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 زمات النفسية في جيش العدو االسرائيليمالمح ال 

 

 :م بعلم النفس وضروراته لدى العدوواقع االهتما - 1

ـــين  ـــالحرندق والمخـــابرات الســـرا يلية تنفـــح مالي يرفـــع الموســـاد الســـرا يلي طـــعار دعـــن طريـــح الخـــداخ ســـنقوس ب
لـم الـنفو والمخـابرات السـرا يلية لقلنـا ذا كنـا شريـد الحـدين عـن مخالـب عإلتصـعيد أششـطتها.  و الدولرات طهريا 

هـــا رت مجموعـــة مـــن علمـــاء التحليـــ  النفســـي اليهـــود مـــن ألماشيـــا النا يـــة لالســـتقرار فـــي  1930شـــن منـــ  عـــاس أ
يتنجـو  علـى إششـاء فقـد عمـ  مـااو ا .فلسطين. ومن  تلك المرحلـة المكرـرة هنـاع بعـن اةششـطة السـيرولو ية

ـ ت أول محـاولت دداـال علـم الـنفو فـي الجامعـة. وكـا  سـيوموشد فرويـد  معية فلسـطين للتحليـ  النفسـي. وتم 
وتـم ترطـيك كيـرت لـوين لقيـادة قسـم علـم الـنفو بالجامعـة. و مـرور  قفي مجلو الجامعـة العكريـة بالقـد  عضوا
نيــو  وتــم تيســيو كرســي فرويــد للطــب النفســي فــي تــم تيســيو معهــد التحليــ  النفســي علــى يــد التخ 1936عــاس 
وأصـــكحت القـــد  حينهـــا مركـــزا ر يســـا لتقـــدس التحليـــ  النفســـي علـــى  قة العكريـــة بمكاركـــة مـــن ابنـــة فرويـــدالجامعـــ

تــم  1958فــي القــد  وفــي عــاس  1957المســتوا الفيــرل والكحوــي. وقــد تــم تيســيو أول قســم لعلــم الــنفو عــاس 
ار ايـال  بينمـا تـم تيسـيو أقسـاس علـم الـنفو فـي  ـامعتي تـ  أبيـب وحيفـا تيسيو قسم علـم الـنفو فـي  امعـة بـ

وكا   1957. وكا  علماء النفو في اسرا ي  منظمين من  تيسيو الرابطة النفسية ادسرا يلية عاس 1966عاس 
مـن علمـاء الـنفو فـي المـاتمر القـومي لعلـم  100طـارع  1955عضوا. ومن  عاس  170عدد اةعضاء حينها 

. واشضمت الرابطة النفسية السـرا يلية إلـى التحـاد 1985في الماتمر العشرين عاس  1000بينما طارع النفو 
 .1951الدولي للعلوس السيرولو ية من  عاس 

 1999عضـو هيةـة تـدريو فـي قسـم علـم الـنفو بجامعـة تـ  أبيـب فـي عـاس  45شن و د حوالي أالجدير بال كر 
طالـــــب  ـــــامعي فـــــي علـــــم الـــــنفو. وتشـــــم   786ما ســـــتير و طالـــــب 397طالـــــب دكتـــــوراة و 48امـــــا هنـــــاع 
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تخصصــات أعضـــاء هيةـــة التـــدريو بالتقريــب كـــ  أفـــرخ علـــم الـــنفو المعاصــر. ومـــن بـــين الهتمامـــات الكحويـــة 
 قات العقليـة فـي الشتكـاا والــ اارةوالعمليـ قوعلـم الــنفو العصـكي قالتـدريو  اددراع والسـيروفيزياء ةعضـاء هيةـة
 والـ كاء قمات الدماغ في ال اارة والشتكااوميراشز  قللية واددراع ال تماعيوالعمليات الستد قوال اارة ادشساشية

وشمــوذ   قوالســيرو يولو يا قوالســيروشيورواميوشولو يا قوالســيروفارمااولو يا قالصــطناعيق والتفييــر الســتنكاطي
 قلتــــوتر والتييــــ وا قوالقلــــح قواةلــــم قالحيواشيــــة فــــي الاــــطرابات العصــــكيةوالنمــــاذ   قالحيواشــــات فــــي الصــــرخ

 قواةسرة والاتةـان قوالنوس عند اةطفال قوالفصاس قوااطرابات اليالس واللوة قالوسواسية القهريةوالاطرابات 
وعلـم  قوعلـم الـنفو الصـحي قوشظريـات التعلـح قوعلم شفو الطف  الالينيري قوالتوحد قوالشفصال وقلح الموت

ــنفو الطكــي  قوالعالقــات ال تماعيــة قوالموهكــة وادبــداخ قوالمــروة قالمهنــي وادرطــاد قالشــيخواة وعلــم شفــو قال
التـييير و  قوقيـا  الشخصـية قوالصراخ وح  الصراخ قوالتموي  ال تماعي قوالحرم تحت الضووط قوإتخاذ القرار

 سي وادرهان.والعدوا  السيا قوالعدوا  ال تماعي قوعلم النفو ادعالمي قالدا م للمحرقة اليهودية

ولـيو هنـاع  قأروقـة علـم الـنفو الحـدين فـي الوـرنالحظ بي  ه ا المواوعات الكحوية كتلك المو ودة في وي   
اهتمــاس عنــد علمــاء الــنفو العــرن بمعظــم هــ ا المواــوعات. اةراــية العريضــة تعتكــر أقســاس علــم الــنفو فــي 

هالء ال ين لهم إشجا  دراسـي إسرا ي  من أاكر اةقساس في الجامعات ادسرا يلية. ول يقك  في ه ا اةقساس إل  
مرطــحا. و لوــة  15مــن  14أقســاس علــم الــنفو  وقــدرات عقليــة عاليــة. ويرــو  معــدل الــرفن فــي بعــن قعــال

مرطحا. إ  الحا ة اليكيرة لخدمات علم النفو في المجتمـع والتـي يتكعهـا  15أاراق يقك  طالب واحد بين ك  
الحا ة الماسة لدراسة علم النفو والتي تسمك بااتيار الطالن من ذول القدرات العاليـة لكـرامج الكرـالريو  فـي 

ا ااتيــار الطــالن مــن ذول القــدرات العاليــة لكــرامج الدراســات العليــا ممــا ســاعد علــى إشتــا  الجامعــة والتــي يتكعهــ
مهنيين أعلى من المتوسط في علم النفو مما يتيك و ود إشتـا  سـيرولو ي عـال مـن  اشكيـن التطكيقـي والعلمـي 

 ادتن. ويعم  ك  ذلك على استقرار المستوا الرفيع لعلم النفو في المجتمع ور ما يعم  على  ي

في الوقت الراهن أصكك علم النفو واحدا من أاور المهن المرغو ة في إسرا ي . ولفترة طويلة مـن الـزمن كاشـت 
وليـن حاليـا اشضـم علـم الـنفو لهـ ا النـادل  قابنهـا طكيكـا أو علـى اةقـ  محاميـاتفض  اةس ادسرا يلية أ  يرو  

 دة معاهــد عامـــة اــار  إطــار الجامعــات موــ  معهـــدالرفيــع. وتجــرا اةبحــاث الســيرولو ية فـــي إســرا ي  فــي عــ
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 قمعهـــد دراســـات التعلــيم فـــي الييكـــوتوو  قومعهـــد هداســا للتو يـــن المهنــي ق تمــا  للكحـــن ال تمــاعي التطكيقـــي
ومعهد حريتا للكحوث في العلوس السلوكية. واالل الوماشينات كاشت هناع تطورات ككيـرة فـي أبحـاث علـم الـنفو 

و رشـــامج للدراســـات العليـــا فـــي  امعـــة بـــن  قفو الصـــناعي فـــي معهـــد حيفـــا للتقاشـــةالـــنمنهـــا تيســـيو بـــرامج لعلـــم 
 قو امعــة بــار ايــال  قو امعــة حيفــا قلــدكتوراة فــي كــ  مــن  امعــة تــ  أبيــبغوريــو . ويقــدس بــرامج الما ســتير وا

ـــنفو فـــي إســـرا ي  مـــن الميزاشيـــة العامـــة. ويعمـــ  علمـــاء ا ـــم ال ـــة. وتمـــول كـــ  أبحـــاث عل ـــنفو والجامعـــة العكري ل
وتطـــوير  قصـــة بكنـــاء معـــايير لماتيـــار المهنـــيوفـــي الماسســـات الخا قناعي فـــي قـــوات الـــدفاخ ادســـرا يليةالصـــ

إ ـراءات التــدريب والتقــويم. وهنــاع وحــدتا  لعلــم الــنفو فــي قــوات الــدفاخ ادســرا يلية. تهــتم إحــداهما بعلــم الــنفو 
الجـي  السـرا يلي هنـاع تيايـد علـى الجواشـب الصناعيق وتهتم اةارا بالصحة النفسـية للجنـود. ومنـ  تيسـيو 

 قالخــدمات هــو ترقيــة شوعيــة اةفــراد الخاصــة بالحا ــة الماســة للخــدمات المهنيــة لعلمــاء الــنفو. وكــا  أول هــ ا
ة العددية للجيوش ادسرا يلية مقارشة بجيوش العرن وتكعا ل لك فقد تم وترقية الماسسة العسررية وذلك شسكة للقل  

المهنية والتو يـن النفسـي المقـدس بواسـطة علمـاء الـنفو اـرورة وهـو بـرهن علـى أهميتـن كعامـ   اعتكار الخدمات
اطير بالنسكة للجي  السرا يلي. وكاشت ه ا الخدمات السيرولو ية محـط تقـدير واحتـراس مـن قكـ  القـادة والتـي 

والتشـخي   قيـار العـاسيرولو ية القيا  والاتتم استواللها ةقصى حد ممرن. وتضمنت وظا   الخدمات الس
وقيا  الروح  قلتدريب والتي تضمنت تدريب القادةوتطوير وتطكيح التقنيات الفريدة ل قالمحدد للوحدات الخاصة

 وتطوير تقنيات التدا  في أوقات اة مات. قم المناخ العاس للماسسة العسرريةوتقيي قالمعنوية

