من هي «وحدة قصاصي
األثر» التي عثرت على
العارضة والزبيدي؟

«يوم الغفران» بين األمس
واليوم ..هل التاريخ
يعيد نفسه؟

صــــفـــــحـــ ( )2ـــــــة

صــــفـــــحـــ ( )4ـــــــة

ملحق أسبوعي يوزع الكترونيًا يصدر عن
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كلمة في البـدايـة

ّ
حتمية؟
إسرائيل وإيران ..هل المواجهة
بقلم :أنطوان شلحت

فلسطينية وطفلها يقفان إلى جانب نافذة مركز توزيع مساعدات تابع لـ «األونروا» في مدينة غزة يوم  16الجاري.

(أ.ف.ب)

خطة «االقتصاد مقابل األمن» في غزة ..هل تمأل فراغ غياب حل سياسي؟
كتب عصمت منصور:
ع���رض وزير الخارجية اإلس���رائيلي ،رئيس الحكوم���ة باإلنابة يائير
لبيد ،في المؤتمر الس���نوي لمركز السياس���ات ضد اإلرهاب الذي عقد
ف���ي جامعة «رايخمان» يوم األحد  12أيل���ول  ،2021خطة أعدتها وزارة
الخارجية اإلس���رائيلية ،ته���دف إلى إيجاد حل «طوي���ل األمد وأكثر
واقعي���ة» لحالة عدم االس���تقرار وجوالت التصعيد العس���كرية التي
تندلع بوتيرة متكررة بين إسرائيل وقطاع غزة.
ش���دد لبيد في كلمته التي عرض فيه���ا خطته ،على أن هذه الخطة
الت���ي تتكون م���ن مرحلتين ،تعتبر رؤي���ة أكثر واقعي���ة من مقاربة
«اإلعم���ار مقابل تجريد القطاع من الس�ل�اح» التي س���ادت حتى اآلن،
وأنها تأخذ باالعتبار ،وتنبع أصال ،من عدم نضج الش���روط فلس���طينيا
وإسرائيليا التي تمكن الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي من التوصل
إلى اتفاق سالم شامل ،قائم على أساس االنفصال عن الفلسطينيين،
على قاعدة حل الدولتين« ،إال أنها ستخلق الظروف المناسبة من أجل
الوص���ول إلى هذا الحل» على قاعدة إضع���اف حركة حماس «التي لن
ندير حوارا معها وال نعترف بها» وتعزيز دور الس���لطة الفلسطينية
كونها «العنوان الذي يمكننا التعامل معه».
تم عرض الخطة التي ما زالت مجرد مقترح أولي ،قد تتبناه الحكومة
اإلس���رائيلية ،إذا م���ا القت ترحيبا واس���عا واس���تجابة م���ن األطراف
المختلف���ة عربيا ودولي���ا ،والتي لم تعرض على الطرف الفلس���طيني
حتى اآلن ،على عدة جهات دولية مؤثرة ،وفق ما صرح به لبيد ،أهمها
وزير الخارجية األميركي ،ووزير الخارجية الروسي ،واالتحاد األوروبي،
ودول خليجي���ة وإقليمي���ة أخرى ،كما أن ش���ريكيه الرئيس���يين في
الحكوم���ة ،وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الحكومة نفتالي بينيت،
أبديا موافقتهما المبدئية عليه���ا ،وهو ما يزيد من حظوظها ودرجة
الجدية التي تؤخذ بها ،األمر الذي يؤهلها ألن تتحول إلى ركن أساس
في السياسة الرسمية اإلسرائيلية ،لملء فراغ عدم وجود استراتيجيا
واضح���ة للتعامل مع مل���ف قطاع غزة ووقوف إس���رائيل أمام خيارين
اثنين منذ االنس���حاب من قطاع غزة في العام  2005وهما :اس���تمرار
جوالت القتال المتكررة أو إعادة احتالل القطاع.

مراحل الخطة
تتك���ون خطة «االقتصاد مقاب���ل األمن» من مرحلتين أساس���يتين،
تكمل إحداهما األخرى بش���كل عضوي ،حيث تعتب���ر المرحلة األولى
مرحلة إعادة اإلعمار اإلنساني والمدني الذي يطال الجوانب األساسية
جدا واإلنس���انية الملح���ة ،مثل الكهرباء والغاز وتحلية مياه الش���رب
والمنظومة الصحية والسكن والمواصالت.
ودور المجتم���ع الدول���ي في هذه المرحلة هو ف���ي الرقابة على أداء
حرك���ة حماس من خ�ل�ال منظوم���ة اقتصادية دولي���ة تتولى مهمة
اإلش���راف على تنفيذ المش���اريع ،وضمان عدم استغالل هذه الموارد
في تعاظم قوتها ،وهذه المنظومة س���تعتبر ش���رطا أساسيا النطالق
المرحلة األولى التي س���تعتبر حجر األساس الذي تبنى عليه الخطوة
التالية.
والمرحلة األولى من الخطة التي س���تطبق بش���كل متدرج ستتوقف
في حال تم خرقها من قبل حماس وهذا س���يقابل برد شديد عسكريا،
كما أنها ستس���ير وفق مبدأ كان وضعه بينيت بأن «الهدوء سيجعلنا
نقدم أكثر».
يشدد لبيد في خطته على أنه ،حتى لو ساد الهدوء ،والتزمت حركة
حماس بالشروط وآليات الرقابة ،فإن إسرائيل ستبقي في يدها قابس
تش���غيل الكهرباء والماء ،وعلى أن السلطة الفلسطينية ستكون جزءا
فاعال في تنفيذ المش���اريع وهي التي س���تقود وتدي���ر معبر كرم أبو
سالم في حال افتتاحه ،كما أن مصر ستشرف على معبر رفح البري.
س���تدمج المرحلة الثاني���ة واألكثر جدية وفق الخط���ة في قرار أممي
يصدر عن مجلس األمن الدولي ،كونها س���توضح أكث���ر معالم القطاع،
وستشمل مشاريع استراتيجية مثل بناء الميناء الصناعي قبالة شاطئ

غزة ،وش���بكة مواصالت تربط الضف���ة الغربية بالقطاع ،واس���تثمارات
دولية ،ومشاريع مشتركة بين مصر والسلطة وإسرائيل ومناطق صناعية
بالقرب من حاجز إيرز ،وهي مش���اريع س���تتولى الدول المانحة والبنك
الدولي والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ودول خليجية تمويلها.

أهداف الخطة
ال يت���رك عنوان الخط���ة العري���ض «االقتصاد مقاب���ل األمن» مجاال
لالجتهاد بأن مراميه���ا النهائية ال تطال الجوانب السياس���ية التي
يبحث عنها الطرف الفلس���طيني ويضعها هدفا أساس���يا من وراء أي
عملية تفاوض أو تعاون مع إسرائيل ،وهذا إلى جانب اشتراط موافقة
حماس عليها يصيب حظوظها في النجاح في مقتل ،ويجعل مصيرها
مشابها لمصير غيرها من المبادرات التي ركنت على الرف ولم تدخل
حيز التنفيذ.
م���ع ذلك ،يهدف يائير لبيد ،ومن خلفه الحكومة اإلس���رائيلية ،إلى
تحقيق عدة أهداف استراتيجية ،داخلية وخارجية ،من وراء طرح هذه
الخطة ،التي تأتي وفق اعتراف لبيد نفسه أثناء عرضها ،في ظل عدم
وجود خطة أخرى ،وعدم تجريب وضع خطة شاملة على الطاولة ،وحصر
أف���ق التفكير بين خيارين« :اس���تمرار جوالت القت���ال المتكررة التي
تس���اهم في تآكل قوة الردع اإلس���رائيلية ،وتراجع شرعية الهجمات
اإلس���رائيلية على القط���اع» ،أو إعادة احتالل القط���اع «وهو ما يعتبر
منافيا للمصالح الوطنية االسرائيلية».
رغ���م أن لبيد يعترف أن خطته «ليس كامل���ة وال مثالية» إال أنها قد
تحقق إلسرائيل أهدافا بعيدة المدى.
ويمك���ن تلخيص هذه األهداف والمكاس���ب التي يرم���ي لبيد إلى
تحقيقه���ا من وراء خطته ،كم���ا وردت في خطابه والش���روحات التي
قدمها حولها أمام مركز السياسات ضد اإلرهاب ،بما يلي:
أوال :انع���دام البدائ���ل العملية لحل أزمة غزة (س���وى الحرب وإعادة
االحت�ل�ال أو بقاء الحال���ة على ما ه���ي عليه) مع عدم توفر الش���روط
لمفاوضات سياس���ية ،يتطلب تقوية السلطة وإضعاف حركة حماس،
لخلق ظروف مناسبة مستقبال ،وهذا يمكن للخطة أن تساهم به.
ثاني���ا :إضفاء ش���رعية (وصفه���ا بالدراماتيكية) عل���ى أي تصعيد
عسكري مستقبلي ضد حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة.
ثالثا :تركيز الجهد والموارد اإلسرائيلية في مواجهة خطر المشروع
النووي االيراني وتطلعاتها لبناء قوة إقليمية في المنطقة.
رابع���ا :وق���ف حالة االس���تنزاف االقتصادية واألمني���ة التي ترهق
اقتصاد إسرائيل.
إلى جانب ه���ذه األهداف المعلنة التي يرم���ي لبيد إلى تحقيقها،
هناك أه���داف أخرى داخلي���ة وحزبية مبطنة وغير مص���رح بها ،في
صلبها س���عي لبيد إلى تعزيز زعامته وتحس���ين عالقت���ه مع اإلدارة
األميركية ومع توجهاتها.
واقعية الخطة
ح���اول الباحث في معهد أبحاث األمن القومي اإلس���رائيلي ،يوحنان
تسوريف أن يستقرئ مدى واقعية تطبيق خطة يائير لبيد وحظوظها
من النجاح ليخلص إلى أن الخطة متعددة السنوات ،التي تستند إلى
مبدأ «االقتصاد مقابل األمن» ،ليس���ت جديدة وأنها س���بق أن طرحت
في العام  ،2009وأنها تتقاطع مع خطة ترامب التي أطلق عليها اس���م
«صفقة القرن» وكالهما فشلتا فشال ذريعا.
من األس���ئلة المهمة الت���ي يثيرها الباحث ،ع���دا عن موقف رئيس
الحكوم���ة نفتالي بينيت ،ووزير الدفاع بيني غانتس ،اللذين لم يعلنا
موافقتهم���ا العلنية عليها (رغ���م إعالن لبيد أن���ه عرضها عليهما)،
يتعل���ق بالس���لطة الفلس���طينية ،وإن كانت قد اطلع���ت على الخطة،
خاص���ة وأن الرئيس محمود عباس يتبنى مبدأ يرفض فيه أي عملية ال
تتضمن مركبا سياس���يا وينظر إلى هذه األفكار على أنها تهدف إلى
تحويل الحلول المؤقتة إلى حلول دائمة.
يتعلق الس���ؤال التالي بحركة حماس «التي س���تنظر إلى أي عملية

