت�صعى وزيرة �لعدل يف “�إ�رش�ئيل” �أييلت �صاكيد �إىل تعميق �لهوية �ليهودية من خالل ��صرت�ع 

من  �ملزيد  �صيفر�ص  وهذ�  �ليهودي.  وتر�ثها  وجوهرها  �صكلها  تبز  �لتي  �لقو�نني  من  جمموعة 

.
44ً

تهمي�ص �حل�صور �لعربي �لفل�صطيني لغة وثقافة وح�صارة وتعليما

 2017 �أروقة �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي. ويف �صنة  �إىل  “يهودية �لدولة” عدة مر�ت  وو�صلت م�صاألة 

�صيُحّول  وبالتايل   
45

�لقومية قانون  م�رشوع  على  �لكني�صت  يف  للت�رشيع  �لوز�رية  �للجنة  �صادقت 

من  �لقوننة  م�صاألة  تتم  وعندها  �الأغلبية،  ونيل  عبورها  �ملرجح  من  و�لتي  �لتمهيدية،  �لقر�ءة  �إىل 

يقدمها  �لتي  �لقو�نني  م�صاريع  على  �مل�صادقة  قانون  عليها  ن�ّص  و�لتي  �لثالث،  �لقر�ء�ت  خالل 

على  يقت�رش  �إ�رش�ئيل”  “دولة  يف  �مل�صري  تقرير  حّق  �أن  �لقانون  هذ�  ومفاد  كني�صت.  �أع�صاء 

بها  للمتحدثني  �إمنا  ر�صمية،  غري  �لعربية  و�عتبار  �لعبية،  هي  �لدولة  لغة  و�أن  �ليهودي،  �ل�صعب 

�صمن  ت�صنيفه  �أو  �إدر�جه  يكن  �لقانون  هذ�  مثل  �أن  فيه  �صّك  ال  ومما  �لدولة...  خدمات  نيل  حّق 

يف  Apartheid �الأبارتهايد  دولة  يف  بها  معمول  كان  �لتي  تلك  �أو  �لعرقية،  �لقو�نني   جمموعة 

 .
46

جنوب �إفريقيا

وبنظرة معّمقة على حمتوى هذ� �لقانون ندرك �أن مبد�أ �أو �أ�صا�ص �الإق�صاء و�لتهمي�ص �لذي تبنّته 

�لعرب.  �ملو�طنني  جتاه  فاعل  دور  له  �حلالية  نتنياهو  حكومة  وخ�صو�صاً  “�إ�رش�ئيل”،  حكومات 

�لعرب  باأن  تعرتف  �أن  باملّرة  معنية  غري  بديوقر�طيتها  تتبجح  �لتي  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يعني  وهذ� 

�لتعامل  هو  �حلكومة  تريده  ما  و�المتياز�ت.  �حلقوق  مت�صاوو  مو�طنون  هم  فيها  �لفل�صطينيني 
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�إمنا  و�حدة،  قومية  لي�صو�  باأنهم  للعرب  و�لثاين  �لدولة”،  “يهودية  هو  لليهود  و�حد  مبكيالني، 

جمموعة من �لطو�ئف �لدينية غري �ليهودية، وهذ� هو م�صمون ت�رشيح بلفور �لذي يتجاوب مع 

توجهات �لفكر �ل�صهيوين �ال�صتعماري �لتفكيكي.

�أ�صف �إىل ذلك، طرحت �لقائمة �مل�صرتكة م�رشوع قانون لالعرت�ف بفل�صطينيي 48 كاأقلية قومية 

�أن هذ� �مل�رشوع مل يحَظ  �إال  �إال كطو�ئف دينية؛  �لقانون �حلايل ال يعرتف بهم  “�إ�رش�ئيل”، الأن  يف 

.
47

باأغلبية �لكني�صت، وبالتايل مل ي�صادق عليه

�إىل جانب  �لتي قبلت �العرت�ف بالعربية لغة ر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �إىل ذلك، فاإن �حلكومة  �أ�صف 

�عرت�فها  �صحب  �إىل  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  جتنح   ،1948 �صنة  يف  قيامها  فور  و�الإجنليزية  �لعبية 

ومركباتها  قومية  له  ك�صعب  ولي�ص  بها،  كناطقني  �لعرب  مع  و�لتعامل  �لعربية،  �للغة  بر�صمية 

�ملعروفة، ويف مقدمتها �للغة.

�مل�صرتكة،  �لقائمة  �لعرب يف  �لكني�صت  �أع�صاء  وقد ُجوِبَه طرح �مل�رشوع مبعار�صة �صديدة من 

و�أي�صاً من قبل �أو�صاط �صيا�صية وحزبية بحثية عربية ويهودية ي�صارية، باالإ�صافة �إىل رف�صه يف 

بع�ص �الأطر �لعاملية �لتي عدَّته تطرفاً يينياً ينتمي �إىل بيئة �الأنظمة �ل�صمولية من �ملا�صي غري �لبعيد. 

6. ف�شائح اأخالقية:

هي   Moshe Katsav كت�صاف  مو�صيه  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  وحماكمة  ق�صية  تكن  مل 

�الأخرية يف م�صل�صل �لتحّر�ص �جلن�صي و�الغت�صاب من طرف �صيا�صيني، وموظفي دولة، وعنا�رش 

قيادية يف �ل�رشطة و�جلي�ص. فقد ك�صف ��صتطالع للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن جمندة من بني �صّت جمند�ت 

  .
48

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قالت �إنها تعر�صت لتحر�ص جن�صي من �ل�صباط �أو �جلنود يف �أثناء �خلدمة

وقد تقّدمت �صيد�ت وجمند�ت بعدد من �ل�صكاوى �إىل �جلهات �ملخت�صة �صو�ء �إىل وحدة �لتحقيق مع 

2016 يف  20l% يف �صنة  �رتفاع ن�صبته  �إىل  �ملو�صوع  �الإح�صاء�ت بهذ�  �أم �جلي�ص. وت�صري  �ل�رشطة 

�أعد�د �ل�صكاوى يف �جلي�ص �صّد �لتحر�ص �جلن�صي. وت�صري �الح�صاء�ت نف�صها �إىل �أن ربع �ل�صكاوى 

 Ofek يف �جلي�ص موجهة �صّد �صباط كبار يف �صفوفه. وبرز من بني كبار �ل�صباط �أوفيك بوخري�ص

Buchris �لذي توىل من�صباً رفيع �مل�صتوى يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وهو رئي�ص كلية �لقيادة و�الأركان 

�لتي  �جلن�صية  �لف�صيحة  لوال  �أنه  كثريين  لدى  �عتقاد  و�صاد   ،Command and Staff College

.
49

تعّر�ص لها لكان من �أقوى �ملر�صحني ملن�صب رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

�لتحقيق  �إىل  ت�صل  �لتقارير  من  فقط   %10l نحو  فاإن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  معطيات  وح�صب 

227 جندياً يف �جلي�ص بارتكاب خمالفات  2017/3/6، عن �تهام  . وقد ُك�صف يف 
50

و�لعالج �لقانوين

جن�صية بحّق من خدمو� حتت �إمرتهم، خالل �لفرتة 2008–2016. كما تبني باأن 205 ملفات و�صلت 

.
51

�إىل �حل�صم �لق�صائي، ومتت �إد�نة �ل�صالعني بن�صبة 95l% منها
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�الإ�رش�ئيلية  �جلوية  �ل�صناعات  �رشكة  �صملت  كبرية  ف�صاد  عملية  عن  ُك�صف   ،2017/3/15 ويف 

ع�صكرية  �صخ�صية  بينهم  �صخ�صاً،   13 �عتقال  مّت  حيث   ،Israel Aerospace Industries (IAI)l

�صابقة رفيعة هي �للو�ء �الحتياط �أمل �أ�صعد، وهو ع�صو يف جمل�ص �الإد�رة، وذلك يف �أعقاب حتقيقات 

�رشية متو��صلة �أجرتها وحدة �لتحقيقات �خلا�صة الهاف 443 �أو Lahav 433. وطبقاً للقليل �لذي 

�ُصمح بن�رشه، فاإن م�صوؤولني كبار�ً يف �ل�صناعات “�هتمو� باإعد�د مناق�صات ل�رشكات خا�صة يف مقابل 

.
تلقي مبالغ مالية كر�صوة، ومّت تبيي�ص �الأمو�ل من خالل جهة م�رشفية �رشيكة يف �مللف كله”52

�خلا�صة �لبحرية  لوحدة  �ل�صابق  �لقائد  �عتقلت  �ل�رشطة  �أن  عن  �لك�صف  مّت   2017/9/3  ويف 

�لتورط  بتهمة   ،Shay Brosh برو�ص  �صاي  �الحتياط  يف  �لعميد   ،Shayetet 13 �أو   13 �صايتيت  

طلق عليها ��صم �لق�صية 
ُ
ب�صبهات تتعلق بق�صية �رش�ء �لغو��صات �الأملانية دولفني Dolphin، �لتي �أ

.
533000

حتّر�ص  حول  �صكاوى  �إىل  �لكبار  �ل�صباط  من  كبري  عدد  فتعّر�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  يف  �أما 

جن�صي وتعّدي على جمند�ت وموظفات يف �صلك �ل�رشطة. وكاد �الأمر �أن يك�صف كل �لقيادة �لعليا 

د بع�ص هوؤالء �ل�صباط من رتبهم ودرجاتهم،  �أن جرَّ �إال  تقريباً. فما كان من مفت�ص عام �ل�رشطة 

ومنهم من �أحيل �إىل �لتقاعد �أو ُطرد من �صفوف �ل�رشطة، ومنهم من �أبقي بالرغم من �الإهانة �لتي 

تلقاها. و�أعاد �ملفت�ص �لعام �صياغة �الأنظمة �ملرتبطة مبنع �لتحر�ص �جلن�صي بكل �أ�صكاله.

يف  برزت  �أنها  �إال   ،2016 �صنة  يف  كبرية  �أبعاد�ً  �أخذت  قد  �لظاهرة  هذه  �أن  بالذكر،  �جلدير  ومن 

. وال يوجد �أي تف�صري لتف�صي هذه 
54

�ل�صنة �لتي �صبقتها من خالل ف�صيحة كبار �الألوية يف �ل�رشطة

�لظاهرة يف �صفوف �لر�صميني من �أجهزة �الأمن �ملختلفة، �صوى تدين م�صتوى �الأخالق و�ل�صلوكيات 

ل �ل�صري وفق �أنظمة �صارمة متيّز هذه �الأجهزة يف معظم دول �لعامل.  بينهم، وترهُّ

وال �صّك يف �أن هذه �لظاهرة �ملتف�صية يف �ل�رشطة بوجه عام قد �أ�صهمت يف تر�جع ثقة �جلمهور 

يف  �أم  حتديد�ً،  �ملو�صوع  هذ�  يف  �صو�ء  جارف،  ب�صكل  ولي�ص  ما  نوعاً  وبخدماتها  بها  �الإ�رش�ئيلي 

. �أما يف مو��صيع وق�صايا �أخرى فاإن �جلمهور �الإ�رش�ئيلي باملجمل �لعام 
55

مو��صيع وق�صايا �أخرى

ر��ٍص عن �أد�ء �ل�رشطة، �إال �أن �جلمهور �لعربي غري ر��ٍص باملرة، خ�صو�صاً مع تو�يل جر�ئم �لقتل 

�ملنا�صبات،  �لر�صا�ص يف  �إطالق  �أ�صكال ومظاهر  �لد�خل، و��صتمر�ر  �لعربية يف  �لقرى و�لبلد�ت  يف 

.
57

 و�لعر�قيب
56

وت�رشف �ل�رشطة يف �لنقب بوجه خا�ص يف �أحد�ث قريتي �أم �حلري�ن

7. نتنياهو وحكومته حتت جمهر التحقيق بق�شايا ف�شاد ور�شاوى:

يف  �لتحقيق  وحد�ت  �أبرز  وهي   433 الهاف  �لتحقيق  وحدة  �أن   2017 ل�صنة  �لعامة  �ل�صورة 

�ل�رشطة، ومتخ�ص�صة بق�صايا �لف�صاد و�لر�صاوى وتبيي�ص �الأمو�ل، تقوم بالتحقيق مع عدد كبري 

من رجاالت �لدولة �بتد�ء من نتنياهو ونزوالً �إىل �صيا�صيني وزر�ء ونو�بهم، ورجال �أعمال، و�صباط 
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. �إذ 
58

كبار �صابقني يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وم�صوؤولني يف �ل�صناعات �لع�صكرية، وخ�صو�صاً �جلوية

يبدو �أن هوؤالء ال يهتمون للم�صلحة �لعامة بقدر ما يهتمون مل�صاحلهم �ل�صخ�صية. فباالإ�صافة �إىل 

تورط نتنياهو بعدد من ق�صايا �لف�صاد، هناك عدد من �لوزر�ء متورطون هم �أي�صاً، ومن �أبرزهم 

بتلقي  �تهم  �ل�صابق  يف  �إذ  �الأوىل،  �ملرة  لي�صت  وهذه  �لد�خلية،  وزير   Aryeh Deri درعي  �أرييه 

 .Shas �صا�ص  �ل�صيا�صي من جديد متزعماً حزب  �ملعرتك  �إىل  بال�صجن، ولكنه عاد  ر�صاوى وحكم 

 وكذلك مّت �لتحقيق مع يوفال �صتاينتز وزير �لبنى �لوطنية و�لطاقة و�ملياه، و�أي�صاً وزير �ملو��صالت

وغريهم. 

ولكن �أبرز �لتحقيقات �جلارية من فرتة طويلة، ونعني منذ �صنة 2016 هي تلك �لتي �أطلق عليها 

؟
60

. فما هي هذه �مللفات؟ وما هو م�صمونها
عناوين �الأرقام: ملفات 1000، و2000، و593000

اأ. ملف التحقيق 1000:

وُيعرف هذ� �مللف با�صم �آخر وهو “ف�صيحة �لهد�يا”. وهو عبارة عن حتقيق تقوم به �ل�رشطة 

�الإ�رش�ئيلية منذ كانون �الأول/ دي�صمب 2016 �صّد رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو، ب�صبهات تلقيه 

هد�يا ثمينة من رجال �أعمال، �لبارز بينهم هو �أرنون ميلت�صني Arnon Milchan. وما تلقاه رئي�ص 

فاخر  �صيجار  علب  �إىل  باالإ�صافة  جد�ً،  ثمينة  كحولية  م�رشوبات  زجاجات  كان  نتنياهو  �حلكومة 

كريي  جون  �إىل  نتنياهو  توّجه  مقابل  �ل�صو�كل،  �آالف  مئات  قيمتها  بلغت  �أعو�م،  ثمانية  منذ  جد�ً 

وزير خارجية �لواليات �ملتحدة بطلب تدبري م�صاألة �إذن دخول )فيز�( ميلت�صني �إىل �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية. و�مل�صاألة يف غاية �حل�صا�صية وهي �أن ميلت�صني، يف �أثناء �إفادته، قال �إن نتنياهو وزوجته هما 

. و�أ�صاف �أنه قدم �لهد�يا من منطلق �صد�قة ولي�ص بهدف جني 
61

�للذ�ن طلبا �لهد�يا وحدد� �أنو�عها

 مكا�صب. وح�صل منعطف مهم جد�ً يف هذ� �مللف، عندما �أعلن رئي�ص طاقم موظفي بيت رئي�ص �حلكومة

�آري هارو Ari Harow عن ��صتعد�ده ليكون �صاهد�ً ملكياً، وبالتايل �صيحظى بتخفيف �لتُّهم �لتي 

تن�صب �إليه يف هذ� �مللف، و�مللف �الآخر رقم 2000.

ب. ملف التحقيق 2000:

�لتحقيق وحدة  به  تقوم  جنائي  حتقيق  وهو  موزي�ص”   – نتنياهو  بـ“ملف  �أي�صاً   ويعرف 

2017 بتهمة �لتعهد ب�صّن قانون  “�إ�رش�ئيل” �بتد�ء من كانون �لثاين/ يناير  433 يف �رشطة  الهاف 

�إعالمية د�عمة لرئي�ص  Israel Hayom”، مقابل تغطية  �ليوم  “�إ�رش�ئيل  يحّد من �نت�صار �صحيفة 

.Ynetnews �الإلكرتوين  نت  و�ي  وموقع  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  يف  نتنياهو   �حلكومة 

وما يز�ل �لتحقيق جاٍر، مع نتنياهو و�أرنون موزي�ص Arnon Mozes �صاحب يديعوت �أحرونوت 

حتت طائلة �الإنذ�ر. ومبوجب ما متَّ ن�رشه، فاإن �لف�صيحة �نك�صفت على يد حمققي �ل�رشطة عندما 
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��صتمعو� �إىل مكاملات يف هاتف �آري هارو مدير مكتب نتنياهو �ل�صابق، عندما جرى �لتحقيق معه يف 

ف�صيحة �أخرى و�لتي حتمل �لرقم 1000. وكانت �لت�صجيالت قد متت مببادرة ومو�فقة نتنياهو، 

مبا فيها ت�صجيالت مع موزي�ص. 

�صمان  ل�صالح  ثالث  طرف  �صّد  وموزي�ص  نتنياهو  بني  تاآمر  عن  عبارة  جوهرها  يف  �لق�صية 

تغطية �إعالمية غري ناقدة لنتنياهو. وحتى كتابة هذ� �لف�صل، مل تنتِه عمليات �لتحقيق فيها.

