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 مقدمة
ا،  ا ودولي  قليمي  إا، ا وخارجي  داخلي   ،األوائل اإلسرائيليون  على غير ما اشتهى المؤسسون  2019 مضى عام 
 . بسبب صعود قوى جديدة منافسة  ،دولٍي مرتبك  بالثورات والثورات المضادة، ووضعٍ   قليٍم مضطربٍ إفي ظل  

من  اليهود  عبر تجميع ،منذ بداية القرن العشرين ي سرائيل اإل صاغت المجتمعفعدا عن االنقسامات التي 
  ، سياسية   معتقدات و   ،وبلغات وثقافات وعادات مختلفة  ، ومن جنسيات مختلفة، وقوميات متعددة،نحاء العالمأ
  ، غير معهودة في حدتها وعمقها انقساماتٍ  ،السنة األخيرة في" سرائيل"إ واجهت  ،لوجيات متعاكسةيو يد أو 
للمرة الثانية خالل ستة أشهر  جراء االنتخابات العامة إرغم  ،ومنعت تشكيل حكومة بديلة ،سقطت حكومةأ

ن  باتجاه انتخابات ثالثة خالل أقل ممما دفع  ا،كومة بعد االنتخابات الثانية أيض ، ومنعت تشكيل حفقط
 . عام

 قسامات اثنان: ذه االنوأبرز ه

تضم على األقل حزب الليكود  ،تشكيل حكومة وحدة وطنية منع الذياألول بين اليمين واليسار، و  •
ويقود معسكر   ، الذي يضم يساريين في صفوفه "أزرق أبيض "مع حزب  ،الذي يقود معسكر اليمين

 .الوسطو اليسار 
اب اليمين العلمانية  تضم أحز  ،كومة يمينيةوالذي منع تشكيل ح ،والثاني بين العلمانيين والمتدينين •

الجلوس في حكومة    ،اليميني العلماني بزعامة ليبرمان  "سرائيل بيتنا"إبعد أن رفض حزب    ا،والدينية مع
 . مع األحزاب الدينية من الحريديم واحدة

 "،سرائيل"إولة  وهو التشكيك بما يمكن اعتباره أحد أهم أسس د   ، ما نتج عنهما  ،ا األخطر من االنقسامينوربم
على خلفية توجيه    ،هذه القيم بشأنحيث انقسم المجتمع   ،وهو النظام الديموقراطي والقضاء وسلطة القانون 

  ، مة القضاء وأجهزة فرض القانون ضد منظو   اشن هجوم  الذي    ،بنيامين نتنياهو  الحكومةتهم بالفساد لرئيس  
هاجمة  وم ،عشرات اآلالف من مؤيديه للتظاهر عدفمما  ،واتهمها بترتيب محاولة انقالب ضده ،وشكك بها

 . عالمالقضاة والمحققين واإل 

عن   وفضال   ،انزياح نحو اليمين والتدين عموم  وزيادة التطرف واال ، عن االنقسامات التقليدية هذا فضال  
كما   قبل.كما لم تواجهها من  " اليوم،سرائيل"إالتي تواجه  ، العسكرية منها والسياسية ،التهديدات الخارجية
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رغم   ،اوربما تهديد   ،ا يشكل تحدي   ،ليه عملية التسوية مع الفلسطينيينإالمسدود الذي وصلت ن الطريق أ
 سالمية. ا  مع أنظمة عربية و  ،طبيع المتزايدةمؤشرات الت

  2020 " على أعتاب عاميلسرائ"إ

 الوضع السياسي الداخلي
، لى حد الشلل في بعض أجزائهإ ،من الجمود  حالة غير مسبوقة "سرائيل"إ تعيش ،2019عام منذ مطلع 

أعقاب تبني  الحكومي، في ثر انسحاب حزب ليبرمان من االئتالف إ ،بعد سقوط حكومة نتنياهو وذلك
. وقتل قادة المقاومة  ،والداعي الحتالل غزة   ،ااألكثر تطرف  ،  موقف ليبرمانخالفا  ل  ،الحكومة للتهدئة مع غزة

مختلف مع باقي المركبات على قضايا  ت ظهر بعير الئتالف مع حزبه الحيث كانت تلك القشة التي قصم
 ت دخل خاصة، سرائيليةإذلك على خلفية التصعيد الذي تسبب به كشف قوة  جاء و  أهمها قانون التجنيد ،

  ، وقتل قائدها ،فتم االشتباك معها ،2018 نوفمبر /في شهر تشرين ثاني ،بشكٍل سري  شرق خانيونس إلى
صابة   على رأسها الشهيد نور بركة   ،فيما استشهد عدد من أفراد القوة المشتبكة من المقاومة ،بجراح نائبه وا 

 .(2019خبارية،  )وكالة سوا اإل

 
 الشهيد نور بركة 
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عندما أفضت االنتخابات   ،2019 إبريل /لكنيست في نيساناواشتدت بعد انتخابات  ،األزمةاستمرت هذه 
تشكيل  في وكانت النتيجة فشل نتنياهو  .سياسية بين كتلتين ال تلتقيانلى تعميق االنقسام في الحلبة الإ

  ، ن نفس العامم  سبتمبر /يلولألى صناديق االقتراع في السابع عشر من إوالعودة  ،وحل الكنيست  ،حكومة
تم   ، فقد من االنتخابات األولىصعوبة كثر أتشكيل الحكومة  فأصبح ،زمة وتعقيدهامما زاد من عمق األ

واستدراج  ،معارضةحداث اختراق في جدار الإل جهود حثيثة بعد لكن و  ،شكيل الحكومةنتنياهو بتتكليف 
 ، رفض التعاون باتهامها و  ،على المعارضةلقاء اللوم إلى إعاد  ،نضمام لكتلتهنشقاق واالأحد مركباتها لال

 مة.لصالح االنتخابات القاد  هذا الرفض   غاللوحاول است ،ض عروض الوحدة مع كتلتهورف  

 
 نتنياهو وغانتس رئيس دولة االحتالل يتوسط 

بنيامين    الحكومةحزب الليكود بقيادة رئيس    حصولسفرت عن  أقد    ،2019  إبريل  /وكانت انتخابات نيسان
ا 120من أصل  ،امقعد   36على  ،نتنياهو أزرق "بينما حصل حزب  ،عدد أعضاء الكنيست هي  مقعد 
كتلة اليمين والمتدينين بزعامة  في المحصلة، حصلت و  .اد  مقع 35على  ،غانتس  بيني بزعامة "أبيض 

ا،  60على ما مجموعه    ،بنيامين نتنياهو دون تحالف مع أحد أحزاب    ،يسمح بتشكيل حكومة  هو ما الو   مقعد 
قانون الخدمة   بشأنوكان الخالف    التي حصلت بدورها على عدد مساٍو من المقاعد.  ،كتلة الوسط واليسار

   .(2019، 48)عرب  حكومةالأهم نقاط الخالف التي منعت تشكيل  ، هوية للمتدينينالعسكرية اإللزام
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حزب ، و امقعد    33حزب "أزرق أبيض" على    حصولفقد أسفرت عن    ،السابع عشر من أيلولأما انتخابات  
  61يضمن له حكومي تمكن أي من الحزبين من تشكيل ائتالف ي لم  ،وعليها. مقعد   32على "الليكود" 

  دعم  على غانتس حصلنائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما  55م على دع نتنياهو  صلح حيث  ،امقعد  
 .(2019)الجزيرة، ار لى الوسط واليسائبا من أحزاب تنتمي إ ن  54

  وبعد فشل كل من نتنياهو وغانتس بتشكيل الحكومة، وانتهاء الفترة الزمنية المحددة لذلك، وهي حتى 
عني وهو ما ي  ،خالل أقل من سنة، أي  2/3/2020في  ثالثة    إلى انتخابات   ، تقرر الذهاب 2019/ 11/ 20

، أي في اليوم التالي  نتنياهو بثالث قضايا فساد ضد    اتهام   ومع تقديم الئحة  .نسداد السياسيتعزيز حالة اال 
لى صراع داخلي سماه نفتالي  إوزاد القلق من تحول األزمة  ،اازدادت األزمة تعقيد   ،21/11/2019في 

  التهديدات الخارجية   كثر منأداخلية تهدد وجود الدولة    ا حرب    ،وزير الدفاع ورئيس حزب اليمين الجديد   ،ينت ب
 .(2019)شختر، 

 تغيير طريقة االنتخاباتخيار 
نه يدعم تغيير النظام  إقال ليبرمان  ،تشكيل حكومة برئاستهفي فشل غانتس  بعد ه ل تصريحأول في 

 . (2019وني، أ) محددةوفق ضوابط و  ،من الشعب مباشرة الحكومةرئيس بحيث يتم انتخاب  ،االنتخابي

مقترحات لتغيير النظام    ، عدةمنظمات ومراكز دراسات مختلفة في السنوات األخيرةفي هذا السياق، طرحت  
وراق سياسية  أوهو مركز دراسات متخصص بتقديم  ،مقترح منتدى كهيليت في "إسرائيل"، منها  نتخابياال

لرئاسة الحكومة،   واحد مرشح ، بتقديم م ائتالف من مجموعة أحزاب و ينص على أن يق رار،ألصحاب الق 
يقوم مرشحهم    ،في الكنيست   اعضو    61حزاب مجتمعة على  ذا حصلت هذه األإف  ،من مرشح لكل حزب   بدال  

و ا،  ضع  61ـ غلبية الأ ذا لم يحصل على ا  لى المصادقة عليها من الكنيست، و إوال يحتاج   ،بتشكيل الحكومة
)ليبرمان،   ا من الكنيست عضو   40 تأييد ال إ وال يحتاج ،فان تكليفه بتشكيل الحكومة يأتي من الرئيس

2019). 

يقضي بأن يكون رئيس القائمة األكبر هو رئيس   ،سرائيلي للديموقراطيةمقترح آخر قدمه المركز اإلوهناك 
بسبب  قانون حل الكنيست  رح إلغاء  ن المقت. ويتضملى ثقة الكنيست كي يشكل حكومتهإوال يحتاج    الحكومة،

بعد االنتخابات، وكذلك تقييد    ، من االنقساماالنتخابات   تتحالف قبلاألحزاب التي  ومنع    الموازنة،عدم تمرير  
واشتراط ذلك بتصويت العدد نفسه لمرشح آخر لرئاسة    ،عضو كنيست   61سقاط الحكومة بتصويت  إ  إمكانية
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لكنه يقيم حكومة بديلة    ،سقط حكومةي    أي أن التصويت قد   "،اءحجب ثقة بن  "  وهو ما يمكن تسميته  الحكومة،
منع حل الكنيست قبل  . ويتضمن المقترح أيضا، سقاط الحكومة نفسهاإغلبية التي صوتت على من قبل األ 
وحجب    ،، وبذلك يصبح من الممكن تغيير الحكومة61من    أعضائه بدال  من    70ال بتصويت  إ  ،انتهاء واليته

 .(2019  )ليبرمان، احل الكنيست تلقائي  ن ي  أ دون  ،ثقة عنهاال

مما يزيد المساحة   ،نفسهاوبين األحزاب    ،من شأن هذا المقترح أن يزيد من التعاون بين الحكومة واألحزاب 
من  ،ولكن هذه الطريقة. سرائيلي للديموقراطيةرئيس المركز اإل ،قول يوحنان بلسنركما يبينها، المشتركة 

  قترح وي   رفضها من قبل األحزاب الصهيونية.حد أسباب  أ  هو  وربما هذا  ، يضاأن تخدم القائمة العربية  أ شأنها  
مثل منع الحزب من الترشح في  ،حزاب عقوبات على من يخالف من األ توقيع ضرورة  أيضا، بلسنر

   .االنتخابات التالية
حزاب  األ تنطلق ،لكن في الواقع .لى أعضاء كنيست يتبنونهاإأن هذه المقترحات تحتاج  هي المشكلة

  ، والفرصة الوحيدة لتمريرها. مما يمنع تمريرها ،تتناقض مع هذه المقترحات  ،ن مصالح ضيقةمسرائيلية اإل
ولكن   "،أزرق أبيض "الليكود و ،ينتر يمكن أن تتاح في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الكتلتين الكب ي

 .(2019)ليبرمان،  مةي استمرار األز مما يعن ،هذه الكتل لم تستطع تشكيل حكومة وحدة

 سقوط خيار اليسار
تراجع مستمر، وربما تندثر بعض  الصهيوني في  تشير معطيات المشهد السياسي اإلسرائيلي، إلى أن اليسار  

نما  ،فجأةذلك  لم يأت  ".بيض أزرق "ألصالح حزب الوسط حولوا ه تي ناخبمعظم  ف أحزابه، نتيجة عملية    تموا 
صبح اليسار  أو   ،حزاب قد ولىأن عصر هذه األ  ، تعتبرفقيادات سابقة من أحزاب اليسارالتراجع.  طويلة من  

.  2020خوفا من عدم الوصول إلى نسبة الحسم في انتخابات آذار/ مارس    طر جديدة،الصهيوني بحاجة أل
ن  أوبعد يوم.  يتزايد يوما بعد  ،سقط نتنياهونه يمكن أن ي  أثبت أ الذي ،بيض أأزرق "الرهان على حزب و 

 ألول مرة منذ  ،كبديل لنتنياهو ،تشكيل الحكومةبغانتس في الحصول على تكليف من رئيس الدولة  حنج
 العمل وميرتس.  اوليس حزب ،صبح هو خيار الوسط واليسارأ ،2009  عام
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 2019  سبتمبر /يلولأانتخابات الصورة من الدعاية االنتخابية بتل أبيب في 

ا  56، أي  % من أصوات الناخبين44.3العمل وميرتس على    احصل حزب  ،1992  عام  في انتخابات   مقعد 
ا، 44حيث حصل العمل على  ،في الكنيست    ، 2015 عام وفي انتخابات  .امقعد   12وميرتس على  مقعد 

ا مقعد   29 ، أيصوات % من األ 22.6على  ،ي ليفنيف حزب الحركة بقيادة تسين مع  ي الحزب تحالف  لحص
، % فقط من األصوات 4.4حصل حزب العمل على  ،2019 إبريل /خابات نيسانانت وفي .في الكنيست 

 جيشر، أي أما حزب  .مقاعد  4، أي % من األصوات 3.6مقاعد، بينما حصل حزب ميرتس على  6 أي
أما   .صوات % فقط من األ1.7ال على  إولم يحصل    ،فلم يبلغ نسبة الحسم  ،ليفي بوكسيسبزعامة    ،الجسر

%  4.8ا على  وحصال مع    ،الجسر  حزب   حزب العمل مع  فقد تحالف  ،  2019سبتمبر    /لفي انتخابات أيلو 
% من 4.4على  ،ميرتس وحزب باراك وهو تحالف ،بينما حصل المعسكر الديموقراطي ،من األصوات 

 .فقط اد  مقع 11حصل كل اليسار على   ،في المجموعو  .صوات األ
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، التقليدية اليسار حزاب أاالنتخابات في معاقل  لى معطيات وبناء  ع أعاله، دراسة نتائج االنتخابات ل وفقا
أزرق "لى تحالف  اليسار، ذهبت إ  صوات الكثير من أن  يتضح أ  حيفا وجفعتايم وكثير من الكيبوتسات،  مثل

وهذا .  العمل وميرتس  ، أيالتقليدية  هألحزاب  وجد بديال    ،على أن جمهور اليسار  ح،يؤشر بوضو مما    "،أبيض 
ي  ف زب العمل لحزب الحركة بقيادة تسيعندما صوت ناخبو ح ،2009منذ انتخابات  اح  واضالمؤشر بدا 

فحصل حزب العمل في حينه  ،نتنياهو، في مواجهة على رئاسة الحكومة حقيقي ا اس  مناف   التي كانت  ،ليفني
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  ، لى الحضيض إبينما وصل حزب ميرتس  ،صوات % من األ 9.9ي أ ،امقعد   13على   ،يهود باراكإبقيادة 
 (2019)هخت،  فقط.مقاعد  3 ، أيصوات من األ  %3بحصوله على 
  أن  هو والبحث عن أحزاب وسط، والسبب  ،حزاب اليسارأترك  ، هو توجه جمهور اليسار من الواضح أن 

و  الحل هفكان  ،كما تقول عضو الكنيست نحمياس فرابين ، حزاب اليسارأداخل  آراء الوسط لم تعد مقبولة
 في "إسرائيل"،  النزياح نحو اليمين في كل الطيف السياسياوهي نتيجة    ،حزاب واالنتقال للوسطترك هذه األ
بعد  ،ي آراء يساريةتبن   ،شيلي يحيموفتش زعيمة حزب العمل وعندما حاولت  .حزاب اليسارأبما فيه 

،  لى الوسطإ 2013ابات ذهب مصوتوها في انتخ ،على غالء المعيشة والسكن 2011 عام احتجاجات 
، الذي أصبح زعيم ا  بوجي هرتسوغ  قيتسحاولم ينجح    يائير لبيد.وخاصة إلى حزب "يوجد مستقبل" بزعامة  

 ، "المعسكر الصهيوني" بـ مع ليفني فيما سمي تحالفعندما  ،بوقف هذا االنزياح يما بعد،لحزب العمل ف
 ( 2019)هخت،  .2015رغم تحقيقه نتائج جيدة في انتخابات عام  

حصال  ، 2019في نيسان/ إبريل وأيلول/ سبتمبر  ،نتخابات األخيرةاال قبلورغم أن حزبي العمل وميرتس 
في االنتخابات   أحد أسباب تراجع اليسار بهذا الشكل أن ال إ ،صوات العربيةعلى نسبة الحسم بفضل األ 

حيث قتلت الشرطة  ،2000كتوبر أ تشرين أول/ بعد أحداث  ةخاص ،هو فقدان الصوت العربي األخيرة،
ثناء مظاهرات مؤيدة النتفاضة  أ ،اا عربي  مواطن   13 ،يهود باراكإحكومة اليسار بقيادة  ، في ظلسرائيليةاإل

 األقصى في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ش مع العرب عن التعاي  فهو يتحدث   ،ن اليسار يتناقض مع نفسهإ  ،يقول عضو الكنيست السابق دوف حنين

حزاب أ  في تأسيسولم ينجح اليسار الصهيوني    .لهلكنه ال يستطيع التعايش مع العرب في داخ  ،في المحيط
 .السود في صفوفه  قطب الذي يست  ،على غرار الحزب الديموقراطي األمريكي  ،قليات أمجموعة  تضم    ،تقدمية

غضب في المما ولد  ،كأعداء ،ة باراكيسار بقياد من قبل ال مع العرب، تم التعامل "،سرائيل"إبينما في 
 ( 2019)هخت،  العربي.وساط الجمهور أ

صواتهم حتى انتخابات  أذ كان يحصل على أغلبية  إ  ،حنين أن اليسار تعامل مع العرب كداعمين له  ويضيف
%من  95عندما حصل باراك على  ةصاخ ،تدور في فلكه اأحزاب   ،حزاب العربيةيعتبر األ وأ ،1977

  ، 2000 أكتوبر /ولأقتلهم في مظاهرات تشرين  ، ولكنه في المقابل ،1999انتخابات صوات العرب في أ
خذت في االزدياد بين الجمهور العربي وبين  أ  ،وخلق فجوة  ،حدث صدمةأمما  ،  كتوبرأبمظاهرات    المعروفة

وليس   ،ن هذا اليسار نفسهإبل  عادة جسرها،إيرغب بو ربما لم أ ،لم يستطع اليسار ،اليسار الصهيوني
لم   ،وبناء  عليه .2000الذي أعلن أنه ال يوجد شريك فلسطيني للسالم بعد كامب ديفيد عام  اليمين، هو
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 ، الذياليمين اليسار عاد واتفق مع  لى أنإضافة إ .يبحثون عنه عند اليسار الصهيوني يعد للعرب ما
هما الناخب   ،يسار ورقتي قوة مهمتينفقد باراك الأ وبالتالي  ،للسالمريك فلسطيني نه ال يوجد شإطالما قال 

 الذي لم يكن لدى اليمين. ،والبرنامج السياسي القائم على حل الدولتين ،العربي
 

  
وأن الموجود   "،سرائيل"إنه ال يوجد يسار في  ، وهو من حزب العمل، إبراهام بورغأ  رئيس الكنيست سابقايقول  
هو مجرد حزب امتيازات حصرية   ،وهو حزب ميرتس ،حزاب يساريةكثر األأف .يرتقي لهذا الوصفال 

ال يمكن وصف حزب  ،وبالتالي .يتناسب مع وصف حزب يساري  اا اجتماعي  وال يملك برنامج   ،لليهود 
 تحالف كي ي  ،اتمام    "اليساري "فقد تخلى عن برنامجه السياسي    ،ما حزب العمل. أنه حزب يساري أ عنصري ب

 ( 2019)هخت،  ."اليمينية"بوكسيس أ ورلي ليفيأمع 
بروفسور كميل  ال يرى  ،2019 سبتمبر /يلولأخيرة في ووفقا لمعطيات االنتخابات األ ة،من ناحية ثاني

ثر  صوات عربية مكنته من الحصول على أك أحصل على    ن اليسارأ  الرأي،  استطالعات بالمختص    ،فوكس
المعَلنة،   هو أقل من النتائج ، دون الصوت العربي،الحقيقي لليسار الوزن يعني أن  مما ،من مقعد واحد 
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مع تصاعد في  ،لى تراجع مستمر في التصويت العربي لصالح اليسارإشير ت ن االستطالعات أ ةصاخ
نسبة الحسم في  ىلعصل حقد ال ت اليسار، وهذا يعني أن أحزاب  ،التصويت للقائمة العربية المشتركة

 "،بيض أزرق "أعلى كتلة  اخطر   سوف يشكل فهذا ت على نسبة الحسم،ذا حصلا  و  .االنتخابات القادمة
كالذي يقوم به   ،بدور بهذا الصدد  غانتس عن القيام ،و عجزأ ،مع سلبية ،مكانية منافستها لكتلة اليمينا  و 

  ، لى محاوالت بيرتسإضافة  إهذا    ها.صواتأيد  وعدم تبد   ،لضمان بقائها  ،حزاب اليمين الصغيرةأنتنياهو مع  
 تحول ،احزب العمل رسمي   يوقفوبالتالي  "،بيض أزرق "أ كتلةمع  ، التحالفالرئيس الحالي لحزب العمل

ا واستبعاد    ،من ازدياد عدد الحصص   خوفا  ؛هو الذي رفض الفكرة  "بيض أزرق  "أ ولكن    ،لوسطى الإمصوتيه  
زرق "أ التحالف معوالتي سيحضرها معه في حالة  ،حزب العملف صفو في الخالفات الداخلية  نمثير لكل

 . "أبيض 
التي كانت ترفده بالكوادر  ،لوجيةيو يد عن دفيئاته األ ه من في تخلييك ،سبب آخر لتراجع اليساروهناك 

وتخلى عن النشاط االجتماعي    ،اليسار حركات الشبيبة  قدَ قد فَ ل  .وتساعده على استقطاب الشباب   ،والنشطاء
ولم تعد له بؤر تربوية   ،ي كان عموده الفقري ذ ال "،الهستدروت " اتحاد نقابات العمال وتخلى عن  ،لدائما

   .واقتصر على النشاط السياسي ،فكارهلتنظير ألو يستعين بها في اأ  ،تنسجم معه في برامجه
  ، ة مدنية يها دولتكون ف ،جديدة "سرائيلـ "إوتؤمن ب ،مركبات عربية اليسار حزاب أتضم وفي هذا السياق، 

كما    .بقوة  اليسار  لعودةالوسيلة الوحيدة    ته، هيمن ناحيهذه،  و   .بما في ذلك العرب  ،ي دولة لكل مواطنيهاأ
والدولة  ،كوسيلة وحيدة لتجديد اليسار ،لوحدة مع العرب ا إلى ،نيتسان هوروبيتس " ميرتس"زعيم حزب  دعا
 . (2019)هخت،  أيضا

نما  إ ،مع العرب من أجل البقاء في الكنيست  التحالفحتى بتفكيره  ،ارأن اليسما يمكن استنتاجه، هو 
ن ناخبيه  حيث أ  القائم على عزل العرب،  ،الصهيونين مركبات النظام السياسي  االختفاء ملى  إيسعى بذلك  

حزاب وهذا يعني شهادة وفاة أل ،ا عربيةويصبح اليسار أحزاب   ،لى الوسطإ ، ويتحولون سيتركونه ،د اليهو 
ال يحتمل اليسار الذي يتحدث عن حل  ،المزاج الصهيوني الحاليألن لى األبد، إنية ار الصهيو اليس

بل ربما يصبح    ،صهيونية تساوي بين العرب واليهود   احزاب  أ  هذا المزاج،  حتملمن باب أولى لن يو   ،الدولتين
 عرب.من القادتها 

