
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 تقرير 

 

 

 

 األزمة البنيوية في جيش الكيان المؤقت

 والتأثيرات اإلضافية للنزاع السياسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2023آذار/مارس  16



3 
 

 محتويات القائمة 

 

 

 4 ....................................................................................... مدخل نظري

 4 ............................................. االعتراض على قانون "التعديالت القضائية" 

 6 ............................................................................ ظاهرة تمرد االحتياط 

 8 . وحروب غزة  2006مشكلة االحتياط قديمة وتعود بأسبابها إلى نتائج حرب تموز 

 10 ................................................................ تراجع فكرة "جيش الشعب" 

 15 .............................................................................. خالصة واستنتاج

  

 

 ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 مدخل نظري

الماضية في الكيان المؤقت    التي جرت في األشهر الثالثة كشفت االحتجاجات الواسعة  

القضائيةاعتراض   "التعديالت  قانون  على  البنيوية أل  الكبيرالحجم    "ا  العدو    ،زمة 

ة  ة أو طبقي  ني على شكل فقاعات "عرقي  قات الهائلة في مجتمع االحتالل الذي ب  والتشق  

 "إسرائيل".    أ سميت فقاعة كبرى  في  مجتد   ،" ةيديولوجي  أأو 

  تات ش  تعود بشكٍل رئيٍس إلى الة العميقة  ة والوجودي  البنيوي    المؤقت  أزمة الكيانإن  

موعودة  لفكرة واحدة وهي "أرض    خدمة    ،األرض  من أقاصي  جرى تجميعه   الذي

مختار" الكيان  .لشعب  اليوم  هذا  النهاية   في  بات  بداية  يخاص    ،مرحلة  أنه  نحدر ة 

لة أفضت إلى هذا االنفجار  ة خاطئة ومضل  بسرعة نحو االرتطام الكبير ألسباب تأسيسي  

 .  الكبير في مجتمع العدو بأكمله  

  ،هرتزل وبن غوريون له  ر  األزمة من تراكم عقود من التمييز في مجتمع نظ  خرجت  

فإذا به يتمظهر عبر    ،ليهود العالم ا  ا مثالي  أنه سيكون مجتمع    علىدعاية    أ عد ت لهو

الذي يجمع  تجتاحها حمى التمييز العنصري    ة متنافرةطبقي    عات تجم  الزمن في شكل  

 . جارالخبراء على أنه السبب الرئيس لالنف

 االعتراض على قانون "التعديالت القضائية" 

 هو  1948منذ العام    فينةالخالفات الد  ر كل  أن الصاعق الذي فج    على  ال يختلف اثنان

ا  والتي ذهبت بعيد    ،ة التي خرجت منهاوالتركيبة الحكومي    ،االنتخابات األخيرة  نتائج 

   .مجموعة "حاكمة"ت في  كيان المؤق  ف وجمعت كل نقائض وآفات الفي التطر  

الم    داع والم  نتنياهو  متأب  ت  دان  فساد  بقضايا  المتطر  ط  هم  اليمين  بأحزاب  الثالثا    ،ف 

معظم  وضع  ،  ا ي  حكوم  ابرنامج    واطرح ريتش و ت ا بن غفير وسموف  وركنيه األكثر تطر  

 :  وفي رأس هذه األولوياتووظيفتها  ة عملها مصالح أركان هذه الحكومة في أولوي  

 .  السجنالمحاكمة و  إنقاذ نتنياهو من -أ

 . ةالخدمة العسكري  أي قرارات تلزمهم ب  إنقاذ الحريديم من  - ب

 كسر قرار منع توزير زعيم حركة شاس آرييه درعي.   - ت

الس  تسب   الحكومة  طرح  القضائي  ب  "التعديالت  قانون  لمشروع  يؤمن    ،ة" ريع  والذي 

ف بما أسماه بعض الباحثين في الكيان المؤقت  معظم أولويات أركانها من اليمين المتطر  

باندورا   ـب  والش    ""فتح صندوق  المشاكل  كل  إخراج  تحت  أي  لعقود  بقيت  التي  رور 

واحدة. السطح   حد  فقد    دفعة  السياسيةتصاعدت  األزمة  يعيشها االحتالل على    ة  التي 

ورفض    ، القضائي"   التعديل بسبب قانون "  " اإلسرائيلية"ة التجاذب بين األحزاب  خلفي  
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القانون  لهذا  المعارضة  على  المحسوبة  الحكومي    ، القوى  االئتالف  يسعى  حين  في 

   لالنتهاء من تمريره سريع ا.

وااللتفاف على   ""المحكمة العلياـة بهدف تحقيق تقويض سريع لما تسمى ب سمت الخط  ر  

الس  صالحي    من   والحد  قراراتها   القضائي  ات  وصالحي  لطة  مكانة  تعزيز  مقابل  ات  ة، 

ة  ة )الحكومة والكنيست(، من خالل إجراء تغييرات جذري  ة والتشريعي  لطتين التنفيذي  الس  

 ة من شأنها المس بنظام الحكم في الكيان المؤقت. في السلطة القضائي  

الخط  مك  وت   و ن  الحكومة  التحك  السياسي    ها أحزاب ة،  من  في ة  القضاة  اختيار  لجنة  في  م 

عبر تعيين أعضاء في اللجنة من األحزاب والسياسيين، ومنع    "ة اإلسرائيلي  "المحاكم  

الحد   جانب  إلى  عضويتها،  في  القضاة  القضائي   إشراك  المستشار  صالحيات  من 

الوزارات،   لمختلف  القضائيين  والمستشارين  للوزير    إذللحكومة،  الصالحية  تمنح 

سهم في تشريع ما يسمى "قانون  لتعيين أو إقالة أي مستشار قضائي في مكتبه. كما وست  

الذي سيؤدي إلى تقويض صالحيات المحكمة العليا وتقييدها في كل ما    "بفقرة التغل  

عن  صادرة  وأوامر  قرارات  أو  للحكومة  قرارات  أو  للكنيست  قوانين  بإلغاء  يتعلق 

