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اسرائيل
"اجليش واألمن واألخالق "
إعداد الدكتور
رأفت خليل محدونة
مقدمـــــة :
الجيش والقدرة العسكرية  ،ونظرية األمف القومى  ،والشيفرة األخبلقية  ،والوعى بمكامف القوة
والضعؼ  ،عناويف ميمة لمخبراء والمختصيف والمعنييف لمتعامؿ مع اآلخر ،السيما قد تكوف
غائبة في الكثير مف األحياف عف كياف االحتبلؿ االسرائيمى حتى داخؿ المؤسسات األمنية عمى
المستوى العربى ،األمر الذى دفعنى لتقديـ ىذه الدراسة عمى تواضعيا لمعاـ السادس عمى
التوالى نياية كؿ عاـ  ،مع مبلحقة التطورات والمستجدات .
واليدؼ مف الدراسة ىو وضع الخبراء والمختصيف بعناصر التحدى مع ىذا الكياف رغـ م اررة
المقارنة واتساع الفجوة العسكرية والتكنموجية  ،كونيا لؤلسؼ تسير بوتيرة سريعة لصالحو  ،األمر
الذى يحتاج لممسؤولية والجدية والوعى واإلدراؾ  ،لممستجدات عمى كؿ المستويات األمنية
والعسكرية .
وك ما يقوؿ الباحث أحمد شعباف فى كتابو الميـ " العمـ والسيطرة " أف قضية األمف بمفيومو
الواسع والشامؿ والذى يكاد يتسع لكى يشمؿ كؿ األمور والقضايا تحتؿ موقعاً محورياً فى العقيدة
الصييوينة وفى سمـ أولويات " الدولة " بكؿ مستوياتيا وعمى نحو خاص فى صمب العقيدة
العسكرية الموروثة والمكرسة  ،ويعتمد تحقيؽ األمف الصييونى اعتماداً كمياً عمى توافر عنصر
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التميز النوعى المطمؽ عمى العرب  ،ىذا التميز المبنى عمى التفوؽ التكنموجى  ،فى كؿ مناحى
الوجود وال سيما فى المجاؿ العسكرى .

وقد عبر المحمؿ االستراتيجى " زئيؼ شيؼ " عف ىذا المبدأ بتعبي اًر جمى حيف قاؿ" البد السرائيؿ
مف التحصف بمناعة عسكرية متطورة  ،والتزود بأحدث ما أنتجتو التكنموجيا العسكرية لبناء قوة
ردع ال تضاىى فى المنطقة  ،وضماف دحر العدو بضربة ثانية أقوى إف لـ يفمح معو الردع ،
بحيث تحسـ المعركة لصالح اسرائيؿ " .
في ىذه الد ارسة المتجددة لمعاـ السادس عمى التوالى ساقدـ تعريؼ عاـ عف نظرية األمف القومى
السرية لو  ،ومكانة دولة االحتبلؿ عسكريا
 ،والجيش االسرائيمى وشيفرتو األخبلقية  ،والميزانية ّ
عمى المستوى الدولى  ،وقيادة الجبية الداخمية ،وقانوف التجنيد  ،والرتب العسكرية ،وىيكمية

الجيش االسرائيمى مف قدرة القوات البرية  ،الجوية  ،البحرية ،واالمكانيات التكنموجية و شبكة
السايبر  ،واألسمحة الكيماوية  ،والوحدات الخاصة في الجيش اإلسرائيمي  ،وجوانب الضعؼ في
القدرات العسكرية اإلسرائيمية  ،والخاتمة .
وفى الحقيقة أنا ال أزعـ أننى أقدـ لمقارىء رسالة أكاديمية منيجية وتفصيمية بخصوص الييكمية
والقدرة العسكرية وقوة الردع التى يمتمكيا  ،بؿ ىى مجرد دراسة بانورامية مسحية عامة  ،تستند
لممتابعة الشخصية لمقضايا اإلسرائيمية والمستجدات عمى المواقع العربية والعبرية وبعض
المصادر المتخصصة .
كما أف ىذه الدراسة تـ تناوؿ عناصرىا ومواضيعيا مف أكثر مف كاتب وموقع ولكف بشكؿ مبعثر
غير جامع  ،وأتمنى عمى المختصيف والباحثيف والخبراء باالعتماد والبناء عمى ىذه الدراسة
والتوسع بيا قدر المستطاع لتحقيؽ الفائدة المرجوة  ،وفي النياية إف وفقت فالتوفيؽ مف اهلل  ،واف
قصرت فيو مف نفسي .
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نظرية األمن القومي:
اعتمد مفيوـ األمف القومي اإلسرائيمي بشكؿ كبير عمى المبادئ الصييونية ،وعمى كوف المشروع
الصييوني مشروع استيطاني ،قائـ عمى نقؿ كتمة بشرية محؿ شعب ،والغاء تاريخو واالستيبلء
عمى أرضو ،ولعب ذلؾ دور كبير في صياغة الكثير مف المفاىيـ ،التي تشكؿ ركائز نظرية
األمف القومي اإلسرائيمي ،حيث قاعدة وجود إسرائيؿ في "تيديد مستمر" ،وفي صراع "شبو أزلي"
مع العرب ،لذلؾ فإنيا تعمؿ بناء عمى قاعدة "نكوف أو ال نكوف".
وينطمؽ مفيوـ األمف القومي اإلسرائيمي مف نظرية "أرض ببل شعب ،لشعب ببل أرض" ،ومف ثـ
فإذا وجد ىذا الشعب فبلبد أف يغيب ،ولذلؾ فإف نظرية األمف اإلسرائيمية تنطمؽ مف إنكار الزماف
العربي والوجود العربي ،أي أف ردع العرب واضعافيـ ىو ىدؼ أساسي لنظرية األمف
اإلسرائيمية.
وال تستيدؼ نظرية األمف القومي اإلسرائيمي تحقيؽ األمف عبر ضمانات دبموماسية وسياسية
فقط ،وانما عبر إيجاد الوسائؿ العممية الداخمية لدى إسرائيؿ القادرة عمى تجسيد نظرية األمف،
ويتجسد ذلؾ في جيش قوي ،يشكؿ سياج أمني إلسرائيؿ في مرحمة ،وفي أخرى يضمف تحقيؽ
نظرية األمف القائمة عمى التوسع في األرض العربية (ٔ)  ،وتقوـ نظرية األمف القومي
عمى خمس مرتكزات استراتيجية رئيسية:
أمف القاعدة (تيويد األرض والسكاف) :
دائما ىو إقامة دولة ييودية نقية ،لذلؾ فإف نظرية األمف القومي
كاف اليدؼ الصييوني ً
اإلسرائيمية ترتكز عمى تيويد أرض وشعب فمسطيف بالكامؿ ،وىي بذلؾ تعتبر الخطر

الديموغرافي مف التيديدات التي تعترض األمف القومي اإلسرائيمي
إقامة مجتمع عسكري :
وذلؾ لتعويض إسرائيؿ عف النقص الديموغرافي ،وعدـ استطاعتيا إقامة جيش عامؿ كبير.

( )1أدٔذ ثالٍ ٞٓ:هغ اعشائ َ٤االٕ https://yisraelnow.com ،
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القدرة عمى الردع الشامؿ :
حيث يقوـ مفيوـ األمف القومي اإلسرائيمي عمى مبدأ االستعداد التاـ ،وعمى نظرية القوة الكاممة
وقويا يحمي إسرائيؿ ويمنع الدوؿ العربية مف القياـ بأي تيديد
الضاربة ،التي تشكؿ ً
منيعا ً
سدا ً
أيضا استخداـ ىذه القوة في توسيع الرقعة الجغرافية إلسرائيؿ عبر االحتبلؿ وتأميف
لياً ،

االستيطاف.

الحرب القصيرة خارج الحدود :
نظر لمقيود البشرية واالقتصادية التي تعاني
أي حتمية إنياء المعركة في أقصر وقت ممكفً ،ا
منيا إسرائيؿ ،إضافة إلى سرعة نقميا ألرض العدو لقمة عمؽ إسرائيؿ ،وحتى ال يتأثر قمب

إسرائيؿ ذو الكثافة السكانية واالقتصادية.
أمف العبلقة مع المركز (الواليات المتحدة) :
تقوـ نظرية األمف القومي اإلسرائيمي عمى مبدأ االحتماء واالعتماد عمى كؿ مركز دولي يشكؿ
قوة عظمى ،وأف ترتبط معو بمصالح قوية ومعقدة ،وقد بدأت الحركة الصييونية ثـ إسرائيؿ ىذه
االستراتيجية في عبلقتيا ببريطانيا ،ثـ االنتقاؿ بالعبلقة إلى ألمانيا ،ثـ الواليات المتحدة ،وىا
ىي تنتقؿ اآلف لجعؿ الصيف ىي المركز الذي تعتمد عميو.
األمف اإلقميمي :
أيضا عمى تعزيز أمف إسرائيؿ اإلقميمي ،مف خبلؿ التفوؽ
وتقوـ نظرية األمف القومي اإلسرائيمي ً
اقتصاديا ،وقطع الطريؽ عمى ىذه الدوؿ لعدـ
عمى الدوؿ العربية مجتمعة ،سواء عسكرًيا أو
ً

تحسيف مواقعيا(ٕ) .

وكباحث أجد أف ىنالؾ بعض المتغيرات أثرت عمى نظرية األمف القومى وقاـ زعماء االحتبلؿ
بتغيير االستراتيجية بيا  ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ( الحرب القصيرة خارج الحدود ) لـ تعد
( ) 2أُصذس ٗلغ. ٚ
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واقعية في ظؿ حدوث حروب مست بشكؿ مباشر بالجبية الداخمية  ،وأثرت عمى مجمؿ حياة
المدف والسكاف فييا  ،وفى قضية الحروب القصيرة أيضاً  ،فمف الحروب امتدت ألكثر مف
خمسيف يوماً كحرب ٕٗٔٓ رغـ أنيا كانت مع حركات مقاومة استخدمت صواريخ في غالبيتيا
محمية الصنع موجية ولكنيا غير دقيقة  ،وىنالؾ متغير آخر لو عبلقة بالتعامؿ مع اإلقميـ ،
الذى صنؼ سابقاً بوسط عدائى  ،واآلف ضمف نظرية األمف القومى التوجو معو نحو التطبيع
وعمميات السبلـ في أطار التعايش والمنفعة المشتركة مع الحفاظ الكامؿ عمى الردع والتفوؽ
العسكرى والدور الريادى في المنطقة عمى الصعيد السياسى واالقتصادى والثقافى والعسكرى ،
ولعؿ أحد مرتكزات األمف القومى ىو تعزيز االنقساـ الفمسطينى والعمؿ عمى تقويض الوحدة
الوطنية .
الشيفرة األخالقية لمجيش اإلسرائيمي |
في الخامس مف نيساف نشر ابراىاـ بورغ

()3

 ،مقاال بعنواف "الجيش األكثر نصؼ اخبلقية في

العالـ" ،وقد كاف ذلؾ ليدؼ واضح ىو القوؿ إف الجيش االسرائيمي ليس جيشا اخبلقيا ،وأضاؼ
إسرائيؿ" ىي دولة بمطجية وقاسية وامبريالية
وسطحية .
مقولة "الجيش االسرائيمي ىو الجيش االكثر
اخبلقية في العالـ

(ٗ)

" إسرائيؿ" ىي دولة بمطجية وقاسية
وامبريالية وسطحية "

" ،مف البداية يقوؿ " بورغ " أطمب التشكيؾ في ىذا القوؿ  ،الجيش ليس

أكثر مف أداة في يد الدولة ،وتشغيمو يتـ عف طريؽ سياسة الحكومة ،والحكومة فاسدة مف
األساس  ،ألف طريقة تحقيؽ السيادة ممموءة بنوايا مرفوضة وافعاؿ غير اخبلقية وجرائـ حرب الػ
 ( ٜٔٗٛمثؿ قصة خربة خزعة وأحداث الطنطورة والمد وغيرىا ) وحتى االستخداـ المرفوض في
الجيش ألي ىدؼ ايديولوجي آخر.
(ٞٓ )3اُ٤ذ  ، 15/1/1555 :دبصَ ػِ ٠ؽٜبدح اُؼِ ّٞاالجزٔبػ٤خ ك ٢اُجبٓؼخ اُؼجش٣خ ثبُوذط  ،ػَٔ سئ٤غب ٌُِ٘٤غذ االعشائ ٠ِ٤أص٘بء ػض٣ٞز ٚك٢
دضة اُؼَٔ االعشائٝ ، ٠ِ٤ػَٔ سئ٤غب "ُج٤ذ ٔٛذساػ" أُلزٞح ٓٝ ،غزؾبس ُٞص٣ش اُخبسج٤خ ٓٝ ،غزؾبسا ُؾؤٜٞ٣ ٕٝد اُؾزبدٝ ،ػَٔ كٛ ٢زا
أُ٘صت دزٝ ، 1511 ٠ػض ٞإداسح اُص٘ذٝم اُجذ٣ذ إلعشائٝ ، َ٤ك ٢ػبّ  1555اٗزخت ُٔ٘صت سئ٤ظ اًُٞبُخ اُٜٞ٤د٣خ ٝاُٜغزذسٝد
اُص٤ٗٞ٤ٜخٝ،ػَٔ ك ٢ؿبُج٤خ ُجبٕ اٌُ٘٤غذ .
(ٛ" )4آسرظ"  -ثوِْ :ثوِْ :اثشاٛبّ ثٞسؽ
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االصبع عمى الزناد لدى الجيش ىي اصبع غير اخبلقية ،وحينما تطمؽ ىذه المكنسة فإف ىذا
االطبلؽ غير اخبلقي ،باختصار :القمب يريد أف يؤمف بأننا ما زلنا رحيميف أبناء رحماء ،وأننا ال
نفعؿ باآلخريف ما فعموه بنا ،لكف الواقع يشير الى أف ىذه ليست التوراة الييودية السياسية في
الوقت الحالي ،واالستنتاج ىو أف الجيش االسرائيمي ليس الجيش االكثر اخبلقية في العالـ وال
يمكف أف يكوف
كذلؾ(٘).
ويقوؿ " شمومو
غازيت " أوافؽ "
بورغ " عمى
االنتقادات التي
يطرحيا لسياسة
اسرائيؿ االحتبللية،
التي مف أحد تعبيراتيا السيطرة عمى شعب آخر والمواجية العنيفة التي ال تتوقؼ ،وحسب اقواؿ
بورغ ،لـ يتـ اجراء بحث لممقارنة عمى مدى السنيف مف اجؿ تحديد مستوى اخبلقية الجيش
االسرائيمي قياسا مع جيوش أخرى
(.)ٙ
الرجؿ الذي يوجد في عيف العاصفة

المواء عفروني قاؿ " لف تسمعوني اقوؿ :الجيش
االسرائيمي ىو الجيش االكثر اخبلقية في العالـ

ىو النائب العسكري الرئيس ،المواء
عفروني والمدعي العسكري الرئيس ،العقيد اودي بف اليعيزر ،فالمواء عفروني قاؿ " لف
تسمعوني اقوؿ :الجيش االسرائيمي ىو الجيش االكثر اخبلقية في العالـ"  ،ويرفض تبني الشعار

(ٗ )5لظ أُصذس .
(ٌ٣ٝ )6ج٤ذ٣ب https://ar.wikipedia.org :
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الذي اتخذه رئيس االركاف شاؤوؿ موفاز في بداية االنتفاضة الثانية وتكرر منذئذ وكأنو توراة مف
سيناء ،عمى لساف القيادة العميا في الجيش وفي
الحكـ (.)ٚ
ويقوؿ عضو الكنيست ،والوزير السابؽ يوسي
سريد( ،)ٛمف حزب ميرتس اليساري المحارب قبؿ
وفاتو مف اليميف ،والذى قاؿ أف الجيش "أفمس مف
الناحية االخبلقية ،وقد اصبح الحديث عف طيارة
السبلح والقيـ ميزلة"(.)ٜ
وأعتقد أف الجيش االسرائيمى منذ تأسيسو بقرار مف
رئيس الحكومة المؤقتة دافيد بف غوريوف في ٕٙ
مايو  ٜٔٗٛباتحاد ميميشيات الياجاناه كحجر
األساس باإلضافة إلى مميشيات صييونية أخرى كاألرجوف والشتيرف والمواتي صنفتا منظمات
إرىابية  ،بنيت عقيدتو عمى سياسة الردع والمزيد مف استخداـ القوة واالرىاب وجرائـ الحرب
وانتشار المخدرات واالغتصاب والسرقة
في صفوؼ جنوده  ،ولمتوضيح أكثر :
مصطمحات :

يوسى سريد  :اصبح الحديث عف طيارة
السبلح والقيـ ميزلة

الشيفرة  :الشيفرة السرية أو السايفر
(باإلنجميزية )Cipher :ىي عبارة عف خوارزمية لتنفيذ التعمية وفؾ التعمية ،وغالباً ما تكوف
(ٛ )7آسرظ  -ػبٓٞط ٛشئٝ َ٤آخشٖ٣
(ٞ٣)1ع ٢عش٣ذ ( 23أًزٞثش  4 - 1541د٣غٔجش ً )2115بٕ ع٤بع ،٢صذلً ،٢برت ٝؽبػش إعشائً .٢ِ٤بٕ ػض٤ً٘ ٞغذ رغغ ٓشّاد ٖٓ هجَ دضة
اُؼَٔ ،سارظ ٤ٓٝشرظٝٝ ،ص٣ش ك ٢صالس دٌٓٞبد .ثبإلضبكخ إُ ٠رُي ،ؽـَ ٓ٘صت ٝص٣ش اُزؼُِٔ ْ٤ذح ػبّ ٝادذ (ًٝ )2111-1555وبئذ ُِٔؼبسضخ
(ً .)2113-2111جضء ٖٓ ٗؾبطبر ٚاُغ٤بعّ٤خ رؼبَٓ ثؾٌَ ٌٓضّق ٓغ هضّ٤خ اُصّشاع اإلعشائ ٢ِ٤اُلِغطٝ ٢٘٤اُّ٘ضبٍ ضذ اإلًشا ٙاُذًٝ ،٢٘٣بٕ ٖٓٝ
صػٔبء اُ٤غبس اإلعشائ.٢ِ٤
(ٞٓ )5هغ ػشة https://www.arab48.com :41
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عبارة عف سمسمة مف الخطوات التي يمكف اتباعيا لتنفيذ ىذه العمميات  ،والمصطمح المرادؼ
ليذه الكممة ىو تشفير .في االستعماالت البلتقنية يشير السايفر إلى ذات الشيء الذي يشير لو
الكود (باإلنجميزية )code :إال أف االستخداـ يختمؼ في عمـ التعمية .في عمـ التعمية التقميدي،
كاف عمؿ السايفر يتميز عف عمؿ الكود .حيث أف الكود يعمؿ عمى القياـ بعممية التعمية (أو
االستبداؿ) وفقاً لكتاب الكود والذي يربط رم اًز عشوائياً أو رقماً بعبارة معينة أو كممة

(ٓٔ)

 ،وأنتقؿ

لمتعرؼ عمى الجيش وىيكميتو وأسمحتو ووحداتو الخاصة .
هيكمية الجيش الصهيونى :
تعريف عام :
ائيميا  -جيش الدفاع اإلسرائيمي أو (بالعبرية :צבא ההגנה לישראל  -צה"ל
االسـ المعتمد إسر ً
تساىؿ) ىي التسمية الرسمية لمجيش بكاممو " سبلح البر ،وسبلح الطيراف وسبلح البحرية
اإلسرائيمية "  ،وكممة " الدفاع " تأتي ضمف أىداؼ إعبلمية وسياسية وثقافية داخمية وغيرىا
حيث استبعاد صفة االعتداء عمى الغير والحفاظ عمى األمف المشروع لمكياف  ،وقد تأسس الجيش
يوما مف اإلعبلف الرسمي لقياـ " دولة إسرائيؿ " بأمر صدر عف رئيس
الصييونى بعد ٕٔ ً
الحكومة المؤقتة في  ٕٙمايو (أيار) .ٜٔٗٛ
في ٖٔ مارس (آذار)  ٜٔٚٙقررت الكنيست الصييونى ترسيخ مكانة الجيش وأىدافو في "قانوف
أساسي" حيث يوضح خضوع الجيش ألوامر الحكومة والحظر عمى قياـ قوٍة مسمحة بديمة لو.
السرية لمجيش:
الميزانية ّ
قدر الميزانية العسكرية اإلسرائيمية الرسمية بػأكثر مف ٘٘ مميار شيكؿ ،لكف الجيش اإلسرائيمي
ُُ ّ

تقرىا
في واقع الحاؿ يحتكـ ويتصرؼ بميزانية اكبر بكثير مف ىذا الرقـ  ،عمما اف الزيادة لـ ّ
الكنيست كما يقضي "القانوف" اإلسرائيمي وتطمؽ عمييا و ازرة الجيش اسـ "التعاقدات " فيما ال

السرية وفقا لما
توجد أي جية او شخص خارج أسوار و ازرة الجيش يعمـ تماما حجـ ىذه الميزانية ّ

كشفو موقع "كمكمست" االقتصادي الناطؽ بالعبرية.
() 11
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وكشفت الشيادات مف مصادر عديدة وعبر أعماؿ ونشاطات اخرى أف الميزانية التي تتصرؼ
اقرتيا وصادقت عمييا الكنيست ،بؿ
بيا و ازرة الجيش بشكؿ يومي ودائـ ليست الميزانية التي ّ
تضخـ و ازرة الجيش الميزانية المصادؽ عمييا وتتصرؼ بميزانية اكبر بكثير مف الرسمية المعمف
عنيا وذلؾ عبر ميزانية سرية خاصة يطمقوف عمييا اسـ "ميزانية التعاقدات" تمؾ الميزانية التي ال
يعمـ أي شخص في إسرائيؿ خارج مبنى و ازرة الجيش شيئا عنيا ،وتقوـ فكرتيا عمى استخداـ
الجيش لجزء مف الميزانيات المخصصة "لزيادة قوتو وعظمتو العسكرية وعمميات المبلئمة
المستقبمية" أكثر مف مرة خبلؿ تعاممو مع "متعاقدوف" ما يعني تضخـ الميزانية العسكرية .
وتتمثؿ الميمة األساسية لممستشار المالي لرئيس األركاف ورئيس قسـ الميزانية في الو ازرة التأكد
مف وجود ما يكفي مف أمواؿ في حساب و ازرة الجيش في كؿ لحظة وحيف بما يسمح بتمويؿ
"ميزانية التعاقدات" السرية بشكؿ سمس ويومي وىذه االمر يتـ مف خبلؿ فرضيات إحصائية تقوـ
عمى حساب سرعة ووتيرة تنفيذ المشاريع بالقياس عمى سرعة تنفيذ مشاريع سابقة حتى يتوصموا
الى تصور معيف عف وتيرة تنفيذ المشاريع المشابية في المستقبؿ وعمى أساس ىذه الفرضيات
تضخـ و ازرة الجيش ميزانيتيا األصمية لتصؿ الى حدود "ميزانية التعاقدات" وىي الميزانية التي يتـ
اتخاذ الق اررات عمى أساسيا ووفقا ليا وليس عمى أساس الميزانية التي صادقت عمييا الكنيست.
وفي أعقاب اتفاؽ" الشفافية" الذي وقع عاـ ٕٓٔٓ بيف و ازرتي الجيش والمالية اطمؽ وزير المالية
في حينو " شتاينتس" تصريحات احتفالية تنـ عف الفرح والشعر بالنصر كوف و ازرتو ستقتحـ دفاتر
حسابات و ازرة الجيش المغمقة والسرية ما سيوفر حسب اعتقاده ٕ مميار شيكؿ سنويا لكف
التصريحات شيء والواقع شيئا اخر فقد منحت و ازرة الجيش و ازرة المالية نقطة ربط محوسبة لكف
ىذه النقطة لـ تسمح لو ازرة المالية باإلطبلع عمى جميع البيانات والمعطيات واألرقاـ فعمى سبيؿ
المثاؿ لـ يكف بمقدور و ازرة المالية معرفة حجـ وقيمة ميزانية " التعاقدات" .
وتصور وجود ميزانية عسكرية سرية ليس باالمر الجديد فقد تحدى عمى سبيؿ المثاؿ فقد تحدى
الممحؽ االقتصادي لصحيفة " يديعوت احرونوت " يوـ ٕٔ ٕٜٓٓ/ٔ/أي جية إسرائيمية أف
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تدعي العمـ وجو اليقيف الحجـ الحقيقي لميزانية الجيش لعاـ  ٕٜٓٓأو أف تنشر الميزانية الحقيقية
لؤلعواـ ٕٔٔٓ. ٕٕٓٔ-
اسرائيل والمكانة الدولية عسكرياً :
عززت مؤخ اًر دولة االحتبلؿ االسرائيمى مكانتيا كأكبر دولة مصدرة لؤلسمحة لجميع أنحاء العالـ،
حيث احتمت المرتبة السابعة عالميا في تصدير األسمحة ،فيما ارتفعت صادرات الشركات
اإلسرائيمية لصناعات األسمحة بحوالي ٘٘ %عمى مدار الخمس سنوات الماضية  ،ولوحظت
صفقات بيع األسمحة ،مف أنواع " صواريخ الدفاع الجوي والطائرات بدوف طيار وصواريخ مضادة
لمدبابات وغيرىا " .
بالمقابؿ ،وفيما يتعمؽ باستيراد دولة االحتبلؿ لؤلسمحة مف الدوؿ األجنبية ،تحتؿ إسرائيؿ المرتبة
 ٔٚفي العالـ ،إذ زادت إسرائيؿ وارداتيا مف األسمحة بنسبة ٕ٘ٔ  %في السنوات الخمس
األخيرة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة ليا ،ويتسدؿ مف تقرير المعيد أف الواليات المتحدة
مسؤولة عف ٓ % ٙمف ىذا السبلح  ،كما أف ألمانيا توفر ٖٓ %مف واردات األسمحة إلسرائيؿ،
وصؼ الكاتب يعقوب كاتس ،رئيس تحرير صحيفة "جيروساليـ بوست" ،وأمير بوخبوط المحمؿ
لقوة عظمى
تحولت إسرائيؿ ّ
العسكري لموقع والبل اإلخباري العبري ،في الكتاب الجديد ليما "كيؼ ّ
أف إسرائيؿ واحدة مف ست دوؿ كبرى في
ي؟" ،ويشير الكتاب إلى ّ
في مجاؿ التطوير العسكر ّ

إجمالي صادراتيا السنوية ،ومنذ بداية ٕٓٓٚ
مجاؿ تصدير السبلح الذي يش ّكؿ ٓٔ %مف
ّ

صدرت إسرائيؿ أسمحة قيمتيا ٘ ٙ.مميار دوالر ،وفي عاـ ٕٕٔٓ ،سجمت الشركات األمنية
ّ
قياسيا بتصدير أسمحة وصمت قيمتيا إلى
قما
ً
اإلسرائيمية التي بمغ عددىا آنذاؾ ألؼ شركة ،ر ً

٘ ٚ.مميار دوالر أميركي.