إعمار على أنها ش���يء إيجابي ،طالما أنها ال تمس ذراعها العس���كري
وقدراتها القتالية».
يوصي الباحث بعدم التعويل كثيرا على الخطة ،وبدل ذلك االلتفات
أكثر إلى تعزيز حالة االستقرار مع غزة من خالل الوساطة المصرية مع
حماس واستغالل حاجتها إلى إعادة االعمار.
ينظ���ر محلل القناة  13للش���ؤون العس���كرية ،ألون ب���ن دافيد إلى
الخطة بصورة مغايرة ،إذ يعتبر في مقالة نش���رها على موقع صحيفة
«معاريف» ي���وم  2021/9/19أن الخطة «الت���ي يمكن خوض جدل حول
واقعيتها واألس���س التي قام���ت عليها» تعتبر «الم���رة األولى التي
تحاول اس���رائيل فيها أن تقدم بديال للحالة الس���ائدة في غزة» ،ومن
خاللها «تعرض جزرة بدل العصا التي تس���تخدمها كل أسبوع» وهي
جاءت لتقطع الطريق على «االعتماد على خيارين س���يئين» وسلس���لة
ال نهائي���ة من الردود والجوالت التصعيدية «التي جربت دون توقف»
والتي اقتنع نتنياهو نفس���ه «أنها (أي الحلول العس���كرية) ال تشكل
بديال» ولكنه تبنى خيار تدفق األموال القطرية وتس���كين المش���كلة
بدل عالجها.
يمتحن بن دافيد متخذ القرار االسرائيلي في مسألة الجنود األسرى
لدى حماس ،والتي يعتبرها العقبة األساسية التي تحول دون التقدم
في مسألة إعادة إعمار غزة ،وقد تكون العقبة الرئيسة أمام خطة لبيد،
ما لم «ينضج رئيس الحكومة» ويتبنى سياس���ة «ت���رى الهدوء بعيد
المدى أهم من عودة الجنود» طالما أنه يرفض عقد صفقة يطلق فيها
سراح مئات األسرى الفلسطينيين.
بن دافيد وإذ ينظر بإيجابية لطرح الخطة ،إال أنه يشكك في قدرتها
على ما يصفه بأنه «زرع ش���رخ بين س���كان القطاع وحركة حماس ،بما
يمكن من عودة الس���لطة لحكم القط���اع» معتبرا أن ال مكان لمثل هذا
االفتراض في ظل الواقع الذي خلقته حماس ونش���أت فيه في القطاع،
ليخلص إلى أن مجرد طرح الخطة «ستكسبنا شرعية دولية».
تجدر اإلش���ارة إلى أن وزير المواصالت االسرائيلي األسبق يسرائيل
كات���س (الليكود) عرض في الع���ام  ،2016خطة ش���بيهة بخطة لبيد
الحالية ،أطلق عليها اس���م « الميناء الصناعي» تهدف إلى بناء ميناء
صناعي يبعد عن شاطئ غزة خمسة كيلومترات بمساحة  8.5كيلومتر
مربع ،يتم وصله بجسر طوله  4.5كيلومتر تتخلله محطة فحص أمنية
تتحكم بها إس���رائيل ،بتكلفة خمسة مليارات دوالر ،الهدف منه ربط
غ���زة بالعالم ،وحل الضائقة اإلنس���انية التي تعيش���ها .الخطة القت
في حينه صدى دوليا وحظيت باهتمام إعالمي عالمي ،إال أن الس���لطة
الفلسطينية قابلتها بكثير من الشكوك والتوجس.
بخالف خطة يائير لبيد التي تش���دد على الدور المحوري للس���لطة
الفلس���طينية فيه���ا ،وأنها هي العن���وان للتعامل م���ع كافة قضايا
القطاع ،وأن الش���ق الثاني من الخطة سيضمن خطوط تواصل مباشرة
م���ع الضفة ،ركزت خطة كات���س ،وبإيحاء من سياس���ة نتنياهو التي
س���عت إلى تعميق االنقس���ام وحالة الفصل بين الضف���ة وغزة ،على
فتح غزة أمام العالم وعدم إش���راك الس���لطة الفلسطينية ،بل والعمل
على إقصائها ،وخلق قطيعة ش���به تامة بين الضفة وغزة ،وهو ما قاد
في النهاية ،إل���ى جانب عدم تبني رئي���س الحكومة في ذلك الوقت
بنيامين نتنياهو للخطة ،إلى وأدها في مهدها.
يتضح من خالل دراسة هذه النماذج من الخطط ،التي شكلت محاوالت
يتيمة ،جربت فيها إس���رائيل أن تعرض مقاربات (غير عسكرية) لحل
األزمة اإلنس���انية واألمنية في قطاع غزة ،به���دف معالجة والتعامل
مع واقع نش���أ بفعل عملية انفص���ال أحادية عن غ���زة أنهت الوجود
اإلس���رائيلي المادي والمباش���ر ،لكنها أبقت الس���يطرة االسرائيلية
وعملية التحكم بالقطاع على حالها ،أن القاس���م المشترك بينها أنها
لم ُت ّ
قدم بشكل كامل ونهائي من خالل تبني الحكومة ورئيسها لها،
كما أنها صيغت بش���كل أحادي وخلت من البعد السياسي ،وانحصرت
في المستوى التكتيكي فقط ،في ظل حالة من عدم الثقة ،ودون إبداء
أي اس���تعداد للتخلي عن مبدأ الس���يطرة عن بعد والتحكم في مصير
القطاع.

عاد االنش���غال بالملف الن���ووي اإليراني إلى صدارة ج���دول األعمال في
ستجدات كثيرة ،يظل في مقدمها ّ
ّ
تبدل الحكم ،بتزامن
إس���رائيل في ظل ُم
ّ
ما ،في كل من الواليات المتحدة وإيران وإس���رائيل ،وما أتاحه تبدل اإلدارة
األميركية م���ن إمكان العودة إلى االتفاق مع إي���ران والذي أبرم العام 2015
وعارضته إس���رائيل ومارس���ت ضغطًا كبيرًا على الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب من أجل االنس���حاب منه من جهة ،ولركل مس���ار المفاوضات
والعودة إلى نظام فرض العقوبات على نظام طهران ،من جهة أخرى.
غير أن االنش���غال بالملف اإليراني من ناحية إس���رائيل هذه المرة يأتي
أيض���ًا على خلفية تقارير متطابقة تش���ير إلى أن إيران حققت تقدمًا كبيرًا
في مش���روعها النووي إلى ناحية االقتراب م���ن أن تصبح دولة عتبة نووية،
ُ
وعندها فإن المس���افة بينها وبين امتالك قنبلة نووية تمسي قصيرة جدًا.
ً
كم���ا ذكرت صحيف���ة «نيويورك تايمز» ،قب���ل أيام ،نقال ع���ن تقرير لخبراء
ثق���ة ،أن إيران أصبحت قادرة خالل فترة ش���هر واحد تقريبًا على امتالك ما
يكفي من المواد لتزويد س�ل�اح نووي واحد بالوقود .ووفقًا للتقرير نفس���ه،
بإمكان إي���ران إنتاج وقود الس�ل�اح الثاني في أقل من ثالثة أش���هر ،ووقود
الس�ل�اح الثالث في أقل من خمسة أشهر .ولكن بالرغم من ذلك فإن تصنيع
رأس حربي حقيق���ي ،أي رأس يمكن أن يصلح للتركيب على صاروخ إيراني،
سيستغرق وقتًا أطول بكثير .وال ُب ّد من أن نشير إلى أن مثل هذه التقديرات
صدرت أيضًا في الماضي عن كل من وزيري الدفاع والخارجية اإلسرائيليين
بيني غانتس ويائير لبيد ،ووزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،وكذلك
عن رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي.
المالحظ أنه حتى بين الذين يتحفظون من مس���لك ُ
من ُ
الحكم اإلسرائيلي
الس���ابق حيال الواليات المتحدة ،والقصد المس���لك الذي اتس���م بقدر من
ّ
التحدي والخروج علنًا ضد سياس���تها الخارجي���ة ،وبين الذين يؤيدون هذا
ّ
المس���لك ويحثون عليه ،ثمة قاسم مش���ترك بأن إسرائيل ال يمكنها في ما
يتعل���ق بالبرنامج النووي اإليراني أن تقبل بم���ا تقبل به الواليات المتحدة.
وعلى س���بيل المثال هناك بين الخبراء اإلس���رائيليين األمنيين من يعتقد
أن الواليات المتح���دة يمكن أن تتعايش مع إيران كدولة عتبة نووية بينما
إسرائيل ال يمكنها ذلك ألسباب ش���تى ،أهمها أن ذلك يعني اقترابها من
ّ
امتالك سالح نووي ،كما أن من شأن أمر كهذا أن ّ
يسرع سباق التسلح النووي
ّ
في منطقة الش���رق األوس���ط ،ما قد يؤثر في خلخلة صورة إسرائيل القوية،
كدولة تنفرد بامتالك مثل هذا السالح.
وطبع���ًا يندر أن تعثر بين مختلف ألوان الطيف السياس���ي اإلس���رائيلي
عل���ى من يعترض على التقييم بأن إيران تتعاظم من يوم إلى آخر كتهديد
مركزي لألمن القومي اإلس���رائيلي ،وأنه إلى جانب مش���روعها النووي فهي
ّ
تصع���د ،من خالل من ُينعتون بأنهم «فروعها» في لبنان وس���ورية والعراق
واليمن وكذلك قطاع غزة ،التهديد الباليس���تي ،وخصوصًا للبنية التحتية
المدنية واالس���تراتيجية إلس���رائيل .وهو تهديد متنوع ويتضمن عشرات
آالف الصواري���خ ،وثمة س���عي إلنتاج صواري���خ ذات قدرة إصاب���ة دقيقة،
وطائرات ُمسيرة من دون طيار مسلحة وغيرها.
إن الصورة العامة المرتسمة حتى اآلن في هذا الصدد تشي بما يلي:
ً
أوال ،م���ا زالت ماثلة في األذهان ّ
ترددات أص���داء تصريحات رئيس هيئة
األركان العامة للجيش اإلس���رائيلي كوخافي خالل مش���اركته في المؤتمر
الس���نوي لـ»معهد أبحاث األمن القوم���ي» الذي عقد في جامعة تل أبيب في
أواخ���ر كانون الثان���ي الفائت ،وذكر فيها أنه أص���در تعليمات إلى الجيش
اإلس���رائيلي بإعداد بعض الخطط العمالنية لمواجهة ما وصفه بأنه امتالك
إي���ران كمية م���ن اليورانيوم المخصب تخرق ما هو مس���موح به ،وتطويرها
أجه���زة طرد مركزي تتي���ح لها إمكان تطوير قنبل���ة نووية في غضون عدة
أش���هر بل وحتى عدة أسابيعّ ،
وشدد على أنه يجري العمل من أجل إعدادها
بسرعة .واعتبر كوخافي أن أي رفع للضغوط األميركية المفروضة على إيران
سيسمح لها بتطوير قنبلة ،وأن أي عودة إلى االتفاق النووي ستكون بمثابة
خطأ فادح.
ثاني���ًا ،تتصادى م���ع هذه ّ
الترددات تقديرات إس���رائيلية ،ال ّ
س���يما من
جان���ب جهات معدودة على أنصار ُ
الحكم الس���ابق ،تقول إنه بالنس���بة إلى
الوالي���ات المتحدة ،فإن عج���ز إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إزاء س���يطرة
حركة «طالبان» على أفغانس���تان يضع عالمة س���ؤال كبيرة على أدائها في
مقابل إيران اآلن .وهذه الجهات نفس���ها تشير إلى أنه طبقًا للتقارير التي
ُ
تنش���ر في وس���ائل اإلعالم ،تستعد إس���رائيل لتنفيذ عملية عسكرية ضد
البرنام���ج النووي اإليراني ،لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت س���تعتمد
هذا المس���ار فعليًا ،وال س���يما إزاء حقيقة وجود حكومة إسرائيلية جديدة
تطمح إلى تعزيز التنسيق مع إدارة بايدن.
ال ُب ّد من أن نش���ير أيضًا إلى أن وضع عالمة اس���تفهام حول أداء واشنطن
ً
في مقابل إيران ال يقتصر على أنصار ُ
الحكم السابق ،ففضال عن هؤالء هناك
الكثير من المصادر اإلس���رائيلية التي تؤك���د أنه من تحليل أقوال الرئيس
األميركي ووزير خارجيته ومستش���اره لشؤون األمن القومي ،يمكن فهم أن
الطريق لكي تش���مر الواليات المتحدة عن ساعدها بصورة نشطة ضد إيران
ّ
ما زالت طويلة ،لكون سلم أولوياتها االستراتيجي مختلفًا ،ويقف في رأسه
حاليًا مواجهة فيروس كورونا والوضع االقتصادي والصين.
يبقى الس���ؤال المطروح :هل ستقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد إيران
في ظل وجود حكومة تسعى للتنس���يق مع اإلدارة األميركية ،ومن الصعب
يلمح إلى أنه في حال ّ
أن تدي���ر لها ظه���ر المجن؟ وثمة من ّ
ش���ن مثل هذه
العملية هناك احتم���ال كبير بأن تكون حازت على ضوء أخضر أميركي ،في
ضوء عودة العالقات بين الدولتين إلى مجراها الطبيعي.
وللعل���م أخيرًا ،كوخافي طلب تحضير خط���ط عمالنية لمواجهة إيران في
مطلع العام الحالي ،ولكن في واق���ع األمر ،ومثلما تؤكد أوراق «معهد أبحاث
األم���ن القومي» ،فإن���ه اعتبارًا من العام  2009جرى تعزيز قدرات إس���رائيل
وجهوزيتها ّ
لشن هجوم عسكري ضد إيران ،كما جرى إطالق جهد دبلوماسي
كثيف في المحافل الدولية.
ومنذ ذلك الحين ،تقوم االس���تراتيجيا اإلسرائيلية على ثالث ركائز هي،
وفقًا للمعهد نفسه:
ً
أوال ،اإلجراءات الس���رية ،وذلك اس���تمرارًا لالس���تراتيجيا الس���ابقة التي
ّ
المتط���ور للقدرات االس���تخباراتية ،بدرجة أقل
اعتمدت على االس���تخدام
َ
بكثير مما على الركيزت ْين الدبلوماسية والعسكرية.
ثانيًا ،جهد دبلوماس���ي مس���تقل عاقد العزم ،جعل إس���رائيل في موقع
ّ
متطرف مقارنة بموقف القوى الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة.
ّ
ثالثًا ،خيار عس���كري مس���تقل ملموس ،الغاية منه ردع تقدم المش���روع
النووي اإليراني وتشكيل رافعة للدفع قدمًا بالجهود الدبلوماسية ،أو اتخاذ
ّ
تنفذ بس���رعة من دون ّ
تورط الوالي���ات المتحدة ،وذلك في حال
قرار بضربة
عدم وجود بديل آخر.

