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 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث  4
 

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

«إسرائيل»تحليل نصف شهري للتطّورات السياسية واألمنية في   
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 الملف السياسي:
الســـت نا  ب المبـــادرة الفرنســـية»نتنيـــا وب  بنيـــامين رســـمياعب عبـــر مكتـــب ر ــي  الحكومـــة« إســـرا ي »رفضـــت ـــ 

متمسـكة بموقفهـا بـان المفاوضـات « إسـرا ي »وجاء فـي الـرفأ أن  .ة الفلسطينيةطلمع الس« مفاوضات السالم
ة للعـودة فـوراع إلـى طاولـة المفاوضـات مـن دون شـرو  و ـي مسـتعد   بالمباشرة  ي الطريق األفض  لحـ   الصـرا 

ر  باألدنــى مــن حقــوب الشــعب الفلســطيني ي الحــد  المبــادرة ال تلب ــ تلــ  وبــر م أن !«مســبقة فــ ن مكتــب نتنيــا و بــر 
أ بان المبادرة من شانها إبعاد الفلسطينيين عن المفاوضات المباشرةب والواقع أن الحكومة اإلسرا يلية ترى الرف

خاصـة بسـبب انشـيا   بوية فرصة سانحة ودافعة لتكـري  احتاللهـا للضـف ة اليربيـةافي الظرو  اإلقليمية الماس
بع في  ذا المجا   و التسـوي  اإلسرا يلي المت   تكتي وال .العالم بالتهديدات اإلر ابيةب وانهيار األنظمة اإلقليمية

والمماطلة وكسب الوقت ورمي المسؤولية عن الجمود على عاتق السلطة الفلسطينية. وياتي الموق  اإلسرا يلي 
قــرار التنديــد باالســتيطان فــي مجلــ  األمــن نتيجــة الضــيو   مشــرو المــذكور أيضــاع بعــد تجميــد الســلطة طــر  

 الساقطة أصالع. الفرنسيةب حبط المبادرةبذريعة أن ذل  قد ي   بالسلطة في رام هللا دةقيا الفرنسية على
 

ـــــ اعت   حي الحــزب بــرت المنــاظرة التــي جــرت فــي بــروكلينب واليــة نيويــور ب ضــمن االنتخابــات التمهيديــة بــين مرش 
منـاظرة مهمـة جـداع وقاسـية علـى صـعيد  ب ـيالر  كلينتـون وبـارني سـاندر  اليهـود  بالـديمقراطي لر اسـة الدولـة

ــــ : إن ســــاندر قــــا   بايلــــي نيــــور األميركيــــةدحين. وفــــي مقابلــــة مــــع صــــحيفة االتهامــــات الشخصــــية بــــين المرش 
بعـد ذلـ  اعتـر  بخط ـ  فـي لكنـ  ة. و آال  فلسطيني في  ز   10 (الجر  الصامد)قتلت في عملية « إسرا ي »

راع  برد  العسكر  اإلسرا يلي كان مبالياع في عاء بان اليتراجع عن االد   دون أن بالرقم المنـاظرة المشـار إليهـا  ومكر 
ـــقولــ  آنفــاع  . القاعــة امــتألت بالتصــفيق بالحــق  فــي الــدفا  عــن نفســها «إســرا ي »: كــان ل  بلكنهــا باليــت فــي الــرد 

ر   قــا الع: فلســطين. وعلــى وقــع  تافــات الجمهــور انتقــ  ســاندر  إلــى نتنيــا و  وصــرخت إحــدى الموجــودات: حــر 
و ـذا االنتقـاد طـا  بشـك  «. و  إن نتنيا و لي  دا ماع علـى حـقحان الوقت لتحقيق السالم والعدالة. ونحن نق»

ــحة كلينتــون نفســها التــي ألقــت خطابــاع مؤي ــداع لـــ  اللــوبيقبــ  فتــرة قصــيرة فــي مــؤتمر « إســرا ي » يــر مباشــر المرش 
وشـد دت علـى أنهـا كانـت  ببـ  قامـت بتفسـير ا بةفـي  ـز  «  إسرا ي»اليهود . و ي لم تتبن  الخطوات العسكرية لـ

وأضــافت أنهــا  ؛و ــي التــي قامــت بترتيــب وقــ  إطــالب النــار بوســيطة فــي المحادبــات بــين نتنيــا و وأبــو مــازن 
والفلســطينيين. الواقــع أن ســاندر  « إســرا ي »عنــدما ستصــبي ر يســة ســو  تهــتم بشــك  شخصــي بالســالم بــين 

                                                           
   في 2016، وأعاد طرحها في كانون الثاني/يناير 2015التي طرحها ألول مّرة وزير الخارجية الفرنسية السابق )لوران فابيوس( في حزيران/يونيو ،

 ظّل انتفاضة القدس.
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ــدون  بعلــى طريقتــ . فســاندر  مهــتم بزيــادة حــرارة األرأ ا كــ   ر و ب بــ  نــاوكلينتــون لــم يقــوال الحقيقــة والــذين يؤي 
 كلينتون ال يؤي دون نتنيا و ب  يحتقرون  ويخافون من .

 ســتكون   ــيؤرة الصــرا  فــي فلســطينب وبالتــالي تبعها كلينتــون  ــي االبتعــاد عــن بــالسياســة التــي ســت  ب فمــع ذلــ و 
أمــا تعتمــد فــي حملتهــا علــى اليهــود البــاليين مــن الجيــ  البــاني للمحرقــة.  التــي و ــي بمريحــة بالنســبة لنتنيــا و

« إســـرا ي »فــي المقابــ  تفقــد  بلكـــن .تـــرفأ مواقــ  ســاندر  وتت همــ  بالكــذبف بالمؤسســة اليهوديــة فــي أميركــا
 بالتدريج تاييد ناخبي الحزب الديمقراطي.

