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باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في «إسرائيل»
تحليل نصف شهري
ّ

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

 - 1واقع االهتمام بعلم النفس وضروراته لدى العدو:
يرف ــع الموس ــاد السـ ـ ار يلي ط ــعار دع ــن طري ــح الخ ــداخ س ــنقوس ب ــالحرندق والمخ ــابرات السـ ـ ار يلية تنف ــح مالي ــين
الدولرات طهريا لتصـعيد أششـطتها .وإذا كنـا شريـد الحـدين عـن مخالـب علـم الـنفو والمخـابرات السـ ار يلية لقلنـا
أشــن من ـ عــاس  1930هــا رت مجموعــة مــن علمــاء التحلي ـ النفســي اليهــود مــن ألماشيــا النا يــة لالســتقرار فــي
فلسطين .ومن تلك المرحلـة المكرـرة هنـاع بعـن اةششـطة السـيرولو ية .فقـد عمـ مـااو ايتنجـو علـى إششـاء
معية فلسـطين للتحليـ النفسـي .وتمـت أول محـاولت دداـال علـم الـنفو فـي الجامعـة .وكـا سـيوموشد فرويـد
عضوا في مجلو الجامعـة العكريـة بالقـد ق وتـم ترطـيك كيـرت لـوين لقيـادة قسـم علـم الـنفو بالجامعـة .و مـرور
عــاس  1936تــم تيســيو معهــد التحليـ النفســي علــى يــد التخنيــو وتــم تيســيو كرســي فرويــد للطــب النفســي فــي
الجامع ـة العكريــة بمكاركــة مــن ابنــة فرويــدق وأصــكحت القــد

حينهــا مرك ـ از ر يســا لتقــدس التحلي ـ النفســي علــى

المســتوا الفيــرل والكحوــي .وقــد تــم تيســيو أول قســم لعلــم الــنفو عــاس  1957فــي القــد

وفــي عــاس  1958تــم

تيسيو قسم علـم الـنفو فـي امعـة بـار ايـال بينمـا تـم تيسـيو أقسـاس علـم الـنفو فـي ـامعتي تـ أبيـب وحيفـا
عاس  .1966وكا علماء النفو في اس ار ي منظمين من تيسيو الرابطة النفسية ادس ار يلية عاس  1957وكا
عدد اةعضاء حينها  170عضوا .ومن عاس  1955طـارع  100مـن علمـاء الـنفو فـي المـاتمر القـومي لعلـم
النفو بينما طارع  1000في الماتمر العشرين عاس  .1985واشضمت الرابطة النفسية السـ ار يلية إلـى التحـاد
الدولي للعلوس السيرولو ية من عاس .1951
الجدير بال كر أشن و د حوالي  45عضـو هيةـة تـدريو فـي قسـم علـم الـنفو بجامعـة تـ أبيـب فـي عـاس 1999
امـ ــا هنـ ــاع  48طالـ ــب دكتـ ــوراة و 397طالـ ــب ما سـ ــتير و 786طالـ ــب ـ ــامعي فـ ــي علـ ــم الـ ــنفو .وتشـ ــم
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تخصصــات أعضــاء هيةــة التــدريو بالتقريــب ك ـ أفــرخ علــم الــنفو المعاصــر .ومــن بــين الهتمامــات الكحويــة
ةعضـاء هيةـة التـدريو اددراع والسـيروفيزياءق وعلـم الــنفو العصـكيق والعمليـات العقليـة فـي الشتكـاا والـ اارةق
وال اارة ادشساشيةق والعمليات الستدللية واددراع ال تماعيق وميراشزمات الدماغ في ال اارة والشتكااق والـ كاء
الصــطناعيق والتفييــر الســتنكاطيق والســيروفارمااولو ياق والســيروشيورواميوشولو ياق والســيرو يولو ياق وشمــوذ
الحيواش ــات فـ ــي الصـ ــرخق والنمـ ــاذ الحيواشيـــة ف ــي الاـ ــطرابات العص ــكيةق واةل ــمق والقلـ ــحق والت ــوتر والتيي ـ ـ ق
والاطرابات الوسواسية القهريةق وااطرابات اليالس واللوةق والفصاسق والنوس عند اةطفالق واةسرة والاتةـانق
والشفصال وقلح الموتق والتوحدق وعلم شفو الطف الالينيريق وشظريـات التعلـحق وعلـم الـنفو الصـحيق وعلـم
الــنفو الطكــيق وعلــم شفــو الشــيخواةق وادرطــاد المهنــيق والمــروةق والموهكــة وادبــداخق والعالقــات ال تماعيــةق
وإتخاذ القرارق والحرم تحت الضووطق والتموي ال تماعيق والصراخ وح الصراخق وقيـا

الشخصـيةق والتـييير

الدا م للمحرقة اليهوديةق وعلم النفو ادعالميق والعدوا ال تماعيق والعدوا السياسي وادرهان.
ويالحظ بي ه ا المواوعات الكحوية كتلك المو ودة في أروقـة علـم الـنفو الحـدين فـي الوـرنق ولـيو هنـاع
اهتمــاس عنــد علمــاء الــنفو العــرن بمعظــم ه ـ ا المواــوعات .اةراــية العريضــة تعتكــر أقســاس علــم الــنفو فــي
إس ار ي من أاكر اةقساس في الجامعات ادس ار يلية .ول يقك في ه ا اةقساس إل هالء ال ين لهم إشجا د ارسـي
عــالق وقــدرات عقليــة عاليــة .ويرــو معــدل ال ـرفن فــي بعــن أقســاس علــم الــنفو  14مــن  15مرطــحا .و لوــة
أاراق يقك طالب واحد بين ك  15مرطحا .إ الحا ة اليكيرة لخدمات علم النفو في المجتمـع والتـي يتكعهـا
الحا ة الماسة لدراسة علم النفو والتي تسمك بااتيار الطالن من ذول القدرات العاليـة لكـرامج الكرـالريو

فـي

الجامعــة والتــي يتكعهـا ااتيــار الطــالن مــن ذول القــدرات العاليــة لكـرامج الد ارســات العليــا ممــا ســاعد علــى إشتــا
مهنيين أعلى من المتوسط في علم النفو مما يتيك و ود إشتـا سـيرولو ي عـال مـن اشكيـن التطكيقـي والعلمـي
ويعم ك ذلك على استقرار المستوا الرفيع لعلم النفو في المجتمع ور ما يعم على يادتن.
في الوقت الراهن أصكك علم النفو واحدا من أاور المهن المرغو ة في إس ار ي  .ولفترة طويلة مـن الـزمن كاشـت
تفض اةس ادس ار يلية أ يرو ابنهـا طكيكـا أو علـى اةقـ محاميـاق وليـن حاليـا اشضـم علـم الـنفو لهـ ا النـادل
الرفيــع .وتجــرا اةبحــاث الســيرولو ية فــي إس ـ ار ي فــي ع ـدة معاهــد عامــة اــار إطــار الجامعــات مو ـ معهــد
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تمــا للكحــن ال تمــاعي التطكيقــيق ومعهــد هداســا للتو يــن المهنــيق ومعهــد د ارســات التعلــيم فــي الييكــوتوق
ومعهد حريتا للكحوث في العلوس السلوكية .واالل الوماشينات كاشت هناع تطورات ككيـرة فـي أبحـاث علـم الـنفو
منهــا تيســيو ب ـرامج لعلــم الــنفو الصــناعي فــي معهــد حيفــا للتقاشــةق و رشــامج للد ارســات العليــا فــي امعــة بــن
غوريــو  .ويقــدس بـرامج الما ســتير والــدكتوراة فــي كـ مــن امعــة تـ أبيــبق و امعــة حيفــاق و امعــة بــار ايــال ق
والجامع ــة العكري ــة .وتم ــول كـ ـ أبح ــاث عل ــم ال ــنفو ف ــي إسـ ـ ار ي م ــن الميزاشي ــة العام ــة .ويعمـ ـ علم ــاء ال ــنفو
الص ـناعي فــي ق ـوات ال ــدفاخ ادس ـ ار يليةق وفــي الماسس ــات الخاصــة بكنــاء مع ــايير لماتيــار المهنــيق وتط ــوير
إ ـراءات التــدريب والتقــويم .وهنــاع وحــدتا لعلــم الــنفو فــي قـوات الــدفاخ ادسـ ار يلية .تهــتم إحــداهما بعلــم الــنفو
الصناعيق وتهتم اةارا بالصحة النفسـية للجنـود .ومنـ تيسـيو الجـي

السـ ار يلي هنـاع تيايـد علـى الجواشـب

الخاصــة بالحا ــة الماســة للخــدمات المهنيــة لعلمــاء الــنفو .وكــا أول ه ـ ا الخــدمات هــو ترقيــة شوعيــة اةف ـرادق
وترقية الماسسة العسررية وذلك شسكة للقلة العددية للجيوش ادس ار يلية مقارشة بجيوش العرن وتكعا ل لك فقد تم
اعتكار الخدمات المهنية والتو يـن النفسـي المقـدس بواسـطة علمـاء الـنفو اـرورة وهـو بـرهن علـى أهميتـن كعامـ
اطير بالنسكة للجي

الس ار يلي .وكاشت ه ا الخدمات السيرولو ية محـط تقـدير واحتـراس مـن قكـ القـادة والتـي

تم استواللها ةقصى حد ممرن .وتضمنت وظا

الخدمات السيرولو ية القيا

والاتيـار العـاسق والتشـخي

المحدد للوحدات الخاصةق وتطوير وتطكيح التقنيات الفريدة للتدريب والتي تضمنت تدريب القادةق وقيا

الروح

المعنويةق وتقييم المناخ العاس للماسسة العسرريةق وتطوير تقنيات التدا في أوقات اة مات.
لقــد ســاعدت عــدة عوام ـ علــى تطــور أبحــاث علــم الــنفو فــي إس ـ ار ي  .ومــن بــين ذلــك إ الــروابط السياســية
والتاريخية الوييقة بين إس ار ي والوليات المتحدة وك لك بالنسكة للـدول الور يـة اةاـرا علـت إسـ ار ي مـن عـدة
شـواح امتـدادا للوـرن .وهنـاع عالقـات متداالـة بـين علـم الـنفو فـي إسـ ار ي و ـين التـاريج السياسـي وال تمــاعي
لليهــود .وكاشــت مجموعــة المهــا رين الــى فلســطين المحتلــة مــن ألماشيــا النا يــة مجموعــة مشــردة ســدياق وفاقــدة
للهويــة عقليــاق وقلقــة بــطفراطق ولــم يتكــح فــي قلو هــا اعتقــاد فــي ادشســاشية ومــع قلي ـ مــن اةم ـ للمســتقك  .و ه ـ ا
الخصا