إف إسرائيؿ تعتمد اليوـ عمى صادراتيا مف اإللكترونيات واألجيزة الطبية ،والبحث
ويضيؼ ّ

العممي والتطوير المتعمقة بمنظومات السبلح والتكنموجية التي أنتجيا إسرائيؿ ،ومف بينيا أقمار
صناعية ،ومنظومات دفاعية مضادة لمصواريخ ،ومنظومة معطؼ الريح المخصصة لحماية
اليجومية.
الدبابات المدرعة ،والطائرات دوف طيار؛ بأنواعيا سواء المخصصة لبلستطبلع أو
ّ
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يقدـ االستجابة لمتحديات األمنية التي
أف العنصر البشري يظؿ في النياية ىو مف ّ
قر الكتاب ّ
ُ
وي ّ
أف رئيس أركاف جيش االحتبلؿ
تواجو إسرائيؿ ،ويدلؿ كاتس وبخبوط عمى صحة استنتاجيـ ّ

أمر بسحب الدبابات المدرعة مف
الحالي ،أصدر خبلؿ االنتفاضة الثانية – كاف ضابطًا وقتياً -ا

"يتوجب االنتصار في المعركة بواسطة بندقية  M16وليس بطائرة  ،" F16حيث
ألنو
الميداف ّ
ّ
كاف أيزنكوت يؤمف ّأنو باإلمكاف تحقيؽ الردع بواسطة استعداد الجنود لممخاطرة بحياتيـ.

ميمة ،لكف العنصر البشري يمعب الدور األىـ.
فالتكنولوجيا وميما كانت ّ

أف العنصر البشرى في نظرية أيزنكوت ليسوا وحدىـ بؿ يجب أف
ويضيؼ كاتس وبوخبوط ّ

جدا مف
يدعموا بشكؿ مباشر بالطائرات بدوف طيار ،واستخداـ وسائؿ جمع معمومات متطورة ً

عدة اتجاىات ،باإلضافة إلى استخداـ أساليب توجيو وتشغيؿ جواسيس عمى األرض باالضافة

يشجع الجنود عمى األرض .
إلى عنصر التفوؽ التكنولوجي االستخباري ،الذى ّ
دفاعيا لمجيش األمريكي
نظاما
ً
"إسرائيؿ" تبيع ً
تقدر قيمتيا
تعتزـ شركة "رفائيؿ" اإلسرائيمية بيع نظاـ "تروفي" العسكري لمجيش األمريكي ،بصفقة ّ
بػٓٓ٘ مميوف دوالر ،وفؽ ما أفاد بو الموقع اإللكتروني التجاري "كالكاليست".
نظاـ "تروفي" الذي طورتو شركة "رفائيؿ" اإلسرائيمية يوفّر الحماية لممركبات المدرعة مف
الصواريخ وقذائؼ الياوف
وبحسب الموقع الذي نشر الخبر ،فقد طمب الجيش األمريكي وحدات نظاـ الحماية في حزيراف/
يونيو مف العاـ الماضي بمبمغ ٖ ٜٔمميوف دوالر أمريكي لحماية دبابات ابرامز ،ومف المتوقع أف
يزيد الطمب مع ازدياد عدد الدبابات التي يعتزـ حمايتيا.
باإلضافة إلى ذلؾ ،تتنافس شركة "رفائيؿ" مع شركات أخرى لتزويد الجيش األمريكي بنسخة
خفيفة مف نظاـ تروفي ،لناقبلت الجنود المدرعة برادلي وسترايكر.
مصانع إسرائيمية لؤلسمحة خارج اسرائيؿ
لـ تكتؼ دولة االحتبلؿ مف صناعة السبلح في كيانيا بؿ تعنزـ أف تقيـ مصانع أسمحة في دوؿ
خارجية كالفمبيف ،وذلؾ باستثمار ما قيمتو ٓ٘ مميوف دوالر أمريكي  ،ولقد ورد أف "عاموس
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أوليا بيذا الشأف مع
غوالف" ،رئيس مجمس إدارة شركة "سيمفر شادو" اإلسرائيمية ،وقّع إعبلف ً

رئيس مجمس إدارة شركة "رايو لومينار" الفمبينية ،أوغستو غاماشو ،ومذكرة التفاىـ تتحدث عف
تصنيع وتجميع األسمحة النارية والذخائر والتدريب .
 قيادة الجبهة الداخمية اإلسرائيمية:قيادة في الجيش اإلسرائيمي أنشئت في عاـ ٕ ٜٜٔوتتعامؿ مع الدفاع المدني وأنشئت في

أعقاب حرب الخميج ،والتي اعتبرىا اإلسرائيميوف تيديدا كبي ار ليـ .
وحدات الجبهة الداخمية:
ٔ.

كتائب "اباح" -ضد سقوط صواريخ ذرية وبيولوجية وكيماوية.

ٕ.

كتائب بموغ ودورىا كشؼ وتمييز وغسؿ أماكف ضرب األسمحة.

ٖ.

كتائب إنقاذ -دورىا إنقاذ محاصريف مف مباني في حالة الطوارئ.

ٗ.

وحدة اإلنقاذ األرضية-ميمة الوحدة ىي تنفيذ عمميات إنقاذ خاصة في إسرائيؿ والخارج

بصورة روتينية وفي حاالت الطوارئ.
٘.

مدرسة اإلنقاذ والتي يتـ فييا تدريس جميع مواضيع اإلنقاذ ووحدات تحديد الضحايا.

.ٙ

وحدات السكاف ىي مسئولة عف توزيع أقنعة واقية عمى السكاف وتجييزىـ لحاالت

الطوارئ وكذلؾ منح مساعدات في حاالت الطوارئ.
.ٚ

دوائر جمع جثث القتمى-تشكؿ جزءا ىاما مف وحدة اإلنقاذ األرضية ومف كتائب اإلنقاذ

التي ودورىا العثور وانقاذ وجمع جثث القتمى مف األنقاض.
 قانون التجنيد:الخدمة العسكرية في إسرائيؿ إلزامية لكؿ ذكر أو أنثى فوؽ  ٔٛسنة  ،وتُستثنى مف الخدمة
اإللزامية بعض المجموعات مف بينيا العرب المسمميف والمسيحييف وطبلب اليشيفات (المدارس
الييودية الدينية)  ،ويعني ذلؾ أف أغمبية عرب اؿ ٗٛوكذلؾ أغمبية المتشدديف في الديانة
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الييودية ("الحارديـ") بعدة مراحؿ  ،وفى النياية يصمـ لو ممؼ يؤثر عمى مستقبمو ومكانتو فى
حاؿ التواصؿ فى ىذا العمؿ حتى بعد التجنيد  ،ففي البداية يقدـ أوراؽ ثبوبتة وأحواؿ شخصية
ويسجؿ استمارة الجيش  ،ثـ يمر عمى لجنة أطباء فيقوموا بفحصو الشامؿ " كمسيوف " ثـ يمر
عمى أكثر مف لجنة " ومقاببلت شخصية " وفحص القدرة الصحية والنفسية والعقمية ومستوى
الذكاء وسرعة البديية والمبلئمة العسكرية مف الطوؿ والوزف والقدـ"  " flatfootوآخرى واألىـ
موضوع الثقة األمنية األمر الذى يحفظ بتقييـ شامؿ فى ممؼ سرى خاص بو في و ازرة الدفاع .
وقد خدمت الطائفة الدرزية مف حممة الجنسية اإلسرائيمية في الجيش اإلسرائيمي بؿ وقد ارتقى
ويستثنى كذلؾ اإلسرائيميوف العرب
بعض الدروز المراتب العميا في صفوؼ الجيش اإلسرائيمي ُ

التطوع مفتوح ليـ ،حيث تكوف أغمبية المتطوعيف العرب مف
مف الخدمة اإللزامية إال أف باب
ّ
البدو ومع ىذا فعدد المتطوعيف البدو قميؿ ويتراوح بيف ٕٓٓ وٓٓٗ شخص سنويا فقط

تـ فرزىـ في أماكف قتالية ،بينما
يخدـ المجندوف فترة ٖ سنوات في الجيش اإلسرائيمي إذا ما ّ

عمميف عمى األعماؿ المساندة و
تخدـ النساء فترة سنتيف إف لـ ُيفرزف في أماكف قتالية واقتصر
ُ

منذ العاـ ٕٓٓٓ ويسمح لمنساء الخدمة في الوحدات القتالية إذا عبرف عف إرادتيف بذلؾ واذا
وافقت عمى التجنيد لمدة ٖ سنوات.
في حاالت كثيرة يقضي الجنود غير الصالحيف لمخدمة القتالية مف الناحية الصحية أو ألسباب
أخرى خدماتيـ في أعماؿ ذات طبيعة مدنية لصالح الجميور ،مثؿ مساعدة المعمميف في
المدارس الحكومية ،العمؿ في إذاعة الجيش "غاليو تساىؿ" وغيرىا  ،وىناؾ أيضا خدمة وطنية
مدنية خارج نطاؽ الجيش وىي مفتوحة أماـ المعفييف مف الخدمة العسكرية وىي خدمة تطوعية
غير أف ىناؾ اقتراحات لجعميا إلزامية لكؿ مف يعفى مف الخدمة العسكرية القتالية ألي سبب
كاف .ومف أشد المعارضيف ليذه االقتراحات ىـ الييود المتدينوف المتشددوف بالديف والفمسطينيوف
" عرب . " ٗٛ
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الرتب العسكرية في الجيش:
أكبر رتبة في الجيش اإلسرائيمي ىي رتبة فريؽ  :وىي رتبة قائد األركاف  ،قائد أركاف الجيش
اإلسرائيمي الحالي ىو غادي أيزنكوت ،مف أصؿ مغربي ،وىو قائد األركاف الػ ٕٔ ،وكاف يعكوؼ
دوري أوؿ قائد أركاف في لمجيش اإلسرائيمي .
والرتب في الجيش اإلسرائيمي ىي  :مبلزـ – مبلزـ أوؿ – نقيب – رائد – مقدـ – عقيد – عميد
– لواء – فريؽ .
مبلحظة  :رتبة فريؽ ال يحمميا اال شخص واحد في الدولة وىو رئيس ىيئة األركاف.
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 هيكمية الجيش االسرائيمى :يضـ الجيش اإلسرائيمي ثبلثة اسمحة رئيسية ىي :
ٔ -القوات البرية:
ٕ -القوات الجوية:

ٖ -القوات البحرية:
 القوات البرية :تأسست منذ قياـ دولة إسرائيؿ في العاـ ٜٔٗٛ
 ،وقد تكونت مف الميراث العسكري لممنظمات
الييودية التي عممت ما قبؿ الدولة " الياجنا
وشتيرف وااليتسؿ والميحى واألرجواف وغيرىا "
ومف المكونات العسكرية لمجيش البريطاني الذي
ترؾ ما ترؾ مف إمكانيات قبؿ الرحيؿ  ،ومف صفقات األسمحة التي تـ عقدىا فترة اليشوؼ
الييودي في عيد االنتداب وتـ تيريبيا مف البحر عبر اليجرة الييودية بمساعدة الحركة
الصييونية والوكالة الييودية ووصمت لفمسطيف عبر سفف اليجرة الييودية  ،وتـ تطوير ىذه
القوات البرية بشكؿ كبير وسريع وممحوظ ومتطور بعد قياـ الدولة عبر دعـ الحمفاء وعمى رأسيـ
الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وعبر صفقات األسمحة التجارية والصناعة العسكرية
اإلسرائيمية  ،وعندما نتناوؿ موضوع الجيش اإلسرائيمي فنتحدث عف القوات البرية كونيا قواـ
الجيش والعمود الفقري والمركزي لو ومكونات القوات البرية اإلسرائيمية ومعداتيا وقواىا البشرية
ىي :
15
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القوات العاممػ ػػة  +قوات االحتياط = مجموع القوات البرية
ٓٓٓ ٔٗٔ.جندي  ٖٛٓ.ٓٓٓ +جندي = ٓٓٓ ٕ٘ٔ.جنػ ػ ػ ػػدي .
وتضـ القوات البرية :

دبابات القتال الرئيسية  MBTsمجموعها  019.3دبابة موزعة كاآلتي:
 دبابات  Merkavaمف ط ارزات Mk I, II, III, IVعددىا ٓ٘ٗٔ دبابة صناعة إسرائيمية دبابات  M60مف ط ارزات  A3, Magash7عددىا ٓٓٗٔ دبابة تطوير إسرائيمي دبابات  M48مف طراز  A5عددىا ٕٓٓ دبابة تطوير إسرائيمي دبابات  Centurionمطورة عددىا ٓٛٙناقبلت جند وعربات قتاؿ مدرعة مجموعيا ٓ ٙ.ٚٛمركبة موزعة كاآلتي:
 ناقبلت ( Achzaritمطورة عف الدبابة  )T-55عددىا ٕٓٓ ناقمة ناقبلت  M113عددىا ٓٓ٘ ٘.ناقمة مطورة ناقبلت ( Nagmachonمطورة عف الدبابة  )Centurionعددىا ٓ ٕٛناقمة ناقبلت نصؼ مجنزرة  M2/M3عددىا ٓٓٛمركبات مدرعة خفيفة مجموعو ٖٔٗ مدرعة موزعة كاآلتي:
 مركبات ( Akrepتركية) عددىا ٖٓ مركبة مركبات ( M114أمريكية) عددىا ٓ ٔٛمركبة مركبات ( Ze'evإسرائيمية) عددىا ٓٓٔ مركبة مركبات ( Dingoألمانية) عددىا ٖٓٔ مركبة16
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قطع المدفعية ذاتية الحركة مجموعو  ٜٛٙقطعة موزعة كاآلتي:
 مدفعية ( M110 203mmأمريكية) عددىا  ٖٙقطعة مدفعية ( M107 175mmأمريكية) عددىا ٓٗٔ قطعة مدفعية ( M109 155mmأمريكية تطوير إسرائيمي) عددىا ٓٓ ٙقطعة مدفعية ( M-50 155mmأمريكية) عددىا ٕٓٔ قطعةقطع المدفعية المقطورة مجموعيا ٓ ٖٚقطعة موزعة كاآلتي:
 مدفعية ( M101 105mmأمريكية) عددىا ٓ ٚقطعة مدفعية ( D-30 122mmروسية) عددىا ٘ قطع مدفعية ( M46 130mmروسية) عددىا ٘ٔ قطعة مدفعية ( Soltam 155mmإسرائيمية) عددىا ٓ٘ٔ قطعة مدفعية ( M114 155mmأمريكية) عددىا ٖٓٔ قطعةمدافع ىاوف مجموعيا ٓٗٗ ٙ.قطعة موزعة كاآلتي:
 ىاوف عيار ٓ mmٙعددىا ٓٓٓ ٘.قطعة ىاوف عيار ٔ mmٛعددىا ٓٓ ٚقطعة ىاوف عيار ٕٓٔ mmعددىا ٓٓ٘ قطعة ىاوف عيار ٓ mmٔٙعددىا ٕٓٗ قطعةراجمات الصواريخ مجموعيا ٕٖٕ راجمة موزعة كاآلتي:
 راجمات  BM-21عيار ٕٕٔ( mmروسية) عددىا  ٘ٛراجمة راجمات  LAR-160عيار ٓ( mmٔٙاسرائيمية) عددىا ٓ٘ راجمة17
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 راجمات  MLRSعيار ( mmٕٕٚامريكية) عددىا  ٗٛراجمة راجمات  BM-24عيار ٕٓٗ( mmروسية) عددىا  ٖٙراجمة راجمات  MAR-290عيار ٓ( mmٕٜاسرائيمية) عددىا ٕٓ راجمة -راجمات  LAR-290عيار ٓ( mmٕٜاسرائيمية) عددىا ٕٓ راجمة

السترة القتالية كنعان
قامت شركة  T9Designبالتعاوف مع الجيش االسرائيمى بتصميـ وتطوير حقيبة قتالية
لوحداتيا الخاصة ووحدات االستخبارات التي تسمى كنعاف  ،بناءا عمى طمب الجيش  ،وذلؾ
لتسييؿ األمر والحركة عمى النخبة عند القياـ بعمميات طويمة األمد  ،وقد تمتعت الحقيبة بجيوب
مخصصة تساعد في الحمؿ والميمات .

جديد األسمحة الخفيفة في العام 93.9
ٔ -بندقية جمبوع :
18
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ٕ -سبلح يعتمد عمى االتصاؿ مف نوع ، RF,كحؿ الجتناب النار الصديقة :

ٖ -رشاش مصغر  /مسدس نصؼ اتومتيؾ :
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وحدة تقنية لكشف األنفاق

استحدث الجيش اإلسرائيمي في العاـ  ٕٓٔٛوحدة تقنية متخصصة بكشؼ األنفاؽ  ،والتي
أصبحت مصدر قمؽ لئلسرائيمييف القاطنيف بالقرب مف قطاع غزة والشماؿ عمى الحدود
المبنانية .
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وتتكوف ىذه الوحدة مف خبراء تكنولوجيا ،وبحوث ،وجيولوجيوف ،وعمماء فيزياء ،وميندسوف،
ومسؤولو مخابرات ،ويعتمد العامموف في المختبر عمى البحوث العممية التي تشمؿ تمشيط
األراضي ،وترسيـ خطوطيا ،كما تعمؿ الوحدة بتعاوف كامؿ مع وحدات سبلح االستخبارات،
وقوات مف سبلح اليندسة".
ووفؽ الوصؼ العسكرى لموحدة أف المختبر "يستخدـ أبحاثا مبتكرة تتعمؽ بالتربة تشمؿ مسح
التجاويؼ ضوئيا ،...ويسعى سعيا حثيثا لتطوير أساليب جديدة لمرصد ورسـ الخرائط".
 -دبابة الميركافا :

وحينما نتحدث عف القوات البرية يجب أف نتحدث بالتفصيؿ عف دبابة الميركافا اإلسرائيمية
تفتخر الصناعة العسكرية اإلسرائيمية بيا
باعتبارىا األكثر تأمينا لحياة طاقميا بيف
مختمؼ ط ارزات الدبابات العالمية ،كما
تصر صناعة اإلعبلـ اإلسرائيمية عمى أف
ميركافا ىي الدبابة األكثر حماية أماـ
المقذوفات المضادة لمدبابات ،واألقدر بيف
الدبابات عمى المناورة والعمؿ في ظروؼ بيئية صعبة.
دبابة الميركافا إسرائيمية الصنع تتسع لطاقـ مكوف مف ٗ جنود وتبمغ طوؿ الدبابة  ٚ,ٙمتر
وعرضيا ٕ ٖ,ٚمتر وارتفاعيا  ٕ,ٙمتر وتبمغ مف الوزف حوالي ٖ ٙ٘ - ٙطف.
تبمغ أقصى سرعة ليا ٓ ٙكـ في الساعة  ،قررت إسرائيؿ في عاـ ٓ ٜٔٚالبدء في صناعة
دبابة محمية ،ومضت في خططيا واستفادت مف حروبيا السابقة في صنع ميركافا توائـ
االحتياجات اإلسرائيمية فيما يختص بالسرعة والقدرة النيرانية  ،فأكثر ما ركزت عميو الصناعة
العسكرية اإلسرائيمية ىو تأميف سبلمة طاقـ الدبابة نظ ار لقمة عدد سكاف إسرائيؿ.
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بسبب حرب عاـ  ٜٔٙٚفرضت فرنسا حظ ار تجاريا عمى إسرائيؿ ،ما دفعيا إلى التعاقد مع
بريطانيا عمى الدخوؿ في خطة إنتاج مشترؾ لمدبابة "تشيفتيف" ،لكف بريطانيا انسحبت بعدىا
بسبب الضغوط العربية عمييا وألغت الصفقة.
خرجت أوؿ ميركافا  ٔ-في عاـ  ،ٜٜٔٚبعدما تـ تسميحيا بمدفع مف عيار ٘ٓٔ ممـ ،وصممت
لتناسب الطبيعة الوعرة لشماؿ فمسطيف ومرتفعات الجوالف السورية ،وشاركت في غزو لبناف عاـ
ٕ .ٜٔٛتميز الطراز األوؿ مف ىذه الدبابة بمحرؾ ديزؿ مثبت في جزئيا األمامي ،بينما حجرة
القتاؿ تقبع في مؤخرتيا ،ما وفر ليا حماية طاقميا .بعدىا جاءت ميركافا ٕ-عاـ ٖ ،ٜٔٛوركز
مصمموىا عمى مبلءمتيا لحروب المدف بعد خبرة حرب لبناف ،عبر إضافة مدفع رشاش مضاد
لؤلف ارد عيار ٓ ٙمممي ،وادخاؿ بعض التحسينات عمى تدريعيا ونظاـ السيطرة عمى النيراف.
تمتيا ميركافا  ٖ-في عاـ ٓ ،ٜٜٔوالتي شيدت زيادة القدرة النيرانية ليا بمدفع مف عيار ٕٓٔ
ممـ ذي البطانة الممساء ،مع بعض التحسينات األخرى عمى تدريعيا وبرجيا ،لتخرج ميركافا ٖ-
باز" (أي الصقر).
االستخداـ العسكري األبرز لمطراز الثالث يتمثؿ في اقتحاـ المدف الخاضعة لمحكـ الذاتي
الفمسطيني والمخيمات الفمسطينية ،عمى أف نجاح المقاوميف الفمسطينييف في إعطاب ىذا الطراز
عجؿ بنزوؿ الطراز الرابع إلى الخدمة.
أخي ار وفي عاـ ٕٗٓٓ دخمت الدبابة ميركافا  ٗ-الخدمة بالجيش اإلسرائيمي مستخدمة ذات
المدفع مف عيار ٕٓٔ ممـ ،مع المزيد مف التحسينات عمى نظاـ السيطرة عمى النيراف والتدريع
وبعض المساعدات الدفاعية.
رغـ الدعايات اإلسرائيمية عف قوة ىذه الدبابة ومنعتيا ،لكف رجاؿ حزب اهلل تمكنوا مف تحييد
ميركافا ٗ-وتسببوا في تكبيد سرح مدرعات الجيش اإلسرائيمي خسائر نسبية في األرواح ،ما أثبت
لآلف عدـ صحة الدعاية العسكرية اإلسرائيمية.
تتكتـ إسرائيؿ عمى عدد دبابات ميركافا التي تـ إنتاجيا ،عمى أف بعض التقديرات تشير إلى
إنتاج قرابة ٓٓ٘ٔ دبابة ميركافا عمى األقؿ .
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تفتخر الصناعة العسكرية اإلسرائيمية بالدبابة ميركافا ،باعتبارىا األكثر تأمينا لحياة طاقميا بيف
مختمؼ ط ارزات الدبابات العالمية كما تصر صناعة اإلعبلـ اإلسرائيمية عمى أف ميركافا ىي
الدبابة األكثر تدريعاً أماـ المقذوفات المضادة لمدبابات ،واألقدر بيف الدبابات عمى المناورة
والعمؿ في ظروؼ بيئية صعبة .في عاـ  ،ٕٓٓٙقاـ حزب اهلل بوضع ىذه الدبابة أماـ االختيار
أثناء العدواف اإلسرائيمي عمى لبناف ونتج عف ذلؾ ما يعرؼ بمقبرة الميركافا مما أدى إلى فسخ
عدد كبير مف الدوؿ لعقود شراء دبابات الميركافا مف إسرائيؿ.
منظومة تكنولوجية جديدة لرصد األنفاق:
كشفت اسرائيؿ فى  ٜٔأبريؿ  ٕٓٔٙعف تكنولوجيا جديدة تساىـ فى كشؼ االنفاؽ التى تحفرىا
حركات المقاومة الفمسطينية فى قطاع غزة  ،اعتماداً عمى تكنولوجيا طورتيا "ىيئة الصناعات
األمنية والعسكرية" فى إسرائيؿ ،وبسبب القيود التى تفرضيا الرقابة العسكرية ،لـ يمكف كشؼ إال
القميؿ عف ىذه المنظومة الجديدة.

