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املقدمة

اإ�رشائيل”،  دولة  “جي�ص  اأنه  على  نف�شه  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  ُيعّرف 

وي�شري  الدولة”.  لقوانني  ويخ�شع  الديوقراطي،  املدين  للحكم  و“يخ�شع 

اإىل اأن هدفه “حماية وجود دولة اإ�رشائيل وحماية ا�شتقاللها، واإحباط جميع 

جهود العدو لت�شوي�ص �شري احلياة الطبيعية فيها”.

�شكل اجلي�ص االإ�رشائيلي منذ ن�شاأته منوذجاً فريداً من نوعه بني اجليو�ص 

العتبارات  العربية،  املنطقة  يف  االإ�رشائيلي  الكيان  انغر�ص  اأن  منذ  الع�شكرية 

مرا�شاً،  واالأ�شّد  قوة  االأكرث  ُيعّد  جعلته  ومو�شوعية،  بنيوية  كثرية  وعوامل 

واالأم�شى �شالحاً طيلة العقود املا�شية.

وانطالقاً من اأهمية املو�شوع اختارت هيئة التحرير يف مركز الزيتونة اأن 

تخ�ش�ص اإ�شدارها الرابع والع�رشين من �شل�شلة تقارير املعلومات، للحديث 

عن واقع اجلي�ص االإ�رشائيلي 2012-2000.

االإ�رشائيلي  اجلي�ص  لتاأ�شي�ص  عر�شاً  التقرير  من  االأول  الق�شم  يتناول 

الوحدات  عن  الثاين  الق�شم  ويتحدث  والدته.  ومقدمات  واأهدافه، 

املنطقة  قيادة  وهي:  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  يف  الع�شكرية  والت�شكيالت 

والقيادة  الداخلية،  اجلبهة  وقيادة  اجلنوبية  املنطقة  وقيادة  ال�شمالية، 

اأجنحة.  عدة  من  وتتاألف  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأركان  وهيئة  الو�شطى، 

وقوات  اجلو،  �شالح  من  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأ�شلحة  تق�شيمات  ويبني 

البحرية. وقوات  و�شالح  امل�شاة، 

ثّم يعّرج على اخلدمة االإلزامية يف اجلي�ص االإ�رشائيلي، ودور املراأة فيه، 

وتقلي�ص  واالنتحار،  التجنيد،  من  التهرب  ومنها  تالزمه  التي  واالأزمات 

الع�شكرية  للمناورات  وي�شري  والدروز،  الدين  ودور  االإلزامية،  اخلدمة 
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وت�شلّح  االأخرى،  الدول  مع  امل�شرتكة  الع�شكرية  واملناورات  الداخلية، 

اجلي�ص االإ�رشائيلي وتطوره.

اخلارجية،  الع�شكرية  االإ�رشائيلية  للعالقات  الثالث  الق�شم  ويعر�ص 

العالقة  ذات  الدول  اأبرز  اإىل  اإ�شافة  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  واأبرزها 

الع�شكرية مع “اإ�رشائيل”.

ويختم التقرير بق�شم رابع يتناول فيه امل�شاكل والتحديات التي يواجهها 

نقل  ا�شرتاتيجية  واختالل  الردع،  قدرة  تراجع  من  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص 

املعركة، وت�رشر ا�شرتاتيجية التفوق الع�شكري، والتغريات يف البيئة املحيطة 

�شيا�شياً وع�شكرياً، و�شعف العمق اال�شرتاتيجي.
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اأوًل: ن�ساأة اجلي�ش الإ�سرائيلي

االإ�رشائيلي  املعهد  اأجراه   ،2012/9/5 يف  نتائجه  ن�رشت  ا�شتطالع،  اأظهر 

اإ�رشائيلياً   1,025 على   The Israel Democracy Institute للديوقراطية 

يف ني�شان/ اأبريل من ال�شنة نف�شها، حول نظام احلكم اأن اجلي�ص االإ�رشائيلي 

التي  املوؤ�ش�شة  هو  واأنه  اال�شتطالع،  �شملهم  الذين  من   %  85.2 ثقة  ك�شب 

.
1
تتمتع بالثقة االأكرب بني كل موؤ�ش�شات الدولة

اإعالن  بعد  اأي   ،1948/5/26 اإىل  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  تاأ�شي�ص  يرجع 

12 يوماً، وبذلك انتهت فرتة العمل �شبه ال�رّشي ملنظمة  “اإ�رشائيل” بـ  قيام 

االإ�رشائيلي،  للجي�ص  االأ�شا�ص  حجر  كانت  التي   ،Haganah الهاجاناه 

الباملاخ  من  األوية  وثالثة  نظامية،  األوية  �شبعة  ي�شّم  اجلي�ص  واأ�شبح 

مدرعاً  ولواًء  للهاجاناه(،  التابعة  ال�شاربة  املتحركة  )القوة   Palmach

تعيني  ومّت  وفرن�شية،  ت�شيكية  باأ�شلحة  النظامية  االألوية  ودعمت  واحداً. 

ون�ّص  االإ�رشائيلية.  االأركان  لهيئة  رئي�شاً   Yaakov Dori ُدوري  يعقوب 

االإ�رشائيلية  احلكومة  اأعلنته  الذي  االإ�رشائيلي  للجي�ص  التاأ�شي�شي  املر�شوم 

 ،1948/5/31 David Ben Gurion يف  املوؤقتة برئا�شة ديفيد بن جوريون 

:
2

على ما يلي

ين�شاأ بناًء على هذا املر�شوم جي�ص الدفاع االإ�رشائيلي، ويت�شكل   .1

من االأ�شلحة الربية و�شالح الطريان و�شالح البحرية.

الدفاع  جلي�ص  االإجباري  التجنيد  يطبق  الطوارئ  حالة  يف   .2

ملا  وفقاً  باخلدمة  املكلفني  �شّن  ويتحدد  اأذرعه،  بكل  االإ�رشائيلي 

تقرره احلكومة املوؤقتة.

لـ“دولة  الوالء  ق�شم  باأداء  ملزم  الدفاع  جي�ص  يف  يخدم  من  كّل   .3

اإ�رشائيل” ود�شتورها و�شلطاتها املعتمدة.
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اجلي�ص  نطاق  خارج  م�شلحة  قوة  اأية  بقاء  اأو  اإن�شاء  يحظر   .4

االإ�رشائيلي.

يكلف وزير الدفاع املعني بتنفيذ هذا املر�شوم.  .5

ي�شّمى هذا املر�شوم مر�شوم جي�ص الدفاع االإ�رشائيلي 1948.  .6

بارجيورا  منظمة  مع  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  تاأ�شي�ص  فكرة  بداية  كانت 

فل�شطني  يف  اأ�ش�شها  �رشية،  �شهيونية  ع�شكرية  منظمة  وهي   ،Bar-Giora

زيد  واألك�شندر   ،Itzhak Ben-Zvi زيف  بن  اإ�شحق  من  كل   1907 �شنة 

املنظمة  تولت   .Israel Shohat �شوحط  واإ�رشائيل   ،Alexander Zaïd

تاأ�شي�ص  على  عملت  كما  اجلليل،  يف  ال�شهيونية  امل�شتعمرات  حرا�شة  اأعمال 

اأتاح  1909، حيث  بالعمل حتى  فل�شطني. وا�شتمرت  قوة م�شلحة يهودية يف 

تطورها فر�شة تاأ�شي�ص منظمة اأكرث ات�شاعاً وا�شتقراراً، هي منظمة ها�شومري 

HaShomer، وتعني بالعربية احلار�ص.

عنيت ها�شومري منذ تاأ�شي�شها باأعمال احلرا�شة، ثّم حتولت اإىل قوة حماربة 

منظمة. ومل يقت�رش ن�شاطها على احلرا�شة، بل قامت بدور اأ�شا�شي يف اإقامة 

الرئي�شية  االأطر  اأحد  املنظمة  كانت  كما  فل�شطني.  يف  ال�شهيونية  امل�شتعمرات 

لتدريب العنا�رش الع�شكرية التي �شكلت فيما بعد قوام منظمة الهاجاناه. ويف 

ق�شم  ان�شم  فل�شطني،  على  الربيطانية  واحلملة  االأوىل،  العاملية  احلرب  اأثناء 

اجلي�ص  �شفوف  يف  وقاتل  اليهودي  الفيلق  اإىل  ها�شومري  منظمة  اأع�شاء  من 

بداأت   ،1920 �شنة  ويف  االأتراك.  جانب  اإىل  اآخر  ق�شم  ان�شم  بينما  الربيطاين، 

واإعالن  نف�شها  حّل  ها�شومري  قررت  حيث  املنظمة،  يف  الداخلية  ال�رشاعات 

تاأ�شي�ص الهاجاناه؛ اإال اأن عدداً من اأع�شائها رف�شوا االن�شمام اإىل الهاجاناه، 

 labor’s العمل  كتائب  ا�شم  اأطلقوا عليها  واأ�ش�شوا جمموعة حماربة �شغرية 

1929، حيث ا�شطروا لالن�شمام  battalions، وظلّوا كذلك حتى ثورة �شنة 

.
3
اإىل الهاجاناه
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من  كّل  يف  يهودية  كتائب  تاأ�شي�ص  مّت  االأوىل،  العاملية  احلرب  وخالل 

جابوتين�شكي  فالديري  جنح  حيث  االأمريكية،  املتحدة  والواليات  بريطانيا 

“الكتيبة  يهودية  كتيبة  بت�شكيل   1917/7/27 يف   Vladimir Jabotinsky

الربيطانية  احلكومة  اأعلنت   1917/8/23 ويف  امللكية”،  البنادق  حملة   38

قائداً   Patterson باتر�شون  الكولونيل  وُعني  الكتيبة،  تاأ�شي�ص  عن  ر�شمياً 

يف  جنحت  قد  زيف  وبن  جوريون  بن  جهود  كانت  نف�شه،  الوقت  ويف  لها. 

“الكتيبة  ا�شم  حتت  االأمريكيني  اليهود  من  كتيبة  اإن�شاء  يف  املتحدة  الواليات 

الكتيبة  ت�شكيل  بداأ   1918 يونيو  حزيران/  ويف  امللكية”.  البنادق  حملة   39

اليهودية الثالثة يف م�رش وهي “الكتيبة 40 حملة البنادق امللكية”، وبلغ عدد 

الهدنة،  عقدت  وعندما  عن�رش.   5,500 زهاء  الكتائب  يف  اليهود  املتطوعني 

اليهود  فان�شم  و39،   38 الكتيبتني  ت�رشيح  يف  الربيطانية  القيادة  بداأت 

للكتيبة 40، التي و�شعت حتت قيادة الكولونيل اليهودي اإليعازر مرجولني 

�شهيونية،  ب�شعارات  الربيطانية  �شعاراتها  وغريت   ،Eliezer Margolin

.
4

واأطلق عليها اجلي�ص االأول ليهودا

وهي  الهاجاناه،  منظمة  النطالق  الفعلية  البداية   1921/6/25 يوم  ويعّد 

ا�شتيطانية،  �شهيونية  ع�شكرية  منظمة  وهي  الدفاع.  تعني  عربية  كلمة 

من  الفل�شطينيني  على  ال�شهيونية  االعتداءات  وقادت  القد�ص،  يف  اأ�ش�شت 

اأجل اإن�شاء الكيان االإ�رشائيلي، و�شكلت مع غريها من املنظمات ال�شهيونية 

قيام  اإعالن  موعد  اقرتب  وحينما  االإ�رشائيلي.  اجلي�ص  قوام  الع�شكرية 

واالإعداد،  والت�شليح  التنظيم  من  حداً  بلغت  قد  الهاجاناه  كانت  “اإ�رشائيل” 

االأمر الذي �شمح لها باأن ُتدمج مع غريها من املنظمات الع�شكرية ال�شهيونية 

يف اإطار اجلي�ص االإ�رشائيلي5.

يف  ال�شهيونية  احلركة  زعماء  اأدرك  الثانية،  العاملية  احلرب  بداية  ومع 

فل�شطني اأنها قد تكون ميداناً ملعارك كربى. ويف اأيار/ مايو 1941، ا�شتجابت 
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القيادة العليا للهاجاناه القرتاح يق�شي ب�رشورة ت�شكيل قوة �شاربة �رشية 

وقت  اأّي  يف  للعمل  اال�شتعداد  اأهبة  على  تكون  �رشايا  ت�شع  ت�شم  م�شتقلة، 

القوة  لتكون  ال�شاعقة،  �رشايا  اأي  الباملاخ،  ا�شم  عليها  اأطلق  وقد  ومكان. 

العربية �شنة  القوات  التي واجهت  الرئي�شية  القوة  للهاجاناه، وهي  ال�شاربة 

.
6
1948 يف اجلليل االأعلى والنقب والقد�ص

ويف �شنة 1931 مّت تاأ�شي�ص منظمة االإرجون The Irgun، وا�شمها الكامل 

 Ha-Irgun Ha-Tzvai ي�رشائيل  باآرت�ص  ليئومي  ت�شفاي  اإرجون  بالعربية 

اأر�ص  القومية يف  الع�شكرية  “املنظمة  اأي  Ha-Leumi be-Eretz Yisrael؛ 

املنظمة  هذه  تاأ�ش�شت   .Etzel اإت�شل  ا�شم  اأي�شاً  عليها  واأطلق  اإ�رشائيل”، 

Beitar والهاجاناه؛  ال�رشية باال�شرتاك مع جماعة م�شلحة من حركة بيتار 

االإرجون  واأ�شبحت  الدفاعية”.  الهاجاناه  “�شيا�شة  ُعّد  ما  على  احتجاجاً 

حتتها  مكتوب  بندقية  مت�شك  يد  �شعارها:  وكان  جابوتين�شكي،  اإمرة  حتت 

“هكذا فقط”.

اأبراهام  منها  فخرج  االإرجون،  منظمة  يف  ان�شقاق  حدث   1940 �شنة  ويف 

حريوت  ليحي  ا�شم  حتت  ع�شابة  واأ�ش�ص   ،Avraham Stern �شترين 

اإ�رشائيل؛ اأي املحاربون من اأجل حرية “اإ�رشائيل”، وت�شّمى اخت�شاراً ليحي 

Lehi، وقد عرفت اأكرث ما عرفت با�شم �شترين؛ ن�شبة اإىل موؤ�ش�شها، وقد نفذت 

ليحي بالتعاون مع الع�شابات ال�شهيونية االأخرى عمليات اإرهابية وتخريبية 

ن�شف  العمليات  هذه  بني  ومن  الربيطانية،  واملع�شكرات  العرب  �شّد  وا�شعة 

ان�شمت   ،1948 اأيار/ مايو  1947. ويف  الثاين/ نوفمرب  يافا يف ت�رشين  �رشايا 

.
7
قوات ليحي اإىل اجلي�ص االإ�رشائيلي

ويف �شنة 1943 ا�شتلم مناحيم بيجن Menachem Begin زعامة االإرجون، 

�شعدت من عملياتها االإرهابية �شّد العرب، واأهم تلك العمليات: ن�شف  التي 
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قرية  على  الوح�شي  والهجوم   ،1946/7/22 يف  القد�ص  يف  داود  امللك  فندق 

يف  االإرجون  ُدجمت   1948 �شبتمرب  اأيلول/  ويف   .1948/4/9 يف  يا�شني  دير 

الرئي�ص  االإ�رشائيلية. وقد كرم  اأوامر احلكومة  بناًء على  االإ�رشائيلي  اجلي�ص 

ت�رشين  يف  االإرجون  قيادات   Zalman Shazar �شازار  زملان  االإ�رشائيلي 

الثاين/ نوفمرب 1968؛ لدورهم القيادي، ح�شب تعبري بن جوريون، يف اإيجاد 

.
“دولة اإ�رشائيل”8
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ثانيًا: واقع اجلي�ش الإ�سرائيلي

يف �شنة 2011 بلغ جمموع قوات اجلي�ص االإ�رشائيلي نحو 621,500، حيث 

بلغ عدد القوات الربية يف اخلدمة الفعلية 133 األفاً، وعدد االحتياط 380 األفاً، 

وعدد القوات اجلوية يف اخلدمة الفعلية 34 األفاً، وعدد االحتياط 55 األفاً، وعدد 

بينما  اآالف.   10 االحتياط  وعدد   ،9,500 الفعلية  اخلدمة  يف  البحرية  القوات 

اخلدمة  يف  “اإ�رشائيل”(  حدود  )�رشطة  الع�شكرية  �شبه  القوات  عدد  بلغ 

.
97,650 الفعلية 

1. الهيكلية10:

قيادة املنطقة ال�شمالية: تكمن اأهداف قيادة املنطقة ال�شمالية يف حماية  اأ. 

احلدود ال�شمالية لالأرا�شي الفل�شطينية التي حتتلها “اإ�رشائيل”.

الدفاع  اإىل  اجلنوبية  املنطقة  قيادة  تهدف  اجلنوبية:  املنطقة  ب. قيادة 

“اإ�رشائيل”،  عن احلدود اجلنوبية لالأرا�شي الفل�شطينية التي حتتلها 

كما تقع على عاتق القيادة م�شوؤولية جميع الوحدات الواقعة يف قطاع 

العربة، النقب واإيالت Eilat، ومتتد مناطق نفوذ القيادة اجلنوبية من 

الغربية  400 كم( وحتى احلدود  االأردن )حوايل  ال�رشقية مع  احلدود 

مع م�رش )حوايل 240 كم(.

قيادة اجلبهة الداخلية: تعمل قيادة اجلبهة الداخلية ب�شكل اأ�شا�شي  ج. 

يف حاالت الطوارئ املختلفة؛ يف جمال الدفاع املدين يف اأوقات احلروب 

واالأزمات، كما تعمل يف جماالت االإنقاذ يف العامل.

الو�شطى  املنطقة  بحماية  الو�شطى  القيادة  تقوم  الو�شطى:  القيادة  د. 

اإىل  عليها  امل�شيطر  املناطق  من  الهجمات  ومنع  ال�رشقية،  واحلدود 

اجلبهة الداخلية.
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هيئة اأركان اجلي�س االإ�رسائيلي وتتاألف من عدة اأجنحة هي: هـ. 

هو  واالإمداد(:  )النقل  واللوج�شتي  التكنولوجي  اجلناح   .1

امل�شوؤول عن توفري حلول لوج�شتية جلميع وحدات االأركان العامة 

وفقاً الحتياجاتها ومهامها.

االأركان  هيئة  م�شوؤولية  حمل  يف  مهمته  تتمثل  العمليات:  جناح   .2

خالل  من  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  قوى  وت�شغيل  تخطيط  يف  العامة 

القيادات املحلية، قيادة �شالح اجلو، وقيادة �شالح البحرية واأجنحة 

هيئة االأركان العامة للجي�ص االإ�رشائيلي.

الهيكل  من  جزء  هو  الع�شكرية:  اال�شتخبارات  جناح   .3

من  التحذير  عن  م�شوؤول  اأنه  كما  “اإ�رشائيل”،  يف  اال�شتخباراتي 

اال�شتخبارات  تقديرات  وعن  اخلارجية،  والهجمات  احلرب 

تقدمي  وعن  وال�شيا�شي،  الع�شكري  امل�شتوى  على  الوطنية 

م�شوؤول  اأنه  كما  وتوزيعها،  اجلارية  اال�شتخباراتية  املعلومات 

عن اال�شتخبارات الوقائية يف اجلي�ص االإ�رشائيلي.

العامة  الهيئة  جناح  من  يتجزاأ  ال  جزء  هو  التخطيط:  جناح   .4

لالأركان، وهو مبثابة جناح التخطيط للقوات الربية.

جناح تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت: مهمته حتديد �شيا�شة   .5

توفري  يف  امل�شوؤولية  وحتّمل  واالت�شاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

املعلومات  تكنولوجيا  حلاجات  والتكنولوجية  الت�شغيلية  احللول 

واالت�شاالت يف اجلي�ص االإ�رشائيلي.

املوارد  وتنمية  اإدارة  عن  امل�شوؤول  هو  الب�رسية:  املوارد  جناح   .6

الب�رشية يف اجلي�ص االإ�رشائيلي )مبا يف ذلك التح�شري للخدمة(، وعن 

تن�شيق املهام الوطنية التي تفر�شها احلكومة وينفذها اجلي�ص.
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و . تق�شيمات اأ�شلحة اجلي�س االإ�رسائيلي:

للجي�ص  اجلوية  القوة  وتن�شيط  بناء  عن  م�شوؤول  اجلو:  �شالح   .1

االإ�رشائيلي.

فرق  عدة  من  امل�شاة  قوات  تتكون  امل�شاة(:  )قوات  الرب  �شالح   .2

ع�شكرية م�شوؤولة عن بناء القوة الربية للجي�ص االإ�رشائيلي.

�شالح البحرية: م�شوؤول عن تاأ�شي�ص وبناء القوة البحرية للجي�ص   .3

االإ�رشائيلي وت�شغيلها. 

اجلي�ص  ي�شعى  االإ�رسائيلي:  اجلي�س  يف  اجلديدة  الوحدات   .4

ب�شكل  عمله  وا�شرتاتيجيات  وحداته  تطوير  اإىل  االإ�رشائيلي 

اأو  التي يح�شل عليها بعد كل عملية ع�شكرية  للنتائج  دائم، وفقاً 

.
11

حرب

وفيما يلي اأ�شماء قادة اجلي�ص االإ�رشائيلي، وقت كتابة هذا التقرير:

Benny Gantz رئي�ص هيئة االأركان العامة: اجلرنال بني جانت�ص  •

Yair Naveh نائب رئي�ص هيئة االأركان العامة: اللواء يئري نافيه  •

 Aviv كوخايف  اأفيف  اللواء  الع�شكرية:  اال�شتخبارات  فرع  رئي�ص   •

Kochavi

Ido Nehoshtan قائد �شالح اجلو: اللواء عيدو نحو�شتان  •

Sami Turgeman قائد القوات الربية: اللواء �شامي تورجمان  •

Eli Marom قائد �شالح البحرية: اللواء اليعازر ماروم  •

Afy Mezrahe قائد القيادة الو�شطى: اللواء اآيف مزراحي  •

Tal Russo قائد املنطقة اجلنوبية: اللواء طال رو�شو  •

.
12Gadi Eizenkot قائد املنطقة ال�شمالية: اللواء جادي اإيزينكوت  •
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2. اال�شرتاتيجية الع�شكرية االإ�رسائيلية13:

يعتمد البناء اال�شرتاتيجي الع�شكري االإ�رشائيلي على اأ�شا�ص املحافظة على 

قوة ع�شكرية هائلة مُتّكنها من هزية الدول العربية جمتمعة، مدعومة بتحالفها 

اال�شرتاتيجي مع الواليات املتحدة التي ت�ْشَمن لـ“اإ�رشائيل” هذا التفوق. ولذلك 

اأقام الكيان ال�شهيوين ا�شرتاتيجيته الع�شكرية على االأ�ش�ص التالية:

كفاءة  ورفع  فل�شطني،  يف  ال�شهيوين  اال�شتيطاين  التجمع  ع�شكرة  اأ. 

املقاتل ونوعية ال�شالح.

احلرب الوقائية. ب. 

الردع. ج. 

التفّوق الع�شكري. د. 

نقل املعركة اإىل اأر�ص “العدو”. هـ. 

اإيجاد العمق اال�شرتاتيجي وبناء االأحزمة االأمنية. و. 

املرونة: �شهولة التحرك، و�رشعة اتخاذ القرار امليداين. ز. 

االإقالل قدر االإمكان من اخل�شائر الب�رشية. ح. 

يف  وجعلها  واالإ�شالمية(  )العربية  املقابلة  االأطراف  ت�شلح  يف  م  التحكُّ ط. 

