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على هذه الق�ضية ،و�شرع يف حملة ال هوادة فيها ومل ي�سبق
لها يف تاريخ الن�ضاالت االجتماعية ،وكان مطلبه هو �إن�شاء
جلنة حكومية للتحقيق يف جل�سة علنية ،وك�شف احلقيقة
يف هذه الق�ضية ،والقيام ب�إ�صالح وطني .وقد قاد احلاخام
م�شوالم الق�ضية ب�شكل حازم ،رغم ما تعر�ض له من حملة
ت�شهري واغتيال و�إراق���ة دم���اء� ،إال �أن ه��ذا مل ي�ضعفه ومل
يتخل عن الق�ضية الأخالقية التي ي�ؤمن بها ،ومت القب�ض
على احلاخام م�شوالم وغريه من النا�شطني ومت تقدميهم
للمحاكمة فيما بعد .ومل ترف�ض املحكمة ادعاءات احلاخام
فيما يتعلق باالختطاف والإ�سكات فح�سب ،بل و�صف هو
نف�سه بانتهاك القانون وحكم عليه بال�سجن ثماين �سنوات.
ومع ذلك ،مل تنجح حماولة قمع االحتجاج و�إغالق الأفواه
بال�سجن وازداد االح��ت��ج��اج يف املجتمع الإ���س��رائ��ي��ل��ي وبعد
�سل�سلة طويلة م��ن الأح����داث والتجمعات وامل��ظ��اه��رات مت
�إن�شاء جلنة حتقيق حكومية.
و�أخرياً ا�ست�سلمت احلكومة ،ويف اجتماعها يف  8يناير 1995
تقرر �إن�شاء «جلنة حتقيق حكومية يف اختفاء الأطفال بني
املهاجرين اليمنيني يف ال�سنوات  ،»1954-1948مت انتخاب
رئي�سا للجنة ،وال���ذي ك��ان يبلغ م��ن العمر
ي��ه��ودا ك��وه�ين ً
ثمانني عا ًما يف وقت تعيينه .ويف العام  ،1999مت ا�ستبدال
اللجنة بالقا�ضي يعقوب ق��دم��ي ،والأع�����ض��اء الآخ����رون يف
اللجنة هم :القا�ضية داليا كوفيل وامليجور جرنال ديفيد
ميمون .وقد عملت هذه اللجنة � ً
أي�ضا لفرتة طويلة جدًّا من
الزمن منذ �إن�شائها ،ومرت �ستة �أ�شهر منذ �أن بد�أت عملها يف
يونيو 1995؛ ومر �أكرث من ثالث �سنوات قبل �أن تنتهي من
�سماع ال�شهادات يف مار�س 1998؛ وقد مر ما يقرب من �سبع
�سنوات منذ �إن�شائها ،حتى �أكملت عملها وو�ضع تقريرها
النهائي على الطاولة يف نوفمرب  .2001ومثل اللجان التي
�سبقتها ،فعلت جلنة الدولة كل ما يف و�سعها لتبيي�ض هذه
الق�ضية ،ونفت على هذا النحو ادع��اء االختطاف امل�ؤ�س�س،
وقررت �أن الغالبية العظمى من الأطفال قد ماتوا ،وق�ضت
ب�أنه حتى فيما يتعلق بع�شرات احلاالت التي ال تزال مفقودة،
ف�إن الدولة لي�ست م�س�ؤولة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
ولكن على عك�س اللجنتني ال�سابقتني ،اللتني كانتا تعمالن
���س�� ًّرا وك��ان��ت نتائجهما ع��ب��ارة ع��ن ملخ�صني م��وج��زي��ن،
ت�صرفت اللجنة الأخرية ،جلنة الدولة ،يف جل�ستها العلنية
ك��الآت��ي :كانت مناق�شاتها يف معظمها مفتوحة للجمهور،
وكانت بروتوكوالتها ما تو�صلت �إليه خالل فرتة ن�شاطها،
وت�ضمن تقريرها ثالثة جملدات �سميكة .جت��در الإ�شارة
�إىل �أن�����ه ك���ان���ت ه���ن���اك ف��ت�رة ق�����ص�يرة مت خ�لال��ه��ا �إغ��ل�اق
ال�بروت��وك��والت �أم��ام اجلمهور ،ولكن ب�سبب االحتجاجات
العامة �أعيد فتحها يف نهاية ع��ام  ،2016ومت و�ضعها على
م��وق��ع �أر���ش��ي��ف ال���دول���ة م��ع جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن امل���واد
الأخرى من اللجان الثالث.

