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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 تقديم أطلس 

ضافة نوعية يف إشكل ي   ،فت حمدونةأر د.  املختص بالشأن اإلرسائييل عدهأهذا الكتاب الذي 

همية الكتاب يف أن  تكم    .والتي تعد العامود الفقري للدولة  ،نرش الوعي بمؤسسة االحتالل العسكرية

وجز  أو   ،وهو صاحب الهيمنة عىل القرار السيايس  ،قوى مؤسسة يف الدولةأهو    اإلرسائييلن الجيش  أ

منها القومي  أ مر الذي جعل الدولة اليهودية ترتكز يف اسرتاتيجية  ال   ؛نه جيش يمتلك دولةأما قيل عنه  

 . فرصلعىل التفكري فقط يف التهديدات دون النظر ل

ذلك من  الرغم  الداإف  ،عىل  للجبهة  وتهديدها  القوة  ومراكمة  املقاومة  تصاعد  خلية ن 

 اللبنانية والجنوبية راف عىل الساحتْي طمن خالل امتالك منظومة صواريخ مرتامية ال   ،لالحتالل

ن ذلك سيزيد من عرضة الجبهة  ل   ،مكنه استخدام كامل قوتهوضعت هذا الجيش يف مأزق ال ي    (؛غزة)

املقاومة  لنريان  قادر    ،الداخلية  يعد  لم  ثانية  ناحية  الربي   اومن  املواجهة  الساحات عىل  من  أي  يف  ة 

 .ن يعشقون املوت كما يحرص عدوهم عىل الحياةو الحقيقية التي تمرتس فيها مجاهد

الكتاب بي ثالث محاور رئيسة التي    :ولال ؛  جمع  مركبات املؤسسة العسكرية والقدرات 

من خالل الرتكيز عىل   ،درجة االنحطاط التي يتصف بها الجيش  :الثاني .  يمتلكها الكيان الغاصب

الصفات من  ال ك  ،العديد  بحياة  واالستهتار  والتحرش  صفوفه  ،برياءالرسقة  يف  االنتحار  . وكذلك 

ومناقشة جدية للقدرات التقنية الفائقة مقابل    ،رسائيل التي يحميها هكذا جيشإمستقبل  :  الثالث

 . بدىل ال إن القوة العسكرية ال تحمي الدول أص بواالستخال  الخالقي،السقوط 

ن أ مكن فهو كتاب ي   ،وسالسة لغته ،تميز الكتاب ببساطة الرتابط بي املواضيع دون تعقيد

للباحثي   اضافة ومرجع  إكما يشكل    ،م للشباب الذين ال يملكون الوقت الكثري للبحث يف هذا املجاليقد  

نجاز هذا عىل تفانيه وتسخري الوقت الكايف إل   ةفت حمدونأر   د.نشكر  اإلرسائيلية.  وطالب الدراسات  

؛  همية العلمية التي تضمنها الكتاب ونرش الوعي باالحتاللطلس لل أا منا يف مركز  وتقدير    ،الكتاب

 . يدي الجميعأا يف ا ليكون متوفر  ونرشه مجان    الوىل(الطبعة )قمنا بطباعته 

  
 مدير مركز أطلس للدراسات والبحوث

 اب . عبد الرحمن شهأ
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 الكاتب مقدمة

 املرتبة  يف ويأتي  الوسط، الرشق جيوش أقوى بي الخامسة املرتبة رسائييلاإل  الجيش يحتل

 465  بينهم  جندي  ألف  643  إىل  دولة االحتالل  يف  العسكرية  القوات  إجمايل  ويصل  ا،عاملي    20  رقم

 مقاتلة   241  بينها  حربية  طائرة   595  من  يةرسائيلاإل   الجوية  القوات  وتتكون  االحتياط،  قوات  يف  ألف

 مدرعة   500و  آالف  7و  دبابة  1650  الربية  القوات  هجومية، وتضم  طائرة  48  بينها  مروحية  128و

 الحربي  السطول  ويتكون  ،صواريخ   راجمة  100و  ميداني   مدفع  300و  الحركة  ذاتي   مدفع  650و

  عدد   دورية، ويصل  سفينة  48و  غواصات  5و  كورفيتات  4  بينها  بحرية  قطعة  65  من  رسائييلاإل 

 مطارا  42  و  رئيسية  موانئ   5  ولدى دولة االحتالل  سفينة  40  إىل  رسائييلاإل   التجاري  السطول  سفن

 من  احتياطي  الدولة   هذه  ولدى  دوالر،  مليون  600و  مليار  16  إىل  الجيش  ميزانية  الخدمة، وتصل  يف

  770و  ألف  20  نحو  عىل  االحتالل  دولة  وتسيطر  .دوالر   مليار  113  إىل  يصل  والذهب  الجنبية  العمالت

 . كيلومرت ألف يتجاوز طولها مشرتكة  وحدود 273 بطول سواحل ولديها مربعا، كيلومرتا

معلومات قد تختلف و   يةرسائيلاإل   " يومالرسائيل  "إ  التي نرشتها صحيفة  -هذه املعلومات  

قد تكون غائبة يف كثري من   -  محتوى الكتاب  يفعنها لنسبتها إىل مصادر أخرى مختلفة قد تصادفنا  

لتقديم    دفعني   الذي، المر  العربي حتى داخل املؤسسات المنية عىل املستوى    االحتالل  الحيان عن

   .، مع مالحقة التطورات واملستجداتتواضعهاهذه الدراسة عىل 

بعنارص   واملختصي  الخرباء  الدراسة هو وضع  من  الكيان رغم   التحديوالهدف  مع هذا 

 ،كونها للسف تسري بوترية رسيعة لصالحه  ،مرارة املقارنة واتساع الفجوة العسكرية والتكنلوجية 

والجدية    الذيالمر   للمسؤولية  المنية    ،واإلدراك  والوعي يحتاج  املستويات  كل  عىل  للمستجدات 

 . كرية والعس 

أن قضية المن بمفهومه   " كتابه املهم "العلم والسيطرة  يفوكما يقول الباحث أحمد شعبان  

العقيدة   يفيكاد يتسع لكى يشمل كل المور والقضايا تحتل موقعا  محوريا     والذيالواسع والشامل  

العسكرية   صلب العقيدة  يفوىف سلم أولويات " الدولة " بكل مستوياتها وعىل نحو خاص    الصهيونية

واملكرسة  المن    ،املوروثة  تحقيق  كلي  اعتماد    الصهيوني ويعتمد  التميز  ا  توافر عنرص   النوعي ا عىل 

العرب التفوق    ،املطلق عىل  املبنى عىل  التميز   يف الوجود وال سيما    مناحي كل    يف  ،لوجي و التكنهذا 

 . العسكرياملجال 



 

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| 

 

 

 

 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 رسائيلإل   "البد    بتعبري جىل حي قال  زئيف شيف عن هذا املبدأ  االسرتاتيجي وقد عرب املحلل 

والتزود بأحدث ما أنتجته التكنلوجيا العسكرية لبناء قوة    ،من التحصن بمناعة عسكرية متطورة

بحيث   ،وضمان دحر العدو برضبة ثانية أقوى إن لم يفلح معه الردع  ،املنطقة  يف ردع ال تضاهى  

 ".إرسائيلتحسم املعركة لصالح 

 رسائييل اإل والجيش    ،القومي عن نظرية المن   اعام    اتعريف    سأقدم  ،الدراسة املتجددةيف هذه  

ية له  ،وشيفرته الخالقية وقيادة  ،الدويلومكانة دولة االحتالل عسكريا عىل املستوى    ،وامليزانية الرس 

رة القوات  من قد  رسائييلاإل وهيكلية الجيش    ،والرتب العسكرية   ،وقانون التجنيد  ،الجبهة الداخلية

التكنلوجية  ، البحرية  ،الجوية   ، الربية الكيماوية   ،السايرب  وشبكة  واالمكانيات  والوحدات   ،والسلحة 

   .والخاتمة ،يةرسائيلوجوانب الضعف يف القدرات العسكرية اإل  ، رسائييلالخاصة يف الجيش اإل 

رسالة أكاديمية منهجية وتفصيلية بخصوص   للقارئأقدم    أننيبوىف الحقيقة أنا ال أزعم  

  ، مجرد دراسة بانورامية مسحية عامة  هي بل    ،يمتلكها   التي الهيكلية والقدرة العسكرية وقوة الردع  

اإل  للقضايا  الشخصية  للمتابعة  وبعض  رسائيلتستند  والعربية  العربية  املواقع  عىل  واملستجدات  ية 

 . املصادر املتخصصة 

" يف سياق الدراسة أتت ضمن رسائييللمة "إرسائيل" أو "الجيش اإل أن ذكر كعىل    كما وأؤكد

املختصي  عىل  وأتمنى  االستيطاني"،  الصهيوني  "الكيان  إال  الكاتب  ذهن  يف  تعنى  وال  االقتباس 

الفائدة   لتحقيق  املستطاع  قدر  بها  والتوسع  الدراسة  والبناء عىل هذه  االعتماد  والخرباء  والباحثي 

 . ية إن وفقت فالتوفيق من الله، وان قرصت فهو من نفس ويف النها .املرجوة
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 نظرية األمن القوميالباب األول: الجيش يف 

اإل  القومي  المن  مفهوم  كون رسائييلاعتمد  وعىل  الصهيونية،  املبادئ  عىل  كبري  بشكل   

وإلغاء   شعب،  محل  برشية  كتلة  نقل  عىل  قائم  استيطاني،  مرشوع  الصهيوني  تاريخه  املرشوع 

واالستيالء عىل أرضه، ولعب ذلك دور كبري يف صياغة الكثري من املفاهيم، التي تشكل ركائز نظرية  

يف "تهديد مستمر"، ويف رصاع "شبه أزيل" مع   إرسائيل، حيث قاعدة وجود  رسائييلالمن القومي اإل 

 العرب، لذلك فإنها تعمل بناء عىل قاعدة "نكون أو ال نكون".

 من نظرية "أرض بال شعب، لشعب بال أرض"، رسائييلالمن القومي اإل وينطلق مفهوم  

ية تنطلق من إنكار رسائيلومن ثم فإذا وجد هذا الشعب فالبد أن يغيب، ولذلك فإن نظرية المن اإل 

المن  لنظرية  أسايس  هدف  هو  وإضعافهم  العرب  ردع  أن  أي  العربي،  والوجود  العربي  الزمان 

 ية. رسائيلاإل 

تستهدف اإل   وال  القومي  المن  دبلوماسية رسائييلنظرية  ضمانات  عرب  المن  تحقيق   

القادرة عىل تجسيد نظرية   إرسائيلوسياسية فقط، وإنما عرب إيجاد الوسائل العملية الداخلية لدى  

يف مرحلة، ويف أخرى يضمن تحقيق  رسائيلالمن، ويتجسد ذلك يف جيش قوي، يشكل سياج أمني إل 

 عىل  رسائييلوتقوم نظرية المن القومي اإل   ،(1) ة عىل التوسع يف الرض العربية  نظرية المن القائم

 خمس مرتكزات اسرتاتيجية رئيسية: 

 : أمن القاعدة )تهويد الرض والسكان( 

ا هو إقامة دولة يهودية نقية، لذلك فإن نظرية المن القومي   كان الهدف الصهيوني دائم 

أرض وشعب فلسطي بالكامل، وهي بذلك تعترب الخطر الديموغرايف  ية ترتكز عىل تهويد  رسائيلاإل 

 رسائييل من التهديدات التي تعرتض المن القومي اإل 

 : إقامة مجتمع عسكري 

 عن النقص الديموغرايف، وعدم استطاعتها إقامة جيش عامل كبري.  إرسائيلوذلك لتعويض 

 

 
 https://yisraelnow.comن،  موقع إرسائيل ال  ( أحمد بالل:1)

https://yisraelnow.com/
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 : القدرة عىل الردع الشامل

القومي  المن  مفهوم  يقوم  القوة رسائييلاإل   حيث  نظرية  وعىل  التام،  االستعداد  مبدأ  عىل   

ا وقوي ا يحمي   ا منيع  ويمنع الدول العربية من القيام بأي    إرسائيلالكاملة الضاربة، التي تشكل سد 

إل  الجغرافية  الرقعة  توسيع  يف  القوة  هذه  استخدام  ا  أيض  لها،  وتأمي    رسائيلتهديد  االحتالل  عرب 

 االستيطان. 

 :الحرب القصرية خارج الحدود

ا للقيود البرشية واالقتصادية التي تعاني   أي حتمية إنهاء املعركة يف أقرص وقت ممكن، نظر 

 إرسائيل ، وحتى ال يتأثر قلب  إرسائيل، إضافة إىل رسعة نقلها لرض العدو لقلة عمق  إرسائيلمنها  

 ذو الكثافة السكانية واالقتصادية.

 : أمن العالقة مع املركز )الواليات املتحدة(

 عىل مبدأ االحتماء واالعتماد عىل كل مركز دويل يشكل رسائييلتقوم نظرية المن القومي اإل 

هذه   إرسائيلقوة عظمى، وأن ترتبط معه بمصالح قوية ومعقدة، وقد بدأت الحركة الصهيونية ثم  

االنتقال بالعالقة إىل أملانيا، ثم الواليات املتحدة، وها هي تنتقل    ية يف عالقتها بربيطانيا، ثماالسرتاتيج

 الن لجعل الصي هي املركز الذي تعتمد عليه. 

 : المن اإلقليمي 

اإل  القومي  المن  أمن  رسائييلوتقوم نظرية  ا عىل تعزيز  أيض  اإلقليمي، من خالل   إرسائيل 

ية مجتمعة، سواء عسكري ا أو اقتصادي ا، وقطع الطريق عىل هذه الدول لعدم  التفوق عىل الدول العرب

 . (2)  تحسي مواقعها

  

 
 ( املصدر نفسه2)
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وقام زعماء االحتالل   القومي كباحث أجد أن هنالك بعض املتغريات أثرت عىل نظرية المن  

لم تعد واقعية  (الحرب القصرية خارج الحدود)عىل سبيل املثال ال الحرص  ،بتغيري االسرتاتيجية بها

وأثرت عىل مجمل حياة املدن والسكان    ،يف ظل حدوث حروب مست بشكل مبارش بالجبهة الداخلية 

  2014من خمسي يوما  كحرب  كثرفمن الحروب امتدت ل  ،وىف قضية الحروب القصرية أيضا   ،فيها

ة ولكنها غري رغم أنها كانت مع حركات مقاومة استخدمت صواريخ يف غالبيتها محلية الصنع موجه 

اإلقليم  ،دقيقة بالتعامل مع  له عالقة  آخر  والن    ،عدائي الذى صنف سابقا  بوسط    ،وهنالك متغري 

المن   واملنفعة    القومي ضمن نظرية  التعايش  أطار  السالم يف  التطبيع وعمليات  التوجه معه نحو 

املنطقة عىل الصعيد   يف  الرياديوالدور    العسكري املشرتكة مع الحفاظ الكامل عىل الردع والتفوق  

 . والعسكري والثقايف واالقتصادي السيايس

 

 :  رسائييلالشيفرة األخالقية للجيش اإل أوالا

نصف اخالقية   كثرمقاال بعنوان "الجيش ال   ،(3)يف الخامس من نيسان نرش ابراهام بورغ  

 ليس جيشا اخالقيا، وأضاف رسائييليف العالم"، وقد كان ذلك لهدف واضح هو القول إن الجيش اإل 

 وسطحية. " هي دولة بلطجية وقاسية وإمربيالية إرسائيل

"، من البداية يقول بورغ   (4)خالقية يف العالم  أ  كثر هو الجيش ال رسائييلمقولة "الجيش اإل 

ليس    القول،التشكيك يف هذا    أطلب"  يتم عن طريق    أكثرالجيش  الدولة، وتشغيله  يد  أداة يف  من 

لن طريقة تحقيق السيادة مملوءة بنوايا مرفوضة   الساس،سياسة الحكومة، والحكومة فاسدة من 

الـ   حرب  وجرائم  اخالقية  غري  وأ   )مثل  1948وافعال  خزعة  خربة  واللد قصة  الطنطورة  حداث 

 وحتى االستخدام املرفوض يف الجيش لي هدف ايديولوجي آخر.  وغريها(

 
ا للكنيست حاصل عىل شهادة العلوم االجتماعية يف الجامعة العربية بالقدس، عمل رئيس   ،19/1/1955 ( مواليد 3)

املفتوح، ومستشار  ، وعمل رئيس  "العمل"أثناء عضويته يف حزب    اإلرسائييل الخارجية،    اا "لبيت همدراش"  لوزير 

ق الجديد إلرسائيل، ويف  ، وعضو إدارة الصندو 1988ا لشؤون يهود الشتات، وعمل يف هذا املنصب حتى  ومستشار  

 وعمل يف غالبية لجان الكنيست.  انتخب ملنصب رئيس الوكالة اليهودية والهستدروت الصهيونية، 1995عام 

 بقلم: ابراهام بورغ  "،( "هآرتس4)
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خالقية، وحينما تطلق هذه املكنسة فإن هذا  أغري    إصبعصبع عىل الزناد لدى الجيش هي  اإل 

نفعل طالق غري اخالقي، باختصار: القلب يريد أن يؤمن بأننا ما زلنا رحيمي أبناء رحماء، وأننا ال  اإل 

بالخرين ما فعلوه بنا، لكن الواقع يشري اىل أن هذه ليست التوراة اليهودية السياسية يف الوقت الحايل، 

  كذلك وال يمكن أن يكون  ،اخالقية يف العالم كثر ليس الجيش ال رسائييلواالستنتاج هو أن الجيش اإل 

(5) . 

غازيت   شلومو  يطرحه" ويقول  التي  االنتقادات  عىل  بورغ  لسياسة  أوافق   إرسائيل ا 

تتوقف ال  التي  العنيفة  واملواجهة  آخر  شعب  عىل  السيطرة  تعبرياتها  أحد  من  التي  ،  " االحتاللية، 

جراء بحث للمقارنة عىل مدى السني من اجل تحديد مستوى اخالقية  إ وحسب اقوال بورغ، لم يتم  

 . (6)  قياسا مع جيوش أخرى رسائييلالجيش اإل 

عي العاصفة هو النائب العسكري الرئيس، اللواء عفروني واملدعي  الرجل الذي يوجد يف  

قال عفروني  فاللواء  اليعيزر،  بن  اودي  العقيد  الرئيس،  الجيش   العسكري  اقول:  تسمعوني  "لن 

ويرفض تبني الشعار الذي اتخذه رئيس االركان    ،اخالقية يف العالم"   كثر هو الجيش ال رسائييلاإل 

اال  القيادة شاؤول موفاز يف بداية  الثانية وتكرر منذئذ وكأنه توراة من سيناء، عىل لسان  نتفاضة 

 .(7) العليا يف الجيش ويف الحكم 

، من حزب مريتس اليساري املحارب (8)   رسيدويقول عضو الكنيست، والوزير السابق يويس  

الحديث عن    أصبحأن الجيش "أفلس من الناحية االخالقية، وقد  بقال    والذيقبل وفاته من اليمي،  

 . (9) طهارة السالح والقيم مهزلة" 

 
 ( نفس املصدر5)

   https://ar.wikipedia.org :( ويكبيديا6)

 عاموس هرئيل وآخرين  "،هآرتس"( 7)

( سيايس، صحفي، كاتب وشاعر إرسائييل. كان عضو كنيست  2015ديسمرب    4  -  1940أكتوبر    23(يويس رسيد )8)

ات  حزب العمل، راتس ومريتس، ووزير يف ثالث حكومات. باإلضافة إىل ذلك، شغل منصب وزير التعليم   عنتسع مر 

للمعارضة )2000-1999ملدة عام واحد ) السياسي ة تعامل بشكل  (. كجزء من نش2003-2001( وكقائد  اطاته 

اع اإلرسائييل الفلسطيني والن ضال ضد اإلكراه الديني، وكان ومن زعماء اليسار اإلرسائييل.  مكث ف مع قضي ة الرص 

 https://www.arab48.com: 48( موقع عرب 9)
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الجيش  بوأعتقد   رئيس  رسائييلاإل أن  من  بقرار  تأسيسه  املؤقتة منذ  بن  الحكومة  دافيد 

مليشيات   الهاجاناه ميليشيات باتحاد  1948مايو    26يف   غوريون إىل  باإلضافة  الساس  كحجر 

إرهابية شترينوال كالرجون صهيونية أخرى بنيت عقيدته عىل سياسة    ،واللواتي صنفتا منظمات 

الردع واملزيد من استخدام القوة واالرهاب وجرائم الحرب وانتشار املخدرات واالغتصاب والرسقة يف 

 .صفوف جنوده

 

 ا واملكانة الدولية عسكريا  إرسائيل ثانياا:

مكانتها كأكرب دولة مصدرة للسلحة لجميع أنحاء   رسائييلاإل ا دولة االحتالل  عززت مؤخر  

الرشكات  صادرات  ارتفعت  فيما  السلحة،  تصدير  يف  عامليا  السابعة  املرتبة  احتلت  حيث  العالم، 

ولوحظت صفقات    ،% عىل مدار الخمس سنوات املاضية55ية لصناعات السلحة بحوايل  رسائيلاإل 

والطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدبابات   بيع السلحة، من أنواع "صواريخ الدفاع الجوي

 ".وغريها

 إرسائيل باملقابل، وفيما يتعلق باسترياد دولة االحتالل للسلحة من الدول الجنبية، تحتل  

إذ زادت    17املرتبة   العالم،  الخمس    125وارداتها من السلحة بنسبة    إرسائيليف  السنوات  % يف 

لسابقة لها، ويتسدل من تقرير املعهد أن الواليات املتحدة مسؤولة  الخرية مقارنة بالسنوات الخمس ا

 ،  رسائيل% من واردات السلحة إل 30كما أن أملانيا توفر  ،% من هذا السالح 60عن 

وصف الكاتب يعقوب كاتس، رئيس تحرير صحيفة "جريوساليم بوست"، وأمري بوخبوط 

لت  املحلل العسكري ملوقع والال اإلخباري العربي، يف   ة    إرسائيلالكتاب الجديد لهما "كيف تحو  لقو 

؟"، ويشري الكتاب إىل أن    واحدة من ست دول كربى يف   إرسائيلعظمى يف مجال التطوير العسكري 

صد رت    2007% من إجمايل  صادراتها السنوية، ومنذ بداية  10مجال تصدير السالح الذي يشك ل  

ية التي رسائيل، سجلت الرشكات المنية اإل 2012عام    مليار دوالر، ويف  6.5أسلحة قيمتها    إرسائيل

ا قياسي ا بتصدير أسلحة وصلت قيمتها إىل    مليار دوالر أمريكي.   7.5بلغ عددها آنذاك ألف رشكة، رقم 

تعتمد اليوم عىل صادراتها من اإللكرتونيات والجهزة الطبية، والبحث   إرسائيلويضيف إن   

املتعلقة بمنظوم أنتجها  العلمي والتطوير  التي  السالح والتكنلوجية  أقمار  إرسائيلات  ، ومن بينها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86
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صناعية، ومنظومات دفاعية مضادة للصواريخ، ومنظومة معطف الريح املخصصة لحماية الدبابات  

 املدرعة، والطائرات دون طيار؛ بأنواعها سواء املخصصة لالستطالع أو الهجومي ة. 

م االستجابة للتحديات المنية وي قر  الكتاب أن  العنرص البرشي يظل يف   النهاية هو من يقد 

صحة استنتاجهم أن  رئيس أركان جيش االحتالل   خبوط عىلو ، ويدلل كاتس وبإرسائيل التي تواجه 

ا بسحب الدبابات املدرعة من امليدان   (كان ضابط ا وقتها)الحايل، أصدر خالل االنتفاضة الثانية   أمر 

ب االنتصار يف املعركة بواسطة بندقية     ايزنكوت"، حيث كان    F16وليس بطائرة    M16لن ه "يتوج 

يؤمن أن ه باإلمكان تحقيق الردع بواسطة استعداد الجنود للمخاطرة بحياتهم. فالتكنولوجيا ومهما  

ة، لكن العنرص البرشي يلعب الدور  الهم.   كانت مهم 

ليسوا وحدهم بل يجب   ايزنكوتويضيف كاتس وبوخبوط أن  العنرص البرشى يف نظرية  

ا من  أن يدعموا بشكل مبارش بالطائرات بدون طيار، واستخدام وسائل جمع معلومات متطورة جد 

أساليب توجيه وتشغيل جواسيس عىل الرض   إىل استخدام  اتجاهات، باإلضافة  إىل   باإلضافةعدة 

ع الجنود عىل الرض الذيتفوق التكنولوجي االستخباري، عنرص ال  .يشج 

 

ا دفاعي ا للجيش ال  إرسائيل  ي مريكتبيع نظام 

ي، بصفقة مريكية بيع نظام "ترويف" العسكري للجيش ال رسائيلتعتزم رشكة "رفائيل" اإل 

ر قيمتها بـ  التجاري "كالكاليست".املوقع اإللكرتوني  مليون دوالر، وفق ما أفاد به 500 تقد 

اإل  "رفائيل"  رشكة  طورته  الذي  "ترويف"  من  رسائيلنظام  املدرعة  للمركبات  الحماية  ر  يوف  ية 

 . الصواريخ وقذائف الهاون 

ال  الجيش  طلب  فقد  الخرب،  نرش  الذي  املوقع  يف مريكوبحسب  الحماية  نظام  وحدات  ي 

بمبلغ   املايض  العام  من  يونيو  دوالر    193حزيران/  ومن مريكأمليون  ابرامز،  دبابات  لحماية  ي 

 املتوقع أن يزيد الطلب مع ازدياد عدد الدبابات التي يعتزم حمايتها. 

