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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

تج ّليات مقام ال�شكر في الأديان الإبراهيمية
«تجلّيات مقام الشكر في األديان اإلبراهيمية» للدكتور عزالدّين عناية تأتي تحليالً لطبيعة ر ّد فعل المخلوق على عطاءات
الخالق ،والتي يعبّر عنها بالشكر .إال أننا ،ومع تأكيد أن موضوع المقالة خارج نطاق اهتماماتنا في مسائل الوجود القومي
(موضوع قضيتنا القومية) ،نو ّد تأكيد حرصنا على الرأي اآلخر ،تعميما ً للمعرفة .وفي السياق ذات ،نلفت رأي الكاتب إلى
أن الشكر وإن كان واحدا ً من حيث الشكل بين المسيحية والمحمدية واليهودية ،إال أنه مختلف في األساس بين المحمدية
والمسيحية من جهة واليهودية من جهة أخرى.
كان بودّنا لو أن الكاتب قد تطرق إلى ذلك منعا ً من وقوع كثيرين من أبناء شعبنا في الخدعة التي تقول إن اليهودية دين
سماوي (أقلّه تلك التي نقرأها في التوراة الموجود بين أيدينا) .كل ذلك ال يمنعنا بل من واجبنا اإلشارة إلى ما يلي:
أوالً ،اليهودية ليست دينا ً سماويا ً تنطبق عليه ذات الشروط التي تنطبق على المسيحية واإلسالم ،فكلتا الديانتين األخيرتين
تؤكد أن الله هو رب العالمين وأن الناس كلهم عيال الله ،وال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى ،فيما اليهودية تناقض كل
ذلك خصوصا ً في تأكيدهم أن الله «يهوا» هو رب اليهود وحدهم ،وأن بقية الشعوب فحيوانات عجماوات خلقهم الله على
شاكلة اليهودي ليليقوا بخدمته ،هم واألرض التي يقفون عليها ملك هذا اليهودي المريض.
نصر (قدس الله
اليهودية ليست ديناً ،هي كتاب تاريخ وضعه كاهن حاقد (عزرا) في زمن السبي البابلي على ي ّد نبوخذ ّ
س ّره) وقد سرق هذا الكاهن المفاهيم السامية في أساطيرنا البابلية ومسخها على شاكلة نفسيته المريضة فكانت أساسا ً
لهذا الكتاب الذي اسمه التوراة.
ثانياً ،شتّان ما بين مخلوق يشكر خالقه على أمر وبين يهودي يشكر خالقه ألنه ذبح أمامه الشعوب ،وس ّهل عليه اغتصاب
األرض .فالشكر األول ال يستقيم مع الثاني ولو أص ّر اليهود على نسبتهم المشتركة إلى ابراهيم.
كان بودّنا لو أن الكاتب أحدث مثل هذا التمييز منعا ً من االلتباس الذي تتقصد وسائل اإلعالم اليهودية تكريسه لتظهر اليهود
وكأنهم جزء ال يتجزأ من مجموعنا على هذه األرض.

د .عزالدّين عناية



ع َّد كثير من الربّانيين والعبّاد مقام الشكر من المقامات العليّة
المعبرة عن سم ّو المرء الروحي ،باعتبار إتيان الشكر ،الصامت
أو الناطق ،القلبي أو اللساني ،يختزل إق��رارا ً وعرفانا ً من الكائن
الفاني إلى الكائن األزلي ،بسابق نعمه عليه وعظيم عطائه إليه.
فذلك العرفان يختزل إحساسا ً شفافا ً بالحمد والثناء تجاه تلك
القوة العليا التي يكنّ لها االمتنان والتقدير .فالشكر الذي عادة ما
يتجلى في عبارات لفظية متقاربة الداللة بين اللغات ،يختزل داللة
اعتراف فعلية لما ُقدِّم لنا سلفاً ،سواء علمناه أم لم نعلمه ،تصديقا ً
لقوله تعالى الوارد في محكم تنزيله« :وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة
وباطنة» (سورة لقمان .)20 :فمن هذا البهاء والروعة الطافحين
على روح الفرد ،يفيض ذلك الشكر في ال��ذات المؤمنة ،بما هو
إحساس عميق وطوعي بمبادلة العطاء باالعتراف ،بمبادلة المنة
بالحمد ،بمبادلة النعمة بالشكر ،تصديقا ً لقوله تعالى« :والله
السمع
أخرجكم من بطون أ ّمهاتكم ال تعلمون شيئا ً وجعل لكم ّ
واألبصار واألفئدة لعلّك ْم تشكرون» (سورة النحل.)78 :
وضمن ذلك السياق في إقرار الكائن الفاني إلى الكائن األزلي
بجوده وكريم عطائه ،كتب المتص ّوف األلماني مايستر إيكهارت
ُ
1328-Meister Eckhart- (1260م) في تأمالته« :إناستطاع المرء ترديد كلمة «الشكر» في صالته ،فسيكون ذلك
وحده كافياً» ،استلهاما ً لما يرد في الرسالة إلى مؤمني فيل ّبي «ال
تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر لتعلم
طلباتكم لدى الله» ( ،)6 :4وإقرارا ً بأن «البركة والمجد والحكمة
والشكر والكرامة والقدرة والقوة إللهنا إلى أبد اآلبدين .آمين!»
(رؤيا يوحنا :7 .)12إذ في المدلول األخالقي الديني بين األديان
اإلبراهيمية يلوح الشكر فضيل ًة سامية.
وإن يكن قانون المقايضة يستدعي فعالً مقابل فعل ،عطية
مقابلة أخرى ،فإن الشكر هو منحة من تلقاء النفس الزكية تتخطى
قانون المقايضة المادية ،لتغدو فعلة متسامية عن االعتبارات
الدنيوية .وبالتالي ،فالشكر هو اعتراف ُخلقي بخيرية اآلخر
وسموه وليس َد ْينا ً شرعيا ً تجاهه ،وهكذا يكون عمالً عفويا ً عميقا ً
نابعا ً من عمق ال��ذات لالعتراف لآلخر ،للغير ،من دون تحديد
لهويته ،وكذلك هو وعي ذاتي وإقرار بجميل اآلخر .لذلك يضاهي
الشكر العطية العفوية وليس « َد ْينا» إلزاميا ً نحو المقابل ،بصفته
م ّنا ً تمنحه ال��ذات في غياب أي إل��زام أو إك��راه ،دوافعه متعالية
وروحية بما يتجاوز أشكال الجبر كافة ،ألنه عمل قلبي نابع من
التعالي وغير خاضع للمقايضة المادية.
وقد يُترجَ م الشكر عبر أشكال ع��دة ،مادية أو معنوية ،ومع
ذلك تبقى حوافزه ودافعه غير مادية ،فكما يقول القديس توما
األكويني« :يخضع الشكر باألساس إلى القلب» .فهو منحة عاطفية
مضاهية لعمل ما .وتعالي الشكر ،بصفته عطية كريمة تخرج عن
مستوجبات ما يربط الدائن بالمدين ،ليس له إلزام بل هو نتاج
المحبة الخالصة لآلخر .كما أن هناك درج��ات ومراتب مختلفة
للشكر :باعتباره اعترافا ً بعطية سابقة ممنوحة ،نج ّل قيمتها
ونق ّر بعلو مقامها .وهو أيضا ً تخلّص للروح من المقايضة المادية
لتعانق العطاء المتعالي المنعتق من أي إلزام ،ليتحول الشكر إلى
عطية خارج المعادالت المادية ،ترقى إلى مستوى سام يحلق
بعيداً .كما أن الشكر الخالص ال يبغي الحصول على مغنم مادي
أو معنوي من اآلخر بل هو اعتراف بخيرية اآلخر.
غير أن هذا التماثل في دالالت الشكر بين األديان الثالثة يكشف
أيضا ً عن تنوعات بينها ،تميز بها كل دين عن غيره .والمالحظ عند
مقارنة الكتب المقدسة الثالثة ،يلحظ النقص الهائل لمفهوم الشكر
في األناجيل الحالية ،وكأن القديس بولس في رسائله تفطن إلى
تدارك هذا النقص ،وهذا ما سنفصل الحديث بشأنه الحقاً.