مج السياسية تناقش في المجاميع  البراصبحت أذ إ ،يحصل العكس لدى اليمين والمتدينين ،وفي المقابل
 ،مثل رئيس بلدية اللد   ،السياسية العلياين يتولون المناصب د صبح رجال الأو  ،والمؤسسات التوراتية  ،الدينية

 . بر أحد حاخامات التوراة البارزينالذي يعت
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حزب  زبها و بين ح ،اولو شكلي   ،وحدةاللى إدعت  ، يمة حزب ميرتس سابقازع ي ضاف في هذا السياق، أن 
  ، جحولكنها لم تن ،صوات كوسيلة وحيدة لمنع تبدد األذلك و  ،سقاط نتنياهوإهو على هدف واحد  ،العمل

تقارب ى لإحيث دعت  ،حزاب العربيةحزاب الصهيونية واألكبر بين األ ألى تقارب إنها تدعو وبالذات أل
  .يمكن أن يحصلوهذا ما ال  ،واةامع القائمة العربية على قاعدة المس "بيض أزرق "أ

   غانتس بيني صعود 
  ، وليس لليمين  ،اللمعسكر المناهض لنتنياهو شخصي    اا كبير  نجاح    ،غانتس  " بقيادةض يب أزرق  "أشكل تحالف  

وزير    ،من أمثال بوغي يعلون   "،سرائيل بيتنا"إالليكود و  حزبي  ال تقل يمينية عن  التحالف مركباتٍ   ضمحيث  
لقد  .ذو السياسة اليمينية العلمانية ،يائير البيد و  ،من نتنياهو ااألكثر تشدد   ،عن حزب الليكود  الدفاع سابقا
في    ادور    ،ا مثله على األقلا مخضرم  كونه ليس سياسي    ،سة لشخصية نتنياهوالمعاك    ،ية غانتسلعبت شخص 

 يكمن ،صوات وفي حصد األ ،رغم أن سر نجاحه في تشكيل تحالفه ،تشكيل بديل استطاع أن ينافس بقوة
 (2019)لفنسون،  ليس أكثر. ،الناخب من شخصية نتنياهو نفورهو  ،ر واحد في س

ه، لكنه نجح  ئ وهذا يستفز ناخبيه وحلفا ،وحتى الكالم ،عطاء المواقفإ غانتس معروف بتردده وتأخره في 
  واستطاع  .يائير البيد  ، هوت الطلبا ةشخصية متمردة وكثير يضم وقيادة تحالف  ،في احتواء تناقضات 

هو  وأن يكون  ،الحزب الثانيحزبه هو أن يكون  حلمهبعد أن كان  ،أن يتحول لزعيم أكبر حزب  غانتس
  ؛ حاول نتنياهو حصر الخصومة السياسية بشخص غانتس  ،خرى أومن ناحية  ،    للدفاع بحكومة نتنياهو   اوزير  

  نافس له. معسكر ملى زعيم إفحوله  ،لم يرغب نه ساعده من حيث أال إ ،ضعف معسكرهي  ف ،ضعفهكي ي  
وظل    .لم ينجح  ،سفين بين المعسكر اآلخر والعرب إره نتنياهو بهدف ضرب  ر الذي م  ،وحتى قانون القومية

وظل يقول عنهم    في خطاباته،  "هم"كلمة  وصفهم بب  ، وذلكنتنياهو يحرض ضد غانتس والعرب ككتلة واحدة
  " بزعامة كحلون، كوالنو"مثال حزب أ ،ن ناخبي الوسطأال إ .عنهمبعاد ناخبي الوسط إل ،تحالف اليسار

 (2019)لفنسون،  .لى الليكود إوعاد  ،عندما حل كحلون حزبه  ،لغانتس صوتوا
خبين الذين  خبروه أن الناأ ،ن خبراء االستطالعات أ خاصة ،حافظ غانتس على خطاب وسط ،في المقابل
  . % 20  يبلغون   ،نفسهم كناخبي يمينأن عرفوا  ا، بينما مَ حادي  أ  اال رقم  إال تبلغ نسبتهم    ،افسهم يسار  يعتبرون أن 

، هو  ه كثيرا  مَ دَ خَ   اهو وحزبه شعار    فرفعنه القطاع األوسع،  أل   ،سك بشعارات وسطمالت  غانتس  اختار  ،وعليه
لذي نادى به  على شعار اليمين ا في حين ظل نتنياهو  ء"،سرائيل قبل كل شيإ ، ال يمين وال يسار" شعار
ذا ما استطاع الحصول إف  ،ضافية من يمين الوسطإصوات  ألى تجنيد  إ، لذلك سيسعى غانتس  عاما  30منذ  
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 ،للعرب دون الحاجة  تشكيل حكومة    ، كما يعتقد،مكانهإب   ، فسيكون ضافيين على حساب الليكود إعلى مقعدين  
 برمان للتحالف معه.مام ليأل الطريق مما يسه  
  متوقع ال من ليسو  ،وعلى كل جماعة صغيرة ،أمام غانتس معركة انتخابات طاحنة على كل صوت  أخير ا،
 . (2019)لفنسون،  لى المعسكر المقابلإمن معسكر  ،و انزياح كبيرأ ،تغيرات كبيرة حدوث 

 العالقات الخارجية
  2017  عاميفي    ،لتجربةب اصحاأمع مجموعة من الخبراء و اإلسرائيلي،    نفذ مركز دراسات األمن القومي

مام  أوتلك التي تقف  ،  غير مسبوق، حيث تمت دراسة كل البدائل التي تم تجريبها سابقاعمال   ،2018 و
على   وبناء   ،كل السيناريوهات  ،قليمية والدوليةطراف المحلية واإلقش مع كثير من األ اون اليوم، "سرائيل"إ
 .قا وواقعياخال    ،يدلين رئيس المركز عاموس اعتبره "،سرائيلـ "إا لا استراتيجي  طار  إمركز الك اقترح ذل

 الفلسطينية القضية على مستوى 
  ، كما سنة الماضية  30  الـ  وخالل  .ال تملك استراتيجية وطنية مبلورة ومتفق عليهايقول يدلين إن "إسرائيل"   

والسبب ، اففشلت تمام   ،ولتينأما فكرة حل الد  .و الدولة الواحدةأ  كان هناك نموذجان: حل الدولتين، ،يقول
"،  سرائيل"إالذي تمضي فيه  ،وخيار الدولة الواحدة. عندهم "التطرف"و ،انقسام الفلسطينيين ، هوكما يزعم
 .(2018)ييدلين، ديكل، والفي،  كارثي كما يرون  هو خيار

 ذو ثالثة مستويات:و  ،نموذج ثالث  هو قترحالملذلك، فإن 

 على المستوى الثنائي:
واستمرار التحريض على   ،واالنقسام بين فتح وحماس ،الفلسطينيين بحق العودة مطالبةفي ظل 
ولكن من الممكن تحقيق تسويات    ،لى سالمإالتوصل  في  مل  أفال    يدلين،كما يرى    "،سرائيل"إكراهية  

ضرار بأمن  دون اإل  ،وضاع الفلسطينيينأن  حس  وتفاهمات غير معلنة، ت    ،محدودةو واتفاقيات محلية  
 . " واستقرارهاسرائيل"إ
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 :قليميعلى المستوى اإل
تشجيع العالم العربي  و   ،ض ر تنفيذها على األلسرائيلي موثوق عن خطة سياسية  إعالن  يتضمن ذلك إ 

عطاء "إ  قليميا  و وأمني ع ثمن مالي دف  ". وعلى أن تتضمن هذه الخطة سرائيل"إ معلحوار اعلى 
 طيني. دعم االقتصاد الفلس، و يرانإالتعاون ضد و  ض"،ر أ

 على المستوى الداخلي:
وتحدد حدودها التي تضمن   ،ن تبادرأ "سرائيل "إعلى  ، فإنفي حالة عدم وجود شريك فلسطيني

 ."خالقيةاأل"وقوتها العسكرية والسياسية و ،ويهوديتها ،وشكلها الديموقراطي ،منهاأ
 :ئ، هيد ربع مباألى القيام بإ  " تحتاجسرائيل، حسب يدلين أيضا، فإن "إلتحقيق ذلكو 

 تحديد الهدف القومي. .1
وذلك من خالل قطع الطريق على    ،ومحقةآمنة  و ديموقراطية  و كدولة يهودية    "سرائيل"إضمان بقاء   .2

حكم   ،و نيتهاأ ،عدم رغبتها "سرائيلوا عالن "إ مسار الدولة الواحدة، والحفاظ على خيار الدولتين،
 . الفلسطينيين

ن تقرر أو ،  هذا الجيل  في عهد كون  يى السالم، الذي لن  التوقف عن انتظار موافقة الفلسطينيين عل  .3
 ي حدود.أفي  ، أين ستعيشيأكيف و  ،بشكل مستقل  "سرائيل"إ

ا  استخباري  و ا  بالقدرة على العمل عسكري    واالحتفاظ  "،شارون "خطة    خطاء االنفصالألى  إعدم العودة   .4
 ردن.غرب األ

  المسارات

  ، ذا تنازل الفلسطينيون عن حقوقهم في فلسطين التاريخيةإ  ،ا عن االستعداد التفاق سالمعالن مجدد  اإل .1
 واالعتراف بحق اليهود في دولة يهودية في فلسطين.  ،مثل حق العودة

 ، ويشمللى قسم للفلسطينيين يتمتع بتواصل جغرافيإ ،دون موافقة الفلسطينيين ،تقسيم الضفة الغربية .2
خضع  تو  ،سرائيليةاإلسيطرة النية كبيرة تحت كتل استيطا  3تبقى منها  ،مناطق 3على رض % من األ65
  ، الكبيرة  ةاء في الكتل الثالثنالب بسمح  وي    ،والمستوطنات المعزولة  ،ردنمنية في غور األأطقة  وضات مناللمف

 مع تجميده في المستوطنات المعزولة.
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ي أحباط إل ؛اي  لوجو تكنميداني ا و  مني والعسكري في الضفة الغربية،بحرية التحرك األ "سرائيلاحتفاظ "إ .3
 م.عمل مقاو  

 الفصل.استكمال بناء جدار  .4
ع  .5 )ييدلين، ديكل، والفي،   هاوترميم لتطوير المناطق الفلسطينية ؛خطة اقتصادية طموحة وشاملةوض 

2018). 
ي،  الحكوم االئتالف حاول االقتراب من توجهات يلكنه "، سرائيل"إا لحكومة م  لز  هذا التقدير ليس م  بالطبع، 
 ،ة األمنية في الضفة الغربية وغور األردنبقاء السيطر الذي يتضمن إ   ،األمني  الموضوع   صعيد على    خاصة

ليس    ،مامهاأوالفرصة التاريخية المتاحة    "،سرائيل"إن القوة التي تتمتع بها  أ  هذا التقدير  يؤكد ". و سرائيل"إيد  ب
من   يتكون  ،ئتالف الحاكمن االأو ال سيما  ،نها توافق رؤية سياسية تمكنها من االستفادة منهاأبالضرورة 

فإن الخطر   ،وعليه  .ي حكومةأعيق تقدم عمل  ت  ةسياسي  وتعيش مزايداتٍ   ،يمينية تتنافس في التطرفحزاب  أ
والطابع   ،اتتقلص تدريجي   " سرائيل"إ في والديموقراطية ،اما زال قائم   ،الذي يتحدث عنه الباحثون  ،الوجودي

يهدد الشكلين الديموقراطي    ،نيينفي ظل تقارب ديموغرافي مع الفلسطيلك  ذ و   يتزايد،  اليهودي العنصري للدولة
 واليهودي للدولة.

 قليميعلى الصعيد اإل
رغم نجاح نتنياهو في السنوات   ،انتكاسات لعدة    ،2019سرائيلية خالل عام  تعرضت العالقات الخارجية اإل

  ، يرانإلغاء االتفاق النووي مع إمثل  ،يةالحصول على مواقف غير مسبوقة من اإلدارة األمريك  ، فياألخيرة
  ، ليهاإونقل السفارة األمريكية  "،سرائيللـ "إواالعتراف بالقدس عاصمة موحدة  ،واالعتراف بضم الجوالن

نسحاب األمريكي من  ال أن اال. إوتصريح وزير الخارجية بأن المستوطنات ال تتعارض مع القانون الدولي
المتغطي بأمريكا  "ن أالتي اكتشفت فجأة  "،سرائيلـ "إا لا كبير  ل تحدي  شك   ،سوريا بقرار مفاجئ من ترامب 

 .(2019)فسكين،   "عريان

واللقاءات  ،عادة العالقات مع تشاد إوالمتمثل ب  ،سالمياختراق حاجز التطبيع العربي واإلفي ورغم نجاحه 
عدد  بزيارةسرائيلية إوفود م ، وقيا وعقد ورشة في البحرين ،وزيارة سلطنة عمان ،مع قادة من دول الخليج
كان  لم يحصل من خالله على ما    ،قليمي ودوليإال أن ما حاول بناءه من حلف  إ  ،من دول الخليج العربي

راد، ولم تستطع األنظمة  أتدمير قوتها كما و  ،يرانإضرب في دارة ترامب إفلم تفلح  ع.قواليه في الإطمح ي
  ، يرانإنها تراجعت أمام إبل  "،سرائيل"إبالوكالة عن  ،يرانإد أن تقوم بحرب ض ،العربية التي تحالف معها
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مثل ضرب العصب االقتصادي  ،يران مكاسب استراتيجيةإلى درجة تحقيق إ ،ضافي إيراني إ وتسببت بتقدم 
مارات العربية بعدما قررت اإل ،يرانتفكك المعسكر المعادي إلو  ،أرامكوشركة المتمثل ب  ،واألمني السعودي

من لغة العداء  بدال   ،لى الحوار والتنسيق مع جارتها على الضفة الشمالية لمضيق هرمز إحول لتا ،المتحدة
لى إوالذي كان يهدف بالدرجة األولى  ،دول في حصارها لقطرفشل هذه ال ذلك، لىإضاف ي   .والتهديدات 

  ، يرانإقة مع والتي شملت ضرورة قطع العال ،قطر منلى مطالب دول الحصار إا استناد   ،خدمة نتنياهو
 . (2019)فسكين،  خوان المسلمينوجماعة اإل ،سالمية حماسومع حركة المقاومة اإل

 
 نتنياهو ورئيس تشاد 

 

 راضي الغمر والباقورة أرفض األردن تجديد عقد تأجير 

ل رفض األردن تجديد اتفاقيات  شك  رغم ما بدا كنجاحات حققها نتنياهو في ملف التطبيع مع العالم العربي ،  
وفقا لما   ، وذلكوحكومته الفاشلة ،بنيامين نتنياهو " الكبير"انتكاسة أخرى لرجل الدولة  ،اإليجار في الباقورة

وعلى مدار العقد  ،لى أنه، الذي أشار إ11/11/2019كتبه أوري مسغاف في صحيفة هآرتس بتاريخ 
 ، لضغط سياسي داخليتدهورت العالقات مع المملكة الهاشمية، حيث خضع الملك عبد هللا  ،الماضي

تموز  عمان في في وكانت الذروة حادثة السفارة  . وجوالت القتال في قطاع غزة ،بسبب الجمود السياسي
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الذي كان    البناية  مالكوقتل    ،وفتح النار عليه فقتله  ا،ردني  أ  احارس أمن إسرائيلي صبي    هاجم، عندما  2017
وصفوه بعملية هجوم قومي على الحارس  الذي ،وفشل نتنياهو وحكومته في تطويق الحدث  .يقيم هناك

مع السفيرة عينات شالين، التي تم نقلها إلى   ،ل ودعا نتنياهو الحارس القاتل إلى مكتبهب ،سرائيلياإل
بعدها رفض األردن  ،تتفاخر مع نتنياهو أمام الكاميرات والميكروفونات  فأخذت  ،عقب األحداث  "إسرائيل"

وجد الملك عبد هللا صعوبة في   ،عد هذا اإلذالل لألردنيينفي عمان. وب هاالسماح لها بالعودة إلى مكتب
 .  تجديد اتفاقيات اإليجار

يجب على الطرف الراغب في االنسحاب من تجديد ترتيبات   بين "إسرائيل" واألردن، وفقا التفاقية السالم 
د هللا أنه ال ينوي تجديد عقد  ، أعلن الملك عب2018وبالفعل في أكتوبر    .خطر بذلك قبل عامأن ي    ،اإليجار
 . (2019)هآرتس،  2019األرض في نوفمبر  هذه سرائيليون منوخرج اإل ، لم يجدد وفعال   ،اإليجار

 
 البوابة والجسر المؤديان للباقورة والغمر

وكجزء من اتفاقية السالم الموقعة معها عام   .كيلومتر مربع 300 ، تشمل األراضي األردنية المؤجرةكانت 
ما تم االتفاق على جيبين مهمين: الغمر  ، تم نقلها إلى المملكة بموجب إصالحات حدودية، ك1994

عام ا وفقا التفاق    25يتم تجديد عقد اإليجار لها كل    ، على أنوالباقورة. تم إعالنها منطقة منزوعة السالح
وفي   .األراضي هناك ن بزراعة سرائيلييمح للمزارعين اإلوس   ،إليها يين بالدخولمح لإلسرائيلس  قد و  .الطرفين
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حيث كانت تضم   ،أهمية تاريخية ورمزية بالباقورة  . حظيت مح أيضا بالقيام بجوالت سياحيةس   ،الباقورة
جزيرة    هو ،تم إضافة موقع رمزي آخر  بين الطرفين، وبعد توقيع اتفاقية السالم  .محطة الطاقة الكهرومائية

ني نصب  وب    ،1997  مارس  /على يد جندي أردني في آذار  ،يات وهو مكان مقتل سبع فتيات إسرائيل   ،السالم
 . (2019)هآرتس،  تذكاري لهن في الموقع

ن السالم مع إبقوله  ، تحدث نتنياهو بطريقة مستفزة لتوقيع اتفاقية وادي عربة، 25 ـلذكرى الا إحياء وفي
 ،ردنلسالم مع مصر واألقيات ان اتفاا  و   ،ال عبر الحرب والردعإوال يتم تحقيقه    ،صعب الدكتاتوريات هو أمر  
 .(2019)باندر،  1973و   1967عامي في ا نظمة عسكري  هي نتيجة لهزيمة األ 

وهو طرح وزير خارجية لوكسمبورغ   ،آخر في العالقات الخارجية ي اتحد  "سرائيل"إ ت واجه ،مع نهاية العامو 
في   ، وذلكنقاذ حل الدولتينإف  هد ب  ،درة العتراف دول االتحاد األوروبي بدولة فلسطينيةمبا  ،سلبورن إجان  

  يين اسيقلق السأال أن األمر إ "،سرائيل"إورغم أنه أكد على أهمية أمن  .رسالة وجهها لنظرائه في االتحاد 
بومبيو قبل   وزير الخارجية األمريكية  ا على تصريحرد   ،وفقا لمصادر أوروبية ، سلبورن إوتأتي مبادرة . فيها

نجاز نتنياهو على  إوهو ما يعني أن  ،ات ال تخالف القانون الدوليستوطنن المإالذي قال فيه  ،سبوعينأ
 جديدة مع تطبيعٍ  حه أبوابَ فت  أن و  ،مثل أوروبا ،اتجاهات أخرى في خفاق إ يقابله ،صعيد الواليات المتحدة

 . (2019)رابيد،  لعالقات مع عرب آخرين يقابله تراجع في ا ،العرب  بعض 
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 االتفاق التركي الليبي 
تركيا قررت قرة، أن ركز دراسات الشرق األوسط في أنمبدراسات الشرق  في الخبير  ،كتب حيدر أوروتش

يبدو أن الحكومة  .  والدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي بأي ثمن  ،التواجد في شرق البحر المتوسط
  " إسرائيل" ا، حيث أنات مع تركي ودة إلى طاولة المفاوضسوى الع ،اإلسرائيلية أدركت أنه ليس لديها خيار

  الذي سيتم جمعه من حقول الهيدروكربون في شرق  ،عن طرق لنقل الغاز الطبيعي ،تبحث منذ فترة طويلة
  ، 2016اتفاقية تطبيع في يونيو/حزيران  اقد وقعت " وتركياإسرائيل"وكانت  .إلى أوروبا  ،البحر المتوسط

لكن    .عبر تركيا  ،البحر المتوسط إلى أوروبا  لطبيعي من شرق لنقل الغاز ا  ،للتعاون في مشروع خط أنابيب 
  .لعالقات من التحسن على الفورالتي حصلت بعد االتفاقية، منعت ا  ،يوليو/تموز  15محاولة االنقالب في  

على بناء   ،ووافقت الحكومتان من حيث المبدأ ،بدأت االجتماعات بين اللجان من البلدين ،وبعد شهرين
فيما يتعلق ببيع الغاز   ،وعلى الرغم من أن القيود التي اقترحتها الحكومة اإلسرائيلية .خطوط األنابيب 

  ، أدت إلى إطالة العملية، إال أن اإلرادة السياسية  ،والمخاوف المتعلقة بتمويل المشروع   ،الطبيعي لدول ثالثة
 (2019)اوروتش،  .كانت الزمة للتغلب على هذه العقبات 

والحكومة   ،بسبب عدم رغبة القبارصة اليونانيين ؛وفي األشهر التالية، أصبح إنجاز المشروع مستحيال  
في التعاون مع تركيا، إلى جانب فشل الجهود المبذولة لحل مشكلة قبرص، وقرار الواليات  ،المصرية

الحكومة رار، وبشكل خاص رد فعل  ورد فعل تركيا على الق  "،إسرائيلـ "المتحدة باالعتراف بالقدس عاصمة ل
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بسبب   ؛كثرأتوترت العالقات التركية اإلسرائيلية حيث  اإلسرائيلية على مظاهرات مسيرات العودة الكبرى،
فلسطيني ا    60  "سرائيل"إ بعد قتل    ،من تركيا  "إسرائيل"وتم "طرد" سفير    ،تصعيد اللهجة من قبل زعماء البلدين

 .على الحدود مع غزة

في القاهرة  ،  (EMGF)ازكيل منتدى شرق البحر المتوسط للغتش على هذا الصعيد،ت لتطوراأبرز اومن 
ك المنتدى، ذل  ضمها إلىلم يتم    ،أنها هي وسوريا ولبنان  ،ولفت انتباه تركيا.  2019كانون ثاني    ي يناير/ف

ما قال وزير البترول  ني بو . واإلدارة القبرصية اليونانية ،واليونان ،وفلسطين ،مصرو  "،إسرائيل" بينما تم ضم
ذكرت  ،األخرى  "ئةالمشاط  "طارق المال، في كلمته االفتتاحية، إن المنتدى مفتوح أمام الدول  المصري 

  .من التأثير في المنطقة ها وهدفه منع ،ضة لتركيامبادرة مناه  هو أن المنتدى  ،مصادر إخبارية إسرائيلية
 ( 2019)اوروتش، 

االنتباه مرة أخرى إلى منطقة    ،هدافها على الحدود السوريةأ وتحقيق    ،عملية نبع السالمنجاح تركيا في  أعاد  
أثناء العمل على إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية، تواصل  ،تركيا وكانت  .شرق البحر المتوسط 

تركيا تزيد  كانت    . كمات البحرية من خالل تواجدها في المتوسط عبر قوا  ،االستكشاف والحفرفي  أنشطتها  
باستخدام تراخيص الحفر التي قدمتها جمهورية   ، من صعوبة عمل شركات الطاقة األجنبية في المنطقة

من جانب اإلدارة القبرصية  المعَلنة  ،االقتصادية الخاصة حدود المنطقةبولم تعترف  ،شمال قبرص التركية
 (2019اوروتش،  ) .اليونانية

نتيجة التدابير   ،بحجة "التوتر" في المنطقة ،الحفر ة، قد علقت أنشط"ENI" وكانت شركة الطاقة اإليطالية
ا مناسبة من دول   ،دعوات تركيا الملحة للمفاوضات  كانت و  .التي اتخذتها تركيا والتي لم تكن تتلقى ردود 
قررت تركيا التواجد في شرق البحر لذلك  .يةفي جعل اللعبة أكثر جد  ، قد تسببت أخرى في المنطقة

والدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي بأي ثمن. وقد قال الرئيس التركي رجب طيب  ،المتوسط
تشرين   27ونتيجة لذلك، تم في . "إال إذا كنت في الميدان ،ولة"ال يمكنك أن تكون على الطا :أردوغان

حكومة الوفاق الوطني   التي مثلتها ،ة بين تركيا وليبياسيم الحدود البحريتوقيع اتفاقية تر  نوفمبر، /ثاني
 (2019)اوروتش،   .المعترف بها من قبل األمم المتحدة ،الليبية

وبموجب هذا االتفاق، تم تعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وأصبح أي اتفاق محتمل بين إدارة قبرص 
يجعل من المستحيل    ،أن هذا االتفاق   ،ف إلى ذلكاض ي    .عديم الفائدة  ،وبين اليونان ومصر  ،ليونانية واليونانا

