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 الشيفرة األخالقية للجيش اإلسرائيلي
 اػذاد

 فت خليل محدونةأر  الدكتور

 
 
 
 

 مقدمة |  

، مقاال بعنواف "الجيش األكثر نصؼ اخالقية في   (1)في الخامس مف نيساف نشر ابراىاـ بورغ 
العالـ"، وقد كاف ذلؾ ليدؼ واضح ىو القوؿ إف الجيش االسرائيمي ليس جيشا اخالقيا، وأضاؼ 

مبريالية  إسرائيؿ" ىي دولة بمطجية وقاسية وا 
 وسطحية .

مقولة "الجيش االسرائيمي ىو الجيش االكثر 
يقوؿ " بورغ "  أطمب التشكيؾ في ىذا القوؿ ، الجيش ليس "، مف البداية  (ٕ)اخالقية في العالـ 

أكثر مف أداة في يد الدولة، وتشغيمو يتـ عف طريؽ سياسة الحكومة، والحكومة فاسدة مف 
األساس ، ألف طريقة تحقيؽ السيادة ممموءة بنوايا مرفوضة وافعاؿ غير اخالقية وجرائـ حرب الػ 

نطورة والمد وغيرىا ( وحتى االستخداـ المرفوض في ) مثؿ قصة خربة خزعة وأحداث الط ٜٛٗٔ
 الجيش ألي ىدؼ ايديولوجي آخر.

                                                           
 كٙ ػضٕٚزّ أثُبء االعشائٛهٗ نهكُٛغذ سئٛغب   ػًم ، ثبنوذط انؼجشٚخ انجبيؼخ كٙ االجزًبػٛخ انؼهٕو ؽٓبدح ػهٗ دبصم ، 1555/1/15:  يٕانٛذ(  1)

 ْزا كٙ ٔػًم انؾزبد، ٕٚٓد نؾؤٌٔ ٔيغزؾبسا ، انخبسجٛخ نٕصٚش ٔيغزؾبس ، انًلزٕح" ًْذساػ نجٛذ" سئٛغب ٔػًم ، االعشائٛهٗ انؼًم دضة

 ٔانٓغزذسٔد انٕٛٓدٚخ انٕكبنخ سئٛظ نًُصت اَزخت 1555 ػبو ٔكٙ ، إلعشائٛم انجذٚذ انصُذٔم إداسح ٔػضٕ ، 1511 دزٗ انًُصت

 . انكُٛغذ نجبٌ ؿبنجٛخ كٙ انصَٕٓٛٛخ،ٔػًم

 ثوهى: ثوهى: اثشاْبو ثٕسؽ -(  "ْآسرظ" 2)

إسرائيؿ" ىي دولة بمطجية وقاسية " 
مبريالية وسطحية   "وا 
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االصبع عمى الزناد لدى الجيش ىي اصبع غير اخالقية، وحينما تطمؽ ىذه المكنسة فإف ىذا 
االطالؽ غير اخالقي، باختصار: القمب يريد أف يؤمف بأننا ما زلنا رحيميف أبناء رحماء، وأننا ال 

خريف ما فعموه بنا، لكف الواقع يشير الى أف ىذه ليست التوراة الييودية السياسية في باآل نفعؿ
الوقت الحالي، واالستنتاج ىو أف الجيش االسرائيمي ليس الجيش االكثر اخالقية في العالـ وال 

يمكف أف يكوف 
 .(ٖ)كذلؾ

ويقوؿ " شمومو 
غازيت " أوافؽ " 

بورغ " عمى 
االنتقادات التي 

ياسة يطرحيا لس
اسرائيؿ االحتاللية، 

التي مف أحد تعبيراتيا السيطرة عمى شعب آخر والمواجية العنيفة التي ال تتوقؼ، وحسب اقواؿ 
بورغ، لـ يتـ اجراء بحث لممقارنة عمى مدى السنيف مف اجؿ تحديد مستوى اخالقية الجيش 

االسرائيمي قياسا مع جيوش أخرى 
(ٗ) . 

ة الرجؿ الذي يوجد في عيف العاصف
ىو النائب العسكري الرئيس، المواء 

عفروني والمدعي العسكري الرئيس، العقيد اودي بف اليعيزر، فالمواء عفروني قاؿ  " لف 
تسمعوني اقوؿ: الجيش االسرائيمي ىو الجيش االكثر اخالقية في العالـ" ، ويرفض تبني الشعار 

                                                           
 (  َلظ انًصذس .3)

  https://ar.wikipedia.org(  ٔٚكجٛذٚب : 4)

المواء عفروني قاؿ  " لف تسمعوني اقوؿ: الجيش 
 االسرائيمي ىو الجيش االكثر اخالقية في العالـ
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الثانية وتكرر منذئذ وكأنو توراة مف الذي اتخذه رئيس االركاف شاؤوؿ موفاز في بداية االنتفاضة 
سيناء، عمى لساف القيادة العميا في الجيش وفي 

 .(٘)الحكـ 

ويقوؿ عضو الكنيست، والوزير السابؽ يوسي 
، مف حزب ميرتس اليساري المحارب قبؿ (ٙ)سريد

وفاتو مف اليميف، والذى قاؿ أف الجيش "أفمس مف 
 الناحية االخالقية، وقد اصبح الحديث عف طيارة

 . (ٚ)السالح والقيـ ميزلة"

وأعتقد أف الجيش االسرائيمى منذ تأسيسو بقرار مف 
 ٕٙفي  دافيد بف غوريوف  الحكومة المؤقتة رئيس
كحجر  اجاناهالي ميميشيات باتحاد ٜٛٗٔمايو 

والمواتي صنفتا منظمات  شتيرفوال كاألرجوف األساس باإلضافة إلى مميشيات صييونية أخرى
إرىابية ، بنيت عقيدتو عمى سياسة الردع والمزيد مف استخداـ القوة واالرىاب وجرائـ الحرب 

وانتشار المخدرات واالغتصاب والسرقة 
 في صفوؼ جنوده ، ولمتوضيح أكثر :  

 مصطمحات :

الشيفرة السرية أو السايفر  :  الشيفرة
( ىي عبارة عف خوارزمية لتنفيذ التعمية وفؾ التعمية، وغالبًا ما تكوف Cipher)باإلنجميزية: 

                                                           
 ػبيٕط ْشئٛم ٔآخشٍٚ  -(  ْآسرظ 5)

 دضة هجم يٍ يّشاد رغغ كُٛغذ ػضٕ كبٌ. إعشائٛهٙ ٔؽبػش كبرت صذلٙ، عٛبعٙ، كبٌ( 2115 دٚغًجش 4 - 1541 أكزٕثش 23) عشٚذ ٕٚعٙ(6)

 نهًؼبسضخ ٔكوبئذ( 2111-1555) ٔادذ ػبو نًذح انزؼهٛى ٔصٚش يُصت ؽـم رنك، إنٗ ثبإلضبكخ. دكٕيبد ثالس كٙ ٔٔصٚش ٔيٛشرظ، سارظ انؼًم،

 ٔيٍ ٔكبٌ انذُٚٙ، اإلكشاِ ضذ ٔانُّضبل انلهغطُٛٙ اإلعشائٛهٙ انّصشاع هضّٛخ يغ يكثّق ثؾكم رؼبيم انغٛبعّٛخ َؾبطبرّ يٍ كجضء(. 2111-2113)

 .اإلعشائٛهٙ انٛغبس صػًبء

 https://www.arab48.com: 41(  يٕهغ ػشة 7)

 اصبح الحديث عف طيارةيوسى سريد : 
 السالح والقيـ ميزلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86
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عبارة عف سمسمة مف الخطوات التي يمكف اتباعيا لتنفيذ ىذه العمميات ، والمصطمح المرادؼ 
التقنية يشير السايفر إلى ذات الشيء الذي يشير لو ليذه الكممة ىو تشفير. في االستعماالت ال

( إال أف االستخداـ يختمؼ في عمـ التعمية. في عمـ التعمية التقميدي، codeالكود )باإلنجميزية: 
كاف عمؿ السايفر يتميز عف عمؿ الكود. حيث أف الكود يعمؿ عمى القياـ بعممية التعمية )أو 

 . (ٛ)يربط رمزًا عشوائيًا أو رقمًا بعبارة معينة أو كممة  االستبداؿ( وفقًا لكتاب الكود والذي