احلدود الدنيا.

اأّي  يف  احلرب  اإمكانية  اأ�شا�ص  على  االإ�رشائيلية  االأمنية  النظرية  وُتبنى 

حلظة، وتبنى مبادئ احلرب القائمة على الهجوم والدفاع، واملفاجاأة، و�رشعة 

احلركة، وال�رشبة اال�شتباقية.

3. القوى الب�رسية:

اأ. اخلدمة االإلزامية يف اجلي�س االإ�رسائيلي:

م عملية التجنيد يف اجلي�ص االإ�رشائيلي وفق قانون اخلدمة الع�شكرية،  ُتنَظَّ

، ويخ�شع للخدمة االإلزامية 
14

حيث تعّد اخلدمة الع�شكرية اإلزامية لكل يهودي



تقرير معلومات

16 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

 ،
15ً

18-38 عاما اأنثى من  18-55 عاماً، وكّل  “اإ�رشائيل” كّل رجل من �شن  يف 

اإعداد  يتّم  بحيث  للن�شاء،  و�شنتني  للرجال،  �شنوات  ثالث  اإىل  مدتها  وت�شل 

يكن  جمال  اأّي  يف  يتقرر  وعليه  باخلدمة،  ملتحٍق  لكل  ع�شكري  ت�شنيف 

ع�شكرياً  امل�شنفني  اخلا�شة  االحتياجات  اأ�شحاب  ا�شتثناء  ويتّم  ا�شتيعابه، 

ت�شنيف  وهو  النظامية،  اخلدمة  من   ،Profile 21 اأو   21 بروفيل  ا�شم  حتت 

كثرية  عوائق  من  يعاين  الو�شف  هذا  �شاحب  اأن  يعني  اجلي�ص  يف  ع�شكري 

للخدمة  منا�شبني  كغري  امل�شنفني  اأو  ال�شليمة،  التجنيد  متطلبات  مع  تتنافى 

.
16Profile 97 الع�شكرية، والت�شنيف االأعلى يف اجلي�ص هو بروفيل 97 اأو

التجنيد  فاإن  وال�رشك�ص،  الدروز  با�شتثناء  االأقليات،  الأبناء  وبالن�شبة 

تطوعي. ويكن اإعفاء الن�شاء من اخلدمة الع�شكرية الأ�شباب تتعلق بالتدين. 

اأنهم  يعلنون  الذين  الدينية  املدار�ص  لطالب  االإلزامي  التجنيد  يوؤجل  كما 

ال  بع�شهم  فاإن  وعملياً  التعليم،  يوا�شلون  اأنهم  طاملا  للدين”،  “متفرغون 

.
17ً

يتجند نهائيا

وعند االنتهاء من اخلدمة ي�شتدعى االحتياطي للتدريب يوماً كّل �شهر، اأو 

ثالثة اأيام كّل ثالثة اأ�شهر، اإ�شافة لفرتة اأخرى من اأ�شبوعني اإىل �شتة اأ�شابيع، 

ا�شتدعاء  الدفاع  لوزير  ويحّق  واجلن�ص،  وال�شّن  واخلربة  الرتبة  ح�شب 

االحتياطي كلّه اأو بع�شه الأي مدة، �رشط تف�شري ال�شبب اأمام جلنة ال�شوؤون 

.
18

اخلارجية واالأمن الربملانية

بوحدة  جندي  كّل  اإحلاق  االإلزامية،  اخلدمة  انتهاء  بعد  يتّم  كما 

39 يوماً يف ال�شنة،  اأق�شاها  51 مدة  الـ  احتياط، ويخدم الرجال حتّى �شّن 

اخلدمة  قدامى  وينخرط  الطوارئ،  اأوقات  يف  للتمديد  قابلة  فرتة  وهي 

الدائمة  اخلدمة  يف  واحتياجاته  اجلي�ص  �رشوط  ي�شتوفون  الذين  االإلزامية 

املتخّرجني  وعلى   ،NCO اأو  �شي  اأن  بـ  اخت�شاراً  عرف  ما  اأو  �شفوفه،  يف 
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الفنّية  الع�شكرية  املدار�ص  من  غريها  اأو  الطريان  اأو  ال�شبّاط  مدر�شة  من 

.
19

دائمة خدمة  الزمن  من  معيّنة  فرتات  ب�شغل  االلتزام 

موفاز  �شاوؤول  تعهد   2005 مايو  اأيار/  يف  االإلزامية:  اخلدمة  تقلي�س 

يديعوت  جريدة  مع  حوار  يف  االإ�رشائيلي،  الدفاع  وزير   ،Shaul Mofaz

االإلزامية  الع�شكرية  اخلدمة  مدة  بتقلي�ص   Yedioth Ahronoth اأحرونوت 

ثالث  من  بدالً  اأ�شهر  و�شبعة  خم�شة  بني  يرتاوح  ما  اإىل  لالإ�رشائيليني 

حالوت�ص  دان  اجلي�ص  وقائد  موفاز  اأعلن   ،2006/2/13 ويف   .
20

�شنوات

�شنتني  اإىل  االإلزامية  اخلدمة  مدة  خلف�ص  تو�شية  قدَّما  اأنهما   Dan Halutz

. ويف �شنة 2012، طالبت جلنة اإعادة هيكلة اخلدمة 
فقط ابتداًء من �شنة 212010

 ،Avi Ben Bassat ب�ّشاط  بني  اآيف  برئا�شة  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يف  االإلزامية 

االإلزامية  اإىل اجلي�ص، وباأن تخف�ص مدة اخلدمة   Haredim ب�شم احلريدمي 

.
22

تدريجياً من ثالث �شنوات اإىل �شنتني واأربعة اأ�شهر

الر�شمي  با�شمها  املعروفة   Plesner Committee بل�شرن  جلنة  ن�رشت 

 Tal جلنة تقا�شم العبء تو�شياتها يف 2012/7/4، وذلك رداً على قانون طال

Law، الذي ينظم اخلدمة الع�شكرية للمتدينني وينحهم امتيازات واإعفاءات. 

وجاءت التو�شيات لتفر�ص عقوبات �شخ�شية وفردية على اليهود احلريدمي 

 %80 جتنيد  �شمان  اإىل  التطلع  مع  الع�شكرية؛  اخلدمة  من  يتهربون  الذين 

مع  التو�شيات،  ن�رش  تاريخ  من  �شنوات  اأربع  خالل  احلريدمي  ال�شبان  من 

الوطني.  التاأمني  خم�ش�شات  من  اجلي�ص  من  املتهربني  بحرمان  التو�شية 

اإعالن التو�شيات موجة انتقادات، وقال ع�شو الكني�شت داين دانون  واأثار 

Danny Danon اإن اللجنة ف�شلت يف مهمتها الأنها مل تو�ِص بفر�ص اخلدمة 

الفل�شطينية  االأرا�شي  من  الفل�شطينيني  ال�شبان  على  االإلزامية  الع�شكرية 

.
املحتلة يف �شنة 231948
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 ،Moshe Feiglin ويف 2013/2/3 طالب ع�شو حزب الليكود مو�شي فيغلني

نظام  حتويل  اإىل  الكني�شت،  يف  احلزبية  الكتل  روؤ�شاء  اإىل  وجهها  ر�شالة  يف 

و�شعه  على  التجنيد  قانون  اإبقاء  واقرتح  تطوعي،  اإىل  االإجباري  التجنيد 

يف  نق�ص  هناك  كان  حال  يف  االأمر  لزم  اإذا  اخلدمة  فر�ص  اقرتح  كما  احلايل. 

فقط،  �شنوات  لثالث  القتالية  الوحدات  يف  اخلدمة  فرتة  وتقلي�ص  التجنيد، 

ومنحهم حّد اأدنى لالأجور يف فرتة التدريب، واأجر دائم يف حال االنخراط يف 

اخلدمة، ومنح وحدات االحتياط اأجور عالية ورتب مرتفعة متيزهم باأف�شلية 

.
24

قومية ووطنية

احلكومة  تتخذ  مل  الدرا�شة  هذه  اإعداد  لغاية  اأنه  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

االإ�رشائيلية اأو الكني�شت قراراً بخ�شو�ص تقلي�ص مدة اخلدمة الع�شكرية.

ب. دور املراأة يف اجلي�س االإ�رسائيلي:

عّدة  يف  املراأة  �شاركت  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  لتاأ�شي�ص  االأوىل  ال�شنوات  يف 

وظائف؛ منها التمري�ص، و�شيانة ال�شالح، واملرا�شالت ال�رشية للجي�ص. ويف 

�شتاء 1948 ان�شمت الن�شاء اإىل جنود الباملاخ، حيث كان 30% من الباملاخ من 

.
25

الن�شاء

اإىل اجلي�ص االإ�رشائيلي كانت اأ�شعب بالن�شبة للمراأة يف  معايري االن�شمام 

ثمانينيات القرن املا�شي، واالإعفاءات من اخلدمة كانت تعطى ب�شهولة؛ فمن 

بني ثالثني األفاً من الن�شاء املوؤهالت للخدمة يف اجلي�ص يدخل 50% فقط منهّن 

يف خدمته االإلزامية، حيث يتّم اإعفاء 20% منهّن الأ�شباب دينية، وحوايل %10 

امل�شتوى  على  ح�شولهّن  لعدم  اخلدمة  من  ُيرف�شن  و%20  الزواج،  ب�شبب 

.
26

التعليمي االأدنى )ال�شف الثامن(

من   %34 املراأة  �شكلت   ،2010 ل�شنة  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اإح�شاءات  ويف 

يف  قتالية  واأدواراً  ورئي�شة  عديدة  مراكز  حتتل  وهي  اجلنود.  عدد  جممل 



اجلي�ش الإ�سرائيلي 2012-2000

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات19

القوات البحرية واجلوية. كما اأن حوايل 88% من املراكز يف اجلي�ص االإ�رشائيلي 

. و�شكلت ن�شبة ال�شباط الن�شاء يف اجلي�ص االإ�رشائيلي ل�شنة 
27

متاحة للن�شاء

اأخذ عدد الن�شاء يف اجلي�ص االإ�رشائيلي يزداد ب�شورة   .
28%25 2010 حوايل 

 ،%33 حوايل   2011 �شنة  اجلي�ص  يف  الن�شاء  ن�شبة  �شكلت  حيث  وا�شحة، 

. وقد مّت تعيني العديد من الن�شاء 
29%51 وبلغت ن�شبة ال�شباط منهنَّ حوايل 

يف منا�شب رفيعة منها: تعيني القوات اجلوية االإ�رشائيلية اأول امراأة نائباً لقائد 

، وتعيني اأول 
302007/11/28 Captain Yifat يف  �رشب طريان، الكابنت عفت 

باربيباي  اأورنا   2011/6/23 يف  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يف  لواء  برتبة  امراأة 

.
31Orna Barbibay

ج. دور الدين يف اجلي�س االإ�رسائيلي:

للمتطوعني الذكور من املتدينني خيار اجلمع بني اخلدمة وبني الدرا�شات 

الالهوتية. وتتمتع الن�شاء من املتدينات باإعفاء تلقائي من اخلدمة الع�شكرية، 

لكن بو�شعهّن التطوع؛ ويكون هذا التطوع عادة الأدوار داعمة مثل التدريب. 

ويف ال�شنوات االأخرية اأن�شاأ اجلي�ص االإ�رشائيلي وحدات تقت�رش على املتطوعني 

.
32

من املتدينني املتطرفني تت�شم مبعايري دينية �شارمة خا�شة

تنق�شم املوؤ�ش�شة الع�شكرية االإ�رشائيلية يف والئها بني اجلرناالت واملوؤ�ش�شة 

الدينية التي يقودها احلاخامات. ويف هذا ال�شدد اأكدت م�شادر اإ�رشائيلية، اأن 

 ،2009 اأزمة بداأت تهّز املوؤ�ش�شة الع�شكرية االإ�رشائيلية مع نهاية �شنة  هناك 

متدينون  جنود  اأظهر  بعدما  االإ�رشائيلي؛  اجلي�ص  يف  دائر  كبري  جدل  اإثر 

نواياهم بعدم تنفيذ اأوامر باإخالء امل�شتعمرات اليهودية يف ال�شفة الغربية يف 

دينية  يديرون مدار�ص  الذين  حال �شدورها. وطلب اجلي�ص من احلاخامات 

العا�شني  باجلنود  علناً  وبالتنديد  اجلي�ص،  اإىل  تالميذها  اإر�شال  تلمودية 

الب�رشية  املوارد  مدير   ،Zvi Zamir زامري  تزيف  اجلرنال  وبح�شب  لالأوامر. 
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يف اجلي�ص االإ�رشائيلي، فاإن بع�ص احلاخامات يح�ّشون اأتباعهم ال�شباب على 

.
33

ع�شيان االأوامر املخالفة ملعتقدهم

يف   Maariv معاريف  �شحيفة  موقع  اأوردها  التي  للمعطيات  بناًء 

2010/2/4، نقالً عن �شعبة القوى الب�رشية يف اجلي�ص االإ�رشائيلي، فاإن ثلثي 

قادة االأطقم وال�رشايا ونوابهم، مبن فيهم نائب قائد يف وحدة �شيدالغ، اأكرث 

الديني،  التيار  من  هم  ونخبوية،  �رشية  االإ�رشائيلي  اجلو  �شالح  وحدات 

.
34

وحتديداً من التيار الديني ال�شهيوين

د. العرب يف اجلي�س االإ�رسائيلي:

يف  االأقليات”  “وحدة  االإ�رشائيلية  احلكومة  األفت   ،1949 �شنة  اأوائل  يف 

اجلي�ص االإ�رشائيلي، وقد تاألفت يف البداية من 850 عن�رشاً )400 درزي، 200 

بدوي، 100 �رشك�شي، 150 �شابطاً وجندياً يهودياً حمرتفاً(، جرى جتميعهم 

من عنا�رش كانت �شاعدت القوات ال�شهيونية قبل نكبة 1948 يف اأعمال الر�شد 

.
35

واملراقبة والتج�ش�ص وتق�شي االأثر

التجنيد  فر�ص  االإ�رشائيلي  االأمن  وزير  قرر   1954 يوليو  متوز/  يف 

 1934/9/10 الذين ولدوا بني  العرب  ال�شبان  قانون، على  االإلزامي، مبوجب 

و 1937/7/12. وجرى تعديل هذا القانون يف 1956/5/3 ليقت�رش على ال�شبان 

قدمت  التي  الدرزية”  الطائفة  “قيادة  مع  اتفاق  مبوجب  وحدهم،  الدروز 

الطلب. وخدم ال�شبان الدروز يف اجلي�ص االإ�رشائيلي كمتطوعني وفق رغبتهم 

.
خالل الفرتة 361955-1949

الدينية كانت  القيادات  القانون، فبع�ص  املوقف من هذا  الدروز يف  انق�شم 

على  للح�شول  مدخالً  التجنيد  اأن  ذريعتها  وكانت  القانون،  بهذا  تطالب 

اإ�رشائيل”.  لـ“دولة  الوالء  اإعالن  الأبناء طائفته، عالوة على  مكا�شب وظيفية 

بينما رف�ص البع�ص االآخر، الأنه راأى يف هذا االأمر ا�شتثناء للدروز وعزالً لهم 
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عن بقية اأبناء �شعبهم. وقد ن�شاأت الحقاً قوى وطنية منظمة تعار�ص التجنيد. 

وكان من بني اأبرز املعرت�شني على التجنيد ال�شيخ فرهود فرهود الذي قام يف 

.
اآذار/ مار�ص 1972 بتاأ�شي�ص “جلنة املبادرة الدرزية”37

الذين   1948 فل�شطينيي  عدد  ذكر  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  معطيات  تتجنب 

منى  ال�شحفية  اأعدته  تقرير  ُيقّدر  فيما  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  يف  يخدمون 

اأبو �شحادة، وهي من فل�شطيني 1948، عددهم ما بني اأربعة وخم�شة اآالف، 

معظمهم من بدو �شحراء النقب، وموزعون على الوحدات الع�شكرية العامة 

وقوامها  ال�شحراوية”  “الدورية  ت�شمى  للعرب،  واحدة  كتيبة  با�شتثناء 

.
38

800 جندي. فيما يقّدر عدد الدروز بنحو 17 األف جندي

و�شكلت الدعوة اإىل تعديل “قانون طال” منا�شبة ملطالبة اأحزاب اإ�رشائيلية 

الوقت  يف   1948 فل�شطينيي  وعلى  احلريدمي  على  االإلزامية  اخلدمة  بتطبيق 

نف�شه. وجاءت الدعوات اإىل فر�ص اخلدمة االإلزامية املدنية على ال�شباب العرب 

يف اإطار جمتمعاتهم املحلية العربية. وقد اأثارت هذه الدعوات جدالً وا�شعاً يف 

االأو�شاط العربية التي رف�ص زعماوؤها وممثلوها يف الكني�شت الفكرة ب�شورة 

اأنه كيف يكن تطبيق امل�شاواة على  قاطعة. وكان االعرتا�ص االأ�شا�شي على 

يف  امل�شاواة  عدم  من  هوؤالء  يعاين  حني  يف  االأمني،  العبء  حتمل  يف  العرب 

احل�شول على حقوقهم االأ�شا�شية، �شواء على �شعيد االأجور اأو املخ�ش�شات 

.
39

االجتماعية اأو التقديات ال�شحية

جمعية  فاأعلنت  رف�شها،  يف  م�شابهة  العربي  ال�شارع  فعل  ردة  وجاءت 

“بلدنا” لل�شباب العرب يف حيفا، اأن نحو 80% من ال�شباب العرب يعار�شون 

وبرزت  احتكاك.  حدوث  اإىل  �شيوؤدي  بالقوة  فر�شها  واأن  االإلزامية،  اخلدمة 

موؤ�ش�شات  �شمن  العرب  لل�شبان  التطوعي  العمل  اأن  راأت  عربية  اأ�شوات 

ي�شكل  بلداتهم،  يف  املحلية  ال�رشطة  اأو  االإطفاء  مراكز  مثل  املحلي،  جمتمعهم 

.
40

فر�شة خلدمة جمتمعهم املحلي وتاأمني فر�ص اأف�شل لهم يف امل�شتقبل
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وجتدر االإ�شارة هنا، اإىل اأنه منذ �شنة 2007 اأن�شئ جهاز للخدمة الوطنية 

التطوعية لل�شبان العرب، ي�شم نحو 2,400 متطوع اأغلبهم من الن�شاء اللواتي 

.
41

ينتمني اإىل عائالت فقرية

�شفوف  يف  كجنود  قتيالً   350 نحو  دفعوا  الدروز  اأن  من  الرغم  وعلى 

تتبدد،  مل  اإليهم  االإ�رشائيلية  العن�رشية  النظرة  فاإن  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص 

ووالوؤهم لـ“اإ�رشائيل” ما زال م�شكوكاً فيه لدى الدوائر االأمنية، وهم يخدمون 

.
42

يف وحدات ع�شكرية غري ح�شا�شة اأمنياً، وال يرتقون يف الرتب العالية

واأظهر ا�شتطالع فل�شطيني عر�شت نتائجه يف جامعة حيفا يف 2009/4/7، 

اأن معظم دروز فل�شطينيي 48 ال يوؤيدون م�شاألة التجنيد يف �شفوف اجلي�ص 

بحكومات  �شيئة  عالقتها  ترى  منهم  كبرية  �رشيحة  واأن  االإ�رشائيلي، 

“اإ�رشائيل”، وقد تبني اأن 63.9% من اأبناء الطائفة الدرزية يعار�شون التجنيد 

االإجباري يف �شفوف اجلي�ص االإ�رشائيلي، وبني هوؤالء، دعا 46.6% اإىل جعل 

.
43ً

التجنيد تطوعياً، وقال 17.3% اإنه يجب اإلغاوؤه كليا

واأظهر ا�شتطالع اأجري يف كانون االأول/ دي�شمرب 2012 لفل�شطيني 1948، 

70% من  اأكرث من  اأن  القد�ص،  الدرزية و�شكان مدينة  الطائفة  اأبناء  با�شتثناء 

ال�شباب العربي الذين ترتاوح اأعمارهم بني 16 و22 عاماً يعار�شون اخلدمة 

.
44

الوطنية املدنية، مقابل 23% فقط يوؤيدونها

4. املناورات:

اأ. املناورات الع�شكرية الداخلية:

الداخلية  الع�شكرية  املناورات  من  العديد  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأجرى 

واأطلق عليها اأ�شماء رمزية منها نقطة حتول Turning Point، وحجارة النار 

 Orange Flame الربتقايل  الع�شكرية، واللهب  االأذرع  Firestones، ودمج 

واالن�شحاب  الفل�شطينية  املدن  احتالل  التدريبات  هذه  وحاكت  وغريها، 
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من قطاع غزة واحلرب ال�شاملة. واأهم هذه املناورات التي قام بها اجلي�ص 

االأخرية: ال�شنوات  خالل 

نقطة حتول: التي بداأت بعد حرب متوز/ يوليو 2006 مع حزب اهلل يف   .1

لبنان. وكانت بداية هذه املناورات يف 2007/5/14، حيث با�رشت قيادة 

اجلي�ص االإ�رشائيلي متريناً ع�شكرياً على اأ�شا�ص �شيناريو حرب وا�شعة 

النطاق �شمل املناطق الع�شكرية الثالث: ال�شمالية )على احلدود اللبنانية 

الغربية(،  )ال�شفة  والو�شطى  غزة(  )قطاع  واجلنوبية  وال�شورية( 

ال�شيا�شي،  امل�شتوى  واأركان  اجلي�ص  قيادة  جاهزية  اختبار  بهدف 

واختبار قدرتها على اتخاذ القرارات يف حال تدهور االأو�شاع اأمنياً ويف 

حال ن�شوب حرب �شاملة. و�شارك يف التمرين �شخ�شيات �شيا�شية على 

الدفاع  ووزير   ،Ehud Olmert اأوملرت  اإيهود  احلكومة  رئي�ص  راأ�شها 

.
45Efraim Sneh ونائبه اأفرامي �شنيه ،Amir Peretz عمري بريت�ص

اأيام،  خم�شة  وا�شتمرت   ،2008/4/5 يف  انطلقت   :2 حتول  نقطة   .2

هجوم  اأي  مواجهة  يف  الداخلية  اجلبهة  قدرة  مدى  فح�ص  وا�شتهدفت 

الدفاع  وزارة  واأفادت  بيولوجية.  اأو  كيميائية  اأو  تقليدية  باأ�شلحة 

االإ�رشائيلية، على موقعها على �شبكة االإنرتنت، اأن “املناورة ت�شتهدف 

التعامل  اأجل  من  الهيئات؛  خمتلف  لدى  اجلاهزية  م�شتوى  حت�شني 

يف  خمتلفة  مناطق  على  �شاروخية  هجمات  مثل  طارئة،  اأو�شاع  مع 

.
الدولة”46

حربية  مبناورة   ،2009/5/31 يف  “اإ�رشائيل”  با�رشت   :3 حتول  نقطة   .3

اجلي�ص،  مب�شاركة  الداخلية،  اجلبهة  على  �شواريخ  �شقوط  حتاكي 

والوزارات،  املحلية،  وال�شلطات  االأمن،  وزارة  يف  الطوارئ  و�شلطة 

والدوائر احلكومية، واملدار�ص وا�شتمرت خم�شة اأيام. وبح�شب اإعالن 

الداخلية  املناورة تهدف لرفع قدرات اجلبهة  فاإن  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص 
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اإيران  من  �شواريخ  و�شقوط  حرب،  ن�شوب  �شيناريوهات  ملواجهة 

كارثة  حدوث  جانب  اإىل  كبرية،  تفجريية  وعملية  غزة،  وقطاع  ولبنان 

 .
47

بيئية اأوخلل يف من�شاأة للمواد اخلطرة

نقطة حتول 4: بداأت يف 2010/5/23، باإجراء مترين لفح�ص ا�شتعدادات   .4

اجلبهة الداخلية حلرب �شاملة و�شقوط مئات ال�شواريخ على خمتلف 

املدن االإ�رشائيلية. ويف حماولة ملنع التوتر على احلدود ال�شمالية، اأعلنت 

اأجهزة االأمن االإ�رشائيلية اأن التمرين حدد موعده منذ مدة طويلة، وال 

.
48

يحمل اأي ر�شالة ت�شعيدية، وهو جزء من خطة عمل �شنوية

نقطة حتول 5: يف 2011/6/19 انطلقت املناورة، و�شاركت فيها اجلبهة   .5

الداخلية واملنظمات املدنية. وحتاكي املناورة ردة فعل اجلبهة الداخلية 

من  كلٍّ  من  االحتالل  دولة  له  تتعر�ص  وا�شع،  �شاروخي  هجوم  على 

يومياً  �شاروخ   800 حوايل  و�شقوط  وغزة،  واإيران  و�شورية  لبنان 

ال�شواريخ  تلك  ت�شل  اأن  يكن  بحيث  حمتلة،  بلدة   800 من  اأكرث  على 

 .
49

اإىل عمق تل اأبيب. وقد �شارك الكني�شت للمرة االأوىل يف تلك التدريبات

نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي،  الوزراء  رئي�ص  نزل   ،2011/6/21 ويف 

امل�شغر  االأمني  الوزاري  املجل�ص  واأع�شاء   ،Benjamin Netanyahu

ُبني  القد�ص،  يف  ملجاأ  اإىل  االأمنية،  واالأجهزة  اجلي�ص  اأركان  وروؤ�شاء 

.
ليكون مقراً للقيادة يف حالة حرب مدمرة على “اإ�رشائيل”50

حربية  مناورات  اأ�شخم  انطلقت   ،2012/10/21 يف   :6 حتول  نقطة   .6

�شماء  حماية  هدفها  املتحدة،  والواليات  “اإ�رشائيل”  بني  م�شرتكة 

“اإ�رشائيل” من هجمات جوية بال�شواريخ والطريان، تنفذ �شدها من 

عدة دول وجهات مثل اإيران و�شورية ولبنان وقطاع غزة، يف اآن واحد. 