واليونان   " ومصرسرائيلال  من "إيخص كاالنتهاء من مشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط، الذي 
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البحرية التركية،  المناطق    دون عبور   ،نقل غاز شرق المتوسط إلى أوروباى  لإ  يهدفالذي  و   وجزيرة قبرص،
أن سفينة   ،عالميةاإل أفادت التقارير ،لى التوترإشارة إوفي  .حيث يجب أن توافق تركيا على عملية النقل

بعد تحذيرات من سفينة حربية   ،اضطرت إلى مغادرة المياه القبرصية ،األبحاث اإلسرائيلية "بات جاليم"
يلفت النظر أكثر من   ،أن توقيت مثل هذه األخبار ،وروتشوذكر أ، ي/ نوفمبرتشرين ثان  19في  ،تركية

  ، قب إنهاء أنشطة الشركات اإلسرائيليةع ،اإلعالن عن االتفاقية التركية الليبية جاء، حيث نفسه المحتوى 
يبدو أن  و  .تحت ذريعة الخالف بين تركيا واإلدارة القبرصية اليونانية "،أفروديت "الشريكة في حقل غاز 

سوى العودة إلى طاولة المفاوضات مع   ،أدركت أنه ليس لديها خيار  ،أوروتش  ، حسب رائيليةالحكومة اإلس
 .(2019وروتش،  أ) تركيا

 واالجتماعي   قتصادياالالوضع 

 الواقع االقتصادي
  / شرت في الحادي والعشرين من أيار التي ن   "،OECD" منظمة التنمية والتعاون االقتصاديلتوقعات  وفقا
الذي كان    االقتصادي  فإن معدل النمو   ،م تأخذ بالحسبان عمليات االنتخابات المتكررةتي لوال  ،2019  مايو 
ن يبقى  أ  المتوقعمن    ، وعليه  .%3.2لى  إ  %3.1هو    ،2020و    2019خالل عامي    "سرائيل"إا في  متوقع  

بعين    زمة السياسية خذ األأدون    ،2020  عام  ن يتباطأ بشكل طفيف خاللأو   ،2019ا خالل عام  النمو قوي  
 ار. االعتب

وجد بطالة  تنه ال أأي  ،%4.2لى إ %4.1هو  متوقع المعدل البطالة وخالل هذين العامين أيضا، كان 
ن يزيد عن  أالمتوقع  منف ،ما عجز الموازنةأ .% فقط1.5لى  إ% 1.3  هو معدل التضخم المتوقعو  .تقريبا

بنسبة   ياد شراء السلع االستهالكيةزد ا أيضا، ومن المتوقع .%3.5 حواليسرائيلية بتوقعات الحكومة اإل
  مما سيزيد   ،سكانالبنى التحتية والرفاه واإل  نفقات الحكومة على  ، وازدياد %4.5والخدمات بنسبة    %،  2.6

 (2019)زايغر،   .ياد النمو االقتص

فية الجهاز  وتطوير شفا  ،لنفقات عجز الموازنة عبر تقليص ايقاف  إ  "،سرائيلـ "إل  "OCED"  توصيات شملت  
 عبرمن خالل تطوير الخدمات  القطاع العام،في وصت بزيادة الجدوى أكما . الضريبي لزيادة الدخل

وتقليص الفوارق  ،لزيادة النمو ؛صالحات الهيكليةأكدت المنظمة على ضرورة اإل و  .لكترونيةالحكومة اإل
وتشجيع المنافسة في قطاعات معينة، ودعم تشغيل   ،سواقصالحات في األإوذلك من خالل  ،االجتماعية
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وزيادة   ،بهدف تقليص الفجوات بين منطقة وأخرى  ، وذلككثر مالءمة للموازنةأوتوزيع  ،شةالفئات المهم
 ( 2019)زايغر،  .انسبي   لتعليم والخدمات األخرى في البلدات الضعيفةادعم 

 
 

 

 

 عيةاالجتما القضايا
تحت عنوان )انجازات رئيس الحكومة حتى هذه اللحظة ( كتبت المؤرخة ريبكا شفق ليسك في موقع اخبار  

 معددة اخفاقات نتنياهو وهو ما اسمته انجازات تهكما  : 1

.فممرات المستشفبات مليئة بالمرضى وهناك نقص باالطباء والممرضين  الجهاز الصحي ينهار  •
 والسبب غياب ميزانية . 

لتعليمي في الحضيض.واطفال شعب الكتاب في اسفل سلم الدول المتطورة من حيث  از االجه •
انجازهم التعليمي،اضافة الى زيادة اعداد األوالد في الصف الواحد مقارنة مع الدول 
المتقدمة،وانخفاض رواتب المعلمين ونقص عددهم في مجاالت العلوم واللغة االنجليزية ،اضافة  

لمتدين التي تهدف لجعل اوالد العلمانيين متدينين مع سوء توزيع للميزانية  يم االى جهود وزير التعل
 تظلم فيه الضواحي لصالح المركز.
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وأكثر    ،لف عائلة فقيرةأ  800في ظل وجود    بسبب الميزانيات،  تتعرض لالغالق  الطفولةمؤسسات   •
 . )عند اضافة نسبة الزيادة السنوية( من مليون طفل جائع

ويتسبب في هجرة عكسية    زواج الشابة من الحصول على بيت،الء يمنع األوغ  ،نقص في المساكن •
  .لى الخارجإ
 . مستويات خيالية مقارنة مع الدول األخرى  تبلغ سعار المواد الغذائيةيجعل أ  ،غالء معيشة •
صبحت تصارع من  فقد أ ،بداعحتذى به في اإل ا ي  ونموذج   ،للفخر االتي كانت مصدر   ،أما الزراعة  •

  .البقاءأجل 
وينشأ األطفال مع عقدة الخوف   ،يعيش المستوطنون تحت رحمة الصواريخ ،في غالف غزة •

 والحكومة ال تقدم حلوال  بينما   ماكن محصنة لالحتماء بهاأودون مالجئ و  دون حل، ،والرعب 
دولة انعدام المساواة في تحمل األعباء فالذين يعملون ليعيشوا ويدفعون الضرائب ويقيمون اقتصاد ال •

ويخدمون في الجيش ال يحصلون على خدمات موازية لخدماتهم مقارنة بالحريديم الذين ال يقدمون  
 شيئا  ويحصلون على كل شيء.

ضرب مكانة مؤسسات الدولة مثل الشرطة والنيابة والمستشار القضائي والقضاء من قبل رئيس   •
المؤسسات وهذا يضرب اسس النظام  الحكومة  ووزراء وأعضاء كنيست ، مما يفقد الناش الثقة بهذه  

الديموقراطي فالتشكيك بالقضاء سيمتد للعالم السفلي وسيشكك المجرمون بالقضاء اسوة  برئيس 
 الحكومة .

ضرب نبدأ التوازن بين السلطات حيث تستخدم حكومة نتنياهو األغلبية البرلمانية لضرب هذا  •
 . التوازن من خالل الهجوم على السلطة القضائية

ريض ضد اجزاء من المجتمع الذين يسميهم رئيس الوزراء اليسار،حيث يعتبر اليمين الوسط التح •
ايضا  يسارا  وكل من هو على يسار الليكود خائنا ، متجاهال  ان اليسار هو من بنى الدولة ورغم ان 
اليسار التقليدي الممثل بحزب العمل وميرتس قد اضمحل وشارف على االندثار اال أن نتنياهو  

 يعتبر الوسط يسارا .
    ازمة مالية ناجمة عن تكرار االنتخابات، حيث كلفت كل معركة انتخابية حوالي مليار ونصف  •

شيكل مما افرغ الميزانية التي كانت يجب ان تخصص للصحة والتعليم والرفاه واألمن وصرفت في 
 ( 2019)شفك ليسك،  المقابل على مصالح سياسية ضيقة لنتنياهو على حد زعم الكاتبة.
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لى معطيات  إ ،2019شر مع نهاية عام الذي ن   ، تقرير الفقر السنوي وفي السياق االجتماعي أيضا، يشير 
طفال  األ%، وزيادة في عدد  1.6الفقراء تبلغ    عدد كبار السنفي  فهناك زيادة  .  سرائيليين مقلقة للسياسيين اإل

عام    والد الذين تم تعريفهم كفقراءن عدد األأ  حيث   ،ي خامس تم تعريفه كفقيرئيلسراإوكل    ،%4تبلغ    الفقراء
كثر  أ ، هيوالد ن العائالت كثيرة األألى مما يشير إ، قراءطفال فن ثلث األأي ، أ841،700بلغ  ،2018

زوجان ذا كان الإ ،سيصعب عليها الصعود فوق خط الفقر ،والد أ ةكثر من أربعأها كل عائلة لديأن ، و افقر  
نه رغم هذه  أ ، إلىيضاألكن من المهم االنتباه  .على من الحد األدنى الرسمي لألجورأ يتقاضيان ال 

% عام  18.4لكن نسبتها تراجعت من  ،سر الفقيرة زاد فعدد األ .يجابيةإهناك معطيات  ،المعطيات السلبية
بار  %، باستثناء ك5 عمق الفقر بنسبة في  ان هناك انخفاض  أكما . 2018% عام 18.0لى ، إ2017
 "سرائيل"إوظلت    .بين الدخل الشهري وبين خط الفقر الرسميسلبي ا،  وزادت الفجوة    ،حيث زاد العمق  ،السن
كثر  أومن بين    ،بعد الواليات المتحدة وكوريا وتركيا  ،فراد األ  ة عالميا من حيث عدد الفقراءالمكانة الرابع   في

 . (2019)دبير،   راءطفال فقأهما في  ،لى جانب تركياإ ،دولتين

زمة  كنتيجة لأل ، وذلك2020االتجاه السلبي عام في أكثر حدة  ،هذه المعطيات  ن تكون أمن المتوقع 
لى أن  إمع ضرورة االنتباه  ،ن بعد علَ لم ت   ،2019ن معطيات رسمية عن عام ألى إضافة إ ، السياسية

 ال يدخلون  صال  أوهؤالء    ،واليهود الحريديمال تستثني العرب    ،المعايير التي تتعامل معها المؤسسات الرسمية
ال تنطبق  ،الصهيوني نفسه عن المجتم إ وبالتالي ف ،طفالا من األوينجبون كثير   ،سوق العمل كباقي اليهود 

وليس  ،العرب في الداخل اساس  أسيطال  ،زمةمما يعني أن التأثير السلبي لأل ،بيةعليه المؤشرات السل
 ا. جمهور المستوطنين عموم  
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 الوضع الصحي
األطفال وكبار السن في   ، فإن أعداد 2019/ 11/11حرونوت في أيديعوت صحيفة شر في حسب تقرير ن  

 .مكتظة ،ممرات وغرف الطوارئ 

وأضافت الصحيفة: المحظوظون هم الذين تمكنوا من الوصول إلى األجنحة الداخلية، المكان األكثر  
وعلى سبيل المثال، يوجد في مستشفى  . ، موجود في الممرالسرير الوحيد الذي ينتظرهم، ولكن حساسية
ا  سرير   40على أجهزة التنفس، يتم عالجهم على  3، من بينهم امريض   48 ،تقول الصحيفة ، كمامائير

 ،مليون شيكل 40بميزانية إضافية قدرها  " إطفاء الحرائق"فقط. وفي الوقت نفسه، تحاول وزارة الصحة 
 ، لوضع المتردي في القطاع الصحيعلى اوهذا مثال  .(2019)تويزر،  اءمخصصة لإلعداد لفصل الشت
 المترتب على األزمة السياسية.

 ذكر  ،وعدم وجود حكومة وميزانيات  ،وفي تصريح يعبر عن عمق األزمة الناتجة عن تكرار االنتخابات 
دراسة مركز الوطني لالذي نظمه ال  ،في منتدى البحر الميت   ،بار سيمانتوف  همدير عام وزارة الصحة موشي 
هي مأساة مرعبة للجهاز الصحي في   ،ضافيةإبات أن انتخا ،11/12/2019السياسات الصحية بتارخ 

ميزانية بصورة  إلى التي تحتاج  كثير من القضاياالهناك  ضرورية، لى سلة عالجات إضافة إ ، وأنهالدولة
 .(2019)روتر نت،  ستكون مخيفة 2020  وأن سنة ملحة،

 تحدث  .ال سيما التعليمية والصحية واالقتصادية "،سرائيل"إوضاع في ا عن األتقرير   "1نيوز "نشر موقع 
ا في  وأن هناك نقص   ، أن ممرات المستشفيات مليئة بالمرضىذكر و  ،عن انهيار القطاع الصحي التقرير

ملة كل ح تكلفةمليار شيكل، حوالي مليار ونصف ف  .عدم وجود ميزانية هو والسبب  ،طباء والممرضيناأل
 ، والرفاهية ،والتعليم ،وت هدر األموال التي يجب إنفاقها على الصحة ،تستنزف خزينة الدولة ، وهيانتخابية
للحصول على    الحكومة؛تهدف إلى خدمة المصالح الشخصية لرئيس    ،في انتخابات غير ضرورية  ،واألمن

 . (2019)شفك ليسك،  الحصانة

تقريرها السنوي حول    ، 2019  ديسمبر  /ن شهر كانون أولتاسع مفي ال  ،لنعطي"، أي  لتت "ونشرت منظمة  
يعيشون تحت خط   ،من السكان %25.6ي أ ،مليون شخص  2.5واتضح منه أن  "،سرائيل"إالفقر في 

 ،والتعليم ،السكن هي: ،مقاييس 5ويعتمد على  ،سنوات  6نشر منذ والتقرير ي  . منهم مليون طفل ،الفقر
لى أن نسبة الفقر استقرت في  إويشير التقرير . رة على مواجهة الغالءلقد وا ،واألمن الغذائي ،والصحة
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  . لى األعلىإمام من يريد تجاوز خط الفقر  أكبر  أصبحت الحواجز  أ، و اولكن زاد الفقر عمق    ،السنوات األخيرة
دم وع اسيلجمود السياوزادت األزمة عمقا نتيجة  ،تغير شيئا نأدوات الحكومة ألم تستطع  ،للتقرير وفقاو 

 . (2019يدن، إ) كررة خالل السنة األخيرةتبسبب االنتخابات الموذلك  ،اإلستقرار

ي الحساب البنكي لمصاريف  أ  ،من اقتصادات البيوت   %42يتواجد    ،حصاءووفقا لتقرير المكتب المركزي لإل
نة الماضية  كانت في الس  ،مليون بيت   1.1لى أن  إ رقام  شارت األأحيث    ،في منطقة السالب   ،البيت الشهرية

 ،لوسط العربيى الإوبالنظر    .مليون شخص   4وهذه النسبة تضم حوالي  ،  على األقل لمدة شهر  ،ي السالب ف
  ،%52بلغت  ،والد أن نسبة البيوت التي فيها أوالحديث عن عدة أشهر في السالب، كما  ،رقام أكبرفاأل

كانوا طيلة   ،% من السكان22أن لى إوتشير االستطالعات  .والد فيهاأدى بيوت ال % فقط  ل30مقابل 
)فرنكل،   هذه المعدالت نتيجة األزمة السياسيةمن المتوقع أن تزيد  و .  (OVER DRAFTالسنة في السالب )

2019). 

 تأثير االنتخابات على الموازنة 
أن العجز في الموازنة  ،المسؤول عن الميزانيات في اللجنة المالية التابعة للكنيست  ،شاؤول مريدور ذكر
مليار    3.3لى  إضافة  إ   ،(اتقريب    مليار دوالر  8.5لى  إ  7مليار شيكل )  30  إلى  25راوح بين  ت   ، 2019عام  
  ، األسوأ في السنوات األخيرة ، كانفإن هذا الحدث  مريدور،ووفق  .هي تكاليف االنتخابات نفسها ،شيكل

 ، المنظومة المالية مشلولةكد أن أنه أ مع زمة مالية، أنفى وجود  ،رغم أن مدير عام وزارة المالية شاي بابد 
لى اإلطار  إعادة االقتصاد إ يمنع  ،وأن تكرار االنتخابات ثالث مرات خالل سنة ،بسبب غياب حكومة

ي  ألى إ  ،شار مريدورأما ك .المالي فالعالم   ،وأن ذلك يدعو للقلق ،2019زادت عام  ،ن لالنتاجن نسبة الد 
أن انعدام   ،يتسيك كوهينإضاف نائب وزير المالية أ اجع. و ية تتر سرائيل ويرى أن الثقة بالحكومة اإل ،يراقب 

لى زيادة إوحذر من رفع الضرائب، ودعا  من شأنه أن يقلل من تصنيف الميزانية، ،االستقرار السياسي
 . (2019يالن، إ) وهو ما لم يحصل ،رتبط بتشكيل حكومةيأن تحقيق ذلك  على امؤكد   ،الجدوى والفائدة

كان  ، و 2019 عام بعد إجراء أكثر من انتخابات للكنيست خالل ،بمرحلة مكلفة اقتصادي ا "إسرائيل"مر ت 
مباشر ا من  هذا نتيجة اتباعها لنظام التمويل العام للعمل السياسي، الذي تتلقى األحزاب بموجبه تمويال  

ب مع مصالح  التي قد تتضار  ،للحد من تمويل األفراد وجماعات الضغط ذات المصالح المختلفة ،الدولة
 قانون تمويل االنتخابات للمرة األولى، والذي شهد ، 1969مهور، حيث أقر الكنيست اإلسرائيلي عام الج
نتخابية. وقد نظ م هذا القانون عملية  قانون تمويل الكتل اال  ،، ليصبح اسمه حالي افيما بعد تعديالت  عدة
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ين: تمويل  أتمويال  عام ا من الدولة ينقسم إلى جز تمويل األحزاب السياسية الممثلة في الكنيست، بحيث تتلقى  
من  والذي يبدأ ،لكتل التي تدخل الكنيست امباشر وغير مباشر لخوض انتخابات الكنيست، وتمويل نفقات 

ويعتمد تحديد المبالغ التي تتلقاها    .الن نتائج االنتخابات التي تليهاوحتى إع  ،لحظة إعالن نتائج االنتخابات 
ا الحتساب التمويل  ، وقد حدد القانون لوزارة المالية اإلسرائيلية  .ختلفةعوامل م  على عدة  ،الكتل سمي    ، أساس 
 يست. ا في الكن التناسب مع عدد مقاعدهب ،حيث تتلقى الكتل واألحزاب هذه الوحدات  "،وحدة التمويل"بـ 
ل، ثم وصلت عام  ألف شيك 866بـ  ،الواحدة "وحدة التمويل"قيمة  ،1994ذكر أن الكنيست أقر  عام ي  و 

مع  ،إال أنه في الحقيقة .ه الزيادة بمؤشر التضخم للمستهلكمليون شيكل، وارتبطت هذ  1.38إلى  2019
  25% خالل الـ  21سبة  قد تضاءلت بن  ،أن وحدة التمويل  يتبين،  2018احتساب القيمة الثابتة للشيكل عام  

 ائتة.عام ا الف

بلة مسبق ا، وتقام  تمويلها لجولة االنتخابات المق  ،والممثلة بالكنيست   ،وتتلقى األحزاب والكتل االنتخابية القائمة
ذا مضروبة  "وحدة التمويل "المعادلة على  بعدد مقاعد الكتلة القائمة في الكنيست الماضي زائد واحد، وا 

يتم احتساب معدل المقاعد بين   ،جاءت نتيجة االنتخابات بعدد مقاعد مختلف عن الكنيست الماضي
 . نالجولتي

ول إال بعد إعالن نتائج االنتخابات، حيث تحتاج إلى الحص  فلن تتلقى تمويال    ،أو الناشئة   ،أما الكتلة الجديدة
وهي نسبة مختلفة عن نسبة الحسم للتمثيل في  ،ال  عامةالكي تتلقى أمو  ،( من األصوات %1على نسبة )

 .(2019)عبد الحق،  %3.25والتي تبلغ   ،الكنيست 

 لعسكري الوضع األمني وا
  . حسد عليه في وضع استراتيجي ت   ،في تقدير العديد من المراقبين "سرائيل"إكانت  ،2019مع بداية عام 

ورئيس االستخبارات العسكرية  ،رئيس مركز دراسات األمن القومي ،يدلينموس اعفقد قال اللواء المتقاعد 
لكنها ال تستغله   ،لتاريخا في افضل لهسرائيل في الوضع االستراتيجي األ"إ: 2010 و 2006بين عامي 

بادرة وعدم االنتظار،  والم ،ليها أن توحد اليهود عوأنه يجب  ال تنتظر المسيح؛أ يها وأضاف أن عل "،اجيد  
لى  إمتخلفين يحتاجون  اوالمبدعين، بينما اعتبرهم سياسي  ذكياء والمتطورين سرائيليين باألحيث وصف اإل

(WAZE ) مع الفلسطينيين   "إسرائيل" نجحت ذا لم إنه . كما أضاف أجيلو و مثل الويز التكن  ،1سياسي
هو   ،والفرق عن االنفصال عن غزة . ا، ولكن ليس على غرار االنفصال عن غزةهعمل وحد تفل ،والعرب 

 
1WAZE  ني لتحديد الطريق مثل خرائط غوغل.لكتروإتطبيق  هو 
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وتفاهم    ،مريكيأفي ظل غطاء    ،وعدم تفكيك مستوطنات   ،، وعدم االنسحاب "إسرائيل"بيد    بقاء األمن كامال  إ
ن يوقعوا اتفاق  أ عليهم أن و  ،لصالحهم ن الزمن ليسأ قناع الفلسطينيين با  لعرب، و من تحت الطاولة مع ا

ن نضمن  أيجب ": وقال ،سرائيلية قد ال تتعوض إفرصة  . واعتبر يدلين هذا األمرو يقبلوا بصمت أ ،سالم
سين  تحو   ،لى المبادرةإ  ،من المراوحة في المكان  "سرائيل"إن نخاطر بالحاضر، وهذا يخرج  أدون    ،المستقبل

 الوضع العام. 