وتشمؿ المنظومة الجديدة لرصد األنفاؽ مجموعة مف أجيزة االستشعار التى يتـ تحميؿ
المعمومات التى ترسميا ،بواسطة منظومة سيطرة تعتمد عمى خطوات خوارزمية تفحص
المعمومات التى تصؿ مف المنظومة وتسمح بكشؼ األنفاؽ وأماكنيا ،دوف أى إشعار كاذب.
وقبؿ تطوير ىذه المنظومة فحصت و ازرة الجيش اإلسرائيمية وىيئة الصناعات العسكرية كؿ
التكنولوجيات العالمية التى اثبتت نجاحيا فى كشؼ األنفاؽ ،ومف بينيا اجيزة قياس الزالزؿ التى
تكشؼ اليزات الصغيرة فى األرض التى تحدثيا الحفريات ،كما فحصت ميكروفونات صغيرة
تكشؼ أصوات الحفريات والحفاريف ،ورادارات وأجيزة استشعار أخرى .وأوضحت يديعوت أف
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المنظومة اإلسرائيمية الصنع ىى األولى مف نوعيا فى العالـ ،والتى تـ تطويرىا خبلؿ فترة وجيزة
نسبيا .
 القوات الجوية :يشكؿ سبلح الجو اإلسرائيمي(الذراع الطويمة) والعنصر األكثر فاعمية في الجيش اإلسرائيمي  ،فقد
أوضحت الدراسة أف سبلح الجو اإلسرائيمي قد أثبت فاعميتو عمى األخص في حربي ، ٜٔٙٚ
ٕ ، ٜٔٛوربما أف االنتصار المصري في حرب أكتوبر كاف يرجع بشكؿ رئيسي إلى قياـ
الدفاعات األرضية والجوية المصرية بشؿ حركة الطيراف اإلسرائيمي وبالتالي تجريد إسرائيؿ مف
سبلحيا التقميدي األقوى  ،عدا عف ذلؾ فقد قاـ الطيراف اإلسرائيمي بعدة ميمات محدودة لكنيا
ناجحة مثمما حدث عاـ ٔ ٜٔٛحيف قامت الطائرات االسرائيمية بضرب المفاعؿ النووي العراقي ،
لذلؾ فاف سبلح الجو لو األولوية في ميزانية الجيش اإلسرائيمي لما يمثمو مف أىمية في عقيدة
إسرائيؿ اليجومية  ،إذ تسعى دائما الى تحقيؽ التفوؽ النوعي عدا عف قياميا بتحديث ىذا
السبلح بشكؿ متواصؿ اقتناعا منيا بأنو آمف األسمحة ألداء الميمات.
يبمغ عدد العامميف في سبلح الجو اإلسرائيمي  ٖٙألؼ جندي وضابط وطيار وفني ،ويصؿ العدد
إلي ٔ ٜألؼ في حالة ضـ االحتياط ليـ ،وذلؾ يحدث في حالة الحروب فقط ،ويبمغ عدد
القواعد الجوية لسبلح الجوي اإلسرائيمي ٕٔ قاعدة رئيسية ،ويبمغ عدد الطائرات المقاتمة
واليجومية ٕٓ ٛطائرة وتمتمؾ القوات الجوية ٍ
اإلسرائيمية عدد مف طائرات النقؿ تبمغ ٘ ٚطائرة.
الطائرات المقاتمة الموجودة في سبلح الجو اإلسرائيمي :تمتمؾ القوات الجوية اإلسرائيمية ما يقرب
مف ٓ ٕٚطائرة مف طراز  f16األمريكية ،باإلضافة إلى ٘ ٜطائرة مف طراز  f15األمريكية ،و
ٓٗٔ طائرة مف طراز f4األمريكية ،و٘ ٔٚطائرة مف طراز  A4األمريكية ،وٓٗٔ طائرة مف
طراز "كفير" وىي إسرائيمية الصنع.
تسعى القوات الجوية اإلسرائيمية ،إلى إحداث تغيير دراماتيكي في أسطوليا الحربي؛ مف أجؿ
تعزيز ذراعيا االستراتيجي بحموؿ عاـ ٖٕٓٓ ،وذلؾ بزيادة قوتو الجوية بطائرات جديدة ،كشراء
سرب ثالث جديد مف طائرات "إؼ ٖ٘ إس" ،وتوسيع أسطوؿ طائرات "إؼ ٔ٘ٔ ،وش ارء طائرات
مروحية مف نوع "ياسور الجديدة" ،إضافة إلى طائرات التزود بالوقود العمبلقة.
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وذكرت الصحيفة ،أف االتفاؽ مع الواليات المتحدة األمريكية عمى تقديـ مساعدات عسكرية
إلسرائيؿ ،ستدخؿ حيز التنفيذ في العاـ المقبؿ ،حيث ستتضمف ما قدره  ٖٛمميار دوالر عمى
شكؿ مساعدات دفاعية ،وسيتـ تقديـ غالبية ىذا الدعـ لمتزود ب وطائرات "إؼ ٖ٘ بي" وطائرات
"في ٕٕ"  ،إضافة إلى الطائرة الشبح التي تقمع مف األرض بشكؿ عمودي.
ويتزامف شراء األسراب الجديدة مف الطائرات ،مع استغناء سبلح الجو اإلسرائيمي عف عدد مف
الطائرات القديمة ،حيث تحاوؿ إسرائيؿ بيعيا لدوؿ أخرى ،بما في ذلؾ طائرات "إؼ  "ٔٙالتي
سيتـ بيعيا إلى دوؿ أخرى .
الطائرات المقاتمة :
طائرة أؼ ٖ٘ :
تسمـ سبلح الجو اإلسرائيمي ،فى ٕٕ يونيو/حزيراف  ، ٕٓٔٙالطائرة المقاتمة المتطورة األولى مف
طراز "أؼ ٖ٘" األمريكية الصنع بحضور وزير الدفاع أفيغدور ليبرماف.
وأقيمت في والية تكساس األمريكية مراسـ تسميـ سبلح الجو اإلسرائيمي لمطائرة المقاتمة المتطورة
 ،جدير بالذكر أف إسرائيؿ الدولة األولى وربما الوحيدة في الشرؽ األوسط التي تممؾ ىذه الطائرة
المتميزة  ،ومف المقرر أف يتسمـ سبلح الجو اإلسرائيمي في المرحمة األولى ٖٖ طائرة مف ىذا
الطراز ثـ سيتـ التعاقد عمى ابتياع ٓٗ مقاتمة أخرى .
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وأطمقت إسرائيؿ عمى ىذه الطائرة اسـ "أدير" ،وىي طائرة شبح مف الجيؿ الخامس يفترض أف
تضع إسرائيؿ في مقدمة جبية التكنولوجيا العالمية في ىذا المجاؿ.
تستخدـ أؼ ٖ٘ منظومة تجعميا قادرة عمى المناورة بشكؿ أكبر مف الطائرات التي تستطيع
التخفي عف رصد الرادارات ،وتتمتع المقاتمة بأنظمة حرب إلكترونية في غاية التقدـ ،وتجري نظـ
خاصة عمميات مسح مستمرة لكؿ جزء خارجي بالمقاتمة ،وتصدر موجات إشعاعية تخدع
الرادارات ،بما يجعؿ اكتشافيا أم ار صعبا لمغاية  ،وىي بذلؾ قادرة عمى أداء مياـ قتالية -دفاعية
كانت أـ ىجومية -حتى في الظروؼ الجوية الصعبة.
وتستطيع أؼ ٖ٘ التحميؽ لمسافات بعيدة دوف الحاجة إلى التزود بالوقود ،ويصؿ مدى التحميؽ
إلى ٕٕٓٓ كيمومتر ،وبسرعة  ٔ.ٙماخ أي نحو ألفي كيمومتر في الساعة.
وبإمكاف الطائرة حمؿ أسمحة متنوعة ،بينيا قنابؿ موجية بالميزر ،وصواريخ موجية جو جو ،فيما
لـ تتأكد األنباء بشأف قدرتيا عمى حمؿ رؤوس نووية.
ولمطائرة قدرة عمى تفادي المضادات األرضية ،مثؿ صواريخ أس ٖٓٓ وأس ٓٓٗ الروسية
المتطورة.
وقدرت تكمفة برنامج إنجاز طائرة أؼ ٖ٘ بنحو أربعمئة مميار دوالر ،ويصؿ سعر الطائرة
الواحدة إلى نحو ٓٔٔ مبلييف دوالر.
افتخر قائد سبلح الجو اإلسرائيمي " عميكاـ نوركيف  -עמיקם נורקין " خبلؿ مؤتمر ىرتسيميا
في ٕٕ ٕٓٔٛ/٘/بالقوؿ " اسرائيؿ ىى الدولة األولى فى العالـ مف تنفذ عممية ىجومية بطائرات
، " F-35
خوذة عجيبة
وبحسب تقارير إعبلمية ،فإف تكمفة الخوذة الواحدة تبمغ نحو أربعمئة ألؼ دوالر ،وتمكف الخوذة
الطيار مف رؤية األرض بوضوح في الميؿ والنيار وكؿ أجيزة الطائرة الحيوية ،كما تزوده أيضا
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بالصور  ،ويتسع خزاف الوقود لمطائرة لنحو  ٔٛألؼ لتر ،أي ضعفي سعة خزاف الوقود في
طائرة أؼ .ٔٙ
طائرات النقؿ الموجودة في سبلح الجو اإلسرائيمي
تمتمؾ القوات الجوية اإلسرائيمية عددا مف طائرات النقؿ تبمغ ٘ ٚطائرة منيا  ٜطائرات مف
طراز ،"ARAVA".وىي إسرائيمية الصنع ،باإلضافة إلى ٖٔ طائرة مف طراز بوينج األمريكية،
ٕ٘ طائرة مف طراز  c130أمريكية ،وٕٓ طائرة مف طراز  ،B-200Tو  ٛطائرات مف طراز
 Do-28ألمانية الصنع.
طائرات التدريب اإلسرائيمية
يمتمؾ سبلح الجو ٍ
اإلسرائيمي ٓ٘ٔ طائرة تدريب منيا ٓ ٛطائرة  CM-170فرنسية الصنع ،و
٘ طائرات مف طراز  Bonanza A-36إسرائيمية الصنع ،و ٘ٔ طائرة مف طراز TB-21
أمريكية الصنع ،و ٕٔ طائرة مف طراز  U-206أمريكية الصنع ،و  ٕٚطائرة مف طراز G-
 120Aأمريكية الصنع.

طائرة اليسعور :
في أعقاب احتراؽ طائرة النقؿ المروحية  CH-53في  ٕٙتشريف الثاني (نوفمبر) ٕٜٓٔ
والمعروفة في اسرائيؿ بطائرة "يسعور"  ”CH-53 Yas’urفي صحراء النقب في جنوب
إسرائيؿ ،وفقًا لمجمة  ، Scrambleبسبب عطؿ فني أدى إلى نشوب حريؽ في المحرؾ في
سقوط ( CH-53تحمؿ الرقـ التسمسمي ٕٗٓ) بالقرب مف كيبوتس بيت كاما.
وصؿ عبر ميناء أشدود خمسة طائرات مف نفس النوع ،ليستخدميا جيش االحتبلؿ كقطع غيار
المصنع ليذه الطائرات ،وىذا عمى الرغـ مف
حيث ُشحنت مف الواليات المتحدة االمريكية ،وىي ُ
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أف ما يسمى بو ازرة الدفاع مازالت منذ عدة سنوات تبحث عف بديؿ ليذه الطائرات القديمة والتي
يرجع انتاجيا منذ الستينات.

ولقد استمـ سبلح الجو أوؿ طائرة مف ىذا النوع في عاـ ، ٜٜٔٙوقد شاركت ىذه الطائرة في
حرب االستنزاؼ مع مصر وكذلؾ في حرب ٖ ٜٔٚوحرب لبناف وشاركت في انقاذ وحدة
السييرت متكاؿ مف شرؽ خانيونس ،وأجرى عمييا عدة تعديبلت خاصة في التحصيف وسعة
خزانات الوقود واضافة أجيزة متطورة أخرى ،وتمتمؾ دولة االحتبلؿ منيا االف حوالي ٖ٘ طائرة
وىي في سرب ٗٔٔ وسرب .ٔٔٛ
وتعد ىذه الطائرة مف مروحيات النقؿ الثقيؿ حيث بإمكانيا حمؿ قوة ابرار جوي مكونة مف ٘٘
جنديا بكامؿ عتادىـ ،لمسافة تزيد عف ٓٓٓٔ كـ دوف التزود بالوقود وىذه خاصية اضافيا
الجيش لمطائرة حيث اصبح بإمكانيا التزود بالوقود في الجو.
وأفادت صحيفو يديعوت احرونوت االسرائيميو مؤخ اًر اف الجيش” اإلسرائيمي” سيتسمـ خبلؿ
األشير القادمة ،عدة طائرات مروحية لمنقؿ الجوي مف طراز “تشينوؾ” ،والتي ستحؿ محؿ
مروحيات اليسعور.
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طائرات اليميكوبتر اليجومية
يمتمؾ سبلح الجو اإلسرائيمي  ٖٔٛطائرة ىميوكبتر ،منيا ٗٗ طائرة مف طراز آباتشي AH-64
 Apache A/Dأمريكية الصنع ،و ٗ ٙطائرة مف طراز  AH-1 Cobraأمريكية الصنع ،و
ٖٓ طائرة  Defender 500MDأمريكية الصنع.
طائرات اليميكوبتر لمنقؿ
يمتمؾ سبلح الجو اإلسرائيمي  ٔٗٛطائرة ىميكوبتر مخصصة لمنقؿ منيا ٖٜ ،طائرة مف طراز
 CH-53أمريكية لمنقؿ الثقيؿ ٘٘ ،طائرة مف طراز  Bell 212أمريكية لمنقؿ المتوسطٜٗ ،
طائرة مف طراز Blackhawkلمنقؿ المتوسط ،و ٘ طائرات مف طراز AS 565 Panther
فرنسية الصنع وىي مخصصة لممياـ البحرية.
طائرات االستطبلع والمراقبة
يمتمؾ سبلح الجو اإلسرائيمي ٕٗ طائرة مف أجؿ االستطبلع والمراقبة ،منيـ ٘ طائرات
 Gulfstreemوىي أمريكية الصنع ،و  ٙطائرات  Beech King A200CTوىي أمريكية
الصنع ،و ٓٔ طائرات  Beech King B-200Tوىي أمريكية الصنع ،وعدد ٖ طائرات مف
طراز  Westwind 1124Nوىي مخصصة لبلستطبلع البحري وىي أمريكية الصنع.
طائرات صيريج لمتزود بالوقود
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يمتمؾ سبلح الجو اإلسرائيمي ٓٔ طائرات لمتزود بالوقود أثناء الطيراف وىـ  ٚطائرات مف طراز
 Boeing 707أمريكية الصنع وٖ طائرات  KC-130أمريكية الصنع.
وقد تعاقدت إسرائيؿ عمي عدد مف طائرات الػ  f35األمريكية والتي ستدخؿ الخدمة بداية مف عاـ
.ٕٓٔٚ
القواعد الجوية اإلسرائيمية
"قاعدة عوفدا الجوية  -قاعدة راموف الجوية -قاعدة نيفاتيـ الجوية  -قاعدة تؿ نوؼ الجوية -
قاعدة ىاتزور الجوية  -مطار بف جريوف  -مطار ىارتزيـ  -مطار محانيـ بف ياكوؼ  -مطار
ميجدو -مطار سدوؼ" وموزعة كالتالى :

جدير بالذكر أف اسرائيؿ تمتمؾ ما مجموعو ٕٓ ٛطائرة مقاتمة وىجومية في سبلح الجو
اإلسرائيمي " المصدر محمد ابراىيـ – موقع صدى البمد " .
ويوجد لدي اسرائيؿ حاليا ٘ٔ محطة إنذار بعيد المدى وٕٓ رادار جوي  ٕٔ ،محطة إنذار
وتوجيو مقاتبلت  ،كما تعتمد عمى الرادار طويؿ المدى (  ) E L M2121الذي يستخدـ في قمـ
الجباؿ وذلؾ لقدرتو عمى اكتشاؼ الشاحنات والدبابات عمى مسافة ٕٓٔ كمـ .
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وتسعى إسرائيؿ إلى رفع الكفاءة النوعية لقواتيا الجوية وذلؾ بزيادة عدد الطياريف والمحافظة عمى
كفاءتيـ القتالية ليصػؿ المعػدؿ إلى ( ٘ ٕ-ٔ.طيار ) لكؿ طائرة مما يتيح ليا القياـ يوميا ما بيف
( ٗ ٙ-طمعات )  ،كما تسعى إلى زيادة عدد المبلحيف والمراقبيف الجوييف وأطقـ الخدمات
المدنية عمى األرض ىذا باإلضافة إلى زيادة عدد القواعد الجوية والمطارات وأراضي اليبوط مف
ٔٔ ٔ٘-مطا ار مع تحصيف حظائر الطائرات ومراكز القيادة والسيطرة والدفاع الجوي وممرات
اليبوط واإلقبلع .
وقامت إسرائيؿ بالحصوؿ عمى أنظمة صواريخ أرض  /جو ومدافع حديثة مضادة لمطائرات منيا
الباتريوت  ،آرو ٕٓٔ  ،لمتعامؿ مع األىداؼ بعيدة المدى  ،وصواريخ ىوؾ المحسف  ،شابراؿ ،
فالكوف  ،لؤلىداؼ متوسطة المدى وذات االرتفاع المنخفض وصواريخ ستينجر ورو آي لؤلىداؼ
قصيرة المدى  ،وىنالؾ قدرات جوية اسرائيمية تميزت بيا في سبلج الجو مثؿ :
طائرة إلبت هرمز  933بدو طيار :
'إلبت ىرمز ٓٓ ٜىي طائرة إسرائيمية مف دوف طيار متوسطة الحجـ ومتعددة الحمولة،
مصممة لمميمات التكتيكية في االرتفاعات المتوسطة ومدة التشغيؿ الطويمة  ،ويمكف أف تعمؿ
الطائرة ٖٓ ساعة في الجو ،وتصؿ إلى ارتفاع أقصى يبمغ ٓٓٓ ٖٓ,قدـ  ،وميمة الطائرة
الرئيسية ىي المراقبة والتنصت وترحيؿ االتصاالت  ،وزف الطائرة ٓ ٜٚكجـ ،وممكف أف تحمؿ
ٖٓٓ كجـ.
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ويمكف لمطائرة حمؿ مستشعرات كيربصرية أو تحت الحمراء ،محدد أىداؼ أرضية متحركة،
معدات استخبارات إلكترونية واتصاالت  ،معدات حرب إلكترونية ،رادارات ذات فتحة اصطناعية
ومستشعرات فائقة المطيافية  ،واستخدمت ىرمز ٓٓ ٜأوؿ مرة مف قبؿ إسرائيؿ في الحرب عمى
غزة في يوليو ٕٗٔٓ ،ودخمت طائرات ىرمز ٓٓ ٜرسميًّا الخدمة العممياتية في القوات الجوية
اإلسرائيمية في ٔٔ نوفمبر ٕ٘ٔٓ.
أهم الصواريخ االسرائيمية :
 الصواريخ البالستية :في عاـ ٕ ٜٔٚتسممت إسرائيؿ مف الواليات المتحدة الصاروخ " النس " الذي يبمغ مداه ٓٔٔكـ
ويستطيع حمؿ وزف ٕٓ٘كجـ سواء كاف ىذا الوزف تقميديا أو نوويا .وقدر الخبراء األمريكيوف أف
إنتاج إسرائيؿ مف صواريخ يريحو ٔ سنوياً يتراوح بيف ٓ ٛٓ-ٙصاروخا.
وقامت إسرائيؿ في أوائؿ الثمانينات بتطوير الصاروخ يريحو ٕ بمدى يتراوح بيف ٓ ٚ٘ٓ-ٜٗكـ
مخصص لرؤوس نووية بوزف ٓ٘ٗ ٙٛٓ-كجـ  ،واتبعتو بصاروخ يريحو ٖ بمدى يتراوح بيف
ٓٓ ٔٗٛٓ-ٛكـ ويستطيع حمؿ رأس نووي وزنو ٓ٘ ٚكجـ.
وتشير الدالئؿ إلى أف إسرائيؿ تعمؿ عمى تطوير صاروخ بمدى أبعد  ،وقد ظير تفوؽ إسرائيؿ
في مجاؿ الصواريخ البالستية حيف أطمقت عاـ  ٜٔٛٛالقمر االصطناعي أوفيؾ ٔ بزنة
ٓٔٔكغـ بواسطة صاروخ شافيت ٕ الذي يتكوف مف ثبلث مراحؿ  ،كما أطمقت إسرائيؿ عمى
التوالي قمريف ىما أوفيؾ ٕ  ،أوفيؾ ٖ عامي ٓ ، ٜٜٔ٘ ،ٜٜٔوأعمنت أف القمر مر بفضاء
سوريا والعراؽ وايراف  ،كما أعمنت عف قدراتو التي مف ضمنيا قدرات تجسسية.
 صاروخ أريحا :ىو مسمى عاـ أطمؽ عمى الصواريخ الباليستية اإلسرائيمية مع العمـ أف برنامج تطوير الصاروخ
متصؿ ببرنامج إسرائيؿ لؤلسمحة النووية ،فالمعمومات التفصيمية ،يصعب الوصوؿ إلييا ويتقسـ
إلى :
أريحا ٔ
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أريحا ٔ كاف عبارة عف نظاـ صواريخ باليستية قصيرة المدى في أواخر ٔ ٜٔٚـ.كاف الصاروخ
طولو ٗ ٖٔ.ـ ،وعرضو  ٓ.ٛـ ،ووزنو ٘ ٙ.طف .وكاف مداه ٓٓ٘ كـ ،ويعتقد أف ىذا المشروع
قد صنع حوالي المئة صاروخ وقد كمّؼ حوالي البميوف دوالر حتى عاـ ٓ ٜٔٛـ.

أريحا ٕ
طور حوالي عاـ ٘ ٜٔٛـ ،وكاف الصاروخ يزف ٖٔ طف وىو
أما بالنسبة لممشروع الثاني فقد ّ
صاروخ باليستي متوسط المدى .كانت ىناؾ سمسمة تجارب إلطبلؽ ىذا الصاروخ إلى البحر
مدى إلى
المتوسط ،خصوصاً مف جنوب تؿ أبيب ،ما بيف عاـ  ٜٔٛٚـ إلى ٕ ٜٜٔـ ،األطوؿ ً
ٖٓٓٔ كـ.

أريحا ٖ
يعتقد أف مشروع أريحا ٖ بدأ في العمؿ في منتصؼ عاـ ٕ٘ٓٓ ـ ،ولو القدرة عمى حمؿ ما بيف
ٓٓٓٔ ٖٔٓٓ -كغـ إلى مدى ٓٓ٘ ٚٓٓٓ-ٙكـ .ويظف أف أوؿ تجربة لو تمت في  ٔٚيناير
 ٕٓٓٛـ.
 -صاروخ حيتس أو آرو
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حيتس أو آرو :بالعربي "السيـ" ،بالعبري "טיל חץ" ىو نظاـ دفاعي مظاد لمصواريخ
الباليستية( )ABMوىو أوؿ صاروخ يطور مف قبؿ إسرائيؿ والواليات المتحدة صمـ خصيصا
العتراض وتدمير الصواريخ الباليستية عمى المستوى اإلقميمي .يقوـ اآلرو باعتراض أىدافو عند
طبقة الستراتوسفير مف الغبلؼ الجوي(بعض أنظمة الدفاع مثؿ ار آي اـ ٔٙٔ-يعترض أىدافو
في الفضاء الخارجي بينما يعترض الباترويت باؾ ٖ-أىدافو أسفؿ الغبلؼ الجوي اما نظاـ ثاد
( )THAADفيعترض أىدافو اعالي الستراتوسفير كذلؾ ىو قادر عمى اعتراض األىداؼ القادمة
مف الفضاء الخارجي).
حيتس ىي منظومة مضادة لمصواريخ الباليستية ،تـ تطويرىا في إسرائيؿ بدعـ وتمويؿ أمريكي
وباإلشتراؾ مع شركة بوينغ األمريكية .وتتكوف المنظومة مف عدة مكونات :منظومة إدارة إطبلؽ
نار "االترج الذىبي"مركز مراقبة إطبلؽ "اتروج حاـ" ،رادار فريد "اوراف يروؾ"،منصة إطبلؽ
وصاروخ .والوحدة التابعة لجيش الدفاع اإلسرائيمي المسؤولة عف تشغيؿ الصاروخ تسمى "حيرؼ
ماجف".
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 صاروخ  Spike NLOSالمضاد لمدروع :زودت شركة "رفائيؿ" اإلسرائيمية الجيش بصاروخ  Spike NLOSكنسخة متقدمة مف صواريخ
سبايؾ" المضادة لمدروع ،وىو موجو كيروبصريا ويصؿ مداه إلى ٕ٘ كيمومت ار ويحتوي عمي نظاـ
مبلحة داخمي ويمكف لمنظاـ اف يستخدـ مف البر والجو والمنصات البحرية.
والصاروخ مجيز بمجموعة متنوعة مف الرؤوس الحربية ،واالتصاالت البلسمكية ،ويمكف استخداـ
الصاروخ  Spike NLOSفي الحاالت اليجومية والدفاعية.
وبمقدورالصاروخ الحصوؿ عمى موقع اليدؼ مف أجيزة استشعار خارجية ،ومراكز القيادة ومف
مروحيات ىجومية ،وطائرات بدوف طيار.

 -القوة النارية الجديدة "الرمح" :

دخمت القوة النارية الجديدة "الرمح" لمخدمة في سبلح المدفعية االسرائيمية بعد تدريب ناجح ليذه
القوة ،والحديث يدور عف قاذفة صواريخ تحمؿ مف ٕٔ الى  ٔٛصاروخا وتحمؿ ٕٓ كيموغراـ
متفجرات ويمكف اطبلؽ كافة الصواريخ خبلؿ دقيقة واحدة.
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وبحسب ما نشر موقع "يديعوت احرونوت" فى  ٕٓٔٙ/ٓٗ/ٓٚفاف ىذا الصاروخ يصؿ مداره
الى عشرات الكيمومتر وقادر عمى اصابة اليدؼ بشكؿ دقيؽ كونو موجو بنظاـ "،"GBS
ويستطيع الصاروخ الدخوؿ مف شباؾ منزؿ لدقتو الشديدة ،وىذه القوة النارية الجديدة تستطيع
تدمير عدد كبير مف المباني واالىداؼ في وقت قصير ،وتصؿ تكمفة كؿ صاروخ مف ىذا النوع
الى عشرات االالؼ مف الشواقؿ.