جندي   1,500 نحو  فيها  و�شارك  اأمريكية،  بقيادة  املناورات  هذه  متت 

الطرف  من  فيها  �شارك  بينما  املتحدة؛  الواليات  من  وخبري  و�شابط 

اجلي�ص  يف  واالألوية  االأ�شلحة  جميع  متثل  م�شاعفة  اأعداد  االإ�رشائيلي 
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االإ�رشائيلي، ف�شالً عن جبهة الدفاع املدين واأجهزة االأمن واملخابرات 

.
51

على اختالف اأذرعها

و�شاركت يف املناورة بطاريات ال�شواريخ االأمريكية امل�شادة لل�شواريخ 

االأمريكية  ال�شناعة  ذات  امل�شابهة  وال�شواريخ   ،Patriot باتريوت  طراز  من 

ومنظومة   ،)Hetz حيت�ص  اأو  ال�شهم  اأو   Arrow )اأرو  امل�شرتكة  االإ�رشائيلية 

 .)Iron Dome ال�شواريخ امل�شادة لل�شواريخ متو�شطة املدى )القبة احلديدية

يف  �شتتّم  املناورة  هذه  قيادة  معها  �شتتعاطى  التي  االأ�شا�شية  املعارك  ولكن 

االأر�ص  على  املناورات  بينما  االأر�ص،  على  ولي�ص  االإلكرتونية  احلوا�شيب 

.
52

�شتتّم ب�شكل حمدود خلدمة اأهداف املناورات النظرية

ب. املناورات الع�شكرية امل�شرتكة مع الدول االأخرى: 

الدول  بع�ص  مب�شاركة  ع�شكرية  مناورات  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يجري 

املناورات،  هذه  من  االأكرب  الن�شيب  املتحدة  وللواليات  واالآخر؛  احلني  بني 

حيث اإن �شالح اجلو االإ�رشائيلي يجري �شنوياً ع�رشة تدريبات م�شرتكة مع 

 .
53

�شالح اجلو االأمريكي ن�شفها يف الواليات املتحدة االأمريكية

وقد تكون هذه املناورات ثنائية اأو اأكرث، ومثال ذلك اأن “اإ�رشائيل” جتري 

اأ�شبحت  اأنها  بيد  �شنوية،  مناورات  وتركيا  االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع 

العالقات  من تركيا عقب تدهور  بدالً  واليونان  املتحدة  الواليات  جتريها مع 

بني البلدين.

يف  ويذكر  اخلارجية.  مناوراتها  م�شتوى  رفع  اإىل  “اإ�رشائيل”  وت�شعى 

Haaretz نقالً عن �شابط كبري يف �شالح  هذا ال�شدد موقع �شحيفة هاآرت�ص 

الطريان االإ�رشائيلي، عقب م�شاركته يف تدريب مع نظريه االإيطايل يف ت�رشين 

الثاين/ نوفمرب 2010، اأن التدريبات امل�شرتكة ل�شالح الطريان االإ�رشائيلي مع 

.
دول اأخرى قد ارتفعت بن�شبة 54%50
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بها  قامت  التي  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  املناورات  لبع�ص  هنا  ونعر�ص 

القوة  تعزيز  اإطار  ففي  االأخرية،  ال�شنوات  يف  اأخرى  دول  مع  “اإ�رشائيل” 

ال�شاروخية االإ�رشائيلية اأمام التهديد االإيراين، اأجرت “اإ�رشائيل” والواليات 

2009/10/21-2009/11/3 مناورات ع�شكرية م�شرتكة  املتحدة خالل الفرتة 

املناورات،  هذه  اإطار  ويف   .Juniper Cobra العرعر  كوبرا  ا�شم  عليها  اأطلق 

امل�شادة  لالأنظمة  م�شرتكة  عمليات  ُنفذت  الدولتني،  تاريخ  يف  االأ�شخم 

 USS هيجينز  اأ�ص  اأ�ص  يو  االأمريكية  املدمرة  فيها  �شاركت  لل�شواريخ، 

Higgins. وحاكت املناورات �شيناريوهات خمتلفة لهجوم �شاروخي �شامل 

ومكثف على “اإ�رشائيل” من اإيران و�شورية ولبنان وغزة. ومّتت درا�شة مدى 

الهجوم،  االإ�رشائيلية واالأمريكية ل�شّد مثل هذا  الدفاعية  املنظومات  جاهزية 

.
55

ومدى التن�شيق والربط بينها

اإعالمية  م�شادر  ك�شفت  االإ�رشائيلي،  اجلو  �شالح  مناورات  �شياق  ويف 

اأجنبية اأن “اإ�رشائيل” اأجرت يف حزيران/ يونيو 2009 مناورات جوية ع�شكرية 

فوق �رشق البحر املتو�شط واليونان، �شاركت فيها اأكرث من مئة طائرة مقاتلة 

من طراز اأف-16 واأف-15. وقد طارت املقاتالت االإ�رشائيلية، خالل املناورة، 

م�شحوبة بطائرات تزويد وقود ومروحيات اإنقاذ، م�شافة 900 ميل )حوايل 

1,448 كم(، وهي امل�شافة ذاتها بني “اإ�رشائيل” واملن�شاآت النووية االإيرانية يف 

.
56Natanz ناتانز

جوية  مناورات  الآخر  وقت  من  تركيا  مع  جتري  “اإ�رشائيل”  وكانت 

1997، اأكرب  وبرية م�شرتكة يف قلب االأنا�شول. وتعدُّ مناورات ذئب البحر 

بداية  منذ  وجرت  الثنائي،  ال�شعيد  على  الرتكية  االإ�رشائيلية  املناورات 

الطرفني،  بني  املناورات  وا�شتمرت   .
571997 يونيو  حزيران/  نهاية  وحتى 

عقب   ،2009 �شنة  خالل  توترت  االإ�رشائيلية  الرتكية  العالقات  اأن  غري 

العدوان االإ�رشائيلي على قطاع غزة، وبعد اإجراء تركيا مناورات ع�شكرية 
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اأبريل  ني�شان/  نهاية  بينهما يف  العالقات  تاريخ  االأوىل يف  للمرة  مع �شورية 

اإعالن  مع  ذروته  اإىل  و“اإ�رشائيل”  تركيا  بني  التوتر  وو�شل   ،
58

2009ج

 Anatolian االأنا�شول  ن�رش  مناورات  يف  “اإ�رشائيل”  م�شاركة  اإلغاء  تركيا 

.
Eagle exercise يف 592009/10/8

Ahmet Davutoglu، وزير اخلارجية الرتكي،  اأوغلو  اأحمد داود  وربط 

�شبكة  مع  خا�شة  مقابلة  يف  قال  حيث  غزة،  يف  بالو�شع  املناورات  اإلغاء 

�شي اأن اأن CNN االأمريكية، اإن بالده منعت م�شاركة “اإ�رشائيل” يف مناورات 

غزة  على  االإ�رشائيلي  العدوان  ب�شبب  االأطل�شي  �شمال  حللف  ع�شكرية 

 Recep وقال رئي�ص الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان .
60

)2009/2008(

املناورات  يف  امل�شاركة  من  “اإ�رشائيل”  منعت  تركيا  اإن   ،Tayyip Erdogan

على  االإ�رشائيلي  العدوان  ب�شاأن  الرتكي  العام  الراأي  قلق  ب�شبب  الع�شكرية، 

.
61

قطاع غزة

عن  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يف  قادة  عرّب   ،2009 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  ويف 

الع�شكرية  املناورات  يف  م�شاركتهم  اإلغاء  الرتكية  احلكومة  قرار  من  غ�شبهم 

 ،North Atlantic Treaty Organization (Nato) املو�شمية مع قوات الناتو

وطالبوا حكومتهم باتخاذ اإجراءات �شّد تركيا. غري اأن احلكومة االإ�رشائيلية 

القرار  على  االأمريكي  بالرّد  واكتفت  اأنقرة،  مع  التوتر  ت�شعيد  اإىل  تعمد  مل 

. وحاول نائب وزير 
62

الرتكي بوقف م�شاركة كامل قوات الناتو يف املناورات

اخلارجية االإ�رشائيلي داين اأيالون Danny Ayalon التقليل من اأهمية القرار؛ 

موؤكداً اأن “تركيا كانت و�شتبقى نقطة ارتكاز ا�شرتاتيجية مهمة جداً يف ال�رشق 

وو�شف  برمتها”.  املنطقة  م�شالح  تخدم  اإ�رشائيل  مع  وعالقاتها  االأو�شط، 

تركيا باأنها “دولة مت�شاحمة تنتمي اإىل العامل الغربي وتعّد مثاالً يقتدى به على 

.
عك�ص النظام االإيراين”63
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ت�رشين  ففي  اإيطاليا،  مع  ع�شكرية  مناورات  “اإ�رشائيل”  اأجرت  كذلك 

الثاين/ نوفمرب 2009، �شاركت مقاتالت اإ�رشائيلية يف مناورة كبرية مع �شالح 

اجلو االإيطايل فوق البحر االأبي�ص املتو�شط، انطالقاً من قاعدة جوية اإيطالية 

�شاركت  فقد  معاريف،  �شحيفة  وبح�شب   .Sardinia �رشدينيا  جزيرة  يف 

“اإ�رشائيل” يف املناورة بخم�ص مقاتالت اأف-15، وخم�ص مقاتالت اأف-16، 

.
64

املخ�ش�شة ملهمات الق�شف اال�شرتاتيجي البعيدة املدى

يف   The Jerusalem Post بو�شت  جريوزاليم  �شحيفة  وك�شفت 

2010/10/24، اأن اجلي�شني االإ�رشائيلي واالأمريكي اأنهيا تدريباً م�شرتكاً حمل 

ا�شم جونيرب فالكون 11 اأو Juniper Falcon 11 يف 2010/10/21، يهدف اإىل 

يف  القوات  خمتلف  بني  والبحري  والربي  اجلوي  والتعاون  التن�شيق  تطوير 

.
65

اجلي�شني

مع  �شارك  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأن   ،2012/4/1 يف  اإ�رشائيلي  تقرير  وذكر 

اجلي�شني االأمريكي واليوناين يف مناورة ع�شكرية وا�شعة يف اليونان حتاكي 

دينا  نوبل  مناورة  اإن  هاآرت�ص  �شحيفة  وقالت  بحرية.  غاز  حقول  حماية 

Noble Dina ت�شارك فيها قوات من االأ�شطول ال�شاد�ص االأمريكي، وحتاكي 

املتو�شط.  البحر  يف  غاز  حقول  وحماية  جوية  ومعارك  غوا�شات  �شّد  قتاالً 

لكنه  دينا  نوبل  مناورة  باإجراء  اأقّر  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اإن  ال�شحيفة  وقالت 

يف  وانتهت   2012/3/26 يف  املناورة  وبداأت  عنها،  تفا�شيل  اأية  اإعطاء  رف�ص 

.
662012/4/5

وكانت “اإ�رشائيل” والواليات املتحدة جتريان مثل هذه املناورات مع تركيا 

حتى �شنة 2009، ولكن عقب تدهور العالقات بني “اإ�رشائيل” وتركيا، توقفت 

ومناورة  اليونان.  يف  جتريها  “اإ�رشائيل”  واأ�شبحت  ال�شنوية  املناورات  هذه 

.
67

نوبل دينا هي االأوىل من نوعها بني اجليو�ص الثالثة
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ويف حزيران/ يونيو 2012، اأجرت “اإ�رشائيل” مناورات جوية م�شرتكة مع 

الواليات املتحدة فيها حماكاة للحرب، وذكرت �شحيفة جريوزاليم بو�شت اأن 

ع�رشات املقاتالت من نوع اأف-16 �شاركت يف املناورات اجلوية االإ�رشائيلية 

االأمريكية التي اأطلق عليها ا�شم فر�ص �شجرة العرعر، والتي اأتت بينما كانت 

تركيا جتري مناورات جوية مع الواليات املتحدة مل ت�شارك فيها “اإ�رشائيل”.

“اإ�رشائيل”  يف  االأجنبية  اجليو�ص  مع  امل�شرتكة  التدريبات  من�شق  وقال 

واخلارج الذي يعرف با�شم كابنت اآر Captain R، اإن التدريبات ُتقوي التعاون 

البع�ص  بع�شنا  من  “ونتعلم  االأجنبي،  ونظريه  االإ�رشائيلي  اجلو  �شالح  بني 

.
ونح�ّشن قدراتنا امليدانية”68

متريناً  و“اإ�رشائيل”  املتحدة  الواليات  من  �شباط  اأنهى   ،2012/8/21 ويف 

ع�شكرياً افرتا�شياً ا�شتمر ملدة اأربعة اأيام، يف اإطار تعزيز التعاون الع�شكري بني 

اجلي�شني ح�شبما اأ�شار اإليه بيان ع�شكري اإ�رشائيلي. وذكر البيان اأن املحاكاة 

الرمزي  اال�شم  وهو  فالكون؛  جونيرب  ا�شم  حملت  نفذت،  التي  االفرتا�شية 

االأوروبيني،  حلفائه  وجيو�ص  االأمريكي  اجلي�ص  يجريها  التي  للتمرينات 

.
69

ا�شتناداً اإىل اتفاقات موقعة بهذا ال�شاأن

5. الت�شلح:

االإ�رشائيلي  اجلي�ص  دعائم  اإحدى  االإ�رشائيلية  احلربية  ال�شناعات  تعّد 

اأولته  الذي  لالهتمام  االأ�شا�ص  يف  ذلك  ويرجع  االإ�رشائيلي.  واالقت�شاد 

واالقت�شادي  الع�شكري  ُبعديها  يف  ال�شاملة  االإ�رشائيلية  اال�شرتاتيجية 

لل�شناعة احلربية االإ�رشائيلية؛ من حيث قدرتها على حتقيق االكتفاء الذاتي 

واملعدات  االأ�شلحة  من  االإ�رشائيلية  امل�شلحة  القوات  احتياجات  �شّد  جمال  يف 

امل�شادر  على  االعتماد  وتقليل  الغيار،  وقطع  القتال  ومركبات  والذخائر 

.
70

اخلارجية يف احل�شول على هذه االحتياجات االأمنية املهمة
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اأ. �شالح الرب:

تن�شط يف “اإ�رشائيل” عّدة موؤ�ش�شات لت�شنيع االأ�شلحة الربية االإ�رشائيلية. 

�شولتام  و�رشكة   (IMI) االإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شناعات  موؤ�ش�شة  وتعّد 

اإنتاجها لي�شمل  اأهم موؤ�ش�شات الت�شنيع يف هذا املجال. ويتنوع  Soltam من 

 ،)Merkava بجانب االأ�شلحة ال�شغرية، االأ�شلحة الثقيلة مثل الدبابة )مريكافا

واملدافع 105 ملم باأنواعها، والعربات املدرعة، والقذائف ال�شاروخية، واملدافع 

االرجتاجية،  والقنابل  واالألغام،  الذخائر  اأنواع  ومعظم  للطائرات،  امل�شادة 

ومواد احلرب الكيماوية، واملواد املتفجرة باأنواعها وتنتج الهاونات باأنواعها 

وذخريتها.71

 ،Galel جليل  االآلية  البنادق  ال�شعيد:  هذا  على  ال�رشكتان  تنتجه  ومما 

والر�شا�شات اخلفيفة واملتو�شطة والثقيلة، وت�شنيع الدبابة )مريكافا 1، 2، 3، 4(، 

وذاتية  املجرورة  ملم   155 ملم،   105 واملدافع  املدرعة،  العربات  وت�شنيع 

120 ملم اخلا�شة بالدبابات، باالإ�شافة للهاونات  105 ملم،  احلركة، واأي�شاً 

 .
72

81 ملم، 120 ملم، 160 ملم )�شولتام( واالأ�شلحة امل�شادة للدبابات

حتى  امل�شتخدمة  الربية  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأ�شلحة  باأهم  جداول  وهذه 

:2012/5/8

73
جدول رقم )1(: الدبابات

امل�شتخَدمالعددالنوع

1,7201,720مريكافا )4-3-2-1(

)M 60( 60-1,6001,170اأم

Centurion 350220�شنتوريون

3,6703,110املجموع
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74
جدول رقم )2(: ناقالت اجلند

امل�شتخدمالعددالنوع

Achzarit 215215اأ�زشريت

(M113) 113-5,5005,500اأم

(Halftrack M2/M3) 3-60070ِن�شف ُمنزرة اأم-2/اأم

2,1602,115اأنواع اأخرى

8,4757,900املجموع

جدول رقم )3(: �شالح املدفعية75

امل�شتخدمالعددالنوع

3636مدفعية اأم-110 (M110): 203 ملم

14070مدفعية اأم-107 (M107): 175 ملم

600600مدفعية اأم-109 (M109): 155 ملم

مدفعية اأم-50 (M-50): 155 ملم

األ-33 (L-33): 155 ملم
120120

896826املجموع

جدول رقم )4(: الهاون76

امل�شتخدمالعددالنوع

5,0005,000الهاون عيار 60 ملم

700700الهاون عيار 81 ملم

500500الهاون عيار 120 ملم

240240الهاون عيار 160 ملم

6,4406,440املجموع
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“اإ�رشائيل” على تطوير  “اإ�رسائيل”: عملت  االأ�شلحة يف  تطوير �شناعة 

بقائها،  على  خطراً  ت�شكل  التي  التحديات  مواجهة  من  تتمكن  كي  اأ�شلحتها 

خالل  “اإ�رشائيل”  طورتها  التي  الربية  االأ�شلحة  اأهم  عن  يلي  فيما  ونتحدث 

الفرتة 2012-2005.

اأعلن اجلي�ص االإ�رشائيلي يف 2005/3/28، عن تطوير قذيفة �شاروخية ُتعّد 

فريدة من نوعها يف العامل ي�شل مداها اإىل 150 كم، واأطلق عليها ا�شم اإك�شرتا 

.
77Extended Range Artillery

اجلي�ص  اأن   ،2005 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  يف  هاآرت�ص  جريدة  وك�شفت 

الفا�شوليا  اأعرية  عليها  يطلق  االأعرية  من  جديداً  نوعاً  ي�شتخدم  االإ�رشائيلي 

Bean Bag Round، واأو�شحت اأنها عبارة عن اأكيا�ص كروية ال�شكل م�شنوعة 

.
78

من مادة البال�شتيك املقوى ويتّم اإنتاجها يف الواليات املتحدة االأمريكية

علماء  اأن   ،2005 دي�شمرب  االأول/  كانون  يف  اإ�رشائيلية  م�شادر  وك�شفت 

اإ�رشائيليني متكنوا من تطوير �شيارة تقاد بالتحكم عن بعد ال�شتخدامهما يف 

اأ�شلحة  بتطوير  “اإ�رشائيل”  بداأت   ،2006/11/18 ويف   .
79

الع�شكرية العمليات 

اغتيال �شغرية جداً ودقيقة للغاية با�شتخدام تقنية النانو. وحملت االأ�شلحة 

االإ�رشائيلية اجلديدة اأ�شماء خمتلفة ت�شري اإىل طبيعتها مثل دبور الذكاء وذراع 

طائرة  عن  عبارة  هو  الذكاء  دبور  و�شالح  احلكمة.  والآلئ  اأو�شنت  �شتيف 

باأجهزة  ومزودة  الدبور،  ح�رشة  وبحجم  طيار  دون  من  ال�شغر  متناهية 

قاعدة  اإىل  مبا�رشة  �شوراً  وتنقل  العدو،  مقاتلي  حتركات  لر�شد  ح�شا�شة 

مراقبة وتوجيه، كما اأن باإمكان هذا الدبور حمل قذائف متناهية ال�شغر لتنفيذ 

اجلندي  يرتديه  كم  اأو  قفاز  فهو  اأو�شنت  �شتيف  ذراع  �شالح  اأما  اغتياالت، 

اقتحام  من  املثال،  �شبيل  على  ليتمكن،  للغاية  كبري  ب�شكل  يده  قوة  لتتعاظم 

.
80

اأبواب ورفع اأج�شام ثقيلة
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�شالح  منظومة  تطوير  عن   ،2010/9/20 يف  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  واأعلن 

الع�شكرية،  ال�شناعات  مع  بالتعاون  الع�شكرية  امل�شاة  لوحدات  متقّدمة 

منظومة االأ�شلحة رفائيم؛ اأي ال�شبح، ُو�شفت باأنها قادرة على اإ�شابة االأهداف 

“بفعالية عالية جداً”، وهي عبارة عن قاذف قنابل يدوية “با�شتطاعته التعامل 

هدف  واخرتاق  املقاتل،  روؤية  خّط  عن  بعيدة  خفية  اأو  مك�شوفة  اأهداف  مع 

.
حم�شن ب�شكل خفيف واالنفجار داخل مبنى اأو اآلية”81

2011/1/26، بالك�شف عن عملية تزويد  �شمحت احلكومة االإ�رشائيلية يف 

العرتا�ص  املخ�ش�شة  الريح  معطف  مبنظومة  غزة  قطاع  حدود  على  قواتها 

ال�شواريخ امل�شادة للدروع التي يطلقها املقاومون الفل�شطينيون، كما زودت 

ال�شناعات  اإنتاج  من  النعمان  �شقيقة  اأي  كالنيت؛  طراز  من  مدفعية  بقذائف 

املركبة  ملم   120 عيار  من  املدافع  من  لالإطالق  املعدة  االإ�رشائيلية  الع�شكرية 

