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 الفلسطينية واالستراتيجية
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 وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث  4

 

 بلتسر  اسرائيلي وتفاقم مشكلة إلالجيش ا

 

 مدخل

يتميَّز المجتمع اإلسرائيلي بصبغة عسكرية شاملة وفاقعة، فجميع اإلسرائيليين القادرين على حمل السالال  

ال   اون الخدمة اإللزامية. ولهذا رجاالً ونساًء يؤد   ح"، أو "المجتمالع المسالل  لسالبب ينطبالع علالى  الذا المجتمالع وص 

الالال ة سالالالة العسالالالكري  ل المؤس  حة"، أو "جالالاليه لالالال" دولالالالة" كمالالالا يصالالال  اإلسالالالرائيليون أنفسالالالهم. وال تم  الالالة المسالالالل  "األم 

ة سالالتراتيجي  إلاة ومصالالالح" حة لتحقيالالع أ دافالال" السياسالالي  د آلالالة مسالالل  مجالالر   الصالالهيوني ة بالنسالالبة للكيالالاناإلسالالرائيلي  

ة، بدءاً بإقامة المسالتوطنات وتنظاليم الهجالرة إلالى فلسالطين حياة السياسي  ها تتغلغل في معظم أوج" الة، ولكن  الحيوي  

ة ألفراد الجيه، ومراقبة أجهالزة اإلعالال  ة، وتحقيع التكامل بين المهاجرين إلي"، وتنظيم البرامج التعليمي  المحتل  

ة، قتصادي  وال اإلر على عمو  األحوتوجيهها، وتطوير البحث العلمي، إلى تحديد حجم اإلنفاق العسكري بما يؤث  

ة، ومجالالال القالالوع العاملالالة والتنميالالة ة واإللكتروني الالوالتالاليثير علالالى مجالالال الصالالناعة ولصوصالالاً الصالالناعات الحربي الال

وتحديالالد  ،ةة المحتل الالفالالي التالاليثير فالالي واالالع األرااالالي العربي الال مهالالم    ة بالالدور  سالالة العسالالكري  وتقالالو  المؤس  . ةاإلداري الال

ة باتالالال" المدني الالالالجالالاليه اإلسالالالرائيلي العمالالالود الفقالالالري للكيالالالان الصالالالهيوني بمختلالالال  مرك    الالالايعتبراألرااالالالي التالالالي 

  .ةال قافي  وة ة والتربوي  قتصادي  ة واإلة واألمني  والعسكري  

البم ابة "بوتقة الص هر" أو " سوناعتبره اآلباء المؤس  قد و الخدمالة أثنالاء  فالي إطالاره الالذي يالتم هر"فالرن الص 

ً د ليصالبح إسالرائيلي  صالهر المجن ال ،ةمي  سنوات إلزاتها ثالث لتي مد  ا ،ةالعسكري   ة ة والتربوي الوفقالاً للمقاسالات ال قافي ال ا

الالتالي و   الكيالالان ة لليهالود الوافالالدين إلالى ة واللغوي الالة العرقي الدي الالت معايير الالا قبيالل قيالالا  الكيالان، وذلالالل بسالبب التعد  ع  ا 

ً مختلفالة وقيمال اً وأفكالار تباينةهم يحمل ثقافات موكل   المحتل، واقعال" ومسالتقبل"... لالذلل كالان  هالد دوأنمالاط حيالاة قالد ت ا

ون" للجيه الدور األساس في بناء ال مالا يسالم  " مالع منظومالة بالة الجاليه وال قالة زدادت أ مي القالد إو ة الجديالدة"."األم 

ن ممالن لالدموا فالي الخدمالة تالدي  مالا الم   دت مالن لاللهالا المجتمالع اإلسالرائيلي العلمالاني وإلالى حالد   الضوابط التي زو  

مالا  ،هم العسالكرية بعالد تخالرج  ة والمدني  ة منحتهم من اإلمكانيات المادي  سة العسكري  المؤس   ن  أة ولاص   ،ةالعسكري  
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ة الدفاع عن "الوطن الوليد" مالن اابالة األعالداء المحيطالة رين في مجتمعاتهم، فضالً عن مهم  دعا م ليكونوا مؤث  

سالة حتالرا  المؤس  إة تقالو  علالى لالوطن ومفالا يم مدني الجالل اأة تقو  على مبدأ الفناء من سبرطي  أنوا مفا يم فكو   ،بهم

ة ة كالدين وكهوي الة تتساوق مع اليهودي الي معايير وقيم ديمقراطي  قة من تبن  نطل  والم   ،خذ اة والقرارات التي تت  المدني  

 ."وطن"

 

 :حجم الجيش

ة، بمالن اإللزامي الآالف مالنهم فالي الخدمالة  107ألال  جنالدي،  172ر حجم الجيه اإلسالرائيلي النظالامي بالـد  ق  ي  

أل  جندي، ووفع تقديرات ألالرع فالإن  425حتياط لخدمة األولى، فيما تبلغ قوات اإلاط في سنوات افيهم الضب  

 ر بستمئة أل . قد  حتياط في  لفاً، أما جيه اإلأ 450ر بـعديد الجيه يقد  

التالي أورد الالا كتالالام "المعركالالة علالالى التجنيالالد فالالي  قالالة بالالالجيه اإلسالالرائيلية المتعل  ومالن التقالالديرات اإلحصالالائي  

% 77لسن  التجنيالد العسالكري، قد وصلوا أل  يهودي  88 الجيه اإلسرائيلي" لصاحب" الكاتب بن حورين، أن

الجن الدوا بالفعالل فالي صالفوف الجاليه، نصال  الفتيالان الالذين لالم ي  ن  ال% مالن الشالابات، ج  61من الشبان و روا ر   دوا، ح 

الالي الالالنتمالالائهم للمالالدارس الدين ان ايالالر نسالالبة الشالالب   .ة، أو عالالد  المالءمالالةيالالة، أو نفسالالي  روا ألسالالبام طب  ر   ة، البالالاقون ح 

% في 42ارتفعت تقريباً إلى النص ، وقد تصل إلى الربع في صفوف الشبام، ووزدياد، دين آلذة في اإلالمجن  

ة ال يلتحقون بهالا، ي  اإلسرائيليين ممن  م في سن  الخدمة العسكر ان% من الشب34كذلل إن  " صفوف الشابات.

% كالالونهم طالالالم 9.5ة، بالالون ألسالالبام نفسالالي  % ال يلتحقالالون أو يتهر  11.5بالالون منهالالا ألسالالبام مختلفالالة"  أو يتهر  

% ألسالبام 9% كالونهم مالن ذوي مالاإ  إجرامالي لطيالر، 1.4% ألسالبام صالحيةج جسالدية، 2.6ة، معا د ديني  

ً % ال يخدمون كونهم أيتام5ة، اير نفسي    .ا

 

 ة:لحافزي  وا لتجنيدا

ة لكالل ة، الالذي يعتبر الا إلزامي الة التجنيد في الجيه اإلسرائيلي وفالع قالانون الخدمالة العسالكري  م عملي  يتنظيتم  

تها ثالث سالنوات للرجالال، وسالنتين للنسالاء، بحيالث يالتم  عمالل تصالني  عاماً، وتصل مد   18يهوديج يهودية يبلغ 

يالات ة من الخدمة، وبالنسالبة ألبنالاء األقل  الخاص   حتياجاتست ناء أصحام اإلإبالخدمة، ويتم   لتحع  م   عسكري لكل  

ة الالذين ل التجنيالد اإللزامالي لطالالم المالدارس الديني العي، كما يؤج  فإن التجنيد تطو   -باست ناء الدروز والشركس-

وبالنسالبة  د نهائيالاً.االون للالدين"، طالمالا أنهالم يواصاللون التعلاليم، وعمليالاً فالإن بعضالهم ال يتجن اليعلنون أنهم "متفر  

ة للخدمة ت الحافزي  مر  " كتام "المعركة على التجنيد في الجيه اإلسرائيلي"  مؤل  بن حورين، يقولللحوافز 

، وحتى 1987نتفااة الحجارة نهاية إها بعد بداية ة في صفوف الجيه اإلسرائيلي بمراحل عديدة أ م  العسكري  

ة، فالتجنيد بالنسبة للجزء األعظم ة في التجنيد فردي  اإلسرائيلي   ة ألبناء الشبيبةة األساسي  اليو ، حيث باتت الحافزي  

رتفالاع فالي إم من ناحية شخصالية، و الو مالا قابلال" ون بالخدمة التي تساعد م وتدفعهمنهم تحقيع للذات، و م معني  

م مالالن التجنيالالد جنحالالة ة، التالالي نشالاليت ألسالالبام مختلفالالة وم  ظالالا رة رفالالخ الخدمالالة العسالالكري   تباينالالة، راالالم أن التهالالر 

ة اً فالالي الذ ني الال  عمالالالً سالاللبي  نائيالالة، وطالمالالا أن إسالالرائيل تعالاليه "فالالي حالالالة حالالرم دائمالالة"، فالالإن الظالالا رة تصالالن  ج

 ."ةة العام  اإلسرائيلي  

 

ل ا  :لدراماتيكيالتحو 

شالار إليهالا آنفالاً،بقيت  ذه الحالالة ة  ائلالة بعالد وازدادت بقالو   ،ة والجاليهسالة العسالكري  ة فالي المؤس  مسالتقر   ، الم 

لضالالم فالالي  زركشالالة عالالات المالقب   معتمالالرين مالالن تالالدي  ودلالالول الشالالبام الصالالهيوني الم   1967حزيالالران  "نكسالالة"

المصطلحات الرمزي ة التاريخي ة  ، والتبشير بالعصر التوراتي الجديد والمملكة ال ال ة وعودة والميادين المعارك

لتالزا  وصالار اإل ة"."الدولالة العبري ال وابي ة إقامالةلص ما ورائي ة يات"يهودا والسامرة" و"حائط المبكى" كتجل  م ل 
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ن فالي ، وتالوط  فخالور بانتمائال" الالديني والقالومي مات التي يصبو إليها كالل يهالوديسمة من الس   _ الديني العسكري

تهم التي ة باتت تحت رحمتهم وال راد  لقو  هم "جيه ال يقهر وأن هللا معهم"، وأن العواصم العربي  أن     الجنودرو

الجاليه  "جاو ،ة والقطاعلضف  احتالل إبعد  في ساعات معدودات. بيد أن" مباشرةً  مجتمعة  زمت جيوش العرم

 سالتنزافحالرم اإلفنشالبت لنتالائج الحالرم،  والعربالي تزامنالت مالع الالرفخ الفلسالطيني ،مقاومة مالن الفلسالطينيين

، ومالالن ثالالم جالالاءت المقاومالالة اإلسالالالمي ة 1973حالالرم تشالالرين عالالا  نشالالبت   اومالالن بعالالد ،1969 -1968عالالامي 

تعاقبة منذ مطلع ال مانينيات وحتى اآلن. و  اإلنتفااات الفلسطيني ة الم 

لتحالالاق م مالالن اإلت والتهالالر  م والتفل الالبالالدأت عمليالالات التسالالر  علالالى إثالالر ذلالالل تراجعالالت معنوي الالات جنالالود العالالدو و

 ،هر"قهر وتتهاوع معها نظرية "الص  وبدأت تتهاوع أسطورة الجيه الذي ال ي   ،ة ومن الجيهبالخدمة العسكري  

ي بحالرم لبنالان األولالى  ةسة العسكري  بدأت الشقوق تظهر في جدار المؤس  و في أعقالام إجتيالا  لبنالان فالي مالا س الم  

الالالر ز ذلالالاللوعالالالز  . 1982عالالالا   سالالالة التالالالي فاجالالاليت المؤس    1987عالالالا   األولالالالى الفلسالالالطيني ة نتفااالالالةاإل أيضالالالاً تفج 

، مالا وتراجالع معنوي اتال" مقابل  شاشة المجتمالع اإلسالرائيلي ،ل"جالدة الشعب الفلسطيني ودرجة تحم  بة اإلسرائيلي  

ا بالسفر م والهرومالتسر   نزعة ععم   أو اللجوء إلى المدارس الديني ة  إلى لارج البالد من الخدمة العسكري ة إم 

نهيالالار المعسالالكر إة ورات العالمي الالالمتغي الالفالالي محاولالالة للحصالالول علالالى اإلعفالالاء مالالن الخدمالالة.  الالذا الواقالالع رافقتالال" 

 ة العظمالىسلمي في المنطقة تحت رعاية القالو   نفتا  العالمي والدعوات إلى حل  شتراكي وبدايات العولمة واإلاإل

الال أميركالالا سالالة ال ، فشالالرعت المؤس  ة للكيالالان الصالالهيوني لتشالالجيع" علالالى دلالالول الس الالالتالالي أعلنالالت رعايتهالالا الخاص 

علالالى كبالالار د بالالدأت تسالالتحوذ ة جالاليه مالالا بعالالد الحداثالالة قالالر جديالالد للجالاليه وكانالالت نظري الالة فالالي واالالع تصالالو  العسالالكري  

اآلبالالالاء  إسالالالم سالالالبوا علالالالى النخالالالب القديمالالالة، أو مالالالا أطلالالالع عليالالال"سالالالتراتيجيين ممالالالن ح  العسالالالكريين والمخططالالالين اإل

 ن.يالمؤسس

 عاميحزم هللا في  السي ماوالمعارك التي لااتها مختل  فصائل المقاومة   2000عا   نتفااة ال انيةاإل

ً  2006و 2000 ة   بالخدمالة العسالكري  الشالبام اليهالودي المكل المعنوي الات ة فالي لقوي الا تصالد عاتها لل فت  ي أيضا

م منهالا قبالل ة وال التهالر  م من الخدمة اإللزامي السة تستطيع إلفاء حجم التسر  ما عادت المؤس  بالتالي و .ةاإللزامي  

ة ن أن شخصالالاً مالالن كالالل سالالت  عالال 2013ج6ج23بتالالاري  التجنيالالد، وقالالد كشالالفت صالالحيفة  الالدرتس فالالي عالالدد ا الصالالادر 

% مالالن 7.5% مالالن الالالذكور و16بين إلالالى ة حيالالث وصالاللت نسالالبة المتسالالر  ة لدمتالال" العسالالكري  م مالالد  تم  ال ي الال أشالالخا 

 ً %. ففالي حالين كانالت عالا  4تهبط نسالبة المنتسالبين للجاليه بنسالبة  " مع نهاية كل عقدن  إللمعطيات ف اإلناث. ووفقا

ع أن توق ال% ومالن الم66.6 بطالت إلالى  2010وفي عالا   .%70.1إلى  2000،  بطت عا  74.1%، 1990

ة والتالي بين مالن الجاليه لالالل فتالرة الخدمالة العسالكري  %،  الذا دون حسالام المتسالر  64.1إلى  2020تهبط عا  

 . 2013% عا  16و 2006% عا  18وصلت إلى 

ة ة ببحالث سالبل تجنيالد أبنالاء الطائفالة الحريدي السالة اإلسالرائيلي  في وقت شرعت فيال" المؤس   تيتي  ذه المعطيات

التوقيالع  فالاق التالاريخي الالذي تالم  ت  وبسالبب اإل ،ة في الجيه اإلسرائيليللخدمة العسكري  الرافضين من حيث المبدأ 

ي بإت فالالاق الواالالع القالالائم 1949مطلالالع عالالا   ة فالاليعليالال" بالالين بالالن اوريالالون وقيالالادات الطائفالالة الحريدي الال ، أو مالالا س الالم  

 ةعسالكري   –ة سالة ديني الة ويحيلهالا إلالى مؤس  سالة العسالكري  د نساليج المؤس  هالد  ، والالذي ي  ةوالمعمول ب" إلى  الذه اللحظال

بهالا، حيالث عملالت لتجن   الرسالمي ة ةسالة اإلسالرائيلي  تحمل دالالت لطيرة فالي المنطقالة لطالمالا سالعت المؤس   أصولي ة

عالرم الحك الا  براامالاتيين مالن علمالانيين مالن اإلسالرائيليين و حك الا  دائماً على أن يكون الصراع في المنطقة بالين

 .راعالص ميدان عن ما إستطاعوا بعدين الدينم  

يالات، كانالت األقل   امن صفوف الجاليه أطلالع عليهالا وحالدة الكيان الصهيوني وحدة ئ  أنش1949في عا  

ن مالالن  عنصالالراً مالالن الالالدروز والبالالدو والشالالركس ويهالالود مالالن جنسالاليات مختلفالالة، جالالرع تجمالاليعهم نظالالراً  850تتكالالو 

وزارة الالالدفاع قالالررت  1954فالالي عالالا  و ة قبالالل تيسالاليس الكيالالان.لالالدور م فالالي التعالالاون مالالع العصالالابات الصالالهيوني  

الال ان العالالرم، لكالالن تالالم  ة فالالرإ التجنيالالد اإللزامالالي علالالى الشالالب  سالالرائيلي  إلا ة بالالذلل لتشالالمل فقالالط تعالالديل القالالوانين الخاص 
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نقسالم بعالد ذلالل، حيالث أعلالن أبالرز شاليو  إئفالة الدرزيالة، لكالن الموقال  الالدرزي فاق مع قيالادة الطات  إالدروز، بعد 