 צבאجيش الدفاع اإلسرائيمي أو )بالعبرية:  -االسـ المعتمد إسرائيمًيا  :الجيش اإلسرائيمي 
تساىؿ( ىي التسمية الرسمية لمجيش بكاممو " سالح البر، وسالح  ל"צה - לישראל ההגנה

الطيراف وسالح البحرية اإلسرائيمية "  ، وكممة " الدفاع " تأتي ضمف أىداؼ إعالمية وسياسية 
وثقافية داخمية وغيرىا حيث استبعاد صفة االعتداء عمى الغير والحفاظ عمى األمف المشروع 

يوًما مف اإلعالف الرسمي لقياـ " دولة إسرائيؿ "  ٕٔيونى بعد لمكياف ، وقد تأسس الجيش الصي
 ٕٙبأمر صدر عف رئيس الحكومة المؤقتة في 

 . ٜٛٗٔمايو )أيار( 

قررت الكنيست  ٜٙٚٔمارس )آذار(  ٖٔفي 
الصييونى ترسيخ مكانة الجيش وأىدافو في 
"قانوف أساسي" حيث يوضح خضوع الجيش 

قوٍة مسمحة ألوامر الحكومة والحظر عمى قياـ 
 .  (ٜ)بديمة لو

 : االستهتار بحياة األبرياء 

 والقتؿ ، النفسية والحرب ، الردع سياسة
 مف الميدانية واالعدامات والجماعي الفردي
 واألبراج البيوت وىدـ ، صفر مسافة

 الرعب بث بيدؼ ، واألحياء والمؤسسات
                                                           

 https://ar.wikipedia.orgٔٚكجٛذٚب : (   1)

 http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=33990يشكض األعشٖ نهذساعبد: (  5)

 الفردي والقتؿ ، النفسية والحرب ، الردع سياسة
 صفر مسافة مف الميدانية واالعدامات والجماعي

 ، واألحياء والمؤسسات واألبراج البيوت وىدـ ،

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=33990
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 سبيؿ وعمى ، شعوب أو جماعات أو أشخاص بحؽ كجرائـ كثيرة ذلؾ عمى والشواىد (10) واليمع
 العسكرية األخالؽ عمى كداللة وقانونياً  اعالمياً  بعداً  أخذت واحدة حادثة نورد ، الحصر ال المثاؿ
 في ٜٛٗٔ قبؿ ما الصييونية والعصابات المستوطنيف بسموؾ استمر طويؿ إجرامي تاريخ مف
  ، ياسيف ودير ، الشيخ بمدة

 الجرائـ وعشرات ، الجماعية والمجازر المذابح بارتكاب االحتالؿ دولة تأسيس بعد لما واستمر
 " .  والشجاعية رفح حتى قبية" مف الجيش يد عمى

 عممية ىي الحادثة ذهى
 حركة في القائد اغتياؿ
 شحادة صالح الشييد حماس

 ٕٕٓٓ يوليو مف ٕٕ فى
 الضرر حجـ إلى النظر دوف

 المحيط يصيب أف الممكف
 طائرة بإلقاء المدنييف مف

 تزف قنبمة اسرائيمية حربية
 آخر جريحا ٓ٘ٔو شييد ٙٔ ضحيتيا راح مجزرة ارتكاب النتيجة وكانت البيت، عمى طف

 . والنساء األطفاؿ مف غالبيتيـ

 ، األفالـ كما وغرباً  شرقاً  سرنا أف بعد ، (11) العممية تنفيذ في شارؾ الذى" ت" الطيار الرائد وقاؿ
 ءشي أي نرى ال ونحف البيت انيار ، فيو االستيداؼ صاحب نعرؼ ال الذى القصؼ ولحظة

 في اليدؼ عمييا اشاىد ، ذلؾ يشبو ما او تمفزيونية شاشة لدى األمر في ما كؿ ، المحيط في
 ، القاعدة في القائد وانتظر واىبط ، الميمية الرؤية اجيزة بواسطة تحديده بعد واصيبو ، االسفؿ
 ؟ استيدفتـ مف تعرؼ ىؿ"  القائد يقصد"  لي قاؿ رجعت وحيف

 . بال أجابت الغالبية
                                                           

 https://www.aljazeera.net:  انجضٚشح (11)

 https://www.arab48.com:  41 ػشة (11)
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 . حماس حركة اركاف رئيس شحادة صالح انو:  القائد فقاؿ

 األبرياء مف حولو ومف شحادة صالح الشييد القيادي اغتياؿ عمى أعواـ تسعة مرور وبعد
 ولـ استخباريًا، فشالً  فييا العممية أف إلى فيو خمصت تقريراً  المكونة المجنة أصدرت ، والمدنييف
 كوىيف - شترسبرغ لجنة وقدمت ، المحاكمة إلى العممية عف المسئوليف مف أي بتقديـ توصى
 كياف وزراء رئيس إلى تقريرىا

 حينيا، نتنياىو بنياميف االحتالؿ
 متناسبة غير" كانت العممية إف وقالت
 استيدافو عممية لكف وشرعيًا، مطموباً  كاف شحادة استيداؼ وأف ،"العبر استخالص تـ لكف

 حسب أبرياء، وأطفاؿ نساء بموت تسببت
 غير" كانت العممية أف إال التقرير،
 تتوقع لـ المسئولة الجيات وأف" متناسبة
 .(12) النتائج

 واالستيتار ، بالجريمة وصفت العممية
 األركاف رئيس عنيا عبر ، البشر بحياة
 الدولية الجنائية بمحكمة المسؤوليف بمحاكمة تطالب أصوات خروج أعقاب في حموتس داف

 . بالميؿ جيداً  ناموا: "بالعممية اشتركوا الذيف لمطياريف  بالقوؿ بالىاي،

 األىداؼ اختار مف أنتـ لستـ جيدًا، انا أناـ كما
 محتوى عـ مسؤوليف ولستـ الميمة، ىذه في

 أعود وأنا وممتازًا، مكتمالً  كاف األىداؼ عممكـ
 بتطبيؽ قمتـ عميكـ، تمقى لف المشكمة ىذه ألقوؿ،

 أو اليميف إلى مميمتر تنحرفوا ولـ، بفعمو أمرتـ ما
  "اليسار إلى مميمتر

                                                           
 https://paltoday.ps/ar:  انٕٛو كهغطٍٛ  (12)

 

 انا أناـ كما. بالميؿ جيداً  ناموا" حالوتس:
 ىذه في األىداؼ اختار مف أنتـ لستـ جيدًا،

 الميمة

https://paltoday.ps/ar
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 يظيرىا أف يجب التي الحساسية مدى حوؿ دياف إيالنا المعروفة لمصحفية سؤاؿ عمى ورداً 
 عندما شعوري معرفة ترديف كنتي أف: ""  حالوتس"  أجاب غزة، إلى قذيفة يطمؽ وىو، الطيار
 إلطالؽ نتيجةً  بالطائرة صغير باىتزاز اشعر أني ىو فجوابي، الطائرة مف قذيفة بإطالؽ أقوـ

 الوصؼ ىذا أف وأعتقد  (13)"  بو أشعر ما ىذا شيء، كؿ ىذا االىتزاز، ينتيي ثانية وبعد القذيفة،
 ال والتي الصييونية والعصابات االحتالؿ دولة جيش قادة لدى القصوى االستيتار حالة عف يعبر
 .ىذا يومنا حتى تزاؿ

 : ممارسة االعدام 

المطالبة بتطبيؽ وتنفيذ االعداـ بحؽ الفمسطينييف أصبح جيارًا نيارًا وبشكؿ عمنى مف قيادات 
األحزاب في دولة 

االحتالؿ ، فقد طالب 
زعيـ حزب )إسرائيؿ 
بيتنا( وزير الجيش 

 المستقيؿ، 

أفيغدور ليبرماف وغيره  
تكرارًا ، بفرض مرارًا و 

قانوف عقوبة اإلعداـ ضد 
األسرى الفمسطينييف ، وأضاؼ ليبرماف : "يجب عمينا تغيير ىذا الواقع... يجب فرض قانوف 

 ".(ٗٔ)عقوبة اإلعداـ 

الرتكاب عمميات ومثؿ ىذه المطالبات منحت الجيش االسرائيمى والمستوطنيف الضوء األخضر 

                                                           
  https://ar.wikipedia.org:  ٔٚكجٛذٚب  (13)

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/02/09/1215874.html(  دَٛب انٕطٍ : 14)
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 االحتالؿ وزعامات األحزاب والوزراء وأعضاء الكنيست . االعداـ الميدانى بغطاء مف قادة دولة

 وفى ىذه القضية أكد الجنراؿ احتياط غيورا آيالند لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ، في أعقاب 

تصوير الفيديو الذي نشر لعممية قنص شاب فمسطيني قرب السياج فى قطاع غزة "يظير عممية  
 قنص غير مبررة أبًدا".