على دبابات املريكافا، وحتتوي كل قذيفة من هذا النوع على ح�شوات متفجرة 

وتتناثر  الهدف  فوق  الهواء  يف  تنفجر  �شغرية  معدنية  اأقرا�ص  �شكل  على 

.
82

�شظاياها يف م�شافة نحو 200م

واأعلنت احلكومة واجلي�ص االإ�رشائيليني يف �شنة 2011، عن مدفع جديد اأطلقت 

عليه ا�شم الفكاه، الذي �شّمي تيمناً باأفعى كبرية “با�شقة”، حيث كان ت�شغيله 

 ،2011/10/26 . ويف 
83

�شيتّم ليلقي املياه العادمة )جماري( على الفل�شطينيني

دوالر مـلـيــون  اأربـعـني  بـقـيـمــة  �شـفـقــة  برت�شــيــة  االإ�شــرائيلـي  اجلي�ص  قــام 

لديه  امل�شاة  وحدات  لت�شليم   Elbit Systems �شي�شتمز  اإلبيت  �رشكة  على 

مزيداً من اأنظمة مدافع هاون بعيدة املدى �رشيعة االنت�شار ارتدادية م�شتقلة 

بكاردوم  اخت�شاراً  املعروفة  ملم   120 عيار  من  الكمبيوتر  جهاز  على  تعمل 

.
84Cardom
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ب . �شالح اجلو:

اأحد  وهو  اجلوية،  والقوات  االأر�شية  بالقوات  اأ�شوة  اجلّو  �شالح  ُي�شكل 

جمال  يف  موؤ�ش�شات  عّدة  “اإ�رشائيل”  يف  وتن�شط  االإ�رشائيلي.  اجلي�ص  اأ�ش�ص 

و�رشكة  االإ�رشائيلية،  اجلوية  ال�شناعات  موؤ�ش�شة  وُتعّد  اجلوية.  ال�شناعات 

اأهم موؤ�ش�شات  Bet-Shemsh، من  �شيم�ص  بيت  Tadiran، و�رشكة  تاديران 

اإنتاجها لي�شمل املقاتالت كفري  الت�شنيع يف �شالح اجلو االإ�رشائيلي. ويتنوع 

Kfir، والقي lucky، وفانتوم 2000 اأو Phantom 2000، والطائرات املروحية 

واإنتاج  طيار،  بدون  والطائرات   ،Westwind Helicopters وند  و�شت  مثل 

 ،4 وفانتوم  وكفري،  نوحاماح�شرت،  بالطائرات  اخلا�شة  النفاثة  املحركات 

.
85Super Frelon وحمرك املروحية �شوبر فريلون

حيث  الطائرات،  ال�شعيد،  هذا  على  االإ�رشائيلية  ال�رشكات  تنتجه  ومما 

 Mirage مرياج  تكنولوجيا  عن  نقالً  كفري  املقاتلة  “اإ�رشائيل”  ت�شنع 

االأمريكية  للمقاتلة  حتديثاً  اجلوية  ال�شناعات  موؤ�ش�شة  واأجرت  الفرن�شية، 

تعديالت  اأدخلت  كما   .2000 فانتوم  اإىل  فانتوم،  واملقاتلة  هوك،  �شماي 

تدريب  طائرات  اإنتاج  اإىل  باالإ�شافة   ،FE-16 اأو  اأف.اإي-16  املقاتلة  على 

وغامبيت   ،Sea Scan �شكان  و�شي   ،Fouga Magister فوجاماج�شرت 

 ،Mastiff ما�شتيف  الطرازات  من  طيار  بدون  وطائرات   ،Gambit

Pioneer، وكادرا؛ واأخرياً طائرة بدون طيار  scout، وبايونري  و�شكاوت 

BBLA، التي تقوم مبهام اعرتا�ص ال�شواريخ البال�شتية  بي. بي. األ. اأي. 

 ،Hunter وهانرت   ،Hermes  450 اأو   450 وهرم�ص  اجلو،  يف  املعادية 

.
86Firebee Harpy، وفايربي  وهاربي 
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جدول رقم )5(: الطائرات87

امل�شتخدمالعددالنوع

F-16 I (Soufa) )100100اأف-16 اآي )�شوفا

F-16 2020 11اأف-16 2020 اأو

F-16 C/D (Barak) )135135اأف-16 �شي/ دي )باراك

F-16 A/B (Netz) (نيتز) 107107اأف-16 اأي/ بي

F-15 I (Ra‘am) )2525اأف-15 اآي )راعم

F-15 A/B (Baz) (باز) 3010اأف-15 اأي/ بي

F-15 C/D (Baz) (باز) 4242اأف-15 �شي/ دي

F-4-2000 12050اأف-4-2000 اأو

1400كفري

A-4 Skyhawk 17420اأي-4 �شكاي هوك

F-35 JSF 200اأف-35 جي اأ�س اأف

231171املروحيات

7757طائرات النقل

يف  اأحرونوت،  يديعوت  جريدة  اأفادت  اجلو:  �شالح  يف  االأ�شلحة  تطوير 

الطائرات بدون  االأوىل من  الدفعة  االإ�رشائيلي ت�شلم  اأن اجلي�ص   ،2005/3/31

األبيت معراخوت  اأنتجتها �رشكة  التي   Skylark طيار من طراز �شكاي الرك 

ال�شخ�شية  طيار،  بدون  الطائرات  و�شتتيح  االإ�رشائيلية.   Elbit Maarahot

اجلي�ص  واأعلن   .
88

التلة وراء  ا�شتخبارية  مهام  تنفيذ  احلجم،  و�شغرية 

طراز  من  طيار  دون  من  طائرات  ا�شتخدام  عن   ،2005/9/19 يف  االإ�رشائيلي 

ماحت�ص القادرة على البقاء يف اجلو الأكرث من اأربعني �شاعة؛ وزّودها بعيون 

 .
89

اإلكرتونية متطورة، ويقدر حجم ال�شفقة باأكرث من خم�شني مليون دوالر
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برئي�ص  خا�شة  اإ�رشائيلية  وزارية  جلنة  �شادقت   ،2010/9/17 ويف 

على   ،Ehud Barak باراك  اإيهود  الدفاع  ووزير  نتنياهو  بنيامني  احلكومة 

.
�شفقة ل�رشاء طائرة ال�شبح من طراز اأف-9035

ويف 2010/12/23، احتفل �شالح اجلو االإ�رشائيلي ر�شمياً با�شتيعاب اأول 

وقالت   ،
91Eitan اإيتان  طراز  من  طيار  بدون  احلديثة  الطائرات  من  �رشب 

 ،2011/9/21 يف  ن�رشته  تقرير  يف   Israel Defense ديفين�ص  اإ�رشائيل  جملة 

على  تعكف  الطائرات”،  و�شناعة  الف�شائية  لل�شناعات  اإ�رشائيل  “�رشكة  اإن 

ا�شم  عليها  ويطلق  طيار،  بدون  تعمل  التي  الطائرات  من  جديد  جيل  تطوير 

الطيور اأو احل�رشات ل�شغر حجمها، والذي قد ي�شمح بدخولها عرب النوافذ، 

عنه  ك�شفت  الذي  االآخر  النموذج  اأما  املباين.  داخل  ب�شمت  مهماتها  لتنفذ 

 Mini بانرث   - ميني  ت�شّمى  احلجم  �شغرية  طيار  دون  لطائرة  فهو  ال�رشكة 

Panther، وهي تزن نحو 12 كغ، فيما ال يتجاوز وزن احلمولة فيها واحد كغ، 

.
92

كما يكنها التحليق مدة ت�شعني دقيقة

واأفادت جريدة جريوزاليم بو�شت يف 2012/6/13، اأّن اجلي�ص االإ�رشائيلي 

يوا�شل العمل على ت�شفري طائرات دون طيار، و�شط تخوف من اأن يح�شل 

.
93

اأعداء “اإ�رشائيل” على تقنية متكنهم من اعرتا�ص ما تر�شده

ج . �شالح البحر: 

اأهّمها  ومن  البحر،  �شالح  لت�شنيع  موؤ�ش�شات  عّدة  “اإ�رشائيل”  يف  تن�شط 

�رشكة  وهي   ،Israel Shipyards Ltd. االإ�رشائيلية  ال�شفن  اأحوا�ص  �رشكة 

حكومية مركزها مدينة حيفا، متار�ص اأن�شطة ع�شكرية ومدنية يف جمال بناء 

ال�شواريخ،  اإطالق  ومن�شات  قوارب  باإنتاج  قامت  وقد  باأنواعها،  ال�شفن 

�شطح- وال�شواريخ  ال�رشيعة،  الدورية  وزوارق  الدبابات،  اإنزال  و�شفن 

.ومما تنتجه “اإ�رشائيل” على هذا ال�شعيد: قوارب 
94Gabriel شطح جربائيل�
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املزودة  واإ�شيف،   ،Sa’ar و�شاعر  عاليا،  ال�شواريخ  اإطالق  من�شات  حتمل 

بال�شواريخ هاربون Harpoon، وجزئيل، ومدافع 76 ملم، وزوارق الدورية 

ودوتب  ونا�شال،   ،Super Dvora دفورا  و�شوبر   ،Dvora دفورا  ال�رشيعة 

.
كات، وكاترمان و�شواريخ �شطح-�شطح جربائي 1، و2، و953

جدول رقم )6(: ال�شفن والغوا�شات96

العدد�شالح البحرية

Dolphin )5الغوا�شات )دولفني

57زوارق الدوريات

15ال�شفن القتالية

املوانئ البحرية:

قاعدة حيفا: مقر اأ�شطول الغوا�شات وال�شفن القتالية و�رشية دوريات   .1

)الوحدة 914(.

 Shayetet 13 �شييطت  اخلا�شة  الوحدة  مقر   :Atlit عتليت  قاعدة   .2

)مغاوير البحر(.

قاعدة اإيالت: مقر زوارق الدوريات )الوحدة 915(.  .3

)الوحدة  الدوريات  زوارق  مقر   :)Ashdod )اأ�شدود  اأ�شدود  قاعدة   .4

.
97

)916

ت�رشين  يف  اأحرونوت  يديعوت  ذكرت  االإ�رسائيلي:  البحر  �شالح  تطوير 

من  �رشيعاً  حربياً  زورقاً  طّور  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأن   ،2005 اأكتوبر  االأول/ 

رافائيل  االإ�رشائيلية  االأبحاث  مركز  وقام  احلامي،  ا�شم  يحمل  طاقم  دون 

اأمتار وي�شتطيع  ت�شعة  يبلغ طوله  الزورق  اأن  واأو�شحت  بتطويره،   Rafael

ال�شاعة، وجمهز برادار وكامريا يكنها  االإبحار ب�رشعة �شبعني كيلومرتاً يف 

عيار  من  خفيف  بر�شا�ص  تزويده  مّت  كما  وحتديده،  الهدف  عن  البحث 

.
98

62.7 ملم ويكن جتهيزه م�شتقبالً ب�شواريخ
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 2008 مار�ص  اآذار/  يف  االإ�رشائيلي  التلفزيون  يف  الثانية  القناة  وك�شفت 

على  با�شتخدامه  االإ�رشائيلي  البحرية  �شالح  بداأ  جديد  �شالح  عن  النقاب 

�شواطئ غزة ُيدعى بروتيكتور Protector )املراقب االإلكرتوين(. وهو عبارة 

رافائيل،  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شناعات  اإنتاج  من  ماأهول  غري  قارب  عن 

يحمل بداخله لوحات مراقبة اإلكرتونية متطورة، وعلى �شطحه ر�شا�ص ثقيل، 

للماء، ويتحرك ب�رشعة ومناورة كبرية،  بارز منه كامريا م�شادة  ويف مكان 

.
99

وي�شل ثمن الربوتيكتور اإىل 300 األف دوالر

مبلغ  تخ�شي�ص  على   ،2012/8/4 يف  االإ�رشائيلية  الدفاع  وزارة  وافقت 

اأربع  على  للح�شول  االإ�رشائيلي  البحرية  �شالح  ل�شالح  دوالر  مليون   800

 IHS Jane’s Defence Weekly �شفن حربية، وذكرت جملة جينز ديفن�ص 

.
100

اأن ال�شفن �شوف ترتاوح اأوزانها بني 1,200 طن و1,300 طن

د. ال�شواريخ:

رافائيل،  موؤ�ش�شة  ال�شواريخ  �شالح  يف  الت�شنيع  موؤ�ش�شات  اأهم  من 

الدفاع،  وزارة  وتتبع  احلربية،  الو�شائل  تطوير  هيئة  باأنها  تعرف  والتي 

على  اعتماداً  جديدة  قتالية  و�شائل  وتطوير  البحث  الرئي�شي  وهدفها 

اخلا�شة  املختلفة  والربامج  اخلطط  وو�شع  املتقدمة،  التكنولوجيا 

اأو  املحلي  بالت�شميم  اإما  اإليها،  احلاجة  تربز  وتقنيات  و�شائل  بتطوير 

بت�شميمه  تقوم  ما  ت�شنع  كما  اخلارج.  من  بها  رخ�شة  على  احل�شول 

ومعدات  املوجهة،  ال�شواريخ  واأبرزها  ومعدات،  اأ�شلحة  من  وتطويره 

امل�شافات  قيا�ص  واأجهزة  االإلكرتونية،  واحلا�شبات  والت�شويب،  التوجيه 

مثل  اأر�ص-جو  اأر�ص-اأر�ص،  �شواريخ  بت�شنيع  قامت  وقد  االإلكرتونية. 

وو�شائل  اإلكرتونية،  حرب  وُنُظم  توجيه،  وُنُظم   ،Shavit-2 اأو   2 �شافيت 

.
101

ذكية وقنابل  م�شادة،  اإلكرتونية  حرب 
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 French الفرن�شية  البال�شتية  ال�شواريخ  منتجاتها:  اأهم  ومن 

اأريحا  طراز  منها  واأنتجت   ،Ballistic Missile )MD 620-MD 660(

2,700 كم. كما  اإىل  االأخرية منها  و3(، والتي و�شل مدى  و2،   1(  Jericho

ال�شاروخ  واأنتجت  القارات  عابرة  ال�شواريخ  حاجز  “اإ�رشائيل”  عربت 

 Harpoon كروز  هاربون  اجلوالة  وال�شواريخ  كم،   4,500 �شافيت 

واملدافع  دولفني  طراز  من  االأملانية  غوا�شاتها  به  ت�شلح  الذي   ،Cruise

باراك  املدى  اأر�ص-جو ق�شري  للطائرات وال�شاروخ  امل�شادة  والر�شا�شات 

 Hawk هوك  اأر�ص-جو  ال�شواريخ  على  حت�شينات  اأدخلت  كما   .Barak

missile، و�شابرال Shapral، وطورت “اإ�رشائيل” و�شائل متعددة ملواجهة 

�شملت  التي  حوما،  اخلطة  اإطار  يف  وذلك  العربية؛  البال�شتية  ال�شواريخ 

.
102

ال�شواريخ حيت�ص بالتعاون مع الواليات املتحدة

اأهم اأنظمة الدفاع امل�شادة لل�شواريخ يف اجلي�س االإ�رسائيلي:

وقذائف  �شواريخ  على  رداً  ت�شميمه  مّت  نظام  هو  احلديدية:  القبة   .1

ال�شواريخ  اأماكن  حتديد  من  ويتمكن  غزة،  قطاع  من  تطلق  هاون 

التتبع،  رادارات  هي:  رئي�شية  عنا�رش  ثالثة  من  ويتاألف  الواردة؛ 

القبة  بناء  اتخذ قرار  ال�شواريخ، وقد  اإطالق  امل�شغل، ووحدة  ومقعد 

. وترتاوح تكلفة ال�شاروخ االعرتا�شي املوجه 
احلديدية �شنة 1032007

بالليزر وامل�شمى تامري، والذي ت�شتخدمه القبة احلديدية، ترتاوح بني 

.
104

30 و50 األف دوالر

العرتا�ص  م�شممة  اأمريكية،  اأر�ص-جو  �شواريخ  هي  باتريوت:   .2

نظام  ت�شميم  ومّت  املدى.  وبعيدة  متو�شطة  وال�شواريخ  الطائرات 

قواعد  اأربع  على  حتتوي  ثابتة  قاذفة  وي�شمل:   ،1960 �شنة  باتريوت 

ع�شب  ت�شّكل  التي  التحكم  وحمطة  ال�شوئي،  امل�شح  رادار  اعرتا�ص، 

.
105

النظام
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تطويره  مّت  البالي�شتية،  لل�شواريخ  امل�شاد  الدفاع  نظام  هو  حيت�س:   .3

نظام  وهو   ،2000 �شنة  منذ  ويعمل  املتحدة  الواليات  مع  بالتعاون 

حيت�ص  ل�شاروخ  ُيكن  اأر�ص-جو.  املدى  طويل  ال�شاروخي  الدفاع 

حتى اعرتا�ص ال�شواريخ خارج الغالف اجلوي، وبالتايل منع االأ�رشار 

اجلانبية الناجتة عن االعرتا�ص. وي�شتخدم النظام تكنولوجيا متقدمة 

على  قادرة  غري  ولكنها  دقيقة؛  بطريقة  ال�شواريخ  واعرتا�ص  لتحديد 

ك�شف ال�شواريخ على مدى اأطول بدقة اأكرب. و�شالح اجلو االإ�رشائيلي 

ويكن   .
106

حيت�ص �شواريخ  نظام  عن  م�شوؤولة  خا�شة  وحدة  لديه 

تفعيل اأداء �شواريخ حيت�ص 2 لتكون اأ�رشع يف الر�شد بوا�شطة طائرات 

من دون طيار، حيث حتتوي على جم�شات فائقة الدقة تعمل بالتكامل 

دجمها  يكن  كما   ،X-Band باند  اأك�ص  العمالق  االأمريكي  الرادار  مع 

.
107

بنظام ال�شواريخ االعرتا�شية باتريوت

مهمتها   ،3 حيت�ص  �شواريخ  ت�شم  دفاعية  منظومة  العليا:  الطبقات   .4

دخولها  قبل  اأي  كم؛  مئة  ارتفاع  على  البالي�شتية  ال�شواريخ  اعرتا�ص 

.
108

الغالف اجلوي، تعمل بالتناغم مع الرادار العمالق اأك�ص باند

�شاروخي  نظام   :Anti-Ballistic Missile System-Thaad ثاد   .5

ال�شواريخ  وتفجري  املناورة  على  وقادر  ال�رشعة  فائق  اأمريكي، 

البالي�شتية خارج الغالف اجلوي وداخله، اإ�شافة العرتا�شه اأي �شالح 

للدمار ال�شامل يدخل يف م�شاره. ويتّم اإطالقه من البحر واجلو، ويكن 

.
109

دجمه بنظام باتريوت

دفــاعــي  نظــام   :Magic Wand system ال�شــحـريــة  الـعـ�شــا   .6

اإ�رشائيلي م�شرتك، يعمل بالليزر، وهو م�شاّد لل�شواريخ   - اأمريكي 

.
110

البالي�شتية الق�شرية املدى وال�شواريخ التقليدية بعيدة املدى

اإ�رشائيلي   - اأمريكي  دفاعي  نظام   :David’s Sling داود  مقالع   .7

.
111

خم�ش�ص العرتا�ص ال�شواريخ املتو�شطة والق�شرية املدى
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جوية  دفاعات  عن  عبارة  هو   :Phalanx CIWS فاالنك�س  نظام   .8

ر�شا�شة اأمريكية ال�شنع ت�شعى “اإ�رشائيل” ل�رشائه؛ ومل حت�شل عليه 

اأو �شانتوريون هي مدافع م�شممة  اإىل وقت كتابة التقرير، وفاالنك�ص 

اخرتاق  ذات  طلقة  اآالف  اأربعة  ُتطلق  املدى،  ق�شرية  ال�شواريخ  �شّد 

ال�شظايا  �شقوط  ومتنع  املهاجم  ال�شاروخ  تفتت  حيث  عاٍل،  وتفجري 

ال�شخمة منه فوق املناطق االآهلة، يطلق عادة من البوارج احلربية، وهو 

.
112

قيد التطوير لي�شتخدم من الرب يف حماية املن�شاآت احل�شا�شة

عالية  ليزر  اإ�شعاعات  يطلق  جهاز  هو   :Sky guard ال�شماء  حرا�س   .9

والقذائف   Katyusha كاتيو�شا  ك�شواريخ  الطائرة  االأهداف  نحو 

لبنان  على  العدوان  بعد  تفعيله  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأعاد  وقد  املدفعية. 

.
�شنة 1132006

هـ. ال�شالح االإلكرتوين )االإنرتنت(:

يف 2010/6/23، ذكرت يديعوت اأحرونوت، اأن رئي�ص جهاز اال�شتخبارات 

الع�شكرية يف اجلي�ص االإ�رشائيلي عامو�ص يدلني Amos Yedlin قام بت�شكيل 

ملواجهة  وذلك   ،8,200 عليها  اأطلق  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  من  جديدة  وحدة 

لتكون  االإ�رشائيلية،  للمواقع  الهاكرز  اخرتاق  واإمكانية  االإنرتنت  اأخطار 

الوحدة  مل�شوؤول  م�شوؤوليتها  واأ�شند  اال�شتخبارات،  جهاز  م�شوؤولية  حتت 

.
114

التكنولوجية يف جهاز اال�شتخبارات

ويف 2011/2/10، اأعلنت اإذاعة اجلي�ص االإ�رشائيلي، اأن قيادة اجلي�ص �شكلت 

وحدة قتالية جديدة متخ�ش�شة بالتعامل مع الراأي العام املحلي والعاملي، عرب 

 ،
115youtube وموقع اليوتيوب twitter وتويرت facebook شبكات الفي�شبوك�

وقالت �شحيفة جريوزاليم بو�شت، اإن اجلي�ص االإ�رشائيلي جند ما يقارب 300 

 .
116

من خرباء احلوا�شيب )قرا�شنة( ملواجهة حرب اإلكرتونية حمتملة
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نظام  عن   ،2012/5/2 يف  االإ�رشائيلية،  الع�شكرية  الرقابة  وك�شفت 

ال�شبكات االجتماعية  املرئية والن�شية يف  املعلومات  تكنولوجي جديد ملراقبة 

. ويف 2012/5/11، قام اجلي�ص االإ�رشائيلي 
117

مثل في�شبوك وتويرت ومدونات

االإنرتنت”،  حروب  على  “متدربني  لتخريج  درا�شية  حلقة  اأول  با�شتكمال 

واملتخرجون، البالغ عددهم ثالثون �شخ�شاً، �شيتمركزون يف خمتلف فروع 

اجلي�ص االإ�رشائيلي املختلفة، لالإ�رشاف على �شبكة احلا�شوب، وملنع الهجمات 

على االإنرتنت. 