الجسديةق والعقليةق والعاطفيةق والمستقكلية التي تمت إعاقتها بفع النا يـة تتطلـب ذلـك إيجـاد شوعيـة

محددة من علم النفو يستجيب لمسـاعدة هـالء اةفـراد والجماعـات .ولقـد عمـ علـم الـنفو المناسـب لهـ ا الفةـة
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بدو طك على تطور العلم من شاحية شظرية وتطكيقية يستخدس بفعالية في بناء ال ات المشردةق والفاقدة للهويـةق
والفاقــدة لالعتقــاد بادشســاشية مــن هــة ومــن هــة ياشيــة يســتخدس بفعاليــة فــي صــياغة أدوات مناســكة للكقــاء فــي
محــيط عــدا ي .وشتيجــة لـ لك تمــت صــياغة اليويــر مــن أدوات الحــرن النفســية الفعالــة مــع اةعــداء والتــي تعم ـ
بدورها على تهديم ذات اآلارين.
من شاحية سايرلو يةق يمرن القول أ اليهود كاشوا احية دسقاط النا ية اةلماشية عليها عملية التعـ يب الكشـع
بفعالية وأسقطت إس ار ي عملية الكشاعة شفسها في حر هـا النفسـية مـع العـرن .إ أحـد المظـاهر الفريـدة للجـي
الس ار يلي هو توظي

علماء النفو كااتصاصيين وكمستشارين في ك المستويات القيادية والعمالشية .وهناع

قسم ااص لألبحاث السيرولو ية قاس بط راء أبحاث واسعة عن كوير من الجواشب السيرولو ية للجـي  .وتشـكن
ه ا الوحدة في أششطتها الماسسات الشكيهة للقوات المسلحة في الوليات المتحدة اةمريرية .وةسـكان وااـحةق
ليو من الممرن توايك شوعية اةبحاث السيرولو ية التي تجرا في ه ا الوحدة .فيا ترا إلى أل در ة تجرا
تجــارن غســي الــدماغ أو تطكــح مقــاييو ال ـ كاء والشخصــية فــي مإس ـ ار ي خ وكي ـ
يتم التدريب السيرولو ي لقادة الجي

العرنق ودراسة الجيوش العر يةخ وكي
وسـا قي الــدبابات وقـاذفي القنابـ خ وكيـ
وكي

توظـ

المستورةخ وكي

توظ

تيسب الموساد حر ها مع اةعداء عن طريح طعارها

تقــوس المخــابرات ادسـ ار يلية بــالتخطيط والتنفيـ بالنســكة للعمليــات الميداشيــة

إس ار ي الجمعيات السيرولو ية لخدمتهاخ وكي

ومــا هــو مفهــوس ادرهــان مــن شاحيــة ســيرولو يةخ كيـ
موق

ادسـ ار يلي والطيـارين والمالحـين

تقنيـات الحــرن النفسـية وتجنيــد العمـالء الفلســطينيين والعــرنخ

يتم ااتيار وتدريب الجواسيو في إس ار ي خ وكي

الــدا م نعــن طريــح الخــداخ خ وكي ـ

تــتم د ارســة طخصــيات القــادة

تستو الخالفات داا العالم العر يخ

تــتم عمليــات الغتيــال التــي تقــوس بهــا الموســادخ ومــا هــو

علم شفو السالس من الصراخ العر ي ادس ار يليخ إ قـواشين إسـ ار ي المتشـددة فـي الرقابـة العسـررية علـى

مـواد الســتخكارات فــي ارطــي

الحرومــة تضــمن التقليـ مــن تســرن المعلومــات .لـ لك هنــاع صــعو ة فــي إ ـراء

دراسة ديـة حـول هـ ا المواـوخ .وياكـد مـا ير هاميـت ر ـيو الموسـاد نهنـاع أمـور مـن اةفضـ أ تظـ سـ ار
اما كاشت  .ولـ لك يصـعب علينـا معرفـة اةبحـاث السـيرولو ية التـي تجـرا ةغـراف دفاعيـة فـي إسـ ار ي لعـدس
ششرها.
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 – 2مدخل إلى الموضوع:
يخدس الر ال في كيا العدو فترة  3سـنوات فـي الجـي
فت ـرة ســنتين إذا لــم يفــر

إذا لـم يـتم فـر هم الـى أمـاان قتاليـةق بينمـا تخـدس النسـاء

إلــى أمــاان قتاليــة واقتصــر عملهــن علــى أعمــال المســاشدة .ومن ـ عــاس  2000يســمك

للنساء بالخدمة في الوحدات القتالية إذا إرد ذلك طوعاق وإذا وافقن على التجنيـد لمـدة  3سـنوات .وفـي حـالت
اويرة يقضي الجنود غير الصالحين للخدمة القتالية من الناحية الصحية أو ةسكان أاـرا اـدماتهم فـي أعمـال
ذات طكيعة مدشية لصـالك الجمهـورق موـ مسـاعدة المعلمـين فـي المـدار الحروميـةق والعمـ فـي إذاعـة الجـي
وغيرهاق وهناع أيضا ادمة وطنية مدشية اار شطاق الجي

وهي مفتوحة أماس المعفيين مـن الخدمـة العسـررية

وهي ادمة تطوعيةق غير أ هناع اقت ارحـات لجعلهـا إلزاميـة ليـ مـن يعفـى مـن الخدمـة العسـررية القتاليـة ةل
سكب كا  .وفي العـادة يـادل اليهـود العلمـاشيو الخدمـة العسـررية منـ تيسـيو الجـي

ادسـ ار يلي فـي  26ايـار

 1948إلـ ــى ال  .ويضـــطر ك ـ ـ يهـــودل علمـ ــاشي عنـ ــد بلوغـــن السـ ــن القاشوشيـ ــة ن 18س ــنة إلـــى أداء الخدمـ ــة
العســررية .ويو ــد مــن بــين اليهــود العلمــاشيين مــن يتظــاهرو بـيشهم متــدشيو مــن أ ـ التهــرن مــن أداء الخدمــة
العسررية .وفي المقاب طالب عدد ككيـر مـن الـو راء ادسـ ار يليين ومـنهم تـابعين ةحـزان يمينيـة دينيـة متطرفـةق
بتجنيــد اليهــود المتــدينيينق ة الخدمــة فريضــة دينيــة يهوديــة تــن
فالتظــاهر بالتــدين ســكب مشــرلة ككي ـرة فــي ــي

عليهــا التــوراة .و حســب اةح ـزان العلماشيــة

العــدو والح ـ هــو ب ـي يفــرف علــى ميــع اليهــود بمــن فــيهم

المتدينين أداء الخدمة .وقد قامت مظاهرات كويرة في العديد من المـد وقفـت وراءهـا هـات دينيـة يهوديـة اـد
التجنيد اد كارل .ومن أطد المعاراين له ا التو هات اليهود اةصوليو المتشددو دينيا والمواطنو العـرن
من غير الدرو  .أما بالنسـكة للـدرو فقـد فراـت إسـ ار ي منـ عـاس  1956قـاشو التجنيـد اد كـارل علـى أبنـاء
الطا فة الدر يةق و مو ب هـ ا القـاشو يلـزس كـ طـان در ل أتـم الوامنـة عشـرة مـن عمـرا أداء الخدمـة العسـررية
فــي الجــي

ادسـ ار يلي .ووفقـال لهـ ا القــاشو فيبنــاء الطا فــة الدر يــة فــي الجليـ يخــدمو فــي الجــي

ااصــة فــي

وحدات حر الحدودق و دير بال كر أ أغلب المر عيات الدينية الدر ية في لكنا وسوريا ترفن رفضاَ قاطع لا
أل تعامـ مــع الجــي

ـاء
موــاير لــدا مشــايج الطا فــة الدر يـة فــي الجليـ  .و نـ ل

ادسـ ار يلي فــي حــين أ الموقـ
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عليــن يطالــب عــدد مــن القيــادات الدر يــة بضــرورة إصــدار موقـ

وااــك عــن المر عيــات الدينيــة الدر يــة وعلــى

رأسهم ر يو الهيةة الروحية للطا فة في فلسطين بطلواء قاشو التجنيد ادلزامي المفروف على الشـكان الـدرو .
ويستونى من الخدمة العرن من حاملي الهوية الس ار يلية غير الدرو من التجنيد ال كارل ولين التطوخ مفتوح
لهمق حين تيو أغلكية المتطوعين من هالء من الكدو ومع ذلك فا عدد المتطوعين الكدو يكقى قلـيال ويتـراوح
بين  200و 400طخصا سنويا فقط .وييتي تطوخ هالء في ي

العدو شظ ار للتسهيالت التي يحصلو عليها

لقاء ادمتهم في الجي .

 - 3تراجع "حماسة" اإلسرائيليين للخدمة بالوحدات القتالية:
توص تقرير ششرا أمين الشراوا والمظالم في الجي

ادسي ار يلي إلى أ الخطة الخمسـية التـي يطكقهـا الجـي

لتكسيط الماسسة العمالقة قد علتن في بعن الحالت أق كفاءة .وكا الجي
التي قضـت بتقلـي

الل

الوظـا

قد بدأ بتنفي داطة غيدعو دق

وتفييـك بعـن الوحـدات وتشـري وحـدات أاـرا وأ كـر مـن االلهـا بشـر

عاس على ب ل مزيد من الجهد مع موارد أق ق ولين لم يسـر كـ طـيء علـى مـا يـراس بحسـب الخطـة فـي حـالت
اويرةق ما ترع المساولية بين أيدل قادة عديمي الخكرة أو غير كفو ين.
وو د أمين الشراوا اللواء ناحتياط يتسحاق بريكق ال ل يشـو المنصـب منـ عـاس 2008ق فـي تقريـرا السـنول
إ هنــاع وحــدات تنتظــر أطــهر لمـ ء وظــا

فيهــاق وأطكــاء مســاولين عــن أاوــر مــن  1,000نــدلق واــابط

صحة شفسية مساول عن أاور من  2,000ندل .باداافة إلى ذلكق قال بريك أ إ راءات افن التيـالي
التي اعتمدها الجي

ادس ار يلي يقودها اكاط طكان واكاط ص

صـوار ممـن ل يتمتعـو بشـر عـاس بـروح

معنوية عالية.
وو ــد أمــين المظــالم أشــن شتيجــة لخطــة التكســيط دغيــدعو د أ هنــاع يو ـرات وهريــة فــي وحــدات ددعــم القتــالد
العسرريةق التي تـوفر الـدعم اللو سـتي للوحـدات وقيـادة الشـاحنات وطهـو الطعـاس والتحقـح مـن الـ اا ر وصـياشة
معدات ادتصالت وما إلى ذلك.
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في القوا العاملـة وتفييـك وظـا

الضـكاط فـي الخدمـة الدا مـةق ينفـ اـابط واحـد

المهمة التي كا سينف ها في المااي طخصين أو ياليةد.
وأدت اطــة دغيــدعو دق التــي تــم ادعــال عنهــا فــي أوااــر عــاس 2015ق إلــى افــن عــدد الجنــود فــي الخدمــة
الدا مــة فــي الجــي
إششاء ي

إلــى أقـ مــن  .40,000فــي ذلــك الوقــت قـال اــابط فــي الجــي

أصور سنا .ي

ادسـ ار يلي إ دالفيـرة هــي

أق حجماق أقواق أاور تركيزاق أفض تدريكاد.