ســـرا ي . ومـــن بـــين ذلـــك إ  الـــروابط السياســـية لقـــد ســـاعدت عـــدة عوامـــ  علـــى تطـــور أبحـــاث علـــم الـــنفو فـــي إ
والتاريخية الوييقة بين إسرا ي  والوليات المتحدة وك لك بالنسكة للـدول الور يـة اةاـرا  علـت إسـرا ي  مـن عـدة 
شـواح امتـدادا للوـرن. وهنـاع عالقـات متداالـة بـين علـم الـنفو فـي إسـرا ي  و ـين التـاريج السياسـي وال تمــاعي 

وفاقــدة  قاشيــا النا يــة مجموعــة مشــردة  ســديامــن ألمالــى فلســطين المحتلــة  مجموعــة المهــا رينلليهــود. وكاشــت 
 ا فــي قلو هــا اعتقــاد فــي ادشســاشية ومــع قليــ  مــن اةمــ  للمســتقك . و هــ ولــم يتكــح   قوقلقــة بــطفراط قللهويــة عقليــا

والمستقكلية التي تمت إعاقتها بفع  النا يـة تتطلـب ذلـك إيجـاد شوعيـة  قوالعاطفية قوالعقلية قالخصا   الجسدية
محددة من علم النفو يستجيب لمسـاعدة هـالء اةفـراد والجماعـات. ولقـد عمـ  علـم الـنفو المناسـب لهـ ا الفةـة 
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للهويـةق بدو  طك على تطور العلم من شاحية شظرية وتطكيقية يستخدس بفعالية في بناء ال ات المشردةق والفاقدة 
ادشســاشية مــن  هــة ومــن  هــة ياشيــة يســتخدس بفعاليــة فــي صــياغة أدوات مناســكة للكقــاء فــي بوالفاقــدة لالعتقــاد 

محــيط عــدا ي. وشتيجــة لــ لك تمــت صــياغة اليويــر مــن أدوات الحــرن النفســية الفعالــة مــع اةعــداء والتــي تعمــ  
 بدورها على تهديم ذات اآلارين.

  اليهود كاشوا احية دسقاط النا ية اةلماشية عليها عملية التعـ يب الكشـع أيمرن القول  قمن شاحية سايرلو ية
بفعالية وأسقطت إسرا ي  عملية الكشاعة شفسها في حر هـا النفسـية مـع العـرن. إ  أحـد المظـاهر الفريـدة للجـي  

يادية والعمالشية. وهناع السرا يلي هو توظي  علماء النفو كااتصاصيين وكمستشارين في ك  المستويات الق
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 

يرولو ية التي تجرا في ه ا الوحدة. فيا ترا إلى أل در ة تجرا ليو من الممرن توايك شوعية اةبحاث الس
تجــارن غســي  الــدماغ أو تطكــح مقــاييو الــ كاء والشخصــية فــي إمســرا ي خ وكيــ  تــتم دراســة طخصــيات القــادة 
العرنق ودراسة الجيوش العر يةخ وكي  يتم التدريب السيرولو ي لقادة الجي  ادسـرا يلي والطيـارين والمالحـين 

ي الــدبابات وقـاذفي القنابــ خ وكيـ  توظــ  تقنيـات الحــرن النفسـية وتجنيــد العمـالء الفلســطينيين والعــرنخ وسـا ق
وكي  يتم ااتيار وتدريب الجواسيو في إسرا ي خ وكي  تيسب الموساد حر ها مع اةعداء عن طريح طعارها 

لتنفيــ  بالنســكة للعمليــات الميداشيــة الــدا م نعــن طريــح الخــداخ  خ وكيــ  تقــوس المخــابرات ادســرا يلية بــالتخطيط وا
المستورةخ وكي  توظ  إسرا ي  الجمعيات السيرولو ية لخدمتهاخ وكي  تستو  الخالفات داا  العالم العر يخ 
ومــا هــو مفهــوس ادرهــان مــن شاحيــة ســيرولو يةخ كيــ  تــتم عمليــات الغتيــال التــي تقــوس بهــا الموســادخ ومــا هــو 

العر ي ادسرا يليخ إ  قـواشين إسـرا ي  المتشـددة فـي الرقابـة العسـررية علـى  موق  علم شفو السالس من الصراخ
مــواد الســتخكارات فــي ارطــي  الحرومــة تضــمن التقليــ  مــن تســرن المعلومــات. لــ لك هنــاع صــعو ة فــي إ ــراء 

مـن اةفضـ  أ  تظـ  سـرا  دراسة  ديـة حـول هـ ا المواـوخ. وياكـد مـا ير هاميـت ر ـيو الموسـاد نهنـاع أمـور
. ولـ لك يصـعب علينـا معرفـة اةبحـاث السـيرولو ية التـي تجـرا ةغـراف دفاعيـة فـي إسـرا ي  لعـدس كاشت  اما
 ششرها.
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 لى الموضوع:إ مدخل – 2

ء سـنوات فـي الجـي  إذا لـم يـتم فـر هم الـى أمـاان قتاليـةق بينمـا تخـدس النسـا 3يخدس الر ال في كيا  العدو فترة 
يســمك  2000قتاليــة واقتصــر عملهــن  علــى أعمــال المســاشدة. ومنــ  عــاس  لــى أمــاانإفتــرة ســنتين إذا لــم ي فــر   

سـنوات. وفـي حـالت  3دة للنساء بالخدمة في الوحدات القتالية إذا إرد  ذلك طوعاق وإذا وافقن على التجنيـد لمـ
ال الجنود غير الصالحين للخدمة القتالية من الناحية الصحية أو ةسكان أاـرا اـدماتهم فـي أعمـ ياويرة يقض

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 

ى مـن الخدمـة العسـررية القتاليـة ةل وهي ادمة تطوعيةق غير أ  هناع اقتراحـات لجعلهـا إلزاميـة ليـ  مـن يعفـ
ايـار  26سكب كا . وفي العـادة يـادل اليهـود العلمـاشيو  الخدمـة العسـررية منـ  تيسـيو الجـي  ادسـرا يلي فـي 

داء الخدمــــة أســــنة  إلــــى  18غــــن الســــن القاشوشيــــة نإلــــى ال . ويضــــطر كــــ  يهــــودل علمــــاشي عنــــد بلو  1948
داء الخدمــة أ ــ  التهــرن مــن أشهم متــدشيو  مــن يين مــن يتظــاهرو  بــاليهــود العلمــاشيالعســررية. ويو ــد مــن بــين 

حـزان يمينيـة دينيـة متطرفـةق راء ادسـرا يليين ومـنهم تـابعين ةمـن الـو   رسررية. وفي المقاب  طالب عدد ككيـالع
العلماشيــة حــزان و حســب اة   الخدمــة فريضــة دينيــة يهوديــة تــن  عليهــا التــوراة.ةبتجنيــد اليهــود المتــدينيينق 

  يفــرف علــى  ميــع اليهــود بمــن فـــيهم يبــ فالتظــاهر بالتــدين ســكب مشــرلة ككيــرة فــي  ــي  العــدو والحـــ  هــو
 هـات دينيـة يهوديـة اـد داء الخدمة. وقد قامت مظاهرات كويرة في العديد من المـد  وقفـت وراءهـا أ المتدينين
المواطنو  العـرن صوليو  المتشددو  دينيا و ةا  كارل.  ومن أطد المعاراين له ا التو هات اليهودالتجنيد اد

قـاشو  التجنيـد اد كـارل علـى أبنـاء  1956فراـت إسـرا ي  منـ  عـاس ما بالنسـكة للـدرو  فقـد أمن غير الدرو . 
الطا فة الدر يةق و مو ب هـ ا القـاشو  ي لـزس كـ  طـان در ل أتـم الوامنـة عشـرة مـن عمـرا أداء الخدمـة العسـررية 

لي. ووفقــال لهــ ا القــاشو  فيبنــاء الطا فــة الدر يــة فــي الجليــ  يخــدمو  فــي الجــي  ااصــة فــي فــي الجــي  ادســرا ي
غلب المر عيات الدينية الدر ية في لكنا  وسوريا ترفن رفضَا قاطعال أ ات حر  الحدودق و دير بال كر أ  وحد

 ة فــي الجليــ . و نــاءل أل تعامــ  مــع الجــي  ادســرا يلي فــي حــين أ  الموقــ  موــاير لــدا مشــايج الطا فــة الدر يــ
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عليــن يطالــب عــدد مــن القيــادات الدر يــة بضــرورة إصــدار موقــ  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 . 

سرا يلية غير الدرو  من التجنيد ال كارل ولين التطو خ مفتوح ستونى من الخدمة العرن من حاملي الهوية الوي
لهمق حين تيو  أغلكية المتطوعين من هالء من الكدو ومع ذلك فا  عدد المتطوعين الكدو يكقى قلـيال ويتـراوح 

تي تطوخ هالء في  ي  العدو شظرا للتسهيالت التي يحصلو  عليها يطخصا سنويا فقط. وي 400و 200بين 
 ادمتهم في الجي . لقاء 

 

 :تراجع "حماسة" اإلسرائيليين للخدمة بالوحدات القتالية - 3

المظالم في الجي  ادسيرا يلي إلى أ  الخطة الخمسـية التـي يطكقهـا الجـي  و  الشراوا  توص  تقرير ششرا أمين
ق داطة غيدعو  دبتنفي  كا  الجي  قد بدأ  علتن في بعن الحالت أق  كفاءة. و قد لتكسيط الماسسة العمالقة 

بتقلـي  الل  الوظـا   وتفييـك بعـن الوحـدات وتشـري  وحـدات أاـرا وأ كـر مـن االلهـا بشـر  قضـت التي 
بحسـب الخطـة فـي حـالت  علـى مـا يـراس كـ  طـيء عاس على ب ل مزيد من الجهد مع موارد أق ق ولين لم يسـر  
 ين. و ر كفاويرةق ما ترع المساولية بين أيدل قادة عديمي الخكرة أو غي

ق فـي تقريـرا السـنول 2008منصـب منـ  عـاس الاللواء ناحتياط  يتسحاق بريكق ال ل يشـو   أمين الشراوا  وو د
 نــدلق واــابط  1,000إ  هنــاع وحــدات تنتظــر أطــهر لمــ ء وظــا   فيهــاق وأطكــاء مســاولين عــن أاوــر مــن 

ك أ  إ راءات افن التيـالي   ندل. باداافة إلى ذلكق قال بري 2,000صحة شفسية مساول عن أاور من 
ل يتمتعـو  بشـر  عـاس بـروح  ممـنيقودها اكاط طكان واكاط ص  صـوار التي اعتمدها الجي  ادسرا يلي 

 معنوية عالية.