 
 عاموس يدلين 

 ،فكثير من التهديدات القديمة .كانت في وضع استراتيجي ممتاز "سرائيل"إفإن  ،حسب تقدير يدلين آنذاك
في عهد   ألمريكيةدارة اودعم اإل ،و السرأصدقاء في العلن أصبحوا أ ،وكثير من األعداء ،لم تعد قائمة

تشبه طائرة عمالقة    "سرائيل"إفإن    ،غياب استراتيجية وطنيةفي    لكن  .غير مسبوق ، هو دعم  ترامب   الرئيس
، وتتمتع بالسرعة والقدرة على  ومزودة بأحدث األسلحة، F35مثل  ،مليون دوالر 100كثر من أثمنها 
.  حباط التهديد الذي تراه في األفقإل  ،من قوتها وميزاتها  "سرائيل"إها ال تقلع، وبالتالي ال تستفيد  كنل  ،التملص 

م تتحلى  أالفرصة السانحة؟  "سرائيل"إع : هل ستضي  يدلين سب عاموسؤال الذي كان يطرح نفسه حلسوا
لى إ وصلت ت ،سنتينمدة لدراسة التي اشتغل عليها المركز ا جيب يدلين، بأني   بالشجاعة وتستغل الفرصة؟



 

32 
 

من هرتسل   ،صهيونيةالوقت المناسب للعمل والمبادرة، فكل قادة الحركة ال هو هذا، هي أن نتيجة قاطعة
 وازنوا بين مركبات الصهيونية األربع:   ،وحتى شارون  ،غوريون   وجيبوتنسكي وبن

 ."إسرائيل"الحق في أرض  .1
 .برتهايد أي لتجنب ، أغرافي لليهود لضمان الديموقراطيةالتفوق الديمو  .2
 األمن بأقصى مستوى ممكن. .3
 عية الدولية.الشر  .4

  ، هذه المركبات األربع، وكل قادة الصهيونية لم يكونوا متشائمينن  م  يأال يمكن التخلي عن    ،للدراسة  ووفقا
الموضوع ليس بين   ؛ ألنالمبادرة ووحدة الشعب هو فالمطلوب  .اوتحركوا لتغيير الواقع دائم   ،نما بادرواا  و 

 . (2018يدلين، ديكل، والفي، ) ل الفرصةويجب استغال ،نما مصير الدولة كلهاا  و  ،يسار ويمين

عاموس  مثال ، أوخبراء الشأن األمني ،لتقديرات المؤسسة األمنية ووفقا ،نفسه 2019عام ة ولكن مع نهاي
  سوا  أوسيكون وضعها األمني  ،اا سيئ  جيواستراتيجي   ا وضع   ،2020في عام  "سرائيل"إتواجه س نفسه، يدلين

 : على النحو التالي ا من التهديدات وستواجه عدد    ،2019عام عليه  مما كان  

 يراني التهديد اإل
ولكن   ،يرانيهو النووي اإل  "،سرائيل"إواألخطر على  ،كان التهديد الوجودي األكبر ،2019مع بداية عام 
م القوة، فهي تبني قوة، وتستخد   .استراتيجية لمواجهة هذا التهديد   "سرائيل"إلدى    ، توجد يدلينمن وجهة نظر  

ولكن    .على حد قوله  ، العالم العربي البراغماتي  ، وتتعاون مع المجتمع الدولي، ومعوتبذل الكثير من الجهود 
  ، خطورةسرائيلية، وهذا التهديد ال يقل  إوجد استراتيجية  تفال    ،وهو التهديد الفلسطيني  ،في مواجهة تهديد آخر

على  و  ،اإلسرائيلي DNAالـ  نما خطر علىا  و الكيماوي، و أليس السالح النووي  ،ن مصدر الخطرأحيث 
رغم أن  و   ،وبالتالي  .( 2018الفي،  )يدلين، ديكل، و   ، على حد قولهديموقراطيةهودية و دولة ي  "سرائيل"إكون  

  يدلين  ويشترك مع .اا أمني  اعتبروه تهديد   ،هءال أن يدلين وشركاإ ،الحل مع الفلسطينيين هو قضية سياسية
 ،احد ن في كيان سياسي و اعيش شعب في أن يتعقيدات وجود الذي يرى  ،دان مريدور ،في هذا الموقف
قط حق  ف ،الفلسطيني فيه  يطلب  ،حسب قوله ،يوم يربما يأت ف .مختلفة وواجبات وحقوق  ،بقوانين مختلفة

 ، وليس كالتطبيع مثال    ،كقضية أمنية  هذا الموضوع،  فقد تم نقاش  ،وعليه.  سرائيليةاالقتراع في االنتخابات اإل
 قليم والمجتمع الدولي.العالقات الخارجية مع اإل وك
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في  ف .يرانيهو النووي اإل  ،سرائيليةإمن وجهة نظر   "،سرائيل"إكبر على يبقى التهديد الوجودي األ ، وبالتالي
علن رئيس لجنة الطاقة النووية  أ   ،2018سرائيلية عام  لمنشآت النووية اإلنية باستهداف ايراإعقاب تهديدات  أ 

ن  أ ،2018سبتمبر أيلول/  في فينافي  الذريةفي اجتماع الوكالة الدولية للطاقة ، زئيف شانير ةسرائيلياإل
طالب   ،النووية. في المقابل  هاعمل على تحصين منشآتتس  وأنها  ،ال تستطيع تجاهل هذه التهديدات   "سرائيل"إ

ضاف أ. و "سرائيل"إدانة  ا  و   ،سرائيليبمراقبة المشروع النووي اإل  ،منمجلس األ  ،مم المتحدة يران في األإسفير  
وفي ظل  ،لمعايير الوكالة الدولية وفقاو  ،يتم تحديثها باستمرار ،سرائيليةن المنشآت النووية اإلأشانير 

 آلخر. من حين   ،يران وحلفائهاإتهديدات 

  ، يرانيةلتهديدات اإلا  ، إلىوزير االتصاالت واالستخبارات في حينه  ،سرائيل كاتسإتطرق    ،من ناحية أخرى 
يراني يحاول تصدير  ستمر، والنظام اإلد بشكل ميران تهد إن  ا  و   ،ن تصريحات شانير لم تأت من فراغإ  قائال  
  ". سرائيل"إ  ال سيما  ،على حد قوله  ،وكل من هو غير شيعي في المنطقة  ،والسعودية  "سرائيل"إوتهديد    ،الثورة

ن تبني  أهدافها االستراتيجية، و أ ن تحمي  أو   ،يرانإن تقف في وجه  أوعليها    ،دولة قوية  "سرائيل"إن  أوأضاف  
 . ن تستمرأوعليها  ،يران وغيرها إفة خاقوة ردع إل

 
 في ديمونا  النووي  المفاعل

عالن رئيس لجنة الطاقة  إ ن إ ،منية واالستراتيجية رون بن ييشايقال الخبير في الشؤون األ ،ومن ناحيته
  سماهاأما    بسبب   "،سرائيل"إاالنتقام من  في  يران مصلحة من الدرجة األولى  إفلدى    .لم يأت من فراغ    ،الذرية
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غارة    200كثر من  أو   ،طهران رشيفها النووي من  أمن ضمنها سرقة    ،خيرةالهزائم في السنوات األة من  سلسل
معنوي على   نجازإلديه مبرر قوي لتحقيق  ،ن الحرس الثوري إف ،لذلك. يرانية في سوريامواقع إ جوية على 

 و المفاعل في سوريك. أ  ،مثل ضرب المفاعل النووي في ديمونا "،سرائيل"إ

بأن انسحاب  وهو قناعتها  ،سرائيليةخر لضرب المنشآت النووية اإلآ  ايران سبب  ن إل أ  ،ييشايرى بن كذلك ي
يران ربما بدأت باستعدادات معينة إن أويعتقد  .سرائيليإ على طلب جاء بناء   ،يرانإترامب من االتفاق مع 

سواء كانت و  .االستعدادات  علومات عن هذهسرائيلية مربما وصل االستخبارات اإلنه أو  ،في هذا االتجاه
هو   ،كثر واقعيةن الهجوم األأال سيما و  ة،جويها الستعزز دفاعات "سرائيل"إن إ ف ،و تقديرات أمعلومات 

 . (2018يخنر، إ) و العراقأ ،و سورياأ ،يرانإمن  بواسطة صواريخ بالستية،

قال حسن  ،لبنانلجالء قوات االحتالل عن جنوب  ةفي خطاب الذكرى الحادية عشر و  ،2017في آب 
ا لهجوم صاروخي عليها من  تحسب   ،مونيا من خليج حيفاخزانات األخالء إقررت  "سرائيل"إن إ ،هللا نصر
اتهدي ، األمر الذي اعت برونصحها بأن تخلي مفاعل ديمونا النووي لنفس السبب  ،لبنان بإمكانية   اصريح   د 

حسب  ،  2014مونا في حرب غزة  عل ديها فوق مفاتم اعتراض  ،أن ثالثة صواريخ فلسطينية  علم ا  .استهدافه
 . (2018يخنر، إ)الذراع العسكرية لحركة حماس  ،كتائب عز الدين القسام علنت ما أ 

النووية، في وجه تهديدات    بأنها تقوم بتطوير دفاعاتها عن المنشآت   ،ول مرةتعلن أل  ،من ناحيتها  "سرائيل"إ
في ما   انوعي   اتطور  ، األمر الذي ي عتبر التهديدات البيئية عنا كثير   تحدث بينما كانت في السابق ت  ،عسكرية
 . (2018يدلين، ) ا تحدق بهاخطار  أ "سرائيل"إتعتبره 

والطموحات التوسعية عبر تحالفاتها المختلفة    ،يراني بالطموحات النووية العسكرية من جهةالتهديد اإل  يتمثل
ويساهم في ذلك  "،سرائيل"إيران خطورة من ناحية إتزداد  ،من جهة أخرى. وعلى الصعيدين ،في المنطقة

سقاط طائرتها في  إمريكي على ال سيما عدم الرد األتراجع دور الواليات المتحدة في المنطقة والعالم، 
على منشآت أرامكو في السعودية، ولحق ذلك تخلي   ،يرانعدم ردها على الهجمات المنسوبة إلثم    ،الخليج

وعلى   ،حلفاء الواليات المتحدةدى دالالت خطيرة لكله، ا ولهذ  .ئها من األكراد الواليات المتحدة عن حلفا 
   ".سرائيل"إرأسهم 

يترك تأثيره السلبي على كل الشرق  ،التردد في استخدام القوة من قبل ترامب  ، فإنسرائيليإمن منظور و 
في مواجهة    "سرائيل"إند عليها  التي تست   ، وأن نظرية الردعفي نظره ليست األكراد   "سرائيل"إ، رغم أن  األوسط
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و  أ "،سرائيل"إال أن من يفكر بمهاجمة إ ،سرائيليةبارية اإل مبنية على القدرات العسكرية واالستخ  ،أعدائها
فإن   ،ومن هناالواليات المتحدة.  ،بجدار الخوف من حليفتها العظمى ايصطدم دائم   ،بالتشكيك بشرعيتها

عمال قامت أ زادت بعد سلسلة    ،نفسهابيران  إسيما وأن ثقة    ، الحقيقةبب هذه السرائيلي يتضرر بس ع اإلالرد 
يران  إء وحتى بد   ،مثل الهجوم على ناقالت النفط ،التي لم ترد عليها ،بها ضد حلفاء الواليات المتحدة

  ،2020فستكون سنة  ،يران في تجاوزاتها في الشأن النووي إذا ما تمادت ا  و  .ا بتجاوز االتفاق النووي جزئي  
الحصار    بسبب   ااقتصادي    ض يران لم تنهوا    ،تبددت   2019عام    "سرائيل"إأحالم    إذ إن  ،"سرائيلـ "إل  تحدٍ    نةس

  ، كثر من السابقأنووية    لوجية و يران تمتلك قدرات تكنا  و   ،اوالعقوبات، وترامب لم يتجرأ على مهاجمتها عسكري  
 . (2019)شومفلبي،  أخرى  مرة سرائيليفي الملعب اإلمما يجعل الكرة 

يرانية في سوريا عام  المحاوالت اإلفي ضرب  "سرائيل"إرغم نجاح  ،يران وتتمركزإ ، تتوسعمن ناحية أخرى 
  "؛سرائيلـ "إا بالنسبة لاألكثر تعقيد    ،لى العراقإولم ترفع يديها، بل انتقلت بتمركزها    ،يران لم تتراجعإف  .2018
سرائيلي  الح الجو اإل وال يمكن لس  ،في سوريا  تملكهذي  ال  استخبارات بنفس المستوى   في العراقال تملك    ألنها

في العراق، ال يشجع   الوجود األمريكي  أن لىإضافة إ ،ن يتحرك في سماء العراق كما في سماء سورياأ
هو نموذج حزب هللا في  ،يران هناكإ  عن أن النموذج الذي تبنيه هناك، فضال  سرائيلية إ هجمات  شن 
ن مهمة مالحقة الصواريخ الدقيقة عام  أ مما يعني  ،ردع متبادل "سرائيل"إن ي ب و  يوجد بينه  والذي ،لبنان

 .ستكون أصعب  ،2020

 التهديدات اإلقليمية
كانت دائرة   ،ففي الماضي .هو الصواريخ الدقيقة من لبنان وسوريا وغزة ،الحاح  إالتهديد األقرب واألكثر 

لى  إة ن تقلص المساحأ من الممكن ف ،بذللتي ت  ما الجهود اأ .متارلى مئات األإتصل  ،ابة للصاروخاإلص
هناك سقف  ،لذلك .وليس بالدقة فقط ،وقدرتها التدميرية ،، ولكن هذا مرتبط بعدد الصواريخمتار فقطأعدة 

دون أن   "،سرائيل"إن تتلقاه أ وكذلك سقف لما يمكن  ، لعدد الصواريخ الذي يمكن للدفاعات أن تعترضه
من خالل االستخبارات   وذلك ،قدرة على الردع ضده "سرائيل"إلك تتم  نوهو ما يتطلب أ ،تنهار أمامه

وهذا  .  مكانية الضربة االستباقيةإوهو    ،والقدرة على التحمل فقط  ،وليس الدفاعية  ،والقدرات الهجومية  ،الجيدة
 ،ب مثال  حر ال، كوالمخاطر المترتبة عليه الحقا  ،مكانية وآلية اتخاذ القرارإمثل    ،مرتبط بكثير من التعقيدات 

  المجلس الوزاري  سيكون الموضوع على طاولةحيث ، 2020ا عام دراسته جيد   "سرائيل"إفهذا احتمال يلزم 
  " سرائيل"إي يصعب على  لى الكمية والنوعية التإ  ،ألن الهدف سيكون منع وصول األعداء  "؛الكبينيت "األمني  
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اللجوء يها  مما يحتم عل   ،نظرية بيغن  قاعدةعلى    ،تحت تهديد وجودي  "سرائيل"إالتعامل معها، بحيث تصبح  
 . (2019)شومفلبي،   مثل تدمير المفاعل النووي العراقي ،لى الضربة االستباقيةإ

  . في حالة اندالع حرب على الجبهة الشمالية ال سيما ،هناك تحديات غير مسبوقة "، سرائيل"إمن ناحية 
وعدد الساحات   في ظل الميليشيات المتعددة،  ،قاا مسبلن يكون معروف    ،في الحرب   ةفعدد األطراف المشارك

  طراف، لدى جميع األ ح  والتسلومستوى التطور    لى لبنان،إ  ،لى اليمنإ  ،فغانستانأمن    ،اسلف    الن يكون محدد  
 ،مواقف الدول العظمىب تنبؤ  ال   ، وعدم القدرة علىلوجيا والسايبرو التكن  تحديات لى  إضافة  ، إمتغير باستمرار

  ؛كل قوتها الجوية "سرائيل"إتستخدم وف سف ،ذا ما اندلعت مواجهةا  و  .سيا في سورياال سيما وجود رو 
لى عمليات  إبل ستضطر    قتصار على سالح الجو،تستطيع اال  ولكنها لن  ،عداءوصواريخ األ لمواجهة طيران  

ة  القدر وهو  ا،مهم   ي اتحد  ،سرائيلي، وسيواجه الجيش اإلنها ستتعرض لهجمات بريةأ برية واسعة، في حين 
 و سيسرع فيه. أ "،سرائيلـ "إطالق نار مريح لإلى وقف إسيؤدي ضربها  ،هداف حيوية للعدوأ على تحديد 

 الذي تعطيه لها روسيا في عملياتها،   "طول الحبلـ "ستبقى مرهونة ل  "سرائيل"إفإن    ،الوجود الروسيوفي ظل  
حد  أال  ،وفي المقابل . سمح به روسياا لن توهو م ،سرائيلية النظام السوري باالنهيارالضربات اإل تهدد فقد 

ها قد تجد  لكن ،في مواجهة الصواريخ "سرائيل"إالتي قد تدعم  واليات المتحدة،موقف البن يتنبأ أ يستطيع 
التي تحول   ،لى دبلوماسية القوةإ ،الدول العظمى تدخل قد يؤدي  ،في النهايةو . يضاأيران إفرصة لضرب 

 حرب   ، كما حصل في نفهاأالحرب رغم    يوتنته  ،نجازات مهمةإو تحقيق  أ  ،ب وبين حسم الحر   "سرائيل"إبين  
 . (2018)نتسيف نت،  1973  عام

  ،الذين من المتوقع ،كراد وترك األ ،انسحاب الواليات المتحدة من سوريا ل"،سرائي"إمر صعوبة على د األيزي
عن   بحثا ،ظام السوري وروسياالنلى إن يلجأوا أ ،رهاب اسات المعلومات واالستخبارات واإلكز در المر  وفقا

)دومبا،   "سرائيلـ "إوخضوع حقول النفط للمحور المعادي ل  ،يرانيالحلف اإل  توسع  ،مما يعني بالنتيجة  ،حليف
2018). 

من الممكن  ، حيث  لحظةفي أي  ولكن األمور قابلة لالشتعال    ،تحافظ الحكومة على التهدئة  ،على جبهة غزة
 المقابل،. وفي الرد عليه بحرب  "سرائيل"إيحتم على  معين ا، مما اهدف  يب فيصمن غزة، أن ينطلق صاروخ 

، ولكن ذلك من اوليس حرب   ،هو اندالع انتفاضة شعبية ،فإن االحتمال القائم ،وعلى جبهة الضفة الغربية
نما بعد رحيله ،وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباسبن يحصل أ غير المتوقع  الذي يمكن أن يكون   ، وا 



 

37 
 

وفي غياب خيار   ،ضة الثانية وأن األوضاع تقترب من تلك التي سبقت االنتفا ال سيما ،لحظة أي في
 . (2019)شومفلبي،  االمفاوضات تمام  

ومن الصعب رؤية  ،كما يبدو  اكثير   يكترث  سرائيليالجمهور اإل يعد  مل ،على الصعيد الفلسطيني الرسمي
ثم تختفي   ،و هناكأحصل عملية فدائية هنا عندما ت ثناءباست  ،ةوع الفلسطيني في العناوين الرئيسالموض
  سرائيلي الجمهور اإلفإن    ،لتسويةاو  أحتى عندما يتم طرح مشاريع ومقترحات للحل    .(2018)ييدلين،    امجدد  

تبقى على  ،فإن مسألة الضفة الغربية تمت اإلشارة سابقا،لكن كما  .ال بشكل مؤقت ومحدود إ  ،ال يتفاعل
ي موجة  أمنية على قمع قدرة القوات األ وأ ،لى الهدوءإوعدم الركون  ،يجاد حلإل ،اءبحث الخبر  جدول

ضوء ا شعلت  أ  ،2018ساف نهاية عام  أوحتى جفعات    ،فعمليات مثل عملية بركان  .و هبة شعبيةأ  ،عمليات 
ديكل،  و  )ميخال ن لم ينتبه الرأي العام لهاا  و  ،يراها الخبراء ويتفاعلون معها  ،لحكومة االحتالل أحمر

2018). 

 لوجيو التحدي التكن
حيث لم يعد    ،لمريدور  مهم وفقا  تحدٍ  ، هو  تصاالت واإلعالملوجيا واال و التكن  التحدي التكنولوجي، الذي يعني

مدنيين   قتلهلكن  ،اكثر تطور  نت لديك جيش هو األ"أمريدور:  يقول .خفاء بشاعة الحرب إعلى  احد قادر  أ
وال يهمه كم هي محقة،    ،سرائيليةمبررات اإلال  ينظر إلىوال    ،النتيجة  ينظر إلى  الذي  مام كل العالم،أفي غزة  

  ، على ضرب حماس " سرائيل"إالتي تشجع  ،ومنها العربية ،حتى الدول الكثيرةفإن النتيجة ستكون عكسية، 
  نه أير، رغم صبح القوي هو الشر أبالتوقف، لذلك  تها، ومطالب"سرائيل"إباتهام  أتبد  ،ها بعد رؤية النتائجإنف

على  ، "هو الضحية البريء "،ندردوغاأل"الذي بدأ الحرب  ،صبح الضعيفأبينما ، نفسهيدافع عن و  محق
 ،مثال ذلكو   .دارة مختلفينا  لى تخطيط و إتحتاج  التي  و   "،اكثر تعقيد  أحرب  "معنى  هو  وهذا  حد قول مريدور،  
هداف أ  أن لىإضافة . إاناجزرة قعقاب مأ  ، فيضد لبنان 1996عام  "عناقيد الغضب "قرار وقف حرب 

 .(2018الدادي، )مريدور و  هداف الحرب أ  التحكم في فلم يعد سهال   ،اكثر تعقيد  أصبحت أ ،يضاأالحرب 
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  التحدي القانوني
اليميني   ،عمالالدفاع الحالي في حكومة تصريف األ ووزير  ،وزير التعليم سابقا التحدي القانوني عبر عن

كثر من خوفهم من يحيى  أ  ،ي يخافون من المدعي العام العسكر جنودنا  ":  حين قال  ،ت يالمتطرف نفتالي بين 
 .(2018حي، )زيتون، تسيموكي، و  السنوار

وهو يقصد خوف جيش االحتالل   .وفي كل مكان ،نما كل المقاومةا  و  ،ت السنوار بشخصهيبينلم يقصد 
  ال  ،لقادة االحتالل المسألة كابوس  حيث تشكل هذه ا ،بتهمة ارتكاب جرائم حرب  ،من المالحقة القضائية
على فرض رقابة شديدة على سلوك الجنود والضباط   ،جبر جيش االحتاللأوهو ما    ،سيما القادة العسكريين

وتوثيق كل العمليات التي يقوم بها الجيش    ،طالقهاإطالق النار قبل  إذن بإخذ  أ ا ضرورة  همهأ   ،في الميدان
حدى نقاط الضعف  إفإن  ،لذلك .ي تدخل دوليألقطع الطريق على  ؛ق في كل حادثةوالتحقي ،بالتصوير

وهو ما   ،ومحكمة الجنايات الدولية ،هي العمل تحت سيف القضاء ،التي يواجهها جيش االحتالل اآلن
 دارتها تحت رقابة الكاميرات.إالتي يصعب عليه  ،يجعله يتجنب الحرب 

 حرب متعددة األطراف والجبهات
 وفقا  ،حرب متعددة األطرافلى إقد تجر  ،مع طرف واحد  ان حرب  أهو الخوف من  ،لتحديات المهمةحد اأ

  /من حسن نصرهللا في حزيران مع مثال  س   ،فتهديد كهذا .سرائيليين في مركز واشنطن للدراسات إلباحثين 
و  أ ،ان تبقى بينهم أ ،وحزب هللا  "سرائيل"إاندلعت حرب بين  إذا انه ليس متأكد  إعندما قال  ،2017 يونيو
في    ،جيش الغرباءن  و الباحث سماها    ،يرانفي ظل انتشار ميليشيات موالية إل  ال سيما  "،سرائيل وسوريا"إبين  
قائد  ،من محمد على الجعفري  مع تهديد مشابهوس  . لى لبنانإفغانستان أمن  ،نحاء الشرق األوسطأشتى 

ن مصير محور المقاومة مرتبط  إ عندما قال  ،2017 نوفمبر /في تشرين ثاني ،يرانيالحرس الثوري اإل
  هي   والمعضلة.  فسيتداعى الباقون لنصرته  ،على أحد مركباته  "سرائيل"إذا ما اعتدت  ا  و   حد،وكله مت    ببعضه،

 ، التصعيد بين الفعل ورد الفعل نتيجة تدحرج  ،قد تندلع رغم عدم رغبة األطراف بها ،ن مثل هذه الحرب أ
يرانية في إ هداف أ غارة اسرائيلية على  ، قد تحصل. فمثال  2014 عام غزة  على  حرب الكما حصل في 

ن  أيران إفتقرر  ،و حتى غارات أمريكية، وقد تندلع مواجهة في الخليجأ  ،يرانيةإو منشآت نووية أ ،سوريا
 . (2018)نتسيف نت،  1991صدام حسين عام  قررما مثل ،هدافهاأ لى خارطة إ "سرائيل"إتدخل 
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 "معركة بين الحروبال"انتهاء فاعلية المبام 
، من وجهة نظر  2019 نهى خدمته مطلع عامأالذي  ،ركان السابقرئيس األ ،يزنكوت نجاز آلإكان أكبر 

يد من األسباب الندالع حرب هو عدم الدخول في حرب خالل فترة واليته، بحيث كانت هناك العد   ،سرائيليةإ
بعدم جدوى الحرب،   ناع المستوى السياسي،قإعلى    ،خالل فترته  عمل  يزنكوت آفي غزة، لكن    ةصا، خجديدة

حسب تقدير    ،دارة المعارك بشكل هادئ وصامت، في غزة ولبنان معاإونجح في    .بسبب التوتر في الجنوب 
، هو  "إسرائيل"آيزنكوت أن مصدر التهديد الحقيقي على    آمن  الخبير في الشؤون العسكرية رون بن ييشاي.

تمركز إيران العسكري بالقرب من   ال سيما، إيران وحزب هللا، "ئيلسرا"إكما يسمونه في  المحور الشيعي
 الجتياح الجليل،  هواريخ الدقيقة، وخططالحدود اإلسرائيلية في سوريا، ومشاريع تسليح حزب هللا بالص

 . (2019)بن ييشاي،  عبر األنفاق واحتالله

من خالل وذلك بين الحروب"، حباط هذه التهديديات من خالل تكتيك "المعارك ما إآيزنكوت على عمل 
من    وأدارة معارك صغيرة وسريعة، يتم من خاللها تدمير قواعد العدو، وعدم االنجرار لحالة حرب شاملة.  إ

قصف   وكما  ،، كما فعل بسيناء ضد صواريخ حماسدارة معركة سرية ضد العدو، وتدمير تسليحهإ خالل
، ما بين الحروب" ى تكتيك "المعاركواعتمد عل . لى حزب هللاإطريقها في شحنات الصواريخ التي كانت 

عداد الجيش اإلسرائيلي للحرب ا  يصفهم بن ييشاي، ووسيلة لتدريب و كما    "،إسرائيل"كوسيلة إلضعاف أعداء  
ح آيزنكوت في تحقيق العديد من  ومن خالل هذا التكتيك، نج   .بهدف االنتصار في الحرب القادمة  الشاملة،

حت قيادته، اكتسب الجيش اإلسرائيلي خبرة كبيرة  ت و  الجبهة الشمالية. فيشيعي نجازات على المحور الاإل
التدريبات والمناورات   عبر و  .خالل فترات التصعيد مع غزة ال سيمافي خوض "المعارك ما بين الحروب"، 

يشاي، )بن ي  يد مة الردود خالل جوالت التصعءرة واليته، تعلم الجيش كيفية مالالتي جرت خالل فت   ،المكثفة
2019). 