الشكر من منظور علمي

قبل الغوص في الدالالت العميقة لهذا المفهوم الروحي ،يجدر
االستئناس ببعض المداخل بغرض اإلحاطة بمعاني الشكر .فقد
ورد في معجم الالهوت الكتابي في تعريف مصطلح «الشكر» :أن
عطايا الله المجانية تفيض وتنهمر على الجميع ،والتي يقابلها من
جانب َ
الخلق فعل الشكر ،بصفته جوابا ً على نعم الله المتد ّفقة
والدائمة .بما يفيد أن فعل الشكر هو:
 وعي بعطايا الله.بجود الله
 امتثال طوعي للنفس التي غمرتها روعة اإلقرار ُعليها.
 عرفان واعتراف بالجميل أمام العظمة اإللهية. ردّة فعل روحية عميقة للخليقة تق ّر بموجبها بعظمة اللهومجده.
ومن جانب آخ��ر ،لو تتبعنا المعنى األنثروبولوجي للفعلة
لتبين لنا أن الشكر هو إحدى البدع الحسنة التي ابتدعها اإلنسان
تق ّربا ً إلى من يجلّه ،حيث كان في مرحلة أولى ي ّتخذ تمظهرا ً عمليا ً
جلياً .يذهب هنري هوبرت ومارسيل موس إلى أن «األضحية»
كعنصر أساسي احتضنته العديد من الديانات التاريخية ،يعانق
التوسط الذي يضمنه
البش ُر بواسطتها عالم األلوهية ،بموجب
ّ
«الكاهن» عبر أداء الممارسات الطقوسية ...ليتقابل المقدّس
 - sacerمع المد ّنس ،-profanus -مع ما يبقى خارج الحرمالقدسي ،-fanum -وبالتالي يستدعي المقدّس فصالً يقوم به
البشر إلسداء الشكر إلى اآللهة .حيث يأتي الشكر تتويجا ً لعملية
شعائرية مع ّقدة ،يتطلع المرء من ورائها إلى التقرب زلفى إلى ذات
علية يطمح أن ينال حظوة لديها.
وف��ي التقاليد السامية القديمة حضر الشكر على شاكلة
وأضاح ،يقدمها المرء إلى قوة عليا اعترافا ً بسابق نعمها
قرابين
ٍ
عليه ،غالبا ً ما كانت مرفوقة بـ»أناشيد الشكر» ،التي تردد من
قبل منشدين يصحبهم جمع في الترديد .وما زال مفهوم الشكر
المتجلي عبر القرابين جليا في بعض الممارسات األنثروبولوجية
الدينية التي ما فتئت حاضرة إلى اليوم في ما يعرف بـ»الزردة»
(كلمة أمازيغية تعني األضحية) في بالد المغرب الكبير عند زيارة
أضرحة األولياء .والزردة هي عبارة عن حفل قدسي عند مرقد الولي
أو الولية ،تتم فيه طقوس الذبح والتبرك بغرض إتمام نذر بشأن
عون أو إشفاء أو تخليص من محنة صادفها المرء في حياته.
وح��ري ونحن نتتبع دالالت مفهوم خلقي عميق في ال��ذات
المؤمنة ،أن نستعين بالمدخل النفسي .حيث يستدعي الحديث
عن موضوع الشكر في األديان الثالثة العودة إلى مقول علم النفس
الديني في المسألة ،ال سيما أن فعل الشكر ينبع من حوافز عميقة
في الذات يُعرب بواسطتها المرء عن مكنون باطنه ،تجاه تمثالت
خارجية تأسر كيانه وتثير عواطفه .ليأخذ الشكر تمظهرات عدة
وصياغات مختلفة تتل ّون بتلون الثقافة والدين .حيث تبقى
حوافزه ناتجة باألساس من حالة إدراكية متولدة عن مشاعر
فياضة يترجمها الفرد عبر الرمز أو القول أو الفعل .وهو ما أفاضت
اإلناسة الدينية في الحديث بشأنه باعتبار أشكال العبادة كافة
والهبة والعطاء ناتجة في جانب منها من إحساس عميق بالشكر
تجاه كائن علوي.
فقد أط ّل مفهوم الشكر في أدبيات علم النفس منذ منتصف القرن
الفائت ،مع نشر ميالني كالين مؤ ّلف «الحسد والشكر» عام .1957
أوردت عالمة النفس كالين ( )1960-1882أن هذا اإلحساس
الفطري ،كإحدى التعبيرات الجلية في اإلعراب عن المحبة ،هو
عمل جوهري في إرساء عالقة مع الموضوع المفيد ،لما يختزنه
من قدرة على تثمين م ّنة اآلخرين .حيث يضرب الشكر بجذوره،
وفق كالين ،في العواطف المتولدة مع مرحلة الطفولة المبكرة،
لما تم ّثله األ ُّم العنص َر األو َل واألوحد للوليد .فالشكر نابع ومرتبط
ب��األم ،في العالقة التي ترسيها مع وليدها ،وبالخصوص في
القدرة الفطرية للمحبّة لدى الرضيع .وقد سبق لسيغموند فرويد
(1939-1856م) أن تحدث في مؤلفه« :ثالث رسائل في نظرية