 ددعــم القتــالدأ  هنــاع يوــرات  وهريــة فــي وحــدات  دغيــدعو  دالمظــالم أشــن شتيجــة لخطــة التكســيط وو ــد أمــين 
ي للوحـدات وقيـادة الشـاحنات وطهـو الطعـاس والتحقـح مـن الـ اا ر وصـياشة العسرريةق التي تـوفر الـدعم اللو سـت
 معدات ادتصالت وما إلى ذلك.
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بسكب التقلي  في القوا العاملـة وتفييـك وظـا   الضـكاط فـي الخدمـة الدا مـةق ينفـ  اـابط واحـد دوقال بريك  
 .ديةالمهمة التي كا  سينف ها في المااي طخصين أو يال

ق إلــى افــن عــدد الجنــود فــي الخدمــة 2015 عــاس ق التــي تــم ادعــال  عنهــا فــي أوااــردغيــدعو  دوأدت اطــة 
الفيــرة هــي دال اــابط فــي الجــي  ادســرا يلي إ  . فــي ذلــك الوقــت قــ40,000الدا مــة فــي الجــي  إلــى أقــ  مــن 

 .دأقواق أاور تركيزاق أفض  تدريكا إششاء  ي  أصور سنا.  ي  أق  حجماق

عــال   – وشفســية تناولــت مشــاا  تتعلــح بمســا   طكيــة المقدمــة مــن الجنــودق راوا معظــم الشــالجــدير بالــ كر أ  
تقريـر بريـك لـم يشـر إلـى أ  هـ ا النـوخ و أو مع مشاا  تتعلح بالعالقة بـين القا ـد والجنـدل.  –سيء بشر  عاس 

ظــالم حــول ليــن الشــراوا المقدمــة ةمــين الم ككيــر. مــن الحــوادث الاــ  بادرتفــاخ فــي الجــي  ادســرا يلي إلــى حــدم  
مـن و  .خطورتهـامعنويات منخفضة وسوء رعاية طكية تكدو كمشرلة الا ة باد ديـادق والجـي  ادسـرا يلي مـدرع ل

شن توص  إلى و ود شق  حاد في الحوافز بين الضكاط أمع اكاط واكاط ص ق قال  بريك محاديات أ راها
فـي الوقـت الـ ل  –هـا بعيـدين عـن اةسـرة الشكانق في اوء اة ور المنخفضة والفترات الطويلة التي يكقـو  في

واشعــداس اةمــن الــوظيفي النــا م عــن العــدد  –  مــنهم متــزو ين حــديوا وفــي صــدد إشجــان أطفــال و يرــو  اليويــر 
والمعنويـــات  دادحكـــاطدباداـــافة إلـــى الشـــعور بــــ .دغيـــدعو  دمـــن الوظـــا   المتاحـــة فـــي إطـــار اطـــة المحـــدود 

فـي الوقـت و  يفتقـد للخكـرة. دالجـي  اةصـور سـنادبريـك أيضـا أ   لضكاط الشـكانق و ـدالمنخفضة في صفو  ا
يـادو   سـنا ال ل يتم فين تسريك اكاط الص  من الجي ق يح  محلهم في بعن ه ا المناصب  نود أصور

 ادمتهم ادلزامية.

 ليســـوا بـــديال عـــن نـــود الخدمـــة ادلزاميـــة فـــي منصـــب مرقيـــب فرقـــةفق مهمـــا كـــاشوا  يـــدينق فهـــم دوقـــال بريـــك إ  
وو د أمين المظالم عدة أمولـة لوحـدات ت ركـت مـن دو  الضـكاط واـكاط الصـ  الضـروريين  .داةقدمية والخكرة

في رد على تقرير بريكق قال الجي  أشن يعمـ  و  لهاق مو  تلك المساولة عن صياشة ال ايرة ومعدات ادتصال.
 هم بشي  اة ر المنخفن.ا على معالجة بعن مخاو  اكاط الص  والضكاط الشكانق و التحديد طراو 
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ذول الجـودة من في إطار اطة غيدعو  والرغكة في ادبقاء على اةطخاص المناسكين دو اء في بيا  الجي  
العالية في في الخدمة الدا مةق وقع الجي  ادسرا يلي وو ارة الدفاخ على اتفـاق مـع و ارة الماليـة لتحسـين أ ـور 

طــير   5,500ي  الموــالق قــرر الجــي   يــادة أ ــور  نــود الصــ  مــن علــى ســكف .د مــة الجــدد نــود الخدمــة الدا
وفقـا لكريـكق هنـاع أيضـا يوـرات ككيـرة فـي و  دولر ق وفقـا للجـي . 2,000طير  ن 7,500دولر  إلى  1,500ن

 عدد اةطكاء والعاملين في مجال الصحة التفسيةق والحي  بحا ة أيضا إلى ممراين ومسعفين .

 نــدلق فــي التــدريب  1,200لــى ســكي  الموــالق طكيــب واحــد مطالــب بمعالجــة شحــو عدب بريــك فــي تقريــرا وكتــ
 .د نديا 2,300قواعد كا  مساول عن القتالي؛ اابط في الصحة النفسية في إحدا ال

ط الصحة النفسيةق تجـدر ادطـارة إلـى أ  معظـم الجنـود الـ ين لقـوا حـتفهم فـي الجـي  افي ما يتعلح بنق  اك
 أقدموا على ادشتحار. 2016ادسرا يلي في عاس 

ورد الجــي  ادســرا يلي علــى تقريــر أمــين المظــالم بــالقول إشــن علــى علــم بالمشــرلة وإشــن يعمــ  علــى واــع اطــة 
لمعالجــة المســيلةق وتحديــدا لتقليــ  وقــت ادشتظــار للجنــود لرخيــة الطكيــب مــن اــالل  يــادة عــدد اةطــخاص فــي 

 بالمةة. 110مرااز ادتصال بنسكة 

 

  مطلو ـة منـن. وقـال فـي بيـا  لـنح يقضايا الرعاية الصحية النفسيةق قال الجي  إشـن يلكـي المعـايير الوفيما يتعل
ةق وقت ادشتظار لرخية اابط صحة شفسية في وحدة تدريب ل يتعدل اةسكوعينق وفي بعن الحالت المعينـد

 .ديتم  لب اابط صحة شفسية إاافي

% منها تتعلح بسوء معاملة  ندل مـن قكـ  الضـابط 40مظالمق شحو من بين الشراوا التي تم تقديمها ةمين ال
 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. 
 .دإذا كنت ر الق افعلهاق افعلهادشفسن بالسرينق رد علين الضابط   الجندل بجرح عندما هدد
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 نـدل فــي الوحـدةق بعـد أ  أبلوـوا بقيــة الجنـود فـي الوحــدة  داشــ  أمـردأاـراق قــاس قـادة دورة تدريكيـة بــ فـي حالـة
كمـا  دالجنسـيةلتلمـيك الوااـك لميولـن ادلـر لين يقـكال  بعضـهما الـكعن مـع  بيشن مولي مـن اـالل عـرف فيـديو

تـم فعـ  ذلـك مـن دو  إذ  الجنـدل أو علمـن. واةسـوأ مـن ذلـكق تـم عراـن دوكتب بريك فـي تقريـرا  اتب بريك.
 .دب ذلكق طعر الجندل بالعار والخج على ك   ندل في الفصيلة. بسك

و يشـن يـتم   بمهنيـة تجـاا  نـوداق وقال الجي  ادسرا يلي تعليقـا علـى التقريـر إشـن ي توقـع مـن كـ  اـابط التصـر 
فـي بيـا  لـنق قـال الجـي  إ  ر ـيو هيةـة و  .دنا  حـادث  بيقصـى در ـة مـن الجديـة التحقيح وفح  ومعالجةد

 غادل اليزشيوت قاس بتعيين شا كن الفي كواافي لمعالجة المشاا  التي تحدث عنها التقرير. السكح اةركا 

ق و ـود ارتفـاخ ملحـو   20/8/2018بتـاريج أظهر تقرير ششرتن صحيفة دهآرتود السرا يلية من شاحية أارا 
فــي عــدد تو هــات الجنــود العــاملين فــي الخدمــة اد كاريــة فــي الجــي  ادســرا يلي للحصــول علــى استشــارة طكيــة 

 .2010% من  عاس 40شفسيةق حين وص  الى ما شسكتن 

د يتسـكب باسـتنزا  وقد حدد شظاس الصحة النفسية فـي  ـي  العـدو هـ ا التوييـر بيشـن د ـدلد ق محـ را مـن أشـن قـ
الطواقم الطكية المعالجة. واعتمدت الصحيفة في تقريرها علـى الكياشـات التـي ششـرتها ر يسـة فـرخ علـم الـنفو فـي 
ســـالح الجـــوق ليةـــن طـــالي ق فـــي مقـــال ششـــر فـــي المجلـــة العســـررية المتخصصـــة د معراـــوتد. و حســـب بياشـــات 

ألــ   لســة عــال  واستشــارا شفســية لجنــود لــدا  47الجــي  ادســرا يليق فطشــن اــالل العــامين المااــيين أ ريــت 
 44500ق أ ريـت قرابـة 2015إلـى  2013طاقم الموظفين المساولين عن الصحة النفسيةق بينما بين العامين 

  لسة عال ية سنويا.