ة نشالالرتها ر إحصالالائي  نعالالزاالً عالالن أبنالالاء المجتمالالع. وتقالالد  إضالال" التجنيالالد باعتبالالاره الطائفالالة الشالالي  فر الالود فر الالود رف

ر عالدد الالدروز قدَّ د، بينما ي  آالف مجن   5ة منى أبو شحادة، عدد العرم العاملين في الجيه الصهيوني بـ الصحفي  

 أل  جندي. 17بـ 

ة تطالالب بهالذا القالانون، الديني الفالبعخ القيالادات  ،قال  مالن إجبالار أبنالائهم علالى التجنيالدنقسم الدروز فالي الموإ

" إعالن الالوالء لالـ ودولالة إسالرائيل ، متيازات على أن  إالتجنيد مدلل للحصول على مكاسب ووكانت ذريعتها أن 

وبحسالب التقريالر، فالإن  بتعالاد م عالن شالعبهم.إذكرنالا سالابقاً باعتبالاره سالبباً فالي لكن الالبعخ اآللالر رفضال" م لمالا 

ة علالالى ة بتطبيالالع الخدمالالة اإللزامي الالت مالالدلالً لمطالبالالة أحالالزام صالالهيوني  لالالالدعوة إلالالى تعالالديل قالالانون "طالالال" شالالك  

 ، وأثارت  الذه الالدعوات جالدالً واسالعاً دالالل المجتمالع العربالي، حيالث رفضالها 1948الحريديم وفلسطينيي عا  

 نتقا إن تنفيذ  ذه الدعوة بالتزامن مع " ال يمكة، معتمدين على أن  مم لو م في الكنيست وفي األحزام السياسي  

مالالن الجنالالود الالالدروز فالالي الجالاليه  350وراالالم أن اإلحصالالاءات تفيالالد بمقتالالل  ة لحقالالوق  الالؤالء.الحكومالالة الصالالهيوني  

د، ووالؤ م للكيان الصهيوني ال يزال مشكوكاً فيال" ة إليهم لم تتبد  ة الصهيوني  النظرة العنصري   الصهيوني، إال أن  

 العالية.ة، وال تتم ترقيتهم في الرتب لدع دوائر األمن الصهيوني  

وتيس سالت  لتحاق بالجيه اإلسالرائيلي مالن المحظالورات فالي دولالة ولالدتليار عد  اإلحتى وقت قريب كان 

ً  الالي الحالالرم، وو العالالدوان لضالالم   فالالي رؤيالالة  كمالالا أن   ،مالالع جيرانهالالا الفلسالالطينيين والعالالرم تخالالوإ صالالراعاً دائمالالا

عها، ويالرع ك يالرون أن الخدمالة ان يمسكون ببنادقهم من المشا د المعتالادة فالي شالوارمجموعات من الجنود الشب  

 يفة  الالدرتسة  الالي جالالو ر الهويالالة الوطنيالالة، و الالو مالالا دفالالع "إيتالالان  الالابر"، الكاتالالب اليالالومي فالالي صالالحالعسالالكري  

ً م مالن التجنيالد سالرطانة، العتبار "التهر  اإلسرائيلي   الت فالي  الذا السالياق  سالس إسالرائيل كمجتمالع".يلالتهم أ   ا وقالد تم 

تالدينين "الحريالديم" مالن يان مفعول قانون "طالال"، بشالين إعفالاء الم  ة على تمديد سرمصادقة الحكومة اإلسرائيلي  

ة، لكالن نسالبة ايالر بساليطة ة لمس سنوات ألرع، ورام أن التجنيد إلزامي من الناحية الرسالمي  د للجيه مد  التجن  

 ة.ة، وأيديولوجي  ة، واميري  د ألسبام مختلفة، سياسي  ال تتجن  

 

 :تأثير الحروب

ة لالاليس عنصالالراً ة اإلسالالرائيلي  بالالين الالالدافع وراء ظالالا رة رفالالخ الخدمالالة العسالالكري   ة أفالالادتالتجربالالة اإلسالالرائيلي  

الهالا تصالاعد معالد  ة أسالبام، أ م  ب مالن عالد  واحداً، بل  و مرك ال والتمت الع  ة" نحالو اللالذ  الت العلمنالة واألمركالة والتوج 

اإلسرائيليون  ئيلجة، حيث ة اليهودي  ن لدع بعخ القطاعات الشبابي  تزايد مستوع التدي   نفس" ، وفي الوقتبالحياة

ناسالب الالذكور ية، مالع مراعالاة أن بعضالها بالون بواسالطتها مالن أداء الخدمالة العسالكري  للعديد من الطرق التي يتهر  

ة، ها  اإلعفالاء ألسالبام ديني الة طرق تناسب الجنسين معاً، ومن أ م  فقط، وبعضها اآللر يناسب اإلناث فقط، وثم  

 ة.ة اليهودي  والدراسة في المدارس الديني  

 

 :رفض الخدمة

م التي تحيط بما يحصل دالل الجيه اإلسرائيلي مالن إشالكاليات ة والتكت  ي  بالرام من الهالة الكبيرة من السر  

 ً ة مالن أوجال" الصالورة الضالبابي   وعيوم، إال أن بعخ التسريبات التالي تصالدر بالين الحالين واآللالر، تعطالي بعضالا

% مالن الشالبام 40وع العاملالة فالي الجاليه أن ة، فقالد كشال  مالدير قسالم القالحول ظا رة رفخ الخدمالة العسالكري  

 عة تحت أسبام مختلفة  ة، و ذه النسبة موز  اإلسرائيلي ال ينهون الخدمة العسكري  

الال% مالالن طالالالم المالالدارس الديني الال10 - ف ع الشالالام علالالى التطالالر  ا يشالالج  ة ال يخالالدمون بقالالرار مالالن الحكومالالة، مم 

 باً من الخدمة. ة تهر  والذ ام للمدارس الديني  
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ة، و ي نسبة مرتفعة جداً، وال يعقل أن تكون في أي مجتمع، وإن كانالت خدمون ألسبام نفسي  % ال ي10 -

الحقيقي   رات ا يجعالل تصالديقها أو تكالذيبها يعطالي مؤش الة فهي تعكس األمراإ التي يعالاني منهالا اإلسالرائيليون، مم 

 ة. ة النفسي  لطيرة على الصح  

هالالم متواجالالدون لالالارج الدولالالة، و الالذه النسالالبة لهالالا ة، أو ألن  ة أو عائلي الال% ال يخالالدمون ألسالالبام مراالالي  20 -

 ة التي يعيشها ذلل المجتمع.رات الحياتي  مدلوالتها التي ترتبط بطبيعة "إسرائيل"، وتواح المؤش  

س ظالا رة جديالدة علالى اإلطالالق، فقالد ة فالي الجاليه اإلسالرائيلي لاليم من الخدمة العسالكري  وطالما أن التهر   

 راد، على النحو التالي  عوا  العشرين الفائتة باط  رتفعت نسبة الذين ال يخدمون في األإ

 . 1980% سنة 12.1بلغت نسبتهم  -

 . 1990% سنة 16.6رتفعت إلى إ -

 . 2002% سنة 23.9ووصلت إلى  -

 بون من الخدمة العسكرية. ، بمعنى أن واحداً من كل أربعة إسرائيليين يتهر  2007% سنة 25وبلغت  -

علالى  م، عالوةً ل أعلى نسبة تهر  ة تشك  لدع الجيه، لاصة وأن النسبة الحالي   رقا  أثارت المخاوفاأل ذه 

قبلةرتفاعها في السنوات الإصل عات تشير إلى تواالتوق   أن   ة إلالى ، كما أواحت معطيالات شالعبة القالوع البشالري  م 

 دوا،  ناك النسب التالية  ن لم يتجن  % مم  25من بين  أن  

 ة. ديني   م مدارسحوا أنهم طال  % صر  11 أ. 

 ة. % ألسبام نفسي  5ة، بينهم دوا ألسبام صحي  % لم يتجن  7 ب. 

 دوا لمكوثهم لارج البالد. % لم يتجن  4 ج. 

 دوا بسبب ماايهم الجنائي.% لم يتجن  3 د. 

إلالى  2005رتفعالت عالا  إحالالة،  1288، 2004خدمة بلغالت عالا  وبلغة األرقا ، فإن حاالت الفرار من ال 

ال 1006، 2007ة عا  لت الشرطة العسكري  ، وسج  1386إلى  2006ا  ، و بط العدد ع1438 ا حالالة فالرار، أم 

يتواجدون لارج الالبالد، حيالث  799 ارباً، منهم  1873لين " اربين من الخدمة"، فبلغ مجموع الجنود المسج  

 وجدوا لهم ملجي.

رفالخ الخدمالة فالي الجاليه  ن  إ"جتماع بجامعالة تالل أبيالب  ق قال د. ياز  بيري أستاذ علم اإلياوفي  ذا الس   

خ اإلسالالرائيليين تحاشالالي الخدمالالة تزايالالدة دالالالل المجتمالالع اإلسالالرائيلي، حيالالث يحالالاول بعالالة م  ة مركزي الالأصالالبح قضالالي  

" بحاجة لمائتي شالخ  ب الخدمة، ويعتقد الجيه أن  % بتجن  10ة، التي تسمح لـعاء بمشاكل وأمراإ عقلي  د  باإل

ة، ولمسين آلرين لوجالود أعالراإ لين بسبب الصح  اير مؤ   ليحصلوا على مائة جندي، وستجد لمسين منهم 

 ."ة، ولكن في نهاية األمر سيحصلون على العدد المطلومومشاكل نفسي  

ة، والتالي تصالاعدت م مالن الخدمالة العسالكري  ع بظالا رة التهالر  إسرائيل نقاشاً حامي الوطيس يتعل ال تشهدلقد 

قد تراوحالت اآلراء حالول  الذه الظالا رة بالين منتقالد ينعالى ل اير مسبوق. والتها بين الشبام اإلسرائيلي بمعد  معد  

رف بهالالا المسالالتوطنون األوائالالل، وبالالين مالالن يعتبر الالا حيلالالة ة ونهايالالة رو  الريالالادة التالالي ع الالة الجماعي الالل الهوي الالتفك الال

الة مالن الميزاني الصالات العسالكري  ة تحالاول بواسالطتها زيالادة المخص  سة العسالكري  ناورة جديدة من المؤس  وم   ة. ة العام 

في مقر  سال   2007تموز  31ألقاه في يو   ة األركان العامة الجنرال "اابي أشكنازي" في لطام  فرئيس  يئ

م من الخدمة في الجيه اإلسرائيلي، ووصفها بين   هالا "تالنهه المجتمالع الجو في " رتسليا"، شجب ظا رة التهر 

ميعاً اآلن  ي أن نعيد الخجالل تنا جبين فقدوا الشعور بالخجل، ومهم  والجيه في إسرائيل". وأااف أن "المتهر  

 .عتزاز إلى الجنود في الخدمة"بين، وأن نعيد شعور اإلإلى سحنات المتهر  

ة، فالكاتالب "يوسال  تالومي لبالي" فالي مقالال بعنالوان "مالاذا بشالين ح  اإلسالرائيلي  وانتقل  ذا النقاش إلى الص  

 ، 2007 كالانون أول 12نات كي ال يخدمن في الجيه؟" ومعالاري  تدي  هن م  حن بين  آالف الشابات اللواتي يصر  

   ةم من الخدمة العسكري  ع على قطاعات الشبام التي تتهر  عل  ي  
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" آالف مالالن الشالالبام األصالالوليين ي عفالالون مالالن الخدمالالة فالالي الجالاليه اإلسالالرائيلي، ويصالال   الالذا الواالالع بين الال -1

ة. الجمهالور العلمالاني ال يعلالم علالى فالي المدرسالة الديني ال مالونة، طالمالا  الم يتعل  هالا قانوني الذاتها، ولكن   "فضيحة بحد   

 نامالون. يوجالد عالدد ال حصالر لال" مالن الشالب  اإلطالق أن القانون يستوجب تجنيد الشالبان األصالوليين الالذين ال يتعل  

م ة، ولكالن بالدالً مالن الالتعل  لين فالي المالدارس الديني العفالاء مالن الخدمالة العسالكرية، مسالج  ون اإلالالذين يتلق ال يناألصولي

قون في الخفاء. وليس فقط الجمهور األصولي وحده الذي يعرف ذلل، بل إن الجيه اإلسرائيلي  و اآللر يرتز

 ."يعرف ذلل تما  المعرفة

حتيالاط. فهالل خرجالوا إلالى لدمالة اإلهم مراالى كالي ال ية آالف من المالواطنين الالذين يتظالا رون بالين  ثم  " -2

روسات ينتشر مع أوامر " مريخ؟ أي نوع من الفيتجنيده ألن   ة كي يفح  حرارة من ال يتم  أ رسل أحد ذات مر  

 ".حتياط؟التجنيد لإل

ة، راالالم أن بالالاً مالالن الخدمالالة العسالالكري  ة تهر  نتسالالام لمالالدارس ديني الالات يالالزعمن اإل نالالاك آالف مالالن الشالالاب  " -3

كالن ال ن بلباس السباحة ذي القطعتين على شاطئ البحر، ويشاركن في حفالت الكي . ولالك يرات منهن يتشمس  

 أي كي  للتجنيد. والجيه يرق  على نغمات عزفهن". يوجد لهن  

اط األمالن كالي يالتم ويضي  الكاتب أن" صار "من األمور الشهيرة أن العديالد مالن الجنالود يكالذبون علالى االب  

هم لالدعوا صالون مالن الخدمالة بالين  نالة يتبالا ى المتمل  تسريحهم من الخدمة في الجاليه اإلسالرائيلي. وفالي دوائالر معي  

هم يتظالا رون، ولكالن يالنق  بالين   فلتهالدأ نفوسالهم. فهالم لالم يخالدعوا أحالداً، والجاليه اإلسالرائيلي علالى علالم  الجيه. 

 ة الرجولة كي يعالج أمر م. من يحتاج إلى اابط األمن  و الجيه".الجيه اإلسرائيلي قو  

  الالذي والتالدريب المك  الة الفائقة، ات" القتالي  بعخ التقارير أن الجندي اإلسرائيلي بالرام من معد   توأورد

  الجاليه ة، التالي صالر  ضح في نسبة من سقطوا صرعى العمليات الفدائي الاه، فقد أصبح صيداً سهالً، و ذا يت  يتلق  

ل لطالراً حقيقيالاً نتشار حركة الرفخ في وقت باتت في" المقاومالة، تشالك  إ  وجود رد  عسكري عليها، وازداد بعد

اللجيه مالن الالدالل، وتالؤد  م" اسم  ة، فهي "ت  على القدرة العسكري   ي فالي الجهالد العسالكري، ي لخفالخ اإلسالها  الكم 

ااحاً مة واعت  دفاً وة منظ  جاه تلقائي عا ، بل عملية جماعي  ت  إد فعل فردي، أو حتى وتتميَّز بينها ليست مجر  

 ة. نسحام من األرااي المحتل  لها  الضغط على الحكومة لإل

كتالالراث القيالالادة إ"، عالالد  بلالالدة التضالالحية مالالن أجالالل "الم، وعدمي الالة مالالوقفهمالالا يزيالالد مالالن إحسالالاس الجنالالود بعب ي الال

نعدا  المساواة في توزيع األعباء، واشتكوا من إحتجاج على اط والجنود باإلة بهم، حيث قا  مئات الضب  العسكري  

مالايتهم، والتجهيالزات الالزمالة لح ي التالدريبات الكافيالةنعدا  الحماية المالئمة، وعد  تلق  إة، ونق  الوسائل القتالي  

الإاطرار م لتيدية الحراسالة دون إو ة ا ااالطر بعضالهم مالن ذوي اإلمكانيالات المالي الرتالداء السالترات الواقيالة، مم 

 1200 إلالالى ة علالالى حسالابهم، للالالدفاع عالن أنفسالالهم، حيالث يصالالل ثمالن السالالترةدة لشالالراء سالترات ولالالوذ دفاعي الالجي ال

 دوالر. 