رئيًسا لشعبتي العمميات والتخطيط،  ٖٕٓٓـ في جيش االحتالؿ حتى عاـ وأكد آيالند الذي خد
أف "فرحة الجنود بعد إصابة الشاب جعمتو يشعر بالعار"، وفي المقطع المصور، يأمر ضابط 

أحد القناصة، بقنص فمسطيني مدني، بالقوؿ: "في المحظة التي يتوقؼ فييا، أسقطو أرًضا"، وىو 
ند أف "مف يدعي أف الجيش اإلسرائيمي ىو األكثر أخالقية في العالـ، ما تـ بالفعؿ ، وأضاؼ آيال

عميو إثبات ذلؾ، فيذا االدعاء ال أساس لو"، وأقر آيالند بحادثة مشابية جرت أثناء خدمتو عاـ 
، حينما قتؿ الجيش اإلسرائيمي ناشًطا بريطانًيا في رفح بقطاع غزة، وادعى الجنود آنذاؾ ٖٕٓٓ

مسدًسا، لكف بعد معمومات قدميا السفير البريطاني حينيا آليالند، تبّيف  أف الشاب كاف يحمؿ
كذب رواية الجنود الذيف اعترفوا الحًقا أنيـ أطمقوا النار عمى مدني دوف مبرر، ويقصد آيالند 

بيذه الحادثة قضية إطالؽ جندي إسرائيمي النار عمى ناشط السالـ البريطاني تـو ىورنداؿ، في 
 .ٖٕٓٓئيف الفمسطينييف في أبريؿ/نيساف مخيـ رفح لالج

عامًا( برصاصة في الرأس عندما كاف يتواجد في المخيـ لممشاركة في  ٕٕوأصيب ىورنداؿ )
 حماية المدنييف الفمسطينييف مف النيراف اإلسرائيمية، وبقي في غيبوبة تسعة أشير قبؿ وفاتو. 

بماف بارتكاب عمميات إعداـ ميداني واعترؼ قائد جيش االحتالؿ في مدينة الخميؿ، الياىو لي
عديدة مف قبؿ قوات االحتالؿ في الضفة الغربية، عمى غرار تمؾ التي ارتكبت بحؽ الشييد عبد 

 .  (٘ٔ)الفتاح الشريؼ الخميؿ وأثارت جدال واسعا بعد أف وثقيا بالفيديو ناشط فمسطيني

االسرائيمى لمشعب الفمسطينى وأعتقد أف دولة االحتالؿ قامت باعدامات مباشرة عمى يد الجيش 
ورعت اعدامات المستوطنيف باطالؽ عنانيـ وعدـ مالحقتيـ وعدـ اعتقاليـ بؿ بحمايتيـ كما 

                                                           
 http://alasra.ps/ar(  يشكض األعشٖ نهذساعبد: 15)
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قرية دوما جنوب نابمس ، والتي أدت إلى استشياد  فى جريمة  ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٖٔحدث صباح اليوـ 
صابة عائمتو بجروح بالغة ، وكما حدث سابقاً  مع الشييد  الرضيع عمي دوابشة حرقا، وا 

محمد أبو خضير مف حي شعفاط بالقدس الذى خطؼ وعذب وأحرؽ وىو عمى قيد  الطفؿ 
، والذى عثر عمى  ٕٗٔٓالحياة عمى أيدي مستوطنيف متطرفيف فى الثانى مف تموز/ يوليو 

 جثتو في أحراش دير ياسيف.

كما أف دولة االحتالؿ ترتكب 
عمميات اعداـ فردية وجماعية بحؽ 

في السجوف وخارجيا ،  الفمسطينييف
موضحًا أف جريمة القوة الخاصة مف 
جيش االحتالؿ بحؽ المحرر فالح 

عامًا(، بثالث رصاصات والتى  ٕ٘)
أدت إلى استشياده، واصابة ابنو 

عامًا( برصاصة في القدـ داللة عمى السياسة العنصرية الممنيجة باتجاه الشعب  ٕٔمحمد )
عداـ عدد مف الشخصيا عاما برصاص  ٕٖكاألسير الشييد معتز حجازى   تالفمسطينى، وا 

/  ٓٔ/ ٖٓقوات االحتالؿ الخاصة بعد اقتحاـ منزلو في حي الثوري ببمدة سمواف في 
اطمقت النيراف مف رشاشاتيا أثناء محاصرتو عمى سطح منزلو، وبعد تأكد   بعد أف  ٕٗٔٓ

ناية وألقت عميو "االلواح القوات بإصابتو وعدـ قدرتو عمى الحركة اقتحمت المنزؿ وسطح الب
 الشمسية لتسخيف المياه"، وتركتو ينزؼ دوف تقديـ العالج الالـز لو
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قامت  ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٜٔوفى 
باعداـ الشاب نافع جميؿ 

عاًما( بدـٍ بارد  ٕٔالسعدي )
بعد اعتقالو مع ابف عمو وىما 
ينزفاف دًما جراء إصابتيما 
برصاص القوات الخاصة فى 

عامًا( بنيراف قوات االحتالؿ في مدينة قميقميمة فى ذات  ٕٗصالح ياسيف )جنيف ، واعداـ الشاب 
عاما حيًا ، ثـ تـ  ٕٕباعتقاؿ اسالـ حساـ سعيد الطوباسي  ٖٕٔٓ/ٜ/ٚٔ  الميمة ، وقامت فى

استشياده بظروؼ غامضة بعد اصابتو جراء اقتحاـ وحدات خاصة اسرائيمية بمداىمة منزلو 
ماؿ الضفة الغربية ، واعدامات أخرى فى مخيـ قمنديا حينما قامت وتفجير أبوابو بمخيـ جنيف ش

رصاصات عمى رأس وصدر جحجوح  ٖالقوات الخاصة اإلسرائيمية بمباسيا المدني باطالؽ 
رصاصات  ٖرصاصات عمى ذات المنطقة لمشييد العبد، وأطمقت  ٗبشكؿ مباشر، كما أطمقت 

لجيش باعداـ أسرى عزؿ ال حوؿ ليـ وال وقاـ أٖٕٓ/ٛ/ٕٙعمى صدر ورأس جياد أصالف فى 
 ٕٔقوة في السجوف االسرائيمية كما حدث مع األسير محمد األشقر والشوا والسمودي ، وفي 

بنية مبادلة أسرى وقد قامت القوات الخاصة بقتؿ جماؿ  ٖٓٓمع منفذى حافمة  ٜٗٛٔنيساف 
مف بني سييمة ، وتـ اعتقاؿ عاما(،  ٛٔعامًا(، مف قرية عبساف، ومحمد أبو بركة ) ٛٔقبالف )

عاما(، مف  ٛٔاالثنيف اآلخريف أحياء ومف ثـ تـ إعداميما بدـٍ بارد، وىما صبحي أبو جامع )
 . (ٙٔ)عاما(، مف بني سييمة  ٛٔبني سييمة ومجدي أبو جامع )

 العسكرية وسرقة األسلحة خالل الخدمة المخدرات وتعاطي التحرش

 جنود ضد تحقيؽ، ممفات فتح حاالت في% ٓ٘ بنسبة ارتفاع ىناؾ أف العبرية" كاف" قناة ذكرت
 .العسكرية المواقع داخؿ الخدمة ُأثناء جنائية، ومخالفات جرائـ بارتكاب قاموا إسرائيمييف،

                                                           
 http://alasra.ps/ar(  يشكض األعشٖ نهذساعبد: 16)
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 في% ٓ٘ بنسبة ارتفاع حاالت سجمت اإلسرائيمية، العسكرية الشرطة إف العبرية، القناة وقالت
 داخؿ جنائية، ومخالفات جرائـ ارتكاب بحاالت اإلسرائيمي، الجيش داخؿ التحقيؽ ممفات عدد