وعــزت طــالي ق فــي مقالهــا أســكان التو ــن للحصــول علــى استشــارة وعــال  شفســيق إلــى اةواــاخ القتصــادية 
صعكة للجنودق في موا اة الترا ع الملحو  بالحافزية للخدمة بالجي ق والرغكة بـالشخراط مجـالت وال تماعية ال

عمــ  مر حــة وااوــر امنــاق أل بهــد  التهــرن مــن الخدمــة العســررية. وأواــحت أ  الرتفــاخ الملحــو  بالتو ــن 
ين بـالجي ق ومـن طـيشن للعال  النفسي بصفو  الجنودق سيادل إلى استنزا  طاقات وقدرات المعـالجين النفسـي

أ  يــادل إلــى عــدس القــدرة علــى احتــواء هــ ا الشــريحة المتزايــدة مــن الجنــود. وقــد اشخفضــت شســكة الحــوافز لــدا 
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ق بينمـــا كاشـــت هـــ ا النســـكة فـــي العـــاس الـــ ل ســـكقن  2016% فـــي العـــاس 69.8المجنـــدين للوحـــدات القتاليـــة إلـــى 
 %. 67وصلت النسكة إلى  2017%ق و في العاس 71.9

نت المصادر أشن تم التو ـن للضـكاط ومطـالكتهم بتشـخي  الجنـود ممـن يعيشـو  بضـا قة وواـعهم فـي سـلم و ي
 الولويات للحصول على الخدمات النفسية والعال يةق وذلك لمنع إقدامهم على الشتحار.

بينمـا ألـ   نـدل للحصـول علـى الستشـارة والعـال  النفسـيق  44و حسب الكياشاتق ففي العاس الماايق تو ـن 
عسررل. ووفقا دحصا يات الجي ق فط  الوالكيـة العظمـى مـن  39400بلغ عدد المتو هين   2013في العاس 

الجنــود الــ ل تو هــوا للحصــول علــى الستشــارة النفســية يخــدمو  فــي الوحــدات القتاليــة الميداشيــة. كمــا أواــك 
النفسـيق يعـود الـى ظـاهرة التهـرن مـن التقريرق أ  أحد اةسكان لالرتفاخ فـي التو هـات للحصـول علـى العـال  

 الخدمة العسررية اد كاريةق إذ عمد الجي  الى التشدد بالشروط لترع الخدمة العسررية ةسكان شفسية.

وأظهرت إحصا يات الجي  و ود ارتفاخ بيعداد المتهر ين من الخدمة العسـررية بـدواعي أمـراف شفسـيةق حيـن 
ق  2017الخدمة العسررية بسكب مشـاا  شفسـيةق فيمـا سـجلت فـي العـاس من  3762إعفاء  2013تم في العاس 
 %.15حالة تهرن من الخدمة العسررية للسكب شفسنق وهو ارتفاخ بحوالي  4487

 

 مالمح المعاناة: – 4

اشــ  تقريــر لمفواــية طــراوا الجنــود فــي الجــي  ادســرا يلي أ  الجنــود أ  كــروا قكــ  الــداول إلــى قطــاخ غــزة 
علـــى كتابـــة رســـا   وداخ لعـــا التهم. وقالـــت صـــحيفة  2014تـــي طـــنتها إســـرا ي  صـــي  العـــاس اـــالل الحـــرن ال

ن اشتقادات طديدة لطلب الضكاط مـن  نيديعوت أحروشوت  العكري ةق التي أوردت النكيق إ   تقرير المفواية قد و  
سـرا يلي ة التـي أ طلـح عليهـا الجنود كتابة رسا   وداخ ل ويهم قك  الداول إلى القطاخ اـالل العمليـة العسـرري ة اد

 اسم عملية نالجر  الصامد .
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و حسب الصحيفة العكري ةق  اء في التقرير الم كور أ   ه ا الطلب يمو بمعنويات الجنود قك  داـولهم إلـى مـا 
 أسماا المجهول.

فــي دمهــمق قكــ  لحظــات مــن داــولهم إلــى المجهــولق وحينمــا يرتفــع مســتوا اةدرينــالين دوتــابع التقريــر قــا الل   
ق علــى حــد  ديتطلـب مــن الجنـود أ ل يجلســوا ويتخيلـوا مــوتهم و رـاء عــا لتهم ورفـاقهمق واةلــم والعا لـة التــي سـتنهار

طـروا اـد اـكاط فـي الجـي  ادسـرا يليق  6711تـم تقـدبم  2015تعكيرا. وأطار التقرير إلى أش ن االل العـاس 
 بالما ة منها مكررة. 61وتكين أ  

ــا أ    وأواـك التقريــر أ    معظـم الشــراول متعلقـة بتعامــ  الضـكاط مــع الجنـود الــ ين تحـت إمــرتهمق ويرشـ  أيضل
 السنوات التالية طهدت ارتفاعلا ككيرلا في طراول الملتحقين الجدد بالجي  ادسرا يلي. 

ق وأ   وذكــرت القنــاة الســرا يلية الواشيــة فــي التلفزيــو  ادســرا يلي أ   العشــرات مــن الجنــود اضــعوا لعــال  شفســي
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 

وكاشـت إسـرا ي  قـد طـنت فـي السـابع ل لك بططرا  أطكاء يلقو  محاارات شفسية ويعقدو  لقـاءات مـع الجنـود. 
ــــاق أدا إلـــى استشــــهاد أاوــــر مــــن ألفــــي  51عـــدواشلا علــــى غــــز ة اســــتمر   2014مـــن طــــهر تمــــو  مــــن العــــاس  يومل
ألفــا الاــرين بحســب مصــادر طكيــة فلســطينيةق فضــالل عــن تــدمير شحــو تســعة الل   11فلســطينيق وإصــابة شحــو

 منزل بشر  كام ق ويماشية الل  منزل بشر   ز ي.

 68شت الخسا ر ادسرا يلية هي اةعلى في حرو ها على غزةق حين أفـادت بياشـات رسـمية إسـرا يلية بمقتـ  وكا
عســرريلا وأر عــة مــدشيينق إاــافة إلــى عامــ  أ نكــي واحــدق وإصــابة أاوــر مــن ألفــين وامســما ة إســرا يليق بيــنهم 

اةمــد بعــد مفاواــات القــاهرة. الن إلــى هدشــة طويلــة  26عســرريلاق قكــ  أ  ينتهــي العــدوا  بالتوصــ  فــي  740
فـي اشتحـار ياليـة  نـود مـن  وفي السياق ذاتنق ذكرت صحيفة معاريف ادسـرا يلي ة أ   الشـرطة العسـررية حققـت

أحد ألوية النخكة على الفية مشاا  شفسية لها عالقة على ما يكدو باطـترااهم فـي العـدوا  الكـرل  دغفعاتيدلواء 
علــى قطــاخ غــزة. وقالــت الصــحيفة علــى موقعهــا ادليتروشــي إ   الشــرطة العســررية ادســرا يلي ة ت حقــح فــي يــالث 
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على حدود  دغفعاتيدللواء  يق اينتا  منها في موقعينعمليات اشتحار بطلقات شار أطلقت من سالحهم الشخص
غـــزةق وواحـــدة وســـط إســـرا ي . وأواـــحت أ   التحقيقـــات أاـــ ت بعـــين العتكـــار فراـــية اآليـــار النفســـية للحـــرن 
ادسرا يلية على غزة واطتراع الجنود الوالية في العملية الكرية التي أدت إلى مقتـ  العشـرات مـن المشـاركين فـي 

 -لـم تسـمن-عن مصدر مساول في قطاخ الصحة النفسية في الجـي  التوغ  الكرل بالقطاخ. وشقلت الصحيفة 
 طهد اشتحار يماشية  نود. 2014قولن إ   العاس 

عن تقارير صحية تاكد أ  عدد  نود  ي  العدو  2018العكرية في العاس المااي  دهآرتودصحيفة وكشفت 
 إلى اآل . 2013ادسرا يلي ال ين يعاشو  من أمراف شفسية قد تضاع  كويرال من  عاس 

حــ رت مــن الزيــادة  دليةــا طــال دالنفســي فــي ســالح الجــو ادســرا يلي ووفقــال للصــحيفة فــط  ر يســة قســم العــال  
فـي أداء  ر ااـال إة إلـى أ  هـ ا الزيـادة باتـت تسـكب المراى شفسـيالق مشـير  ة في عدد العسرريين ادسرا يلييناليكير 

 المعالجين النفسيين.

أشهـا مرتكطـة بالواـع  دطـال دء المراـى لـدا  ـي  الحـتالل أاـدت شسـكة هـال وعن أسكان ه ا الرتفاخ فـي
ال تمــاعي الصــعب فــي فلســطين المحتلــةق لفتــة إلــى ترا ــع الدافعيــة للخدمــة العســرريةق وتعــاظم -القتصــادل

الرغكــة فــي كســب المــال واســتوالل الوقــت لالحتيا ــات الشخصــية للجنــودق ماكــدة أ  بعــن الجنــود قــد يلجــاو  
 ممارسة العن  اد المعالجين النفسيين شتيجة ترا ع حالتهم. إلى

يناء المقابلة أعن الجنود يتحججو  ب را ع كويرة وشقلت الصحيفة العكرية عن بعن المساولين العسرريين أ  ب
مع اةاصا يين النفسيين لالاتصار من مدة ادمتهم ادلزاميةق بالرغم من أ  بعن قادة  ي  الحتالل أادوا 

 هناع  نودا حالتهم النفسية مستعصية ويجب تحويلهم لجلسات العال  بيقصى سرعة. أ 

و حســب مصــادر هــآرتو فــط  معظــم الجنــود الــ ين يعــاشو  مــن مشــاا  شفســية يخــدمو  فــي ســالح الكــرق الــ ل 
واحـدال يضم معظم وحدات اليوماشدو  الخاصة واةلوية ذات القدرات القتاليـة المميـزة. وقـد بينـت المعطيـات أ  

مجنــدةق لـم يرملـوا فتـرة اـدمتهم العسـرريةق بسـكب طلـكهم التســريك  15مـن كـ  سـتة  نـودق وواحـدة مـن بـين كـ  
 المكرر ةسكان تتعلح بمشاالهم النفسية.
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وتنشـر وسـا   ادعـالس العكريــة باسـتمرار تقـارير تاكـد قلــح  ـي  العـدو مـن حــرن محتملـة مـع المقاومـة طــمالي 
   من االلها إلى عدس  اهزيتهم له ا المعركة. فلسطين المحتلةق ويشيرو 

ر ـيو الـو راء بنيـامين شتنيـاهوق فاد تقرير إسرا يلي ششرتن صحيفة دإسرا ي  اليـوسد المقر ـة مـن أارا أمن شاحية 
ء الحــرن اةايــرة علــى  نــديا تو هــوا إلــى اــدمات الصــحة النفســية فــي الجــي  منــ  اشتهــا 350  أاوــر مــن يبــ

  وصـلوا فعــال إلـى الحالـة المســماة ألـى قســم اـدمات الصـحة النفســية بعـد مــنهم  لجـاوا إ   عـدداأقطـاخ غـزةق و 
عيـــاء ومشــــاهدة اليـــوابيو وترا ــــع اةداء الــــوظيفي ومـــن أعرااــــها الاـــطران النفســــي واددالصـــدمة اليليــــةدق 

 والعمالشي بشر  ككير.