ال  الجيش  لتزويد  أخرى  مع رشكات  "رفائيل"  تتنافس رشكة  ذلك،  إىل  ي  مريك باإلضافة 

 بنسخة خفيفة من نظام ترويف، لناقالت الجنود املدرعة براديل وسرتايكر. 
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   إرسائيلللسلحة خارج ية إرسائيلمصانع 

أن تقيم مصانع أسلحة يف    تعتزمبل    ،دولة االحتالل من صناعة السالح يف كيانها  لم تكتف  

ولقد ورد أن "عاموس    ،ي أمريكمليون دوالر    50دول خارجية كالفلبي، وذلك باستثمار ما قيمته  

ع إعالن أولي ا بهذا الشأن مع رئيس  رسائيلغوالن"، رئيس مجلس إدارة رشكة "سيلفر شادو" اإل  ية، وق 

مجلس إدارة رشكة "رايو لومينار" الفلبينية، أوغستو غاماشو، ومذكرة التفاهم تتحدث عن تصنيع 

 . وتجميع السلحة النارية والذخائر والتدريب

 

 قانون التجنيدثالثاا: 

وت ستثنى من الخدمة   ،سنة  18إلزامية لكل ذكر أو أنثى فوق    إرسائيلالخدمة العسكرية يف  

)املدارس  اليشيفات  وطالب  واملسيحيي  املسلمي  العرب  بينها  من  املجموعات  بعض  اإللزامية 

الدينية( ال  ،اليهودية  أغلبية عرب  أن  املتشددي  48ويعني ذلك  أغلبية  اليهودية وكذلك  الديانة  ن يف 

  يفحال التواصل    يفوىف النهاية يصمم له ملف يؤثر عىل مستقبله ومكانته    ،بعدة مراحل  ديم" ي"الحر 

التجنيد العمل حتى بعد  البداية يقدم أوراق ثبوبتة وأحوال شخصية ويسجل استمارة   ،هذا  ففي 

من لجنة "   أكثرثم يمر عىل  ثم يمر عىل لجنة أطباء فيقوموا بفحصه الشامل " كمسيون "  ،الجيش

ومقابالت شخصية " وفحص القدرة الصحية والنفسية والعقلية ومستوى الذكاء ورسعة البديهة 

خرى والهم موضوع الثقة المنية المر أ" و   flatfootواملالئمة العسكرية من الطول والوزن والقدم"  

 .  رسى خاص به يف وزارة الدفاع ملف يفالذى يحفظ بتقييم شامل 

اإل  الدرزية من حملة الجنسية  الطائفة  بل وقد   ،رسائييل ية يف الجيش اإل رسائيلوقد خدمت 

يون العرب رسائيل وي ستثنى كذلك اإل رسائييلارتقى بعض الدروز املراتب العليا يف صفوف الجيش اإل 

ع مفتوح لهم، حيث تكون أغلبية املتطوعي العرب من البدو  من الخدمة اإللزامية إال أن باب التطو 

 . شخص سنويا فقط 400و 200ومع هذا فعدد املتطوعي البدو قليل ويرتاوح بي 

ا  إذا ما تم  فرزهم يف أماكن قتالية، بينمرسائييلسنوات يف الجيش اإل  3يخدم املجندون فرتة 

 ومنذتخدم النساء فرتة سنتي إن لم ي فرزن يف أماكن قتالية واقترص عملهن  عىل العمال املساندة  

ويسمح للنساء الخدمة يف الوحدات القتالية إذا عربن عن إرادتهن بذلك وإذا وافقت عىل   2000العام  

 سنوات. 3التجنيد ملدة 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

قتالية من الناحية الصحية أو لسباب يف حاالت كثرية يقيض الجنود غري الصالحي للخدمة ال

املدارس  املعلمي يف  مساعدة  مثل  الجمهور،  لصالح  مدنية  ذات طبيعة  أعمال  يف  أخرى خدماتهم 

وهناك أيضا خدمة وطنية مدنية خارج   ،الحكومية، العمل يف إذاعة الجيش "غاليه تساهل" وغريها

غري أن هناك   رية وهي خدمة تطوعيةنطاق الجيش وهي مفتوحة أمام املعفيي من الخدمة العسك

القتالية لي سبب كان. ومن أشد  العسكرية  الخدمة  إلزامية لكل من يعفى من  اقرتاحات لجعلها 

 ".48 املعارضي لهذه االقرتاحات هم اليهود املتدينون املتشددون بالدين والفلسطينيون "عرب

 

ا:   الرتب العسكرية يف الجيشرابعا

قائد أركان الجيش  ،وهي رتبة قائد الركان :  هي رتبة فريقرسائييلأكرب رتبة يف الجيش اإل  

الحايل هو غادي  رسائييلاإل  الـ  ايزنكوت  الركان  قائد  ، وكان يعكوف 21، من أصل مغربي، وهو 

 . رسائييلدوري أول قائد أركان يف للجيش اإل 

 – عقيد    – مقدم    –رائد    –نقيب    –م أول  مالز   –مالزم    : هي رسائييلوالرتب يف الجيش اإل   

 . فريق –لواء  –عميد 

 رتبة فريق ال يحملها اال شخص واحد يف الدولة وهو رئيس هيئة الركان.  :مالحظة
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 اإلرسائييليكلية الجيش الباب الثاني: ه

 : تعريف عام

  -  לישראל  ההגנה  צבא أو )بالعربية:  رسائييلجيش الدفاع اإل   -ي ا  إرسائيلاالسم املعتمد  

تساهل( هي التسمية الرسمية للجيش بكامله "سالح الرب، وسالح الطريان وسالح البحرية   ל" צה

وثقافية داخلية وغريها حيث   ،ية" رسائيلاإل  إعالمية وسياسية  أهداف  تأتي ضمن  "الدفاع"  وكلمة 

 الصهيوني وقد تأسس الجيش    ،استبعاد صفة االعتداء عىل الغري والحفاظ عىل المن املرشوع للكيان

ا من اإلعالن الرسمي لقيام "دولة    12بعد   " بأمر صدر عن رئيس الحكومة املؤقتة يف إرسائيليوم 

 . 1948و )أيار( ماي 26

ترسيخ مكانة الجيش وأهدافه يف   الصهيوني قررت الكنيست    ،1976مارس )آذار(    31يف  

"قانون أسايس" حيث يوضح خضوع الجيش لوامر الحكومة والحظر عىل قيام قوٍة مسلحة بديلة 

 له. 

السياق   هذا  بالجيش  الذيوىف  مقارنة  االحتالل  كيان  ديموغرافية  أورد  يربط   موقع  فقد 

مؤكدا    ،رسائييلاإل   للجيش  العسكري  والعتاد  البرشية  القوة  ترصد  أرقام  ي مريكال "  بور  فري  غلوبال" 

عدد العام    أن  يف  االحتالل  كيان    منهم   ،نسمة   ألف  150و  مليون  9  إىل  وصل  2021سكان 

 نسمة،   ماليي  3  العسكرية  للخدمة  يصلحون  من  عدد  ويصل  ،٪74  بنسبة  يهودي  مليون6.806

فيما   ،االحتياط  قوات   يف  ألف  550  بينهم  جندي   ألف  718  رسائييلاإل   الجيش  جنود   عدد   إجمايل  ويصل

 دوالر.  مليار 15.5 الجيش إىل ميزانية تصل

 ـب  ي مريكال "  بور  فري  غلوبال"  قدرها موقع  التي الجيش    أن ميزانيةبكباحث    اعتقاديمع  

ال   لجيش االحتالل لنهية الرسمية رسائيلامليزانية العسكرية اإل دوالر غري دقيقة كون أن  مليار 15.5

ية وفقا ملا   توجد أي جهة او شخص خارج أسوار وزارة الجيش يعلم تماما حجم هذه امليزانية الرس 

 كشفه موقع "كلكلست" االقتصادي الناطق بالعربية.

التي   امليزانية  أن  اخرى  ونشاطات  أعمال  وعرب  عديدة  مصادر  من  الشهادات  وكشفت 

تها وصادقت عليها الكنيست،  تترصف بها وزارة الجيش بشكل يومي ودائم ليست امليزانية التي اقر 

بل تضخم وزارة الجيش امليزانية املصادق عليها وتترصف بميزانية اكرب بكثري من الرسمية املعلن  

لك عرب ميزانية رسية خاصة يطلقون عليها اسم "ميزانية التعاقدات" تلك امليزانية التي ال عنها وذ
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

يف   أي شخص  استخدام   إرسائيليعلم  فكرتها عىل  وتقوم  عنها،  الجيش شيئا  وزارة  مبنى  خارج 

الجيش لجزء من امليزانيات املخصصة "لزيادة قوته وعظمته العسكرية وعمليات املالئمة املستقبلية" 

 . من مرة خالل تعامله مع "متعاقدون" ما يعني تضخم امليزانية العسكرية  أكثر

الوزارة  الركان ورئيس قسم امليزانية يف  املايل لرئيس  املهمة الساسية للمستشار  وتتمثل 

التأكد من وجود ما يكفي من أموال يف حساب وزارة الجيش يف كل لحظة وحي بما يسمح بتمويل 

ت" الرسية بشكل سلس ويومي وهذه االمر يتم من خالل فرضيات إحصائية تقوم  "ميزانية التعاقدا

عىل حساب رسعة ووترية تنفيذ املشاريع بالقياس عىل رسعة تنفيذ مشاريع سابقة حتى يتوصلوا  

اىل تصور معي عن وترية تنفيذ املشاريع املشابهة يف املستقبل وعىل أساس هذه الفرضيات تضخم 

يتها الصلية لتصل اىل حدود "ميزانية التعاقدات" وهي امليزانية التي يتم اتخاذ وزارة الجيش ميزان

 القرارات عىل أساسها ووفقا لها وليس عىل أساس امليزانية التي صادقت عليها الكنيست. 

بي وزارتي الجيش واملالية اطلق وزير   2010ويف أعقاب اتفاق" الشفافية" الذي وقع عام  

تاينتس" ترصيحات احتفالية تنم عن الفرح والشعر بالنرص كون وزارته ستقتحم املالية يف حينه " ش

مليار شيكل سنويا لكن    2دفاتر حسابات وزارة الجيش املغلقة والرسية ما سيوفر حسب اعتقاده  

الترصيحات يشء والواقع شيئا اخر فقد منحت وزارة الجيش وزارة املالية نقطة ربط محوسبة لكن  

عىل جميع البيانات واملعطيات والرقام فعىل سبيل املثال   باالطالعسمح لوزارة املالية  هذه النقطة لم ت

 . لم يكن بمقدور وزارة املالية معرفة حجم وقيمة ميزانية " التعاقدات" 

الجديد فقد تحدى عىل سبيل املثال فقد   بالمروتصور وجود ميزانية عسكرية رسية ليس  

ية أن  إرسائيلأي جهة    21/1/2009يديعوت احرونوت " يوم    تحدى امللحق االقتصادي لصحيفة " 

أو أن تنرش امليزانية الحقيقية   2009تدعي العلم وجه اليقي الحجم الحقيقي مليزانية الجيش لعام  

 .2012-2011للعوام 

 

 :  ية رسائيل قيادة الجبهة الداخلية اإل أوالا

ئت يف أعقاب حرب وتتعامل مع الدفاع املدني وأنش    ،1992 أنشئت يف عام  رسائييلقيادة يف الجيش اإل 

 . ا لهما كبري  يون تهديد  رسائيلالخليج، والتي اعتربها اإل 
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 وحدات الجبهة الداخلية: 

 ضد سقوط صواريخ ذرية وبيولوجية وكيماوية.  -كتائب "اباح"  .1

 كتائب بلوغ ودورها كشف وتمييز وغسل أماكن رضب السلحة.   .2

 دورها إنقاذ محارصين من مباني يف حالة الطوارئ.  -كتائب إنقاذ  .3

والخارج بصورة   إرسائيلمهمة الوحدة هي تنفيذ عمليات إنقاذ خاصة يف    -  وحدة اإلنقاذ الرضية  .4

 روتينية ويف حاالت الطوارئ. 

 تي يتم فيها تدريس جميع مواضيع اإلنقاذ ووحدات تحديد الضحايا. مدرسة اإلنقاذ وال .5

الطوارئ   .6 السكان وتجهيزهم لحاالت  واقية عىل  أقنعة  توزيع  السكان هي مسئولة عن  وحدات 

 وكذلك منح مساعدات يف حاالت الطوارئ. 

القتىل  .7 اإل -دوائر جمع جثث  كتائب  الرضية ومن  اإلنقاذ  التي  تشكل جزءا هاما من وحدة  نقاذ 

 ودورها العثور وإنقاذ وجمع جثث القتىل من النقاض.  

 

 القوات الربيةثانياا: 

وقد تكونت من املرياث العسكري للمنظمات   ،1948يف العام    إرسائيلتأسست منذ قيام دولة  

والرجوان وغريها" ومن  والليحى  وااليتسل  "الهاجنا وشترين  الدولة  قبل  ما  التي عملت  اليهودية 

ومن صفقات    ،املكونات العسكرية للجيش الربيطاني الذي ترك ما ترك من إمكانيات قبل الرحيل

عهد االنتداب وتم تهريبها من البحر عرب الهجرة  السلحة التي تم عقدها فرتة اليشوف اليهودي يف  

اليهودية  والوكالة  الصهيونية  الحركة  بمساعدة  الهجرة    اليهودية  سفن  عرب  لفلسطي  ووصلت 

وتم تطوير هذه القوات الربية بشكل كبري ورسيع وملحوظ ومتطور بعد قيام الدولة عرب   ،اليهودية

ال  املتحدة  الواليات  رأسهم  وعىل  الحلفاء  التجارية مريكدعم  السلحة  صفقات  وعرب  وأوروبا  ية 

اإل  العسكرية  اإل   ،يةرسائيلوالصناعة  الجيش  موضوع  نتناول  القوات رسائييلوعندما  عن  فنتحدث   

ية ومعداتها  رسائيلالربية كونها قوام الجيش والعمود الفقري واملركزي له ومكونات القوات الربية اإل 

 :وقواها البرشية هي 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 + قوات االحتياط = مجموع القوات الربية   القوات العاملة

 جندي  521.000جندي =  380.000جندي +  141.000

 : وتضم القوات الربية 

 دبابة موزعة كالتي: 3.910مجموعها  MBTsدبابات القتال الرئيسية 

 يةإرسائيلدبابة صناعة  1450عددها Mk I، II، III، IVمن طرازات  Merkavaدبابات  -

 إرسائييلدبابة تطوير  1400عددها  A3، Magash7من طرازات  M60دبابات  -

 إرسائييل دبابة تطوير  200عددها  A5من طراز  M48دبابات  -

 860مطورة عددها  Centurionدبابات  -

 

 مركبة موزعة كالتي: 6.780ناقالت جند وعربات قتال مدرعة مجموعها 

 ناقلة 200( عددها T-55 )مطورة عن الدبابة Achzaritناقالت  -

 ناقلة مطورة  5.500عددها  M113ناقالت  -

 ناقلة 280( عددها Centurion)مطورة عن الدبابة  Nagmachonناقالت  -

 800عددها  M2/M3ناقالت نصف مجنزرة  -

 

 مدرعة موزعة كالتي: 413مركبات مدرعة خفيفة مجموعه 

 مركبة 30)تركية( عددها  Akrepمركبات  -

 مركبة 180ية( عددها أمريك) M114مركبات  -

 مركبة 100ية( عددها إرسائيل) Ze'evمركبات  -

 مركبة  103)أملانية( عددها  Dingoمركبات  -
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 قطعة موزعة كالتي: 896قطع املدفعية ذاتية الحركة مجموعه 

 قطعة 36ية( عددها أمريك) M110 203mmمدفعية  -

 قطعة 140دها ية( عدأمريك) M107 175mmمدفعية  -

 قطعة 600( عددها إرسائييل ية تطوير أمريك) M109 155mmمدفعية  -

 قطعة 120ية( عددها أمريك)  M-50 155mmمدفعية  -

 

 قطعة موزعة كالتي: 370قطع املدفعية املقطورة مجموعها 

 قطعة 70ية( عددها أمريك) M101 105mmمدفعية  -

 قطع 5)روسية( عددها  D-30 122mmمدفعية  -

 قطعة 15)روسية( عددها  M46 130mmمدفعية  -

 قطعة 150ية( عددها إرسائيل)  Soltam 155mmمدفعية  -

 قطعة 130ية( عددها أمريك) M114 155mmمدفعية  -

 

 قطعة موزعة كالتي:  6.440مدافع هاون مجموعها 

 قطعة  5.000عددها   60mmهاون عيار  -

 قطعة  700عددها   81mmهاون عيار  -

 قطعة 500عددها  120mmهاون عيار  -

 قطعة 240عددها  160mmهاون عيار  -
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 راجمة موزعة كالتي: 232راجمات الصواريخ مجموعها  

 راجمة  58)روسية( عددها  122mmعيار  BM-21راجمات  -

 راجمة  50ية( عددها  إرسائيل) 160mmعيار  LAR-160راجمات  -

 راجمة  48ية( عددها أمريك) 227mmعيار  MLRSراجمات  -

 راجمة  36)روسية( عددها  240mmعيار  BM-24راجمات  -

 راجمة  20ية( عددها  إرسائيل) 290mmعيار  MAR-290راجمات  -

 راجمة  20ية( عددها  إرسائيل) 290mmعيار  LAR-290راجمات  -

 

 : رسائييلاإل  بالجيش برية فرقة أهم جهوزية يف خطرية إخفاقات

 إخفاقات  عن  يتحدث  رسي،  تقرير  عن  النقاب  العربية،"  أحرونوت  يديعوت"   صحيفة  كشفت

 صيف  إعداده  تم  الذي  التقرير  مؤكدة أن  ، رسائييل اإل   بالجيش  برية  فرقة  وأكرب  أهم  جهوزية  يف  خطرية

  319  بالفرقة  خصوصا  الشمالية،  الجبهة  عىل   للحرب  االستعداد  عدم  مدى  يكشف  ،2018  العام

التقرير  ،" التحطيم"   بفرقة  املعروفة  مدرعات، أن   يف   الفرقة،  لدى  كبري  نقص   عن  يتحدث  وبينت 

 قادمة   برية  حرب  أي  يف  للمشاركة  الرضورية  واملعدات  املوارد  ينقصها  وأنه  للحرب،  االستعداد

 بهذه (  وإسعافات  وشاحنات  دبابات )  املركبات  من%  52  أن  التقرير   أكد  للصحيفة  ووفقا  ،بالشمال

 الفرقة  لدى  أن  اىل  التقرير  وأشار  ،الشمالية  الجبهة  عىل  مفاجئة  برية  حرب  لخوض  مؤهلة  غري  الفرقة،

  نسبة   وأن  الربي،   والقتال  للحرب  الالزمة  الليلية،  الرؤية  ووسائل  السلحة  يف%  20  بنسبة  نقصا

 وأجهزة  ،319  الفرقة  دبابات  غالبية  وأن  ،فقط%  80  هي   الفرقة  بهذه   الربي  للقتال  الجهوزية

 بالشمال،  للتدريبات   أخرى  وألوية  فرق  قبل  من  استخدامهم  يتم  بها،  الخاصة  الالسلكية  االتصال

 .بري قتال بأي الفورية للمشاركة جاهزة غري وهي 

" قوله  رسائييلاإل   الجيش  باسم  الناطق  عن  الصحيفة  ونقلت  معالجة  حاول  الجيش  إن: 

  عىل   يؤثر  امليزانيات  يف  النقص  أن  إىل  مشريا  منها،  جزء  إصالح  وتم  التقرير،  صدور  بعد  اإلخفاقات

 ". ذلك
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 ،رسائييل اإل   الجيش  وقيادة  ية،رسائيل اإل   المنية  املنظومة  أن  إىل   العربية،  الصحيفة  ولفتت

 الرقابة   أن  إىل  مشرية    التقرير،  هذا  تفاصيل  نرش  عارضت  الشمالية،  الجبهة  قيادة  وخصوصا

 . بنرشه سمحت العسكرية

 

 : " كنعان" السرتة القتالية 

الجيش    T9Designقامت رشكة   قتالية   رسائييلاإل بالتعاون مع  بتصميم وتطوير حقيبة 

وذلك لتسهيل   ،عىل طلب الجيش  بناء    ،" كنعان" لوحداتها الخاصة ووحدات االستخبارات التي تسمى  

وقد تمتعت الحقيبة بجيوب مخصصة    ، المر والحركة عىل النخبة عند القيام بعمليات طويلة المد

 . تساعد يف الحمل واملهمات 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 :2019جديد السلحة الخفيفة يف العام 

   :بندقية جلبوع -1

 

 : كحل الجتناب النار الصديقة ،RF سالح يعتمد عىل االتصال من نوع -2
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 : ك أتوماتيرشاش مصغر / مسدس نصف  -3

 

 

 : وحدة تقنية لكشف النفاق 

اإل  الجيش  عام  رسائييلاستحدث  النفاق  2018  بكشف  متخصصة  تقنية  والتي    ،وحدة 

 . يي القاطني بالقرب من قطاع غزة والشمال عىل الحدود اللبنانيةرسائيل أصبحت مصدر قلق لل 

فيزياء،   وعلماء  وجيولوجيون،  وبحوث،  تكنولوجيا،  خرباء  من  الوحدة  هذه  وتتكون 

تشمل  التي  العلمية  البحوث  عىل  املخترب  يف  العاملون  ويعتمد  مخابرات،  ومسؤولو  ومهندسون، 

تمشيط الرايض، وترسيم خطوطها، كما تعمل الوحدة بتعاون كامل مع وحدات سالح االستخبارات، 

 ."هندسة وقوات من سالح ال

للوحدة أن املخترب "يستخدم أبحاثا مبتكرة تتعلق بالرتبة تشمل مسح   العسكريووفق الوصف  

 ."التجاويف ضوئيا...، ويسعى سعيا حثيثا لتطوير أساليب جديدة للرصد ورسم الخرائط 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 : دبابة املريكافا

. يةرسائيلاملريكافا اإل دبابة    وحينما نتحدث عن القوات الربية يجب أن نتحدث بالتفصيل عن

تأمينا لحياة طاقمها بي مختلف طرازات   كثرية بها باعتبارها ال رسائيلتفتخر الصناعة العسكرية اإل 

حماية أمام    كثرية عىل أن مريكافا هي الدبابة ال رسائيلالدبابات العاملية، كما ترص صناعة اإلعالم اإل 

 املقذوفات املضادة للدبابات، والقدر بي الدبابات عىل املناورة والعمل يف ظروف بيئية صعبة. 

مرت   7،6جنود وتبلغ طول الدبابة    4ية الصنع تتسع لطاقم مكون من  إرسائيلدبابة املريكافا  

 طن.   65 - 63مرت وتبلغ من الوزن حوايل  2،6مرت وارتفاعها  3،72وعرضها 

البدء يف صناعة دبابة   1970يف عام    إرسائيلقررت    ،كم يف الساعة  60غ أقىص رسعة لها  تبل

االحتياجات  توائم  مريكافا  صنع  يف  السابقة  حروبها  من  واستفادت  خططها  يف  ومضت  محلية، 

النريانية رسائيلاإل  والقدرة  بالرسعة  يختص  فيما  العسكرية   أكثرف  ،ية  الصناعة  عليه  ركزت  ما 

 .  إرسائيلهو تأمي سالمة طاقم الدبابة نظرا لقلة عدد سكان ية رسائيلاإل 

، ما دفعها إىل التعاقد مع  إرسائيلفرضت فرنسا حظرا تجاريا عىل    1967بسبب حرب عام  

بريطانيا عىل الدخول يف خطة إنتاج مشرتك للدبابة "تشيفتي"، لكن بريطانيا انسحبت بعدها بسبب 

 ة.الضغوط العربية عليها وألغت الصفق

مريكافا   أول  عام    1-خرجت  عيار  1979يف  من  بمدفع  تسليحها  تم  بعدما  ملم،   105، 

السورية، وشاركت يف غزو   الجوالن  الوعرة لشمال فلسطي ومرتفعات  الطبيعة  لتناسب  وصممت 

. تميز الطراز الول من هذه الدبابة بمحرك ديزل مثبت يف جزئها المامي، بينما  1982لبنان عام  

، 1983عام    2-ل تقبع يف مؤخرتها، ما وفر لها حماية طاقمها. بعدها جاءت مريكافاحجرة القتا

وركز مصمموها عىل مالءمتها لحروب املدن بعد خربة حرب لبنان، عرب إضافة مدفع رشاش مضاد 

 مليل، وإدخال بعض التحسينات عىل تدريعها ونظام السيطرة عىل النريان.  60للفراد عيار 

، والتي شهدت زيادة القدرة النريانية لها بمدفع من عيار 1990يف عام    3-تلتها مريكافا  

- ملم ذي البطانة امللساء، مع بعض التحسينات الخرى عىل تدريعها وبرجها، لتخرج مريكافا    120

 باز" )أي الصقر(.  3
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االستخدام العسكري البرز للطراز الثالث يتمثل يف اقتحام املدن الخاضعة للحكم الذاتي  

الفلسطيني واملخيمات الفلسطينية، عىل أن نجاح املقاومي الفلسطينيي يف إعطاب هذا الطراز عجل 

 بنزول الطراز الرابع إىل الخدمة. 

 مستخدمة ذات رسائييلالخدمة بالجيش اإل   4-دخلت الدبابة مريكافا    2004أخريا ويف عام  

م السيطرة عىل النريان والتدريع وبعض  ملم، مع املزيد من التحسينات عىل نظا  120املدفع من عيار  

 املساعدات الدفاعية. 

ية عن قوة هذه الدبابة ومنعتها، لكن رجال حزب الله تمكنوا من  رسائيلرغم الدعايات اإل 

 خسائر نسبية يف الرواح، ما  رسائييلوتسببوا يف تكبيد رسح مدرعات الجيش اإل   4-تحييد مريكافا

 ية.  رسائيلرية اإل أثبت لآلن عدم صحة الدعاية العسك

عىل عدد دبابات مريكافا التي تم إنتاجها، عىل أن بعض التقديرات تشري إىل    إرسائيلتتكتم  

 .دبابة مريكافا عىل القل 1500إنتاج قرابة 

اإل  العسكرية  الصناعة  ال رسائيلتفتخر  باعتبارها  مريكافا،  بالدبابة  لحياة   كثرية  تأمينا 

ية عىل أن مريكافا  رسائيلطاقمها بي مختلف طرازات الدبابات العاملية كما ترص صناعة اإلعالم اإل 

تدريعا  أمام املقذوفات املضادة للدبابات، والقدر بي الدبابات عىل املناورة والعمل   كثرهي الدبابة ال 

هذه الدبابة أمام االختيار أثناء العدوان  ، قام حزب الله بوضع  2006يف ظروف بيئية صعبة. يف عام  

 عىل لبنان ونتج عن ذلك ما يعرف بمقربة املريكافا مما أدى إىل فسخ عدد كبري من الدول  رسائييلاإل 

 . إرسائيللعقود رشاء دبابات املريكافا من 

 

 : منظومة تكنولوجية جديدة لرصد النفاق

  التيكشف االنفاق    يفدة تساهم  عن تكنولوجيا جدي  2016أبريل    19  يف  إرسائيلكشفت  

اعتمادا  عىل تكنولوجيا طورتها "هيئة الصناعات    ،قطاع غزة  يفتحفرها حركات املقاومة الفلسطينية  

تفرضها الرقابة العسكرية، لم يمكن كشف إال    التي ، وبسبب القيود  إرسائيل  يفالمنية والعسكرية"  

 .القليل عن هذه املنظومة الجديدة

االستشعار   أجهزة  النفاق مجموعة من  الجديدة لرصد  املنظومة  تحليل    التي وتشمل  يتم 

ترسلها، بواسطة منظومة سيطرة تعتمد عىل خطوات خوارزمية تفحص املعلومات    التي املعلومات  
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

إشعار كاذب. وقبل تطوير هذه   أيتسمح بكشف النفاق وأماكنها، دون  تصل من املنظومة و   التي 

ية وهيئة الصناعات العسكرية كل التكنولوجيات العاملية رسائيلاملنظومة فحصت وزارة الجيش اإل 

تكشف الهزات الصغرية  التي اثبتت نجاحها ىف كشف النفاق، ومن بينها اجهزة قياس الزالزل  التي 

الحفريات تحدثه  التي الرض    يف أصوات  تكشف  صغرية  ميكروفونات  فحصت  كما  الحفريات،  ا 

ية الصنع رسائيلوالحفارين، ورادارات وأجهزة استشعار أخرى. وأوضحت يديعوت أن املنظومة اإل 

 .اتم تطويرها خالل فرتة وجيزة نسبي   والتي العالم،  يفالوىل من نوعها  هي 

 

 القوات الجويةثالثاا: 

 ،رسائييل فاعلية يف الجيش اإل   كثر)الذراع الطويلة( والعنرص ال   رسائييلاإل شكل سالح الجو  ي  

 ،1982  ،1967 قد أثبت فاعليته عىل الخص يف حربي  رسائييلفقد أوضحت الدراسة أن سالح الجو اإل 

الرضية  الدفاعات  قيام  إىل  رئيس  بشكل  يرجع  كان  أكتوبر  املرصي يف حرب  االنتصار  أن  وربما 

  ، من سالحها التقليدي القوى  إرسائيل وبالتايل تجريد  رسائييلية بشل حركة الطريان اإل والجوية املرص 

  1981 بعدة مهمات محدودة لكنها ناجحة مثلما حدث عام رسائييلعدا عن ذلك فقد قام الطريان اإل 

ية يف لذلك فان سالح الجو له الولو   ،ية برضب املفاعل النووي العراقي رسائيل حي قامت الطائرات اإل 

إذ تسعى دائما اىل تحقيق    ،الهجومية  إرسائيل ملا يمثله من أهمية يف عقيدة  رسائييلميزانية الجيش اإل 

التفوق النوعي عدا عن قيامها بتحديث هذا السالح بشكل متواصل اقتناعا منها بأنه آمن السلحة  

 لداء املهمات.  