الجنسانية» عن الحالة الرضيّة التي يلقاها الرضيع في عالقته
بثدي أمه .ذلك الشعور هو النموذج األصلي للشكر «الجنسي»
وألي لذة جنسية .وتتطور عملية الشكر وفق كالين ،فتأخذ تجليات
وتحوالت مع التجربة الخارجية للطفل في مراحل عمرية متقدمة،
بما يجعل التجارب الالحقة تثري وتح ّور ذلك المعطى األصلي
الفطري لدى الطفل .لتخلص كالين أن الشكر مرتبط بالثقة في
الصور الطيّبة المدركة ،فضالً عن أنه مرتبط في النفسية البشرية
بالكرم النابع من ثدي األم في األصل ،ليتطور ذلك المفهوم ويأخذ
بعدا ً دينيا ً واجتماعيا ً الحقاً ،متكيفا ً مع أوضاع مستجدة.

األديان اإلبراهيمية ودالالت مفهوم الشكر

ج ّراء تع ّمق دالالت هذا المفهوم في الديانات اإلبراهيمية تتطور
دوافعه ومقاصده ليغدو مطلقا ً ال محدوداً ،ومتخلصا من التعليل
ومن المقايضة ،وال يرتبط بحدث أكان سلبيا ً أو إيجابياً ،نفعيا ً أو
ال نفعياً .حيث يكون الشكر بمثابة فيض الروح ،بما يضاهي لديها
الغبطة والزهو ،تصديقا ً لما يرد في حديث المصطفى (ص) في ما
رواه الطبراني والبيهقي ،أنه «يُنادَى يوم القيامة :ليقم الح ّمادون.
فتقوم زم��رة فينصب لهم ل��واء فيدخلون الجنة .قيل :ومن
الح ّمادون؟ قال :الذين يشكرون الله على كل حال» .وبالمثل نجد
في المسيحية معنى رقيقا ً يلتقي مع معاني ذلك الحديث الشريف
في موضعين من الرسائل ال في األناجيل« :رافعين الشكر ك َّل حين
وعلى ك ِل شيء لله واآلب باسم ربنا يسوع المسيح» (الرسالة
إلى مؤمني أفسس )20 :5وفي قول« :ارفعوا الشكر في كل حال:
فهذه هي مشيئة الله لكم في المسيح يسوع» (الرسالة األولى إلى
مؤمني تسالونيكي .)18 :5
فالشكر في العهد القديم هو عرفان للجميل ،وتوق نحو نعمة
أكبر مرجوة .ومع أن اللغة العبرية تفتقر إلى مصطلح دقيق
للتعبير عن معاني الشكر ،فقد اعتاد قدماء اليهود الشكر عن طريق
استعادة الفرح والحمد والتهليل وتمجيد الله باالعتراف وباإلشادة
بعظائم األمور اإللهية ،بغرض الشهادة لها .لذلك استخدم اليهود
عبارتين للتعبير عن شكرهم :األولى هي «توداه» والتي توازيها
كلمة شكر ،وعبارة «بركة» وتتض ّمن معنى «التبادل الجوهري
بين الله واإلنسان» .فصدى بركة الله الذي يهب خلقه الحياة
والخالص هو البركة التي يشكر بواسطتها اإلنسان خالقه .يرد
الرب إله اآللهة ،يا جميع متقي
في سفر دانيال (« )90 :3باركوا ّ
الرب ،سبّحوه واحمدوه ألن إلى األبد رحمته» .وقد التحمت داللة
ّ
العبارتين في معنييهما القوي مع المسيح في عشائه األخير في
المنظور المسيحي .ففي ذلك العشاء ،عبّر المسيح عن حمل أثقال
البشريّة كلها من خالل رموزها ومن خالل عناصرها األساسية
للرب اإلله وفق فداء رمزي.
وق ّربها كلّها بفعل شكر ّ
وأم��ا الشكر ،على ما ي��رد في القرآن الكريم ،فهو من سمات
الصدّيقين والرسل ،وإسداؤه ال يخفي صغرا ً بل تقديرا ً وإجالالً.
يقول تعالى عن إبراهيم (ع)« :إن إبراهيم كان أمة قانتا ً لله حنيفا ً
ولم يك من المشركين .شاكرا ً ألنعمه اجتباه وهداه إلى صراط
مستقيم» (النحل .)121-120 :ووصف -عز وجل -نوحً ا (ع)
بأنه شاكر ،فقال« :ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا ً شكوراً»
(اإلسراء .)3 :وقال تعالى عن سليمان (ع)« :قال هذا من فضل ربي
ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن
ربي غني كريم» (النمل.)40 :