ل ت إلالى تحالو  ، وأد  1967في إسرائيل بعد سنة جا ات تنامت ت  إ ي  تصاعد العلمنة واألمركة في المجتمع

الVمع اإلسرائيلي إلالى "مجتمالع الالـتجمال ة، ذو " نحالو اللالذ  " الفيالديو والفولفالو والفاليال، وظهالور المسالتوطن المتوج 

سالتهالك وال يالؤمن باليي م اليالات أو أيالديولوجيات، بمالا فالي ذلالل ر والمعدة الكبيالرة، الالذي يجيالد اإلالرأس الصغي

حالول  وكرامتال"، فهالو ملتال    "وطنال""ي من أجالل ة،  ذا اإلسرائيلي ال يعرف كي  يضح  هيوني  األيديولوجية الص

 ت"، وبالتالي ينصرف عن الخدمة العسكرية ويفر  منها. ستهالك" ورفا ي  إالت ذات"، يريد أن يزيد من معد  

 

 ة الصدام مع الفلسطينيين: عبثي  

 ً ي إلنهالالاء تواجالالد ة سالاليؤد  جنالالدي للخدمالالة العسالالكري   500لمالالا قالالال" البروفيسالالور "ليبالالوبيته" بالالين رفالالخ  وفقالالا

 الذا الالرفخ الجمالاعي قالد يقنالع  الجيه في األرااي الفلسطينية، م رجعاً رفخ الجنود للخدمة إلالى إيمالانهم بالين  
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نالود الرافضالين تكشال  عالن عالد  مقالابالت الج   عالن العمليالات الفدائيالة، مشاليراً إلالى أن  حركات المقاومة بالالتوق  

 عتناء الزائد الذي تولي" الحكومة للمستوطنين. ما في ظل  رفضهم اإلراا م عن سياسة حكومتهم، السي  

نشالالروا إعالنالالاً فالالي الصالالح   ،يصالالل بعضالالهم إلالالى رتبالالة "رائالالد" ،وكالالان أك الالر مالالن لمسالالين مالالن العسالالكريين

ة وقطالاع االزة، ة الغربي    المستوطنين في الضف  اإلسرائيلية قالوا في"  "لن نستمر  في لوإ حرم من أجل سال

 األمالر الالذي أحالدث تجويع شعب بيكمل"".وفي القتال دالل الخط  األلضر بهدف قمع وطرد وإ انة  ولن نستمر  

ة ة أراالي  د يسالاوي  الز  ل العسالكري "ألاليكس فيشالمان" بوصالف" "تمالر  ردود فعل قاسالية جالاءت علالى لسالان المحل ال

   الذه العاصالفة فالي الحالال، فقالد تجالرف معهالا أوسالاطاً ألالرع فالالي ، وإذا لالم تتوق الع أبعاد الارة، يصالعب توق المالدم  

أعالداء إسالرائيل، ومسالاعدة ايالر  ة أللالد  الجيه"، واعتبر ا وزير الدفاع السابع "شاؤول موفاز" مساعدة معنوي  

 حة التي تهدف إلبادة دولة اليهود.مات المسل  عة للمنظ  متوق  

ة م الفنالالانين فالالي إسالالرائيل مالالن الخدمالالة العسالالكري  مقالالال بعنالالوان "تهالالر  ويشالالير الكاتالالب "شالاللومي برزيالالل" فالالي 

م الفنالانين مالن الخدمالالة "ظالالا رة تهالر   إلالى أن   ، 2007 آم 20ة" و الدرتس ة فالي دولالالة ديمقراطي الظالا رة طبيعي ال

فت جماعالة صالغيرة"ة يجب أن ت قلع المجتمعالعسكري   مالن الفنالانين علالى أنهالا  . ولكن ليس من الوااح لماذا ع ر 

  .ةة كبديل للخدمة العسكري  مع أن الدولة ت ير مسيلة قانون الخدمة الوطني   ،قتالع" أوالً إيجب وباء 

ة سبع في مقال بعنوان "تطبيع قانون الخدمة الوطني  "، وزير الدفاع األسوفي  ذا الشين يرع "موشي" آرن

أن  ، 2007 آم 29ة علالالى التهالالرم منالال"" و الالدرتس المقتالالر  سالاليؤدي لفقالالدان جالاليه الشالالعب وإاالالفاء الشالالرعي  

تاحالة فقالط ة ليست مخص  "الخدمة الوطني   صة لمن ال يستطيعون الخدمة فالي الجاليه بسالبب اإلعاقالة، وإنمالا  الي م 

ة إلالالى ل الخدمالالة اإللزامي الاللمالالن ال يريالالدون الخدمالالة فالالي الجالاليه". وأن "الحكومالالة التالالي تواصالالل  الالذا الخالالط سالالتحو  

غف  مهزلة، وتحو   في المجتمع مطلب بالمساواة بين مواطني الدولة فالي لين.  ناك ل من يخدمون في الجيه إلى م 

ر كالل شاليء. علالى ع األمر بالمساواة في واجبات المالواطن تجالاه الدولالة يتغي الالحقوق والفر . ولكن عندما يتعل  

ان ان الدروز ملزمون بالخدمة، بينما  ناك إعفاء للشالب  ة نجد أن كل الشب  ة الخدمة العسكري  سبيل الم ال، في قضي  

ان اليهود ملزمون بالخدمالة باسالت ناء األصالوليين. وكالل الشالبان ين إذا كانوا من الشركس، كما أن كل الشب  المسلم

ة المسيحيين معفيون من الخدمة.  ذا الخليط العجيب من اإللزا  والواجبات واإلعفاءات لن يكون مقبالوالً فالي أي ال

عين الالذي ساليكون جاه جيه المتطو  سنسير بات   ا قريبعم  ليست  ناك مساواة في  ذه الحالة، و ة.دولة ديمقراطي  

ة وإنمالا بداية النهاية للجيه اإلسرائيلي كجيه للشعب.  ذه ستكون اربة ليس فقالط لقالدرات إسالرائيل العسالكري  

 ة العليا".لقيمها الوطني  

لهالالالا علالالالى وموقالالالع "واينالالالت"  وأليالالالراً رأت الالالالوزيرة السالالالابقة شالالالوالميت ألالالالوني "ميالالالرتس" فالالالي تصالالالريح  

ة، فـ"المقصودون من ورائها  م رافضالو أن  ذه الحملة تنطوي على مظا ر فاشي   ، 2007 آم 7 اإللكتروني،

، "ةية أو نفسالاني  ة، أو األشخا  الذين ليس فالي وسالعهم تيديتهالا ألسالبام صالح  ة ألسبام اميري  الخدمة العسكري  

ام مالالن الحريالالديم واليهالالود الكنيسالالت أقالالر  قبالالل أسالالبوعين أو ثالثالالة أسالالابيع "إعفالالاء لمسالالين ألالال  شالال لالالى أن  إ الالةً منو  

ة لمسالالة أعالالوا ". كمالالا أقالالر  إعفالالاء م مالالن دفالالع القسالالط الدراسالالي المتالالدينين المتشالالددين  مالالن الخدمالالة العسالالكرية لمالالد  

" لم يخالد  ة ألن  صات امان الدلل. وشجبت ألوني طرد المغني أفي  ايفن من اإلذاعة العسكري  ومنحهم مخص  

ح بالوأاالافت  .ةالفن  والريااة علالى  الذه الخلفي ال جو في الجيه والحملة التي يجري شن ها اد بعخ ن ين "تالبج 

با فالالي الك يالالر مالالن األاالالرار فالالي السالالابع، وعلالالى مالالا يبالالدو فسالاليلحقان المزيالالد مالالن سالالتعالءه قالالد تسالالب  إإيهالالود بالالاراك و

األارار في المستقبل". وأواحت أن "التساوق الشعبي مع تصريحات باراك في  الذا الشالين  الو الالذي ينبغالي 

ا راابين بعد في أن نكون مجتمعاً ديمقراطياً يحتر  حقوق اإلنسان وحريت"، والمقصود القلع، إذا ما كن   ير أن ي  

عضالالواً فالالي منظمالالة االالوش إيمالالونيم  كالالل إنسالالان حتالالى لالالو لالالم يكالالن جنالالدياً بطالالالً أو طالبالالاً فالالي مدرسالالة دينيالالة أو

 اصاً محترفاً في وحدة عسكرية مختارة".فة  أو قن  ة المتطر  ستيطاني  واإل
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نتشالار ظالا رة رفالخ الخدمالة العسالكرية فالي إأبرز أسبام  بن حورين بتيتناول الكافي  ذا المجال أيضاً  

ربات علالى ها  تراجع  يبالة الجاليه، حيالث بالدأ تالوالي الضالالجيه اإلسرائيلي، لدع المتدينين وسوا م، ومن أ م  

نتفااة إ، و1982 ، مروراً بحرم لبنان1973وحرم  1969_  1968 ستنزافمؤسسة الجيه منذ حرم اإل

نتفااالة األقصالى، إتال" فالي قم   إلالى ، ووصالل  الذا المنحنالى2000نسالحام مالن جنالوم لبنالان باإل نتهاءً إ، و1987

 .2014، 2012، 2008، وحروم ازة األليرة  2006وحرم لبنان ال انية 

وأصالبحت هالة االد ه، نتقالادات الموج  الجاليه، وتراجالع مكانتال"، وتزايالد اإل تالزاز صالورة إ إلى ع كل ذللأد  

كبيالراً، إذ ي فصالل ك يالر مالن ومعنويالاً قتصالادياً إة للك يالر مالن اإلسالرائيليين عبئالاً الخدمة في صفوف الجيه بالنسب

غدق عليهم ة، وت  حتياط، في الوقت الذي ي عفى في" طلبة المدارس الديني  اإل دين من أعمالهم بعد أدائهم لدمةالمجن  

" ال جالالدوع مالالن دين بين الالامالالل، بطبيعالالة الحالالال،  الالو إحسالالاس المجن الالالمعونالالات ليسالالتينفوا دراسالالتهم، لكالالن أ الالم العو

 ستمرار في الحرم.اإل

 رجالال المقاومالة مالن ع بالخشية من المواجهالات المتواصاللة مالعتعل  ي آلر، بحسب بن حورين، و ناك سبب

نيون ال ، بعبارة أك ر واوحاً، الخوف من الموت، فالجنود اإلسالرائيليون معظمهالم علمالاواللبنانيين الفلسطينيين

اتال" القتاليالة ة، والجندي على الرام من معد  ة وال يؤمنون بيي م اليات قومي  هون نحو اللذ  يؤمنون باآللرة، متوج  

ضح في نسالبة مالن سالقطوا صالرعى أصبح صيداً سهالً، و ذا يت  قد اه،   الذي يتلق  ، والتدريب المك   التقنية الفائقة

 جود رد  عسكري عليها.  الجيه بعد  والعمليات الفدائية، التي صر  

ً  يستعرإ المؤل  فالالجيه  ،مواقال  اإلسالرائيليين مالن ظالا رة رفالخ الخدمالة العسالكرية بن حورين أيضالا

سالالاع نطاقهالالا جالالرت محالالاوالت لكسالالر إرادة ت  إفالالردي، وفالالي مراحالالل الحقالالة مالالن  حالالر  علالالى مواجهتهالالا بشالالكل  

م مالالن الخدمالالة ظالالا رة مراالالي   النالالار فالالي الهشالاليم، وتجالالر  وراء الالا ة، وتنتشالالر كالرافضالالين، راالالم التيكيالالد أن التهالالر 

جت الاث الظالا رة د  ود ، والطريع إلسلسلة من األمراإ، واألسوأ أنها توجد حالة من الالمساواة والتمييز بين 

 بين من الخدمة.يكمن في إنزال عقوبات قاسية ورادعة ومناسبة على المتهر  

نهيالالار فالالي إر عالالن ة، وال تعب الالإسالالرائيل العسالالكري   مباشالالرة علالالى قالالدرات ر بصالالورة  وراالالم أن الظالالا رة لالالم تالالؤث  

ة والالبطه التالي ع بحالدود القالو  مالا يتعل ال فالي ةً ستهتار بقدرتها على التيثير في سياسات"، لاص  الجيه، فال يمكن اإل

حالتالل، ار مقاومالة اإلفالي تي ال هالا تصالب  ، ومهما تكالن دوافالع الالرفخ، فإن  بشكل  لا  الفلسطينيين يستخدمها اد  

سالالع وتقالالوع، وقالالد يشالالهد عتبالالار فالالي تقيالاليم األواالالاع وتحديالالد السياسالالات، ألن الظالالا رة تت  ين اإلويجالالب ألالالذ ا بعالال

د علالى فالي الالر   الموق  األك ر جالرأةً و المستقبل القريب المزيد من الحراك الرافخ للمشاركة في لدمة الجيه.

"ينبغي العودة إلالى   "ل في حديث وزير الدفاع األسبع "إيهود باراك" بقولظا رة رفخ الخدمة العسكرية، تم   

ل مالن م من الجيه بم ابة وصالمة عالار علالى جبالين المتهالر  األيا  التي كان فيها التهر   بين، ألن الجاليه بالدأ يتحالو 

 جيه الشعب إلى جيه نص  الشعب فقط".

د شاليوع ظالا رة ة فالي الجاليه اإلسالرائيلي التالي تؤك اليتناول الك ير من المعطيات الميداني  الكاتب بن حورين 

ة ة للقيالادة العليالا مالر  جتماعات دوري  إد عق  في إحدع قواعد الجيه ت  "صها بقول"  تزايد يوماً بعد يو ، لخ  وااحة ت

ر لتقالاط المصالو  إجتمعالون فالي قاعالة واحالدة، ومالن موقالع اط من رتبة عقيد فمالا فالوق يكل بضعة أشهر، كل الضب  

فالي القاعالة، المعروفالة باسالم "الكيبالا"، ولالو  زركشالةة المعالات الديني النتشالار القب  إجتماع يمكن مالحظالة لصورة اإل

كهالذا، إال  عالة فالي حالدث  ب األمر البحث "بالشمعة" عن البسي القب  لتطل   إلى الوراء ثنين من الزمنإأو  عدنا عقداً 

 ."جتماعات من أقصا ا ألقصا اقاعة اإل تغط يعات القب   اليو  يشير إلى أن   ما  و حاصل   أن  

نصال   %، أي أن  40ة ة اإلسالرائيلي  ة فالي القيالادة العسالكري  عالة الديني العتمالري القب  بلغة األرقالا ، بلغالت نسالبة م  

ة، ولطورة  ذه النسبة ستجعلهم بعد سنوات قليلة العمود الفقري ة الديني  الصهيوني    م من أبناء اط القتاليينالضب  

الة أعلى بعد  سة العسكري  حضور م في المؤس   للجيه، مع أن   الا بالين السالك  ة أاالعاف مم  إسالرائيل  ا يعنالي أن  ان، مم 

وي ضالاف  ة".ى في" الجيه "جيه الدفاع إلسرائيل"، بالل جاليه الالدفاع لالـ"إسرائيل الديني الستصل لمرحلة ال يسم  
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وثيقة، بهالدف التنساليع والمتابعالة، مالع معظالم أجهالزة الدولالة  تحتفظ بصالت   العسكري ة سةالمؤس   ذه  إلى ذلل أن  

ن ؤووالتعلاليم والشالرطة والزراعالة والشال لتجارة والصالناعة والعمالل والتربيالةة واة والمالي  م ل وزارات الخارجي  

صالاالت مالن أجالل الحصالول علالى معلومالات أو ت  ة تشالمل اإلارجي اللة شالبكة عالقالات سة العسالكري  ة. وللمؤس  الديني  

  ية في الخارج، وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال.أسلحة، والقيا  بعمليات سر  

ن كالل  الذا اإل تمالا  والجهالد الكبيالر المبالذول لحمايالة وتطالوير  الذه المؤس سالة، فإن هالا التالزال وعلى الالرام مال

تعاني من العديد من نقالاط الضالع  والفجالوات المرتبطالة بطبيعالة اإلنسالان اليهالودي ومعنوي اتال" وتراجالع شالعوره 

قافاتال" ومصالالح" باإلنتماء الحقيقي إلى كيان  ااصب  واير طبيعي واير شرعي وإلالى مجتمالع فسيفسالائي فالي ث

وماذا عن مشالكلة  ة اليو ؟ة الصهيوني  سة العسكري  فماذا عن واع المؤس   إلى حد   التناقخ والتنافس والتصارع .