ألف جندي وضابط وطيار وفني، ويصل   36  رسائييليبلغ عدد العاملي يف سالح الجو اإل 

ألف يف حالة ضم االحتياط لهم، وذلك يحدث يف حالة الحروب فقط، ويبلغ عدد القواعد    91  إىلالعدد  

  820قاعدة رئيسية، ويبلغ عدد الطائرات املقاتلة والهجومية    12  رسائييلالجوية لسالح الجوي اإل 

 طائرة.  75دد من طائرات النقل تبلغ ية عرسائيلطائرة وتمتلك القوات الجوية اإل 

املقاتلة املوجودة يف سالح الجو اإل  القوات الجوية اإل   :رسائييل الطائرات  ية ما رسائيلتمتلك 

ية، مريكال   f15طائرة من طراز    95ية، باإلضافة إىل  مريكال   f16طائرة من طراز    270يقرب من  

طائرة من طراز   140ية، ومريكال   A4ز  طائرة من طرا   175ية، ومريكال   f4طائرة من طراز   140و

 ية الصنع. إرسائيل"كفري" وهي 
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ية، إىل إحداث تغيري دراماتيكي يف أسطولها الحربي؛ من أجل رسائيلتسعى القوات الجوية اإل 

، وذلك بزيادة قوته الجوية بطائرات جديدة، كرشاء 2030تعزيز ذراعها االسرتاتيجي بحلول عام  

، ورشاء طائرات 151إس"، وتوسيع أسطول طائرات "إف    35طائرات "إف  رسب ثالث جديد من  

 مروحية من نوع "ياسور الجديدة"، إضافة إىل طائرات التزود بالوقود العمالقة. 

ية عىل تقديم مساعدات عسكرية مريكوذكرت الصحيفة، أن االتفاق مع الواليات املتحدة ال 

مليار دوالر عىل شكل   38املقبل، حيث ستتضمن ما قدره  ، ستدخل حيز التنفيذ يف العام  رسائيلإل 

بي" وطائرات "يف    35مساعدات دفاعية، وسيتم تقديم غالبية هذا الدعم للتزود ب وطائرات "إف  

 إضافة إىل الطائرة الشبح التي تقلع من الرض بشكل عمودي. ،" 22

 عن عدد  رسائييلو اإل ويتزامن رشاء الرساب الجديدة من الطائرات، مع استغناء سالح الج

" التي  16بيعها لدول أخرى، بما يف ذلك طائرات "إف   إرسائيلمن الطائرات القديمة، حيث تحاول 

  .سيتم بيعها إىل دول أخرى 

 

   :الطائرات املقاتلة

 : 35طائرة أف 

الطائرة املقاتلة املتطورة الوىل    ،2016يونيو/حزيران    22  يف،  رسائييلتسلم سالح الجو اإل 

 ية الصنع بحضور وزير الدفاع أفيغدور ليربمان. مريك" ال 35من طراز "أف 

ال  اإل مريكوأقيمت يف والية تكساس  الجو  املقاتلة رسائييلية مراسم تسليم سالح  للطائرة   

أن    ،املتطورة الوحيدة يف الرشق ال   إرسائيلجدير بالذكر  التي تملك هذه الدولة الوىل وربما  وسط 

املتميزة اإل   ،الطائرة  الجو  املقرر أن يتسلم سالح  الوىل  رسائييلومن  املرحلة  طائرة من هذا   33 يف 

   .مقاتلة أخرى 40الطراز ثم سيتم التعاقد عىل ابتياع 

الخامس   إرسائيلوأطلقت   الجيل  من  شبح  طائرة  وهي  "أدير"،  اسم  الطائرة  هذه  عىل 

 يف مقدمة جبهة التكنولوجيا العاملية يف هذا املجال.  إرسائيليفرتض أن تضع 

منظومة تجعلها قادرة عىل املناورة بشكل أكرب من الطائرات التي تستطيع   35تستخدم أف  

التخفي عن رصد الرادارات، وتتمتع املقاتلة بأنظمة حرب إلكرتونية يف غاية التقدم، وتجري نظم  
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

املقاتلة، وتصدر موجات إشعاعية تخدع الرادارات،  خاصة عمليات مسح مستمرة لكل جزء خارجي ب

للغاية أمرا صعبا  اكتشافها  قتالية    ،بما يجعل  مهام  أداء  قادرة عىل  بذلك  أم -وهي  كانت  دفاعية 

 حتى يف الظروف الجوية الصعبة.  -هجومية

بالوقود، ويصل مدى   35وتستطيع أف   التزود  إىل  الحاجة  بعيدة دون  التحليق ملسافات 

 ماخ أي نحو ألفي كيلومرت يف الساعة.  1.6كيلومرت، وبرسعة  2200ىل التحليق إ

وبإمكان الطائرة حمل أسلحة متنوعة، بينها قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ موجهة جو 

وللطائرة قدرة عىل تفادي املضادات   جو، فيما لم تتأكد النباء بشأن قدرتها عىل حمل رؤوس نووية.

 الروسية املتطورة.  400وأس  300الرضية، مثل صواريخ أس 

بنحو أربعمئة مليار دوالر، ويصل سعر الطائرة   35وقدرت تكلفة برنامج إنجاز طائرة أف  

خالل مؤتمر    عميكام نوركيرسائييلافتخر قائد سالح الجو اإل   ماليي دوالر.  110الواحدة إىل نحو  

"   22/5/2018هرتسيليا يف   الوىل    هي   إرسائيلبالقول  العالم من تنفذ عملية هجومية    يفالدولة 

 ".F-35 بطائرات

 

 :خوذة عجيبة

وبحسب تقارير إعالمية، فإن تكلفة الخوذة الواحدة تبلغ نحو أربعمئة ألف دوالر، وتمكن 

الخوذة الطيار من رؤية الرض بوضوح يف الليل والنهار وكل أجهزة الطائرة الحيوية، كما تزوده 

ألف لرت، أي ضعفي سعة خزان الوقود يف    18ويتسع خزان الوقود للطائرة لنحو    ،أيضا بالصور

 . 16طائرة أف 

 

 : طائرات النقل املوجودة يف سالح الجو اإلرسائييل

طائرات   9طائرة منها    75ية عددا من طائرات النقل تبلغ  رسائيلتمتلك القوات الجوية اإل 

ية، مريكطائرة من طراز بوينج ال   13باإلضافة إىل  ية الصنع،  إرسائيل"، وهي  ARAVAمن طراز." 

-Doطائرات من طراز    8و،  B-200Tطائرة من طراز    20ية، وأمريك  c130طائرة من طراز    25

 أملانية الصنع.  28
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 طائرات التدريب اإلرسائيلية 

فرنسية الصنع،   CM-170طائرة    80طائرة تدريب منها    150  رسائييليمتلك سالح الجو اإل 

ية أمريك  TB-21طائرة من طراز    15وية الصنع،  إرسائيل  Bonanza A-36ت من طراز  طائرا  5و

ية  أمريك G-120Aطائرة من طراز  27ية الصنع، و أمريك U-206طائرة من طراز  21الصنع، و 

 الصنع. 

 

 : طائرة اليسعور

املروحية   النقل  احرتاق طائرة  أعقاب  )نوفمرب(    26يف    CH-53يف  الثاني   2019ترشين 

ا إرسائيل” يف صحراء النقب يف جنوب  CH-53 Yas’urبطائرة "يسعور"    إرسائيلواملعروفة يف   ، وفق 

)تحمل الرقم   CH-53بسبب عطل فني أدى إىل نشوب حريق يف املحرك يف سقوط    ،Scrambleملجلة  

 ( بالقرب من كيبوتس بيت كاما. 042التسلسيل 

ليستخدمها جيش االحتالل كقطع   النوع،طائرات من نفس    خمس وصل عرب ميناء أشدود  

حنت من الواليات املتحدة   وهي امل صنع لهذه الطائرات، وهذا عىل الرغم من    ية، مريكال غيار حيث ش 

أن ما يسمى بوزارة الدفاع مازالت منذ عدة سنوات تبحث عن بديل لهذه الطائرات القديمة والتي  

  يرجع انتاجها منذ الستينات.
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

وقد شاركت هذه الطائرة   ،1969وقد استلم سالح الجو أول طائرة من هذا النوع يف عام  

وحرب لبنان وشاركت يف انقاذ وحدة السيريت    1973يف حرب االستنزاف مع مرص وكذلك يف حرب  

وأجرى عليها عدة تعديالت خاصة يف التحصي وسعة خزانات الوقود    خانيونس،متكال من رشق  

  114طائرة وهي يف رسب    53وتمتلك دولة االحتالل منها االن حوايل    أخرى،واضافة أجهزة متطورة  

 .118ورسب 

وتعد هذه الطائرة من مروحيات النقل الثقيل حيث بإمكانها حمل قوة ابرار جوي مكونة 

كم دون التزود بالوقود وهذه خاصية اضافها    1000ملسافة تزيد عن    هم،عتادجنديا بكامل    55من  

 بإمكانها التزود بالوقود يف الجو.  أصبحالجيش للطائرة حيث 

احرونوت"   صحيفةوأفادت   اإل   نبأا  مؤخر    يةرسائيلاإل   " يديعوت   سيتسلم رسائييلالجيش 

، والتي ستحل محل " تشينوك" خالل الشهر القادمة، عدة طائرات مروحية للنقل الجوي من طراز 

 مروحيات اليسعور. 

 

 : طائرات الهليكوبرت الهجومية 

-AH  أباتيشطائرة من طراز    44، منها  هليكوبرتطائرة    138  رسائييليمتلك سالح الجو اإل 

64 Apache A/D  طائرة من طراز    64وية الصنع،  أمريكAH-1 Cobra  30وية الصنع،  أمريك  

 ية الصنع. أمريك Defender 500MDطائرة 

 

 : طائرات الهليكوبرت للنقل

طائرة من   39طائرة هليكوبرت مخصصة للنقل منها،    148  رسائييليمتلك سالح الجو اإل 

  49ية للنقل املتوسط،  أمريك  Bell 212طائرة من طراز    55ية للنقل الثقيل،  أمريك  CH-53طراز  

فرنسية   AS 565 Pantherطائرات من طراز    5وللنقل املتوسط،    Blackhawkطائرة من طراز

 الصنع وهي مخصصة للمهام البحرية.
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 : طائرات االستطالع واملراقبة 

اإل  الجو  سالح  منهم    24  رسائييل يمتلك  واملراقبة،  االستطالع  أجل  من  طائرات   5طائرة 

Gulfstreem    طائرات    6وية الصنع،  أمريكوهيBeech King A200CT    ية الصنع، أمريك وهي

وعدد  أمريكوهي    Beech King B-200Tطائرات    10و الصنع،  طراز   3ية  من  طائرات 

Westwind 1124N  ية الصنع. أمريكوهي مخصصة لالستطالع البحري وهي 

 

 :طائرات صهريج للتزود بالوقود

طائرات من   7طائرات للتزود بالوقود أثناء الطريان وهم    10  رسائييليمتلك سالح الجو اإل 

 إرسائيلوقد تعاقدت    ية الصنع.أمريك  KC-130طائرات    3ية الصنع وأمريك  Boeing 707ز  طرا

 .2017ية والتي ستدخل الخدمة بداية من عام مريكال   f35عدد من طائرات الـ  عىل

 

 : القواعد الجوية اإلرسائيلية

الجوية   عوفدا  الجوية    -"قاعدة  رامون  الجوية  -قاعدة  نيفاتيم  نوف   -قاعدة  تل  قاعدة 

  -مطار محانيم بن ياكوف    -مطار هارتزيم   -مطار بن جريون    -قاعدة هاتزور الجوية    -الجوية  

 .مطار سدوف" - مطار ميجدو 

 

طائرة مقاتلة وهجومية يف سالح الجو   820تمتلك ما مجموعه    إرسائيلجدير بالذكر أن  

 . موقع صدى البلد "  – " املصدر محمد ابراهيم رسائييلاإل 

محطة إنذار   12  ،رادار جوي  20محطة إنذار بعيد املدى و  15حاليا    إرسائيلويوجد لدي  

دم يف قمم الجبال الذي يستخ (E L M2121)كما تعتمد عىل الرادار طويل املدى  ،وتوجيه مقاتالت

  .كلم 120وذلك لقدرته عىل اكتشاف الشاحنات والدبابات عىل مسافة 

الطيارين   إرسائيلوتسعى   عدد  بزيادة  وذلك  الجوية  لقواتها  النوعية  الكفاءة  رفع  إىل 

لكل طائرة مما يتيح لها القيام    طيار(  2- 1.5)واملحافظة عىل كفاءتهم القتالية ليصـل املعـدل إىل  

كما تسعى إىل زيادة عدد املالحي واملراقبي الجويي وأطقم الخدمات  ،طلعات(   6-4)ا بي  يوميا م
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

- 11املدنية عىل الرض هذا باإلضافة إىل زيادة عدد القواعد الجوية واملطارات وأرايض الهبوط من  

وط مطارا مع تحصي حظائر الطائرات ومراكز القيادة والسيطرة والدفاع الجوي وممرات الهب 15

  .واإلقالع 

بالحصول عىل أنظمة صواريخ أرض/ جو ومدافع حديثة مضادة للطائرات   إرسائيلوقامت  

الباتريوت املدى  ،102آرو    ،منها  بعيدة  الهداف  مع  املحسن   ،للتعامل  هوك   ،شابرال  ، وصواريخ 

للهداف   ،فالكون  آي  ورو  ستينجر  وصواريخ  املنخفض  االرتفاع  وذات  املدى  متوسطة  للهداف 

 : ية تميزت بها يف سالج الجو مثلإرسائيلوهنالك قدرات جوية  ،قصرية املدى

 

 :بدو طيار 900طائرة إلبت هرمز 

ية من دون طيار متوسطة الحجم ومتعددة الحمولة، إرسائيلهي طائرة    900إلبت هرمز  " 

ويمكن أن تعمل الطائرة    ،للمهمات التكتيكية يف االرتفاعات املتوسطة ومدة التشغيل الطويلة مصممة  

ومهمة الطائرة الرئيسية هي املراقبة   ،قدم  30،000ساعة يف الجو، وتصل إىل ارتفاع أقىص يبلغ    30

 كجم.  300كجم، وممكن أن تحمل  970وزن الطائرة   ،والتنصت وترحيل االتصاالت

 

أرضية  أهداف  محدد  الحمراء،  تحت  أو  كهربرصية  مستشعرات  حمل  للطائرة  ويمكن 

واتصاالت  إلكرتونية  استخبارات  معدات  فتحة    ،متحركة،  ذات  رادارات  إلكرتونية،  حرب  معدات 

يف الحرب    إرسائيلمرة من قبل  أول    900واستخدمت هرمز    ،اصطناعية ومستشعرات فائقة املطيافية

رسميًّا الخدمة العملياتية يف القوات الجوية   900، ودخلت طائرات هرمز  2014عىل غزة يف يوليو  

 .2015نوفمرب  11ية يف رسائيلاإل 
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 : يةرسائيلأهم الصواريخ اإل 

 : الصواريخ البالستية

عام   مداه   إرسائيلتسلمت    1972يف  يبلغ  الذي  "النس"  الصاروخ  املتحدة  الواليات  من 

وزن  110 حمل  ويستطيع  الخرباء  250كم  وقدر  نوويا.  أو  تقليديا  الوزن  هذا  كان  سواء  كجم 

 ا. صاروخ   80-60ا يرتاوح بي سنوي   1من صواريخ يريحو  إرسائيليون أن إنتاج مريكال 

-490بمدى يرتاوح بي    2وخ يريحو  يف أوائل الثمانينات بتطوير الصار   إرسائيلوقامت  

بمدى يرتاوح   3واتبعته بصاروخ يريحو    ،كجم  680-450كم مخصص لرؤوس نووية بوزن    750

 كجم.  750كم ويستطيع حمل رأس نووي وزنه  1480-800بي 

يف   إرسائيلوقد ظهر تفوق  ،تعمل عىل تطوير صاروخ بمدى أبعد  إرسائيلوتشري الدالئل إىل أن 

الصوار  عام  مجال  أطلقت  حي  البالستية  أوفيك    1988يخ  االصطناعي  كغم 110بزنة    1القمر 

عىل التوايل قمرين هما   إرسائيلكما أطلقت    ،الذي يتكون من ثالث مراحل   2بواسطة صاروخ شافيت  

كما   ،وأعلنت أن القمر مر بفضاء سوريا والعراق وإيران  ،1995،  1990عامي    3أوفيك    ،2أوفيك  

 التي من ضمنها قدرات تجسسية. أعلنت عن قدراته 

 

 : صاروخ أريحا

اإل  الباليستية  الصواريخ  عىل  أطلق  عام  مسمى  تطوير رسائيل هو  برنامج  أن  العلم  مع  ية 

للسلحة النووية، فاملعلومات التفصيلية، يصعب الوصول إليها   إرسائيلالصاروخ متصل بربنامج  

 : ويتقسم إىل

كان الصاروخ   م.1971صواريخ باليستية قصرية املدى يف أواخر  كان عبارة عن نظام  :  1أريحا  

كم، ويعتقد أن هذا املرشوع قد   500طن. وكان مداه    6.5م، ووزنه    0.8م، وعرضه    13.4طوله  

 م. 1980ئة صاروخ وقد كل ف حوايل البليون دوالر حتى عام اصنع حوايل امل

ر  :  2أريحا    13وكان الصاروخ يزن    ،م  1985حوايل عام  أما بالنسبة للمرشوع الثاني فقد طو 

طن وهو صاروخ باليستي متوسط املدى. كانت هناك سلسلة تجارب إلطالق هذا الصاروخ إىل البحر  
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

  1300م، الطول مدى  إىل    1992م إىل    1987ما بي عام    ،املتوسط، خصوصا  من جنوب تل أبيب

 كم. 

وله القدرة عىل حمل   ،م  2005يف منتصف عام  بدأ يف العمل    3يعتقد أن مرشوع أريحا  :  3أريحا  

يناير    17كم. ويظن أن أول تجربة له تمت يف    7000-6500كغم إىل مدى    1300  -1000ما بي  

 م. 2008

 

 : صاروخ حيتس أو آرو 

هو نظام دفاعي مظاد للصواريخ "  חץ  טילحيتس أو آرو: بالعربي "السهم"، بالعربي " 

يABM)  الباليستية صاروخ  أول  وهو  قبل  (  من  خصيصا   إرسائيلطور  املتحدة صمم  والواليات 

العرتاض وتدمري الصواريخ الباليستية عىل املستوى اإلقليمي. يقوم الرو باعرتاض أهدافه عند طبقة  

يعرتض أهدافه يف الفضاء   161-)بعض أنظمة الدفاع مثل ار آي ام  السرتاتوسفري من الغالف الجوي

( THAADأهدافه أسفل الغالف الجوي اما نظام ثاد )  3-باكالخارجي بينما يعرتض الباترويت  

الفضاء  من  القادمة  الهداف  اعرتاض  عىل  قادر  هو  كذلك  السرتاتوسفري  اعايل  أهدافه  فيعرتض 

 الخارجي(. 

بدعم وتمويل   إرسائيلحيتس هي منظومة مضادة للصواريخ الباليستية، تم تطويرها يف  

ية. وتتكون املنظومة من عدة مكونات: منظومة إدارة  مريكمع رشكة بوينغ ال   وباالشرتاكي  أمريك

منصة    رادار فريد "اوران يروك"،  ،مركز مراقبة إطالق "اتروج حام"   إطالق نار "االترج الذهبي" 

اإل إطالق   الدفاع  التابعة لجيش  املسؤولة عن تشغيل الصاروخ تسمى  رسائييل وصاروخ. والوحدة   

 "حريف ماجن". 

 

 :املضاد للدروع Spike NLOSصاروخ 

كنسخة متقدمة من   Spike NLOSية الجيش بصاروخ  رسائيلزودت رشكة "رفائيل" اإل 

كيلومرتا ويحتوي   25ىل  ا ويصل مداه إصواريخ سبايك" املضادة للدروع، وهو موجه كهروبرصي  

 نظام مالحة داخيل ويمكن للنظام ان يستخدم من الرب والجو واملنصات البحرية.   عىل
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والصاروخ مجهز بمجموعة متنوعة من الرؤوس الحربية، واالتصاالت الالسلكية، ويمكن 

 يف الحاالت الهجومية والدفاعية.  Spike NLOSاستخدام الصاروخ 

الحصول   وبمقدور ومراكز   الصاروخ  خارجية،  استشعار  أجهزة  من  الهدف  موقع  عىل 

 القيادة ومن مروحيات هجومية، وطائرات بدون طيار. 

 

 :القوة النارية الجديدة "الرمح" 

اإل  املدفعية  يف سالح  للخدمة  "الرمح"  الجديدة  النارية  القوة  تدريب رسائيلدخلت  بعد  ية 

 20صاروخا وتحمل    18اىل    12ناجح لهذه القوة، والحديث يدور عن قاذفة صواريخ تحمل من  

 كافة الصواريخ خالل دقيقة واحدة.  إطالقكيلوغرام متفجرات ويمكن 

فان هذا الصاروخ يصل   07/04/2016  يفوبحسب ما نرش موقع "يديعوت احرونوت"  

ع وقادر  الكيلومرت  عرشات  اىل  " مداره  بنظام  موجه  كونه  دقيق  بشكل  الهدف  اصابة  "،  GBSىل 

ويستطيع الصاروخ الدخول من شباك منزل لدقته الشديدة، وهذه القوة النارية الجديدة تستطيع 

النوع اىل   تدمري عدد كبري من املباني واالهداف يف وقت قصري، وتصل تكلفة كل صاروخ من هذا 

 الف من الشواقل. عرشات ال

املوقع   تشبه وأضاف  منطقة  يف  الجديدة  النارية  القوة  لهذه  الناجح  التدريب  جرى  بأنه 

حال   فيها  الجديد  السالح  هذا  استخدام  سيتم  التي  املنطقة  هي  ستكون  والتي  الشمالية،  الجبهة 

 اندلعت حرب مع حزب الله اللبناني.
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

لذي يكون سالح  وقال ضباط يف سالح املدفعية بأن هذا السالح له اهمية كبرية جدا، ففي الوقت ا

الجو مشغول يف قصف اهداف اخرى أو احوال الطقس تمنع نشاط سالح الجو، سيكون هذا السالح 

جاهزا وقادر عىل تنفيذ مهمات سالح الجو بنجاح عىل الرض، وهذا السالح سوف يمكننا من تدمري 

ة من كل قاذفة ا يف دقيقة واحدصاروخ    18  إطالقمئات املنازل يف وقت قصري جدا، لننا نستطيع  

 لهذه الصواريخ. 

 :قطعة موزعة كالتي  1.475أسلحة مضادة للدروع مجموعها 

 قطعة 900ية( عددها أمريك) Dragonصواريخ  -

 قطعة  300ية( عددها أمريك) TWOصواريخ  -

 قطعة 25ية( عددها إرسائيل) RBY Mk1صواريخ  -

 قطعة  250)سويدية( عددها  Carl Gustav 84mmمدافع عديمة االرتداد  -

 

 : رسائييل ية وصاروخ "تامري" اإل رسائيلالقبة الحديدية اإل 

منظومة القبة الحديدية تقوم عىل مبدأ اعرتاض عدد من الهداف يف الوقت ذاته وبرصف 

وتتواجد يف املناطق القريبة من املناطق املأهولة بالسكان، وعليه    ،النظر عن الظروف املناخية املحيطة

 ن سماعنا بسقوط صواريخ لم تعرتضها املنظومة أغلبها يكون يف مناطق خالية من السكان. فإ

يف كل بطارية من وحدات هذه املنظومة هناك مركز تحكم باإلطالق يعمل عىل نظام الرادار 

 للتعرف عىل الصواريخ ومنصات الصواريخ. 

صاروخ إطالق  عىل  تقوم  الخرى  للصواريخ  املنظومة  اعرتاض  الهدف   طريقة  باتجاه 

الجسم  من  بالقرب  املنظومة  صاروخ  ينفجر  حيث  مبارش  بشكل  إصابته  دون  ولكن  املقصود 

  املستهدف.