  
تين فـي إحـدى القواعـد سا   اإلعالم اإلسـرا يلية عـن أن طـا رة نقـ  عسـكرية آذريـة  بطـت وأقلعـت مـر  و ـ كشفت 
نو كارابــــا  فــــي مقاطعــــة نــــا ور أبنــــاء جولــــة القتــــا  األخيــــرة بــــين الجــــي  ا ذر  واألرمــــن  بة اإلســــرا يليةالجوي ــــ
ـــت الحكومـــة األرمنيـــة رســـمياع علـــى المســـاعدات العســـكرية اإلســـرا يلاصـــاالنف ية ألذربيجـــانب والتـــي لية. وقـــد احتج 

دت في األ سا  باستخدام طا رات  جومية من دون طي ار ضد  االنفصاليين األرمن. وتوص  العالقة بين تجس 
مـن األسـلحة « إسـرا ي »يـات تشـير إلـى أن صـادرات و نا  معط ؛وآذربيجان بالتحال  االستراتيجي« إسرا ي »

ات العســـكرية  ذربيجـــان بليـــت  ـــذ العـــام  5والمعـــد  ـــارات دوالر من فـــي  «يوســـي ميلمـــان». وقـــد كتـــب 2012ملي
بر انهيار االتحـاد ستقال   ذه الدولة إالتي قا  إنها بدأت مع ا بعن  ذه العالقات الوطيدة «معاري »صحيفة 

ز التحال  االستراتيجي المشتر  بسبب إيران والحرب في نا ور ب 1991السوفياتي عام   نو كارابا .بم تعز 
 

عن تاسي  حركة جما يرية ب عيد االنتخابات األخيرة للكنيست )فـي  بر مؤخراع ش  ـ كش  تحقيق صحافي عبر  ن  
وقـــا  «. لالنتخابـــات البرلمانيـــة القادمـــة« إســـرا ي »فـــي إعـــداد الشـــار  الروســـي داخـــ  »( تنشـــط 17/3/2016

ب تجمـــع تبرعـــات ماليـــة كبيـــرة «تـــوراة إســـرا ي  الروســـية»طلـــق علـــى نفســـها اســم التحقيــق إن  ـــذه الحركـــة التـــي ت  
أجنــدة سياســية تخــدم »وتعــرأ  بنشــاطات ميدانيــة واســعة وتــنظ م بمــن دو  مختلفــة بن خــارا الــبالد امضــة مــ

   فـي الـن   تمب ـالتحقيـق عـن أن أ ـدا   ـذه الحركـة تفييـدور ليبرمـان. وكشـ  بزعامة أ« إسرا ي  بيتنا»حزب 
وتختلـــ  عـــن الشـــيفرة  بنوعهــاالشـــيفرة الورابيـــة )الجينيــة( ليهـــود االتحـــاد الســـوفياتي الســابق فريـــدة مـــن »التــالي: 

دولة إسرا ي  في األص  واألسا   ي مشرو  وضع  وبادر » :وتضي  ؛«الورابية لجميع اإلسرا يليين ا خرين
ــذه يهــود روســيا فقــد كــان الصــهيونيون الــرو  ســابقين فــي وضــع أ ــدا  الصــهيونية قبــ  أن يعــرأ  .إليــ  ونف 

بــر التحقيــق أيضــاع بــان الحركــة أظهــرت أويفيــد «. لم بكبيــرتيــودور  رتســ  فكرتــ  بشــان دولــة اليهــود علــى العــا
مقاعد برلمانية و بط تمبيل   7إذ خسر  ببعد االنتخابات األخيرة «إسرا ي  بيتنا»التراجع الحاد  في شعبية حزب 
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الحركــــة المــــذكورة رفعــــت شــــعاراع مركزيــــاع  ــــو: و . 20مقاعــــد فــــي الكنيســــت الحــــالي رقـــم  6مقعــــداع إلــــى  13مـــن 
 «.قا د قو  يستطيع إنقاذه وتخليص  من أزمات  وح   مشاكل الجمهور الروسي بحاجة إلى »
 

ــة  ببزعامــة نتنيــا و« إســرا ي »ـــ نجــي اال ــتال  الحكــومي الحــاكم فــي  صــوتاع مــن أصــ   61)وذو األ لبيــة الهش 
وذلــ  لســببين: األو  أن اال ــتال  تجن ــب  بذكرية مــن دون أزمــات ت ــفــي اجتيــاز الــدورة البرلمانيــة الشــتو  (120

ــ دة و ــي منقســمة إلــى معالجــة مشــاريع القــوانين الخالفيــة فــي داخلــ  والبــاني أن المعارضــة البرلمانيــة  يــر موح 
د الـذ  يعتبـر المتشـ ببزعامة ليبرمان« إسرا ي  بيتنا»أربعة معسكرات. األو  معسكر  دين ويمب   اليمين المتشد  د 
ال »والبــاني  ــو معســكر  ؛ون الموازنــة العامــة ويعتاشــون علــى النفقــات الحكوميــةالــدينيين )الحريــديم( كمــن يبتــز  

الذ  نادراع ما يدخ  في تصويت جماعي ضد  الحكومة  ببزعامة وزير المالية السابق يا ير البيد« يوجد مستقب 
ـــ بباســـتبناء الموازنـــة العامـــة ـــة للفلســـطينييند القـــوانيو ـــو دا مـــاع يؤي  والمعســـكر البالـــث  ـــو  ؛ن العنصـــرية المعادي

ي رشـاوى إلدارة حملتـ  هم بتلق ـالمـت   ببقيادة حزب العمـ  الـذ  يتزع مـ  يتسـحاب  رتسـو  ب«المعسكر الصهيوني»
 االنتخابية.