ج. ملف التحقيق 3000:

جنائي  حتقيق  عن  عبارة  وهو  �حلربية.  و�لقو�رب  �لغو��صات  ملف  �أو  �لغو��صات،  ملف  هو 

جتريه وحدة �لتحقيق الهاف 433 منذ مطلع �ل�صنة �حلالية 2017، حيث تتمحور عمليات �لتحقيق 

�رشكة  يد  على  �الأملانية  دولفني  طر�ز  من  �لغو��صات  �رش�ء  مناق�صات  بتوجيه  تتعلق  �صبهات  يف 

دروكر  رفيف  �ل�صحفي  يد  على  �لف�صيحة  هذه  عن  �لك�صف  ومّت   .ThyssenKrupp تي�صنجروب 

Raviv Drucker يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016.

ومبوجب ما ر�صح من �لتحقيق، فاإن �مللف يتمحور حول �الأن�صطة �لتي متت ل�رش�ء غو��صات 

2012، و�رش�ء �صفينة حاملة �صو�ريخ  ؛ ومن بينها غو��صة يف �صنة 
62

ل�صالح �لبحرية �الإ�رش�ئيلي

�صفن  لبناء  �الأملانية  تي�صنجروب  �رشكة  مع  مبفاو�صات  ذلك  من  بدالً  و�لقيام  عقٍد؛  �إلغاء  بو��صطة 

ثقيلة و�صخمة �أكرث من �ملو��صفات �لتي وردت يف �ملناق�صة �الأ�صلية. و�أي�صاً �ملبادرة ل�رش�ء ثالث 

غو��صات ل�صالح �لبحرية، حتل مكان غو��صات قدية من �لنوع نف�صه �أي دولفني.

مع  �لت�صاور  بعد   ،Shai Nitzan نيت�صان  �صاي  �لعام  �ملدعي  قرر  �لف�صيحة  �نك�صاف  و�إثر 

�أنه قد حان �لوقت للبدء بتحقيق جنائي بدالً من فح�ص �حليثيات.  �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة، 

2017 و�صملت �صخ�صيات عديدة من �صيا�صيني ورجال �أعمال  وت�صعبت �لتحقيقات خالل �صيف 

وحمامني، كانت لهم �صلة بنتنياهو ووزر�ئه. 

وهكذ� خ�صع عدد من �ل�صخ�صيات للتحقيق �أمثال مو�صيه يعلون وزير �لدفاع �ل�صابق، ومدير 

عام وز�رة �لدفاع د�ن هارئيل Dan Harel و�أع�صاء كني�صت ووزر�ء �صابقني من بينهم يائري البيد 

و�لقائمة  �لدفاع  وز�رة  يف  �مل�صرتيات  د�ئرة  ومدير  �الأ�صبق،  �ملالية  وزير  �صغل  �لذي   Yair Lapid

�أمور  تت�صح  ريثما  �الأملانية  �ل�رشكة  مع  �ل�رش�ء  �صفقة  على  �لتوقيع  تاأجيل  مّت  وهكذ�  طويلة،... 

�أعمال،  �لتحقيق. و�عتقلت �ل�رشطة عدد�ً من �ملتورطني يف �لف�صيحة بينهم وزر�ء �صابقني ورجال 

�لتحقيق جارياً  يز�ل  �إىل �خلارج. وما  �ل�صفر  و�أمر منع  �ملنزيل  وفر�صت على بع�ص منهم �حلب�ص 

حتى حلظة كتابة هذ� �لف�صل. 
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وخال�صة �مللفات �لثالثة �أن نتنياهو، وعدد�ً كبري�ً من وزر�ئه وكبار موظفي حكومته �حلاليني 

متورطون  “�إ�رش�ئيل”،  يف  كبى  �رشكات  يف  وم�صوؤولني  وحمامني  �أعمال  ورجال  و�ل�صابقني، 

ب�صبهات �لف�صاد �ملايل و�الإد�ري. �أي �أن حكومة نتيناهو تعمل حتت �لتحقيق �مل�صتمر دون توقف، 

لدرجة �أن رئي�ص �الئتالف �حلكومي ديفيد بيتان �قرتح تبني م�رشوع قانون فرن�صي، ال يتم مبوجبه 

�لتحقيق مع رئي�ص حكومة يف �أثناء تاأديته ملن�صبه. و�رتفعت �الأ�صو�ت �ملعار�صة لهذ� �مل�رشوع �لذي 

ينزع �ل�صفة �لديوقر�طية عن م�صهد �حلياة يف “�إ�رش�ئيل” —كما �دعت بع�ص �الأحز�ب وو�صائل 

.
63

�الإعالم— ويعزز من دكتاتورية نتنياهو، ويجنح بنظام �حلكم �إىل حيّز �لنظام �ل�صيا�صي �ملطلق

و�صتك�صف هذه �مللفات �ملزيد من �ملتورطني يف م�صائل �لف�صاد و�لر�صاوى وتبيي�ص �الأمو�ل يف 

“�إ�رش�ئيل” وخارجها بغطاء حكومي. باالإ�صافة �إىل �أنها قد تطيح برئي�ص �حلكومة من من�صبه، يف 
هه �إىل �النتخابات �ملبكرة، و�لتي باتت مرجحة �أكرث من �ل�صابق ب�صبب هذه �مللفات �جلنائية  حال توجُّ

و�صيا�صات نتنياهو �لد�خلية.

8. تطور امل�رشوع ال�شتيطاين يف البيئة الداخلية الإ�رشائيلية:

تباينت وجهات �لنظر ب�صاأن �ال�صتيطان د�خل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، ففي 2016/10/9، �صادقت 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية على منح د�ئرة �ال�صتيطان �صالحيات �حلكومة بكل ما يتعلق باال�صتيطان، 

. ويف 
64

وهذ� يعني تو�صيع �صالحيات هذه �لد�ئرة ون�صاطها �ال�صتيطاين، خ�صو�صاً يف �ل�صفة �لغربية

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2016، و�فقت �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون �لت�رشيع على م�رشوع 

قر�ر “قانون ت�صوية �مل�صتوطنات”، �لذي يهدف �إىل �إ�صفاء �ل�رشعية على �لبوؤر �ال�صتيطانية، �لتي 

م�رشوع  على  �لت�صويت  يف  �لت�رشيع  ومّت  �لغربية.  �ل�صفة  يف  حمتلة  �أر��ص ٍفل�صطينية  على  �أقيمت 

�ل�صفة  يف  �ليهودية  عمونا  م�صتعمرة  �إخالء  دون  للحيلولة  حماولة  يف  �لوز�رية  �للجنة  يف  �لقر�ر 

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  بني  بخالف  �مل�صاألة  هذه  وت�صببت   .2016 �صنة  بنهاية  �ملحتلة  �لغربية 

بنيامني نتنياهو، �لذي حاول تاأخري �لت�صويت على م�رشوع �لقانون، وبني �ملت�صددين د�خل حزبه 

�حلاكم �لليكود. �إال �أن نفتايل بينيت وزير �لتعليم �لذي ير�أ�ص حزب �لبيت �ليهودي �ملتطرف جنح يف 

ح�صد �لدعم للت�صويت. ود�نت حركة �ل�صالم �الآن Peace Now �ملناه�صة للم�صتعمر�ت �لت�صويت، 

�أنه لن يتمكن من �لدفاع عن م�رشوع �لقر�ر  �أفيحاي مندلبليت �لوزر�ء من  فيما حذر �لنائب �لعام 

.
65

�أمام �ملحكمة �لعليا

وعّب �مل�صت�صار �لقانوين حلكومة “�إ�رش�ئيل” عن ��صتغر�به لهذ� �لقر�ر، على �لرغم من �أن موقفه 

�لقانوين كان و��صحاً، و�أكد �أنه عر�ص وثيقة على �لوزر�ء تقول: �إن هذ� �لقانون يتعار�ص و�لقانون 

�الإ�رش�ئيلي؛ لكونه ي�رشعن م�صادرة �أر��ٍص مبلكية خا�صة، دون �أن ي�صري �إىل �أن هذه �الأر��صي هي 

.
66

ملكية فل�صطينية. و�أكد �أن �رشعنة �لبوؤر �ال�صتيطانية تتعار�ص و�لتز�مات “�إ�رش�ئيل” بالقانون �لدويل
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�لت�صوية،  قانون  �أوىل  �لكني�صت يف قر�ءة  �أن يرر يف  �الإ�رش�ئيلي يف  �الئتالف �حلكومي  وجنح 

ل�صاحله  نتنياهو،  بينهم  نائباً،   58 ت�صويت  بعد  �لكني�صت  جلنة  �إىل  �لقانون  م�رشوع  حتويل  ومّت 

ومعار�صة 50 نائباً هم نو�ب �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة ومريت�ص و�ملع�صكر �ل�صهيوين وي�ص عتيد 

)يوجد م�صتقبل( Yesh Atid. وبعد �أن ترددت معلومات عن نية مو�صيه كحلون وزير �ملالية وزعيم 

حزب ُكلنا عدم �لت�صويت ل�صالح م�رشوع �لقانون، �لذي �أقرته �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون 

�لت�رشيع، توعد نفتايل بينيت، وزير �لتعليم وزعيم حزب �لبيت �ليهودي، �لذي طرح حزبه م�رشوع 

�الإ�رش�ئيلية يف حال عدم  �لتي تقدمها �حلكومة  �لقر�ر�ت  �أي من  �لت�صويت ل�صالح  �لقانون، بعدم 

.
67

�لت�صويت ل�صالح م�رشوع �لقانون

قانون  �قرت�ح  على  و�لثالثة  �لثانية  بالقر�ءتني  �لكني�صت  �صادق   ،2017 فب�ير  �صباط/  ويف 

تاأييد  �لت�صويت،  ختام  يف  �لكني�صت،  رئي�ص   ،Yuli Edelstein �أدلي�صتاين  يويل  و�أعلن  �لت�صوية. 

60 نائباً، للم�رشوع، ومعار�صة 52 نائباً له من �أ�صل 120 ع�صو�ً يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي. وحّذر 

�لقانون، وذلك بد�فع �خل�صية من  �لت�صويت على �قرت�ح  �إ�صحق هرت�صوغ، من  �ملعار�صة،  رئي�ص 

تقدمي لو�ئح �تهام يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية International Criminal Court (ICC)l يف الهاي 

قانون  على  لي�ص  �لت�صويت  �أن  �أكوني�ص  �أوفري  �لوزير  ور�أى  �إ�رش�ئيليني.  و�صباط  جنود  �صّد 

“�لعالقة بني �ل�صعب �ليهودي و�أر�صه... كل هذه �الأر�ص لنا”، على  �لت�صوية فح�صب، و�إمنا على 

�لت�صوية  قانون  لت�رّشع  �لظروف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغالل  �إىل  هنا  �الإ�صارة  من  بّد  وال   .
68

تعبريه حّد 

خا�صة  �أر��ص ٍفل�صطينية  م�صادرة  من  �آخر  م�صل�صل  تنفيذ  بهدف  وذلك  �مل�صتعمر�ت،  تبيي�ص  �أو 

 
69

�الإ�رش�ئيلي �لكني�صت  عليه  �صادق  �لذي  �لقانون  هذ�  �إن  حيث  �ال�صتيطاين.  �مل�رشوع  ل�صالح 

ُي�رّشع �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية �ال�صتيطانية �لتي بنيت ب�صكل غري قانوين على �أر��ص ٍفل�صطينية يف 

.
70

�ل�صفة �لغربية

و�رّشح نتنياهو يف 2017/6/6، �أن حكومته �صتو��صل �لبناء يف �مل�صتعمر�ت، و�أنها تخطط ملزيد 

من عمليات �لبناء يف كافة �أنحاء �ل�صفة �لغربية، وقال: “�صنو��صل �حلفاظ على �ال�صتيطان. �أت�رشف 

 .
�ل�صنني”71 ع�رش�ت  منذ  �ل�صفة  يف  جديدة  م�صتوطنة  �صيبني  �لذي  �الأول  �لوزر�ء  رئي�ص  باأنني 

و�أ�صاف   .
72

�لغربية �ل�صفة  يف  جديد  موقع  يف  عمونا  م�صتوطني  �إ�صكان  الإعادة  خطة  عن  وحتدث 

�أر�ص  على  �ال�صتيطان  دعم  �أجل  من  م�صاعيها  تفوق  حكومة  �أي  هناك  توجد  “ال  قائالً:  نتنياهو 

.
�إ�رش�ئيل �مل�صاعي �لتي تبذلها حكومتي”73

و�أكد وزير �الأمن �الإ�رش�ئيلي، �أفيجدور ليبمان، �أن “�لوترية �حلالية يف �ل�صنة �الأخرية لعمليات 

.
�لبناء و�لتو�صع يف �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، ال جتد لها مثيالً منذ عام 2000”74
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�ليمينية  نتنياهو  بنيامني  حلكومة  د�خلية  جهات  وجهتها  �لتي  �النتقاد�ت  حدة  وت�صاعدت 

�لغربية بال�صفة  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  �آالف  لبناء  خمططات  على  مو�فقتها  بعد   �ملتطرفة، 

و�رشقي �لقد�ص. وقالت ت�صيبي ليفني Tzipi Livni، ع�صو �لكني�صت عن �ملع�صكر �ملعار�ص حلكومة 

نتنياهو، يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2017، �إن �مل�صتعمر�ت ال ت�صهم يف جلب �الأمن لـ“�إ�رش�ئيل”، بل 

جتعل من �رشعية �لدولة عر�صة للمقاطعة، حتى باتت �ل�صبب �الأول �لذي تتذرع به �لدول و�ملنظمات 

�لتي تعمل على مقاطعة “�إ�رش�ئيل” دولياً، على �مل�صتويات �ل�صيا�صية و�القت�صادية. ولفتت ليفني 

�مل�صتعمر�ت،  تلك  ب�صبب  كبري  ب�صكل  دولية  النتقاد�ت  تتعر�ص  باتت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  �لنظر 

�إخالوؤهم  �صيتم  الأنه  �مل�صتوطنات،  يف  للعي�ص  �الأزو�ج  �أر�صل  لن  قر�ر،  �صاحبة  كنت  “لو  م�صيفة: 

عند �أول �تفاق مع �لفل�صطينيني”. وعبت عن رف�صها ل�رشعنة �لبوؤر �ال�صتيطانية، باعتبار �أنها �أكرث 

ما ي�رش بـ“�إ�رش�ئيل” دولياً. ور�أت �أن قر�ر�ت تعزيز �لبوؤر �ال�صتيطانية يتم �تخاذها لتعزيز حكم 

.
75

نتنياهو

9. انتفا�شة القد�س وتداعياتها:

يعتبها �لبع�ص “�النتفا�صة �لثالثة” �أو “�نتفا�صة �ل�صكاكني”. ويكن حتديد بد�يتها مع ��صتد�د 

�صغط �ليمني �الإ�رش�ئيلي وجماعات �مل�صتوطنني على �حلكومة الإتاحة �لفر�ص لهم ملا ي�صمونه زيارة 

�القتحامات،  هذه  منع  عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عجز  وب�صبب  �ملبارك؛  �الأق�صى  باحات  �أي  �حلرم 

�لفل�صطيني من �صيق �الأفق �ل�صيا�صي،  و�أي�صاً نتيجة ترهل �ملوقف �لعربي �لعام، وياأ�ص �ل�صباب 

و�لت�صييقات �مل�صتمرة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�ملالحقات �ل�صيا�صية، و�العتقاالت �الإد�رية؛ �نطلق 

�صباب منفردون �إىل تنفيذ عمليات طعن �صّد �إ�رش�ئيليني يف �لقد�ص ومدن �ملركز كتل �أبيب وغريها... 

م�صتخدمني �الأدو�ت �حلادة ب�صكل عام، وخ�صو�صاً �ل�صكاكني على �أنو�عها... ومل تتمكن عنا�رش 

�لعملية، لكونها فردية ولي�صت موؤطرة يف خلية  �ل�صاباك من معرفة م�صبقة ملن �صيقوم مبثل هذه 

�لع�صكرية،  �حلو�جز  على   ،2017 ومطلع   2016 يف  �لعمليات  هذه  وترية  و�زد�دت  ما.  ف�صيل  �أو 

وحمطات �لبا�صات و�لقطار�ت، و�ملحالت �لتجارية �لكبرية. 

�لنهار.  �صاعات  يف  تتم  كانت  �أنها  وخ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �جلمهور  �لعمليات  هذه  �أقلقت  لقد 

وجلاأت �ل�رشطة و�جلي�ص �إىل ت�صديد رقابتها وقب�صتها على �لفل�صطينيني ومنع �آالف منهم من �جتياز 

�آلة  �حلو�جز. و�أتاحت قيادة �الأجهزة �الأمنية لالحتالل بقتل كل من حتوم حوله �ل�صكوك بوجود 

حادة على ج�صمه �أو يف حقيبته. وبرزت ق�صية �جلندي �لقاتل �إلور �أز�ريا Elor Azaria �لذي �أطلق 

�لنار على منفذ عملية �خلليل عبد �لفتاح �ل�رشيف، و�لذي �أ�صيب بجروح بالغة فاأجهز عليه وهو، �أي 

�ل�رشيف، مل ُي�صكل خطر�ً على حياة �أي �صخ�ص. والأن �حلادثة مّت ت�صويرها ون�رش �صلوك �جلندي 

�الأخالق  �أ�ص�ص  جتاوز  �أنه  بادعاء  للمحاكمة  تقديه  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيادة  �أ�رشعت  عاملياً، 
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. علماً، �أن ع�رش�ت حاالت �لقتل و�الغتيال متت �صابقاً 
76

�لع�صكرية �لتي يتمتع بها جنود هذ� �جلي�ص

على يد جنود مل يقدمو� للمحاكمة لعدم جناح �أي فل�صطيني �أو �أجنبي بت�صويرها.