ه تجربة ناجحة، هي الوىل من ئعن إجرا  20/4/2016  يفي  مريكن الجيش ال أوقد أعل ن  

اإل  "تامري"  للصاروخ  املتحدة،  الواليات  الصنع  مريكال   -   رسائييلنوعها يف  املستخَدم يف منظومة  ي 

 وقد قام الصاروخ يف اطار التجربة باعرتاض طائرة صغرية بدون طيار. ،"القبة الحديدية" 
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ا:  القوات البحرية  رابعا

 وملقاة عىل كاهله الكثري من رسائييلسالح البحرية يعترب أحد الذرع الساسية للجيش اإل 

توسط والبحر الحمر والبحر امليت" وهنالك  املهمات وخاصة أن هنالك حدود مياه كبرية "البحر امل

وعىل الرغم من العدد   ،ية عن طريق البحررسائيلتوجهت للشواطئ اإل  أعمال عدائية وتهريب أسلحة

الصغري لسالح البحرية قياسا  مع القوات الربية والجوية إال أن هذه القوات تضم نخبة ممتازة من 

 . مع قدرات متطورة  وأدواتت تعمل ضمن تقنيا الجنود مع تدريبات متقدمة

وحينذاك استخدم السفن القديمة   1948ومهم الذكر أن سالح البحرية قد تأسس منذ العام  

حتى وصلت    إرسائيلالتي أحرضت املهاجرين القدامى ثم تطورت التقنيات واملعدات مع تطور قدرة  

لقدرة الغواصات والسفن املقاتلة والدبور والليزر والتحكم عن بعد والقدرة للقيام بمهمات عسكرية 

البحرية    يفبحرية   العسكرية  االمكانيات  اإلقليمية ومن  واملياه  البحر    إرسائيل،تملكها    التي عرض 

وقتل    11/6/2010حرية  عمليات سالح البحرية هو اقتحام سفينة أسطول ال  يف فشل    كثرولربما ال 

 . ثمانية متضامني أتراك عىل متن سفينة مرمرة

 = مجموع القوات البحرية  االحتياطالقوات العاملة + قوات 

 جندي  19.500جندي =  10.000جنـدي +  9.500

 

 قواعد هي أشدود وإيالت وحيفا  3عددها  :القواعد البحرية

 Dolphinغواصات نوع  3عددها  :الغواصات -

 طراد  15عددها  :طرادات صواريخ -

 زورق  39عددها  :زوارق دورية  -

 سفن 5عددها  :سفن إنزال  -

 عددها سفينتان :سفن دعم لوجستي  -

جندي من الضفادع البرشية يتلقون تدريبا ال   300كما توجد قوة كوماندوس مؤلفة من  

 ا.شهر   20يقل عن 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

الجيش    :"رهاف"الغواصة   اإل   2016نيسان    يف   رسائييلاإل سمح  ية رسائيلللصحافة 

ال  الغواصة  اإل   كثربمرافقة  البحرية  يف  سعرا  والغىل  صحيفتي  رسائيلتقدما  مراسلو  وقام  ية، 

 "معاريف" و"يديعوت احرونوت" بمرافقة الغواصة يف البحر. 

من شهر كانون ثاني    12قادمة من املانيا يوم    إرسائيلفالغواصة "رهاف" التي وصلت  

ية، يف رسائيلشهور للدخول يف الخدمة العملياتية للبحرية اإل  4املايض، وهي تستعد اليوم بعد مرور  

 الوقت

 

من االرسار التي ال يتم الكشف عن نشاطاتها، وتبقى    إرسائيلكانت وحدة الغواصات يف  

بروزا يف االعالم، وكان الحديث يدور   كثر" هي الوحدة ال 13وحدة الكوماندوز البحري "شيطت  

بالعموم عن الغواصات التي تخدم يف سالح البحرية وطبيعة عملها، وكل ما كان ينرش تقريبا عن  

 . إرسائييلمنها  أكثراجنبية  مواصفات الغواصات يأتي من خالل تقارير

الغواصة "رهاف" مع شقيقتها "التمساح" كما وصفت املواقع العربية احدثتا نقلة نوعية 

مرت عن   10مرتا وأطول بـ    68، فالغواصة "رهاف" يبلغ طولها  رسائييلهائلة يف سالح البحرية اإل 

من غواصات، وتستطيع اطالق   لإرسائيمرات مما تمتلكه    10بـ    أكثرسابقاتها، وقدراتها القتالية  
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اىل  إرسائييلجندي بحري    35صواريخ تحمل رؤوسا نووية، ويعمل عليها   العدد  ،  50 وقد يصل 

مرت تحت سطح   300من    أكثرووصلت تكلفتها اىل نصف مليار دوالر، وتستطيع االبحار عىل عمق  

 جانب محرك الديزل، ما البحر، ولها ميزة مع شقيقتها "التمساح" انها مزودة بمحرك كهربائي اىل

 يعني الهدوء التام أثناء االبحار وعدم االحساس بوجودها. 

عىل لسان قائد الجيش ورئيس الوزراء والخرباء، أن وصول هذه الغواصة   إرسائيلواعتربت  

البحرية اإل  القوى يف الرشق الوسط، وهي اضافة نوعية ومميزة رسائيلاىل  ية تغيري كبري يف ميزان 

ا انها قادرة عىل حمل صواريخ بعيدة رسائيلإل للبحرية  الردع، خاصة  الدفاعية وكذلك  ية وقدراتها 

 املدى وكذلك صواريخ تحمل رؤوس نووية. 

وهي "التمساح"    1958 عام  رسائييلوقد دخلت أول غواصتي للخدمة يف سالح البحرية اإل 

عن الغواصتي، وبقيت  غواصات للخدمة وتم االستغناء 3دخلت  67وبعد عام  ،73و "رهاف"  71

، حيث بدأ عهد الغواصات من نوع "املوجة" 76ية حتى عام  رسائيلالغواصات الجديدة يف البحرية اإل 

والتي كانت تتسم بصغر حجمها ورسعتها، ويف نهاية التسعينات دخلت الغواصات االملانية من نوع 

اإل  البحرية  سالح  يف  اليوم  تخدم  والتي  حيث  رسائيل"دولفي"  اليوم  ية،  تحت   5تمتلك  غواصات 

مسميات "الدولفي، الحيتان، تقوما، التمساح، رهاف"، وهي نفس االسماء القديمة التي كانت تطلق 

 عىل الغواصات. 

 

ا:   السالح النووي خامسا

  يأمريك و   غربي باحتضان    1952منتصف عام    يف  رسائييلاإل   النووي كانت بدايات املرشوع 

كما أنها صنعت قنابل نووية تكتيكية وقنابل    ،1986وتشري أرجح املصادر إىل أنها حتى عام    ،كامل

امتالكها   ،هيدروجينية عن  فضال   جوالة  نووية  بصواريخ  مزودة  الصنع  أملانية  غواصات  ولديها 

والصواريخ الباليستية    ،أحدث طرازها  يفية  مريكال   F: 16  هذه الصواريخ كطائرات  إطالقوسائل  

ية  مريكفضال  عن نرش بطاريات صواريخ باتريوت ال   ،" "شافيت وأريحا  طرازيبرة القارات من  عا

 . لحماية أركانها وحدودها

وىف هذا املجال تم  تطوير السلحة النووية يف مفاعل "ديمونة" النووي منذ ستيني ات القرن 

أول قنبلتي قامت    ،العرشين  ان  قبل حرب بإنتاجهما كانتا جاه  إرسائيلوي عتقد  زتي لالستعمال 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

( أيام  تة  بالخطر  1967الس  إنذار  ل  أو  يف  بتجهيزهما  أمر  "اشكول"  الوزراء  رئيس  ان  وي عتقد   ،)

تة أي ام رسائييلالنووي اإل  قنبلة نووية    13أمرت بتجهيز    إرسائيلوجرى االعتقاد ان    ، إب ان حرب الس 

 .1973ا من الهزيمة يف عام خوف   TNTكيلوطن( من مادة  20ألف طن ) 20بقدرة تفجريية تعادل 

  . تقع قرب تجمعات سكنية عربيةرسائييلمواقع الربنامج النووي اإل  أكثرومن املالحظ أن 

 

 موقع الجزيرة  : عننقال  
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قد   إرسائيلغري معلوم إال أن التقديرات تشري إىل ان    إرسائيلعدد الرؤوس النووية بحوزة  

من   طريق    200إىل    100تملك  عن  بعيدة  أهداف  إىل  إيصالها  املمكن  ومن  يزيد  أو  نووي  رأس 

الروسية  البالستية والغواصات، وقد يصل مداها إىل منتصف الجمهورية  أو الصواريخ    ، الطائرات 

 وتتبع سياسة الغموض فيما  ،ية حوزتها عىل الرؤوس النوويةرسائيلولم تنف أو تؤك د الحكومة اإل 

وتتبع   النووية  برتسانتها  النووية  إرسائيليتعل ق  برتسانتها  يتعل ق  فيما  الغموض  أن   ،سياسة  إال 

  2006ويف ديسمرب  ،  "مردخاي فعنونو"، أحد موظفي مفاعل ديمونة أك د عىل صحة التوقعات النفة

   .للسالح النووي إرسائيلرصح رئيس الوزراء إيهود أوملرت عن امتالك 

  :كالتايل فهي أما عن الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية 

 

 

 : النووي ظل امتالك السالح  يفمستقبل االحتالل 

النووية يف العالم وأن ترسانتها   9واحدة من الدول الـ    إرسائيلتقول تقارير غري رسمية إن  

النووية العسكرية واحدة من أخطر ترسانات السلحة الرسية يف العالم، ورغم ذلك فإن تل أبيب ال 

 تعرتف بامتالك السلحة النووية وليست ضمن الدول املوقعة عىل معاهدة منع االنتشار النووي. 

قنبلة نووية، بينما   80تمتلك نحو    إرسائيلي إىل أن  مريكوتشري إحصائيات موقع "فاس" ال 

الخارجية  لوزير  مرسبة  إلكرتونية  رسالة  أن  إىل  إنرتست"  "ناشيونال  ملجلة  سابق  تقرير  يقول 

 قنبلة نووية.  200تمتلك نحو  إرسائيلي السبق كولن باول، كانت تشري إىل أن مريكال 

إنه هناك حالة من االلتباس   من قنابل نووية،   إرسائيلحول عدد ما تملكه  وتقول املجلة 

مضيفة: "لكنه ليس هناك شك يف أن تل أبيب تمتلك ترسانة نووية قوية لردع أعدائها بصورة تحول  

 دون استهدافها بهجوم نووي أو كيميائي أو بيولوجي". 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

إل  "يمكن  الجيش   رسائيلوتضيف:  انهزم  إذا  أخري  كمالذ  النووية  أسلحتها  استخدام 

اإل ئييلرسااإل  النووي  السالح  أن "هدف  إىل  التقليدية"، مشرية  الحرب   هو حماية وجود رسائييل يف 

 ية". رسائيلالدولة اإل 

بامتالك   يتعلق  فيما  إن هناك مشكلتي  املجلة  أنها    إرسائيلوتقول  أولها  النووية  للقنابل 

 عسكرية تقليدية مهيمنة يف املنطقة وهي قوة كافية.  تمتلك قوة

تعرضت لهجوم عسكري تقليدي واسع من عدة جبهات خالل    إرسائيلثانية هي أن  واملشكلة ال

سبعينيات القرن املايض، ورغم أنها كانت تضع يف اعتبارها استخدام السالح النووي إال أن تطورات  

 ا. املعارك كشفت أنها ليس رضوري  

 

 اختبار السالح النووي لالحتالل: 

النووي اإل كانت حرب أكتوبر/ ترشين الول    وأول أزماتها رسائييلنقطة فارقة يف تاريخ 

عىل  مفاجئة  اسرتاتيجية  انتصارات  تحقيق  من  العربية  الجيوش  تمكنت  عندما  خاصة  النووية، 

أسلحتها النووية يف وضع االستعداد، بحسب املجلة، التي أشارت    إرسائيل، وضعت  رسائييلالجيش اإل 

أرض( برؤوس نووية، كما تم تحميلها عىل    -واريخ )أرض  " ص1إىل أنه تم تجهيز صواريخ "أريحا  

أبريل   14  اإلخباريسما  ) " فانتوم، لكنه لم يتم استخدامها يف نهاية املطاف موقع  4  -مقاتالت "إف  

2021). 

 

ا:   السايرب وشبكةلوجية و االمكانيات التكنسادسا

 : قوة "السايرب" 

قوته سالح الجو، وسالح   يفيشبه    عسكريقوة "السايرب" كسالح    رسائييلاإل الجيش    أنشأ

اليومونقلت صحيفة "   ،البحرية، وسالح املشاة  إنه من أجل االستعداد ملواجهة هجمات إرسائيل   "

 شبكة قومية للدفاع بواسطة السايرب وعينت رئيسا  لها.  إرسائيل، أقامت اإللكرتونية "السايرب" 

دفع املوضوع إىل المام برسعة   يفيون أن هذه الشبكة ستسهم  رسائيلواعترب املسؤولون اإل 

العالم، فيما   يفستصبح إحدى قوى السايرب والحرب اإللكرتونية الخمس الرائدة    إرسائيلكبرية، وأن  
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رش  أن  إىل  العربية  الصحيفة  الوزراء أشارت  رئيس  من  أخرض  ضوء  عىل  حصلت  السايرب،  كات 

التكنولوجيات    (نتنياهو)  رسائييلاإل  مع  العالم  السايرب    التي باخرتاق  مقر  وأمر   القومي طوروها، 

ببلورة حد أدنى من التوجيهات، حتى من خالل املخاطرة بهدف دعم استمرارية نمو وازدهار هذه  

ممنوع، وأن ما نقوله نحن فقط هو املسموح    ءيش ن هو أن كل  "كان املبدأ حتى ال   :الصناعة. وقال

 إال ما نقول بأنه ممنوع".  ءيشبه، والن نحن نريد االنتقال إىل نمط السماح بكل  

 

 : وحدة "الغيوم" 

 التي تعترب رسائييلوحدة تعنى بعمل وحدة الحواسيب بقسم االتصاالت يف الجيش اإل   هي 

من أهم الوحدات العسكرية عىل مدار سنوات، حيث تقوم تلك الوحدة الخاصة بإدارة كافة الحواسيب 

التشغيلية للجيش اإل  القدرة  تشكل منصة مركزية   وهي   .رسائييل ونظم املعلومات بهدف مضاعفة 

الشبكات التي يمتلكها الجيش   أكربش قدرات كثرية، بينها قدرات تشغيلية متطورة، وتعد  تتيح للجي

وتقوم بحماية الشبكات يف االنرتنت"، وتتدفق اىل هذه الوحدة فيديوهات من كافة الوحدات العسكرية  

 فاعلية يف ساحة املعركة.  أكثراملختلفة من الرب والبحر والجو، مما يتيح قدرة الستجابة 

ا كانت لية جمع املعلومات من كافة الوحدات العسكرية وتجميعها يف عملية واحدة سابق  عم

لكن الوحدة اخترصت المر ليام محدودة، ويعترب عملها هام وحساس جدا ويحتاج    ،تستغرق أشهر 

 اىل حرص شديد.

 

 وحدة "حرب العقول": 

اإل  العقول"  "حرب  االحتاللرسائيلوحدة  يهدد  ما  كل  وتفحص  تدرس  التي  وتعمق    ،ية، 

ة "االستخبارات  املقرب من االستخبارات يف داخل ساحة أو شعب  املوقع اإللكرتوني العربي "والال" 

اإل  باملخابرات  البحوث  لوحدة  التابعة  ما  رسائيلالتكنولوجية"،  وتفحص  وتدرس  تكشف  التي  ية، 

 . " "كل ما يجري وراء كواليس الرصاع املستمر يف الرشق الوسط أسماه بـ

أو  "السكاكي"  عمليات  بي  الصلة  تبحث  االستخباراتية  الوحدة  تلك  بأن  املوقع  وأفاد 

تضم فئات وتخصصات مختلفة ومتباينة، مثل   ، وصوال إىل السلحة البيولوجية، وهي عمليات الدهس

 أطباء وبيولوجيي وخرباء أسلحة وعلماء نفس، وغريهم. 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

حركات  تطلقها  التي  والصواريخ  القذائف  تفحص  الوحدة  تلك  أن  العربي  املوقع  وأكد 

قطاع غزة من  الفلسطينية  يمك  ،املقاومة  الوحدة خرباء  تلك  هذه  ولدى  ومكان  معرفة مصدر  نهم 

   .القذيفة أو الصاروخ، وسمكه وطوله وكل ما يتعلق به، ومدى تأثريه عىل دولة االحتالل

ما يهدد االحتالل، يف الوقت الراهن، بعد املرشوع النووي اإليراني،  أكثروأشار املوقع إىل أن 

القادرة عىل رضب دائرة نصف قطرها   الدقيقة  الصواريخ  الهداف يف عمق مرت   25-50هي  ا من 

العام   منذ  أنه  تطوير    ،2015االحتالل، موضحا  من مشاريع  املزيد  الوسط  الرشق  تشهد منطقة 

القدرات الدقيقة، وأن االحتالل يحاول التصدي لهذا التقدم التقني والتكنولوجي بكل الطرق املمكنة  

 .(2021أبريل  17 -اإلخباري موقع سما )

 

 : بيغاسوسبرنامج التجسس 

الجهات   " بيغاسوس"  لتستخدمه  خاصة  رشكة  بواسطة  تطويره  تم  تجسس  برنامج 

البيانات للجهة املرسلة، بما يف ذلك    الحكومية، يصيب الربنامج هاتف الشخص املستهدف لريسل 

التطبيق، وهم من رشكة   والفيديو. يقول مطورو  الصوت  والرسائل وتسجيالت  ية  إرسائيلالصور 

، إن الربنامج يمكن تنصيبه عىل أي جهاز، دون معرفة NSO Groupإس أو«    تدعى »مجموعة إن

 املصدر ودون أن يشعر الطرف املستهدف باالخرتاق. 

 



 

45 

 

 

 مركز أطلس للدراسات والبحوث 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| || ||| | 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

ويعترب التكلفة،  باهظة  التجسس  برامج  من  التجسس   و"بيغاسوس"  برامج  أخطر  من 

(؛ أي أنه مؤلف  modular malwareها تعقيدا"، وهو من نوع "الربامج الضارة املعيارية" )أكثر "و 

بـ أوال  )  من وحدات، حيث يقوم  الرضورية  Scan"مسح"  الوحدة  يثبت  ثم  املستهدف،  الجهاز   )

لقراءة رسائل املستخدم وبريده اإللكرتوني، واالستماع إىل املكاملات، والتقاط صور للشاشة، وتسجيل 

 نقرات املفاتيح، وسحب سجل متصفح اإلنرتنت، وجهات االتصال. 

أن بإمكانه االستماع إىل ملفات الصوت املشفرة، وقراءة الرسائل املشفرة بفضل قدراته كما  

يف تسجيل نقرات املفاتيح وتسجيل الصوت، حيث يرسق الرسائل قبل تشفريها )والرسائل الواردة  

 بعد فك تشفريها(. 

حيث   الوسائل شيوعا إلصابة الجهاز بربنامج التجسس هذا،  أكثر وتعترب طريقة "التصيد"  

تثبيت   يتم  عليه  النقر  وعند  مشبوها،  رابطا  تضم  الضحية  إىل  إلكرتوني  بريد  رسالة  إرسال  يتم 

 الفريوس يف الجهاز. 

ولن بيغاسوس من برامج التجسس املوجهة واملكلفة جدا فإن الجهات الفاعلة تستخدمه 

بإمكانهم الوصول إىل  ملهاجمة أفراد "ذوي قيمة عالية" من الناشطي السياسيي أو غريهم ممن  

 معلومات مهمة وحساسة ورسية. 

ولكن من املحتمل أيضا استخدامه للهجوم عىل أهداف محددة لغراض متعددة، بما يف ذلك 

التجسس عىل الرشكات الكربى، وكثريا ما يكون الرؤساء التنفيذيون واملديرون املاليون واملسؤولون  

م، لنهم عادة يملكون وصوال إىل البيانات الرسية، خاصة التنفيذيون والفرق املالية يف مرمى الهجو 

 عرب أجهزتهم املحمولة. 

ية املطورة لربنامج "بيغاسوس" تقوم بإيقاف رسائيلال أحد يستطيع تأكيد أن الرشكة اإل 

الربنامج بشكل كامل، فهذه الربمجيات يمكن أن تستخدم لتطوير برمجيات أخرى جديدة يمكنها 

بشكل والعمل  أن   أكثرفعال    التخفي  السف  مع  ذلك هو  ملعرفة  الوحيدة  والطريقة  القديمة،  من 

 . (21/7/2021 -الجزيرة )تصطاد ضحايا جدد لتعيد نفس الدائرة 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 "مظلة النار" التي تخرج منها "عمليات االغتيال"

اإل  الجيش  العمليات رسائييلسمح  لغرفة  احرونوت"  "يديعوت  لصحيفة  طاقم  بدخول   

التي تخرج منها عمليات االغتيال واحباط العمليات عىل الحدود الشمالية والجنوبية "مظلة النار"  

 . رسائيلإل 

الحدود   عىل  النار"  "مظلة  العمليات  لغرفة  زيارته  بعد  تفاصيل  الصحيفة  موقع  ونرش 

الشمالية، والتي تتابع كافة النشاطات املختلفة يف الجانب املحتل من الجوالن السوري وكذلك جنوب  

ان، وخالل ثوان عىل الضباط يف هذه الغرفة اتخاذ القرار والذي يتم ترجمته من خالل الجيش لبن

 بعملية اغتيال ملجموعة  رسائييل ميدانيا، والذي نسمع عنه ويتم نرشه عن قيام الجيش اإل رسائييلاإل 

من  بالقرب  ناسفة  عبوات  زرع  محاولة  أو  التسلل  يحاول  متحرك  هدف  قصف  او  الحدود،  عىل 

جدار، او تدمري موقع عسكري أو الية عسكرية وغريها الكثري، يكون مصدر املعلومة غرفة العمليات ال

 "مظلة النار". 

وأضاف املوقع بأن هذه الغرفة املزدحمة بشاشات البالزما والعرشات من أجهزة الكمبيوتر 

، وقد إرسائيلبتوب" وتستخدم تكنولوجيا متطورة تساهم بشكل كبري عىل حفظ وسالمة حدود  ال "ال

يف  ساهمت  وكذلك  حدوثها،  قبل  العمليات  من  العديد  احباط  يف  الخرية  السنوات  خالل  ساهمت 

العمليات وسائل  قريبا يف خدمة غرف  والجنوبية، وسيدخل  الشمالية  الحدود  اغتيال عىل  عمليات 

ن خالل  تكنولوجية متطورة سوف تساهم يف تطوير عملها بشكل كبري، واليوم يوجد لدى الجيش م

عمل هذه الغرفة عدد كبري من االهداف والتي يف حال أي تطور ميداني سيتم استهدافها بشكل كامل  

 . رسائييل من الجيش اإل 

 

 : القمار الفضائية

تبعه احتالل الفضاء من خالل إطالق أقمار   1948العربية عام    للرايض  إرسائيلاحتالل  

سلسلة القمار   يف  17ويعد هذا القمر رقم    ،10املنطقة كالقمر أفق    يفالتجسس ملراقبة ما يحدث  

للفضاء، المر الذى وضعها ضمن مجموعة الدول العرش صاحبة القدرة عىل   إرسائيلأرسلتها    التي 

التفاخر ووصف هذا    رسائييلاإل دفع وزير الجيش    اقتحام عالم الفضاء وهو ما موشيه يعلون إىل 

عىل جريانها، ووصف قمر   التكنولوجي الحدث بأنه شهادة أخرى عىل قدرة دولة االحتالل وتفوقها  



 

47 

 

 

 مركز أطلس للدراسات والبحوث 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| || ||| | 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

فهذا القمر يعمل عىل مدى أربع    رسائيلبأنه سوف يحسن من القدرة املخابراتية إل   10التجسس افق  

 الظروف الجوية. وعرشين ساعة وىف مختلف 

عاما لكن سبقته محاوالت   30قبل    رسمي بدأ تدشينه بشكل    رسائييلاإل وبرنامج الفضاء  

لدراسة علم الظواهر الجوية أو االرصاد الجوية وبرنامج   2بإطالق القمر شافيت    1961بدأت عام  

وىف العقد الول من    بداية الثمانينيات.  يفية  رسائيلبدأ مع إنشاء وكالة الفضاء اإل   رسائييلاإل الفضاء  

وهو ما ساعد   1عليه افق    وأطلقتالقمر االول    إرسائيلأطلقت    1988نشاط هذه الوكالة وىف سبتمرب  

 . نادى الدول صاحبة القدرة عىل إطالق االقمار الصناعية للفضاء  يفعىل أن تكون ثامن عضو    إرسائيل

 

 : السلحة الكيماوية 

تعمل   كله  مع ذلك تحاول   إرسائيلإىل جانب هذا  أنها  إال  الكيماوية  السلحة  امتالك  عىل 

استبعاد السالح الكيماوي من املعادلة االسرتاتيجية لعلمها أن بعض الدول العربية وخصوصا مرص 

 وسوريا والعراق قد تطور هذه القدرة.

ديمونا، قرب  العصاب  غاز  إلنتاج  محطة  عن  معلومات  أن    وهناك  تجري   إرسائيلكما 

مناورات تشمل التدريب عىل العمليات التي يستخدم فيها السالح الكيماوي ملعرفة تأثريه يف البيئة  

 القتالية.
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 الوحدات الخاصة يف الجيش اإلرسائييلالباب الثالث: 

 :  رسية األركان( )وحدة سريت متكال أوالا

وحدة هيئة الركان املختارة( يف العام " ) ל" מטכ סיירתسيريت متكال " " أنشأت وحدة 

وهو صديق مقرب من ارنون   ،وبدعم من العقيد ديفيد الزاروس  عىل يد الرائد إبراهيم أرنون  1957

اإل   ،إبراهيم الجيش  اركان  رئيس  من  ديانرسائييل وبمباركة  موشيه  العرب   ،  اعقاب  يف  وذلك 

، والهدف الرئيس من اقامتها هو الجمع  1956االستخبارية املستخلصة من العدوان الثالثي عام  

الربي  القتال  انواع  عىل  خاصا   تدريبا   يتلقون  افرادها  ان  رغم  العدو،  خطوط  وراء   ، االستخباري 

موضوع يف  اإلرهاب   وخاصة  النخبة    ،مكافحة  وحدات  من  تعترب  الجيش والوحدة  يف  الخاصة 

 و تتبع هرميا  لشعبة االستخبارات العسكرية )أمان(، وتعود إمرتها مبارشة لهيئة الركان  رسائييلاإل 

 . رسائييلوهي غري خاضعة لقيادات املناطق يف الجيش اإل  ،العامة 

الستة  اليام  حرب  يف  بمهمات  الوحدة  شاركت  ال    ،وقد  الوىل    ،73وحرب  لبنان  وحرب 

وعرفت الوحدة    " סירקין  מחנה  -القاعدة الساسية للوحدة يف منطقة تسمى " سريكي  و   ،والثانية

 ." 262" و" الوحدة 269بأسماء أخرى مثل " الوحدة  

سالح  قدامى  خريجي  من  كانت  تأسيسها  بعد  بالوحدة  أ لحقت  التي  االوىل  العنارص 

ة يف الخمسينيات بقيادة  التي اشتهرت بعمليات القتل والتصفي 101االستخبارات وخريجي الوحدة 

 اريئيل شارون، اضافة اىل عنارص من وحدة املظليي. 

 : مهمات هذه الوحدة

 يف تخليص الرهائن. •

 القيام بعمليات عسكرية معقدة خلف صفوف "العدو".  •

 عمليات التصفية املعقدة يف الخارج   •

خَرجت عدد من القادة وعىل رأسهم اثني من "    ל" מטכ  סיירתسيريت متكال "    وحد ة

و بنيامي نتنياهو " وآخرين من ذوى املكانة العسكرية   وهما " ايهود باراك  إرسائيلرؤساء وزراء  

والسياسية ومنهم وزير الجيش السابق وعضو الكنيست شاؤول موفاز ونائب وزير الجيش ماتان  

 والوزير موشيه يعلون وعضو الكنيست رسائييلفيلنائي و الرئيس السابق لهيئة اركان الجيش اإل 
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والرئيس السابق لجهاز املوساد داني    ،شافيت شبتاي  ،ورؤساء املوساد  ،ورئيس الشاباك آيف ديخرت

تمارا    ،عوزي ديان  ،وعضو كنيست بلسنر يوحنان وأفشالوم فيالن وياتوم والجنراالت عمريام  ،ياتوم

   .واسحق ايتان روسو ،وأفيتال شاي  ،نحميا

رسية لفرتة طويلة جدا ، ولم يصادق بشكل   269بقيت وحد ة سيريت متكال أو الوحدة  

 رسمي عىل وجودها اال يف الثمانينيات، لكنها ما زالت شديدة الرسية لجهة قدراتها ونشاطاتها. 