الا يالؤد ي إلالى  م ثقافالة األمركالة واألناني الة والشخصالاني ة والتهالالل علالى جمالع ال الروات وإشالباع الشالهوات، مم  تسر 

والم الي الالة ونكالالران الالالذات فالالي المجتمالالع عمومالالاً وفالالي الجالالاليه  تراجالالع األيالالديولوجيا والتعل الالع بالالرو  التضالالحية

 لصوصاً؟

لزمالة بالخدمالالة م  يهودي الة كالل فتالاة  فالإن  ، 2012وفقالاً لمعطيالات الجاليه لعالا بالنسالبة لخدمالة الفتيالات نجالد أن ال" 

  الؤالء % مالن35.8 تربالر  وقالد  .تطلالب اإلعفالاء ،اتات العلماني المن الفتيات اليهودي ال ة من أصل إثنتينالعسكري  

  بطلب اإلعفالاء ألسالبام مختلفالة منهالا وواحد من كل أربعة من الذكور يتقد  ، ةالفتيات سبب اإلعفاء بيسبام ديني  

 ة.% وآلرون ألسبام ديني   2،8ية ونسبتهم ع باألوااع الصح  ما يتعل  

يالار نهم مالن معسالكرات الجاليه واإلة التي بدأت تتسر  ة الشاذ  ضاف إلى األوااع األلالقي   ذه المعطيات ت  

رات وسالرقة األساللحة مالن المخالازن دين بالتهم تعالاطي المخالد  االبط مجن ال حيث تالم   ،المعسكرات األلالقي في تلل

فضالالً عالن أواالاع  ،بل ووصل بعخ  ذه األسلحة إلى جهات مالن المقاومالة ،موبيعها لعصابات اإلجرا  المنظ  

بدأ يظهر في" تغلغل الشبام اليهودي  وقت   " فيدين. ييتي  ذا كل  دات والمجن  بين المجن   من ممارسة الدعارة ةشاذ  

علالالى  مهم المسالالتمر  ة وتقالالد  سالالة العسالالكري  فالالي مرافالالع المؤس   1967ة عالالا  ن مالالن أبنالالاء المسالالتوطنات المحتل الالالمتالالدي  

والالذي شالغل  ،رافالي بيالرتس حالالا ث عنها بصراحة الحالا  األول للجاليه الة تحد  المستوع القيادي، و ي لط  

كمالالا ورد فالالي كتالالام "بالالين الطاقيالالة الدينيالالة  ،عالالداد العسالالكري فالالي منطقالالة الجنالالوممالالن قبالالل منصالالب مالالدير  يئالالة اإل

"  "إننا نرسل أبناءنا الشبام إلى كل مكان..  2012والسياسة والجيه في إسرائيل،الدين  -والطاقية العسكرية 

س لواإع الجيه ووفقاً لهذا الفهم،  ذا وينتشرون في كل مراف ة إلى كتائب لاص   نقالم في الجيه فبدالً من أن ي ر 

نون فالإن جنودنالا موجالودون فالي كالل مكالان فالي الجاليه".. هالم متالدي  ة ألن  بهم وبدالً من أن تكون لهم وحدات لاص  

فالإن  ،هالذه المجموعالةالخالا  ب ،و نسبة للمسيح اليهودي المنتظر ،انيحلعين على الفكر المسيومعلو  لدع المط  

قالاً لمفهالو  كبالالار علمالائهم مالن الحالامالات تالميالذ مدرسالالة يسالعون لبنالالاء "دولالة الشالريعة" وف أصالحام  الذا الفكالر

هم ال يجالرؤن علالى الحالديث الصالريح بهالذا لكن  على السواء،  ةة والمدني  سة العسكري  ا يقلع المؤس  م  مكوك،  فالرا

إلالى  فيال" ننالات المجتمالع اإلسالرائيلي الالذي عالاد كالل مكالو  ع الشر  القالائم أصالالً بالين مكو  المواوع حتى ال يتعم  

التمييالز المالدني  فشالل نظريالات الصالهر مالن لالالل الجاليه وفالي ظالل   الفكري وال قالافي والبنيالوي فالي ظالل  تقوقع" 

فمالالدن التطالالوير مالالا زالالالت تعتبالالر  الالوامه لمالالدن المركالالز  .ةة اإلسالالرائيلي  ة فالالي مسالالارات الحيالالاة المدني الالالحااالر بقالالو  

تركت آثار ا علالى شالكل  والتي ،اإلسرائيلية الجارية في المجتمع الت السياسي  التحو   وفي ظل   ،ولدولة تل أبيب

اآللالر  ةً حيالفاً وعنصري  ة، حيث بات المجتمع اإلسرائيلي أك ر تطر  ة اإلسرائيلي  العسكري  -ةجتماعي  الخارطة اإل

عتمالاد رتبالاط بهالا واإلم وتحديالداً الواليالات المتحالدة واإلالعربي والفلسطيني والمسلم وبات أك ر تما ياً مع الغالر

ال لك عليها في فالي ة ة والعلماني الالديني ال تينالحالال تصالارع الكبيالر دالالل المجتمالع بسالبب ات، فضالالً عالن الشالع  الملم 

ة مالن م المسالتمر  وبسالبب حالاالت التسالر   ،التجنيد ي ةالمجتمع عسكري بحكم إلزام  ذا وألن   .المجتمع اإلسرائيلي

ة أمراء العسكر يبح الون عالن بالدائل إبداعي الة وصار ة اإلسرائيلي  عات في البنية العسكري  قت التصد  الجيه فقد تعم  

منالذ  مسالتمر  تراجالع في   ي وأن نسبة األداء العسكري للجندي ةً ص  ا، لفي المحيطالمرتقبة  مقبلةفي الحروم ال
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د وقالد كشالفت الدراسالات عالن حجالم التراجالع المعنالوي واألدائالي لالدع المجن ال .إلى  ذه اللحظاتبداية ال مانينيات و

الالاإلسالالرائيلي علالالى الالالرام  مالالن  للحفالالاظ علالالى مسالالتوع عالالال   ومحف الالزات ة مالالن جهالالودسالالة العسالالكري  ا تبذلالال" المؤس  مم 

 .المعنويات لدي"

دين لصالالفوف نسالالبة المتجن الال فالالي كشالالفت صالالحيفة " الالدرتس" العبريالالة النقالالام عالالن تالالدن    2013ج2ج20بتالالاري  

مؤش الالر  ارتمرسالالإة فالالي تالالل أبيالالب، إلالالى الجالاليه، لالالالل السالالنوات السالالبع األليالالرة، الفتالالةً، بحسالالب المصالالادر األمني الال

نسبة المهاجرين في جيالل التجنيالد ي نخفاإ إلى تدن  عزع  ذا اإل. وي  على أقل تقدير 2015نخفاإ حتى عا  اإل

من الشبام  2500حيفة إن دين في صفوف المتدينين اليهود. وقالت المصادر عينها للصنخفاإ نسبة المتجن  إو

 1500لت تجنيد السنوات ال الث األليرة سج   وأن   ، اة وايروالبحري   يخدمون اليو ، في أسلحة الجو   الحريدي

نين والحريالديم دين فالي صالفوف المتالدي  الجيه اإلسرائيلي يسعى إلى زيادة المجن   داً إاافياً، في كل سنة وأن  مجن  

 ستيعام المهاجرين الجدد.إع للجيه وزيادة بموازاة تشجيع التطو  

ة حول إجمالالي ة إسرائيلي  ة وأ لي  سات وجهات رسمي  مؤس  يضاف إلى النتائج التي تصدر في  ذه األيا  عن 

، حيث 2012ة لالل عا  م من الخدمة العسكري  رتفاع نسبة التسر  إفي مجاالت مختلفة،  2012معطياتها لعا  

ة فالي الجاليه اإلسالالرائيلي الف مالن الجنالود. فقالد أصالدر قسالم القالوع البشالري  اآل% مالا يعنالي عشالرات 14.5بلغالت 

ة للعالا  المااالي وسالط الشالبام م من الخدمالة العسالكري  رتفاع نسبة التسر  إوكان من بينها  ،2012طيات" لعا  مع

مالا وإن   ،نخفالاإ نسالبة التجنيالدإلع تسود قيادة الجيه ليس فقط من اإلسرائيلي، ووفع المعطيات فإن حالة من الق

 ة. ة للخدمة العسكري  نخفاإ نسبة الدافعي  إمن 

ة لين رفيعين فالي قسالم القالوع البشالري  ؤولكتروني، نقالً عن مسإلرت صحيفة "معاري " على موقعها اونش

هم لم ن  إفي الجيه لالل العا  المااي، بل نخفاإ مستوع التجنيد إم ليسوا فقط لم يستطيعوا مواجهة هقولهم إن  

الخدمالة م الجنود من إنهالاء فتالرة م من الخدمة، و ي تهر  لطورة عن التسر   نوا من مواجهة مشكلة ال تقل  يتمك  

ر رئالاليس أركالالان الجالاليه اإلسالالرائيلي، عقالالام ذلالالل، قالالر  أتها ثالثالالة أعالالوا  متواصالاللة. وفالالي ة الكاملالالة ومالالد  العسالالكري  

% 10م من الخدمة في كل عالا  يكون  دفها أن تصل نسبة التسر   ةة جديدمحاربة  ذه الظا رة عبر إقرار لط  

 فقط من مجموع الجنود.

فم الً بدالً من إعفاء  ،فسيين في الجيه ومنحهم صالحيات جديدةاط النالخطة على زيادة عدد الضب   وتن   

ة ساليمنحون تسالهيالت مختلفالة منهالا إمكانيالة عمالل زيالارات ة بسبب األمراإ النفسالي  الجنود من الخدمة العسكري  

م فالي صالفوف إلى منازلهم لالل فترة الخدمة، كما فرات الخطة على كالل قالادة الوحالدات متابعالة نسالبة التسالر  

نت الخطالالة أيضالالاً عمالالل فحالال  للجاليالالة التالالي نسالالبة لعالالاملين فالالي وحالالداتهم والعمالالل علالالى تقليصالالها. وتضالالم  الجنالود ا

ة عداد مسار تي يل لا  بها لالل فترة الخدمة العسالكري  إالخدمة العسكرية عالية، من أجل  م أفراد ا منتسر  

 للجيه اإلسرائيلي.

لجيه اإلسرائيلي دللوا السالجن العسالكري دة باأل  جندي ومجن   14وكش  تقرير إسرائيلي عن أن قرابة 

درتس اإلسالرائيلية ة. ونقلت صحيفة  الب عن الخدمة العسكري  م أو التغي  االبيتهم بسبب التهر   2012لالل عا  

حتجزوا إ% من  ؤالء الجنود 16نيست عن أن عن تقرير لمركز األبحاث والمعلومات التابع للك2013ج7ج10

 عسكري.ة واحدة في سجن من قبل ولو لمر  

دة فالالي قاعالالدة اً ومجن الالجنالالدي   6563وقالالال التقريالالر إنالال" حتالالى شالالهر يونيالالوجحزيران المااالالي مالالازال  نالالاك 

ب عالن جنالدياً بسالبب التغي ال 1392ة، إاالافة إلالى م مالن الخدمالة العسالكري  حتجاز، نصالفهم تقريبالاً بسالبب التهالر  اإل

ة للجيه اإلسرائيلي لالل شهر إحصائي  ة. وأشارت ة، وقرابة أل  جندي بسبب الجرائم التيديبي  الخدمة العسكري  

مالن  م أو يفالر  يتسالر   ،ةتجنيد م للخدمالة اإللزامي ال يتم   ،ة جنود رجالمن كل ست   يونيوجحزيران المااي أن واحداً 

 نتهاء فترة التجنيد اإللزامي. إصفوف الجيه قبل 
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اجالع فالي عالدد الجنالود نتحالار والتري ظا رة الهروم واإلنهيار وتفش  ويعيه الجيه الصهيوني حالة من اإل

ل الا  "، الرالل الصهيوني، اللالواء "نمالرود شاليفحتماط قائد شعبة التخطيط في جيه اإلفقد أ ،العاملين في الجيه

ي نظالامي فقالط، مشاليراً آالف جنالد 210أل ، بيالنهم حالوالي  700حتالل وصل عن أن عدد الجنود في جيه اإل

 دون للجيه.ام الصهاينة الذين يتجن  حتياط، وأبدع قلق" من تراجع نسبة الشبإ% 70إلى أن 

ات المقاتلالة وقال شيفر لالل المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب أن حجم القالو  

% فقالالط مالالن الجنالالود معرفالالون 5 -%3عامالالاً، وأن مالالا بالالين  30فالالي الجالاليه الصالالهيوني  الالو نصالال  حجمهالالا قبالالل 

و ناك نق  بدالف الجنود بين ما  الو مطلالوم ومالا  الو موجالود  كمهنيين، و ذا قليل جداً قياساً بجيوش ألرع،

نخفالالاإ فالالي نسالالب وأاالالاف  "اإل   الشالالبام المتالالدينين للخدمالالة فالالي الجالاليه الصالالهيوني.عالالد  تقالالد   للتجنيالالد فالالي ظالالل  

ة، وعلالى سون  ذا الالنق  مالن لالالل الممارسالة اليومي الجتماعي للدولة"، فهناك جنود أقل يتحس  إ التجنيد  و تحد   

يوجد نق  في حجم قوات الحرم اإللكترونية في اإلنترنت، و ذا ما أظهره  جو  السايبر األلير  سبيل الم ال

 ة للصواري  القصيرة المدع.ة المضاد  ة الحديدي  على دولة الكيان، والقب  

 

رتفاع عالدد الهالاربين مالن إحتجاجات بين أوساط الجيه بعد ر واإلمن جهة ألرع فقد سادت حالة من التذم  

حت بالال" صالالحيفة "يالالديعوت و الالذا مالالا صالالر   ،ةحالالد أ الالم ألويالالة الجالاليه فالالي المنطقالالة الجنوبي الالأ ،فعالالاتي""لالالواء جي

ً  .نوت"وحرأ ر ورفالخ الخدمالة بسالبب جنالدياً أعلنالوا التالذم   28للصحيفة فإن عدد الجنود الذين  ربالوا بلالغ  ووفقا

ع" ل الصهيوني عن توق  حتالعرم قائد شعبة التخطيط في جيه اإلة من قادتهم. وأاهم لمعاملة اير إنساني  تعر  

أكبالر، وقالال  "ال توجالد لالدع الجاليه الصالهيوني مالوارد  ة سيتناق  في المستقبل بشالكل  بين حجم القوات التقليدي  

أك ر،  ومتخص   لتفعيل جيه بالحجم السابع، ومن الصوام أن يكون الجيه أصغر وتحويل" إلى جيه ناجع

 تشمل تقليصاً في حجم القوات". ة والجيه الصهيوني جا ز لتغييرات عميقة وجو ري  

بين دت أن عدد الشبام الذكور المتهر  حتالل اإلسرائيلي أك  صحيفة " درتس"  إحصائية لجيه اإل ونشرت

اً مالن كالل ة فالإن جنالدي  بات منها. وطبقاً للتقارير اإلحصالائي  ة أك ر من عدد الفتيات المتهر  من أداء الخدمة العسكري  

ة، ة الخدمالة اإللزامي الم مالن الجاليه قبالل تسالريح" أو قضالاء مالد  ة ويتهالر  العسالكري  ة لدمتال" ست جنالود ال ينهالي مالد  

 ة بعد تجنيد ا.م من أداء الخدمة العسكري  فتاة تتهر   13ين فتاة من كل بوأاافت الصحيفة 

بين % من نسالبة المتهالر  16لون ة الصادرة عن الجيه اإلسرائيلي فإن الشبام يشك  وحسب البيانات الرسمي  

. نبن مالالن الخدمالالة بعالالد تجنيالالد % فقالالط مالالن الفتيالالات يتهالالر  7.5ة بعالالد تجنيالالد م، بينمالالا خدمالالة العسالالكري  مالالن أداء ال

الجاليه يعمالل جا الداً  إلالى أن   وأشارت " درتس" إلى أن  ذه الظا رة تزايالدت فالي الفتالرة األليالرة ك يالراً، الفتالةً 

ً ة بعد تجنيد م فعلي  بين من أداء الخدمة العسكري  تقلي  أعداد المتهر   ىعل ر رئيس األركان وفي  ذا الصدد حذ   .ا

 أن   داً ة مؤك الالم مالالن الخدمالالة العسالالكري  تعالالاظم ظالالا رة التهالالر   الجنالالرال جالالابي أشالالكنازي مالالناإلسالالرائيلي السالالابع 

 ة تلتحع بالجيه.ستمرار ا سيقود إلى واع ال يغدو في" سوع قل  إ

ً  ،اإلسرائيليةبدور ا كشفت صحيفة " درتس"  حالتالل اإلسالرائيلي، جاليه اإل فالي لبيانات شعبة األفراد وفقا

وأشالالارت  .كالالل أربعالالة إسالالرائيليين مالالن التجنيالالد بالالين 1م سالاليتهر    2019فالالي عالالا   العقالالد القالالاد  وتحديالالداً  " فالاليأن الال

 ة التالابع للجاليه اإلسالرائيلي تشالير إلالى أن  لقسم القوع البشالري   2019ة لعا  عات اإلحصائي  التوق   الصحيفة إلى أن  

ضالح مالن بيانالات وات   .م مالن التجنيالدن أو لطرق ألرع للتهر  دي  جهون للت  د يت  التجني من الشبام في سن   12,600

حين  للتجنيالد فالي % مالن المرش ال 13شام كل عالا   بنسالبة  5.700م يتهر   " في الوقت الرا نة أن  القوع البشري  

أن البيانالات ت بالت أن  ،"نائب المدير العا  للبحث واإلعالال  بالالقوع البشالرية" ،حر ايالناد شبدوره  أك   .18سن 

ة  التي تحول دون إعفاء الشبام في سن التجنيد  و فالرإ عقوبالات علالى كالل مالن يالرفخ أداء الضرورة الملح  

لال" مالن المشكلة اليو  قبل فوات اآلوان وذلل لمالا تم    ب علينا حل  يتوج  وأاـاف  " ة .ة أو المدني  الخدمة العسكري  

 ".ة على األمن القوميلطورة حقيقي  
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ً  ،جانب" قال القااي اإلسرائيلي تسفي تالمن  " ن الأ ،ةيقضي بتجنيد طلبالة المالدارس الديني ال الذي اقتر  قانونا