الخبير في   ،تحدث يوآف ليمور ،العام القادم "سرائيل"إوفي نظرة تشاؤمية للوضع األمني الذي ينتظر 
اعتراف الجيش بنهاية  بحول ما وصفه  هيوم"، سرئيل"إفي مقال صحفي في صحيفة  ،الشؤون العسكرية

حيث   ،ة هذه السياسةعادة دراسإ  "لسرائي"إو المعركة بين الحروب، وقال بأنه يتحتم على أ  ،سياسة "مبام"
وعبر   ،اكتسبت خبرة أمنية، مثل الهجمات الصاروخية ،بعد سلسلة من التحركات العسكرية ،يرانإرأى أن 
  " إسرائيل "لزم  وهذا ي    .مما جرأ إيران  ،والتي قوبلت بعدم الرد   ،على البنية التحتية النفطية السعودية  ،الحوامات 

 وري.فلى رد إسيؤدي  ، يرانيةإمصالح لها في المستقبل على  لى أن كل هجوموالبناء ع ،بتغيير سياستها
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سابيع  أخالل  "،المعركة بين الحروب "ختفاء اهو  ،سرائيلي بهذه الحقيقةوالدليل على اعتراف الجيش اإل
  ، ألخيرةوالتي كانت بمثابة درة تاج العقيدة األمنية اإلسرائيلية في السنوات ا  يوآف ليمور،  سبقت كتابة مقال

ن  علَ الغارات والعمليات التي ال ي    إضافة إلى  ،و هناكأغارة هنا  سبوع دون  أ  يحيث لم يكن يمض  ،كما يقول
 ودون وجود بديل لها.  ،عنها

بشن   ،سرائيليةا بالمصطلحات األمنية اإلا يسمونهكم "،مبام"أو  ،تتلخص استرتيجية المعركة بين الحروب 
في جولة قتال   ،لرد المحدود عليهاامع امتصاص  ،هداف العدوأ على  ،"سرائيل"إهجمات محدودة من قبل 

مكانيات  ا  سلحة و أمثل تدمير    ،من العملية  "سرائيل"إلكنها تحقق أهداف    ،تنتهي بالعودة للهدوء بعدها  ،قصيرة
لت واستغوقد ولدت هذه االستراتيجية في بداية العقد المنصرم،    .دون االنجرار لحرب طويلة  ،عسكرية للعدو

منع نقل األسلحة المتقدمة إلى حزب  من أجل  ؛لتنفيذ هذه االستراتيجية ،الحرب األهلية السورية " سرائيل"إ
ا على الحدود السورية ي عمل ضده أ، ومنع قواتها في سورياهللا في لبنان، ومنع إيران من تأسيس قواعد ل

 (2019)ليمور،  .في الجوالن

  ، وبناء  عليها ا. على حافة الحرب، مع التقدير بأنها لن تكون حرب   ي العسكر العمل  ،بدقة أكثر  "مبام"ي وتعن
 عن طريق سالح الجو.   معظمها ،في السنوات األخيرة تم تنفيذ اآلالف من العمليات العسكرية

سبوع دون تنفيذ واحدة أ يفلم يكن يمض ،اختفت "مبام" تقريب ا ،كما يقول ليمور ،ولكن في اآلونة األخيرة
فرضت   "إسرائيل"رأى ليمور أن    ،امؤخر    ولكن  .في المنطقة  "إسرائيل"من العمليات المنسوبة إلى    ،على األقل
األعياد اليهودية   ت والرغبة في قضاء عطال ،ذلك بسبب االنتخابات ربما كان ، و اا واضح  تقييد   على نفسها

ا   تبدو  ، لكن الصورة الكاملة  .دون تصعيد أمني ينبع    ،فاالمتناع اإلسرائيلي عن العمل  ، كما يقول.أكثر تعقيد 
 .قد يؤدي إلى التصعيد، وربما حتى الحرب  ،من إدراكها أن "مبام" لم تعد فعالة، وأن أي عمل إسرائيلي

 ( 2019)ليمور، 

سيتبعه    ،أن أي هجوم تنفذه  ليمور،  كما يرى   "،لإسرائيـ "ل  اواضح  صبح  أ، و قد تغيرت السياسة اإليرانية اآلنل
في أعقاب    ،التي اكتسبتها إيران مؤخر ا  ،من الثقة بالنفس  ،حسب ليمور  ،يراني فوري. وينبع هذا التغييرإرد  

كروز   جمات الحوامات والصواريخ من طراز، وأبرزها ه "إسرائيلـ "سلسلة من التحركات غير ذات الصلة ب
الذي يقوده قائد قوة القدس  ،يرانيا "للمبام" اإل تتويج   ت كان ها، والتية التحتية للنفط فيوالبني ،على السعودية
كجزء من هذه  و ،  دون توريطها في الحرب  ،إلى تعزيز مصالح بالده ،سعى أيضاوالذي  ،قاسم سليماني

في   ، بل وأيضا رياليس فقط في لبنان وسو  ،وأسلحة نشر سليماني قواتٍ  ،يرانية، كما يرى ليمور"المبام" اإل
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ذا لزم األمر سينفذ،    .العراق واليمن خراجها من  إل  ،يرانيةاإل  ليس من األراضيولكن  والفكرة هي أن يهدد، وا 
 دائرة رد الفعل.

"  إسرائيل"التي قيدت    ،فقد يكون للقيود المؤقتة  عند هذا الحد،لن تقف    ،سرائيليةإمن وجهة نظر    ،مورلكن األ
ومثال ذلك في لبنان،   ،قد يكون كبير ا ،د قصيرة األجل، لكن الضرر طويل المدىفوائ مؤخر ا،بها  نفسها

ا أرضي  حيث أطلق حزب هللا صار  في جنوب لبنان نهاية شهر تشرين    ،بدون طيار  سرائيليةإ  ا على طائرة وخ 
ألسلحة  ام افي سياسة حزب هللا، الذي اختار استخد  اصارخ   اتغيير   تبر ليمور ذلكع ، وا 2019 أكتوبر /أول

عدم الرد على هذا التحدي، والذي يعتقد الكثيرون في   "إسرائيل"بينما اختارت  ،التي احتفظ بها للحرب 
ليرى   ،اق الصاروخ فور  بتدمير مطل   ،وأنه كان ال بد من الرد  ،أنه كان خطأ ، ؤسسة األمنية اإلسرائيليةالم

)ليمور،   على الجبهة اللبنانية. امحدود   احتى لو كان الثمن تصعيد   ،حزب هللا أنه اجتاز الخط األحمر
2019) 

من   "سرائيل"إعن قلقهم بشأن الردع الذي منع  ،سرائيليينأعرب العديد من المسؤولين اإل ،من ناحية أخرى 
 ،من التصعيد رغم الخوف    ،وتنفذها بسرعة  ،أن تضع استراتيجية جديدة  "إسرائيل"كما يعتقدون أن على    ،الرد 

  ، ال األمريكان ،كما يقول "،إسرائيل"لن يوقفها أحد غير  حيث  ،إلصرار إيران على مواصلة سياستهانظر ا 
  ، حسب اعتقاد ليمور ،ا يردعهاا غالي  يران ثمن  إبتدفيع  "إسرائيل"وأنه إذا لم تنجح  .وال أوروبا ،وال الروس

 .  (2019)ليمور،  أن المنطقة تتغير لما يسوؤها ،فسوف تكتشف قريب ا

 محاوالت ترميم الردع
في   ،الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة حركة لية اغتيال بهاء أبو العطا، أحد قيادات عم "إسرائيل"فذت ن

أيضا  ، بالتزامن مع محاولة اغتيال أكرم العجوري، القيادي 2019 نوفمبر /الحادي عشر من تشرين ثاني
 ، أبو العطا  "إسرائيل"  اتهمت فقد    .حقيق عدد من األهداف المختلفةلتوذلك  في دمشق،    في الجهاد اإلسالمي

كرم العجوري، الذي قالت من خالل قادة الحركة في دمشق، وعلى رأسهم أ ،عالقات وثيقة مع إيران  بإقامة
ما  ذاألعلى للذراع العسكري للجهاد، وهوهو القائد ا ،إنه يعيش في دمشق تحت الحماية اإليرانية "إسرائيل"
ويبدو أن   .في غزة ل، بالتزامن مع اغتيال أبو العطاسر محاولة اغتياله في دمشق التي باءت بالفشيف

، أو االنتقام  "إسرائيل"لتنفيذ أي عملية ضد  مخططات إيران ضرب وهو  ،العمليتين حملتا نفس الهدف
 ( 2019)حيدر،  للعمليات اإلسرائيلية ضدها في سورية.
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من أجل   ،مفادها أنها ال تخشى دخول مواجهة عسكرية ،إيصال رسالة إلى إيران "إسرائيل"رادت كما أ
الدعم   "،إسرائيل"في ظل اعتبار  وذلكالحفاظ على أمنها، وردع إيران عن تنفيذ أي عمليات عسكرية، 

 ستراتيجي عليها. بمثابة الخطر اال ،اإليراني الكامل للجهاد اإلسالمي

يرانية  إتملك معلومات دقيقة عن مخططات  أنها ، زعمت األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،حالة الردع ولتعزيز
  ، ةيإضافة إلى معلومات استخبار  ويقودها، ، ومعلومات عن هوية من يخطط لهذه العمليات،"إسرائيل"ضد 

ت رادأ لذلك، .أو دمشق ،وقتلهم في أي مكان، سواء في غزة ،وقدرة على الوصول إلى هؤالء األشخاص 
ضربة شخصية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني،   ، أن تكون العمليتان"  إسرائيل"

من أجل تنفيذ عمليات ضد   ،وعمل معهم بشكل مكثف  ،عطاالالذي كان على عالقة مباشرة بالعجوري وأبو  
 . (2019در، )حي " سرائيل"إزعم ، على حد تنطلق من قطاع غزة "،إسرائيل"

عبر استهداف قيادات في الجهاد  ،على ترميم هيبتها "سرائيل"إقدام إن إ ،ولكن من السهل القول أيضا
و حتى لحركة أ ،و لبنانيةأيرانية إهداف أ حجامها عن مهاجمة إمع  ،و سورياأسواء في غزة  ،سالمياإل

سواء    د خوض مواجهة معها،تري  نها ال ، أ بشكل غير مباشرلحركة حماس  وتأكيدها    ،حماس في قطاع غزة
لى تآكل آخر  إ  ،إنما يؤدي ذلك كله  ، حجام عن ضرب أهداف تابعة لها في قطاع غزةأو باإل  ،بالتصريحات 
  من حيث أرادت ترميمها. ،وصورة الردع لديها ،في هيبتها

 ،2019 ديسمبر /في السادس من كانون أول " سرائيل"إطلقت أ ،وفي خطوة أخرى هدفت لترميم الردع
بهدف تعزيز الردع في  ،من قاعدة بلماخيم الجوية في وسط البالد  "،3يريحو "ا من طراز ا بالستي  صاروخ  
  ، تجربة لجهاز الدفع الخاص بالصاروخ ،طالق الصاروخإكان  ،ومن الناحية الفنية .ايران تحديد  إمواجهة 

  ا أو رأس    ا،كبير    امتفجر    ايحمل رأس    وهو  ،دفع الصاروخ خارج الغالف الجوي   على  اوالذي يجب أن يكون قادر  
هو  و   ،كم  2000  يتجاوزن مداه  إ قيل    ،ا قبل سنة ونصفا مشابه  طلقت صاروخ  أقد    " سرائيل"إوكانت    ا.نووي  

هو تقوية الردع الذي   ،ولكن يبقى الهدف األساس  .كبر من طن واحد أوزنه    ،انووي    اقادر على أن يحمل رأس  
  بنشر يرانقيام إ عن  ،سرائيلي واألمريكيفي ظل الحديث اإل ،له انووية عماد  لبالستية وال تشكل الصواريخ ا
بعد ضرب منشآت أرامكو   ،يران، وعن شعور بالثقة متزايد إل"سرائيل"إقادرة على ضرب    ،صواريخ في العراق

 . (2019)بن ييشاي،  من أحد  د دون ر  ،في السعودية
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   كوخافي السنة بخطاب ختام
سنوية لموت رئيس األركان األسبق  في الذكرى ال "،المجتمع والجيش اإلسرائيلي"مر مام مؤتأفي خطاب له 

تحدث  ،25/12/2019في المعهد متعدد المجاالت في هرتسليا بتاريخ  ، الذي ع قد منون ليفكين شاحاكأ
أكد و  ،يرانية في المنطقةحذر من توسع التهديدات اإلحيث  التي تواجه "إسرائيل"، عن التهديدات  افيخكو 

لم تكن تشكل  ،يران سابقاإوأكد أن  ،يرانإمع  ،أو أكثر من محدودة ،أن الجيش يستعد لمواجهة محدودة
تلك الدولة البعيدة وراء  لم تعد  كوخافي إن إيران، وقال .كذلك أصبحت لكنها  "،سرائيلـ "إل اا مباشر  عدو  

تقوم   "،سرائيل"إن ألى إلمح أكما  .ونواجهه ،نما العدو الذي نراه أمامناا  و  ،نووية التي تبني قدراتٍ  ،الجبال
ولى ياد خطر التهديدات في الدائرة األا على ازد مؤكد   ،لى سورياإسلحة من العراق لمنع نقل األ بعملياتٍ 

والفلسطينيون يرابطون في   ،وحزب هللا يرابط في لبنان رابط في سوريا، يالقدس   فيلقف ،"سرائيلـ "إالمحيطة ب
في كل هذه  ،لمواجهة هذه المخاطر ،تقوم بكثير من العمليات السرية "،سرائيل"إن أى لكنه أكد عل . غزة

 (2019)زيتوني،    الدوائر.

واألعداء  وجيا وصلت لمن أسماهم بالمتطرفينلو ن التكن إ  قائال   ،من تطور دقة الصواريخ وحذر كوخافي
و  أ  ،GBSـ حتى تستطيع حجب ال ،وال لدول عظمى ،لصناعات عسكرية نه لم يعد هناك حاجةا  و  األلداء،

ى هذه لعدائها عأ في محاوالتها منع حصول  "سرائيل"إستستمر  ،لذلك. لتحقيق اختراق في مجال السايبر
التزود بالصواريخ التي  في  يران مستمرة  إف  .لى حافة الصدامإ  "سرائيل"إوهو ما يمكن أن يوصل    ،مكانيات اإل

أن الصناعات  . وأكد كوخافيسرائيليالصواريخ تمر من تحت الرادار اإل جزاء من هذهأو  "،رائيلس"إتصل 
لديهم   ،وحزب هللا في لبنان ،القدس في سورياوأن جيش  ،يةسرائيلاإلها نظيرت أكبر من  ،يرانيةالعسكرية اإل

 (2019)زيتوني،   .وصواريخ مضادة للطيران متقدمة"،  طيف" "سبكتروم"حاجبات 

ا  ،وأضاف كوخافي   يران زادت نشاطها وفاعليتها وهجوميتها إأن  ،سياسات الواليات المتحدة والغرب منتقد 
  وبالتالي فال ردع تجاهها، عليها، ودون الرد المالئم ،ال سيما ضد دول الخليج العربية في السنة األخيرة،
  ، مواجهتهافي  لن تستمر    "سرائيل"إال يعني أن    ،ولكن هذا حسب قوله  .زدياد ثقتها بنفسهاوخاصة في ظل ا

  "، سرائيل"إالتي ال تسعى لها    ،مال المواجهةمما يعني زيادة احت  ،كما في السنة الماضية  ،والرد على محاوالتها
 أنها   مع  ،لو وجدت شركاء في هذه المواجهة  ،كانت ستكون سعيدة  "سرائيل"إوأن    كما قال.  ،لكنها تستعد لها

 . يضاأبل في العراق   ،ليس في سوريا فقط ،يران من التمركزإوعليها أن تمنع   قادرة على المواجهة منفردة،
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 معهد هرتسيليا   على منصةكوخافي 

 

 

 يرانية إ صواريخ

لى كمية يورانيوم مخصب  إنها وصلت إ قائال   ،مشروع النووي اليراني في لى التقدم اإلإوتطرق كوخافي 
نها  أوصحيح    أيضا.نها ضاعفت عدد أجهزة الطرد المركزي المسموحة لها  ا  و   ضعفي الكمية المسموحة لها،

لى  إتتأخر اللحظة التي ستنتقل فيها  لكن لن ،رقة مفاوضات مع الغرب ا كو مكانيات حالي  تستخدم هذه اإل
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)زيتوني،   ولهذا الغرض تحتاج عدة أشهر فقط .  مع انعدام رد غربي على ما تقوم به،  ،تركيب سالح نووي 
2019) 

وأن  أي حرب قادمة،في يلي سرائللجيش اإل استكون هدف ،وأضاف كوخافي أن بيوت المواطنين في غزة
 خر خيار. آالحرب ستكون 

 

 حدود غزة

وأن وظيفة   ذا لم يحصل على األمن،إلن يبقى في هذه البالد  "،سرائيلإشعب "لى أن إوأشار كوخافي 
المواطن باألمن، فال يكفي االنتصار في  شعار إوكذلك مهمة  ملقاة على عاتق الجيش، ،تحقيق األمن

مكانية  إهمة الجيش هي جعل العدو ييأس من وم ستقرار،هناك حاجة للشعور باألمن واالنما وا   ،الحرب 
  ، األمن للمستوطنين في الجنوب  توفيروعليه يتم  ،وأكد أن األمن أهم من الشعور باألمن .تحقيق أهدافه

دعمها  مع تأكيده أن هذه هي سياسة الحكومة التي ي  المصريين،بمساعدة    بتخفيقف الحصار عن قطاع غزة
 .(2019)زيتوني،  ت المتوقفة بسبب األزمة السياسيةتطرق كوخافي للميزانياأخير ا، و . الجيش
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      معضلة قطاع غزة
االستراتيجي   "سرائيل"إخيار  " تحت عنوان  ،الباحث في مركز دراسات األمن القومي ،كتب كوبي ميخال

لى تكلفة احتالل قطاع  إ في ميزان الربح والخسارة، وبالنظر    "، أنهظل وجود حماس على قرني المعضلةي  ف
على حدودها    ،عادٍ نفسها مضطرة للتسليم بوجود كيان فلسطيني م    "سرائيل"إتجد    ،سقاط حركة حماسا  و   ،غزة

منظمة  نقذت أكما بالضبط  ،فسها هي من أنقذت حماس من مأزقهاتجد ن ،وفي نفس الوقت  .الجنوبية
  ، لى التصرف ككيان سياسي"، إالحمساوي "فكلما اتجه هذا الكيان  .كما يزعم ،وسلوأالتحرير عبر اتفاق 

وتطوير  ،في مواجهة الكيانات السياسية اتاريخي   " سرائيل. لقد نجحت "إمواجهته "سرائيل"إسيسهل على 
  " سرائيلمحافظة "إف. جوانب من التعاون  ض مع المحافظة على بع مام هذه الكيانات،أقدرتها على الردع 

دارة الحياة في  إيسمح ب  ،وتطوير تعاون اضطراري في المجال المدني  ،مام هذا الكيان المعاديأعلى الردع  
بين الحين   اوعنف   سيشهد أزماتٍ  ، كما يبدو،ن هذا الواقعأ رغم  ،اهو البديل األقل سوء   غزة بشكٍل معقول،

 ( 2019)ميخال،  واآلخر.

في  و  ،شهر األخيرةعضلة في األواجهت قيادة حركة حماس م ،نجازإي أفي غياب  يضيف ميخال أنه
 :، وهيلكنها مترابطة ،مجاالت مختلفة

 واالحتجاجات الشعبية في قطاع غزة.  ،المعيشيو نساني الوضع اإل .1
 . يران ومع مصرإحول العالقة مع  خالفات داخلية .2
 سالمي.ى رأسها حركة الجهاد اإلوعل، ت مسلحة نشطة داخل القطاعجماعا .3
   التي تفرضها على سكان غزة. والعقوبات  ،الصراع مع السلطة الفلسطينية .4
 والحصار الذي يخنق القطاع.  ،االحتالل .5

 من التباهي  بدال    ،لى خيار تبدو فيه كمن يخضع إلمالءات حماسإن تذهب  أ  " سرائيل"إقررت    ،ومن جهتها
وهي دعم   ،لى استراتيجية معاكسةإن ضعف حماس يغري بالذهاب أوصحيح  .رادتها عليهاإرض بف

لن يمأله   ،لكن الفراغ الذي ستتركه حماس بعدها االحتجاجات الشعبية بطرق ذكية، وباستخدام القوة،
 ."رائيلـ "إسا بالنسبة لطرف يكون مريح   ،بالضرورة

  ،نفسها " سرائيل"إوجدت  ،ظرية األمن القوميهة المتباعدة في نبناء  على التوجه القائل بجوالت المواج
غزة من   قطاع عبر تحسين الوضع المعيشي للسكان في ،لى توسيع فترة الهدوء بين الجولتينإمضطرة 
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الذي تتحطم عليه    ،عبر تقوية الجدار الحديدي  ،لتعزيز قوة الردع  ؛والضرب بشدة في الجولة القادمة  ،جهة
 . (2019)ميخال،  اخرى، على حد زعمه، من جهة حماس "عدوانية"

 2020العقيدة األمنية اإلسرائيلية  

 2020وتحديات   العقيدة األمنية والتطورات المتالحقة
هي   ،و النظرية األمنيةأ  ،فإن العقيدة العسكرية ،العقيد ياهوشفط هركيبي  حسب تعريف المؤرخ العسكري 

، وتستخدم  "األمن"والذي يسمى    ،ر عن الواقع كما تراه جهة ماالتي تعب  ،عبارة عن مجموعة من المصطلحات 
فرص كالها، يلإوكيف ينظر  ،هاعيشروف التي يظ لل وفقا ،المصطلحات التي تعكس طبيعة الشعب نفسه

متها لمجموعة مؤسسات  يتم ترج ،وبالتالي تطوير منظومة مصطلحات  ،والعقبات والتحديات  ،تهديدات الو 
تبت  سواء ك    ،وهذه المنظومة من المصطلحات   وتدريب وتأهيل،  ،ساليب قتالأل و ووسائ  ،وتوجهات   ،وهيئات 

 و النظرية األمنية. أ ،عتبر العقيدة األمنيةت   ،كتب لم ت   أم

في   األمريكية األسبق،، وزير الخارجية كيسنجرهنري كتب  ،وعن ضرورة وجود عقيدة أمنية متفق عليها
وستتعارض المقترحات دون أرضية حقيقية    ،ة سنتصرف بعشوائيةفي غياب النظري"  :كتابه "الحاجة لنظرية"

من    بدال    ،ستنزف الموارد في التعرف عليهاوست    ،وسترى كل مشكلة وكأنها جديدة  ، تخذ القرارات بناء  عليهات  
 . (2014)تماري،  "البحث عن حلول لها

 لبقا  وليس ما كتب س 2020عام  دة األمنية هي ما يفعله الجيش على األرضالعقي
وبالتالي لم يتم   ،كوثيقة رسمية من قبل الحكومة اإلسرائيلية ،اكتب العقيدة األمنية اإلسرائيلية يوم  لم ت  

هو أنه لم يتم تحديد  ،والسبب في ذلك. لزامية من قبل القيادة السياسية العلياإاعتمادها، ولم تأخذ صيغة 
باستثناء خطابات   ،1948لدولة بعد حرب منذ قيام ا ،هداف الحروب أ  ال سيما ،األهداف السياسية

ال يعني   ،في وثيقة األمنيةولكن عدم كتابة العقيدة  ورؤساء الحكومات من بعده. ،غوريون   وتصريحات بن
حداث بعد  من خالل النظر في األ  ،طاعوا فهمهااست  ،كاديميينمن السياسيين واأل  ان كثير  إ عدم وجودها، بل  

منية لم  يمكن االدعاء بأن العقيدة األ ،وبالتالي .ساس تمأي أوعلى  ،ضياستطاعوا فهم الما كما ،حدوثها
يتبين أنها  التي كتبها قبل ترك منصبه،  ،1953وعند النظر في وثيقة بن غوريون عام . ايتم تطبيقها يوم  

وجاءت فقط  ،وفقا لما صرح به قادة الجيش عندما قرأوها ،يش حتى ذلك الحينتعبر عما كان يفعله الج
 ما ينفذه العسكريون في الميدان.بين و  ،بين القيادة السياسية ،تعبير عن الوحدة واالنسجاملل
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كتابة العقيدة األمنية، وفعل ذلك  ،سحق مردخايإلدفاع آنذاك احاول وزير  ،1999 و 1998 عاميفي 
حروب لبرت افاعت   ،صبح التقييم وفق النتائجأو  ،ولكن ظلت مجرد محاوالت  ،2003دان مريدور عام 

يمكن الجزم بأن   ،لكن في النهاية .وغير الناجحة مخالفة لها ية،سرائيل اإلمنية الناجحة مطابقة للعقيدة األ
ضاف ي  للعمل كما يرون دون قيود،  ،للقادة السياسيين والعسكريين عطى مجاال  أ  ،عدم كتابة العقيدة األمنية