)المؤسسة   الكنيست  في  عادية  أغلبية  تصويت  خالل  من  والعسكرية،    61األمنية 

 ا( على قرارات المحكمة.  عضو  

باإلضافة   "و"غوش دان   "التظاهرات األخيرة التي شهدتها مدن مختلفة مثل "تل أبيب 

حجم الشرخ السياسي عكست  مع المتظاهرين   ة والتعامل األمنيإلى حيفا والقدس المحتل  

إليه وصلت  السياسية    الذي  األخيرة  المنظومة  الفترة  في  وتيرة    إذللعدو  تصاعدت 

 . اخليةفي حرب أهلية دمن إمكانية ولوج الصهاينة التحذيرات األمنية  

كباطالب ضب  كما   الاط  متقاعدين في شرطة  نتنياهو    مته، رئيس حكوم عدو ر  بنيامين 

نه في أي منصب آخر يراه ي إيتمار بن غفير من منصبه، وتعي  بإقالة وزير األمن القومي 

في الرسالة، إن "الوزير يتدخل    الضب اطوقال    مناسب ا، وفق ا لصحيفة معاريف العبرية.

تؤدي  رطة للخطر، و ض الش  في عملية صنع القرار في األحداث العملياتية التي تعر  

 . خدام األحداث والشرطة ألغراضه السياسية"است إلى 

، "بن غفير لم يكن لديه منذ البداية الخبرة المطلوبة لمثل هذا المنصب  الضب اط  وأضاف

د، يتصرف بشكل يتعارض مع الصالحيات الممنوحة له بموجب القانون، ويتدخل  المعق  

 في عملية صنع القرار". 

على    "يتبع سياسة "االستيالء العدائي  عن الضباط قولهم: "إن الوزير بن غفير  ونقل

 الشرطة ويتدخل في إصدار أوامر ميدانية للضباط وذلك خارج صالحياته". 
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من هؤالء    اب وزير األمن القومي إيتمار بن غفير على هذا المطلب بقوله: إن جزء  وعق  

وأنا اآلن أحاول إصالح األمور وإعادتها    ،روا جهاز الشرطةالضباط المتقاعدين دم  

 . "إلى الوضع الصحيح

انضم  الرئيس السابق لجهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( يوفال  ،  في غضون ذلك 

 بلهجة حاد ةين على التعديالت في جهاز القضاء، وهاجم الحكومة  ديسكين، إلى المحتج  

  لعبرية وذكرت هيئة البث الرسمية ا  يام. أ  عشرةخالل كلمة ألقاها في تل أبيب قبل نحو  

أن  ديسكين حذ ر في كلمته من حرب أهلية وشيكة، وقال: "نحن على مسافة أسابيع 

أهلية". حرب  إلى  ذلك  بعد  نصل  وقد  العام    قليلة،  النائب  حذ ر  ذاته،  اإلطار  وفي 

أفيخاي السابق  الثانية  ماندلبليت    اإلسرائيلي  الحكومة  للمرة  خطط  باإلصالح  من 

 القضائي، قائال : إن  المشروع إذا تحول إلى قانون، فإن  "إسرائيل لن تكون ديمقراطية". 

( قناة  التسوية  العبرية  (  13ونقلت  من  أفضل  "االصطدام  إن   قوله:  ماندلبليت  عن 

أعوام"،   أو  أشهر  بضعة  بعد  سيئة  لتسوية  متعفنة  ثمارا   "سنرى  مضيفا :  السيئة"، 

 د وجود قضاة سياسيين، ال يمكن معالجة المشكلة". موضحا  أن ه "بمجر  

الذي   السابق،  العام  النائب  على  وأضاف  محسوبا   نتنياهو كان  بنيامين  قبل    حلفاء 

: "سيكون ذلك تعيينا  سياسيا .  "طرحه مشروع "التعديالت القضائيةاالنقالب عليه بعد  

 األهمية".  يجب الحفاظ على استقالل القضاء تحت أي  ظرف، وهذا أمر بالغ

 ظاهرة تمرد االحتياط 

، أعلن المئات من جنود االحتالل  الكيان المؤقتة المحتدمة في  في خضم األزمة السياسي  

لشعبة   التابع  الخاصة  العمليات  كجهاز  المختلفة،  بتشكيالته  االحتياط  قوات  في 

ووحد "أمان"،  العسكرية  كبار  "9900"و  "8200"  تياالستخبارات  من  والمئات   ،

"التعديالت ت  أ قر  لو  بالخدمة  االستمرار  عدم  وغيرها؛  الجو  سالح  في    الضباط 

 القضائية.  "

ذلك  مراقبون  رأىو  قو  في  إلى  السياسي  الخالف  تسرب  أن   والتي  ،  االحتياط،  ات 

يؤشر إلى احتمالية   ؛ العدو جيش  من الجهد الحربي الذي يقوم به   %  70تضطلع بنسبة  

حال استمرت    -ما سيفضي نهاية    الدولة"، "عصب بقاء  قوية لتفكك الجيش، الذي يشكل

 إلى انهيارها.  - الخالفات

ك الجيش باتت تسيطر على الجدل  مخاوف تفك  أن   والمتابع للنقاشات في كيان العدو يجد  

تبر   التي  المظاهر  من  العديد  توافر  في ظل  السيما  الكيان،  داخل  تلك  العام  ر طرح 

كبيرة ن  إ  إذالمخاوف.   فيمن   قطاعات  في    المنخرطين  شرعوا  االحتياط،  قوات 
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إذا استمرت الحكومة   عالن بشكل واضح وصريح عدم مواصلتهم للخدمة في الجيش اإل

 ة".  القضائي   تعديالتالقانون " أقرتفي عنادها و 

"المئات من   أن   الوقائع  العملي    المنخرطينوبي نت  افي جهاز  لشعبة  ات  التابع  لخاصة 

الذي يحتكر القيام بالعمليات العسكرية خلف خطوط    - االستخبارات العسكرية )أمان(

س االلكترونية التابعة  (، ووحدة التجس  8200في وحدة ) والمئات  -   العدو وفي الخارج 

وحدة من  ومثلهم  المرئيالتجس    للجيش  االلكتروني  لن    9900  ـال  س  بأنهم  أعلنوا 

ذكرت  و القضائية".    "التعديالتحال تم إقرار  في   يواصلوا الخدمة في قوات االحتياط

مع عدد  تحاور  رئيس قسم األبحاث في شعبة االستخبارات، عميت ساعر،    التقارير أن

جندي احتياط فيها، أنهم سيرفضون الخدمة    100أعلن أكثر من    ذيال  ،قسممن ضباط ال

 . كما وصفوه نفيذ االنقالبفي حالة ت

أ   الوحدة  كما  وفي  الجو،  سالح  في  المحادثات  هذه  مثل  جمع    8200جريت  )وحدة 

أمان(، وفي منظومة    -المعلومات االستخبارية المركزية لجهاز المخابرات العسكرية  

 العمليات الخاص. 