2

الثالثاء  2021/9/21الموافق  14صفر 1443هـ العدد  508السنة التاسعة عشرة

البحث عن األسرى ُ
المتحررين في محيط الناصرة.

(إ.ب.أ)

من هي «وحدة قصاصي األثر» التي عثرت على العارضة والزبيدي
كتب وليد حباس:
بعد أن تجندت معظم األجهزة األمنية واالستخباراتية
اإلسرائيلية في مطاردة األس���رى الفلسطينيين الستة،
وتم فتح غرفة عمليات تضم أجهزة الش���اباك ،الجيش،
الشرطة ،المستعربين ،ووحدات نخبة في هيئة األركان،
وبع���د أن اس���تعانت هذه األجه���زة بطائرات ُمس���يرة،
وتكنولوجيات التنصت والتتب���ع ،كانت وحدة قصاصي
األثر هي بالذات من نجح في الوصول إلى محمد العارضة
وزكريا الزبيدي يوم الس���بت  11أيل���ول الحالي .أو هكذا
ّروج االعالم اإلسرائيلي الذي ركز على الجنود البدو داخل
وحدة قصاصي األثر .حتى الس���نوات القليلة الس���ابقة،
اعتبر الجيش اإلسرائيلي بأن وحدة قصاصي األثر قد عفا
عليه���ا الزمن ،وأنها على أبواب االنقراض بفعل االعتماد
المتزايد آلليات الرقابة والتتبع على األتمتة والحوس���بة
والذكاء الصناعي القائم على خوارزميات معقدة )1( .بعد
إعادة اعتقال العارضة والزبيدي ،بدأ اإلعالم اإلسرائيلي
يعي���د االعتب���ار إلى وح���دة قصاصي األثر ف���ي الجيش
اإلس���رائيلي كذراع ال يمكن االستغناء عنه ،أو على األقل
ب���دأ يظهر خطابا جديدا بأن التكنولوجيا غير قادرة على
ّ
«القصاص الب���دوي» التي تدمج ما
أن تس���تبدل مهارات
بين معرفة الطبيعة وامتالك حس الفراسة العالي.
وحدة قصاصي األثر الت���ي اعتقلت العارضة والزبيدي
«مرعول» ،وتأسس���ت العام  2014بعد اس���تخالص
تدعى ِ
العب���ر م���ن حملة «ع���ودة األبن���اء» الت���ي أعقبت خطف
ثالثة مس���توطنين في الخليل .في حينها لم تكن أمام
المخاب���رات اإلس���رائيلية أدلة كافية س���وى تتبع اآلثار
التي خلفها الخاطفون في ش���وارع وجبال الخليل .وحدة
«مرعول» تضم حوالي  60عنصرا ،معظمهم ليسوا بعرب،
وإنما إس���رائيليين م���ن الجيش االحتياط���ي ويضمون
علماء آثار ،أدالء س���ياحيين ،مهندس���ين ،علماء نباتات،
جيولوجيي���ن باإلضافة إلى قصاصي أثر ب���دو .والوحدة
مختصة في طوبوغرافيا الضفة الغربية ،وهذه هي المرة
األولى التي تعمل داخل إسرائيل .ثالثة عناصر من هذه
الوحدة تم اس���تدعاؤهم على عج���ل في ليلة الجمعة 10
أيلول بعد وصول بالغ من سائق جرافة زراعية في منطقة
أم الغنم في الجليل .أحد العناصر الثالثة ،وهو إسرائيلي
يدعى روعي س���يمون ،بدأ بتتبع اآلث���ار من المكان الذي
وصلت منه إشارة الس���ائق )2( .لكن هذه التفاصيل التي
قد تعتبر هامة ،غابت عن اإلعالم اإلسرائيلي الذي تجند
لمقابلة قصاص���ي األثر البدو ،وح���اول أن يختزل عملية

المطاردة األخيرة بحس الفراس���ة الذي يمتلكه البدوي.
ومن هنا ت���م الخلط ما بين وحدة «مرعول» وما بين وحدة
قصاصي األثر التابعة للجيش اإلس���رائيلي والتي تعتبر
بالفعل وحدة بدوية.
في الحقيقة ،تأسس���ت وحدة قصاص���ي األثر التابعة
للجي���ش في الع���ام  1970من قب���ل اثنين م���ن الضباط
اإلس���رائيليين المنحدري���ن من أصول بدوي���ة .األول هو
عب���د المجيد المزاريب م���ن قرية الناعورة ف���ي الجليل،
وال���ذي انضم إلى الجيش اإلس���رائيلي ف���ي أثناء حرب
العام  ،1948وغير اس���مه إلى عام���وس يركوني ثم تطور
ليصبح برتبة مقدم وقائد الوحدة  )3(.424أما الثاني فهو
حسين الهيب ،وهو أول ضابط إسرائيلي بدوي يصل إلى
رتبة عقيد .اإلثنان كانا م���ن أوائل قصاصي األثر الذين
مأسس���وا عمل الوحدة لتصبح ذراعا أساسيا داخل سالح
المشاة في الجيش اإلس���رائيلي .وتضم وحدة قصاصي
األثر حاليا  5س���ريات (كل سرية ما بين  250-50عنصرا)،
وتنش���ط في المناطق الحدودية ،خصوصا مع قطاع غزة،
()4
والح���دود اإلس���رائيلية مع س���يناء ولبنان وس���ورية.
باإلضافة إلى هذه الوحدة ،هناك العديد من القصاصين
الذين يعملون في جهاز الش���رطة ،المخابرات ،باإلضافة
إل���ى وحدات خاصة مثل «مرعول» والتي ال تتبع مباش���رة
إلى وحدة قصاصي األثر البدوية.
ويق���وم قصاصو األثر بالعديد من المهمات ،ابتداء من
محاربة تهريب المخدرات من سيناء إلى إسرائيل ،وصوال
إلى مهمات تعتبر أمنية مثلما حدث في ذروة انتفاضة
األقصى إبان محاوالت االستش���هاديين الفلس���طينيين
التس���لل إلى داخل إس���رائيل .ويمكن القول بأن هناك
نوعي���ن من النش���اطات الت���ي يقوم بها قص���اص األثر
البدوي .األولى ،التزام قصاص األثر بحيز جغرافي محدد
لم���دة طويلة جدا ودراس���ة معالمه بش���كل دقيق .هذا
النش���اط رائج في المناطق الحدودي���ة .مثال ،عندما يتم
اس���تبدال وحدة الجنود والضباط المرابطين في منطقة
حدودية معينة ،وإرس���ال وحدة جدي���دة ،فإن القصاص
يبقى ف���ي المنطقة وال يتم اس���تبداله باعتباره «ذاكرة
المكان» والتي ال داعي إلى إعادة بنائها من جديد في كل
مرة .مثال ،في العام  ،2004وصلت وحدة جنود جديدة إلى
الح���دود اللبنانية ،وقبل أن تترج���ل للتعرف على معالم
المكان ،ب���دأ القصاص البدوي بعمل���ه .وقد الحظ صخرة
صغي���رة جدا ذات لون أكثر احمرارا م���ن باقي الصخرات
التي لطالما حفظ لونها .وعندما قام بتمش���يط المنطقة
معتقدا بأن ثم���ة من داس في هذا الم���كان ،وجد ثالث

()5

عبوات ناسفة.
النش���اط الثاني لقصاصي األثر ،هو عدم المرابطة في
مكان جغرافي مح���دد ،وإنما التجول عبر الطبيعة وتعلم
كيفية قراءة سطح األرض باعتباره لوحًا يحفظ شهادات
وبيان���ات قد تخبرنا الكثير عن كل م���ن مر من هنا ،وإلى
أي���ن اتجه ،ومتى عب���ر المكان .ب���ل إن القصاص هنا قد
يكون قادرا على تعلم س���لوك الشخص الذي عبر المكان
وتخمين طرق اختبائه والخيارات المتاحة أمامه من خالل
«مرعول» التي
تحليله لآلث���ار التي خلفها .مثال ،وح���دة ِ
عثرت على العارضة والزبيدي استطاعت أن تميز أعقاب
سجائر األس���يرين من بين العديد من النفايات ،وبعض
الزجاجات التي شرباها ،ومن ثم معرفة في أي اتجاه كان
من ألقى الس���جائر متجها ،وصوال إل���ى العثور على آثار
خطوات نعل الزبيدي )6( .هذا النوع من قص األثر يحتاج
إل���ى تدريبات متقدمة تتطلب بالضرورة مهارات تتعلق
بعلم النفس وقراءة لغة اآلثار.
ه���ذا قد يعني أن قص األث���ر ،كمهنة ،ليس حكرا على
الب���دوي .بل إن هناك اس���طورتين تتعلق���ان بالبدو في
إس���رائيل ال بد من تفنيدهما في هذا المناس���بة :األولى
هي االعتقاد الس���ائد بأن معظم البدو يتجندون للخدمة
في الجيش اإلسرائيلي .هذه األسطورة عارية عن الصحة،
بل إن نس���بة التجنيد في أوس���اط الش���بان البدو وصلت
في أحس���ن حاالتها إلى  %7-6فقط ،وحتى هذه النسبة
جاءت نتيجة لحم�ل�ات ترويج وتجني���د مكثفة قام بها
مختصون في الجيش اإلس���رائيلي )7( .األسطورة الثانية
تتعلق باالعتقاد السائد ،حتى في الثقافة اإلسرائيلية،
بأن البدوي خل���ق ليكون قصاص أثر ،وأن هذه المهارة ال
يتقنها سوى البدوي الذي طور في جيناته عالقة سحرية
مع الطبيعة .وهذه نظرة استش���راقية تنظر إلى البدوي
كف���رد غير متطور ،بل إن عدم تط���وره هو ما يجعله كنزا
نادرا يمكن االس���تفادة منه من قبل الجيش اإلسرائيلي
الحديث .لكن ف���ي الحقيقة ،فإن وح���دة قصاصي األثر
هي وحدة إس���رائيلية حديثة ،ومؤخرا بدأت تس���تدخل
تكنولوجي���ا معقدة ،األم���ر الذي يبين زيف األس���طورة
القائلة بأن نظرة البدوي س���احرة ،وأن لديه قدرة مرهفة
على سماع تفاصيل الطبيعة.
مثال في إس���رائيل هناك مدرسة قصاصي األثر ،وهي
مدرسة عسكرية تابعة للجيش اإلسرائيلي وموجودة في
القاعدة العس���كرية المس���ماة «لخيش» في لواء الوسط،
وفيها يتعلم قصاص األثر لمدة  12أسبوعا .ثم يلي ذلك
كورس إضافي مدته  6أس���ابيع قبل أن يصبح القصاص

يـصـدر قـريـبـ ًا عــن

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

مــعــنــى إســرائــيــل
ْ
رابكن
يعقوب مِ .