الجــدير بالـ كر أ معظــم الشـراوا المقدمــة مــن الجنــودق تناولــت مشــاا تتعلــح بمســا

طكيــة وشفســية – عــال

سيء بشر عاس – أو مع مشاا تتعلح بالعالقة بـين القا ـد والجنـدل .وتقريـر بريـك لـم يشـر إلـى أ هـ ا النـوخ
مــن الحـوادث الاـ بادرتفــاخ فــي الجــي

ادسـ ار يلي إلــى حـ مـد ككيــر .ليــن الشــراوا المقدمــة ةمــين المظــالم حــول

معنويات منخفضة وسوء رعاية طكية تكدو كمشرلة الا ة باد ديـادق والجـي

ادسـ ار يلي مـدرع لخطورتهـا .ومـن

محاديات أ راها بريك مع اكاط واكاط ص ق قال أشن توص إلى و ود شق

حاد في الحوافز بين الضكاط

الشكانق في اوء اة ور المنخفضة والفترات الطويلة التي يكقـو فيهـا بعيـدين عـن اةسـرة – فـي الوقـت الـ ل
يرــو اليويــرو مــنهم متــزو ين حــديوا وفــي صــدد إشجــان أطفــال – واشعــداس اةمــن الــوظيفي النــا م عــن العــدد
المحــدود مــن الوظــا

المتاحــة ف ــي إطــار اطــة دغيــدعو د .باداــافة إل ــى الشــعور بـ ـدادحكــاطد والمعنوي ــات

المنخفضة في صفو

اةصـور سـناد يفتقـد للخكـرة .وفـي الوقـت

الضكاط الشـكانق و ـد بريـك أيضـا أ دالجـي

ال ل يتم فين تسريك اكاط الص

من الجي ق يح محلهم في بعن ه ا المناصب نود أصور سـنا يـادو

ادمتهم ادلزامية.
وقــال بريــك إ د نــود الخدمــة ادلزاميــة فــي منصــب مرقيــب فرقــةفق مهمــا كــاشوا يــدينق فهــم ليس ـوا بــديال عــن
اةقدمية والخكرةد .وو د أمين المظالم عدة أمولـة لوحـدات تركـت مـن دو الضـكاط واـكاط الصـ
لهاق مو تلك المساولة عن صياشة ال ايرة ومعدات ادتصال .وفي رد على تقرير بريكق قال الجي
على معالجة بعن مخاو

اكاط الص

الضـروريين
أشن يعمـ

والضكاط الشكانق و التحديد طراواهم بشي اة ر المنخفن.
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دفي إطار اطة غيدعو والرغكة في ادبقاء على اةطخاص المناسكين من ذول الجـودة

العالية في في الخدمة الدا مةق وقع الجي

ادس ار يلي وو ارة الدفاخ على اتفـاق مـع و ارة الماليـة لتحسـين أ ـور

نــود الخدمــة الدا مــة الجــددد .فعلــى ســكي الموــالق قــرر الجــي

يــادة أ ــور نــود الص ـ

مــن  5,500طــير

ن 1,500دولر إلى  7,500طير ن 2,000دولر ق وفقـا للجـي  .ووفقـا لكريـكق هنـاع أيضـا يوـرات ككيـرة فـي
عدد اةطكاء والعاملين في مجال الصحة التفسيةق والحي

بحا ة أيضا إلى ممراين ومسعفين .

وكت ـب بريــك فــي تقري ـرا دعلــى ســكي الموــالق طكيــب واحــد مطالــب بمعالجــة شحــو  1,200نــدلق فــي التــدريب
القتالي؛ اابط في الصحة النفسية في إحدا القواعد كا مساول عن  2,300ندياد.
في ما يتعلح بنق

اكاط الصحة النفسيةق تجـدر ادطـارة إلـى أ معظـم الجنـود الـ ين لقـوا حـتفهم فـي الجـي

ادس ار يلي في عاس  2016أقدموا على ادشتحار.
ورد الجــي

ادسـ ار يلي علــى تقريــر أمــين المظــالم بــالقول إشــن علــى علــم بالمشــرلة وإشــن يعمـ علــى واــع اطــة

لمعالجــة المســيلةق وتحديــدا لتقلي ـ وقــت ادشتظــار للجنــود لرخيــة الطكيــب مــن اــالل يــادة عــدد اةطــخاص فــي
مرااز ادتصال بنسكة  110بالمةة.

وفيما يتعلح يقضايا الرعاية الصحية النفسيةق قال الجي

إشـن يلكـي المعـايير المطلو ـة منـن .وقـال فـي بيـا لـن

دوقت ادشتظار لرخية اابط صحة شفسية في وحدة تدريب ل يتعدل اةسكوعينق وفي بعن الحالت المعينـةق
يتم لب اابط صحة شفسية إاافيد.
من بين الشراوا التي تم تقديمها ةمين المظالمق شحو  %40منها تتعلح بسوء معاملة ندل مـن قكـ الضـابط
المساول عننق بما في ذلك حالت العنصرية والتحيز الجنسي وكرا الموليةق وك لك سوء معاملة بشر عاس.
أحد اةمولة اةاور دراماتيرية التي قدمها بريك تتحدث عن اابط رفن تو ن ندل لضابط الصـحة النفسـية.
عندما هدد الجندل بجرح شفسن بالسرينق رد علين الضابط دإذا كنت ر الق افعلهاق افعلهاد.
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فـي حالـة أاـراق قــاس قـادة دورة تدريكيـة ب ـداشـ

أمـرد نـدل فــي الوحـدةق بعـد أ أبلوـوا بقيــة الجنـود فـي الوحــدة

بيشن مولي مـن اـالل عـرف فيـديو لـر لين يقـكال بعضـهما الـكعن مـع دالتلمـيك الوااـك لميولـن الجنسـيةد كمـا
اتب بريك .وكتب بريك فـي تقريـرا دتـم فعـ ذلـك مـن دو إذ الجنـدل أو علمـن .واةسـوأ مـن ذلـكق تـم عراـن
ندل في الفصيلة .بسكب ذلكق طعر الجندل بالعار والخج د.

على ك
وقال الجي

دالتحقيح وفح

ادس ار يلي تعليقـا علـى التقريـر إشـن يتوقـع مـن كـ اـابط التصـر بمهنيـة تجـاا نـوداق و يشـن يـتم
ومعالجة نا حـادث بيقصـى در ـة مـن الجديـةد .وفـي بيـا لـنق قـال الجـي

إ ر ـيو هيةـة

اةركا السكح غادل اليزشيوت قاس بتعيين شا كن الفي كواافي لمعالجة المشاا التي تحدث عنها التقرير.
من شاحية أارا أظهر تقرير ششرتن صحيفة دهآرتود الس ار يلية بتـاريج  2018/8/20ق و ـود ارتفـاخ ملحـو
فــي عــدد تو هــات الجنــود العــاملين فــي الخدمــة اد كاريــة فــي الجــي

ادسـ ار يلي للحصــول علــى استشــارة طكيــة

شفسيةق حين وص الى ما شسكتن  %40من عاس .2010
وقد حدد شظاس الصحة النفسية فـي ـي

العـدو هـ ا التوييـر بيشـن د ـدلد ق محـ ار مـن أشـن قـد يتسـكب باسـتن از

الطواقم الطكية المعالجة .واعتمدت الصحيفة في تقريرها علـى الكياشـات التـي ششـرتها ر يسـة فـرخ علـم الـنفو فـي
ســالح الجــوق ليةــن طــالي ق فــي مقــال ششــر فــي المجلــة العســررية المتخصصــة د معراــوتد .و حســب بياشــات
الجــي

ادسـ ار يليق فطشــن اــالل العــامين المااــيين أ ريــت  47ألـ

لســة عــال واستشــارا شفســية لجنــود لــدا

طاقم الموظفين المساولين عن الصحة النفسيةق بينما بين العامين  2013إلـى 2015ق أ ريـت ق اربـة 44500
لسة عال ية سنويا.
وعــزت طــالي ق فــي مقالهــا أســكان التو ــن للحصــول علــى استشــارة وعــال شفســيق إلــى اةواــاخ القتصــادية
وال تماعية الصعكة للجنودق في موا اة الت ار ع الملحو بالحافزية للخدمة بالجي ق والرغكة بـالشخراط مجـالت
عم ـ مر حــة وااوــر امنــاق أل بهــد
للعال النفسي بصفو

التهــرن مــن الخدمــة العســررية .وأواــحت أ الرتفــاخ الملحــو بالتو ــن

الجنودق سيادل إلى استن از

طاقات وقدرات المعـالجين النفسـيين بـالجي ق ومـن طـيشن

أ يــادل إلــى عــدس القــدرة علــى احت ـواء ه ـ ا الش ـريحة المت ازيــدة مــن الجنــود .وقــد اشخفضــت شســكة الح ـوافز لــدا
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المجنــدين للوحــدات القتاليــة إلــى  %69.8فــي العــاس  2016ق بينمــا كاشــت ه ـ ا النســكة فــي العــاس ال ـ ل ســكقن
%71.9ق و في العاس  2017وصلت النسكة إلى .%67
و ينت المصادر أشن تم التو ـن للضـكاط ومطـالكتهم بتشـخي

الجنـود ممـن يعيشـو بضـا قة وواـعهم فـي سـلم

الولويات للحصول على الخدمات النفسية والعال يةق وذلك لمنع إقدامهم على الشتحار.
نـدل للحصـول علـى الستشـارة والعـال النفسـيق بينمـا

و حسب الكياشاتق ففي العاس الماايق تو ـن  44ألـ

في العاس  2013بلغ عدد المتو هين  39400عسررل .ووفقا دحصا يات الجي ق فط الوالكيـة العظمـى مـن
الجنــود ال ـ ل تو ه ـوا للحصــول علــى الستشــارة النفســية يخــدمو فــي الوحــدات القتاليــة الميداشيــة .كمــا أواــك
التقريرق أ أحد اةسكان لالرتفاخ فـي التو هـات للحصـول علـى العـال النفسـيق يعـود الـى ظـاهرة التهـرن مـن
الخدمة العسررية اد كاريةق إذ عمد الجي
وأظهرت إحصا يات الجي

الى التشدد بالشروط لترع الخدمة العسررية ةسكان شفسية.