اليهودية

فكما علّمت األديان المؤم َن الشكر لخالقه على نعمه وخيراته
التي ال تحصى ،حثته أيضا ً على شكر نظيره في الخلق عن أي
صنع يأتيه نحوه .وضمن هذا التن ّوع في الشكر ت��و ّزع حديث
الكتاب المقدس بين نوعين من الشكر :شكر لله وشكر لإلنسان.
ومحسن
فالشكر هو تعبير عن وفاء ،وهو رابطة رقيقة بين محسِ ن
َ
ولي نعمته.
إليه ،حيث يتو ّلد اعتراف عفوي في ذات المرء تجاه ّ
ال تجد ال��ذات سبيالً إلى مجازاة ذلك اإلحسان سوى االعتراف
العفوي ،الذي ال يرنو إلى مكافأة ،بل يتطلع إلى الشكر الخالص،
إلى الشكر في ذاته ،وهنا عمق الشكر وتعاليه.
ففي التقليد اليهودي جرى التعبير عن التدين بشكل فردي،
وفي بعض الحاالت بشكل جماعي .وإن يكن الغالب على الشكر
أن يأتي بشكل فردي فإن العهد القديم تعرض إلى هذا الطابع
الجماعي أيضا ً في عديد المواضع .ورد حديث عن ذلك في المزمور
في قوله« :أشكرك في جماعة العابدين ،وأحمدك في وسط حشود
كثيرة» (المزمور  .)18 :35إذ يأتي الشكر الجماعي بشكل منتظم
يختلف أداؤه عن الشكر الفردي العفوي «وعيّن داود ع��ددا ً من
الالويين ليقوموا بالخدمة أمام تابوت الرب ولرفع التضرعات
وتقديم الشكر والتسبيح للرب إله إسرائيل .وجعل آساف رئيسا ً
عليهم وزكريا معاونا ً له ،وكان يعيئيل وشميراموث ويحيئيل
وم ّتثيا وأليآب وبنايا وعوبيد أدوم ويعيئيل يعزفون على الرباب
واألعواد ،أما آساف فكان يعزف على الصنوج .في حين كان بنايا
الرب»
ويحزئيل الكاهنان ينفخان باألبواق دائما ً أمام تابوت عهد ّ
(المزمور .)6-4 :16وغالبا ً ما تصحب هذا الثناء الجماعي ترانيم
وأهازيج تكون مرفوقة بأدوات موسيقية« :فأقبل إلى مذبح الله،
إلى الله فرحي وأسبحك بالعود يا إلهي» (المزمور .)4 :43أو كما
ورد أيضا ً في (المزمور« :)22 :71سأحمدك وأشيد بحقك على

الربّاب يا إلهي .أشدو لك على العود يا قدوس إسرائيل».
فالشكر في التوراة يأتي ممتزجا ً بالحمد والثناء والعبادة ،كما
أن هناك حرصا ً على التعبير عن الشكر بمدلول مادي ،يعرب من
َج��وده ،فال يكفي شكر القول بل هناك
خالله المرء عن اعترافه و ُ
إصرار على شكر الفعل .لذلك غالب ما رافقت الشكر في التقليد
اليهودي الذبيحة« :إن قربها ألجل الشكر ،فليق ّرب على ذبيحة
الشكر أقراص فطير معجونة بزيت ،ورقاق فطير مدهونة بزيت،
ودقيقا ً مربوكا ً أقراصا ً ملتوتة بزيت» (سفر الالويين:7 .)12وتقليد
الشكر التام الذي ال يقدّم إال من خالل ذبيحة في اليهودية ،تطور مع
المسيحية ليغدو المسيح (ع) ذبيحَ البشرية وفداءَها .إذ لم يبق
الشكر ،في العهد القديم ،خيارا ً تأتيه األنفس طوعاً ،باعتباره ينبع
من إدراك عميق ،بل تح ّول إلى طقس من جملة الطقوس التي تنتظم
على هيئة محددة ،فكان الشكر يُقدّم لله رفقة الخدمات الشعائرية
كالتسبيح« :وجعل أمام تابوت الرب من الالَّويين خداماً ،وألجل
التذكير والشكر وتسبيح الرب إله إسرائيل» (أخبار األيام األول 16:
.)4
إذ بات أداء الشكر في اليهودية خاضعا ً لتراتيب مضبوطة،
حتى أن بعض رجال الكهنوت كانوا مو َّكلين بقيادة الجموع في
الشكر والتسبيح ،وربما أتى ذلك الفعل وعيا ً بما تخلّفه الممارسة
الجماعية للمناسك من إحساس قوي بالتضامن وبالزهو الروحي،
فضالً عما يتولد من شعور جمعي قد ال يحصل عند الممارسة
الفردية ،من هنا كان اإللحاح في اليهودية على إتيان الشكر ضمن
طقس جماعي منتظم وخاضع لضوابط كهنوتية .فقد بارك نحميا
س��ور المدينة بالشكر الجماعي ،فمع «تدشين س��ور أورشليم
استدعوا الالويين من جميع مواطنهم إلى أورشليم ،لكي ّ
يدشنوا
بفرح وبحمد وترنيم بالصنوج والرباب والعيدان» (نحميا:12
 .)27إذ وردت كلمة «ف��رح» في العهد القديم  181مرة ،وكلمة
«شكر»  136مرة ،وغالبا ً ما تمازجت داللتهما لتعبر عن عرفان
تجاه الرب.