وأضاؼ الموقع بأنو جرى التدريب الناجح ليذه القوة النارية الجديدة في منطقة تشبو الجبية
الشمالية ،والتي ستكوف ىي المنطقة التي سيتـ استخداـ ىذا السبلح الجديد فييا حاؿ اندلعت
حرب مع حزب اهلل المبناني.
وقاؿ ضباط في سبلح المدفعية بأف ىذا السبلح لو اىمية كبيرة جدا ،ففي الوقت الذي يكوف
سبلح الجو مشغوؿ في قصؼ اىداؼ اخرى أو احواؿ الطقس تمنع نشاط سبلح الجو ،سيكوف
ىذا السبلح جاى از وقادر عمى تنفيذ ميمات سبلح الجو بنجاح عمى األرض ،وىذا السبلح سوؼ
يمكننا مف تدمير مئات المنازؿ في وقت قصير جدا ،ألننا نستطيع اطبلؽ  ٔٛصاروخا في
دقيقة واحدة مف كؿ قاذفة ليذه الصواريخ.
 -أسمحة مضادة لمدروع مجموعيا ٘ ٔ.ٗٚقطعة موزعة كاآلتي :

 صواريخ ( Dragonأمريكية) عددىا ٓٓ ٜقطعة -صواريخ ( TWOأمريكية) عددىا ٖٓٓ قطعة

 صواريخ ( RBY Mk1إسرائيمية) عددىا ٕ٘ قطعة36

2020

 مدافع عديمة االرتداد ( Carl Gustav 84mmسويدية) عددىا ٕٓ٘ قطعةالقبة الحديدية اإلسرائيمية وصاروخ "تامير" االسرائيمي :
منظومة القبة الحديدية تقوـ عمى مبدأ اعتراض عدد مف األىداؼ في الوقت ذاتو وبصرؼ النظر
عف الظروؼ المناخية المحيطة  ،وتتواجد في المناطؽ القريبة مف المناطؽ المأىولة بالسكاف،
وعميو فإف سماعنا بسقوط صواريخ لـ تعترضيا المنظومة أغمبيا يكوف في مناطؽ خالية مف
السكاف.
في كؿ بطارية مف وحدات ىذه المنظومة ىناؾ مركز تحكـ باإلطبلؽ يعمؿ عمى نظاـ الرادار
لمتعرؼ عمى الصواريخ ومنصات الصواريخ.
طريقة اعتراض المنظومة لمصواريخ األخرى تقوـ عمى إطبلؽ صاروخ باتجاه اليدؼ المقصود
ولكف دوف إصابتو بشكؿ مباشر حيث ينفجر صاروخ المنظومة بالقرب مف الجسـ المستيدؼ.
وقد أعمِف اف الجيش االمريكي فى ٕٓ ٕٓٔٙ/ٗ/عف إجراءه تجربة ناجحة ،ىي األولى مف
المستخدـ في
نوعيا في الواليات المتحدة ،لمصاروخ "تامير" االسرائيمي  -االمريكي الصنع
َ
منظومة "القبة الحديدية"  ،وقد قاـ الصاروخ في اطار التجربة باعتراض طائرة صغيرة بدوف

طيار.
 القوات البحرية :سبلح البحرية يعتبر أحد األذرع األساسية
لمجيش اإلسرائيمي وممقاة عمى كاىمو الكثير مف
الميمات وخاصة أف ىنالؾ حدود مياه كبيرة "
البحر المتوسط والبحر األحمر والبحر الميت "
وىنالؾ أعماؿ عدائية وتيريب أسمحة توجيت
لمشواطئ اإلسرائيمية عف طريؽ البحر  ،وعمى الرغـ مف العدد الصغير لسبلح البحرية قياساً مع
القوات البرية والجوية إال أف ىذه القوات تضـ نخبة ممتازة مف الجنود مع تدريبات متقدمة تعمؿ
ضمف تقنيات و أدوات مع قدرات متطورة .
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وميـ الذكر أف سبلح البحرية قد تأسس منذ العاـ  ٜٔٗٛوحينذاؾ استخدـ السفف القديمة التي
أحضرت المياجريف القدامى ثـ تطورت التقنيات والمعدات مع تطور قدرة اسرائيؿ حتى وصمت
لقدرة الغواصات والسفف المقاتمة والدبور والميزر والتحكـ عف بعد والقدرة لمقياـ بميمات عسكرية
بحرية فى عرض البحر والمياه اإلقميمية ومف االمكانيات العسكرية البحرية التى تممكيا اسرائيؿ ،
ولربما األكثر فشؿ فى عمميات سبلح البحرية ىو اقتحاـ سفينة أسطوؿ الحرية ٕٔٔٓٔٓ/ٙ/
وقتؿ ثمانية متضامنيف أتراؾ عمى متف سفينة مرمرة .
القوات العاممة  +قوات اإلحتيػػاط = مجموع القوات البحرية
ٓٓ٘ ٜ.جنػدي  ٔٓ.ٓٓٓ +جندي = ٓٓ٘ ٜٔ.جن ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي
القواعد البحرية  :عددىا ٖ قواعد ىي أشدود وايبلت وحيفا
 الغواصات  :عددىا ٖ غواصات نوع Dolphin طرادات صواريخ  :عددىا ٘ٔ طراد زوارؽ دورية  :عددىا  ٖٜزورؽ سفف إنزاؿ  :عددىا ٘ سفف سفف دعـ لوجستي  :عددىا سفينتافكما توجد قوة كوماندوس مؤلفة مف ٖٓٓ جندي مف الضفادع البشرية يتمقوف تدريبا ال يقؿ عف
ٕٓ شيرا.
الغواصة "رهاف"  :سمح الجيش االسرائيمى فى نيساف  ٕٓٔٙلمصحافة االسرائيمية بمرافقة
الغواصة األكثر تقدما واألغمى سع ار في البحرية االسرائيمية ،وقاـ مراسمو صحيفتي "معاريؼ"
و"يديعوت احرونوت" بمرافقة الغواصة في البحر.
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فالغواصة "رىاؼ" التي وصمت اسرائيؿ قادمة مف المانيا يوـ ٕٔ مف شير كانوف ثاني الماضي،
وىي تستعد اليوـ بعد مرور ٗ شيور لمدخوؿ في الخدمة العممياتية لمبحرية االسرائيمية ،في الوقت
الذي كانت وحدة الغواصات في اسرائيؿ مف االسرار التي ال يتـ الكشؼ عف نشاطاتيا ،وتبقى
وحدة الكوماندوز البحري "شيطت ٖٔ" ىي الوحدة األكثر برو از في االعبلـ ،وكاف الحديث يدور
بالعموـ عف الغواصات التي تخدـ في سبلح البحرية وطبيعة عمميا ،وكؿ ما كاف ينشر تقريبا
عف مواصفات الغواصات يأتي مف خبلؿ تقارير اجنبية اكثر منيا اسرائيمي.
فالغواصة "رىاؼ" مع شقيقتيا "التمساح" كما وصفت المواقع العبرية احدثتا نقمة نوعية ىائمة في
سبلح البحرية االسرائيمي ،فالغواصة "رىاؼ" يبمغ طوليا  ٙٛمت ار وأطوؿ بػ ٓٔ متر عف
سابقاتيا ،وقدراتيا القتالية أكثر بػ ٓٔ مرات مما تمتمكو اسرائيؿ مف غواصات ،وتستطيع اطبلؽ
صواريخ تحمؿ رؤوسا نووية ،ويعمؿ عمييا ٖ٘ جندي بحري اسرائيمي وقد يصؿ العدد الى ٓ٘،
ووصمت تكمفتيا الى نصؼ مميار دوالر ،وتستطيع االبحار عمى عمؽ أكثر مف ٖٓٓ متر تحت
سطح البحر ،وليا ميزة مع شقيقتيا "التمساح" انيا مزودة بمحرؾ كيربائي الى جانب محرؾ
الديزؿ ،ما يعني اليدوء التاـ أثناء االبحار وعدـ االحساس بوجودىا.
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واعتبرت اسرائيؿ عمى لساف قائد الجيش ورئيس الوزراء والخبراء ،أف وصوؿ ىذه الغواصة الى
البحرية االسرائيمية تغيير كبير في ميزاف القوى في الشرؽ األوسط ،وىي اضافة نوعية ومميزة
لمبحرية االسرائيمية وقدراتيا الدفاعية وكذلؾ الردع ،خاصة انيا قادرة عمى حمؿ صواريخ بعيدة
المدى وكذلؾ صواريخ تحمؿ رؤوس نووية.
وقد دخمت أوؿ غواصتيف لمخدمة في سبلح البحرية االسرائيمي عاـ  ٜٔ٘ٛوىي "التمساح" ٔٚ
و "رىاؼ" ٖ ، ٚوبعد عاـ  ٙٚدخمت ٖ غواصات لمخدمة وتـ االستغناء عف الغواصتيف ،وبقيت
الغواصات الجديدة في البحرية االسرائيمية حتى عاـ  ،ٚٙحيث بدأ عيد الغواصات مف نوع
"الموجة" والتي كانت تتسـ بصغر حجميا وسرعتيا ،وفي نياية التسعينات دخمت الغواصات
االلمانية مف نوع "دولفيف" والتي تخدـ اليوـ في سبلح البحرية االسرائيمية ،حيث تمتمؾ اليوـ ٘
غواصات تحت مسميات "الدولفيف ،الحيتاف ،تقوما ،التمساح ،رىاؼ" ،وىي نفس االسماء القديمة
التي كانت تطمؽ عمى الغواصات.

 السالح النووي:كانت بدايات المشروع النووى االسرائيمى فى منتصؼ عاـ ٕ٘ ٜٔباحتضاف غربى وأمريكى
كامؿ  ،وتشير أرجح المصادر إلى أنيا حتى عاـ  ، ٜٔٛٙكما أنيا صنعت قنابؿ نووية تكتيكية
وقنابؿ ىيدروجينية  ،ولدييا غواصات ألمانية الصنع مزودة بصواريخ نووية جوالة فضبلً عف
امتبلكيا وسائؿ اطبلؽ ىذه الصواريخ كطائرات

 F: 16األمريكية فى أحدث طرازىا ،

والصواريخ الباليستية عابرة القارات مف طرازى " شافيت وأريحا  ،فضبلً عف نشر بطاريات
صواريخ باتريوت األمريكية لحماية أركانيا وحدودىا .
ستينيات القرف
تـ تطوير األسمحة النووية في مفاعؿ "ديمونة" النووي منذ
ّ
وفى ىذا المجاؿ ّ

ويعتقد اف أوؿ قنبمتيف قامت إسرائيؿ بإنتاجيما كانتا جاىزتيف لبلستعماؿ قبؿ حرب
العشريف ُ ،

ويعتقد اف رئيس الوزراء "اشكوؿ" أمر بتجييزىما في ّأوؿ إنذار بالخطر
الستة أياـ (ُ ،)ٜٔٙٚ
ّ
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الستة ّأياـ  ،وجرى االعتقاد اف إسرائيؿ أمرت بتجييز ٖٔ قنبمة
النووي اإلسرائيمي ّإباف حرب ّ

نووية بقدرة تفجيرية تعادؿ ٕٓ ألؼ طف (ٕٓ كيموطف) مف مادة  TNTخوفاً مف اليزيمة في عاـ

ٖ.ٜٔٚ

ومف المبلحظ أف أكثر مواقع البرنامج النووي اإلسرائيمي تقع قرب تجمعات سكنية عربية.
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نقبل عف  :موقع الجزيرة
عدد الرؤوس النووية بحوزة إسرائيؿ غير معموـ إال أف التقديرات تشير إلى اف إسرائيؿ قد تممؾ
مف ٓٓٔ إلى ٕٓٓ رأس نووي أو يزيد ومف الممكف إيصاليا إلى أىداؼ بعيدة عف طريؽ
الطائرات أو الصواريخ البالستية والغواصات ،وقد يصؿ مداىا إلى منتصؼ الجميورية الروسية ،
ولـ تنؼ أو تؤ ّكد الحكومة اإلسرائيمية حوزتيا عمى الرؤوس النووية  ،وتتبع سياسة الغموض فيما
يتعمّؽ بترسانتيا النووية وتتبع إسرائيؿ سياسة الغموض فيما يتعمّؽ بترسانتيا النووية  ،إال أف
"مردخاي فعنونو" ،أحد موظفي مفاعؿ ديمونة أ ّكد عمى صحة التوقعات اآلنفة  ،وفي ديسمبر
 ٕٓٓٙصرح رئيس الوزراء إييود أولمرت عف امتبلؾ إسرائيؿ لمسبلح النووي .

أما عف الصواريخ الحاممة لمرؤوس النووية فيى كالتالى :
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 االمكانيات التكنموجية و شبكة السايبر :قوة "السايبر" :
أنشاء الجيش اإلسرائيمى قوة "السايبر" كسبلح عسكرى يشبو فى قوتو سبلح الجو ،وسبلح
البحرية ،وسبلح المشاة  ،ونقمت صحيفة "يسرائيؿ ىايوـ" اإلسرائيمية إنو مف أجؿ االستعداد
لمواجية ىجمات "السايبر" االلكرترونية ،أقامت إسرائيؿ شبكة قومية لمدفاع بواسطة السايبر
وعينت رئيساً ليا.
واعتبر المسؤولوف االسرائيميوف أف ىذه الشبكة ستسيـ فى دفع الموضوع إلى األماـ بسرعة كبيرة،
وأف اسرائيؿ ستصبح إحدى قوى السايبر والحرب اإللكترونية الخمس الرائدة فى العالـ ،فيما
أشارت الصحيفة العبرية إلى أف شركات السايبر ،حصمت عمى ضوء أخضر مف رئيس الوزراء
االسرائيمى ( نتنياىو ) باختراؽ العالـ مع التكنولوجيات التى طوروىا ،وأمر مقر السايبر القومى
ببمورة حد أدنى مف التوجييات ،حتى مف خبلؿ المخاطرة بيدؼ دعـ استم اررية نمو وازدىار ىذه
الصناعة .وقاؿ " :كاف المبدأ حتى اآلف ىو أف كؿ شئ ممنوع ،وأف ما نقولو نحف فقط ىو
المسموح بو ،واآلف نحف نريد االنتقاؿ إلى نمط السماح بكؿ شئ إال ما نقوؿ بأنو ممنوع".
وحدة "الغيوـ" :
ىى وحدة تعنى بعمؿ وحدة الحواسيب بقسـ االتصاالت في الجيش اإلسرائيمي التي تعتبر مف
أىـ الوحدات العسكرية عمى مدار سنوات ،حيث تقوـ تمؾ الوحدة الخاصة بإدارة كافة الحواسيب
ونظـ المعمومات بيدؼ مضاعفة القدرة التشغيمية لمجيش اإلسرائيمي.
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وىى تشكؿ منصة مركزية تتيح لمجيش قدرات كثيرة ،بينيا قدرات تشغيمية متطورة ،وتعد اكبر
الشبكات التي يمتمكيا الجيش وتقوـ بحماية الشبكات في االنترنت" ،وتتدفؽ الى ىذه الوحدة
فيديوىات مف كافة الوحدات العسكرية المختمفة مف البر والبحر والجو ،مما يتيح قدرة الستجابة
أكثر فاعمية في ساحة المعركة.
فعممية جمع المعمومات مف كافة الوحدات العسكرية وتجميعيا في عممية واحدة سابقاً كانت
تستغرؽ أشير  ،لكف الوحدة اختصرت األمر ألياـ محدودة ،ويعتبر عمميا ىاـ وحساس جدا
ويحتاج الى حرص شديد.
"مظمة النار" التي تخرج منيا "عمميات االغتياؿ"
سمح الجيش االسرائيمي بدخوؿ طاقـ لصحيفة "يديعوت احرونوت" لغرفة العمميات "مظمة النار"
التي تخرج منيا عمميات االغتياؿ واحباط العمميات عمى الحدود الشمالية والجنوبية السرائيؿ.
ونشر موقع الصحيفة تفاصيؿ بعد زيارتو لغرفة العمميات "مظمة النار" عمى الحدود الشمالية،
والتي تتابع كافة النشاطات المختمفة في الجانب المحتؿ مف الجوالف السوري وكذلؾ جنوب لبناف،
وخبلؿ ثواف عمى الضباط في ىذه الغرفة اتخاذ القرار والذي يتـ ترجمتو مف خبلؿ الجيش
اال سرائيمي ميدانيا ،والذي نسمع عنو ويتـ نشره عف قياـ الجيش االسرائيمي بعممية اغتياؿ
لمجموعة عمى الحدود ،او قصؼ ىدؼ متحرؾ يحاوؿ التسمؿ أو محاولة زرع عبوات ناسفة
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بالقرب مف الجدار ،او تدمير موقع عسكري أو الية عسكرية وغيرىا الكثير ،يكوف مصدر
المعمومة غرفة العمميات "مظمة النار".

وأضاؼ الموقع بأف ىذه الغرفة المزدحمة بشاشات الببلزما والعشرات مف أجيزة الكمبيوتر
"االبتوب" وتستخدـ تكنولوجيا متطورة تساىـ بشكؿ كبير عمى حفظ وسبلمة حدود اسرائيؿ ،وقد
ساىمت خبلؿ السنوات األخيرة في احباط العديد مف العمميات قبؿ حدوثيا ،وكذلؾ ساىمت في
عمميات اغتياؿ عمى الحدود الشمالية والجنوبية ،وسيدخؿ قريبا في خدمة غرؼ العمميات وسائؿ
تكنولوجية متطورة سوؼ تساىـ في تطوير عمميا بشكؿ كبير ،واليوـ يوجد لدى الجيش مف خبلؿ
عمؿ ىذه الغرفة عدد كبير مف االىداؼ والتي في حاؿ أي تطور ميداني سيتـ استيدافيا بشكؿ
كامؿ مف الجيش االسرائيمي.
األقمار الفضائية :
احتبلؿ إسرائيؿ لؤلراضى العربية عاـ  ٜٔٗٛتبعو احتبلؿ الفضاء مف خبلؿ إطبلؽ أقمار
التجسس لمراقبة ما يحدث فى المنطقة كالقمر أفؽ ٓٔ  ،ويعد ىذا القمر رقـ  ٔٚفى سمسمة
األقمار التى أرسمتيا إسرائيؿ لمفضاء ،األمر الذى وضعيا ضمف مجموعة الدوؿ العشر صاحبة
القدرة عمى اقتحاـ عالـ الفضاء وىو ما دفع وزير الجيش اإلسرائيمى موشيو يعموف إلى التفاخر
ووصؼ ىذا الحدث بأنو شيادة أخرى عمى قدرة دولة االحتبلؿ وتفوقيا التكنولوجى عمى جيرانيا،
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ووصؼ قمر التجسس افؽ ٓٔ بأنو سوؼ يحسف مف القدرة المخابراتية إلسرائيؿ فيذا القمر يعمؿ
عمى مدى أربع وعشريف ساعة وفى مختمؼ الظروؼ الجوية.

وبرنامج الفضاء االسرائيمى بدأ تدشينو بشكؿ رسمى قبؿ ٖٓ عاما لكف سبقتو محاوالت بدأت عاـ
ٔ ٜٔٙبإطبلؽ القمر شافيت ٕ لدراسة عمـ الظواىر الجوية أو االرصاد الجوية وبرنامج الفضاء
االسرائيمى بدأ مع إنشاء وكالة الفضاء االسرائيمية فى بداية الثمانينيات .وفى العقد األوؿ مف
نشاط ىذه الوكالة وفى سبتمبر  ٜٔٛٛأطمقت إسرائيؿ القمر االوؿ واطمقت عميو افؽ ٔ وىو ما
ساعد إسرائيؿ عمى أف تكوف ثامف عضو فى نادى الدوؿ صاحبة القدرة عمى إطبلؽ االقمار
الصناعية لمفضاء .
 األسمحة الكيماويةإلى جانب ىذا كمو تعمؿ إسرائيؿ عمى امتبلؾ األسمحة الكيماوية إال أنيا مع ذلؾ تحاوؿ استبعاد
السبلح الكيماوي مف المعادلة االستراتيجية لعمميا أف بعض الدوؿ العربية وخصوصا مصر
وسوريا والعراؽ قد تطور ىذه القدرة.
-
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وىناؾ معموم ات عف محطة إلنتاج غاز األعصاب قرب ديمونا ،كما أف إسرائيؿ تجري مناورات
تشمؿ التدريب عمى العمميات التي يستخدـ فييا السبلح الكيماوي لمعرفة تأثيره في البيئة القتالية.
 الوحدات الخاصة في الجيش اإلسرائيمي:وحدة سيرت متكال " סיירת מטכ"ל " ( سرية األركان)
أنشأت وحدة سييرت متكاؿ " סיירת מטכ"ל "
(وحدة ىيئة األركاف المختارة) في العاـ ٜٔ٘ٚ
عمى يد الرائد إبراىيـ أرنوف

وبدعـ مف العقيد

ديفيد الزاروس  ،وىو صديؽ مقرب مف ارنوف
إبراىيـ  ،وبمباركة مف رئيس اركاف الجيش
اإلسرائيمي موشيو دياف  ،وذلؾ في اعقاب العبر االستخبارية المستخمصة مف العدواف الثبلثي
عاـ  ،ٜٔ٘ٙواليدؼ الرئيسي مف اقامتيا ىو الجمع االستخباري وراء خطوط العدو ،رغـ اف
افرادىا يتمقوف تدريباً خاصاً عمى انواع القتاؿ البري  ،وخاصة في موضوع مكافحة اإلرىاب ،
والوحدة تعتبر مف وحدات النخبة الخاصة في الجيش اإلسرائيمي و تتبع ىرمياً لشعبة
االستخبارات العسكرية (أماف) ،وتعود إمرتيا مباشرة لييئة األركاف العامة  ،وىي غير خاضعة
لقيادات المناطؽ في الجيش اإلسرائيمي.
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وقد شاركت الوحدة بميمات في حرب األياـ الستة  ،وحرب اؿ ٖ ، ٚوحرب لبناف األولى والثانية
 ،والقاعدة األساسية لموحدة في منطقة تسمى " سيركيف  -מחנה סירקין" وعرفت الوحدة بأسماء
أخرى مثؿ " الوحدة  "ٕٜٙو" الوحدة ٕ. "ٕٙ
العناصر االولى التي أُلحقت بالوحدة بعد تأسيسيا كانت مف خريجي قدامى سبلح االستخبارات
وخريجي الوحدة ٔٓٔ التي اشتيرت بعمميات القتؿ والتصفية في الخمسينيات بقيادة اريئيؿ
شاروف ،اضافة الى عناصر مف وحدة المظمييف.
ميمات ىذه الوحدة :
•

في تخميص الرىائف.

•

القياـ بعمميات عسكرية معقدة خمؼ صفوؼ "العدو".