تـرجـمـة وتقديم:
حــســن خــضــر

مؤهال لاللتحاق بالجيش .في خالل هذه األس���ابيع ،يتم
تدريب القصاصين البدو من قبل خبراء إسرائيليين وفق
()8
أحدث نظريات التتبع ،والقصاص���ة ،وقراءة الطبيعة.
بمعنى أن الب���دوي ال يولد قصاصا ،وإنم���ا يتم صناعته
ليصبح قصاصا ،على أن هذه الصناعة موجهة بشكل شبه
حصري تجاه الشبان البدو ،ليس لكونهم يملكون صفات
خاصة فوق طبيعية ،وإنما ببساطة ألن قص األثر مصنف
في الثقافة العس���كرية اإلسرائيلية كمجال خدمة رديء
وغير مرغوب وال يجلب االحترام والتفاخر للمنتسب اليه
كما هو الحال في وحدات عسكرية أخرى مثل سالح الجو،
أو التجس���س ،أو التكنولوجيا .بل إن البدو الذين يصلون
إلى مرحلة الثانوية في المدرس���ة يتم إرسالهم للخدمة
في وحدات جيش قتالية ،بينما أن البدوي غير المتعلم،
والذي ال يعتبر مؤهال ذهنيا أو معرفيا ليكون ندا لزمالئه
الجنود ،يتم إرساله إلى وحدة قصاصي األثر.
في مدرس���ة قصاص���ي األثر العس���كرية ،يتم تدريب
البدو عل���ى التعامل مع كل ظروف الطبيعة ،بما يش���مل
أراض���ي وجب���اال غريبة ع���ن بيئتهم األصلي���ة .كما يتم
تدريبهم لق���ص األثر في كل فصول الس���نة وتحت أي
ظ���رف مناخي .كم���ا أن قصاصي األث���ر يتعلمون أيضا
كيف يعملون من داخل غرفة عمليات مش���تركة ليتلقوا
األوام���ر من قبل المخابرات ثم يع���ودون ويغذون قاعدة
البيانات االس���تخباراتية بتفاصيل دقيقة من الطبيعة،
على أن يبقى العق���ل المفكر والمحلل لكل البيانات هي
المنظومة األمنية االس���تخباراتية التي يشكل قصاص
األثر ربما أحد أجزائها ،لكنه بالتأكيد ليس الجزء األهم.
بع���د حملة الجيش اإلس���رائيلي في الع���ام  2014والتي
سميت «عودة األبناء» ،والتي من خاللها تجندت إسرائيل
للبحث عن المستوطنين الثالثة المخطوفين في الخليل،
ت���م تطوير وح���دة «مرعول» ،لكن أيضا ت���م تطوير عمل
وحدة قصاصي األثر البدوية لتبدأ باستخدام تكنولوجيا
عس���كرية متقدمة مثل الـ  ،GPSنظم التحكم والمراقبة،
تقنية األشعة تحت الحمراء واألقمار الصناعية.
مع أن جنود احتياط إسرائيليين من وحدة «مرعول» هم
الذين س���اهموا في العثور على العارضة والزبيدي ،اال أن
وحدة قصاصي األثر البدوية داخل الجيش اإلس���رائيلي
هي بال���ذات التي ت���م وضعه���ا في مقدمة المش���هد
اإلعالمي في إسرائيلي .والسبب على ما يبدو ليس أهمية
عم���ل الوحدة بحد ذاتها ،وإنم���ا أهمية الحديث عن دور
البدوي داخل الجيش واستخدام ذلك كقصة ملهمة قد
تدفع إلى تجنيد المزيد من البدو الراغبين باالس���تفادة

من الجيش اإلس���رائيلي لفتح آفاق جديدة في حياتهم
االجتماعية واالقتصادي���ة .حتى اليوم تعجز المنظومة
العسكرية اإلسرائيلية عن تحويل التجنيد في صفوف
الب���دو إلى ظاهرة واس���عة النطاق .وما بي���ن العام 2015
والع���ام  ،2017وصل عدد المجندين من المجتمع البدوي
إلى ما معدل  450-350سنويا .وتقوم الحركة اإلسالمية-
الجن���اح الجنوب���ي بمحاربة هذه الظاه���رة ،كما أن عضو
الكنيس���ت الس���ابق طلب الصانع والذي يأتي من أصول
()9
بدوية كان يرفض تجند البدو في الجيش اإلسرائيلي.
واليوم ،تحاول المنظومة اإلعالمية اإلسرائيلية ،وأجهزة
الجيش أن ترفع من ش���أن ومكانة البدوي وأهميته التي
ال يمكن االس���تغناء عنها مس���تندة إلى أن من استطاع
في نهاية المطاف الوصول إلى األس���رى الهاربين ،كان
القصاص البدوي بالتحديد.

(هــوامــش)
.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7

.8
.9

1أنظر النش���رة الصادرة عن الجيش اإلس���رائيلي
على الرابط التاليhttps://bit.ly/3CqE4ot :
2ي���وآف زيتون ،أعقاب س���جائر وقنين���ة عصير:
ثالثة قصاصي أثر من االحتياط استرجعوا مسار
الهروب ووصلوا الى الزبيدي ،يديعوت أحرونوت،
 11أيلول .2021 ،أنظر الراب���ط التاليhttps:// :
bit.ly/3zrGUYw
3ويكيبيديا ،عاموس يركوني .2021 ،أنظر الرابط
التالي.https://bit.ly/3CgiKBQ :
4ويكيبيديا ،وحدة القصاصي���نhttps:// 2021 ،
.bit.ly/3CABn3R
5ش���اي ليفي ،الكشف عن أس���رار التعقب :هكذا
تعمل وح���دة قصاصي األثر ،يديعوت أحرونوت،
.https://bit.ly/3khdrvK ،2014
6إيت���اي بلومنتال ،مرعول :وح���دة قصاصي األثر
التي حددت موقع الزبيدي ،كانhttps:// ،2021 ،
.bit.ly/2VNROtE
ّ
اإلس���رائيلية
7رأفت أب���و عياش ،م���ا وراء األرقام
ّ
الرس���مية للتجنيد في النقب؟ ،عرب ،2019 ،48
.https://bit.ly/3CpcIyK
8ويكيبيديا ،وحدة القصاصين.
9رأفت أبو عياش ،مصدر سابق.
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ّ
إطالق النار على  قناص حرس الحدود برئيل حداريا شموئيلي من النقطة صفر.

ت��ـ��ق��ـ��اري��ـ��ر
ج������دي������دة:
كتب سليم سالمة:
ُ
كت����ب في إس����رائيل الكثير ع����ن العالقة بين
الجي����ش اإلس����رائيلي والمجتم����ع (المدن����ي)
اإلسرائيلي ،وهي الموضوعة التي طرقتها أبحاث
ودراسات عديدة حاولت س����بر أغوارها من زوايا
بحثية متعددة ومختلف����ة .فبينما تركز العديد
من خب����راء العلوم السياس����ية واالجتماعية في
مجال العالقات والهرمية الوظيفية بين القيادة
السياس����ية والقيادة العس����كرية ،ذهب آخرون
إلى تقصي مدى عس����كرة المجتمع اإلسرائيلي
فيما اخت����ار آخرون الغوص في مس����ألة العالقة
بي����ن الجي����ش والمجتمع ف����ي جان����ب تأثيرات
الخدمة العس����كرية على المجتمع اإلس����رائيلي
وتقسيماته الطبقية.
وخالل الس����نوات األخيرة ،بشكل خاص ،تحظى
ّ
ه����ذه العالقة المركبة بين الجيش اإلس����رائيلي
ّ
بحثي متزايد
والمجتمع اإلس����رائيلي باهتم����ام
يجري التركيز فيه على الس����مة األساس الغالبة
في هذه العالق����ة ،أي ـ ضعف المجتمع المدني
والقي����ادات السياس����ية أمام األجه����زة األمنية
عمومًا ،والجيش على وجه التخصيص ،سيان كان
هذا الضعف إراديًا أو نت����اج عجز متراكم؛ وهي
الس����مة التي تثي����ر قلقًا في أوس����اط غير قليلة
في المجتمع اإلس����رائيلي عموم����ًا .وتلفت هذه
األبح����اث ،خصوصًا ،إلى واقع اس����تغالل الصراع
ً
اإلسرائيلي ـ الفلس����طيني أداة لمواصلة ضمان
«االحتكار األمني» لعملية صنع القرارات ،وخاصة
ّ
مجالي السياسة الخارجية واألمن.
في
لك����ن هذه األبحاث والمعالج����ات الكثيرة ظلت
ّ
األعم ،عن دائرة أخرى تتميز
بعيدة ،في الغالب
بالتناغم واالنس����جام في الظاهر ،يغلفها شعار
الجيش القائل «الجيش ال يناقش العائالت» ،بما
يوحي أن����ه ينزل عند رغباته����ا ويلبي مطالبها،
لكنها تمور بالتوتر والص����راع في الداخل ـ هي
دائ����رة العالقة بين الجيش والعائالت المتضررة
نتيج����ة خدمة أبنائها فيه ،س����واء منهم الذين
سقطوا وماتوا أو الذين وقعوا في األسر أو الذين
وجهت لهم س����لطات الجيش اتهامات مختلفة
وزج����ت بهم ف����ي أقبية الس����جون .عل����ى هذه
الخلفية ،تحديدًا ،ثمة ما يمكن اعتباره تجديدًا
غير مس����بوق في سلس����لة التقارير التي نشرها
موقع «مركز شومريم» ،ضمن مشروع خاص يفتح
ملف هذه العالقة المركبة والمتوترة.
و»مركز ش����ومريم» ُ
(ح ّراس) ه����ذا ،كما يعرف
نفس����ه ،ه����و «مرك����ز لإلع��ل�ام والديمقراطي����ة؛
جسم إعالمي غير سياس����ي غايته تعزيز أسس
الديمقراطية في إس����رائيل من خالل المشاريع
اإلعالمية والتعاون مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
األخرى».
عالج����ت التقاري����ر الثالث����ة الت����ي أعدته����ا
الصحافية حين ش����ليطا ،ونش����رها المركز على
موقعه على الشبكة خالل األسبوع األخير ،ثالثة
ّ
مركبات في هذه العالقة بين الجيش والعائالت
وهو م����ا انعكس في عناوين هذه التقارير ،التي
ج����اءت على التوالي« .1 :الجيش والعائالت ـ أزمة

انعدام ثقة العائالت اإلسرائيلية بالجيش بلغ نقطة الغليان!
الثق����ة والثمن الباهظ المترتب على المعركة مع
ّ
الدولة»؛ « .2الجيش والعائالت ـ كم يكلف تنظيم
حملة شعبية من أجل األسرى والمفقودين؟»؛ .3
«الجي����ش والعائالت ـ هل يرتف����ع ثمن الصفقة
حين تمارس العائالت الضغط؟».