 .المنصرميف العاميف مدار عمى العسكرية، المواقع وخارج

  :المخدرات  الجيش يتعاطي

 منيا المخدرات، تعاطوا إسرائيمييف، جنود ضد تحقيقا، ٛٔٓٔ فتح تـ العبرية، القناة وبحسب
 .ٕٙٔٓ بالعاـ العسكرية، الخدمة وخالؿ المواقع داخؿ المخدرات تعاطوا لجنود تحقيقا، ٙ٘ٗ

 المخدرات، تعاطي بحاالت تحقيقا، 8ٗٛٔٔ فتح تـ ،ٕٛٔٓ العاـ وخالؿ أنو القناة، وأضافت
 .ٕٛٔٓ بالعاـ الخدمة، وخالؿ بالمواقع المخدرات تعاطوا جنود ضد تحقيقا ٜٗٚ منيا

  :الجنسي  والتحرش االغتصاب

 والتحرش االغتصاب حاالت في النسبة، بنفس ارتفاع ىناؾ أف الى العبرية، القناة ولفتت
 داخؿ اإلسرائيمي، الجيش صفوؼ في الجنسي،
 .العسكرية الخدمة وخالؿ المواقع

 حاالت في تحقيقا، ٕٔ فتح تـ كاف، لقناة ووفقا
 خالؿ العسكرية، المواقع داخؿ مجندات، اغتصاب

 العاـ خالؿ تحقيؽ ممفات ٓٔ مقابؿ ،ٕٛٔٓ العاـ
ٕٓٔٚ. 
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 جنسي تحرش بحاالت اإلسرائيمية، العسكرية لمشرطة تقدمت شكوى ٛٗ أف القناة، وأكدت
  .ٕٛٔٓ العاـ خالؿ العسكرية، الخدمة خالؿ بالمجندات

 الجيش يرتكب السرقة :

 الشرطة أف كاف، قناة وأوضحت
 في تحقيقا، ٙٙ فتحت العسكرية
 المواقع مف األسمحة سرقة حاالت

 ،ٕٛٔٓ العاـ خالؿ العسكرية،
 .ٕٚٔٓ بالعاـ تحقيقا ٜٛ مقابؿ

 ٓٓٓٗ أف الى القناة، وأشارت
 جنائية، ومخالفات جرائـ بارتكاب ادانتيـ بعد الفعمي، بالحبس عمييـ الحكـ تـ إسرائيمي، جندي
 .(ٚٔ)2018 العاـ خالؿ العسكرية، الخدمة أثناء

 في المخدرات تعاطي لمكافحة عقابية واجراءات عممية خطوات باتخاذ االسرائيمي الجيش وقد بدأ
  .جنوده صفوؼ

 اوصت الموضوع، لدراسة خاصة لجنة كوخافي، أفيؼ االسرائيمي، الجيش أركاف رئيس أنشأ فقد
جراءات تدابير باتخاذ بدورىا  .توعية حممة جانب الى المخدرات تفشي لمنع جديدة عقابية وا 

 لمنع إجراءات اتباع دراسة تجري 
 قدرات اعداد: مثؿ المخدرات، تعاطي
 لألىؿ التوجو الجنود، توعية قيادية،
 في داخمية حممة مشترؾ، جيد لبذؿ

 تعاطي مخاطر حوؿ الجيش صفوؼ
  . (ٛٔ) الجيش في الخدمة أثناء المخدرات

                                                           
 http://samanews.ps/arموقع سما االخبارى : (   17)

 /http://www.maannews.netوكالة معا االخبارية : (   11)

ال يوجد جريمة سرقة اكثر توثيقًا وجرمًا مف سرقة 
أحالـ وطموحات شعب بأكممو ، وتدمير معالـ 

 المجتمع " الفمسطيني

http://www.maannews.net/
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في أكثر مف حادثة وحرب تـ توثيؽ أعماؿ سرقة قاـ بيا الجيش االسرائيمى في أعقاب التفتيشات 
لمبيوت واالعتقاالت ، وتـ تقديـ لوائح اتياـ ضد جنود مف لواء غوالني متيميف بالسمب والنيب 
في حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، اماكف أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة وفمسطينيوا اؿ 

، وال يوجد جريمة سرقة اكثر توثيقًا وجرمًا مف سرقة أحالـ وطموحات شعب بأكممو ،  ٛٗ
وتدمير معالـ المجتمع " الفمسطيني " مف كؿ النواحي السياسية ، واالقتصادية واالجتماعية ، 

وتأسيس معالـ 
مجتمع " ييودي 

سرؽ األرض "
والمقدرات وقتؿ 
ونيب ولـ يسمـ 

مف جبروتو 
والشجر ، وبفكرة باطمة ومبرر كذاب " أرض بال شعب لشعب بال أرض " رغـ أف الحجر والبشر 

العالـ بأكممو يقر بالحقيقة، حقيقة أف ىذه األرض الفمسطينية كانت وما زالت لشعب فمسطيني 
 . (ٜٔ)كاف وسيبقى 

 جيش يميل لثقافة الحرب : 

جيش دولة االحتالؿ يميؿ لثقافة   
الحرب أكثر مف ثقافة السالـ ، ويعتد 
بالفوقية والعنصرية وامتالؾ القوة ، في 

حيف يتيـ العرب واالغيار عامة 
بالدونية والتخمؼ والضعؼ ، وىناؾ 

ادبيات وتعميمات بني عمييا الجيش...! 
"اسرائيؿ"  فاف كاف تقرير غولدستوف جـر

ناء العدواف عمى غزة، فاف ىناؾ وثائؽ مف ارشيفيـ العسكري تكشؼ باقتراؼ جرائـ حرب اث

                                                           
 http://alasra.ps/ar(  يشكض األعشٖ نهذساعبد: 15)
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الخمفية واالدبيات المسوغة لتمؾ الجرائـ، فنخبة الساسة والجنراالت والفالسفة والمنظروف كتبوا 
اطمقت  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  -ونظروا وسوغوا تمؾ الجرائـ عمى مدى عمر تمؾ الدولة

-سرائيمية وثيقة اطمقت عمييا"وثيقة األخالؽ الجديدة لمحاربة اإلرىاباالستخبارات العسكرية اإل
ودى ( كمو واالرىاب عندىـ ) غير اليي

حيث أف   باطفالو ونسائو وشيبو وشبانو"،
رئيس قسـ االستخبارات في الجيش 
اإلسرائيمي العميد " عاموس يدليف " 

ربة اإلرىاب" التي تسمح باستيداؼ طالب الييئة العامة بتبني وثيقة "األخالؽ الجديدة في محا
ف أدى ذلؾ  إلى إلحاؽ أذى بالمدنييف والتي وضعيا مقاتميف يتبعوف لمنظمات معادية حتى وا 

،  (ٕٓ)البروفسور اإلسرائيمي " أسا كاشير"
المدونة  واطمقوا عمى ىذه الوثيقة تارة :"

 -االخالقية لمجيش"، وطورا " الماغناكارتا
ارة ثالثة " الشيفرة االخالقية لمجيش" وت

، الكاتبة  (ٕٔ) طيارة السالح" وىكذا!
جرائـ االسرائيمية اوريت دغاني كانت وثقت الخمفية الثقافية لما يقترفو الجيش االسرائيمي مف 

وال يعرؼ أي لغة غيرىا"،  إبادية قائمة :"أف المجتمع اإلسرائيمي بات مستمبًا لثقافة الحرب،
رب ألنيـ يكرىوف السالـ، ويعتبروف أف القوة ىي الخيار وتضيؼ:"إف اإلسرائيمييف يندفعوف لمح

الوحيد لتحقيؽ األىداؼ"وتوثؽ:"أف الحروب تجري في عروقنا مجرى الدـ، حيث أننا نتصور أف 

                                                           
 األدة كٙ «انؼغكشٚخ األخالهٛبد» نكزبثّ إعشائٛم كٙ جبئضح غاسك ػه2111ٗ، ػبو دصم اثٛت، رم جبيؼخ كٙ كهغلخ أعزبر:  كبؽٛش اعب(  21)