•

عمميات التصفية المعقدة في الخارج

خرجت عدد مف القادة وعمى رأسيـ اثنيف مف رؤساء
وحد ة سييرت متكاؿ " סיירת מטכ"ל " َ
وزراء إسرائيؿ وىما " اييود باراؾ و بنياميف نتنياىو " وآخريف مف ذوى المكانة العسكرية

والسياسية ومنيـ وزير الجيش السابؽ وعضو الكنيست شاؤوؿ موفاز ونائب وزير الجيش ماتاف
فيمنائي و الرئيس السابؽ لييئة اركاف الجيش االسرائيمي والوزير موشيو يعموف وعضو الكنيست
ورئيس الشاباؾ آفي ديختر  ،ورؤساء الموساد  ،شافيت شبتاي  ،والرئيس السابؽ لجياز الموساد
داني ياتوـ  ،وعضو كنيست بمسنر يوحناف وأفشالوـ فيبلف وياتوـ والجنراالت عميراـ  ،عوزي
دياف  ،تما ار نحميا  ،وأفيتاؿ شاي  ،واسحؽ ايتاف روسو .
بقيت وحد ة سييرت متكاؿ أو الوحدة  ٕٜٙسرية لفترة طويمة جداً ،ولـ يصادؽ بشكؿ رسمي
عمى وجودىا اال في الثمانينيات ،لكنيا ما زالت شديدة السرية لجية قدراتيا ونشاطاتيا.
أما عف أشير العمميات التي قامت بيا الوحدة كانت عممية فرداف بتاريخ  ٜنيساف ٕ ٜٔٚبقيادة
اييود باراؾ ،ونتج منيا اغتياؿ ثبلثة مف مسؤولي منظمة التحرير الفمسطينية وعرفت العممية
بعممية بيروت وقتمت كبل مف كماؿ ناصر ،وكماؿ عدواف ،وأبو يوسؼ النجار ،وعممية مطار
عنتيبي (اوغندا) في العاـ ٗ ٜٔٚلتحرير رىائف عمى متف طائرة اسبانية (سابينا)  ،وعممية
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خطؼ الحاج مصطفى الديراني في العاـ ٗ ،ٜٜٔوعممية (تساليـ ب) في العاـ ٘ ٜٜٔالتي
باءت بالفشؿ بعد اف قُتؿ خمسة مف عناصرىا خبلؿ التدريب واإلعداد لي ػػا ،وىدفت الى اغتياؿ
األميف العاـ لحزب اهلل السيد حسف نصر اهلل.
وفي نشرة بالمغة الروسية وزعيا باراؾ عمى المياجريف الييود الروس عشية انتخابات عاـ ٜٜٜٔ
التي فاز بيا ،أشار إلى دوره في عمميات التصفية التي نفذىا كضابط وكقائد لتمؾ الوحدة ،والتي
طالت عددا كبي ار مف قادة منظمة التحرير الفمسطينية.
وكشؼ موشيو يعموف قبؿ عدة سنوات لوسائؿ اإلعبلـ عف كيفية تخطيطو وقيادتو عممية اغتياؿ
أبو جياد الرجؿ الثاني في حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" عاـ  .ٜٔٛٛويبمغ عدد أفراد
تمؾ الوحدة نحو ٖٓٓ جندي.
وحدة شايطيت .0
تـ إنشاء الوحدة بصورة رئيسية لمقياـ بعمميات
بحرية خاصة  ،عمى غرار ما كاف يحدث عمى
األرض عاـ  ٜٜٔٗعمى غرار المواء البحري "
الياغانا " خبلؿ اندالع حرب عاـ ٜٔٗٛـ ،
كانت الوحدة في بداية األمر منخفضة الميزانية
واالستعداد ،إذ لـ يتمؽ أفرادىا التدريب الكافي مما أدى إلى فشميا في العديد مف الميمات التي
أوكمت إلييا.
في السبعينيات تـ إعادة بناء الوحدة مع التركيز عمى تدريب العناصر جيدا واكسابيـ الميارات
البحرية إلى جانب اإللماـ ببعض الميارات البرية.
في  ٜٜٔٚتـ تعييف رئيس جديد لموحدة – عامي أيالوف – والذي قاـ بإعادة تنظيـ الوحدة
وترتيبيا إضافة إلى زيادة وتيرة التدريب في ىذه الوحدة عمى غرار غيرىا مف الوحدات الخاصة
الصييونية  ،ومع انتياء التدريبات أصبحت الوحدة أفضؿ عددا وجاىزية مما كانت عميو قبؿ.
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في أواخر ٓ ٜٔٛأدرؾ عناصر الوحدة أف الجيش ال يستغؿ كافة إمكانيات الوحدة وال يعطييا
القدر البلزـ مف االىتماـ مما دفع ضباط الوحدة إلى االنتقاؿ إلى وحدات خاصة أخرى حديثة
اإلنشاء بمناصب أعمى مف مناصبيـ في الوحدة .
في السنوات األخيرة تـ التركيز عمى التدريب البري لموحدة وعمى تنفيذ عمميات برية خاصة إلى
جانب أدائيا الميمات البحرية الخاصة ،مما جعميا تصنؼ مف أفضؿ وحدات القوات الخاصة
في اسرائيؿ إضافة إلى سمعتيا الجيدة في المجتمع اإلسرائيمي .
يستمر تدريب عناصر الوحدة ٕٓ شي اًر ويعتبر تدريبيا األكثر قسوة في تدريبات الجيش ،
وتدريباتيـ كالتالي:
• يقضي المتدربوف ستة أشير مف تدريب المشاة العادي مع وحدات الجيش العادية.
• ٖ أسابيع مف التدريب عمى الباراشوت في مدرسة الدفاع لممظمييف.
• ٖ أشير مف تدريب المشاة المتقدـ عمى األسمحة الخفيفة والمعدات البحرية وقيادة الزوارؽ
والبوارج إضافة إلى زرع المتفجرات.
• تدريب غوص متقدـ لمدة ٗ أسابيع :ويتدرب خبللو الجندي عمى الغوص والقتاؿ البحري
وكيفية تحمؿ البرد وكيفية النجاة مف الظروؼ القاتمة كازدياد الضغط.
• تدريب متخصص :ويستمر لمدة سنة يتركز بصورة عامة عمى التدريب البحري والتدريبات
الخاصة البلزمة لمقياـ بمياميا.
وبعد ىذا التدريب يتـ تقسيـ العناصر إلى ٖ أقساـ:
غارات  :وتكوف إما في البحر أو عمى اليابسة إضافة إلى عمميات التوغؿ واالغتياؿ والعمميات
البحرية إلنقاذ الرىائف.
تحت الماء  :وتقوـ بجميع العمميات تحت الماء  ،كتأميف الشواطئ قبؿ اليبوط  ،ومياجمة
السفف.
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فوؽ الماء  :كاعتراض السفف ومياجمة الشواطئ .
وفي حاؿ تنفيذ العمميات و المياـ الموكمة لموحدة فإف جميع األقساـ السابقة تتعاوف مع بعضيا
البعض وبشكؿ وثيؽ.

إخفاقات ونجاحات الوحدة خبلؿ أكثر مف نصؼ القرف:
حرب األياـ الستة
مع اندالع حرب األياـ الستة في عاـ  ٜٔٙٚلـ تكف الوحدة قد تمقت ذاؾ التدريب الكافي .وىذا
ما أدى إلى فشؿ العديد مف الميمات التي كمفت بيا في ذلؾ الوقت  ،وأحد أبرز ىذه العمميات
الفاشمة كاف في ٜ٘ٔٙٚ/ٙ/ـ ،عندما القي القبض عمى  ٙمف عناصرىا خبلؿ ميمة سرية في
ميناء االسكندرية  ،وقد تـ اإلفراج عنيـ بعد أكثر مف ستة أشير في كانوف الثاني  /يناير
ٜٔٙٛـ.
في عاـ  ، ٜٜٔٙتمقت الوحدة ضربة جديدة ،إذ قتؿ ثبلثة مف عناصرىا وجرح عشرة آخروف
بجروح خطيرة خبلؿ غارة الجزيرة الخضراء.
عممية ربيع الشباب
شاركت الوحدة أيضا عاـ ٖٜٔٚـ في عممية ربيع الشباب باالشتراؾ مع القوات الخاصة ( سرية
األركاف) والتي أغارت عمى بيروت س ار خبلؿ الميؿ وقتمت كبل مف كماؿ ناصر ،وكماؿ عدواف،
وأبو يوسؼ النجار.
حرب لبناف:
ومع بدايات الثمانينيات  ،أصبحت الوحدة تتدخؿ في الصراع المبناني بصورة متزايدة وبشكؿ
مباشر مف خبلؿ القياـ بالعديد مف العمميات الناجحة كؿ عاـ وبدوف خسائر ،وكانت أغمب
العمميات في ذلؾ الوقت ىي اعتراض سفف ما يسمونيـ باألعداء  ،وتفجير مقراتيـ والمرافؽ
الرئيسية ،إجراء الكمائف وزرع األلغاـ في الطرؽ  ،إال أنو وفي يوـ  ٛسبتمبر ،ٜٜٔٚتمقت
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الوحدة صفعة قوية خبلؿ غارة ليا في لبناف  ،عندما وقعت في كميف لحزب اهلل في منطقة
األنصارية ،مما أدى إلى مقتؿ ٔٔ جنديا بما فييـ قائد الوحدة.
انتفاضة األقصى:
خبلؿ انتفاضة األقصى  ،لـ تقتصر مياـ الوحدة عمى العمميات البحرية بؿ تعدتيا لتشمؿ العمؿ
البري كعمميات االغتياؿ واالعتقاؿ لنشطاء المقاومة في الضفة وغزة والتي كاف آخرىا اعتقاؿ
مياوش القاضي في رفح ،ومع ذلؾ إال أنيا ال زالت تقوـ بالعمميات البحرية كاعتراض سفينتي
كاريف  aوسانتوريني.
وفي عاـ ٕٕٓٓ و ٖٕٓٓ ،فاز رئيس الوحدة البحرية الخاصة (ٖٔ) بجائزة لمنجاح الذي شيدتو
عمميات ىذه الوحدة.
حرب لبناف الثانية:
خبلؿ حرب لبناف عاـ  ، ٕٓٓٙداىمت الوحدة مدينة صور ،إضافة لما سبؽ ،لقد كشفت عدة
فضائح ليا عبلقة بيذه الوحدة ،منيا فضيحة اإلصابة بمرض السرطاف أو أعراضو لممتدربيف مف
المقطّع (قيشوف) قرب حيفا ،حيث أُصيب عدد مف جنود الوحدة بأمراض
أفراد الوحدة في نير ُ
سرطانية جراء تموث مياه النير بمواد جرثومية وكيماوية خطيرة لمغاية .واستعمؿ ىذا النير لتنفيذ
تماريف وتدريبات غوص ألفراد الوحدة كجزء مف عمميات التحضير واإلعداد لبلنتساب إلى
الوحدة ،أو تدريبات واستعدادات جارية وعادية تمارسيا الوحدة عمى مدار السنة غير أف وزير
الجيش السابؽ  ،شاؤوؿ موفاز قرر تعويض عائبلت الغواصيف والتغاضي عف الحادث .
قافمة السودان:
شاركت في العممية حيث رست بجوار الشواطئ السودانية ،حيث قالت صحيفة يديعوت احرونوت
أف وحدة مغاوير البحر قد شاركت في عممية نفذتيا دولة االحتبلؿ ضد ميربي األسمحة في
السوداف كما كشؼ مصدر أميركي لمصحيفة أف مقاتمي وحدة الصاعقة البحرية المعروفة باسـ
(شايطيت ٖٔ) قد ساىموا في العممية العسكرية الصييونية في شير كانوف الثاني يناير الماضي
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حيث تمت مياجمة سفينة أسمحة كانت وصمت مف إيراف ورست بمحاذاة الساحؿ السوداني بيدؼ
تيريب قطع أسمحة إلى حركة حماس في قطاع غزة عبر األراضي السودانية وشبو جزيرة سيناء.
وأكدت "يديعوت احرونوت" أف وحدة مغاوير البحر المختارة التابعة لمجيش تعمؿ عادة في الخفاء
بعيدة عف األضواء وتحقؽ إنجازات الفتة ما زالت محاطة بالكتماف التاـ.
سترة غوص جديدة
قامت وحدة الكوماندوز البحرية االسرائيمية بتجييز حقيبة قتالية جديدة تجمع بيف النماذج األربعة
السابقة المخصصة لمميمات المختمفة  ،مثؿ الغوص واإلغارة واإلبحار  ،الحقيبة أصغر مف
سابقاتيا  ،وىي أكثر مبلءمة لراحة الجسـ مف حيث جيوبيا وخبلياىا يمكف إزالتيا وتفكيكيا
بسيولة وفقًا لبلحتياجات التشغيمية.
وحدة ايجوز أو النواة
وحدة " ايجوز "أو" النواة " ،قد تـ تشكيميا في
العاـ ٖ ٜلتكوف رأس الحربة في مواجية مقاتمي
حزب اهلل في جنوب لبناف  ،وقد استثمرت شعبة
العمميات