ود�خل  �الجتماعي،  �لتو��صل  و�صبكات  �الإعالم،  و�صائل  �صفحات  على  و��صع  نقا�ص  وح�صل 

خلدمة  �ملجندة  �الإعالم  ماكينة  و��صتغلت  �أز�ريا،  �جلندي  ت�رشف  حول  �الإ�رش�ئيلي  �جلمهور 

�أخالقية �جلي�ص... ومّتت حماكمته بالقتل غري �ملتعّمد بال�صجن 18 �صهر�ً، مّت تخفيف �أربعة �صهور 

.
77

منها على يد رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

تعك�ص هذه �حلادثة و�ملحاكمة فيها �إىل �رشعة �ليد على �لزناد من قبل �جلي�ص وعنا�رشه، و�زدياد 

حاالت قتل �لفل�صطينيني بوترية مرتفعة بذريعة �لدفاع عن �لنف�ص وحماية �ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني 

و�لت�صدي ملا ت�صميه “�إ�رش�ئيل” بـ“�الإرهاب” �لفل�صطيني. كما تعك�ص �أي�صاً من�صوب �لكر�هية لدى 

 .
78

�جلنود جتاه �الإن�صان �لفل�صطيني �لذي يعتبونه رخي�ص �لثمن

ال بّد من �الإ�صارة هنا �إىل �أن �نتفا�صة �لقد�ص هذه ال تعّب عن حالة ياأ�ص فل�صطينية، بل تعّب عن 

مت�صك �لفل�صطيني بحقه يف �أر�صه ووطنه ومو�جهته لالحتالل �ملرفو�ص �أ�صالً، و�إبد�عه يف عمليات 

�ملو�جهة. وردود �لفعل �الإ�رش�ئيلية ت�صري �إىل �مل�صتوى �ملتدين �لذي بلغه �جلي�ص يف تعاطيه مع هذه 

�ملاأزوم و�ملحجوز �صمن جدر�ن عازلة فر�صها  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  �مل�صاألة، وهي تك�صف تعامل 

�صيا�صيو و�إعالميو “�إ�رش�ئيل” عليه.

عدد  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  قّدرت 

بنحو  2017 �صنة  نهاية  يف  “�إ�رش�ئيل”   �صكان 

8.796 ماليني ن�صمة، بينهم 6.558 ماليني يهودي، �أي ما ن�صبته 74.6l% من �ل�صكان. وذلك مقارنة 

بنحو 8.629 ماليني ن�صمة، بينهم 6.446 ماليني يهودي، �أي ما ن�صبته 74.7l% من �ل�صكان يف نهاية 

�صنة 2016. �أما عدد �ل�صكان �لعرب، ومن �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، فقدرته �لد�ئرة 

مليون  1.797 بنحو  مقارنة  �ل�صكان،  من   %20.9l ن�صبته  ما  �أي  مليون،   1.838 بنحو   2017  �صنة 

�صكان عدد  حذفنا  ما  و�إذ�   .)5/1 جدول  )�نظر  �ل�صكان  من   %20.8l ن�صبته  ما  �أي   ،2016  �صنة 

( و�جلوالن )25 �ألفاً تقريباً(، فاإن عدد ما يعرف بفل�صطينيي 1948 
79ً

�رشقي �لقد�ص )342 �ألفاً تقريبا

 %16.7l أي �ملنطقة �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948( ي�صبح نحو 1.47 مليون �صنة 2017، �أي نحو�(

من �ل�صكان. 

وقد �صنفت د�ئرة �الإح�صاء �الإ�رش�ئيلية �صنة 2017 نحو 400 �ألف �صخ�ص على �أنهم “�آخرون”، 

“�الآخرون” هم على �الأغلب من  2016. وهوؤالء  �ألفاً �صنة   386 4.5l%، مقارنة بنحو  �أي ما ن�صبته 

ثانيًا: املوؤ�شرات ال�شكانية 
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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.

وي�صعب حتديد �أرقام دقيقة الأعد�د �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية، �إذ تتعمد �الإح�صائيات 

�الإ�رش�ئيلية عدم ذكر �أعد�د �مل�صتوطنني يف �رشقي �لقد�ص، كما يتم �حلديث ببع�ص �لتحفظ عن باقي 

�الأعد�د يف �ل�صفة، رمبا للتخفيف من ردود �الأفعال �لفل�صطينية و�لدولية �صّد بر�جمها �ال�صتيطانية. 

وت�صري �ملعلومات �ملتاحة �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �زد�د يف �لعقد 2006–2016 مبا معدله 

 .%2l بنحو  تقدر  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكانية  �لزيادة  ن�صبة  �صعف  من  �أكرث  وهي  �صنوياً،   %4.6l

�أن عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة )با�صتثناء �رشقي �لقد�ص( يف مطلع  �إىل  وت�صري �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية 

2018 قد بلغ نحو 436 �ألف م�صتوطن، مبعدل زيادة قدره 3.4l% يف �صنة 2017، مقارنة مبعدل زيادة 

3.9l% �صنة 2016. �أما عدد م�صتوطني �رشقي �لقد�ص فت�صري معظم �مل�صادر �إىل �أنه يتجاوز  قدره 

200 �ألف م�صتوطن؛ بينما �أ�صارت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة، وهي قناة م�صتوطنني مت�صددين �إىل 

.
�أن عدد �مل�صتوطنني �ليهود بلغ 375 �ألفاً يف �رشقي �لقد�ص يف مطلع 802016

من جهة �أخرى، ت�صري قاعدة معلومات معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج( �إىل �أن جمموع �مل�صتوطنني 

�ليهود يف �ل�صفة �لغربية )مبا فيها �لقد�ص( بلغ 750 �ألفاً يف �صنة 2015؛ وهو ما يعني �أنه وفق ن�صب 

.
�لزيادة �ملعتادة للم�صتوطنني قد بلغ نحو 800 �ألف من مطلع �صنة 812018

جدول 5/1: اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2011–822017

اليهوداإجمايلال�شنة
العرب )مبن فيهم �شكان

�رشقي القد�س واجلولن(
اآخرون

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

20158,463,4006,334,5001,757,800371,100

20168,628,6006,446,1001,797,300386,200

20178,796,2006,557,7001,838,200400,300
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اأعداد ال�شكان يف “اإ�رشائيل” 2015–2017

ويف �صنتي 2015 و2016 بلغ معدل �لنمو �ل�صكاين يف “�إ�رش�ئيل” 2l%، وهو تقريباً �ملعدل نف�صه 

منذ �صنة 2003، مع �لعلم �أنه قد ولد يف “�إ�رش�ئيل” 178,723 ن�صمة و181,405 ن�صمة خالل �صنتي 

، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة هذ� �لتقرير.
83

2015 و2016 على �لتو�يل

26,308 مهاجرين،  �ملركزية،  �الإح�صاء  “�إ�رش�ئيل”، ح�صب د�ئرة  �إىل  قِدَم   2017 وخالل �صنة 

)�نظر �لتو�يل  على  و2015   2016 �صنتي  يف  مهاجرين  و27,908  مهاجر�ً   25,977 بـ   مقارنًة 

جدول 5/2(. وتظهر هذه �الأرقام ��صتقر�ر�ً يف معدل �لهجرة يف �صنتي 2017 و2016 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 متقدمة يف �أمريكا �ل�صمالية و�أوروبا، و�لتي ال يجد يهودها حافز�ً لهجرتها على نحو و��صع. 

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

يحملون   16,700 نحو   2015 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  من  خرج  فقد  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  وح�صب 

نحو  بلغ  �مل�صادة  �لهجرة  معدل  �أن  �أي   .8,500 نف�صها  �ل�صنة  يف  رجع  بينما  �إ�رش�ئيلية،  جو�ز�ت 

. ووفقاً لتقدير�ت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، فاإن ما بني 554–589 �ألف 
84

8,200 �صخ�ص

 �إ�رش�ئيلي يعي�صون يف �خلارج حتى نهاية �صنة 2014، ومبا ال ي�صمل عدد �الأطفال �لذين ولدو� لهم

ومل  “�إ�رش�ئيل”  غادرو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  الأعد�د  بالن�صبة  �أما  �لبالد.  خارج  وجودهم  �أثناء  يف 

يعودو� �أبد�ً يف �لفرتة 1948-2015، فت�صري �لتقدير�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن عددهم يبلغ نحو 720 �ألفاً، 

 .
85

وهو عدد ال ي�صمل �أبناءهم �لذين ولدو� يف �خلارج
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“�إ�رش�ئيل”  ٍ �إ�رش�ئيلي   526,600 غادر   ،2014-1990 �لفرتة  خالل  �أنه  بالذكر،  �جلدير  ومن 

229,700 �صخ�ص بينما ظّل  “�إ�رش�ئيل” خالل �لفرتة نف�صها  �إىل  �أكرث؛ وقد عاد من هوؤالء  �أو  لعام 

1990-2014 ما  �لفرتة  “�إ�رش�ئيل” يف  �لذين غادرو�  296,900 �صخ�ص. وكان من بني  يف �خلارج 

�إىل  139,600 من �ملهاجرين �لذين قدمو� من �الحتاد �ل�صوفييتي �ل�صابق؛ وقد عاد منهم  جمموعه 

 .
86

“�إ�رش�ئيل” 30,100 �صخ�ص، بينما ظّل يف �خلارج 109,500 �صخ�ص
جدول 5/2: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–872017

2010–20052014–20002009–19952004–19901999–1994ال�شنة

609,322346,997182,20886,85991,129العدد

املجموع الكلي201520162017ال�شنة

27,90825,97726,3081,396,708العدد

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

يف �لفرتة 1990–2014، ما عد� �لفرتة 2017-2015.

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�رشائيل” 1990–2017

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

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

�ألفاً عن   198 14.411 مليون ن�صمة، بزيادة بلغت نحو  بـ   2016 �أن عددهم يقدر يف نهاية �صنة  �إىل 
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نهاية �صنة 2015 �أي بن�صبة زيادة مقد�رها 1.4l%، وفقاً الأحدث �الإح�صاء�ت �ملن�صورة حتى كتابة 

هذ� �لتقرير )�نظر جدول 5/3(. 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” 
يلقي بظالله على زيادة �أعد�د �ليهود على م�صتوى �لعامل وخ�صو�صاً يف �لدول �لغربية.

جدول 5/3: اأعداد اليهود يف العامل ح�شب البلد 882016

“اإ�رشائيل”البلد
الوليات 

املتحدة
اأ�شرتاليااأملانيارو�شياالأرجنتنيبريطانياكندافرن�شا

باقي 

الدول
املجموع

العدد

)بالألف ن�شمة(
6,336.45,700460388290180.7179.5117113646.114,410.7

4439.53.22.721.31.20.80.84.5100الن�شبة )%(

ن�شبة اليهود يف العامل ح�شب البلد 2016 )%(

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

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

نهاية معطيات  فوفق  عليه،  وبناء  �ملو�طنني.  لهوؤالء  �الجتماعية  و�الأو�صاع  �لديني  �لتوزيع   عن 
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من  �ألفاً  و137   ،%84.7l بن�صبة  نَّة(  )�ل�صُّ �مل�صلمني  من  مليون   1.489 نحو  يوجد   ،2015 �صنة 

معدالت  ناحية  من  �أما   .
89

l%7.4 بن�صبة  �مل�صيحيني  من  �ألفاً  و130   ،%7.8l بن�صبة  �لدرزية  �لطائفة 

%1.8l بـ  مقارنة  �لعرب  عند   %2.2l �لنمو  هذ�  بلغ  فقد  و2016،   2015 �صنتي  يف  �ل�صكاين   �لنمو 

.
90

عند �ليهود

وبح�صب تقرير �أ�صدرته موؤ�ص�صة �لتاأمني �لوطني �الإ�رش�ئيلي، يف كانون �الأول/ دي�صمب 2017، 

“�إ�رش�ئيل” ما تز�ل تعي�ص حتت خّط �لفقر، على �لرغم من بع�ص  فاإن ن�صف �لعائالت �لعربية يف 

�لتح�صن، حيث �نخف�صت من 53.3l% �صنة 2015 �إىل 49.4l% �صنة 2016. و�أظهر �لتقرير �أن ن�صبة 

�لعائالت �لعاملة �لتي تعي�ص حتت خّط �لفقر يف �رتفاع، حيث �إنه يف 58.6l% من �لعائالت �لفقرية يف 

55.6l% يف �صنة 2015. و�أ�صارت �لتقدير�ت �إىل �أن �رتفاع  �صنة 2016 كان �لو�لد�ن يعمالن، مقابل 

�أن  �لتقرير  وبنّي  يتلقونها.  �لتي  �ملتدنية  �لرو�تب  من  ينبع  �لعاملة  �لعائالت  و�صط  يف  �لفقر  ن�صبة 

 %21.7l ن�صبة �لعائالت �لوحيدة �لو�لد )و�لد �أو و�لدة( �لتي تعي�ص حتت خطر �لفقر قد �رتفعت من

 ،2016 “�إ�رش�ئيل” �صنة  �لفقر يف  �لتقرير فاإن ن�صبة  2016. وبح�صب  26.1l% �صنة  �إىل   2015 �صنة 

Organisation for Economic كانت �الأعلى بني كافة دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية 

.
91Co-operation and Development

وبلغ متو�صط �لعمر �ملتوقع لدى �لعرب 76.9 عاماً لدى �لذكور و81.1 لدى �الإناث يف �صنة 2015. 

و84.5 �لذكور  لدى  عاماً   80.9 �ليهود  لدى  نف�صها  �ل�صنة  يف  �ملتوقع  �لعمر  متو�صط  بلغ  �ملقابل   يف 

.
92

لدى �الإناث

 Gross �الإ�رش�ئيلي  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  بلغ 

ما   2016 ل�صنة   Domestic Product (GDP)l

مليار   299( �صيكل  مليار   1,162.5 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار   318( �صيكل  مليار   1,220.3 جمموعه 

�الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  فيقّدر   ،2017 ل�صنة  بالن�صبة  �أما   .%5l مقد�ره  وبنمو   ،2015 �صنة  دوالر( 

ح�صب �الأرقام �ملتوفرة لالأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017 بـ 1,251.9 مليار �صيكل )348 مليار 

دوالر(، ومبعدل منو مقد�ره 2.6l%. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو بالدوالر، وب�صبب تذبذب قيمة 

 %6.2l 9.5% �صنة 2017، وبن�صبةl ل�صيكل مقابل �لدوالر، فاإننا جند ن�صبة �لنمو �رتفعت مبا مقد�ره�

�لنتائج  هذه  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن   .)5/4 جدول  )�نظر  �صبقتها  �لتي  بال�صنة  مقارنة   2016 �صنة 

%3.5lو  ،
932015 �صنة   %2.4l بلغت  �لتي  �ملركزي،  “�إ�رش�ئيل”  بنك  لدى  �لنمو  توقعات   تخالف 

من  م�صتقاة  نعر�صها  �لتي  �الإح�صائيات  �أن  مالحظة  مع   .
952017 �صنة   %3.1lو  ،

942016 �صنة 

�مل�صادر �لر�صمية، وهي م�صادر تقوم بتحديث �لبيانات و�إجر�ء تعديالت عليها بني فرتة و�أخرى.

ثالثًا: املوؤ�شرات االقت�شادية
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96
جدول 5/4: اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2011–2017 بالأ�شعار اجلارية

ال�شنة
اإجمايل الناجت املحلي

)باملليون �شيكل(

اإجمايل الناجت املحلي

)باملليون دولر(

�شعر �رشف ال�شيكل

)ح�شب بنك “اإ�رشائيل” املركزي(

2011936,134264,5563.5791

2012992,110257,1573.858

20131,056,119292,6023.6094

20141,103,485308,4603.5774

20151,162,530299,3203.8839

20161,220,331317,7453.8406

*20171,251,944347,7913.5997

* �أرقام تقديرية بناء على �إح�صائيات �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

اإجمايل الناجت املحلي الإ�رشائيلي 2011–2017 )باملليون دولر(

مقارنة  2016 �صنة  دوالر(   37,192( �صيكل   142,839 �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  دخل  معدل   بلغ 

 ،2017 �أما بالن�صبة ل�صنة   .%2.9l 2015، وبنمو مقد�ره  138,775 �صيكل )35,731 دوالر( �صنة  بـ 

من �الأوىل  �لثالث  لالأرباع  �ملتوفرة  �الإح�صائيات  ح�صب  �الإ�رش�ئيلي،  �لفرد  دخل  معدل   فيقّدر 

�صنة 2017، بـ 144,113 �صيكل )40,035 دوالر(، ومنو مقد�ره 0.9l%. �أما عند �حت�صاب ن�صبة �لنمو 

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

ولذلك  �صبقتها.  �لتي  بال�صنة  مقارنة   2016 �صنة   %4.1l بن�صبة  �رتفعت  بينما   ،2017 �صنة   %7.6l

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

مقابل �لدوالر )�نظر جدول 5/5(. 
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97
جدول 5/5: معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2011–2017 بالأ�شعار اجلارية

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

2011120,58833,692

2012125,46932,522

2013131,09736,321

2014134,37337,562

2015138,77535,731

2016142,83937,192

*2017144,11340,035

* �أرقام تقديرية بناء على �إح�صائيات �الأرباع �لثالث �الأوىل من �صنة 2017.

معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي 2011–2017 )بالدولر(

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

مليار  514.068 بلغ   2017 ل�صنة  �ملعتمدة  �مليز�نية  يف  �لكلي  �مل�رشوفات  جمموع  �أن  �إىل   ت�صري 

مليار   131.3 )نحو  �صيكل  مليار�ت   504.199 بـ  مقارنة  دوالر(  مليار   142.8 )نحو  �صيكل 

للم�رشوفات  �حلقيقي  �الأد�ء  �أن  غري  2016؛  �صنة   Adjusted Budget معدلة  كميز�نية  دوالر( 

مقابل  2016 �صنة  يف  دوالر(  مليار   122.6( �صيكل  مليار   470.784 بلغ   Budget Performance 

 .
427.366 مليار �صيكل )قر�بة 110 مليار�ت دوالر( �صنة 982015
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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   2016 ل�صنة  �مليز�نية  �أد�ء  من  ويالحظ  للم�صاريع.  ميز�نية  ت�صمل  و�لثالثة 

حازت على 333.612 مليار �صيكل )نحو 86.9 مليار دوالر(، من �صمنها 76.912 مليار �صيكل )نحو 

20 مليار دوالر( �رشفت على �جلي�ص، و15.522 مليار �صيكل )نحو 4 مليار�ت دوالر( �رُشفت على 

�الأمن �لعام، و62.816 مليار �صيكل )نحو 16.4 مليار دوالر( �رُشفت على �لتعليم، و46.606 مليار 

�لديون  �صد�د  �أن  �الجتماعية. كما يالحظ  �ل�صوؤون  مليار دوالر( �رُشفت على   12.1 )نحو  �صيكل 

)نحو �صيكل  مليار   88.124 بلغت  حيث  للم�رشوفات  �لكلي  �ملجموع  من  كبري�ً  جزء�ً  �قتطع   قد 

.
22.9 مليار دوالر( �صنة 2016 مقارنة بـ 66.686 مليار �صيكل )17.2 مليار دوالر( �صنة 992015

)قر�بة �صيكل  مليار   447.258 كان   2016 ل�صنة  �لفعلي  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملقابل،   يف 

116.5 مليار دوالر( مقارنة بـ 404.679 مليار�ت �صيكل )قر�بة 104.2 مليار�ت دوالر( �صنة 2015. 

ومن �لو��صح �أن جانباً كبري�ً من �الإير�د�ت ياأتي من �رشيبة �لدخل )120.5 مليار �صيكل �أي نحو 

31.4 مليار دوالر( ومن �رشيبة �لقيمة �مل�صافة )91.3 مليار �صيكل �أي نحو 23.8 مليار دوالر( كما 

 .
يف ميز�نية �صنة 1002016

بلغ  2017 �صنة  مو�زنة  يف  �الإير�د�ت  جممل  فاإن  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام   وح�صب 

)نحو �صيكل  مليار   445.08 بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   130.3 )قر�بة  �صيكل  مليار   469.15 

 .
115.9 مليار دوالر( كميز�نية معدلة �صنة 1012016

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

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

Updated Budget ل�صنة 2017 �إنفاقاً مقد�ره 383.891 مليار �صيكل )نحو 106.6 مليار�ت دوالر( 

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

.
102

�ملحدَّثة ل�صنة 2016 تظهر �إنفاقاً مقد�ره 371.963 مليار �صيكل )نحو 96.9 مليار دوالر(

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

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

�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.

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

:2017–2015
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جدول 5/6: الإيرادات وامل�رشوفات العامة الفعلية للحكومة الإ�رشائيلية 2015–1032017

البيان

201520162017

مليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكلمليون دولرمليون �شيكل

الإيرادات

274,75070,741287,80474,937302,00083,896�إير�د�ت جارية

109,98528,318139,10136,219144,81740,230�إير�د�ت ر�أ�صمالية

19,9445,13520,3535,29922,3336,204م�صاريع

404,679104,194447,258116,455469,150130,330جمموع الإيرادات الكلي

امل�رشوفات

314,52580,982333,61586,865353,68198,253�مليز�نية �العتيادية

ميز�نية �لتطوير 

و�صد�د �لديون
92,89723,918116,81630,416138,05438,352

19,9445,13520,3535,29922,3336,204م�صاريع

427,366110,035470,784122,580514,068142,809جمموع امل�رشوفات الكلي

–9.6–5.3–5.6ن�شبة العجز )%(

مالحظة: �أرقام �صنتي 2015 و2016 هي لالأد�ء �حلقيقي للم�رشوفات و�الإير�د�ت، �أما �أرقام �صنة 2017 فهي للميز�نية �ملعتمدة.

وفيما يتعلق بال�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2017 فقد بلغت ما جمموعه 61.087 مليار دوالر 

مقارنة مبا جمموعه 60.573 مليار دوالر �صنة 2016، و64.063 مليار دوالر �صنة 2015؛ وبذلك 

 %5.4l– 0.8% �صنة 2017، بعد �أن كانت قد �نخف�صت بن�صبةl تكون �ل�صادر�ت قد �رتفعت بن�صبة 

�صنة 2016. �أما �لو�رد�ت ل�صنة 2017 فبلغت ما جمموعه 69.143 مليار دوالر مقارنة مبا جمموعه 

قد  �لو�رد�ت  تكون  وبذلك  2015؛  �صنة  دوالر  مليار  و62.071   ،2016 �صنة  دوالر  مليار   65.805

�رتفعت بن�صبة 5.1l% �صنة 2017، مقارنة بارتفاع مقد�ره 6l% �صنة 2016 )�نظر جدول 5/7(. مع 

�لعلم �أن هذه �الإح�صاء�ت ال ت�صمل �لتجارة �خلارجية من �خلدمات ��صتري�د�ً وت�صدير�ً. 

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

،2017 �صنة   %5.5l– بن�صبة  �ل�صادر�ت  قيمة  �صتنخف�ص  �إذ  �ملعطيات،  يف  �ختالفاً  �صيحدث   ذلك 

�أن  بعد   ،2017 �صنة   %1.6l– بن�صبة  �لو�رد�ت  قيمة  �صتنخف�ص  كما   ،2016 �صنة   %6.6l– وبن�صبة 

كانت قد �رتفعت بن�صبة 4.7l% �صنة 2016. 
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104
جدول 5/7: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2014–2017 بالأ�شعار اجلارية

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

2014
246,481.4258,586.3مليون �شيكل

4.9-

68,967.972,341مليون دولر

2015
249,091.7241,235.2مليون �شيكل

3.2+
64,062.662,071مليون دولر

2016
232,757.6252,668.3مليون �شيكل

8.6-

60,573.265,804.5مليون دولر

2017
219,995.3248,632.3مليون �شيكل

13–
61,087.169,142.9مليون دولر

اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية 2014–2017 )باملليون دولر(

ففي لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أول  جتاري  ك�رشيك  �ملعتاد  مبركزها  تتمتع  �ملتحدة  �لواليات  تز�ل   وما 

�صنة 2017 بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �لواليات �ملتحدة نحو 17.084 مليار دوالر، �أي ما يثل 

 %29l(  2016 �صنة  يف  دوالر  مليار   17.589 نحو  مقابل  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صادر�ت  جممل  من   %28l

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

 2017 نحو 8.085 مليار�ت دوالر، �أي ما يثل 11.7l% من جممل �لو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية، مقابل نحو

8.076 مليار�ت دوالر يف �صنة 12.3l( 2016% 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 

يقارب 9 مليار�ت دوالر �صنة 2017 و9.5 مليار�ت دوالر �صنة 2016، مع �لواليات �ملتحدة، وهو ما 

يعدُّ دعماً كبري�ً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي )�نظر جدول 5/8(.
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و�حتلت �ل�صني موقع ثاين �أكب �رشيك جتاري لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث بلغت �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية 

�لو�رد�ت  وبلغت   ،2016 �صنة  دوالر  مليار�ت  و3.33   2017 �صنة  دوالر  مليار�ت   3.29 نحو  �إليها 

�الإ�رش�ئيلية منها 6.528 مليار�ت دوالر �صنة 2017 و5.896 مليار�ت دوالر �صنة 2016. و�حتلت 

دوالر مليار�ت   9.47 نحو  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  بلغ  حيث  �لثالث،  �ملركز   بريطانيا 

�صنة 2017 بينما كان 7.577 مليار�ت دوالر �صنة 2016.

2017، حيث بلغ حجم �لتبادل  �إىل �ملركز �لر�بع يف �صنة  وتقدمت �صوي�رش� من �ملركز �ل�صاد�ص 

2016. وتر�جعت  �صنة  5.755 مليار�ت دوالر  كان  �أن  بعد  6.984 مليار�ت دوالر،  �لتجاري نحو 

نحو �لتجاري  �لتبادل  حجم  ليبلغ  �خلام�ص  �ملركز  �إىل   2016 �صنة  �لر�بع  �ملركز  من   بلجيكا 

وتر�جعت   .2016 �صنة  دوالر  مليار�ت   6.421 كان  �أن  بعد   ،2017 �صنة  يف  دوالر  مليار�ت   6.8

نحو بلغ  جتاري  بتبادل   2016 �صنة  �ملركز �خلام�ص  �إىل   2015 �صنة  �لثالث  �ملركز  من  كوجن   هوجن 

 6.413 مليار�ت دوالر، ثم �إىل �ملركز �ل�صابع �صنة 2017 بتبادل جتاري بلغ نحو 6.127 مليار�ت دوالر

)�نظر جدول 5/8(.

هي   2017 �صنة  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن  �ل�صابقة،  �لدول  جانب  و�إىل 

 هولند� )2.287 مليار دوالر(، و�لهند )1.933 مليار دوالر(، وفرن�صا )1.765 مليار دوالر(، و�أملانيا

�لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  �جلنوبية.  وكوريا  و�لب�زيل،  و�إيطاليا،  وتركيا،  دوالر(،  مليار   1.643(

��صتوردت “�إ�رش�ئيل” منها �صنة 2017 فهي �أملانيا )4.722 مليار�ت دوالر(، وهولند� )2.926 مليار 

مليار   2.082( و�ليابان  دوالر(،  مليار   2.778( و�إيطاليا  دوالر(،  مليار   2.896( وتركيا  دوالر(، 

دوالر(، و�لهند )�نظر جدول 5/8(.

مليار   2.4( �لهند  هي  �إليها  “�إ�رش�ئيل”  �صدَّرت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  فاإن   ،2016 �صنة  يف  �أما 

دوالر(، وهولند� )2.14 مليار دوالر(، و�أملانيا )1.52 مليار دوالر(، وفرن�صا )1.45 مليار دوالر(، 

�صنة  يف  منها  “�إ�رش�ئيل”  ��صتوردت  �لتي  �لبلد�ن  �أبرز  �أما  و�ليابان.  و�إ�صبانيا،  و�إيطاليا،  وتركيا، 

مليار   2.69( و�إيطاليا  دوالر(،  مليار   2.7( وهولند�  دوالر(،  مليار�ت   4.07( �أملانيا  فهي   2016

دوالر( مليار   1.77( و�لهند  دوالر(،  مليار   2.35( و�ليابان  دوالر(،  مليار   2.6( وتركيا   دوالر(، 

)�نظر جدول 5/8(. 
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جدول 5/8: حجم التبادل التجاري وال�شادرات والواردات الإ�رشائيلية مع

105
دول خمتارة 2016–2017 بالأ�شعار اجلارية )باملليون دولر(

البلدان

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

201720162017201620172016

25,169.225,665.317,084.417,5898,084.88,076.3الوليات املتحدة1

9,817.49,2243,289.93,327.86,527.55,896.2ال�شني2

9,469.87,5775,166.63,909.14,303.23,667.9بريطانيا3

6,983.75,754.51,4551,466.45,528.74,288.1�شوي�رشا4

6,799.66,421.22,700.72,507.34,098.93,913.9بلجيكا5

6,364.45,589.51,642.61,519.94,721.84,069.6اأملانيا6

6,127.46,412.94,2154,435.51,912.41,977.4هوجن كوجن7

5,2134,840.42,287.42,139.62,925.62,700.8هولندا8

4,310.13,899.41,414.21,297.72,895.92,601.7تركيا9

3,786.94,168.21,933.22,399.51,853.71,768.7الهند10

3,715.93,652938.1958.32,777.82,693.7اإيطاليا11

3,520.73,138.31,765.21,4481,755.51,690.3فرن�شا12

2,916.43,113.4834.9759.22,081.52,354.2اليابان13

2,550.12,473.4832.6896.11,717.51,577.3اإ�شبانيا14

2,025.31,896.3883.45801,141.91,316.3كوريا اجلنوبية15

2,006.51,969.8472.4450.61,534.11,519.2�شنغافورة16

1,992.61,559.2760.3620.31,232.3938.9رو�شيا17

1,582.11,480.4703.8696878.3784.4تايوان18

1,120.31,000.8905747.3215.3253.5الربازيل19

23,960.925,314.111,387.511,931.212,573.413,382.9بلدان اأخرى20

130,230126,377.761,087.160,573.269,142.965,804.5املجموع العام
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ال�شادرات الإ�رشائيلية اإىل دول خمتارة 2017 )باملليون دولر(

الواردات الإ�رشائيلية من دول خمتارة 2017 )باملليون دولر(

بلغت  حيث  و2017؛   2016 ل�صنتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  قائمة  �ل�صناعية  �ل�صلع  ت�صدرت 

�ملا�ص  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  �صايف  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل.  على   %85.3lو  %83.8l ن�صبتها 
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�صنتي   %2.2l ن�صبتها  فبلغت  �لزر�عية  �ل�صادر�ت  �أما   .2017 �صنة   %12.7lو  2016 �صنة   %14.2l

�إىل درجة توظيفها  5/9(. ولدى توزيع �ل�صادر�ت �ل�صناعية ��صتناد�ً  2016 و2017 )�نظر جدول 

 2017 �صنة  �لعالية �صكلت يف  �لتكنولوجيا  فاإن �صناعات   technological intensity للتكنولوجيا 

�لتكنولوجيا  بينما �صكلت �صناعات  �ملا�ص(،  )با�صتثناء  �ل�صادر�ت  47l% من جممل هذه  ن�صبته  ما 

 .
�ملتو�صطة 45l%، و�صناعات �لتكنولوجيا �ملتدنية 106%7

جدول 5/9: ال�شادرات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2015–2017 )باملليون دولر(107

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة

املا�س

املجموع�شادرات مرجتعةاأخرى

اخلامامل�شقول

20151,168.145,283.64,997.42,200.60.5116.2–53,534

20161,150.543,758.44,703.12,704.43.9132–52,188.3

20171,187.845,194.54,4932,232.610.5118.5–52,999.9

�أما فيما يتعلق بالو�رد�ت �الإ�رش�ئيلية فقد ت�صدرت �ملو�د �خلام قائمة �لو�رد�ت يف �صنتي 2016 

 ،%11.2lو  %9l �لوقود  ن�صبة  وبلغت  �لتو�يل،  على   %41.7lو  %41.6l ن�صبتها  بلغت  حيث  و2017، 

�ملا�ص  �أما   ،%17.8l18% وl �ال�صتثمار  20.5l% و20.1l%، ومو�د  �ل�صلع �ال�صتهالكية  وبلغت ن�صبة 

فبلغت ن�صبتها 10l% و8.5l% يف �صنتي 2016 و2017 على �لتو�يل )�نظر جدول 5/10(. 

وجتدر �ملالحظة �إىل �أن و�رد�ت �لوقود �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2014 بلغت نحو 12.8 مليار دوالر، 

، وُيعزى ذلك �إىل 
وتر�جعت لت�صل �إىل 5.8 مليار�ت دوالر �صنة 2016 بن�صبة �نخفا�ص –108%54.7

�ال�صتثمار�ت �الإ�رش�ئيلية يف جمال ��صتخر�ج �لغاز يف حو�ص �ملتو�صط �ل�رشقي؛ حيث بد�أ �الإنتاج من 

حقل تامار Tamar يف �صنة 2013 بكميات تكفي “�إ�رش�ئيل” لفرتة 15–20 عاماً مقبالً.