ا بنفس القدرة على فهم  لم تكن دائم    "،سرائيل"إفي    أن القيادة السياسية   عتقدون بعض الباحثين ين  أ  ذلك،  لىإ
  ، لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست   ،فمثال    .والتوثيق يثبت هذا  ولو كانت موجودة،  ، عقيدة أمنية مكتوبة
  ، 2003عام انتقد تقرير وكذلك . بشكل فظبشدة و  الحكومات  1986عام انتقدت  ،برئاسة دان مريدور

 . (2014)تماري،  هاوال تناقش ،تدرس القضايا األمنيةالتي ال  ،الحكومات 

بعد حرب  جديدة مشكلة ظهرت  ،منيةالعقيدة األدرة الحكومات على فهم لى ما تم اعتباره عدم قإضافة وا  
مكانية التوافق  إمما قلل    لوجي والسياسي في مركبات االئتالف الحكومي،يو يد وهي ازدياد التنوع األ  ،1967

نقاش المستقبل  ألن    حداث بعد حدوثها،صبحت الحكومات تركز على نقاش األفأ وحدة،  على عقيدة أمنية م
كانت تعاني في رؤيتها من ثقوب    هاظهر أنت    ،ونظرة عميقة على الحكومات   .سقاط الحكومةى إلإقد يؤدي  
و  أ  ا اتفاق  عنيال ي، إال أن هذا  منها  للدراسة بدال    ؛ا بخبراء من المستوى المهني استعانت عموم  أنها  سوداء، و 

انية الفهم  مكإصبحت أ  ،وفي ظل تغيرات سريعة تحصل في يوم وليلة بما تقوله المستويات المهنية. االتزام  
 خطر من ذي قبل.أ ،بعد حدوث الحدث 

سس العقيدة "أ بـ  ما سمي ،ركانفي رئاسة األ عهدهعندما كان في آخر  ،1994يهود باراك عام إكتب 
  "، سرائيل"إ وجود  تهدد  ي حرب ال أوأن  ،جماع سياسي على مسائل األمنإجد نه ال يو أوزعم  "،األمنية

  ، ن لكل حرب عقيدتها األمنيةأوهذا يعني  ".عقيدة أمنية فوق سياسية" لذلك اقترح  ، ستكون محط خالف
 من الديمومة.  بدال    ،وهذه نقطة ضعف تترك العقيدة األمنية كحدث   وتنتهي معها،  ،التي تبدأ مع بداية الحرب 

، مجموعة  2000وحتى االنسحاب من لبنان عام    ، 1948  عام   سرائيلية بعد حرب العقيدة األمنية اإلتضمنت  
من خالل تجنيد كل الموارد البشرية والمادية   ،شمولية األمن القومي صاغت  ، التيمن المصطلحات 

ـ ف .مالية من االقتصاد وتجنيد الموارد ال ،مثل تجنيد االحتياط من القوى البشرية ،المطلوبة لحالة الحرب 
لى إوالحرب تهدف    يوجد تهديد للوضع القائم،وال تذهب للحرب ما دام ال    هي دولة الوضع القائم،  "سرائيل"إ

حرب  عقيدة هجومية وليست دفاعية،. ومن هذه المصطلحات، وليس تغيير الوضع القائم ،منع تهديد 
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ضافة إ  ،رض العدوألى  إربة األولى، ثم تنقل الحرب  الض  "سرائيل"إو ضربة استباقية تضرب فيها  أ  ،استباقية
 ."الحسمو  نذاراإلو  ردعال :المثلث غير المقدس" مصطلح لىإ

وما زالت  ،سنة 30وجود ظاهرة استمرت  ، يتبين1982و  1950رشيف الجيش بين عامي أبناء  على 
 ،جل حل المشكالت األمنيةأن وم ،فإنه ذه الظاهرة،له اووفق. على الجيش والحكومة والمجتمع بادية آثارها

ولتحقيق هذا    .1949التي حددت حدودها في هدنة    ،ضافية للدولةإ  راضٍ أيجب ضم    ،وضمان أمن اليهود 
فيقوم الجيش باحتالل مساحات  ،و تأتي وحدهاأ ،لى حرب تبادر هي لهاإتحتاج  "سرائيل"إفإن  ،الهدف
 ."يل سرائ"إلى إثم يتم ضمها  ،ويفرض سيادته عليها  ،كبيرة

  ، ضاعفة مساحة الدولة ضعفينم  يعنينما  ا  و   ،و هوامشأ  تعديل حدودٍ   عنيي  ال  ،و االحتاللأ  ،راضيضم األ
ن الشعار كان في  أوهذا ما يبدو من كميات وثائق ال نهاية لها لدى الجيش، حيث يبدو  .  و اربعةأو ثالثة  أ

مثل   ،لتي يمكن تحقيقها من االحتاللا ،لى المصالح السياسية واالقتصاديةإثم توسع  ،البداية هو األمن
شملت سيناء التي  ،1949ا عن حدود هدنة  بعيد   ،كم  200طماع مسافة  فطالت األ ،ادولي   "سرائيل"إمكانة 

سم خط العواصم عمان  حيث ر   وحتى النفط السعودي مذكور في وثائق الجيش، ،ردن ولبنان والجوالنواأل
حيث   ،1956تم احتالل سيناء عام    ،وبناء  على هذا  ليه.إل  وصو لوالذي كان على الجيش ا  ،دمشق بيروت 

  ، يام الستةوكذلك حرب األ .بيت الحدود وراءالطور وشرم الشيخوتث  ،سقاط نظام عبد الناصرإالهدف  كان
وهو ما تم   ،زالة التهديد الوجودي"، أي إ سرائيل"إمر للجيش بكسر الطوق الخانق حول واحيث كانت األ

غير   ،ديان موشيه دفاعوكان وزير ال .سلحة الجو العربيةأبعد تدمير  ،ألول من الحرب تحقيقه في اليوم ا
حتى احتل كل سيناء   ،لكن الجيش استمر وفق العقيدة المتعارف عليها ،لى السويسإراغب في الوصول 

تكن   لم ،ردنالضفة الغربية تحت سلطة األ أن  وحتى ،رغم أن التهديد قد زال والجوالن والضفة الغربية، 
وحتى سوريا لم تكن ترغب في   ،لسالح الجو المصري ألردن ما حصل ال سيما بعدما رأت اا، ل خطر  تشك

 (2014)تماري،   سرائيلية.وفقا للمصادر اإل ،حرب سببتها مصر

ا تم في حرب وهذا م ،ن تقبلأ ال إوما على الحكومة  ،هداف الحرب أ فالجيش هو من حدد ويحدد  ،ذنإ
حتى   ،والبقاع اللبناني ، وجبل الشيخ السوري  ،حيث تم احتالل الضفة الغربية لقناة السويس ،يضاأ 1973

قامة دولة مارونية حليفة  إالجيش هو من قرر  ، كانيضاأوفي حرب لبنان األولى  .طريق دمشق بيروت 
لتي صاغها ا"، قليميةالوطنية اإل"ـ ب رفطار ما ع  إوذلك في  ، من احتالل مباشر وضمبدال   ،في لبنان

 (2014)تماري،   فايتسمان وشارون.
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وذلك نتيجة لتأثير حرب  ،على مصطلحات تتعلق باألراضي ،ات ينيت العقيدة األمنية منذ بداية الخمسين ب  
وتدمير   ،رض األ  خدمت مصطلحات مثل السيطرة علىحيث است  التي مثلت الصراع على األرض،  ،1948

وتركيع العدو بعد  ،وحسم المعركة عبر احتالل األرض  ،وحدود أمنية وحدود قابلة للدفاع عنها،، قوة العدو
  "، الوقت الراهن"والذي يعني في  ،بالعبرية "بنتايم"درج مصطلح قد و  .غير ذلكو  ،هداف حيوية لهأ احتالل 

قبل   ،الدفاع"، أي الهاغاناه"قائد عصابة  "،يليجلسرائيل "إ استخدمهوهو مصطلح ، شعاٍر آخرإلى إأو 
نسيطر   " بنتايم" ،نستوطن "بنتايم"، والذي قال 1948طين عام لى جيش الدفاع بعد احتالل فلسإتحولها 

 ( 2014)تماري،  .لن ننسحب  "بنتايم"، على األرض 

والوسائل المستخدمة    ،وكيفية تحقيقها  ،تحديد األهداف  مهمةللجيش  تركت    السنين،فالحكومات على مر    ،ذنإ
فإن صياغة عقيدة أمنية من   ،وعليه ".على قد لحافك مد رجليك" تتوسع السياسة  ،وبقدر نجاحه .لتحقيقها

وما يترتب على   ،في زمن الحرب  ،و تقييدهأ ،لغاء دور الجيشإتعني  ،قبل الحكومة والمستويات السياسية
 من نتائج. الحروب 

نها تعيش في عالم  أل ، وال تستطيع أن تمتلك ،لك استراتيجيةتال تم  "سرائيل"إبدو ومع مطلع العام مازالت ت 
و يحاول قادته بين الحين واآلخر كتابة  أ ،ن له استراتيجيةأوحتى الجيش الذي يزعم  .متغير ال ثوابت فيه

بينما في الحقيقة الوضع الراهن متغير،  ،ليكون استراتيجيةنما يحاولون تثبيت الوضع الراهن إ ،استراتيجية
صياغة استراتيجيات ومصطلحات متسقة  في  فإن من ينجحون  ،لذلك .ستراتيجية تتغير بما يتالءم معهواال

دارة إولكن هذا ال يعني قدرتهم على  ،هي مراكز الدراسات والخبراء والمؤسسات األكاديمية ،مع بعضها
وليس النظريات    ،هي ما يحكم سير األشياء  ،واقع والتغيرات اآلنيةال  أن  حيث   ،األرض   و أزمة علىأ  ،حرب 

بينما العسكريون   ،كاديميون يحسنون تطوير نظريات لمواجهة مشاكل حصلت في الماضيفاأل .المكتوبة
لى  إ ،وتحويل المصطلحات النظرية فإن الحل هو دمج المستويين، ،لذلك. قبليةيواجهون مشاكل آنية ومست

 (2014)تماري،  األرض. لغة عملية على

ن العرب والحريديم أوهذا يعني  ،ثقافة المجتمع الصهيوني كله " هيسرائيل"إالعقيدة األمنية في كما أن 
في ظل ازدياد حالة النفور بين هذين المكونين والدولة وال سيما في ظل احزاب كحزب ليبرمان    طارهاإخارج  

  ، حيث أن فالفرد الصهيوني هو ابن المؤسسة العسكرية األمنية هده في الصراع ضدهما.الذي يكرس ج
كل  موجود فيمع العرب  الصراعو  .في االحتياطو أ ،وربما ما زالوا في الخدمة ،ه خدموا في الجيشيوالد 

ونصوص  ،ومكتبات المدارس ،غاني األطفالأ وفي  ،طفالحتى في رياض األ المستويات في المجتمع
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ثقافة  إن ف ،ومن هنا . للمؤسسة األمنية افعلي   افيصبح ابن   ،لى سن التجنيد إلى أن يصل الولد إ ،ألدب ا
، 1948منذ حرب    النساء أيضالى  لى أن التجنيد مفروض عإضافة  إ  أمنية،  ثقافة  هي  2020عام    المجتمع

 نعومة أظفارهم،  ذ عسكرية منوتهيئة األوالد للخدمة ال ،أمهات جنود  والدافع لذلك هو تهيئة األمهات ليكن  
 .اوبالتالي يصبح المجتمع كله مجند  

والزوال وال سيما في ظل نتنياهو الذي يبني مستقبله السياسي على  تعيش هاجس السقوط    "سرائيلبما أن "إو 
عليه قامت مصطلحات مثل و  .ساس العقيدة األمنية قائم على هذاأفإن  ويف االسرائيليين من االبادة،تخ

وفي ظل مجتمع يعيش بحد سيفه   .وعمق استراتيجي وحدود قابلة للحماية، وقلة أمام كثرة، ،يةحرب حتم
أن  لى  إحقائق ال يمكن نقاشها    ،تصبح مصطلحات من هذا النوع  ن،كما يعتقدو   ،ثالثة أجيال  أكثر من   منذ 

ذ ثورة عام  من ،األمن هووأهم هذه المصطلحات  .هميتهأ فقدت بعضها أيحصل العكس، رغم أن التطورات 
ثم بات شعار األمن   على حساب قضايا اجتماعية واقتصادية، اوظل األمن طاغي  . 1948وحرب  1936
  ، حتى المستوطنات تم تبريرها بدعوى أنها تخدم األمن. 1967راضي بعد عام سع واحتالل األللتو  مبررا

وهذا    ،لفلسطينيون مقابل االنسحاب ثمن يدفعه اك  األمن  كما تم اشتراط".  سرائيل"إأكثر من الزعم بأنها أرض  
رض أزعم المستوطنون أن أي ي كما  ."سرائيل"إوليست أرض  ،مصالح ، هي مسألةيعني أن المسألة

، هي فكرة  األرض  إن فكرة االنسحاب منوبالتالي ف ،سيستخدمها الفلسطينيون ضدهم ،بون منهاسينسح 
 (2014)تماري،   قائمة طالما تم تهديد األمن في المقابل.

مثل التتابع بين   بينها، التي تربطوالعالقة  ،مشكلة في المصطلحات المركبة للعقيدة األمنية نفسهاهناك 
بدأ العد التنازلي  ،الردع ضد غزة مثال   فكلما حققت عملية عسكرية .الحسمو  نذاراإلو مصطلحات الردع 

باستثناء األنظمة    ،ا على المدى البعيد والبقاء مردوع    ، ا للتسليممستعد    لن يكون   طرف  ألن أي  للعملية التالية،
 حتى اليوم. و  ،1973عام حرب العربية بعد 

، وربما يمنع تحقيق  أيضامصطلح نسبي ومضلل هو  "،سرائيل"إمنظور  ، ومنمصطلح الحدود اآلمنة
هم من وجود هذه  أ القوة و ، ا بهامعترف افهذه الحدود ليست حدود   .كثر مما يفيدهأويضر األمن  ،تسويات 
الصواريخ من  وفي مواجهة  ،االنتفاضات  مععن عدم جدوى الحدود اآلمنة في التجربة  فضال   ،الحدود 
 (2014)تماري،   .ولبنان ،ومن قطاع غزة ،العراق

لى دعم إبقدر ما يحتاج  ،للكلمةبنى على البعد الجغرافي الذي ال ي   ،كذلك مصطلح العمق االستراتيجي
التي قد ال ينفع معها  ،لى طبيعة بناء القوةإضافة إ وشرعية خارجية وداخلية للعمليات العسكرية، ،خارجي
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ضعاف ما كان أ  ،قد بنى قوة  كان  رغم أن الجيش  ،1973  عام  حيث لم ينفع في حرب   ،العمق االستراتيجي
 .  1967  عام لديه في حرب 

بما يتناسب  ،عادة صياغة مصطلحاتهاإ لى إ ،2020مطلع العام  دة األمنية اإلسرائيليةتحتاج العقي ،ذنإ
 ،ومعارك لحفظ الهدوء ،قليل الكثافة ااستنزافوالذي يشمل  ،مع الوضع االستراتيجي المتطور والمعقد 

ص حجم  بما يقل ،عادة صياغة العالقة بين الجيش والمجتمعإ كما يلزم  .ومواجهات عنيفة قليلة الكثافة
 .(2014)تماري،  ويحافظ على مستوى قدرته على القيام بدوره ،الجيش

 العقيدة األمنية في مواجهة التحديات
  األمنية، وفي حاجة لتطوير دائم لعقيدتها  ،مام تحديات أ تعتبر نفسها "سرائيل"إا زالت م 2020مطلع عام 

حدث أقوى و أع صن  فتشتري وت   ،السابق لمواجهة هذه التحديات، وتمضي في بناء قوتها العسكرية كما في
وهي متغيرة   ،للتهديدات التي تواجهها تتكيف وفقا األمنية، وفي عقيدتها  .سلحة والذخائر والمنظومات األ

تعتمد على   ،سرائيليةة األمنية اإل . فقد كانت العقيد عبر السنين األمنيةلى تطور عقيدتها إوأدت  ،اتاريخي  
الحرب    . كما تعتمد هذه العقيدة علىعداءها عن القيام بمهاجمتهاأ تردع    ،ة مخيفةوالذي يعني بناء قو   ،الردع

جراءات على  إب   )عدو اسرائيل(وقام العدو  ،تآكل  قد   ن الردعأذا شعرت  إالتي تبادر لها    ،الخاطفة  االستباقية
التزود  و أ ،1967يام الستة عام مثل التحركات المصرية التي سبقت حرب األ ذلك، تؤشر على ،األرض 

المفاعل النووي   كل من  مثلما حصل مع  ،كبناء مفاعل نووي   ،سلحة غير تقليديةأو  أ  ،بأسلحة مخلة بالتوازن 
حزب هللا صواريخ  ، واليوم تعتبر اسرائيل انتشار قوات ايرانية في سوريا أو امتالك  السوري المفاعل  و   ،العراقي

نها تواجه صعوبات في كيفية هذه الحرب االستباقية  دقيقة مبررا  لحرب استباقية لتدمير هذه القدرات اال ا
ونتائجها المتوقعة وأهم ذلك عدم قدرة اسرائيل على حسم المعركة او تحديد شكل وتوقيت نهايتها النها ال  

ات والسبعينات، وألن هذه العقيدة تعتمد أيضا على  تحارب جيوشا  نظامية كالجيوش العربية في الستين
الحسم  كما تعتمد هذه العقيدة على    .ويترتب عليه حرب استباقية  ،عداءيكشف نوايا األ   الذي  ،نذار المبكراإل

ما حصل ك  ،نذار المبكرولم تحصل على اإل  ،ذا تجرأ العدو وهاجمهاإ  ،ي حرب دفاعيةالحسم ف  وأ  ،السريع
 ( 2018)مريدور و الدادي،  .1973حرب عام  في 

  "، سرائيلـ "إعتبر التهديد المباشر لالتي كانت ت   ،يدة في مواجهة الجيوش العربية النظامية هذه العقنجحت 
  المباشرصبح التهديد  أعندما    ،، لكنها لم تعد ناجحة1948قامة الدولة عام  إربعة التي تلت  خالل العقود األ
معه العقيدة القديمة،   وهو ما ال ينفع  ،قل من دولةأوكيانات  ،جسام عسكرية غير نظاميةأهو منظمات و 
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وال يمكن حسم   ،وال هي جيوش نظامية يمكن تدميرها في حرب استباقية، ردعفال هي دول ذات سيادة فت  
وهي عدم تشكيل هؤالء    "،سرائيل"إاإليجابية الوحيدة من ناحية  . كل ذلك في ظل  حرب معها في فترة وجيزة

نتيجة انعدام   ،سقوط الدولة بالكاملى لإؤدي و خطر اجتياح بري قد يأ عداء لخطر وجودي واقعي،األ
نها  أال إ ،لغت فكرة العمق الجغرافيأن الصواريخ أ ورغم  .عداء السابقينكما كان مع األ ،العمق الجغرافي
 ،اكثر تعقيد  أمضطرة العتماد استراتيجية دفاعية  ،نفسها "سرائيل"إتجد  ،عليه. و اا وجودي  ال تشكل خطر  

، إلى جانب األرجل الثالثة القديمة،  منيةجل الرابعة للعقيدة األالر     ،جو السابق نحوشتاناعتبرها قائد سالح ال
 . (2018)مريدور والدادي،  المبكر والحسم نذارهي الردع واإلو 

كمضادات الصواريخ ذات  ،سلحة دفاعيةأمنها منظومة  ،ركائز عدة تعتمد العقيدة الدفاعية الجديدة على
    ها:بويعني  ،سرائيليييسميها الجيش اإل كما ،الطبقات المتعددة

 المضادة للصواريخ بعيدة المدى.  ،تطوير منظومتي باتريوت وحيتس  :ولىالطبقة األ .1
 . المضادة للصواريخ متوسطة المدى  ،العصا السحرية ومقالع داوود   يتتطوير منظوم   :الطبقة الثانية .2
والطائرات بدون   ،للصواريخ قصيرة المدىالمضادة  ،منظومة القبة الحديديةتطوير  :الطبقة الثالثة .3

 ( 2019)وزارة الدفاع،  وتعتبر األولى من نوعها في العالم ،طيار وقذائف الهاون 
من قبل رئيس  ،تم تكليف لجنة رسمية برئاسة وزير االستخبارات السابق دان مريدور ،2006وفي عام 
ورغم   .ومالءمتها للتحديات  ،منيةعقيدة األلدراسة ال ؛موفازشاؤول ووزير الدفاع  ،شارون أرئيل  الحكومة

كانت التطور   ،ةقل من دولن مواجهة الكيانات األأ ال إ  ،يرانيمثل النووي اإل  ،القديمة  بقاء عناصر التهديد 
والدفاع    .وليس الصواريخ فقط  ، تشمل التفجيرات والعمليات االستشهادية  ،هم، والتهديدات المنبثقة عن ذلكاأل

حاجة الدون  ،وفي عمق العدو ،وقدرة على تنفيذ ضربات دقيقة واستخبارات ممتازة، ،يالوجو تكنإلى يحتاج 
)وزارة   وعالم السايبر. ،و في العالم االفتراضيأ ،عمليات عسكرية تقليدية  ،يشمل ذلك . كمالتحريك جيوش

 ( 2019الدفاع، 
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 االنقسام الداخلي

   انقسامات متعددة
متعددة اللمشارب  ا  وذلك بسبب   ،ساس من االنقسامات متعددة المستويات واالتجاهات األفي    "سرائيل"إ  تعاني
 تزداد   .نهاية القرن التاسع عشر  في،  منذ بدء االستيطان في فلسطين  ،نيالمستوطن   مجتمع  منها  لَ تشكَ التي  

  . أسباطتشظيها بين أربعة    من  ، حذررئيس الدولة رؤوفين ريفلينلدرجة أن  هذه االنقسامات حدة مع الزمن،  
 .(2019)عواودة، 

من عمق االنقسامات في صفوف   ،حذرت دراسة جديدة صادرة عن جامعة بار إيالن في تل أبيب 
ويعتقد  ة،ديني  ها% أن67أن خلفية االنقسام هي سياسية، فيما يرى  ،% منهم90حيث يرى  ،اإلسرائيليين

دراسة من توتر ربما ينفجر  ال كما حذرت ادة اللحمة الداخلية. أنه باإلمكان استع ،نصف اإلسرائيليين فقط
هو   ،بعد جولتي انتخابات عامة ساخنتينو  ،إلى أن االنقسام بينها ، وأشارت بين مجموعات سكانية مختلفة

 انقسام غير مسبوق بشدته. 

ليهود والعرب بين ا ، هون االنقسام األهمإقالوا  ،% من المشاركين في االستطالع 93وكشفت الدراسة أن 
بين  منهم قالوا إنه    %83  يسار، واليمين و الخلفية سياسية بين  ه على  % منهم إن89الفلسطينيين، فيما قال  

 . شرقيينالغربيين و اليهود ال بين  هأن ،% منهم67علمانيين، بينما يرى المتدينين و ال

أن   ،% من مؤيدي اليسار78حيث يرى  ،ويظهر الشعور باالنقسام لدى اليسار أكثر منه لدى اليمين
مع   ،لى حٍد كبيرإويتطابق اليسار  % فقط من مؤيدي اليمين.46ذلك  سرائيليين منقسمون، فيما يرى اإل
ويرى البروفيسور   .اليهود الشرقيين والمتدينينمع بينما تتطابق نسبة اليمين  ، ليهود الغربيين والعلمانيينا

أن النتيجة    ،في جامعة بار إيالن  "ركز القضائي اليهودي الديموقراطيالم"رئيس    ،اإلسرائيلي شاحر ليفشيتس
وأنهم يرون   ،الذين يعتقدون أنهم منقسمون جدا  ،هي النسبة العالية من اإلسرائيليين  ،األبرز في االستطالع

في ظل  ،من تعمق االنقسامات  "،إسرائيل"وتخشى أوساط المراقبين في  .أن بقدرتهم استعادة لحمتهم 
اهة  بنز  همطعنو  هممع تشكيك وبدعمه ومشاركته، ،و في الشوارعبها أنصار نتنياهالمظاهرات التي يقوم 

 . (2019)عواودة،  جهزة فرض القانون أو  ،القضاء

 ،تحديات عدة  تواجه    " سرائيل"إأن    ، هي حد مظاهر االنقسام االجتماعيأن أ  ،الوزير السابق دان مريدور  يرى 
ال تعتبر مقتل   ،ن فئات اجتماعيةإبل    .سرائيليين للخدمة العسكريةل رفض قطاع كبير من المواطنين اإل مث

https://www.alquds.co.uk/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86/
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مام واجب ألى توحيد الجميع إلذلك دعا مريدور  ،يعنيهم، والمقصود الحريديم حدثا ،الجبهةجندي على 
 . (2018)مريدور والدادي،  الخدمة العسكرية

برز د قو  .67 ـحول حل الدولتين وحدود الالخالف  ،االنقسام بين اليمين واليسار من أسباب كان سابقا، 
صبحت  أ ، ولكن اليوم .سحق رابين على هذه الخلفيةإاألسبق  الحكومة رئيس  اغتيلعندما  ،هذا االنقسام

وضم أجزاء من   ،وتصفية القضية الفلسطينية ،ا المتعلقة بحقوق الفلسطينيين وتحديد   ،القضايا السياسية
ا من اإلجماع  جزء  أصبحت  ن،  حل الدولتي  ورفض   ،، وكذلك شرعية االستيطان1967المناطق المحتلة عام  

والتي   ،ما قالت عضو الكنيست السابق عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي حنين الزعبيك ،الصهيوني
جماع  إهي قضية    ،والعنصرية ضدهم  ،ال أن الموقف من الفلسطينيينإ  ،رغم االنقسامات الداخلية  هأكدت أن

وهو   ،سافربدي وجهه العنصري بشكٍل  فمنهم من ي    .طفي المظهر فق  ،وأن الخالف بينهم  ،وال خالف عليها
مع العلم أن   .وهم اليسار والوسط  ،خفي وجهه العنصري في    "،سرائيل"إومنهم من يخاف على صورة    ،اليمين

نتائج االنتخابات   ،ويدل على ذلك  .وهي في تزايد منذ انتفاضة األقصى  ،هي أغلبية يمينية  ،األغلبية العظمى
 . (2019)عياش، إذا استثنينا العرب  ال سيما ،ك الحينالمتعاقبة منذ ذل

  ، االنتخابات   إلعادةواالضطرار    ،السبب األول لعدم تشكيل حكومة  ،وبينما شكل االنقسام بين اليمين واليسار
،  ينية دينية بقيادة نتنياهووهو الذي منع تشكيل حكومة يم ،ن السبب الثاني هو االنقسام الديني العلمانيفإ

الجلوس في حكومة واحدة   ،اليميني العلماني  "،سرائيل بيتنا"إهو رفض حزب    ،الوحيد والمباشر لذلكوالسبب  
 مع األحزاب الدينية. 

