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فقد نرى أنه، وبحق، القصة التي مل : أمامنا طريقان إلبداء الرأي يف هذا الكتاب
تُسرد بعد عن االستخبارات اإلسرائيلية يف خمتلف فروعها، أو أنه على األقل الرواية 

األكثر شموًال ودقة وصدقاً التي صدرت حتى اليوم؛ وهي، من جهة أخرى، قصة يُعاد 
  .فيها أيضاً فجوتان كبيرتان سردها إىل حد بعيد، بل تبرز

فالكتاب، وال ريب، يتفوق تفوقاً كبيراً على . وثمة ما يبرر كال هذين الرأيين
جميع الروايات السابقة تقريباً، التي صدرت عن املوساد والشين بيت وغيرهما من 

فقد نحت الروايات السابقة، ومن . املؤسسات املشابهة لهما، والتي ال تتمتع بشهرتهما
ن استثناء تقريباً، نحو اإلثارة الرخيصة والدعاية الفجّة؛ إذ جند فيها األبطال دو

اإلسرائيليين يحققون املعجزات ضد أعدائهم اجلبناء من العرب والفلسطينيين، مثل 
فاملؤلفان، بالك وموريس، . وغيره من أصحاب األلقاب احملببة" األمير األحمر"

؛ إذ يجمعان إىل احلس الواقعي "الدراسة"مفهوم يقدمان هنا ما هو أقرب كثيراً إىل 
وال ريب أنهما قد كشفا الستار عن املزيد من . والصراحة املزيد من املقاربة االنتقادية

التفصيالت واألدلة التي تساند الوقائع من بعض ممن شارك فيها، فإذا بهذا الكتاب 
  .ؤلَّف واحديضم بين دفّتيه أكبر وأكمل جمموعة من الروايات تصدر يف م

لكن هذه اجلملة التي سبقت ترشدنا إىل أحد أهم نواقص هذا الكتاب؛ فهو يبقى 
فبعد أن . يف الواقع جمموعة من الروايات، بغض النظر عن دقة البحث والعرض

يعرض املؤلفان خلفيّة عامة ومفيدة فعالً لتطور هيئات االستخبارات اإلسرائيلية 
إسرائيل، يفشالن يف توضيح البنيان الداخلي وصالتها باحلكومة والسياسة يف 

ويشعر القارىء بأن هذا الفشل هو من نوع االستنكاف . وأنماط العمل يف هذه الهيئات
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. املقصود، وكأن املؤلفين حريصان على أال يكشفا لألعداء يف اخلارج أكثر مما يجب
  .روزاً لكن النص، يف حد ذاته، يتفادى اإلجابة عن األسئلة التي هي أكثر ب

غير أنه، وكي . وتبدو احلوادث التي يسردها الكتاب أنها وقعت مصادفة تقريباً
حتصل إسرائيل على هذا املقدار من املعلومات املفصَّلة عن األمور السياسية 

والعسكرية العربية، كان ال بد من وسيلة للوصول إىل أكثر اخملابىء سرية يف اجليش 
إسرائيل كانت، وما زالت، تبذل جهوداً واسعة وحثيثة لبناء واألمر األهم أن . واحلكومة

لكن ال . شبكات جديدة ولزرع اخملبرين، وهي أمور جتري بموجب خطة طويلة األمد
وثمة مصدر أكثر . يكاد يبين أي شيء عن هذه األمور سوى ما قد يستنتجه القارىء

املوساد فكتور  فائدة كثيراً، هو الكتاب املثير للجدل الذي كتبه الهارب من
أوستروفسكي، والذي يتضمن تفصيالت حمددة عن التدريب والتجنيد يف هذا اجلهاز، 

على الرغم من التصريحات املتكررة التي تنفي دقته، والصادرة عن املسؤولين 
  .اإلسرائيليين

وثمة خلل كبير آخر ال يغتفر، يف هذه احلال، هو جتاهل اجملابهة بين 
فالكتاب ال يخصص . لية وبين الفلسطينيين ومنظمة احلريراالستخبارات اإلسرائي

ملوضوع قد ال يكون من أخطر  –وهذا أمر مستغرب للغاية  –سوى صفحات قليلة جداً 
". حرب األشباح"املوضوعات طرا، غير أنه يمثل إحدى أكثر النواحي تعقيداً وطوالً يف 

لروايات القليلة عن املعركة ومن جتربة استمرت أربعين عاماً، يختار املؤلفان بعض ا
وهذه الروايات ليست . الفلسطيني يف أوائل السبعينات" اإلرهاب"اإلسرائيلية ضد 

مبتذلة فحسب، بل إن معظمها أيضاً من مصادر غير مباشرة؛ إذ هناك عدد ال بأس فيه 
من األغالط التي يرتكبها املؤلفان؛ فهذا املوضوع غير ذي أهمية، يف رأيهما، على ما 

كما أن معاجلة موضوع االنتفاضة ليس فيه أي جديد مقارنة بكتاب شيف . يبدو
لكن أسوا ما فيه أن النظام الشامل واملتطور . ويعاري، أو حتى بمعظم الصحف اليومية

للسيطرة على السكان، والذي يشمل االستخدام املنتظم للتعذيب ضد الفلسطينيين، 
  .ملعلومات املسبقة عنهواضح يف قوته احلقيقية فقط ملن يملك ا

أما القارىء الذي يأمل باحلصول على القصة احلقيقية والتي مل تُسرد بعد، أو 
الذي يرغب يف فهم بنيان وطريقة عمل االستخبارات اإلسرائيلية، فسيخيب أمله من 



  ١٦١، ص )١٩٩٢ربيع ( ١٠، العدد ٣المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات
 

٣ 
 

بين " حمكية"غير أنه، ومع ذلك، يُقرأ بسهولة ويسر، وهو أفضل حكاية . هذا الكتاب
  .دفّتين

  صايغ يزيد
  "سانت أنتوين"باحث يف كلية 

  )بريطانيا(يف جامعة أوكسفورد 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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