أمـا حـزب التـي تمب ـ  فلسـطينيي الـداخ . و  بأما المعسكر الرابع فهو معسكر القا مة المشتركة من النـو اب العـرب
بالتــالي و فبقــي لوحــده حزبــاع ضــعيفاع وعــاجزاع وينــتهج سياســة ممابلــة لسياســة القا مــة المشــتركة.  بت  اليســار  يميــر 

د انفراطــ  ــة معلومــات تــد   علــى محــاوالت لتوســيع اال ــتال   بفــاال تال  الحكــومي مســتمر  وال شــيء يهــد  بــ  بم 
ــ .المبــا القــا م بضــم  المعســكر الصــهيوني وحــزب العمــ  علــى ســبي   رات فســاد علــى شخصــية لكــن ظهــور مؤش 

 كما أن تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة عارضت ذل  أيضاع. . رتسو  أوق   ذا التوج  
 

 الملف األمني والعسكري:
نهيـا   في حرب لبنان البالبة لـن ي  يلي رفيع المستوى أن التو    البر   والقص  الجو  ا مصدر عسكر  إسر  ـ أكد

حــزب هللا علــى العمــق اإلســرا يلي. و ــذا التاكيــد ورد علــى لســان ر ــي  شــعبة االتصــاالت فــي  تســاقط صــواري 
سـنة مـن الخدمـة  34الـذ  تقاعـد مـن منصـب  الشـهر الماضـي بعـد  بت ياللواء عـوز  موسـكوف باألركان العامة

ى لبنــان عــام لت عشــرات لجــان التحقيــق بعــد حربهــا الفاشــلة علــكانــت شــك  « إســرا ي »العســكرية. والمعــرو  أن 
عـــر  بـــدرو  وتمخ ضـــت اللجـــان عـــن توصـــيات باتـــت ت   ؛الستكشـــا  مكـــامن الفشـــ  فـــي تلـــ  الحـــرب 2006
يـة اإلسـرا يلية فحسـبب مهمـا ة الجو  عـدب أ  بواسـطة القـو  مها أن الحسم ال يتحقق بالنيران عن ب  وفي مقد   بالحرب

قها. وت ر بالتالي أن تتشار  الطا رة أكان تفو  تين في إشارة إلى الـدمج بـين القـو   ب16 ـ مع البندقية إم 16 ـ  قر 
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د موســـكوفيت  علـــى عامـــ  بالـــث أيضـــاع  ـــو العامـــ   !يـــة إلحـــراز الحســـم فـــي الحـــرب المقبلـــةيـــة والبر  الجو   وشـــد 
الذ  يملـ  قـدرة ناريـة  ا لـة »كاحد أ م الركا ز للمواجهة المقبلة خاصة في التعام  مع حزب هللا  باالستخبار  

واال تمــام بالعامــ  االســتخبار  يعنــي وجــود نقــ  فــي «. هة بقــدرات دولــة إن لــم نقــ  قــدرات دولــة عظمــىشــبي
 وقدرات  واستعدادات  وتكتيكات  في زمن الحرب والالحرب. المعلومات عن العدو  

لكـــن يبقـــى الســـؤا  والتشـــكي  فـــي  ـــذه  بقـــد جمعـــت آال  األ ـــدا  الخاصـــة بـــالحزب« إســـرا ي »والمشـــكلة أن 
  العســكر  األســا  دا  قا مــاع حتــى المواجهــة الفعليــة. وأكــد موســكوفيت  أن الســاحة اللبنانيــة تبقــى التحــد  األ ــ

مع منظوماتها القتالية التي بنا ا الحـزب  قرية 170ـ  150ل  الجي  اإلسرا يليب حيث يوجد نحو  الذ  يستعد  
نقطــة احتكــا  عســكرية ال بــد  مــن  50ـ  40بلــدة مــا بــين  توجــد فــي كــ    ب. وبحســب التقــدير2016منــذ العــام 

بات  1982افة الذ  اعتمده الجي  اإلسرا يلي في لبنان عام التعام  معها خال  الحرب. وأكد أن أسلوب الجر  
 ب خــال  فتــرة معقولــةب التهديــد والطريقــة القديمــة لــن تقل ــ باليــوم بــات العــدو مختلفــاع ومنتشــراع وموز عــاع »مســتحيالع 
ــ ــ .الداخليــة اإلســرا يلية  إلــى الجبهــة الموج  ي الصــواري  وسيواصــ  والمشــكلة أن العمــق اإلســرا يلي سيواصــ  تلق 
 «.النز 
 

 بسـنة 13رة بــمن فرنساب سنوات عمل  االفتراضية المقد  « إسرا ي »الذ  اشترت  « ديمونا»ـ تجاوز عمر مفاع  
واة المفاعـ . والواقـع أن المفاعـ  تجـاوز أن المشكلة األساسية تبقى في ن إال   .جرى خاللها تبدي  قطع كبيرة في 

صين للدعوة إلى إنهاء دوره الوظيفي. إن األمر الذ  دفع العديد من المتخص   (عاماع  40و و )عمره االفتراضي 
خاصـة وأن  بالعيوب الكامنة في نواة المفاع  باتت تشك   معضلة استراتيجية تواج  القـدرات النوويـة اإلسـرا يلية