 كٙ انؼجشٚخ انجبيؼخ يٍ انلهغلخ كٙ ٔانذكزٕساِ انؼهٕو ٔكهغلخ ٔانزبسٚخ انزطجٛوٛخ ٔانشٚبضبد انشٚبضٛبد كٙ انًبجغزٛش ؽٓبدح كبؽٛش ٔٚذًم انؼغكش٘،

 انجٛؼ كٙ انوٛبدح ٔكهٛخ اَجهٕط نٕط كٙ كبنٛلٕسَٛب ٔجبيؼخ أٔعزٍ كٙ ركغبط ٔجبيؼخ إٚالٌ ثبس ٔجبيؼخ اثٛت رم جبيؼخ كٙ ثبنزؼهٛى ٔهبو انوذط،

 إعشائٛم كٙ انلالعلخ جًؼٛخ ٔرشأط انشٔس، ٔجبيؼخ ايغزشداو جبيؼخ ٔكٙ ٔاالعزشارٛجٛخ انؼغكشٚخ انذساعبد يشكض ٔكٙ كبنـبس٘ ٔجبيؼخ اإلعشائٛهٙ

 دبنٛب ٔٚؼًم ،«انَٕٛٛغكٕ» ٔانثوبكخ ٔانؼهٕو نهزشثٛخ انًزذذح األيى يُظًخ كٙ نٓب يُذٔثب ٚصجخ اٌ هجم اإلعشائٛهٙ انجٛؼ كٙ انؼغكشٚخ األخالهٛبد ٔنجُخ

 . انؼغكشٚخ انشهبثخ نجُخ كٙ ػضٕا

  2115/  5/  31(  صذٛلخ ْآسرظ اإلعشائٛهٛخ21)

"اسرائيؿ" باقتراؼ جرائـ  تقرير غولدستوف جـر
ناء العدواف عمى غزة، فاف ىناؾ حرب اث

وثائؽ مف ارشيفيـ العسكري تكشؼ الخمفية 

المجتمع اإلسرائيمي " اوريت دغاني الكاتبة 
الحرب، وال يعرؼ أي لغة  بات مستمبًا لثقافة

  غيرىا"
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مف الطبيعي أف نندفع نحو الحرب التي يقتؿ ويجرح فييا الناس، لذا فإننا عادة ما نشعؿ حربا 
 .(ٕٕ)تياء آخر حرب خضناىا" بعد عاميف ونصؼ العاـ تقريبًا عمى ان

انشغمت وسائؿ االعالـ والمحافؿ االكاديمية والسياسية واالمنية/ العسكرية االسرائيمية عمى مدى  
سنوات مضت، بنشر وشرح وتعميـ ىذه" الشيفرة االخالقية"،  وجاء مف ضمف ما جاء في مقدمة 

اء "عاموس يادليف" والبروفيسور"آسا الشيفرة وقد كتبنا في ىذا الصدد في حينو : اف المدعويف المو 
مكثا قرابة نحو عاميف مع "طاقـ مف الحكماء" العداد "شيفرة اخالقية" تعمـ عمى جنود   كاشير"

 -الجيش االسرائيمي فقط بيدؼ "تثقيفيـ" بالوثيقة التي قاؿ فيياالكاتب االسرائيمي المعروؼ "بػ 
اف البروفسور " آسا كاشير"  انما يقدـ عمى  ميخائيؿ" وىو مف اقطاب اليسار االسرائيمي " عنيا

صياغة " الماغنا كارتا 
االخالقية" التي تحمؿ قتؿ 
الناس وتدمير ممتمكاتيـ 

وحياتيـ باسـ االخالؽ ومحاربة 
االرىاب"، ووفؽ المحمؿ 

العسكري االسرائيمي "رؤوبف 
قية قتؿ االبرياء واضفاء فدىتسور" فاف وثيقة المبادىء االخالقية لمجيش "تبيح مف الناحية االخال

المركزة، وتبرر العمميات العسكرية غير  -االغتياالت  -رداء مف النبؿ عمى التصفيات 
 االخالقية بصورة مركزة"، الكاتب االسرائيمي المعروؼ "جدعوف ليفي 

اخالقية مف يـو الى يـو "، ويفضح قاؿ: " اف المجتمع االسرائيمي يغدو اكثر اصولية واقؿ 
اغناكارتا " الشيفرة االخالقية لمجيش " قائال : " اسرائيؿ آخذة في الغرؽ في أجواء ليفي"الم

ف ما يحصؿ في غزة ىو حماـ دـ، حيث تعربد  شوفينية والظالـ آخذ في تغطية كؿ شيء ، وا 
قوات اإلحتالؿ، وتقدـ عمى قتؿ عشرات الفمسطينييف في حيف "يتثاءب الرأي العاـ اإلسرائيمي بال 

 مباالة.. 

                                                           
 2115/1/1(  كٙ يوبل َؾشرّ صذٛلخ "يؼبسٚق 22)
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ويستخمص:" ىذا ىو االنحطاط األخالقي الذي وصمنا إليو بعد تدحرج طويؿ في المنحدر 
األممس، أصبحت حياة البشر رخيصة"، وعف العدواف االخير عمى غزة يقوؿ " ليفي " اف الجيش  

، وليذا يمكف اف تشكؿ  (ٖٕ)األكثر أخالقًا في العالـ  يقضي وقتو في قتؿ الفمسطينييف األبرياء 
شيادات وغيرىا الكثير مستندا ىاما مف مستندات محاكمة وتجريـ جنراالت االحتالؿ ىذه ال

باقتراؼ مثؿ تمؾ الجرائـ! ورغـ ذلؾ يطؿ عمينا قادتيـ وجنراالتيـ مف اولمرت الى باراؾ الى 
بيريز الى نتنياىو فرئيس االركاف واعضاء ىيئتو ليتحدثوا عف "وثيقة المبادىء االخالقية لمجيش 

ئيمي" مرة اخرى، وليزعموا "اف الجيش االسرائيمي ىو االكثر طيارة واخالقية في العالـ" ؟ االسرا
(ٕٗ) . 

المحاكم الصورية لحماية الجنود من 
 المالحقة :

اتبعت دولة االختالؿ سياسة قديمة جديدة 
بتشكيؿ المحاكـ الصورة لمجنود الذيف 

                                                           
 2115/  7/  6(  ْآسرظ : اإلثٍُٛ 23)

 https://www.arab48.com:  41(  يوبل : َٕاف انضسٔ ، يٕهغ ػشة 24)

 

 
 أزاريا قاتل الشهيد الشريفالجندى 
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حماية الجنود مف المالحقة في المحاكـ يستحقوف االحكاـ المؤبدة بارتكاب جرائـ حرب ، بيدؼ 
منزوعة األسناف  أقامت سمطات االحتالؿ محاكمة –ر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحص -الدولية ، 

تقتضي اتباع اإلجراءات المعموؿ بيا في مثؿ ىذه الحاالت، ونعني الحاالت التي انفضحت فييا 
كاميرات، وذلؾ لمحفاظ عمى "الغاللة جرائـ عناصر الجيش والمخابرات اإلسرائيمية أماـ أعيف ال

 األخالقية"، التي حالت حتى اآلف بيف قادتو وجنوده وبيف المحكمة الدولية.

ىكذا فعمت إسرائيؿ في تعامميا مع جرائـ جنودىا الفردية والجماعية بعد انكشافيا، فأقامت 
المحاكـ الصورية أو لجاف التحقيؽ ، 
وكمنا يسمع عف "قرش شدمي" مف 

مرتكبي مجزرة كفر قاسـ،  محاكمة
ويعرؼ قصة اإلعفاء عف قتمة فدائيي 

قبؿ تقديميـ لممحاكمة،  ٖٓٓباص 
وبعضنا شيد وزير األمف الذي صار رئيس حكومة بعد أف منعتو لجنة كاىاف، معاودة إشغاؿ 

 ىذا المنصب لتورطو في مجزرة صبرا وشاتيال والقائمة تطوؿ.