وجتدر االإ�شارة هنا اإىل اأن ق�شم االإنرتنت يف اجلي�ص االإ�رشائيلي يتبع الق�شم 

.
118

�شي 41 اأو C 41 امل�شوؤول عن ر�شد ومنع اخرتاق ال�شبكات الع�شكرية

6. امليزانية الع�شكرية االإ�رسائيلية:

احلكومة  اأقّرتها  التي  الع�شكرية  املوازنة  بلغت   2004 �شنة  يف 

10.88 مليارات دوالر(. ويف اأواخر اآب/  46.8 مليار �شيكل )نحو  والكني�شت 

�شارون  اأريل  اأن  “اإ�رشائيل”  يف  الدولة  مراقب  ك�شف   ،2005 اأغ�شط�ص 

ملبيعات  �شخمة  مداخيل  باإخفاء  قاما  موفاز  دفاعه  ووزير   Ariel Sharon

اأو  احلكومة  علم  دون  الع�شكرية  امليزانية  اإىل  وحتويلها  وغريها،  االأ�شلحة 

وزارة املالية وهي مبالغ و�شلت اإىل 11.7 ملياراً )نحو 2.6 مليار دوالر( مما 

. ويف �شنة 2005 
119

رفع امليزانية اإىل 58.5 مليار �شيكل )نحو 13 مليار دوالر(

اأي  االإ�رشائيلية،  امليزانية  من   %18 نحو  الر�شمية  الع�شكرية  املوازنة  بلغت 

.
120

نحو 10.45 مليار دوالر

امليزانية  بلغت  فقد  االإ�رشائيلية  املركزية  االإح�شاء  دائرة  وح�شب 

)نحو  �شيكل  مليار   50.6 جمموعه  ما   2006 ل�شنة  االإ�رشائيلية  الع�شكرية 

الع�شكرية  امليزانية  اأن  االأخبار  تناقلت  وقد   ،
121

دوالر( مليار   11.35

حتدثت  كما  االإ�رشائيلي،  التاريخ  يف  االأكرب  كانت   2007 ل�شنة  االإ�رشائيلية 
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مّت  اأن  بعد  الع�شكرية،  امليزانية  بزيادة  قامت  احلكومة  اأن  عن  اإ�شارات  عن 

.
122Knesset اإقرارها ر�شمياً من الكني�شت 

التابعة  االقت�شادية   The Marker ماركر  ذي  �شحيفة  ك�شفت  وقد 

يوفال  املالية  وزير  اأن   ،2010/4/18 يف  االإ�رشائيلية  هاآرت�ص  ل�شحيفة 

باراك،  اإيهود  الدفاع  وزير  مع  �رشياً  اتفاقاً  اأبرم   Yuval Steinit �شتاينت�ص 

املقبلني،  العامني  يف  دوالر  مليون   188 بنحو  تراكمياً  وزارته  ميزانية  لزيادة 

17 مليار دوالر �شنوياً، من بينها  اإن ميزانية احلرب املبا�رشة �شتبلغ  وقالت 

ثالثة مليارات دوالر قيمة الدعم االأمريكي ال�شنوي املبا�رش، وح�شب ما ن�رش، 

االإ�رشائيلي  الدفاع  وزارة  ميزانية  بزيادة  يق�شي  ال�رشي  االتفاق  فاإن 

188 مليون دوالر يف ميزانية �شنة 2011، ولتبقى كما هي �شنة 2012 لتزيد  بـ 

مببلغ مطابق اآخر، وبذلك ترتفع امليزانية من 13.6 مليار دوالر �شنة 2010 

.
اإىل نحو 14 مليار دوالر �شنة 1232012

كان القلق واالرتباك وا�شحاً على ال�شلوك االإ�رشائيلي عندما بداأت الثورات 

ت�شونامي  باأنه  حدث  ما  اإ�رشائيليون  قادة  وو�شف  العربية،  الدول  بع�ص  يف 

، وقد دفع 
�شيا�شي ح�شب ما ذكر وزير الدفاع اإيهود باراك يف 1242011/3/8

الع�شكرية  امل�شاعدات  يف  زيادة  تطلب  قد  “اإ�رشائيل”  اإن  للقول  باراك  ذلك 

املقبلة  ال�شنوات  خالل  دوالر  مليار  بع�رشين  املتحدة  الواليات  من  واالأمنية 

الدفاع  . كما طلبت وزارة 
125

العربي العامل  املتالحقة يف  االأحداث  للتعامل مع 

)نحو  �شيكل  مليارات  خم�شة  بنحو   2011 ل�شنة  املعتمدة  ميزانيتها  يف  زيادة 

.
126

1.4 مليار دوالر(

اأ�شالً  ة  املقرَّ االإ�رشائيلية  الع�شكرية  امليزانية  اأن  اإىل  املالحظة  وجتدر 

، بينما 
127

14.95 مليار دوالر( 53.5 مليار �شيكل )نحو  2011 كانت  ل�شنة 

�شيكل  مليار  �شتني  نحو   2012 ل�شنة  اأ�شالً  املقرة  الع�شكرية  امليزانية  بلغت 
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يف  املال  جلنة  قررت   2011/12/21 ويف   .
128

دوالر( مليار   15.9 )نحو 

)حوايل  �شيكل  مليون   780 قدره  مببلغ  اجلي�ص،  موازنة  زيادة  الكني�شت 

217 مليون دوالر(، لت�شل خالل �شنة 2012 اإىل 60.7 مليار �شيكل )حوايل 

�شيكل  مليار   59.93 تبلغ  اأن  املقرر  من  كان  بعدما  دوالر(،  مليار   16.96

ميزانية  زيادة  مّت   ،2011/12/28 ويف   .
129

دوالر( مليار   16.74 )حوايل 

ثاين  يف  دوالر(،  مليون   466 )حوايل  �شيكل  مليار   1.67 بـ  الدفاع  وزارة 

.
130

اأ�شبوع زيادة خالل 

اأن  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  اأعلن   ،2012/1/8 ويف 

2012 ملواجهة زيادة  6% يف �شنة  “اإ�رشائيل” �شتعزز االإنفاق الدفاعي بنحو 

حالة عدم اال�شتقرار باملنطقة؛ الأنه يرى اأنه من اخلطاأ، “بل وخطاأ كبري”، اأن 

يتّم تقلي�ص ميزانية الدفاع. وبذلك فاإن “اإ�رشائيل” اأنفقت ثالثة مليارات �شيكل 

اإ�شافية )حوايل 797 مليون دوالر( على الدفاع يف �شنة 2012.

ووزارة  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  قيادة  تقدمت   ،2012 يونيو  حزيران/  ويف 

اإىل رئي�ص الوزراء، بنيامني نتنياهو، لزيادة امليزانية الع�شكرية  الدفاع بطلب 

مببلغ 15 مليار �شيكل )نحو اأربعة مليارات دوالر اأمريكي(، اأي ما يعادل %25 

من امليزانية الع�شكرية؛ وذلك بدعوى “�شّد االحتياجات الطارئة الناجمة عن 

فوز ممثل االإخوان امل�شلمني حممد مر�شي بالرئا�شة امل�رشية، وت�رشيحاته 

.Camp David ”131
حول اإعادة النظر يف اتفاقيات كامب ديفيد

اأن ما   ،2013/2/14 وذكر تقرير لدائرة االإح�شاء املركزية االإ�رشائيلية يف 

ت�رشفه “اإ�رشائيل” على جي�شها، ن�شبة للناجت املحلي االإجمايل لديها، ي�شل اإىل 

�شتة اأ�شعاف ما ت�رشفه دول �شناعية، وقالت الدائرة اإن ح�شة “االأمن” من 

املوازنة العامة بلغت يف ال�شنوات االأخرية نحو 16.5% من امليزانية ال�شنوية، 

املحلي  الناجت  من   %6.7 ي�شكل  ما  وهو  دوالر،  مليار   17.5 قرابة  يعني  ما 
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اجلي�ص  على  ال�رشف  ميزانيات  التقرير  ي�شمل  وال  “اإ�رشائيل”.  يف  االإجمايل 

يف املناطق الفل�شطينية واال�شتيطان واالأمن الذي ي�شل اإىل 30% من امليزانية 

 .
132

العامة

جدول رقم )7(: املوازنة الع�شكرية االإ�رسائيلية 1332012-2000

املوازنة )باملليون دوالر(املوازنة )باملليون �شيكل(ال�شنة

200039,5879,709

200141,7889,936

200248,95710,333

200346,35010,191

200443,9889,814

200545,73910,192

200649,54611,118

200749,20211,977

200851,32814,306

200948,92112,440

201050,92113,641

201153,50214,953

201260,00015,944

وك�شفت رئا�شة اأركان اجلي�ص االإ�رشائيلي عن تكلفة حتريك كل نوع من 

يهو�شع  يو�شي  اأحرونوت،  ليديعوت  الع�شكري  املرا�شل  ون�رش  االأ�شلحة، 

حمدود  “جي�ص  عنوان  حتت  الت�شعرية  عن  تقريراً   Yossi Yehoshua

:
134

ال�شمان”. يو�شح اجلدول التايل هذه التكلفة
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جدول رقم )8(: تكلفة حتريك االأ�شلحة ح�شب النوع

بالدوالر االأمريكيبال�شيكلتكلفة حتريك ال�شالح

35 األف130 األف�شاعة حتليق لطائرة اأف-15

36 األف134,800�شاعة حتليق طائرة اأف-16

Tamir 62 األف230 األفاإطالق �شاروخ تامري

2,230603�شاعة حتريك دبابة مريكافا 1

3,660989�شاعة حتريك دبابة مريكافا 3

4,3001,162�شاعة حتريك دبابة مريكافا 4

3.2 مليون12 مليونمناورة ت�شتمر اأربعة اأيام للواء دبابات مريكافا

24 األف90 األفاإعداد جندي املدرعات

2 مليون7.3 مليونمناورة لواء م�شاة

1.380.4طلقة من عيار 5.56 

دوالر3.73طلقة القنا�س

7019قنبلة دخانية ملونة

10528.4�شاعة حتريك ناقلة جند مدّرعة

960259.5ناقلة مدّرعة من طراز اأخزريت

2,145579.7اإطالق قذيفة من مدفعية ملكة املعركة

6,1001,649اإطالق قذيفة من مدفع منت�س

7,5112,030قذيفة االإنارة

1.2 مليون4.6 مليونمناورة قوة مدفعية

5.9 مليون22 مليونمناورة فرقة يف ال�شمال

123 األف442.7 اآالفتكلفة اجلندي النظامي خالل �شنة

6 اآالف21,885 األفتكلفة جندي اخلدمة االإلزامية خالل �شنة



اجلي�ش الإ�سرائيلي 2012-2000

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات47

ثالثًا: العالقات الإ�سرائيلية الع�سكرية اخلارجية

يتمتع قطاع ال�شناعات الع�شكرية يف “اإ�رشائيل” بخربات متقدمة مرتاكمة، 

اإىل  “اإ�رشائيل”. فباالإ�شافة  اأهم القطاعات ال�شناعية يف  جعلت منه واحداً من 

ت�شكل  املتطورة،  االأ�شلحة  من  بالعديد  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  قطاعات  تزويد 

�شادراته اإحدى ركائز العالقات الع�شكرية اخلارجية، وتدّر على “اإ�رشائيل” 

مليار   14 نحو  ال�شناعات  هذه  �شادرات  تعادل  حيث  الدوالرات،  مليارات 

الدول امل�شدرة  الرابع يف قائمة  املركز  “اإ�رشائيل”  . واحتلت 
135ً

دوالر �شنويا

لالأ�شلحة يف العامل يف �شنة 2010.

االإ�رشائيلية قامت منذ عدة �شنوات  الدفاع  اأن وزارة  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

يف  جرناالت  ت�شم  العامل،  م�شتوى  على  ال�شالح  لت�شويق  �شبكة  بتاأ�شي�ص 

وتعني  حهنيت،  حود  ا�شم  عليها  واأطلقت  ومقاولني،  و�شما�رشة  اجلي�ص 

.
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بالعربية راأ�ص الرمح

وقال تقرير �شادر عن جممع ال�شناعات الع�شكرية احلربية االإ�رشائيلية 

خم�ص  خالل  ارتفعت  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شادرات  اإن   ،2011/6/16 يف 

�شنوات بن�شبة 105%، لت�شل يف �شنة 2010 اإىل 7.2 مليار دوالر، يف حني اأن 

خم�ص  خالل  ارتفعت  االحتالل  جلي�ص  فيها  مبا  الع�شكرية،  املبيعات  جممل 

�شنوات بن�شبة 88%. وقال التقرير، اإن جممل مبيعات ال�شناعات الع�شكرية 

االإ�رشائيلية ارتفعت يف �شنة 2010 بن�شبة 3% مقارنة ب�شنة 2009، لت�شل اإىل 

م�شتوى 9.6 مليار دوالر، بعد اأن كانت يف �شنة 2005 حوايل خم�شة مليارات 

دوالر، اأي زيادة بن�شبة 88%، وهي مبيعات ت�شمل ما يباع جلي�ص االحتالل 

.
137

االإ�رشائيلي

يف  �شجلت  فقد  اخلارج،  اإىل  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شادرات  اأما 

�شنة 2010 زيادة بن�شبة 3.4% مقارنة مع �شنة 2009، لت�شل اإىل م�شتوى
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2005 حوايل  ال�شادرات يف �شنة  اأن كان حجم  7.2 مليار دوالر، وهذا بعد   

3.5 مليارات دوالر. واأعلنت ال�رشكات االأربع الكربى لل�شناعات الع�شكرية، 

على  تنفذ  دوالر  مليار   19 حوايل  بقيمة  �شفقات   2010 �شنة  يف  اأبرمت  اأنها 

دوالر  مليار   17.3 بحجم  �شفقات  مقابل  وهذا  املقبلة،  ال�شنوات  مدى 

.
1382009 �شنة  يف 

وجتدر االإ�شارة اإىل اأن عالقة “اإ�رشائيل” الع�شكرية اخلارجية ال تقوم على 

حيث  للطرفني؛  الفائدة  حتقق  اأنها  اإال  معها،  تتعاون  التي  الدول  بني  التماثل 

تنوعت هذه العالقة ما بني الداعم، التن�شيق، والتجارة... .

الدولة  “اإ�رشائيل” وتاأ�شي�ص جي�شها، حاولت  منذ االإعالن عن قيام دولة 

العربية اإقامت عالقات ع�شكرية مع العديد من الدول املتقدمة، بهدف احلفاظ 

على التفوق الع�شكري االإ�رشائيلي يف املنطقة العربية، وعلى راأ�ص هذه الدول 

الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا وفرن�شا. 

اال�شرتاتيجي  والتحالف  الع�شكرية  العالقات  من  “اإ�رشائيل”  وت�شتفيد 

تزويد  عرب  املبا�رشة،  الع�شكرية  امل�شاعدات  خالل  من  املتحدة،  الواليات  مع 

التعاون  خالل  من  اأو  مقابل،  بدون  املتقدم  الع�شكري  بالعتاد  “اإ�رشائيل” 

الثنائي يف جمال التكنولوجيا الع�شكرية، اأو من خالل بيع “اإ�رشائيل” الأحدث 

�شمني  اتفاق  اإطار  يف  املنطقة.  لدول  غالباً  ببيعها  ي�شمح  ال  والتي  االأ�شلحة، 

واحلفاظ  لـ“اإ�رشائيل”  القومي  االأمن  ل�شمان  املتحدة  الواليات  يدفع  ودائم 

على تفوقها الع�شكري يف املنطقة. 

�شيغ  ثالث  عرب  االأمريكية  امل�شاعدات  من  “اإ�رشائيل”  ا�شتفادت  وقد 

تتعلق  والثانية  اخلارجية،  الع�شكرية  املبيعات  برنامج  اأولها  االأ�شلحة:  لنقل 

للقطع  فمخ�ش�شة  الثالثة  ال�شيغة  اأما  املبا�رشة،  التجارية  املبيعات  بربنامج 

.
139

الزائدة الدفاعية 
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اإن كرثة هذه االتفاقات جعلت من “اإ�رشائيل” اأكرب متلٍق تراكمي للم�شاعدات 

 1976 �شنتي  بني  وكانت  الثانية،  العاملية  احلرب  منذ  االأمريكية  اخلارجية 

ن�رشتها  اإح�شائية  وت�شري   ،
140

امل�شاعدات لهذه  �شنوي  متلق  اأكرب  و2004 

 The Christian Science Monitor مونيتور  �شاين�ص  كري�شتيان  جريدة 

االأمريكية اإىل اأن “اإ�رشائيل” كلفت الواليات املتحدة خالل الفرتة 2002-1973 

. وُقدر الدعم االأمريكي الع�شكري لـ“اإ�رشائيل” 
141

ما قيمته 1.6 تريليون دوالر

االإ�رشائيلي، و4% من ميزانية احلكومة  االإجمايل  املحلي  الناجت  1.5% من  بـ 

.
142

االإ�رشائيلية، و24% من النفقات االأمنية

االبن  بو�ص  جورج  االأ�شبق  االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  وتو�شلت 

George W. Bush واحلكومة االإ�رشائيلية اإىل اتفاق على برنامج م�شاعدات 

اأمريكية لـ“اإ�رشائيل” مدته ع�رش �شنوات بقيمة ثالثني مليار دوالر، ين�ّص على 

رفع املخ�ش�شات �شنوياً، ووفقاً لذلك ترتفع منحة التمويل الع�شكري ب�شكل 

3.1 مليارات من  اإىل نحو   2009 2.55 مليار دوالر �شنة  تدريجي لتنتقل من 

.
�شنة 2013 حتى �شنة 1432018

جدول رقم )9(: الدعم الع�شكري املعتمد يف امليزانية االأمريكية 

لـ“اإ�رسائيل” خالل 1949-2012 باملليون دوالر144

الدعم الع�شكريال�شنةالدعم الع�شكريال�شنةالدعم الع�شكريال�شنة

1996-194929,014.920022,04020082,380

19971,80020033,086.420092,550

19981,80020042,147.320102,775

19991,86020052,202.220113,000

20003,12020062,25720123,075

20011,975.620072,34020133,100

67,423.4املجموع
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مليار   24 من  اأكرث  املتحدة  الواليات  خ�ش�شت   2009-2000 الفرتة  ويف 

“اإ�رشائيل”  اأنفقتها  5.25 مليار  الت�شلّح االإ�رشائيلي، منها حوايل  دوالر لدعم 

. ووّقعت “اإ�رشائيل” اتفاقيات نقل االأ�شلحة 
145

على �شناعة اأ�شلحتها املحلية

بينها وبني الواليات املتحدة االأمريكية يف 2004-2011 بقيمة 7.7 مليار دوالر. 

يف  املتحدة  الواليات  من  “اإ�رشائيل”  ا�شتلمتها  التي  االأ�شلحة  وكانت 

.
146

2004-2011 بقيمة 9.5 مليار دوالر

جمموع  رفع  اإ�شافياً  دعماً   ،2011 �شنة  يف  املتحدة  الواليات  واأقرت 

�شنة  خالل  دوالر  مليارات   3.444 لـ“اإ�رشائيل”  الع�شكرية  م�شاعداتها 

دعمها  فوق  اإ�شافياً،  دعماً   2012 �شنة  ميزانية  يف  اأقرت  كما   .
1472011

االأمريكي  الدعم  مليون دوالر، وبذلك يكون جمموع   235.7 املعتاد، مقداره 

.
لـ“اإ�رشائيل” 3.331 مليارات دوالر حتى اآذار/ مار�ص 1482012

اإن�شائها.  منذ  كبرياً  ع�شكرياً  دعماً  “اإ�رشائيل”  اإىل  اأملانيا  تقدم  كما 

الدول  بني  الرابع  املركز  و2000   1999 بني  ما  “اإ�رشائيل”  واحتلت 

امل�شتفيدة عرب دولة  الدول  االأول يف  االأملانية، واملركز  لالأ�شلحة  امل�شتوردة 

ال�شادرات  قيمة  جممل  من  اأملانيا  ح�شة  كانت   ،2001 �شنة  ويف   .
149

ثالثًة

االأملانية  ال�شادرات  قيمة  وكانت   .%47 لـ“اإ�رشائيل”  االأوروبية  الع�شكرية 

يف   )
150

دوالر مليار   6.27 )نحو  اأملاين  مارك  مليار   11.18 ثالثة  دولة  عرب 

.
1512001-1995 الفرتة 

واالأمن  ال�شالم  حول  واالإعالم  البحوث  جمموعة  اأعدته  تقرير  واأ�شار 

�شنة  خالل  لـ“اإ�رشائيل”  االأملانية  املبيعات  قيمة  اأن  اإىل  بروك�شل،  يف  )كريب( 

والعتاد  ال�شالح  حجم  و�شل  وقد   .
152

يورو مليون   28 نحو  بلغت   2007

الع�شكري االأملاين املُ�شلّم لـ“اإ�رشائيل” اإىل اأعلى م�شتوياته يف �شنة 2009-2008، 

2010 على �شفقة قدرها مليار يورو  واتفق الطرفان يف كانون الثاين/ يناير 

.
154

)
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)نحو 1.33 مليار دوالر
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الفرن�شية  الطائرات  بف�شل  “اإ�رشائيل”  انت�رشت   1967 �شنة  حرب  يف 

اآنذاك. ثم جاءت  االإ�رشائيلي  التي كان يتلكها اجلي�ص  الربيطانية  والدبابات 

رئي�ص  حظر  اأن  بعد  العالقات،  يف  رئي�شية  حتول  نقطة  لت�شهد   1973 �شنة 

لـ“اإ�رشائيل”  االأ�شلحة  Edward Heath بيع  اإدوارد هيث  الوزراء الربيطاين 

“اإ�رشائيل” وجهتها  امل�شاركة يف احلرب. ومنذ ذلك احلني، حولت  والدول 

االأ�شلحة  ت�شدير  اأن  غري   .
155

االأمريكية املتحدة  الواليات  على  واعتمدت 

حلقوق  العربية  املنظمة  قالت  حيث   ،
156

ا�شتمر لـ“اإ�رشائيل”  الربيطانية 

ذات  ومكونات  حربية  معدات  ت�شّدر  لندن  اإن  بريطانيا،  يف  االإن�شان 

قطاع  على  العدوان  يف  االأبرياء  باأرواح  الفتك  يف  اأ�شهمت  ع�شكري  طابع 

2012/11/29، اتهمت منظمات حقوقية وحركات  ؛ ويف 
1572009-2008 غزة 

وتوريد  ت�شنيع  يف  بالتواطوؤ  بريطانية  �رشكات  االأ�شلحة  ل�شناعة  مناه�شة 

يف  “اإ�رشائيل”  ا�شتخدمتها  التي  االأمريكية  اأف-16  لطائرات  حربية  مكونات 

.
هجومها على قطاع غزة �شنة 1582012

قررت  عندما  مطلقة  ب�رشية  بداأ  فقد  الفرن�شي  االإ�رشائيلي  التعاون  اأما 

، وبعدها 
احلكومة الفرن�شية تزويد “اإ�رشائيل” مبفاعل نووي �شنة 1591955

ديغول  اجلرنال  فر�ص  حيث   ،1967 حرب  بعد  م�شتوياتها  اأدنى  اإىل  و�شلت 

زخمها  ا�شتعادت  ثم  “اإ�رشائيل”،  اإىل  الفرن�شية  االأ�شلحة  مبيعات  على  حظراً 

يف عهد فران�شوا ميرتان François Mitterrand، ويف عهد نيكوال �شاركوزي 

اأن  اأعدته جمموعة كريب يف بروك�شل،  اأكد تقرير  Nicolas Sarkozy، حيث 

بلغت   2007 �شنة  خالل  ال�شالح  من  لـ“اإ�رشائيل”  الفرن�شية  املبيعات  قيمة 

.
160

نحو 127 مليون يورو

ت�شعينيات  يف  و“اإ�رشائيل”  تركيا  بني  الع�شكرية  العالقات  ازدهرت 

اإذ مّت التوقيع على العديد من االتفاقيات اخلا�شة بالتعاون  القرن الع�رشين، 

الرتكية  اجلوية  املجاالت  وفتح  امل�شرتكة  املناورات  اإجراء  ومنها  الع�شكري، 
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لتدريب الطائرات االإ�رشائيلية، بعد اأن بداأت تل اأبيب بتحديث الطائرات الرتكية 

االتفاقيات  من  العديد  على  الطرفان  وّقع  كما  واأف-15.  اأف-16  طراز  من 

املبدئية لت�شنيع �شواريخ حيت�ص ودبابات مريكافا االإ�رشائيلية ومروحيات 

.
161

اإ�رشائيلية رو�شية يف تركيا

االأ�شا�شي  اجلزء  ال�شيني   - االإ�رشائيلي  الع�شكري  التعاون  ي�شكل  كما 

التكنولوجيا  اأن  يف  اأهميته  وتكمن  الطرفني،  بني  التجاري  التبادل  من  واملهم 

تكنولوجيا  لنقل  اخللفية  البوابة  ت�شكل  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  وال�شناعة 

مهماً  مالياً  مورداً  كونها  عن  ف�شالً  ال�شني،  اإىل  والغربية  االأمريكية  ال�شالح 

جلنة  اأ�شدرته  للكوجنر�ص  تقرير  يف  جاء   ،2002 �شنة  ففي  لـ“اإ�رشائيل”. 