مها العلمـاء اإلسـرا يلي « ـررت »خلـالع كشـفت عنهـا صـحيفة  1537ـالمسالة تتعلق بـ ون اسـتناداع إلـى دراسـات قـد 
ل  إلى خطر بي ي دا م  بيفنأنفسهمب ومنهم البروفسور عوز  إ حتـى »الذ  أكد أن العمر المتقادم للمفاع  يحو 
وقالـــت «. لـــى المـــدى البعيـــدال تملـــ  حـــالع للمشـــكلة ع« إســـرا ي »ذلـــ  أن  ؛دةلـــو كانـــت حالـــة نـــواة المفاعـــ  جي ـــ

مــا  بإن تــ  أبيــب ال تملــ  القــدرة أو اإلرادة علــى اســتبدا  النــواة ألســباب سياســية وعلميــة واقتصــادية « ــررت »
تشــيي  لــى جانــب الفحــ  المتواصــ  للنــواةب فضــالع عــن أنــ  يجــر  إ ؛يعنــي أن النتيجــة  ــي بنــاء مفاعــ  جديــد

ــ تــرفأ توقيــع معا ــدة منــع انتشــار األســلحة « إســرا ي »ذكر أن المفاعــ  بــوتيرة أقــ   مــن الماضــي. الجــدير بال
 ة.ال تخضع للمراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذري    ي وبسبب ذل  بالنووية
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  طويـ . وتحـذيرات ر ـي  األركـان  ـاد حت منذ زمـنب  لها الجي  اإلسرا يلي ذ  التي كان يمب  « البقرة المقد سة»ـ 
ــجــي  كــان ي  بقــة الجمهــور اإلســرا يلي با تــزاز آيزنكــوت مــن مفاعيــ   « بوتقــة العهــد»ي م   فتــرأ أن يشــك   مــا س 

د علـى أن  بجـد  نفعـاع إلنتاا أجيا  صهيونية عابرة لالنتماءات العرقية والطوا فيـةب لـم تعـد ت   بـالر م مـن أنـ  شـد 
مان وجود ــــا علــــى الدولـــة وضــــ»  عنصــــراع حيويــــاع فـــي مهمتــــ  للحفـــا  بقـــة الجمهــــور اإلســـرا يلي بــــالجي  تمب ـــ

فلــي محاولتــ  أبنـــاء مقابلتــ  األخيـــرة مــع إذاعــة الجـــي  اإلســرا يليب فـــي لـــم ت   بكــذل  !«واالنتصــار فــي الحـــروب
بـر قتـ  ب كمـا حصـ  إالتيطية على حقيقة تحو   تعليمـات إطـالب النـار إلـى نقـا  سياسـي وجمـا ير  عاصـ 

ي  يشعر أن  خاضع لرقابة قطا  واسع مـن بات الج بوفي  ذا المجا  .المواطن الفلسطيني الجريي في نابل 
تــر  الــذ  بــات يحكــم عليــ  وفقــاع لمعــايير أيديولوجيــة و را زيــة فــي حــين كانــت مبــ   ــذه القضــايا ت   بالجمهــور

لـــى حـــد  معالجتهـــا مـــ ـــ كبيـــر   ن ق بـــ  المؤسســـة السياســـيةب وا  ة يعالجهـــا وفقـــاع للجـــي  نفســـ  باعتبار ـــا قضـــية مهني 
وذلـ  علـى ضـوء ارتفـا   بالجمهور بالمحافظـة علـى بقتـ  وبجيشـ  «آيزنكوت»لب للضرورات الميدانية. وقد طا
وصـ  إلـى حـد  تنظـيم تظـا رة لصـالي الجنـد  القاتـ  الـذ  خـال  التعليمـات وأحيـ   بمنسوب النقـد لهـذا الجـي 

اتخــــذه  الــــذ  أن القيــــادتين السياســــية والعســــكرية أصــــيبتا بــــالحرا إزاء االســــتنفار الحــــاد   إال   ؛للقضــــاء العســــكر  
شـبع  ريـزة االنتقـام لديـ  مـن الفلسـطينيين. وعلـى  ــذا  ـذه الجـرا م ال ت   الـذ  اعتبـر أن كـ    بالجمهـور المتطـر  

نما  و جي  في دولة ديموقراطية ولديـ   بإن الجي  لي  مؤسسة ديموقراطية: »األسا  قا  آيزنكوت  قواعـدوا 
ن لم تلق الشعبية بومعايير  !«حتى وا 

 
ت  قـد بـدأت بعـد أن تشـك   اإلسرا يلي أن االنعطافة الحاصلة في تحطيم أسطورة الجي  وقدسي  ـ يعتبر الجمهور 

االنطبا  بان الجي  لم يعد قادراع على توفير األمن بالمستوى المبالي « إسرا ي »في الوجدان الشعبي العام في 
أ بان  إنجـازات للجـي  موضـع تر ف. وبات ما ي  1948عام  «الدولة»منذ ما بعد إعالن  بالذ  كان يطمي إلي 

ــــم حــــرازه  بوقيــــام حــــزب هللا 1982األســــطورة بــــدأ ابــــر اجتيــــا  لبنــــان عــــام  ــــذه شــــ   وانتقــــاء وســــجا . وتحط  وا 
ووصـوالع إلـى  ب2000ومـروراع بعـام التحريـر عـام  ب(1993االنتصارات تلو االنتصارات منذ مطلع التسـعينيات )

ومـــا أعقبهـــا مـــن  ببر ـــا رســـمياع إخفـــاب الجـــي  فيهـــا( علـــى إدفينـــو را)التـــي أعلنـــت لجنـــة  ب2006انتصـــار عـــام 
ـــم تـــوف ر معـــادالت رد  متبـــاد  أد   « البضـــاعة»ت إلـــى ارتفـــا  مســـتوى الجـــرأة النتقـــاد الجـــي  وقياداتـــ  كونهـــا ل