و ود ارتفاخ بيعداد المتهر ين من الخدمة العسـررية بـدواعي أمـراف شفسـيةق حيـن

تم في العاس  2013إعفاء  3762من الخدمة العسررية بسكب مشـاا شفسـيةق فيمـا سـجلت فـي العـاس  2017ق
 4487حالة تهرن من الخدمة العسررية للسكب شفسنق وهو ارتفاخ بحوالي .%15

 – 4مالمح المعاناة:
اش ـ

تقريــر لمفواــية طــراوا الجنــود فــي الجــي

اــالل الح ــرن الت ــي طــنتها إسـ ـ ار ي ص ــي

ادس ـ ار يلي أ الجنــود أ كــروا قك ـ الــداول إلــى قطــاخ غ ـزة

العــاس  2014عل ــى كتاب ــة رســا

وداخ لع ــا التهم .وقال ــت ص ــحيفة

نيديعوت أحروشوت العكريةق التي أوردت النكيق إ تقرير المفواية قد و ن اشتقادات طديدة لطلب الضكاط مـن
الجنود كتابة رسا

وداخ ل ويهم قك الداول إلى القطاخ اـالل العمليـة العسـررية ادسـ ار يلية التـي أطلـح عليهـا

اسم عملية نالجر الصامد .
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و حسب الصحيفة العكريةق اء في التقرير الم كور أ ه ا الطلب يمو بمعنويات الجنود قك داـولهم إلـى مـا
أسماا المجهول.
وتــابع التقريــر قــا الل دقك ـ لحظــات مــن داــولهم إلــى المجهــولق وحينمــا يرتفــع مســتوا اةدرينــالين فــي دمهــمق
يتطلـب مــن الجنـود أ ل يجلسـوا ويتخيلـوا مــوتهم و رـاء عــا لتهم ورفـاقهمق واةلــم والعا لـة التــي سـتنهاردق علــى حــد

تعكيرا .وأطار التقرير إلى أشن االل العـاس  2015تـم تقـدبم  6711طـروا اـد اـكاط فـي الجـي

ادسـ ار يليق

وتكين أ  61بالما ة منها مكررة.
وأواـك التقريــر أ معظـم الشــراول متعلقـة بتعامـ الضـكاط مــع الجنـود الـ ين تحـت إمـرتهمق ويرشـ
ككير في طراول الملتحقين الجدد بالجي
تفاعا لا
السنوات التالية طهدت ار ل

ادس ار يلي.

أيضــا أ
ل

وذكــرت القنــاة الس ـ ار يلية الواشيــة فــي التلفزيــو ادس ـ ار يلي أ العش ـرات مــن الجنــود اضــعوا لعــال شفســيق وأ
الجي

بدأ حملة سماها نالحار الصامد للكحن عن المراى النفسيين في صفو

قواتن .وأطارت القناة إلـى

أ بعن الجنـود الـ ين طـاركوا فـي المعـارع بشـر مكاطـر فـي غـزة يخضـعو للعـال فـي أقسـاس ااصـة أعـدت
ل لك بطط ار

أطكاء يلقو محاارات شفسية ويعقدو لقـاءات مـع الجنـود .وكاشـت إسـ ار ي قـد طـنت فـي السـابع

يوم ــاق أدا إل ــى استش ــهاد أاو ــر م ــن ألف ــي
م ــن ط ــهر تم ــو م ــن الع ــاس  2014ع ــدو لاشا عل ــى غ ــزة اس ــتمر  51ل
فلســطينيق وإصــابة شحــو 11ألفــا الاـرين بحســب مصــادر طكيــة فلســطينيةق فضـالل عــن تــدمير شحــو تســعة الل
منزل بشر كام ق ويماشية الل

منزل بشر

ز ي.

وكاشت الخسا ر ادس ار يلية هي اةعلى في حرو ها على غزةق حين أفـادت بياشـات رسـمية إسـ ار يلية بمقتـ 68
عســررليا وأر عــة مــدشيينق إاــافة إلــى عام ـ أ نكــي واحــدق وإصــابة أاوــر مــن ألفــين وامســما ة إس ـ ار يليق بيــنهم

 740عســررلياق قك ـ أ ينتهــي العــدوا بالتوص ـ فــي  26الن إلــى هدشــة طويلــة اةمــد بعــد مفاواــات القــاهرة.
وفي السياق ذاتنق ذكرت صحيفة معاريف ادسـ ار يلية أ الشـرطة العسـررية حققـت فـي اشتحـار ياليـة نـود مـن

لواء دغفعاتيد أحد ألوية النخكة على الفية مشاا شفسية لها عالقة على ما يكدو باطـترااهم فـي العـدوا الكـرل
علــى قطــاخ غـزة .وقالــت الصــحيفة علــى موقعهــا ادليتروشــي إ الشــرطة العســررية ادسـ ار يلية تحقــح فــي يــالث
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عمليات اشتحار بطلقات شار أطلقت من سالحهم الشخصيق اينتا منها في موقعين للواء دغفعاتيد على حدود
غ ـزةق وواحــدة وســط إس ـ ار ي  .وأواــحت أ التحقيقــات أا ـ ت بعــين العتكــار فراــية اآليــار النفســية للحــرن
ادس ار يلية على غزة واطتراع الجنود الوالية في العملية الكرية التي أدت إلى مقتـ العشـرات مـن المشـاركين فـي
التوغ الكرل بالقطاخ .وشقلت الصحيفة عن مصدر مساول في قطاخ الصحة النفسية في الجـي

-لـم تسـمن-

قولن إ العاس  2014طهد اشتحار يماشية نود.
وكشفت صحيفة دهآرتود العكرية في العاس المااي  2018عن تقارير صحية تاكد أ عدد نود ي
ادس ار يلي ال ين يعاشو من أمراف شفسية قد تضاع

العدو

كوي الر من عاس  2013إلى اآل .

ووفق ـال للصــحيفة فــط ر يســة قســم العــال النفســي فــي ســالح الجــو ادس ـ ار يلي دليةــا طــال د ح ـ رت مــن الزيــادة
اليكيرة في عدد العسرريين ادس ار يليين المراى شفسـيالق مشـيرة إلـى أ هـ ا الزيـادة باتـت تسـكب إر ااـال فـي أداء
المعالجين النفسيين.
وعن أسكان ه ا الرتفاخ فـي شسـكة هـالء المراـى لـدا ـي

الحـتالل أاـدت دطـال د أشهـا مرتكطـة بالواـع

القتصــادل-ال تمــاعي الصــعب فــي فلســطين المحتلــةق لفتــة إلــى ت ار ــع الدافعيــة للخدمــة العســرريةق وتعــاظم
الرغكــة فــي كســب المــال واســتوالل الوقــت لالحتيا ــات الشخصــية للجنــودق ماكــدة أ بعــن الجنــود قــد يلجــاو
إلى ممارسة العن

اد المعالجين النفسيين شتيجة ت ار ع حالتهم.

وشقلت الصحيفة العكرية عن بعن المساولين العسرريين أ بعن الجنود يتحججو ب ار ع كويرة أيناء المقابلة
مع اةاصا يين النفسيين لالاتصار من مدة ادمتهم ادلزاميةق بالرغم من أ بعن قادة ي

الحتالل أادوا

أ هناع نودا حالتهم النفسية مستعصية ويجب تحويلهم لجلسات العال بيقصى سرعة.
و حســب مصــادر هــآرتو فــط معظــم الجنــود الـ ين يعــاشو مــن مشــاا شفســية يخــدمو فــي ســالح الكــرق ال ـ ل
يضم معظم وحدات اليوماشدو

الخاصة واةلوية ذات القدرات القتاليـة المميـزة .وقـد بينـت المعطيـات أ واحـدال

مـن كـ سـتة نـودق وواحـدة مـن بـين كـ  15مجنــدةق لـم يرملـوا فتـرة اـدمتهم العسـرريةق بسـكب طلـكهم التسـريك
المكرر ةسكان تتعلح بمشاالهم النفسية.
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ادعـالس العكريــة باسـتمرار تقـارير تاكـد قلــح ـي

العـدو مـن حــرن محتملـة مـع المقاومـة طــمالي

فلسطين المحتلةق ويشيرو من االلها إلى عدس اهزيتهم له ا المعركة.
من شاحية أارا أفاد تقرير إس ار يلي ششرتن صحيفة دإس ار ي اليـوسد المقر ـة مـن ر ـيو الـو راء بنيـامين شتنيـاهوق
ب ـي أاوــر مــن  350نــديا تو ه ـوا إلــى اــدمات الصــحة النفســية فــي الجــي

