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المقدمة

هذاالتقريرهوالجزءالثالثمنالتقريرالسنوّيالذييحملالرقم70:نُِشرالقسماألّول)70أ(فيآذارعام2020،
ونُشرالجزءالثاني)70ب(فيأيّارمنالعامنفسه)2020(.الجزءالذييُنشرهنايتناول،فيغالبيّته،جهازاألمن

الذييعملعلىتعزيزأمندولةإسرائيل،ويتناولجزءمنهالوزاراتالحكوميّةوالشركات.

الفصولالمعروضةفيهذاالتقريرخضعتإلجراءاتالسّريّةفيلجنةشؤونرقابةالدولةالتابعةللكنيست1َوفق
الماّدة17منقانونرقابةالدولة1958)صيغةمدمجة(.فيمايلياستعراضللمواضيعالتيأُخِضعتللفحص

الرقابّي:

  منظومةالقذائفتشّكلجزًءاأساسيًّامنقّواتالمدفعيّةفيجيشالدفاعاإلسرائيلّي،وتتمثّلوظيفتهاالمركزيّة

فيمساعدةالقّوةالهجوميّة.الرقابة في موضوع مسارات اّتخاذ القرارات في الجهاز األمنّي في موضوع 
د التزّود بمدفعّية جديدة أظهرتوجودنواقصوعيوبفيالعملالميدانّيالتحضيرّيمنِقبلالجيشللتزوُّ
بمدافعجديدة،وعيوبونواقصفيعرضالمعلوماتعلىرئيسهيئةاألركانالعاّمة،ووزيراألمنوالطاقم
ر،األمرالذيدفعإلىاتّخاذقراراتعلىأساسمعلوماتمنقوصة.على الوزارّيالسياسّي-األمنّيالمصغَّ
ضوءالعيوبالتيأظهرتهاالعمليّةالرقابيّة،يجبعلىجهازاألمنأنيدّققفيمسألةإجراءعملميدانّي
دبوسائلقتاليّةحيويّةوذاتكلفةباهظة،وأنيعرضمعلوماتكاملة موعميقخاللمسارفحصالتزوُّ منظَّ
ودقيقةعلىصنّاعالقرار،وذلكفيسبيلاتّخاذالقراراتعلىنحٍوسليم،وبغيةالتأّكدمنأّنجيشالدفاع
اإلسرائيلّييتزّودبالوسائلالقتاليّةالتيتدفعإلىتحقيقاإلنجازاتالمطلوبةخاللالمعركة،ويستغّلعلى

النحواألفضلالمواردالمحدودةالمتوافرةلصالحجهازاألمن.

َوفق إسرائيل. والقذائفصوب الصواريخ مئات أُطلقت األخيرة، السنوات في دارت التي المعارك   خالل

التهديدالمتوّقع،ستزدادهذهالكّميّةوستُْطلَقصوبإسرائيلخاللأيّامالمعاركعشراتآالفالصواريخ
الجبهة  االستعدادات لحماية  تقريًراحول الدولة 2016،نشرمراقب العام والقذائف.فيكانوناألّولمن
الداخلّية من الصواريخ والقذائف،وكشفعنعيوبونواقصقدتزيدمنالمخاطرالتيتهّددحياةالسّكان
َفوجودعيوبجوهريّةفيالبلداتالتيتقععلىالحدودالشماليّةعلىوجهالخصوص. خاللالمعارك.َتَكشَّ