 1972نيسان    9أما عن أشهر العمليات التي قامت بها الوحدة كانت عملية فردان بتاريخ  

باراك، ونتج منها اغتيال ثالثة من مسؤويل منظمة التحرير الفلسطينية وعرفت العملية   بقيادة ايهود

بعملية بريوت وقتلت كال من كمال نارص، وكمال عدوان، وأبو يوسف النجار، وعملية مطار عنتيبي  

العام   اسبانية )سابينا(  1974)اوغندا( يف  متن طائرة  الحاج    ،لتحرير رهائن عىل  وعملية خطف 

التي باءت بالفشل بعد ان    1995، وعملية )تساليم ب( يف العام  1994ى الديراني يف العام  مصطف

تل خمسة من عنارصها خالل التدريب واإلعداد لهـــا، وهدفت اىل اغتيال المي العام لحزب الله   ق 

 السيد حسن نرص الله. 

عشية انتخابات عام ويف نرشة باللغة الروسية وزعها باراك عىل املهاجرين اليهود الروس  

التي فاز بها، أشار إىل دوره يف عمليات التصفية التي نفذها كضابط وكقائد لتلك الوحدة،   1999

 والتي طالت عددا كبريا من قادة منظمة التحرير الفلسطينية. 

وكشف موشيه يعلون قبل عدة سنوات لوسائل اإلعالم عن كيفية تخطيطه وقيادته عملية 

. ويبلغ عدد 1988جهاد الرجل الثاني يف حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عام  اغتيال أبو  

 جندي.  300أفراد تلك الوحدة نحو 

 

 13وحدة شايطيت ثانياا: 

عىل غرار ما كان يحدث   ،تم إنشاء الوحدة بصورة رئيسية للقيام بعمليات بحرية خاصة

كانت   ،م1948غانا" خالل اندالع حرب عام  عىل غرار اللواء البحري "الها  1949عىل الرض عام  

الوحدة يف بداية المر منخفضة امليزانية واالستعداد، إذ لم يتلق أفرادها التدريب الكايف مما أدى إىل  

 فشلها يف العديد من املهمات التي أوكلت إليها. 
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وإكساب جيدا  العنارص  تدريب  عىل  الرتكيز  مع  الوحدة  بناء  إعادة  تم  السبعينيات  هم يف 

 املهارات البحرية إىل جانب اإلملام ببعض املهارات الربية. 

والذي قام بإعادة تنظيم الوحدة   –عامي أيالون    –تم تعيي رئيس جديد للوحدة    1979يف  

الخاصة  الوحدات  من  غريها  غرار  عىل  الوحدة  هذه  يف  التدريب  وترية  زيادة  إىل  إضافة  وترتيبها 

 أصبحت الوحدة أفضل عددا وجاهزية مما كانت عليه قبل.  ومع انتهاء التدريبات ،الصهيونية

أواخر   وال   1980يف  الوحدة  إمكانيات  كافة  يستغل  ال  الجيش  أن  الوحدة  عنارص  أدرك 

يعطيها القدر الالزم من االهتمام مما دفع ضباط الوحدة إىل االنتقال إىل وحدات خاصة أخرى حديثة 

 . دةاإلنشاء بمناصب أعىل من مناصبهم يف الوح

يف السنوات الخرية تم الرتكيز عىل التدريب الربي للوحدة وعىل تنفيذ عمليات برية خاصة 

إىل جانب أدائها املهمات البحرية الخاصة، مما جعلها تصنف من أفضل وحدات القوات الخاصة يف 

 . رسائييل إضافة إىل سمعتها الجيدة يف املجتمع اإل  إرسائيل

 ، قسوة يف تدريبات الجيش   كثرشهرا  ويعترب تدريبها ال   20يستمر تدريب عنارص الوحدة  

 وتدريباتهم كالتايل:

 • يقيض املتدربون ستة أشهر من تدريب املشاة العادي مع وحدات الجيش العادية. 

 أسابيع من التدريب عىل الباراشوت يف مدرسة الدفاع للمظليي.   3• 

السلحة الخفيفة واملعدات البحرية وقيادة الزوارق والبوارج  أشهر من تدريب املشاة املتقدم عىل    3•  

 إضافة إىل زرع املتفجرات. 

أسابيع: ويتدرب خالله الجندي عىل الغوص والقتال البحري وكيفية   4• تدريب غوص متقدم ملدة  

 تحمل الربد وكيفية النجاة من الظروف القاتلة كازدياد الضغط.  

يرتكز بصورة عامة عىل التدريب البحري والتدريبات الخاصة    • تدريب متخصص: ويستمر ملدة سنة

 الالزمة للقيام بمهامها.  

 أقسام:  3وبعد هذا التدريب يتم تقسيم العنارص إىل 

وتكون إما يف البحر أو عىل اليابسة إضافة إىل عمليات التوغل واالغتيال والعمليات البحرية   :غارات

 إلنقاذ الرهائن.  
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 ومهاجمة السفن.  ،كتأمي الشواطئ قبل الهبوط ،وتقوم بجميع العمليات تحت املاء :تحت املاء

 . كاعرتاض السفن ومهاجمة الشواطئ  :فوق املاء

العمليات   تنفيذ  مع   ملهامواويف حال  تتعاون  السابقة  القسام  فإن جميع  للوحدة  املوكلة 

 بعضها البعض وبشكل وثيق. 

 

 من نصف القرن:  أكثرإخفاقات ونجاحات الوحدة خالل 

 حرب اليام الستة 

لم تكن الوحدة قد تلقت ذاك التدريب الكايف.   1967مع اندالع حرب اليام الستة يف عام  

وأحد أبرز هذه العمليات    ،املهمات التي كلفت بها يف ذلك الوقت  وهذا ما أدى إىل فشل العديد من

من عنارصها خالل مهمة رسية يف ميناء   6القبض عىل    ألقي م، عندما  5/6/1967الفاشلة كان يف  

 م. 1968من ستة أشهر يف كانون الثاني / يناير  أكثروقد تم اإلفراج عنهم بعد  ،االسكندرية 

تلقت الوحدة رضبة جديدة، إذ قتل ثالثة من عنارصها وجرح عرشة آخرون   ،1969يف عام  

 بجروح خطرية خالل غارة الجزيرة الخرضاء.  

 

 عملية ربيع الشباب 

القوات الخاصة1973شاركت الوحدة أيضا عام    م يف عملية ربيع الشباب باالشرتاك مع 

رسية الركان( والتي أغارت عىل بريوت رسا خالل الليل وقتلت كال من كمال نارص، وكمال عدوان،  )

 وأبو يوسف النجار. 

 

 حرب لبنان:

الثمانينيات بدايات  متزايدة   ،ومع  بصورة  اللبناني  الرصاع  يف  تتدخل  الوحدة  أصبحت 

م وبدون خسائر، وكانت أغلب وبشكل مبارش من خالل القيام بالعديد من العمليات الناجحة كل عا

  ، وتفجري مقراتهم واملرافق الرئيسية  ،العمليات يف ذلك الوقت هي اعرتاض سفن ما يسمونهم بالعداء



 

52 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| 

 

 

 

 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

تلقت الوحدة صفعة قوية    ،1997سبتمرب    8إال أنه ويف يوم    ،إجراء الكمائن وزرع اللغام يف الطرق

 11لله يف منطقة النصارية، مما أدى إىل مقتل  عندما وقعت يف كمي لحزب ا  ،خالل غارة لها يف لبنان 

 جنديا بما فيهم قائد الوحدة.

 

 انتفاضة القىص: 

لم تقترص مهام الوحدة عىل العمليات البحرية بل تعدتها لتشمل   ،خالل انتفاضة القىص

قال  العمل الربي كعمليات االغتيال واالعتقال لنشطاء املقاومة يف الضفة وغزة والتي كان آخرها اعت

مهاوش القايض يف رفح، ومع ذلك إال أنها ال زالت تقوم بالعمليات البحرية كاعرتاض سفينتي كارين  

a   .وسانتوريني 

( بجائزة للنجاح الذي 13، فاز رئيس الوحدة البحرية الخاصة )2003و  2002ويف عام  

 شهدته عمليات هذه الوحدة.  

 

 حرب لبنان الثانية:

إضافة ملا سبق، لقد كشفت عدة   ،داهمت الوحدة مدينة صور  ،2006خالل حرب لبنان عام  

للمتدربي من فضائح لها عالقة بهذه الوحدة، منها فضيحة اإلصابة بمرض الرسطان أو أعراضه  

بأمراض  الوحدة  جنود  من  عدد  أ صيب  حيث  حيفا،  قرب  )قيشون(  امل قط ع  نهر  يف  الوحدة  أفراد 

رسطانية جراء تلوث مياه النهر بمواد جرثومية وكيماوية خطرية للغاية. واستعمل هذا النهر لتنفيذ  

نتساب إىل الوحدة، تمارين وتدريبات غوص لفراد الوحدة كجزء من عمليات التحضري واإلعداد لال 

الجيش  وزير  أن  غري  السنة  مدار  عىل  الوحدة  تمارسها  وعادية  جارية  واستعدادات  تدريبات  أو 

 . شاؤول موفاز قرر تعويض عائالت الغواصي والتغايض عن الحادث ،السابق

 

 قافلة السودان: 

السودانية الشواطئ  العملية حيث رست بجوار  حيث قالت صحيفة يديعوت   ،شاركت يف 

حرونوت أن وحدة مغاوير البحر قد شاركت يف عملية نفذتها دولة االحتالل ضد مهربي السلحة يف ا
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باسم  املعروفة  البحرية  الصاعقة  وحدة  مقاتيل  أن  للصحيفة  أمريكي  مصدر  كما كشف  السودان 

 ( قد ساهموا يف العملية العسكرية الصهيونية يف شهر كانون الثاني يناير املايض حيث 13)شايطيت  

تمت مهاجمة سفينة أسلحة كانت وصلت من إيران ورست بمحاذاة الساحل السوداني بهدف تهريب 

 قطع أسلحة إىل حركة حماس يف قطاع غزة عرب الرايض السودانية وشبه جزيرة سيناء.  

وأكدت "يديعوت احرونوت" أن وحدة مغاوير البحر املختارة التابعة للجيش تعمل عادة يف 

 الضواء وتحقق إنجازات الفتة ما زالت محاطة بالكتمان التام.الخفاء بعيدة عن 

 

 سرتة غوص جديدة  

ية بتجهيز حقيبة قتالية جديدة تجمع بي النماذج الربعة  رسائيلقامت وحدة الكوماندوز البحرية اإل 

 ، سابقاتهاالحقيبة أصغر من  ،  مثل الغوص واإلغارة واإلبحار  ،السابقة املخصصة للمهمات املختلفة

ا   أكثروهي   مالءمة لراحة الجسم من حيث جيوبها وخالياها يمكن إزالتها وتفكيكها بسهولة وفق 

 لالحتياجات التشغيلية. 

 

 وحدة ايجوز أو النواةثالثاا: 

لتكون رأس الحربة يف مواجهة   93قد تم تشكيلها يف العام    ،"النواة"   أو  وحدة "ايجوز" 

جنوب   يف  الله  حزب  اإل   ،لبنانمقاتيل  الجيش  يف  العمليات  شعبة  استثمرت  الجهد  رسائييلوقد   

 يف أعقاب سلسلة  رسائييلالتي كانت إلعادة االحرتام للجيش اإل   ،واإلمكانيات يف تشكيل هذه الوحدة

 . إخفاقاته أمام مقاتيل حزب الله

اإل  الجيش  انسحاب  لبنانرسائييلوبعد  جنوب  من  بعمليات   ،  الوحدة  عنارص  تكليف  تم 

أن الوحدة   إرسائيلأعلن يف    2001لكن بعد يف شهر مارس من العام    ،لحراسة عىل الحدود مع لبنان ا

تم استيعابها للعمل امليداني املبادر يف الضفة الغربية وذلك بعد عام من انتفاضة القىص وعىل وجه 

  .التحديد وسط وجنوب الضفة الغربية
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لتجمعات السكنية الفلسطينية يف الضفة ويقوم عنارص ايجوز بتسيري دوريات يف محيط ا

الغربية يف محاولة لالصطدام بمجموعات املقاومة الفلسطينية التي تتوجه لتنفيذ عمليات إطالق نار 

  .ية الخرى رسائيلعىل املستوطنات اليهودية أو الهداف العسكرية اإل 

لرئيسية يف كما يقوم عنارص ايجوز بنصب كمائن مسلحة وحواجز طيارة عىل الشوارع ا

بالطبع اىل جانب   .يةرسائيلالضفة الغربية يف مسعى لللقاء القبض عىل مطلوبي للجهزة المنية اإل 

 . قيامها بعمليات االختطاف والتصفية طبقا لتوجيهات الشاباك

اإل  الجيش  عليه  أطلق  فيما  تخصصت  التي  الصهيونية  الخاصة  الوحدات   رسائييل تولت 

الخ خلف  جراحية"  "دوفيديفان"، "عمليات  املستعربي  وحدة  شاركت  حيث  الفلسطينية.  طوط 

ووحدة "ايجوز" يف مداهمة العديد من الحياء السكنية واختطاف الفلسطينيي يف ساعات الفجر  

 الوىل.  

املستهدف  بيت  إىل  الوصول  التسلل حتى  الوىل:  مرحلتي؛  من  االختطاف  عملية  وتتكون 

لخطف املطلوبي. والثانية:   ،ثم تتم عملية انقضاض عىل البيتاعتقاله، حيث تتم محارصته، ومن  

 تدخل قوات الجيش لحماية الوحدة التي شاركت يف عملية االختطاف. 

وال تتم عمليات االعتقال عرب مداهمة البيوت فقط؛ فقد تتوفر معلومات استخبارية حول 

اال  ما، فيتم نصب كمي لها، وبعد ذلك  نقضاض عليها واعتقال من مطلوبي موجودين يف سيارة 

الشهور وهذا يعد قفزة كبرية يف توجه    أحدمن مائتي كادر تنظيمي خالل    أكثرفيها. وقد اعتقل  

 ية العتقال النشطاء الفلسطينيي.  رسائيلاملخابرات اإل 

 من أهم عملياتها: 

اإلسالمي يف شمال عاما " قائد الجهاز العسكري لحركة الجهاد    28اغتيال إياد صوالحة " 

الضفة الغربية، بعد العثور عىل مكانه معتربة قتله أحد االنجازات الكبرية، ملا كان يمثله صوالحة من  

حيث تتهمه دولة االحتالل  ،  تهديد كبري، وقيادته لخاليا عسكرية تعترب الخطر يف الضفة الغربية" 

يا وجرح ما إرسائيل  32ت عن مقتل  أسفر   إرسائيلباملسؤولية عن عدة عمليات عسكرية وقعت داخل  

 عسكريا.  25من بي القتىل  ،آخرين 200ال يقل عن 
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وقال الجيش الصهيوني حينها عىل موقعه االلكرتوني "ان العثور عىل صوالحة تم بفضل 

معلومات استخبارية قدمها جهاز المن العام )الشباك( للجيش الذي استخدم وحدات خاصة من  

 يجوز" التي كانت تعمل سابقا يف جنوب لبنان".  املستعربي و"وحدة ا

 

ا:   وحدة خاروف رابعا

وحدة " خاروف" وتعترب نسبيا من أقدم الوحدات الخاصة يف جيش االحتالل وقد شكلها 

يف أوائل السبعينيات الوزير الجنرال رحبعام زئيفي الذي قام عنارص من الجبهة الشعبية بتصفيته 

 وهي تتبع لقيادة املنطقة الوسطى يف جيش االحتالل.  2002يف العام 

الطرق اليهود يف تحركاتهم من وإىل    ومهمتها الساسية تامي  املستوطنون  التي يسلكها 

 . ، وهذه وحدة نخبوية تتوىل عمليات اختطاف واعتقال بناء عىل معلومات تتلقاها من الشباكإرسائيل

 * إطالق النار عىل أي فلسطيني يتحرك يف عىل هذه الطرق ويثري الشبهات. 

 

ا:   وحدتي "يمام" و"جدعونيم":خامسا

الحدود ويقترص نشاطها يف   وهي    ،والقدس  إرسائيلهي وحدة شبه عسكرية ويف حرس 

اليماغ   الياماس ووحدة  إىل جانب وحدة  الحدود  أربع وحدات خاصة يف حرس    ووحدة واحدة من 

 فرد.  200املاتيالن. يقدر عدد قوات اليمام ب 

كان أهمها تصفية   ،يةونظرا للحاجة امليدانية الخاصة فقد تولت يمام القيام بعمليات تصف

 الدكتور ثابت ثابت أمي رس حركة فتح يف طولكرم. 

اإل  الجيش  وزير  الخاصة رسائييلامتدحها  القوات  وحدة  مقر  زيارته  خالل  باراك  أيهود   

االنتفاضة   خالل  مقاومي  خمسة  اغتالت  بعدما  يمام"  للرشطة  الخاصة  "القوة  للرشطة  التابعة 

 الثانية. 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

، باستخدام 1948لجنة أور بعدما قامت، وللمرة الوىل منذ العام    من قبل  املساءلةتعرضت  

وذلك لغاية الفتك املوجهة   1948القناصة لتفريق مظاهرات يف النارصة داخل الرايض املحتلة عام  

 من خالل القناصة. 

ل عام   ة ما بي الول حتى الثامن من ترشين الو  تل ثالثة عرش   2000يف الفرتة املمتد  حيث ق 

ب ا عربيًّا وجرح املئات يف املثلث والجليل عىل أيدي قوات الرشطة خالل مظاهرات احتجاجي ة ملا  شا

 جرى فيمن قتل للفلسطينيي يف بداية االنتفاضة الثانية. 

 

 وحدة جدعونيم

يف القدس وهي وحدة مختارة بهدف تعزيز التخصص يف   2006تم إنشاءها أواخر العام  

الجريمة   وحدة مكافحة  أن  حيث  القدس،  منطقة  يف  خصوصا   الفلسطينية  املقاومة  ومواجهة 

"جدعونيم" تعمل يف رشقي القدس وحدودها وهي متخصصة يف جمع املعلومات، ونشاطات صغرية 

 يف مجال املتفجرات. 

اختطاف واعتقال  القدس وتتوىل عمليات  تابعة للرشطة وتعمل يف محيط  وحدة مختارة 

 تصفية واحدة عىل القل.  مطلوبي وقامت بعملية

 

ا:   وحدة شمشون سادسا

قائد املنطقة الجنوبية يف ذلك الوقت الجنرال ماتان فلنائي، والذي شغل أيضا منصب نائب 

لكن تلك الوحدات بدأت العمل يف بداية    ،5/1996رئيس هيئة الركان وقام بحلها شخصيا يف تاريخ  

 . 88العام 

واملساندة   الدعم  شمشون  وحدة  مطالبها تلقت  وكانت  العسكرية،  الهيئات  قبل  من 

واحتياجاتها توفر دائما، وقد حظيت بعالقة خاصة مع القيادة الجنوبية يف الجيش إضافة إىل قيادة 

إىل  اثني آخرين  فلنائي دخل مرة مستعربا مع  الفرتة ماتان  تلك  الجنوبية يف  املنطقة  غزة، فقائد 

 مخيم جباليا.
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قاعد  6/1994يف شهر   تنفيذ خطة اخليت  بعد  وذلك  كيسوفيم،  إىل  غزة  من  ة شمشون 

 6/1991/ 21السالم يف ذلك الوقت، وكانت الوحدة قد تم اإلعالن عن كشفها للمرة الوىل بتاريخ  

 عنها، وكذلك عن وحدة دوفدوفان يف الضفة الغربية، رسائييلعندما نرشت القناة الوىل يف التلفزيون اإل 

 بغرض التدريب،  رسائييلحرتفون من وحدات مختلفة يف الجيش اإل أرسل اىل وحدة شمشون ضباط م

وبعضهم كان يف سالح املظليي، أو سيريت متكال مثل الضابط ازوالي الذي سقط بعدها يف لبنان  

العام   ويف  الخاصة،  اجوز  وحدة  مع  عمله  الخسائر   1992خالل  ببعض  الوحدة  أصيبت  وعندما 

 لتدريب لوحدة شمشون. البرشية، أدخلت تعديالت عىل منهاج ا

وصل فلنائي وكان يف حينها نائب رئيس هيئة الركان إىل قاعدة شمشون   5/1996يف شهر

 يف كيسوفيم وأعلن عن حلها. 

يقول فلنائي: قلت لهم "جئت غاضبا معكم عىل قرار نائب رئيس هيئة الركان الذي بنى 

 ".الوحدة وقرر الن حلها، لكن هذا هو القرار الصائب

ويضيف فلنائي "نقلنا جزءا من أعضاء الوحدة إىل وحدة دوفدوفان يف الضفة الغربية لتعزيزها، 

 ".وقسما إىل وحدة اجوز العاملة عىل الحدود اللبنانية

 

 وحدة ثعالب شمشوم 

وقد كشف جيش االحتالل أنه أعاد يف اليام الخرية، تشكيل احدى الوحدات التي يعتربها 

والتي يطلق عليها وحدة "ثعالب شمشون". وكان هذا هو االسم الذي    48  )اسطورة( منذ حرب عام

يف لواء جبعاتي. وقد   54يف تلك الحرب عىل كتيبة سيارات الجيب العسكرية التابعة للوحدة    أطلق

أحتج أحد أشهر جنود وحدة "ثعالب شمشون"، اليساري أوري أفنريي، عىل إطالق هذا االسم عىل  

 ة يف لواء جبعاتي. وحدة الدوريات الجديد

وقال إنه "تم رسقة أسم ثعالب شمشون من أجل تسخريه لخدمة أهداف آرئيل شارون. 

 فثعالب شمشون الجدد يمارسون أعمال الكبت واالضطهاد املتوحش ضد شعب آخر"..  

" يف إطار الوحدات الخاصة"، خالل   وقد بدأ تفعيل وحدة الدوريات الجديدة يف جبعاتي 

اللوية  توحيد  وراء  من  تحقيقها  إىل  االحتالل  جيش  يسعى  التي  الهداف  ومن  الخرية،  الشهر 

الجديدة، إضافة أطر جديدة للفعاليات العسكرية يف االرايض الفلسطينية ضد االنتفاضة واملقاومة 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

سل االجرامية  الوحدة  هذه  عمل  باكورة  ويف  الكتيبة  الفلسطينية  قامت  غزة،  يف  العمليات  من  سلة 

وحي   الشجاعية  حي  اقتحام  بينها،  من  كان  والتي  القطاع،  انحاء  مختلف  يف  بقيادتها  الجديدة 

شهداء من    9الزيتون، جنوبي مدينة غزة مطلع شهر سبتمرب حيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتها  

 . االحتالل خسائر يف دباباته وآلياته املواطني ورجال املقاومة الذين تصدوا لالجتياح وكبدوا جيش

 

ا:   دوفيديفان وحدة سابعا

عام   السابق  املوساد  رئيس  داجان"  الجيش   2001-3-15"مائري  تشكيل  وراء  كان 

  لوحدة التصفية الجسدية لنشطاء االنتفاضة و"دفدفان". رسائييلاإل 

التي عملت يف غزة والضفة يف    و"دفدفان"  انتفاضة القىص تعترب أول الوحدات الخاصة 

وتعمل عىل عنارص هذه املجموعة وسط التجمعات السكانية الفلسطينية لذا من الرضوري أن يكونوا  

أثناء   التنكر  بعمليات  يقومون  عندما  الشكوك  حولهم  يثريوا  ال  بحيث  الرشقية  املالمح  ذوي  من 

ج والتخفي للعمل عىل مدار  وتستعي هذه بخرباء يف عمليات املكيا  .توجههم لتنفيذ املهام املوكلة لهم

 . الساعة مع عنارص هذه املجموعة

وقد نفذ عنارص "دوفيديفان" معظم عمليات التصفية التي تمت بواسطة إطالق النار عىل 

املستهدفي للتصفية من كوادر االنتفاضة الفلسطينية يقوم عنارص هذه الوحدة بعمليات اختطاف 

 . ية وتعمل هذه الوحدة يف الضفة الغربية بشكل خاصرسائيلاملطلوبي الفلسطينيي لجهزة المن اإل 

يحرص عنارص الوحدة بشكل خاص عىل التنكر يف زي تجار خضار فلسطينيي يرتدون 

الزي الشعبي الفلسطيني ويتنقلون يف سيارات مرسيدس " كابينه " وهي السيارة التي يستخدمها 

 التجار الفلسطينيون. 

" عىل جنود الجيش، بل ان رشطة " حرس الحدود " تساهم ال يقترص عنارص "دوفيديفان  

 يف رفد هذه الوحدة بكثري من العنارص. 
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 : أبرز العمليات

اغتالت وحدة »دوفيدفان« مدير جهاز املخابرات الفلسطينية العامة يف مدينة حلول العقيد 

 سنة(.  27سنة( ومساعده احمد سمارة ) 35خالد ابو خريان )

حيث ذكرت مصادر فلسطينية ان جنود وحدة املستعربي التابعة لقيادة املنطقة الوسطى  

يف جيش االحتالل تسللوا اىل البلدة يف تمام الساعة الثالثة فجرا حيث احاطوا باحد البيوت يف املدينة 

لهرب يف كان يمكث فيه ابو خريان وسمارة، ونجح االثنان يف البداية يف التسلل من البيت وحاوال ا

اكتشفوهما   أحدهماسيارة   الخاصة  الوحدات  جنود  لكن  البيت،  من  بالقرب  متوقفة  كانت  التي 

عليهما النار عن قرب االمر الذي ادى اىل مقتل ابو خريان عىل الفور واصابة سمارة. وقال   وأطلقوا

 شهود عيان ان الجنود سحلوا سمارة وهو جريح وقامت دبابة فيما بعد بدهسه. 

 

 خطف قادة سياسيي  عمليات

نيسان   من  عرش  الخامس  القائد   2002يف  أن  فحواها  معلومة  عىل  "الشاباك"  حصل 

الفتحاوي مروان الربغوثي متواجد يف بيت صديق له يف رام الله، وكان الربغوثي الذي نجا قبل ذلك  

سور الواقي". بنحو من نصف سنة من محاولة اغتيال، كان أكرب مطلوب يف املناطق يف أثناء عملية "ال

 حارص جنود من وحدة "دوخيفات" منطقة اختباء الربغوثي.