من ـ اشتهــاء الحــرن اةاي ـرة علــى

قطـاخ غـزةق وأ عـددا مــنهم لجـاوا إلـى قســم اـدمات الصـحة النفســية بعـد أ وصـلوا فعــال إلـى الحالـة المســماة
دالص ــدمة اليلي ــةدق وم ــن أع ارا ــها الا ــطران النفس ــي وادعي ــاء ومش ــاهدة اليـ ـوابيو وت ار ــع اةداء ال ــوظيفي
والعمالشي بشر ككير.
ووفقــا للتقريــرق فــط المةــات مــن الجنــود احتــا وا المســاعدة النفســية اــالل الحــرن بعــد أ عــاشوا مــن تــوتر طــديد
شتيجــة القتــالق و التــالي وصــلوا إلــى طــاقم العــال فــي قاعــدة ارعــيم العســرريةق ليــنهم بشــر عــاس كــاشوا يقضــو
يماشي ساعات في القاعدةق ومن يم يعاد شحو %80منهم إلى القتال من دو ا يحتا وا لعال إاافي.
وشقلــت الصــحيفة عــن مســاول ككيــر لــم ت ـ كر اســمن فــي قســم اــدمات الصــحة النفســية العســررية قولــن إشــن مــع
المقارشة بحرون أارا لـوحظ ارتفـاخ فـي عـدد الجنـود الـ ين تو هـوا إلـى القسـم اـالل عمليـة دالجـر الصـامدد.
ويفسر مساولو في الجي

ه ا الرتفاخ في ذلك الوقت مقارشة مع المااي بي الجنود طاهدوا أحـدايا قاسـيةق

سواء ال ين وصلوا إلى المستشفيات بعد ادصابة أو ال ين تلقوا المساعدة النفسية االل الحرن.
وأفادت الصـحافة السـ ار يلية بـي عـدد الجنـود ادسـ ار يليين فـي الخدمـة النظاميـة الـ ين أ ريـت لهـم لسـات مـع
المعــالجين النفســيين فــي الجــي

ارتفــع بنســكة  40بالمةــة اــالل الســنوات العشــر اةايـرة .و حســب تقريــر ششـرتن

مجلــة عســررية اقتســكت هــآرتو معلوماتهــا منــنق فقــد أ ــرل العــاس المااــيق مــوال  47أل ـ

لقــاء بــين الجنــود

وا ــكاط الخدم ــة النفس ــية ف ــي الج ــي ق ال بزي ــادة ق ــدرها  2500لق ــاء ع ــن الت ــي أ ري ــت ا ــالل ع ــاس .2013
و حســب الصــحيفة ايضــا فقــد قــال مســاولو عســرريو فــي الجــي

ادس ـ ار يلي إ مــن اةســكان اةاــرا التــي

دفعــت الجنــود إلــى طلــب المســاعدة النفســية بزيــادة ككيـرةق هــو تيلــيفهم بمهــاس فــي ألويــة ووحــدات قتاليــة ميداشيــة.
وأاافوا أ الجي

يسعى إلى تقصير المدة ما بين طلب الحصول على مقابلة مع المعالجين النفسيينق وإ راء
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المقابلــة شفســها .وتتـراوح فتـرة الشتظــار حاليــا بــين ســاعات إلــى أيــاسق ليــن الجــي

أوصــى القــادة بتحويـ الجنــود

ال ين يروشو فـي اـا قة شفسـية حر ـة للعـال بشـر عا ـ ق وعـدس اشتظـار تـدهور واـعهم بشـر حـادق وذلـك
لمنـع عمليــات الشتحـار فــي صـفوفهم .و حســب معطيــات تتعلـح بالعــاس 2018ق قـدمها الجــي

بنـاء علــى قــاشو

حــح الحصــول علــى المعلومــاتق تقــول هــآرتو إ معظــم الـ ين يطلكــو العــال النفســي هــم نــود يخــدمو فـي
سالح الكرق وهو ال ل يضم معظم الوحدات الخاصة واةلوية ذات القدرات القتالية.
وشقلــت هــآرتو عــن متحــدث باســم الجــي

ادس ـ ار يلي قولــن إ دشظــاس العــال النفســي فــي الجــي

يعم ـ بشــر

عادل وطـار للمحافظـة علـى سـالمة الجنـودق وقـد تمـت يـادة عـدد المعـالجين النفسـيين كمـا ادت ادرطـادات
المقدمــة للقــادة لمســاعدة الجنــود الـ ين يوا هــو ظروفــا صــعكةد .وفــي الســياق شفســن حـ ر ر ــيو دوحــدة الصــحة
النفسيةد فـي ـي
سيتضاع

الحـتالل ادسـ ار يلي مـن أ عـدد المراـى فـي الجـي

الحـتالل المصـابين بـيمراف شفسـية

االل السنوات العشر القادمة بمعدل يالية أاعا .

وأطــار العقي ــد ك ــارينق ا ــالل لس ــة اس ــتماخ عق ــدت ف ــي اليينس ــت أم ــو اةر ع ــاءق إل ــى أ اآلل

م ــن ــي

الحتالل في رحلة عال .
وكش ـ

عــن أ

طيــارين ف ــي ســالح الجــو يتن ــاولو مضــادات الاتةــانق وح ـ ر م ــن الســماح لهــالء الخ ــرو

بيسلحتهم اار قواعدهم ةشهم يشرلو اطورة.
وقال كارين دلقد ح رشا المساولين العسرريين من اطورة ذلكق لينهم اتخ وا ق ار ار بالسماح للجنود بيا أسلحتهم
إلى المنا لد.
وأاــا

أ الشــكا المرطــحين للخدمــة العســررية يتجنكــو طلــب المســاعدة عنــدما يتعلــح اةمــرق بمعاشــاتهم مــن

أمراف شفسية وه ا يخلح أ مة للجي ق و التالي ل يمرن للنظاس العسررل تحديـد الاـطرابات النفسـية والعقليـة
لهالء الجنود.
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 - 5شواهد وشهود:
معلوس أ العدو الس ار يلي قد طن حر ـا علـى قطـاخ غـزة عـاس  2014أطلـح عليهـا اسـم عمليـة الجـر الصـامد
بمعرك ــة العصـ ـ

وردت عليه ــا كتا ــب ع ــز ال ــدين القس ــاس التابع ــة لحم ــا

ادس ــالمي بعملي ــة الكني ــا المرص ــوص وذل ــك بع ــد مو ــة عنـ ـ

الم ــياول كم ــا وردت حرك ــة الجه ــاد

تفج ــرت م ــع اطـ ـ

وتعـ ـ يب وح ــرق الطفـ ـ

الفلسطيني محمد أبو اضـير مـن طـعفاط علـى أيـدل مجموعـة مسـتوطنين وإعـادة اعتقـال العشـرات مـن محـررل
صفقة طـاليط ممـا ادا الـى احتجا ـات واسـعة فـي القـد

ودااـ صـفو

مـا يسـمى عـرن  48وكـ لك منـاطح

الضــفة الور يــةق واطــتدت وتيـرة الطــتكااات بعــد أ دهــو إسـ ار يلي اينــين مــن العمــال العــرن قــرن حيفاقوتخلـ
التص ــعيد قصـ ـ

متك ــادل ب ــين إسـ ـ ار ي والمقاوم ــة الفلس ــطينية ف ــي القط ــاخ .وتخلـ ـ هـ ـ ا الح ــرن ع ــدة عملي ــات

عسررية شوعية مو عملية شاح عو وعملية العاطر من رمضا  .وكا الهد
هو وق

المعلن من العملية ادس ار يلية

إطالق الصواريج من غـزة إلـى إسـ ار ي ق التـي ا دادت بعـد الحملـة ادسـ ار يلية اـد حمـا

الور يــة فــي أعقــان عمليــة ااتطــا

فـي الضـفة

وقتـ ياليــة مســتوطنين إسـ ار يليين فــي  12حزيـ ار  2014مــن قكـ حركــة

حما  .وعلى العرو من ذلكق كا هد

حما

هو الحصول على الضوط الدولي لرفع الحصار ادسـ ار يلي

على قطاخ غزةق وإشهاء الهجوس ادس ار يليق والحصول على طر يالن لمراقكة واما المتوال لوق

إطـالق

النــارق وإطــالق سـراح اةســرا الفلســطينيين والتولــب علــى حالــة الشعـزال السياســي المفــروة علــى الحركــة .ويقــول
الفلسطينيو ا إس ار ي كاشت هي أول من كسر اتفاق وقـ

إطـالق النـار مـع حمـا

فـي  13حزيـ ار ق والـ ل

اا قا لما منـ تشـرين الوـاشي  .2012ومـع ذلـكق ذكـرت إسـ ار ي أ الوـارات الجويـة علـى غـزة كاشـت بموابـة رد
فع دطالق الصواريج من قطاخ غزة.
و عد استشهاد سـكعة مـن ششـطاء حركـة حمـا
تحملــت حمــا
لتشــم هــد

فـي اشفجـار شفـح فـي اـا يـوشو شجـم عـن غـارة ويـة إسـ ار يلية

المســاولية عــن إطــالق  40صــارواا علــى المســتعمرات الصــهيوشية .مــن يــم توســعت العمليــة
تــدمير شظــاس اةشفــاق فــي غ ـزة .وافــاد الجــي

ادس ـ ار يلي علــى اليــر أ حمــا

ـارواا وقـ ا
ادســالمي و ماعــات مســلحة أاــرا أطلقــت  4564صـ ل

وحركــة الجهــاد

هــاو مــن قطــاخ غـزة علــى المســتعمرات

واشــن تــم اعت ـراف أاوــر مــن  735مق ـ وفا أينــاء القتــال وإســقاطها بواســطة القكــة الحديديــة .فيمــا أصــابت معظــم
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الهاو والصواريج التي أطلقت من غزة أر م
اف مفتوحة .وها م الجي

ادس ار يلي  2635هدلفا في غـزة؛

وتم تدمير ما ل يق عن  34شفقا .
علـى اديــر بقيــت تــيييرات الموا هــات العســررية التــي اااـها ــي

الحــتالل اــالل العــدوا علــى غـزة تالحــح

نوداق إذ أصيكوا بيمراف شفسين راء تلك الموا هات التي وقع االلها الجنود بين قتلى و رحى .وكش
اــكاط الجــي

أحد

ادسـ ار يلي النقــان عــن إصــابة  11نــديا بجـراح مختلفــة فــي عمليــة إطــالق صــاروخ ”اورشيــت“

باتجــاا احــد الكلــدو رات العســررية طــرق حــر الــديك نــون طــرق مدينــة غ ـزة فــي اليــوس الـ ـ 25للعــدوا اةايــر
بتــاريج  31تمو /يوليــو .وقــال الضــابط ”أوفيــر أشــديجار“ المســاول فــي وحــدة الهندســة الحر يــة فــي الجــي