% مالن المرشالحين للخدمالة فالي األجهالزة 19اعتالرف و ولكالن الحكومالة فشاللت فالي تطبيالع  الذا القالانون. لالم يفشالل

مالن  الؤالء فقالط يالذ بون للتجنيالد فالي % 6ن أن ة، بإيمانهم وعقيالدتهم وفكالر م السياسالي، وتبالي  ة اإلسرائيلي  األمني  

 هاتهم، لذلل تحدث ظوا ر رفخ الخدمة فى الجيه اإلسرائيلي.ة فال يعلمون ما  ي توج  الجيه، أما البقي  

والمعالروف  ،ة الجديالدة علالى قالانون الخدمالة العسالكري  صالادقت الحكومالة الصالهيوني   2013 تمالوز 7بتاري  

متنالع أربعالة وزراء عالن إبينمالا وزيالرا،  14د التعالديل ، حيالث أي الل العبءبمشروع قانون زيادة المساواة في تحم  

ة أو ة باليداء الخدمالة العسالكري  مشروع القانون الجديالد علالى إلالزا  جميالع طالالم المعا الد الديني ال وين    .التصويت

كمالالا يقضالالي القالالانون الجديالالد  ق كالالل عالالا .طالالالب متفالالو   1800ة فالالي اضالالون أربالالع سالالنوات وذلالالل باسالالت ناء المدني الال

ة اإللزاميالة وتمديالد الخدمالة العسالكري   ،ة للرجالال بيربعالة أشالهر مالن جهالةة اإللزامي  ة الخدمة العسكري  بالتصار مد  

ع إقالالرار الحكومالالة اإلسالالرائيلية صالاليغة مشالالروع قالالانون يقضالالي بفالالرإ الخدمالالة وأد   أربعالالة أشالالهر. إلالالى للنسالالاء

ة" ة العلماني البالين "الصالهيوني  تين "الحريديم" إلالى تاليجيج الجالدل حتالل على اليهود المتزم  ة في جيه اإلالعسكري  

و"الحريديم". وييتي ذلل بالالتزامن مالع سلساللة إجالراءات أجرتهالا حكومالة بنيالامين نتنيالا و فالي الموازنالة العامالة، 

ة حيالال ذلالل. دة للحكومة بالإجراءات تصالعيدي   م، حيث تعالت األصوات المهد  هة اد  ويعتبر ا "الحريديم" موج  

" ساليقود إلالى صالدا  ميالداني بالين األجهالزة اإلسالرائيلية إقرار القالانون، فإن ال تم  " في حال أن   على جمع المحللون،وي  

 إلى أربع سنوات.  ث عن تطبيق" على مراحل تمتد  و"الحريديم"، على الرام من أن صيغة القانون تتحد  

حالالتالل بعالالد أن أصالالبح الجنالالود فالالي اآلونالالة األليالالرة رقعالالة العصالاليان فالالي جالاليه اإل سالالعتت  إمالالن ناحيالالة ألالالرع 

الإاعون ألوامر الحالامات ال القادة، وفي  ذا الشالين ينص بتسالليط الضالوء  "يعوت أحرونالوتيالدت صالحيفة " تم 

يوماً، على  28إلى  20ة تتراو  ما بين حتالل ألربعة من جنوده إلى السجن العسكري لمد  على  إحالة جيه اإل

ونقلالالت  ة.ة المحتل الالة الغربي الاليالالل بالضالالف  ة قالالرم مدينالالة الخلسالالتيطاني  ة إلالالالء النقالالاط اإلحتجالالاجهم علالالى عملي الالإة للفي الال

ناقضالة عالة وم  فوا بطريقالة لالم تكالن متوق   الؤالء الجنالود تصالر  جاليه قولال"  "ة عالن نالاطع بلسالان الالعبري   الصحيفة

إن "  در رفيع في الجاليه االسالرائيلىوقال مص ".إذ عليهم أن يطيعوا جميع األوامرلقوانين الجيه اإلسرائيلي 

داً علالى أن الجاليه مالا دا   الؤالء ال يصالغون إلالى قالادتهم بالل إلالى حالامالاتهم"، مشالد   اً  ذه الظا رة ستزداد سالوء

وعلى الجانب  ع حالاماتها الجنود على رفخ الطاعة.ة في حال شج  ة العسكري  سيوق  تعامل" مع المعا د الديني  

جالاليه اً علالالى قالالادة اللالالر أوردت صالالحيفة "إسالالرائيل اليالالو " تصالالريحات اااالالبة مالالن جانالالب الحالامالالات رد  اآل

  .ةهم يرفضون الخدمة العسكري  اإلسرائيلي الذين ينتقدونهم ألن  

نين اليهود الذين ال يخدمون فالي الجاليه، ولكالن  جو  على المتدي   نتهز عدد من الوزراء الفرصة لشن  إوقد 

نين ينجبالون هامالات بقولال"  "إن المتالدي  ت  على  ذه اإل رد   ،نائب وزير الصحة اإلسرائيلي ،الحالا  يعقوم ليسمان

أن تنتقالدونا، فإنجالام األطفالال معركالة ال األطفال بك رة، والعلمانيين يذ بون للجيه، ولذلل عليكم أن تشالكرونا 

ة ولالذوا مدينالة القالدس علالى سالبيل الم الال، فلالوال أيضاً، ونحن نحالارم ونقاتالل علالى لالط الالديمواارافيا اليهودي ال

 ، ونحن سننجب األطفال اليهود".دوا للجيهنتم تجن  يف ي نسيبة رئيساً لبلديتها، لذللن لكان سرونالمتدي  

 

  :ثورة النساء اليهوديات

ولذلل  صادقت اللجنالة  ،اتالنساء اليهودي   ،ةره وتقاعس" عن أداء الخدمة العسكري  ل من أعلن تضر  كان أو  

الالقتالالرا  قالالانون ل  إعلالالى  راً ة مالالؤل  ن القانوني الالؤوة للشالالالوزاري الال الفتيالالات مالالن الخدمالالة م لمواجهالالة ظالالا رة تهالالر      ص  

وأواالحت صالحيفة "يالديعوت  علمانيات. هن  نات، بالرام من أن  متدي   هن  عين بين  ن، حيث يد  ة التدي  ة بحج  العسكري  

فالالي إطالالاره تعزيالالز  الالالذي سالاليتم   الالو ، والالالدفاعقتالالرا  الحكالالومي قد متالال" وزارة  الالذا اإل ة أن  أحرونالالوت" اإلسالالرائيلي  

 اً وزارة تغييالرالالع أن يشالمل قالرار " من المتوق  أشارت الصحيفة إلى أن  و المراقبة واإلشراف على  ؤالء الفتيات.

الجاليه اإلسالرائيلي فالي إحالدع  " إذا شالل  حتى اآلن "علالى أن ال لذي كان ين   افي نظا  تطبيع القانون العسكري، 
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 وزارة الالدفاع فالإننالة، تدي  هالا م  ة بعالدما اد عالت كالذبا أن  ها حصاللت علالى إعفالاء مالن الخدمالة العسالكري  الفتيات، في أن  

كالم المحكمالالة قبالل أن يالتم   تقالو  بتفعيالل القالانون الجنالائي االالد   كانالت  تجنيالد ا مالن جديالالد".  الذه الفتالاة، ثالم تنتظالر ح 

ة فالي الجاليه، مالن تجنيالد كالل فتالاة ي ب الت ة بتمكين السلطات العسالكري  وزارة الحرم معني  "وأاافت الصحيفة أن 

ً إها أن   قتالرا  وكالاد  الذا اإل دون الذ ام إلى المسار الجنائي كما كان سابقا". نة، للجيه فوراً ها متدي  بين   د عت كذبا

شار  ة مع األحزام المتدي  ئتالفي  إي إلى حدوث أزمة أن يؤد     كة في الحكومة.نة الم 

فالي  رتفالاع حالاد  إقلقة، تشير إلالى أن  نالاك عطيات م  ة في الجيه اإلسرائيلي م  بدوره نشر قسم القوع البشري  

% مالن 8ة أن حالوالي ة، حيالث يعتقالد رئاليس قسالم القالوع البشالري  دن للخدمالة العسالكري  اتي ال يتجن العدد الفتيات اللو

رتفعت إ، وأن النسبة 1991 % رفضن التجنُّد في عا 32.8وأشارت المعطيات إلى أن   ؤالء الفتيات كاذبات.

ل 44عا  المااي إلى ال % التجنُّالد عالا  18.2بين، حيالث رفالخ رتفاع في صالفوف الش الب ان المتهالر  إ%، كما س ج  

في  رتفاع الحاد  ه اإلسرائيلي عن قلق" من نسبة اإلوي عب ر الجي %.25.8، بينما وصلت النسبة اليو  إلى 1991

% 21.3 ،1991نات، حيالث كانالت النسالبة عالا  متدي   هن  بين   إعفاؤ ن بعد تصريح لهن   تي يتم  وال الفتيات اللمعد  

 %.34.6إلى بينما وصلت النسبة لالل العا  الحالي 

 

 :سطورةسقوط األ

أرإ السمن " ي  "أرإ الميعاد" "إسرائيل"ن أ شيعة الحدي ة، تة القديمة، والصهيوني  األسطورة اليهودي  

 ال يريدون ذلل، بل يريدون الدوالرات الك يرة؟ الحل   ها. ولكن ما العمل إذا كان األكاديميون اليهود في"والعسل

يالديعوت " صالحيفةد من سنة إلالى ألالرع. وتكشال  بسيط و و الهجرة إلى الواليات المتحدة. و ذه الظا رة تزدا

ة حدة منذ مالد  حوالى لمسة آالف عالم وأكاديمي بارز من إسرائيل يعيشون في الواليات المت   ن  عن أ "أحرونوت

مالوا فالي يين. مالا الالذي يالدفع العلمالاء الالذين تعل  اإلسرائيل نص  العلماء واألكاديميين الكبارطويلة، و ذا العدد  و 

 إلى الهجرة؟  الكيانالجامعات اإلسرائيلية ولدموا في الجيه وبنوا حياتهم وأقاموا عائالت في 

حدة  و أاعاف الالدلل الممكالن فالي الدلل الممكن في الواليات المت   أن    و لة  السبب األو   ناك أسبام عد  

ً في إسرائيل يتقااى ا"ف. الكيان ال ،دوالر 2000 -1000 ،لفرد لمسة آالف إلى عشالرة آالف شالايكل شالهريا ا أم 

أل  دوالر سنوياً مالن عمالل واحالد، وإذا عمالل عمالالً إاالافياً فالإن  150-120 تقااىحدة فهو يفي الواليات المت  

دوافالع ألالرع .  ذا ما قال" أحد العلماء اإلسرائيليين العالاملين فالي الواليالات المتحالدة. كمالا أن  نالالل "ددادلل" يز

البارزين للرحيل إلى أميركا  أوالً الحلم الصالهيوني أصالبح با تالاً وعالديم  اإلسرائيليين تدفع العلماء واألكاديميين

ل الوقالت، وعنالدما ار، طالوبالالغ التالوت   الكيالانبالمقارنة مع الدوالر األلضر، وثانيالاً الواالع األمنالي فالي  يةذباالج

 حيات". ئة  ي ما يملالشخصي  يعيه العالم في أمريكا فإن  موم" 

مالن  "ألدمغالةا الروم "والعلمالاء اإلسالرائيليين يالرون فالي   ناك عدد مالن األسالاتذة الكبالارعلى  ذا األساس 

  ، عن أن "وزير المال األسبع ، ا  شوحاطااً. ويكش  أيضاً أبراً وعلمي  قتصادي  إإسرائيل ظا رة بالغة الخطورة 

بالموازنات للجامعات ورأت في  ذا توظيفاً علميالاً بعيالد المالدع، ومصالدراً عندما كانت إسرائيل فقيرة لم تبخل "

مجالال العمالل والدولالة  الموازنة من سنة إلى ألرع، ويقل   ة. لألس  اآلن تقل  ة العسكري  ة النوعي  من مصادر القو  

 . "رم باستمرار حول الحاجة إلى تغيير الواع، والواع ال يتغي  تتكل  

 ميالة كشالفها عالدد مالن أسالاتذة الجامعالات، و الي أن العلمالاء الشالبام يهالاجرون فالي و ناك مالحظة بالغة األ

ة، ولكالالن عنالالدما يصالاللون ويعملالالون ويربحالالون ويقيمالالون العالقالالات، فالالإنهم أك الالر فالاليك ر البدايالالة فعالالالً، لسالالنوات عالالد  

 ن  أيشالير إلالى  سحع افلويغإوفسور ! لكن البر"قلوبهم في إسرائيل"بينما  ،كون بالبقاء في الواليات المتحدةيتمس  

زداد ثالث مالرات. إسنة، بينما عدد الطالم تضاع  أو  25عدد األساتذة في السلل األكاديمي  و كما كان قبل 

ة لألسالتاذ بالالطالم. وللمالدع البعيالد، فالإن  نالاك و ذا يعني أيضاً نقصاً في جودة التعليم ونقصاً في العناية الفردي  

 ً  يم األكاديمي في إسرائيل. ة التعلأن تنخفخ نوعي   من لطراً حقيقيا
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لطالورة، و الي  إلى الواليات المتحدة ترافقها ظا رة ليست أقل   اإلسرائيليين ظا رة  روم العلماء كما أن  

ة كبرع لها فروع في إسرائيل في نقل فروعها  ذه إلى الصالين والهنالد واير الا مالن الالدول تفكير شركات عالمي  

 . الكيانمن كلفة اإلنتاج في  قل  ة، حيث كلفة اإلنتاج أة الشرقي  اآلسيوي  

منهالا إلالى أميركالا  " جالرة األدمغالة"ة ترع في ة وعلمي  إسرائيل التي تريد أن تكون دولة عظمى صناعي   إن  

حالدة يجالذبون لطراً حقيقياً، ومن شين  ذا الخطر أن يتفالاقم، و نالاك علمالاء يهالود إسالرائيليون فالي الواليالات المت  

ة، ز وشالاب  متمي ال مالة بشالكل  ة متعل  ل انية أن إسرائيل ال تريد أن تخسر قالوع بشالري  حاق بهم. والقضية اأصدقاء م لل  

ة التي تريد جذم يهود العالم للهجالرة إلالى إسالرائيل ولاليس الهجالرة ة التقليدي  فهذا  و دليل فشل السياسة الصهيوني  

، سالواء لكيانلالـ "ةعي اللسالارة نو"ة الكبيالرة الالى الخالارج  الي منها إلى الخالارج. كالذلل فالإن  جالرة العقالول العلمي ال

 ستراتيجي.قتصادي أو بالمعنى العسكري واإلبالمعنى اإل

أك الر مالن ثلالث  أن   العالدو، ستناداً الى معطيات نشالر ا جاليهإ ،في السياق عين" كش  التلفزيون اإلسرائيلي

ة، بنسبة القتالي  د في الوحدات ة للتجن  حتالل، كما حصل تراجع في نسبة الحافزي  دون لجيه اإلحين ال يتجن  المرش  

في المئة  42,6في المئة و 26,3أك ر من ربع الشبام فإن في المئة. وبحسب المعطيات التي أوردتها القناة،  9

د فالي الجاليه فالي ي الالى أن تبلالغ نسالبة عالد  التجن التجاه السائد اآلن قد يؤد  اإل ين  بدوا. وأاافت من النساء لم يتجن  

فالي  35,8، سالتبلغ نحالو 2020حين للخدمالة. وفالي عالا  ئالة مالن المرش الفالي الم 43,8، نحالو 2015العالا  الحالالي 

 .فالي المئالة 25,3دوا فالي الجاليه كانالت نسبة الذين لم يتجن ال لى أن  إ، 1990القناة بالمقارنة مع عا   المئة. ولفتت

ة ي الاللالالى عقائالالده الدينإيعالالود فقالالط ال د وسالالط الشالالبام نتشالالاراً لعالالد  التجن الالإت القنالالاة أيضالالاً أن السالالبب األك الالر وأواالالح

فالالي المئالالة، مالالن مجمالالل المرشالالحين للخدمالالة فالالي الجالاليه. وبالمقارنالالة مالالع عالالا   14لون نحالالو ة، و الالم يشالالك  الحريدي الال

ذكر أن مساليلة تجنيالد فالي المئالة فقالط. وي ال 8,7 نفسالها راتفوا في حين"، تحت المبالر  ، كانت نسبة الذي تخل  2008

الحكومة، تحت عنوان المساواة في عبء التجنيد. يات التي واجهتها التحد   لت إحدع أ م  الحريديم في الجيه شك  

سالتطالعاً للالرأي كشال  إة، لكن في المئة من النساء ال يرتدين الزي العسكري، ألسبام ديني   35,9كما أن نسبة 

بالتالالي  ة.تهن الديني الر  وي  الخدمة لم تغي   دن أن  ة، أك  في المئة من اللواتي شاركن في الخدمة العسكري   86 ن  أعن 

حتياط في إسرائيل سترامها على إعادة تقويم قدرة الجيه البعيدة المدع على الدفاع عن البلد. فمالن أزمة اإل ن  إ

ة ألرع، سيكون علالى إسالرائيل ، وفي حال وقوع حرم إقليمي  كبيرة لتهدئة المناطع الفلسطينيةحتياط إة دون قو  

ة ة لدمالة فعلي الخالاذ لطالوات لالدعم قالو  ت  إة، بما في ذلل ي  ة الدفاعستراتيجي  حة وبالتالي تعديل اإلاتها المسل  تعديل قو  

 أكبر.