في

الجيش

اإلسرائيمي

الجيد

واإلمكانيات في تشكيؿ ىذه الوحدة  ،التي كانت
إلعادة االحتراـ لمجيش اإلسرائيمي في أعقاب
سمسمة إخفاقاتو أماـ مقاتمي حزب اهلل .
وبعد انسحاب الجيش اإلسرائيمي مف جنوب لبناف  ،تـ تكميؼ عناصر الوحدة بعمميات الحراسة
عمى الحدود مع لبناف  ،لكف بعد في شير مارس مف العاـ ٕٔٓٓ أعمف في إسرائيؿ أف الوحدة
تـ استيعابيا لمعمؿ الميداني المبادر في الضفة الغربية وذلؾ بعد عاـ مف انتفاضة األقصى
وعمى وجو التحديد وسط وجنوب الضفة الغربية .
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ويقوـ عناصر ايجوز بتسيير دوريات في محيط التجمعات السكنية الفمسطينية في الضفة الغربية
في محاولة لبلصطداـ بمجموعات المقاومة الفمسطينية التي تتوجو لتنفيذ عمميات إطبلؽ نار
عمى المستوطنات الييودية أو األىداؼ العسكرية اإلسرائيمية األخرى .
كما يقوـ عناصر ايجوز بنصب كمائف مسمحة وحواجز طيارة عمى الشوارع الرئيسية في الضفة
الغربية في مسعى لئللقاء القبض عمى مطموبيف لؤلجيزة األمنية اإلسرائيمية  .بالطبع الى جانب
قياميا بعمميات االختطاؼ والتصفية طبقا لتوجييات الشاباؾ .
تولت الوحدات الخاصة الصييونية التي تخصصت في ما أطمؽ عميو الجيش اإلسرائيمي
"عمميات جراحية" خمؼ الخطوط الفمسطينية .حيث شاركت وحدة المستعربيف "دوفيديفاف" ،ووحدة
"ايجوز" في مداىمة العديد مف األحياء السكنية واختطاؼ الفمسطينييف في ساعات الفجر األولى.
وتتكوف عممية االختطاؼ مف مرحمتيف؛ األولى :التسمؿ حتى الوصوؿ إلى بيت المستيدؼ
اعتقالو ،حيث تتـ محاصرتو ،ومف ثـ تتـ عممية انقضاض عمى البيت  ،لخطؼ المطموبيف.
والثانية :تدخؿ قوات الجيش لحماية الوحدة التي شاركت في عممية االختطاؼ.
وال تتـ عمميات االعتقاؿ عبر مداىمة البيوت فقط؛ فقد تتوفر معمومات استخبارية حوؿ مطموبيف
موجوديف في سيارة ما ،فيتـ نصب كميف ليا ،وبعد ذلؾ االنقضاض عمييا واعتقاؿ مف فييا .وقد
اعتقؿ أكثر م ف مائتي كادر تنظيمي خبلؿ احد الشيور وىذا يعد قفزة كبيرة في توجو المخابرات
اإلسرائيمية العتقاؿ النشطاء الفمسطينييف.
مف أىـ عممياتيا:
اغتياؿ إياد صوالحة " ٕٛعاماً" قائد الجياز العسكري لحركة الجياد اإلسبلمي في شماؿ الضفة
الغربية ،بعد العثور عمى مكانو معتبرة قتمو أحد االنجازات الكبيرة ،لما كاف يمثمو صوالحة مف
تيديد كبير ،وقيادتو لخبليا عسكرية تعتبر األخطر في الضفة الغربية".
حيث تتيمو دولة االحتبلؿ بالمسؤولية عف عدة عمميات عسكرية وقعت داخؿ إسرائيؿ أسفرت
عف مقتؿ ٕٖ إسرائيميا وجرح ما ال يقؿ عف ٕٓٓ آخريف ،مف بيف القتمى ٕ٘ عسكريا.
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وقاؿ الجيش الصييوني حينيا عمى موقعو االلكتروني "اف العثور عمى صوالحة تـ بفضؿ
معمومات استخبارية قدميا جياز األمف العاـ (الشباؾ) لمجيش الذي استخدـ وحدات خاصة مف
المستعربيف و"وحدة ايجوز" التي كانت تعمؿ سابقا في جنوب لبناف".
وحدة خاروف :
وحدة " خاروؼ" وتعتبر نسبيا مف أقدـ الوحدات الخاصة في جيش االحتبلؿ وقد شكميا في أوائؿ
السبعينيات الوزير الجنراؿ رحبعاـ زئيفي الذي قاـ عناصر مف الجبية الشعبية بتصفيتو في العاـ
ٕٕٓٓ وىي تتبع لقيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتبلؿ.
وميمتيا األساسية تاميف الطرؽ التي يسمكيا المستوطنوف الييود في تحركاتيـ مف والى اسرائيؿ،
وىذه وحدة نخبوية تتولى عمميات اختطاؼ واعتقاؿ بناء عمى معمومات تتمقاىا مف الشباؾ .
* إطبلؽ النار عمى أي فمسطيني يتحرؾ في عمى ىذه الطرؽ ويثير الشبيات.
وحدتي " يمام " و" جدعونيم":
ىي وحدة شبو عسكرية وفي حرس الحدود ويقتصر
نشاطيا في إسرائيؿ والقدس  ،وىي واحدة مف أربع
وحدات خاصة في حرس الحدود إلى جانب وحدة
الياماس و وحدة اليماغ و وحدة الماتيبلف .يقدر عدد
قوات اليماـ ب ٕٓٓ فرد.
ونظ ار لمحاجة الميدانية الخاصة فقد تولت يماـ القياـ بعمميات تصفية  ،كاف أىميا تصفية
الدكتور ثابت ثابت أميف سر حركة فتح في طولكرـ.
امتدحيا وزير الجيش اإلسرائيمي أييود باراؾ خبلؿ زيارتو مقر وحدة القوات الخاصة التابعة
لمشرطة "القوة الخاصة لمشرطة يماـ" بعدما اغتالت خمسة مقاوميف خبلؿ االنتفاضة الثانية.
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تعرضت لممسائمة مف قبؿ لجنة أور بعدما قامت ،ولممرة األولى منذ العاـ  ،ٜٔٗٛباستخداـ
القناصة لتفريؽ مظاىرات في الناصرة داخؿ األراضي المحتمة عاـ  ٜٔٗٛوذلؾ لغاية الفتؾ
الموجية مف خبلؿ القناصة.
األوؿ عاـ ٕٓٓٓ حيث قُتؿ ثبلثة عشر
في الفترة
ّ
الممتدة ما بيف األوؿ حتى الثامف مف تشريف ّ
احتجاجية
شابا عربيًّا وجرح المئات في المثمث والجميؿ عمى أيدي قوات الشرطة خبلؿ مظاىرات
ّ
ً
لما جرى فيمف قتؿ لمفمسطينييف في بداية االنتفاضة الثانية.
وحدة جدعونيم :
تـ إنشاءىا أواخر العاـ  ٕٓٓٙفي القدس وىي وحدة مختارة بيدؼ تعزيز التخصص في مكافحة
الجريمة ومواجية المقاومة الفمسطينية خصوصاً في منطقة القدس ،حيث أف وحدة "جدعونيـ"
تعمؿ في شرقي القدس وحدودىا وىي متخصصة في جمع المعمومات ،ونشاطات صغيرة في
مجاؿ المتفجرات.
وحدة مختارة تابعة لمشرطة وتعمؿ في محيط القدس وتتولى عمميات اختطاؼ واعتقاؿ مطموبيف
وقامت بعممية تصفية واحدة عمى األقؿ.
وحدة شمشون :
قائد المنطقة الجنوبية في ذلؾ الوقت
الجنراؿ ماتاف فمنائي ،والذي شغؿ أيضا
منصب نائب رئيس ىيئة األركاف وقاـ
بحميا شخصيا في تاريخ ٘ ،ٜٜٔٙ/لكف
تمؾ الوحدات بدأت العمؿ في بداية العاـ
.ٛٛ
تمقت وحدة شمشوف الدعـ والمساندة مف قبؿ الييئات العسكرية ،وكانت مطالبيا واحتياجاتيا توفر
دائما ،وقد حظيت بعبلقة خاصة مع القيادة الجنوبية في الجيش إضافة إلى قيادة غزة ،فقائد
المنطقة الجنوبية في تمؾ الفترة ماتاف فمنائي دخؿ مرة مستعربا مع اثنيف آخريف إلى مخيـ جباليا.
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في شير  ٜٜٔٗ/ٙاخميت قاعدة شمشوف مف غزة إلى كيسوفيـ ،وذلؾ بعد تنفيذ خطة السبلـ في
ذلؾ الوقت ،وكانت الوحدة قد تـ اإلعبلف عف كشفيا لممرة األولى بتاريخ ٕٔ ٜٜٔٔ/ٙ/عندما
نشرت القناة األولى في التمفزيوف االسرائيمي عنيا ،وكذلؾ عف وحدة دوفدوفاف في الضفة الغربية،
أرسؿ الى وحدة شمشوف ضباط محترفوف مف وحدات مختمفة في الجيش اإلسرائيمي بغرض
التدريب ،وبعضيـ كاف في سبلح المظمييف ،أو سييرت متكاؿ مثؿ الضابط ازوالي الذي سقط
بعدىا في لبناف خبلؿ عممو مع وحدة اجوز الخاصة ،وفي العاـ ٕ ٜٜٔوعندما أصيبت الوحدة
ببعض الخسائر البشرية ،أدخمت تعديبلت عمى منياج التدريب لوحدة شمشوف.
في شير٘ ٜٜٔٙ/وصؿ فمنائي وكاف في حينيا نائب رئيس ىيئة األركاف إلى قاعدة شمشوف في
كيسوفيـ وأعمف عف حميا.
يقوؿ فمنائي :قمت ليـ " جئت غاضبا معكـ عمى قرار نائب رئيس ىيئة األركاف الذي بنى الوحدة
وقرر اآلف حميا ،لكف ىذا ىو القرار الصائب ".
ويضيؼ فمنائي " نقمنا جزءا مف أعضاء الوحدة إلى وحدة دوفدوفاف في الضفة الغربية لتعزيزىا،
وقسما إلى وحدة اجوز العاممة عمى الحدود المبنانية ".
وحدة ثعالب شمشوم
وقد كشؼ جيش االحتبلؿ أنو أعاد في األياـ األخيرة ،تشكيؿ احدى الوحدات التي يعتبرىا
(اسطورة) منذ حرب عاـ  ٗٛوالتي يطمؽ عمييا وحدة "ثعالب شمشوف" .وكاف ىذا ىو االسـ
الذي اطمؽ في تمؾ الحرب عمى كتيبة سيارات الجيب العسكرية التابعة لموحدة ٗ٘ في لواء
جبعاتي .وقد أحتج أحد أشير جنود وحدة "ثعالب شمشوف" ،اليساري أوري أفنيري ،عمى إطبلؽ
ىذا االسـ عمى وحدة الدوريات الجديدة في لواء جبعاتي.
وقاؿ إنو "تـ سرقة أسـ ثعالب شمشوف مف أجؿ تسخيره لخدمة أىداؼ آرئيؿ شاروف .فثعالب
شمشوف الجدد يمارسوف أعماؿ الكبت واالضطياد المتوحش ضد شعب آخر"..
وقد بدأ تفعيؿ وحدة الدوريات الجديدة في جبعاتي " في إطار الوحدات الخاصة" ،خبلؿ األشير
األخيرة ،ومف األىداؼ التي يسعى جيش االحتبلؿ إلى تحقيقيا مف وراء توحيد األلوية الجديدة،
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إضافة أطر جديدة لمفعاليات العسكرية في االراضي الفمسطينية ضد االنتفاضة والمقاومة
الفمسطينية وفي باكورة عمؿ ىذه الوحدة االجرامية سمسمة مف العمميات في غزة ،قامت الكتيبة
الجديدة بقيادتيا في مختمؼ انحاء القطاع ،والتي كاف مف بينيا ،اقتحاـ حي الشجاعية وحي
الزيتوف ،جنوبي مدينة غزة مطمع شير سبتمبر حيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتيا  ٜشيداء مف
المواطنيف ورجاؿ المقاومة الذيف تصدوا لبلجتياح وكبدوا جيش االحتبلؿ خسائر في دباباتو
وآلياتو .
وحدة دوفيديفان :
"مائير داجاف" رئيس الموساد السابؽ عاـ ٘ٔ-
ٖ ٕٓٓٔ-كاف وراء تشكيؿ الجيش اإلسرائيمي
لوحدة التصفية الجسدية لنشطاء االنتفاضة
و"دفدفاف".
و"دفدفاف".تعتبر أوؿ الوحدات الخاصة التي
عممت في غزة والضفة في انتفاضة األقصى وتعمؿ عمى عناصر ىذه المجموعة وسط
التجمعات السكانية الفمسطينية لذا مف الضروري أف يكونوا مف ذوي المبلمح الشرقية بحيث ال
يثيروا حوليـ الشكوؾ عندما يقوموف بعمميات التنكر أثناء توجييـ لتنفيذ المياـ الموكمة ليـ
.وتستعيف ىذه بخبراء في عمميات المكياج والتخفي لمعمؿ عمى مدار الساعة مع عناصر ىذه
المجموعة .
وقد نفذ عناصر "دوفيديفاف" معظـ عمميات التصفية التي تمت بواسطة إطبلؽ النار عمى
المستيدفيف لمتصفية مف كوادر االنتفاضة الفمسطينية يقوـ عناصر ىذه الوحدة بعمميات اختطاؼ
المطموبيف الفمسطينييف ألجيزة األمف اإلسرائيمية وتعمؿ ىذه الوحدة في الضفة الغربية بشكؿ
خاص .
يحرص عناصر الوحدة بشكؿ خاص عمى التنكر في زي تجار خضار فمسطينييف يرتدوف الزي
الشعبي الفمسطيني ويتنقموف في سيارات مرسيدس " كابينو " وىي السيارة التي يستخدميا التجار
الفمسطينيوف.
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ال يقتصر عناصر "دوفيديفاف " عمى جنود الجيش ،بؿ اف شرطة " حرس الحدود " تساىـ في
رفد ىذه الوحدة بكثير مف العناصر.
أبرز العمميات :
اغتالت وحدة «دوفيدفاف» مدير جياز المخابرات الفمسطينية العامة في مدينة حموؿ العقيد خالد
ابو خيراف (ٖ٘ سنة) ومساعده احمد سمارة ( ٕٚسنة).
حيث ذكرت مصادر فمسطينية اف جنود وحدة المستعربيف التابعة لقيادة المنطقة الوسطى في
جيش االحتبلؿ تسمموا الى البمدة في تماـ الساعة الثالثة فج ار حيث احاطوا باحد البيوت في
المدينة كاف يمكث فيو ابو خيراف وسمارة ،ونجح االثناف في البداية في التسمؿ مف البيت وحاوال
اليرب في سيارة احدىما التي كانت متوقفة بالقرب مف البيت ،لكف جنود الوحدات الخاصة
اكتشفوىما واطمقوا عمييما النار عف قرب االمر الذي ادى الى مقتؿ ابو خيراف عمى الفور
واصابة سمارة .وقاؿ شيود عياف اف الجنود سحموا سمارة وىو جريح وقامت دبابة في ما بعد
بدىسو.
عمميات خطؼ قادة سياسييف
في الخامس عشر مف نيساف ٕٕٓٓ حصؿ "الشاباؾ" عمى معمومة فحواىا أف القائد الفتحاوي
مرواف ا لبرغوثي متواجد في بيت صديؽ لو في راـ اهلل ،وكاف البرغوثي الذي نجا قبؿ ذلؾ بنحو
مف نصؼ سنة مف محاولة اغتياؿ ،كاف أكبر مطموب في المناطؽ في أثناء عممية "السور
الواقي" .حاصر جنود مف وحدة "دوخيفات" منطقة اختباء البرغوثي.
واستُدعيت وحدة "دفدفاف" الى المكاف لتنفيذ االعتقاؿ ،عرؼ رئيس األركاف شاؤوؿ موفاز جيدا
أنو يوجد في القيادة العسكرية والسياسية اختبلؼ في الرأي يتعمؽ ِ
بالحكمة مف اعتقاؿ البرغوثي ،
فقد عبر رئيس "أماف" عاموس مالكا ورئيس لواء البحث يوسي كوبرفاسر أكثر مف مرة عف
شكوؾ تتصؿ بصحة فعؿ ذلؾ .وعرؼ موفاز أيضا أف وزير الجيش بنياميف بف اليعيزر ليس
راضيا عف الفعؿ  ،قاؿ فؤاد أكثر مف مرة إف البرغوثي سيكوف آخر األمر زعيما فمسطينيا
وخاؼ أف ُيقتؿ في أثناء العممية ويتحوؿ إلى رمز  ،ولـ ُيعمِـ بف اليعيزر عندما جاءت المعمومة
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عف مكاف وجود قائد التنظيـ  ،وأبمغو عف العممية بعد أف كاف جنود "دفدفاف" في ذروة الحصار
فقط وفى النياية تـ اعتقاؿ القائد األسير مرواف البرغوثى  /أبو القساـ عمى يد قائد فرقة الضفة
العميد اسحؽ غرشوف  ،ويقبع حالياً في سجف ىداريـ ومحكوـ بالمؤبد مدى الحياة .
وحدة الكتيبة : 0933
الكتيبة ٕٓٓ.. ٛكتيبة جديدة في الجيش اإلسرائيمي ،وحيف تسمع تعتقد أنيـ شباف نحيموف
يمبسوف نظارات ماىروف عمى الحاسوب لكف في حقيقة األمر ىي أىـ وحدة في الجيش
اإلسرائيمي تقوـ بالتجسس االليكتروني.
نفذت ىذه الكتيبة مئات العمميات السنة الماضية حيث اظير التقرير كيؼ ينفذوف عمميات اقتحاـ
لمقرى وال مدف ويبحوف عف أجيزة الحاسوب  ،وىذه الكتيبة المقاتمة لدييـ أجيزة خاصة بالياكرز
والتجسس فيدخموف ويتنصتوف عمى كؿ المكالمات وكؿ الرسائؿ .
وىذه الكتيبة تتألؼ مف أالؼ الجنود والمجندات أنيا اكبر كتيبة مف حيث العدد يراقبوف الدوؿ،
يخترقوف شبكات االنترنت في الدوؿ والقرى والمدف  .ويضيؼ مسئوؿ الوحدة وىو العقيد ـ.س:
"انو يريد أف يعرؼ كؿ الخارطة في العالـ ...نحف جاىزوف لمتدخؿ في االنترنت نسترؽ السمع
ونعرؼ المعمومة قبؿ أف تتـ واىـ شيء ىو أف نضع أيدينا عمى أجيزة الحاسوب".
ويتابع المسئوؿ عف الكتيبة" :ميمتنا الوصوؿ إلى األسرار ..أنيا كتيبة مقاتمة بكؿ معنى الكممة
ولكنيا مدربة عمى اختراؽ أي كمبيوتر في العالـ وأي كممة سر في العالـ ..أنيـ ال يعمموف عمى
الحدود ولكنيـ فوؽ الحدود وتحت الحدود".
وحدة دوخيفات:
وحدة مختارة تـ تشكيميا في منتصؼ العاـ ٕٕٓٓ ،لمتولي عمميات التمشيط التي تسبؽ الحمبلت
العسكرية التي تقوـ بيا قوات االحتبلؿ في المناطؽ الريفية في الضفة الغربية .
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وحدة الكوماندو البحرية:
أيضا " القوة ثبلثة عشر "  ،وتعتبر
وتسمى ً
الوحدة المختارة التابعة لسبلح البحرية
اإلسرائيمي  .وعمى الرغـ مف أف مجاؿ عمميا
العمؿ الميداني المرتبط بالماء  ،إال أنيا تولت القياـ بعشرات عمميات التصفية واالغتياؿ
واالختطاؼ في أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة  .وقد شكميا وقادىا عامي أيموف  ،الرئيس
السابؽ لجياز " الشباؾ " والذي كاف قبؿ ذلؾ قائدا لسبلح البحرية  .وقد تولت ىذه الوحدة القياـ
بعدة عمميات في عدد مف الدولة العربية .
وحدات االغتيال والقتل "المستعربين"
تفاخرت إسرائيؿ بوحداتيا الخاصة وأضفت عمييا ىالة كبيرة مف حيث قدراتيا الخارقة وجندت
اإلعبلـ أكثر مف مرة في تضخيـ ىذه اليالة عبر نشر قصص منسوبة لمصادر أمنية أو غربية
ىي أقرب إلى قصص الخياؿ بيدؼ تعزيز الحالة الذىنية الرادعة التي ترسخت لدى كثير مف
العرب وغير العرب في سياؽ تعامميـ مع الجيش اإلسرائيمي وقدراتو غير المسبوقة.
وميز اإلعبلـ اإلسرائيمي خبلؿ تغطيتو المستمرة والممنيجة عمؿ ما يسمى بالوحدات الخاصة
"المستعربيف" وغيرىا مف الوحدات التي تأخذ شكؿ "الكوماندوز" فما ىي حقيقة ىذه الوحدات
وكيؼ تعمؿ؟ أسئمة سنحاوؿ اإلجابة عمى بعضيا عبر ىذه العجالة اليادفة إلى إلقاء الضوء
عمى جزء مف ىذه الوحدات.
تعتبر الكثير مف الوحدات اإلسرائيمية الخاصة اقرب إلى فرؽ االغتياؿ والتصفية أكثر منيا إلى
فرؽ كوماندوز تقميدية وسجؿ تاريخيا الطويؿ الكثير مف عمميات االغتياؿ التي استيدفت قادة
فمسطينييف في الخارج أو داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة خاصة خبلؿ االنتفاضة األولى
والثانية حيث نشطت ما يسمى بوحدات المستعربيف وىي وحدات قتؿ ممنيج ومقصود واف حاوؿ
قادتيا إخفاء نيتيا المسبقة بالقتؿ عبر االدعاء بمحاولتيا اعتقاؿ النشطاء الفمسطينييف خاصة
داخؿ الوطف المحتؿ لكف "النشطاء" لـ
ينصاعوا ألوامر االعتقاؿ فتـ قتميـ وتصفيتيـ
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وىو االدعاء الذي تنفيو الوقائع الميدانية والكثير مف أفبلـ التوثيؽ التي نشرتيا منظمات حقوقية
إسرائيمية ودولية وبعض ىواة التصوير والتي أظيرت عمميات القتؿ واالغتياؿ المباشر دوف سابؽ
إنذار.
مف ىي وحدات "المستعربيف" وكيؼ تعمؿ؟
وحدات "المستعربيف "وحدات اغتياؿ وقتؿ متخصصة تستخدـ أساليب خاصة لتنفيذ جرائميا
أىميا التنكر بمباس الفمسطينييف .وتعمؿ خارج القانوف المعروؼ وتنفذ عمميات إعداـ دوف
مساءلة أو متابعو أو محاكمة فتغتاؿ النشطاء الفمسطينييف دوف محاكمتيـ ودائما ىناؾ حجة
بأنيـ لـ يتمكنوا مف اعتقاليـ.
وىذه الوحدات ليست بالجديدة في تاريخ الصراع وسجؿ األساليب اإلسرائيمية وطرؽ القتؿ
واالغتياؿ التي اعتمدتيا القيادات اإلسرائيمية المتعاقبة بؿ سبقت في قدميا إقامة إسرائيؿ نفسيا
خبلفا لما يعتقده الكثيروف الذيف ربطوا قياـ ىذه الوحدات باالنتفاضة األولى عاـ .ٜٔٛٚ
وحممت أوؿ وحدة "مستعربة " أقامتيا منظمة " البمماخ " الصييونية اسـ "الدائرة العربية"
وتخصصت بالتجسس وتنفيذ العمميات التخريبية واستيداؼ الفمسطينييف داخؿ فمسطيف التاريخية
والدوؿ المجاورة واستمر عمؿ الوحدة مف عاـ ٖٗ.ٜٔ٘ٓ -ٜٔ
وتولى إقامة ىذه الوحدة عاـ ٖٗ ٜٔرئيس الدائرة السورية في منظمة " البمماخ" يروحاـ كوىف
وتشكمت مف الييود المنحدريف مف الطوائؼ الييودية الشرقية.
وكانت عممية تفجير ميناء طرابمس المبناني أشير عممياتيا التخريبية إضافة لنشاطيا في مجاؿ
زرع المستعربيف في صفوؼ الفمسطينييف الذيف فروا مف مدينة حيفا حيث ادعت المصادر
التاريخية اإلسرائيمية اف كثير مف عناصر الوحدة فروا مع الفمسطينييف "متنكريف بصفة البلجئيف
الفاريف مف جرائـ المنظمات الصييونية" إلى بيروت وأقاـ ىؤالء المستعربوف األوائؿ قيادتيـ في
بيروت منتظريف تكميفيـ بمياـ محددة ونفذوا عمميا جمع معمومات واسعة إضافة لمكثير مف
العمميات التخريبية وفقا لممصادر التاريخية اإلسرائيمية.
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وتنوعت فيما بعد الوحدات اإلسرائيمية الخاصة وحممت أسماء مختمفا وىذه نبذة سريعة عف
بعضيا.
ٔ-وحدة "شاكيد" أو الوحدة رقـ "ٕٗٗ " التابعة لمجيش أقيمت عاـ ٘٘ ٜٔبيدؼ مواجية ما
أطمؽ عمييـ حينيا لقب "المتسمميف" الفدائييف عبر الحدود الجنوبية مع مصر وتـ تفكيكيا عاـ
ٜٜٔٚ.
ٕ-وحدة "دوفدوفاف" تابعة لقوات المشاة اإلسرائيمية ويتركز عمميا في الضفة الغربية وتخضع
إلمرة قيادة المنطقة الوسطى .وتتمخص ميمتيا باعتقاؿ وتصفية النشطاء الفمسطينييف وأقيمت
قبيؿ اندالع االنتفاضة األولى "  " ٜٔٛٙبأمر مف قائد المنطقة الوسطى في حينو "اييود باراؾ "
وكاف قائدىا األوؿ " اوري بار ليؼ" وتشكمت في بداياتيا مف عناصر تابعة لمكوماندوز البحري
وقوات المظمييف وعممت فقط بطريقة المستعربيف.
ٖ -وحدة شمشوف وىي شبيية مف حيث طريقة العمؿ والتشكيؿ بوحدة "دوفدوفاف "مع اختبلؼ
منطقة عمميا التي انحصرت في قطاع غزة وجرى حميا مع إقامة السمطة الفمسطينية عاـ ٜٜٗٔ
رسميا عمى األقؿ.
ٗ-وحدة "حرميش" وىي وحدة مشاة منتخبة وشممت منطقة عمميا الضفة الغربية وقطاع غزة
وكانت تتبع لقيادة المنطقتيف الوسطى والجنوبية وتخصصت بتنفيذ العمميات الميدانية داخؿ
التجمعات السكنية الفمسطينية بيدؼ إحباط أعماؿ المقاومة وتصفية المقاوميف ونفذت الكثير مف
عممياتيا بطريقة " المستعربيف".
٘ -وحدة المستعربيف التابعة لحرس الحدود "يماس" أقيمت في بداية التسعينيات مف القرف
الماضي بيدؼ تنفيذ عمميات اغتياؿ واعتقاؿ داخؿ القدس المحتمة ومناطؽ الخط األخضر ومف
ثـ امتد عمميا إلى مناطؽ الضفة الغربية.
 -ٙأخي ار الوحدة الخاصة التابعة لسمطة السجوف اإلسرائيمية "متسادا" أقيمت عاـ ٖٕٓٓ وغالبية
عناصرىا مف جنود قوات النخبة المسرحيف وتيدؼ إلى قمع األسرى الفمسطينييف والسيطرة عمييـ
بالقوة.
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وحدة "باشان" عمى الحدود مع سوريا بعد أحداث (مارس) 93..
نصب رئيس ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بيني غانتس أواخر شير يناير ٕٗٔٓ وحدة
عسكرية إقميمية خاصة جديدة باسـ "باشاف" ،وىي وحدة احتياطية سابقة أعيدت لمخدمة مع قوات
عسكرية أمامية فاعمة لمواجية جميع التيديدات في ىضبة الجوالف ومنطقة جبؿ الشيخ .وتضـ
باشاف التي ىي جزء مف القيادة الشمالية في الجيش اإلسرائيمي ،كتيبة قتالية جديدة مدعومة مف
منظومة االستخبارات (مارس) المزودة بأجيزة استشعار وأحدث اإلصدارات مف نظاـ Tzayad
 C4ISRالرقمي ،الذي تطوره شركة "إلبيت" اإلسرائيمية.
ولقد أنشئت ىذه الوحدة العسكرية في ىضبة الجوالف وزودت بأفضؿ القوات لتكوف أكثر استعدادا
َّ
مف أي وقت مضى .فيي ُم َّ
المتغيرة" خاصة بعد انفجار
وم َركزة لمتعامؿ مع التيديدات ُ
عدة ُ
الوضع في سوريا في آذار (مارس) ٕٔٔٓ كاف.
وتـ تكميؼ الوحدة العسكرية برد الضربات وكذلؾ الرد السريع عمى أي ىجمات وعنؼ غير
مباشر يستيدؼ إسرائيؿ.
جوانب القوة في القدرات العسكرية اإلسرائيمية:
 مستوى التدريب المتقدـ لكافة جنودىا العامميف واالحتياط معدات وأسمحة ذات تكنولوجيا متقدمة جداً توازي إف لـ تتفوؽ عمى بعض الجيوش الغربيةالمتقدمة
 صناعة حربية متقدمة تعتبر مف أكثر الصناعات الحربية تقدماً في العالـ قدرات استطبلع بعيدة المدى متفوقة تعتمد عمى األقمار الصناعية والطائرات ومحطات الراداروالتنصت واالستخبارات
 قدرات متفوقة في العمميات القتالية المشتركة التي تشمؿ القوات البرية والجوية والبحريةوالعمميات الخاصة
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 البلمركزية في اتخاذ الق اررات عمى المستوى الميداني التكتيكي أي أنو يتـ االتفاؽ عمىاالىداؼ العامة لمخطة وتقوـ الفرؽ والكتائب وحتى الفصائؿ بتنفيذىا ٍ
كؿ حسب الظروؼ التي
تحيط بو وبما يحقؽ اليدؼ المرجو
 سيولة انسياب األوامر وتبادؿ المعمومات بيف الرتب العميا والدنيا مما يعني أف كافة الرتبتكوف مستوعبة ألىداؼ الخطة مما يعزز الثقة المتبادلة بينيا
 صبلحيات واسعة لقادة مختمؼ التشكيبلت حتى الدنيا منيا فيمكف مثبلً لجندي صؼ برتبةرقيب أف يستدعي طائرات سبلح الجو لتقديـ الدعـ الجوي لقاطعو
 القدرة عمى شف عمميات خاصة بعيدة المدى تتخطى الحدود الدولية المباشرة . القدرة عمى شف عمميات جوية بعيدة لمدى تصؿ الى مختمؼ دوؿ الشرؽ االوسط والبحرالمتوسط .
 صغر مساحة الدولة وضخامة قدرتيا العسكرية يعني تركيز اقوى لدفاعاتيا .جوانب الضعف في القدرات العسكرية اإلسرائيمية :
 انعداـ العمؽ الجغرافي مما اوجد قاعدة لدييـ باف اية حرب ستجري يجب اف تكوف عمى ارضالخصـ .
 عدـ قدرة اسرائيؿ عمى مواجية حرب جيوش نظامية طويمة المدى وذلؾ كوف مجموع قواتياالبالغ ٓٓ٘ ٖٙٔ.جندي يشكؿ نسبة ٔ مف كؿ  ٛبالنسبة لمجموع سكانيا الييود وىذا يعني
تعطيؿ النشاط االقتصادي لمدولة وىذا امر ال يمكنيا اف تستمر بو لفترة طويمة
 ىذا حتـ عمى اسرائيؿ بأف تكوف حروبيا خاطفة وسريعة وحاسمة حتى ال تنجر إلى حرباستنزاؼ تدمرىا
 -طوؿ حدودىا وتداخميا بالنسبة الى مساحتيا .
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 اسرائيؿ مقسمة الى ستة مناطؽ ادارية تشكؿ المنطقة المركزية منيا التي تقع بيف الضفةالغربية وساحؿ البحر المتوسط اىـ منطقة حيث يتركز فييا اكثر مف نصؼ السكاف ونصؼ
القواعد الجوية ومعظـ النشاط االقتصادي والعممي ومراكز األبحاث وىذه المنطقة ىي " مقتؿ "
إسرائيؿ الحقيقي نظ اًر لصغر مساحتيا .
االستهتار بحياة األبرياء :
سياسة الردع  ،والحرب النفسية  ،والقتؿ
الفردي والجماعي واالعدامات الميدانية مف

سياسة الردع  ،والحرب النفسية  ،والقتؿ الفردي

مسافة صفر  ،وىدـ البيوت واألبراج

والجماعي واالعدامات الميدانية مف مسافة صفر

والمؤسسات واألحياء  ،بيدؼ بث الرعب
واليمع

(ٔٔ)

 ،وىدـ البيوت واألبراج والمؤسسات واألحياء ،

والشواىد عمى ذلؾ كثيرة كجرائـ بحؽ أشخاص أو جماعات أو شعوب  ،وعمى سبيؿ

المثاؿ ال الحصر  ،نورد حادثة واحدة أخذت بعداً اعبلمياً وقانونياً كداللة عمى األخبلؽ العسكرية
مف تاريخ إجرامي طويؿ استمر بسموؾ المستوطنيف والعصابات الصييونية ما قبؿ  ٜٔٗٛفي
بمدة الشيخ  ،ودير ياسيف ،
واستمر لما بعد تأسيس دولة االحتبلؿ بارتكاب المذابح والمجازر الجماعية  ،وعشرات الجرائـ
عمى يد الجيش مف" قبية حتى رفح والشجاعية " .
ىذه الحادثة ىي عممية
اغتياؿ القائد في حركة
حماس الشييد صبلح شحادة
فى ٕٕ مف يوليو ٕٕٓٓ
دوف النظر إلى حجـ الضرر
الممكف أف يصيب المحيط
مف المدنييف بإلقاء طائرة
( )11اُجض٣شح https://www.aljazeera.net :
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حربية اسرائيمية قنبمة تزف طف عمى البيت ،وكانت النتيجة ارتكاب مجزرة راح ضحيتيا  ٔٙشييد
وٓ٘ٔ جريحا آخر غالبيتيـ مف األطفاؿ والنساء .
وقاؿ الرائد الطيار "ت" الذى شارؾ في تنفيذ العممية

(ٕٔ)

 ،بعد أف سرنا شرقاً وغرباً كما األفبلـ ،

ولحظة القصؼ الذى ال نعرؼ صاحب االستيداؼ فيو  ،انيار البيت ونحف ال نرى أي شيء
في المحيط  ،كؿ ما في األمر لدى شاشة تمفزيونية او ما يشبو ذلؾ  ،اشاىد عمييا اليدؼ في
االسفؿ  ،واصيبو بعد تحديده بواسطة اجيزة الرؤية الميمية  ،واىبط وانتظر القائد في القاعدة ،
وحيف رجعت قاؿ لي " يقصد القائد " ىؿ تعرؼ مف استيدفتـ ؟
الغالبية أجابت ببل .
فقاؿ القائد  :انو صبلح شحادة رئيس اركاف حركة حماس .
وبعد مرور تسعة أعواـ عمى اغتياؿ القيادي الشييد صبلح شحادة ومف حولو مف األبرياء
والمدنييف  ،أصدرت المجنة المكونة تقري اًر خمصت فيو إلى أف العممية فييا فشبلً استخبارياً ،ولـ
توصى بتقديـ أي مف المسئوليف عف العممية إلى المحاكمة  ،وقدمت لجنة شترسبرغ  -كوىيف
تقريرىا إلى رئيس وزراء كياف
االحتبلؿ بنياميف نتنياىو حينيا،

حالوتس" :ناموا جيداً بالميؿ .كما أناـ انا
جيداً ،لستـ أنتـ مف اختار األىداؼ في ىذه

وقالت إف العممية كانت "غير متناسبة
الميمة
لكف تـ استخبلص العبر" ،وأف استيداؼ شحادة كاف مطموباً وشرعياً ،لكف عممية استيدافو
تسببت بموت نساء وأطفاؿ أبرياء ،حسب
التقرير ،إال أف العممية كانت "غير
متناسبة" وأف الجيات المسئولة لـ تتوقع
النتائج (ٖٔ).

( )12ػشة https://www.arab48.com : 41
( )13كِغط ٖ٤اُhttps://paltoday.ps/ar : ّٞ٤
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العممية وصفت بالجريمة  ،واالستيتار بحياة البشر  ،عبر عنيا رئيس األركاف داف حموتس في
أعقاب خروج أصوات تطالب بمحاكمة المسؤوليف بمحكمة الجنائية الدولية ببلىاي ،بالقوؿ
لمطياريف الذيف اشتركوا بالعممية" :ناموا جيداً بالميؿ.
كما أناـ انا جيداً ،لستـ أنتـ مف اختار األىداؼ في ىذه الميمة ،ولستـ مسؤوليف عـ محتوى
األىداؼ عممكـ كاف مكتمبلً وممتا اًز ،وأنا أعود ألقوؿ ،ىذه
المشكمة لف تمقى عميكـ ،قمتـ بتطبيؽ ما أمرتـ بفعمو ،ولـ
تنحرفوا مميمتر إلى اليميف أو مميمتر إلى اليسار"
ورداً عمى سؤاؿ لمصحفية المعروفة إيبلنا دياف حوؿ مدى
الحساسية التي يجب أف يظيرىا الطيار ،وىو يطمؽ قذيفة إلى
غزة ،أجاب " حالوتس " " :أف كنتي ترديف معرفة شعوري
عندما أقوـ بإطبلؽ قذيفة مف الطائرة ،فجوابي ىو أني اشعر باىتزاز صغير بالطائرة نتيجةً
إلطبلؽ القذيفة ،وبعد ثانية ينتيي االىتزاز ،ىذا كؿ شيء ،ىذا ما أشعر بو "

(ٗٔ)

وأعتقد أف

ىذا الوصؼ يعبر عف حالة االستيتار القصوى لدى قادة جيش دولة االحتبلؿ والعصابات
الصييونية والتي ال تزاؿ حتى يومنا ىذا.
ممارسة االعدام :
المطالبة بتطبيؽ وتنفيذ االعداـ بحؽ الفمسطينييف أصبح جيا اًر نيا اًر وبشكؿ عمنى مف قيادات
األحزاب في دولة االحتبلؿ ،
فقد طالب زعيـ حزب (إسرائيؿ
بيتنا) وزير الجيش المستقيؿ،
أفيغدور ليبرماف وغيره م ار اًر
وتك ار اًر  ،بفرض قانوف عقوبة
اإلعداـ ضد األسرى
(ٌ٣ٝ )14ج٤ذ٣ب https://ar.wikipedia.org :
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الفمسطينييف  ،وأضاؼ ليبرماف " :يجب عمينا تغيير ىذا الواقع ...يجب فرض قانوف عقوبة
اإلعداـ (٘ٔ)".
ومثؿ ىذه المطالبات منحت الجيش االسرائيمى والمستوطنيف الضوء األخضر الرتكاب عمميات
االعداـ الميدانى بغطاء مف قادة دولة االحتبلؿ وزعامات األحزاب والوزراء وأعضاء الكنيست .
وفى ىذه القضية أكد الجنراؿ احتياط غيو ار
آيبلند لصحيفة "يديعوت أحرونوت"  ،في
أعقاب
تصوير الفيديو الذي نشر لعممية قنص شاب
فمسطيني قرب السياج فى قطاع غزة "يظير
أبدا".
عممية قنص غير مبررة ً
وأكد آيبلند الذي خدـ في جيش االحتبلؿ
ئيسا لشعبتي العمميات والتخطيط ،أف "فرحة الجنود بعد إصابة الشاب جعمتو
حتى عاـ ٖٕٓٓ ر ً

يشعر بالعار" ،وفي المقطع المصور ،يأمر ضابط أحد القناصة ،بقنص فمسطيني مدني ،بالقوؿ:

أرضا" ،وىو ما تـ بالفعؿ  ،وأضاؼ آيبلند أف "مف يدعي
"في المحظة التي يتوقؼ فييا ،أسقطو ً

أف الجيش اإلسرائيمي ىو األكثر أخبلقية في العالـ ،عميو إثبات ذلؾ ،فيذا االدعاء ال أساس لو"،
وأقر آيبلند بحادثة مشابية جرت أثناء خدمتو عاـ ٖٕٓٓ ،حينما قتؿ الجيش اإلسرائيمي ناشطًا

مسدسا ،لكف بعد
يطانيا في رفح بقطاع غزة ،وادعى الجنود آنذاؾ أف الشاب كاف يحمؿ
بر ً
ً

تبيف كذب رواية الجنود الذيف اعترفوا الحقًا أنيـ
معمومات قدميا السفير البريطاني حينيا آليبلندّ ،
أطمقوا النار عمى مدني دوف مبرر ،ويقصد آيبلند بيذه الحادثة قضية إطبلؽ جندي إسرائيمي
النار عمى ناشط السبلـ البريطاني توـ ىورنداؿ ،في مخيـ رفح لبلجئيف الفمسطينييف في
أبريؿ/نيساف ٖٕٓٓ.

( )15دٗ٤ب اُٞطٖ https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/02/09/1215874.html :
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وأصيب ىورنداؿ (ٕٕ عاماً) برصاصة في الرأس عندما كاف يتواجد في المخيـ لممشاركة في
حماية المدنييف الفمسطينييف مف النيراف اإلسرائيمية ،وبقي في غيبوبة تسعة أشير قبؿ وفاتو.
واعترؼ قائد جيش االحتبلؿ في مدينة الخميؿ ،الياىو ليبماف بارتكاب عمميات إعداـ ميداني
عديدة مف قبؿ قوات االحتبلؿ في الضفة الغربية ،عمى غرار تمؾ التي ارتكبت بحؽ الشييد عبد
()ٔٙ

الفتاح الشريؼ الخميؿ وأثارت جدال واسعا بعد أف وثقيا بالفيديو ناشط فمسطيني

.