إ

صارواا أطلقتن كتا ب القساس االل الحرن على أحد الكلدو رات من طـ ار  D9تسـكب بطصـابة  11نـديا مـن
أص  22كاشوا بجوار الكلدو ر وإشن كا هو أحد المصابين االل ه ا العملية.
وتحدث أشـديجار وهـو يشـاهد الفيـديو الـ ل بوتـن كتا ـب القسـاس لحظـة إطالقهـا الصـاروخ علـى الكلـدو ر أشـن كـا
يخشى في المااي التعكير عن اوفـن ممـا ـرا اشـية توقيـ
مخاوفن بعد اليوس حين يعي

ترقيتـن فـي الجـي

اليوابيو المستمرة من اشتهاء الحرن اةايرة .وأاا

الـ  15صاروخ كورشيت وأ الجـي

توقـ

منـ مـن عـن إحصـاء قـ ا

ولينـن لـم يعـد بطمراشـن إافـاء
أشن أطلح على قواتن قرابة

ال ـ  RPGشظـ ار ليورتهـا اـالل الحـرن

اةايرة في حين ما الت ار حة الدماء والموت تالحقن من اشتهاء الحرن.
وأطار أيضا إلى اطتراان في حرن لكنا الواشية عاس  2006وليـن مشـاهد الـدماء فـي غـزة طـرلت شقطـة فاصـلة
وأبقتن صريع المرف الجسدل والنفسيق على حد قولن .ومن اشكها قالـت القنـاة الواشيـة العكريـة إشـن و عـد مـرور
ســنوات علــى اشتهــاء الحــرن اةاي ـرة علــى قطــاخ غ ـزة إل أ هنــاع طــيةا مــاق وحالــة لــم يســكح لهــا موي ـ أا ـ ت
بال ديــاد فــي صــفو

الجنــود ال ـ ين ق ـاتلوا فــي غ ـزة .وأاــافت القنــاةق أ المةــات مــن الجنــود ال ـ ين قــاتلوا فــي

القطــاخ وعــادوا لكيــوتهم يعيشــو حالي ـال حالــة مــن الخــو
يتحديو عن استفاقتهم من النوس وأطكاح في و وههم.
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وشقلــت القنــاة روايــة عــن أحــد الجنــود يــدعى دافيــد بــن ســيمو ن  22عامــا أصــيب ـراء ق يفــة هــاو أطلقتهــا
المقاومة الفلسطينية قا ال دما لت حتى ه ا اليوس أعي

صوت الشفجار وقوتن فعند سماخ صوت رعد الشتاء

أتصور بي ك الرعد هو صوت لسقوط ق يفة هاو د.
وكاشت صحيفة دمعاريفد قد أعلنت أ الشرطة العسررية تحقح في اشتحار يالية نود من لواء د فعاتيد نأحد
ألويــة النخكــة علــى الفيــة مشــاا شفســية لهــا عالقــة علــى مــا يكــدو باطــترااهم فــي المعركــة الكريــة اــالل الحــرن
اةايرة على قطاخ غزة.
وأاـافت الصــحيفةق علــى موقعهــا ادليتروشـيق أ طــرطة الحــتالل العســررية تحقـح فــي يــالث عمليــات اشتحــار
عكــر طلقــات شــار أطلقــت مــن ســالحهم الشخص ـيق اينتــا منهــا فــي مــوقعين لل ـواء د فعــاتيد علــى حــدود غ ـزةق
وواحــدة وســط إس ـ ار ي اــالل اةســابيع اةاي ـرة .وأواــحت أ التحقيقــات تيا ـ بعــين العتكــار فراــية اآليــار
النفسية للحرن ادس ار يلية على غزة واطترااهم في العملية الكرية .وشقلت عن مصدر مساول في قطاخ الصـحة
النفسية في الجي ق لم تسمنق قولن إ دالعاس المااي طهد اشتحار يماشية نود فقطق بينمـا سـجلنا فـي اةسـابيع
اةاي ـرة اشتح ـار ياليــةد .وكــا الجــي
عناصــر الجــي

ادس ـ ار يلي قــد أطلــح حملــة لمعالجــة اةا ـرار النفســية التــي يعــاشي منهــا

ـراء تلــك الحــرن .وذكــرت القنــاة الواشيــة فــي التلفزيــو ادس ـ ار يليق أ العش ـرات مــن الجنــود

ادس ار يليينق ال ين اطتركوا في الحرن اضعوا لعال شفسيق مواحة أ الجي
المراى النفسيين في صفو

بدأ مااراق حملة للكحن عـن

نوداق وأطلح عليها اسم دالحار الصامدد.

 - 6تفاقم الظاهرة:
الجدير بال كر أ

يادة اةمراف النفسية في ـي

العـدو تتـزامن مـع ظـاهرة ت ار ـع الدافعيـة للخدمـة العسـرريةق

والرغكة بتحصي المزيد من اةمـوال والمعيشـة الرغيـدةق واسـتوالل الوقـت لتلكيـة احتيا ـات طخصـية للجنـودق مـا
يعني أ ه ا الزيادة في تلقي طلكات العال النفسي بصورة اطيرة بين الجنودق قد تفسر يادة السلوع العـدا ي
مــنهم تجــاا أطكــا هم المعــالجين لهــمد .وفــي ه ـ ا الصــدد قــال يــاشي
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هـآرتوق إ دعـدد الطلكـات التـي يو ههــا الجنـود ادسـ ار يليو إلـى قسـم الطــب النفسـي فـي الجـي

ارتفـع بمعــدل

أر عــين بالما ــة اــالل العقــد المااــي من ـ عــاس 2010ق حيــن طــهد العــاس  2017إ ـراء  47أل ـ

مقابلــة بــين

الجنود واةطكاء النفسيينق بزيادة قدرها أاور من  2500طلكا طهدها العاس 2013د.
وشق التقرير عن در يسة طعكة الطب النفسي في سالح الجو ادس ار يلي الجنرال ليةا طـالي

أ التويـر بـدأ منـ

 2010بتحــول د ارمــاتيريق ومــن المتوقــع أ يرتفــع حجــم الطلكــات مســتقكالق ول ـ لك فطشنــا أمــاس يــادة بمســتويات
متطرفةق مما قد يادل للمو بالمراى والقادمين لتلقي العال د.
وأواــحت أ دالجــي

طــهد العــامين  2017-2016تنظــيم  47ألـ

لقــاء بــين الجنــود وطـواقم الطــب النفســيق

فــي حــين أ عــامي  2015-2013طــهدا اشعقــاد ح ـوالي  44500لقــاء فــي ك ـ عــاسق ل ســيما أ
اةعداد يتزامن مع ظاهرة العن

يــادة ه ـ ا

التي باتت وااحة من قك الجنود تجاا الطواقم الطكية في الجي ق مما يعنـي

سوءا وترديا في اةحوال ال تماعية والنفسية لقطاعات واسعة من المجتمع ادس ار يليد.
وقالــت أوســاط طكيــة فــي الجــي

ادس ـ ار يلي إ دالطلكــات المقدمــة مــن الجنــود المراــى ارتفعــت بصــورة مقلقــة

وملحوظة في السنوات اةايرةق ل سيما في اليتا ب والوحدات القتاليةد.
وأاــد أ دالســنة المااــية  2017طــهدت تو ــن  44أل ـ
 39400في سنة 2013ق وفح معطيات ششرها الجي

طلكــا مــن الجنــود إلــى اةاصــا يين النفســيينق مقاب ـ
ادس ار يليق حين إ معظم المتو هين لطلب المساعدة

النفســية يخــدمو فــي ســالح المشــاةق التــي تو ــد تحــت وليتهــا معظــم الوحــدات الخاصــة واليتا ــب التــي تحظــى
بتدريكات وتمارين غاية في القسوةد .وأواك أشـن دمنـ  2015وحتـى شيسـا  2016التقـى اكـراء الطـب النفسـي
مع  16أل

ندلق بعضهم تم اللتقاء بن أاور من مرة واحدةق مما كشـ

المزيـد مـن أو ـن ادافـاق مـن عـدس

تحقح راا الجنود عقب اللقاء بيطكا هم بسكب تزايد المخاطر من استخدامهم الخـاط لسـالحهمد .واـتم بـالقول
أ دالجي

بـدأ قكـ يـالث سـنوات اطـة لواـع صـعو ات أمـاس الجنـود الـ ين يطلكـو التحـرر مـن الجـي

ممـن

يعيشـو اــا قة شفســيةق وطــرخ بخطــط بطعــادة تــيهيلهم شفســياق وفــي عــاس  2016فــط واحــدا مــن كـ ســتة نــود
و %7.5من المجندات لم يرملـوا اـدمتهم العسـرريةد .كمـا أ دعـدد المتسـر ين مـن الجـي
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شفسـية ارتفــع مــن  3762نــديا فــي عــاس  2013إلــى  4487فــي الســنة المااــية  2017بنســكة ارتفــاخ %15ق
وإ معظم عمليات التسرن تيتي لدوافع واسكان شفسيةد.

 - 7اغتصاب وانتحار وفضائح أخرى:
يومــا بعــد يــوس بــين صــفو
اليويــر مــن الفضــا ك والســلكيات النفســية تيش ـ
ل
اشتشار فضا ك الغتصان والتحرش الجنسي بالمجنداتق كشفت العقيد داار
بـالجي

ادسـ ار يلىق النقـان عـن و ـود طيـارين بجـي

ــي

الحــتالل ادس ـ ار يلى؛ فكعــد

ينتد ر يو هيةة الطب النفسي

الحـتالل يعـالجو مـن الاتةـان الحـادق ولجـوء بعضـهم

لالشتحار.
وأاافت د ينتدق االل كلمة ألقتها فى اللجنة الفرعية التابعة للينيست حول الصحة النفسية للجي ق أ هناع
حاليــا مــن اةم ـراف النفســيةق مطالكــة فــى الوقــت ذاتــن بعــدس الســماح للجنــدل بحم ـ الســالح
 4نــود يعــالجو
ل

االل فترة العال  .وقالت د ينتدق أ الجنود يلجيو إلى الشتحار ـراء امـتالاهم السـالح وقـت العـال ق وهـ ا
ـر يوا ــن الجــي ق مواــحة أ القيــادات فــي الجــي
يعنــى كاريــة حقيقــة واطـ لا

ل تــدرع حقيقــة هـ ا الخطــر الـ ا

يوا ن إس ار ي .