ل الحــرن بعــد أ  عــاشوا مــن تــوتر طــديد ووفقــا للتقريــرق فــط  المةــات مــن الجنــود احتــا وا المســاعدة النفســية اــال
شتيجــة القتــالق و التــالي وصــلوا إلــى طــاقم العــال  فــي قاعــدة راعــيم العســرريةق ليــنهم بشــر  عــاس كــاشوا يقضــو  

 % منهم إلى القتال من دو  ا  يحتا وا لعال  إاافي.80يماشي ساعات في القاعدةق ومن يم يعاد شحو

اســمن فــي قســم اــدمات الصــحة النفســية العســررية قولــن إشــن مــع  وشقلــت الصــحيفة عــن مســاول ككيــر لــم تــ كر
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 

 ين وصلوا إلى المستشفيات بعد ادصابة أو ال ين تلقوا المساعدة النفسية االل الحرن. سواء ال 

فادت الصـحافة السـرا يلية بـي  عـدد الجنـود ادسـرا يليين فـي الخدمـة النظاميـة الـ ين أ ريـت لهـم  لسـات مـع أو 
بالمةــة اــالل الســنوات العشــر اةايــرة. و حســب تقريــر ششــرتن  40المعــالجين النفســيين فــي الجــي  ارتفــع بنســكة 

ألـــ  لقـــاء بـــين الجنـــود  47مـــوال مجلـــة عســـررية اقتســـكت هـــآرتو معلوماتهـــا منـــنق فقـــد أ ـــرل العـــاس المااـــيق 
ـــادة قـــدرها  ـــاء عـــن التـــي أ ريـــت اـــالل عـــاس  2500واـــكاط الخدمـــة النفســـية فـــي الجـــي ق ال بزي . 2013لق

و حســب الصــحيفة ايضــا فقــد قــال مســاولو  عســرريو  فــي الجــي  ادســرا يلي إ  مــن اةســكان اةاــرا التــي 
تيلــيفهم بمهــاس فــي ألويــة ووحــدات قتاليــة ميداشيــة.  دفعــت الجنــود إلــى طلــب المســاعدة النفســية بزيــادة ككيــرةق هــو

وأاافوا أ  الجي  يسعى إلى تقصير المدة ما بين طلب الحصول على مقابلة مع المعالجين النفسيينق وإ راء 
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المقابلــة شفســها. وتتــراوح فتــرة الشتظــار حاليــا بــين ســاعات إلــى أيــاسق ليــن الجــي  أوصــى القــادة بتحويــ  الجنــود 
فـي اـا قة شفسـية حر ـة للعـال  بشـر  عا ـ ق وعـدس اشتظـار تـدهور واـعهم بشـر  حـادق وذلـك  ال ين يروشو  

ق قـدمها الجــي  بنـاء علــى قــاشو  2018لمنـع عمليــات الشتحـار فــي صـفوفهم. و حســب معطيــات تتعلـح بالعــاس 
ي حــح الحصــول علــى المعلومــاتق تقــول هــآرتو إ  معظــم الــ ين يطلكــو  العــال  النفســي هــم  نــود يخــدمو  فــ

 سالح الكرق وهو ال ل يضم معظم الوحدات الخاصة واةلوية ذات القدرات القتالية. 

وشقلــت هــآرتو عــن متحــدث باســم الجــي  ادســرا يلي قولــن إ  دشظــاس العــال  النفســي فــي الجــي  يعمــ  بشــر  
رطـادات عادل وطـار  للمحافظـة علـى سـالمة الجنـودق وقـد تمـت  يـادة  عـدد المعـالجين النفسـيين كمـا  ادت اد

حــ ر ر ــيو دوحــدة الصــحة المقدمــة للقــادة لمســاعدة الجنــود الــ ين يوا هــو  ظروفــا صــعكةد. وفــي الســياق شفســن 
النفسيةد فـي  ـي  الحـتالل ادسـرا يلي مـن أ  عـدد المراـى فـي الجـي  الحـتالل المصـابين بـيمراف شفسـية 

 سيتضاع  االل السنوات العشر القادمة بمعدل يالية أاعا .

عقيـــد كـــارينق اـــالل  لســـة اســـتماخ عقـــدت فـــي اليينســـت أمـــو اةر عـــاءق إلـــى أ  اآلل  مـــن  ـــي  وأطـــار ال
 الحتالل في رحلة عال .

وكشـــ  عـــن أ   طيـــارين فـــي ســـالح الجـــو يتنـــاولو  مضـــادات الاتةـــانق وحـــ ر مـــن الســـماح لهـــالء الخـــرو  
 بيسلحتهم اار  قواعدهم ةشهم يشرلو  اطورة.

مساولين العسرريين من اطورة ذلكق لينهم اتخ وا قرارا بالسماح للجنود بيا  أسلحتهم وقال كارين دلقد ح رشا ال
 إلى المنا لد.

وأاــا  أ  الشــكا  المرطــحين للخدمــة العســررية يتجنكــو  طلــب المســاعدة عنــدما يتعلــح اةمــرق بمعاشــاتهم مــن  
ديـد الاـطرابات النفسـية والعقليـة أمراف شفسية وه ا يخلح أ مة للجي ق و التالي ل يمرن للنظاس العسررل تح

 لهالء الجنود. 
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 شواهد وشهود: - 5

أطلـح عليهـا اسـم عمليـة الجـر  الصـامد  2014  العدو السرا يلي قد طن حر ـا علـى قطـاخ غـزة عـاس أ معلوس
وردت عليهـــا كتا ـــب عـــز الـــدين القســـاس التابعـــة لحمـــا  بمعركـــة العصـــ  المـــياول كمـــا وردت حركـــة الجهـــاد 

ي بعمليــــة الكنيــــا  المرصــــوص وذلــــك بعــــد مو ــــة عنــــ  تفجــــرت مــــع اطــــ  وتعــــ يب وحــــرق الطفــــ  ادســــالم
الفلسطيني محمد أبو اضـير مـن طـعفاط علـى أيـدل مجموعـة مسـتوطنين وإعـادة اعتقـال العشـرات مـن محـررل 

وكـ لك منـاطح  48صفقة طـاليط ممـا ادا الـى احتجا ـات واسـعة فـي القـد  ودااـ  صـفو  مـا يسـمى عـرن 
ور يــةق واطــتدت وتيــرة الطــتكااات بعــد أ  دهــو إســرا يلي اينــين مــن العمــال العــرن قــرن حيفاقوتخلــ  الضــفة ال

. وتخلـــ  هـــ ا الحـــرن عـــدة عمليـــات قطـــاخالتصـــعيد قصـــ  متكـــادل بـــين إســـرا ي  والمقاومـــة الفلســـطينية فـــي ال
لعملية ادسرا يلية عسررية شوعية مو  عملية شاح  عو  وعملية العاطر من رمضا . وكا  الهد  المعلن من ا

هو وق  إطالق الصواريج من غـزة إلـى إسـرا ي ق التـي ا دادت بعـد الحملـة ادسـرا يلية اـد حمـا  فـي الضـفة 
مــن قكــ  حركــة  2014حزيــرا   12الور يــة فــي أعقــان عمليــة ااتطــا  وقتــ  ياليــة مســتوطنين إســرا يليين فــي 
الضوط الدولي لرفع الحصار ادسـرا يلي حما . وعلى العرو من ذلكق كا  هد  حما  هو الحصول على 

على قطاخ غزةق وإشهاء الهجوس ادسرا يليق والحصول على طر  يالن لمراقكة واما  المتوال لوق  إطـالق 
النــارق وإطــالق ســراح اةســرا الفلســطينيين والتولــب علــى حالــة الشعــزال السياســي المفــروة علــى الحركــة. ويقــول 

حزيـرا ق والـ ل  13هي أول من كسر اتفاق وقـ  إطـالق النـار مـع حمـا  فـي  الفلسطينيو  ا  إسرا ي  كاشت
. ومـع ذلـكق ذكـرت إسـرا ي  أ  الوـارات الجويـة علـى غـزة كاشـت بموابـة رد 2012اا  قا ملا منـ  تشـرين الوـاشي 

 فع  دطالق الصواريج من قطاخ غزة.

و شجـم عـن غـارة  ويـة إسـرا يلية و عد استشهاد سـكعة مـن ششـطاء حركـة حمـا  فـي اشفجـار شفـح فـي اـا  يـوش
صـــارواا علـــى المســـتعمرات الصـــهيوشية. مـــن يـــم توســـعت العمليـــة  40تحملــت حمـــا  المســـاولية عـــن إطـــالق 

لتشـــم  هـــد  تـــدمير شظـــاس اةشفـــاق فـــي غـــزة. وافـــاد الجـــي  ادســـرا يلي علـــى اليـــر أ  حمـــا  وحركـــة الجهـــاد 
ا وقــ  4564ادســالمي و ماعــات مســلحة أاــرا أطلقــت  ا   هــاو  مــن قطــاخ غــزة علــى المســتعمرات صــاروال

مقــ وفا أينــاء القتــال وإســقاطها بواســطة القكــة الحديديــة. فيمــا أصــابت معظــم  735واشــن تــم اعتــراف أاوــر مــن 



 
30/03/2019  

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

    
       
 

18 
 

هدفلا في غـزة؛  2635ق ا   الهاو  والصواريج التي أ طلقت من غزة أرافم مفتوحة. وها م الجي  ادسرا يلي 
 فقا .ش 34وتم تدمير ما ل يق  عن 

يــر بقيــت تــيييرات الموا هــات العســررية التــي اااـها  ــي  الحــتالل اــالل العــدوا  علــى غــزة تالحــح علـى اد
 نوداق إذ أصيكوا بيمراف شفسين  راء تلك الموا هات التي وقع االلها الجنود بين قتلى و رحى. وكش  أحد 

“ اورشيــت”ق صــاروخ  نــديا بجــراح مختلفــة فــي عمليــة إطــال 11اــكاط الجــي  ادســرا يلي النقــان عــن إصــابة 
للعــدوا  اةايــر  25باتجــاا احــد الكلــدو رات العســررية طــرق  حــر الــديك  نــون طــرق مدينــة غــزة فــي اليــوس الـــ

المســاول فــي وحــدة الهندســة الحر يــة فــي الجــي  إ  “ أوفيــر أشــديجار”تمو /يوليــو. وقــال الضــابط  31بتــاريج 
 نـديا مـن  11تسـكب بطصـابة  D9و رات من طـرا  صارواا أطلقتن كتا ب القساس االل الحرن على أحد الكلد

 كاشوا بجوار الكلدو ر وإشن كا  هو أحد المصابين االل ه ا العملية. 22أص  

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  ترقيتـن فـي الجـي  ولينـن لـم يعـد بطمراشـن إافـاء 

رة. وأاا  أشن أطلح على قواتن قرابة مخاوفن بعد اليوس حين يعي  اليوابيو المستمرة من  اشتهاء الحرن اةاي
شظـرا ليورتهـا اـالل الحـرن  RPGصاروخ كورشيت وأ  الجـي  توقـ  منـ   مـن عـن إحصـاء قـ ا   الــ  15الـ 

 اةايرة في حين ما  الت را حة الدماء والموت تالحقن من  اشتهاء الحرن.