وقدمت اللجنة ما يقرب من �ألف �شهادة :مئات ال�شهادات
من العائالت ب�ش�أن اختفاء  814طف ً
ال ،وع�شرات ال�شهادات
من �أع�ضاء من داخلها .ومت تقدمي امل��واد التي مت جمعها
خالل عمل اللجنة ،خا�صة ال�شهادات نف�سها� ،إىل اجلمهور
لأول مرة بعد عقود من ال�صمت ،والإ�سكات والإخفاء من
قبل ال��دول��ة جمموعة وا���س��ع��ة م��ن ال��ب��ي��ان��ات ،وال��ت��ي تتيح
ريا الو�صول ال�ستك�شاف احلقيقة.
�أخ ً
وي��و���ض��ح ال��ك��ت��اب �أ َّن ه���ذه الأدل����ة وال�����ش��ه��ادات ال��ت��ي قدمت
ك��ان��ت �أ���س��ا���س��ا م��ن قبل الآب����اء واجل��ام��ع��ي�ين وال��ت��ي ال ت��زال
م�سموعة ،وهي بالطبع ثمار كفاح احلاخام مي�شوالم ،ولوال
هذه الأدل��ة ملا ظهر هذا الكتاب �إىل النور .و�أو�ضح الكاتب
�أنه تعرف على احلاخام م�شوالم ،عندما اندلعت الأح��داث
ح���ول م��ن��زل��ه يف ي��ه��ودا ،وذه���ب �إىل ه��ن��اك ملقابلة ع��ائ�لات
املفقودين ،ثم ان�ضم الحقا �إىل موجة االحتجاج التي قادها
ومع الت�صفية العدوانية لالحتجاج ،واالتهام الذي وجهه
له ب�أنه عمل لدى احلاخام م�شوالم مت �إر�ساله �إىل ال�سجن
ملدة �أرب��ع �سنوات .ويو�ضح الكاتب �أن��ه وب�سبب مُ�شاركته يف
هذه الق�ضية مت تقييمه على �أنه «�شخ�ص خطري جدًا لأمن
الدولة» ،كما ذكرت.
ويذكر الكاتب «�أن��ه خ�لال �سجنه يف ال�سنوات الثالث من
� 1997-1994أم�ضى معظمها يف مرحلة الإدالء بال�شهادة
يف جلنة التحقيق احلكومية ( )1998-1995وم��ن خالل
و�ساطة املحامني ،مت �إح�ضار حما�ضر ال�شهادات التي عقدت
يف جل�سات املحكمة العلنية �إىل ال�سجن برتتيبها ال�صحيح.
ق��ر�أت ال�شهادات وحتليلها وا�ستجوبتها ،حتى بعد الإف��راج
عني من ال�سجن ،وا�صلت قراءة حما�ضر اللجنة «من منطلق
�أخالقى ودينى» حتى نهاية مرحلة ال�شهادة يف العام .1998
وعلى الرغم من �أنني قد تو�صلت بالفعل �إىل ا�ستنتاجات
قاطعة حول هذه الق�ضية ،فقد قررت االنتظار حتى �صدور

قرار اللجنة ،وعلى �أمل خافت �أن تك�شف احلقيقة».
كما ي�ضيف الكاتب قائال« :يف نوفمرب  ،2001وبعد �أن ن�شرت
اللجنة ا�ستنتاجاتها� ،أ�صبح من الوا�ضح يل �أن تقريرها
ينفي مت��ا ًم��ا لي�س ف��ق��ط م��ا ه��و وا���ض��ح م��ن ���ش��ه��ادات �أ���س��ر
املفقودين ،بل و�أي�ضا ما تدل عليه معظم �شهادات الأ�سرى.
�صحيحا ،و»تر�سيخ»
وق��ررت اللجنة �أن �سلوك الدولة كان
ً
ه����ذا ال��ب��ي��ان م���ن خ��ل�ال ال����ق����راءة االن��ت��ق��ائ��ي��ة ل��ل�����ش��ه��ادات
وا�ستخدام جمموعة متنوعة من التالعب .و»�إ�سناد» دعوى
الوفاة من خالل تقدمي �شهادات الوفاة ،على الرغم من �أن
امل�ؤامرة لإخفاء الأطفال ت�ضمنت تزويرا يف هذه الوثائق».