واست دعيت وحدة "دفدفان" اىل املكان لتنفيذ االعتقال، عرف رئيس الركان شاؤول موفاز 

اعتقال  من  كمة  بالح  يتعلق  الرأي  يف  اختالف  والسياسية  العسكرية  القيادة  يف  يوجد  أنه  جيدا 

من مرة   أكثران" عاموس مالكا ورئيس لواء البحث يويس كوبرفارس  فقد عرب رئيس "أم   ،الربغوثي 

عن شكوك تتصل بصحة فعل ذلك. وعرف موفاز أيضا أن وزير الجيش بنيامي بن اليعيزر ليس  

من مرة إن الربغوثي سيكون آخر المر زعيما فلسطينيا وخاف أن    أكثرقال فؤاد  ،  راضيا عن الفعل

ولم ي عل م بن اليعيزر عندما جاءت املعلومة عن مكان وجود   ،إىل رمز  ي قتل يف أثناء العملية ويتحول 

وأبلغه عن العملية بعد أن كان جنود "دفدفان" يف ذروة الحصار فقط وىف النهاية تم  ،قائد التنظيم

  ، اعتقال القائد السري مروان الربغوثى / أبو القسام عىل يد قائد فرقة الضفة العميد اسحق غرشون

 . يا  يف سجن هداريم ومحكوم باملؤبد مدى الحياةويقبع حال
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 8200وحدة الكتيبة ثامناا: 

وحي تسمع تعتقد أنهم شبان نحيلون   ،رسائييل كتيبة جديدة يف الجيش اإل :  8200الكتيبة  

  رسائييل يلبسون نظارات ماهرون عىل الحاسوب لكن يف حقيقة المر هي أهم وحدة يف الجيش اإل 

 تقوم بالتجسس االليكرتوني. 

نفذت هذه الكتيبة مئات العمليات السنة املاضية حيث اظهر التقرير كيف ينفذون عمليات 

أج عن  ويبحون  واملدن  للقرى  الحاسوباقتحام  خاصة   ،هزة  أجهزة  لديهم  املقاتلة  الكتيبة  وهذه 

 .بالهاكرز والتجسس فيدخلون ويتنصتون عىل كل املكاملات وكل الرسائل

أنها   الكتيبة تتألف من أالف الجنود واملجندات  العدد يراقبون   أكربوهذه  كتيبة من حيث 

  مسئول الوحدة وهو العقيد م.   ويضيف  .يخرتقون شبكات االنرتنت يف الدول والقرى واملدن  ،الدول

..نحن جاهزون للتدخل يف االنرتنت نسرتق السمع  .س: "انه يريد أن يعرف كل الخارطة يف العالم

 ونعرف املعلومة قبل أن تتم واهم يشء هو أن نضع أيدينا عىل أجهزة الحاسوب". 

الرسار إىل  الوصول  مهمتنا  الكتيبة":  املسئول عن  إويتابع  مقات،  كتيبة  بكل معنى  نها  لة 

نهم ال يعملون عىل ، إالكلمة ولكنها مدربة عىل اخرتاق أي كمبيوتر يف العالم وأي كلمة رس يف العالم

 الحدود ولكنهم فوق الحدود وتحت الحدود".

 

ا:   وحدة دوخيفاتتاسعا

، للتويل عمليات التمشيط التي تسبق  2002وحدة مختارة تم تشكيلها يف منتصف العام  

 . الحمالت العسكرية التي تقوم بها قوات االحتالل يف املناطق الريفية يف الضفة الغربية

 

ا:   وحدة الكوماندو البحريةعارشا

ا "القوة ثالثة عرش"   .رسائييلوتعترب الوحدة املختارة التابعة لسالح البحرية اإل   ،وتسمى أيض 

إال أنها تولت القيام بعرشات عمليات   ،اءوعىل الرغم من أن مجال عملها العمل امليداني املرتبط بامل

  ، وقد شكلها وقادها عامي أيلون  .التصفية واالغتيال واالختطاف يف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة
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وقد تولت هذه الوحدة   .الرئيس السابق لجهاز " الشباك " والذي كان قبل ذلك قائدا لسالح البحرية 

 . العربية القيام بعدة عمليات يف عدد من الدولة

 

 وحدات االغتيال والقتل "املستعربني" حادي عرش: 

بوحداتها الخاصة وأضفت عليها هالة كبرية من حيث قدراتها الخارقة   إرسائيلتفاخرت  

من مرة يف تضخيم هذه الهالة عرب نرش قصص منسوبة ملصادر أمنية أو غربية   أكثروجندت اإلعالم  

حالة الذهنية الرادعة التي ترسخت لدى كثري من العرب  هي أقرب إىل قصص الخيال بهدف تعزيز ال

  وقدراته غري املسبوقة. رسائييلوغري العرب يف سياق تعاملهم مع الجيش اإل 

 خالل تغطيته املستمرة واملمنهجة عمل ما يسمى بالوحدات الخاصة رسائييلوميز اإلعالم اإل 

التي تأخذ شكل   الوحدات "املستعربي" وغريها من الوحدات  "الكوماندوز" فما هي حقيقة هذه 

وكيف تعمل؟ أسئلة سنحاول اإلجابة عىل بعضها عرب هذه العجالة الهادفة إىل إلقاء الضوء عىل جزء 

 من هذه الوحدات. 

منها   أكثرية الخاصة اقرب إىل فرق االغتيال والتصفية  رسائيلتعترب الكثري من الوحدات اإل 

ل تاريخها الطويل الكثري من عمليات االغتيال التي استهدفت قادة إىل فرق كوماندوز تقليدية وسج

فلسطينيي يف الخارج أو داخل الرايض الفلسطينية املحتلة خاصة خالل االنتفاضة الوىل والثانية  

حيث نشطت ما يسمى بوحدات املستعربي وهي وحدات قتل ممنهج ومقصود وان حاول قادتها 

عرب االدعاء بمحاولتها اعتقال النشطاء الفلسطينيي خاصة داخل الوطن   إخفاء نيتها املسبقة بالقتل

املحتل لكن "النشطاء" لم ينصاعوا لوامر االعتقال فتم قتلهم وتصفيتهم وهو االدعاء الذي تنفيه 

ية ودولية وبعض إرسائيلالوقائع امليدانية والكثري من أفالم التوثيق التي نرشتها منظمات حقوقية  

 وير والتي أظهرت عمليات القتل واالغتيال املبارش دون سابق إنذار. هواة التص

 

 من هي وحدات "املستعربي" وكيف تعمل؟ 

لتنفيذ   خاصة  أساليب  تستخدم  متخصصة  وقتل  اغتيال  "وحدات  "املستعربي  وحدات 

دون جرائمها أهمها التنكر بلباس الفلسطينيي. وتعمل خارج القانون املعروف وتنفذ عمليات إعدام  
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

مساءلة أو متابعه أو محاكمة فتغتال النشطاء الفلسطينيي دون محاكمتهم ودائما هناك حجة بأنهم  

 لم يتمكنوا من اعتقالهم. 

ية وطرق القتل رسائيلوهذه الوحدات ليست بالجديدة يف تاريخ الرصاع وسجل الساليب اإل 

نفسها خالفا    إرسائيلبقت يف قدمها إقامة  ية املتعاقبة بل سرسائيلواالغتيال التي اعتمدتها القيادات اإل 

 .1987ملا يعتقده الكثريون الذين ربطوا قيام هذه الوحدات باالنتفاضة الوىل عام 

"الدائرة  اسم  الصهيونية   " البلماخ   " منظمة  أقامتها   " "مستعربة  وحدة  أول  وحملت 

ينيي داخل فلسطي  العربية" وتخصصت بالتجسس وتنفيذ العمليات التخريبية واستهداف الفلسط

 .1950 -1943التاريخية والدول املجاورة واستمر عمل الوحدة من عام 

رئيس الدائرة السورية يف منظمة " البلماخ" يروحام   1943وتوىل إقامة هذه الوحدة عام  

 كوهن وتشكلت من اليهود املنحدرين من الطوائف اليهودية الرشقية. 

بناني أشهر عملياتها التخريبية إضافة لنشاطها يف وكانت عملية تفجري ميناء طرابلس الل

املصادر  ادعت  مدينة حيفا حيث  من  فروا  الذين  الفلسطينيي  املستعربي يف صفوف  زرع  مجال 

ية ان كثري من عنارص الوحدة فروا مع الفلسطينيي "متنكرين بصفة الالجئي رسائيلالتاريخية اإل 

ىل بريوت وأقام هؤالء املستعربون الوائل قيادتهم يف بريوت  الفارين من جرائم املنظمات الصهيونية" إ

العمليات  منتظرين تكليفهم بمهام محددة ونفذوا عمليا جمع معلومات واسعة إضافة للكثري من 

 ية. رسائيلالتخريبية وفقا للمصادر التاريخية اإل 

ذة رسيعة ية الخاصة وحملت أسماء مختلفا وهذه نبرسائيلوتنوعت فيما بعد الوحدات اإل 

 عن بعضها. 

أو الوحدة رقم " -1 أقيمت عام    424وحدة "شاكيد"  التابعة للجيش  بهدف مواجهة ما    1955" 

عام  تفكيكها  وتم  مع مرص  الجنوبية  الحدود  عرب  الفدائيي  "املتسللي"  لقب  حينها  عليهم  أطلق 

1979. 

الضفة الغربية وتخضع إلمرة  ية ويرتكز عملها يف  رسائيلوحدة "دوفدوفان" تابعة لقوات املشاة اإل -2

قبيل   وأقيمت  الفلسطينيي  النشطاء  وتصفية  باعتقال  مهمتها  وتتلخص  الوسطى.  املنطقة  قيادة 

" بأمر من قائد املنطقة الوسطى يف حينه "ايهود باراك " وكان   1986اندالع االنتفاضة الوىل "  
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ابعة للكوماندوز البحري وقوات قائدها الول " اوري بار ليف" وتشكلت يف بداياتها من عنارص ت

 املظليي وعملت فقط بطريقة املستعربي. 

وحدة شمشون وهي شبيهة من حيث طريقة العمل والتشكيل بوحدة "دوفدوفان "مع اختالف  -3

  1994منطقة عملها التي انحرصت يف قطاع غزة وجرى حلها مع إقامة السلطة الفلسطينية عام  

 رسميا عىل القل. 

يش" وهي وحدة مشاة منتخبة وشملت منطقة عملها الضفة الغربية وقطاع غزة  وحدة "حرم-4

داخل   امليدانية  العمليات  بتنفيذ  وتخصصت  والجنوبية  الوسطى  املنطقتي  لقيادة  تتبع  وكانت 

التجمعات السكنية الفلسطينية بهدف إحباط أعمال املقاومة وتصفية املقاومي ونفذت الكثري من 

 ملستعربي".عملياتها بطريقة " ا

وحدة املستعربي التابعة لحرس الحدود "يماس" أقيمت يف بداية التسعينيات من القرن املايض   -5

بهدف تنفيذ عمليات اغتيال واعتقال داخل القدس املحتلة ومناطق الخط الخرض ومن ثم امتد عملها 

 إىل مناطق الضفة الغربية. 

وغالبية    2003ية "متسادا" أقيمت عام  رسائيل ن اإل أخريا الوحدة الخاصة التابعة لسلطة السجو   -6

عنارصها من جنود قوات النخبة املرسحي وتهدف إىل قمع الرسى الفلسطينيي والسيطرة عليهم 

 بالقوة.

 

 2011وحدة "باشان" عىل الحدود مع سوريا بعد أحداث مارس ثاني عرش: 

 2014غانتس أواخر شهر يناير   الجنرال بيني  رسائييلنصب رئيس هيئة أركان الجيش اإل 

وحدة عسكرية إقليمية خاصة جديدة باسم "باشان"، وهي وحدة احتياطية سابقة أعيدت للخدمة 

مع قوات عسكرية أمامية فاعلة ملواجهة جميع التهديدات يف هضبة الجوالن ومنطقة جبل الشيخ.  

، كتيبة قتالية جديدة مدعومة رسائييلوتضم باشان التي هي جزء من القيادة الشمالية يف الجيش اإل 

 Tzayadمن منظومة االستخبارات )مارس( املزودة بأجهزة استشعار وأحدث اإلصدارات من نظام  

C4ISR  ية. رسائيلالرقمي، الذي تطوره رشكة "إلبيت" اإل 
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 أكثرولقد أنشئت هذه الوحدة العسكرية يف هضبة الجوالن وزودت بأفضل القوات لتكون  

َركَّزة للتعامل مع التهديدات امل تغرية" خاصة بعد انفجار ا من أي و استعداد   عدَّة وم  قت مىض. فهي م 

 كان. 2011الوضع يف سوريا يف آذار )مارس( 

وتم تكليف الوحدة العسكرية برد الرضبات وكذلك الرد الرسيع عىل أي هجمات وعنف غري 

 . إرسائيلمبارش يستهدف 
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 األخالقي يف الجيش اإلرسائييلالباب الرابع: االنحدار 

 ية: رسائيل جوانب القوة يف القدرات العسكرية اإل . 1

 . مستوى التدريب املتقدم لكافة جنودها العاملي واالحتياط -

الغربية   - الجيوش  بعض  تتفوق عىل  لم  إن  توازي  جدا   متقدمة  تكنولوجيا  ذات  وأسلحة  معدات 

 . املتقدمة

 .الصناعات الحربية تقدما  يف العالم أكثرصناعة حربية متقدمة تعترب من  -

الرادار   - الصناعية والطائرات ومحطات  القمار  املدى متفوقة تعتمد عىل  قدرات استطالع بعيدة 

 . والتنصت واالستخبارات

قدرات متفوقة يف العمليات القتالية املشرتكة التي تشمل القوات الربية والجوية والبحرية والعمليات    -

 . الخاصة

الالمركزية يف اتخاذ القرارات عىل املستوى امليداني التكتيكي أي أنه يتم االتفاق عىل االهداف العامة    -

وبما  به  التي تحيط  الظروف  كٍل حسب  بتنفيذها  الفصائل  والكتائب وحتى  الفرق  للخطة وتقوم 

 . يحقق الهدف املرجو

ب العليا والدنيا مما يعني أن كافة الرتب تكون  سهولة انسياب الوامر وتبادل املعلومات بي الرت  -

 . مستوعبة لهداف الخطة مما يعزز الثقة املتبادلة بينها

صالحيات واسعة لقادة مختلف التشكيالت حتى الدنيا منها فيمكن مثال  لجندي صف برتبة رقيب   -

 . أن يستدعي طائرات سالح الجو لتقديم الدعم الجوي لقاطعه

 .ليات خاصة بعيدة املدى تتخطى الحدود الدولية املبارشةالقدرة عىل شن عم -

 . القدرة عىل شن عمليات جوية بعيدة ملدى تصل اىل مختلف دول الرشق االوسط والبحر املتوسط -

 . صغر مساحة الدولة وضخامة قدرتها العسكرية يعني تركيز اقوى لدفاعاتها -
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 :يةرسائيل جوانب الضعف يف القدرات العسكرية اإل . 2

انعدام العمق الجغرايف مما اوجد قاعدة لديهم بان اية حرب ستجري يجب ان تكون عىل ارض   -

 . الخصم

عىل مواجهة حرب جيوش نظامية طويلة املدى وذلك كون مجموع قواتها البالغ   إرسائيلعدم قدرة    -

نسبة    631.500 يشكل  كل    1جندي  تعطيل  8من  يعني  وهذا  اليهود  سكانها  ملجموع   بالنسبة 

 . النشاط االقتصادي للدولة وهذا امر ال يمكنها ان تستمر به لفرتة طويلة

بأن تكون حروبها خاطفة ورسيعة وحاسمة حتى ال تنجر إىل حرب استنزاف   إرسائيلهذا حتم عىل    -

 . تدمرها

 . طول حدودها وتداخلها بالنسبة اىل مساحتها -

مقسمة اىل ستة مناطق ادارية تشكل املنطقة املركزية منها التي تقع بي الضفة الغربية   إرسائيل  -

من نصف السكان ونصف القواعد الجوية   أكثروساحل البحر املتوسط اهم منطقة حيث يرتكز فيها  

الحقيقي    إرسائيلومعظم النشاط االقتصادي والعلمي ومراكز البحاث وهذه املنطقة هي "مقتل"  

 . لصغر مساحتها  نظرا  

 

 :اإلعاقات النفسية والجسدية يف صفوف الجيش. 3

ية معطيات عن أعداد معاقي الجيش خالل السنة االخرية وذلك رسائيلنرشت وزارة المن اإل 

 بمناسبة يوم تكريم مصابي الجيش ومترضري العمليات العدائية. 

ا عسكري ا جرى اإلعالن جندي ا وضابط ا    1،716” العربية أن  12وذكرت القناة “  ومستخدم 

 تم تصنيفهم كمصابي بصدمات نفسية. 747عنهم كمعاقي خالل السنة الحالية، بينهم 

 من إجراءات االعرتاف بإعاقات رسائييلبينما تأتي املعطيات الحالية بعد تخفيف الجيش اإل 

غزة   قطاع  معارك  من  نفسية  بصدمة  مصاب  جندي  إحراق  عند  جنوده  صفوف  تسيك اي" يف 

تأييد  " سعيديان إدخال  إرسائييل، نفسه وما رافق قضيته من  تم  الجديدة فقد  للمعطيات  ا  ، ووفق 

 . " بيتاح تكفا"  يف رسائييلإصالحات يف قسم التأهيل التابع للجيش اإل 
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% من الحاالت املقدمة للقسم كصدمات نفسية 97وذكرت أنه ويف إطارها تم االعرتاف بـ  

وضاع معقدة سواء  بأحداث داخلية لدى الجيش أو بجبهة الضفة الغربية  إىل البد عقب التعرض ل 

 وقطاع غزة. 

بينما    ،% من الحاالت كصدمات نفسية61وبحسب القناة، وللمقارنة فقد تم االعرتاف بـ  

 . ” العربية(12القناة “ )جرى التخفيف من إجراءات قبول اإلعاقات النفسية 

 

 : إرسائيلاملنتحرون يف جيش . 4

االحتالل   جيش  عام  11/1/2022  يفأصدر  خالل  قتاله  بعدد  إحصاء   فبلغ   ،م2021م 

مجموع القتىل واحد وثالثي جنديا من بينهم أحد عرش جنديا انتحروا، وقتيل د بصاروخ أطلق من  

نهم مرىض م، وعرشة قتىل يف حوادث طرق، وستة مرىض، ليس من بي 2021غزة يف )عدوان( مايو  

 بالكورونا، واثنان أثناء تدريبات. 

حالة انتحار   500تسجل    إرسائيلأظهرت إحصاءات رسمية ملركز البحاث يف الكنيست أن 

عاما، ويعترب االنتحار سبب   24إىل    15سنويا، منها مئة حالة تسجل يف صفوف جيل الشباب من  

، رسائييل التي تنخرط يف جيش االحتالل اإل الوفاة الثاني لدى الفئة العمرية حتى منتصف العرشينيات  

سواء من فرتة التأهيل بالتعليم الثانوي للتجنيد أو خالل الخدمة العسكرية اإللزامية وحتى يف خدمة  

 االحتياط. 

وتظهر اإلحصاءات أن االنتحار ما زال هو السبب املركزي للوفاة يف صفوف جنود الجيش 

خالل   2020الظاهرة تصاعدا يف السنوات الخرية رغم تراجعها يف العام  ، إذ شهدت هذه  رسائييلاإل 

 حالة وفاة سجلت بصفوف الجنود. 28حاالت انتحار فقط من أصل  9جائحة كورونا، بتسجيل 

 أعىل من ذلك، لنه يف بعض رسائييللكن يبدو أن عدد حاالت االنتحار يف صفوف الجيش اإل 

أنه حادث تدريب أو حادث طرق.. إلخ، مما يعني تعمد التكتم عىل الحاالت يتم توثيق االنتحار عىل  

 العداد الحقيقية للجنود املنتحرين. 

 رسائييل  إىل انتشار الظاهرة يف املجتمع اإل رسائييلتعود أسباب االنتحار يف صفوف الجيش اإل 

وذلك لسب االجتماعية،  والطبقات  العمرية  والرشائح  الطوائف  من مختلف  اليهود  نفسية  وبي  اب 

 واجتماعية واقتصادية ال سيما مع ارتفاع معدالت البطالة والفقر.
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

، بمعدل رسائييلحالة انتحار يف صفوف املجتمع اإل   5380سجلت    2020حتى    2010ومنذ  

، علما أن  رسائييلانتحار يف كل عام تقريبا، منها مئة انتحار سنويا يف صفوف جنود الجيش اإل  500

 أضعاف من حاالت االنتحار بي مختلف اليهود. 4 أكثرود الفالشا االنتحار يف صفوف اليه

 ووحدة الصحة النفسية بالجيش أن رسائييلويستدل من شعبة القوى البرشية يف الجيش اإل 

تنامي االضطرابات النفسية بصفوف الجنود هو السبب الرئيس للقدام عىل االنتحار، ويعود ذلك  

 نية وحالة الحرب واالقتتال املتواصلة. لضغوط نفسية واجتماعية وكذلك أم

ووجدت دراسة أن العديد من حاالت االنتحار يف الجيش لم يتم تشخيصها فقط باضطراب 

نفس، إذ إن معظم الجنود الذين انتحروا عانوا مدة طويلة من قلق بشأن املستقبل، وعاشوا حالة 

لعسكري، وتشري البيانات إىل أنه خالل إحباط مستمر، وارتباك شديد، وشعور بعدم االنتماء للطار ا

طلبات من الجنود للحصول عىل خدمات صحة نفسية وعقلية، وصن ف    1710تم تسجيل    2020عام  

 جنديا بأنهم يف دائرة الخطر الشديد وتم إنقاذهم من االنتحار.  26

اط يف العوامل شيوعا التي يمكن أن تؤدي إىل االنتحار يف الجيش هو التجنيد واالنخر   أكثرو 

تؤدى إىل إخراج املجند من البيئة التي يعرفها، مما يسبب اضطرابا    التي الخدمة العسكرية اإلجبارية  

 كبريا يف حياته. 

القتالية والحالة  المر بالخدمة  العسكرية عامل ضغط كبري عندما يتعلق  وتعترب الخدمة 

 الجندي يف خطر.  ، حيث تكون حياة1967المنية يف الرايض الفلسطينية املحتلة عام 

ويضاف إىل ذلك الحاجة للتعامل مع الضباط بالجيش، ومع الوامر واالنضباط، واالنفصال 

عن الوالدين والصدقاء، وهذا من شأنه أن يسبب االكتئاب واالضطراب النفس الشديد، ويف كثري من  

اإل  الجنود  تدفع  التي  السباب  تركه دون تشخيص، ومن  يتم  الشعور  يي  رسائيلالحاالت  لالنتحار 

 . (18/10/2021 -موقع الجزيرة ) بالغربة وعدم االنتماء للطار العسكري 
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 التحرش وتعاطي املخدرات ورسقة األسلحة خالل الخدمة العسكرية. 5

% يف حاالت فتح ملفات تحقيق، ضد 50ذكرت قناة "كان" العربية أن هناك ارتفاع بنسبة 

 يي، قاموا بارتكاب جرائم ومخالفات جنائية، أ ثناء الخدمة داخل املواقع العسكرية. إرسائيلجنود 

% 50ية، سجلت حاالت ارتفاع بنسبة  رسائيلوقالت القناة العربية، إن الرشطة العسكرية اإل 

التحقيق داخل الجيش اإل يف عد ، بحاالت ارتكاب جرائم ومخالفات جنائية، داخل  رسائييل د ملفات 

 وخارج املواقع العسكرية، عىل مدار العامي املنرصمي. 

 

  :املخدرات يتعاطى الجيش 

يي، تعاطوا املخدرات، إرسائيلتحقيقا، ضد جنود    1018وبحسب القناة العربية، تم فتح  

 .2016تحقيقا، لجنود تعاطوا املخدرات داخل املواقع وخالل الخدمة العسكرية، بالعام  456منها 

تحقيقا، بحاالت تعاطي املخدرات،   1،481، تم فتح  2018وأضافت القناة، أنه وخالل العام  

 .2018تحقيقا ضد جنود تعاطوا املخدرات باملواقع وخالل الخدمة، بالعام  794منها 

 

   :االغتصاب والتحرش الجنس

والتحرش  االغتصاب  النسبة، يف حاالت  بنفس  ارتفاع  أن هناك  اىل  العربية،  القناة  ولفتت 

 ، داخل املواقع وخالل الخدمة العسكرية. رسائييلالجنس، يف صفوف الجيش اإل 

لقناووفق   فتح  " كان" ة  ا  تم  املواقع   12،  داخل  مجندات،  اغتصاب  حاالت  يف  تحقيقا، 

 . 2017ملفات تحقيق خالل العام  10، مقابل 2018العسكرية، خالل العام 

القناة اإل   48أن    عىل  وأكدت  العسكرية  للرشطة  تقدمت  بحاالت تحرش رسائيلشكوى  ية، 

  .2018جنس باملجندات خالل الخدمة العسكرية، خالل العام 

  



 

70 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||

| 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| 

 

 

 

 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 : الجيش يرتكب الرسقة 

تحقيقا، يف حاالت رسقة السلحة من  66وأوضحت قناة كان، أن الرشطة العسكرية فتحت 

 .2017تحقيقا بالعام  89، مقابل 2018املواقع العسكرية، خالل العام 

، تم الحكم عليهم بالحبس الفعيل، بعد ادانتهم إرسائييل جندي    4000وأشارت القناة، اىل أن  

 . (10) 2018رتكاب جرائم ومخالفات جنائية، أثناء الخدمة العسكرية، خالل العام با

 باتخاذ خطوات عملية واجراءات عقابية ملكافحة تعاطي املخدرات رسائييلوقد بدأ الجيش اإل 

، أفيف كوخايف، لجنة خاصة لدراسة رسائييلفقد أنشأ رئيس أركان الجيش اإل ،  يف صفوف جنوده

بدورها باتخاذ تدابري وإجراءات عقابية جديدة ملنع تفيش املخدرات اىل جانب حملة املوضوع، اوصت  

 توعية. 