جدول 5/10: الواردات الإ�رشائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2015–2017 )باملليون دولر(109

الوقوداملواد ال�شتثماريةاملواد اخلامال�شلع ال�شتهالكيةال�شنة
املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

201511,868.726,882.18,626.67,406.56,284.1269.361,337.3

201613,334.827,07611,679.45,843.16,532.2599.265,064.7

201713,664.428,335.912,086.67,602.45,754.7562.368,006.3

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

3.1 مليار�ت دوالر  بينها  3.108 مليار�ت دوالر، من  2017 ما جمموعه  بلغ �صنة  �صنوياً  �أمريكياً 

على �صكل منحة ع�صكرية، بينما بلغ �لدعم ل�صنة 2016 ما جمموعه 3.11 مليار�ت دوالر. ويالحظ 
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ثبات �ملنحة �لع�صكرية �الأمريكية منذ �صنة 2013 على مبلغ 3.1 مليار�ت دوالر. وبذلك يبلغ ما تلقته 

“�إ�رش�ئيل” من دعم �أمريكي يف �لفرتة 1949–2017 ما جمموعه نحو 130.687 مليار دوالر، ح�صب 
مّت  �أوباما،  بار�ك  �آخر عهد  . ويف 

110
�لكوجنر�ص �أبحاث  �ملقدم من خدمة  للتقرير  �لنهائية  �حل�صيلة 

توقيع �تفاق �أمريكي مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي بحيث يتم دعم “�إ�رش�ئيل” مببلغ 38 مليار دوالر على 

.
مدى 10 �أعو�م، مبعدل 3.8 مليار�ت دوالر �صنوياً تغطي �لفرتة 2019–1112028

جدول 5/11: امل�شاعدات الأمريكية لـ“اإ�رشائيل” 1949–2017 )باملليون دولر(112

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

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

املجموع200920102011201220132014201520162017الفرتة

2,583.92,803.83,029.23,0983,1153,1153,1103,1103,107.5130,686.8جمموع امل�شاعدات

�ملوؤ�ص�صة  تعي�صها  �لتي  �لرتقب  حالة  ��صتمرت 

تطور�ت  ب�صبب  �صنو�ت  منذ  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية 

خ�صو�صاً  �الإقليمي؛  �ملحيط  يف  و�ملت�صارعة  �ملتغرية  �الأو�صاع  وب�صبب  �لفل�صطيني،  �لو�صع 

�ملحاذية �جلنوبية  “�إ�رش�ئيل”  حدود  وعلى  ولبنان،  �صورية  ت�صم  �لتي  �ل�صمالية  �جلبهة   يف 

�أبيب  تل  دفعت  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  و�ملتغري�ت  �الأو�صاع  وهذه  �مل�رشية.  و�صيناء  غزة  لقطاع 

الإجر�ء مر�جعات وتقييمات متو��صلة �نعك�صت على و�قع �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية ودورها يف �ملرحلة 

�لر�هنة و�مل�صتقبلية، ومّت ترجمتها يف �صل�صلة �لتعيينات على قيادة �جلي�ص، كما �نعك�صت يف خطط 

�جلي�ص و��صرت�تيجيته �لع�صكرية و�الأمنية، وكذلك على حتديث تر�صانته �لع�صكرية.

1. التعيينات والتغيريات الهيكلية:

�لتعيينات  من  جملة   ،2017–2016 �صنتي  خالل  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  �صهدت 

�لقو�ت  قائد  من�صب  با�صتثناء  �لقيادية،  و�ملر�كز  �الأ�صلحة  من  �لعديد  �صملت  �جلديدة  و�لرتقيات 

�لبية؛ ب�صبب �عتذ�ر قائد منطقة �ملركز �جلرن�ل روين نوما Roni Numa، وقائد منطقة �جلنوب 

Eyal Zamir، عن تويل هذ� �ملن�صب بعد تر�صيحهما لذلك؛ ولعل ذلك �لرف�ص  �إيال زمري  �جلرن�ل 

يف  �ل�صالح  هذ�  موقع  �إىل  نظر�ً  �ملن�صب،  هذ�  يتوىل  من  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  حجم  �إىل  يرجع 

��صرت�تيجية �حلروب �ملقبلة، خ�صو�صاً بعد �الإخفاقات �لتي ُمني بها خالل عدو�ن غزة 2014، كما 

.
113

�أن كال �جلرن�لني يرغبان بتويل مركز نائب رئي�ص هيئة �الأركان باجلي�ص �الإ�رش�ئيلي

رابعًا: املوؤ�شرات الع�شكرية
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2016/11/3، تعيني  �أفيجدور ليبمان، يف  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي،  �لتعيينات، قرر وزير  ويف جملة 

�جلي�ص  �أركان  هيئة  لرئي�ص  نائباً   Aviv Kochavi كوخايف  �أفيف  �للو�ء  �ل�صمالية  �جلبهة  قائد 

�الإ�رش�ئيلي، ويثل هذ� �ملن�صب حمطة �نتقالية نحو �لتناف�ص على رئا�صة �الأركان. و�صيحل كوخايف 

مكان نائب رئي�ص �أركان �جلي�ص يائري جوالن Yair Golan. و�صيخلف قائد قيادة �جلبهة �لد�خلية، 

قائد تعيني  جرى  كما  �ل�صمالية.  �جلبهة  قيادة  يف  كوخايف   ،Yoel Strick �صرتيك  يوئيل   �للو�ء 

�الإ�رش�ئيلي خلفاً  ل�صالح �جلو  قائد�ً   ،Amikam Norkin �للو�ء عميكام نوركني  �لتخطيط،  �صعبة 

 .
؛ وت�صلم نوركني مهامه يف 1152017/8/10

114Amir Eshel للو�ء �أمري �إي�صل

قائد   Amir Abulafia �لعافية  �أبو  �أمري  �الأول  لو�ء؛  رتبة  �إىل  �جلي�ص  من  عميدين  ترفيع  ومّت 

كقائد   Tamir Yadai يد�ي  تامري  و�لثاين  �لتخطيط،  ل�صعبة  رئي�صاً  تعيينه  مّت  �لذي   ،162 �لفرقة 

للجبهة �لد�خلية. كما مّت ترفيع �لعميد موين كات�ص Moni Katz لرتبة لو�ء لتويل ما يعرف بقيادة 

2016/7/13، ُعنّي �ل�صابط عوفر  . ويف 
116Tal Russo جبهة �لعمق، بدالً من �جلرن�ل طال رو�صو 

قيادة توىل  فينرت  وكان  �لغربية.  �ل�صفة  ت�صمل  �لتي  �لو�صطى  للمنطقة  قائد�ً   Ofer Vinter  فينرت 

�ملتدينني �ل�صباط  من  وُيعد   ،2014 غزة  عدو�ن  خالل  �صابقاً   Givati Brigade جفعاتي   لو�ء 

.
117

�ليمينيني �ملتطرفني

 كما مّت تعيني �حلاخام �ملتطرف �إيال كرمي Eyal Karim، يف متوز/ يوليو 2016، حاخاماً رئي�صياً 

ع�صكرياً للجي�ص، بالرغم من ت�رشيحاته �لعن�رشية و�ملتطرفة، وكان �أبرز هذه �لت�رشيحات �لفتوى 

.
�لتي �أ�صدرها وجتيز للجنود “�غت�صاب ن�صاء �لعدو من غري �ليهوديات”118

�آيزنكوت  غادي  �جلي�ص  �أركان  هيئة  رئي�ص  بني  �جليدة  للعالقة  ونتيجة  متوقعة؛  خطوة  ويف 

و�مل�صتوى �ل�صيا�صي؛ فقد �أعلن ليبمان، يف 2017/1/18، متديد والية �آيزنكوت ل�صنة �أخرى لت�صل 

. كما �أقر ليبمان، يف 2017/11/13، تعيينات جديدة لقيادة �جلي�ص 
119

مدة واليته �إىل �أربع �صنو�ت

قائد�ً   Tamir Heiman هيمان  متري  تعيني  �لتعيينات؛  هذه  ومن  �آيزنكوت،  من  تو�صية  على  بناء 

ل�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية )�أمان( AMAN بدالً من هرت�صي هليفي Hertzi Halevi، �لذي مّت 

 Binyamin قائد�ً للو�ء بنيامني David Shapira �تعيينه قائد�ً للمنطقة �جلنوبية. وتعيني ديفيد �صبري

Brigade يف �ل�صفة �لغربية. كما مّت تعيني ليئور كرملي Lior Carmeli رئي�صاً ل�صعبة �الت�صاالت 

و�لدفاع �ل�صيب�ين بدالً من ند�ف بد�ن Nadav Padan، �لذي مّت تعيينه يف �لقيادة �ملركزية. وتعيني 

�إيت�صيك ترجمان Itzik Turgeman رئي�صاً للتكنولوجيا �جلديدة و�خلدمات �للوجي�صتية، بدالً من 

من  بدالً  و�الإمد�د  و�لنقل  �للو�ء  لعمليات  قائد�ً  تعيينه  مّت  �لذي   ،Aharon Haliva هاليفا  �أهارون 

.
120Nitzan Alon جلرن�ل نيت�صان �ألون�
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2. القوى الب�رشية: 

نحو فتبلغ  �الحتياط  قو�ت  �أما  جندي،  �ألف   168 نحو  �لعامل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  عدد   يبلغ 

�إذ يكن تعبئتها بالكامل ودخولها بفعالية يف �خلدمة  ، وهي قو�ت ذ�ت جاهزية عالية 
121ً

�ألفا  550

خالل �أربعة �أيام. ومل يحدث تغيري ذ� بال يف �أعد�د �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي منذ �صنو�ت عديدة. و�أ�صدر 

معطياته   ،2017/1/8 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف   Manpower Directorate �لب�رشية  �لقوى  ق�صم 

�ل�صنوية �خلا�صة بعدد جنوده �لقتلى، يف ظروف خمتلفة، عن �صنة 2016. فقد �صهدت �صنة 2016 

�جلنود  �أعد�د  يف  ملحوظ  �رتفاع  وهو   ،2015 �صنة  يف  قتلو�   36 مقابل  �إ�رش�ئيلياً  جندياً   41 مقتل 

�لقتلى، وبينما ُقتل �أربعة منهم يف عمليات “معادية”، فاإن 15 �آخرين �نتحرو�، وجميع من قتلو� هم 

من �جلنود �لذكور. ولل�صنة �لثالثة على �لتو�يل ُي�صجل �نتحار 15 جندياً خالل عام؛ فقد �صجلت �صنة 

.
122ً

2014 �نتحار 15 جندياً �أي�صا

�أقره  قانون  ببطالن  يق�صي  قر�ر�ً   ،2017/9/12 يف  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة  �أ�صدرت  كما 

�لكني�صت �صنة 2015، يعيد �إعفاء �ل�صبان �ليهود �ملتدينني �حلريدمي من �خلدمة �لع�صكرية �الإلز�مية 

�لقانون،  �أن يلغي  �لكني�صت،  �إذ �صيكون على  �أزمة حكومية،  �أن يثري  �لقر�ر  يف �جلي�ص. ومن �صاأن 

.
123

ويطرح قانوناً يلزم باخلدمة �لع�صكرية للحريدمي، خالل عام من تاريخ �صدور �لقر�ر

3. خطط وتوجهات ع�شكرية: 

يونيو  حزير�ن/  يف  �نعقد  �لذي   ،17 و�لـ   16 �لـ  بن�صختيه   Herzliya هرت�صليا   موؤمتر  عك�ص 

تو�جهها  �لتي  و�لع�صكرية  �الأمنية  �لتحديات  �صورة  �لتو�يل،  على   2017 يونيو  وحزير�ن/   2016

خ�صو�صاً  �الإقليمية،  �لبيئة  يف  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  و�لتحوالت  �لتغري�ت  ظّل  يف  “�إ�رش�ئيل” 
�الإ�رش�ئيليني،  و�لع�صكريني  �الأمنيني  �لقادة  تاأكيد  من  �لرغم  وعلى  �ل�صمالية.  حلدودها  �ملتاخمة 

�لذين حتدثو� يف �ملوؤمتَرْين، على ��صتمر�ر �لتفوق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، 

باتت  فاإير�ن  �أف�صل؛  ع�صكري  ��صرت�تيجي  بو�صع  يتمتع  بات  “�لعدو”  �أن  �إىل  �أ�صارو�  �أنهم  غري 

�ل�صاروخية  تر�صانته  ير�كم  �هلل  وحزب  �إقليمي،  كجار  �صورية  يف  �لع�صكري  وجودها  تر�صخ 

وتطوير  �الأنفاق  حفر  تو��صل  وحما�ص  �صورية،  يف  �كت�صبها  �لتي  �لقتالية  �خلب�ت  �إىل  باالإ�صافة 

 قدر�تها �ل�صاروخية و�لقتالية. مع �الأخذ باالعتبار تبلور حتالف ي�صم رو�صيا و�إير�ن وحزب �هلل

.
124

و�لنظام �ل�صوري

هذ� �لو�صع �ال�صرت�تيجي �ملعّقد وغري �مل�صتقر بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل”، دفعها لبلورة ��صرت�تيجية 

�أمنية وع�صكرية و�صيا�صية مرتفعة �لن�صق ملو�جهة هذه �لتحديات. مع �الإ�صارة �إىل �أن بع�ص ر�صائل 
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�لقادة �الإ�رش�ئيليني خالل �ملوؤمتَرين، و�لتي حملت طابع �لتهديد و�لوعيد، من �ملمكن �أن تندرج يف 

�إطار �حلرب �لنف�صية، ولي�صت بال�رشورة يف �إطار ��صرت�تيجية ُمعدَّة للتنفيذ.

وتركز �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، بح�صب ما �نبثق من هرت�صليا، على �الإبقاء على حالة �لردع 

�ل�صامل  بالتدمري  �لتلويح  عب  “�لعدو”،  لدى  �لوعي”  “كي  مبد�أ  على  تقوم  كما  �جلبهات،  كافة  يف 

للبنى �لتحتية �صو�ء يف لبنان �أم يف قطاع غزة، يف حال ن�صوء حرب جديدة، مع �إظهار �حلر�ص على 

��صتمر�ر �لهدوء على كافة �جلبهات. وقد �أقرَّ مدير وز�رة �ل�صوؤون �ال�صتخبار�تية، حجاي ت�صورئيل 

Haggai Zuriel، خالل كلمته يف موؤمتر هرت�صليا �لـ 17، على �أن “�إ�رش�ئيل” غري قادرة على مو�جهة 

�لتهديد�ت �خلارجية وحدها؛ لذلك هي بحاجة �إىل دعم �لدول �لكبى �لعاملية و�الإقليمية، ويدخل يف 

.
هذ� �الإطار �لتعاون مع �لدول �لعربية “�ملعتدلة”125

وقد ركزت تو�صيحات �لتقدير �ال�صرت�تيجي �ل�صنوي لـ“�إ�رش�ئيل” 2016–2017، �لذي �صدر 

عن معهد �أبحاث �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي يف 2017/1/3، على �ال�صتمر�ر يف �ال�صرت�تيجية �ملتبعة 

يف �الإبقاء على حالة �لردع، ومنع نقل �ل�صالح من �إير�ن عب �صورية �إىل حزب �هلل، و�لتخفيف من 

�حتماالت �ملخاطرة بح�صول ت�صعيد. و�أو�صى يف �لوقت نف�صه، مبو��صلة جمع �ملادة �ال�صتخبار�تية 

عن حزب �هلل ومكوناته �لع�صكرية، كي تكون قادرة على توجيه �رشبة م�صبقة قبل �ندالع �ملو�جهة، 

�أو خالل فرتة ق�صرية جد�ً من �ندالعها. وقد ح�ّص �لتقدير �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على مترين وحد�ته 

لالألب�صة  �لوحد�ت  هذه  ��صتخد�م  مع  �لنظامية،  غري  �لقو�ت  بها  متتاز  �لتي  �ل�صو�رع  حرب  على 

.
126

و�الأ�صلحة �لتي ي�صتخدمها حزب �هلل و�لف�صائل �لفل�صطينية

�جلي�ص  �صّد  �لفل�صطينيون  ينفذها  �لتي  �لهجمات  طبيعة  على  �ل�صوء  �لتقدير  �صلط  وقد 

�إعادة بناء  �إىل حماولة حركة حما�ص  تاأخذ طابعاً فردياً، باالإ�صافة  �ل�صفة، و�لتي  و�مل�صتوطنني يف 

.
127

�لبنية �لتحتية �لتي تخولها �صّن هجمات �صّد �أهد�ف ٍ �إ�رش�ئيلية

هذ� �لو�صع �ال�صرت�تيجي عايل �ملخاطر �لذي تعي�صه “�إ�رش�ئيل” ب�صبب م�صتجد�ت �لبيئة �ملحيطة، 

�نعك�ص �أي�صاً على �لنقا�صات و�ملد�والت �حلادة �لتي ُتد�ر بني �ملوؤ�ص�صتني �ل�صيا�صية و�لع�صكرية يف 

�الإ�رش�ئيلي على خو�ص حرب م�صتقبلية  “�إ�رش�ئيل” ود�خل كل منهما، حول مدى قدرة �جلي�ص 
مناورة خالل  �أكب  ب�صكل  وبرزت  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  خالل  تك�صفت  مرعبة  �إخفاقات  ظّل   يف 

يتعلق  ما  �أيام، خ�صو�صاً  2017/9/3 و��صتمرت ع�رشة  بد�أت يف  �لتي   ،Or Hadagan �أور هدغان 

باالآليات �حلربية �لتي �صي�صتخدمها �جلي�ص يف حربه �لبية، �إىل جانب عدم �لتن�صيق بني �مل�صتويني 

�ل�صيا�صي و�لع�صكري لتنفيذ �خلطة �لتي ي�صعها �جلي�ص.