ووصــ   بالمطلوبــة للجمهــور. عمليــة التهشــيم  ــذه تســل لت إلــى داخــ  فلســطين فــي مواجهــة االنتفاضــة والمقاومــة
فلـم يقبـ  منـ   بلالنتقـاداتالصـهيوني تعـر أ الجـي   حـد  ة حلة التي تلت الحرب األخيرة على  ز  األمر في المر 

ة منـذ أكبـر مـن سـتة وصوالع إلى العجز في مواجهة االنتفاضـة المسـتمر   بالجمهور ما عرض  ك نجازات مفترضة
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د بـاتوا يـدركون أنـ  داخـ  قـ اإلسـرا يليين وسـواه مـن كبـار المسـؤولين «آيزنكـوت»أشهر. والخطير فـي األمـر أن 
ويعــود ذلــ  فــي قســم منــ  إلــى التحــو   فــي عمليــات التجنيــد  .الجــي  يتبلــور جــي  آخــر لديــ  معــاييره الخاصــة
مــع اإلشــارة إلــى نســبة كبيــرة مــن جمهــور اليمــين تتطــو   فــي  بواالنتقــا  مــن التجنيــد العــام إلــى التجنيــد االنتقــا ي
حيــث  بجنيــد  ــو أداء الجــي  فــي الضــفة اليربيــةيــات  ــذا التالوحــدات القتاليــة التابعــة للجــي . وأحــد أبــرز تجل  

يقــا  المســتوطنيني   باإلضــافة إلــى حقيقــة أن  ؛مــدفوعاع بتوجيهــات حاخامــات الضــفة ببلــور قراراتــ  وفقــاع لمزاجيــة وا 
إلى جانب مشاركتهم الرسـمية فيـ .  بيةرقهم المحل  ستوطنين يشاركون في ألوية وكتا ب الجي   نا  ضمن ف  الم

بـين و  بر بين  ي ة األركان العامة التي لديها منطق مختل  وأوامـر ومحف ـزات مختلفـةنشا توت   بوعلى ضوء ذل 
 الجي  الذ  يعم  في الضفة و دف  األو   و الدفا  عن المستوطنين.

 
األيـام فـي »أنـ   بفي أعقاب الكش  عن نفق  جـومي لحمـا  بنتنيا و بنيامين ـ أعلن ر ي  الوزراء اإلسرا يلي

إطاللــة علنيــة علــى نتنيــا و م وقــد   !«األنفــاب»ختراقــاع عالميــاع فــي قــدرة العبــور علــى إ« إســرا ي »األخيــرة حق قــت 
القليــ  «. ة الحديديــة لألنفــابالقب ــ»ي حظيــت بلقــب والتــ بالمنظومــة التكنولوجيــة الجديــدة لــدى الجــي  اإلســرا يلي

اسـات التـي ن سلسـلة مـن الجس  فقـط يمكـن الكشـ  عنـ  بشـان المنظومـة بسـبب القيـود علـى الرقابـة: فهـي تتضـم  
ـــ   المعلومـــات الـــواردة مـــن كـــتفح   بم تســـتند إلـــى عمليـــة جبريـــةتحل ـــ  فيهـــا المعلومـــات مـــن خـــال  منظومـــة تحك 

ي  الـــدقيق جـــداع لألنفـــاب ومكانهـــا مـــن دون إخطـــارات و ميـــة. وقبـــ  تطـــوير  ـــذه الميـــدان. و ـــذه تتـــيي التشـــخ
التكنولوجيـات التـي ببـت فـي العـالم أنهـا ناجعـة  و في الصـناعات األمنيـة كـ    الحربست في وزارة ر  المنظومة د  

تنتجهـا الحفريـات. اسـات للهـز ات األرضـية التـي تسـج   أقـ  الهـز ات التـي بمـا فيهـا جس   بفي العبور علـى األنفـاب
خـال فاب التي انكشفت خطورتهـا نعلى تهديد األ ي األولى من نوعها في العالم كرد  والمنظومة اإلسرا يلية  نا  

فـت كل   ـي و  بفـي بنـاء  ـذه المنظومـة صـناعات أمنيـة مختلفـةوقـد شـاركت . ( علـى  ـز ةالجر  الصامد) عدوان
 مليون دوالر على مدى خم  سنوات. 60مبلغ 
 

تظـا رة كبيـرة مـن أجـ  التضـامن مـع الجنـد  الـذ  قتـ   19/4/2016يـوم  بم اليمين اإلسرا يلي المتطـر  ـ نظ  
فـي مدينـة  بداع علـى األرأ وعـاجزاع عـن الحركـةا  الشري  عندما كـان جريحـاع وممـد  الشاب الفلسطيني عبد الفت  

  آيزنكـوت تصـريحات تكـاد تـدين موشـي  يعـالون ور ـي  األركـان  ـاد الحـربوعلى األبـر أطلـق وزيـر  .الخلي 
وكـان أحـد ا فـي يافـا عنـدما أطلـق شـرطي النـار علـى  ببر م أن  ذه الحادبة ليست األولـى مـن نوعهـا بالجند 

إذن؟ علـى  ـذا السـؤا  يجيـب الباحـث اإلسـرا يلي يا يـ  ليفـي بـالقو :  فمـا الـذ  اسـتجد   .فلسطيني جريي وقتلـ 
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ة الحاصلة حو  إطالب الجند  النار في الخلي  سببها األو  أن  تم  » تصوير الحادبـة وتوبيقهـا. ولـو  إن الضج 
ة فع  فورية من قيـادةأنها لم توب   ة المفتعلة أق   بكبير. واألمر الباني  و صدور رد  الجـي  بعـد  ق لكانت الضج 