توعية  قيادية،  قدرات  اعداد  مثل:  املخدرات،  تعاطي  ملنع  إجراءات  اتباع  دراسة  تجري 

تعاطي   الجيش حول مخاطر  لبذل جهد مشرتك، حملة داخلية يف صفوف  التوجه للهل  الجنود، 

   .(11)خدمة يف الجيش املخدرات أثناء ال

الجيش    أكثريف   بها  قام  رسقة  أعمال  توثيق  تم  وحرب  حادثة  أعقاب   رسائييلاإل من  يف 

وتم تقديم لوائح اتهام ضد جنود من لواء غوالني متهمي بالسلب   ،التفتيشات للبيوت واالعتقاالت

غزة وفلسطينيو    والنهب يف حي الشجاعية رشق مدينة غزة، اماكن أخرى يف الضفة الغربية وقطاع

وتدمري    ،ا من رسقة أحالم وطموحات شعب بأكملها وجرم  توثيق    أكثروال يوجد جريمة رسقة    ،48  ـال

وتأسيس معالم  ،واالقتصادية واالجتماعية  ،معالم املجتمع "الفلسطيني" من كل النواحي السياسية

  ،مجتمع " يهودي "رسق الرض واملقدرات وقتل ونهب ولم يسلم من جربوته الحجر والبرش والشجر

وبفكرة باطلة ومربر كذاب "أرض بال شعب لشعب بال أرض" رغم أن العالم بأكمله يقر بالحقيقة، 

 . (12)حقيقة أن هذه الرض الفلسطينية كانت وما زالت لشعب فلسطيني كان وسيبقى 

 
 http://samanews.ps/ar :اإلخباريموقع سما  (10)

 /http://www.maannews.net :وكالة معا االخبارية (11)

 http://alasra.ps/ar( مركز الرسى للدراسات: 12)

http://www.maannews.net/
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 : االستهتار بحياة األبرياء. 6

والقتل الفردي والجماعي واالعدامات امليدانية من مسافة   ،والحرب النفسية  ،سياسة الردع

والشواهد عىل ذلك    (13)بهدف بث الرعب والهلع    ،وهدم البيوت والبراج واملؤسسات والحياء  ،صفر

نورد حادثة واحدة   ،وعىل سبيل املثال ال الحرص  ،كثرية كجرائم بحق أشخاص أو جماعات أو شعوب

أخذت بعدا  اعالميا  وقانونيا  كداللة عىل الخالق العسكرية من تاريخ إجرامي طويل استمر بسلوك  

   ،ر ياسيودي ،يف بلدة الشيخ 1948املستوطني والعصابات الصهيونية ما قبل 

وعرشات الجرائم   ،واستمر ملا بعد تأسيس دولة االحتالل بارتكاب املذابح واملجازر الجماعية

  .عىل يد الجيش من" قبية حتى رفح والشجاعية " 

القائد يف حركة حماس الشهيد صالح شحادة ىف   الحادثة هي عملية اغتيال  من    22هذه 

أن يصيب املحيط من املدنيي بإلقاء طائرة حربية  دون النظر إىل حجم الرضر املمكن    2002يوليو  

 150شهيد و  16ية قنبلة تزن طن عىل البيت، وكانت النتيجة ارتكاب مجزرة راح ضحيتها  إرسائيل

 . جريحا آخر غالبيتهم من الطفال والنساء

بعد أن رسنا رشقا  وغربا  كما    ، (14) شارك يف تنفيذ العملية    الذيوقال الرائد الطيار "ت"  

انهار البيت ونحن ال نرى أي يشء    ،ال نعرف صاحب االستهداف فيه  الذيولحظة القصف    ،لفالما

  ، اشاهد عليها الهدف يف االسفل  ،كل ما يف المر لدى شاشة تلفزيونية او ما يشبه ذلك  ،يف املحيط

وحي رجعت   ،واهبط وانتظر القائد يف القاعدة  ،واصيبه بعد تحديده بواسطة اجهزة الرؤية الليلية

انه صالح شحادة   : فقال القائد  .الغالبية أجابت بال  استهدفتم؟هل تعرف من    (يقصد القائد)قال يل  

 . رئيس اركان حركة حماس

ادة ومن حوله من البرياء وبعد مرور تسعة أعوام عىل اغتيال القيادي الشهيد صالح شح

أصدرت اللجنة املكونة تقريرا  خلصت فيه إىل أن العملية فيها فشال  استخباريا ، ولم توىص   ،واملدنيي

املحاكمة إىل  العملية  املسئولي عن  من  أي  إىل    -وقدمت لجنة شرتسربغ    ،بتقديم  تقريرها  كوهي 

وقالت إن العملية كانت "غري متناسبة لكن تم  رئيس وزراء كيان االحتالل بنيامي نتنياهو حينها،  

 
 https://www.aljazeera.net :( الجزيرة13)

 https://www.arab48.com :48( عرب 14)
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

استخالص العرب"، وأن استهداف شحادة كان مطلوبا  ورشعيا ، لكن عملية استهدافه تسببت بموت  

نساء وأطفال أبرياء، حسب التقرير، إال أن العملية كانت "غري متناسبة" وأن الجهات املسئولة لم 

 .(15) تتوقع النتائج 

 سحالوتعرب عنها رئيس الركان دان    ،واالستهتار بحياة البرش  ،مةالعملية وصفت بالجري

بالقول  بالهاي،  الدولية  الجنائية  بمحكمة  املسؤولي  بمحاكمة  تطالب  أصوات  خروج  أعقاب   يف 

 للطيارين الذين اشرتكوا بالعملية: "ناموا جيدا  بالليل.  

املهمة، ولستم مسؤولي عم محتوى كما أنام انا جيدا ، لستم أنتم من اختار الهداف يف هذه  

الهداف عملكم كان مكتمال  وممتازا ، وأنا أعود لقول، هذه املشكلة لن تلقى عليكم، قمتم بتطبيق ما  

 . ولم تنحرفوا مليمرت إىل اليمي أو مليمرت إىل اليسار"  ،أمرتم بفعله

ي يجب أن يظهرها  ا عىل سؤال للصحفية املعروفة إيالنا ديان حول مدى الحساسية التورد  

أقوم   :وهو يطلق قذيفة إىل غزة، أجاب حالوتس  ،الطيار "أن كنتي تردين معرفة شعوري عندما 

فجوابي هو أني اشعر باهتزاز صغري بالطائرة نتيجة  إلطالق القذيفة،   ،بإطالق قذيفة من الطائرة

وأعتقد أن هذا الوصف يعرب عن حالة   (16) وبعد ثانية ينتهي االهتزاز، هذا كل يشء، هذا ما أشعر به"  

االستهتار القصوى لدى قادة جيش دولة االحتالل والعصابات الصهيونية والتي ال تزال حتى يومنا  

 هذا. 

 

 : ممارسة االعدامعقيدة التهجري و . 7

 الربوفيسور مارتي فان كارفيلد، وهو أستاذ التاريخ العسكري   رسائييل  املؤرخ العسكري  اإل   يقول

ا والرؤوس  يف  الصواريخ  من  مئات  ة  عد  نملك  “نحن  قال  والذي  امل حتل ة،  بالقدس  العربي ة  لجامعة 

النووي ة التي ي مكن إطالقها يف كل االتجاهات حتى صوب روما ومعظم العواصم الوروبي ة هي أهداف 

”، وأضاف إن   تنتهج إسرتاتيجي ة محددة تقوم عىل الطرد الجماعي  للشعب  إرسائيللسالحنا الجوي 

ا عىل أن ه يجب طرد جميع الفلسطينيي.  د  ، مشد   الفلسطيني 

 
 https://paltoday.ps/ar :( فلسطي اليوم15)

   https://ar.wikipedia.org :( ويكبيديا16)

https://paltoday.ps/ar
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 8- 7وتابع خالل املقابلة، التي أجراها معه موقع )ليكودنيك( قائال  قبل عامْي كان هناك  

قبل شهرين فقط ارتفعت النسبة  يي يؤمنون بهذا الحل مع الفلسطينيي، و رسائيلباملائة فقط من اإل 

باملائة، واليوم حسب استطالع معهد )غالوب( وصلت النسبة    33يي لتصل إىل  رسائيلبي أوساط اإل 

لنا فرصة  ذهبي ة  لطرد    55إىل   ر  ي وفِّ أْن  أي  حادٍث من شأنه  أْن نستغل  أن ه “يجب  ا  مؤكِّد  باملائة، 

عربي ا، وهرب الخرون، عىل حد    120حي قتل    1948الفلسطينيي، كما حصل يف دير ياسي عام  

 . ادعاءاته 

تصنيف   يت م  أن  تخىش  أال  سئل:  بطرد    إرسائيلوحي  قامت  ما  إذا  مجرمة  دولة  ا  بأنه 

دولة ال يهمها ماذا ي قال عنها، ويجب تذكر مقولة وزير المن   إرسائيلالفلسطينيي؟ رد  قائال  إن   

ا عىل أنها    يلإرسائالسبق موشيه ديان حي قال: “  ، لن ها يجب " كلب مسعور" يجب أْن تترصف دائم 

 أن تكون خطرة بنظر الخرين، أفضل من أن يتم إيذاؤها”، عىل حد  تعبريه. 

وكان الربوفيسور فان كريفلد، وهو أحد دعاة التهجري الجماعي  للفلسطينيي )الرتانسفري( 

اإل  الصحف  مئات "   ية:رسائيلرصح إلحدى  ة  عد  نملك  التي    نحن  النووي ة  والرؤوس  الصواريخ  من 

الوروبية هي   العواصم  إن  معظم  قائال   االتجاهات حتى صوب روما، وتابع  ي مكن إطالقها يف كل 

أهداف لسالحنا الجوي، إن  قواتنا املسلحة ليست الرقم ثالثي يف العالم بل ربما الثانية أو الثالثة،  

عىل   ا  د  شد  أخ" م  عىل  القدرة  لدينا  االنتقام أن ه  بإمكاننا  أن ه  إىل  مشري ا  تحت،  إىل  معنا  العالم  ذ 

إىل    إرسائيلللهولوكست بإبادة ماليي الملان والوروبيي، وأذكر لكم أْن ذلك سيحدث قبل أن تنزل  

 تحت، عىل حد  قوله. 

الفلسطينيي الفلسطينيي  املطالبة بتطبيق وتنفيذ االعدام بحق  ا ا نهار  أصبح جهار    وغري 

بيتنا( وزير    إرسائيلفقد طالب زعيم حزب )  ،من قيادات الحزاب يف دولة االحتالل  علني وبشكل  

بفرض قانون عقوبة اإلعدام ضد الرسى    ،مرارا  وتكرارا    ،الجيش املستقيل أفيغدور ليربمان وغريه 

 ".(17) م يجب فرض قانون عقوبة اإلعدا ،وأضاف ليربمان "علينا تغيري هذا الواقع  ،الفلسطينيي

واملستوطني الضوء الخرض الرتكاب عمليات   رسائييلاإل ومثل هذه املطالبات منحت الجيش  

 .بغطاء من قادة دولة االحتالل وزعامات الحزاب والوزراء وأعضاء الكنيست امليداني عدام اإل 

 
 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/02/09/1215874.html :( دنيا الوطن17)
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

يف أعقاب   ،وىف هذه القضية أكد الجنرال احتياط غيورا آيالند لصحيفة "يديعوت أحرونوت" 

تصوير الفيديو الذي نرش لعملية قنص شاب فلسطيني قرب السياج ىف قطاع غزة "يظهر عملية 

 قنص غري مربرة أبد ا". 

عام   حتى  االحتالل  جيش  يف  خدم  الذي  آيالند  العمليات   2003وأكد  لشعبتي  ا  رئيس 

طع املصور، يأمر والتخطيط، أن "فرحة الجنود بعد إصابة الشاب جعلته يشعر بالعار"، ويف املق

ا"،   ضابط أحد القناصة، بقنص فلسطيني مدني، بالقول: "يف اللحظة التي يتوقف فيها، أسقطه أرض 

أخالقية يف العالم،   كثر هو ال رسائييلوأضاف آيالند أن "من يدعي أن الجيش اإل   ،وهو ما تم بالفعل

عام  أثناء خدمته  مشابهة جرت  بحادثة  آيالند  وأقر  له"،  أساس  ال  االدعاء  فهذا  ذلك،  إثبات  عليه 

 ناشط ا بريطاني ا يف رفح بقطاع غزة، وادعى الجنود آنذاك أن  رسائييل، حينما قتل الجيش اإل 2003

الربيط السفري  ا، لكن بعد معلومات قدمها  اني حينها ليالند، تبي  كذب الشاب كان يحمل مسدس 

ا أنهم أطلقوا النار عىل مدني دون مربر، ويقصد آيالند بهذه الحادثة  رواية الجنود الذين اعرتفوا الحق 

 النار عىل ناشط السالم الربيطاني توم هورندال، يف مخيم رفح لالجئي إرسائييلقضية إطالق جندي  

 .2003الفلسطينيي يف أبريل/نيسان 

عاما ( برصاصة يف الرأس عندما كان يتواجد يف املخيم للمشاركة يف   22ورندال )وأصيب ه

 ية، وبقي يف غيبوبة تسعة أشهر قبل وفاته. رسائيلحماية املدنيي الفلسطينيي من النريان اإل 

واعرتف قائد جيش االحتالل يف مدينة الخليل، الياهو ليبمان بارتكاب عمليات إعدام ميداني  

ل قوات االحتالل يف الضفة الغربية، عىل غرار تلك التي ارتكبت بحق الشهيد عبد الفتاح عديدة من قب

 . (18) فلسطيني الرشيف الخليل وأثارت جدال واسعا بعد أن وثقها بالفيديو ناشط 

قامت   االحتالل  دولة  أن  الجيش    بإعداماتوأعتقد  يد  عىل  للشعب   رسائييلاإل مبارشة 

املس  الفلسطيني  اعدامات  بل    بإطالقتوطني  ورعت  اعتقالهم  وعدم  مالحقتهم  وعدم  عنانهم 

والتي أدت إىل    ،قرية دوما جنوب نابلس  جريمة  يف  31/7/2015بحمايتهم كما حدث صباح اليوم  

وكما حدث سابقا  مع الشهيد   ،ا، وإصابة عائلته بجروح بالغةاستشهاد الرضيع عيل دوابشة حرق  

محمد أبو خضري من حي شعفاط بالقدس الذى خطف وعذب وأحرق وهو عىل قيد الحياة    الطفل

 
 http://alasra.ps/ar( مركز الرسى للدراسات: 18)
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والذى عثر عىل جثته يف أحراش    ،2014من تموز/ يوليو    الثاني   يفعىل أيدي مستوطني متطرفي  

 دير ياسي.

حق الفلسطينيي يف السجون كما أن دولة االحتالل ترتكب عمليات اعدام فردية وجماعية ب

عاما (، بثالث   52موضحا  أن جريمة القوة الخاصة من جيش االحتالل بحق املحرر فالح )  ،وخارجها

عاما ( برصاصة يف القدم داللة عىل    21أدت إىل استشهاده، واصابة ابنه محمد )  والتيرصاصات  

الشعب   باتجاه  املمنهجة  العنرصية  عالفلسطيني السياسة  وإعدام  الشخصيات،  من  كالسري   دد 

برصاص قوات االحتالل الخاصة بعد اقتحام منزله يف حي الثوري    (اعام    32)  حجازيالشهيد معتز  

اطلقت النريان من رشاشاتها أثناء محارصته عىل سطح    بعد أن  2014/    10/  30ببلدة سلوان يف  

امل القوات بإصابته وعدم قدرته عىل الحركة اقتحمت  البناية وألقت  منزله، وبعد تأكد  نزل وسطح 

 عليه "االلواح الشمسية لتسخي املياه"، وتركته ينزف دون تقديم العالج الالزم له 

ا( بدٍم بارد بعد   21الشاب نافع جميل السعدي )  بإعدامقامت    19/12/2013وىف   عام 

ا جراء إصابتهما برصاص القوات الخاصة   اعدام  و   ،جني  يفاعتقاله مع ابن عمه وهما ينزفان دم 

( االحتالل يف مدينة    24الشاب صالح ياسي  قوات  بنريان  الليلة  يف  قلقيليةعاما (   يفوقامت    ،ذات 

الطوبايس    17/9/2013 سعيد  حسام  اسالم  حيا    22باعتقال  بظروف   ،عاما  استشهاده  تم  ثم 

اقتحام وحدات خاصة   بعد اصابته جراء  أبوابه بمخيم  إرسائيلغامضة  منزله وتفجري  بمداهمة  ية 

ية رسائيلمخيم قلنديا حينما قامت القوات الخاصة اإل   يفواعدامات أخرى    ،جني شمال الضفة الغربية

املدني   مبارش  3  بإطالقبلباسها  بشكل  جحجوح  وصدر  رأس  عىل  أطلقت  رصاصات  كما   ،4  

  يفرصاصات عىل صدر ورأس جهاد أصالن    3رصاصات عىل ذات املنطقة للشهيد العبد، وأطلقت  

ية كما حدث رسائيلأرسى عزل ال حول لهم وال قوة يف السجون اإل   بإعداموقام الجيش  26/8/2013

بنية مبادلة   300حافلة    منفذيمع    1984نيسان    12ويف    ،مع السري محمد الشقر والشوا والسمودي 

عاما (، من قرية عبسان، ومحمد أبو بركة    18أرسى وقد قامت القوات الخاصة بقتل جمال قبالن )

وتم اعتقال االثني الخرين أحياء ومن ثم تم إعدامهما بدٍم بارد، وهما   ،عاما(، من بني سهيلة  18)

 . (19) ن بني سهيلة عاما(، م  18عاما(، من بني سهيلة ومجدي أبو جامع ) 18صبحي أبو جامع )

 

 
 http://alasra.ps/ar( مركز الرسى للدراسات: 19)
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

   :. ثقافة العنف8

ويعتد بالفوقية والعنرصية   ،من ثقافة السالم  أكثرجيش دولة االحتالل يميل لثقافة الحرب  

القوة والضعف  ،وامتالك  والتخلف  بالدونية  عامة  واالغيار  العرب  يتهم  حي  ادبيات    ،يف  وهناك 

" باقرتاف جرائم حرب إرسائيل"   وتعليمات بني عليها الجيش...! فان كان تقرير غولدستون جرم

اثناء العدوان عىل غزة، فان هناك وثائق من ارشيفهم العسكري تكشف الخلفية واالدبيات املسوغة  

وسوغوا تلك الجرائم   لتلك الجرائم، فنخبة الساسة والجنراالت والفالسفة واملنظرون كتبوا ونظروا

ية  رسائيلاطلقت االستخبارات العسكرية اإل   - عىل سبيل املثال ال الحرص    -عىل مدى عمر تلك الدولة

كله    (اليهوديغري  )واالرهاب عندهم  -"وثيقة الخالق الجديدة ملحاربة اإلرهاب  وثيقة اطلقت عليها

 العميد " رسائييلت يف الجيش اإل حيث أن رئيس قسم االستخبارا  ونسائه وشيبه وشبانه"،  بأطفاله

عاموس يدلي " طالب الهيئة العامة بتبني وثيقة "الخالق الجديدة يف محاربة اإلرهاب" التي تسمح 

والتي   باملدنيي  أذى  إلحاق  إىل  ذلك  أدى  وإن  حتى  معادية  ملنظمات  يتبعون  مقاتلي  باستهداف 

" املدونة االخالقية :واطلقوا عىل هذه الوثيقة تارة  ،(20) " أسا كاشري" رسائييل وضعها الربوفسور اإل 

  الشيفرة االخالقية للجيش" وتارة ثالثة "طهارة السالح" وهكذا!   -للجيش"، وطورا " املاغناكارتا

 من  رسائييلية اوريت دغاني كانت وثقت الخلفية الثقافية ملا يقرتفه الجيش اإل رسائيلالكاتبة اإل   ،(21)

قائلة إبادية  اإل "   :جرائم  غريها"، رسائييلاملجتمع  لغة  أي  يعرف  وال  الحرب،  لثقافة  مستلبا   بات   

يي يندفعون للحرب لنهم يكرهون السالم، ويعتربون أن القوة هي الخيار رسائيل"إن اإل   وتضيف:

"الحروب تجري يف عروقنا مجرى الدم، حيث أننا نتصور أن من    وتوثق:  الوحيد لتحقيق الهداف" 

 
عىل ارفع جائزة يف إرسائيل لكتابه »الخالقيات 2000أستاذ فلسفة يف جامعة تل ابيب، حصل عام،  :( اسا كاشري20)

والتاريخ  التطبيقية  والرياضات  الرياضيات  يف  املاجستري  شهادة  كاشري  ويحمل  العسكري،  الدب  يف  العسكرية« 

م والدكتوراه يف الفلسفة من الجامعة العربية يف القدس، وقام بالتعليم يف جامعة تل ابيب وجامعة بار  وفلسفة العلو 

إيالن وجامعة تكساس يف أوستن وجامعة كاليفورنيا يف لوس انجلوس وكلية القيادة يف الجيش اإلرسائييل وجامعة  

مسرتدام وجامعة الرور، وترأس جمعية الفالسفة كالغاري ويف مركز الدراسات العسكرية واالسرتاتيجية ويف جامعة ا

يف إرسائيل ولجنة الخالقيات العسكرية يف الجيش اإلرسائييل قبل ان يصبح مندوبا لها يف منظمة المم املتحدة للرتبية 

 والعلوم والثقافة »اليونيسكو«، ويعمل حاليا عضوا يف لجنة الرقابة العسكرية. 

  2009/   9/  30" هآرتس"( صحيفة 21)
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ع نحو الحرب التي يقتل ويجرح فيها الناس، لذا فإننا عادة ما نشعل حربا بعد  الطبيعي أن نندف

 . (22)عامي ونصف العام تقريبا  عىل انتهاء آخر حرب خضناها" 

ية عىل رسائيلانشغلت وسائل االعالم واملحافل االكاديمية والسياسية واالمنية/ العسكرية اإل 

وجاء من ضمن ما جاء يف مقدمة   يفرة االخالقية"،مدى سنوات مضت، بنرش ورشح وتعميم هذه" الش

 آسا كاشري   ان املدعوين اللواء عاموس يادلي والربوفيسور  :الشيفرة وقد كتبنا يف هذا الصدد يف حينه

"شيفرة اخالقية" تعمم عىل جنود الجيش    إلعدادمكثا قرابة نحو عامي مع "طاقم من الحكماء"  

وهو   ، املعروف بميخائيلرسائييلالكاتب اإل   "تثقيفهم" بالوثيقة التي قال فيها فقط بهدف  رسائييلاإل 

انما يقدم عىل صياغة " املاغنا كارتا    عنها ان الربوفسور آسا كاشري  ، رسائييلمن اقطاب اليسار اإل 

االرهاب"،  ومحاربة  االخالق  باسم  وحياتهم  ممتلكاتهم  وتدمري  الناس  قتل  تحلل  التي  االخالقية" 

االخالقية للجيش "تبيح   املبادئ "رؤوبن فدهتسور" فان وثيقة  رسائييلاملحلل العسكري اإل   ووفق

املركزة، وتربر    -االغتياالت    -من الناحية االخالقية قتل االبرياء واضفاء رداء من النبل عىل التصفيات  

 . العمليات العسكرية غري االخالقية بصورة مركزة" 

اصولية   أكثر يغدو  رسائييلدعون ليفي قال: " ان املجتمع اإل  املعروف "جرسائييلالكاتب اإل  

"   :"املاغناكارتا " الشيفرة االخالقية للجيش " قائال  واقل اخالقية من يوم اىل يوم "، ويفضح ليفي

وإن ما يحصل يف غزة هو    ،آخذة يف الغرق يف أجواء شوفينية والظالم آخذ يف تغطية كل يشء  إرسائيل

، وتقدم عىل قتل عرشات الفلسطينيي يف حي "يتثاءب الرأي  االحتالل د قوات  حمام دم، حيث تعرب

  بال مباالة..  رسائييلالعام اإل 

"هذا هو االنحطاط الخالقي الذي وصلنا إليه بعد تدحرج طويل يف املنحدر   ويستخلص:

 كثر ال   الملس، أصبحت حياة البرش رخيصة"، وعن العدوان االخري عىل غزة يقول ليفي ان الجيش

ولهذا يمكن ان تشكل هذه الشهادات   ،(23)يقيض وقته يف قتل الفلسطينيي البرياء    أخالقا  يف العالم

تلك   مثل  باقرتاف  االحتالل  جنراالت  وتجريم  محاكمة  مستندات  من  هاما  مستندا  الكثري  وغريها 

الجرائم! ورغم ذلك يطل علينا قادتهم وجنراالتهم من اوملرت اىل باراك اىل برييز اىل نتنياهو فرئيس  

 
 2009/1/1 "( يف مقال نرشته صحيفة "معاريف 22)

 2009/  7/  6اإلثني  :( هآرتس23)
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

"وثيقة   عن  ليتحدثوا  هيئته  واعضاء  اإل   دئاملبااالركان  للجيش  مرة  رسائييلاالخالقية  خرى،  أ" 

 . (24) طهارة واخالقية يف العالم"؟  كثر هو ال رسائييلوليزعموا "ان الجيش اإل 

 

 :املحاكم الصورية لحماية الجنود من املالحقة. 9

الذين  للجنود  الصورة  املحاكم  بتشكيل  جديدة  قديمة  سياسة  االختالل  دولة  اتبعت 

االحكام   حربيستحقون  جرائم  بارتكاب  املحاكم   ،املؤبدة  يف  املالحقة  من  الجنود  حماية  بهدف 

أقامت سلطات االحتالل محاكمة منزوعة السنان تقتيض   –عىل سبيل املثال ال الحرص    -  ،الدولية

اتباع اإلجراءات املعمول بها يف مثل هذه الحاالت، ونعني الحاالت التي انفضحت فيها جرائم عنارص  

وامل اإل الجيش  التي رسائيلخابرات  الخالقية"،  "الغاللة  للحفاظ عىل  الكامريات، وذلك  أعي  أمام  ية 

 حالت حتى الن بي قادته وجنوده وبي املحكمة الدولية. 

فعلت   انكشافها،   إرسائيلهكذا  بعد  والجماعية  الفردية  جنودها  جرائم  مع  تعاملها  يف 

ا يسمع عن "قرش شدمي" من محاكمة مرتكبي وكلن  ،فأقامت املحاكم الصورية أو لجان التحقيق

باص   فدائيي  قتلة  عن  اإلعفاء  قصة  ويعرف  قاسم،  كفر  للمحاكمة،   300مجزرة  تقديمهم  قبل 

وبعضنا شهد وزير المن الذي صار رئيس حكومة بعد أن منعته لجنة كاهان، معاودة إشغال هذا  

 املنصب لتورطه يف مجزرة صربا وشاتيال والقائمة تطول. 