ويرتكز �لقلق �الأمني �الإ�رش�ئيلي، بح�صب تقرير �أمني ر�صمي �إ�رش�ئيلي ُن�رش يف 2017/10/27، 

يف �أربعة م�صتويات؛ �الأول، ��صتمر�ر حما�ص ببناء �الأنفاق د�خل قطاع غزة، مع �إ�صارة �لتقرير �إىل 



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

278

�أن �حلركة باتت معنية يف هذه �ملرحلة ببناء �الأنفاق �لدفاعية عو�صاً عن �لهجومية ب�صبب �الإجر�ء�ت 

�الأر�ص  حتت  �الأمني  �جلد�ر  بناء  خ�صو�صاً  �الأنفاق،  هذه  ملنع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �تخذها  �لتي 

�أما  �إىل تطور قدر�ت حما�ص �ل�صاروخية و�لقتالية.  و�ملر�قبة �الإلكرتونية فوق �الأر�ص، باالإ�صافة 

�مل�صتوى �لثاين، فهو �لقدر�ت �ل�صاروخية و�لقتالية �لتي بات يتمتع بها حزب �هلل يف لبنان، حيث 

قّدر �لتقرير �أن �حلزب بات يتلك ع�رش�ت �ل�صو�ريخ �لتي ت�صل �إىل 500 كم، وعدة مئات ت�صل �إىل 

300 كم، وع�رش�ت �الآالف من �لتي ت�صل �إىل 40 كم. الفتاً �لنظر �إىل �أن �حلزب يبذل جهود�ً و��صعة 

 .
128

مب�صاعدة �إير�ن لتطوير دقتها وحماولة بناء م�صانع يف �صورية ولبنان من �أجل ذلك

قو�عد  لها  بات  حيث  �صورية،  يف  �إير�ن  نفوذ  خ  تر�صُّ هو  �لثالث  �مل�صتوى  �أن  �لتقرير  و�أ�صاف 

ع�صكرية هناك، كما �أن هناك خطورة من تطور قدر�ت �إير�ن �ل�صاروخية، بحيث باتت �ل�صو�ريخ 

�الإير�نية �أكرث دقة وفتكاً. باالإ�صافة �إىل ذلك، ظهر خطر �مللي�صيات �ملوجودة يف �صورية و�ملدعومة 

من �إير�ن، و�لتي باتت م�صاركتها يف �حلرب �لقادمة مع “�إ�رش�ئيل” �أمر�ً مفروغاً منه. �أما �مل�صتوى 

�صورية  يف  هزيته  بعد  �صيناء  يف  قوته  تركيز  وخطورة  د�ع�ص  تنظيم  على  �حلرب  فهو  �لر�بع، 

و�لعر�ق، ومدى ��صتعد�د هذ� �لتنظيم يف حال جنح يف تثبيت �صيطرته يف �صيناء، على �صّن عمليات 

.
129

ع�صكرية �صّد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بدالً من �جلي�ص �مل�رشي

مع  �ملحتملة  �لقتالية  �جلبهات  جميع  على  طر�أت  �لتي  �لع�صكرية  �لتحوالت  هذه  �أن  �صّك  ال 

�إىل ر�صم خطط و��صتعد�د�ت تنا�صب هذه �لتحوالت؛  �أبيب  �لقر�ر يف تل  “�إ�رش�ئيل”، دفعت �صانع 
ففي �جلبهة �جلنوبية �أقام �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صياج ف�صٍل على طول �حلدود مع قطاع غزة، بحيث 

حتت  �الأمتار  ع�رش�ت  عمق  على  �إ�صمنتي  جد�ر  �إقامة  مع  �الأر�ص،  فوق  �أمتار  �صتة  بنحو  يرتفع 

عملية  �جلد�ر  بناء  �أن   Yossi Melman ميلمان  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �لكاتب  ذكر  وقد   .
130

�الأر�ص

معقدة، تت�صمن عنا�رش تكنولوجية وهند�صية مب�صاركة خب�ء ومبو�د من دول �أوروبية، بتكلفة 

.
131

نحو 3 مليار�ت �صيكل )نحو 833.3 مليون دوالر(

تثبيت  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  عمد  فقد  و�صورية،  لبنان  مع  �ل�صمالية  �جلبهة  يخ�ص  فيما  �أما 

معادلة جديدة، يبدو �أنه ُبني جزء منها من خالل �صكوت �أو تو�فق وتن�صيق مع �جلانب �لرو�صي، 

وهذه �ملعادلة ت�صمح بتدخل ع�صكري �إ�رش�ئيلي من خالل عمليات نوعية خاطفة ت�صتهدف قو�عد 

ع�صكرية �أو خمازن �أ�صلحة الإير�ن وحزب �هلل يف �صورية وت�صكل خطر�ً على �لكيان �الإ�رش�ئيلي، كما 

تقوم �ملعادلة على منع قيام ممر �صيعي من �إير�ن �إىل دم�صق، بح�صب ما �رّشح به ليبمان، �لذي �أكد 

.
�أن “�إ�رش�ئيل” “لن ت�صمح الأي جهة كانت بتعدي �خلطوط �حلمر�ء”132

على �لرغم من �لت�صعيد �للفظي �الإ�رش�ئيلي و�حلر�ص على �إبر�ز �صورة �إيجابية حول جاهزية 

�جلي�ص للحرب �ملقبلة، غري �أن ما ك�صفه تقرير جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �لتي 
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2017/9/25، يعطي �صورة مغايرة عن حالة �ال�صتعد�د للحرب �ملقبلة؛  ن�رشت جزء�ً منه للعلن يف 

حيث ك�صف �لتقرير عن وجود خلل خطري يف جاهزية �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي للحرب �ملقبلة، م�صوباً 

على غياب �ملعرفة لدى �مل�صتوى �ل�صيا�صي عن قدر�ت �جلي�ص ب�صكل عام، �الأمر �لذي �أوجد تباعد�ً 

بني �أهد�ف �ل�صلطة �ل�صيا�صية يف قر�رها عند �صّن �حلرب، وبني ما يكن �أن يحققه �جلي�ص، خالل 

.
133

�لفرتة �ملحددة له من قبل تلك �ل�صلطة �ل�صيا�صية

�لتفا�صيل،  عن  �بتعدت  و�لتي  �لعامة  �خلطوط  جاءت  �رشي،  هو  ما  حتت  �ملحدد  �لعنو�ن  ويف 

متطلبات  مو�ءمة  عن  غائبة  باأنها  للحكومة  �تهاماً  و�الأمن  �خلارجية  جلنة  تقرير  ت�صمني  يف 

�هلل،  حزب  وخ�صو�صاً  �لع�صكري  وموقعهم  خ�صومه  و�إمكانيات  قدر�ت  يف  �لتغيري  مع  �جلي�ص 

حيث  نف�صه”؛  مع  �ل�صطرجن  يلعب  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  “�إن  عبارة:  �لتقرير  معدو  ��صتعمل  وحيث 

�ملو�جهات  تاأتي  حني  �أنه  غري  لها.  �ال�صتعد�د  وكيفية  و�لتهديد�ت  �الأمنية  �حلاجات  بنف�صه  يحدد 

�لع�صكرية �حلقيقية، كما ح�صل يف �ملو�جهات �الأخرية، تتخذ �لقيادة �ل�صيا�صية قر�ر�ت ��صرت�تيجية 

نف�صها  وُتخرج  تتدخل،  ال  �حلكومة  �أن  �إال  ملو�جهتها.  نف�صه  �جلي�ص  بنى  �لتي  تلك  عن  تختلف 

�لتقرير ثغرة مهمة يف �لذي عّده  �الأمر  �ملقبلة،  �ملو�جهة  �أو  �أي ف�صل منتظر يف �حلرب   من تد�عيات 

.
134

��صرت�تيجية �لدولة

جدعون  خطة  با�صم  ُعرفت  �لتي  �ل�صنني  متعددة  �لعمل  خطة  باأن  �لتقرير  من  ُيفهم  �أن  يكن 

Gideon Plan �لتي �نطلقت �صنة 2015 وتنتهي �صنة 2020، و�لتي يفرت�ص بها �أن جُتّهز �جلي�ص 

�ملطلوب،  بال�صكل  ي�صتعد  مل  �جلي�ص  باأن  �عرت�ف  ذ�ته  �لوقت  يف  هي  �ملقبلة،  للحرب  �الإ�رش�ئيلي 

�أن  غري  مغاير.  نحو  على  ي�صتعد  �أن  عليه  لذلك  2014؛  �صيف  غزة  على  �لعدو�ن  �أظهره  ما  وهذ� 

خطة جدعون مل تكن تاأخذ يف �حل�صبان �لتطور�ت �حلا�صلة على �جلبهة �ل�صمالية؛ و�لتي نتج عنها 

ُيلزم  ما  �أي حرب مقبلة؛  و�للبنانية يف  �ل�صورية  �الإ�رش�ئيلية توحد �جلبهتني  �لنظر  بح�صب وجهة 

.
135

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بالعمل بكل قوته يف عدة جبهات بالتو�زي

�لقومي �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  �ل�صابق ملجل�ص  �لرئي�ص  �آيالند،  �أكد �جلرن�ل غيور�  �ل�صياق  ويف هذ� 

خالل مقابلة مع �لتلفزيون �لعبي �أن “�إ�رش�ئيل” غري قادرة على حتمل حرب جديدة يف مو�جهة 

.
136

حزب �هلل، ودعا �إىل جتنب �ملو�جهة �أو ما يكن �أن يت�صبب باندالعها

4. املناورات الع�شكرية: 

�لتحوالت  ظّل  ويف  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �حلدود  على  و�لع�صكرية  �الأمنية  �لتهديد�ت  تعاظم  مع 

و�لتي  �ملتنوعة  �لع�صكرية  �ملناور�ت  من  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  د�ّصن  �ملنطقة،  يف  �حلا�صلة 

�الإلكرتونية  �حلرب  وحدة  �إىل  باالإ�صافة  و�لبحرية،  و�جلوية،  �لبية،  �الأ�صلحة؛  معظم  جمعت 
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Cyber Warfare، خالل �صنتي 2016–2017. وقد �صملت هذه �ملناور�ت معظم �لنطاق �جلغر�يف؛ 

�أي �جلبهات: �لد�خلية، و�جلنوبية، و�ل�صمالية، و�ملجالني �لبحري و�جلوي، كما مّت �إقامة مناور�ت 

ذ�ت طبيعة م�صرتكة مع �جليو�ص �الأخرى خارج �حلدود. وبطبيعة �حلال، ياأتي هذ� �مل�صار �لكلي 

�ل�صامل، ��صتكماالً للتحول �ال�صرت�تيجي �لذي بد�أت هيئة �الأركان �الإ�رش�ئيلية تنتهجه، مبا يتنا�صب 

مع �لتطور�ت يف �ملنطقة، منذ �صنة 2014.

فعلى �صعيد �جلبهة �جلنوبية مع قطاع غزة، و�لتي ر�أت �لقيادة �الإ�رش�ئيلية �أن ف�صائل �ملقاومة 

وتنامت  �لع�صكرية  وخب�تها  �إجناز�تها  ر�كمت  حيث  2014؛  عدو�ن  بعد  عافيتها  ��صتعادت  هناك 

�لهجومية  �الأنفاق  و�صبكة  �ل�صاروخية  بالقدر�ت  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً  �لع�صكرية،  قدر�تها 

�ملتطورة و�ملتنامية هناك. فقد �رشع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل �صنتي 2016–2017 باإجر�ء �لعديد 

لها  تتعر�ص  �صاروخية  ق�صف  عمليات  فيها  حتاكي  �جلبهة،  تلك  على  �لع�صكرية  �ملناور�ت  من 

م�صتعمر�ت غالف غزة وما بعدها، كما حتاكي عمليات �قتحامات عب �الأنفاق �أو �لبحر مل�صتعمر�ت 

�إ�رش�ئيلية �أو ملو�قع ع�صكرية قريبة من �صمال غزة. وقد �أخذ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي باالعتبار �أن �لتطور 

ف�صائل  لدى  نف�صه  �ل�صياق  يف  مماثل  تطور  مع  بال�رشورة  تتز�من  �جلي�ص  وتكتيكات  �أ�صاليب  يف 

�أكد على ذلك �صابط يف قيادة �جلبهة �ل�صمالية،  �ملقاومة، خ�صو�صاً كتائب عز �لدين �لق�صام. وقد 

حيث قال يف 2016/4/14، �إن “حما�ص عدو ذكي جد�ً، وهو يفاجئني وي�صتخل�ص �لدرو�ص ب�صورة 

تدريبات �صملت  كبرية،  ع�صكرية  مناورة  باإجر�ء  �جلي�ص  �رشع   ،2016/2/28 ويف   .
 �رشيعة”137

�أنفاق  عن  �حلديث  من  فرتة  بعد  وذلك  جديدة،  مو�جهة  �ندالع  �صيناريوهات  حتاكي  غزة  لفرقة 

. وتال ذلك �إقامة عائق يف باطن �الأر�ص قرب �حلدود �لفا�صلة، العرت��ص �الأنفاق 
138

�ملقاومة يف غزة

.
139

�لهجومية حلما�ص

�لعمليات  مو�جهة  يف  �لدفاعي  �الأ�صلوب  على  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملناور�ت  تقت�رش  ومل 

�إىل حماكاة عملية ع�صكرية الحتالل قطاع غزة و�لتي  للمقاومة، بل تطورت  �لهجومية  �لع�صكرية 

. ومثال ذلك �ملناورة 
تاأتي من وجهة نظر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �إطار �ال�صتعد�د ملفاجاأة “�لعدو”140

�لتي �أجر�ها يف �آذ�ر/ مار�ص 2017، ��صتمرت ملدة �أ�صبوع، و��صتخدم فيها �ألوية فرقة �لفوالذ �لنظامية 

�ملقاتلة �لتي ت�صم لو�ء �ملدرعات 401 �أو Brigade 401، ولو�ء ناحل Nahal Brigade �لذي ينت�رش 

على حدود قطاع غزة �إىل جانب لو�ء جفعاتي، كما ��صتخدم خاللها منظومة �صاحر Shahar، وهي 

منظومة ��صتخبار�تية تعمل ال�صلكياً، ومتنح �صباط �ال�صتخبار�ت �لقدرة على �إنذ�ر �لقادة يف �أر�ص 

. �إ�صافة �إىل ذلك قام 
141

�ملعركة من �لتهديد�ت و�ملخاطر كما حتدد لهم �الأهد�ف �لع�صكرية ل�رشبها

�الإ�رش�ئيلية و��صتعد�دها” يف  �لقو�ت  لـ“�حلفاظ على جاهزية  �لغربية  �ل�صفة  �جلي�ص مبناور�ت يف 

.
142

مو�جهة تطور�ت م�صتقبلية هناك
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م�رش،  مع  �جلنوبية  �لكيان  حدود  على  �حلا�صلة  بالتطور�ت  �الإ�رش�ئيلية  �لقيادة  �هتمت  كما 

�أجرى  فقد  د�ع�ص،  تنظيم  خ�صو�صاً  هناك  �مل�صلحة  �جلماعات  تهديد�ت  تنامي  ظّل  يف  خ�صو�صاً 

�الإ�رش�ئيلي عدة مناور�ت ع�صكرية على �حلدود مع م�رش، بهدف مو�جهة �حتمال تنفيذ  �جلي�ص 

.
143

تنظيم “والية �صيناء” عمليات عب �حلدود

ويف هذ� �الإطار، �أجرى �صالح �لبحرية �الإ�رش�ئيلي يف 2016/3/31، و2016/11/21 على �لتو�يل، 

جولتني من �لتدريبات و�ملناور�ت �لبحرية يف �لبحر �الأحمر، �الأوىل: حماكاة لهجوم لتنظيم د�ع�ص 

يف د�ع�ص  قبل  من  لهجوم  حماكاة  فكانت  �لثانية  �أما   ،
144

وخطفها له  تابعة  ع�صكرية  بارجة   على 

.
145

�صبه جزيرة �صيناء �صّد �أهد�ف �صياحية �إ�رش�ئيلية يف خليج �إيالت

�أما فيما يتعلق باجلبهة �ل�صمالية، فقد ر�أى �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي �أن �ملحور �لذي ي�صم كل 

من �إير�ن، وحزب �هلل، و�لنظام �ل�صوري، و�لذي باتت تربطه عالقات وثيقة مع رو�صيا، بد�أ يتعافى 

تدريجياً بعد حتقيق �إجناز�ت ع�صكرية ميد�نية ومر�كمتها، ما يتطلب من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لتهيوؤ 

و�ال�صرت�تيجي  و�لتكتيكي  �لنوعي  �لتطوير  خالل  من  �لع�صكرية،  �لتحوالت  لهذه  و�ال�صتعد�د 

للمناور�ت، وقد بدى �أن زخم هذه �ملناور�ت �زد�د مع �لوقت، كاأنه ي�صري يف خّط متو�ٍز مع �لتطور 

�مليد�ين �حلا�صل على �جلبهة �ل�صمالية.