انعدام الثقة يبلغ نقطة الغليان
يبدأ التقرير األول ،عن أزمة الثقة بين العائالت
والجي����ش والثم����ن الباه����ظ ال����ذي تدفعه هذه
العائالت عندم����ا تتجرأ وتقرر ش����ن معركة ضد
الجيش /الدولة ،باإلش����ارة إل����ى حادثتين وقعتا
مؤخرًا «وأوصلتا أزمة الثقة بين الجيش واألهالي
إلى نقط����ة الغليان» .أما الحادثتان المقصودتان
ّ
فهما :مقت����ل قناص حرس الحدود برئيل حداريا
شموئيلي ،الذي توفي يوم  30آب األخير متأثرًا
بالجراح التي أصيب بها يوم  21آب عند الحدود مع
قط����اع غزة ،بالتزامن مع مظاهرات «يوم الغضب»
الفلس����طينية ،وقب����ل ذلك وفاة ضاب����ط الوحدة
َ
 8200في شعبة االستخبارات العسكرية (أمان)،
ّ
المعرف بـ «ت» ،في أوج عدوان «حارس األس����وار»
(«معركة س����يف القدس») الذي شنته إسرائيل
ضد قطاع غزة في منتصف ش����هر أيار الماضي،
وذلك في س����جن «بيت ليد» العس����كري بعد أيام
قليلة من اعتقاله «بتهم خطيرة» .وهي القضية
الت����ي فرضت عليها الرقابة العس����كرية تعتيمًا
تامًا وحظرت نشر أية معلومات عنها ،لكن موقع
«واينت» كشف عنها في حينه (في مطلع حزيران
ُ
األخير) فتبين أن ضابط االس����تخبارات قد اعتقل
في شهر أيلول « 2020لالشتباه بارتكابه مخالفات
استثنائية ُيحظر تفصيلها» .وفي أعقاب النشر
في «واينت» ،ادعت مصادر عسكرية بأن «الضابط
قد انتحر في س����جنه ،بحسب الش����بهات» وقال
الجيش في بالغ رسمي إنه ُ
«عثر على الضابط في
س����اعة متأخرة من الليل وهو في حالة حرجة في
غرفة اعتقاله فجرى نقله إلى المستشفى وهناك
ُ
وأ ّ
ق����رت وفاته» ،بينما
تده����ورت حالته الصحية
رفضت عائل����ة الضابط هذه االدع����اءات وأكدت
أن «الضابط لم ينتحر» .وف����ي إثر وفاته ،قلصت
س����لطات الجيش أمر حظر النشر وإحكام الرقابة
العس����كرية الذي فرضته على القضية فأبقتها
طي السرية والكتمان طيلة أكثر من سبعة أشهر
متواصلة قب����ل أن يصفها رئي����س هيئة أركان
الجي����ش ،أفيف كوخافي ،بالق����ول« :لقد أوقفناه
(الضابط) في الدقيقة التس����عين ،قبل أن يسبب
ً
ضررًا هائال ألمن الدولة»!
عائلت����ا هذين الجنديين ،القتيل في قطاع غزة
والقتيل في الس����جن العس����كري ،من خلفيتين
مختلفتي����ن وفقدتا ولديهما في ظروف مختلفة
تمامًاّ ،
لكن قاس����مًا مشتركًا أساسيًا وهامًا يجمع
بينهم����ا هو :انعدام الثقة م����ن جانبهما وجانب
عائالت أخرى كثيرة بقيادة الجيش وسلطاته ،بل
وبالقيادات السياسية الحكومية أيضًا ،وانعدام
ثقة ه����ذه العائالت بالتحقيق����ات التي أجرتها
وتجريه����ا أذرع الجي����ش في ظروف ومالبس����ات
س����قوط أبنائه����ا أو اختفائه����م وفقدانهم ،أو
وقوعهم في األسر ،ثم بالجهود المبذولة القتفاء
آثاره����م وإعادته����م إلى أحض����ان عائالتهم ،إن

ُ َ
ً
كانت ثمة جهود كهذه تبذل أصال.
ّ
لكن «نقط����ة الغليان» المذكورة ،والمش����تركة
لعائالت كثيرة ت����أذت نتيجة خدمة أبنائها في
صفوف الجيش ،ال تنحصر في مسألة عدم الثقة
بالجه����از األمن����ي وقيادته فقط ،ب����ل تتعداها
لتش����مل عوامل أخرى أيضًا ،م����ن أبرزها :تجاهل
العائالت وإبقاؤها في حالة من الغموض والتخبط
بشأن كثير من المعلومات والتفاصيل المتعلقة
بمصير أبنائها (موته����م ،اعتقالهم ،فقدانهم
أو وقوعه����م ف����ي األس����ر) والتي يج����ري حجبها
عنهم ،كما عن الجمهور الواسع بأوامر حظر نشر
مختلف����ة بحجة «االعتبارات األمني����ة»؛ ما تصفه
ّ
الدب» ال����ذي تلقاه من
هذه العائالت ب����ـ «عناق
جانب الجهاز األمني (الجيش ،أساس����ًا)؛ ناهيك
عن األثم����ان االقتصادية والصحية الرهيبة التي
تضطر ه����ذه العائالت إلى دفعه����ا جراء قرارات
تتخذه����ا بش����ن معركة ض����د الجي����ش وأذرعه
وممارساته (بحقها) ،تتحول تلقائيًا إلى معركة
«ضد الدولة» التي يمثل الجيش درة تاجها!
ورغ����م أن عائلة الجندي ش����موئيلي ّ
صبت جام
غضبها عل����ى رئيس الحكوم����ة ،نفتالي بينيت،
ش����خصيًا ،وه����و م����ا جرى اس����تغالله ف����ي حرب
الصراعات والمناكفات السياس����ية والحزبية ،إال
أن والدته قالت بصريح العبارة وهي توجه أصابع
االتهام «للجهاز األمني ّ
برمته»« :ابني لم يسقط،
ُ
بل قتل» .وأضافت« :ال أثق بالجيش بعد اليوم وال
ُ
أث����ق بالحكومة .قدمت ابني للدولة ولم يكن ثمة
من يحميه» .وهو أصبع االتهام ذاته الذي وجهته
عائلة ضابط االستخبارات أيضًا على لسان والده
الذي قال« :الجهاز هو الذي قتل ابني»!

من ال يقلب الطاولة يبقى تحتها!
لكل تفصيل أو فارق بسيط وقعه على الجمهور
الواس����ع ودالالته في ال����رأي العام .على س����بيل
المث����ال :عملية التغطية التي ق����ام بها الجيش
ّ
ّ
والدي ضابط االستخبارات وتشويههما،
لوجهي
في إط����ار أمر منع النش����ر «خش����ية المس بأمن
الدولة» ،جع����ل من الصعب جدًا عل����ى الجمهور
الواسع التعاطف مع الضابط وعائلته ومعاناتها،
ث����م التعبير عن مثل ه����ذا التعاطف ،األمر الذي
ّ
يحول الوالدين إلى ش����خصين متس����ترين على
ش����يء ما يخص ابنيهما ،وهو م����ا حصل بالفعل.
في ض����وء ذلك ،كتب ع����دد م����ن المعلقين على
الصفح����ة الخاصة التي أنش����أتها عائلة الضابط
على شبكة الفيسبوك تحت اسم «نحبك ،نذكرك
َّ
ول����ن نتنازل» ،أن أولياء أم����ور كثيرين لمجندين
ف����ي «لواء األبحاث التابع لش����عبة االس����تخبارات
العسكرية» أصبحوا ،في أعقاب ما حصل للضابط
ً
«ت»« ،غير قادرين على النوم الهادئ ليال والوثوق
بأن الجيش سيفعل كل شيء كي يعود أبناؤهم
إلى بيوتهم وعائالتهم سالمين».
من جهت����ه ،قال والد الضابط ،ف����ي إطار تقرير
ُ
«ش����ومريم»« :لست واثقًا بأن ما سأقوله هنا جيد
للجيش»! وأضاف« :لكني أقول ألهالي الجنود أن
عليهم أن ال يناموا بهدوء؛ ألنه في اللحظة التي
سيس����قط فيها أبناؤهم س����تكونون وحيدين...
الخطأ األكبر الذي ارتكبناه نحن هو أننا لم نقلب

ط����اوالت ،ألن من ال يقلب الطاولة في هذه الدولة
يبقى تحتها»!
أما المعلق العسكري في القناة  13في التلفزيون
اإلس����رائيلي ،أل����ون بن دافيد ،ف����رأى في حديثه
ضمن ه����ذا التقرير إنه «كان يتعين على الجيش
احتضان عائلة هذا الضابط منذ اللحظة األولى ثم
ً
اإلفراج عن أكثر م����ا أمكن من التفاصيل ،بدال من
التستر عليها واالجتهاد في إخفائها» .وأضاف:
«الع����دد األكبر م����ن المكالم����ات الهاتفية التي
تلقيتها أنا بش����أن هذه القضية بعد انفضاحها
كانت من آباء وأمهات لمجندين في االستخبارات
العسكرية ّ
وجهوا ّ
إلي الس����ؤال ذاته :هل معنى
هذا أنه من الممكن أن يختطفوا ابننا من الشارع
ويضعوه في غرف����ة اعتقال معتمة دون أن ندري
بما يحصل له ومعه؟ ...لقد س����ببت هذه القضية
درجة عالية جدًا من الضغط لدى األهالي».
يعيد ألون بن دافي����د التذكير بأن الجيش كان
يمنع ،حتى الثمانينيات ،أي نش����ر عن الحوادث
التي تقع في معسكراته وخالل تدريبات وحداته
المختلف����ة .لكن العائالت رفضت هذا اإلس����كات
و»ش����كلت ،في نهاية المطاف ،ما يش����به جهاز
مراقب����ة خارجيًا اضط����ر الجيش إلى النش����ر عن
الحوادث ،التحقيق فيها واستخالص العبر منها،
مما أدى في المحصلة النهائية إلى انخفاض حاد
في عدد هذه الحوادث».
غي����ر أن هذا التغيي����ر الذي دفع����ت العائالت
نحوه وحس����مت أمر تحقيقه ف����ي الثمانينيات
جاء ـ كم����ا يوضح بن دافيد ـ هو «نتيجة عالقات
ّ
س����وية وثقة متبادل����ة بين الجي����ش والعائالت
آن����ذاك ،وهو ما ال يمكن الق����ول إنه قائم اليوم»،
كم����ا يؤكد .ويضيف :ف����ي دورات إعداد وتأهيل
القادة غي����ر الضباط في مج����ال الصحافة ضمن
وحدة الناطق الرس����مي بلس����ان الجي����ش ،كانوا
ّ
يعلمون الجنود ،على مدى س����نوات طويلة جدًا،
أن عليه����م اإلجاب����ة بـعبارة «الجي����ش ال يناقش
العائالت الثكلى» على أي سؤال يتعلق بشكاوى
العائالت أو تذمراتهم تجاه الجيش وقادته .وقد
بدا هذا الجواب ،للوهلة األولى ،ردًا مؤدبًا يحترم
العائالت الثكلى ويقدر أوضاعها الخاصة .ولكن
التعمق ف����ي هذه العبارة يوصل إلى اس����تنتاج
آخر ،مغاير تمامًا ،مؤداه أن في هذا الجواب قدرًا
كبيرًا من التجاهل واالس����تعالء« ،وكأن العائالت
بمثاب����ة طفل صغير ال ينبغ����ي أخذه على محمل
الج����د وال ينبغي االجتهاد في الرد على تظلماته
وادعاءاته ،األمر الذي أعفى الجهاز من مسؤولية
وواجب تقديم اإلجابات الكافية والش����افية على
التساؤالت والشكاوى».
في أعقاب ما ُي َ
عرف في القاموس اإلسرائيلي بـ
«كارثة تسيئليم» -الحادثتان اللتان وقعتا خالل
التدريبات العس����كرية في قاعدة «تس����يئليم»
في جنوب إس����رائيل («تس����يئليم أ» و»تسيئليم
ب») ،ف����ي تموز  1990وتش����رين الثاني  1992على
التوالي ،وس����قط فيهما  10جن����ودّ -
غيرت قيادة
الجيش نص العبارة واستبدلته بالتالي« :الجيش
يدعم العائالت ويتفهم ألمها وهو ملتزم بإجراء
تحقيق واس����تخالص العبر»ّ .
لكن عددًا كبيرًا جدًا
م����ن العائالت ال يزال يرف����ض تقبل هذا الجواب.