المسيحية

يُع ّد الشكر في الثقافة اإلغريقية الكالسيكية بمثابة ُ
الخلق
المدني ،كما يلوح ذلك بيّنا من خالل قصائد كتبها الفيلسوف
اليوناني إبيكتيتوس (130-50م) .وفي الحياة العامة عادة ما
كان يسدى الشكر إلى السلطات السياسية أو إلى اآللهة على حد
س��واء .أردن��ا هذا التوضيح لبيان مدى تأثر المسيحية البدئية
بتلك األجواء الثقافية التي تط ّورت في أحضانها ،جراء افتقارها
إلى مك ّون الهوتي ثري وأصيل في هذا المجال .فقد انعكست
المفاهيم اإلغريقية بشكل الفت على مفهوم الشكر في المسيحية،
إلى حد التبني ألبعادها ،وهو ما يظهر جليا ً في رسائل بولس التي
اعتنت دون غيرها من نصوص العهد الجديد بهذا الخلق ،حتى
ارتقت به إلى مصاف الخلق الديني ،يضاهي ما نجده في الديانات
اإلبراهيمية األخرى.
فبتتبعنا لمفهوم الشكر في العهد الجديد نلحظ توجهه في
عمومه إلى الله أو إلى البشر .وبشكل مجمل ورد حديث الشكر في
توجه في موضعين
رسائل القديس بولس ،أين تكرر  36مرة ،حيث ّ
للبشر ،على لسان بولس في شكره للحاكم« :إن ما تم لنا بفضلك
من سالم وافر وإصالحات انتفع بها شعبنا بعنايتك -يا سمو
الحاكم فيلكس -نرحب به ،بجملته وفي كل مكان ،بالشكل الجزيل»
(أعمال الرسل)3 :24؛ وكذلك في شكر معاونيه قائالً« :سلّموا على
معاوني في خدمة المسيح يسوع ،اللذين عرضا
بريسكيال وأكيال،
ّ
عنقيهما للذبح إنقاذا لحياتي ،ولست أنا وحدي شاكرا ً لهما بل
جميع كنائس األمم أيضاً» (الرسالة إلى مؤمني روما .)4-3 :16
لكن في الالهوت المسيحي يبقى الشكر المرتبط باألفخاريستيا
أبرز األوجه الروحية في إتيان هذا الخلق ،وبصفة الشكر لله من
أصدق األدلة على اإليمان الحق ،كونه من مزايا النفوس المؤمنة،
تمت ّنت صالته بمفهوم ذبيحة المسيح الكفارية بعد أن غدا البشر
مدينين له بالخالص .وتبعا ً لتلك الداللة كانت شعيرة العشاء
الرباني –األفخاريستيا* -المنعوت بخدمة الشكر نتيج ًة لصالة
المسيح حين شكر ربه وقدّس الخبز والخمرة ،وتناول عشاءه
األخير مع تالميذه ليلة عيد الفصح (متى .)28-26 :26اتخذ ذلك
العشاء طابعا ً مميزاً ،وصار العشاء األخير الذي ليس بعده عشاء.
ولكن مما يالحظ أن الشكر لله مع المسيح ما كان خاصية ميزت
العشاء األخير دون غيره ،بل هو تقليد دأب عليه المسيح كلما
ه ّم بتناول نعمة من نعم الله ،شاكرا ً ربه على ما أنعم به عليه،
على غرار إطعامه جموع األربعة آالف التي احتشدت في البرية
حين «أخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تالميذه
والتالميذ أعطوا الجمع»( .متى.)36 :15
ولكن المسيح (ع) الذي رأيناه يشكر قبل تناول النعمة نجده
أيضا ً يشكر عقب تحقق مراده .يروي اإلنجيل أن المسيح توقف
شاكرا ً أمام قبر لعازر وهو ال يزال دفينا ً «ثم رفعوا الحجر حيث كان
الميت موضوعا ً ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها اآلب أشكرك
ألنك سمعت لي» (يوحنا .)41 :11وبشكل عام تفيد المسيحية أن
الشكر يأتي في اللحظات الحرجة كما يأتي في أوقات النعمة ،وربما
اإللحاح من المسيح (ع) بإتيان هذا العمل حتى أثناء لحظات
الشدة فيه تدريب لألنفس على التعالي بمفهوم الشكر وتخليصه
مما قد يتلبس به من طابع مادي دنيوي .ففي وقت يكون الحمد
والشكر عنواني االعتراف والتواضع والصدق مع ال��ذات ومع