على الرغم من إبقاء بعض المواّد تحت جناح السّرّية بعد المسار المذكور، فإّن ذلك ال يمنع القارئ من فهم جوهر الرقابة.  1
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العيوب بفحصتصحيح الدولة قاممكتبمراقب 2019، العام في أُْجِرَي الذي المتّمم الرقابّي النشاط في 
المركزيّةالتيكشفتعنهااألنشطةالرقابيّةالسابقة،وتبيّنأّنتنظيمصالحياتاألجسامالتيتعالجشؤون
الجبهةالداخليّةلميحصلبعد،ولميطبَّقبعدقراُرالطاقمالوزارّيالسياسّي-األمنّيالمصّغرالمتعلّقبوضع
خّطةمتعّددةالسنواتلمعالجةالجبهةالداخليّة.تبيّنأيًضاأّنثّمةفجواتكبيرةفيمجالالتحصينات؛فيالعام
2018-علىسبيلالمثال-لمتتوافرلـِ2.6مليونمواطنفيإسرائيل)28%(وسائُلتحصينوحمايةبحسب
لمتكن 12,601ملجأ)20%( 2,494ملجأمنأصل السليمةعلىمقربةمنمكانسكناهم. المواصفات
صالحةلالستخدام.َتَبيََّنكذلكأّنثّمةتحّسًنافيقدراتالكشفوالتحذير،وفيجاهزيّةالوزاراتالحكوميّة

إلجالءالسّكان،لكنخططإجالءالسّكانلمتُستكملحتّىاآلن،وبعضهاغيرقابلللتنفيذ.

لتطبيق  اإلسرائيلّي  الدفاع  وجيش  األمن  وزارة  استعدادات  الدولة مراقب مكتب فَحَص ذلك، إلى   إضافة

المساعدات  موضوع  في   2019-2028 األعوام  لفترة  األمريكّية  المّتحدة  الواليات  مع  التفاهمات  مذّكرة 
األمنّية.بلغتقيمةالمساعداتاألمريكيّةفيالمخّططاتوالبرامجالمشتركةبينإسرائيلوالوالياتالمتّحدة
األمريكيّة،للحمايةمنالصواريخللفترةالواقعةبينالعاَمْين2019-2028،بلغت3.8ملياردوالر)13.8
بالموارد يتعلّق ما كّل في األمن متانةجهاز في بالًغا إسهاًما التفاهم مذّكرة تُْسِهم السنة. في مليارشيكل(
بين العالقات إستراتيجيًّاعلى تأثيًرا الجهاز،وتؤثّر ِقبلهذا السنواتمن المتعّدد التخطيط الماليّة،وتنّجع
الماليّة المصادر تقليصعلى يطرأ أن يُتوّقع ذلك، من الرغم األمريكيّة.على المتّحدة والواليات إسرائيل
)بالشواقل(التيتتوافرلدىجهازاألمنبدًءامنالعام2025تحديًدا.أظهرالنشاطالرقابّيأّنوزارةاألمن
لمتحلّلاإلسقاطاتالمحتَملةلهذاالتقليصعلىاالستقالليّةاإلنتاجيّةفيالبالد،وعلىتعزيزقّوةجيشالدفاع
الماليّة ووزارة األمن وزارة على يجب الدولة. بأمن سيلحق الذي المحتمل الضرر ودرجة اإلسرائيلّي،

ووزارةاالقتصادوالصناعةأنتقومببلورةخّطةللتهيُّؤعلىضوءتطبيقمذّكرةالتفاهم.

  فيمنطقةيهوداوالسامرةالتيتتوافرإلسرائيلفيهاصالحياتأمنيّةوسياسيّة،يُجريجيشالدفاعاإلسرائيلّي

أعمااًلعسكريّةألغراضالدفاعواألمن،وهيتشملاألنشطةالتالية:إقامةمنشآتعسكريّةمختلفة؛فتحأو
الجيشومنشئاته، إلىمعسكرات المؤدية الشوارع إغالقَمحاورطرق؛وضعوسائلأمنوتحصيناتفي
وتستخَدمأيضامنقبلوالجمهور.فحص أبعاد السالمة والمسؤولّية في كّل ما يتعلّق بصيانة الشوارع في يهودا 
والسامرةأظهَروجوَدعيوبونواقصَمردُّهاإلىعدمتنظيمشأنالمسؤوليّةعنصيانةالبنىالتحتيّةللشوارع
التيتُستخَدممنِقبلجيشالدفاعاإلسرائيلّيوالجمهور،علىالرغممنأّناألمرقديهّددسالمةمستخِدمي
الطرق.التوتّرالقائمبينالحاجِةإلىتوفيرحلولأمنيّةلالحتياجاتالعسكريّةالميدانيّة،والحاجِةإلىالحفاظعلى
أمانوسالمةمستخِدميالحيّزالعاّم،يتطلّباستخدامأنظمةوأدواتوتعليماتللتنسيقبيناالحتياجاتالمختلفة
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منخاللالمحافظةعلىالتوازناتوالكوابح.تصحيحالعيوبوالنواقصالتيكشفعنهاالتقريرسيمّكنمن
المحافظةعلىالنظامواألمنالعاّموعلىسالمةمستخِدميالطرقمنخاللالتنسيقالجيّدبينُمْجَملالجهات