، ىو ابف ىذه المدرسة، والمرصع بأوسمة  (ٕ٘)يعالوف " وزير الجيش السابؽ " موشيو )بوغى(  
ونياشيف "القتؿ" الذي حاوؿ نزع "نيشاف الصفة األخالقية" عف نفسو بمطؼ، عندما اعترؼ سابقا 

أنو "قتؿ عربا أكثر مف أي شخص في الحكومة والكنيست"، عندما اعترؼ أنو مف أطمؽ 
إلسرائيمي بػرصاصة "تأكيد "الرصاصة األخيرة" عمى أبو جياد، وىو ما يسمى في عرؼ الجيش ا

التي قاـ بيا الجندي عف الجندي اليؤور أزاريا،   (ٕٙ)القتؿ"، أي أنو قد قاـ بنفس الفعمة )اإلجراء( 
الذي أعدـ الشييد عبد الفتاح الشريؼ، عند الحـر اإلبراىيمي بالخميؿ، بدـ بارد، وحكمت عميو 

، ثـ ليتـ  (ٕٚ)المدة إلى تسعة أشيرشيرًا، ثـ تـ تخفيض  ٛٔالمحكمة الصورية بالسجف لمدة 
                                                           

، انًجهظ انٕصاس٘ انًصـش نهؾؤٌٔ انغٛبعٛخ ٔاأليُٛخ األعجن كٙ انذكٕيخ اإلعشائٛهٛخ، ٔػضٕ كٙ ٔصٚش انجٛؼ    (  يٕؽّٛ )ثٕؿٙ( ٚؼه25ٌٕ)

سئٛظ ْٛئخ األسكبٌ  ؽـم كٙ انغبثن يُصت َبئت سئٛظ انذكٕيخ، ٔٔصٚشا نهؾؤٌٔ االعزشارٛجٛخ، ٔكزنك ."دضة انهٛكٕد" ٔػضٕ كُٛغذ يٍ كزهخ

 كٙ االَزخبثبد األخٛشح نهكُٛغذ .  ”أثٛض أصسم“، ٔاالٌ اَضى إنٗ هبئًخ  نجٛؼ انذشة اإلعشائٛهٙ 17ال انؼبيخ

 http://samanews.ps/ar ؼبنٌٕ ٔأخالهٛبد انوزم اإلعشائٛهٛخ..عهًٛبٌ أثٕ إسؽٛذ َٕهؾ عًب : (  يوبل / اػزشاف 26ٚ)

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/05/08/1142891.html (  دَٛب انٕطٍ :27)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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االفراج عنو بالكثير مف فخر المتطرفيف وتشجيع الغالة المستوطنيف لتحضير جريمة أخرى مع 
 برىء آخر عمى يد مجـر حرب جديد بال عقوبة وال مالحقة دولية ، والفارؽ بسيط بيف أزاريا

 ره .ويعالوف، فيعالوف لـ يفعؿ ذلؾ أماـ الكاميرات فقط ليفتضح أم

 

قضية أخرى في سياؽ التمذذ بالقتؿ الجؿ القتؿ والسادية ىى قضية الضابط "ر"، المتيـ بتنفيذ 
 تثبيت قتؿ الفتاة الفمسطينية " ايماف اليمص " والتى أثارت ضجة واسعة في وسائؿ االعالـ 

 االسرائيمية، في اعقاب نشر مقاطع مف تسجيؿ محادثات عبر جياز االتصاؿ الالسمكي العسكري
في القناة الثانية لمتمفزيوف االسرائيمي "في برنامج عوفدا" )حقيقة ( ، فقد أقدـ الضابط االسرائيمى " 

، بحي تؿ  ٕٗٓٓ/ٓٔ/٘ر"، فجر يوـ الثالثاء الموافؽ 
 ٕٔالسمطاف ، بقتؿ الطفمة ايماف سمير درويش اليمص 
عامًا وىى تمبس مريواًل مدرسيًا )زي تمميذات مدارس 

لدولية( وتحمؿ حقيبة مدرسية عمى كتفيا وكالة الغوث ا
وتمبس مندياًل أبيض الموف وىى تقؼ بيف كومتيف مف 

التراب في المكاف، فأطمؽ جنود االحتالؿ االسرائيمى مف 
موقع عسكرى محاذى النار باتجاه الفتاة ، وبقي الجنود 
في المنطقة يطمقوف الرصاص لمرات عدة رغـ وقوؼ 

والتقنيص باتجاىيا حتى  الفتاة واصابتيا ثـ وقوفيا
الموت بال رحمة ، مما أدى إلى توجيو رسالة مف حركة السالـ االف، المناىضة لالحتالؿ 

واالستيطاف في االراضي الفمسطينية، الى المدعي العاـ العسكري االسرائيمي، طالبتو فييا بتغيير 
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الى تيمة القتؿ المتعمد ،  البند الذي في الئحة االتياـ ضد "ر" مف استخداـ غير قانوني لمسالح
 .(ٕٛ)وافراغ رصاص رشاشو بالطفمة 

ويعد ىذا نموذج يعتمد ممارسة القتؿ واالحتالؿ واالستيطاف وفؽ لوائح مضبوطة مف القوانيف 
واألنظمة، التي تحكـ وتوحد سموؾ الجماعة المسمحة وتخضعيا لقواعد مشتركة تسعى لعدـ 

ؽ اإلنساف الغربية التي تسعى إسرائيؿ إلى البقاء تحت استفزاز الرأي العاـ العالمي وقيـ حقو 
 . (ٜٕ)مظمتيا 

 "الكود األخالقي لمجيش " في المؤسسات التعميمية : 

المحاضر في موضوع الفمسفة، البروفيسور"  آسا كاشير " ىو مف وضع "الكود األخالقي" لجيش 
، وممخص " الكود "، ىو السماح بتنفيذ عمميات قتؿ واسعة النطاؽ في كما ذكرنا سابقًا  االحتالؿ

الحروب والعمميات العسكرية التي تشنيا 
 أو تخوضيا إسرائيؿ.  

وطمب المحاضر "  آسا كاشير "  مف 
والتعميـ اإلسرائيمي السابؽ ،  وزير التربية

نفتالي بينيت، الذى تبنى الفكرة ،  منع المحاضريف في مؤسسات التعميـ العالي مف التعبير عف 
مواقؼ وآراء سياسية أثناء محاضراتيـ ، والعمؿ عمى تعميـ تطبيقو في جميع الجماعات والكميات 

 .(ٖٓ)في إسرائيؿ

يات ومنظمات يمينية بمنع أكاديمييف يسارييف مف وجاءت ىذه التوصية في أعقاب مطالبة جمع
التعبير عف آراء سياسية أو دفع أجندات سياسية خالؿ محاضراتيـ ، لمحفاظ عمى اليمينية 

                                                           
 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2004/10/13/11170.html (  دَٛب انٕطٍ :21)

 http://samanews.ps/ar وبل / اػزشاف ٚؼبنٌٕ ٔأخالهٛبد انوزم اإلعشائٛهٛخ..عهًٛبٌ أثٕ إسؽٛذ يٕهؾ عًب : (  ي25)

 11:12 - 31/11/2111: ربسٚخ انُؾش: 41(  يٕهغ ػشة 31)

 

السماح بتنفيذ عمميات قتؿ  الكود األخالقي" " 
 واسعة النطاؽ في الحروب والعمميات العسكرية
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والصقورية في تربية الطالب الذيف سيكونوا جنود جيش دولة االحتالؿ مستقباًل ، اذ ال يعقؿ أف 
 داعية لمتعايش والسالـ مع الغير . يصقؿ الجيش مف وجية نظرىـ عمى أفكار انسانية

  الجيش االسرائيمى في المنظور الدولى :

قد يكوف مف الصعب توثيؽ قيـ وأخالؽ الجيش االسرائيمى عمى المستوى الدولى ، ولكف يمكف 
الخاص بالحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة اختصار الحكـ بتقرير القاضي ريتشارد غولدستوف 

كؿ مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة لجنة تقصى حقائؽ ، ، وقد ش ٕٛٓٓفي العاـ 
ترأسيا القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد 

 . غولدستوف

وقد قاطعت دولة االحتالؿ المجنة ،وأصدرت 
 ٘ٚ٘المجنة نتائج تحقيقيا في تقرير مف 

صفحة، بات ىذا التقرير يعرؼ باسـ تقرير 
ئيؿ والذى يعد ضربة موجعة إلسرا غولدستوف

، وحاولت جاىدة لمنع تمريره عمى مجمس 
حقوؽ االنساف حيث إنو أكد في أكثر مف فقرة عمى انتياؾ جيشيا لمقانوف اإلنساني الدولي 