ذاته  االعتراض   -   األمر  نسبة  ارتفاع  على  -  أي  كبار  لعشرات  ا ينطبق  ضباط  من 

الجو  في سالاالحتياط   الرئيس  )ح  الذين  العدو   لجيشالذي يعد العصب  وق عوا على  ( 

  حتى تم إقرار اإلصالحات"،  إذا   عرائض تؤكد أنهم لن يواصلوا الخدمة في سالح الجو

ومعظمهم    فهم عن الخدمة في سالح الجو بالفعل توق  أعلنوا  (  ضابطا    37)  أن  بعضهم

 ".  المعني بتطبيق خطة "المعركة بين الحروب  69من السرب 

تؤدي احتجاجات الطيارين من قوات االحتياط في سالح الجو  أن  ويخشى الجيش من  

القوات سوء   بين  األزمة  تزداد  وقد  البرية،  القوات  مع  ثقة  أزمة  إلى  وتصبح  العدو  ا 

ويؤث  ا حقيقي  صدع   العملياتا،  باي  ر ذلك على األنشطة  إلىة  األهمية االستراتيجية    لنظر 

 .  الصهيوني سالح الجو ل

"الجيش اعتقد    أن  "غاالنت   بين من وزير الدفاع "يؤافعالم العبري عن مقر  ونقل اإل

عين،  ا كانت محاولة للتعبير عن قلق الموق  في البداية، أن العرائض التي يتم تقديمها يومي  

أدرك   الماضيين،  األسبوعين  في  العرائض  لكن  أن  العسكريين،  المسؤولين  كبار 

تهديد   شعبة  أصبحت  من  للغاية  حساسة  تشكيالت  ذلك  في  بما  االحتياط،  لتشكيالت  ا 

 المخابرات والقوات الجوية والدوريات ووحدات النخبة". 

ا  وقال مصدر أمني رفيع: "ما يجري في تشكيل االحتياط مقلق للغاية بالنسبة لنا، مضيف  

في   فظيع  الوضع  اإلسرائيلي  للجيش  أهمية  األكثر  والتشكيالت  الطيران  أسراب 

 ورهيب". 
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ؤدي  ي ة، س تشكيالت العسكرية اإلسرائيلي  من كل هذه الاط والجنود  الضب  آالف  ف  توق   نإ

شل   إلى  النهاية  االحتالل  في  الكيان  ليصبح    ،جيش  يشهده    شرخ من    المؤقتما 

،  العدو فعية للخدمة العسكرية في جيش  الدا  ضاعف من عدمسي    إذغير مسبوق؛   مجتمعي 

ا بأنها متدنية منذ أشهر بعيدة. وتطرق    زيدهاي و  ا، علم  لمعلق العسكري في  مقال لسوء 

ث عن رفض الخدمة  تحد  نفسه، و   إلى األمر  أحرنوت، رون بن يشاي، صحيفة يديعوت 

يتوجهون   االحتياط ال  قوات  في  المنضوين  أن   وهو  "الرمادي"،  لحضور  العسكرية 

ذكر بن  باستدعائهم للخدمة العسكرية. و  الدورات والتدريب، وال يمتثلون ألوامر قادتهم

بنسبة    يشاي تتغيب  العسكرية  الوحدات  بعض  الدورات   70إلى    50أن   عن   %

 .  ما أحدثه الصدع الداخلي في الجيشيدل على   العسكرية، مبين ا أن ذلك

ب إلى األجهزة االستخبارية المهمة  بدأ يتسر  "الصدع الداخلي   أن    إلى  بن يشاي  كما لفت

سمح   جهاز )الموساد( ، نرى أنالكيان المؤقتألول مرة في تاريخ   في الكيان، إذ أنه

 ".  نتنياهولضباطه من رتبة مقدم فدون ذلك، بالمشاركة في التظاهرات ضد حكومة  

برات الداخلية من كبار الضباط السابقين في جهاز المخا  450باإلضافة إلى ذلك، هناك  

وق   عرائض"الشاباك"،  على  اإلصالحات   عوا  ضد  احتجاجية  حركة  في  وشرعوا 

 أن يفضي إلى تفكك الجيش.   من الممكنإذا استفحل ف ذلك و القضائية، 

 وحروب غزة  2006مشكلة االحتياط قديمة وتعود بأسبابها إلى نتائج حرب تموز 

نتيجة لألخطاء  بشكل كبير    2006  تراكمت أزمة التجنيد وتشغيل االحتياط منذ العام 

ومنذ ذلك الوقت ورغم شن العدو    ،المتراكمة في استدعاء وتشغيل االحتياط في الحرب

  ـ إال أن أعلى نسبة استدعاء صهيوني لالحتياط في القرن ال   ، أربع حروب على غزة

 .2006حرب تموز   كانت في 21

في   االحتياط  مشاكل  بالتفصيل  فينوغراد  تقرير  كشف  ووقد  الحرب  عيوبا     بي ن عز 

منذ ذلك    ابل أن الوضع يزداد سوء    ، ال زالت حتى اليوم دون معالجةتشغيلية فادحة  

( فاستجابة  عامي  18-15الوقت  بين  تطبق  الممكن  من  كان  التي  االحتياط  من   % )