ي" ستخال  العبر من حروب" من لالل العمل على تجاوز مالا يسالم  العدو إيحاول جيه على اوء ما تقد   

السالالادات للدراسالالات  –عالالن مركالالز بالاليغن  صالالادر   جديالالد   قبلالالة. فقالالد ورد فالالي بحالالث  ات الم  ، فالالي المالالر  "إلفاقالالات"

أعالاد تنظالاليم  قالالد الجاليه  الالذا ة الجاليه اإلسالالرائيلي الجديالدة للسالالنوات المقبلالة تشالالير إلالى أن  لط الال ، أن  ةسالتراتيجي  اإل

سالالتخبارات، وأنظمالالة الالالدفاع ق فالالي مجالالال اإلة تحقيالالع التفالالو  ات العسالالكري  اتالال" للعقالالد المقبالالل، وتشالالمل األولوي الالأولوي  

نخفضت جالداً، إة ات البري  ة القو  لوي  ة وأوأ مي   ة، وأنظمة حماية الحدود، في حين أن  النشطة، والحرم اإللكتروني  

 ة، عامير ربابورت.  في الشؤون األمني  تخص  ه الم  بحسب البحث الذي أعد  

 

 هجرة األدمغة والحرب التكنولوجية

ا أسمت"يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة  ، بعالدما "اإلسالرائيلي"يزمة  الروم األدمغالة مالن الجاليه ب " عم 

بالدأوا  قالد البقالاء فالي الجاليه،بوسالعهم اط النوعيين الالذين رأع فاليهم قالادتهم العسالكريون أن بات وااحاً أن الضب  

ق البشري الذي كان منذ األزل سر  قو   فالت . وتوق  "إلسالرائيلي"اة الجاليه يهربون، وأصبح  ذا الخطر يهد د التفو 

ة مالالع ة والعلمي الالوجي الالالحالرم التكنول  الالذا الهالالروم، كونال" يالاليتي فالالي ظالالل   اي يجالرع فيهالالتالالالصالحيفة عنالالد الظالالرف ال

أقالر  بالين  ستخبارات العسكرية اللالواء  رتسالي  ليفالي، الالذية في إيران، كما عب ر رئيس اإلة اإلسالمي  الجمهوري  
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قالالام عالالن محااالالرة لالالرئيس شالالعبة الن   " الالدرتس"وفالالي  الالذه األثنالالاء كشالالفت صالالحيفة  ".تجسالالر الفجالالوات"إيالالران 

إيران وإسالرائيل تعيشالان حربالاً  عترف فيها أن  إ اليفي، الجنرال  رتسي  "اإلسرائيلية"ة ستخبارات العسكري  اإل

 . " يتقل  "ة، وأن الفارق النوعي بينهما تكنولوجي  

سالالتخبارات،  الالي معركالالة علالالى اإل"وإيالالران  "إسالالرائيل"ة بالالين المعركالالة التكنولوجي الال وأشالالار  الالاليفي إلالالى أن  

ً ووسائل القتال التي يملكها كل طالرف، وعلالى القالدرات العسالكري   تشالائماً بشالين الجهالة ماً تقالديراً م  مقالد  ، "ة عمومالا

لم يعد كافياً لإلبقاء على  "الصهيوني"نتماء اإل شيراً إلى أن  م  ، ةة في  ذه الحرم التكنولوجي  التي تميل إليها الكف  

  ، وينظرون إلى الجهات التي تعرإ رواتب عالية وشروط عمل أفضل.اط الذين يحتاجون إلى المالالضب  

رتفالع إ، 2014_2011" بالين عالامي فيالد بين الة معطيات ت  عن شعبة القوع البشري   "عوتيدي"ونقلت صحيفة 

روا تالرك الجاليه بمبالادرة مالنهم، ين الذين لدموا في منظومالة التكنولوجيالا وقالر  عدد رجال الخدمة الدائمة النوعي  

اط مالن الضالب  %  13.2ر قالر   2011" فالي عالا  شير إلى تضاع  عدد م. وفي التفاصيل، فإن الالمعطيات ت   بل إن  

 عالا  فيأي برتبة عقيد والجنود حتى رتبة رقيب، عد  تمديد لدمتهم في شعبة التكنولوجيا. وبعد أربع سنوات، 

ة في الحديث يدور عن أفضل القوع البشري   . ولفتت الصحيفة إلى أن  % 34.4رتفعت  ذه النسبة إلى إ، 2015

، وسالال  الرصالد ومركالز 8200ت، كالذلل فالي وحالدة سالتخباراتخد  في وحدات التكنولوجيا فالي اإلالجيه التي 

ة موقوتالة سالتراتيجي  إعن قنبلة   ذا التقرير يعكس ما ال يقل   ورأت الصحيفة أن   الحواسيب ومنظومة المعلومات.

" فالي ة. وأاالافت أن ال" يتحول إلى جيه متوسط، على األقل مالن ناحيالة القالوع البشالري  دالل الجيه، لصوصاً أن  

عالن سالاحة الحالرم  ال يقالل   ة، بشالكل  حسالم الحالرم المقبلالة فالي سالاحة المعركالة التكنولوجي الر بين" ست  اوء التصو  

عن رئيس لواء النخبة  "يديعوت". ونقلت "إسرائيلي" ير قلع كل مواطن  ذا التقرير يجب أن ي   ة، فإن  عتيادي  اإل

ن قالالاط الصالالعبة، ألن فالالي إحالالدع النينحالالن موجالالود"  قولالال" ة، العميالالد ميخالالال بالالن موبحالالارفالالي شالالعبة القالالوع البشالالري  

الالث المعطيالالات فقالالط عالالن رجالالال الخدمالالة الالالذين و  عتيالالاديين، بالالل تتحالالد  إالمقصالالود لالاليس رجالالال لدمالالة دائمالالة  فوا ص 

 ."لب قادتهم منهم البقاء في الخدمةبالنوعيين، والذين ط

أن ذلل يعود إلى شروط الخدمالة  "يديعوت"ة من الجيه، فقد ذكرت أما عن أسبام  روم األدمغة النوعي  

بالرواتب في القطالاع الخالا ، والالذي يعالرإ رواتالب مغريالة وإمكانيالات ترقيالة عاليالة.  ي مقارنةً تدن  واألجر الم  

جنالالالدياً أنهالالالوا دورة للضالالالباط  50" مالالالن بالالالين م مالالالن الجالالاليه، كمالالالا نقالالالل أحالالالد الجنالالالود، أن الالالوبلالالالغ مسالالالتوع التسالالالر  

ياليتي كجالزء مالن إلالى أن ذلالل  "يالديعوت أحرونالوت"ثنالان. ولفتالت إإال  في الخدمة الدائمة التكنولوجيين، لم يتبعَّ 

وتشير اإلحصائيات  ستقالة من الجيه، السائد منذ سنوات، من دون أن ي عمل شيء لوقف".المسار التصاعدي لإل

ة سالتخبارات العسالكري  نتقال شالعبة اإلإبعد  ةإلى أن نص  الذين يخدمون حالياً ال ينوون البقاء في الوحدة، لاص  

ن تغيير طريقة التفكير. ففي عصر " لن يكون  ناك مفر  منطباع أن   ذا الواع، يسود اإل إلى الجنوم. وفي ظل  

دين جالداً، بالل يحتالاج إلالى الممتالازين، لكالن  الؤالء يهربالون دين أو الجي الكتفاء بالجي  ، ال يمكن للجيه اإل"السايبر"

ة فالالي الجالاليه، ألن ة للقالالوع البشالالري  االالائقة حقيقي الالالتطالالور التكنولالالوجي أنالالتج  أن   "يالالديعوت"ورأت  بجمالالوعهم.

ى تفعيالل حيالث بالات حت ال ،ةفقط، بل في كالل المنظومالات العسالكري   "السايبر"زدادت، ليس في مجال إحتياجات اإل

، وفالالي سالالبيل محاربالالة ظالالا رة  الالرم د محالالارموقيادتهالالا بحاجالالة إلالالى تقنالالي، ولالاليس مجالالر   "4 –ميركافالالاه "دبابالالة 

قتالرا  إراز آلالر فالي مجالال إدارة الرواتالب ونتقالال إلالى طالة، يجالب علالى الجاليه اإلة والتكنولوجي الاألدمغة المهني  

ة على التقنيين الممتازين، بحيث تعكس التقدير لهالؤالء التقنيالين، حتالى وإن لالم يصالل الراتالب عقود عمل شخصي  

بارات سالتخل صالد   الذا التوجال"، سالتكون شالعبة اإل" في سبيإلى مستوع رواتب السوق الخا . ويسود التقدير أن  

 عبقري. 100كتفاء بيقل من ستعداد لإلإوقسم الحواسيب على 

 

 :ب الضباطظاهرة تسر  
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م الضالالب  المرحلالالة الرا نالالة  فالالي التالالي يواجههالالا الجالاليه اإلسالالرائيلي أكبالالر األزمالالاتإن إحالالدع  اط  الالي تسالالر 

مالا  األزمة منذ ما بعد  ذه راتمؤش   ىأول تبرزوقد عالية إلى القطاع المدني. تقني ة وعلمي ة  بكفاءات المتمي زين

ي   اً بفعالل تصالاعدي    الذه األزمالة ثالم تفاعلالتاد  المقاومة اإلسالمي ة اللبناني الة.  2006 لبنان ال انية عا  حرمب س م  

اون نفسالهم دينالجي  "ل رؤية أبنائ" المجتمع اإلسرائيلي، الذي بات ال يفض   تجتا الت العميقة التي التحو   " يعر 

اه الجيه اإلسرائيلي يواج" عن أن   "سرائيل ديفنس"ية كش  موقع مجل  . وجيهفي الالخدمة  للخطر عبر  ما سم 

ون مناصالب ك يالرة ال يتول ال "نقيب"اط برتبة ل في صعوبة الع ور على اب  تتم    "، والتيأكبر أزمة في تاريخ""

 تزال شاارة.

 صالالل بصالالورة الجالاليهب عليهالالا مالالن تالالداعيات تت  ة  الالذه األزمالالة، ومالالا يمكالالن أن يترت الالة حساسالالي  وعلالالى للفي الال

ث عنهالا ة علالى عالد  التحالد  بعيدة عن األاواء، نتيجة حر  األجهزة األمني ال أ بق يت ذه األزمة "، فإن و يكلي ات"

 ً  ."علنا

عالال  سالوع المعلومالات إلالى وسالائل اإل يضال    عتاد أال  "إالجيه  ، لفت موقع المجلة إلى أن  نفس" في السياق

. لكالن  الذه "اء فالي الجاليه، دالالل الغالرف المغلقالةلحالديث عالن أزمالة النقباليقتصالر ا"نتيجة ذلل، وب. "التي تالئم"

، ويسالرعون القتالي ة ة في القواعداط الذين ينهون لدمتهم النظامي  الضب   في صفوفاألزمة أك ر ما تظهر تحديداً 

 ة.إلى الحياة المدني  

بالابورت، أن ئيل، عميالر رقالين فالي إسالراالمعل   الموقع نفس" ذكر فالي مقالالة كتبهالا رئاليس التحريالر وأحالد أ الم  

 مقبلة في العقد ال ذه األزمة تنذر بتد ور مقلع في مكانة الجيه، وصوالً إلى أن تصبح مزايا الخدمة النظامي  "

 ."ئرة إطفاء الحرائع وشرطة إسرائيلمشابهة للخدمة في السجون، ودا

ال رات علالالى المؤش ال"ورت أن د ربالالابا عالن نقطالالة بدايالة  الالذه األزمالة ايالالر المسالبوقة فالالي تالاري  الجالاليه، فيك الأم 

 ت" لوحظال، مشاليراً إلالى أن ال2006علالى حالزم هللا عالا   "ت بالالظهور بعالد حالرم لبنالان ال انيالةة بالدأاألزمة الحالي  

باإلاالافة إلالى "وقالال   ،إاالافي فالي الجاليه نالوعي نخفالاإإرات علالى مسالار أيضاً، فالي الفتالرة األليالرة، مؤش ال

أن يالحالظ  ة طويلة، ال بد  كل من يتابع الجيه اإلسرائيلي منذ مد   اط برتبة نقيب، فإن  في عدد الضب   النق  الحاد  

 ."ي في من يخدمون في الجيه النظاميوجود تراجع نوع

أكبر الا بعالد حالرم لبنالان  كالان ة،الجيه سبع أن واج" أزمات فالي صالفوف" النظامي ال ولفت ربابورت إلى أن  

نخالرطين لجيه إلى مغادرة عدد كبير من المي صورة انخفاإ الرواتب وترد  إع ، عندما أد  1982األولى عا  

ـالـ  1983السالنوات . في المقابل، ألذ الجيه سنوات طويلة إلصال  الضرر الذي برز في في الخدمة العمالني ة

سالنة.  27اط بعمالر ى قيالادة الكتائالب االب  ة، ونتيجة ذلالل تالول  عت مد آنذاك على حسام المهني  إ، و و عالج 1985

ان المميالزين اط الشالب  أن عرف الجيه في المااالي، كيال  ي بقالي فالي صالفوف" الضالب   سبع" الكاتب فقد ووفع قول

ال " ال يالزال يوجالد فالي بين ال " أقالر  . ومالع أن ال"ر اليالو ة، لكالن الواالع تغي العبر برامج أجور ودراسات ومناصب مهم 

 ."عدد م يتناق " اط ممتازون، فإن" عاد ولفت إلى أن  الجيه اب  

 

 

 ة:لنفسي  التداعيات ا

، أن معظالم الجنالود الالذين اً رمالؤل   العالدوجاليه ة فالي المعطيالات التالي نشالرتها شالعبة القالوع البشالري  ن مالن تبالي  

المسؤولون  ومن أجل مواجهة  ذه الظا رة، يطالب ة.تهم النفسي  ع بصح  يتعل   تسريحهم بموجب بند   بون يتم  يتسر  

و و بصالدد إعالادة تعريال  مصالطلح "االائقة  ،الجنود م ل  ؤالء اط" بعد  التعاط  معحتالل اب  جيه اإل في

ة. وياليتي ذلالل ة اإللزامي الجنالود ال ينهالي الخدمالة العسالكري   6من بالين كالل  اً واحد وبحسب المعطيات، فإن ة".نفسي  

وكانت نسبة  ة.ون الخدمة العسكري  ان اإلسرائيليين ال يؤد  % من الشب  50 ثت عن أن  ات تحد  بالتزامن مع إحصائي  

%، 13,5إلالى  2009، وانخفضالت فالي العالا  2004% فالي العالا   17,3ة خدمالة العسالكري  م الجنود من التسر  



 
30/11/2016  

(«إسرائيل»)ملف  نصف الشهريالتقدير   
(28رقم )                  

    
       
 

18 
 

ً ووفقال %.16,5إلالى  2014لكنها عادت وارتفعت في العا     مالن الجاليه اإلسالرائيلي فالي س الر  فقالد للمعطيالات،  ا

ً جندي 1451 نحو 2015النص  األول من العا   في  م  . كذلل تبشكل  أساسي ةنفسي  الألسبام لدات مجن   504، وا

ً جنالدي   560تسالريح  العا  نفس" ً جنالدي   358ح تسالري ء ولطيالر، بينمالا تالم  دة بسالبب ساللوك سالي  مجن ال 61و ا  134و ا

ً جندي   85تسريح  ة، وتم  دة بسبب مشاكل جسماني  مجن   ً جنالدي   62تسالريح  ة، كما تم  دة ألسبام شخصي  مجن   190و ا  ا

 ة.دة بسبب عد  مالءمتهم للخدمة العسكري  مجن   20و

ة م مالن الخدمالة العسالكري  "مالن يتسالر   حالتالل أن  جاليه اإلفالي ة اابط كبير في شعبة القالوع البشالري   واعتبر

ة المعطيالات الجديالدة حالول ووصفت اابطة كبيرة في شعبة القالوع البشالري   ة".جتماعي  الحياة اإل م منكين" تسر  

وأواحت أن الجيه  سنوات. 10رت منذ أك ر من  ذه المعطيات تطو   دةً أن  قلقة"، مؤك  ها "م  م الجنود بين  تسر  

ة جتماعي الإا ر مالا بسالبب ظالوواج" صعوبة في التعامل مع  ذه الظا رة "ليس بسبب نق  في األدوات فقط، وإن  

فالالي حجالالم التالميالالذ الالالذين يحصالاللون علالالى تسالالهيالت فالالي إطالالار  ،ةبعشالالرات النسالالب المئوي الال ،رتفالالاعألالالرع م الالل اإل

 الجيه الحتياجاتهم". على إستجابةعتادين دراستهم، وباتوا م  

ة مالن ة أيالال ساليغال، إلالى  الذه القضالي  ة العسالكري  ة الغربي الة فالي فرقالة الضالف  ة النفسالي  قت اابطة الصالح  وتطر  

 هالالت فيالال" إلالالى أن  ، ونب  اإلسالالرائيلي ة لالالالل مقالالال نشالالرت" فالالي مجلالالة "معرالالالوت" التالالي تصالالدر ا وزارة الحالالرم

ً ة تظهر اعفة اإلسرائيلي  سة العسكري  المؤس   ً اطاالب   وبحسب ساليغال فالإن   جهة  ذا الظا رة.في موا ا فالي الجاليه  ا

 الؤالء  ة، الفتالةً إلالى أن  لون إلى تفا مات مع الجنود بهدف مساعدتهم على الخالروج مالن الخدمالة العسالكري  يتوص  

ً  اتفاقي  ت  إاط يضعون "الضب   ة" فالي العديالد مالن الوحالدات، م الل الموافقالة علالى ة للخدمة العسالكري  شخصي   وشروطا

 .ةالوحدة العسكري   لمقر    م ومغادرتهمحضورمواعيد 

حالتالل اللالواء حجالاي طوبلنسالكي، تعليمالات ة فالي جاليه اإلأصدر قائد شعبة القوع البشري  من ناحية ألرع 

على زيادة  ت"لط   وتن    %.10من  لفضها إلى أقل  ارورة ة، وم من الخدمة العسكري  بمحاربة ظا رة التسر  

 ةفم الً بدالً من إعفاء الجنالود مالن الخدمالة العسالكري   ،ومنحهم صالحيات جديدةاط النفسيين في الجيه عدد الضب  

 ً زيارات إلى منازلهم لالالل ب القيا ة منها إمكاني   ،حون تسهيالت مختلفةمن وف ي  ة سبسبب األمراإ النفسي   تلقائيا

جنالود العالاملين فالي م فالي صالفوف الة على كل قادة الوحدات متابعة نسبة التسالر  كما فرات الخط   .فترة الخدمة

م نسالالبة تسالالر   تكالالون فيهالالا لجاليالالة التالاليافحالال  القيالالا  بنت الخطالالة أيضالالاً وتضالالم   وحالالداتهم والعمالالل علالالى تقليصالالها.