الـدماء فـي غـزة طـرلت شقطـة فاصـلة  وليـن مشـاهد 2006يضا إلى اطتراان في حرن لكنا  الواشية عاس أ وأطار
وأبقتن صريع المرف الجسدل والنفسيق على حد قولن. ومن  اشكها قالـت القنـاة الواشيـة العكريـة إشـن و عـد مـرور 
ســنوات علــى اشتهــاء الحــرن اةايــرة علــى قطــاخ غــزة إل أ  هنــاع طــيةا مــاق وحالــة لــم يســكح لهــا مويــ  أاــ ت 

اتلوا فــي غـــزة. وأاــافت القنــاةق أ  المةـــات مــن الجنــود الـــ ين قــاتلوا فـــي بال ديــاد فــي صـــفو  الجنــود الــ ين قـــ
القطـــاخ وعـــادوا لكيـــوتهم يعيشـــو  حاليـــال حالـــة مـــن الخـــو  واليـــوابيو ل تفـــارقهم طـــوال ســـاعات الليـــ  فـــالجنود 

 يتحديو  عن استفاقتهم من النوس وأطكاح في و وههم.
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تهـــا عامــا  أصـــيب  ــراء ق يفــة هــاو  أطلق 22ســيمو ن وشقلــت القنــاة روايــة عـــن أحــد الجنــود يــدعى دافيـــد بــن 
د سماخ صوت رعد الشتاء ما  لت حتى ه ا اليوس أعي  صوت الشفجار وقوتن فعندالمقاومة الفلسطينية قا ال  

 .د  الرعد هو صوت لسقوط ق يفة هاو    كيأتصور ب

نأحد  د فعاتيدة  نود من لواء ح في اشتحار ياليقد أعلنت أ  الشرطة العسررية تحق دمعاريفدوكاشت صحيفة 
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 
علــى حــدود غــزةق  د فعــاتيديق اينتــا  منهــا فــي مــوقعين للــواء لقــت مــن ســالحهم الشخصــعكــر طلقــات شــار أط

وواحــدة وســط إســرا ي  اـــالل اةســابيع اةايــرة. وأواـــحت أ  التحقيقــات تياــ  بعـــين العتكــار فراــية اآليـــار 
خ الصـحة النفسية للحرن ادسرا يلية على غزة واطترااهم في العملية الكرية. وشقلت عن مصدر مساول في قطا

العاس المااي طهد اشتحار يماشية  نود فقطق بينمـا سـجلنا فـي اةسـابيع دسية في الجي ق لم تسمنق قولن إ  النف
. وكــا  الجــي  ادســرا يلي قــد أطلــح حملــة لمعالجــة اةاــرار النفســية التــي يعــاشي منهــا دار ياليــةاةايــرة اشتحــ

فـــي التلفزيـــو  ادســـرا يليق أ  العشـــرات مـــن الجنـــود عناصــر الجـــي   ـــراء تلـــك الحـــرن. وذكـــرت القنـــاة الواشيــة 
ادسرا يليينق ال ين اطتركوا في الحرن اضعوا لعال  شفسيق مواحة أ  الجي  بدأ مااراق حملة للكحن عـن 

 .دالحار  الصامددفي صفو   نوداق وأطلح عليها اسم المراى النفسيين 

 

 تفاقم الظاهرة: - 6

النفسية في  ـي  العـدو تتـزامن مـع ظـاهرة ترا ـع الدافعيـة للخدمـة العسـرريةق    يادة اةمراف أالجدير بال كر 
والرغكة بتحصي  المزيد من اةمـوال والمعيشـة الرغيـدةق واسـتوالل الوقـت لتلكيـة احتيا ـات طخصـية للجنـودق مـا 

سلوع العـدا ي يعني أ  ه ا الزيادة في تلقي طلكات العال  النفسي بصورة اطيرة بين الجنودق قد تفسر  يادة ال
مــنهم تجــاا أطكــا هم المعــالجين لهــمد. وفــي هــ ا الصــدد قــال يــاشي  كوكــوفيت  الياتــب ادســرا يلي فــي صــحيفة 
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هـآرتوق إ  دعـدد الطلكـات التـي يو ههــا الجنـود ادسـرا يليو  إلـى قسـم الطــب النفسـي فـي الجـي  ارتفـع بمعــدل 
ألــ  مقابلــة بــين  47إ ــراء  2017د العــاس ق حيــن طــه2010أر عــين بالما ــة اــالل العقــد المااــي منــ  عــاس 
 د.2013طلكا طهدها العاس  2500الجنود واةطكاء النفسيينق بزيادة قدرها أاور من 

وشق  التقرير عن در يسة طعكة الطب النفسي في سالح الجو ادسرا يلي الجنرال ليةا طـالي  أ  التويـر بـدأ منـ  
حجــم الطلكــات مســتقكالق ولــ لك فطشنــا أمــاس  يــادة بمســتويات  بتحــول درامــاتيريق ومــن المتوقــع أ  يرتفــع 2010

 متطرفةق مما قد يادل للمو بالمراى والقادمين لتلقي العال د.

ألــ  لقــاء بــين الجنــود وطــواقم الطــب النفســيق  47تنظــيم  2017-2016وأواــحت أ  دالجــي  طــهد العــامين 
كـــ  عــاسق ل ســيما أ   يــادة هـــ ا  لقــاء فــي 44500طــهدا اشعقـــاد حــوالي  2015-2013فــي حــين أ  عــامي 

اةعداد يتزامن مع ظاهرة العن  التي باتت وااحة من قك  الجنود تجاا الطواقم الطكية في الجي ق مما يعنـي 
 يا في اةحوال ال تماعية والنفسية لقطاعات واسعة من المجتمع ادسرا يليد.سوءا وترد  

كــات المقدمــة مــن الجنــود المراــى ارتفعــت بصــورة مقلقــة وقالــت أوســاط طكيــة فــي الجــي  ادســرا يلي إ  دالطل
 . ا في اليتا ب والوحدات القتاليةدوملحوظة في السنوات اةايرةق ل سيم

ــا مــن الجنــود إلــى اةاصــا يين النفســيينق مقابــ   44طــهدت تو ــن  2017وأاــد أ  دالســنة المااــية  ألــ  طلك
يليق حين إ  معظم المتو هين لطلب المساعدة ق وفح معطيات ششرها الجي  ادسرا 2013في سنة  39400

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

تقاء بن أاور من مرة واحدةق مما كشـ  المزيـد مـن أو ـن ادافـاق مـن عـدس أل   ندلق بعضهم تم الل 16مع 
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 

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

 

 خرى:أنتحار وفضائح اغتصاب وا - 7

ــا بعــد يــوس بــين صــفو   ــي  الحــتالل ادســرا يلى؛ فكعــد  اليويــر مــن الفضــا ك والســلكيات النفســية ت يشــ  يومل
 ينتد ر يو هيةة الطب النفساار   يبالمجنداتق كشفت العقيد د يار فضا ك الغتصان والتحرش الجنساشتش

بـالجي  ادسـرا يلىق النقـان عـن و ـود طيـارين بجـي  الحـتالل ي عـالجو  مـن الاتةـان الحـادق ولجـوء بعضـهم 
 شتحار.الل

وأاافت د ينتدق االل كلمة ألقتها فى اللجنة الفرعية التابعة للينيست حول الصحة النفسية للجي ق أ  هناع 
ــا مــن اةمــراف النفســيةق مطالكــة فــى الوقــت ذاتــن بعــدس الســماح للجنــدل بحمــ  الســالح  4  نــود يعــالجو  حاليل

راء امـتالاهم السـالح وقـت العـال ق وهـ ا االل فترة العال . وقالت د ينتدق أ  الجنود يلجيو  إلى الشتحار  ـ
يعنــى كاريــة حقيقــة واطــرلا يوا ــن الجــي ق مواــحة أ  القيــادات فــي الجــي  ل ت ــدرع حقيقــة هــ ا الخطــر الــ ا 

 يوا ن إسرا ي .

ا واـكاطلا فـي الجـي  ادسـرا يلعلـى  اشـب الاـرق ذكـرت صـحيفة دمـااورد ادســرا يليةق أ   نـ بـاعوا اــالل  يودل
متعلقــاتهم العســررية مــن مالبــو واــوذ وأســلحة ورتــكهم العســررية واةوســمة التــى حصــلوا عليهــا الفتــرة المااــية 

 عكر طكرة ادشترشت.

