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  يف االحتياط إسرائيليينعريضة جلنود وضباط 
  الفلسطينية احملتلة األراضييرفضون اخلدمة يف  

  ].2002يناير /أواخر كانون الثاين[ 
  

  
  ممـــن تربـــوا علـــى  اإلســـرائيلينحـــن ضـــباط وجنـــود احتيـــاطيون يف الوحـــدات القتاليـــة يف جـــيش الـــدفاع

  ب إسرائيل ودولة إسرائيل،مبادئ الصهيونية، وعلى التضحية والعطاء من أجل شع
  يف تنفيذ أية مهمة، سواء كانت صعبة أو سهلة، من  األوائلمن خدمنا دائماً يف اخلط األمامي، وكنا من

  أجل الدفاع عن دولة إسرائيل وتعزيز قوتها،
  طويلــة كـل عــام، علـى الــرغم مــن  ألســابيعنحـن ضــباط وجنـود يف الوحــدات القتاليــة نخـدم دولــة إسـرائيل

وتلقينـا أوامـر وتعليمـات ال  ]الفلسـطينية[االحتياطية يف كـل أنحـاء املنـاطق  اخلدمةمن الشخصي الباهظ، كنا يف الث
  عالقة لها بأمن الدولة، وغرضها الوحيد إدامة السيطرة على الشعب الفلسطيني،

 نا كيــف نحــن مــن رأينــا بأعيننــا الــثمن الــدموي الــذي يجبيــه االحــتالل علــى جــانبي املتــراس، مــن أحسســ
تدمر األوامر التي تلقيناها هناك كل القيم التي تشرّبناها يف هذا البلـد، مـن نـدرك اليـوم أن ثمـن االحـتالل هـو فقـدان 

  بكامله، اإلسرائيلياجملتمع  وإفساد اإلسرائيليجليش الدفاع  اإلنسانيةالصورة 
    يف نهاية املطاف، اإلخالءمن نعلم أن املناطق ليست إسرائيل، وأن مصير جميع املستوطنات هو  
    لن نواصل القتال يف حرب سالمة املستوطنات أننانحن نعلن بهذا.  
 بهدف السيطرة على شعب بكامله وطرده وجتويعه وإذالله األخضرن نواصل القتال عبر اخلط ل.  
  عـن دولـة يف كـل مهمـة تخـدم الـدفاع  اإلسـرائيليسنواصـل اخلدمـة يف جـيش الـدفاع  أننانحن نعلن بهذا

  .إسرائيل
   إن مهمة االحتالل والقمع ال تخدم هذا الهدف ـ ونحن لن نشارك فيها. 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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