يف م�صتقبلية  حرب  �أي  �أن  �أ�صا�ص  على  ترتكز  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لفر�صية  من   و�نطالقاً 

�جلي�ص  �أجر�ها  �لتي  �ملناور�ت  �أخذت  ولبنان؛  �صورية  بال�رشورة  ت�صمل  �صوف  �ل�صمالية  �جلبهة 

�الإ�رش�ئيلي خالل �صنتي 2016–2017 هذ� �جلانب باالعتبار، وقد �فرت�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن 

�حلرب �لقادمة يف �جلبهة �ل�صمالية قد ت�صهد تطورين رئي�صيني، �الأول: تنفيذ عمليات هجومية من 

قبل حزب �هلل جتاه م�صتعمر�ت �صمال فل�صطني �ملحتلة، و�لثاين: عمليات �لق�صف �ل�صاروخي �لذي 

قد ينفذها حزب �هلل و�جلي�ص �ل�صوري يف �جلبهتني. 

�جلبهة  على  ع�صكرية،  مناور�ت   ،2016/1/20 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أنهى  �ل�صياق  هذ�  ويف 

�ل�صمالية ��صتمرت �أ�صبوعنْي، حتاكي �حلرب على �جلبهتني �ل�صورية و�للبنانية، ومب�صاركة �صالحي 

 ،2016/4/20 يف  �الحتالل،  جي�ص  �ختتم  كما   .
146

نوعه من  �الأول  هو  تدريب  يف  و�لبحرية،  �جلو 

مناور�ت ع�صكرية فجائية و��صعة، ��صتمّرت ملدة �أربعة �أيام، يف �جلوالن �ل�صوري �ملحتل، تخلّلتها 

��صتباكات مفرت�صة على �جلبهة �ل�صورية، حيث مّت �لتدّرب على �إطالق �صو�ريخ من �جلزء �ملحّرر 

.
147

من �جلوالن على �جلزء �ملحتل

لن�صوب  �ملدنيني  لتح�صري  دفاعية  تدريبات  بتنظيم   ،2016/9/18 يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وقام 

. كما نفذ �صالح �لبحرية �الإ�رش�ئيلي 
148

حرب �صاملة، قد ُترتجم ب�صقوط 1,500 �صاروخ يومياً عليها

مناور�ت حتاكي حرباً �صّد حزب �هلل يف �ل�صاحة �لبحرية، �صمن �صيناريو لال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية 
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مهاجمة  عب  “�إ�رش�ئيل”،  على  بحرياً  ح�صار�ً  �حلزب  فر�ص  �صت�صمل  �ملقبلة  �ملو�جهة  باأن  ُيقدر 

.
149

�ل�صفن �لتجارّية �ملتوجهة من �ملو�نئ �الإ�رش�ئيلية و�إليها، و�رشب حقول �لغاز

�صكلت مناورة �أور هدغان و��صعة �لنطاق �لتي �أجر�ها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على �جلبهة �ل�صمالية 

 2017/9/3 يف  بد�أت  �لتي  �ملناورة  فهذه  �الإ�رش�ئيلية،  �ملناور�ت  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  لبنان،  مع 

و��صتمرت ع�رشة �أيام، ُعدت �الأكب منذ ع�رشين عاماً؛ حيث �صارك فيها نحو 40 �ألف جندي من كافة 

مرحلتني؛  �إىل  �ملناورة  هذه  �نق�صمت  وقد  و�لبحرية.  و�جلوية  �لبية  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قطاعات 

�الأوىل حتاكي �صّد هجوم ملئات من مقاتلي حزب �هلل و�حتاللهم بلد�ت حدودية �إ�رش�ئيلية مع لبنان، 

كما تدرب على عملية �إجالء و��صعة يف تلك �ملنطقة، �أما �ملرحلة �لثانية فيحاكي �جلي�ص �جتياحاً لقرى 

.
150

لبنانية ومهاجمة معاقل حزب �هلل فيها، وخو�ص معارك �صو�رع مع مقاتليه

خالل  �أخرى  جيو�ص  مع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أجر�ها  �لتي  �مل�صرتكة  باملناور�ت  يتعلق  وفيما 

�صنتي 2016–2017، فقد �صهدت حتوالً جديد�ً، مَتثل يف �إجر�ء مناور�ت ع�صكرية م�صرتكة، ت�صارك 

�إىل  �إ�صافة  �لكيان،  مع  ر�صمية  عالقات  تقيم  ال  و�إ�صالمية  عربية  دول  جانب  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  فيها 

قيمت مناورة م�صرتكة بني 
ُ
�إجر�ء مناور�ت للمرة �الأوىل مع �صالح �جلو �لهندي. ففي 2016/8/15، �أ

�الأمريكية، وهو مترين  �الأر��صي  �ملتحدة، وباك�صتان على  �لعربية  �الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل” وكل من 
�صنوي م�صرتك، ي�صمى �لعلم �الأحمر Red Flag، بني �لواليات �ملتحدة و�لدول �حلليفة لها، يف قاعدة 

.
151

نيلي�ص Nellis �جلوية يف والية نيفاد� �الأمريكية

 ويف 2017/3/27، وللمرة �لثانية، �صارك �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، يف مناورة م�صرتكة يف �ليونان،

�أطلق عليها �إينيوهو�ص 2017 �أو INIOHOS 2017. وبح�صب �لتقارير �لر�صمية ل�صالح �جلو �ليوناين، 

.
152

فاإن �أ�صلحة �جلو �لتابعة للواليات �ملتحدة، و�الإمار�ت �لعربية، و�إيطاليا، �صاركت يف �ملناورة

2016/2/21، بد�أت مناور�ت م�صرتكة بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ووحد�ت �جلي�ص �الأمريكي  ويف 

�ملتو�جدة يف �أوروبا، حتت عنو�ن جونيب كوبر� 16 �أو Juniper Cobra 16. وهدفت هذه �ملناور�ت 

�لبالي�صتية  �ل�صو�ريخ  ملو�جهة  جاهزيتهما  وتعزيز  �جلي�صني،  بني  و�لتعاون  �لعمل  حت�صني  �إىل 

.
153ballistic

 ،2017 يونيو  حزير�ن/  يف  ع�صكرية  تدريبات  خا�صة،  �إ�رش�ئيلية  كوماندوز  وحدة  �أنهت  كما 

نفذتها على مد�ر ثالثة �أيام يف جزيرة قب�ص، حتاكي �صل�صلة �صيناريو�ت حربية يف جنوب لبنان 

بلد�ت  لت�صابه طوبوجر�فيتها مع  �ختيار جبال ترودو�ص و�صط �جلزيرة  �أو �صورية. ومّت  �أو غزة 

.
154

جنوب لبنان. وهذ� هو �لتدريب �ل�صاد�ص للوحدة منذ ت�صكيلها

ويف �صابقة هي �الأوىل من نوعها بني �لهند و“�إ�رش�ئيل”، �رشع �صالحا �جلو �الإ�رش�ئيلي و�لهندي، 

�لنقب �ملحتل،  �أ�صبوعني يف منطقة  2017/11/2، يف تنفيذ مناور�ت ع�صكرية م�صرتكة على مدى  يف 
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عليها  طلق 
ُ
�أ �لتي  �ملناورة،  يف  �صارك  وقد  بينهما.  �خلب�ت  وتبادل  �لتعاون  تعزيز  بهدف  وذلك 

��صم �لعلم �الأزرق Blue Flag، �أ�صلحة �جلو �لتابعة لكل من �لواليات �ملتحدة، و�ليونان، وبولند�، 

.
155

و�إيطاليا، وفرن�صا، و�أملانيا، باالإ�صافة �إىل ممثلني عن �أربعني دولة كمر�قبني يف �ملناورة

5. الت�شلح وجتارة الأ�شلحة: 

�العرت��صية  �ل�صاروخية  �ملنظومات  وتطوير  بت�صنيع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �هتمام  ��صتمر 

�حلربية  �ل�صناعات  من  ت�صلمه  عن   ،2016/3/2 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أعلن  فقد  �أنو�عها،  ب�صتى 

�الإ�رش�ئيلية �لدفعة �الأوىل من منظومة �ل�صو�ريخ �لدفاعية �لع�صا �ل�صحرية Magic Wand، �لقادرة 

على �لت�صدي لعدة �صو�ريخ تطلق على �رتفاعات عالية، بعيدة ومتو�صطة �ملدى، وقبل وقت من 

 .
156

�لو�صول لهدفها. وهي من �إنتاج �ل�صناعات �حلربية �الإ�رش�ئيلية، وبدعم مايل من و��صنطن

دولة،   144 ممثلي  �أمام   ،2017/2/19 يف  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ل�صناعات  ��صتعر�صت  كما 

�حلمر�ء �ل�صماء  ��صم  حتمل  جديدة  جوية  دفاعات  منظومة  وهو  �إنتاجها،  من  جديد�ً   �صالحاً 

�إ�صافة  طيار،  بدون  �ل�صغرية  �لطائر�ت  وحتييد  �إ�صقاط  يف  �ل�صالح  هذ�  وي�صتخدم   .Red Sky

.
157

ال�صتخد�مه يف مهام �لدفاع �جلوي �لتكتيكي، وفقاً ملوقع �صحيفة غلوب�ص Globes �لعبي

 Arrow 2017/5/29، جتربة على منظومة �ل�صهم )حيت�ص(  �أجرى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف،  كما 

روؤو�ص  حمل  على  �لقادرة   Jericho �أريحا  و�صو�ريخ  �ملدى،  طويلة  لل�صو�ريخ  �مل�صادة   (Hetz)l

.
158

حربية نووية

وك�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف 2016/8/1، �لنقاب عن �أول ناقلة جند ت�صري على عجالت �أطلق 

�إيتان �جلند  ناقلة  وتو�صف  تاريخه.  يف  يلكها  مدولبة  ناقلة  �أول  لتكون   Eitan �إيتان  ��صم   عليها 

موقع  من  وحتريكهم  �جلنود  نقل  ملهمة  �إ�صافة  متعددة،  قتالية  قدر�ت  ومتلك  جد�ً  متطورة  باأنها 

.
159

الآخر د�خل �صاحة �لقتال ويف مناطق جغر�فية قا�صية

2016/6/11، بن�رش تفا�صيل ما �أ�صمته ب�صالح  و�صمحت �ل�صناعات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، يف 

�ل�صقر  ��صم  عليه  �أطلقت  �صاروخ  عن  عبارة  وهو  �هلل،  حزب  ملحاربة  تعده  �لذي  �لقيامة”  “يوم 
�الأر��صي  جميع  تغطية  على  قادر�ً  يجعله  ما  كم،   300 مد�ه  ويبلغ   .Predator Hawk �ملفرت�ص 

ملم   370 �ل�صاروخ  قطر  ويبلغ   .
160

�ل�صو�ء على  و�لبحر  �لب  من  �إطالقه  ويكن  تقريباً.  �للبنانية 

.
161

وطوله 5م، ويحمل ر�أ�صاً تفجريياً وزنه 200 كغ

 RAFAEL (Rafael Advanced �ملتطورة  �لع�صكرية  لل�صناعات  رفائيل  �رشكة  وك�صفت 

طر�ز من   ،Spike �صبايك  عائلة  من  وهو  �لتكتيكية،  �صو�ريخها  �أحد  عن   Defense Systems)l 

�مل�صلحة،  20 �صم يف �خلر�صانة  �أكرث من  12.7 كغ، ويكنه �خرت�ق  LR II، حيث يزن  �أو   II �آر  �أل 
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ويت�صمن �ل�صاروخ نظاماً متقدماً للتوجيه باالأ�صعة حتت �حلمر�ء، ونظام تتبُّع ٍذكي ي�صمح بتتبع 

�أما يف حال �إطالقه من �جلو  5.5 كم عند �إطالقه من �الأر�ص،  �الأهد�ف بدقة عالية، وي�صل مد�ه �إىل 

�أر�صية وجوية وبحرية. وباعت �ل�رشكة  10 كم، ويكن �إطالقه من عدة من�صات  �إىل  في�صل مد�ه 

 .
162

حتى �صهر �أيار/ مايو 2017، �أكرث من 27 �ألف �صاروخ الأكرث من 26 دولة يف �لعامل

عليها مثبت  ماأهولة  غري  ع�صكرية  مركبة  عن   ،2017/5/28 يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص   وك�صف 

�ملركبة  �أن حتل  �ملتوقع  ��صتخد�مها على حدود غزة. ومن  �أ�صلحة و�أنظمة مر�قبة متطورة، �صيتم 

�لع�صكرية �جلديدة حمل �جلنود و�لدوريات �لر�جلة. وح�صب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فاإن هذ� �لنظام 

ويك�صف  �ملبا�رش،  �خلطر  من  �جلنود  يحمي  بحيث  �لدويل،  �مل�صتوى  على  تكنولوجية  طفرة  ُيعّد 

�مل�صتبه بهم بدقة عب كامري�ت مر�قبة �صتكون على �ل�صيارة، باالإ�صافة �إىل �ملعلومات �الأخرى �لتي 

 .
163

�صتظهر على �ل�صا�صة

مبدفع  تزويدها  عب   Namer منر  �جلند  ناقلة  على  �ختبار�ت  �إجر�ء  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وبد�أ 

�حلماية لتوفري  �ل�صكنية  �ملناطق  يف  �لعمل  يف  مالءمًة  �أكرث  جلعلها  ملم،   30 عيار  من   ر�صا�ص 

.
164

للجنود �مل�صاة

وعر�صت وز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية، يف 2017/9/5، م�رشوعني لطائر�ت بال طيار )موجهة عن 

بعد( لنقل �لعتاد، �الأوىل مروحية �صغرية بال طيار قادرة على حمل 180 كغ، و�لثانية طائرة ذ�ت 

.
165

حمرك هجني Hybrid قادرة على حمل 90 كغ

وّقع  فقد  و“�إ�رش�ئيل”،  �ملتحدة  �لواليات  بني  �ملتميزة  �لع�صكرية  �الأمنية  �لعالقات  �إطار  ويف 

تاريخ  يف  �لع�صكرية  للم�صاعد�ت  م�صبوق  غري  تفاهم  مذكرة   ،2016/9/14 يف  ر�صمياً،  �لطرفان 

�ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  وقال  �أعو�م.   10 مد�ر  على  دوالر  مليار   38 قيمته  و�صلت  �لبلدين، 

�ملتحدة،  �لواليات  تاريخ  يف  ع�صكرية  مب�صاعدة  تعهد  �أكب  “تت�صمن  �ملذكرة  �إن  �أوباما،  بار�ك 

و�لذي بلغ جمموع قيمته 38 مليار دوالر خالل �لع�رش �صنو�ت �لقادمة، مبا فيها 33 مليار دوالر 

�لدفاعات لتمويل  دوالر  مليار�ت   5 �إىل  باالإ�صافة  �الأجنبية،  �لع�صكرية  �مل�صاعد�ت  �صندوق   من 

.
�ل�صاروخية”166

مّت  �الأمريكية،  �الإد�رة  مع  �صفقة  �الإ�رش�ئيلية،  �لدفاع  وز�رة  �أبرمت   2017 �أغ�صط�ص  �آب/  ويف 

 ،F–35 �أو  �أف–35  طر�ز  من  مقاتلة  �صبح  طائرة   17 بـ  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  تزويد  مبوجبها 

�أبيب  تل  متلكه  �صوف  ما  جمموع  لي�صل   ،2016 �صنة  �رش�وؤها  مّت  �أخرى  طائرة   33 �إىل  �إ�صافة 

يف طائر�ت  خم�ص  من  و�ملكونة  �لطائر�ت  من  دفعة  �أول  و�صلت  وقد   .2021 �صنة  حتى  طائرة   50 

.
1672017/1/12
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�أ�صدرها ق�صم �ل�صادر�ت  �أظهرت معطيات  �أما بخ�صو�ص �صادر�ت �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية فقد 

 %14l لع�صكرية يف وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، يف 2017/3/29، �أن �لت�صدير �لع�صكري �رتفع بن�صبة�

�صنة 2016 قيا�صاً �إىل �صنة 2015، لتبلغ �لقيمة �الإجمالية ل�صفقات �الأ�صلحة �لتي �أبرمتها “�إ�رش�ئيل” 

وبح�صب   .2015 �صنة  دوالر  مليار�ت   5.7 بـ  مقارنة  دوالر،  مليار�ت   6.5 �أجنبية  جهات  مع 

قيا�صياً م�صتوى  بلغت  �أوروبا  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لت�صنيع  �صادر�ت  فاإن  �ملعطيات،   هذه 

�ل�صادر�ت  يف   %70l بن�صبة  �رتفاع  �ُصّجل  فيما  �ل�صابقة،  �لع�رش  �ل�صنو�ت  مع  مقارنة   ،2016 �صنة 

�لدفاع �الإ�رش�ئيلية  �أبرمتها وز�رة  �لتي  �لعقود  �الإفريقية. وتتوزع  �لبلد�ن  �إىل  �لع�صكرية �ملتوجهة 

بو�صائل  تتعلق   %18l طائر�ت،  وحت�صني  بتطوير  تتعلق   %20l �لتايل:  �ل�صكل  على  للن�صب  وفقاً 

ر�د�ر�ت،   %12l و�أ�صلحة،  ذخرية   %13l جوي،  دفاع  ومنظومات  ب�صو�ريخ  تتعلق   %15l مر�قبة، 

8l% جتهيز�ت ��صتخبار�تية و�صايبريية، و7l% طائر�ت بال طيار. �أما حول وجهة هذه �ل�صادر�ت، 

�لتي  �لهند  وخ�صو�صاً  �الآ�صيوية،  �ل�صوق  يف  �أكب  ب�صكل  تتوزع  �لعقود  �أن  �إىل  �ملعطيات  فاأ�صارت 

تبدي �هتماماً خا�صاً ومتز�يد�ً بالتكنولوجيا �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية؛ ففي �صنة 2016 جرى توقيع 

بقيمة  عقود  �الأوروبية  �ل�صوق  ح�صة  كانت  فيما  دوالر،  مليار   2.6 بقيمة  �آ�صيوية  دول  مع  عقود 

�إجمالية بلغت 1.8 مليار دوالر. وال ت�صكل �إفريقيا �صوقاً كبري�ً لل�صادر�ت �لع�صكرية، لكنها بح�صب 

�إفريقيا يف  �لع�صكرية  �ملبيعات  قيمة  بلغت   2016 �صنة  ففي  ومتطور�ً.  و�عد�ً  �صوقاً  تعّد   �ملوؤ�رش�ت 

 275 مليون دوالر، مقابل 163 مليون دوالر خالل �صنة 2015، �أي �أنها �صجلت �رتفاعاً ن�صبته 70 %.