الخارج ،يكون الالحمد والالشكر عالمتي الكبر والتعالي ومعبرين
عن نكران للنعم ،إذ الالشكر من الرذائل التي تطبع البشر الذين
يعيشون في آخر األزمنة ،ألنه «في األيام األخيرة ستأتي أزمنة
صعبة ،ألن الناس يكونون ...غير شاكرين ،دنسين» (الرسالة
الثانية إلى تيموثاوس ،)2-1 :3والحال أن المسيح شكر ربه على
االبتالءات واآلالم فكيف له أالّ يشكره على الخالص!
من جانب آخر نجد المسيح يحذر من السلوك المرائي الذي
قد يتلبس بالشكر ،فقد تغدو صلوات الشكر مفرغة من معناها
وزائفة على غرار صالة شكر الفريسي في المعبد ،الواردة ضمن
بعض األمثال التي ضربها المسيح «فوقف الفريسي يصلي في
نفسه هكذا :أشكرك يا ألله ،ألني لست مثل باقي الناس الطماعين
الظالمين الزناة ،وال مثل جابي الضرائب هذا( »...لوقا.)11 :18
وعلى غرار ما يرد في تقاليد سابقة من حديث عن إسداء الشكر
بشكل جماعي ،سعى القديس بولس للرقي بالشكر إلى مصاف
االحتفاالت الجماعية ،حيث نجده ال يميل إلى شكر الله بمفرده بل
يح ّرض الجميع على الوقوف معه ألدائه ،طمعا ً في رضاه وعفوه.
فالشكر وفق بولس يأتي على ضربين :عبر أداء الشعائر الجماعية
وهو المحبذ وفي الخلوة أيضا ً «وكل ما عملتم بقول أو فعل ،فاعملوا
الكل باسم الرب يسوع ،شاكرين الله واآلب به» (الرسالة إلى
مؤمني كولوسي .)17 :3رغم أن هذا الشكر في المفهوم البولسي
قد يرتبط أحيانا ً بأثر مادي ودنيويَّ :
«ألن جميع األشياء هي من
أجلكم ،لكي تكون ال ّنعمة وهي قد كثرت باألكثرين ،تزيد الشكر
لمجد الله» (الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس .)15 :24أو
بطلب لمغنم في الحياة «شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته
في المسيح كل حين» (الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس:2
 )14و»شكرا ً لله ال��ذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح»
(الرسالة األولى إلى مؤمني كورنثوس.)57 :15
نخلص إلى أنه مما يالحظ في األناجيل الحالية افتقارها البين
إلى مفهوم الشكر ولما له من دالالت عميقة ،وإن كانت رسائل
القديس بولس قد حرصت لتدارك هذا النقص بالتأكيد على سمو
هذا ُ
الخلق الروحي ،مع ذلك بقي الطرح البولسي لمفهوم الشكر
متأثرا ً بالفضاءات الثقافية التي تطور فيها أكثر منه معبرا ً عن
البعد الروحي النابع من المسيحية .حيث تبقى فضيلة الشكر في
مدلولها المسيحي ،كما ذكر القديس توما األكويني ،مستندة في
أبعادها إلى ثالثة عناصر :االعتراف بالعطايا الممنوحة ،ومظاهر
التجليات الخارجية ،والمقايضة باألفعال في ما هو متيسر.
ج -اإلسالم
تكشف المقارنة بين األديان الثالثة ،بشأن موضوع الشكر ،عن
تميز القرآن الكريم بثراء حديثه عن هذا موضوع ،على خالف الكتب
المقدّسة األخرى .فقد ذكرت مشتقات كلمة شكر في القرآن الكريم
في  74موضعاً ،بدالالت متنوعة وفي سياقات مختلفة .لكن البين
أن الشكر في مدلوله القرآني العميق ليس شكر قول بل هو شكر
ّ
الحث لغدا ثرثرة خاوية من
فعل .ألن الشكر باللسان لو كان مقصد
معانيها الحقيقية تفتقد إلى الواقعية ،مع أن الشكر باللسان يبقى
تتويجا ً لشكر األفعال وتجليا ً معنويا ً لها في حدود المدرك العقلي.
وإن يكن مما هو معتاد أن يشكر الشاكر على شيء ُقدِّم له سلفاً،
لتتلخص العملية في عطية يقابلها اعتراف معنوي ،فإن الفلسفة
القرآنية تذهب بعيدا ً بمفهوم الشكر ،ليغدو كل من يأتيه ُمثابا ً عليه
في الدنيا واآلخرة .فال يكفي أن ُتسدى النعمة للمرء قبل الشكر ،بل
أن تسدى له ثانية عقب الشكر .عبرت عن ذلك بشكل جلي عديد
اآلي��ات« :لئن شكرتم ألزيد ّنكم» (سورة إبراهيم ،)7 :و»من يرد
ثواب اآلخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين» (سورة آل عمران:
 ،)145وقوله تعالى« :وسيجزي الله الشاكرين» (س��ورة آل
عمران .)144 :ومن هذا الباب يأتي الشكر اعترافا ً وإقرارا ً من البشر
بأنه «وإن تعدّوا نعمة الله ال تحصوها» (سورة النحل.)18 :
ذلك أنه حين نرتقي بمفهوم الشكر من مدلوله الظاهر إلى
مغزاه الباطن يغدو فعل الشكر تعبيرا ً عن اتساق المؤمن مع دورة
الكون ،وهو ما يتجلى بيّنا من خالل الحديث المروي عن أبي يحيى
صهيب بن سنان رضي الله عنه قال :قال رسول الله (ص)« :عجبا ً
ألمر المؤمن! إنَّ أمره كلّه له خير ،وليس ذلك ألحد إالّ للمؤمن :إن
أصابته س ّراء شكر؛ فكان خيرا ً له ،وإن أصابته ضراء صبر ،فكان
خيرا ً له» (رواه مسلم في صحيحه).
لقد تميز الشكر في اليهودية بمسحة احتفالية شعائرية،
جعلت منه إحساسا ً أقرب إلى الزهو والفرح منه إلى اليقين أو
اإلقرار ،الذي يعيشه الفرد أو تلقاه الجماعة ،كلما حصل اقتراب
من المقدس ،المهيب والجليل واآلسر ،على حد تعبير رودولف أوتو
شح دالالت الشكر
(1937-1860م)؛ في حين في المسيحية ،ومع ّ
في األناجيل ،فالمالحظ أن هذا المفهوم بعد أن كان متمحورا ً حول
األلوهية مع المسيح (ع) ،ينزاح مع القديس بولس في رسائله
نحو البشر ونحو شخص المسيح (ع)؛ في حين يأتي الشكر في
اإلسالم معربا ً عن مراعاة عميقة للمقاصد العليا للخلق ،ليتطلع
إلى معانقة أفق داللي فعلي ،يتجاوز المستوى اللفظي أو المستوى
االحتفالي الشعائري.

 أستاذ من تونس يد ّرس في جامعة روما

ّ
خطة خم�سية جديدة في الجي�ش «الإ�سرائيلي» على �ضوء تو�صيات اللجان والموازنة الع�سكرية
يتطرق الباحث كمال مساعد لطبيعة النقاشات التي تدور حول نسبة
الدعم المالي للجيش على حساب الصحة والتعليم ،وذل��ك وف��ق خطة
خمسية وضعها رئيس أركان الجيش «اإلسرائيلي» غادي ايزن كوت،
إضاف ًة إلى ذلك فالكاتب يشير إلى االستعدادات التي تنجزها «إسرائيل»
لما يسمى بحرب لبنان الثالثة ،كذلك الترتيبات التي تطبقها في بنية
الجيش بما يتالءم مع تط ّور القوة العسكرية المواجهة.

كمال مساعد



كما في كل ع��ام ،تشهد «إسرائيل» كباشا ً بين من يطالب بتقليص موازنة
الجيش لمصلحة الوازنة العامة ،وبين الجيش ال��ذي يطالب بزيادة موازنته
لـ«رفع مستوى الجاهزية» إزاء تصاعد مستوى التهديدات واحتمال نشوب
ح��رب .ويستخدم الطرفان المتنازعان وتوصيات ص��ادرة عن لجان تشكلت
على خلفية التجاذب لتحديد الموقف ال��واج��ب ات��خ��اذه من م��وازن��ة الجيش.
وعادة ما يتمحور الخالف حول نقطة التوازن التي تسمح بجاهزية مالئمة لمستوى
التحديات والتهديدات ،مع الحفاظ على اقتصاد قوي .وهو أمر تفرضه حقيقة
حاجة «إسرائيل» إلى جيش قوي ومتطور يتطلب إنفاقا ً كبيراً ،في مواجهة تصاعد
قدرات الجهات المعادية لـ»إسرائيل» .لكن هذه النفقات المتزايدة تكون على حساب
الموازنات المدنية التي تعتبر من محركات النمو االقتصادي ،ما يفاقم حدة الصراع
عندما ال تسمح نسبة النمو بتلبية حاجات كل القطاعات العسكرية والمدنية .ووفق
تقديرات «بنك إسرائيل» ،يُتوقع أن تتمحور نسبة نمو الناتج المحلي الخام ،حول
 ،3%فيما كانت نسبة النمو في السنة الماضية .2,8% ،وهو ما يعني أن إسرائيل ال
تزال بعيدة عن نسبة النمو التي كانت عليها قبل األزمة المالية العالمية عام .2008