ة بها لالالل فتالرة الخدمالة العسالكري   عداد مسار تي يل لا   إمن أجل وذلل ة عالية، أفراد ا من الخدمة العسكري  

 .سرائيليلجيه اإلفي ا

ار الالالديني الصالالهيوني يزنكالالوت، للتي الالأس أركالالان الجالاليه اإلسالالرائيلي، االالادي لضالالع رئالاليمالالن ناحيالالة ألالالرع 

بموجالب  الذا األمالر، الالذي ف للرجال والنساء فالي الجاليه. "الخدمة المشتركة"م د، وأصدر أمراً جديداً ينظ  المتشد  

فالي الساليارات متنالاع عالن الحراسالة أو السالفر نين اإلة، ي مكن للجنود المتالدي  أتى بعد سنوات من المداوالت الداللي  

ستعفاء من التدريبات التي تشمل تلق الي تالدريب علالى نصياع لذلل. كذلل يمكنهم اإلدات، وعلى قادتهم اإلمع مجن  

 سالالرائيليالمجتمالالع اإل مالالعالجالاليه  تفاعالاللة لضالالوء علالالى قضالالي  ألالالرع ا الالذه الخطالالوة تسالالل ط مالالرة  أيالالدي نسالالاء.

عالن حقيقالة فشالل  حيالث تكشال  المعطيالات، كلي اتال"والمتغي رات الدراماتيكي ة الحاصلة في" ومالدع تيثير الا علالى  ي

ي إعالادة صاليااة وقولبالة بالين يسالا م الجاليه فال "سالوناآلبالاء المؤس  "الالذي را الن عليال"  "بوتقة الصهر"مشروع 

لطورة اإلستنتاج الجالو ري  د، يؤك  ويحدث ة. لكن ما حدثة العلماني  سرائيلي وفع مبادئ الصهيوني  المجتمع اإل

 ة المجتمع.بلور لهوي  الم  و الحاسم تيثيراً في الجيه بدالً من أن يكون الجيه  و العاملين المجتمع  و األك ر ب

المشالالاركة فالالي  نينتالالدي  لجنالالود الم  ا رفالالخ ةبالمقارنالالة مالالع مالالا كانالالت عليالال" األوامالالر السالالابقة، كانالالت لصوصالالي  

الال أداء أي   الخدمالالة أو ر مالالنل ذريعالالة للتحالر  ال تشالالك   تالدريبات تحالالت إمالالرة نسالالاء،  " الالدرتس"حيفة ة. ونقلالالت صالالمهم 

 األمر السابع منح كل قائد حرية التفسير، أما وفع األمرإن "ة عن قادة لدموا في الجيه سابقاً قولهم اإلسرائيلي  
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 ً ال، فاليمكن للجنالود المتالدي  المطب ع حالي الا  لقالادةادات، وساليكون ة مشالتركة مالع مجن النين طلالب تحريالر م مالن أداء مهم 

لزمين  ."نصياع لطلب الجنوداإلب م 

أمالر الخدمالة المشالتركة الالذي  ، عالاموس  رئيالل، أن  " الدرتس"في  ع العسكري  ذا اإلطار، رأع المعل  في 

للع الور علالى نقطالة تالوازن بالين  ،يعكس محاولة من" ومن القيادة العليا للجاليه ،يزنكوتآ رئيس األركان أصدره

نين فالي ة الجنود والقادة المتالدي  فمن جهة  ناك تزايد في نسب ،لجيه لالل العقد األليرهين متناقضين مي زا اتوج  

حتكالاك إي إلالى دات، و الو مالا قالد يالؤد  صالل بفالتح المناصالب والوحالدات أمالا  المجن الة، وال الاني يت  الوحدات الميداني ال

 بينهما.

نتين، والرجال لنساء س"خدمة في الجيه كما حال الرجال، لز  النساء بالإسرائيل ت   وكما  و معروف، فإن  

ن بالين النسالاء والرجالال، الحفالاظ علالى فصالل معالي   الل العقالود التالي تلالت الدولالة، تالم  . ولال"يخدمون ثالث سالنوات

الالة المالالد  ولالالالل االبي الال متنالالاع عالالن صالاليااة وتطبيالالع شالالروط يالالادة الجالاليه السالالير بالالين النقالالاط واإللت قة السالالابقة، فض 

مراسالم  نين بسالبب مقالاطعتهم، من امنها فصالل جنالود متالدي  "ورطة"ع إلى مواجهة أك ر من لزمة، و و ما أد  م  

ماً لدع اليهود المتدي  ان ت فيها نساء، و و ما ي    نين.عتبر أمراً محر 

 

 :نتحاررتفاع وتيرة اإلإ

شالار إليهالا،  لكترونالي أن القلالع دت صالحيفة "معالاري " علالى موقعهالا اإلأفالاعلى اوء األزمات النفسي ة الم 

 .ةلخدمالة العسالكري  انود لالل أدائهم الجنتحار بين رتفاع وتيرة اإلإبسبب يسود أوساط قيادة الجيه اإلسرائيلي، 

برنالامج نجالح  تالم  إعالداد" أواالحت "معالاري " أن ال ،اسالةوبعد فشل العديد من البرامج لتقلي   ذه الظا رة الحس  

ة ألالرع عالادت المعطيالات المرتفعالة إلالى الئحالة  الذه مالر   . لكالن% فالي لفالخ عالدد الجنالود المنتحالرين15بنسبة 

" 21" 2011نالود المنتحالرين لالالل العالا  جيه اإلسرائيلي، بلالغ عالدد الجة نشر ا الحسب إحصائي  بالظا رة. و

اً طيلالة جنالدي   14نتحروا العالا  المااالي إدمة، فيما بلغ عدد الجنود الذين لخانتحروا لالل أدائهم إتهم اً االبي  جندي  

 العا .

إلسالرائيلي يقالو  ة فالي الجاليه اة النفسالي  قسالم الصالح   علالى  الذه المعطيالات فالإن   " بنالاءً وأواحت الصحيفة أن  

نالالود فالالي وحالالدات مختلفالالة مالالن الجالاليه بالالرامج لقالالادة الجالاليه لمعرفالالة األسالالبام التالالي دفعالالت العديالالد مالالن الج واالالعب

الجيه تعليمات إلى  صدرأجزء من مكافحة الظا رة وتقليصها نتحار، والمساعدة في تقديم العالج، وأيضاً كلإل

ة إلى إرسال رسائل إلى قادة الوحالدات العسالكري   إلى البيت. باإلاافة شخصيال همصطحام سالحإالجنود بعد  

ة قد توصالل" بهدف معرفة من يعاني من مشاكل نفسي   داً م أك ر من الجنود، وكذلل مراقبتهم جي  ة للتقر  اإلسرائيلي  

 ل لمعالجة األمور قبل تفاقمها.نتحار، وذلل بهدف التدل  إلى اإل

عالدد الجنالود المنتحالرين،  فاليرتفالاع الملحالوظ اإل  الذابسالبب وقالت الصحيفة إن القلع يسود أوساط الجيه 

 نتحالارإختلال  الوحالدات فالي الجاليه، وقالد كالان شالمل مبل دة، والذي لم يكن مقتصراً على جنود في وحدات محد  

ة اإلسالرائيلي بالإطالق النالار علالى نفسال" م الار قلالع كبيالر فالي سالتخبارات العسالكري  عقيد في جهاز اإل اابط برتبة

حيالث  2005شهد أعلى نسبة من المنتحالرين فالي صالفوف" عالا  قد الجيه   ذا إلى أن   شاري  و الجيه اإلسرائيلي.

ع لمعرفالة اً، وقالد قالا  الجاليه آنالذاك ببحالث موس الجنالدي   30وصل عدد الجنود الذين أقدموا على إنهاء حياتهم إلالى 

النتالائج  دتشالهة من األلصائيين النفسيين لمعالجالة  الذا المواالوع، بحيالث ل طواقم إاافي  نتحار وشك  أسبام اإل

، ولكن المعطيات الجديدة منالذ بدايالة عالا  2009حتى نهاية عا   2005نخفاااً ملموساً لالل السنوات ما بعد إ

 .2005حتى اآلن تعيد إلى أذ ان قيادة الجيه ما حدث عا   2010

إن من بين كل " ،2013ج04ج02صحيفة يديعوت أحرونوت في رت" يلون أدياوقال الكاتب اإلسرائيلي "أ

أو  ة إافالالال األمالالرثنالالان سالالنوياً ومالالع ذلالالل تحالالاول الحكومالالة اإلسالالرائيلي  إد بالالالجيه اإلسالالرائيلي ينتحالالر مجن الال 500

 .طمس""
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نتحالالار إ داً أن  مقالالال" أن لبرتالال" دالالالل النظالالا  العسالالكري اإلسالالرائيلي جعلتالال" يعالالي جي الال فالاليوأواالالح الكاتالالب 

 والجيه يحاول تخفيخ  ذا العدد من المنتحرين.ة ون بمحنة حقيقي  يمر   بل  م ،دين ليس من قبيل الصدفةالمجن  

ة العميقالة التالالي نتحالار دالالل الجالاليه اإلسالرائيلي يالوحى باألزمالالة النفسالي  سالتمرار مسلسالالل اإلإوأشالار إلالى أن 

 ،ة تجالاه الشالعب الفلسالطيني األعالزلة و مجي الحيالث تنالتهج وحشالي   ،ةللقتها بداللهم حكومتهم وأنظمتهم العسكري  

الا شالك ل  دين من الخدمةالمجن   ما ظا رة  روم بعخوالسي   ً ة أيضالأزمالة حقيقي الوإستنكافهم اميري اً عن ذلل مم   ا

ً نتحار المتفش  ئيل مكتوفة األيدي تجاه ظا رة اإلوتق  إسراالكيان.  دالل لالر تلالو اآل ية بين الشبام وتتفالاقم يومالا

ة  الذه الظالا رة إال لتصاصيين نفسيين في صفوف الجيه لمواجهالإلت الجنود، وعلى الرام من تجنيد حتى طا

ظالا رة  تكشال  معطيالات جديالدة أن  و نتحالار.مالن اإل ها تزداد وتضع الحكومة فالي موقال  تعجيالزي حيالال الحالد  أن  

آالف اإلسرائيليين  شخصين ينتحران كل يو  فيها وأن   بازدياد، وأن   1967عا   ةنتحار في األرااي المحتل  اإل

نتحالار، الجالة ظالا رة اإلصالة فالي معة "طريالع للحيالاة" المتخص  لجمعي  اً. ووفع دراسة يحاولون اإلقدا  علي" سنوي  

وذكالرت  رتفع عدد احايا ا في العقد األلير من نحالو لمسالمائة إلالى سالبعمائة شالخ  ينتحالرون كالل عالا .إفقد 

ً نتحالالار سالالنوي  سالالتة آالف إسالالرائيلي يحالالاولون اإل الدراسالالة أن   ، بينمالالا  نالالاك آالف آلالالرون ياتويصالاللون المستشالالف ا

ال يحاولون وال نتحالار فالي وسالط الشالبام نسالبة اإل ة سالابقة، فالإن  ة. ووفقالاً لدراسالة إسالرائيلي  يصاللون العيالادات العام 

نتحار من محاوالت اإل اً وتناولت الدراسة عدد ين.% من إجمالي عدد الشبام اإلسرائيلي18.5اإلسرائيلي بلغت 

% 3.5نالت الدراسالة أن ات. وبي  والشالاذ  ة في مجموعة الشالواذ قة بين أبناء الشبام اإلسرائيليين، لاص  اير الموث  

لين في أوراق نتحار، معظمهم ال يذ بون للعالج، لذلل  م اير مسج  إاسة قد عاشوا محاوالت ن شملتهم الدرمم  

يل يصالل إليهالا كالل ة أنحاء إسرائالمستشفيات في كاف   ة، فإن  ة اإلسرائيلي  وبحسب البيانات الرسمي   .وزارة الصحة

ً شخ 5000عا  نحو  " لالل السالنوات مالا  ذه البيانات أظهرت أن   نتحار. وأشارت البيانات إلى أن  حاولوا اإل صا

 شام. 1000لكل  178%، أي 17نتحار انت نسبة الشبام الذين حاولوا اإلك 2009 -2006بين عامي 

ة فالي نتحالار مالا زال  الو السالبب المركالزي للوفالاة بالين  اإلة رسالمي  ات إسرائيلي  لر كشفت إحصائي  آ جانب   من

صفوف الجيه اإلسرائيلي، وإن كانت حد ة الظا رة قد تراجعت لالالل العالا  المنصالر . وكشال  النالاطع بلسالان 

من لوائح األرقا  أن  ظالا رة  دل  نتحار بين جنوده. وي ست  إحالة  14شهد  2012هيوني أن  عا  جيه الحرم الص

 يالرة راالم تراجعهالا فالي العالا  المااالي.تصالاعدت فالي السالنوات األل قد نتحار في صفوف الجيه اإلسرائيلياإل

نتحالاراً، إاً جندي   23توفي  2009، وفي 20رتفع العدد إلى إاً، وفي العا  التالي جندي   17نتحر إ 2007ففي عا  

ن يياً؛ ويبلالغ عالدد الجنالود اإلسالرائيلجنالدي   21نخفخ العدد إلى إ 2011اً، وفي جندي   28بلغ عدد م  2010وفي 

  اً.جندي   278  2012-2002األلير و نتحروا في العقدإالذين 

مالالن العالالدد الحقيقالالي، إذ إن  الجالاليه اإلسالالرائيلي  ة أقالالل  لتصاصالاليون النفسالاليون أن  األرقالالا  الرسالالمي  ويالالرع اإل

لمراعالالاة مشالالاعر  لتحالالاق بالالالجيه، إاالالافةً ة اإلة وحفاظالالاً علالالى دافعي الاليحجالالب جالالزءاً مالالن الحقيقالالة العتبالالارات أمني الال

تعاقبالة بعالد  مواجهالة ة الحكومالات الم  ة إسالرائيلي  ة وإعالمي الهم أوسالاط تربوي الوتالت  حافظة. ة الم  المجموعات اليهودي  

عيب على ي   ،ة "طريع للحياة" أفشالو  أديرتة لمعالجتها. لكن مدير جمعي  تفاقمة، وتخصي  ميزاني  الظا رة الم  

الال حرين. ويعتقالالد أديالالرت نتقتالالدائهم بالالالم  إلظالالا رة لوفالالاً مالالن تشالالجيع اآللالالرين وده تغييالالب ااإلعالالال  اإلسالالرائيلي تعم 