 . % ( 6-4انخفضت اليوم إلى نسبة ) 2010و  2007

خدمة االحتياط إلى    صتتقل    2008عام  قانون االحتياط  لقيادة العدو  على تعديل    ء  بنا

سنوي   واحد  الحروبشهر  في  أشهر  وثالثة  الطارئ  االستدعاء  حال  في  وشهرين    ، ا 

والحقا  وبناء على توصيات دراسة كبيرة قام بها عدد كبير من الجنراالت باتت خدمة  

 ة. على االحتياجات التشغيلي   بناء   ا  م سنوي  نظ  االحتياط ت  



9 
 

جريت لهم  أ    ن الذي ة  واالحتياطي    ةعدد الجنود في الخدمة النظامي    ارتفع  اإلطار،  هذا  في

بنسبة   الجيش  في  النفسيين  المعالجين  مع  السنوات    40جلسات  خالل    2007بالمئة 

 . 2018و 

كملوا  ، لم ي  ةجندي  15جنود، وواحدة من بين    6جندي من بين  ل تقرير رسمي أن  سج   

العسكري   خدمتهم  الجيش  فترة  من  المبكر  التسريح  طلبهم  بسبب  من  ة،  إعفائهم  أو 

 . ق بمشاكل نفسية ألسباب تتعل  االحتياط  

عام  أجري  ، فقد  2018-8-20في    منه  أجزاء  "نشرت صحيفة "هآرتس تقرير  وبحسب  

الجيش،    47،  2017 في  النفسية  الخدمة  الجنود وضباط  بين  لقاء  قدرها ألف  بزيادة 

  .2013لقاء عن التي أجريت خالل عام  2500

من أن زيادة أعداد صهيوني  حذ رت رئيسة قسم العالج النفسي في سالح الجو الفيما  

النفسيين. المعاِلجين  أداء  تراجع  إلى  يؤدي  قد  المعالَجين،  المسؤولة    الجنود  وقالت 

االقصهيونية  ال بالوضع  ترتبط  االرتفاع  هذا  أسباب  وتراجع  إن   الصعب،  تصادي 

الدافعية للخدمة العسكرية، وتعاظم الرغبة في كسب المال واستغالل الوقت لالحتياجات  

الشخصية للجنود. فيما يضيف مسؤولون عسكريون على هذه األسباب سبب ا آخر، وهو  

   .تكليف الجنود بمهام في ألوية ووحدات قتالية

الجنود للحصول على معالجة نفسية، لتصير  لتقليص وقت انتظار  العدو  جيش  يسعى  

بشكل عاجل بدل االنتظار ساعات أو أيام، خشية من تدهور حاد في وضع الجنود،  

 لمنع عمليات انتحار محتملة.

ة في كفاءة قوات االحتياط  عد ذلك التقرير بعامين  ب  أظهر تقرير أمني  داخلي  تراجع ا كبير 

العدو في جيش ا بالغ ا في جهوزية أجزاء منها في ظل احتمالية    ، األمر الذي ألحق ضرر 

حرب التقرير  .اندالع  و   وربط  ذراع  الكفاءة  في  االحتياطية  الخدمة  قوات  جهوزية 

  مراقب جهاز األمن، إيتان حسب رأي    بتقليص نطاق التدريباتمثال   اليابسة في الجيش  

 .دهان

مراقب    تقاريرأن  إلى    ولفت  .أن انخفاض الجهوزية يتراكم منذ سنوات  وأك د التقرير

  جهاز األمن، تنسجم مع نتائج استطالعات للرأي أجريت في أوساط الجنود والضباط

أنهم  ب أظهرت أن نصف قوات االحتياط يشعرون  والتي    2015و    2013بين عامي  

% من  45ضباط و الن  % م64  رأى  فقد   ،غير ضروريين للخدمة العسكرية االحتياطية

جنود االحتياط أنهم يشعرون بوجود تكد س للوحدات في األماكن التي خدموا فيها، فيما  

تنفيذ مهمات،  67أعرب   % من الضباط عن اعتقادهم بتراجع قدرات وحداتهم على 

و 70وأكد   الضباط  في  50% من  التدريبات  أن  االحتياط  في وحدات  الجنود  % من 
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% من ضباط وجنود االحتياط أنهم ال يحظون  45ية، بينما يعتقد  وحداتهم ال تتسم بالفعال

 .بتقدير مالئم من الجيش

األمن جهاز  مراقب  التغييرات    أرجع  تقرير  إلى  االحتياط  قوات  جهوزية  انخفاض 

النعدام   أدت  التي  االحتياط  قوات  لهيكلة  العسكرية  الخطط  في  جرت  التي  المتكررة 

ورأى    .عب أمام إجراء تدريبات متواصلة وفع الةاالستقرار في هيكلتها، ما وضع مصا

ال الرقابي أن جيش  لفترة طويلة على نحو تسبب    عدو التقرير  تجاهل قوات االحتياط 

 .بغياب الثقة بين جنود الخدمة االحتياطية والجيش 

ه التقرير انتقادات لعدم إخضاع قوات االحتياط لتدريبات كافية تؤهلها لالنتقال من   ووج 

لروتينية إلى حاالت الطوارئ، وهذه المشكلة في غاية األهمية فهي ضرورية  الفترات ا

 .الستنفار لحظة اندالع الحرب أو التصعيد األمني على حد وصفهال

ا في نتائج تقرير مراقب جهاز األمن، إيتان دهان،   مع تقرير  النتائج    بي نت تقارب ا كبير 

ه من خلل بجهوزية وحدات سالح  حذ ر في والذي  أعد ه سلفه في المنصب حغاي إيرز،  

   .المدرعات، وعلى رأسها وحدات االحتياط

 " جيش الشعب"تراجع فكرة 

  " ميخال هالبرين" وضع الصهيوني    1903في آذار    عاما  بالتمام والكمال أي  120قبل  

  ضمن الجيش البريطاني تشترك في احتالل فلسطينيهودية  إلقامة فرقة عسكرية  خطة  

ة  وارتبطت هذه الخط  مها إلى ثيودور هرتزل  وقد    "اقترح تسميتها بفرقة "جيش الشعب

اقالحقا    الذي  العريش  هرت بمشروع  للقضية  ز ترحه  كحل  اليهودية  الوكالة  على  ل 

الخط   بموجب هذه  العسكري  اليهودية. وكان  الفرقة  تتمركز  أن  العريش  ة  ة في منطقة 

بقيادة وتوجيه بريطانيين. وقيام أفراد هذه الفرقة بأعمال زراعية ورعاية مواشي كجزء  

ن الذين كانوا يفتشون  ي إال أن البريطانيمن عملية تأقلم وتعرف على طبيعة المنطقة.  