“اإ�رشائيل”  اأن  املراجعة االأمنية واالقت�شادية بني الواليات املتحدة وال�شني، 

ال�شحافة  اأن  كما   ،
162

رو�شيا بعد  لل�شني  لالأ�شلحة  م�شدر  اأكرب  ثاين  تعدُّ 

1.25 مليار  اأ�شلحة بقيمة  ال�شني  تبيع  “اإ�رشائيل”  اأن  االأوروبية حتدثت عن 

دوالر �شنوياً، لكن “اإ�رشائيل” تنفي ذلك وتوؤكد اأن هذه االأرقام غري �شحيحة، 

.
163

وتّدعي اأنها تبيع اأ�شلحة دفاعية ال تتجاوز قيمتها 35 مليون دوالر

لل�شني  ال�شالح  تعليق عقود ت�شدير  “اإ�رشائيل”  2003، قررت  �شنة  ويف 

الواليات  على  خطراً  ي�شكل  �شالحاً  تبيع  لن  باأنها  املتحدة  للواليات  والتعهد 

املتحدة، لكن االتفاق مل ي�شمل حظر بيع الطائرات ال�شغرية بدون طيار من 

نهاية  يف  املتحدة  الواليات  مع  اأزمة  يف  ت�شبب  الذي  االأمر   ،RP بي  اأر  طراز 

.
�شنة 1642004

بيد اأن التعاون الع�شكري ا�شتمر بني الطرفني، ففي �شنة 2007 زار رئي�ص 

العديد  اإبرام  الزيارة  خالل  ومَتَّ  بكني؛  اأوملرت  اإيهود  االإ�رشائيلي  الوزراء 

اجلي�ص  جرناالت  من  عدد  قام   ،2010 �شنة  وفى  الع�شكرية،  االتفاقيات  من 

احلربي  االأ�شطول  قائد  قام   ،2011 مايو  اأيار/  ويف  بكني،  بزيارة  االإ�رشائيلي 
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ويف   ،
لـ“اإ�رشائيل”165 بزيارة   Wu Shengli يل  �شينغ  وو  االأدمريال  ال�شيني 

ال�شني،  باراك  اإيهود  االإ�رشائيلي  الدفاع  وزير  زار   ،2011 يونيو  حزيران/ 

ت�شني  اجلرنال  ال�شيني  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  قام   ،2011 اأغ�شط�ص  اآب/  ويف 

امل�شتوى  بهذا  �شيني  ع�شكري  لقائد  زيارة  باأول   Chen Bingde دي  بينج 

.
لـ“اإ�رشائيل”166

يف  م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث  “اإ�رشائيل”  مع  الهند  عالقات  توطدت  كما 

 United املتحد  التقدمي  التحالف  ائتالف  و�شول  بعد   ،2004 مايو  اأيار/ 

احلكم،  اإىل  الهندي،  الوطني  املوؤمتر  حزب  بقيادة   ،Progressive Alliance

لدرجة اأن “اإ�رشائيل” اأ�شبحت ب�رشعة ثاين اأكرب م�شدر لل�شالح اإىل الهند بعد 

الهند  للهند، زودت  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شادرات  . ويف مقابل 
167

رو�شيا

 .
168Dhruv طراز  من  عمودية  بطائرات   2004 �شنة  يف  االإ�رشائيلي  اجلي�ص 

مال  براأ�ص   2005 �شنة  البلدين  بني  ال�شناعية  االأبحاث  �شندوق  ن�شئ 
ُ
اأ وقد 

 David االإ�رشائيلي بالهند ديفيد دانييلي  ال�شفري  ثالثة ماليني دوالر، وقال 

Danieli، يف اآذار/ مار�ص 2007، اإنه �شيتّم م�شاعفة راأ�ص مال هذا ال�شندوق 

.
169

عدة مرات

ويف �شنة 2007 كانت “اإ�رشائيل” الدولة الثانية بعد رو�شيا يف بيع ال�شالح 

للهند، وقال م�شوؤول اإ�رشائيلي اإن بالده باعت للهند من االأ�شلحة مبعدل مليار 

2006 فقد بلغت مبيعات االأ�شلحة االإ�رشائيلية  دوالر يف كل �شنة، اأما يف �شنة 

االأ�شلحة  “اإ�رشائيل” من  اإجمايل مبيعات  1.5 مليار دوالر، من  للهند خاللها 

ما  ثلث  متثل  وهي   ،
170

2006ج �شنة  يف  دوالر  مليار   4.5 بلغ  والتي  للخارج، 

.
171

ت�شتورده الهند من االأ�شلحة من اخلارج

اإن   2007 اأغ�شط�ص  اآب/  نهاية  يف  الهندية  الدفاع  بوزارة  م�شوؤول  وقال 

. وجتزم درا�شة 
172

18 م�رشوعاً لالإنتاج احلربي امل�شرتك بني البلدين هناك 
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باأن   ،2010 مايو  اأيار/  يف  �شدرت  االإ�رشائيلي  القومي  االأمن  اأبحاث  ملعهد 

اإعداد  �شبقتا  اللتني  ال�شنتني  خالل  للهند  االإ�رشائيلية  االأ�شلحة  مبيعات 

اأعلنت   ،2012/3/5 . ويف 
173ً

امللياري دوالر تقريبا الدرا�شة جتاوزت قيمتها 

وزارة الدفاع الهندية اأنها و�شعت �شت �رشكات ت�شلح على قائمتها ال�شوداء 

يف  �شالعة  كانت  ال�رشكات  هذه  اأن  للوزارة  تبني  بعدما  �شنوات،  ع�رش  ملدة 

دفع ر�شاوى كبرية لنظريتها الهندية لقاء الفوز مبناق�شات الإبرام اتفاقات 

مع الهند لبيع اأ�شلحة ومعّدات يف عهد احلكومة الهندية ال�شابقة. وا�شتهدفت 

و�رشكتني  اإ�رشائيلية،  �رشكة  بينها  من  دولية،  �رشكات  اأربع  العقوبات 

هذا  من  اخل�شائر  اأن  اإىل  االإ�رشائيلية  االأمنية  املوؤ�ش�شة  واأ�شارت  هنديتني. 

.
174

القرار قد ت�شل اإىل مليارات الدوالرات
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رابعًا: امل�ساكل والتحديات التي يواجهها 

اجلي�ش الإ�سرائيلي

1. �شعف العمق اال�شرتاتيجي:

مما ال �شّك فيه اأن عامل اجلغرافيا ال�شيا�شية، ي�شكل اإحدى العوامل التي 

يتاأثر بها االأمن االإ�رشائيلي، ال بل يعّد من التحديات الرئي�شية للنظرية االأمنية 

اجلغرايف،  الدولة  بو�شع  االإ�رشائيلي  القومي  االأمن  تاأثر  فقد  االإ�رشائيلية، 

عليها  ا�شتولت  التي  احلدود  و�شكلت  فيها،  اال�شرتاتيجي  العمق  وغياب 

االأمنية  ال�شيا�شيات  لوا�شعي  حقيقية  اأمنية  م�شكلة  حروبها،  يف  “اإ�رشائيل” 

هناك، وذلك ب�شبب طول �شواطئها وحدودها، ن�شبة اإىل امل�شاحة الربية الكلية، 

و�شيقة،  عام  ب�شكل  م�شطحة  م�شاحة  فهي  امل�شاحة،  طول  على  وعالوة 

والقدرات  ال�شناعية  واالأماكن  ال�شكانية  املراكز  من  وا�شعة  مناطق  اإن  حيث 

.
الع�شكرية يف متناول اأيدي اأعداء “اإ�رشائيل”175

وكما ت�شري املعطيات، فاإنه يحت�شد حوايل 80-90% من �شكان “اإ�رشائيل” يف 

منطقة متتد نحو 120 كم على طول ال�شاطئ بني حيفا واأ�شدود، وهذا ما ي�شكل 

الذي  ال�شيق،  اال�شرتاتيجي  العمق  نتيجة  لـ“اإ�رشائيل”  حقيقياً  اأمنياً  تهديداً 

يجتمع فيه غالبية ال�شكان يف “اإ�رشائيل”، وما ي�شكل ذلك من خ�شائر ب�رشية 

فادحة يف حال تعر�شت “اإ�رشائيل” لهجمات تطال تلك املنطقة اجلغرافية من 

“اإ�رشائيل”، االأمر الذي يحّد كثرياً من قدراتها على املناورة واحلركة، حيث اإن 

جتنب حرب تقليدية، ي�شّب يف �شالح كّل من العرب و“اإ�رشائيل”، اإذ اإن نتائج 

احلرب ال�شلبية �شتكون على اجلانب االإ�رشائيلي اأكرث بكثري منها على اجلانب 

العربي، وذلك الأ�شباب عديدة اأهمها: �شيق العمق اال�شرتاتيجي االإ�رشائيلي 

و�شاآلته، والرتكيز ال�شكاين الكثيف يف تل اأبيب وحيفا والقد�ص، حيث توجد 

 .
176

معظم االأهداف احليوية االإ�رشائيلية
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االأمنية  النظرية  مبلوري  لـ“اإ�رشائيل”  احل�شا�ص  اجلغرايف  الو�شع  دفع 

االإ�رشائيلية اإىل اال�شتنتاج والتخطيط، على اأ�شا�ص اأن “اإ�رشائيل” ال ت�شتطيع 

.
177

حتّمل حرب �شاملة على اأرا�شيها

جنوب  يف  يقع  الذي  غزة،  قطاع  من  ال�شورايخ  اإطالق  عمليات  ك�شفت 

االأرا�شي الفل�شطينية التي حتتلها “اإ�رشائيل” منذ �شنة 1948، مع�شلة �شعف 

العمق اال�شرتاتيجي ب�شكل وا�شح؛ حيث باتت م�شاألة ح�شا�شة، يح�شب لها 

القادة ال�شيا�شيون والع�شكريون االإ�رشائيليون األف ح�شاب، ومل تفلح اأغلب 

املحاوالت واالإجراءات االإ�رشائيلية ل�شّد هذه الثغرة، بداية با�شتهداف مطلقي 

ال�شواريخ، ومروراً بن�شب منظومة القبة احلديدية، و�شوالًً اإىل �شّن عدوانني 

 Cast Lead امل�شبوب  الر�شا�ص  عملية  القطاع؛  على  وا�شعني  ع�شكريني 

 .2012/11/21-14 Pillar of Defense 2009/2008، وعمود ال�شحاب

من  االإ�رشائيليون  ال�شا�شة  يحاول  التي  التفاوؤلية  النربة  من  الرغم  وعلى 

خاللها الت�شويق لنجاحات القبة احلديدية، فقد اأظهرت االأرقام وفق ما اأعلنه 

بطاريات  ا�شتطاعت  ال�شحاب،  عمود  عملية  خالل  اأنه  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص 

القبة احلديدية اخلم�ص اإ�شقاط 421 �شاروخاً فقط من نحو 1,506 �شواريخ 

اأبيب والقد�ص، وقال الرئي�ص  اإىل تل  ، و�شل بع�شها 
178

اأطلقت من قطاع غزة

لالأمن  الوزراء  رئي�ص  وم�شت�شار  االإ�رشائيلي  القومي  االأمن  ملجل�ص  ال�شابق 

القومي عوزي اأراد Uzi Arad: “اإن من يعتقد اأنه يكن حتقيق قوة ردع اأمام 

عما  يعلم  ال  فهو  ال�شواريخ،  الإطالق  حّل  اإيجاد  اأو  اإ�رشائيل،  �شّد  العمليات 

يتحدث عنه”، واأ�شاف اأراد، مبحا�رشة له يف مركز الدرا�شات واالأمن القومي 

بجامعة حيفا: “يكن احلديث عن قوة ردع فعالة فقط مع الدول النووية، اأما 

.
يف حالة املواجهات التقليدية ال يكن احلديث عن قوة ردع”179

حني  بذلك  اعرتف  قد  كان  اأوملرت  اإيهود  ال�شابق  احلكومة  رئي�ص  اأن  كما 

ع�شقالن  ق�شف  ملنع  اجلي�ص،  بيد  و�شائل  توجد  ال   :2008/3/11 يف  قال 
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اأوملرت  اأن   2008/2/22 يف  االإ�رشائيلية  االإذاعة  وذكرت   .
180

غراد ب�شواريخ 

فوجئ باأن نظام القبة احلديدية، الذي ُيفرت�ص اأن يحمي م�شتعمرة �شديروت 

وامل�شتعمرات املحيطة بقطاع غزة من ال�شواريخ الفل�شطينية، لن يكون قادراً 

يف  امل�شبوب  الر�شا�ص  عملية  تفلح  مل  كما   .
181

احلماية هذه  مثل  توفري  على 

اإيقاف اإطالق ال�شواريخ �شواء خالل العدوان اأم بعده، على الرغم من اإعطاء 

اأوملرت “تعليماته للجي�ص بالقيام بكل �شيء من �شاأنه اأن يقود اإىل وقف اإطالق 

.
القذائف والهجمات من قطاع غزة”182

 ،2006 يوليو  متوز/  يف  وقعت  التي  لبنان  على  االإ�رشائيلية  احلرب  ويف 

بال�شورايخ  االإ�رشائيلي  اال�شرتاتيجي  العمق  ا�شتهداف  من  اهلل  حزب  متكن 

املتطورة وغري املتطورة؛ حيث وقف �شالح اجلو االإ�رشائيلي عاجزاً عن منع 

الكيان يف نطاق  اإىل دخول مناطق كبرية من �شمال  اأدى  عمليات االإطالق، ما 

اال�شتهداف، و�شوالً اإىل م�شارف تل اأبيب، التي هدد احلزب بق�شفها يف حال 

تطور العدوان االإ�رشائيلي على لبنان.

مما ال �شّك فيه اأن م�شكلة العمق اال�شرتاتيجي التي يعاين منها الكيان غري 

قابلة للمعاجلة يف املدى املنظور، وعلى الرغم من تطور التكنولوجيا الع�شكرية 

التي يت�شلح بها اجلي�ص االإ�رشائيلي، اإال اأن ما ح�شلت عليه ف�شائل املقاومة يف 

قطاع غزة ولبنان من �شواريخ متطورة ن�شبياًً، اأ�شهم يف ردم الهوة الع�شكرية 

بني “اإ�رشائيل” وف�شائل املقاومة، مما عّقد مع�شلة العمق اال�شرتاتيجي اأكرث 

يف  “اإ�رشائيل”  يف  جديدة  واأهداف  م�شاحات  دخلت  االأيام  مرور  ومع  فاأكرث، 

دائرة مرمى �شواريخ الف�شائل الفل�شطينية يف غزة وحزب اهلل يف لبنان.

الرت�شانة  ت�شكله  الذي  اخلطر  من  “اإ�رشائيل”  تتخوف  ذلك  موازاة  يف 

الرت�شانة  هذه  باتت  حيث  واإيران؛  �شورية  من  كل  يف  املتطورة  ال�شاروخية 

م�شدر قلق لدى الكيان، ال �شيّما مع تقدم الربنامج النووي االإيراين بالتوازي 

مع التطوير امل�شتمر للمنظومة ال�شاروخية البال�شتية لدى طهران. 
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جبهة،  من  اأكرث  على  ي�شتعد  اأن  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  على  حمتماً  بات  لقد 

بح�شب ما اأعلن رئي�ص اأركان اجلي�ص االإ�رشائيلي بني جانت�ص يف 2012/10/22، 

حيث اأكد اأن “التطورات التكنولوجية تلزمنا باال�شتعداد جلبهات قتال جديدة 

واأمام حتديات الدائرة الثالثة، وجميعها ت�شكل خطراً يكن اأن ينفجر اأمام دولة 

اإ�رشائيل، لكني اأعرف اأنه اأمام جميع هذه التحديات يقف اجلي�ص االإ�رشائيلي 

.
م�شتعداً وقوياً وجاهزاً اأكرث من اأي وقت م�شى لتنفيذ اأية مهمة”183

2. تراجع قوة الردع:

اجليو�ص  مع  النظامية  حروبها  جميع  يف  االإ�رشائيلية  النظرية  قامت 

العربية من جهة، ومع حركات املقاومة يف فل�شطني ولبنان من جهة اأخرى، 

على ما يعرف بقدرة الردع التي توفر على “اإ�رشائيل” مهمة �شّن حرب هنا، 

�شنني  عرب  الردعية  قدراتها  عنا�رش  راكمت  وقد  هناك.  مواجهة  وخو�ص 

متوا�شلة، وجهود كبرية، وعلى جميع امل�شتويات، االأمنية والع�شكرية، مبا 

النووي. فيها 

على  الرادعة  قوتها  فر�ص  من  “اإ�رشائيل”  فيه  متكنت  الذي  الوقت  ويف 

معظم اجليو�ص العربية، فاإنها �شجلت اإخفاقاً اإثر اإخفاق يف مواجهاتها الدامية 

مع قوى املقاومة الفل�شطينية واللبنانية، وجاءت احلروب االأخرية مع حزب اهلل 

 2009/2008 خالل  غزة  قطاع  يف  الفل�شطينية  واملقاومة   ،2006 لبنان  يف 

ويف 2012 لتربهن ذلك.

تاريخياً، ركز الردع االإ�رشائيلي على �شناعة احلروب ال�شاملة التقليدية، 

وكررت  قتالها،  عن  خ�شومها  ردع  �شبيل  يف  عظمى  كقوة  الظهور  وحماولة 

هي  لكنها  “اإ�رشائيل”،  مع  حرب  بدء  اختيار  ي�شتطيعون  العرب  باأن  قولها 

وحدها من يحدد مداها و�شدتها، هادفة الإي�شال ر�شائل لهم باأال يبدوؤوا حرباً 

معها، واإال خ�رشوا الكثري.
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ويعتقد بع�ص الباحثني االإ�رشائيليني اأن “اإ�رشائيل” ف�شلت يف اإيجاد معادلة 

توجهاً  يتبنى  من  وهناك  امل�شلحة،  واملنظمات  الع�شابات  حرب  اأمام  رادعة 

راديكالياً ويقول اإنها مل متلك ردعاً كهذا على االإطالق، بل امتلكته اأمام الدول 

“اإ�رشائيل”  االأخرية مل تردع  ال�شنوات اخلم�شني  اأنه يف  العربية فقط، ويرى 

املنظمات امل�شلحة وحرب الع�شابات، ومل متنع هجوماً على االإ�رشائيليني. يف 

حني يرى اآخرون اأن مفهوم الردع االإ�رشائيلي ال يتحقق اإال بعد اأن يدفع العدو 

 Ze’ev ثمناً باهظاً ومكلفاً، ويتزعم هذا الفريق املحلل الع�شكري زئيف �شيف

واحل�شم  الردع  على  “اإ�رشائيل”  قدرة  اأن  ثالث  فريق  يرى  بينما   ،Schiff

ال�شوؤون  يف  الباحثان  الفريق  هذا  ويتزعم  املا�شي،  من  اأكرث  مقيدة  اأ�شبحت 

.
184Yair Evron ويائري عفرون Yossi Melman االأمنية يو�شي ميلمان

3. اختالل ا�شرتاتيجية نقل املعركة اإىل اأر�س العدو:

ُتعّد نظرية اجلي�ص االإ�رشائيلي على امل�شتوى اال�شرتاتيجي دفاعية، بينما 

األزم اجلي�ص  لـ“اإ�رشائيل”  اأن نق�ص العمق اال�شرتاتيجي  اإال  تكتيكه هجومي، 

اأر�ص  اإىل  املعركة  ميدان  ينقل  اأن  وعليه  ال�رشورة،  وقت  املبادرة  اتخاذ  على 

اخل�شم. 

العقيدة  وا�شعو  راأى  لـ“اإ�رشائيل”  اال�شرتاتيجي  العمق  غياب  وب�شبب 

دفاعياً  اأ�شلوباً  تتبنى  اأن  يكن  ال  “اإ�رشائيل”  اأن  االإ�رشائيلية  الع�شكرية 

املخططون  قرر  ولذلك  الزمن،  مقابل  اأرا�صٍ  عن  التخلي  على  قدرتها  لعدم 

اخل�شم  اأرا�شي  يف  تدار  اأن  يجب  احلرب  اأن  مبكرة  مرحلة  يف  الع�شكريون 

باإيجاد ما ي�شبه العمق اال�شرتاتيجي اال�شطناعي. 

يف  االنت�شار  هو  االإ�رشائيلي  التطلع  كان  االإ�رشائيلي  الكيان  قيام  منذ 

احلروب ب�رشعة، الأن احلرب الطويلة قد تعرقل “اإ�رشائيل” عن الو�شول اإىل 

.
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اأهدافها، اأو متكن دوالً عربية من الو�شول اإىل اأهدافها
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لقد ا�شتطاعت الدولة العربية تطبيق هذه النظرية منذ بداية اإن�شاء الكيان، 

بحرب  1956، مروراً  �شنة  الثالثي على م�رش  العدوان  تاأكد ذلك خالل  وقد 

هذه  اأن  اإال  بريوت،  العا�شمة  حتى  للبنان   1982 اجتياح  اإىل  و�شوالً   ،1967

من  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  ان�شحاب  مع  ابتداء  للتطبيق  قابلة  َتعد  مل  النظرية 

جنوب لبنان �شنة 2000. وقد تكر�ص هذا الرتاجع يف العدوان على لبنان متوز/ 

 ،2009/2008 غزة  قطاع  �شّد  امل�شبوب  الر�شا�ص  عملية  ويف   ،2006 يوليو 

واأخرياً يف العدوان االأخرية على القطاع عملية عمود ال�شحاب 2012.

تطور  اإىل  يرجع  النظرية  هذه  تطبيق  اإمكانية  عدم  اأن  فيه  �شكَّ  ال  مما 

االإمكانيات الع�شكرية لدى القوى التي خا�شت املعارك واحلروب �شّد اجلي�ص 

االإ�رشائيلي بعد اجتياح �شنة 1982، حتديداً لدى حزب اهلل يف لبنان وف�شائل 

املقاومة الفل�شطينية يف قطاع غزة، لقد اأحدثت هذه القوى تغيرياً تكتيكياً عملياً 

يف خطط وقواعد املواجهة الع�شكرية مع العدو االإ�رشائيلي؛ بحيث حرمته من 

ميزة االندفاع ال�رشيع الذي كانت متتاز به قوات جي�شه مدعوماً باأقوى �شالح 

جو يف منطقة ال�رشق االأو�شط؛ حيث كانت هذه القوات جتتاح اأرا�شي العدو 

بدون مقاومة حقيقية اأو منا�شبة، وبذلك كان الكيان االإ�رشائيلي ينقل املعركة 

مبا�رشة ويف وقت ق�شري اإىل اأرا�شي العدو، وبذلك يخرج من مع�شلة �شعف 

خالل  ومن  وبذلك  املا�شي  من  االأمر  هذا  اأ�شبح  رمبا  اال�شرتاتيجي.  العمق 

احلروب االأخرية مع الكيان فقد الكيان االإ�رشائيلي ميزة لطاملا جنبته الكثري 

من اخل�شائر على �شعيد اجلبهة الداخلية.