 ينتدينمالتعليم بسبب التراجع 
مع    تدخل األحزاب الدينية فيها،  ا أكثر نحوتوجه    ، في السنوات األخيرة  "سرائيل"إ شهدت منظومة التعليم في  

 الديني،  "البيت اليهودي"زعيم حزب    ،ت يمثل الوزير السابق نفتالي بين   ن هذه األحزاب،موجود وزراء تعليم  
، تم في عهده،   . على حساب العلوم والفلسفةبشكل متزايد، و المحتوى الديني لمواد التعليم    أدَخلَ والذي   فمثال 

ي  تال ،لوجيا الري و نتكمن  ، بدال  صالة االستسقاء ، موضوعثالث االبتدائيكتاب العلوم للصف التضمين 
   " فيها.سرائيل"إبرعت 

خرجت   ،بوجوده على رأس منظومة  ، وذلكقلق العلمانيين أكثري    ،رافي بيرتس  الحاخامولكن الوزير الحالي   
عن  سابقا  ر  عب    ،بيرتس نفسه  فالحاخام   .وحصلوا على جوائز دولية  ،مراتب عالمية  افي السابق علماء تبوؤو 
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فقال في محاضرة   ،دما كان يقود مدرسة دينية لتأهيل الشباب للخدمة العسكريةعن ،رفضه للتعليم المادي
 "،مثل حركة النهضة والتحرر  ،شياء أخرى أحصلت    ة،لتورا بعد نزول اسنة    2000لألسف خالل  "مسجلة:  
 ( 2019)عميران،  . بالشيء السيء ،العلمية العالميةالنهضة  واصفا

في امتحانات التقييم    "إسرائيل"عن تراجع    ،"OECD"   شفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الدوليةكلقد  
هو امتحان تقوم به منظمة التعاون االقتصادي  "بيزا"في الرياضيات والقراءة والعلوم. وامتحان  "،البيزا"

 ،الذين يتعلمون في المدارس  ،اعام    16- 15الشريحة العمرية    منلفحص مستوى الطالب    الدولية، والتنمية
ال  ،والرياضيات والعلومالقراءة  ، هيواألطر التعليمية األخرى. ويفحص االمتحان باألساس ثالثة مواضيع

. 2018 عام، وفي المرة األخيرة 2002ألول مرة في االمتحان عام  "إسرائيل"اشتركت قد و  .سيما الفيزياء
المتقدمة في   ،من بين الدول العشر إدراجها لم يتم  "،رائيلإس"وفي كل االمتحانات التي شاركت فيها 

هذه االمتحانات ال تشمل طالب  ، وأن هذه  المدارس الدينية  تشملمع العلم أن النتائج لم    .المجاالت الثالث 
قد أكثر مما تعكسه النتائج. و  ،بشكل عام "إسرائيل" ا على تدهور التعليم في مؤشر   يعطي، مما قد المدارس
ن الطالب في % م34تشير إلى أن  "،البيزا"أن نتائج امتحان  ،اإلسرائيلية "ذي ماركر"حيفة بينت ص

في امتحان   "إسرائيل" م نيت بهأن التراجع الذي و سيصعب عليهم االندماج في سوق العمل،  "،إسرائيل"
 (2019)القدس العربي،  .ا في فترة وزير التربية والتعليم السابق نفتالي بينيت كان تحديد   "،البيزا"

تدل على تراجع كبير للتعليم في   ،إلى أن نتائج االمتحان ،إيلي -ويشير المحلل االقتصادي آفي بار
لذين رسبوا في  ال أن نسبة اإ %، 48بنسبة  2012فرغم أن ميزانية التعليم ارتفعت منذ عام  ".إسرائيل"

وهذه   ،%22حيث وصلت إلى    ،اقياسي  ا  سجلت رقم    ،القراءة  /العلوم واللغةو   الرياضيات   ،االمتحانات الثالث 
 .وال يدرسون العلوم والرياضيات   ،ال  الذين ال يشاركون في االمتحانات أص  ،النسبة ال تشمل الطالب الحريديم

إلى " إسرائيل"وصل تدريج في العلوم %، و 34ارتفعت إلى  ،نسبة الراسبين في الرياضيات حتى أن 
يم  وزير التعل  إلى أن بينيت  ،إيلي -ازدادت. ويشير بار لحضيض، فضال عن أن الفجوات بين الطالب ا

 (2019)القدس العربي،  هو المسؤول عن الفشل في جهاز التعليم. ،السابق

هو   "،بيزا" امتحان ، إن فشل طالب إسرائيل في 4/12/2019في افتتاحيتها يوم  “هآرتس”وقالت صحيفة 
  الوزارة.  سياسةفي  اا فوري  فرض تغيير  مما يفي خطورتها، ال سابقة لها  ،إشارة تحذير لوزارة التربية والتعليم

ثة اجتماعية واقتصادية،  إلى كار   "إسرائيل"يقودون    ،التعليم و فإن وزراء التربية    ،وأكدت أنه من دون تغيير كهذا
وقالت الصحيفة   .أي اهتمام في هذا المجال ،حكومة خالل العقد األخيرظهر رئيس الفي الوقت الذي لم ي  
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رفض الطالب   ،التذكير بأن نتائج االختبار ت ظهر صورة جزئية، فبطلب من الحاخامات   ،أيضان من المهم  إ
 ( 2019)القدس العربي،    .يرأخطر بكث  افإن الوضع فعلي    ،على ذلك  الحريديم المشاركة في االمتحان، وبناء  

لغاء منظومة  إب  ،صال  أ ممن يعارضون التعليم الديني    اتحديد    ،سرائيلياليسار اإل  "، طالب بيزا"ثر تقرير  إعلى  
 ،على المستوى الدولي  "سرائيل"إـ لوها المسؤولية عن هذا الخزي لوحم   ،التعليم الديني الحكومي من أساسها

سفل سلم الطالب على  أفي  " سرائيل"إدهم الحاد لوجود الطالب العرب في لى انتقا إضافة إ .سموهأكما 
)كشتي،   الجانب الديني في خلفية المشكلة لىإضافة إ ،عنصري ال الجانب لى إمما يشير  ،مستوى العالم

2019). 

دنى سلم الدول المتقدمة أفي    "،اب شعب الكت"والد لدى  فاأل  ،الجهاز التعليمي في الحضيض الخالصة هي أن  
ورواتب    ،األخرى   مقارنة مع الدول  ،االطالب في الصف الواحد كبير جد    وعدد   من حيث تحصيلهم العلمي،

والسعي نحو    نجليزية،لعلوم واللغة اإل امعلمي  في عدد  مع نقص    ،المعلمين ليست مغرية للتقدم لهذه الوظيفة
)شفك ليسك، لصالح المركز    ،في الميزانيات   لريفلى التمييز ضد اإضافة  إ،  والد العلمانيينبين ألتدين  انشر  

2019). 

 2020لعام توقعات 
فضل من  ألن تكون  السنة القادمة، المتوقع أنمن  ،على ما تقدم من عناوين في المجاالت المختلفة بناء  

 . ية واالقتصاديةواالجتماع  ،لعسكريةالسياسية وا ،في كل المجاالت   ابل ستشهد تراجع   ،سابقاتها
لالستمرار والتصاعد مع انتهاء المهلة  امرشح   ازمة وانسداد  أالذي يشهد  ،فعلى الصعيد السياسي الداخلي

، لى انتخابات ثالثة خالل أقل من سنةإالذهاب قرار و ، 22الـ وحل الكنيست  حكومة،الالقانونية لتشكيل 
تختلف هذه الجولة من االنتخابات عن   ال  ح أنلذلك فمن المرجوالناخبين،  حزاب األو  ينمرشحال بنفس

اليمين  وأهمها بين ما زالت مستمرة،فاالنقسامات  .من الحياة السياسيةحتى لو خرج نتنياهو  ، سابقتيها
والذي أصبح    ، غدور ليبرمانيفأاني بزعامة  اليميني العلم  "، سرائيل بيتنا"إب  حز ف  .الديني والعلمانيواليسار، و 

ال  إ  ،الجلوس في حكومة واحدة مع األحزاب الدينية )الحريديم( ، يرفض حلبة السياسيةبيضة القبان في ال
 يرفض الجلوس مع اليسار في حكومة تعتمد على أصوات كما ، ال يستطيعون تقديمهابتقديمهم تنازالت 

نماالعرب  )ازوالي، شومفلبي، و   اا خامس  ياهم طابور  إ امعتبر   ،سرائيلية عنهميسعى لنزع المواطنة اإل ، وا 
 . (2019لوكاش، 
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فاالنتخابات    ،لذلك.  من يتحمل مسؤولية هذا الوضع  حولمنقسمون    ،أن الجمهور كما األحزاب هي  المشكلة  
ن التشاؤم عند بعض  إ بل  أفضل، وانتخاب بديل ،ال تعني بالضرورة عقاب المسؤولين عن هذا الحال

بل   ،أن االنتخابات لن تغير النتيجةبلى القول إوصل  ،برموفيتشإمنون ألكبير عالمي امثل اإل ،الخبراء
أول مرة يحكم فيها    هي  فهذه  .سرائيليةوبالديموقراطية اإل  ،بالنظام السياسي  ،الضعيفة أصال    ،ستضعف الثقة

 بالفساد.  ماهَ وينتهي مت   ،ألكثر من عشر سنوات   حكومةرئيس 
التي   "،بيض أأزرق " ةكتل ، أيالمعسكر المنافس لليمين إلى يضا لت أوصت ا فاالنقسام ، من ناحية ثانية

  ا أن تكون فليس مستبعد   ،لذلك .في داخلهاحيث تعاني هذه الكتلة من تباينات  ،أحزاب ثالثة تتشكل من 
 .(2019)ابرموفيتش،  ابات رابعة في الصيف القادم أيضاانتخ هناك

فقد كتب الخبير في الشؤون العسكرية . سوأأيحذر الخبراء من ظروف  ،األمني والعسكري  وعلى الصعيد
أن يحصل  دون    ،في اليوم الواحد   صاروخ  1200ليست جاهزة لتلقي    "سرائيل"إأن    ،شاييواألمنية رون بن ي 

واجهة شاملة  فيه م حصليقترب اليوم الذي ست  ،لتقديرات المؤسسة األمنية  فوفقا. انهيار في أجهزة الدولة
العدد الكبير   إضافة إلىف. ثمنا باهظا "سرائيل"إ هافي  ستدفعالتي و  ،وحزب هللا وحماس ،يران وأذرعهاإمع 

والجيش ينتظر   بينما لن تكون الجبهة الداخلية جاهزة، ،ستتعطل الكهرباء والمياه والمواصالت  ،من القتلى
 ات.كي تقرر له موازن ،نها قريبةأال يبدو  ،حكومة جديدة

و، والشلل في يراني المفاجئ على منشآت أرامك: الهجوم اإل أمورتمثل بعدة توالمؤشرات على الخطورة 
 ،بو العطا، حيث تم تعطيل المدارسأ سالمي على اغتيال بسبب رد الجهاد اإل ؛سرائيليةالجبهة الداخلية اإل

والمدة  ، والجبهات أوسع ، بركأفكيف سيكون الحال والهجوم  ،جهزة الدولة عن أداء وظائفهاأوتعطلت 
 . (2019)بن ييشاي ر.،   برموفيتشأ! يتساءل ؟أطول

تحدث    ،شهرأقبل    "بين هقتبيم"قد كتب مقاال في المجلة العسكرية    ،وكان قائد الجبهة الداخلية تامير ييدعي
ما قاله بن   هذا المقال يعزز .سرائيليةفاعات اإلالد لى اختراق إمن صواريخ تهدف  "سرائيل"إفيه عما يهدد 

يمكن   ،ولكن أي تصعيد قد يحصل ، شاملة ايبادر أحد لهجوم شامل يشعل حرب   أن يستبعد الذي  ،يشايي
لن تتعطل الحياة المدنية فقط تحت    ،وفي حرب كهذه.  لى حرب شاملة كهذهإلى تدهور األوضاع  إن يؤدي  أ

وصحيح    .ماكن القتالألى  إقدرة الجيش على نقل قواته ومعداته  أيضا    تتعطل  نماا  و   ،هذا العدد من الصواريخ
خيرة مع الجهاد وفي الجولة األ  ،ال أنهإ   ،يشاييكما يقول بن    ، فضل دفاعات جوية في العالمأ  "سرائيلـ "إن لأ

أو   ،سواء من البشر ،ستصيب أهدافها ،% من الصواريخ15قل نسبة األ ثبت أن هناك على ،سالمياإل
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مكانيات قد ا  وأسلحة و  ،ت قد تحصل خالل السنة القادمةآ، وهذا دون الحديث عن مفاجالمرافق الحيوية
 .(2019)بن ييشاي ر.،    يشايي كما يقول بن    ،لم نعلم عنها بعد   ،يرانيون وحزب هللا في الحرب يستخدمها اإل 

دون وجود حكومة منتخبة، ومع استمرار هذه  و  ،يناريوهات حتمل هذه السعند الحديث عن وضع أمني يَ 
لتحصين الجبهة  ال  و   ،وال خطط لتطوير الدفاعات   ،فال ميزانيات   .تصبح األمور أصعب   ،الحالة من االنسداد 

ومقالع   ،التي تشمل القبة الحديدية ،ير الدفاعات الجويةوالتي تتطلب تطو  ،الداخلية ضد هذه المخاطر
وأكبر  ،ولن تكفي مع صواريخ أكثر دقة ،لتي ال تكفي بوضعها الحاليوا ، 3يتس وح، 2وحيتس ،داوود 
 .(2019)بن ييشاي ر.،  لعدم وجود حكومة  ،وفرةتلى ميزانيات كبيرة غير مإوكل هذا يحتاج  .احجم  

  ،رية هائلة على تجمعات سكانيةالتي تعني قوة نا ، الستخدام نظرية الضاحية ايتطلب هذا الوضع استعداد  
األمر الذي  ،و سورياأ ، و لبنانأ ،سواء في غزة ،لغزو بري  ااستعداد  كما يتطلب  .اا وقانوني  مالي  وهي مكلفة 

دون الحديث عن تحصين    ،صابة شرايين المواصالت ا  و   ،بسبب كثافة الصواريخ  ،قد تواجهه صعوبات كبيرة
كثر من ثلث أذا علمنا أن  إ  ةصاخ  ،ا المالجئ والمنازل والمؤسسات ال سيم  ضد الصواريخ،  الجبهة الداخلية

ليه عند  إن يلجأوا أيمكن  ،ريخمن الصوا أال يوجد لهم ملج ،كم من قطاع غزة 40السكان في محيط 
زيد مدة الهروب منها من الصواريخ ال ت  ان كثير  أمع العلم  ،قل من دقيقتينأفي  ،نذارصافرات اإلسماعهم 

ال   ،كثر من نصف السكان عامةأوالخالصة أن  . صال  ألهم  غلبية سكان الشمال ال ملجأ أ و  ،ثانية 15عن 
 ئ،الغذاء والدواء في حالة الطوار   وعند الحديث عن حاجات الناس من.  الصواريخا ضد  ا محصن  يملكون مكان  

نتظام بعملها تحت  لن تستطيع اال  ، ن السلطات المحلية نفسهاأذا علمنا  إكثر قسوة، ال سيما  أتصبح الصورة  
 ،نقاذ إلجهزة الدفاع المدني واأن  إف  ،لى ذلكإ  ةفاض. إ2006في حرب لبنان الثانية عام    كما حصل  ،القصف

ال سيما   ،ونقص في تأهيل الطواقم ،تعاني من نقص حاد في المعدات  ،2018لتقرير مراقب الدولة  وفقا
   .االحتياط
تصل  لن    ،كما يقول بن ييشاي  ،وربما  .زمة السياسيةب األمنية بسبضاعت سنة على المؤسسة األ  ،اوختام  

 . بعد الحرب القادمة بسبب المأزق السياسيإال    ،التي طلبها سالح الجو  ،الجديدة  F15  و  F35ـ  طائرات ال
مما يعني اعتماد  ،التي يحتاجها الجيش ،ونفس األمر بالنسبة للرادارات ومنظومات اعتراض الصواريخ

وصولها في الوقت   "سرائيل"إالتي تأمل    ،من صواريخ ورادارات   هبما تحمل  ،مريكيةارج األعلى البو   "سرائيل"إ
حتى لو   ،ي حكومةأي بتحقيق احتياجات الجيش من قبل لذلك طالب بن ييشانفسها. المناسب لتدافع عن  

  ، تخبةترك قرار حرب استباقية للحكومة المن. كما طالب بمر الصعب وهو األ  ،عمال أ كانت حكومة تصريف  
 . (2019)بن ييشاي ر.،  كارثة في جبهتها الداخلية "سرائيل"إلتجنيب 
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وانعدام   ،التأثيرات السلبية لتكرار االنتخابات، والجمود السياسي  ، فإضافة إلىيضاأ  قتصاديوعلى الصعيد اال
  ، مكن أن تحصليي مواجهة شاملة  فة االقتصادية ألاألكبر هو التكل  يبقى التهديد   ،موازنات الخطط و الدارة و اإل

سالمي مع الجهاد اإل ،على تجربة تصعيد استمر يومين فقط اقياس   "، وذلكسرائيل"إفي  اوتشل الحياة تمام  
لكنها قد  ،مفاجئة بالضرورة اولن تكون حرب   ،و يومينأ امواجهة شاملة لن تدوم يوم   .وحده في قطاع غزة

اقتصادية    وتكلفه كلفة   ،اتمام   تشل االقتصاد  ،طويلة ومؤلمة ،لى حرب شاملةإود ن تصعيد محد م تتطور 
 . (2019)بن ييشاي ر.،  باهظة

وفجوات بين   ،من معدالت فقر عالية ،وعند الحديث عن أزمات اقتصادية موروثة من العام الماضي
على   اوديون يتحملها السكان شهري   ،وازدياد الضغط عليها ،صحيةع الخدمات الوتراج   ،غنياء والفقراءاأل

 ."سرائيلـ "إل خيرب نبئ يال  ة،قتصاديمن الناحية االفإن العام الجديد  مصروفاتهم،
فاقم من االنقسامات  زمة السياسية ت  األألن  ،وضاع ليست مبشرةفاأل ،جتماعي والتعليميوعلى الصعيد اال

االنقسام الحاد بين اليمين   . كما أنساسيةالتشكيك بمؤسسات الدولة األ لىإحتى وصلت  ،االجتماعية
 ،تزداد حدته ،في ظل استقطاب سياسيو وبين العلمانيين والمتدينين من جهة أخرى،  ،واليسار من جهة
  ،عالمل اإلبل وعلى وسائ  ،على مخالفيهم من اليسار  ،اا ومادي  شفهي    ،اهير معسكر اليمينلدرجة اعتداء جم

على   اي  ق قضائالحَ الم   الحكومة،لرئيس  اتعصب  كل ذلك  ،جهزة فرض القانون أو   ،منيةجهزة األواأل ،لقضاءوا
 جرائم فساد.

  عليها،   ويزداد التأثير السلبي   .سباب اجتماعية وسياسيةألها  لى تراجعإالتقارير    ، فتشيروأما منظومة التعليم
 الموازنات. ،نقص و أ ،ومع قلة ،زمةمع تعمق األ

ا  داخلي   "سرائيل"إ تواجهها ،هو عام تحديات غير مسبوقة ،وعلى كل المستويات  ،2020فإن عام  ،ليهوع
 ا.جتماعي  اا و تصادي  اقو  ،اوأمني   ، اوعسكري  سياسي ا،  ،اوخارجي  
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 المصادر
ن نكــــــرر فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة مــــــا أال يمكــــــن  "نتنيــــــاهو:(. 2019, 11 ,11ريــــــك بانــــــدر. )إ .1

. تـــــم ي افشــــار لحـــــزور بيهــــودا فشـــــمرون عــــل مـــــا شعســــينو بعـــــزا(أ اهو:)نتنـيــــ  فعلنــــاه فـــــي غــــزة
-https://www.maariv.co.il/news/politics/Articleاالســــــــــــــــترداد مــــــــــــــــن معــــــــــــــــاريف: 

728870 

ــختر. )إ .2 ــرائيل شــــ ــيكون ـيـــــ بين(. 2019, 11 ,25ســــ ــمال ســــ ــي الشــــ ــا فــــ ــعى لقتلنــــ ــن يســــ ت: مــــ
ــا دقي ــينو بتـســــــــ قاردنـــــــ ــمبكش ات نفشـــــــ ــالنوتهيي-فون )بينت:ميشـــــــ ــدويكت( هتغوباشـــــــ ــم مـــــــ . تـــــــ

-https://pintelاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: 
net.co.il/2019/11/25/%D7%91%D7%A0%D7%98-

%D7%B4%D7%9E%D7%99-
%D7%A9%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9-

%D7%90%D7%AA-
%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%A0%D7%95-
%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F-

%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-
%D7%A9%D7%9C/ 

القــــــرار بتقــــــديم الئحـــــــة اتهــــــام ضــــــد نتنيــــــاهو صـــــــعدت (. 2019, 11 ,22آســــــف اونــــــي. ) .3
ــاد لكــــــوتروت  ــالم )ههحلتــــــاه لهجــــــيش كتــــــاب ايشــــــوم نيغــــــد نتنيــــــاهو تيفســــ للعنــــــاوين فــــــي العــــ

. تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبس: بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالم (
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001308213 

ــومفلبي. أ .4 ــيال شـــــــ ــة :2020(. 2019, 10 ,24)طـــــــ ــه دولـــــــ ــي تواجـــــــ ــدات التـــــــ ــذه التهديـــــــ  هـــــــ
ــدينات اســــــــرائيل(2020) ســــــــرائيلإ ــديعوت :ايلــــــــي هأيوميمعــــــــل مــــــ ــترداد مــــــــن يــــــ ــم االســــــ . تــــــ

ــوت:  -https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lأحرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5612559,00.html 
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ــرة. ) .5 غـــــــــانتس  ت اإلســـــــــرائيلية: تقـــــــــدمالنتـــــــــائج النهائيـــــــــة لالنتخابــــــــا(. 2019, 9 ,25الجزيــــــ
. تـــــــــــــــــــــــم االســـــــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــــن الجزيـــــــــــــــــــــــرة: علـــــــــــــــــــــــى نتنيـــــــــــــــــــــــاهو بمقعـــــــــــــــــــــــد واحـــــــــــــــــــــــد 

http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%
86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9
%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8
%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8
%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9- 

ــائج امتحـــــان “بيـــــزا”: وضـــــع (. 2019, 12 ,10القـــــدس العربـــــي. ) .6 تقريـــــر “مـــــدار” حـــــول نتـــ
ــترداد مــــــــــــــــن القــــــــــــــــدس العربــــــــــــــــي: التعلــــــــــــــــيم فــــــــــــــــي إســــــــــــــــرائيل مأســــــــــــــــاوي  . تــــــــــــــــم االســــــــــــــ

https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%
8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-