مشالاب" فالي  نجالا    إلالى شاليراً ة، م  ت الطريقالة األوروبي ال% في حالال تبن ال60إلى  40ة لفخ الظا رة بنحو بإمكاني  

  . نخفضت بفعل اإلرشاد المك   إمجال حوادث السير التي 

ر نتحالاإحالالة  500-400ادرة عن مركز العلو  في الكنيست أن  إسالرائيل تشالهد وورد في دراسة جديدة ص

-15نتحار ما زال سالبب الوفالاة ال الاني لالدع جيالل الشالبام ها بين الذكور والمسنين، وأن  اإلكل عا ، ثالثة أرباع

اً اً إسالرائيلي  جنالدي   240نتحالار إة في الجيه اإلسرائيلي عن وكشفت مصادر رسمي   كما في الدول األوروبية. 24

ن إسالرائيلي بنشالر وجالاء  اً فالي كالل عالا .جندي   24ل في العقد األلير، أي بمعد    الذا الكشال  فالي أعقالام قيالا  مالدو 

نتحرين مقابالل مالا يقالو  الجاليه بالاإلعالن عنال"، مشاليراً معلومات حول وجود تباي ن بين العدد الحقيقي للجنود الم  
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البين يدي" معلومات موث   إلى أن   ع ل الن باألرقالا  الرسالمي  قة ت بالت أن عالدد المنتحالرين أكبالر مم  عتقلالت إوقالد  ة.ا  الو م 

ن اإلسرائيلي للتحقيالع معال" حالول مصالادره، ومنعتال" مالن نشالر أجهزة  األمن اإلسرائيلي في اآلونة األليرة المدو 

الد ة فالي إسالرائيل حالول العالدد الحقيقالي للجنالود معلومات إاافي   ة حول المواوع، األمر الالذي طالر  تسالاؤالت ع 

الجنالود فالي الفتالرة الواقعالة  نتحالارإنَّ الفح  الذي أجرت" علالى حالاالت نتحرين. وذكرت صحيفة " درتس" أالم  

ً جندي   40يشير إلى معدل  2000وعا   1990بين عا    في كل عا . ا

 

 :الثانية بعد حرب لبنان ما

نق  يقدَّر بالمئالات فالي  "يوجد" أن   إلى ة،عنى بالشؤون العسكري  ، التي ت  "سرائيل ديفنس"ي مجلة لفت موقع

الالة أولالالى، ومناصالالب نظامي الال وحالالدات  أ الالم   أن   ألزمالالة لطيالالرة إلالالى حالالد  واة... التكنولوجي الالة فالالي المنظومالالات لاص 

، يوجد فيها الك ير من ورفائيل  ةة التكنولوجي  ة، و ي إدارة تطوير وسائل القتال والبنى التحتي  التكنولوجيا األمني  

مشالغولة،  ة المناصالباالبي ال ،ةة وفالي الوحالدات اللوجسالتي  في التشكيالت القتالي  كذلل نجد أن " المناصب الشاارة. 

 ."لنسبة إلى الذين يخدمون في الجيهها ليست الخيار األول وال ال اني بالكن  

فالي ، ورود أسالماء العشالرات مالن العسالكريين في  الذا اإلطالار، بالات مالا يطالرد النالو  مالن أعالين قالادة الجاليه

عالن عمالل فالي  سال"في الوقالت نف يبح ونوة من الذين يخدمون في القوات النظامي   ،ةستمارة دائرة العلو  السلوكي  إ

، ومن السالهل نسالبياً تالرك الجاليه حاليالاً فالي على الفور المجال المدني لالل لدمتهم. ومن يجد عمالً جيداً يترك

 اط أن ييلذوا معهم الحقوق التي جمعو ا.يستطيع الضب  وبالتالي يتراكم   ؤالء ألن تعويخسنة  25ــ  24سن 

ة فالالي المنظومالالات التكنولوجي الال يكمالالن ربالالابورت أن أحالالد اسالالبام المباشالالرة لألزمالالة، فيواالالح بالنسالالبة لأل أمالالا

زد الالار الكبيالالر الالالذي يشالالهده سالالوق التكنولوجيالالا إلا حيالالث غريالالة التالالي تالاليتي مالالن القطالالاع المالالدني،والعالالروإ الم  

غرية إلى تقديمات إاافةً  ،رةالمتطو    .والروتب العالية سيارةالم ل  م 

اً يهالتم حالي الالالذي فالي الجاليه،  "ةلعلالو  الساللوكي  "» المجلة عن الرئيس السابع لشعبةفي المقابل، نقل موقع 

العالروإ  يالال أفراتالي، تيكيالده أن  إحتيالاط، ة، العقيالد فالي اإلة والمدني الة فالي مختلال  األجهالزة األمني الة البشالري  بالقو  

بسالبب تالد ور صالورة الجاليه النظالامي  ال ، وفالي المشالكلة غرية في القطاع المدني ليست  ي السبب الرئيسالم  

المشكلة أعمع بك ير وتعود إلى التغييرات العميقالة التالي " وزارة المال فقط، بل إن  من جانب لقاسية ا التقليصات

 .وقيم"" المجتمع اإلسرائيلي مفا يم طرأت على

، مواالحاً أن العقالد الالذي "د في الجيهبنها الجي  إة حالياً، ال تراب في أن يخد  األ  اليهودي  "قال أفراتي  و

سالالنؤول إليهالالا  الالي المزيالالد مالالن "نكسالالر، والنتيجالالة التالالي إائيلي بالالالذين يخالالدمون فالالي الجالاليه سالالريالالربط المجتمالالع اإل

كبيالرة.  أمني الة نعكاسالاتإ، وسالتكون لال"  ذا المسار ال مفر  منال" . وذكر أن  "ة الجيه النظامينخفاإ في نوعي  اإل

يخجلالون مالن الظهالور  23ـالـ  22ر ما دا  جنود الجيه النظامي من عمر  ذا الواع لن يتغي  " ورأع أيضاً، أن  

 ."ةاتهم العسكري  ببز  

حتيالاط إلالى أن  وعقيالد فمالا فالوق، لفالت العقيالد فالي اإلوبخصو  المراتب العليا في الجيه، من رتبالة عميالد 

المساليلة مرتبطالة  المراكالز األولالى بيشالخا  أكفيالاء، ألن   لالئأن الجاليه سالينجح دائمالاً فالي ممن المهالم أن نفهالم "

لاليهم الخدمالة فالي الجاليه  الي مجالال  ناك دائماً مجموعة من الناس بالنسالبة إبيعداد صغيرة من الناس، وستبقى 

فالي المراتالب األوسالع، فالإن التغييالر كبيالر والصالورة مقلقالة جالداً، ولالن نسالالتطيع "، مضاليفاً  "جتمالاعيرتقالاء اإللإل

 ."ة في الجيه اإلسرائيلية البشري  المحافظة على جودة القو  

 

 ة:ة إستراتيجي  تداعيات عسكري  
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طالالوال العقالالود  المتتاليالالة عتمالالدتها إسالالرائيل فالالي حروبهالالاإالتالالي  "دعالالوا الجالاليه ينتصالالر"ة سالالقطت نظري الاللقالالد 

تالل بة أن توف ر القيادة السياسالي  لم تعد في في مواجهة حزم هللا وصواريخ" الدقيقة، ، وذلل ألن  المشكلة المااية

 تهدف إلى منع وقالوع الحالرم التي ةالحالي   ةستراتيجي  في اإل علي"، بل أبيب الوقت الالز  لجيشها لتحقيع النصر

الصة الكلمة التالي  ذه  ي لالوليمة.  ل نتائجهاعلى تحم   لبلدفإنهاؤ ا بسرعة، ألن ال قدرة ل ، وإال  من األساس

 يالند، في مركز أبحاث األمن القومي ـــــ جامعة تل أبيالب، فالي الخالامس مالن شالهرأايورا  حتياط،إألقا ا اللواء 

صالالة سالرائيلية المتخص  ولبيالر فالالي عالدد مالن مراكالالز البحالث اإل يالنالالد محااالرأايالورا  و.  الحالاليأيلالول مالن العالالا

سالالرائيلي، مالالن القالالومي اإلشالالغل فالالي السالالابع منصالالب رئالاليس مجلالالس األوقالالد ة. ة والعسالالكري  سالالتراتيجي  بالشالالؤون اإل

لا  في  رأس طاقم تحقيع عسكريتركان الجيه االسرائيلي، وأعبتي العمليات والتخطيط في  يئة ورئيس ش

 .  على لبنان 2006ة في أعقام عدوان سة العسكري  لفاقات المؤس  إ

مكن، إذ ال طائالل مالن أمنع وقوعها إذا لسعي لاو مكان، بلة الحرم المقبلة قدر اإلطالب أيالند بتقصير مد  ي  

الة وبالتالالي علالى حالوافز الشالب ان  تطول، بال تحقيع نتائج حرم   عدا عن إنعكاساتها السلبي ة على المعنوي الات العام 

  لإللتحاق بالخدمة النظامي ة.

 

 لظاهرة:من ا ةة والشعبي  المواقف الرسمي  

فردي، وفي مراحالل الحقالة  على مواجهة ظا رة رفخ الخدمة بشكل   الجيه حر  موقف الجيش: - 1 

يومالالاً، أمالالر  28ة مون بعالالد حبسالالهم لمالالد  محالالاوالت لكسالالر إرادة الرافضالالين، حيالالث يتسالالل  سالالاع نطاقهالالا جالالرت ت  إمالالن 

ا اليو ، فيحالر  الجاليه علالى تفالادي أم   .ي حال رفضهم يمضون فترة حبس ألرعة، وفستدعاء لخدمة إاافي  إ

م  ن  إ"  ة، وقال رئيس المحكمة العسكرية في يافا، الكولونيل آفالي ليفالية اإلعالمي  ذلل، لخشيت" من الضج   التهالر 

وأشالالارت  ة، وتنتشالالر كالنالالار فالالي الهشالاليم، وتجالالر  وراء الالا سلسالاللة مالالن األمالالراإ".مالالن الخدمالالة ظالالا رة مراالالي  

 بهم مالن الخدمالة، وإن  حتياط في السجون نتيجة تهر  إجندي  600إلى "أن السلطات واعت  المصادر العسكرية

ون حتيالاط "االدعوقالال جنالرال اإل ".وا مالن الخدمالةدة فالر  صة مليئة بيك ر من ألال  جنالدي ومجن الالسجون المخص  

راد، وإذا لالم نفعالل سع بالاط  ها ستت  عتناء بهذه المشكلة فإن  سارع الدولة لإل"إذا لم ت    شيفر" قائد قسم القوع البشرية

ً شيئ مالن  ة".ة اإللزامي  % من شبابنا الخدمة العسكري  50ي في" قبلة لواع ال يؤد  ، سنصل في األعوا  القريبة الم  ا

المجتمع والجاليه"، ها "تنهه "اابي أشكنازي"، الظا رة بين   األسبع وص  رئيس  يئة األركان ناحية ألرع

 األسالالبع د وزيالالر الحالالرموأك الال .د فالالي الجالاليه"بين "ال يخجلالالون بقالالرار م عالالد  التجن الالالمتهالالر   ألن   عربالالاً عالالن أسالالف"م  

م ابالة "وصالمة عالار" علالى م مالن الجاليه ب"إيهود باراك" على ارورة العودة إلى األيا  التي كالان فيهالا التهالر  

 بين"! جبين المتهر  

انالة" فالي إدانتهالا، والالدعوة لواالعها صدرت تصريحات ورد ات فعالل "طن   موقف الحكومة واألحزاب: -2

يالة إزاءه، ستخفاف بالنظر إلى الجاليه وعالد  الجد  ة"، وانطوت جميعها على "عد  اإلمة "األجندة الوطني  في مقد  

ة ة، ويجالب العالودة لتنميالة مشالاعر العالز  نحن دولالة تواجال" العديالد مالن األلطالار الوجودي ال .ألن   ذا سيم س بمكانت"

 في حين رأع عضو الكنيست "عامي أيالون"، الرئيس السابع لجهاز الشاباك، أن   ة".ة بالخدمة العسكري  الوطني  

ر العالقالة بالين المجتمالع والجاليه فالي تطالو   ظا رة رفخ الخدمالة فالي مجتمالع إسالرائيلي يالزداد تعسالكراً تعنالي أن  

عاً في الحسم مع الفلسالطينيين، ة وتسر  الً للخيار العسكري، بل األك ر دموي  مزدوج، فمن جهة يزداد المجتمع تقب  

ال ة تراجالع فالي مكانالة "جاليه الالدفاع" ومهابتال"، فلالم يعالد حلالم الشالام الحيالاتي والمهنالي أن لكن من جهة ألرع ثم 

 يصبح اابطاً! 

ة اير المقبولة وسط اإلجماع اإلسرائيلي، بالل   حركة رفخ الخدمة من األقلي  تصن  وقف الشعبي: الم -3

ها فاقت الحدود، وتالرع االرورة تكالات  الجهالود مالن مختلال  الحركالات حتى لبعخ األشخا  الذين يقولون إن  

الرافضالون  ذلالل، تلقالى   ومالع متناع عن الخدمالة.حتالل، لكن ليس من لالل اإلة لواع حد  لإلة والقانوني  السياسي  
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وا آالف الخطابالات عبالر اإلنترنالالت، تيييالداً كبيالراً مالن الجمالا ير، ومالن بعالخ أعضالالاء النخبالة فالي المجتمالع، وتلق ال

مالات التالي بعخ الجمعيات المعاراة للحرم في النشاط والحركة مرةً ألرع، ولوحظ تزايد عدد المنظ   توبدأ

ومنهالا "نشالطاء الرسالالة ال مانيالة"، وحركالة "مظهالر جديالد"،  ،اً مالن برنامجهالاتعتبر رفخ الخدمة جزءاً أساسالي  

ع دعم رافضي الضمير"، و"يوجد حدود"،   "مجلس السال  واألمن".وو"تجمُّ

  

 :جهود مكافحة الظاهرة

ة شالاملة واالعها ة عن لط  النظر عن طبيعة الرؤية لظا رة رفخ الخدمة، كشفت مصادر عسكري   بغخ   

 علي"   ا تن   الجيه لمحاربة  ذه "اآلفة"، ومم  

فين عن أداء الخدمة بالحصول على رلصة قيالادة، وممارسالة مهنالة الطالب، والعمالل عد  السما  للمتخل   -1

ة تتالابع الخطالة، إال أن النيابالة العسالكري   شالار إلالى أن  وي   .ةة، والمشاركة في عطالاءات حكومي الفي الدوائر الحكومي  

 خال  قوانين تكافؤ الفر . ائيلة، كونها ت  حتماالت تحقيع بعخ بنود ا إ بعخ لبرائها رأوا أن  

لخدمة، بمن فيهم أصحام لفخ مستوع وشروط التجنيد، وفتح أبوام الجيه أما  فئات بقيت لارج ا -2

 صحيح أن الجيه بحاجة ألشخا  طبيعيين، لكن الجندي ال يجب أن يكون شرطياً أو قااياً.  .سوابع

  للريااالاليين والموسالاليقيين الواعالالدين، وحتالالى عاراالالات لتحالالاق بالالالجيه عبالالر السالالماجالالذم الشالالبان لإل -3

 ى لهم متابعة مستقبلهم المهني. األزياء، بيداء الخدمة بعيداً عن الجبهة كي يتسن  

دين اً، واليهالالود المتشالالد  تالاليح لمعاراالالي الحالالرم، وايالالر الالئقالالين بالالدني  ة ي  إعالالداد برنالالامج للخدمالالة المدني الال -4

 ون من التجنيد، أداء الخدمة بطرق ألرع. يوالعرم، وجميعهم معف

قتر  رئيس إمة ومتابعتها، م في البيانات المقد  د من أسبام التهر  ة في الجيه للتيك  عد  وجود آلي   بسبب -5

قترحتهالا وزارة الالدفاع لمالحقالة مالن إالعمالل علالى تشالريع القالوانين التالي  ،اللجنة الوزارية للرقابة، "إيتان كابل"

 اً. م من الخدمة قضائي  اذبة للتهر  مون ذرائع كيقد  

 لتحاق بالخدمة. س ال انوية لتشجيع الطالم على اإلقيا  وزارة الدفاع بحمالت في أوساط المدار -6

 هالا الشالل  اً كانالت أسالبابها وآثار الا، فإن  نتشار ظالا رة رفالخ الخدمالة والفالرار منهالا، أي الإصل أليراً.. فإن توا

" حتى وقالت قريالب كالان ليالار ما وأن  ة حاقت بالمجتمع اإلسرائيلي، السي  ي  ر بصورة أو بيلرع عن أزمة بنيوتعب  

الحالالرم، وتخالالوإ صالالراعاً دائمالالاً مالالع  لتحالالاق بالالالجيه مالالن المحظالالورات فالالي دولالالة "ولالالدت" فالالي لضالالم  عالالد  اإل

 ة".ة "اإلسرائيلي  ة الوطني  ة  ي جو ر الهوي  جيرانها العرم، وترع أن الخدمة العسكري  

 