وهو ما تعبر عنه سيدة تدعى أفيفا فلكسر ،والدة
الطيار الذي س����قط خالل التدريب����ات في العام
 ،2013إذ تق����ول« :هذه الالزم����ة التي يرددونها
وتقول إن «الجي����ش ال يناقش العائالت ،يتفهم
ألمه����ا وتم تعيين لجنة تحقيق وسنس����تخلص
العبر» دائمًا ما تجعلن����ي أغلي من الغضب ....أنا
أطرح أس����ئلة وعليكم أنتم أن تعطوني األجوبة،
الصحيح����ة ،الصادق����ة والموثوقة .لم����اذا يجب
تصوير األمر وكأنه نقاش وجدال غير شرعي؟؟».
وتضي����ف« :كانت العائ��ل�ات الثكلى ستش����عر
بص����ورة أفضل بكثير لو أنه����م يعرضون أمامها
الحقائق والعبر التي اس����تخلصوها من س����قوط
ً
العب����ر ،بدال من
أبنائها وكيف س����يطبقون هذه ِ
تحويل األمر إلى مجرد جدال غير مشروع».
ينوه ب����ن دافيد إلى أن «العائالت الثكلى كانت
تتمتع في الس����ابق بمكانة من القدس����ية ،أكثر
بكثير مما هو حالها اليوم» ،ولهذا «كانت حاالت
الصراخ من جانب األهالي أقل بكثير مما هي عليه
اليوم والصدامات مع الجيش وقيادته كانت أقل
تخطيطًا وإحكامًا مم����ا هي عليه اليوم ...لم تكن
العائالت تستعين بمستشارين إعالميين ،مثلما
تفعل اليوم».
ف����ي التحصيل األخي����ر ،تؤكد العائ��ل�ات ـ كما
تش����ير ّ
معدة التقارير في موقع «ش����ومريم» ـ أن
األثمان التي تدفعها عائالت الجنود المفقودين
أو األسرى ،كما العائالت الثكلى أيضًا ،هي أبهظ
بكثي����ر من أي ثمن قد يدفعه الجهاز في الصراع
بينهم����ا .واألثمان هن����ا ال تقتصر عل����ى فقدان
األبناء ،الذي هو الثمن األكثر فداحة ،وإنما تشمل
أيضًا أثمانًا صحية واقتصادية باهظة؛ «في كل
عائلة خاضت مثل هذه المواجهة مع هذا الجهاز،
ثمة ش����خص واحد منها على األقل أصيب بمرض
ُ
الس����رطان أو بمرض عض����ال آخر .وحي����ن ذكرت
ه����ذه الحقيقة أم����ام من لعب ف����ي الماضي دور
الوسيط بين الجهاز والعائالت قال :هذه حقيقة
فظيع����ة ومرعبة .لي����س ثمة من ل����م ينتبه إلى
هذه الحقيقة .للتوتر واألل����م اللذين تكابدهما
العائ��ل�ات ثمن صح����ي واضح ال يمك����ن إنكاره أو
تجاهله .كذلك أش����قاء ذلك الجندي وشقيقاته،
الذين يجري تجاهلهم وإهمال رعايتهم بسبب
االنشغال الكلي بقضية الجندي ،يصابون بندوب
نفسية ال يجوز إنكارها أو تجاهلها».
إلى جان����ب الثمن النفس����ي والجس����دي الذي
تدفعه العائالت ،هناك الثمن االقتصادي لهذه
المعارك التي تخوضها ضد الجهاز وأذرعه« .نحن
دفعن����ا مبالغ طائلة على المحاكم وااللتماس����ات
خالل س����نوات عديدة من معركتنا ضد األجهزة
األمنية» ،تقول ش����قيقة جندي االحتياط يهودا
كاتس ،المفقود من معركة السلطان يعقوب في
لبنان في حزيران  ،1982بينما قال حاييم أبراهام:
ُ
ُ
«صرف����ت أكثر من  700ألف ش����يكل ،صرفت كل
توفيراتي على مشروع إعادة األبناء ولم يعد ّ
لدي
اليوم ما يكف����ي إلعالة عائلتي»! وحاييم هذا هو
والد الجندي بنيامين أبراهام ،أحد الجنود الثالثة
الذين اختطفه����م حزب الله في تش����رين األول
 2000ثم أعلن الجيش عنهم ،في تشرين الثاني
 ،2001أنهم «قتلى مكان دفنهم مجهول».
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إسرائيل القوة الخائفة :صورة من الجوالن المحتل.

«يـوم الـغفـران» بـيـن األمـس والـيـوم ..هـل التـاريـخ يـعيـد نـفسـه؟
بقلم :إليشع هاس (*)
تق���ف دولة إس���رائيل في «ي���وم الغف���ران»  2021في
مواجهة مزيج من القدرات الهائلة لدى العدو وإس���كات
متكرر لقدرات الجيش اإلس���رائيلي ضدها ،فهل نواجه
إخفاقًا آخر كما في إخفاق يوم الغفران؟ هذا ما سنحاول
اإلجابة عنه في هذا المقال.
في ش���هادته أم���ام لجنة أغران���ات (لجن���ة التحقيق
اإلس���رائيلية الرس���مية التي أقيمت بعد حرب تشرين/
ّ
المحرر) ،قال وزير الدفاع الراحل موشيه
أكتوبر – -1973
ّ
دايان إن خطأه الكبير كان يتمثل في تقييمه الذي قلل
في���ه من قدرات الجيش المصري وبالغ في تقييم قدرات
الجيش اإلس���رائيلي .ما هي الكلمة المفتاحية في كالم
وزير الدفاع صاح���ب الثقة كبيرة بالنفس؟ كان يعلم أن
جيش���ين مصريي���ن ُوضعا في حالة تأه���ب على ضفاف
قناة الس���ويس ،وكان يعلم أن خمسة فيالق سورية تم
وضعها في حال���ة تأهب على مرتفع���ات الجوالن ،لكنه
واصل من���ع القيام بأية اس���تعدادات الحتمال قيامهم
ببساطة بتشغيل المحركات والتقدم.
إن الش���يء الوحيد ال���ذي تم القيام به ه���و نقل اللواء
السابع إلى الجوالن (وهو األمر الذي تم ضمن إجراء تسبب
بتأخي���ر خطير للغاية في تعبئة قوات االحتياط مس���اء
«يوم الغفران») .جاء الجواب على هذا الس���ؤال في حينه
م���ن قبل اللواء الراحل يانوش بن غال الذي وضع القاعدة
التي ّ
نصت على أنه يجب أن نستعد للحرب حسب قدرات
العدو وليس حسب تقييمنا لنواياه .وهكذا ،قام بن غال
طيلة العام  1973بإش���غال اللواء الذي تولى قيادته في
إجراء االس���تعدادات المكثفة بناء على فرضية أن الحرب
على األبواب ،وقد اثبتت معركة تل المخافي ذلك (معركة
تل المخافي وتسمى أيضًا وادي الدموع أو بالعبرية ِع ِمق
هبيخي؛ وهو االسم الذي أطلق على منطقة في مرتفعات
الجوالن بعد أن أصبحت موقعًا لمعركة رئيس���ة في حرب
تش���رين التحريرية .ففي  6تشرين األول  1973هاجمت
الفرقة الس���ابعة مش���اة السورية اللواء الس���ابع المدرع

ّ
المحرر).
اإلسرائيلي-
لذلك ،فإن الكلمة األساس���ية في كالم وزير الدفاع هي
«التقييم» .لماذا ال يعرف وزير دفاع قدرات المعركة التي
يتولى مس���ؤوليتها؟ لماذا يحتاج إلى تقييم يتبين أنه
خاطئ في النهاية؟ هناك العديد من اإلجابات المحتملة
على هذا الس���ؤال ،لكن إذا تبنينا نه���ج يانوش بن غال،
ومف���اده أن هناك واقعًا يجب التعاطي معه ،فإننا نواجه
ً
سؤاال راهنًا للغاية هذه األيام في «يوم الغفران» الحالي.

أيها السادة ،التاريخ يعيد نفسه
يواج���ه دولة إس���رائيل في «يوم الغف���ران» هذا العام
 2021مزيج هائل من القدرات لدى العدو وإسكات متكرر
لق���درات الجي���ش اإلس���رائيلي أمامها ،ودعون���ا ننتقل
ّ
من الصع���ب الى الس���هل .لقد وقع (الرئي���س المصري
الس���ابق) أنور الس���ادات اتفاق س�ل�ام بعد حصوله على
موافقة ش���رعية من حكماء األزه���ر لتوقيع اتفاق مؤقت
هناك تصريح بل واجب لخرقه ،وفقًا لقدرات الجيش���ين،
المصري واإلسرائيلي.
ّ
من���ذ الي���وم األول تم انته���اك االتفاق بينما س���لمت
الحكومات اإلس���رائيلية بحقيقتين أساسيتين :األولى،
أنه ال يوجد أي تطور في العالقات المدنية بين البلدين؛
والثاني���ة أن الجيش المصري يتعاظ���م إلى أبعاد هائلة
وأصب���ح اتفاق نزع الس�ل�اح في س���يناء مج���رد حبر على
ورق .وليس هذا فحس���ب ،فقد أف���ادت تقارير في األيام
األخيرة بأن مصر س���تتفاجأ إذا لم تس���تجب إس���رائيل
لطلبها بإرس���ال قوات عسكرية إلى ش���به جزيرة سيناء،
وبأحج���ام مماثلة لما قبل حرب «ي���وم الغفران» .إن مصر
هي دولة فقيرة وجائعة لكنها تستثمر في زيادة حجم
وقدرة جيش���ها وكأنها دولة غنية .بينما ذهب الرئيس
الحالي عبد الفتاح السيسي إلى ما هو أبعد من ذلك ،حين
ضاعف في السنوات األخيرة قدرات الجيش المصري في
عدة قطاعات.
ّ
ّ
المقدم (احتياط) إيلي
أنا أوصي الجميع بتصفح موقع
ديكل ،وأن يأخذوا فكرة حول القدرات وشكل التقديرات

التي يضعها الجيش المصري في اتجاه الش���رق ،سيناء
والنقب .المقدم (احتياط) ،وهو خبير في االس���تخبارات
ّ
مهنية بدراسة صور
الميدانية ،يقوم ببس���اطة وبعيون
األقم���ار الصناعية عل���ى موقع غوغل .فهن���اك ثروة من
المعلومات المتاحة علنًا ،وما عليك س���وى معرفة كيفية
ّ
ّ
عش���ية «يوم
التمعن ف���ي الص���ور .إن الجيش المصري
الغف���ران»  2021أكبر بكثير من الجيش اإلس���رائيلي .إنه
جيش مجهز بمعدات غربية متطورة ويتمتع بمس���اعدة
مالية كبيرة من الواليات المتحدة.
فعلى س���بيل المثال ،دبابة المعركة الحربية المصرية
ه���ي دباب���ة أميركية متط���ورة ج���دا ،ومؤخرا اش���ترى
المصريون ألف وخمس ناقلة دبابات ،وش���يدوا س���تين
جسرا فوق قناة الس���ويس ،وشقوا الشوارع المؤدية إلى
النقب ،وقاموا بإعداد خزانات وقود لجيش���ين في سيناء،
بل إنهم يبنون قاعدة جوية في س���يناء .لقد تمركز هذا
الجيش الضخم شرقًا ،بين القاهرة والحدود اإلسرائيلية.
وتش���مل هذه الق���درات القدرة على نقل جيش���ين إلى
سيناء خالل  48ساعة أو أقل ،وهو ما يكفي لشل االقتصاد
اإلسرائيلي .لقد سبق للمخابرات اإلسرائيلية أن تفاجأت
في الماضي بحملتين من هذا القبيل ،في العامين 1960
و .1967في الحالة األولى تسببت القوى العظمى العالمية
في انس���حاب الجيش المصري ،وفي الحالة الثانية كان
يجب علينا خوض الحرب.
ُ
وتقاعس القيادة
إن م���ن دفع ثمن التقييمات الخاطئة
العليا والمستوى السياس���ي في العام  ،1973هم جنود
وضب���اط القوات الهجومية .كان الثم���ن دمويًا بما يفوق
ّ
ّ
الس���مو.
التحمل ،وكان بذل األرواح بمنتهى
القدرة على
عل���ى س���بيل المث���ال ،قاتل جن���ود اللواء  188ببس���الة
وشراس���ة ال ح���دود لهما ،لكنهم أيقن���وا أنه في نهاية
المطاف ،يمكن للحجم الكمي لقوات العدو أن ّ
يعوض عن
قدراتها في حال كانت متدنية.