خطة الجنرال أيزنكوت الخمسية

وبعد توليه رئاسة هيئة االركان اإلسرائيلية أصدر الجنرال غادي أيزنكوت ،قرارا ً
بإعداد خطة خمسية جديدة بشأن الموازنة العسكرية ،أطلق عليها اسم «جدعون»،
تضع نصب أعينها الدواعي األمنية للمواطنين وللجيش ،والظروف الداخلية
واإلقليمية ،يبدأ تنفيذها العام المقبل ،على أن يتم الصرف حتى تاريخه شهريا ً
بحسب تحويالت من وزارة المال ،بشكل يراعي استمرار التدريبات والمناورات بأي
ثمن وعلى جميع المستويات على ح ّد ما نشرته تقارير «إسرائيلية».
بعد تقديم رئيس األركان ،الجنرال ايزنكوت ،خطة عمل الجيش ،قدمت« ،لجنة
لوكر» توصياتها لرئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو .ودرست اللجنة موازنة الجيش

بعدما عيّنها رئيس الحكومة قبل نحو سنة استنادا ً إلى قرار المجلس ال��وزاري
المصغر .وتضمن التقرير أكثر من  50توصية ،من بين أكثرها دراماتيكية من منظور
األجهزة األمنية.
خطة قد تعترضها صعوبات ،ألنها تضع على رأس أولوياتها مدى استعداد
الجيش لحروب مستقبلية ،وتركيزها على ضرورة مواصلة التدريبات والمناورات
وليس تقليصها بدافع ضغط النفقات ،حيث ترتسم معادلة واضحة مفادها تناقض
بين تقليص الموازنات العسكرية وبين مدى جاهزية الجيش ،حيث أن أي تخفيض
في الموازنة يقابله إلغاء لمناورة أو تدريبات .ومعروف أن األزمة المالية التي
يعانيها الجيش «اإلسرائيلي» تأتي برغم الزيادات الكبيرة التي تم توجيهها للموازنة
العسكرية على حساب التعليم والصحة .وتجدر اإلشارة إلى أن جانبا ً مهما ً من أزمة
الجيش المالية تعود إلى نفقات الحرب األخيرة على قطاع غزة واألثمان الباهظة
للذخائر المستخدمة.
وكشفت صحيفة «ذي ماركر» عن جنرال كبير في الجيش «اإلسرائيلي» تأكيده
أن الجيش قد يوقف التدريبات في حزيران – وتموز الجاري ،بسبب مشاكل في
الموازنة كما سبق وفعل عام  .2014وأوضحت «الصحيفة» أن الموازنة المخصصة
للنشاط العملياتي للقوات االحتياطية تراجعت من  1.1مليار شيكل (حوالى 280
مليون دوالر) عام  2014إلى  500-448مليون شيكل (حوالى  127مليون دوالر)
عام  .2015وإن واقع عدم إقرار موازنة عام  2015واضطرار الجيش إلى مواصلة
التصرف وفق موازنة عام  ،2014وهي موازنة شهدت عجزا ً كبيرا ً يمكن أن يؤثر على
الخطط والبرامج العسكرية.
كذلك كشف موقع «والال» اإلخباري عن ضابط «إسرائيلي» إنه بسبب تقليص
الموازنات المخصصة للجيش تم وضع خطة جديدة إلع��ادة هيكلة «تساحال»
تتناسب وحجم التحديات التي ستواجهها تل أبيب في السنوات المقبلة ،في ضوء
األحداث التي تشهدها الدول المحيطة نتيجة تطور احداث ما يسمى بالربيع العربي،
مؤكدا ً أن رئيس األركان غادي ايزنكوت بادر فور تسلمه منصبه إلى تشكيل لجان
طوارئ ضمت في صفوفها كبار ضباط الجيش «اإلسرائيلي» من الخدمة الفعلية
واالحتياط أصحاب الكفاءات العالية ،إلى جانب خبراء مختصين ،هدفها إعادة النظر
في هيكلية المؤسسة العسكرية ومفاهيمها في مجاالت عدة أبرزها تفعيل الجيش
وبنيته التنظيمية وحجم وحداته وقوام شعبه وقيادات الجبهات واألذرع ،حيث
أوصت باحتمال إغالق سرب طائرات في سالح الجو ،وفوجين من سالح المدفعية
ولواء مدرع ،حيث سيتم التعويض عن الكمية بنوعية األسلحة والذخائر المتطورة
التي سيتم إدخالها الخدمة ،ومنها على سبيل المثال الدبابة «ميركافا »6التي
ستدخل الخدمة مطلع  ،2016وهي من أحدث الدبابات تجهيزا ً وأكثرها قدرة على
المناورة ،فضالً عن تقليص كبير في عديد وحدات االحتياط ،بعدما بينت الدروس

المستقاة من الحروب التي قادها الجيش أخيراً ،سواء في غزة أو مع لبنان ،عدم
كفاءة وجاهزية لدى هذه الوحدات قياسا ً إلى كلفة تدريبها العالية.
كما تكشف التقارير «اإلسرائيلية» أنه في إطار إع��ادة النظر هذه ،تم تشكيل
لواء من القوات الخاصة ،يضم كل الكتائب الخاصة البرية ،مثل «سييرت متكال»
و«إيغوز» .كما أن رئيس األركان الجنرال غادي آيزنكوت ق ّرر تقليص كادر الضباط
من رتبة رائد وما فوق بنسبة معينة ،وتقليص عديد الجنراالت العاملين بثالثة،
وإنشاء ذراع «السايبر» المعني بالحرب اإللكترونية ،وإغالق كتيبة «حيرف» التي
كانت مخصصة للجنود الدروز.