علـى اشـب الاـرق ذكـرت صـحيفة دمـااورد ادسـ ار يليةق أ

طا فـي الجـي
ودا واـكا ل
نـ ل

ادسـ ار يلي بـاعوا اــالل

الفتـرة المااــية متعلقــاتهم العســررية مــن مالبــو واــوذ وأســلحة ورتــكهم العســررية واةوســمة التــى حصــلوا عليهــا
عكر طكرة ادشترشت.
وأاــافت الصــحيفةق أشــن لــوحظ أ أاوــر المواقــع ادليتروشيــة التــى يقك ـ الجنــود علــى بيــع متعلقــاتهم فيهــا موقــع
 ebayالشهيرق حين من امن اةطياء التي تم بيعها على الموقع ل عسـررل بيسـعار تتـراوح بـين  37و88
لراق وا ــوذات يتـ ـراوح س ــعرها ب ــين 240
لرا .وكـ ـ لك س ــترات عس ــررية بيس ــعار تتـ ـراوح ب ــين  100و 290دو ل
دو ل
أيضــا العوــور فــى موقــع التســوق الشــهير علــى رتــب اــكاط وأوســمة حر يــة يتـراوح
و 375دو لا
لر للوحــدةق ويمرــن ل
لرا.
سعرها بين  17و 68دو ل
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وقالــت الصــحيفةق إشــن بحســب القــاشو ادس ـ ار يلى فطشــن يلــزس المواطنــو ادس ـ ار يليو ال ـ ين اــدموا ف ـي الجــي
ادس ار يلى بطعادة ك المعدات العسررية التي حصلوا عليها إلى الجي

فور مع اشتهاء اـدمتهم العسـرريةق وإل
لا

سيتعراو للمساءلة القاشوشية بارتيـان ريمـة نا يـة .ويـ كر أ صـحيفة ديـديعوت أحروشـوتد ادسـ ار يليةق قـد
اشفت النقان عـن أ العميـد بـالجي

ادسـ ار يلي دأوفيـح بـوار د فشـ فـي تخطـي هـا كشـ

اليـ نق الـ ا

عــرف عليــن بعــد اتهامــن بــالتحرش والغتصــان مــن قكـ إحــدا المجنــدات .وأاــافت الصــحيفةق أشــن تــم عــرف
دبوار د على الجها للتياد من صـحة أقوالـنق وأشيـر ارتيـان عمليـة التحـرش أو اغتصـان مجنـدة كاشـت تخـدس
تحــت قيادتــن .وأطــارت الصــحيفةق إلــى أ

الي ـ ن أيكــت صــحة أقـوال المجنــدةق وأشــن اعتــدا عليهــا

هــا كشـ

مرطحا لمنصب قا د العمليات بالجي
نسياق وأ القا د ال ا كا
ل
ل

ادس ار يلي فش في تخطي الجها .

وأواــحت الصــحيفةق أشــن تــم تعليــح عمـ العميــد بــواريوق بعــد الطــتكاا بــن بتنفيـ

ـ ار م نســية اــد مجنــدات

اــدمت تحــت إمرتــنق ومــن بينهــا امــو عمليــات اغتصــانق وأعمــال غيــر ل قــةق وأعمــال طــاذة علــى مــدا فت ـرة
طويلة من ادمتن.
مــن شاحيــة ااــرا طــرلت ظــاهرة الشتحــار فــي الجــي
الجــي

ادس ـ ار يلي مواــوعال مهم ـال وحساس ـاَ .وقــد حاولــت قيــادة

ادس ـ ار يلي فــي الكدايــة إبقــاءا طــي اليتمــا وعــدس ادعــال عنــن رســميال .ليــن مــع تفــاقم ه ـ ا الظــاهرة

ااطرت ه ا القيادة إلى إ راء شقاش علني للمسيلةق والكحن عـن وسـا

فعالـة لمعالجـة هـ ا الظـاهرةق وطـرلت

بعد سنة  2006لجنة ااصة مهمتها دراسة أسكان إقداس الجنود ادس ار يليين على الشتحار وكيفية معالجتها.
واســتنادال إلــى أرقــاس الج ــي

ادس ـ ار يلي فع ـدد الجنــود الـ ـ ين يقضــو اشتحــا الر أاكــر م ــن عــدد ال ـ ين يقتلــو ف ــي

المعارع .ولوحظ ارتفاخ شسكة المنتحرين بين نود الجي

ادس ار يلي ل سيما فـي أعقـان العـدوا اةايـر علـى

قطــاخ غـزة عــاس  . 2014فقــد ســج اــالل طــهر واحــد اشتحــار ياليــة نــود مــن لـواء غفعــاتي الـ ل يعتكــر لـواء
النخكة في الجي ق واشتحار ندل في الحتياط بعد أياس قليلـة مـن اسـتدعا ن للقيـاس بخدمتـن العسـررية ادلزاميـة.
ويمرن ر ط ه ا الزيادة بالعدوا علـى غـزةق ل سـيما بعـد أ لـوحظ اـالل أيـاس القتـال ارتفـاخ عـدد الجنـود الـ ين
اضــعوا لعــال شفســي بحيــن بلــغ شحــو  100نــدل وقــد ا داد ه ـ ا العــدد بعــد اشتهــاء القتــالق اةمــر ال ـ ل دفــع
القيــادة العســررية للجــي

إلــى اللجــوء إلــى اــدمات القطــاخ الخــاص فــي الطــب النفســي لمعالجــة ت ازيــد الحــالت
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النفسية وسط الجنود .وطر الشتحار السـكب اةول لوفـاة نـود الحـتالل ادسـ ار يلي عـاس 2017ق حيـن سـج
اشتحار  16نديا إس ار يلياق حسكما ذكر تقرير لـصحيفة «تايمز أو

إس ار ي »ق على موقعها ادليتروشي.

وذكــر الموقــع أ عــدد حــالت الشتحــار مشــابن لعــامي  2015و2016ق حيــن اشتحــر  16نــدياق ولينــن ت ار ــع
شسكيا بسـكب عـدة بـرامج تهـد

إلـى تـدريب القـادة للتعـر علـى ادطـارات التـي تـدل علـى و ـود أفيـار اشتحاريـة

لدا الجنودق باداافة إلـى تحسـين اد ـراءات فـي الجـي

لضـما وصـول المعلومـات الضـرورية إلـى الضـكاط

المساولين عن الصحة النفسية بينما يتنق الجنود بين الوحدات.
ووفقا للتقريرق فقد قت  55نديا إس ار يليا مـن الضـكاط والحتيـاط فـي العـاس 2015ق ويعـد السـكب الوـاشي للوفـاة
ح ـوادث الطــرق التــي أســفرت عــن مصــرخ  12نــدياق فضــال عــن  9الا ـرين شتيجــة مشــاا صــحيةق و 2اــالل
عملياتق و 5في هجماتق و 11في حوادث داا قاعدتهم.
وارتفع عدد وفيات الجنود عاس  2017بنسكة  %34مقارشة بعاس 2016ق حيـن تـوفي  41نـدياق و يـادة بـياور
من  %50مقارشة بعاس 2015ق حين قت  36ندياق ولم ينسب ي

الحتالل الزيادة إلى أل مسيلة محددةق

ولينن قال إشن يحقح في ك وفاة.
وتابع التقرير «و الرغم من يادة عدد الجنود المتـوفين فـي السـنوات الواليـة اةايـرةق فاشـن ل يو ـد سـكب يفسـر
ذلكدق مضيفا أ «معظم الجنود ال ين أصيكوا أو قتلوا عاس  2017كاشوا مجندينق و زء أقـ مـنهم كـاشوا نـودا
مهنيينق و نود احتياط يادو الخدمة عند وفاتهم» .و حسب تقارير رسمية إس ار يلية فط غالكية المنتحرين مـن
الجنـود ليسـوا ممـن يشــرو ام اراـاَ شفسـية سـابقةق ول مــن الـ ين اظهـروا عـوارف تنكــىء بـيشهم قـد يقـدمو علــى
واــع حــد لحيــاتهمق وأ غالكيــة الحــالت تعــود الــى نــود مــن المهــا رين الجــدد الـ ين لــم يســتطيعوا التــيقلم مــع
الظرو

الصعكة للخدمة العسرريةق كما أ و ود سالح بين أيديهم يسه عليهم تنفي الشتحار.

 - 8خاتمة:
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في ه ا الوقت بالتحديدق إذ وصلت حملة ترويج الجي
اةقصــىق تعــي

الس ار يلي لـ «بطولتن» المزعومة وقدرات نودا حـدها

القيــادة العس ـررية الس ـ ار يلية حالــة قلــح طــديد إ اء ظ ـواهر عــدة تتفشــى بــين العســرريين وعل ـى

رأسها ظاهرة الشتحار تليها اةمراف النفسية يم التهرن من الخدمة.
وتكحــن القيــادة فــي اطــة لواــع حـ مـد له ـ ا الظ ـواهرق ل ســيما الشتحــارق حيــن دل تقريــر علــى ارتفــاخ اطيــر
ومتواص للظاهرة بنسكن مةة في المةةق مقارشة مع الفترة السابقة حين تم تسجي  19حالة اشتحار فـي غضـو
ستة اطهر فقط.
ويرمــن القلــح الس ـ ار يلي فــي أ ظــاهرة الشتحــار ل تقتصــر علــى شوعيــة مــن الجنــود أو وحــدات ااصــةق إشمــا
تشــم

ميــع الوحــدات بينهــا المختــارة والقتاليــة وحتــى الســتخكاراتية .ووصــلت ذروة ه ـ ا الحــالت إلــى اشتحــار

اابط ككير في ها الستخكارات العسررية.
وعل ــى ال ــرغم م ــن بح ــن الظ ــاهرة ل ــم يتوصـ ـ الج ــي

بع ــد إل ــى اس ــتنتا ات تس ــاعد عل ــى موا هته ــاق غي ــر أ

المساولين في قسـم الصـحة النفسـية فيـنق يعتقـدو أ قـادة الوحـدات العسـررية يتحملـو المسـاولية بسـكب الهـوة
في عالقاتهم وتعاملهم مع نود وحداتهم .وفي السياق أعـد قسـم الصـحة النفسـية اطـة إرطـاد يطالـب فيهـا قـادة
الوحدات بالتقرن ااور من الجنود ومراقكتهم عن كوـب ليشـ