وأاــافت الصــحيفةق أشــن لــوحظ أ  أاوــر المواقــع ادليتروشيــة التــى ي قكــ  الجنــود علــى بيــع متعلقــاتهم فيهــا موقــع 
ebay 88و 37بيسـعار تتـراوح بـين  ل عسـرر  ل    على الموقعتم بيعها  يالشهيرق حين من امن اةطياء الت 
 240دولرلاق واــــوذات يتــــراوح ســــعرها بــــين  290و 100وكــــ لك ســــترات عســــررية بيســــعار تتــــراوح بــــين  دولرلا.
تــب اــكاط وأوســمة حر يــة يتــراوح  375و ــا العوــور فــى موقــع التســوق الشــهير علــى ر  دولرلا للوحــدةق ويمرــن أيضل

 دولرلا. 68و 17سعرها بين 
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الجــي   يطنــو  ادســرا يليو  الــ ين اــدموا فــلصــحيفةق إشــن بحســب القــاشو  ادســرا يلى فطشــن ي لــزس المواوقالــت ا
حصلوا عليها إلى الجي  فورلا مع اشتهاء اـدمتهم العسـرريةق وإل  يات العسررية التادسرا يلى بطعادة ك  المعد

فة ديـديعوت أحروشـوتد ادسـرا يليةق قـد سيتعراو  للمساءلة القاشوشية بارتيـان  ريمـة  نا يـة. ويـ كر أ  صـحي
تخطـي  هـا  كشـ  اليـ نق الـ ا  يفشـ  فـ دأوفيـح بـوار د ين عـن أ  العميـد بـالجي  ادسـرا يلاشفت النقا

عــرف عليــن بعــد اتهامــن بــالتحرش والغتصــان مــن قكــ  إحــدا المجنــدات. وأاــافت الصــحيفةق أشــن تــم عــرف 
شيـر ارتيـان عمليـة التحـرش أو اغتصـان مجنـدة كاشـت تخـدس دبوار د على الجها  للتياد من صـحة أقوالـنق وأ

تحــت قيادتــن. وأطــارت الصــحيفةق إلــى أ   هــا  كشــ  اليــ ن أيكــت صــحة أقــوال المجنــدةق وأشــن اعتــدا عليهــا 
ا لمنصب  تخطي الجها . يفش  ف يقا د العمليات بالجي  ادسرا يل  نسيلاق وأ  القا د ال ا كا  مرطحل

تعليــح عمــ  العميــد بــواريوق بعــد الطــتكاا بــن بتنفيــ   ــرا م  نســية اــد مجنــدات  وأواــحت الصــحيفةق أشــن تــم
اــدمت تحــت إمرتــنق ومــن بينهــا امــو عمليــات اغتصــانق وأعمــال غيــر ل قــةق وأعمــال طــاذ ة علــى مــدا فتــرة 

 طويلة من ادمتن.

دة حاولــت قيــا مــن شاحيــة ااــرا طــرلت ظــاهرة الشتحــار فــي الجــي  ادســرا يلي مواــوعال مهمــال وحساســَا. وقــد
هـــ ا الظـــاهرة  عـــال  عنـــن رســـميال. ليـــن مـــع تفـــاقماليتمـــا  وعـــدس اد بقـــاءا طـــي  إالجـــي  ادســـرا يلي فـــي الكدايـــة 

 راء شقاش علني للمسيلةق والكحن عـن وسـا   فعالـة لمعالجـة هـ ا الظـاهرةق وطـرلت إلى إااطرت ه ا القيادة 
 الجنود ادسرا يليين على الشتحار وكيفية معالجتها.قداس إسكان ألجنة ااصة مهمتها دراسة  2006نة بعد س

اكـــر مـــن عـــدد الـــ ين يقتلـــو  فـــي أدد الجنـــود الـــ ين يقضـــو  اشتحـــارال عـــرقـــاس الجـــي  ادســـرا يلي فألـــى إواســـتنادال 
ايـر علـى عقـان العـدوا  اةأ ود الجي  ادسرا يلي ل سيما فـي المعارع. ولوحظ ارتفاخ شسكة المنتحرين بين  ن

. فقــد ســج  اــالل طــهر واحــد اشتحــار ياليــة  نــود مــن لــواء غفعــاتي الــ ل يعتكــر لــواء  2014عــاس قطــاخ غــزة 
ياس قليلـة مـن اسـتدعا ن للقيـاس بخدمتـن العسـررية ادلزاميـة. أق واشتحار  ندل في الحتياط بعد النخكة في الجي 

لقتـال ارتفـاخ عـدد الجنـود الـ ين يـاس اأاـالل    لـوحظأبالعدوا  علـى غـزةق ل سـيما بعـد  ويمرن ر ط ه ا الزيادة
لــ ل دفــع مــر اهــ ا العــدد بعــد اشتهــاء القتــالق اة نــدل وقــد ا داد  100اضــعوا لعــال  شفســي بحيــن بلــغ شحــو 

لــى اــدمات القطــاخ الخــاص فــي الطــب النفســي لمعالجــة تزايــد الحــالت إلــى اللجــوء إالقيــادة العســررية للجــي  
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ق حيـن سـج  2017اةول لوفـاة  نـود الحـتالل ادسـرا يلي عـاس  النفسية وسط الجنود. وطر  الشتحار السـكب
 ق على موقعها ادليتروشي.«تايمز أو  إسرا ي » نديا إسرا يلياق حسكما ذكر تقرير لـصحيفة  16اشتحار 

 نــدياق ولينــن ترا ــع  16ق حيــن اشتحــر 2016و 2015وذكــر الموقــع أ  عــدد حــالت الشتحــار مشــابن لعــامي 
بـرامج تهـد  إلـى تـدريب القـادة للتعـر  علـى ادطـارات التـي تـدل علـى و ـود أفيـار اشتحاريـة شسكيا بسـكب عـدة 

لدا الجنودق باداافة إلـى تحسـين اد ـراءات فـي الجـي  لضـما  وصـول المعلومـات الضـرورية إلـى الضـكاط 
 المساولين عن الصحة النفسية بينما يتنق  الجنود بين الوحدات.

ق ويعـد السـكب الوـاشي للوفـاة 2015 نديا إسرا يليا مـن الضـكاط والحتيـاط فـي العـاس  55ووفقا للتقريرق فقد ق ت  
اــالل  2الاــرين شتيجــة مشــاا  صــحيةق و 9 نــدياق فضــال عــن  12حــوادث الطــرق التــي أســفرت عــن مصــرخ 

 في حوادث داا  قاعدتهم. 11في هجماتق و 5عملياتق و

 نـدياق و يـادة بـياور  41ق حيـن تـوفي 2016شة بعاس % مقار 34بنسكة  2017وارتفع عدد وفيات الجنود عاس 
 ندياق ولم ينسب  ي  الحتالل الزيادة إلى أل مسيلة محددةق  36ق حين ق ت  2015% مقارشة بعاس 50من 

 ولينن قال إشن يحقح في ك  وفاة.

ل يو ـد سـكب يفسـر  و الرغم من  يادة عدد الجنود المتـوفين فـي السـنوات الواليـة اةايـرةق فاشـن»وتابع التقرير  
كاشوا مجندينق و زء أقـ  مـنهم كـاشوا  نـودا  2017معظم الجنود ال ين أصيكوا أو ق تلوا عاس »ذلكدق مضيفا أ  

  غالكية المنتحرين مـن طو حسب تقارير رسمية إسرا يلية ف «.مهنيينق و نود احتياط يادو  الخدمة عند وفاتهم
قـد يقـدمو  علــى شهم ي مــن الـ ين اظهـروا عـوارف تنكــىء بـابقةق ولالجنـود ليسـوا ممـن يشــرو  امرااـَا شفسـية سـ

  غالكيــة الحــالت تعــود الــى  نــود مــن المهــا رين الجــدد الــ ين لــم يســتطيعوا التــيقلم مــع أواــع حــد لحيــاتهمق و 
 يديهم يسه  عليهم تنفي  الشتحار.أ  و ود سالح بين أالعسرريةق كما الظرو  الصعكة للخدمة 

 

 خاتمة: - 8
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ها المزعومة وقدرات  نودا حـد  « بطولتن»ذ وصلت حملة ترويج الجي  السرا يلي لـ إفي ه ا الوقت بالتحديدق 
ى  اء ظــواهر عــدة تتفشــى بــين العســرريين وعلــإررية الســرا يلية حالــة قلــح طــديد قصــىق تعــي  القيــادة العســاة

 مة.مراف النفسية يم التهرن من الخدرأسها ظاهرة الشتحار تليها اة

لهــ ا الظــواهرق ل ســيما الشتحــارق حيــن دل تقريــر علــى ارتفــاخ اطيــر  وتكحــن القيــادة فــي اطــة لواــع حــدم   
حالة اشتحار فـي غضـو   19ومتواص  للظاهرة بنسكن مةة في المةةق مقارشة مع الفترة السابقة حين تم تسجي  

 ستة اطهر فقط.

شمــا إو وحــدات ااصــةق أقتصــر علــى شوعيــة مــن الجنــود ر ل ت  ظــاهرة الشتحــاأويرمــن القلــح الســرا يلي فــي 
لــى اشتحــار إووصــلت ذروة هــ ا الحــالت  تشــم   ميــع الوحــدات بينهــا المختــارة والقتاليــة وحتــى الســتخكاراتية.

 اابط ككير في  ها  الستخكارات العسررية.

ـــى الـــرغم مـــن بحـــن الظـــاهرة لـــم يتوصـــ  الجـــي   ـــى موا هإبعـــد وعل ـــى اســـتنتا ات تســـاعد عل   أغيـــر  تهـــاقل
  قـادة الوحـدات العسـررية يتحملـو  المسـاولية بسـكب الهـوة أيعتقـدو   المساولين في قسـم الصـحة النفسـية فيـنق

رطـاد يطالـب فيهـا قـادة إأعـد قسـم الصـحة النفسـية اطـة في عالقاتهم وتعاملهم مع  نود وحداتهم. وفي السياق 
يشـ  حـالت المعاشـاة مـن مشـاا  شفسـية صـعكةق علـى الوحدات بالتقرن ااور من الجنود ومراقكتهم عن كوـب ل

 ام  اشقاذها قك  فوات الوا .