%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-

%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D8%A7-

%D9%88%D8%B6%D8%B9/ 

ــون أ .7 ــوفيتش. )أمنــــ ــل:(. 2019, 12 ,12برمــــ ــذهب ليت تحليــــ ــا ال نــــ ــة انتخابــــــات إنــــ  لــــــى جولــــ
ــة فـــــي تموز.لســــــت واث ــنوت:هلفاي شــــــال نقارابعـــ ــروت ربيعي.لــــــو )فرشـــ ــولي لســــــبب بحيـــ ليخبيـــ

-https://www.mako.co.il/news. تـــــــــــــــــــم االســـــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــاكو: بتـــــــــــــــــــوح(
columns/2019_q4/Article-c132a3f4166fe61026.htm 
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 علـــــــــيم الـــــــــديني الحكـــــــــوميآن األوان لتفكيـــــــــك جهـــــــــاز الت(. 2019, 12 ,10ور كشـــــــــتي. )أ .8
ــي( ــك ات هحنـــــــــوخ رمملختـــــــــي دتــــــ ــع هزمـــــــــان لفريــــــ اد مـــــــــن هـــــــــآرتس: . تـــــــــم االســــــــترد )هغيــــــ

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8254703 

ســــــــــرائيل: يعــــــــــززون دفاعــــــــــات المنشــــــــــآت النوويــــــــــة إ(. 2018, 9 ,20يخنــــــــــر. )أيتامــــــــــار إ .9
تــــــري هغــــــرعين عقــــــب ايــــــومي محــــــزكيم لــــــت هاغانــــــاة ا يران.)يســــــرئيل:إعقــــــاب تهديــــــدات بأ

. تــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االســــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــديعوت أحرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت: ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــران(
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5354301,00.html 

دعـــــــم اعتـــــــراف بدولـــــــة  مبـــــــادرة فـــــــي االتحـــــــاد األوروبـــــــي:(. 2019, 12 ,8بـــــــاراك رابيـــــــد. ) .10
. تـــــم االســـــترداد مـــــن فلســـــطينيت(فلســـــطينية )يوزمـــــاه بـــــإيحود هأوروبي:كيـــــدوم هكـــــراه بمـــــدينا 

ــارأ -https://13news.co.il/item/news/politics/state: 13خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
policy/eu-recognition-955628/ 

ــالب:(. 2019, 12 ,10بيلـــــي فرنكــــــل. ) .11 مــــــن اقتصــــــاد البيــــــوت فــــــي  %42 دولــــــة فــــــي الســـ
ــالب إ ــي الســـ ــرائيل فـــ ــت: ســـ ــديناه بأوفردرافـــ ــوس(42)مـــ ــرئيل بمينـــ ــكي هبيـــــت بيســـ ــم %ممشـــ . تـــ

رداد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديعوت أحرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت: االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5640476,00.html 

 خـــــــــــــالل ســـــــــــــنة، الصـــــــــــــورة الســـــــــــــلبية لنتنيـــــــــــــاهو(. 2019, 12 ,29م لفنســـــــــــــون. )حـــــــــــــايي .12
ــى بابهــــــــا ــية علــــــ ــعة السياســــــ ــب القصــــــ ــت بقلــــــ ــاتيف( نجحــــــ ــليح  )النيغــــــ ــناه ،هتســــــ ــوخ شــــــ )بتــــــ

ــل ف ــراه هبوليتــــت عــ ــوخ ات هكعــ ــي لهفــ ــل بيبــ ــاتيف شــ ــا(هنغــ ــآرتس: يهــ ــن هــ ــترداد مــ ــم االســ . تــ
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-

MAGAZINE-1.8319427 

العالقـــــــات التركيـــــــة اإلســـــــرائيلية بعـــــــد االتفـــــــاق مـــــــع (. 2019, 12 ,23وروتـــــــش. )أحيـــــــدر  .13
ناضــــــــــــــــــــــــــــــــــــول: . تــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االســــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن األليبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )تحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل(

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8
A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%
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D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8

%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8

%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9 

ســـــــــرائيل تقريـــــــــر اللجنـــــــــة إلمنيـــــــــة ألالعقيـــــــــدة ا(. 2018, 8دان مريـــــــــدور، ورون الـــــــــدادي. ) .14
فيســـــــات هبيتحـــــــون شـــــــل منيـــــــة )لجنـــــــة مريـــــــدور( ودراســـــــته بعـــــــد عقـــــــد )تلبلـــــــورة العقيـــــــدة األ

يســــــــــرائيل هفعيــــــــــداه لغيبــــــــــوش تفيســــــــــات هبيتحــــــــــون )فعيــــــــــدات مريــــــــــدور(وبحينتو بحلــــــــــوف 
مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــومي: . تـــــــــــــــــــــم االســـــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــن مركـــــــــــــــــــــز دراســـــــــــــــــــــات األعســـــــــــــــــــــور(

http://www.inss.org.il/he/publication/t-security-sisrael-of-
formulation-on-report-committee-the-committee-meridor-

concept-security-the-later-years-t/ 

ــا.  /ســــــرائيليةمنيــــــة اإل(. العقيــــــدة األ2014دب تمــــــاري. ) .15 ــيلياتعريفــــــات ومزايــــ  مــــــؤتمر هرتســــ
بيـــــــب: معهـــــــد السياســـــــات أ(. تـــــــل 10-1)الصـــــــفحات  منيـــــــة اإلســـــــرائيليةلبلـــــــورة العقيـــــــدة األ

 واالستراتيجية.

لمحــــــــور نجـــــــاز إ االنســـــــحاب األمريكـــــــي مــــــــن ســـــــوريا:(. 2019, 10 ,7دورون فســـــــكين. ) .16
-تهــــــران-)هنســــــيغاه هأمريكانيــــــت مسوريا:هيســــــيغ لتســــــير موســــــفا نقــــــرةأ-طهــــــران -موســــــكو

. تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كلكليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: انكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا(
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-

3771643,00.html 

. تــــــــم االســــــــترداد مــــــــن بــــــــو العطــــــــاأمــــــــا وراء اغتيــــــــال (. 2019, 11 ,18رامــــــــي حيــــــــدر. ) .17
 /https://alassas.net/4426العساس: 
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ــك. ) .18 ــا شـــــــــفك ليســـــــ ــى اللحظـــــــــةإ(. 2019, 12 ,17ربكـــــــ ــة حتـــــــ ــازات رئـــــــــيس الحكومـــــــ  نجـــــــ
: 1تـــــــــــــم االســـــــــــــترداد مـــــــــــــن نيـــــــــــــوز .)هيســـــــــــــجي روش هممشـــــــــــــاله نخـــــــــــــون لشـــــــــــــاعاه زو(

https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-138118-00.html 

كــــــي يقــــــرر مســــــتقبله لقــــــد آن أوان اليســــــار اإلســــــرائيلي (. 2019, 12 ,26رفيــــــت هخــــــت. ) .19
م يتجـــــــــدد أم ينتهـــــــــي )لهتأحد،لهتحـــــــــدش او لحـــــــــدول:هجيعا شـــــــــاعتو شـــــــــل أ :هـــــــــل يتحـــــــــد،

. تـــــــــــــم االســـــــــــــترداد مـــــــــــــن هـــــــــــــآرتس: هســـــــــــــمول هيســـــــــــــرئيلي لهخريـــــــــــــع لجبـــــــــــــي عتيـــــــــــــدو(
https://www.haaretz.co.il/news/elections/MAGAZINE-

1.8317652 

ــت. ) .20 ــر نـــ ــحة:(. 2019, 12 ,11روتـــ ضـــــافية هــــــي بــــــات اإل"االنتخا مــــــدير عـــــام وزارة الصـــ
)منكـــــــــــال مســـــــــــراد هبرئوت:"معريخـــــــــــت هبحيـــــــــــروت  مأســـــــــــاة مخيفـــــــــــة للجهـــــــــــاز الصـــــــــــحي"

. تــــــم االســــــترداد مــــــن روتــــــر نــــــت: ئــــــوت"(هنوســــــيفت هــــــي تراجيــــــديا نورائيــــــت لمعرخــــــت هبر 
https://rotter.net/forum/scoops1/590859.shtml?utm_source=ro

tter.net&utm_medium=mivzakside 

ــنا مســــــتعدين  ســــــرائيل:إنــــــذار مبكــــــر لدولــــــة إ (.2019, 11 ,29بــــــن ييشــــــاي. ) 2رون  .21 لســــ
رئيل:انحنو )كريئـــــاة هشـــــخماه لمـــــدينات يـســــ  صـــــاروخ فـــــي اليـــــوم والنهيـــــار وظيفـــــي 1200ـ ـلــــ 

. تــــــــم االســــــــترداد مــــــــن يــــــــديعوت تيلــــــــيم بيــــــــوم ولكريســــــــاه تفكوديــــــــت( 1200لــــــــو مــــــــوخنيم ل
ــوت: أ -https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lحرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5633399,00.html 

تعزيـــــــــز للـــــــــردع ضـــــــــد  -طـــــــــالق مـــــــــن بلمـــــــــاخيمإلا(. 2019, 12 ,6رون بـــــــــن ييشـــــــــاي. ) .22
ــيغور  يرانـــــــياإلالنـــــــووي  ــاخيم)هشـــــ ــايراني-مبلمـــــ ــاه مـــــــول هغـــــــرعين هـــــ ــم حيـــــــزوك لهرتعـــــ . تـــــ

حرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت: أاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديعوت 
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5638117,00.html 

 הישגי) نجــــــــــازات ايزنكــــــــــوت تحــــــــــديات كوخــــــــــافيإ (.2019, 1 ,11رون بــــــــــن ييشــــــــــاي. ) .23
ــديعوت أحرونـــــــــــــــــــــــوت: (כוכבי אתגרי הם איזנקוט ــترداد مـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــ ــم االســـــــــــــــــــــ . تـــــــــــــــــــــ
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https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-
5444027,00.html#autoplay 

ــتكون (. 2019, 9 ,2رويتــــــــال عميــــــــران. ) .24 ــام إايــــــــن ســــــ هنــــــــاك شــــــــك  ؟2055ســــــــرائيل عــــــ
؟ســـــفيك ايـــــم 2055)ايفـــــو تهيـــــي يســـــرئيل ب  ية بيديـــــهبمعرفـــــة وزيـــــر التعلـــــيم بحجـــــم المســـــؤول

. تـــــــــم االســـــــــترداد مـــــــــن معـــــــــاريف: ســـــــــار هحنـــــــــوخ مـــــــــوداع لغـــــــــودل هـــــــــاحريوت شـــــــــبيداف(
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-716780 

لــــــــم يكــــــــن هنــــــــاك حــــــــدث بحجــــــــم  "شــــــــاؤول مريــــــــدور:(. 2019, 11 ,11يــــــــالن. )إشــــــــحر  .25
يســـــت نكبـــــة )شـــــاؤول مريـــــدور: لـــــو هيـــــا ايـــــروع ل العجــــز فـــــي الســـــنوات األخيـــــرة شـــــاي بابـــــد:

. تــــــــم بابــــــــد:لو كتســـــــتروفا  (بســـــــيدر هغــــــــودل شـــــــل هغيرعــــــــون بشـــــــنيم هــــــــأحرونوت شـــــــاي 
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كلكليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-
3773460,00.html 

تـــــم  حســــاب؟مــــن يـــــدفع ال االنتخابـــــات فــــي إســـــرائيل:(. 2019, 10 ,4شــــداد عبـــــد الحــــق. ) .26
 /https://alassas.net/4389االسترداد من العساس: 

ــتراتيجي أل"ا(. 2018, 12 ,26عــــــامي روحكــــــس دومبــــــا. ) .27 كــــــراد ســــــيبحثون عــــــن متكــــــأ اســــ
ــتراتيجيت  ــعينت اســـ ــو مشـــ ــيا")هكورديم يحبســـ ــوري وروســـ ــام الســـ ــى النظـــ ــد علـــ ــع تأكيـــ ــد مـــ جديـــ

ل ديفــــــنس: ســــــرائيإ. تــــــم االســــــترداد مــــــن حدشــــــاه بــــــدغيش عــــــل همشــــــتار هســــــوري وروســــــيا(
https://www.israeldefense.co.il/he/node/36891 

ا  36لنتــــــــــــائج النهائيــــــــــــة لالنتخابــــــــــــات: الليكــــــــــــود ا(. 2019, 4 ,11. )48عــــــــــــرب  .28 مقعــــــــــــد 
ــت  ــارج الكنيســـــــــــــــ ــد" خـــــــــــــــ ــين الجديـــــــــــــــ ــرب و"اليمـــــــــــــــ ــن عـــــــــــــــ : 48 . تـــــــــــــــــم االســـــــــــــــــترداد مـــــــــــــــ

https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A
E%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%

D8%A7%D8%B1-
%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2019/04/11/
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%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8
%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8
%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7 

ــدلين. )اـعــــ  .29 ــرد علـــــى الخطـــــة(. 2018, 11 ,1موس يـــ ــمالية والـــ ــة الشـــ ــوتر علـــــى الجبهـــ . التـــ
ــم ا ــومي: تـــــــــــــــــــــــــــ ــن القـــــــــــــــــــــــــــ ــات األمـــــــــــــــــــــــــــ ــز دراســـــــــــــــــــــــــــ ــن مركـــــــــــــــــــــــــــ ــترداد مـــــــــــــــــــــــــــ الســـــــــــــــــــــــــــ

https://soundcloud.com/inss2006/inss?in=inss2006/sets/d8m9
s4qv8mak 

طـــــــار اســـــــتراتيجي للســـــــاحة إ(. 2018, 10ودي ديكـــــــل، وكـــــــيم الفـــــــي. )أموس يـــــــدلين، اـعــــــ  .30
. تــــــم االســــــترداد )متفيــــــه اســــــتراتيجي لزيــــــراه اســــــرائيليت فلســــــطينيت( ســــــرائيلية الفلســــــطينيةاإل

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي: ن مركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات األـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
http://www.inss.org.il/he/publication/the-inss-plan-a-

political-security-framework-for-the-israeli-palestinian-
arena/ 

 לזירה אסטרטגי מתווה(. 2018, 10ودي ديكــــــــــل، وكـــــــــيم الفــــــــــي. )أموس يـــــــــدلين، اـعــــــــ  .31
ــاحة اإ פלסטינית—הישראלית ــار اســــــــــتراتيجي للســــــــ ــرائيلية إلطــــــــ ــطينيةســــــــ ــه  الفلســــــــ )متفيــــــــ

ــرائيليت فلســـــــطينيت( ــراه اســـــ ــتراتيجي لزيـــــ ــات األاســـــ ــترداد مـــــــن مركـــــــز دراســـــ ــم االســـــ مـــــــن . تـــــ
-http://www.inss.org.il/he/publication/the-inss-plan-aالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي: 

political-security-framework-for-the-israeli-palestinian-
arena/ 

 של במחלקה חולים 48: מערכות סתקרי(. 2019, 11 ,11عنبــــــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــــــويزر. ) .32
ــديعמיטות 40 ــترداد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت: أت و . تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5622990,00.html 
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ــوبي ليبرمــــــان. ) .33 )هافشــــــرويوت  مكانيــــــات تغييــــــر نظــــــام االنتخابــــــات إ (.2019, 11 ,11كــــ
. تــــــــــــــــم االســــــــــــــــترداد مــــــــــــــــن يــــــــــــــــديعوت أحرونــــــــــــــــوت: لشــــــــــــــــينوي شــــــــــــــــيتات هبحيــــــــــــــــروت(

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5618729,00.html 

ــوبي ميخـــــال. ) .34 ــار(. 2019, 3 ,31كـــ ــاس إ خيـــ ــود حمـــ ــل وجـــ ــرائيل االســـــتراتيجي فـــــي ظـــ ســـ
ــلة  ــي المعضـــــــــــــــــــــ ــى قرنـــــــــــــــــــــ  קרני על כשחמאס ישראל של האסטרטגית הבחירהعلـــــــــــــــــــــ

. تـــــــــــــــــــــــم االســـــــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــــن مركـــــــــــــــــــــــز دراســـــــــــــــــــــــات األمـــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــومي: הדילמה
https://www.inss.org.il/he/publication/israels-strategic-

choice-in-face-of-the-hamas-dilemma/ 

ــل. ) .35 ــال، واودي ديكــــــ ــوبي ميخــــــ ــفة الغربيـــــــــة 2018, 12 ,17كــــــ ــي الضــــــ ــعيد فــــــ  -(. التصــــــ
ــة إ ــتراتيجية وسياســــ ــر اســــ ــرورة تغييــــ ــارة لضــــ ــرائيلإشــــ ــلم ســــ ــداه همعرفيــــــت )ههســــ اوت  -اه بغــــ

. تـــــــم 4-1، الصـــــــفحات بـــــــات عـــــــلملتســـــــورخ بشـــــــينوي اســـــــتراتيجيا ومـــــــدينيوت يســـــــرائيل(. 
 االسترداد من مركز دراسات األمن القومي.

تحزيــــــت كلكليـــــــت  ) 2019التوقعـــــــات االقتصــــــادية لعـــــــام (. 2019, 5 ,21النــــــا زايغــــــر. ) .36
ــترداد مــــــــن (2019لشــــــــنات  ــم االســــــ -OECD: https://israelســــــــرائيل وال إ. تــــــ

trade.net/oecd/%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A
A-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-

%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2019/ 

ثلـــــــثهم  -ســـــــرائيليين فقـــــــراءربـــــــع اإل تقريـــــــر الفقـــــــر البـــــــديل:(. 2019, 12 ,9مايـــــــا ايـــــــدن. ) .37
شـــــليش مهـــــم ســـــوبيل -مهيســـــرائيليم عنيـــــيم)دوح هعـــــوني هحلوفي:ريبـــــع  يعـــــانون مـــــن الجـــــوع
: 13خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارأ. تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

https://13news.co.il/item/news/domestic/education-
society/alternative-poverty-report-954550/ 

ــاش. )إزوالي، أمــــــــــوران  .38 ــندرا لوكــــــــ ــومفلبي، والكســــــــ ــيال شــــــــ ــان:(. 2019, 12 ,12تــــــــ  ليبرمــــــــ
ــةعفـــــــــو لنتنيـــــــــاهو مقابـــــــــل اعتـــــــــزال ا ــاه  لسياســـــــ )ليبرمان:حنينـــــــــاه لنتنيـــــــــاهو تمـــــــــورات فريشـــــــ
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ــديعوت مهبوليتيكــــــــــــــــــــــــــــــــا( ــترداد مــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــ ــم االســــــــــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــــــــــــوت: حرو أ. تــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5641586,00.html 

وســــــط الكبيــــــرة لعــــــام ألحــــــرب الشــــــرق ا معهــــــد واشــــــنطن:(. 2018, 8 ,24نتســــــيف نــــــت. ) .39
ــزراح هت -2019 ــم أ)مخــــــــون واشــــــــنطن:"ملحمة همــــــ ــم "حيلكــــــــأ(2019يخــــــــون شــــــــلقســــــ . تــــــ

 /https://nziv.net/12227االسترداد من نتسيف نت : 

 ســــــــــرائيلي خـــــــــــامسإكــــــــــل  تقريــــــــــر الفقــــــــــر:(. 2019, 12 ,31ر. ))دبــــــــــول( دبـيـــــــــ  نــــــــــوعم .40
ــوني: ــر)دوح هعـــ ــرئيلي حميشـــــي فقيـــ ــل يســـ ــي( -كـــ ــن عنـــ ــوم: إ. تـــــم االســـــترداد مـــ ــرائيل هيـــ ســـ

https://www.israelhayom.co.il/article/720261 

رابــــــين وحســــــين يتقلبــــــون  عــــــادة المنطقــــــة المــــــؤجرة لــــــألردن:إ (. 2019, 11 ,11هــــــآرتس. ) .41
ــا ــيم  تنبــــــرغوكــــــذلك رو  فــــــي قبورهمــــ )هحــــــزرات هموبالعــــــت ليــــــردين: رابــــــين فحســــــين متهبخــــ

. تــــــــــــــــــــــــــــــــــم االســــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مــــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــآرتس: بكبــــــــــــــــــــــــــــــــــرم.غم روتنبــــــــــــــــــــــــــــــــــرغ. 
https://www.haaretz.co.il/blogs/misgav/.premium.highlight-

1.8100092 

ــواودة. ) .42 ــع عـــــــ ــى (. 2019, 11 ,26وديـــــــ ــرائيليين علـــــــ ــام اإلســـــــ ــن انقســـــــ ــذر مـــــــ ــة تحـــــــ دراســـــــ
ــية ودينيـــــــــــــــة وقوميــــــــــــــة ــدس العربـــــــــــــــي: . تـــــــــــــــم اخلفيــــــــــــــات سياســــــــــــ الســــــــــــــترداد مـــــــــــــــن القــــــــــــ

https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%
B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-

%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8
%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D8%B9%D9%84%D9%89/ 
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. تـــــــم االســـــــترداد دفـــــــاع متعـــــــدد الطبقـــــــات )هغنـــــــاه رف شـــــــخفتيت((. 2019الـــــــدفاع. )وزارة  .43
ــدفاع:  -http://www.mod.gov.il/Defence-andمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وزارة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Security/Pages/multi-layer-defense.aspx 

ــوا اإل .44 ــة ســــ ــة. )وكالــــ ــة (. 2019, 11 ,11خباريــــ ــا بعمليــــ ــا خاصــــ ــام تنشــــــر ملفــــ كتائــــــب القســــ
خباريـــــــــــــــــــــــة: وكالـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــوا اإل داد مـــــــــــــــــــــــن. تـــــــــــــــــــــــم االســـــــــــــــــــــــتر حـــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــيف 

https://palsawa.com/post/233834/%D9%83%D8%AA%D8%A
7%D8%A6%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-
%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-
%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7-
%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7-

%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%AD%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81 

ـ(. 2019, 12 ,3يحيــــــــى عيــــــــاش. ) .45 ــ ــامات 21"عربــــــــي الزعبــــــــي ـلـــــ ــذه حقيقــــــــة االنقســــــ ": هــــــ
ــم االســـــــــــــــــــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن عربـــــــــــــــــــــــــــــــــــيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــأحزاب إســـــــــــــــــــــــــــــــــــرائيل : 21. تـــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://arabi21.com/story/1227345/%D8%A7%D9%84%D8%
B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-
%D9%87%D8%B0%D9%87-

%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8

%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8 
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ــي. ) .46 ــحر حــــــ ــيموكي، وشــــــ ــا تســــــ ــون، توفــــــ ــوآف زيتــــــ ــود  ت:ـيـــــــ نيب(. 2018, 11 ,19يــــــ الجنــــــ
هــــو  قائــــد األركــــان: كثــــر مــــن خــــوفهم مــــن الســــنوار؛أيخــــافون مــــن المــــدعي العــــام العســــكري 

ــدفاع ا ــيش الـــ ــوة جـــ ــن قـــ ــرائيليإلجـــــزء مـــ ــير  ســـ ــوتير مأشـــ ــار يـــ ــديم مهبتســـ )بينـــــت:لوحميم بوحـــ
االســــــــــترداد مــــــــــن يـــــــــــديعوت . تــــــــــم مســــــــــنوار؛هرمتكال:هو حيلــــــــــك معوتســــــــــمات تســـــــــــاهال(

ــوت:  -https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lأحرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5409165,00.html 

ــوني. ) .47 ــوآف زيتـــ ــيس ه(. 2019, 12 ,25يـــ ــان:رئـــ ــة األركـــ ــع  يئـــ ــة مـــ ــتعد لمواجهـــ ــران،إنســـ  يـــ
ــراق  ــي العـــ ــع فـــ ــا بالتموضـــ ــمح لهـــ ــم نســـ ــو ا يـضــــ أولـــ ــم ايران،لـــ ــوت عـــ ــال:نعرخيم لعيمـــ )هرمتكـــ
. تـــــــــــــم االســـــــــــــترداد مـــــــــــــن يـــــــــــــديعوت أحرونـــــــــــــوت: نيـــــــــــــتن ال لهتبســـــــــــــس جـــــــــــــام بعيـــــــــــــراك(

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5648527,00.html 

يش اإلســــــرائيلي يعتــــــرف: "المعركــــــة بــــــين الحــــــروب" الـجـــــ (. 2019, 11 ,7يــــــوآف ليمــــــور. ) .48
تــــــم االســــــترداد مــــــن  قــــــد انتهــــــت )بتســــــاهال موديم:"همعرخــــــاه شــــــبين هملحمــــــوت" هســــــتيماه.

 https://www.israelhayom.co.il/article/705109سرائيل هيوم: إ

 

 