ّ
لنتعلم من الماضي
من أجل تفادي العودة إل���ى اعتراف بخطأ «في تقييم

يـصـدر قـريـبـ ًا عــن

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

قـرارات المحكمـة العليـا اإلسرائيلية
بشأن األراضي الفلسطينية المحتلة
()1967
ســوســن زهـــر

ق���درات الجيش اإلس���رائيلي مقابل ق���درات العدو» بعد
ثم���ن الدم ال���ذي يمك���ن تخفيضه بواس���طة التحضير
المناسب ،يوصى بش���دة بقراءة مقاالت اللواء (احتياط)
إسحاق بريك .وهو من الجيل الذي دفع بدمه ثمن أخطاء
التقديرات الخاطئة في القيادة العس���كرية العليا العام
 ،1973وعلى مدى تس���عة عش���ر يومًا عاصفًا ،قاد سرية
دباب���ات على خط الجبهة األول ،خط النار ،المعروف أيضًا
بتفان ش���ديد ،وهو يعرف جيدًا طعم
باسم «خط الدم»،
ٍ
ساحة المعركة.
ف���ي آخر منصب له في المؤسس���ة األمنية ،أجرى اللواء
بري���ك بحثًا معمق���ًا لم يقم بإجرائه أح���د حتى اآلن .على
امتداد عقد من الزم���ن ،زار كل واحدة من وحدات الجيش
اإلس���رائيلي ثالث م���رات وتعرف عل���ى حالتها ،ليس من
تقارير قادتها ،وإنما من فحص األمور ميدانيًا على األرض،
في المس���تودعات ،في التدريبات ،في مس���تودعات وقت
الطوارئ ،في جودة الصيانة وفي ش���هادات الجنود الذين
ّ
والتزود
يجرون االس���تعدادات للحرب من خالل التدريبات
بالمع���دات والتجهي���زات .وهو لم يكت���ف بـ»تقييمات»
ضب���اط كبار .لقد وجد اللواء بريك أن الجيش اإلس���رائيلي
يعتمد مرة أخرى على المعجزات ،ولم يكن على استعداد
لمواجهة محتملة مع قدرات العدو المؤكدة.
فيم���ا يتجاوز ق���درات الجيش المصري ،نعل���م اليوم أن
الجيش الس���وري آخذ بإعادة التأهيل واإلصالح ،وأن نظامًا
صاروخيًا في لبنان بات جاهزًا ليضرب لنا الجبهة الداخلية،
وأن قطاع غزة ليس جزيرة س�ل�ام ،وفي يهودا والس���امرة
(الضف���ة الغربي���ة) تعمل ع���دة كتائب دربته���ا القوات
األميركي���ة ّ
وقوات مجهزة بالس�ل�اح اإلس���رائيلي بموجب
اتفاق أوسلو .ويجب أن يضاف إلى ذلك التلميحات الفظة
التي تلقيناها من البلدات العربية داخل الخط األخضر.
صباح الس���ابع من تش���رين األول  ،1973خدمت كقائد
س���رية في اللواء التاسع .خرجنا فجرًا من قاعدة الطوارئ
في ُيكنع���ام ،ومررنا ،طابورًا من الدبابات والمدرعات ،في
شوارع الناصرة في طريقنا إلى جنوبي الجوالن .لم يطلق
ّ
يش���وش مس���يرنا ،ورأينا النظرات المرتعبة
أحد النار أو

على الشرفات .هل هناك من يوهم نفسه بأنه في فترة
طوارئ مستقبلية س���تكون قوات االحتياط فعالة عندما
تغلق طرق الشمال والجنوب كتائب «شغب» عربية التي
ُ
لم تحاكم بعد على أعمال الش���غب الع���ام  2021وال على
أعمال الشغب العام  2000والقوا التشجيع من «لجنة أور»
وسياسيين من بعض األحزاب؟
لقد هاجم العرب المش���روع الصهيون���ي فقط عندما
ّ
ق���دروا أن إس���رائيل ضعف���ت وأن مي���زان القوى س���مح
بالنص���ر .لق���د ارتكبوا أخط���اء في الماض���ي ،لكن ليس
هناك ما يضمن أنهم لن يس���تمروا في ارتكاب األخطاء
والهجوم مرة أخرى .كل ش���يء جاهز والجميع ينتظرون
مؤشرات الضعف في استعداد اليهود للقتال .إن تجربة
الصهيوني���ة التي امتدت على مدى مئ���ة عام تثبت أن
ّ
االندالع يمكن أن يحدث كل يوم.
إذا كنا راغبين في الحياةُ ،
فيحظر علينا االعتماد بأعين
مغمضة على المس���ؤولين عن أمن الدولة .يجب االنتباه
للحقائ���ق الت���ي يتم الكش���ف عنها كل ي���وم ومطالبة
القائمين على االستعدادات للحرب بتقديم إجابات قبل
الحرب وليس في لجان التحقيق .لذلك ،كي ال نضطر مرة
أخرى لس���ماع أخط���اء أي وزير دف���اع وال اعتذاراته ،نحن
مطالبون باالس���تفادة من «يوم الغفران» ،إلجراء حس���اب
ّ
وطني يتطرق إلى القدرات وليس إلى
نف���س على صعيد
التقييمات .فاالستعدادات لحرب مفاجئة تستغرق وقتًا
ً
طوي�ل�ا ،وبالتالي ،يجب أن ندع���و الحكومة إلى التعاطي
مع الواقع غير الس���ار الذي يتم الكش���ف عنه في أعمال
الكثيرين ،بمن فيهم إيلي ديكل وإسحاق بريك ،وتفادي
أي وض���ع يتحدث في���ه وزير دفاع ما بش���كل يائس عن
احتمال «تدمير الهيكل الثالث» ،في حين أن المس���توى
العسكري الهجومي يبذل روحه في المعركة.
(*) كاتب المقال البروفسور إليشع هاس هو الرئيس الفعلي لـ«فوروم
أس���اتذة الجامعات من أجل المناعة السياس���ية واالقتصادية» ،وهو
ّ
صقرية .نشر المقال في موقع «ميداه» اليميني
إطار محافظ ذو نزعات
على شبكة اإلنترنت .ترجمة خاصة بـ«المشهد اإلسرائيلي».
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ً
ّ
بحث :أزمة «كورونا» فاقمت مأساة األطفال والشبيبة المعرضين أصال للخطر في إسرائيل!
األطفال و«كورونا» :أخطار من نوع مختلف.

كتب هشام نفاع:
توقف بحث نش���ره مؤخرًا معه���د األبحاث التابع
للكنيس���ت اإلس���رائيلي عن���د قضي���ة عنونها بـ:
«األطف���ال المعرض���ون للخط���ر في أزم���ة كورونا:
البرنام���ج الوطن���ي لألطفال والش���باب المعرضين
للخط���ر» .ويعرض في تقرير خاص كيف أثرت أزمة
تفش���ي فيروس كورونا على جمي���ع مجاالت حياة
األطفال بش���كل عام ،واألطف���ال المعرضين للخطر
بش���كل خ���اص؛ إذ أدت األزمة الصحي���ة واإلقامة
المطولة في المنازل في بعض العائالت إلى تنامي
ظواهر نفسية تجلت في القلق والضغوط الصحية
واالقتصادية والعائلية الت���ي يمكن أن تؤدي إلى
زيادة حاالت الخطر على األطفال.
باإلضافة إل���ى ذلك ،يقول ،أدى تقليص نش���اط
أنظم���ة التعليم والصح���ة والرعاية خ�ل�ال األزمة،
وحتى إغ�ل�اق بعضها ،إل���ى صعوب���ات كبيرة في
تحديد مكان األطفال المصابين وس���بل حمايتهم
وعالجه���م .وإل���ى جانب األطف���ال ف���ي العائالت
المس���تقرة ،هناك عائالت تعاني من مش���اكل لم
تس���تطع أن توفر ،حت���ى قبل األزم���ة ،احتياجات
ّ
أض���رت باألطفال إل���ى درجة أدت إلى
األطفال ،بل
إخراجه���م من المن���زل ونقلهم إل���ى أماكن خارج
المن���زل بش���كل كامل أو جزئ���ي .نظري���ًا ،كان من
الممكن أن يكون هؤالء األطفال قد عانوا من األزمة
بش���كل أكثر خطورة وأن يكونوا في خطر يومي إذا
اضطروا إلى العودة للبق���اء في المنزل .وفي بعض
الحاالت كان من الممكن أن يعيش���وا بدون س���قف
فوق رؤوس���هم .بالنس���بة إلى بعضهم ،كان هناك
خوف من أن يضط���روا إلى العودة الى نفس حاالت
ُ
االعتداء عليهم التي أخرجوا من منازلهم بسببها،
مثل العنف الشديد واالعتداء الجنسي.
وفق���ًا لمعطي���ات وزارة الرعاي���ة والخدم���ات
االجتماعية :يعيش في إس���رائيل أكثر من مليوني
طف���ل ،من بينهم  330ألفًا من األطفال والش���بيبة
الموجودين في أوضاع خطر وضائقة .أوضاع الخطر
هذه تمس بقدرة األوالد والش���بيبة على استنفاد
حقوقهم األساس���ية ف���ي مجال األم���ان ،الحماية
والكرامة.
الحدي���ث هو عن سلس���لة أوضاع خط���ر مختلفة،
تتطل���ب مالءم���ة حل���ول مختلفة ومتنوع���ة .هذه
األوض���اع تنبع مما تنبع منه م���ن مواجهة مصاعب
اقتصادي���ة ،مرض أو وفاة أح���د الوالدين ،مصاعب
تعليمي���ة ،أو التف���اوت االجتماع���ي وتتمثل في
صعوب���ات ب���األداء الوظيف���ي وحت���ى االنح���راف
االجتماعي.