حـالت المعاشـاة مـن مشـاا شفسـية صـعكةق علـى

ام اشقاذها قك فوات الوا .
وأاطـر مــا فـي أبعــاد ظـاهرة الشتحــار أ القيـادة العســررية فــي كيـا العــدو لـم تعــد توـح بعــدد ككيـر مــن نودهــا
وقــررت منــع بعضــهم مــن شق ـ أســلحتن معــن فــي حــال عودتــن الــى الكيــت .وفــي محاولــة لتجمي ـ الص ـورة يــدعي
الجي

أ تحقيقال سريال حول عدد من حالت الشتحار دل على أ ل عالقـة لوالكيـة حـوادث الشتحـار بالخدمـة

العسررية ب تعود ةسكان عا لية وطخصية وا تماعية .ويرو بعن الضكاط والمساولين في ه ا الجاشب إلى
أشن سكح أ داشـت النيابـة العسـررية فـي الجـي

قا ـدين واـابطال فـي وحـدة الصـحة النفسـية بعـدما تكـين أشهـم لـم

يقدموا المساعدة ةحد الجنود ال ل كا يعاشي اا قة شفسية صعكة اشتهت بواع م
حد لحياتن بالشتحار.
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إ الجاشب النفسي يشر بحد ذاتن مشرلة عويصة دااـ

ـي

العـدوق فـطذا كاشـت شسـكة غيـر قليلـة مـن الجنـود

ال ين ينتحرو يوا هو مشاا شفسية ل عالقة لها بخدمتهم في الجـي ق فـط النسـكة اةاكـر بـين أولةـك الـ ين
يعاشو مشاا شفسية تعود إلى اـدمتهم العسـررية .وكشـفت أبحـاث عـدة أ ريـت منـ اشتهـاء حـرن لكنـا الواشيـة
عاس  2006يم حرن الجر الصامد في غزة عاس  2014ا عددال ككيـ الر مـن أولةـك الـ ين طـاركوا فـي المعـارع
داا ـ لكنــا قــد تعرا ـوا أينــاء ذلــك لصــدمات شفســية .وفــي تقــارير طكيــة قــدمت إلــى الجــي

تكــين أ بعضــهم

تعرف لصدمة شفسـية فـي أينـاء موا هـات وقعـت مـع مقـاتلي «حـزن ه» وهنـاع مـن تعـرف لصـدمات اطيـرة
شتيجة مقت
لنقـ

مـالء لـن أمامـن وااـط اررا إلـى ـرهم مسـافات طويلـة والشتظـار إلـى حـين وصـول قـوة مـن الجـي

وــوهم .ول تخلــو التقــارير أيضـال مــن حــالت عديــدة لجنــود طــاركوا فــي عمليــات عســررية فــي الضــفة وغـزة

بخاصة بين عناصـر وحـدة المسـتعر ين الـ ين يتقمصـو طخصـية الفلسـطيني ويشـاركو فـي التظـاهرات وقـ
الحجارة ليساعدوا في اعتقال الفلسطينيين .وقد حص أ تمرن الفلـسطيـنيو مــن تـشــخي
واــكطهم قكـ تنفيـ أهــدافهم .وتــم اليشـ

هويـة بعـن هـالء

عــن و ــود شســكة عاليــة مــن الحــالت النفســية فــي دعــاوا رفعــت فــي

المحــاام الس ـ ار يلية للمطالكــة بتعــوين مــن الجــي ق ليــن الجاشــب اآلاــر مــن ه ـ ا التقــاريرق وهــو ال ـ ل يشــر
إر ااـ ـال للقي ــادةق يعرا ــن الجن ــود به ــد

اس ــتواللن للته ــرن م ــن الخدم ــة العس ــرريةق وتك ــين أ ع ــددال ككيـ ـ الر م ــنهم

يستولو تقارير حول واعهم النفسي للتهـرن مـن الخدمـة وهـو أمـر رفـع شسـكة التهـرن إلـى امسـين فـي المةـة.
ويمة توقعات داا القيـادة العسـررية بـي تتفـاقم هـ ا الظـاهرة عامـا بعـد عـاس لتصـكك اةاوـر أهميـة بالنسـكة إلـى
قادة الجـي

وتنتقـ إلـى الينيسـت حيـن بحوتهـا لجنـة الخار يـة واةمـن وواـعت اطـة لموا هتهـا تشـم فـرف

قـواشين وتــدابير مشــددة .وقــرر ر ــيو أركــا الجــي

الســكح غــابي اطــرنا ل تيـريو الســنة اةايـرة مــن منصــكن

لمعالجة الظاهرة بما يضمن الزاس ااكر شـسكة باداء الخدمـةق فيمـا أعـد الجـي

برشامجـال ااصـال بالتعـاو مـع و ارة

التر ي ــة والتعل ــيم لط ــالن الم ــدار الواشوي ــة الـ ـ ين س ــيتم تجني ــدهم بع ــد تخ ــر همق به ــد

تش ــجيعهم عل ــى التجن ــد

للوحدات القتالية وا راء تدريكات لهم.
وأاــد تقريــر ســكح أ قدمــن ر ــيو دا ـرة القــوا الكش ـرية فــي الجــي

الس ـ ار يليق الفــي اميــر أ شســكة ككي ـرة مــن

الجنــود يقــدمو تقــارير طكيــة حــول واــعهم الصــحي أو النفســي الـ ل ل يــاهلهم للخدمــة وفــي مــا بعــد يتكــين أ
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ليــن الجديــد هــو أ يقــوس الجــي
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أ الـتمل

مـن الخدمـة ال كاريـة فـي الجـي

ل يعتكـر ظـاهرة ديـدةق

بالتحــدث عنهــا و هـ ا الصـ ارحة .ليــن الحقيقــة التــي ل يمرــن للقيــادة العســررية

فــي اس ـ ار ي يفقــد باســتمرار مــن قيمتــن كجــي

الشــعب ووا ــب ك ـ يهــودل التجنــد فــي

صفوفن بفخر واعت از ق كما ااد يـشال مـينواينق الناطح الرسـمي الـسـابح لحركة «يو د حد».
و حسب مينواين فط عدد الشكا المستعدين للخدمة في الجي

الا في التضاخل وذلك شابع مـن أسـكان عـدة

أهمها «عدس الشعور بالفخر والعت از من الخدمة العسررية» .ويواـك أ هنـاع قلقـال واوفـا لـديهم مـن الخدمـة
وأشهم أصكحوا يـرو أ الجـي
العسررية .ويضي

قـد «فقـد مراشتـن كجـي

مقـد » مفضـلين الحتفـا باشفسـهم علـى أداء الخدمـة

قا ال «هـ ا شتـا لمسـار مسـتمر منـ سـنواتق مراشـة الجـي ق كجـي

طـعب يوحـد بـين كـ

التيــارات والجهــات مــن اليمــين واليســار ااتفــتق و ــدأ اليويــرو ينظــرو اليــن كــيداة سياســية يقــوس بمهمــة سياســية
فقط».
وفي محاولة للتقلي من أهمية المواوخ ومنع تيييرا سلكال على الجنود في الخدمة وعلى أولةـك الـ ين سـيجندو
ف ــي القري ــبق أداـ ـ الج ــي

تع ــديالت عل ــى تعامل ــن م ــع هـ ـ ا الملـ ـ

فيص ــكك يتجاهـ ـ هـ ـ ا الموا ــوخ إل ــى ح ــد

الالمكــالة .وعلــى عرــو الســنوات الســابقة حــين كــا يــتم ســجن ومحاامــة كـ ارفــن للخدمــةق فمــا عــاد كـ مــن
ي ـرفن الخدمــة اليــوس يــودخ الســجن» .وفــي محاولــة لتجمي ـ صــورة الماسســة العســررية بعيــدال مــن ه ـ ا الظــاهرة
المقلقــةق اصــدر الجــي

تقري ـ الر عكــر معــدوا عــن راــاهم علــى قــدرة الجنــود فــي ســاحة القتــالق معتمــدين الحــرن

الايرة على غزة مواللق وهي التي اعتكرتها اس ار ي حر ال شا حة اشتهت بعـدد قليـ مـن القتلـى مـن اشكهـاق فيمـا
اســتطاعت تلقــين «حمــا » درس ـال قاســيال .و حســب ادحصــاءات ال ـواردة فــي ه ـ ا الكــان فــط  73فــي المةــة مــن
الجنود وفي أعـقان تـلك الحـرن قالوا اشهم باتوا يفـضلو الـخـدمـة فـي وحــدات قـتالـيــة .وفـي النتجيـة الختاميـة ا
المقاومــة الفاعلــة فــي لكنــا قــد تمرنــتق نك ـال لجنــب مــع دعــم الشــعب والجــي ق ااصــة فــي الم ارح ـ الحاســمة
اةايرة التي تحقح فيها الشتصار بفضـ الشسـجاس التـاس مـا بـين متطلكـات المقاومـة  -الوـورة ومو كـات الدولـةق
من إشـزال هزيمـة تاريخيـة مدويـة باسـ ار ي فـي مجتمعيهـا العسـررل والمـدشي هـي بمسـتوا الفضـيحة .وقـد لخـ
الكاحن الس ار يلي المعرو

ي

طي

في صحيفة هآرتو ن 2000/5/17معالم ه ا الفضيحة بقولـن دلقـد
26

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()84

2019/03/30

م الس ار يليو من لكنا  .فالخسا ر الفادحة فين هي التي قادت إلى قرار القيادة السياسية ال ل اء في إطار
حملــة اشتخابيــة .وللم ـرة اةولــى فــي تــاريج حرو نــا تولــب الع ـدو فــي الحــرن النفســية علــى اسـ ار ي ق بمــا فـي ذلــك
الستخداس ال كي لوسا

ادعالس الس ار يلية حيـن تكـين أ قـدرة اسـ ار ي علـى الصـمود قـد تآالـت حتـى لـم يعـد

أحــد يســتطيع التعــر عليهــا .ول يـزال ادمتحــا قا مـال ولــم ينتــن بعــد .ويتصــدر فــي العــالم العر ــي صــوت أولةــك
الـ ـ ين ي ــدعو أ إسـ ـ ار ي ل تفه ــم س ــوا لو ــة الق ــوة الت ــي بوس ــعها لوح ــدها أ ت ــدفعها لالشس ــحان .هرـ ـ ا ف ــي
الشتفااة الفلسطينية وهر ا في حرن حزن هق وه ا االفال للمفهوس المصرل من اتفاق كامب ديفيـد والقااـي
بيشن ينكوي اقناخ اس ار ي بالشسحانق ليو من االل الحرن ب باتفاقات السالس والترتيكات اةمنية.
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