لم يكن قد استقر رأيهم    ، وآسيوية والتينيةوطن قومي في عدة بلدان أفريقية  نلليهود ع

االستعماري قويا  ولم تكن تفكر بخلق أي    بريطانيا. حينها كان نفوذ  بعد على فلسطين 

وبالرغم من عدم تطبيق هذه الخطة إال  .  اضطرابات على بوابة قناة السويس الشمالية

هالبرين   واضعها  هرتزل  أن  من  مر  كر  بدعم  عد  رها  ولقاءات  ات  مؤتمرات  في  ة 

 العالمية األولى. ة قبل الحرب صهيوني  

بجيش العدو منذ ما قبل تأسيسه وقيام الكيان المؤقت وتحت    "ارتبط اسم "جيش الشعب 

قدم   التسمية  هايمان،  هذه  تامير  كدوري،  و الباحثون  "معهد  و عيدن  في  شيلح  عوفر 

حول التحديات التي تنتظر رئيس  ا   وتقدير  تقييما  شامال    (INSS)  "أبحاث األمن القومي

العام  سسي كان  الذي  الجديد  ركان  األ مطلع  المنصب  هذه  2023تلم  تجاوزت  وقد   .
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لى تراجع الكفاءة إقبال اليهود على التجنيد واألزمات في الميزانية  إيات تراجع  التحد  

ات  والتجهيزات اللوجستية للجيش التي تعد  من أخطر المشكالت. ووث ق الباحثون التحدي 

   بالشواهد واألسباب. 

" عنوان  الشعبتحت  جيش  فكرة  أنه:   " تراجع  إلى  الدراسة  رؤيته  "  أشارت  في 

المستقبلية خطط ورسم دافيد بن غوريون للجيش اإلسرائيلي على أنه "جيش الشعب"،  

"بوتقة   سياسة  يجسد  وأنه  الجميع  على  الجيش  في  التجنيد  يسري  بموجبه  والذي 

تصهر    "االنصهار مر  التي  على  ولكن  تنوعاته،  بكافة  اإلسرائيلي  المجتمع  داخلها 

المجتمع   في  الجيش  دور  من  جعلت  بطريقة  الشعب  جيش  نموذج  تراجع  السنين 

تساؤل موضع  إلى    .اإلسرائيلي  تشير  التي  التجنيد  معطيات  هو  ذلك  على  والشاهد 

%  64الى    2020الذي وصل إلى الحضيض في عام    التجنيدانخفاض حاد في معدل  

بالتجنيد. عملي   الملزمين  بين  فقط من  يتجندون من  الذين ال  أكثر وأكثر نسبة  تتزايد  ا 

طبقات السكان وعلى رأسهم الحريديم. هذا، مقابل قدرات كامنة ال تطبق في الخدمة  

% منهم من  30،  2022ألف متطوع فقط في عام    18الوطنية والمدنية، والتي شملت  

 ." السكان العرب والدروز

ة  حتى من بين الطبقات التي تخدم، وأكثر في الطبقات السكاني  "  أنه:  إلى  أشارت  الدراسة

وقيع على  ة والت  والخدمة القتالي    ،ة للخدمة بشكل عامة، هناك تراجع في الدافعي  األساسي  

أوصل هذا االتجاه الجيش اإلسرائيلي بعد    2007الخدمة الدائمة بشكل خاص. في عام  

التراجع   من  الدافعي  سنوات  استطالع  في  المسجل  ويخفيه  المستمر  أجراه  الذي  ة 

بلغ   منخفض  رقم  إلى  الدافعي  64باإلضافة  في  إلى %  القتالية،  للخدمة  التوقف عن    ة 

إجراء هذا االستطالع كمؤشر رئيسي، ولكن التهرب من المعطيات ال يغيرها وال يحل  

 .المشكلة

للج  متزايدة  انتقادات  هناك  ذلك،  إلى  التي  باإلضافة  الهيئة  )على عكس  كمنظمة  يش 

لضباط المتقاعدين  ارواتب  تؤدي دورها األمني( وقد ساهمت قضايا من بينها قضية  

بنسبة   )انخفاض  عام  بشكل  اإلسرائيلي  الجيش  في  الثقة  تراجع  في  الخدمة  وشروط 

(.  2022في كانون الثاني )يناير(  "% في استطالع "معهد الديمقراطية اإلسرائيلي12

٪ رد ا على سؤال تم تضمينه  51في كل ما يتعلق بالسلوك االقتصادي )قال  وخاصة  

في   القومي  األمن  دراسات  أجراه معهد  استطالع  يتصرف    2020في  الجيش ال  إن 

لت ألول مرة غالبية مؤيدة لالنتقال  سج    ،هذه الخلفية  وفقو بشكل صحيح اقتصاديا (.  