و�أفادت �ملعطيات �الإ�رش�ئيلية باأن �جلزء �الأكب من �لن�صاط �ل�صناعي �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف �صنة 

.
168

2016 متحور حول حت�صني وتطوير �لطائر�ت و�أ�صلحة �أخرى

6. املوازنة الع�شكرية: 

�لدولة ل�صنتي  2016/12/21، نهائياً على �قرت�ح قانون ميز�نية  �الإ�رش�ئيلي يف  �لكني�صت  و�فق 

مليار   18.3 )نحو  �صيكل  مليار   70 على  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  ح�صلت  وقد   ،2018–2017

.
169ً

دوالر( �صنويا

وحتت ذريعة مو�جهة عدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة و�لتطور�ت �الأخرية يف �صورية وتعاظم �لنفوذ 

�الإير�ين فيها، طلب وزيُر �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان من وزيِر �ملال مو�صيه كحلون زيادة 

مو�زنة وز�رة �لدفاع لل�صنو�ت �ملقبلة، وحتدث معه عن �حلاجة �إىل مبلغ �إ�صايف، قدره 4.5 مليار�ت 

. كما جتدر �الإ�صارة �إىل �لدعم �الأمريكي �صي�صل �بتد�ء من 
170ً

�صيكل )نحو 1.3 مليار دوالر( �صنويا

.
171ً

�صنة 2019 �إىل 3.8 مليار�ت دوالر �صنويا



2016-2017التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

286

ويرى ليبمان �أن �التفاق �لذي �أجنزه �صلفه ال يلبي حاجات �جلي�ص يف �صوء �لتطور�ت �الإقليمية، 

�الأخرية يف �صورية. على �صوء ذلك، فاإن طلب ليبمان  �ملتو��صل، و�مل�صتجد�ت  وعدم �ال�صتقر�ر 

�جلي�ص  يف  �ل�صيانة  ملنظومة  عنه  �ملر�صي  غري  �الأد�ء  �إىل  �أي�صاً  يعود  �جلي�ص  مو�زنة  �إطار  تو�صيع 

�ملو�زنة  يف  �لتقلي�ص  نتيجة  كبرية،  حرب  ل�صيناريو  �لبية  �لوحد�ت  من  عدد  جاهزية  وم�صتوى 

�ملخ�ص�صة و�ملحدودة لهذه �لوحد�ت. وجرت �لعادة يف �ل�صابق �أن يطالب �جلي�ص بزيادة مو�زنته 

�أف�صل، حيث مّتت �مل�صادقة على معظم  بد�عي ن�صوء تغري�ت ��صرت�تيجية ملّحة، ت�صتوجب تاأهباً 

.
172

طلباته و�قتطاع مو�زنات من وز�ر�ت خمتلفة لتلبية هذه �لطلبات

�الإح�صاء  د�ئرة  �أرقام  ح�صب  �لفعلية  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �لنفقات  �لتايل  �جلدول  ويظهر 

�ملركزية يف �لفرتة 2013–2017: 

جدول 5/12: النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2013–2017 بالأ�شعار اجلارية173

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

201367,68918,754

201472,70520,323

201573,35618,887

201676,91220,026

201778,36721,770

النفقات الع�شكرية الإ�رشائيلية الفعلية 2013–2017 )باملليون دولر(
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 2016 �صنتي  يف  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت 

باالأحرى  �أو  �صيا�صتها  على  و2017 

�لو�صع  مع  �لتعامل  يف  ��صرت�تيجيتها 

�ل�صنو�ت  خالل  �تبعتها  �لتي  ذ�تها  لال�صرت�تيجية  �متد�د�ً  ت�صكل  و�لتي  �لد�خلي،  �لفل�صطيني 

�ل�صابقة، يف �صوء ��صتمر�ر �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف �لفل�صطيني، وتعرث جهود �مل�صاحلة منذ 

�صنة 2007، وغياب �أي دور عربي و�إ�صالمي فاعل وموؤثر يف �ل�صاأن �لفل�صطيني. 

ففيما يتعلق مبلف �مل�صاحلة �لفل�صطينية، مل تكن “�إ�رش�ئيل” لتُمار�ص دور �ملتفّرج على توقيع 

، وقد بد� ذلك 
174

حركتي حما�ص وفتح �تفاق �مل�صاحلة يف 2017/10/12 يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة

و��صحاً من خالل �لت�رشيحات �الإ�رش�ئيلية، فقد قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، 

خالل جل�صة �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون �الأمنية و�ل�صيا�صية، يف 2017/10/17، 

�إن حكومته ال تعرتف باتفاق �مل�صاحلة �ملبم بني حركتي فتح وحما�ص ولن تلتزم به، و�أ�صار �إىل 

�أو�صح  باملقابل  لكن  �لو�قع،  �أر�ص  على  �مل�صاحلة  �تفاق  تطبيق  عرقلة  على  تعمل  لن  حكومته  �أن 

. وقال نتنياهو يف 2017/10/3 قبل 
175

باأن “�إ�رش�ئيل” لن تقطع �الت�صاالت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية

توقيع �التفاق، يف �جتماع لكتلة حزب �لليكود �لبملانية، “�إن �إ�رش�ئيل لن تكون م�صتعدة مل�صاحلات 

وهمية تاأتي على ح�صاب وجودها”، و�أ�صاف: “�إن من يريد �مل�صاحلة، فاإن فهمنا للم�صاحلة ب�صيط 

جد�ً، �عرتفو� بدولة �إ�رش�ئيل، و�نزعو� �صالح �لذر�ع �لع�صكري حلركة حما�ص، و�قطعو� كل عالقة 

.
مع �إير�ن �لتي تدعو الإبادة �إ�رش�ئيل، �إ�صافة �إىل �أمور �أخرى نقولها بو�صوح”176

ودعا وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �إىل قطع �لعالقات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، رد�ً على 

�أبو مازن هو تعاون مع حما�ص... و�لفل�صطينيون  �لتعاون مع  “�إن  �مل�صاحلة، وقال  �تفاق  توقيع 

�ل�رش�ئب  �أمو�ل  على  حكومته  ��صتيالء  �إىل  بينيت  دعا  كما   .
�إرهابية”177 حكومة  �إقامة  �ختارو� 

. ومبجّرد بدء �لتنفيذ 
178

�لفل�صطينية، �لتي جتبيها �صلطات �الحتالل، يف �ملعابر �الإ�رش�ئيلية �لدولية

من  تدخالتها،  عب  �التفاق  هذ�  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغلّت  �مل�صاحلة  �تفاق  من  �الأوىل  للمرحلة  �لفعلي 

�لع�صكرية  و�ملو�قع  �الأنفاق  �صّد  ق�صف  عمليات  و�صنِّ  غزة،  قطاع  على  �حل�صار  ت�صييق  خالل 

�لتابعة للمقاومة يف �لقطاع، لتحّقق هدفني؛ �أحدهما: حتقيق �إجناز �أمني وع�صكري على �الأر�ص من 

خالل فر�ص و�قع جديد و�إجر�ء تغيري يف قو�عد �ال�صتباك، و�لثاين: تقوي�ص �تفاق �ملُ�صاحلة؛ حيث 

 دمر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف 2017/10/30 نفقاً حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف �رشق خانيون�ص جنوب

.
179ً

قطاع غزة، �أدى �إىل ��صت�صهد 12 مقاوما

كما �أبقت “�إ�رش�ئيل” خيار �حلرب �صّد غزة خيار�ً مفتوحاً تلوِّح به متى ت�صاء، حيث �أطلق من�صق 

�أعمال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، يو�آف مردخاي، �صل�صلة 
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بتح�صري  مز�عمه  بعد  وذلك  وحما�ص،  �الإ�صالمي  �جلهاد  وحركتي  �لقطاع،  �صّد  �لتهديد�ت  من 

“هناك لعبة من �أجل مهاجمتنا... �صيكون  �جلهاد لرٍد على عملية ق�صف �لنفق. وزعم نتنياهو �أن 

�إىل �أن �أي هجوم من غزة تتحمل م�صوؤوليته  لدينا يد قوية على كل من يحاول مهاجمتنا”، م�صري�ً 

. ويف �صباط/ فب�ير 2017، وبعد جولة من �لق�صف �ملتبادل بني �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 
180

حركة حما�ص

وف�صائل �ملقاومة يف غزة، �أطلق وزر�ء �إ�رش�ئيليون �صل�صلة من �لتهديد�ت �صّد قطاع غزة وحركة 

“جولة  �إن  بينيت،  نفتايل  �ليهودي،  �لبيت  حزب  وزعيم  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  قال  حيث  حما�ص، 

ح�صم  �إىل  �ملرة  هذه  �صت�صعى  �إ�رش�ئيل  �أن  على  �لوزير  و�صّدد  و�صيكة”،  �أ�صبحت  �لقادمة  �حلرب 

 .
181

�ملعركة مع حما�ص

�خلنق  منوذج  بني  �ملر�وحة  وهي  �صيا�صتها  على  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت  فقد  غزة  قطاع  يف  �أما 

يف �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ف�صّن  حما�ص،  حركة  مع  �لتعامل  يف  �لع�صكري  و�ل�صغط   �القت�صادي 

كانون �الأول/ دي�صمب 2017، عدة غار�ت على قطاع غزة قال �إنها ردٌّ على ��صتمر�ر �إطالق �ل�صو�ريخ 

. وعلى �لرغم من ت�صلم حكومة �لتو�فق �لفل�صطينية و�أجهزتها �الأمنية 
182

باجتاه �لبلد�ت �الإ�رش�ئيلية

�ل�صيطرة �لفعلية على كافة معابر قطاع غزة بعد توقيع �تفاق �مل�صاحلة، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” تعمدت 

ت�صعيد ح�صارها للقطاع، يف حماولة الإف�صال �مل�صاحلة ولالحتفاظ باأدو�ت �ل�صغط �القت�صادي، 

بهدف �ل�صغط على حركة حما�ص يف غزة، ومن �أجل �لتمهيد لر�صم م�صتقبل �صيا�صي جديد للقطاع، 

يف  غزة  و�صناعة  جتارة  غرفة  �أ�صدرته  تقرير  وذكر  �الإ�رش�ئيلية.  �الأمنية  �مل�صالح  على  يحافظ 

�لعقابية  و�إجر�ء�تها  �صيا�صاتها  باتباع   2017 عام  خالل  “��صتمرت  “�إ�رش�ئيل”  �أن   ،2017/12/31

بحق قطاع غزة عب �إ�صافة �لعديد من �ل�صلع و�لب�صائع �إىل �لقو�ئم �ملمنوع دخولها �إليه”. و�أفاد �أن 

�ل�صلع و�لب�صائع، و�ملو�د �خلام، و�ملعد�ت، و�الآليات،  �لعديد من  “�إ�رش�ئيل” ما تز�ل متنع دخول 
.
183

و�ملاكينات، وقطع �لغيار �إىل قطاع غزة، فيما تقيِّد دخول مو�د �لبناء

�النتفا�صة  �صّد  �الإجر�ء�ت  من  مزيد  على  حلثها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  �ل�صغط  �صبيل  ويف 

“�الإد�رة  �صالحيات  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  و�ّصعت  �هلل،  �حلمد  حكومة  وجه  يف  عقبات  وو�صع 

�ملدنية” �الإ�رش�ئيلية وعملها يف �ل�صفة �لغربية؛ ما حّولها �إىل حكومة رديفة للحكومة �لفل�صطينية. 

�جلي�ص  من�صق  �صيا�صة  �إن   Makor Rishon ري�صون  ماكور  �الإ�رش�ئيلي  �الإخباري  �ملوقع  وقال 

�إىل  م�صري�ً  و�جلزرة”،  “�لع�صا  على  تعتمد  مردخاي،  يو�آف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي 

خالل  من  “�لهادئة”،  �ملناطق  ومكافاأة  �ملهاجمون،  منها  يخرج  �لتي  �لفل�صطينية  �ملناطق  معاقبة 

يقاومون  ال  للذين  مكافاأة  �لقد�ص  يف  و�لعبادة  و�لزر�عة  و�لعمل  �لتنقل  �أجل  من  ت�صاريح  منح 

وكبار �ل�صلطة  يف  للم�صوؤولني  خا�صة  تنقل  بطاقات  متنح  �ملدنية”  “�الإد�رة  �أن  علماً   �الحتالل، 

.
184

رجال �الأعمال



289

امل�شهد االإ�شرائيلي

�لديني  �لتطرف  من  مزيد  �إىل  �ل�صهيوين  �ملجتمع  �جته   2017–2016 �صنتي  خالل 

و�ليميني، يف �لوقت �لذي ترت�جع فيه قوى �لي�صار �لتقليدي. و�جتهت �لقيادة �ل�صيا�صية 

�الإ�رش�ئيلية �إىل مزيد من تكري�ص هوية “يهودية �لدولة”، وبر�مج �لتهويد و�ال�صتيطان، و�إىل مزيد 

من �لت�صييق على �أبناء فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948 و�صنة 1967. وما تز�ل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف 

و�صع م�صتقر ن�صبياً خ�صو�صاً و�أن ��صتطالعات �لر�أي توؤكد فوز �الجتاهات �لتي متثلها �حلكومة 

يف �أي �نتخابات قادمة؛ بالرغم من وجود بع�ص �لقلق �لناجت عن وقوع رئي�ص �حلكومة نتنياهو يف 

د�ئرة �التهام بالف�صاد.

�لتز�يد  �أن ن�صب  44l% من يهود �لعامل، غري  “�إ�رش�ئيل” نحو  2017 كان يتجمع يف  ومع نهاية 

�ليهودي �ل�صكاين ما ز�لت متو��صعة عند حدود 1.8l%؛ كما �أن معدالت �لهجرة �ملتدنية �لتي م�صى 

�آثار قدوم �ملهاجرين  �أعد�د �لهجرة �لعك�صية تلغي  15 عاماً ما تز�ل على حالها، وتكاد  عليها نحو 

�لتاريخية  فل�صطني  يف  �لفل�صطينيني  �أعد�د  بد�أت  حيث  �لديوجر�فية  �ملع�صلة  تز�يد  مع  �جلدد؛ 

تتجاوز �أعد�د �ليهود.

�ألف   40 نحو  �إىل  �لفرد  دخل  �رتفع  حيث  ن�صبي،  �قت�صادي  �زدهار  حالة  “�إ�رش�ئيل”  وتعي�ص 

دوالر �صنوياً مبا يتقارب مع دول �أوروبا �لغربية، مع حالة تقدم �ل�صناعات “�ملعلوماتية” و�لتقنية 

و�لع�صكرية؛ ومع ذلك فاإنها ��صتمرت يف تلقي دعم �أمريكي �صنوي ي�صل �إىل 3.1 مليار�ت دوالر.

و�أ�صلحة  �لع�صكرية  �لتقنيات  باأف�صل  �مل�صلحة  �لعاملية،  �جليو�ص  �أقوى  �أحد  “�إ�رش�ئيل”  ومتلك 

�أكب  �أحد  جعلها  مما  �لع�صكرية،  و�ل�صناعات  �لت�صليح  على  هائل  ب�صكل  وتنفق  �ل�صامل؛  �لدمار 

م�صّدري �ل�صالح يف �لعامل. وقد حدث �صعور بدرجة �أمان �أعلى يف �ل�صنتني �للتني يغطيهما �لتقرير 

خ�صو�صاً مع حالة �لت�رشذم و�ل�صعف �لعربي وحاالت �ل�رش�عات و�لنز�عات يف �ملنطقة؛ ورغبة 

بع�ص �الأنظمة يف بناء عالقات مع “�إ�رش�ئيل” كغطاء للر�صى �الأمريكي وللمحافظة على نف�صها.

�لبيئة  �إن  �إذ  موؤقتة؛  طبيعة  ذ�  يبقى  فاإنه  “�إ�رش�ئيل”  به  متر  �لذي  �لع�صل”  “�صهر  يكن  و�أياً 

�ال�صرت�تيجية �ملحيطة بـ“�إ�رش�ئيل” هي بيئة غري م�صتقرة وحتمل عدد�ً من �ملخاطر �ملحتملة، كما �أن 

و�صول م�صار �لت�صوية �إىل حائط م�صدود و�نهيار م�صار “حل �لدولتني” قد يدفع قطاعات �أو�صع من 

�لفل�صطينيني نحو �لعمل �ملقاوم، ونف�ص �ليد من عملية �لت�صوية.

خال�شة