ويو�ضح الكاتب �أن��ه ومب��ج��رد ن�شر التقرير ،ب��د�أ يف كتابة
هذه الدرا�سة ،التي ت�ستند حلد كبري �إىل ال�شهادات املقدمة
�إىل اللجنة� ،إىل جانب املواد الأخرى التي كانت خم�ص�صة
لأع�ضائها ب�شكل �أ���س��ا���س��ي :امل��ق��االت ال�صحفية وامل��ذك��رات
وامل��ق��اب�لات والتقارير الإح�صائية .و�أك��م��ل ال��ك��ت��اب« :لكن
حم��اوالت��ي لن�شر ال��ك��ت��اب مل تنجح ،ب�سبب قلة االهتمام
والالمباالة لدى النا�شرين وو�سائل الإع�لام التي ات�صلت
بها» .كما �أو�ضح �أن��ه على مر ال�سنني ،قدم �أج��زاء خمتلفة
منه يف حما�ضرات يف خمتلف امل�ؤ�س�سات الأكادميية والعامة،
مبا يف ذلك حلقات درا�سية يف جامعتى بار �إيالن وبن ت�سفي،
واللجنة اخلا�صة املعنية مبو�ضوع الأط��ف��ال اليمنيني يف
الكني�ست ،وم�ؤخراً يف ندوة مركز بيغن.
وبعد مرور ب�ضع �سنوات� ،أ�صبحت �شروط ن�شر هذه الدرا�سة
ال��ت��ي مت حتديثها وت��ط��وي��ره��ا على م��ر ال�سنني وا�ضحة.
ومب����رور ال��وق��ت ،ت��زاي��دت ال�����ش��ك��اوى ح���ول ح���االت اختفاء
الأطفال ،ويبلغ عددها اليوم  ،2050وقد �أرفق الكاتب قائمة
�أ�سماء ه����ؤالء الأط��ف��ال يف نهاية ه��ذا الكتاب ،وه��ي يف حد
ذاتها وثيقة م�ؤملة وكئيبة.
ويت�ساءل الكاتب يف النهاية :هل �سيقر�أ اجلمهور ويحكم:
هل ق�ضية الأطفال اليمنيني ق�صة بريئة من ق�ص�ص وفيات
الأطفال املر�ضى مثلما ا�ستنتجت جلنة التحقيق احلكومية،
�أم �سيذكرون �أن تقرير اللجنة قد طم�س جرمية االختطاف
املنهجي ل�ل�أط��ف��ال؟ وم��ا ه��ي نتائج عملية الت�أ�سي�س التي
خلفها قادة الهجرة وم�ؤ�س�سات الدولة وقادتها؟
-------------------------------------------- الكتاب« :إلــى أين ذهب طفلي؟ قصةاألطفال اليمنيين :االختطاف واإلنكار».
 المؤلف :ناثان شيفريس. الناشر :يديعوت سفاريم ،2019 ،باللغةالعبرية.
 عدد الصفحات 856 :صفحة.* أكاديمية مصرية
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إلى أين ذهب طفلي؟
ناثان شيفريس
أميرة سامي *
وتعد هذه القضية المؤلمة -والتي ال تزال بعد
موضوع هذا الكتاب يدور حول قضية اختطاف األطفال المهاجرين من البلدان اإلسالمية ،خاصة من اليمن.
ُّ
عاما منذ بدء
أكثر من نصف قرن -تشكل
جرحا ونزيفً ا بين عائالت المفقودين .ويفتتح الكاتب قصة األطفال اليمنيين بقوله« :لقد مر حوالي سبعين ً
ً
موجودا معنا» ،اختفى أكثر من  2000طفل خالل فترة القضية،
«قضية األطفال اليمنيين» ،التي َطغت على حياة أسر المفقودين وال يزال ظلها الثقيل
ً
معظمهم من اليمن ،ويتساءل الكاتب :هل من الممكن أن يكون اختفاؤهم هذا نتيجة صدفة أم أوهام؟ هل سيكون لدينا القوة لالعتراف بأن مثل هذه
الجريمة قد ارتُكبت في إسرائيل؟ ويذكر الكاتب «أن معظم منكري هذه القضية يعتمد بشكل أساسي على المشاعر بالدرجة األولى ،كما لو كان من
الصعب تصديق أن مثل هذا الشيء كان يمكن أن يحدث معنا.

ويف هذا الكتاب ،لدينا درا�سة منهجية حول �ألف �شهادة من
جلنة التحقيق احلكومية حول هذه الق�ضية ،من قبل مئات
من �أ�سر املفقودين ،ومن خالل �إعادة بناء الكاتب مل�سار اختفاء
الأطفال ،ك�شف فيها عن ترتيب وطريقة هذه الظاهرة ،بكل
مكوناتها .فكتب ا�ستنتاجاته بكل و�ضوح يف هذا الكتاب.