 .المعطيات إلى عدم الرضا عن الوضع القائمإلى نموذج "جيش محترف"؛ وتشير هذه  

يتأثر  "  ،مشاكل العدو بالتالي  "الخدمة الدائمة وخدمة االحتياطعنوان "ب صت دراسة  لخ  

العمل   سوق  في  الدراماتيكية  بالتغيرات  اإلسرائيلي  المجتمع  واجهة  كونه  الجيش 
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المالحظ أن المنظومة  واالتجاهات في المجتمع. وإلى جانب تآكل "روح المقاتل"، من  

في  العسكري   للخدمة  والمطلوبين  المتميزين  على  الحفاظ  في  متزايدة  صعوبة  تجد  ة 

 The وفق ا لمجلةو  ط، % فق   4صفوفه. عدد جنود االحتياط النشطين والذي يبلغ حوالي  

Marker   وصل منذ فترة طويلة إلى المعدل الذي يحول عمليا  القالئل الذين يقومون

ابخدمة مهمة إ  ".  لى متطوعين يكون العبء النسبي عليهم كبير 

  إلى أنه:   "الكفاءة اللوجستية لدى الجيش اإلسرائيليعنوان "أشارت دراسة ن شرت ب

على مدى السنوات القليلة الماضية أثيرت مسألة استعداد الجيش للحرب القادمة عدة "

ة مزاعم مبالغ فيها،  مرات. التقدير هو أن المزاعم بأن الجيش غير جاهز للحرب القادم

ولكن من الواضح أنه يجب تعزيز الكفاءة اللوجستية، مع دراسة احتياجاته على المدى 

األسوار  .الطويل  "حارس  عملية  خالل  حدث  الكثير  بين  من  األمثلة  بعد    –"أحد 

الخصخصة، عندما اعتمدت الخطط العملياتية على مركبات يقودها في الغالب عرب،  

   ."االعتماد على تجنيدهم في يوم صدور التعليمات لتنفيذ الخطةوالذين يصعب 

إلى أن   أشارت دراسة"  )المشاة والمدرعات(  تراجع كفاءة سالح البروتحت عنوان " 

في تراجع منذ فترة طويلة    ش العدو جي الذي يشكل القوة القتالية الرئيسية في    سالح البر

 :ألسباب مختلفة من بينها

تشغيل القوات البرية في المعارك األخيرة، مما يثير الشعور بعدم  االمتناع عن   -1

األهمية بين الجنود في الخدمة النظامية واالحتياط ويقوض ثقة القوات في نفسها 

 .وفي االستعداد لتشغيلها

فجوات الكفاءة بين الجنود في الخدمة النظامية والجنود في خدمة االحتياط، مما   -2

 .ظام االحتياط على أداء مهامهيثير تساؤالت حول قدرة ن 

يزيد   -3 مما  الخاصة،  والقوات  واالستخبارات  الجو  أسلحة  على  عمليا   التركيز 

 .بشكل كبير من تراجع أهمية الجيش البري الرئيسي واألهم

يائير لبيد أنه في السنوات المقبلة،    السابقح رئيس الحكومة  صر    2022نوفمبر    10في  

داخليين:  الجيش تحديين  الفجوة في نموذج "جيش    سيواجه  اتساع  التحدي األول هو 

الشباب  تزايد عدد  التسرب والرفض، مع  يواجه ظواهر خطيرة من  الذي  الشعب"، 

الدعوات   هو  الثاني  والتحدي  الجيش.  في  العسكرية  الخدمة  أداء  يرفضون  الذين 

يحتر الذي  الجيش  بنموذج  التقيد  دون  قواعد،  بدون  قوانين،  بدون  القوة  م  الستخدام 

الجيش   وتضعف  اإلسرائيلي  المجتمع  تضعف  الدعوات  وهذه  به،  الخاصة  اللوائح 

 اإلسرائيلي. 
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ر أسئلة حول المقصود  اث أ،  الكيان المؤقتهذا التصريح الذي صدر عن أعلى سلطة في  

أهداف االستمرار بالعمل ضمن    عنو  ،الذي أشار إليه البيد   "جيش الشعب"   نموذجب 

 .  وأبرز العوامل التي هددت وجوده واستمراريته ، هذا النموذج

يه  الذي اعتمد عل  " ة حجر الزاوية في نموذج "جيش الشعبنموذج الخدمة اإللزامي    د عي  

، جرى اعتماد نموذج الميليشيات التي ينضم  الكيان  إنشاءمنذ إنشائه. قبل  العدو  جيش  

مختلف الطبقات والفئات تحت تأثير الشعور بتهديد وجودي. لكن في    إليها الشباب من 

الش   التحد    عب"حالة نموذج "جيش  الهدف معالجة معضلة  المستمر  يات األمني  كان  ة  ة 

 . ةة الجماعي  لدولة في "وسط معاد"، وتشكيل الهوي  

الخمسيني   عنف  أد    ، اتمطلع  حوادث  إلى  الجيش  في  الشرقيين  اليهود  انخراط  مع  ى 

ا تجاه الجيش، وكان الشعور السائد  ا سلبي  اتخذت الشريحة األولى موقف    اليهود الغربيين.

مؤسسات  في  الثقة  و  ه عدم  فيها،  المشاركة  بتسب  وعدم  ذلك  المعنوية  تضر  ب  الروح  ر 

العسكرية. دفعت هذه األسباب إلى اقتراح نموذج تشكيل مجموعات قتالية على أساس  

 .ةالخلفيات الثقافي  

نتيجة  توص    1953  -   1948ن عامي  بي  إلى  العسكريين  والقادة  بن غوريون  دافيد  ل 

الشعب اإللزامية "جيش  الخدمة  نموذج  أن  الحالة   "مفادها  في  األفضل  النموذج  هو 

إذ  و .  الصهيونية اإللزامي،  التجنيد  في  السويسري  النموذج  بن غوريون  ن إاستوحى 

ا للوحدة  ا وطني  العسكرية إلى كونه مفهوم  التجنيد اإللزامي في سويسرا يتجاوز أهدافه  

 في بلد مكون من كانتونات وفيه تنوع عرقي ويتحدثون بلغات مختلفة. 

حيزا أيديولوجيا لتجسيد القيم    عدوجيش الر الوجودي، أصبح النظر عن الخط  صرفب 

 حتى الستينيات.    " الهوية الوطنية الجامعة"و  الرئيسية للصهيونية واالستيطان والهجرة  

. ومع  "لقيم الوطنية ا"  ضعفت ، تالشى الشعور بالخطر الوجودي، و 1967بعد حرب  

منية،  ذلك، كانت نسبة المؤيدين للتجنيد اإللزامي مرتفعة، ليس لدوافع أيديولوجية أو أ

التقديمات والحوافز   -تختلط بين المصالح الشخصية )الدافع الملهم  وإنما لدوافع معيارية  

الوظيفة المحترمة والتي يفتخر بها الفرد في   –التي كانت تقدمها المؤسسة العسكرية  

 . ... الخ ".- خلق المثال والدخول في المغامرة   –مجتمعه 

  ، وانطالقة المقاومة وتزايد عدد الجنائز إلى كيان العدو   1982حرب لبنان األولى    عقب

الشعب أزمة نموذج "جيش  إذ    "أخذت  إلى جانب  نه  إبالتصاعد بشكل غير مسبوق. 