وأن  ال ينبيي قت   بأن صر   قا ده في خطاب علني أن تعليمات إطالب النار يجب أن تكون موزونة وملجومة
و ـو ضـرورة عـدم إفـرا  ذخيـرة بندقيـة  بنـاع من لي  قادراع على الم   بالجنود اإلسرا يليين. وقد استخدم تعبيراع معي  

هــا ر ــي  األركــان إلــى المســتويات يبب  رب لسياســة مباشــرة وكــان  نــا  أيضــاع خــ ؛ة تحمــ  مقصــاع فــي جســد صــبي  
النظـر عنـ   لمـا كـان يـتم  ـأ   ناقـدفقـد حصـ   نـا فجـاة موقـ   باألدنى. وبالنسبة للجهات اليمينية اإلسرا يلية

ســة !«فـي الماضـي لـت تعليمـات إطـالب النـار مـاد   ب كـذا تـم  ذبـي الجـي  كبقـرة مقد  ة سياسـية للنقــا  عنـدما تحو 
  خطـراع مختلفـة مـن اليمـين القـومي واليمـين الـديني أن  ـذه التعليمـات باتـت تشـك   عندما اعتبرت قوىع العاص  و 

األمر الباني المسـتيرب  ـو تنظـيم التظـا رة فـي تـ  أبيـب لمصـلحة الجنـد  القاتـ  فـي حـين  !على حياة الجنود
وخاصـة  بلألجـواء الشـعبية العامـةاألمـر الـذ  يعكـ  تيييـراع عميقـاع  بيقوم الجهـاز القضـا ي العسـكر  بمحاكمتـ 

  مــن علمــاع بــان  ــذا التطــو   قــد تحــو   بعين فــي الوحــدات القتاليــةللجنــود المتطــو   «الدولــة»لناحيــة ضــرورة حمايــة 
عن وجود جيشـين: « إسرا ي »بات يجر  الحديث في  بتجنيد إلزامي إلى تجنيد إلزامي انتقا ي. في  ذا السياب

ريوالجــي  الــذ   بالجــي  الرســمي يــتم تفصــيل  لــي  مــن ق بــ   والــذ  بة ســنواتفــي الضــفة اليربيــة منــذ عــد   تطــو 
نما بواسـطة رو  وشـيفرة قوميـة متطر فـة يـوحي بهـا حاخـامو الضـفة والمسـتوطنون. الحكومة والوزراء المعني   ين وا 

 بومحف ـزات مختلفـةر بين  ي ة األركان العامة للجي  الرسمي التي لديها منطق مختل  وأوامر من  نا نشا توت  
ى   أد  وبين الجي  الذ  يعم  في الضفة و دف  األو   و حماية المستوطنين والـدفا  عـن مصـالحهم.  ـذا كل ـ

 ا  و صدام أيديولوجي.أكبر مم   بنيو    إلى صدام  
 ـ ملف االقتصاد والطاقة:

ال تصــد ب نفســها عنــدما يجــر  الحــديث عــن اكتشــافات اليــاز البحريــة. فا مــا  الكبيــرة التــي « إســرا ي » ـــ تكــاد
ــ« لفياتــان»أشــيعت بعــد اكتشــا  حقــ   اء المصــاعب التــي اعترضــتب وال تــزا ب رت أو تكــادب جــر  ســرعان مــا تبخ 

ن جــاءت الضــربة الكبيــرة لهــذه أو بســبب تراجــع أســعار الــنفط عالميــاع. وا  بصــيية اليــاز التــي بلورتهــا الحكومــة
% مـن التقـدير 24ة الياز في الحقـ  أقـ   بحـوالى أن كمي   (SGS)ب عالن شركة االستشارات الهولندية  با ما 

مليــار دوالر مبيعــاتب وتقلــي  اســتيراد وانخفــاأ  25المعلـن. وبليــة األرقــامب فــ ن  ــذا يشــك   خســارة أكبـر مــن 
مــن الضــرا ب. وقــد أصــدرت وزارة الطاقــة اإلســرا يلية تقريــراع يفيــد بــان  «ةالدولــ»مليــار دوالر فــي عا ــدات  13بـــ
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ــ24بنســبة  مــن اليــاز أقــ   « لفياتــان»مخــزون  تــ   با كــان معلنــاع % مم  وأن التقــدير الجديــد يســتند إلــى تقريــر أعد 
لتـالي تراجـع وبا باألمر الذ  سيعني تراجـع حجـم التصـدير بلصالي الوزارة شركة االستبمارات والتدقيق الهولندية

 حجم االستبمارات لتموي  تطوير الحق .
 

مليــار  72.6مبلــغ  ب2016فـي الربــع األو  مــن العـام الجــار   فــي كيــان االحــتال ب لت مــداخي  الضـرا بــ ســج  
أ  أكبر بنسبة  ؛مليار دوالر 19.1شيك  للدوالر( نحو  3.8سعر الصر  الحالي ) وفقو و ما يعاد   .دوالر
ت  ـذه الجبايـة إلـى فـا أ فـي خزينـة الضـرا ب وأد   .ان في الفترة نفسها من العام الماضي% مقارنة بما ك5.1
 اإلسـرا يلية مليون دوالر. وقالـت مصـادر مسـؤولة فـي وزارة الماليـة 395أ  ما يعاد   بمليار شيك  1.5بقيمة 