العسكريّةوالمدنيّةالمسؤولةعناألمنوالتيتقععليهامسؤوليّةالمحاَفظةعلىسالمةمستخِدميالطرق.

  تستثمرجهاتأجنبيّةعديدةفيمشاريعفيمختلفَمرافقاالقتصاداإلسرائيلّي،وقدقاممكتبنابإجراءرقابةبشأن

موضوعانخراط شركات أجنبّية في إقامة وتنفيذ مشاريع بنى تحتّية قومّية حيوّية.المبلغاإلجمالّيلالستثمارات
األجنبيّةفيإسرائيلفيالعام2017يقدَّربنحو129ملياردوالر،وبلغالحجمالسنوّيلالستثماراتاألجنبيّةفي
إسرائيلفيالعام2017نحو18ملياردوالر.إلىجانبالفوائداالقتصاديّةلالستثماراتاألجنبيّةفيإسرائيل
ومساهمتهافيتطويراالقتصاد،ثّمةأضراروإسقاطاتمحتَملةالستثماراتالشركاتاألجنبيّةوانخراطهافي
االقتصاداإلسرائيلّي.سيطرةجهاتأجنبيّةعلىأمالكإستراتيجيّةقدتُلِحقالضرربنطاقواسعمنالمصالح
القوميّةبمافيذلكالمساسباألمنالقومّيواألمالكاإلستراتيجيّة،والقدرةالتنافسيّةفيالساحةالدوليّة.من
الضرورّيأنيجرياالنخراطاالقتصادّياألجنبّيفيمجاالتالبنىالتحتيّةالقوميّة،وفيمجاالتذاتتأثير
اقتصادّيأوقومّيواسعَوفقاعتباراتاألمنالقومّيواعتباراتاقتصاديّة.هذهالـَمَهّمةتقععلىعاتقحكومة

إسرائيل،منخاللمقّراألمنالقومّيأوبواسطةجهةأخرىيجريتحديدها.

يُعتبرمنمشاريعالَحْوسبة   مشروع "تيڤيل" لترقية وتطوير نظام الَحْوسبة في مؤّسسة التأمين الوطنّي

األضخمواألكثركلفةوتركيًبافيالِقطاعالعاّمفيالسنواتاألخيرة.هذاالمشروعيرميإلىتحسينالخدمة
نمنخالل للجمهوربواسطةتطبيقبْنيةتحتيّةمركزيّةللبيانات،وهذهبدورهاتوّفرنظرةعاّمةلكّلمؤمَّ
التركيزعلىتخليصالحقوق.بدأالعملعلىالمشروعفيالعام2010،وسينتهيالعملفيهفيالعامالجاري
التأخير من الكثير وعن السنين، عْبر المشروع إدارة في عنصعوبات الرقابّي النشاط كشف )2020(.
والمماطلةفيالتنفيذ.علىسبيلالمثال،بعدمضّيَعقدمنالزمنالتعملسوىخمسمنظوماتفيمجال
األساسمنأصل31منظومة،وهذهالمنظوماتالخمستعملعلىنحٍوجزئّيمقاَرنًةبالتخطيطاألصلّي.
علىالرغممنالتنفيذالجزئّيللمحتويات،الميزانيّةالتيجرىاستغاللهاعندنهايةالعملالرقابّيكانتأعلى
نين، بـِ58%منالميزانيّةاألصليّة.ثّمةأهّميّةبالغةللتقّدمبالمشروعلغرضتحسينالخدماتالمقدَّمةللمؤمَّ
نين،والتوفيرفيالمدفوعاتالخطأ.الفجوات ولغاياتأخرىكتفادياألخطاءفيعمليّةتخليصحقوقالمؤمَّ
الكبيرةبينبرنامِجتنفيذالمشروعوطريقِةتطبيقاألنظمةتُلِزمالتأمينالوطنّيبمواصلةاستخدامأنظمةقديمة
صاتاإلضافيّة.على فيالكثيرمناألنشطة،والتمّكنمنترقيةالخدمةالمقدَّمةللجمهورفيمجالالمخصَّ
التأمينالوطنّيأنيُجريفحًصاعميًقاإلجراءاتالتقييموالتخطيطفيالمشروع،وإدارةمتابعةوثيقةومكثَّفة
لتقدُّممحاورهاألساسيّةفيكّلمرحلةمنالمراحل،بغيةالحيلولةدونحصولتأجيلإضافّيفيالتطبيق.
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  أظهرتالرقابةحولمشروع إقامة بناية جديدة لديوان رئيس الحكومة ومكان سكناه،الذييُطرحتباًعا