4. الف�شاد املايل واالأخالقي وال�شيا�شي: 

الذي  االإ�رشائيلي،  اجلمهور  لدى  رفيعة  مكانة  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يحتل 

والع�شكرية  االأمنية  املخاطر  من  العربية  للدولة  واحلار�ص  احلامي  َيعّده 

نواة  الع�شكرية  وجرناالته  قياداته  ت�شكل  اأخرى،  جهة  ومن  اخلارجية، 
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اجلي�ص  اإن�شاء  منذ  عقود،  مدى  فعلى  املقبلة.  االفرتا�شية  ال�شيا�شية  القيادة 

فهم  الوطني،  والنقاء  الطيبة  بال�شمعة  وعنا�رشه  قادته  يتمتع  االإ�رشائيلي، 

بعيدون يف نظر االإ�رشائيليني عن ال�شبهات على امل�شتويني ال�شخ�شي واملهني. 

من  لكثري  يبدو  ما  على  تعر�شت  الع�شكرية،  للموؤ�ش�شة  ال�شورة  هذه  اأن  اإال 

الت�شّوه واالختالل؛ جراء العديد من التجاوزات واالنحرافات التي امتدت من 

اأ�شفل الهرم القيادي حتى راأ�شه. وعلى الرغم من �شيا�شة التكتيم االإعالمي 

العليا  امل�شلحة  م�شمى  حتت  املتعاقبة،  االإ�رشائيلية  احلكومات  اتبعتها  التي 

لـ“اإ�رشائيل”، فاإن ما مّت الك�شف عنه اأو ت�رشيبه للعامة من ف�شائح وجتاوزات، 

تاأثريها على نظرة اجلمهور  الظاهرة ومدى  للداللة على خطورة هذه  يكفي 

االإ�رشائيلي اإىل هذه املوؤ�ش�شة. 

الدولية،  لل�شفافية  الربيطاين  واالأمن  الدفاع  برنامج  اأ�شدره  تقرير  ففي 

بني  الواقعة  الفرتة  خالل  العامل  حول  بلداً   82 عن  معلومات  حتليل  عن  نتج 

“اإ�رشائيل”  اأن  ك�شف   ،2012 نوفمرب  الثاين/  وت�رشين   2011 يوليو  متوز/ 

حتتل مكانة عالية يف خماطر الف�شاد الع�شكري، حيث اإن املجال مفتوح الإهدار 

وذلك  الع�شكري؛  القطاع  يف  االأمنية  والتهديدات  القانونية  واحل�شانة  املال، 

الذي  التقرير،  واأدرج  الف�شاد.  لوقف  واالإرادة  االأنظمة  اإىل  االفتقار  ب�شبب 

“D”، وهي واحدة  الدرجة  “اإ�رشائيل” يف  البلدان وفق �شت درجات،  �شنف 

من الرتتيب نف�شه الدول عالية املخاطر من الف�شاد، جنباً اإىل جنب مع الكويت 

.
186

ولبنان واالإمارات

االأخالقي  الف�شاد  لت�شمل  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  يف  الف�شاد  مظاهر  تعددت 

على  االإ�رشائيلي  العدوان  ينتهي  يكد  فلم  ال�شيا�شي،  والف�شاد  املايل  والف�شاد 

ومالية  اأخالقية  ف�شائح  لالإ�رشائيليني  تك�شفت  حتى   ،2006 �شيف  يف  لبنان 

لقادتهم، جرت خالل العدوان. كان لرئي�ص االأركان االإ�رشائيلي دان حالوت�ص 

وبعد  حالوت�ص،  اأن  معاريف  جريدة  ك�شفت  حيث  الف�شاد؛  تهم  من  ن�شيب 
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�شاعتني من اختطاف اجلنديني االإ�رشائيليني من قبل حزب اهلل، كان من�شغالًًً 

ببيع اأ�شهمه املالية يف اإحدى ال�رشكات؛ حت�شباً النهيار البور�شة بفعل احلرب، 

مبا  االأول  الع�شكري  القائد  من  مباالة  و“ال  اأخالقياً”،  “عيباً  ُعّد  الذي  االأمر 

ودافع   .
188

املايل للربح  كم�شدر  احلربية  لالأ�رشار  وا�شتخداماً   ،
ح�شل”187

حالوت�ص عن نف�شه بالقول اإنه خالل ان�شغاله ببيع االأ�شهم مل يكن يتوقع اأن 

.
، اإال اأنه ا�شتقال من من�شبه يف 1902007/1/16

189
تندلع احلرب

وهناك ق�شية اأخرى، ففي اآب/ اأغ�شط�ص 2010، وبينما كان وزير الدفاع 

االإ�رشائيلي، اإيهود باراك، يجري ا�شت�شارات الختيار خليفة لرئي�ص االأركان 

توجيه  يعار�ص  كان  الذي   ،Gabi Ashkenazi اأ�شكنازي  جابي  االإ�رشائيلي 

يعرف  ما  ت�رشيب  مت  فقد  باراك،  ملوقف  خالفاً  اإيران  �شّد  ع�شكرية  �رشبة 

“بوثيقة جالنت”، ن�شبة اإىل قائد املنطقة اجلنوبية يف اجلي�ص االإ�رشائيلي يواآف 

جالنت Yoav Galant والذي كان مر�شحاً خلالفة اأ�شكنازي، وهو مقرب من 

اأ�شكنازي؛ ملنع متديد واليته  الوثيقة ت�شويه �شمعة  الهدف من  باراك. وكان 

اآخر من قادة اجلي�ص االإ�رشائيلي؛ ل�شمان  اأخرى، وت�شويه �شمعة عدد  �شنة 

اجلي�ص  يف  االحتياط  �شابط  اعرتف   2010/8/27 يف  لكن   ،
191

جالنت تعيني 

اأمام  اأ�شكنازي،  املقربني من  اأحد   ،Boaz Harpaz االإ�رشائيلي بوعاز هرباز 

.
حمققي ال�رشطة باأنه زّور “وثيقة جالنت”192

و�شبّه ال�شحفي األوف بن Aluf Benn يف جريدة هاآرت�ص، “وثيقة جالنت” 

القرن  خم�شينيات  منذ  االأمنية  االأجهزة  يف  االأكرب  االإ�رشائيلية  بالف�شيحة 

.
193

الع�رشين

اجلي�ص  اأركان  لهيئة  جديداً  رئي�شاً  جالنت  باراك،  عني   2010/8/22 ويف 

“اإ�رشائيل”،  يف  الدولة  مراقب  قّرر   2011/1/28 يف  ولكن   ،
194

االإ�رشائيلي

جالنت  اأن   ،Micha Lindenstrauss ليندن�شرتاو�ص  ميخا  املتقاعد  القا�شي 

كَذب يف ت�رشيح موقَّع بخط يده، قّدمه اإىل دائرة اأرا�شي “اإ�رشائيل”، كا�شفاً اأّنه 
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ا�شتوىل على اأرا�صٍ لي�شت ملكه، وطلب يف وقت الحق ا�شت�شدار الوثائق التي 

مراقب  اأجراه  الذي  التحقيق  اأظهر  كذلك  رجعي.  مبفعول  لها  ملكيته  تكرِّ�ص 

م�شاع،  اأر�صٍ  بقطعة  اأي�شاً  ا�شتاأثر  املعنيَّ  االأركان  رئي�ص  اأن  نف�شه،  الدولة 

. ونتيجة لذلك قرر رئي�ص 
195

وحّولها اإىل طريق خا�شة تقود ح�رشاً اإىل منزله

 .
196

الوزراء، بنيامني نتنياهو، ووزير الدفاع، اإيهود باراك، اإلغاء تعيني جالنت

اإلغاء تعيينه ب�شبب ق�شية الف�شاد املرتبطة  رف�ص جالنت الر�شوخ لقرار 

حتى  ا�شمه،  تنظيف  على  وي�رش  القرار  هذا  �شيحارب  اأنه  واأعلن  با�شمه، 

يعود ويحظى مبن�شب رئي�ص االأركان بكل الطرق القانونية املمكنة. وتوجه 

العامة قررت عدم  النيابة  العليا بوا�شطة حمامٍ خا�ص، الأن  العدل  اإىل حمكمة 

الدفاع عنه، فهاجم مراقب الدولة، القا�شي ميخا ليندن�شرتاو�ص، وامل�شت�شار 

تخليا  اللذين   ،Yehuda Weinstein فاين�شتاين  يهودا  للحكومة،  الق�شائي 

عنه، قائالً: اإنهما راحا يتناف�شان على اإر�شاء ال�شحافة، وملّح اإىل اأن احلكومة 

اأي�شاً وقعت يف الفخ وتخلت عنه، واأعلن اأنه مل يخالف القانون ب�شكل مق�شود، 

.
197

اإمنا بنوايا طيبة، واأنه مل يكذب

وقال جالنت اإن “اإ�رشائيل” “تعي�ص كارثة قومية من ناحية القيم واالأخالق، 

لدرجة اأن حماة القانون والعدالة يختبئون خوفاً من كالم ال�شحافة”. وعّد ما 

وخارجه.  اجلي�ص  من  عديدة  عنا�رش  فيه  �شاركت  ع�شكرياً  انقالباً  له  جرى 

وطالب  عليه،  املوؤامرة  يف  �رشيكاً  وعّده  اأ�شكنازي،  �شخ�شي  ب�شكل  وهاجم 

املحكمة باأال تنجر وراء منفذي هذا االنقالب، وقال اإنه لن ير�شخ لهذه املوؤامرة 

.
198

و�شيكافح �شدها حتى اآخر رمق

احلكومة  �شادقت  اأ�شكنازي،  والية  انتهاء  يوم  وقبل   ،2011/2/13 ويف 

اأركان  رئا�شة  لهيئة  جديد  رئي�ص  تعيني  على  العادية  جل�شتها  يف  االإ�رشائيلية 

اجلي�ص، هو بني جانت�ص، اللواء الذي مل يكن يرغب فيه نتنياهو وباراك، وقد 

.
199

ا�شطرا اإىل اختياره
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ك�شفت  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  يف  االأخالقي  الف�شاد  ظاهرة  يخ�ص  ما  ويف 

2011، يف حتقيق حتت  اأحرونوت يف كانون االأول/ دي�شمرب  جريدة يديعوت 

ومعزولة  ثانوية  ظاهرة  ال�شابق  يف  اعترب  ما  “اأن  الزجاجة”،  “جي�ص  عنوان 

داخل  �شكر  حفالت  االإ�رشائيلي...  اجلي�ص  اأ�شاب  حقيقي  وباء  اإىل  حتول 

امل�شتوى  لت�شمل  الظاهرة  وامتدت  املختارة،  الوحدات  يف  الع�شكرية  القواعد 

 .
القيادي”200

�شكوى   500 يقارب  ما  وجود  عن   ،2013/2/12 يف  اجلريدة  وك�شفت 

2012، تعود  حتر�شات واعتداءات جن�شية داخل اجلي�ص االإ�رشائيلي يف �شنة 

10% منها للجنود الذكور. واأ�شارت اإىل تزايد حاالت االغت�شاب والتحر�شات 

منها،  العديد  ت�شجيل  مّت  حيث  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  �شفوف  داخل  اجلن�شية 

قام فيها �شباط باالعتداء على جمندات، ما اأدى اإىل فتح العديد من التحقيقات. 

وذكرت اجلريدة اأن االعتداء والتحر�ص ال يقت�رش على الرجال، فهناك حاالت 

تكون املجندات هّن املبادرات فيها، ويوجد حاالت كثرية م�شابهة مل ت�شملها 

.
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املعطيات ب�شب عدم تقدمي �شكاوى، ومّت الت�شرت عليها

الع�شكرية  ال�رشطة  حمققو  ك�شف  املايل،  الف�شاد  م�شاهد  من  م�شهد  ويف 

يف  كبرية  واحتيال  وتزوير  خداع  ق�شية  عن   2010/6/28 يف  االإ�رشائيلية 

من  نظاميني  �شباط  �شبعة  اعتقال  خاللها  مّت  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  اأو�شاط 

�شالح الهند�شة، ي�شتبه بخداعهم اجلي�ص ووزارة احلرب االإ�رشائيلية. فقد 

الوزارة،  ال�شواكل من ميزانية  ا�شتطاعوا اال�شتيالء واختال�ص املاليني من 

قيامهما  ب�شبهة  وبناء،  حتتية  بنية  الأعمال  مقاولني  اعتقال  جانب  اإىل 

اإثر  ال�شواكل،  املاليني من  بخداع اجلي�ص ووزارة احلرب واال�شتيالء على 

ل�شالح  نفذت  الأعمال  م�شاريع  حجم  عن  كاذبة  وتقارير  بالغات  تقديهم 

.
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اجلي�ص
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واحتيال،  خداع  ف�شيحتي  عن  اأبيب  تل  يف  النقاب  ُك�شف   2011/8/8 ويف 

ماليني  حت�شيل  حتاوالن  وهما  الدفاع،  ووزارة  اجلي�ص  قيادة  اأبطالهما 

الدوالرات من املوازنة العامة بطرق ملتوية م�شتخدمني الكذب والتزوير. وقد 

انك�شف االأمر خالل بحث اأمام جلنة برملانية خا�شة ل�شوؤون ميزانية الدفاع، 

موؤلفة من ممثلني عن جلنتي املالية واخلارجية واالأمن، يراأ�شها النائب �شاوؤول 

موفاز. وكان مو�شوع البحث طلباً من وزارة الدفاع بزيادة ميزانيتها العادية 

موفاز  قراأ  وعندما  تقريباً(.  دوالر  مليون   1.7( �شيكل  مليون   620 مببلغ 

الطلب، راح يت�شاءل عن �شبب �شياغته ب�شكل عمومي ف�شفا�ص، وطلب من 

وقال  �شورية.  لي�شت  اأنها  له  ويثبتوا  البنود  له  يف�رشوا  اأن  الوزارة  ممثلي 

موفاز ملمثلي اجلي�ص والوزارة: “قولوا يل ب�رشاحة، اأنتم تريدون املال ل�شيء 

الديون لرافائيل )م�شانع االأ�شلحة االإ�رشائيلية(، ولكنكم  اآخر، لكي ت�شددوا 

.
تت�شرتون ببنود وهمية”203

 Freedom احلرية  اأ�شطول  على  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  هجوم  اأعقاب  ويف 

�شابطاً  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�رشطة  اعتقلت   ،2010/5/31 يف   Flotilla

وعدداً من اجلنود االإ�رشائيليني، بتهمة �رشقة معدات واأجهزة كمبيوتر نقالة 

كانت  التي  الرتكية   Mavi Marmara مرمرة  �شفينة  من  خلوية  وهواتف 

.
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االأ�شطول �شمن 

امل�شبوب،  الر�شا�ص  عملية  يف  غزة  قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  اإثر 

على  يتوجب  التي  املبادئ  حول  العربية،  الدولة  داخل  قوي  نقا�ص  احتدم 

املدنيني  بال�شكان  تغ�ص  منطقة  يف  القتال  خالل  اتباعها  االإ�رشائيلي  اجلي�ص 

 Moshe Halbertal االأبرياء. وكتب الكاتبان االإ�رشائيليان مو�شيه هيلربتال

اجلي�ص  طالبا  اأحرونوت،  يديعوت  جريدة  يف  مقاالً   Avi Sagi �شاغي  واآيف 

“روح  بوثيقة  وذّكروا  للمدنيني،  التعر�ص  وعدم  ال�شالح”  بـ“نقاء  بااللتزام 

لتنفيذ  وقوته  �شالحه  ي�شتخدم  “اجلندي  تقول:  التي  االإ�رشائيلي”  اجلي�ص 
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املهمة فقط، ويف اإطار امل�شتوى املطلوب لذلك، ويحافظ على �شفته االإن�شانية 

خالل القتال اأي�شاً، اجلندي ال ي�شتخدم �شالحه وقوته الإحلاق االأذى بالنا�ص 

وج�شدهم  بحياتهم  امل�ّص  ملنع  بو�شعه  ما  كل  ويبذل  واالأ�رشى،  املقاتلني  غري 

.
وكرامتهم واأمالكهم”205

دالئل  عن  هاآرت�ص  جريدة  يف   Gideon Levy ليفي  جدعون  وحتدث 

عملية  يف  اأبرياء  فل�شطينيني  قتل  حول  وجنود  �شباط  من  �شعبة  و�شهادات 

الر�شا�ص امل�شبوب، متهماً قيادة اجلي�ص بتعمد اخلداع والت�شليل والكذب، 

موؤكداً اأن اجلي�ص االإ�رشائيلي عرف جيداً ما الذي فعله جنوده يف غزة، وهو مل 

.
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َيعد منذ زمن اجلي�ص االأكرث اأخالقية يف العامل، بل هو بعيد عن ذلك

اأن   )Yesh Din دين  )ي�ص  االإ�رشائيلية  االإن�شان  حقوق  موؤ�ش�شة  وذكرت 

املعطيات املتوفرة لديها ت�شري اإىل اأن هناك تباطوؤاً �شديداً وعدم مهنية مربجمة، 

ب�شاأن فتح ومتابعة ملفات التحقيق اجلنائية لدى ال�رشطة الع�شكرية والنيابة 

اأو  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يف  �شباط  اأو  جنود  يرتكبها  التي  الق�شايا  يف  العامة، 

 .
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م�شتوطنون �شّد الفل�شطينيني

واملثبتة  واملدعومة  لديها  املتوفرة  املعطيات  اإن  بيان:  يف  دين  ي�ص  وقالت 

بالدالئل القاطعة هي نف�ص ما جاء يف تقرير جلنة التحقيق االأممية التي تراأ�شها 

القا�شي ريت�شارد جولد�شتون Richard Goldstone، والتي اأقرت باأنه لي�ص 

اعتداء جنوده  االإ�رشائيلي يف ق�شايا  اإىل حتقيقات اجلي�ص  اال�شتناد  باالإمكان 

على مواطنني فل�شطينيني، وح�شب املعطيات التي تتعلق باأكرث من 130 ملف 

حتقيق ظهر اأن 76 ملفاً ما زالوا بانتظار اتخاذ قرار النيابة العامة، و12 ملفاً 

اأو  11 ملفاً مل يتّم اتخاذ قرار تقدمي  اأكرث من �شنة، ويف  بانتظار اتخاذ القرار 

.
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عدم تقدمي لوائح اتهام
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جداً”،  “�رشية  م�شنفة  االإ�رشائيلي،  للجي�ص  ع�شكرية  وثائق  وك�شفت 

 2005 �شنتي  بني  خدمت  التي   ،Anat Kamm كام  عنات  اجلندية  �رشقتها 

الع�شكرية  املنطقة  قائد  اآنذاك  كان  الذي  نافيه،  ليئري  ك�شكرترية  و2007 

 ،Uri Blau اأوري بالو  ال�شحفي يف جريدة هاآرت�ص  اإىل  الو�شطى، و�رشبتها 

حركة  من  فل�شطينيني  نا�شطني  باغتيال  تعليمات  تلقت  الع�شكرية  القوات  اأن 

اجلهاد االإ�شالمي على الرغم من اإمكانية توقيفهم، يف تناق�ص مع قرار �شادر 

.
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عن املحكمة العليا

خالل  اجلنود  ممار�شة  عند  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يف  االأزمة  تتوقف  ومل 

ال�شخ�شية  املمار�شات  اإىل  و�شلت  االأخالقي  الف�شاد  ظاهرة  اإن  بل  املعركة، 

للجنود وال�شباط، حيث راأى البع�ص اأن الفجوة تزداد ات�شاعاً بني اأخالقيات 

واأن  االإ�رشائيلي.  املجتمع  ويف  اجلي�ص،  داخل  واأخالقياته  اجلبهة،  يف  اجلي�ص 

املعلومات يف كّل  اإخفاء  اأو  الكذب  الذي ي�شجع �شباطه وجنوده على  اجلي�ص 

حتى  اأو  املحتلة،  االأرا�شي  يف  الفل�شطينيني  �شّد  التنكيل  بعمليات  يتعلق  ما 

�شلوكهم  يف  ذلك  عك�ص  و�شباطه  جنوده  من  يطلب  حرب،  جرائم  ارتكابه  يف 

فرقة،  لقائد  اإقالة  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  �شهد  احلوادث،  اأحد  ويف  الداخلي. 

ال�شابطني  زوجتي  ا�شتخدام  ب�شبب  اأخرى،  فرقة  قائد  نائب  لعمل  وجتميداً 

.
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الكبريين �شيارتيهما الع�شكريتني

5. التهرب من اخلدمة الع�شكرية واالنتحار:

اأ. التهرب من اخلدمة الع�شكرية:

�شنوياً،  تت�شع  ظاهرة  النف�شية  احلالة  ب�شبب  اخلدمة  من  التهرب  ُيعّد 

ثمانية  كل  من  واحد   2005 �شنة  يف  اخلدمة  من  الهاربني  الن�شبة  بلغت  فقد 

تقارير  على  ح�شولهم  ب�شبب  باجلي�ص،  يلتحقون  ال  اإ�رشائيليني  �شبان 

يف  االإح�شاءات  وت�شري  نف�شية.  واأمرا�ص  م�شاكل  من  معاناتهم  توؤكد  طبية 
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، وبلغت 
2112002 30% مقارنة مع �شنة  اإىل  اإىل ارتفاع هذه الن�شبة  اجلي�ص 

اخلدمة  من  يتهربون  اأربعة  كل  من  واحداً  اأن  مبعنى   ،2007 �شنة  يف   %25

الع�شكرية.