هو ابن هذه املدرسة، واملرصع بأوسمة    ،(25) يعالون    الجيش السابق موشيه )بوغى(  وزير

ونياشي "القتل" الذي حاول نزع "نيشان الصفة الخالقية" عن نفسه بلطف، عندما اعرتف سابقا 

من أي شخص يف الحكومة والكنيست"، عندما اعرتف أنه من أطلق "الرصاصة  أكثرأنه "قتل عربا 

 بـرصاصة "تأكيد القتل"، أي أنه  رسائييل أبو جهاد، وهو ما يسمى يف عرف الجيش اإل الخرية" عىل

 
 https://www.arab48.com :48نواف الزرو، موقع عرب  :( مقال24)

املجلس الوزاري املصغر للشؤون  السبق يف الحكومة اإلرسائيلية، وعضو يف ( موشيه )بوغي( يعلون وزير الجيش25)

شغل يف السابق منصب نائب رئيس الحكومة، ووزيرا   ."حزب الليكود " ، وعضو كنيست من كتلةالسياسية والمنية

وكذلك االسرتاتيجية،  العامة للشؤون  الركان  هيئة  اإلرسائييل 17ال رئيس  الحرب  قائمة لجيش  إىل  انضم  واالن   ،

 يف االنتخابات الخرية للكنيست. ”أبيض  أزرق“

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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التي قام بها الجندي عن الجندي اليؤور أزاريا، الذي أعدم الشهيد    (26)قد قام بنفس الفعلة )اإلجراء(  

الصو  املحكمة  عليه  وحكمت  بارد،  بدم  بالخليل،  اإلبراهيمي  الحرم  عند  الرشيف،  الفتاح  رية عبد 

ثم ليتم االفراج عنه بالكثري من فخر    ،(27) شهرا ، ثم تم تخفيض املدة إىل تسعة أشهر  18بالسجن ملدة  

مع   املستوطني لتحضري جريمة أخرى  الغالة  يد مجرم حرب   بريءاملتطرفي وتشجيع  آخر عىل 

والفارق بسيط بي أزاريا ويعالون، فيعالون لم يفعل ذلك أمام   ،جديد بال عقوبة وال مالحقة دولية

  .الكامريات فقط ليفتضح أمره 

قضية الضابط "ر"، املتهم   هي القتل والسادية    لجلقضية أخرى يف سياق التلذذ بالقتل  

 أثارت ضجة واسعة يف وسائل االعالم  والتي بتنفيذ تثبيت قتل الفتاة الفلسطينية " ايمان الهمص " 

ية، يف اعقاب نرش مقاطع من تسجيل محادثات عرب جهاز االتصال الالسلكي العسكري يف رسائيلاإل 

" ر"،    رسائييلاإل فقد أقدم الضابط    ،( "يف برنامج عوفدا" )حقيقةرسائييلالقناة الثانية للتلفزيون اإل 

املوافق   الثالثاء  يوم  السلطان  ،5/10/2004فجر  تل  سمري  ،بحي  ايمان  الطفلة  درويش   بقتل 

عاما  وهى تلبس مريوال  مدرسيا  )زي تلميذات مدارس وكالة الغوث الدولية( وتحمل   12الهمص  

حقيبة مدرسية عىل كتفها وتلبس منديال  أبيض اللون وهى تقف بي كومتي من الرتاب يف املكان،  

الفتاة  عسكريمن موقع    رسائييلاإل فأطلق جنود االحتالل   النار باتجاه  الجنود يف    وبقي  ،محاذى 

املنطقة يطلقون الرصاص ملرات عدة رغم وقوف الفتاة واصابتها ثم وقوفها والتقنيص باتجاهها  

رحمة بال  املوت  لالحتالل   ،حتى  املناهضة  االن،  السالم  حركة  من  رسالة  توجيه  إىل  أدى  مما 

فيها بتغيري البند   ، طالبتهرسائييل واالستيطان يف االرايض الفلسطينية، اىل املدعي العام العسكري اإل 

املتعمد القتل  تهمة  اىل  للسالح  قانوني  استخدام غري  من  "ر"  االتهام ضد  وافراغ    ،الذي يف الئحة 

 . (28)رصاص رشاشه بالطفلة 

من  مضبوطة  لوائح  وفق  واالستيطان  واالحتالل  القتل  ممارسة  يعتمد  نموذج  هذا  ويعد 

تسعى  لقواعد مشرتكة  املسلحة وتخضعها  الجماعة  وتوحد سلوك  تحكم  التي  والنظمة،  القواني 

 
 سليمان أبو إرشيد" يعالون وأخالقيات القتل اإلرسائيليةاعرتاف "( مقال 26)

 http://samanews.ps/ar :سما عوقم

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/05/08/1142891.html :( دنيا الوطن27)

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2004/10/13/11170.html :( دنيا الوطن28)
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

إىل البقاء تحت   إرسائيللعدم استفزاز الرأي العام العاملي وقيم حقوق اإلنسان الغربية التي تسعى  

 . (29)  مظلتها

 

  :"الكود الخالقي للجيش " يف املؤسسات التعليمية 

الربوفيسور الفلسفة،  موضوع  يف  الخالقي"    املحارض  "الكود  وضع  من  هو  كاشري  آسا 

وملخص " الكود "، هو السماح بتنفيذ عمليات قتل واسعة النطاق   ،لجيش االحتالل كما ذكرنا سابقا  

  .إرسائيلنها أو تخوضها يف الحروب والعمليات العسكرية التي تش

تبنى    الذينفتايل بينت،    ، السابقرسائييلمن وزير الرتبية والتعليم اإل   وطلب املحارض كاشري

أثناء  ،  الفكرة سياسية  وآراء  مواقف  عن  التعبري  من  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  املحارضين  منع 

 . (30)  إرسائيلوالعمل عىل تعميم تطبيقه يف جميع الجماعات والكليات يف  ،محارضاتهم

وجاءت هذه التوصية يف أعقاب مطالبة جمعيات ومنظمات يمينية بمنع أكاديميي يساريي 

محارضاتهم  خالل  سياسية  أجندات  دفع  أو  سياسية  آراء  عن  التعبري  اليمينية   ،من  عىل  للحفاظ 

اذ ال يعقل أن    ،جنود جيش دولة االحتالل مستقبال    نالذين سيكونو والصقورية يف تربية الطالب  

 . يصقل الجيش من وجهة نظرهم عىل أفكار انسانية داعية للتعايش والسالم مع الغري

  

 
 سليمان أبو إرشيد" اعرتاف يعالون وأخالقيات القتل اإلرسائيلية"( مقال 29)

 http://samanews.ps/ar :سما عموق

 11:02 - 31/10/2010: تاريخ النرش: 48( موقع عرب 30)
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  :الدويليف املنظور  اإلرسائييلالجيش 

ولكن يمكن    ،الدويلعىل املستوى    رسائييلاإل قد يكون من الصعب توثيق قيم وأخالق الجيش  

ية عىل قطاع غزة يف  رسائيلاختصار الحكم بتقرير القايض ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب اإل 

املتحدة لجنة تقىص حقائق  ،2008العام   التابع للمم  اإلنسان  ترأسها   ،وقد شكل مجلس حقوق 

 . القايض الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون

اللجنة االحتالل  دولة  قاطعت  من    ،وقد  تقرير  يف  تحقيقها  نتائج  اللجنة   575وأصدرت 

وحاولت    رسائيل،صفحة، بات هذا التقرير يعرف باسم تقرير غولدستون والذى يعد رضبة موجعة إل 

من فقرة عىل انتهاك جيشها   أكثرجاهدة ملنع تمريره عىل مجلس حقوق االنسان حيث إنه أكد يف  

وارتكاب جرائم حرب   الدويل  اإلنساني  العدوان عىل قطاع غزةللقانون  إىل    ،أثناء  التقرير  وتطرق 

تنقل   اإلنساني الحصار غري   أمام  املعابر  وإغالق  القطاع  إىل  البضائع  منع دخول  أنه شمل  مؤكدا 

الناس والبضائع والخدمات، ويف بعض الحيان وليام قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع،  

وضاع االقتصادية يف غزة وخلق حالة طارئة نتيجة إضعاف وأشار إىل أن الحصار أدى إىل تردي ال 

كما أشار التقرير إىل عدد ضحايا العدوان .  قطاعات الصحة واملياه والخدمات الخرى أثناء الحرب

 ملقر الونروا،  رسائييلوأشار التقرير إىل القصف اإل   ، وخاصة يف أوساط االبرياء واملدنييرسائييلاإل 

ية هذا ينتهك  رسائيلمدني، وقال إن ترصف القوات املسلحة اإل  700و 600ا بي رغم أنه كان ملجأ مل

الهجوم  انتقد  كما  املدنيي،  مقتل  لتجنب  االحتياطات  كل  باتخاذ  العريف  الدويل  القانون  متطلبات 

 عىل مستشفى الوفاء يف مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للونروا يف جباليا رسائييلاإل 

 مدني. 1300ت تؤوي كان

استخدام   كذلك  التقرير  البيض   إرسائيلوانتقد  الفوسفور  قنابل  مثل  بعينها  لسلحة 

والقذائف املسمارية، وقال إنه رغم أن القانون الدويل ال يجرم حتى الن استخدام الفوسفور البيض  

 وجدت اللجنة أن استخدامها يف املناطق املأهولة كان متهورا بشكل منهجي. 

 استخدم رسائييلشار التقرير إىل تقارير فلسطينيي وأطباء أجانب تقول إن الجيش اإل وأ

قنابل دايم ضد املدنيي، منبها إىل خطورة هذه القنابل رغم أنها غري محظورة يف القانون الدويل، كما 

ل إن أشارت إىل مزاعم باستخدام الجيش لقنابل اليورانيوم املنضب وغري املنضب، لكن التقرير قا

 اللجنة لم تواصل تحقيقاتها حول هذه املزاعم.  
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 عىل أسس الحياة املدنية يف قطاع رسائييلويف مكان آخر أشار التقرير إىل هجمات الجيش اإل   

غزة، كتدمري البنية الصناعية التحتية واإلنتاج الغذائي ومنشآت املياه ومعالجة مياه الرصف الصحي 

انتهاكا للقانون الدويل العريف، ويمكن أن يشكل جريمة   -ريرحسب التق-والسكن. وهو ما يشكل  

تقرير "غولدستون"   ،حرب املتحدة بشطب  االمم  االحتالل يف حينه   إلدانتها   الداعي   وطالبت دولة 

  .(31)  ادولي  

اللجنة التي كلفتها مفوضية حقوق االنسان يف االمم املتحدة لوضع تقرير يف موضوع جرائم الحرب 

تؤكد التقارير منذ انتهت الحرب، تتوقع االرسة   ،2014الحرب الخرية عىل قطاع غزة يف اعام  بعد  

وحسب الرواية االدنى،   ،ايضاحات ومعاقبة القادة، عىل قتل مدنيي يف القتال  إرسائيلالدولية من  

 . (32)، بينهم مئات االطفال رسائييلمدني فلسطيني بنار الجيش اإل  ألفمن  أكثرقتل يف غزة 

 

 ( اا ودولي  قانوني  )خري الدفاع الهجوم 

االحتالل    شنت  قرار   بعد  الدولية   الجنايات  محكمة  عىل  واسعا  هجوما  رسائييلاإل سلطات 

  100  بخطورتها  تعادل  إدانتها  أن  من  تحذيرات  وسط  معها،  تعاونها  عدم  مؤكدة  فيها،  العامة  املدعية

  الرصاص “   عدوان  حول  الممي   بالتحقيق  الخاص  غولديشتاين  ريتشارد  تقرير  خطورة  مرة

 .2008 نهاية يف غزة عىل ” املصبوب

 بمهاجمة   استباقية  لرضبة  بادر  قد  مندلبليت  االحتالل  لحكومة  القضائي   املستشار  وكان

 رئيس  وشن  إرسائيل،  ملقاضاة  صالحية  تملك  ال  إنها  فيها  قال  قرارها،  إصدار  قبل  الدولية  املحكمة

 يوم  هو  هذا"   إن  وقال  الدولية  الجنايات  محكمة  عىل  حادا  هجوما  نتنياهو  بنيامي  االحتالل  حكومة

 " سياسية  أداة"   بأنها  املحكمة  نتنياهو  ووصف.  " باطال  "   القرار  معتربا  ،" والعدل  للحقيقة  أسود

 ليس   أنه  مدعيا  ،" قدمناها  التي   الجدية  الحجج   تجاهلت"   بأنها  بنسودا  متهما  ،إرسائيل  ضد  موجهة

 
 الجزيرة :موقع (31)

 عاموس هرئيل وآخرين  -( هآرتس 32)
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  من   مقدمة  بدعاوى   اختصاص  لديها  املحكمة"   وأن  القضية،  هذه  يف  تنظر  أن  املحكمة  اختصاص  من

 ." اأبد   فلسطينية دولة هناك تكن  لم فيما سيادة، ذات دول قبل

  نيتها  أعلنت  التي   بنسودا،  فاتو  الهاي،  يف  الدولية   الجنايات  ملحكمة  العامة  املدعية  ورفضت

 املزاعم  وغزة  الرشقية  والقدس  الغربية  الضفة  يف  حرب  جرائم"  إرسائيل"   ارتكاب  يف  تحقيق  فتح

 . الفلسطينيي لصالح منحازة بأنها يةرسائيلاإل 

ا  ورد  من   لضغوط  استسلمت  وأنها  ،" إرسائيل"   لـ  معادية  بأنها  االتهامات  عىل  أيض 

 االستقالل   من  قدر  بأقىص  أعمل  فأنا  ،خطأ  هذا: " قائلة  أجابت"  إرسائيل"   لـ  املناهضي  املسؤولي

 أساس  وال  مضللة  ببساطة  هي   العكس  تأكيد  أو  إلثبات  محاولة  وأي.  والصدق  واإلنصاف  واملوضوعية

 . للواقع ومخالفة لها
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 خاتمة 

ال تناقض بي ما تظهره دولة االحتالل من القوة املادية العسكرية والقوة املهولة للجيش 

 ،ا ا وخرب أخالقي  فهذا الجيش القوى ماديا  جبان معنوي   ،حتمية االنتصار عليهاعىل كل الصعد وبي 

جدر وراء  ومن  مؤمنة  ومستوطنات  محصنة  قرى  يف  اال  يقاتل  والعرب   ،وال  الفلسطينيي  فوعى 

واالستقالل تشكل    ،وانتماءهم لقضياهم وعدالتها  الحرية  أجل  والتضحية من  للفداء  واستعدادهم 

التوتر والحرية   القوة لديهم مقابل حالة  وقدرتهم عىل امكانية حل   رسائييلاإل الجانب    يفحالة من 

 .الرصاع لصالحهم

ع نهاية الكيان    اإلرسائيليي  وهنالك عدد من املؤرخي العسكريي ومن وجهة  " مؤرٌخ يتوق 

الجيش يتفك ك "   ،" نهائي ا  إرسائيليوني  ضد  الفلسطينيي خارس  وسي خفي  الرصاع الصهنظرهم ان  

ع اإل  نا لدرء الخطر رسائيلوي شجِّ ر عىل تدمري أوروبا لن ينفع  يي عىل الهجرة إىل الغرب والنووي  القاد 

 ". امل حدِّق

قال   " ستتفكك  إرسائيل" ويف مقابلة مطولة مع الصحفي غيورا أيالون نرشت تحت عنوان  

، الذي استجلبته الصهيوني ة يف العام  ف ، قال إن  الرصاع الصهيوني  ضد   1950ان كريفلد، الهولندي 

 يف نهاية المر.  إرسائيلالفلسطينيي خارس  وسي نهي 

ة مؤرشات عىل تدهور الجيش اإل  بقيادته وانتهاء بجنوده، مثل تفيش  ا بدء  رسائييل  وأورد عد 

القادة،   بي  واالستهتار  املخدرات الغباء  تعاطي  وتفيش  العسكرية  الخدمة  من  الواسع  والتهرب 

ا  وتهريبها واملتاجرة بها، وبيع أسلحة الجيش لتنظيمات املقاومة الفلسطينية، وتفكك الجيش عموم 

ا وأوروبا وأسرتاليا، واعتماد عمال أجانب مدنيي من أمريكيي عىل الهجرة إىل  رسائيلبما يشجع اإل 

والفلبي وسواها لحراسة وبناء قواعد ومستودعات ومنشآت عسكرية وأمنية فائقة الرسية، رومانيا 

 يي، عىل حد  تعبريه. رسائيلمن الباطن، مقابل أجور زهيدة، بدال  من الجنود اإل 

، ونرش مقتطفات منه 2004، أصدر كتاب ا يف العام  جدير بالذكر أن  الربوفيسور فان كريفلد

  ، عىل صفحته الشخصي ة يف موقع التواصل االجتماعي  )فيسبوك( أيد  فيه إقامة جدار العزل العنرصي 

 ، عىل حد  تعبريه. إرسائيلوقال إن ه يجب البناء بشكٍل ال يسمح حتى للعصافري أْن تدخل إىل 

 وس( زهري أندرا - النارصة - )رأي اليوم
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وحتى   ،وحتمية تاريخية ،هناك حتمية دينيةفا من الحروب والرصاع املستمر عام   72وبعد 

،  مسلم   وملياري  ،عربي   نصف مليارلدولة االحتالل وسط ما يزيد عن    مستقبلبأن ال    صهيونيةقناعة  

وأن كابوس الخطر وفق مؤتمر مستقبل الشعب اليهودي سيبقى قائما  مهما بلغت القوة العسكرية 

حددتها وثيقة مؤتمر مستقبل الشعب    إرسائيلأربعة سيناريوهات تنتظر مستقبل    تم ذكرها "   التي 

ن "معهد  والذي أقيم يف القدس املحتلة بدعوة م   ،من زعماء اليهود يف العالم  120بمشاركة    ،اليهودي

اليهودي الشعب  سياسة  "   ،تخطيط  معترب  وهى  الدفاع"  التآكل،  االزدهار،  أن    االكابوس،  املؤتمر 

وهو سيناريو بالغ يف تضخيم الخطار    ،"الكابوس" هو أقوى سيناريو ينتظر مستقبل الدولة العربية

 . املحدقة بالكيان الصهيوني 

، التابع لجامعة تل أبيب، رسائييلالمن القومي اإل سة صادرة عن معهد أبحاث  ا وأكدت در 

إن التوصل إىل سالٍم مع الفلسطينيي يف املستقبل املنظور هو من رابع املستحيالت، ولفتت الدراسة 

أيضا إىل أن التشخيص اإلسرتاتيجي املطروح يف هذه الدراسة ال ي برش بالخري للدولة العربية، المر 

 يف وضٍع خطري. الذي يعني أنها ما زالت 

ال  املتحدة  الواليات  من  الواردة  اإلخبارية  التقارير  إىل  الرئيس مريكوبالرجوع  الداعم  ية 

وضم الجوالن   ،للكيان الصهيوني والذى منح اليهود االعرتاف بالقدس عاصمة أبدية موحده لكيانه

ست عرشة   إال أن  ،ه وصفقة القرن ومؤتمر البحرين وغري   ،والوعد باعرتاف ضم الضفة الغربية للكيان

يف   امشرتك    اتحليلي    اية تبلغ ميزانيتها اإلجمالية سبعي بليون دوالر أصدرت بحث  أمريكمؤسسة بحث  

مستجدة  ،صفحة  82 حقائق  ضمن  التقرير  ال   ،وقال  الحكومة  عىل  مريكأن  قادرة  تكون  لن  ية 

لباليي يف الدول املجاورة  عسكريا  وماليا  بنفس الزخم ضد رغبات وتوجهات ا  إرسائيلاستمرار دعم  

إنشاء عالقات طبيعية بي    رسائيل،إل  الحكومة    57ولجل  أن تنصاع  التقرير  اقرتح  إسالمية  دولة 

. واملثري لالنتباه املمتع يف ذلك أنه ال هنري إرسائيل ية ملصالح شعبها وتوقف الدعم السخي عن  مريكال 

كيسنجر وال الست عرشة من مؤسسات البحث والفكر املؤلفون لهذا التقرير لم يبدوا أي إشارة إىل 

 أو يندبون حظها أو يأسفون ملصريها.  إرسائيلأنهم سوف ينعون 

إال لعنة من الله..  يلإرسائا التحرك الذي تقوم به جماعات يهودية ال ترى يف ا جد  وكان الفت  

  التي" إال مخالفة رصيحة لنصوص التوراة. ومن تلك الجماعات  إرسائيلوال يرون يف قيام "دولة  

باعتبارها مرشوعا صهيونيا ال يمثل الرتاث اليهودي أو التعاليم اليهودية   رسائيلظلت عىل عدائها إل 

 . جماعة )ناطوري كارتا(
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 ـ الفلسطيني(، ومحررها هو رسائييلبعنوان )عبء النزاع اإل دراسة ثانية صادرة عن مركز »إدفا«  

الربوفيسور )شلومو سيربيسكي(، وهي تتناول عبء النزاع يف أحد عرش مجاال اقتصاديا واجتماعيا 

ية  إرسائيلوعسكريا، وتتحدث عن أعباء النزاع بالوقائع والرقام والنسب املئوية واملقارنات مع أزمان  

 . سابقة

، فهو: يقوض إرسائيلإن النزاع مع الفلسطينيي أشبه بحجر الرحى عىل عنق    تقول الدراسة

نموها االقتصادي، ويثقل كاهل ميزانيتها، ويحد من تطورها االجتماعي، ويرض بمكانتها الدولية، 

ويستنزف جيشها، ويهدد ساحتها السياسية، ويهدد مستقبل وجودها كدولة قومية يهودية. وتقر 

تدفع ثمنا باهظا جراء استمرار النزاع، وجراء التلكؤ يف تطبيق حل يستند إىل   ئيلإرساالدراسة بأن  

 تقسيم عادل ومتفق عليه.

خالل   إرسائيل املعروف ناتان زاخ، صورة قاتمة لواقع ومستقبل  رسائييلورسم الشاعر اإل 

إعادة جمعه  ، مشري  2012عام   إىل حطام ستحتاج  املشرتكة وتحولها  الهوية  إىل "تأكل  إىل مئات ا 

اعترب  . السني الذي  الجيش  الخرى    أكثر.. حتى  املشرتكات  من  مثل غريه  يتشظى،  موحدة  قاعدة 

  يتحول إىل شظايا متكرسة". رسائييلواملجتمع اإل 

"، ستصمد طويال    إرسائيلأن  بإنه "ال يعتقد    إرسائيلوقال زاخ يف خاتمة قراءته ملستقبل  

بأن    2011"  يديعوت أحرونوت" سكرية يف صحيفة  بينما لخص رون بن يشاي محلل الشؤون الع

 ." إرسائيلا بكل ما يتعلق بأمن يزداد سوء   المني  إرسائيلوضع " 

التي أخذت تتفاعل عىل  الوجود واملصري واملستقبل  املتعلقة بهواجس  العناوين  فكل هذه 

تزييف  أو  تهويل  أو  مبالغة  فيها  ليس  متزايدة،  بقوة  واليهودية  الصهيونية  هي    ،الجندة  وإنما 

الذي ال   الفوالذي  الجدار  العربية محاطة بذلك  الدولة  تلك  تاريخها لم تعد  حقيقية، فلول مرة يف 

" إرسائيلية التي قادت حروب " رسائيليخرتق وال يتحطم، كما لم تعد القيادات واملؤسسة المنية اإل 

 يي. رسائيلعىل مدى العقود املاضية تحظى بثقة اإل 

قال" َفإ ذَا   الذيحتمية قرآنية وحتمية تاريخية وصدق الله العظيم    لإرسائيكما أن زوال  

ٍة َول ي ترَبِّ وا مَ  َل َمرَّ َد َكَما َدَخل وه  أَوَّ ل وا الَْمْسج  وَهك ْم َول يَْدخ  ج  وء وا و  يَس  َرة  ل   ا َعلَْوا تَتْب ري ا "  َجاَء َوْعد  اْلخ 
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 :يف إعداد الدراسة كتب ومقاالت ومواقع وصحف تم االستعانة بها 

 موسوعة الدكتور عبد الوهاب املسريي  -

 للباحث أحمد شعبان  " العلم والسيطرة" كتاب  -

 ملحمة جني )كتاب القدس( -انتفاضة االستقالل  -وليد الخالدي  -

 للكاتب عادل شهبون  10مقال أفق   -

 الرشق الوسط مقال للكاتب واملفكر العربي الفلسطيني بالل الحسن عىل موقع  -

 محيي نفاق ملحمود مقال عن كشف ال  -

ية للجيش اإلرسائييل   -  فؤاد اللحام: امليزانية الرس 

 48اعرتاف يعلون وأخالقيات القتل اإلرسائيلية سليمان أبو إرشيد، موقع عرب  :مقال -

   https://www.arab48.com: 48مقال: نواف الزرو، موقع عرب  -

  https://yisraelnow.comع ارسائيل االن: موق  بالل:مقال أحمد  -

 https://ar.wikipedia.orgموقع ويكبيديا:  -

 https://www.aljazeera.net الجزيرة:موقع  -

 http://samanews.ps/ar: ي خبار إل موقع سما ا

 https://www.alwatanvoice.co الوطن:موقع دنيا  -

 http://alasra.ps/arموقع مركز الرسى للدراسات:  -

 https://paltoday.ps/ar اليوم:موقع فلسطي  -

 / https://www.maannews.net :اموقع وكالة مع   -

 https://www.arab48.com: 48موقع عرب  -

 / https://info.wafa.psوفا:  -موقع مركز املعلومات الوطني الفلسطيني  -

 / https://almajd.psموقع املجد المني:  -

موقع   ،واملواقع والصحف التالية: )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الحياة اللندنيةاملراجع    -

املعرفة  ،املرصيون اليوم،  ،موقع  عدوك" سلسلة    رأى  االرسائيلية  " اعرف  والصحف  معاريف  " ، 

، وموقع ارسائيل من رسائييلموقع وزارة الجيش اإل   ،" ويديعوت أحرونوت وإرسائيل اليوم  رتسآوه

 (. الداخل
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 : مركبات القوة واالنحطاطاإلرسائييل الجيش

 :بطاقة تعريف بالكاتب

 الدكتور رأفت خليل عطية حمدونة

 8/8/1970مخيم جباليا  :مواليد -

كم عليه    1990  يف العام   :االعتقال   - عىل خلفية نضالية وح 

ملدة بيته  15  بالسجن  من  جزء  وإغالق  فرتة   ، عام  أمىض 

الرملة السبع  ،نفحة  ،عسقالن  ،اعتقاله يف سجون عدة منها " عزل  وتم    جلبوع "  ،ريمونيم  ،هداريم  ،برئ 

 . بعد قضاء كامل محكوميته  2005تحريره يف 

 : مؤهالت تعليمية

 . 2001وشهادة امتياز عام  (2005عام  - إرسائيلالجامعة املفتوحة يف )علم اجتماع وعلوم انسانية   :سبكالوريو  -

% " عام 90.9  بامتياز  ،ية من جامعة القدس " أبو ديس "إرسائيلدراسات اقليمية تخصص دراسات    :ماجستري  -

2008. 

"العلوم السياسية" من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة مع مرتبة الرشف الوىل مع توصية    يف  :دكتوراة  -

 .برسالة تحت عنوان الجوانب اإلبداعية يف تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية السرية ،2016بالطباعة يف العام 

مهني  - وبوليتكنيك    :ماجستري  الدولية  الكاديمية  بي  املشرتك  الربنامج  من  ممتاز  بتقدير  برشية  وتنمية  تدريب 

 .املستقبل التطبيقي

 :خربات سابقة

الصحفيي والدوليي،  غري متفرغ  جامعي محارض   نقابة  الفلسطينيي  ،عضو  الكتاب والدباء  اتحاد    عضو   ،عضو 

عالم  اللغة العربية واإل   مدرب يف مجال  ،عضو اتحاد نقابات املدربي العربو   (P.T.A)  الفلسطينيي  املدربي  نقابة

 .رسائييلاإل 

 :من مؤلفاته 

دارة والتنظيم للحركة كتاب اإل   ،الفلسطينيصدارات وزارة االعالم  إمن    –"الجوانب االبداعية للرسى الفلسطينيي  

ما بي السجن    -الشتات    -عاشق من جني    -ونجوم فوق الجبي    ،السرية الصادر عن هيئة شؤون الرسى واملحررين

 ".رصخة من أعماق الذاكرة  -لن يموت الحلم  -قلبي واملخيم  -واملنفى حتى الشهادة 