وي��ذك��ر ال��ك��ات��ب �أن���ه وح��ت��ى الآن اخ��ت��ف��ى  2050ط��ف ً
�لا ،وه��ذا
العدد لي�س النهائي ،وم��ع ذل��ك ،ال ت��زال هناك حاجة ملحة
لإيجاد حل لهذه امل�س�ألة ملعرفة نهاية م�سارها؟ و�إىل �أين ذهب
الأطفال؟
حت��ت ع��ن��وان «�إح���ي���اء �سيا�سي ،وه��ج��رة ك��ب�يرة ،و ...اختفاء
الأط��ف��ال» ،يذكرالكاتب �أن��ه ومنذ �إع�ل�ان �إ�سرائيل يف مايو
1948ع���ن م��وج��ات الهجرة التي ب���د�أت م��ن ك��ل �أن��ح��اء العامل
تقريبا �إىل �إ�سرائيل ،وبالتوازي مع الظاهرة الكبرية واملثرية
املتمثلة يف جتمع املنفيني من جميع �أنحاء العامل ،ف�إن ظاهرة
اختفاء الأطفال ال�صغار من عائالتهم ،والأغلبية ال�ساحقة
من املهاجرين من البلدان الإ�سالمية ،خا�صة من اليمن ،يف
ذلك الوقت �شكلت ظاهرة �أ�صغر يف نطاقها ،لكنها كانت درامية
بنف�س ال��ق��در بالن�سبة لل�ضحايا؛ حيث مت و���ض��ع الأط��ف��ال
يف م�ؤ�س�سات طبية ،ال �سيما الأطفال الر�ضع مت و�ضعهم يف
خميمات املهاجرين وامل�ست�شفيات يف املدن القدمية ،ويف بع�ض
الأحيان يتم نقلهم من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى ،وبعد وقت ق�صري
يرى الوالدان طفلهما -فقد يكون ب�صحة جيدة �أو قد يعاين
م��ن م�شكلة طبية ب�سيطة -وق��د يتم �إخبارهما بوفاته (�أو
باختفائه) دون �أن يكونوا قادرين على ر�ؤية اجلثة� ،أو ح�ضور
اجلنازة والدفن� ،أو حتى معرفة مكان القرب.
وحتت عنوان «موجات االحتجاج املدين ردًّا على �إن�شاء جلان
التحقيق» ،يذكر الكاتب �أ َّن �أ�سر املفقودين اتخذت العديد
من املبادرات الكت�شاف الأطفال املفقودين مبجرد اختفائهم
ويف ال�سنوات التي تلت ذلك .لكن على مدى �أجيال مل تدرك
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العائالت بعد �أن ه��ذه الظاهرة منت�شرة على نطاق وا�سع؛
ل��ه��ذا ك��ان��ت حم��اوالت��ه��م ل��ت��ت��ب��ع �آث�����ار �أط��ف��ال��ه��م مل ت��ت��ج��اوز
ق�ضية خا�صة بهم .و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أدت الظروف القا�سية
لأ�سر املفقودين وو�ضعهم االجتماعي واالقت�صادي املحفوف
باملخاطر �إىل �أن ت��ك��ون م��ب��ادرات البحث حم���دودة وت��واج��ه
جدا ًرا مغل ًقا .وقد كان الأمر وا�ضحا يف منت�صف ال�ستينيات
تقري ًبا ،وذلك على خلفية تلقى �أوامر بالتجنيد للعديد من
املفقودين الذين بلغوا �سن التجنيد؛ لأن حاالت الغياب كانت
متعددة وك�شفت � ً
أي�ضا عن �أمن��اط مماثلة ،وازدادت ال�شكوك
ح��ول اختطاف الأط��ف��ال .وب���د�أ ه��ذا الن�شاط ي���أخ��ذ الطابع
اجلماعي .و�أن�ش�أت عائالت املفقودين املهاجرين من اليمن
«اللجنة العامة الكت�شاف املفقودين الأطفال اليمنيني».