توصيات اللجان وتقليص الموازنة

غير أن تقليص الموازنات لم يَحل دون إعادة العمل ببرنامج التدريب والمناورات،
تضيف التقارير «اإلسرائيلية» ،خصوصا ً للقوات التي يفترض أنها ستشارك في
القتال في عمق أراضي العدو ،وتحتاج إلسناد في تلقي أعتدة بعد قتال طويلة،
وفي هذا اإلطار وسع الجيش «اإلسرائيلي» التدريبات على إنزال اإلمدادات في عمق
أراضي العدو ،بعد تسع سنوات من آخر مرة جرى فيها استخدام هذا األسلوب في
حرب لبنان الثانية عام  ،2006حيث وضع الخبراء المناورات األخيرة في إطار
االستعدادات الحتمال وقوع مواجهة أخرى في الشمال مع المقاومة في لبنان.
حمل وزير الدفاع «اإلسرائيلي» موشي يعلون نظيره األميركي أشتون كارتر ،إلى
الحدود اللبنانية ،الطالعه على «الخطر» الذي تم ّثله «المقاومة» ،والذي يش ّكل في
نظره جزءا ً من الخطر اإليراني المتصاعد .إال أن االستعدادات لحرب لبنان الثالثة في
تزايد مستمر .وأن الخطط «العسكرية للمقاومة» لخوض الحرب المقبلة منها احتالل
مواقع ومستوطنات في الجليل ،وهي مخططات لم تتغير حتى بعد االتفاق النووي
مع إيران.
وكشفت صحيفة «ي��دي��ع��وت أح��رن��وت» أن هناك ف��ي أس��رة االستخبارات
«اإلسرائيلية» من يسمون المقاومة في لبنان بصيغتها الراهنة «حزب الله الجيل
الثالث» .وفي نظرهم فإن الجيل األول هو جيل المؤسسين للمقاومة في عهد االحتالل
«اإلسرائيلي «للجنوب اللبناني ،فيما الجيل الثاني هو «حزب الله المقاومة ،في حرب
لبنان الثانية ،والمختلف عن سابقيه .والجيل الثالث من حزب الله هو المتورط في
المستنقع السوري ،لكنه في الوقت نفسه من يحظى بخبرة قتالية هائلة وتعامل مع
أسلحة متطورة سوف يستخدمهما في وقت الحق ضد «إسرائيل»» .ويرى أن السؤال
حول موعد المواجهة المقبلة مع «إسرائيل» غير معلوم ،ولكن هذه هي حال القوة
العسكرية التي كانت «وكما يبدو ،ستبقى العدو رقم واحد لـ»إسرائيل»» .وأمام
المخاوف ا»إلسرائيلية» وحتمية المواجهة المقبلة ،هناك ما يستدعي تعزيز القدرات
العسكرية خصوصا ً اإلنزال الجوي للمعدات بالمظالت فوق ساحات المعارك ،ال

سيما أن الجيش يع ّزز التدريبات على التعاون والتنسيق بين كل من سالح الجو
وشعبة اإلمداد والقوات البرية.
ومعروف أنه في اآلونة األخيرة تم تشكيل فرقة لوائية في هضبة الجوالن السورية
المحتلة ،على شاكلة تلك المقامة على الحدود مع لبنان ومع غزة وفي الضفة
الغربية .وتم تعيين من يُعتبَرون أفضل الضباط في هذه الفرقة وألويتها ،وذلك على
خلفية التحسب ،أن هذه الجبهة ستغدو فاعلة بسبب التطورات في سورية.
وع��دا تدريبات األلوية والتدريبات المشتركة فإن برنامجا ً خاصا ً أعد لقادة
الكتائب واأللوية للتدرب على التعامل مع احتماالت اإلن��زال الجوي ،حيث تقوم
نظرية التدريبات الجديدة ،على أن��ه في الحرب المقبلة سيكون من الصعب
الوصول إل��ى مناطق معينة ب��راً ،إذ ال يكفي أن نعرف كيف نلقي باألعتدة من
الجو ،بل من الضروري أن يعرف الطرف اآلخ��ر ،القوات المقاتلة ،كيف تستقبل
الشحنات .حيث جرت خالل المناورات األخيرة ،عملية تدريب واسعة في إحدى
قواعد سالح الجو «اإلسرائيلي» في الجنوب على أساليب وقدرات اإلنزال الجوي
لتلك الطائرة ،وعلى إيجاد حلول أخ��رى لنقل األعتدة إل��ى عمق ساحة القتال.
الى ذلك كشفت التقارير «اإلسرائيلية» ،عن إنشاء وحدة استخبارية جديدة تابعة
للجيش «اإلسرائيلي» مهمتها الرئيسية مراقبة ورصد األهداف التى ينوي الجيش
قصفها ،باإلضافة إلى جمع المعلومات عن أي عنصر من العناصر المسلحة في أي
جهة تهدد أمن دولة االحتالل «اإلسرائيلي» ،وفي إطار جهود التحديث والتطوير
النوعي ألداء الجيش «اإلسرائيلي» ،كشفت التقارير أيضا ً أن صاحب الفكرة هو
الجنرال سامي ترجمان ،قائد المنطقة الجنوبية ،ال��ذي انطلق من نجاح وحدة
«قسم األهداف» «تسودى» التابعة له ،في توفير  200هدف يوميا ً لمهاجمتها ،من
مستودعات لألسلحة ومراكز قيادة وسيطرة وغرف عمليات محصنة ومواقع عسكرية
وأماكن وجود قيادات ،خالل حرب «الجرف الصامد» ،طالبا ً تطوير هذا القسم ليصبح
«وحدة» عسكرية في الجيش تملك قوة بشرية أكبر وموارد ووسائل تكنولوجية أكثر.
ومسؤول «قسم األهداف» وهو ضابط بالجيش «اإلسرائيلي» برتبة عقيد ،في وحدة
«الكوموندز  »13المحمولة جوا ،وإن هدف القسم هو العثور على األهداف في الحاالت
االعتيادية وفي حاالت الطوارئ ،سواء على مستوى قواعد البنية التحتية أو األهداف
البشرية ،ضمن مهمات االستخبارات «اإلسرائيلية» ضد المنظمات المسلحة ،حيث
تعد جزءا ً ال يتجزأ من االنشغال المتواصل فى جمع المعلومات االستخبارية الجيدة
والحساسة للغاية من أجل اختيار اللحظة المناسبة للقضاء على العناصر المسلحة،
وإن عمل الوحدة هو على م��دار الساعة ،وبشكل مكثف لكشف األه��داف ،وإعطاء
اإلحداثيات ألسلحة الجو والبر والبحر للتعامل معها بالشكل المناسب ،وعلى تدريب
معظم أعضاء الوحدة من قبل سالح االستخبارات العسكرية.

 باحث في الشؤون االستراتيجية