 والطارئة: عوامل األزمة التقليدية 

 األيديولوجيا   -أ
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 االختالفات الثقافية - ب

 "والسبب األهم التماس الدائم مع "الموت  - ت

انخرط الكيان كله في  فبعد أنترافق ذلك مع تغييرات بنيوية في المجتمع الصــهيوني  

ــاملة"" ــاد  ،التجربة الليبرالية الشــ ــبح االقتصــ ــناعات أصــ الذي كان الجيش والصــ

 4هو المحور الرئيس الذي يشــكل األزمة على امتداد العســكرية الصــهيونية أســاســه  

ك  ،اعقود تقريبـ   ــكريـ    ذـل ائف العســ ة ة  أن الوـظ اـع ـــن اس مع الصــ اـنت على تـم التي ـك

تتمت    اوالتكنولوجيــ  التي  الوظــائف  كبير  هي  تراجع  والحوافز في ظــل  بــاالهتمــام  ع 

ــاة   ــالح البر )المشــ بعض الوـحدات البرـية    –الـمدفعـية    –الـمدرـعات    –ـباالهتـمام بســ

ــة( ــكرـية  الـخاصــ ــتوـيات العســ . وفي العـقد األخير أـثارت ـهذه الـظاهرة اهتـمام المســ

ب من  ، وكذلك مراكز األبحاث والنخب، في ظل معدالت التهر  الكيان  فيوالســياســية  

لـعدم وجود حوافز أو مرغـبات أو في ـحال لم يتمكن المتطوع من    ،ةالـخدـمة اإللزاميـ  

ة ــام "نخبوـي دخول إلى وحـدات وأقســـ ــبحـت حكرا  على بعض    "اـل في الجيش أصــ

العرقيـة اليهوديـة والبلـدات والمـدن ا  ،المجموعـات  لعـائالت التي وحتى على بعض 

اســتطالعات  دت قد أك  ، و كانت تتوارث العمل والوظائف في تلك االقســام والوحدات

ــر في نوفمبر   ــرائيلي للديمقراطية نشـ ــتطالع للمعهد اإلسـ الرأي التي كان آخرها اسـ

 .فقط  يؤيدون النموذج  الكيان المؤقت% فقط من الشباب في 10أن   2021

 

في العبرية  كبرى الصـحف   ""صـحيفة يسـرائيل هيومنشـرت    2021-12-21بتاريخ  

العســـكري يؤآف ليمور،    الصـــحيفة  أعد ه معلقالذي    تحليال  صـــدر صـــفحتها األولى  

تهله  رائيلي  "أظهر تقرير  ( 2021) إنه وخالل العام الماضـي: "بالقولاـس المعهد اإلـس

 ". %81% إلى 90اإلسرائيليين بجيشهم انخفض من  أن مستوى ثقة    "للديمقراطية

يؤكد تقرير سيتم طرحه قريب ا أن الشروخ آخذة  "  أنه من المتوقع أن  ذكرت  الصحيفة

في   للجنود  المقد م  الطعام  مشكلة  هي  الظاهرة  لهذه  األسباب  بين  ومن  االت ساع،  في 

الجيش قيادة  أن  وحقيقة  حر  المعسكرات  قبل  رواتبها  زيادة  على  على  تحرص  صها 

وبحسب الصحيفة فإن المعطيات تشير إلى أن األزمة أعمق،    . "رواتب الجنود البسطاء

 أمام مشكلة جذرية.  " وهذا يعني أن "إسرائيل 

%  90من  )   هذه النسبة من االنخفاض ويصف يؤآف ليمور المعلق العسكري للصحيفة 

غير مسبوقة حتى    بأنها  التي بلغت تقريب ا عشر درجاتفي عام واحد فقط و (  %81إلى  

األزمات. أن    وصف  ليمور   أثناء  "صحيح  وقال:  مقلق"،  "تآكل  بأنها  الظاهرة  هذه 

السلطوية   المؤسسات  كل  بين  األعلى من  الثقة  بدرجة  بالفعل  يحظى  يزل  لم  الجيش 
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األخرى، وهذه حقيقة ليست شاملة، فالجيش الذي يخدم في صفوفه بناتنا وأبناؤنا الذين  

يتوجب أن يدفعنا تآكل ثقة الجمهور به إلى غاية القلق، ذلك ال يعني أن  و ، يدافعون عن ا

 الحديث يدور عن أمر عارض، وإنما شيء جذري يضرب أطنابه". 

ا   ثقة    ليمورستعرض  اأيض  تآكل  أسباب   "اإلسرائيليين "أسباب  منها  بجيشهم، وجزء 

كثر من عامين،  خارجية مثل إجراء انتخابات أكثر من مرة، وغياب ميزانية عامة أل 

 إلى جانب أزمة تفشي فايروس كورونا. 

ليمور  و  مثل  أشار  نفسه،  الجيش  من  نابعة  أسباب  وراءها  الثقة  انخفاض  أن  إلى 

بالمستوى   المتعلقة  المشاكل  مثل  أزمات  مع  التعاطي  في  يواجهها  التي  الصعوبات 

وصول الجنود من وإلى  المنخفض للطعام المقد م للجنود في القواعد العسكرية، وآليات  

 معسكراتهم، إلى جانب انخفاض رواتب الجنود. 

   خالصة واستنتاج

الد   القادة في كيان  رغم  نتنياهو وأركانه وعدد من  أبداها  التي  لخروج    االحتاللهشة 

و  الحكومة  الجيش ضد  من  للجدلالأصوات  المثير  الثلج    ، قانون  كرة  تدحرج  أن  إال 

بها   تسبب  التي  اآلثار  أن  القضائية  كشفت  "التعديالت  قانون  القوات " طرح  على 

احتوا على  الضعيفة  الحكومة  قدرة  من  أكبر  المؤقت  الكيان  في  ومع  ئه المسلحة   .