 ،2004 �شنة  يف  فرداً   1,288 الع�شكرية  اخلدمة  من  الفارين  عدد  وبلغ 

 .
2122007 �شنة  يف  و1,873   ،2006 �شنة  يف  و1,386   ،2005 �شنة  يف  و1,438 

الر�شمية يف  اأن املعطيات   ،2012/5/10 اأحرونوت يف  واأفادت جريدة يديعوت 

جي�ص االحتالل تفيد باأن عدد الفارين من اخلدمة الع�شكرية بلغ 1,800 فرداً 

يف �شنة 2010، و2,700 يف �شنة 2012، باالإ�شافة اإىل 1,800 فرداً يتهربون من 

اأداء اخلدمة الع�شكرية. وبح�شب املعطيات التي ين�رشها املوقع فاإن 700 فتاة 

و�شابة يهودية هربن من �شفوف اجلي�ص يف حني متكنت 800 فتاة اأخرى من 

.
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التهرب من اأداء اخلدمة عرب تقدمي بالغات كاذبة عن كونهن متدينات

جدول رقم )10(: عدد الفارين من اخلدمة الع�شكرية االإ�رسائيلية

العددال�شنة

20041,288

20051,438

20061,386

20071,873

20101,800

20122,700

امل�شوؤولني  بني  خالفات  اإىل  معها  التعامل  و�شهولة  ارتفاعها  اأدى  وقد 

باجلي�ص. واأمام هذا الو�شع قررت قيادة اجلي�ص ت�شكيل جلنة خا�شة لو�شع 

خطة لتقلي�ص ن�شبة املتهربني من اجلي�ص عموماً والذين يقدمون تقارير طبية 

.
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نف�شية ب�شكل خا�ص
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ويف 2011/6/19 قال اللواء اآيف زامري Afy Zamer، اإن اأقل من 50% من 

هم فقط يف �شفوف  اإىل 45  من �شّن 18  الع�شكرية  اخلدمة  يف  االإ�رشائيليني 

اجلي�ص  احتياطي  تركيبة  اأن  م�شيفاً  املعارك،  يف  لالنخراط  اجلاهزين 

االإ�رشائيلي تتغري نتيجة لعدد من العوامل الديوغرافية، فاليهود املحافظون 

الذين ينتمون اإىل تيار احلريدمي �شت�شكل حوايل 30% من جنود ال�شف االأول 

من  �شتكون  الع�شكرية  اخلدمة  �شّن  يف  املواطنني  من  و%29   ،2015 �شنة 

و15% لن ينهوا اخلدمة  البالد،  خارج  و5% �شيكونون   ،1948 فل�شطينيي 

اأداوؤهم  الواجب  الرجال  من   %60-50 اأن  اإىل  وخل�ص  الكاملة.  الع�شكرية 

للخدمة الع�شكرية �شيكونون اإما معفيني من اخلدمة اأو �شيوؤدون خدمة غري 

.
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كاملة يف اجلي�ص

ب. االنتحار:

اإىل االنتحار هرباً من اخلدمة  اأفراد من اجلي�ص االإ�رشائيلي  كثرياً ما يلجاأ 

جريدة  ك�شفت  فقد  واحلرب،  التدريب  ب�شبب  النف�شي  وال�شغط  االإلزامية 

الوفاة االأول يف اجلي�ص هو االنتحار، وذلك  اأن �شبب   2003 معاريف يف �شنة 

بعد اأن اأقدم 43 جندياً على االنتحار يف ال�شنة نف�شها. واأفادت معطيات ر�شمية 

الع�رش  ال�شنوات  يف  اأنه   2012/12/26 يف  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  عن  �شادرة 

االأخرية اأقدم 237 جندياً على االنتحار، ما يعني اأن املعدل ال�شنوي ي�شل اإىل 

االنتحار  على  اأقدم   2005 �شنة  يف  اأنه  اإىل  املعطيات  واأ�شارت  جندياً،   24

 ،2010 �شنة  يف  جندياً  و27  جندياً،   21 انتحر   2009 �شنة  ويف  جندياً،   36

اأنه للمقارنة فقد كان معدل  اإىل  2011. واأ�شارت التقارير  و21 جندياً يف �شنة 

.
216ً

االنتحار يف ال�شنوات 1990-2000 ي�شل اإىل اأربعني جندياً �شنويا

اأن  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  من  �شادرة  بيانات  ك�شفت   ،2013/1/29 ويف 

االنتحار كان �شبب الوفاة الرئي�شي يف اجلي�ص يف �شنة 2012، حيث مّت ت�شجيل 
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الفرتة  خالل  االنتحار  حاالت  عدد  فاإن  البيانات،  وبح�شب  انتحار.  حالة   14

.
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2002-2012 و�شلت اإىل 278 حالة

6. التغريات يف البيئة املحيطة �شيا�شياً وع�شكرياً:

بالكيان  املحيطة  البيئة  يف  والع�شكرية  ال�شيا�شية  التغريات  انعك�شت 

فعلى  االإ�رشائيلي؛  للكيان  اجليو-ا�شرتاتيجي  الو�شع  على  االإ�رشائيلي 

االأنظمة  بع�ص  طالت  التي  ال�شيا�شية  التغريات  اأّثرت  ال�شيا�شي  امل�شتوى 

ات�شمت  الذي  الن�شبي  اال�شتقرار  على  العربي،  الربيع  ثورات  جراء  العربية 

به العالقات بني بع�ص الدول العربية من جهة و“اإ�رشائيل” من جهة اأخرى، 

خ�شو�شاً ما متتاز به العالقات امل�رشية - االإ�رشائيلية من خ�شو�شية نتيجة 

اللتزامات معاهدة كامب ديفيد.

جلهة  حم�شومة  غري  زالت  ما  �شورية  يف  االأو�شاع  اأن  من  الرغم  وعلى 

النظام اأو املعار�شة ال�شيا�شية، حتى كتابة هذا التقرير، اإال اأن �شدى تاأثرياتها 

و�شل اإىل �شانعي القرار يف تل اأبيب؛ حيث بداأت القيادة االإ�رشائيلية ال�شيا�شية 

والع�شكرية تتجهز وتتح�شب الأي انعكا�شات على الو�شع امل�شتقر يف مرتفعات 

اجلوالن، ورمبا على اجلبهة ال�شمالية ال�شورية اللبنانية، وبالتايل اأخذت تتكلم 

مع  التعامل  اأجل  من  الطاولة  على  املو�شوعة  وال�شيناريوهات  اخليارات  عن 

التطورات ال�شيا�شية والع�شكرية يف �شورية؛ خ�شو�شاً يف ما يتعلق باملخزون 

اال�شرتاتيجي لالأ�شلحة البيولوجية ومنظومة ال�شواريخ املتو�شطة والبعيدة 

املدى، اآخذة باالعتبار التاأثري الكبري النتقال بع�ص هذا املخزون اإىل حزب اهلل 

ل�شالح اجلي�ص  املائلة ن�شبياً  الردع  لنظرية  لبنان، والذي قد يكون كا�رشاً  يف 

االإ�رشائيلي.

املنظومة  على  املت�شاعد  التطور  اأدى  فقد  الع�شكري،  امل�شتوى  على  اأما 

الع�شكرية لدى حزب اهلل يف لبنان، ولدى ف�شائل املقاومة الفل�شطينية يف قطاع 
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اال�شتعدادات  على  جوهرية  تغريات  اإحداث  اإىل  حما�ص،  حركة  خا�شة  غزة، 

املواجهات  لطبيعة  وفقاً  اجلي�ص  قبل  من  املو�شوعة  الع�شكرية  والتكتيكات 

فالرت�شانة  الفل�شطينية؛  والف�شائل  اهلل  حزب  مع  امل�شتقبلية  الع�شكرية 

يف  وكماً  نوعاً  تطورت  الفل�شطينية  والف�شائل  اهلل  حزب  لدى  الع�شكرية 

احلرب  وتكتيكات  املقاتلة  الع�شكرية  الت�شكيالت  وكذلك  االأخرية،  ال�شنوات 

هي اأي�شاً اآخذة بالتطور والتح�شن.

اال�شتخبارات  �شعبة  ُتعّده  الذي  ال�شنوي  اال�شتخباراتي  التقدير  ففي 

اأفيف كوخايف  ال�شعبة اجلرنال  االإ�رشائيلية، والذي عر�شه رئي�ص  الع�شكرية 

اأن  من  حذر   ،2012/8/27 يف  االإ�رشائيلي  للجي�ص  العامة  االأركان  هيئة  اأمام 

“ال�رشق  اأن  اإىل  م�شرياً  احلرب،  اإىل  تقود  قد  االأو�شط  ال�رشق  يف  التغيريات 

.
االأو�شط اأ�شبح اأقل ا�شتقراراً واأكرث اإ�شالمية”218

اأما رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية، بنيامني نتنياهو فقد قال يف 2012/7/25، 

اإن التغيريات اجلارية يف املنطقة تلزم تغيريات يف مبنى القوة وميزانيات االأمن 

االإ�رشائيلية، واأ�شاف: 

تغري  يتّم  اأّنه  ونعرف  منطقتنا،  يف  اجلارية  التغيريات  نرى  اإننا 

اأنظمة، كما نعرف باأن كميات كبرية من االأ�شلحة تتنقل يف املنطقة، 

اأن  الأحد  يكن  ال  لكن  معني،  طرف  باأيدي  موجود  ال�شالح  هذا 

يعرف من �شي�شيطر على هذه االأ�شلحة م�شتقبالً، اإننا ندرك اأن هذه 

التغيريات تلزم تغيريات يف مبنى القوة االإ�رشائيلية، ومن املحتمل اأن 

.
219

جتري تغيريات اأي�شاً يف ميزانية االأمن االإ�رشائيلية

وقال وزير االأمن االإ�رشائيلي، اإيهود باراك: 

وم�شريية  حا�شمة  قرارات  اتخاذ  اإىل  ت�شطر  قد  اإ�رشائيل  اإن 

جيداً  اأدرك  امل�شتقبلي...  اأمنها  وب�شمان  القومي  باالأمن  تتعلق 
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واأعرف حقاً ال�شعوبات واالأخطار املتعلقة مبنع و�شول اإيران لبناء 

التعامل  اأن  �شّك  اأدنى  دون  يل  الوا�شح  من  ولكن  الذرية،  االأ�شلحة 

اإن  خطراً.  واأكرث  تعقيداً  اأكرث  �شيكون  ذرية(  )اإيران  اخلطر  هذا  مع 

اإ�شالمي،  �شيف  اإىل  تدريجياً  حتول  الذي  العربي،  الربيع  اأحداث 

تدل على اأنه عند �شاعة احلقيقة فلي�ص مبقدورنا �شوى االعتماد على 

.
220

اأنف�شنا

يف  ال�شابق  اجلنوبية  املنطقة  قائد  جالنت،  يواآف  املتقاعد،  اجلرنال  وقال 

قوة  يف  حاّد  ارتفاع  �شيطراأ  القادمة  القريبة  ال�شنوات  يف  االإ�رشائيلي:  اجلي�ص 

احلركات االإ�شالمية يف الدول املحيطة بـ“اإ�رشائيل”، م�شدداً على اأن هذا التغيري 

ال ُيب�رش باخلري للدولة العربية، بل بالعك�ص هو نذير خطر و�شوؤم، وحّذر من 

حرباً  “اإ�رشائيل”  �شّن  حال  يف  م�رش  قيام  وهي  جداً  واردة  اإمكانية  هناك  اأن 

على قطاع غزة، باإدخال قوات كبرية من اجلي�ص مع العتاد الع�شكري الثقيل، 

واالدعاء باأن هذه اخلطوة جاءت من اأجل حماية ال�شعب العربي الفل�شطيني، 

.
221

مطالباً “اإ�رشائيل” باال�شتعداد حلدوث �شيناريو من هذا القبيل

 Hagi توبولن�شكي  حجاي  االإ�رشائيلي،  اجلو  �شالح  مقر  رئي�ص  وعّد 

�شكل  وتغري  املقاومة  �شواريخ  وتطور  العربية  الثورات   Topolansky

احلروب واملالحقات القانونية الدولية التي تلحق ال�رشر ب�شمعة “اإ�رشائيل”، 

الذي  الع�شكري  “التهديد  اأن  واأ�شاف  الكيان،  تواجه  حقيقية  حتديات 

اأن  اآخذ باالزدياد من ناحية اجلبهات والقدرات، واالحتمال  الكيان  يواجهه 

نقوم بالعمل يف اأكرث من جبهة اآخذ باالزدياد، و�شكل احلرب اآخذ بالتغري”. 

وتابع قائالً: “عدونا انتقل من مرحلة احلرب بوا�شطة املناورات اإىل احلرب 

من خالل النار، وهذا اأمر يف غاية االأهمية، من �شاأنه اأن يغري �شكل احلرب، 

ال�شواريخ  واآالف  مئات  ب�شقوط  بل  الدولة،  باحتاللهم  يكمن  ال  والتهديد 

.
على الدولة”222
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الفرتة   Yoram Cohen كوهني  يورام  ال�شاباك  جهاز  رئي�ص  وو�شف 

بروز  مع  ب�شيء،  اليقني  بـ“عدم  االأو�شط  ال�رشق  يعي�شها  التي  احلالية 

واأ�شار  املتفجر”.  الربكان  من  “فرتة  اأنها  م�شيفاً  لالإرهاب”  جديدة  اأمناط 

اإىل اأن:

ت�شاهي  �شاروخية  قدرات  تطور  باتت  االإرهابية  املنظمات 

االإ�شالمي  واجلهاد  حما�ص  ولدى  املجال،  هذا  يف  دول  قدرات 

دول...  تر�شانة  بحجم  ال�شواريخ  من  هائلة  تر�شانة  اهلل  وحزب 

لدى حما�ص نحو 8 اآالف �شاروخ يراوح مداها بني 3 و40 كم، وثمة 

ليبيا  اإن  اأبعد...  مدى  ذات  ال�شواريخ  بع�ص  وجود  عن  اإ�شاعات 

غدت، من ناحية تهريب االأ�شلحة باباً جديداً جلهنم، ويف غزة تتطور 

اإنتاج قذائف �شاروخية قادرة  اأمنية حقيقية، مبا يف ذلك  �شناعات 

.
223

على بلوغ منطقة تل اأبيب

جابي  ال�شابق  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  األقاه  خطاب  ويف 

االأمريكية  نيويورك  مبدينة  املنعقد  بو�شت  جريوزاليم  موؤمتر  يف  اأ�شكنازي، 

2012/4/29، قال اإن �شكل احلرب قد اختلف ومل َتعد كتيبة حتارب كتيبة  يف 

للتهديدات  اأ�شكنازي  وتطرق  املدنيني،  وراء  يختبئ  العدو  اأ�شبح  بل  اأخرى 

حما�ص  وحركة  اهلل  حلزب  احرتامي  “مع  قائالً:  “اإ�رشائيل”  تواجه  التي 

العربية  الدول  يف  يجري  ما  وو�شف  واجلليل”.  النقب  احتالل  يكنهم  ال 

يف  تنجح  مل  دولته  اأن  اإىل  م�شرياً  عربياً،  ربيعاً  ولي�ص  االإ�شالمية،  بالعا�شفة 

.
224

توقع هذه العا�شفة

ومل تخِف القيادة الع�شكرية االإ�رشائيلية من قلقها من تكتيكات واأ�شاليب 

ف�شائل املقاومة الفل�شطينية يف قطاع غزة وحزب اهلل يف جنوب لبنان، حيث 

هليفي  هرت�شي  العميد  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  يف  اجلليل  ع�شبة  قائد  قدم 

Hertzi Halevy، تف�شرياً للتهديدات باأ�رشار خطرية يف احلرب فقال:
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اإن حزب اهلل يف لبنان مثل حما�ص يف غزة ي�شع قواعده وخمابئه 

اإىل تدمريها على  يف عمارات �شكنية و�شي�شطر اجلي�ص االإ�رشائيلي 

من  ثقيلة  نريان  اإطالق  تبادل  �شيكون  القادمة  احلرب  يف  فيها،  من 

اللبنانية  القرى  اإىل  بقوة  الدخول  اإىل  اجلي�ص  و�شي�شطر  الطرفني، 

موقعاً دماراً �شديداً، واإن اأ�رشاراً �شديدة �شتح�شل للبنان اأكرث مما 

ح�شل يف احلرب االأخرية )2006(، �شيمنح اجلي�ص اللبناين الفر�شة 

اإذا حارب �شدنا،  كي ال يكون عدواً، ولكنه �شيتلقى الرّد الهجومي 

.
225

و�شيكون الهجوم عليه اأ�شهل من الهجوم على حزب اهلل

حاولت الدولة العربية ا�شتخال�ص درو�ص احلرب االإ�رشائيلية على لبنان 

يف �شيف 2006، ونتيجة لذلك و�شعت القيادة االإ�رشائيلية خطة تيفن 2012 

االحتياط،  وت�شكيالت  الربية  بالقوات  تتعلق  خطة  وهي   Tefen 2012 اأو 

وتعر�ص اخلطة: 

اجتاهات مركزية لل�شنوات الع�رش املقبلة يف ميادين تعاظم قوة اأذرع اجلي�ص 

واحتياطيات  التدريبات  مناحي  يف  القدرات  وحت�شني  القوات  وت�شكيالت 

القتالية والت�شلح، �شواء ب�شاأن مواجهة  االأ�شلحة والو�شائل  الذخرية و�رشاء 

حمتملة يف الدائرة القريبة اأو ب�شاأن روؤية متقدمة على اأعتاب احتماالت مواجهة 

يف الدائرة الثانية اأو الدائرة الثالثة، اإذا ما اقت�شى االأمر. 

املتوقع  االإ�رشائيلية  ال�شيناريوهات  حم�شلة  هي  االجتاهات  هذه  واإّن 

اأنها  املقبلة، والتي �رشعان ما يتبني  التحديات  االأعوام ب�شاأن  حدوثها يف تلك 

جمموعة من املخاطر التي ترى املوؤ�ش�شة الع�شكرية اأنها ترتب�ص بـ“اإ�رشائيل” 

يف امل�شتقبل القريب والبعيد.

ووفقاً ملا ُن�رش عن مداوالت ور�شة هيئة االأركان العامة االإ�رشائيلية، التي 

املوؤ�ش�شة  املقبلة يف نظر  التحديات  فاإن  لهذه اخلطة،  االإعداد  عقدت يف جمرى 

:
226

الع�شكرية االإ�رشائيلية هي



اجلي�ش الإ�سرائيلي 2012-2000

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات75

لـ“اإ�رشائيل”  اإ�شالمية معادية لي�شت حماذية  اإحباط خطر حتّول دولة   •

اإيران، واأي�شاً باك�شتان اإذا ما وقعت  اإىل قوة نووية مهّددة )خ�شو�شاً 

يف قب�شة االإ�شالم املتطّرف(.

اندالع حرب مع �شورية، التي تعاظمت قوتها يف ال�شنوات القليلة الفائتة   •

مبوجب تقديرات اال�شتخبارات يف “اإ�رشائيل”.

التقويات  اآخر  الذي ت�شري  اهلل،  اأخرى مع حزب  انفجار جولة حربية   •

اآالف  وحده  لبنان  جنوب  يف  يلك  اأنه  اإىل  اال�شتخباراتية  االإ�رشائيلية 

توجد  كما  كم،   110 اإىل  كم   40 بني  ما  يرتاوح  مدى  ذات  ال�شواريخ 

امل�شادة  وال�شواريخ  القاذفات  من  املئات  الليطاين  نهر  جنوبي 

من  والع�رشات  للطائرات،  امل�شادة  ال�شواريخ  من  واملئات  للدبابات، 

املدافع امل�شادة للطائرات وكمية كبرية من العبوات النا�شفة.

وقوع مواجهة مع الفل�شطينيني.  •

جمود العالقات مع م�رش ما بعد ح�شني مبارك.  •

على  كّل  اأو  جمتمعة،  ال�شالفة  ال�شيناريوهات  تتحقق  باأن  احتمال  وهناك 

حدة.

ثّمَة تركيز يف خطة تيفن 2012 على العن�رش الب�رشي، وياأتي ذلك يف اأعقاب 

اجلي�ص  طابع  حول  االأخرية  احلرب  اأ�شعلته  الذي  الوطي�ص  احلامي  اجلدل 

ونطاقها  الع�شكرية”  اخلدمة  من  التهّرب  و“ظاهرة  وتركيبته  االإ�رشائيلي 

ودوافعها احلقيقية.
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اخلامتة

جي�ص  يوجد  وال  جلي�ص  دولة  يوجد  اإ�رشائيل  “يف  مقولة  ا�شتعر�شنا  اإذا 

وبالتايل  االإ�رشائيلي،  الكيان  طبيعة  تعك�ص  العبارة  هذه  اأن  وجدنا  لدولة”، 

طبيعة اجلي�ص االإ�رشائيلي، الذي تاأ�ش�ص فور االإعالن الر�شمي عن قيام الكيان 

االإ�رشائيلي يف �شنة 1948، ومن خلفه املجتمع االإ�رشائيلي اإن �شّح التعبري.

ال  ع�شكري  ا�شتحاليل  عمل  جراء  العربية  الدول  قيام  اأن  فيه  �شّك  ال  مما 

اأو م�شار تاريخي، قد انعك�ص على طبيعة الكيان،  اإىل حقوق تاريخية  ي�شتند 

وبالتايل على طبيعة وهيكلية واأهداف وتركيبة اجلي�ص االإ�رشائيلي. فاجلي�ص 

االإ�رشائيلي الذي داأب على ت�شنيف اأغلب اجليو�ص العربية على اأنها “جيو�ص 

معادية”؛ مما حتم عليه اأن يبحث دائماً عن م�شادر دعم خارجية، تكون كفيلة 

جلعله االأقوى من حيث الت�شلح والكفاءة القتالية بني جيو�ص املنطقة.

مراحل  وكذلك  الع�شكرية،  الهيكلية  تطور  مراحل  نرى  ال�شياق،  هذا  ويف 

مرحلة  اإىل  “الو�شول  اأ�شا�ص  على  بنيت  التي  الع�شكري  الت�شنيع  تطور 

التي  اخلارجية  الع�شكرية  العالقات  �شل�شلة  نرى  وكذلك  الذاتي”،  االكتفاء 

ن�شجها وين�شجها الكيان االإ�رشائيلي مع الدول خا�شة املتقدمة منها، والتي 

تاأتي يف اإطار �شمان ا�شتمرارية التفوق الع�شكري. 

لقد وجد اجلي�ص االإ�رشائيلي نف�شه يف مواجهة عدة حتديات، منها ما هو 

فعلى  وتكتيكي.  ظريف  خارجي  هو  ما  ومنها  ومو�شوعي،  بنيوي  داخلي 

ال�شعيد الداخلي، يعاين اجلي�ص االإ�رشائيلي من م�شكلة بنيوية وهي م�شكلة 

اجلي�ص  يعاين  كما  االأمد،  طويلة  معركة  يف  االحتياط  لقوات  الدائم  االنخراط 

من م�شكلة اإعفاء املتدينني من اخلدمة الع�شكرية، والتي يزداد انعكا�شها على 

اإىل ارتفاع ن�شبة الفارين من  احلياة ال�شيا�شية االجتماعية للكيان، باالإ�شافة 
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واملايل  االأخالقي  الف�شاد  دائرة  تو�شع  وكذلك  االإلزامية،  الع�شكرية  اخلدمة 

االن�شحاب  �شكل  اخلارجي،  ال�شعيد  وعلى  الع�شكرية.  املوؤ�ش�شة  داخل 

االإ�رشائيلي من جنوب لبنان �شنة 2000، ومن قطاع غزة �شنة 2005، تراجعاً 

جلياً يف مفهوم العقيدة الع�شكرية االإ�رشائيلية، التي قامت على مبداأ التو�شع يف 

ال�شيطرة على االأرا�شي العربية والفل�شطينية من خالل االحتالل الع�شكري 

واإقامة اأمر واقع جديد. كما يندرج االن�شحاب من لبنان وغزة يف اإطار تراجع 

الت�شلح وعلى  املت�شاعد على م�شتوى  للتطور  نتيجة  االإ�رشائيلي  الردع  قوة 

ويف  لبنان  يف  املقاومة  لقوى  والتكتيكي  امليداين  الع�شكري  االأداء  م�شتوى 

قطاع غزة.

اأكرث  خ�شو�شاً،  االإ�رشائيلي  واجلي�ص  عموماً،  االإ�رشائيلي  الكيان  اأ�شبح 

تاأثراً وحذراً جراء ثورات الربيع العربي، فاملوقف امل�رشي بعد انهيار نظام 

ح�شني مبارك �شار داعماً لقوى املقاومة يف مفاو�شاتها الإقرار اتفاق التهدئة 

2012؛ وباتت القيادة الع�شكرية تعي�ص حالة من  بعد العدوان على غزة �شنة 

التخوف والرتقب على جبهة اجلوالن جراء االأحداث الواقعة يف �شورية منذ 

�شنة 2011.

يتاأثر بالظروف  االإ�رشائيلي �شيظل  اأن اجلي�ص  على �شوء ما تقدم، يبدو 

ال�شيا�شية الداخلية وطبيعة املجتمع االإ�رشائيلي، كما اأن التفوق الع�شكري يف 

البيئة اال�شرتاتيجية املحيطة  املقاومة، ويف �شوء حتوالت  �شوء تنامي قوى 

يف  االإ�رشائيلية  املوؤ�ش�شة  ُيدخل  ما  وهو  �شّك.  مو�شع  اأ�شبح  بـ“اإ�رشائيل” 

على  كبري  تاأثري  لها  يكون  قد  املعامل،  وا�شحة  وغري  م�شتقرة  غري  م�شارات 

طبيعة وم�شتقبل الدولة العربية.
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