علىجدولأعمالحكومةإسرائيلمنذنحو25عاًما،أظهرتأنّهفيموعدانتهاءالرقابةكانالمشروع
فيطورالتجميدولميُنتَهمنالتخطيطلهبعد.مننافلالقولأّنعمليّةالبناءلمتبدأبعد،وأّنثّمةتفكيًرافي
إقامتهفيمكانبديل.فيالعام2009،كانتالتكلفةالتقديريّةللمشروعنحو650مليونشيكل،وفيالعام
المكان،ويجري الباهظةتعود–فيماتعود-إلىمتطلّباتتحصين الكلفة بلغت1.2مليارشيكل. 2018
الحديثعنمشروعمرّكبوحّساسيدمج،إلىجانباألبعادالتخطيطيّةالتيتميّزمشروعبناءحكومّي،
أبعاًداأمنيّةومتطلّباتتتعلّقبالطقوسالرسميّةوتمثيلدولةإسرائيل.منالجديرأنيشّكلهذاالتقريرقاعدة
الستخالصالِعبر،سواءأكانذاكلغرضمواصلةإدارةالمشروعفيالسنواتالقادمة،أَملغرضاستخالص
المشروع إدارةهذا َمكامنضعف أخذبعض الغرض،يجب لهذا بة. لمشاريعمستقبليّةمركَّ بالنسبة الِعَبر
مستجّد تقدير وبدون البيانات، لـُمْجَمل مسبق فحص دونما القرارات اتّخاذ ذلك: في بما االعتبار، بعين
للمخاطر؛التذبذبالحاّدفياتّخاذالقراراتوتعريفالفحاوى؛غياباالتّصالاألمثلبينالجهاتالمتداخلة

طسلًفاإلزالةالمعّوقات. زومخطَّ فيالمشروع؛غيابنشاطمركَّ

في مراقب الدولة، وعمل هؤالء على إعداده بِحَرفّية عالية،  َتَطلََّب إعداد التقرير بْذَل مجهود فائق من ِقبل موظَّ
بأّنهم  الشعور  بأمانة ومن خالل  العاّمة  الدولة وظائفهم  فو مراقب  يشغل موظَّ وبدّقة ونزاهة.  وبطريقة جذرّية 

يؤّدون رسالة حقيقّية. لهم مّني بالغ الشكر.

أبرزهافيفصول التعبيرعن إيجابيّةوجرى أنشطة نّفذت قد للرقابة التيخضعت أّناألجسام أغفلحقيقَة لم
التقرير.إلىجوارذلك،يجبعلىاألجسامأنتصّححالعيوبوالنواقصالتيظهرتفيهذاالتقريرمنأجل

تعزيزأمنالدولةوسّكانهاوتحسينِقطاعالخدماتالعاّمفيإسرائيل.

متنياهو أنغلمن

مراقبالدولة
ومندوبشكاوىالجمهور أورشليمالقدس-آب2020