وارتكاب جرائـ حرب أثناء العدواف عمى قطاع غزة ، وتطرؽ التقرير إلى الحصار غير االنسانى 
غالؽ  المعابر أماـ تنقؿ الناس والبضائع مؤكدا أنو شمؿ منع دخوؿ البضائع إلى القطاع وا 

والخدمات، وفي بعض األحياف وألياـ قطع إمدادات الوقود والكيرباء عف القطاع، وأشار إلى أف 
الحصار أدى إلى تردي األوضاع االقتصادية في غزة وخمؽ حالة طارئة نتيجة إضعاؼ 

إلى عدد ضحايا قرير كما أشار الت   .قطاعات الصحة والمياه والخدمات األخرى أثناء الحرب 
العدواف اإلسرائيمي وخاصة في أوساط االبرياء والمدنييف ، وأشار التقرير إلى القصؼ اإلسرائيمي 

مدني، وقاؿ إف تصرؼ القوات المسمحة  ٓٓٚو ٓٓٙلمقر األونروا، رغـ أنو كاف ممجأ لما بيف 
حتياطات لتجنب مقتؿ اإلسرائيمية ىذا ينتيؾ متطمبات القانوف الدولي العرفي باتخاذ كؿ اال

المدنييف، كما انتقد اليجـو اإلسرائيمي عمى مستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب 
 مدني. ٖٓٓٔمدرسة تابعة لألونروا في جباليا كانت تؤوي 
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وانتقد التقرير كذلؾ استخداـ إسرائيؿ ألسمحة بعينيا مثؿ قنابؿ الفوسفور األبيض والقذائؼ 
وقاؿ إنو رغـ أف القانوف الدولي ال يجـر حتى اآلف استخداـ الفوسفور األبيض وجدت  المسمارية،

المجنة أف استخداميا في 
المناطؽ المأىولة كاف متيورا 

 بشكؿ منيجي.

وأشار التقرير إلى تقارير 
فمسطينييف وأطباء أجانب تقوؿ 
إف الجيش اإلسرائيمي استخدـ 
قنابؿ دايـ ضد المدنييف، منبيا 

خطورة ىذه القنابؿ رغـ أنيا غير محظورة في القانوف الدولي، كما أشارت إلى مزاعـ إلى 
باستخداـ الجيش لقنابؿ اليورانيـو المنضب وغير المنضب، لكف التقرير قاؿ إف المجنة لـ تواصؿ 

  تحقيقاتيا حوؿ ىذه المزاعـ.

حياة المدنية في قطاع وفي مكاف آخر أشار التقرير إلى ىجمات الجيش اإلسرائيمي عمى أسس ال 
غزة، كتدمير البنية الصناعية التحتية واإلنتاج الغذائي ومنشآت المياه ومعالجة مياه الصرؼ 

انتياكا لمقانوف الدولي العرفي، ويمكف أف  -حسب التقرير-الصحي والسكف. وىو ما يشكؿ 
يشكؿ جريمة حرب ، وطالبت دولة 
االحتالؿ في حينو االمـ المتحدة 

ر " غولدستوف "  بشطب تقري
  . (ٖٔ)الداعى الدانتيا دولياً 

المجنة التي كمفتيا مفوضية حقوؽ االنساف في االمـ المتحدة لوضع تقرير في موضوع جرائـ 
، تؤكد التقارير منذ انتيت الحرب،  ٕٗٔٓالحرب بعد الحرب األخيرة عمى قطاع غزة في اعاـ 
ة القادة، عمى قتؿ مدنييف في القتاؿ ، وحسب تتوقع االسرة الدولية مف اسرائيؿ ايضاحات ومعاقب

                                                           
 (  يٕهغ : انجضٚشح 31)

ئيؿ ، يعد ضربة موجعة إلسراغولدستوف  تقري
 وحاولت جاىدة لمنع تمريره عمى مجمس حقوؽ 
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الرواية االدنى، قتؿ في غزة اكثر مف الؼ مدني فمسطيني بنار الجيش االسرائيمي، بينيـ مئات 
 .(ٕٖ)االطفاؿ 

 مة :ــــــــــــــخات

ال تناقض بيف ما تظيره دولة االحتالؿ مف القوة المادية العسكرية والقوة الميولة لمجيش عمى كؿ 
الصعد وبيف حتمية االنتصار عمييا ، فيذا الجيش القوى ماديًا جباف معنويًا وخرب أخالقيًا ، وال 

رب يقاتؿ اال في قرى محصنة ومستوطنات مؤمنة ومف وراء جدر ، فوعى الفمسطينييف والع
وانتماءىـ لقضياىـ وعدالتيا ، واستعدادىـ لمفداء والتضحية مف أجؿ الحرية واالستقالؿ تشكؿ 
حالة مف القوة لدييـ مقابؿ حالة التوتر والحيرة فى الجانب االسرائيمى وقدرتيـ عمى امكانية حؿ 

 الصراع لصالحيـ .

ينية ، وحتمية تاريخية ، عامًا مف الحروب والصراع المستمر أؤكد أف ىناؾ حتمية د ٔٚوبعد 
مميوف عربى ،  ٓٓٗوحتى قناعة صييوينة بأف ال مستبقؿ لدولة االحتالؿ وسط ما يزيد عف 

مميوف مسمـ ، وأف كابوس الخطر وفؽ مؤتمر مستقبؿ الشعب الييودي سيبقى  ٓٓٛومميار و
قبؿ إسرائيؿ أربعة سيناريوىات تنتظر مست قائمًا ميما بمغت القوة العسكرية التى تـ ذكرىا " 

حددتيا وثيقة مؤتمر 
مستقبؿ الشعب الييودي 

مف  ٕٓٔ، بمشاركة 
زعماء الييود في العالـ 
، والذي أقيـ في القدس 
المحتمة بدعوة مف "معيد 
تخطيط سياسة الشعب 
الييودي ، وىى " 
الكابوس، االزدىار، 

                                                           
 ٔآخشٍٚ  ْشئٛم ػبيٕط - ْآسرظ  (32)
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ر مستقبؿ الدولة العبرية التآكؿ، الدفاع" معتبرًا المؤتمر أف " الكابوس" ىو أقوى سيناريو ينتظ
 وىو سيناريو بالغ في تضخيـ األخطار المحدقة بالكياف الصييوني . ٖٕٓٓبحموؿ عاـ 

وأكدت درسة صادرة عف معيد أبحاث األمف القومي اإلسرائيمي، التابع لجامعة تؿ أبيب، إف 
ولفتت  التوصؿ إلى سالـٍ مع الفمسطينييف في المستقبؿ المنظور ىو مف رابع المستحيالت،

الدراسة أيضا إلى أف التشخيص اإلستراتيجي المطروح في ىذه الدراسة ال ُيبشر بالخير لمدولة 
 العبرية، األمر الذي يعني أنيا ما زالت في وضٍع خطير.

و بالرجوع إلى التقارير اإلخبارية الواردة مف الواليات المتحدة األمريكية الداعـ الرئيسي لمكياف 
الييود االعتراؼ بالقدس عاصمة أبدية موحده لكيانو ، وضـ الجوالف  الصييوني والذى منح

والوعد باعتراؼ ضـ الضفة الغربية لمكياف ، وصفقة القرف ومؤتمر البحريف وغيره ، إال أف  ست 
عشرة مؤسسة بحث أمريكية تبمغ ميزانيتيا اإلجمالية سبعيف بميوف دوالر أصدرت بحثًا تحميميًا 

، وقاؿ التقرير ضمف حقائؽ مستجدة ،أف الحكومة األمريكية لف تكوف صفحة  ٕٛمشتركًا في 
قادرة عمى استمرار دعـ إسرائيؿ عسكريًا وماليًا بنفس الزخـ ضد رغبات وتوجيات البالييف في 

دولة إسالمية اقترح التقرير أف  ٚ٘الدوؿ المجاورة إلسرائيؿ ، وألجؿ إنشاء عالقات طبيعية بيف 
يكية لمصالح شعبيا وتوقؼ الدعـ السخي عف إسرائيؿ. والمثير لالنتباه تنصاع الحكومة األمر 