 %.6إن االرتفا  سيتواص   ذا العام بنسبة 
 

لت مبيعات السي   األشهر البالبة األولى من العام الجار  ذروة  ير مسبوقة في تاري  بيع ارات الجديدة في ـ سج 
% عــن الفتــرة نفســها مــن العــام 10بزيــادة بنســبة  بارة جديــدةألــ  ســي   90إذ تــم  بيــع «. إســرا ي »الســيارات فــي 

ألــ   255فــي حــين بيعــت فــي العــام الماضــي  بارة فــي العــامألــ  ســي   360. و ــذا يعنــي بيــع 2015الماضــي 
 .(تويوتا)بم  (كيا)احتال  المرتبة األولى من المبيعات وتليها  ( يوندا )رة. وواصلت شركة اسي  
 

ــ أقــر  الطــاقم الــوزار  المصــي ر لشــؤون الســكن مشــرو  قــرار  بموشــي  كحلــون اإلســرا يلي بر اســة وزيــر الماليــة  بـ
 ــو الهــد  مــن ذلــ  يقضــي باســتقدام ســت شــركات بنــاء عالميــة تســتوعب كــ  واحــدة منهــا حتــى ألــ  عامــ . و 

   إلى خفأ أسعار السكن وكلفة العم .إيجاد منافسة تؤد  
 1750مـنهم  بألـ  عامـ  223ف ن  يعم  حاليـاع فـي قطـا  البنـاء اإلسـرا يلي نحـو  بوبحسب آخر اإلحصاءات
ألـ  عامـ  فلسـطيني مـن  41و نـا   .1948العام  اإلسرا يليةب وأ لبهم من فلسطينييعامالع يحملون الجنسية 

 آال  أجنبي يعملون في مجا  البناء. 7الضفة اليربية و
 

ــ أفــاد التقريــر الســنو  لبنــ   ــ  النشــا  االقتصــاد  مــن كــ    بالمركــز   «إســرا ي »ـ  الصــادر مــؤخراعب والــذ  يلخ 
مـن الـوتيرة  و ـي أقـ    بأن مستوى المعيشـة سـج   ارتفاعـاع بـوتيرة بطي ـة جـداع  (2015)نواحي  في العام الماضي 

يعتبــر ذلــ  إيجابيــاع  نتنيــا وفــ ن  بومــع ذلــ  (.OECD)رة األعضــاء فــي منظمــة الموجــودة فــي الــدو  المتطــو  
نجازاع لحكومت . ويقو  التقرير إن السبب األسا  للنمو   المي الذ  المنخفأ يعود إلى النشا  االقتصاد  الع وا 
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وأيضــاع إلــى لجــم المصــاري  الحكوميــة فــي  ب2008فــي العــام  بــدأتيــراو  مكانــ  منــذ األزمــة االقتصــادية التــي 
 .2014و 2013العامين 

ة االقتصـاد  متعل   يات المسـتقبلية للنمـو  إن التحـد   بالمركـز  كارنيـت فلـو  «إسـرا ي »وتقو  محافظة بنـ   قـة بعـد 
فــ ن النشــا  االقتصــاد  العــالمي  ببحســب تقــديرات المحل لــين لالقتصــاد العــالميعوامــ  عالميــة وأيضــاع محليــة. و 

ة سنوات يتحر   ف ن حجم التجارة العالمية سيرتفع  ـو أيضـاع بـوتيرة بطي ـة  بعلي    بوتيرة بطي ة. وبناءع سيبقى لعد 
أن زيادة  «فلو »االقتصاد . وتفيد  وبالتالي على النمو   بما سينعك  بطبيعة الحا  على الصادرات اإلسرا يلية

 االقتصاد . هم  ي أيضاع تباطؤ النمو  سوب العم  ت س الشريحة السكانية التي ال تشار  بنسبة عالية في
ووصلت نسبة  بإن نسبة التوظي  في االقتصاد اإلسرا يلي  ي كاملة»فعق ب على التقرير بالقو :  بأما نتنيا و

تزايــدت األجــور بشــك  ملمــو  فــي  بة. ونتيجــة لــذل و ــذه أخبــار ســار   بالتاريخيــةالبطالــة إلــى أدنــى مســتوياتها 
 !«القطاعات المختلفة

 
 بكلفـة االحـتال  واالسـتيطان ومختلـ  األجهـزة ى آلة الحرب اإلسـرا يلية بمـا فيـ ـ إذا كان الصر  اإلجمالي عل
بـ   ؛جـم  ـذا الصـر  لـي  وحـده سـرياع فـ ن ح بنشر للجمهـورا ي  مم   ويبقى أق    بأشب  بمتا ة ال حصر دقيق لها

بر م أن التقـديرات تقـو  إن الميزانيـات  بق بالشؤون الدينية اليهوديةما يتعل   ي على ك    نا  أيضاع الصر  الكل  
 مليار دوالر سنوياع. 2.3المباشرة والتسهيالت الضريبية في  ذا المجا  تص  إلى نحو 

 
 الملف االجتماعي:
أن المجتمــع اإلســرا يلي  (24/4/2016)فــي صــحيفة معــاري   باإلســرا يلي تشــيلو روزنبــر ـــ اعتبــر البروفســور 

ب ضــ   فــي طــرب »يقــ  علــى شــفير الهاويــةب ألن الجنــون الــوطني قــد بلــغ حجومــاع مخيفــة. وقــا :  القطيــع فــر 
قطيعـاع مــن  لكـن   .عــاةعـاة مرتـاحون فــي نـومهم. إلـى الجحــيم فـي كـ   شـيء علــى أن يكـون الخيـر للر  ملتويـةب والر  
صــحيي أنــ  حتــى  .معنــى الكلمــة ومــا يرتســم أمــام ناظرينــا لــي  ســوى فوضــى بكــ    ب ــو خطيــر جــداع  دون را   