وأعتقد أف دولة االحتبلؿ قامت باعدامات مباشرة عمى يد الجيش االسرائيمى لمشعب الفمسطينى
ورعت اعدامات المستوطنيف باطبلؽ عنانيـ وعدـ مبلحقتيـ وعدـ اعتقاليـ بؿ بحمايتيـ كما

حدث صباح اليوـ ٖٔ ٕٓٔ٘/ٚ/فى جريمة قرية دوما جنوب نابمس  ،والتي أدت إلى استشياد

الرضيع عمي دوابشة حرقا ،واصابة عائمتو بجروح بالغة  ،وكما حدث سابقاً مع الشييد

الطفؿ محمد أبو خضير مف حي شعفاط بالقدس الذى خطؼ وعذب وأحرؽ وىو عمى قيد

الحياة عمى أيدي مستوطنيف متطرفيف فى الثانى مف تموز /يوليو ٕٗٔٓ  ،والذى عثر عمى

جثتو في أحراش دير ياسيف.

كما أف دولة االحتبلؿ ترتكب
عمميات اعداـ فردية وجماعية بحؽ

الفمسطينييف في السجوف وخارجيا ،

موضحاً أف جريمة القوة الخاصة مف

جيش االحتبلؿ بحؽ المحرر فبلح

(ٕ٘ عاماً) ،بثبلث رصاصات والتى
أدت إلى استشياده ،واصابة ابنو

محمد (ٕٔ عاماً) برصاصة في القدـ داللة عمى السياسة العنصرية الممنيجة باتجاه الشعب
الفمسطينى ،واعداـ عدد مف الشخصيات كاألسير الشييد معتز حجازى ٕٖ عاما برصاص

قوات االحتبلؿ الخاصة بعد اقتحاـ منزلو في حي الثوري ببمدة سمواف في ٖٓ / ٔٓ/

ٕٗٔٓ بعد أف اطمقت النيراف مف رشاشاتيا أثناء محاصرتو عمى سطح منزلو ،وبعد تأكد

(ٓ )16شًض األعشُِ ٟذساعبدhttp://alasra.ps/ar :
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القوات بإصابتو وعدـ قدرتو عمى الحركة اقتحمت المنزؿ وسطح البناية وألقت عميو "االلواح
الشمسية

لتسخيف

المياه"،

وتركتو ينزؼ دوف تقديـ

العبلج البلزـ لو
وفى  ٕٖٓٔ/ٕٔ/ٜٔقامت

باعداـ الشاب نافع جميؿ
السعدي (ٕٔ عاما) ٍ
بدـ بارد
ً
بعد اعتقالو مع ابف عمو وىما

دما جراء إصابتيما برصاص القوات الخاصة فى جنيف  ،واعداـ الشاب صالح ياسيف
ينزفاف ً
(ٕٗ عاماً) بنيراف قوات االحتبلؿ في مدينة قميقميمة فى ذات الميمة  ،وقامت فى ٕٖٓٔ/ٜ/ٔٚ
باعتقاؿ اسبلـ حساـ سعيد الطوباسي ٕٕ عاما حياً  ،ثـ تـ استشياده بظروؼ غامضة بعد
اصابتو جراء اقتحاـ وحدات خاصة اسرائيمية بمداىمة منزلو وتفجير أبوابو بمخيـ جنيف شماؿ

الضفة الغربية  ،واعدامات أخرى فى مخيـ قمنديا حينما قامت القوات الخاصة اإلسرائيمية بمباسيا

المدني باطبلؽ ٖ رصاصات عمى رأس وصدر جحجوح بشكؿ مباشر ،كما أطمقت ٗ رصاصات

عمى ذات المنطقة لمشييد العبد ،وأطمقت ٖ رصاصات عمى صدر ورأس جياد أصبلف فى

 ٕٖٓٔ/ٛ/ٕٙوقاـ الجيش باعداـ أسرى عزؿ ال حوؿ ليـ وال قوة في السجوف االسرائيمية كما
حدث مع األسير محمد األشقر والشوا والسمودي  ،وفي ٕٔ نيساف ٗ ٜٔٛمع منفذى حافمة

ٖٓٓ بنية مبادلة أسرى وقد قامت القوات الخاصة بقتؿ جماؿ قببلف ( ٔٛعاماً) ،مف قرية
عبساف ،ومحمد أبو بركة ( ٔٛعاما) ،مف بني سييمة  ،وتـ اعتقاؿ االثنيف اآلخريف أحياء ومف
ثـ تـ إعداميما ٍ
بدـ بارد ،وىما صبحي أبو جامع ( ٔٛعاما) ،مف بني سييمة ومجدي أبو جامع

( ٔٛعاما) ،مف بني سييمة

()ٔٚ

.

(ٓ )17شًض األعشُِ ٟذساعبدhttp://alasra.ps/ar :
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التحرش وتعاطي المخدرات وسرقة األسمحة خالل الخدمة العسكرية
ذكرت قناة "كاف" العبرية أف ىناؾ ارتفاع بنسبة ٓ٘ %في حاالت فتح ممفات تحقيؽ ،ضد جنود
إسرائيمييف ،قاموا بارتكاب جرائـ ومخالفات جنائية ،أُثناء الخدمة داخؿ المواقع العسكرية.
وقالت القناة العبرية ،إف الشرطة العسكرية اإلسرائيمية ،سجمت حاالت ارتفاع بنسبة ٓ٘ %في
عدد ممفات التحقيؽ داخؿ الجيش اإلسرائيمي ،بحاالت ارتكاب جرائـ ومخالفات جنائية ،داخؿ
وخارج المواقع العسكرية ،عمى مدار العاميف المنصرميف.
الجيش يتعاطي المخدرات :
وبحسب القناة العبرية ،تـ فتح  ٔٓٔٛتحقيقا ،ضد جنود إسرائيمييف ،تعاطوا المخدرات ،منيا
 ٗ٘ٙتحقيقا ،لجنود تعاطوا المخدرات داخؿ المواقع وخبلؿ الخدمة العسكرية ،بالعاـ .ٕٓٔٙ

وأضافت القناة ،أنو وخبلؿ العاـ  ،ٕٓٔٛتـ فتح ٔ ٔ,ٗٛتحقيقا ،بحاالت تعاطي المخدرات،
منيا ٗ ٜٚتحقيقا ضد جنود تعاطوا المخدرات بالمواقع وخبلؿ الخدمة ،بالعاـ .ٕٓٔٛ
االغتصاب والتحرش الجنسي :
ولفتت القناة العبرية ،الى أف ىناؾ ارتفاع بنفس النسبة ،في حاالت االغتصاب والتحرش
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الجنسي ،في صفوؼ الجيش اإلسرائيمي ،داخؿ المواقع وخبلؿ الخدمة العسكرية.
ووفقا لقناة كاف ،تـ فتح ٕٔ تحقيقا ،في حاالت اغتصاب مجندات ،داخؿ المواقع العسكرية،
خبلؿ العاـ  ،ٕٓٔٛمقابؿ ٓٔ ممفات تحقيؽ خبلؿ العاـ .ٕٓٔٚ
وأكدت القناة ،أف  ٗٛشكوى تقدمت لمشرطة العسكرية اإلسرائيمية ،بحاالت تحرش جنسي
بالمجندات خبلؿ الخدمة العسكرية ،خبلؿ العاـ .ٕٓٔٛ
الجيش يرتكب السرقة :
وأوضحت قناة كاف ،أف الشرطة
العسكرية فتحت  ٙٙتحقيقا ،في
حاالت سرقة األسمحة مف المواقع
العسكرية ،خبلؿ العاـ ،ٕٓٔٛ
مقابؿ  ٜٛتحقيقا بالعاـ .ٕٓٔٚ
وأشارت القناة ،الى أف ٓٓٓٗ
جندي إسرائيمي ،تـ الحكـ عمييـ بالحبس الفعمي ،بعد ادانتيـ بارتكاب جرائـ ومخالفات جنائية،
أثناء الخدمة العسكرية ،خبلؿ العاـ .)ٔٛ(ٕٓٔٛ
وقد بدأ الجيش االسرائيمي باتخاذ خطوات عممية واجراءات عقابية لمكافحة تعاطي المخدرات في
صفوؼ جنوده.
فقد أنشأ رئيس أركاف الجيش االسرائيمي ،أفيؼ كوخافي ،لجنة خاصة لدراسة الموضوع ،اوصت
بدورىا باتخاذ تدابير واجراءات عقابية جديدة لمنع تفشي المخدرات الى جانب حممة توعية.
تجري دراسة اتباع إجراءات لمنع
تعاطي المخدرات ،مثؿ :اعداد قدرات

ال يوجد جريمة سرقة اكثر توثيقاً وجرماً مف سرقة

قيادية ،توعية الجنود ،التوجو لؤلىؿ

أحبلـ وطموحات شعب بأكممو  ،وتدمير معالـ

( ) 11موقع سما االخبارى http://samanews.ps/ar :
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لبذؿ جيد مشترؾ ،حممة داخمية في صفوؼ الجيش حوؿ مخاطر تعاطي المخدرات أثناء الخدمة
في الجيش

()ٜٔ

.

في أكثر مف حادثة وحرب تـ توثيؽ أعماؿ سرقة قاـ بيا الجيش االسرائيمى في أعقاب التفتيشات
لمبيوت واالعتقاالت  ،وتـ تقديـ لوائح اتياـ ضد جنود مف لواء غوالني متيميف بالسمب والنيب
في حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة ،اماكف أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة وفمسطينيوا اؿ
 ، ٗٛوال يوجد جريمة سرقة اكثر توثيقاً وجرماً مف سرقة أحبلـ وطموحات شعب بأكممو ،
وتدمير معالـ المجتمع " الفمسطيني " مف كؿ النواحي السياسية  ،واالقتصادية واالجتماعية ،
وتأسيس معالـ
مجتمع " ييودي
"سرؽ األرض
والمقدرات وقتؿ
ونيب ولـ يسمـ
مف جبروتو
الحجر والبشر والشجر  ،وبفكرة باطمة ومبرر كذاب " أرض ببل شعب لشعب ببل أرض " رغـ أف
العالـ بأكممو يقر بالحقيقة ،حقيقة أف ىذه األرض الفمسطينية كانت وما زالت لشعب فمسطيني
كاف وسيبقى

(ٕٓ)

.

جيش يميل لثقافة الحرب :
جيش دولة االحتبلؿ يميؿ لثقافة
الحرب أكثر مف ثقافة السبلـ  ،ويعتد
بالفوقية والعنصرية وامتبلؾ القوة  ،في
حيف يتيـ العرب واالغيار عامة
بالدونية والتخمؼ والضعؼ  ،وىناؾ
( ) 15وكالة معا االخبارية http://www.maannews.net/ :
(ٓ )21شًض األعشُِ ٟذساعبدhttp://alasra.ps/ar :
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ادبيات وتعميمات بني عمييا الجيش !...فاف كاف تقرير غولدستوف جرـ"اسرائيؿ" باقتراؼ جرائـ
حرب اثناء العدواف عمى غزة ،فاف ىناؾ وثائؽ مف ارشيفيـ العسكري تكشؼ الخمفية واالدبيات
المسوغة لتمؾ الجرائـ ،فنخبة الساسة والجنراالت والفبلسفة والمنظروف كتبوا ونظروا وسوغوا تمؾ
الجرائـ عمى مدى عمر تمؾ الدولة -عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر  -اطمقت
االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية وثيقة
اطمقت عمييا"وثيقة األخبلؽ الجديدة

تقرير غولدستوف جرـ "اسرائيؿ" باقتراؼ جرائـ
حرب اثناء العدواف عمى غزة ،فاف ىناؾ
وثائؽ مف ارشيفيـ العسكري تكشؼ الخمفية

لمحاربة اإلرىاب-واالرىاب عندىـ ( غير الييودى ) كمو باطفالو ونسائو وشيبو وشبانو" ،حيث
أف رئيس قسـ االستخبارات في الجيش اإلسرائيمي العميد " عاموس يدليف " طالب الييئة العامة
بتبني وثيقة "األخبلؽ الجديدة في محاربة
اإلرىاب" التي تسمح باستيداؼ مقاتميف
يتبعوف لمنظمات معادية حتى واف أدى
ذلؾ إلى إلحاؽ أذى بالمدنييف والتي

الكاتبة اوريت دغاني " المجتمع اإلسرائيمي
بات مستمباً لثقافة الحرب ،وال يعرؼ أي لغة
غيرىا"

وضعيا البروفسور اإلسرائيمي " أسا
(ٕٔ)

كاشير"

 ،واطمقوا عمى ىذه الوثيقة تارة  ":المدونة االخبلقية لمجيش" ،وطو ار " الماغناكارتا-

الشيفرة االخبلقية لمجيش" وتارة ثالثة " طيارة السبلح" وىكذا!

(ٕٕ)

 ،الكاتبة االسرائيمية اوريت

دغاني كانت وثقت الخمفية الثقافية لما يقترفو الجيش االسرائيمي مف جرائـ إبادية قائمة ":أف
المجتمع اإلسرائيمي بات مستمباً لثقافة الحرب ،وال يعرؼ أي لغة غيرىا" ،وتضيؼ":إف
اإلسرائيمييف يندفعوف لمحرب ألنيـ يكرىوف السبلـ ،ويعتبروف أف القوة ىي الخيار الوحيد لتحقيؽ
األىداؼ"وتوثؽ":أف الحروب تجري في عروقنا مجرى الدـ ،حيث أننا نتصور أف مف الطبيعي أف
( )21اعب ًبؽ٤ش  :أعزبر كِغلخ ك ٢جبٓؼخ رَ اث٤ت ،دصَ ػبّ 2111،ػِ ٠اسكغ جبئضح ك ٢إعشائٌُ َ٤زبث« ٚاألخاله٤بد اُؼغٌش٣خ» ك ٢األدة
اُؼغٌش٣ٝ ،١ذَٔ ًبؽ٤ش ؽٜبدح أُبجغز٤ش ك ٢اُش٣بض٤بد ٝاُش٣بضبد اُزطج٤و٤خ ٝاُزبس٣خ ٝكِغلخ اُؼِٝ ّٞاُذًزٞسا ٙك ٢اُلِغلخ ٖٓ اُجبٓؼخ اُؼجش٣خ ك٢
اُوذطٝ ،هبّ ثبُزؼِ ْ٤ك ٢جبٓؼخ رَ اث٤ت ٝجبٓؼخ ثبس إ٣الٕ ٝجبٓؼخ رٌغبط ك ٢أٝعزٖ ٝجبٓؼخ ًبُ٤لٞسٗ٤ب كُٞ ٢ط اٗجِٞط ٤ًِٝخ اُو٤بدح ك ٢اُج٤ؼ
اإلعشائٝ ٢ِ٤جبٓؼخ ًبُـبسٝ ١كٓ ٢شًض اُذساعبد اُؼغٌش٣خ ٝاالعزشار٤ج٤خ ٝك ٢جبٓؼخ آغزشداّ ٝجبٓؼخ اُشٝسٝ ،رشأط جٔؼ٤خ اُلالعلخ ك ٢إعشائَ٤
ُٝج٘خ األخاله٤بد اُؼغٌش٣خ ك ٢اُج٤ؼ اإلعشائ ٢ِ٤هجَ إ ٣صجخ ٓ٘ذٝثب ُٜب ك٘ٓ ٢ظٔخ األْٓ أُزذذح ُِزشث٤خ ٝاُؼِٝ ّٞاُضوبكخ «اُ٤ٗٞ٤غٌ٣ٝ ،»ٞؼَٔ دبُ٤ب
ػضٞا كُ ٢ج٘خ اُشهبثخ اُؼغٌش٣خ.
( )22صذ٤لخ ٛآسرظ اإلعشائ٤ِ٤خ2115 / 5 / 31
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نندفع نحو الحرب التي يقتؿ ويجرح فييا الناس ،لذا فإننا عادة ما نشعؿ حربا بعد عاميف ونصؼ
العاـ تقريباً عمى انتياء آخر حرب خضناىا" (ٖٕ).
انشغمت وسائؿ االعبلـ والمحافؿ االكاديمية والسياسية واالمنية /العسكرية االسرائيمية عمى مدى
سنوات مضت ،بنشر وشرح وتعميـ ىذه" الشيفرة االخبلقية" ،وجاء مف ضمف ما جاء في مقدمة
الشيفرة وقد كتبنا في ىذا الصدد في حينو  :اف المدعويف المواء "عاموس يادليف" والبروفيسور"آسا
كاشير" مكثا قرابة نحو عاميف مع "طاقـ مف الحكماء" العداد "شيفرة اخبلقية" تعمـ عمى جنود
الجيش االسرائيمي فقط بيدؼ "تثقيفيـ" بالوثيقة التي قاؿ فيياالكاتب االسرائيمي المعروؼ "بػ -
ميخائيؿ" وىو مف اقطاب اليسار االسرائيمي " عنيا اف البروفسور " آسا كاشير" انما يقدـ عمى
صياغة " الماغنا كارتا
االخبلقية" التي تحمؿ قتؿ
الناس وتدمير ممتمكاتيـ
وحياتيـ باسـ االخبلؽ ومحاربة
االرىاب" ،ووفؽ المحمؿ
العسكري االسرائيمي "رؤوبف
فدىتسور" فاف وثيقة المبادىء االخبلقية لمجيش "تبيح مف الناحية االخبلقية قتؿ االبرياء واضفاء
رداء مف النبؿ عمى التصفيات  -االغتياالت  -المركزة ،وتبرر العمميات العسكرية غير
االخبلقية بصورة مركزة" ،الكاتب االسرائيمي المعروؼ "جدعوف ليفي
قاؿ " :اف المجتمع االسرائيمي يغدو اكثر اصولية واقؿ اخبلقية مف يوـ الى يوـ " ،ويفضح
ليفي"الماغناكارتا " الشيفرة االخبلقية لمجيش " قائبل  " :اسرائيؿ آخذة في الغرؽ في أجواء
شوفينية والظبلـ آخذ في تغطية كؿ شيء  ،واف ما يحصؿ في غزة ىو حماـ دـ ،حيث تعربد
قوات اإلحتبلؿ ،وتقدـ عمى قتؿ عشرات الفمسطينييف في حيف "يتثاءب الرأي العاـ اإلسرائيمي ببل
مباالة..

( )23كٓ ٢وبٍ ٗؾشر ٚصذ٤لخ "ٓؼبس٣ق 1/1/2115
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ويستخمص ":ىذا ىو االنحطاط األخبلقي الذي وصمنا إليو بعد تدحرج طويؿ في المنحدر
األممس ،أصبحت حياة البشر رخيصة" ،وعف العدواف االخير عمى غزة يقوؿ " ليفي " اف الجيش
األكثر أخبلقاً في العالـ يقضي وقتو في قتؿ الفمسطينييف األبرياء

(ٕٗ)

 ،وليذا يمكف اف تشكؿ

ىذه الشيادات وغيرىا الكثير مستندا ىاما مف مستندات محاكمة وتجريـ جنراالت االحتبلؿ

باقتراؼ مثؿ تمؾ الجرائـ! ورغـ ذلؾ يطؿ عمينا قادتيـ وجنراالتيـ مف اولمرت الى باراؾ الى
بيريز الى نتنياىو فرئيس االركاف واعضاء ىيئتو ليتحدثوا عف "وثيقة المبادىء االخبلقية لمجيش
االسرائيمي" مرة اخرى ،وليزعموا "اف الجيش االسرائيمي ىو االكثر طيارة واخبلقية في العالـ" ؟
(ٕ٘)

.

المحاكم الصورية لحماية الجنود من
المالحقة :
اتبعت دولة االختبلؿ سياسة قديمة جديدة
بتشكيؿ المحاكـ الصورة لمجنود الذيف
(ٛ )24آسرظ  :اإلص٘2115 / 7 / 6 ٖ٤
(ٓ )25وبٍ ٞٗ :اف اُضسٞٓ ، ٝهغ ػشة https://www.arab48.com : 41

الجندى أزاريا قاتل الشهيد الشريف
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يستحقوف االحكاـ المؤبدة بارتكاب جرائـ حرب  ،بيدؼ حماية الجنود مف المبلحقة في المحاكـ
الدولية  - ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر – أقامت سمطات االحتبلؿ محاكمة منزوعة األسناف
تقتضي اتباع اإلجراءات المعموؿ بيا في مثؿ ىذه الحاالت ،ونعني الحاالت التي انفضحت فييا
جرائـ عناصر الجيش والمخابرات اإلسرائيمية أماـ أعيف الكاميرات ،وذلؾ لمحفاظ عمى "الغبللة
األخبلقية" ،التي حالت حتى اآلف بيف قادتو وجنوده وبيف المحكمة الدولية.
ىكذا فعمت إسرائيؿ في تعامميا مع جرائـ جنودىا الفردية والجماعية بعد انكشافيا ،فأقامت
المحاكـ الصورية أو لجاف التحقيؽ ،
وكمنا يسمع عف "قرش شدمي" مف
محاكمة مرتكبي مجزرة كفر قاسـ،
ويعرؼ قصة اإلعفاء عف قتمة فدائيي
باص ٖٓٓ قبؿ تقديميـ لممحاكمة،
وبعضنا شيد وزير األمف الذي صار رئيس حكومة بعد أف منعتو لجنة كاىاف ،معاودة إشغاؿ
ىذا المنصب لتورطو في مجزرة صب ار وشاتيبل والقائمة تطوؿ.
وزير الجيش السابؽ " موشيو (بوغى) يعالوف "

()ٕٙ

 ،ىو ابف ىذه المدرسة ،والمرصع بأوسمة

ونياشيف "القتؿ" الذي حاوؿ نزع "نيشاف الصفة األخبلقية" عف نفسو بمطؼ ،عندما اعترؼ سابقا
أنو "قتؿ عربا أكثر مف أي شخص في الحكومة والكنيست" ،عندما اعترؼ أنو مف أطمؽ
"الرصاصة األخيرة" عمى أبو جياد ،وىو ما يسمى في عرؼ الجيش اإلسرائيمي بػرصاصة "تأكيد
القتؿ" ،أي أنو قد قاـ بنفس الفعمة (اإلجراء)

()ٕٚ

التي قاـ بيا الجندي عف الجندي اليؤور أ ازريا،

الذي أعدـ الشييد عبد الفتاح الشريؼ ،عند الحرـ اإلبراىيمي بالخميؿ ،بدـ بارد ،وحكمت عميو
المحكمة الصورية بالسجف لمدة  ٔٛشي اًر ،ثـ تـ تخفيض المدة إلى تسعة أشير
(ٞٓ )26ؽ( ٚ٤ثٞؿ٣ )٢ؼِٕٞ

()ٕٛ

 ،ثـ ليتـ

ٝص٣ش اُج٤ؼ األعجن ك ٢اُذٌٓٞخ اإلعشائ٤ِ٤خٝ ،ػض ٞك ٢أُجِظ اُٞصاس ١أُصـش ُِؾؤ ٕٝاُغ٤بع٤خ ٝاألٓ٘٤خ،

ٝػض٤ً٘ ٞغذ ٖٓ ًزِخ" دضة اٌُِٞ٤د  ".ؽـَ ك ٢اُغبثن ٓ٘صت ٗبئت سئ٤ظ اُذٌٓٞخٝٝ ،ص٣شا ُِؾؤ ٕٝاالعزشار٤ج٤خًٝ ،زُي سئ٤ظ ٤ٛئخ األسًبٕ
اُؼبٓخ اٍُ 17ج٤ؼ اُذشة اإلعشائٝ ، ٢ِ٤االٕ اٗضْ إُ ٠هبئٔخ “أصسم أث٤ض ” ك ٢االٗزخبثبد األخ٤شح ٌُِ٘٤غذ .
(ٓ )27وبٍ  /اػزشاف ٣ؼبُٝ ٕٞأخاله٤بد اُوزَ اإلعشائ٤ِ٤خ..عِٔ٤بٕ أث ٞإسؽ٤ذ ٗٞهؾ عٔب http://samanews.ps/ar :
( )21دٗ٤ب اُٞطٖ https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/05/08/1142891.html:
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االفراج عنو بالكثير مف فخر المتطرفيف وتشجيع الغبلة المستوطنيف لتحضير جريمة أخرى مع
برىء آخر عمى يد مجرـ حرب جديد ببل عقوبة وال مبلحقة دولية  ،والفارؽ بسيط بيف أ ازريا
ويعالوف ،فيعالوف لـ يفعؿ ذلؾ أماـ الكاميرات فقط ليفتضح أمره .

قضية أخرى في سياؽ التمذذ بالقتؿ الجؿ القتؿ والسادية ىى قضية الضابط "ر" ،المتيـ بتنفيذ
تثبيت قتؿ الفتاة الفمسطينية " ايماف اليمص " والتى أثارت ضجة واسعة في وسائؿ االعبلـ
االسرائيمية ،في اعقاب نشر مقاطع مف تسجيؿ محادثات عبر جياز االتصاؿ البلسمكي العسكري
في القناة الثانية لمتمفزيوف االسرائيمي "في برنامج عوفدا" (حقيقة )  ،فقد أقدـ الضابط االسرائيمى "
ر" ،فجر يوـ الثبلثاء الموافؽ ٘ ، ٕٓٓٗ/ٔٓ/بحي تؿ
السمطاف  ،بقتؿ الطفمة ايماف سمير درويش اليمص ٕٔ
عاماً وىى تمبس مريوالً مدرسياً (زي تمميذات مدارس
وكالة الغوث الدولية) وتحمؿ حقيبة مدرسية عمى كتفيا
وتمبس منديبلً أبيض الموف وىى تقؼ بيف كومتيف مف
التراب في المكاف ،فأطمؽ جنود االحتبلؿ االسرائيمى مف
موقع عسكرى محاذى النار باتجاه الفتاة  ،وبقي الجنود
في المنطقة يطمقوف الرصاص لمرات عدة رغـ وقوؼ
الفتاة واصابتيا ثـ وقوفيا والتقنيص باتجاىيا حتى
الموت ببل رحمة  ،مما أدى إلى توجيو رسالة مف حركة السبلـ االف ،المناىضة لبلحتبلؿ
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واالستيطاف في االراضي الفمسطينية ،الى المدعي العاـ العسكري االسرائيمي ،طالبتو فييا بتغيير
البند الذي في الئحة االتياـ ضد "ر" مف استخداـ غير قانوني لمسبلح الى تيمة القتؿ المتعمد ،
وافراغ رصاص رشاشو بالطفمة (.)ٕٜ
ويعد ىذا نموذج يعتمد ممارسة القتؿ واالحتبلؿ واالستيطاف وفؽ لوائح مضبوطة مف القوانيف
واألنظمة ،التي تحكـ وتوحد سموؾ الجماعة المسمحة وتخضعيا لقواعد مشتركة تسعى لعدـ
استفزاز الرأي العاـ العالمي وقيـ حقوؽ اإلنساف الغربية التي تسعى إسرائيؿ إلى البقاء تحت
مظمتيا

(ٖٓ)

.