وبعد االحتجاجات ،ت�أ�س�ست اللجنة يف العام  1967من قبل
وزي���ري ال�شرطة وال��ع��دل با�سم «جل��ن��ة التحقيق الكت�شاف
الأط��ف��ال اليمنيني» ووف��ق��ا لتقرير اللجنة ،امل��ق��دم يف العام
 ،1968ب�ش�أن ال�شكاوى التى قدمت �إليها الختفاء  342طف ً
ال،
وال��ت��ي ادع���ت يف ا�ستنتاجاتها �أن ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى منهم
توفوا ب�سبب �أمرا�ض يف امل�ؤ�س�سات الطبية .و�أرجعت اللجنة
حاالت االختفاء ب�شكل عام �إىل التف�سريات التالية« :الهجرة
اجل��م��اع��ي��ة يف غ�����ض��ون ف�ت�رة ق�����ص�يرة م���ن ال���زم���ن ،ه��ج��رات
ال�سكان يف املناطق الداخلية من البالد من خميم للمهاجرين
�إىل �آخ��ر وم��ن مع�سكرات املهاجرين �إىل مع�سكرات العبور
و�أماكن ال�سكن الأخ��رى؛ ف�صل الأطفال عن �آبائهم والعالج
يف البيوت دون متابعة مع الطبيب �أو امل�ست�شفيات املعتمدة
وارتفاع معدل وفيات الر�ضع ووج��ود اال�ضطرابات املختلفة
يف �سجالت الأ�سماء يف املع�سكرات وامل�ؤ�س�سات التي تتعامل مع
يهود اليمن املهاجرين».
ا�ستيقظتْ الق�ضية جمددا يف منت�صف الثمانينيات ،ويرجع
ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل ازدياد مئات حاالت االختفاء الإ�ضافية،

ويف العام � 1988أ�س�س رئي�س ال��وزراء �آن��ذاك «جلنة التحقيق
يف م�صري الأط��ف��ال اليمنيني املفقودين» ،برئا�سة القا�ضي
الدكتور مو�شيه �شلجي .ووفقا لتقرير اللجنة ،والذي ا�ستمر
مل��دة �ست ���س��ن��وات ،بحلول نهاية ع��ام  ،1994مت التعامل مع
 505ح��االت غياب ،معظمها ح��االت جديدة مل يتم تقدميها
من قبل .زعمت هذه اللجنة � ً
أي�ضا �أن معظم الأطفال ماتوا،
و�أرجعت ظاهرة االختفاء �إىل نف�س الأ�سباب ،و�أعلنت �أنه «يف
جميع التحقيقات ،مل يتم العثور على دليل ي�ؤدي �إىل اخلوف
من عمل �إجرامي».
�إن ال��ق�����ض��ي��ة الأ���ص��ع��ب ال��ت��ي �أث�����ارت ال�����ش��ك��وك اخل���ط�ي�رة يف
االخ��ت��ط��اف امل��ن��ظ��م واالجت�����ار ب���الأط���ف���ال ،وح��ت��ى «ت�����ص��دي��ر»
الأطفال لتبنيهم يف اخلارج ،ظلت تو�صف ب�أنها م�س�ألة عرقية
�ضيقة ينبغي التقليل منها و�إزالتها و�إ�سكاتها قدر الإمكان.
ول�ل�إ���س��ك��ات امل���ؤ���س�����س��ي ل��ه��ذه الق�ضية ال��ع��دي��د م��ن امل��ظ��اه��ر،
و�أه��م��ه��ا ال��رف�����ض احل���ازم للطلب امل��ت��ك��رر ،منذ ال�ستينيات،
لإن�شاء جلنة حتقيق حكومية ،وهي �أعلى حمكمة حتقيق يف
النظام الق�ضائي .وال تزال الق�ضية حمدودة النطاق وتقت�صر
�أ�سا�سا على العائالت ذات الأ�صل اليمني.
ويف �ضوء رف�ض قيادة الدولة لهذه الق�ضية لعقود من الزمن،
برزت عدة جمموعات احتجاج يف املجتمع املدين� .أبرزها يف 24
�أبريل  1994على الرغم من وجود �أولئك الذين عملوا على
تعزيز معاجلة الق�ضية املعرو�ضة ،وقد ان�ضم الكثريون �إىل
احلملة التي تبعتها؛ لكنه كان احتجاج احلاخام عوزي م�شوالم
وديكويا الوحيد الذي جنح يف اخرتاق جدار ال�صمت ال�سيا�سي
والإعالمي حول هذه الق�ضية ،و�إذا مل يكن الأمر بالن�سبة له
لكان قد مت حم��وه نهائيا من الوعي العام .على الرغم من
�أن احلاخام عوزي م�شوالم مل يكن من �أ�سر املخطوفني� ،إال
�أن��ه تعرف على �أ�سر املخطوفني ومعاناتهم .وانطالقا من
�إدراك��ه �أنه يف غ�ضون ب�ضع �سنوات لن يكون هناك �أي �شاهد