الممتع في ذلؾ أنو ال ىنري كيسنجر وال الست عشرة مف مؤسسات البحث والفكر المؤلفوف ليذا 
 التقرير لـ يبدوا أي إشارة إلى أنيـ سوؼ ينعوف إسرائيؿ أو يندبوف حظيا أو يأسفوف لمصيرىا.
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حرؾ الذي تقوـ بو جماعات ييودية ال ترى في إسرائيؿ إال لعنة مف اهلل.. وال وكاف الفتًا جدًا الت
يروف في قياـ "دولة إسرائيؿ" إال مخالفة صريحة لنصوص التوراة... ومف تمؾ الجماعات التى 
ظمت عمى عدائيا إلسرائيؿ باعتبارىا مشروعا صييونيا ال يمثؿ التراث الييودي أو التعاليـ 

 ناطوري كارتا( .الييودية جماعة )

بعنواف )عبء النزاع اإلسرائيمي ػ الفمسطيني(، ومحررىا ىو « إدفا»دراسة ثانية صادرة عف مركز 
البروفيسور )شمومو سيبريسكي(، وىي تتناوؿ عبء النزاع في أحد عشر مجاال اقتصاديا 

والمقارنات مع  واجتماعيا وعسكريا، وتتحدث عف أعباء النزاع بالوقائع واألرقاـ والنسب المئوية
 أزماف إسرائيمية سابقة .

تقوؿ الدراسة إف النزاع مع الفمسطينييف أشبو بحجر الرحى عمى عنؽ إسرائيؿ، فيو: يقوض 
نموىا االقتصادي، ويثقؿ كاىؿ ميزانيتيا، ويحد مف تطورىا االجتماعي، ويضر بمكانتيا الدولية، 

بؿ وجودىا كدولة قومية ييودية. وتقر ويستنزؼ جيشيا، وييدد ساحتيا السياسية، وييدد مستق
الدراسة بأف إسرائيؿ تدفع ثمنا باىظا جراء استمرار النزاع، وجراء التمكؤ في تطبيؽ حؿ يستند 

 إلى تقسيـ عادؿ ومتفؽ عميو.

ورسـ الشاعر اإلسرائيمي المعروؼ ناتاف زاخ، صورة قاتمة لواقع ومستقبؿ إسرائيؿ خالؿ عاـ 
اليوية المشتركة وتحوليا إلى حطاـ ستحتاج إعادة جمعو إلى مئات ، مشيرا إلى "تأكؿ ٕٕٔٓ

السنيف ... حتى الجيش الذي اعتبر أكثر قاعدة موحدة يتشظى، مثؿ غيره مف المشتركات 
األخرى والمجتمع اإلسرائيمي يتحوؿ 

 إلى شظايا متكسرة". 

وقاؿ زاخ في خاتمة قراءتو لمستقبؿ 
 إسرائيؿ إنو "ال يعتقد أف إسرائيؿ

ستصمد طويال"، بينما لخص روف 
بف يشاي محمؿ الشؤوف العسكرية 

في صحيفة يديعوت 
 بأف وضع اسرائيؿ األمنى  يزداد سوءا بكؿ ما يتعمؽ بأمف إسرائيؿ" ٕٔٔٓأحرونوت
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فكؿ ىذه العناويف المتعمقة بيواجس الوجود والمصير والمستقبؿ التي أخذت تتفاعؿ عمى األجندة 
نما ىي حقيقية، الصييونية والييودية ب قوة متزايدة، ليس فييا مبالغة أو تيويؿ أو تزييؼ ، وا 

فألوؿ مرة في تاريخيا لـ تعد تمؾ الدولة العبرية محاطة بذلؾ الجدار الفوالذي الذي ال يخترؽ وال 
يتحطـ، كما لـ تعد القيادات والمؤسسة األمنية اإلسرائيمية التي قادت حروب "إسرائيؿ" عمى مدى 

 ماضية تحظى بثقة اإلسرائيمييف.العقود ال

كما أف زواؿ اسرائيؿ حتمية قرآنية وحتمية تاريخية وصدؽ اهلل العظيـ الذى قاؿ" َفِإَذا َجاَء َوْعُد 
َؿ َمرٍَّة َوِلُيتَبُِّروا َما َعَمْوا تَتْ  ـْ َوِلَيْدُخُموا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُموُه َأوَّ  ا " ِبيرً اآْلِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَىُك

 مصادر الدراسة  :

 https://www.aljazeera.netالجزيرة : 

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/02/09/1215874.htmlدنيا الوطف : 

 صحيفة معاريؼ العبرية

 صحيفة ىارتس العبرية 

 صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية 

 https://paltoday.ps/arفمسطيف اليـو : 

  http://samanews.ps/arمقاؿ / اعتراؼ يعالوف وأخالقيات القتؿ اإلسرائيمية..سميماف أبو إرشيد نوقغ سما :  

 http://samanews.ps/arمقاؿ / اعتراؼ يعالوف وأخالقيات القتؿ اإلسرائيمية..سميماف أبو إرشيد نوقغ سما :  

 https://www.arab48.com:  ٛٗمقاؿ : نواؼ الزرو ، موقع عرب 

 http://alasra.ps/arمركز األسرى لمدراسات: 

 https://www.arab48.com: ٛٗموقع عرب 

  https://ar.wikipedia.orgويكبيديا : 



26 
 

 بطاقة تعريف بالكاتب | 

 الدكتور رأفت خميؿ عطية حمدونة

 

 

 ٜٓٚٔ/ٛ/ٛمواليد : مخيـ جباليا  -

غالؽ جزء مف  ٘ٔنضالية وُحكـ عميو بالسجف لمدة  ـ عمى خمفية  ٜٜٓٔاالعتقاؿ : في العاـ   - عاـ وا 
بيتو ، أمضى فترة اعتقالو في سجوف عدة منيا " عزؿ الرممة ، عسقالف ، نفحة ، بئر السبع ، ىداريـ ، 

 بعد قضاء كامؿ محكوميتو . ٕ٘ٓٓريمونيـ ، جمبوع "  وتـ تحريره في 

 مؤىالت تعميمية :

( وشيادة  ٕ٘ٓٓعاـ  -اجتماع وعمـو انسانية ) الجامعة المفتوحة في اسرائيؿ بكالريوس : عمـ          -
 . ٕٔٓٓامتياز عاـ 

ماجستير : دراسات اقميمية تخصص دراسات اسرائيمية مف جامعة القدس " أبو ديس " ، بامتياز           -
 . ٕٛٓٓ% " عاـ ٜ.ٜٓ

بحوث والدراسات العربية بالقاىرة مع مرتبة الشرؼ دكتوراة : فى " العمـو السياسية " مف معيد ال         -
برسالة تحت عنواف الجوانب اإلبداعية في تاريخ الحركة  ٕٙٔٓاألولى مع توصية بالطباعة في العاـ 

 الوطنية الفمسطينية األسيرة .

ة ماجستير ميني : تدريب وتنمية بشرية بتقدير ممتاز مف البرنامج المشترؾ بيف األكاديمي         -
 الدولية وبوليتكنيؾ المستقبؿ التطبيقي .
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 خبرات سابقة :

 محاضر جامعى غير متفرغ .         -

 مدرب محترؼ ممارس معتمد في التنمية البشرية مف المركز العالمي الكندي .         -

 مدرب في مجاؿ الصحافة والمغة العبرية واالعالـ االسرائيمى .         -

 لصحفييف والدولييف ، وعضو اتحاد الكتاب واألدباء الفمسطينييف .عضو نقابة ا        -

مف اصدارات وزارة االعالـ الفمسطينى ، كتاب  –مف مؤلفاتو " الجوانب االبداعية لألسرى الفمسطينييف 
عاشؽ  -االدارة والتنظيـ لمحركة األسيرة الصادر عف ىيئة شؤوف األسرى والمحرريف ، ونجـو فوؽ الجبيف 

صرخة  -لف يموت الحمـ  -قمبي والمخيـ  -ما بيف السجف والمنفى حتى الشيادة  -الشتات  -ف مف جني
 ية .مف أعماؽ الذاكرة " ، محاضر غير متفرغ فى الجامعات الفمسطين

 

 حـــــقـــــوق الـــــطبــــــع مــــــحـــفـوظـــة

  مركز األسرى لمدراسات واألبحاث اإلسرائيمية
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