ف عن العمل وتعطيل  تهديد بالتوق  الو ،  الجيش االسرائيلي ة فيوحدات نخبوي   اعتراض

والعمالني   الميدانية  القيادة  الجيشدائرة  في  واضح    ،ة  الشرخ  مؤس  بدا  بين  سة صنع ا 

القرار السياسي الضعيفة المحيطة بنتنياهو وبين مؤسسة صناعة القرار االستراتيجي  

كوزير   الجيش  بقرار  المعنيون  السياسيون  يفلح  ولم  الجيش  المؤقت وهي  الكيان  في 

بة  د شع باستيعاب تمر    " "هرتسي هاليفي  س ورئيس أركانه المسي  ،  "يؤاف غالنت"   الدفاع

"األمان"  العسكرية  القرار   ،االستخبارات  وترشيد  صناعة  في  في  األكبر  الجسم 

العسكرية تمر    دوالتي تع  ،العسكري واالستراتيجي  المؤسسات  ا على الحكومة  د  أكثر 

وهاليفي    ع غالنتكما لم يستط،  "التعديالت القضائية"  في قضية االحتجاج على قانون 

ا  ي للجيش التي أظهرت رجحان  ة في الذراع الجو  القوي  ة  ف بحزم لمعالجة الهز  التصر  

  ، ت سالح الجو الذراع االستراتيجي للكيان المؤق   داخلة عامل انعدام الثقة ا في كف  كبير  

 .  ويد بطشه الطويلة وبين الحكومة

ابالتعاظم كما هي اآلن    يشفي الج  ةالخطوات االحتجاجي    إذا استمرت ا   تشك ل خطر  كبير 

 : عد ة لها أبعادو  عصب الكيان،  د ق بالجيش الذي يعكونها تتعل    المؤقت كيانعلى ال

   .وخطرها عليه  منها ما يتعلق بالجيش نفسه  -

 منها ما يتعلق بالجيل الجديد الذي يتجند للجيش.   -
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طلب  ي ت  ت أداء المهام ال في قدرته  االحتجاجات في صفوف الجيش ستؤثر عليه وعلى

  يكون؟  سمع من  وهذا ما يطرح عد ة تساؤالت:  لحالية،  ظل األزمة السياسية ا، في  منه 

التعليمات؟وم  يتلقى  سيتبع؟    َمن  قرار  إلى    وألي  ذلك سيؤدي  في  حدوث  كل  إرباك 

دوا  ن  الذين ج  خاصة في صفوف الجيل الجديد الذين يضم أغلب ضباط الميدان    ،أوساطه

ركان السابق كوخافي  للتحديثات التي أخضع لها الجيش في فترة رئاسة رئيس األ  اتطبيق  

  ، التي تعتمد على الجيش الذكي الصغيرو   ،بموجب خطته األركانية التشغيلية "تنوفا"

ذلك من إدخال وإدماج أعداد كبيرة من الضباط    يعنيه وما    ،وعلى الوحدات النخبوية 

يات التطوير على عامل االختصاص وعامل  عمل  ت زرك    إذ  ، حديثي السن في الجيش 

ر  ة التي حذ  هذه العقيدة القتالي    . ة العسكريةق على حساب عامل االنتماء والحرفي  التفو  

  خلقت حالة  "خبراء وباحثون عسكريون صهاينة من أنها ستنزع صفة "جيش الشعب 

الجيش أكا في  الدولة  يحكم  يعنيني كجندي من  أنتمي ألي طرف(، وال  ن من  )أنا ال 

 . ائي ا أو غيرهانقلب عليهم قض طرف آخر أو أي  المسؤولين الدينيين

  اتهم وطموح هم  بات لمصالح ة  دد في الوحدات النخبوي  اط الج  الضب  انتماء  وبالتالي، إن  

ال  ت ال خالل  تي  إال من  وحدتحقق  نفوذ  غيرها  همت اتعزيز  دون  ما    ،وإنجازاتها  وهذا 

ون  األمور فلكل اختصاص جيشه وحرمه وإنما يقاتل المحتج  ظهر أكثر في حال تفاقم  سي  

وهنا    .ا وال يعنيهم غيرهم من الوحداتاط والجنود ألنفسهم ووحداتهم حصر  من الضب  

وما يحصل في  قسام واألركان ليست موجودة اللغة الموحدة بين األ ذلك أن تكمن اآلفة 

ا عن غياب اللغة   خاص  صال  السلم حصل كثيرا  في الحرب حيث أفرد تقرير فينوغراد ف

الموحدة بين األركان والوحدات واالقسام المعنية وطالب بتوحيد اللغة والتدرب عليها  

 . في المستويين السياسي والعسكري

أي معركة  في   لعدو إن  االحتجاجات ستؤثر كذلك على التفكير المستقبلي لكيان ا  ، وعليه

مستقبلية أو  ستكون  ف  ،وشيكة  قيادتهكيف  ألوامر  الجندي  اندلعت  في   استجابة  حال 

 ب؟ الحر

له أن  بما  أصبح  طرف  و  كل  مناجز أ وجدتجيشه،  أن  الجيش  ء  بهذه  ت    ترفض  قاد 

ات والمعارك  يطرة وإدارة العملي  القيادة والس  يعني تفك ك عميق في  وهذا  ،  أو تلك  الطريقة

في  تجاوز هذه األزمة  جح في  جيش العدو لم ين  مع اإلشارة إلى أن  . في المراحل القادمة

ومجمل    .2021وحتى معركة سيف القدس عام    2006منذ حرب تموز    كافة،  حروبه 

يرانية ترتبط  السورية والعراقية واإل  الساحةعلى  "نجازاته في "المعركة بين الحروب  إ

إذا فرضت   سيكون حاله  فكيف  ، ب تجنيد موارد بشرية كبيرةة ال تتطل  ات موضعي  بعملي  

 ؟  على الكيان المؤقت  الحرب الكبرى