وضـعنا : »روزنبـر  أضـا  .«للفوضى قانونها الخا ب لكن في نهايتهـا ال ينتظرنـا أمـ  بـ  دمـارب دم وكـروب
رون النوتـةة خراب البيـت البـانياليوم لي  بعيداع عن وضع المجتمع اليهود  عشي   والجمهـور  ب. المتطر فـون يقـر 

صــيد مؤسســات الحكــم  ؛ظــا رب ينطلــق نحــو حملــة صــيد البشــر المنفعــ  والعنيــ  و يــر المتســامي علــى نحــو  
سـف  دم نقـي. والزعمــاء وصــيد ر ـي  األركـان ووزيـر الـدفا . حــذار فهنـا  سي   بوصـيد جهـاز القضـاء بالمنتخبـة

لون المســؤولية الكاملــة إذا مــا حصــ   نــا أيــاديهم بالــدماءب و ــم ســيتحم  يشــج عون علــى  ــذا المنحــى. وقــد تــتلط   
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كـم  ـي بشـعة حقيقـة «. ة أخرى ا تيـا  سياسـي. ونحـن قريبـون حقـاع مـن ذلـ مر   :األسوأ: يد اليهود تطا  اليهود
بـر إت في ميدان رابين الذ  قت ـ   نـا  طلق النار في الخلي  قد جر أن المظا رة التي جرت من أج  الجند  م  

 بواإلر ــاب يعربــد فــي البلــد وفــي القــد  .اتهامــ  بالخيانــة العظمــى... الشــقاب داخــ  المجتمــع  ــو خبــز نتنيــا و
 ونتنيا و يعقد جلسة لوزرا   في الجوالن.

 
ــ نحــو خ   خــال  ســنوات  ب«إســرا ي »مــ  اليهــود الــذين  ــاجروا مــن جمهوريــات االتحــاد الســوفياتي الســابق إلــى ـ

ى أنحـاء العـالم.  ـذا مـا بي نتـ  الحلقـة األولـى مـن سلسـلة ا منها إلى دو  مختلفـة فـي شـت   اجرو  بالتسعين األولى
تها القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرا يلي وبدأت ببب ها مؤخراع  إسـرا يليون مـع »تحت عنوان  بتقارير تلفزيونية أعد 

 «.وق  التنفيذ
ويؤكــدون  بإلـى كنــدا« إســرا ي »رو   ــاجروا مـن  نت الحلقــة األولـى مــن  ـذه السلســلة لقـاءات مــع يهـودوتضـم  

عامـاع علـى تواجـدنا  22 بـر م مـرور بمـن المجتمـع اإلسـرا يلي أو ننتمـي إليـ  لم نشعر يوماع باننا جـزء  »خاللها: 
حينمـا  ادرنـا جمهوريـات »وقالـت يهوديـة روسـية  ـاجرت إلـى كنـدا: «. إسـرا ي »بين ظهراني  منـذ  جرتنـا إلـى 

خيبـة أمـ   لكـن   .تي السابق كان يحدونا األم  الكبير باننا نتوج  وناتي إلى دولة يهودية للجميعاالتحاد السوفيا
ــ وقــا  يهــود رو  «. م االحتــرام والمســاواةد  عميقــة أصــابتنا حيــا  عــدم اســتيعابنا فــي المجتمــع اإلســرا يلي علــى ق 

سوا عا الت. خدمواالكالم نفس  بالر م من أنهم   في الجي  وأس 
 

ي للسكان في أن المستوى الصح   ب«إسرا ي »مركز أدفا للمعلومات حو  المساواة والعدالة االجتماعية في ـ أفاد 
ـرين  بيعك  جـودة الحيـاة« إسرا ي » كمـا ويعكـ  الفروقـات االجتماعيـة العامـة التـي تبـدو فـي مظهـرين أو مؤش 

المركز  تحت   « إسرا ي »العمر المامو . وع ومتوسط   وفيات الرض  و ما معد   بأنحاء العالم مستخدمين في ك   
ـــ (OECD) دو بـــين  14 وينطبـــق األمـــر نفســـ  علـــى متوســـط العمـــر المـــامو . وقـــا   .علناحيـــة وفيـــات الرض 

عاليــة  الت نمــو  التقريــر الصــادر عــن المركــز إنــ  منــذ اتنهــاء االنتفاضــة البانيــة شــهد االقتصــاد اإلســرا يلي معــد  
 ا اليربية.في أوروب الت النمو  ب معد  تفو  
 

ــ نشــر مكتــب اإلحصــاء المركــز  اإلســرا يلي بعــأ المعطيــات حــو  األوضــا  الصــحي   ة القا مــة التــي يعيشــها ـ
 «المـواطنين»ب إذ تؤكـد المعطيـات الرسـمية وجـود فجـوات عميقـة بـين «إسرا ي »في  «المواطنون »الفلسطينيون 

مجــاالع حياتيــاع  11ة واحــداع مــن أصــ  صــح  بوجــ  عــام. ويشــم  مجــا  ال« ســرا ي إ»وفــي  باليهــود بشــك  خــا 



 
15/05/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(15رقم )                  
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د ي العـام بانـ  جي ـوضعهم الصح  « إسرا ي »% من السكان في 80تدخ  في مقايي  جودة الحياة. وقد وص  
فـي  بدد جـداع أو جي ـي جي ـ% مـن المـواطنين العـرب أن وضـعهم الصـح  73وصـ   بد. من بـين  ـؤالءجداع أو جي  

 ي  و كذل .عهم الصح  % من المواطنين اليهود أن وض82حين وص  

 