 نودهــا    العــدو لـم تعــد توـح بعــدد ككيـر مــنايـفــي ك   القيـادة العســرريةأبعــاد ظـاهرة الشتحــار أوأاطـر مــا فـي 
عي ورة يــد  ســلحتن معــن فــي حــال عودتــن الــى الكيــت. وفــي محاولــة لتجميــ  الصــأوقــررت منــع بعضــهم مــن شقــ  

تحـار بالخدمـة   ل عالقـة لوالكيـة حـوادث الشأعلى    تحقيقال سريال حول عدد من حالت الشتحار دل  أالجي  
 لىإ سكان عا لية وطخصية وا تماعية. ويرو  بعن الضكاط والمساولين في ه ا الجاشبالعسررية ب  تعود ة

شهـم لـم أوحـدة الصـحة النفسـية بعـدما تكـين  فـي  داشـت النيابـة العسـررية فـي الجـي  قا ـدين واـابطال أشن سكح أ
 لحياتن بالشتحار. يقدموا المساعدة ةحد الجنود ال ل كا  يعاشي اا قة شفسية صعكة اشتهت بواع حدم  
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ذا كاشـت شسـكة غيـر قليلـة مـن الجنـود طق فـ  الجاشب النفسي يشر  بحد ذاتن مشرلة عويصة دااـ   ـي  العـدوإ
الـ ين  ولةـكأاكـر بـين بخدمتهم في الجـي ق فـط  النسـكة اةشفسية ل عالقة لها  ال ين ينتحرو  يوا هو  مشاا 
 ريـت منـ  اشتهـاء حـرن لكنـا  الواشيـة أبحـاث عـدة أوكشـفت لى اـدمتهم العسـررية. إيعاشو  مشاا  شفسية تعود 

معـارع ولةـك الـ ين طـاركوا فـي الأا  عددال ككيـرال مـن  2014يم حرن الجر  الصامد في غزة عاس  2006عاس 
  بعضــهم ألــى الجــي  تكــين إات شفســية. وفــي تقــارير طكيــة قــدمت ينــاء ذلــك لصــدمأتعراــوا  دااــ  لكنــا  قــد

دمات اطيـرة وهنـاع مـن تعـرف لصـ« حـزن ه»ينـاء موا هـات وقعـت مـع مقـاتلي أتعرف لصدمة شفسـية فـي 
ن وصـول قـوة مـن الجـي  لـى حـيإلـى  ـرهم مسـافات طويلـة والشتظـار إمامـن وااـطرارا أشتيجة مقت   مـالء لـن 

يضــال مــن حــالت عديــدة لجنــود طــاركوا فــي عمليــات عســررية فــي الضــفة وغــزة أول تخلــو التقــارير لنقــ   وــوهم. 
بخاصة بين عناصـر وحـدة المسـتعر ين الـ ين يتقمصـو  طخصـية الفلسـطيني ويشـاركو  فـي التظـاهرات وقـ   

هـالء  تمرن الفلـسطيـنيو  مــن تـشــخي  هويـة بعـن  أفي اعتقال الفلسطينيين. وقد حص  الحجارة ليساعدوا 
هــدافهم. وتــم اليشــ  عــن و ــود شســكة عاليــة مــن الحــالت النفســية فــي دعــاوا رفعــت فــي أ واــكطهم قكــ  تنفيــ  

مــن هــ ا التقــاريرق وهــو الــ ل يشــر  المحــاام الســرا يلية للمطالكــة بتعــوين مــن الجــي ق ليــن الجاشــب اآلاــر 
  عـــددال ككيـــرال مـــنهم أتهـــرن مـــن الخدمـــة العســـرريةق وتكـــين جنـــود بهـــد  اســـتواللن للر ااـــال للقيـــادةق يعراـــن الإ

لـى امسـين فـي المةـة. إمـر رفـع شسـكة التهـرن أهم النفسي للتهـرن مـن الخدمـة وهـو يستولو  تقارير حول واع
لـى إالنسـكة ب ويمة توقعات داا  القيـادة العسـررية بـي  تتفـاقم هـ ا الظـاهرة عامـا بعـد عـاس لتصـكك اةاوـر أهميـة

مـن وواـعت اطـة لموا هتهـا تشـم  فـرف سـت حيـن بحوتهـا لجنـة الخار يـة واةلـى الينيإالجـي  وتنتقـ   قادة
ايــرة مــن منصــكن غــابي اطــرنا ل تيــريو الســنة اة ركــا  الجــي  الســكحأمشــددة. وقــرر ر ــيو  قــواشين وتــدابير

أعـد الجـي  برشامجـال ااصـال بالتعـاو  مـع و ارة لمعالجة الظاهرة بما يضمن الزاس ااكر شـسكة باداء الخدمـةق فيمـا 
التر يـــة والتعلـــيم لطـــالن المـــدار  الواشويـــة الـــ ين ســـيتم تجنيـــدهم بعـــد تخـــر همق بهـــد  تشـــجيعهم علـــى التجنـــد 

 للوحدات القتالية وا راء تدريكات لهم.

شســكة ككيــرة مــن   أ  قدمــن ر ــيو دا ــرة القــوا الكشــرية فــي الجــي  الســرا يليق الفــي  اميــر أوأاــد تقريــر ســكح 
  أيــاهلهم للخدمــة وفــي مــا بعــد يتكــين و النفســي الــ ل ل أو  تقــارير طكيــة حــول واــعهم الصــحي الجنــود يقــدم
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تكـر ظـاهرة  ديـدةق   مـن الخدمـة ال كاريـة فـي الجـي  ل يع  الـتمل  أا التقارير غيـر صـحيحة. والمعـرو  ه 
حة. ليــن الحقيقــة التــي ل يمرــن للقيــادة العســررية   يقــوس الجــي  بالتحــدث عنهــا و هــ ا الصــراأليــن الجديــد هــو 

تجاهلهــا هــي ا  الجــي  فــي اســرا ي  يفقــد باســتمرار مــن قيمتــن كجــي  الشــعب ووا ــب كــ  يهــودل التجنــد فــي 
 «.يو د حد»صفوفن بفخر واعتزا ق كما ااد يـشال مـينواينق الناطح الرسـمي الـسـابح لحركة 

سـكان عـدة أي  الا  في التضاخل وذلك شابع مـن دين للخدمة في الجو حسب مينواين فط  عدد الشكا  المستع
هم مـن الخدمـة   هنـاع قلقـال واوفـا لـديأويواـك «. زا  من الخدمة العسرريةعدس الشعور بالفخر والعت»همها أ 

داء الخدمـة أ مفضـلين الحتفـا  باشفسـهم علـى« فقـد مراشتـن كجـي  مقـد »  الجـي  قـد أوأشهم أصكحوا يـرو  
هـ ا شتـا  لمسـار مسـتمر منـ  سـنواتق مراشـة الجـي ق كجـي  طـعب يوحـد بـين كـ  »ة. ويضي  قا ال  العسرري

التيــارات والجهــات مــن اليمــين واليســار ااتفــتق و ــدأ اليويــرو  ينظــرو  اليــن كــيداة سياســية يقــوس بمهمــة سياســية 
 «. فقط

ولةـك الـ ين سـيجندو  أي الخدمة وعلى همية المواوخ ومنع تيييرا سلكال على الجنود فأ وفي محاولة للتقلي  من 
 لـــى حـــد   إالملـــ  فيصـــكك يتجاهـــ  هـــ ا المواـــوخ داـــ  الجـــي  تعـــديالت علـــى تعاملـــن مـــع هـــ ا أ فـــي القريـــبق

الالمكــالة. وعلــى عرــو الســنوات الســابقة حــين كــا  يــتم ســجن ومحاامــة كــ  رافــن للخدمــةق فمــا عــاد كــ  مــن 
تجميــ  صــورة الماسســة العســررية بعيــدال مــن هــ ا الظــاهرة وفــي محاولــة ل«. يــرفن الخدمــة اليــوس يــودخ الســجن

المقلقــةق اصــدر الجــي  تقريــرال عكــر معــدوا عــن راــاهم علــى قــدرة الجنــود فــي ســاحة القتــالق معتمــدين الحــرن 
الايرة على غزة مواللق وهي التي اعتكرتها اسرا ي  حر ال شا حة اشتهت بعـدد قليـ  مـن القتلـى مـن  اشكهـاق فيمـا 

فــي المةــة مــن  73فــط   حصــاءات الــواردة فــي هــ ا الكــاندرســال قاســيال. و حســب اد« حمــا »لقــين اســتطاعت ت
وفـي النتجيـة الختاميـة ا   عـقان تـلك الحـرن قالوا اشهم باتوا يفـضلو  الـخـدمـة فـي وحــدات قـتالـيــة.أ الجنود وفي 
نــتالمقاومــة  ق ااصــة فــي المراحــ  الحاســمة لجــي  نكــال لجنــب مــع دعــم الشــعب وا قالفاعلــة فــي لكنــا  قــد تمر 

 قالوـورة ومو كـات الدولـة - الشسـجاس الت ـاس مـا بـين متطل كـات المقاومـة الشتصار بفضـ  اةايرة التي تحقح فيها
ـإمن    شـزال هزيمـة تاريخيـة مدويـة باسـرا ي  فـي مجتمعيهـا العسـررل والمـدشي هـي بمسـتوا الفضـيحة. وقـد لخ 

لقـد د  معالم ه ا الفضيحة بقولـن  17/5/2000  طي  في صحيفة هآرتو نالكاحن السرا يلي المعرو    ي



 
30/03/2019  

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

    
       
 

27 
 

م   السرا يليو  من لكنا . فالخسا ر الفادحة فين هي التي قادت إلى قرار القيادة السياسية ال ل  اء في إطار 
ي ذلــك مــا فــب قدو فــي الحــرن النفســية علــى اســرا ي حملــة اشتخابيــة. وللمــرة اةولــى فــي تــاريج حرو نــا تول ــب العــ

عالس السرا يلية حيـن تكـين أ  قـدرة اسـرا ي  علـى الصـمود قـد تآالـت حتـى لـم يعـد الستخداس ال كي لوسا   اد
ر فــي العــالم العر ــي صــوت أولةــك  أحــد يســتطيع التعــر   عليهــا. ول يــزال ادمتحــا  قا مــال ولــم ينتــن بعــد. ويتصــد 

لتــــي بوســــعها لوحــــدها أ  تــــدفعها لالشســــحان. هرــــ ا فــــي ســــرا ي  ل تفهــــم ســــوا لوــــة القــــوة اإ  أالــــ ين يــــد عو  
وه ا االفال للمفهوس المصرل من  اتفاق كامب ديفيـد والقااـي  قلفلسطينية وهر ا في حرن حزن هالشتفااة ا

 .فاقات السالس والترتيكات اةمنيةليو من االل الحرن ب  بات قبيشن ينكوي اقناخ اسرا ي  بالشسحان