"الكود األخالقي لمجيش " في المؤسسات التعميمية :
المحاضر في موضوع الفمسفة ،البروفيسور" آسا كاشير " ىو مف وضع "الكود األخبلقي" لجيش
االحتبلؿ كما ذكرنا سابقاً  ،وممخص " الكود " ،ىو السماح بتنفيذ عمميات قتؿ واسعة النطاؽ في
الحروب والعمميات العسكرية التي تشنيا
أو تخوضيا إسرائيؿ.
وطمب المحاضر " آسا كاشير " مف

" الكود األخبلقي" السماح بتنفيذ عمميات قتؿ
واسعة النطاؽ في الحروب والعمميات العسكرية

وزير التربية والتعميـ اإلسرائيمي السابؽ ،
نفتالي بينيت ،الذى تبنى الفكرة  ،منع المحاضريف في مؤسسات التعميـ العالي مف التعبير عف
مواقؼ وآراء سياسية أثناء محاضراتيـ  ،والعمؿ عمى تعميـ تطبيقو في جميع الجماعات والكميات
في إسرائيؿ(ٖٔ).
وجاءت ىذه التوصية في أعقاب مطالبة جمعيات ومنظمات يمينية بمنع أكاديمييف يسارييف مف
التعبير عف آراء سياسية أو دفع أجندات سياسية خبلؿ محاضراتيـ  ،لمحفاظ عمى اليمينية
( )25دٗ٤ب اُٞطٖ https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2004/10/13/11170.html:
(ٓ )31وبٍ  /اػزشاف ٣ؼبُٝ ٕٞأخاله٤بد اُوزَ اإلعشائ٤ِ٤خ..عِٔ٤بٕ أث ٞإسؽ٤ذ ٓٞهؾ عٔب http://samanews.ps/ar :
(ٞٓ )31هغ ػشة  :41ربس٣خ اُ٘ؾش11:12 - 2111/11/31 :
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والصقورية في تربية الطبلب الذيف سيكونوا جنود جيش دولة االحتبلؿ مستقببلً  ،اذ ال يعقؿ أف
يصقؿ الجيش مف وجية نظرىـ عمى أفكار انسانية داعية لمتعايش والسبلـ مع الغير .
الجيش االسرائيمى في المنظور الدولى :
قد يكوف مف الصعب توثيؽ قيـ وأخبلؽ الجيش االسرائيمى عمى المستوى الدولى  ،ولكف يمكف
اختصار الحكـ بتقرير القاضي ريتشارد غولدستوف الخاص بالحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة
في العاـ  ، ٕٓٓٛوقد شكؿ مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة لجنة تقصى حقائؽ ،
ترأسيا القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد
غولدستوف .
وقد قاطعت دولة االحتبلؿ المجنة ،وأصدرت
المجنة نتائج تحقيقيا في تقرير مف ٘٘ٚ
صفحة ،بات ىذا التقرير يعرؼ باسـ تقرير
غولدستوف والذى يعد ضربة موجعة إلسرائيؿ
 ،وحاولت جاىدة لمنع تمريره عمى مجمس
حقوؽ االنساف حيث إنو أكد في أكثر مف فقرة عمى انتياؾ جيشيا لمقانوف اإلنساني الدولي
وارتكاب جرائـ حرب أثناء العدواف عمى قطاع غزة  ،وتطرؽ التقرير إلى الحصار غير االنسانى
مؤكدا أنو شمؿ منع دخوؿ البضائع إلى القطاع واغبلؽ المعابر أماـ تنقؿ الناس والبضائع
والخدمات ،وفي بعض األحياف وألياـ قطع إمدادات الوقود والكيرباء عف القطاع ،وأشار إلى أف
الحصار أدى إلى تردي األوضاع االقتصادية في غزة وخمؽ حالة طارئة نتيجة إضعاؼ
قطاعات الصحة والمياه والخدمات األخرى أثناء الحرب  .كما أشار التقرير إلى عدد ضحايا
العدواف اإلسرائيمي وخاصة في أوساط االبرياء والمدنييف  ،وأشار التقرير إلى القصؼ اإلسرائيمي
لمقر األونروا ،رغـ أنو كاف ممجأ لما بيف ٓٓ ٙوٓٓ ٚمدني ،وقاؿ إف تصرؼ القوات المسمحة
اإلسرائيمية ىذا ينتيؾ متطمبات القانوف الدولي العرفي باتخاذ كؿ االحتياطات لتجنب مقتؿ
المدنييف ،كما انتقد اليجوـ اإلسرائيمي عمى مستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب
مدرسة تابعة لؤلونروا في جباليا كانت تؤوي ٖٓٓٔ مدني.
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وانتقد التقرير كذلؾ استخداـ إسرائيؿ ألسمحة بعينيا مثؿ قنابؿ الفوسفور األبيض والقذائؼ
المسمارية ،وقاؿ إنو رغـ أف القانوف الدولي ال يجرـ حتى اآلف استخداـ الفوسفور األبيض وجدت
المجنة أف استخداميا في
المناطؽ المأىولة كاف متيو ار
بشكؿ منيجي.
وأشار التقرير إلى تقارير
فمسطينييف وأطباء أجانب تقوؿ
إف الجيش اإلسرائيمي استخدـ
قنابؿ دايـ ضد المدنييف ،منبيا
إلى خطورة ىذه القنابؿ رغـ أنيا غير محظورة في القانوف الدولي ،كما أشارت إلى مزاعـ
باستخداـ الجيش لقنابؿ اليورانيوـ المنضب وغير المنضب ،لكف التقرير قاؿ إف المجنة لـ تواصؿ
تحقيقاتيا حوؿ ىذه المزاعـ.
وفي مكاف آخر أشار التقرير إلى ىجمات الجيش اإلسرائيمي عمى أسس الحياة المدنية في قطاع
غزة ،كتدمير البنية الصناعية التحتية واإلنتاج الغذائي ومنشآت المياه ومعالجة مياه الصرؼ
الصحي والسكف .وىو ما يشكؿ -حسب التقرير -انتياكا لمقانوف الدولي العرفي ،ويمكف أف
يشكؿ جريمة حرب  ،وطالبت دولة
االحتبلؿ في حينو االمـ المتحدة
بشطب تقرير " غولدستوف "
(ٕٖ)

الداعى الدانتيا دولياً

تقري غولدستوف يعد ضربة موجعة إلسرائيؿ ،
وحاولت جاىدة لمنع تمريره عمى مجمس حقوؽ

.

المجنة التي كمفتيا مفوضية حقوؽ االنساف في االمـ المتحدة لوضع تقرير في موضوع جرائـ
الحرب بعد الحرب األخيرة عمى قطاع غزة في اعاـ ٕٗٔٓ  ،تؤكد التقارير منذ انتيت الحرب،
تتوقع االسرة الدولية مف اسرائيؿ ايضاحات ومعاقبة القادة ،عمى قتؿ مدنييف في القتاؿ  ،وحسب

(ٞٓ ) 32هغ  :اُجض٣شح
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الرواية االدنى ،قتؿ في غزة اكثر مف الؼ مدني فمسطيني بنار الجيش االسرائيمي ،بينيـ مئات
االطفاؿ (ٖٖ).
خير الدفاع اليجوـ ( قانونياً ودولياً )
شنت سمطات االحتبلؿ االسرائيمى ىجوما واسعا عمى محكمة الجنايات الدولية بعد قرار المدعية
العامة فييا ،مؤكدة عدـ تعاونيا معيا ،وسط تحذيرات مف أف إدانتيا تعادؿ بخطورتيا ٓٓٔ مرة
خطورة تقرير ريتشارد غولديشتايف الخاص بالتحقيؽ األممي حوؿ عدواف “الرصاص المصبوب”
عمى غزة في نياية .ٕٓٓٛ

وكاف المستشار القضائي لحكومة االحتبلؿ مندلبميت قد بادر لضربة استباقية بمياجمة المحكمة
الدولية قبؿ إصدار قرارىا ،قاؿ فييا إنيا ال تممؾ صبلحية لمقاضاة إسرائيؿ  ،وشف رئيس حكومة
االحتبلؿ بنياميف نتنياىو ىجوما حادا عمى محكمة الجنايات الدولية وقاؿ إف “ىذا ىو يوـ أسود
لمحقيقة والعدؿ” ،معتب ار القرار “باطبل” .ووصؼ نتنياىو المحكمة بأنيا “أداة سياسية” موجية ضد
إسرائيؿ ،متيما بنسودا بأنيا “تجاىمت الحجج الجدية التي قدمناىا” ،مدعيا أنو ليس مف

(ٛ )33آسرظ  -ػبٓٞط ٛشئٝ َ٤آخشٖ٣
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اختصاص المحكمة أف تنظر في ىذه القضية ،وأف “المحكمة لدييا اختصاص بدعاوى مقدمة
مف قبؿ دوؿ ذات سيادة ،فيما لـ تكف ىناؾ دولة فمسطينية أبدا”.
ورفضت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في الىاي ،فاتو بنسودا ،التي أعمنت نيتيا فتح
تحقيؽ في ارتكاب "إسرائيؿ" جرائـ حرب في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة المزاعـ
اإلسرائيمية بأنيا منحازة لصالح الفمسطينييف.
أيضا عمى االتيامات بأنيا معادية لػ"إسرائيؿ" ،وأنيا استسممت لضغوط مف المسؤوليف
ورد ً

المناىضيف لػ"إسرائيؿ" أجابت قائمة" :ىذا خطأ  ،فأنا أعمؿ بأقصى قدر مف االستقبلؿ

والموضوعية واإلنصاؼ والصدؽ .وأي محاولة إلثبات أو تأكيد العكس ىي ببساطة مضممة وال
أساس ليا ومخالفة لمواقع .
خاتــــــــــــــمة :
ال تناقض بيف م ا تظيره دولة االحتبلؿ مف القوة المادية العسكرية والقوة الميولة لمجيش عمى كؿ
الصعد وبيف حتمية االنتصار عمييا  ،فيذا الجيش القوى مادياً جباف معنوياً وخرب أخبلقياً  ،وال
يقاتؿ اال في قرى محصنة ومستوطنات مؤمنة ومف وراء جدر  ،فوعى الفمسطينييف والعرب
وانتماءىـ لقضياىـ وعدالتيا  ،واستعدادىـ لمفداء والتضحية مف أجؿ الحرية واالستقبلؿ تشكؿ
حالة مف القوة لدييـ مقابؿ حالة التوتر والحيرة فى الجانب االسرائيمى وقدرتيـ عمى امكانية حؿ
الصراع لصالحيـ .
وبعد ٕ ٚعاماً مف الحروب والصراع المستمر فيناؾ حتمية دينية  ،وحتمية تاريخية  ،وحتى
قناعة صييوينة بأف ال مستبقؿ لدولة
االحتبلؿ وسط ما يزيد عف ٓٓٗ مميوف
عربى  ،ومميار وٓٓ ٛمميوف مسمـ ،
وأف كابوس الخطر وفؽ مؤتمر مستقبؿ
الشعب الييودي سيبقى قائماً ميما بمغت
القوة العسكرية التى تـ ذكرىا " أربعة
سيناريوىات
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حددتيا وثيقة مؤتمر مستقبؿ الشعب الييودي  ،بمشاركة ٕٓٔ مف زعماء الييود في العالـ ،
والذي أقيـ في القدس المحتمة بدعوة مف "معيد تخطيط سياسة الشعب الييودي  ،وىى "
الكابوس ،االزدىار ،التآكؿ ،الدفاع" معتب اًر المؤتمر أف " الكابوس" ىو أقوى سيناريو ينتظر
مستقبؿ الدولة العبرية بحموؿ عاـ ٖٕٓٓ وىو سيناريو بالغ في تضخيـ األخطار المحدقة بالكياف
الصييوني .
وأكدت درسة صادرة عف معيد أبحاث األمف القومي اإلسرائيمي ،التابع لجامعة تؿ أبيب ،إف
ٍ
سبلـ مع الفمسطينييف في المستقبؿ المنظور ىو مف رابع المستحيبلت ،ولفتت
التوصؿ إلى
الد ارسة أيضا إلى أف التشخيص اإلستراتيجي المطروح في ىذه الدراسة ال ُيبشر بالخير لمدولة
وضع خطير.
العبرية ،األمر الذي يعني أنيا ما زالت في
ٍ

و بالرجوع إلى التقارير اإلخبارية الواردة مف الواليات المتحدة األمريكية الداعـ الرئيسي لمكياف
الصييوني والذى منح الييود االعتراؼ بالقدس عاصمة أبدية موحده لكيانو  ،وضـ الجوالف
والوعد باعتراؼ ضـ الضفة الغربية لمكياف  ،وصفقة القرف ومؤتمر البحريف وغيره  ،إال أف ست
عشرة مؤسسة بحث أمريكية تبمغ ميزانيتيا اإلجمالية سبعيف بميوف دوالر أصدرت بحثاً تحميمياً
مشتركاً في ٕ ٛصفحة  ،وقاؿ التقرير ضمف حقائؽ مستجدة ،أف الحكومة األمريكية لف تكوف
قادرة عمى استمرار دعـ إسرائيؿ عسكرياً ومالياً بنفس الزخـ ضد رغبات وتوجيات الببلييف في
الدوؿ المجاورة إلسرائيؿ  ،وألجؿ إنشاء عبلقات طبيعية بيف  ٘ٚدولة إسبلمية اقترح التقرير أف
تنصاع الحكومة األمريكية لمصالح شعبيا وتوقؼ الدعـ السخي عف إسرائيؿ .والمثير لبلنتباه
الممتع في ذلؾ أنو ال ىنري كيسنجر وال الست عشرة مف مؤسسات البحث والفكر المؤلفوف ليذا
التقرير لـ يبدوا أي إشارة إلى أنيـ سوؼ ينعوف إسرائيؿ أو يندبوف حظيا أو يأسفوف لمصيرىا.
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وكاف الفتاً جداً التحرؾ الذي تقوـ بو جماعات ييودية ال ترى في إسرائيؿ إال لعنة مف اهلل ..وال
يروف في قياـ "دولة إسرائيؿ" إال مخالفة صريحة لنصوص التوراة ...ومف تمؾ الجماعات التى
ظمت عمى عدائيا إلسرائيؿ باعتبارىا مشروعا صييونيا ال يمثؿ التراث الييودي أو التعاليـ
الييودية جماعة (ناطوري كارتا) .
دراسة ثانية صادرة عف مركز «إدفا» بعنواف (عبء النزاع اإلسرائيمي ػ الفمسطيني) ،ومحررىا ىو
البروفيسور (شمومو سيبريسكي) ،وىي تتناوؿ عبء النزاع في أحد عشر مجاال اقتصاديا
واجتماعيا وعسكريا ،وتتحدث عف أعباء النزاع بالوقائع واألرقاـ والنسب المئوية والمقارنات مع
أزماف إسرائيمية سابقة .
تقوؿ الدراسة إف النزاع مع الفمسطينييف أشبو بحجر الرحى عمى عنؽ إسرائيؿ ،فيو :يقوض
نموىا االقتصادي ،ويثقؿ كاىؿ ميزانيتيا ،ويحد مف تطورىا االجتماعي ،ويضر بمكانتيا الدولية،
ويستنزؼ جيشيا ،وييدد ساحتيا السياسية ،وييدد مستقبؿ وجودىا كدولة قومية ييودية .وتقر
الدراسة بأف إسرائيؿ تدفع ثمنا باىظا جراء استمرار النزاع ،وجراء التمكؤ في تطبيؽ حؿ يستند
إلى تقسيـ عادؿ ومتفؽ عميو.
ورسـ الشاعر اإلسرائيمي المعروؼ ناتاف زاخ ،صورة قاتمة لواقع ومستقبؿ إسرائيؿ خبلؿ عاـ
ٕٕٔٓ ،مشي ار إلى "تأكؿ اليوية المشتركة وتحوليا إلى حطاـ ستحتاج إعادة جمعو إلى مئات
السنيف  ...حتى الجيش الذي اعتبر أكثر قاعدة موحدة يتشظى ،مثؿ غيره مف المشتركات
األخرى والمجتمع اإلسرائيمي يتحوؿ
إلى شظايا متكسرة".
وقاؿ زاخ في خاتمة قراءتو لمستقبؿ
إسرائيؿ إنو "ال يعتقد أف إسرائيؿ
ستصمد طويبل" ،بينما لخص روف
بف يشاي محمؿ الشؤوف العسكرية
في صحيفة يديعوت
أحرونوتٕٔٔٓ بأف وضع اسرائيؿ األمنى يزداد سوءا بكؿ ما يتعمؽ بأمف إسرائيؿ"
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فكؿ ىذه العناويف المتعمقة بيواجس الوجود والمصير والمستقبؿ التي أخذت تتفاعؿ عمى األجندة
الصييونية والييودية بقوة متزايدة ،ليس فييا مبالغة أو تيويؿ أو تزييؼ  ،وانما ىي حقيقية،
فؤلوؿ مرة في تاريخيا لـ تعد تمؾ الدولة العبرية محاطة بذلؾ الجدار الفوالذي الذي ال يخترؽ وال
يتحطـ ،كما لـ تعد القيادات والمؤسسة األمنية اإلسرائيمية التي قادت حروب "إسرائيؿ" عمى مدى
العقود الماضية تحظى بثقة اإلسرائيمييف.
اء َو ْع ُد
كما أف زواؿ اسرائيؿ حتمية قرآنية وحتمية تاريخية وصدؽ اهلل العظيـ الذى قاؿ" فَِإ َذا َج َ
ِ ِ
ير "
وى ُك ْـ َولِ َي ْد ُخمُوا اْل َم ْس ِج َد َك َما َد َخمُوهُ أ ََّو َؿ َم َّ ٍرة َولُِيتَب ُِّروا َما َعمَ ْوا تَتْبِ ًا
وءوا ُو ُج َ
ْاآلخ َ ِرة ل َي ُس ُ

أخي  -أختى القارئ/ة |
أٝد رٞص٤ن دساعز ٠ثٔشاجؼٜب  ٌُٖٝثؾٌَ ؿ٤ش أًبدٝ ٠ٔ٣ال ثذضًٜٗٞ ٠ب ُ٤غذ دساعخ أًبد٤ٔ٣خ ثوذس أٜٗب ٓبدح اػزٔذد ػِ ٠اُجذش ٝاالػذاد ًٝ ،بٗذ أ ْٛأُشاجغ كٜ٤ب ثصٞسح ؿ٤ش ٜٓ٘ج٤خ :

 ًزبة اُؼِْ ٝاُغ٤طشح ُِجبدش أدٔذ ؽؼجبٕ ٓ،شاجغ ُِذًزٞس ػجذ اُٛٞبة أُغ٤شً ، ١زبة ُ٤ُٞذ اُخبُذ - ١اٗزلبضخ االعزوالٍ ِٓ -ذٔخ جً٘( ٖ٤زبةاُوذط) ٓٝ ،جٔٞػخ ٖٓ أُوبالد ٜٓ٘ب ٓ ،وبٍ أكن ٌُِ 11برت ػبدٍ ؽٜجٓٝ ،. ٕٞوبٍ  :ثالٍ اُذغٖ ػِٞٓ ٠هغ اُؾشم األٝعظ ٓٝ ،وبٍ ػٖ ًؾق
االٗلبم ُٔذٔٞد ٓذٓٝ ، ٠٤وبٍ  /اػزشاف ٣ؼبُٝ ٕٞأخاله٤بد اُوزَ اإلعشائ٤ِ٤خ..عِٔ٤بٕ أث ٞإسؽ٤ذ ٗٞهؾ عٔب ٓٝ ، http://samanews.ps/ar :وبٍ /
اػزشاف ٣ؼبُٝ ٕٞأخاله٤بد اُوزَ اإلعشائ٤ِ٤خ..عِٔ٤بٕ أث ٞإسؽ٤ذ ٗٞهؾ عٔب ٓٝ ، http://samanews.ps/ar :وبٍ ٞٗ :اف اُضسٞٓ ، ٝهغ ػشة : 41
ٝ ، https://www.arab48.comعِغِخ اػشف ػذٝى ٓٝ ،جٔٞػخ ٖٓ أُٞاهغ االٌُزش٤ٗٝخ ٜٓ٘ب ( أدٔذ ثالٍ ٞٓ:هغ اعشائ َ٤االٕ ،
 ،https://yisraelnow.comاُجض٣شح  ، https://www.aljazeera.net :دٗ٤ب اُٞطٖ  ،https://www.alwatanvoice.co :اُصذق
االعشائ٤ِ٤خ ٓؼبس٣ق ٛٝبسرظ اُؼجش٣خ ٣ٝذ٣ؼٞد أدشٞٗٝد ٞٓ ،هغ ٝصاسح اُذكبع اإلعشائ٤ِ٤خ ٞٓٝاهغ ػجش٣خ أخشٓ ،ٟشًض األعشُِ ٟذساعبد:
ٞٓ ، http://alasra.ps/arهغ ػشة ٌ٣ٝ ،https://www.arab48.com :41ج٤ذ٣ب ٓ ، https://ar.wikipedia.org :شًض أُؼِٓٞبد اُٞط٘٢
اُلِغطٞٓٝ ، ٢٘٤هغ ٝكب ٓ -ؤعغخ اُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ ٢ً ،الٗ٘غ - .٠اُذ٤بح اُِ٘ذٗ٤خ ٞٓ -هغ أُصشٞٓ - ٕٞ٣هغ أُؼشكخ ٞٓٝ ،هغ كِغط ٖ٤اُ: ّٞ٤
ٞٓ - ،https://paltoday.ps/arهغ أُجذ األٓ٘ٞٓ ، ٢هغ اعشائ ٖٓ َ٤اُذاخَ ًٝ ،بُخ ٓؼب أُ٤ضاٗ٤خ اُغشّ٣خ ُِج٤ؼ اإلعشائ ، ٢ِ٤إػذاد :كؤاد اُِذبّ .

87

2020

بطاقة تعريف بالكاتب |
الدكتور رأفت خميؿ عطية حمدونة

 مواليد  :مخيـ جباليا ٜٔٚٓ/ٛ/ٛوحكـ عميو بالسجف لمدة ٘ٔ عاـ واغبلؽ جزء مف
 االعتقاؿ  :في العاـ ٓ ٜٜٔـ عمى خمفية نضالية ُبيتو  ،أمضى فترة اعتقالو في سجوف عدة منيا " عزؿ الرممة  ،عسقبلف  ،نفحة  ،بئر السبع  ،ىداريـ ،

ريمونيـ  ،جمبوع " وتـ تحريره في ٕ٘ٓٓ بعد قضاء كامؿ محكوميتو .
مؤىبلت تعميمية :
-

بكالريوس  :عمـ اجتماع وعموـ انسانية ( الجامعة المفتوحة في اسرائيؿ  -عاـ ٕ٘ٓٓ ) وشيادة

امتياز عاـ ٕٔٓٓ .
-

ماجستير  :دراسات اقميمية تخصص دراسات اسرائيمية مف جامعة القدس " أبو ديس "  ،بامتياز

 " %ٜٓ.ٜعاـ . ٕٓٓٛ
-

دكتوراة  :فى " العموـ السياسية " مف معيد البحوث والدراسات العربية بالقاىرة مع مرتبة الشرؼ

األولى مع توصية بالطباعة في العاـ  ٕٓٔٙبرسالة تحت عنواف الجوانب اإلبداعية في تاريخ الحركة
الوطنية الفمسطينية األسيرة .
-

ماجستير ميني  :تدريب وتنمية بشرية بتقدير ممتاز مف البرنامج المشترؾ بيف األكاديمية

الدولية وبوليتكنيؾ المستقبؿ التطبيقي .
خبرات سابقة :
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-

محاضر جامعى غير متفرغ .

-

مدرب محترؼ ممارس معتمد في التنمية البشرية مف المركز العالمي الكندي .

-

مدرب في مجاؿ الصحافة والمغة العبرية واالعبلـ االسرائيمى .

-

عضو نقابة الصحفييف والدولييف  ،وعضو اتحاد الكتاب واألدباء الفمسطينييف .

مف مؤلفاتو " الجوانب االبداعية لؤلسرى الفمسطينييف – مف اصدارات و ازرة االعبلـ الفمسطينى  ،كتاب
االدارة والتنظيـ لمحركة األسيرة الصادر عف ىيئة شؤوف األسرى والمحرريف  ،ونجوـ فوؽ الجبيف  -عاشؽ
مف جنيف  -الشتات  -ما بيف السجف والمنفى حتى الشيادة  -قمبي والمخيـ  -لف يموت الحمـ  -صرخة
مف أعماؽ الذاكرة "  ،محاضر غير متفرغ فى الجامعات الفمسطينية .

حـــــقـــــوق الـــــطبــــــع مــــــحـــفـوظـــة

مركز األسرى لمدراسات واألبحاث اإلسرائيمية
Web

www.alasra.ps

info.alasra.ps@gmail.
Email

rafathamdona@yahoo.com
d. rafathamdona@gmail.com

00972599111303 - 00972567111303
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