(الصورة عن :ساينس اورغ نيوز)

زيادة على نطاق وحاالت
الخطر داخل المنزل وخارجه
تركز تقرير معهد األبحاث كما يشير في مطلعه
على البيانات المتعلقة ببرنامج الحكومة المركزية
في ه���ذا المجال – والمس���مى :البرنام���ج الوطني
لألطفال والش���باب المعرضين للخطر .وكتب :تثير
الدراس���ات في أرجاء العالم حول تأثير كورونا على
األطف���ال والش���باب المعرضين للخط���ر  3مخاوف
وصعوبات:
* زيادة الضغ���ط العاطفي وخطر االنتحار .ظهور
ّ
ك���رد على تهديد
طيف من ح���االت الكرب والقلق
وج���ودي وظروف ع���دم اليقين وضائق���ة الوالدين
والوح���دة والبعد ع���ن مصادر الدع���م االجتماعي.
صعوب���ة تلبي���ة االحتياجات االجتماعي���ة وغيرها
لألطفال والتعرض لألذى واالستغالل.
* تض���رر تلقي ّ
موجهات لنموهم ،وصعوبة تلقي
العالج الطبي وش���به الطبي ،وضعف في التسلسل
التعليم���ي ،واإلنجازات الدراس���ية ،وضعف الدافع
للتعل���م في مواجه���ة الصعوبات الت���ي تصاحب
التعلم عبر اإلنترنت ،وعدم التواصل المباش���ر مع
المعلمين ومعلمي رياض األطفال ومقدمي الرعاية.
* زيادة الفقر وانعدام األمن الغذائي.
لقد ط���رأت زيادة على نط���اق المخاطر المعروفة
وحاالت الخطر داخل المن���زل وخارجه ،بما في ذلك
صعوبة تحديد م���كان األطفال المتأثرين باإلهمال
وس���وء المعامل���ة وعالجه���م« .البرنام���ج الوطني
لألطفال والش���باب المعرضين للخطر» ،وفقا للبحث،
هو أحد البرامج الحكومية الرئيس���ة لعالج األطفال
والشباب ،تم تطوير البرنامج من قبل وزارة الرعاية
والخدم���ات االجتماعي���ة ،بمش���اركة وزارة التربية
والتعليم ،وزارة الصحة ،وزارة الهجرة واالستيعاب
والسلطات المحلية .الهدف المعلن من البرنامج هو
تقليل عدد األطفال والش���باب الذين يعيشون في
مواقف تعرضهم للخطر وتهدد نموهم الطبيعي،
مع التركيز على المجموعات الفريدة والضعيفة.
يفت���رض أن عمل البرنامج هو عل���ى منع وتقليل
المواقف الخطرة مثل صعوبات التعلم والتأخر في
النمو والس���لوكيات السيئة لدى األطفال من جميع
األعمار ،م���ع التركيز على الطفول���ة المبكرة .يركز
البرنام���ج على حوالي  200س���لطة محلية وعدد من
األحي���اء الضعيفة في الم���دن الكبيرة .كل منطقة
تتمتع باالستقاللية وبمستطاعها االختيار من بين
مجموعة واس���عة من البرامج الت���ي تضمها قاعدة
بيانات البرامج المش���تركة بين الوزاراتً ،
بناء على
تحديد احتياج���ات األطفال والميزانية المخصصة
لكل منطقة.

بموجب المعطيات :في العام الدراس���ي ،2019/20
ش���ارك نحو  56ألف طف���ل ومراهق ف���ي البرنامج.
يقيس البرنامج س���بع حاالت خط���ر لتحديد ورصد
حالة األطفال في سبعة مجاالت من الحياة :الوجود
الجسدي والصحة والنمو؛ االنتماء إلى عائلة؛ التعلم
واكتس���اب المه���ارات؛ الرفاه والصح���ة العقلية؛
االنتماء والتكامل االجتماعي؛ الحماية من اآلخرين؛
والحماية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

زيادة عدد َمن يعانون حاالت
خطر جديدة في 2020/2019
يقول معدو البحث إنه عند فحص بيانات السنوات
األخي���رة ،من الع���ام  2014حتى ( 2020باس���تثناء
 2019/2018لنقص في البيانات) «نرى اتجاهًا ثابتًا
لزيادة نس���بة األطفال المش���اركين ف���ي البرنامج
الذين تحس���نت حالتهم .في العام  2017/18أظهر
ما يقرب من نصف األطفال تحسنًا في مدى تعقيد
المخاطر التي تهددهم وخرج حوالي خمسهم من
الخطر .ومع ذلك ،في الع���ام  - 2019/20العام الذي
اندلع���ت فيه جائحة كورونا وما س���ببته من إغالق
العديد م���ن األطر -كان هناك انخف���اض كبير في
كل من معدل تحسن حالة األطفال ونسبة األطفال
الذين خرجوا من حاالت الخطر .خالل تفشي كورونا،
كان هناك انخفاض بنحو الثلث في نس���بة األطفال
الذين تحس���نوا من مدى تعقي���د المخاطر لديهم
وانخف���اض بنحو  %60في نس���بة األطف���ال الذين
خرجوا من دائرة الخطر».
في تقرير فحص الفروق بين  2017/18و 2019/20
 عام تفشي كورونا -تبرز النقاط التالية:* في  2019/20كان التحس���ن ف���ي جميع مجاالت
ّ
الحي���اة (باس���تثناء «الحماية من اآلخري���ن») أقل،
مقارنة بالقياس المقابل في  %54.4( 2017/18مقابل
%58.3عل���ى التوالي) ،أي أنه بعد األزمة كان هناك
تحسن طفيف في وضع األطفال مقارنة بالسنوات
السابقة .في نقطتين زمنيتين ،تم تحديد المزيد
من األطفال الذي���ن يعانون من حاالت خطر جديدة
في جميع مج���االت الحياة التي تم فحصها مقارنة
بالس���نوات الس���ابقة ،كما يلي :في  ،2017/18وفي
 2019/20كان هناك زي���ادة بمرة ونصف المرة في
عدد األطفال الذي���ن يعانون من حالة خطر جديدة
واح���دة أو أكثر مقارنة بـ  ،2017/18أي أنه بس���بب
أزم���ة كورونا ،كانت هناك زي���ادة كبيرة في حاالت
الخطر الجديدة المحددة.
* باإلضافة إلى ذلك ،وجد أن معدل الكش���ف عن
حاالت الخطر يزداد مع زي���ادة العمر .بعبارة أخرى،
ً
تأثر الشباب بمعدل أعلى قليال من الفئات العمرية

األصغر :على س���بيل المثال %15 ،من الش���باب في
البرنام���ج واجههم وض���ع خطر جدي���د في مجال
االنتماء األس���ري (مثل قطع االتص���ال بالوالدين)
ف���ي حين أن  %12م���ن أطفال المرحل���ة االبتدائية
والطفول���ة المبكرة كانت لديهم ه���ذه الحالة في
جميع المناطق التي تم فحصها.
* خالل مقارنة نسبة الشباب الذين تم تحديدهم
عل���ى أنهم في ح���االت خطر جديدة ،ف���ي 2019/20
مقارن���ة بـ  ،2017/18من بين جميع المش���اركين في
البرنامج ،تبي���ن أنه في  ،2019/20تم تحديد ضعفي
عدد الش���باب الذين يعانون من حاالت خطر جديدة.
على سبيل المثال :في  ،2017/18وجد أن ما يقرب من
 %8من الشباب لديهم حاالت خطر جديدة في مجال
االنتماء األسري ،بينما في  2019/20كان معدل أولئك
الذين تم اكتش���افهم تقريبًا ضعفين ( .)%14.6في
مج���ال الرعاية ت���م العثور على فج���وات مماثلة في
الصحة النفسية ( %6.8مقابل  %2.14على التوالي).
األمر نفسه ينطبق في مجال الحماية ضد اآلخرين.

ليس واضحًا مدى استعداد الوزارات
للتعامل مع القضية وعواقبها
ضمن اس���تخالصات البحث ،أنه ف���ي إثر النتائج
واالس���تعداد لحالة طوارئ مس���تقبلية بعد الوضع
المعقد الذي نش���أ أثن���اء إعداد ه���ذه الورقة ،تم
الشروع في إجراء واسع الستخالص النتائج ونتائج
التخطيط في حاالت الطوارئ .وش���ملت سلسلة من
اإلجراءات لتش���خيص األطف���ال المعرضين للخطر
وتحديد مكانهم وسبل معالجتهم ،ورسم الخرائط
وتجميع الم���وارد ،وتحديد أولوي���ات االحتياجات
واالس���تجابات وتحس���ين آليات العمل مع الوزارات
الحكومية لتسهيل االستجابة.
ويتابع أن���ه في أوقات األزم���اتُ ،يظهر التصدي
لعواق���ب أزمة كورونا من المس���ح أع�ل�اه ،أن فترة
الطوارئ التي أعقبت تفش���ي فيروس كورونا أثرت
بشدة على األطفال بشكل عام واألطفال المعرضين
للخطر بش���كل خاص .لك���ن البحث ل���م يفحص ما
إذا كانت ال���وزارات الحكومية مث���ل وزارة التربية
والتعليم ووزارة الصح���ة ووزارة الرعاية والخدمات
االجتماعية مس���تعدة للتعامل مع عواقب إس���اءة
معاملة األطفال وكيف .وبالمثل ،كذلك ،لم ُيفحص
ما إذا كانت عمليات استخالص العبر قد أجريت في
هذه الوزارات ،وما هي تل���ك العمليات واإلجراءات
لرعاية األطفال المعرضين للخطر أثناء األزمة ،مثل
تنظيم وضع العاملين في مجال الرعاية االجتماعية
والمؤسس���ات واألماك���ن خ���ارج المن���زل كعاملين
حيويي���ن ،وم���ا إذا كانت ال���وزارات تق���وم بإعداد
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وترتيب أولويات قضايا حاالت األزمات المستقبلية
وكيف تقوم بهذا ،وبرعاي���ة األطفال ذوي اإلعاقة،
وتعزي���ز خدمة الصح���ة العقلي���ة وبرنامج تغذية
األطفال في المدارس.
في ه���ذه النقطة األخيرة تمت االس���تفاضة في
تقرير س���ابق بش���أن األمن الغذائي أن المعطيات،
ومنها مس���ح أجرته مؤسس���ة التأمين الوطني في
العام  ،2016أظهر أن حوالي  %25من األطفال حتى
سن  18عامًا في إس���رائيل يواجهون انعدام األمن
في التغذية ،وترتفع في صفوف المواطنين العرب
واليهود الحريديم خصوصًا ،معدالت انعدام األمن
الغذائي بش���كل كبير .وقد س���بقت اإلشارة إلى أن
هناك قلقًا من أن انتشار كورونا قد زاد من انعدام
األم���ن الغذائي بي���ن األطفال ،حي���ث منعهم من
الوصول إلى قنوات الدعم الت���ي كانت قائمة قبل
اندالعه ،بما في ذلك التغذية في المدارس.
وبالفعل ،فقد تس���بب انتش���ار وباء كورونا الذي
ب���دأ في آذار  2020في زي���ادة مخاطر انعدام األمن
الغذائي وسط تراجع الدخل بين العديد من األسر
وارتف���اع مع���دالت البطالة والحج���ر الصحي .عامل
الخط���ر الفريد اآلخر الذي ظه���ر وهدد األطفال هو
وقف أنشطة المدارس وسائر األطر التربوية ،التي
كان يتلقى فيها العديد من األطفال س���ابقًا ،بمن
في ذلك األطفال والشبيبة المعرضون للخطر ،وجبة
ساخنة على أس���اس يومي ،مجانًا أو بتكلفة رمزية،
قب���ل اندالع الوب���اء .ولكن ،م���ن آذار  2020إلى آذار
 ،2021تم إغالق جميع المؤسسات التعليمية ثالث
مرات بسبب انتشار وباء كورونا .في المجموع واجه
ط�ل�اب التعليم قبل االبتدائ���ي حوالي  60يوما من
انعدام المساعدة في التغذية.
إن كل طفل من عائلة فقيرة يعاني من المس���اس
بأبسط حقوقه ،ومن الحق في أن يأكل بشكل الئق،
وهذا خطر حقيق���ي على صحته .فكم بالحري حين
يك���ون الطفل أيضًا يق���ع في دائ���رة التهديدات
والمخاط���ر؟! هن���اك معطيات كثي���رة ناقصة ،كما
تش���ير أبحاث كثيرة منها البحث قيد االستعراض
هنا .ولكن المعطيات الرس���مية سبق أن أكدت بأنه
خالل العام الدراس���ي  ،2010-2009تلقى حوالي 39
ألف طفل وفتى التغذية في أطر الرعاية المختلفة
المخصص���ة لألطفال والش���بيبة المعرضين للخطر
في المجتمع .هذا العدد ازداد وربما تضاعف مرارًا؛
في حين أن الدراس���ات ذات الصلة ،كشفت وعادت
عل���ى التأكيد أنه مع انعدام سياس���ة ش���املة في
إسرائيل لتوفير األمن الغذائي ،يظهر أنه ال يوجد
تبادل منهجي للمعلومات والتنسيق بين الجهات
المختلفة ،وخصوصا الحكومية منها.
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