
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١٨٠، ص )١٩٩٢شتاء ( ٩، العدد ٣المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  
  :اجلواسيس الناقصون

  ةتاريخ االستخبارات اإلسرائيلي
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London: Sidgwick & Jackson, 1990. 
 

  عن طريق اخلداع
By Way of Deception 
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تبعث يف العقل الغربي، فيما مضى من " االستخبارات اإلسرائيلية" كانت لفظة
األيام، صوراً لعمليات يف غاية البراعة ولنوعية من األعمال ساهمت يف خلق انطباع 

عن اإلسرائيليين أنهم بشر خارقون؛ يعملون بفعالية وأعصاب باردة، بل إنهم بال 
، لكنهم دوماً إىل جانب احلق؛ يحاربون الشيوعية واإلرهاب وغيرهما من رحمة أحياناً

والئحة جناحاتهم تشمل القبض على أدولف أيخمان، وسرقة طائرة . الشرور يف العامل
  .سوفياتية، وعملية عنتيبي الباهرة إلنقاذ الرهائن ٢١ –ميغ 

ت احملبَطة لكن، استناداً إىل هذين الكتابين، فإن الئحة الفشل والعمليا
ففي الكتاب . واالنتهاكات لدى االستخبارات اإلسرائيلية هي أطول من الالئحة األوىل

دان رافيف، . إس. بي. األول يفصّل الصحايف اإلسرائيلي يوسي ميلمان، ومراسل سي
قائمة من العمليات الفاشلة واالنتهاكات، وهي قائمة مدهشة ال بطولها فحسب بل 

ن جهاز لالستخبارات فالت من عقاله، وتقديرات تشوبها أيضاً بما تكشف عنه م
 –ولربما ال ترغب  –ونشاطات ال تستطيع . املنافسات الداخلية وشهوة السلطة
ويف الكتاب الثاين، يؤكد عميل املوساد السابق، . القيادات السياسية السيطرة عليها

عزز صورة املوساد فكتور أوستروفسكي، االنتهاكات أكثر مما يؤكد الفشل، وهو ما ي
  .بأنها تخضع لقانونها اخلاص بها فحسب

ويبيّن ميلمان ورافيف كيف أن االستخبارات اإلسرائيلية قد أعماها اإليمان 
بالقوة اإلسرائيلية التي ال تُغلب، إىل احلد الذي جعلها غير قادرة مراراً على تقدير القوة 

، وفشلت يف التنبؤ ١٩٧٣ب سنة فأوساط االستخبارات فشلت يف التنبؤ بحر. العربية
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، وفشلت يف التنبؤ باندالع االنتفاضة؛ ١٩٨٢باملستنقع اللبناين يف إبان اجتياح سنة 
والسبب وراء ذلك كله، يف رأي املؤلِّفين، هو اإليمان الراسخ بأن العرب قاصرون، 

يعود  ، يف رأيهما،١٩٧٣والفشل سنة . وبالتايل غير قادرين على مواجهة إسرائيل فعالً
أو  ،)أي الفكرة( (ha-konseptzia)" هاكونسبتزيا"مباشرة إىل ما سُّمي فيما بعد 

اإليمان بأن العرب لن يبادروا إىل الهجوم ابداً، ألن من اجللي الواضح أنهم ال 
تستطيع  –إذا وصلت الغباوة بهم إىل فعل ذلك  –يستطيعون االنتصار، أو أن إسرائيل 

  )٢١٥ص . (أن تسحقهم بسهولة
، قد علّم ١٩٧٣ويبدو أن هذا االرتياح الذاتي حيال القدرات العربية سنة 

االستخبارات اإلسرائيلية العبر لالستعبار بها الحقاً يف لبنان، وحتى يف الضفة 
] جهاز األمن الداخلي[بيت  عجز الشين: "الغربية وغزة، ويكتب ميلمان ورافيف

ص " (لنظر إىل الفلسطينيين كشعب سياسيام العسكريون لألراضي احملتلة عن اواحلكّ
فقد انصب اهتمامهم طوال األعوام العشرين من االحتالل، قبل االنتفاضة، على ). ١٨

وقد جنحوا . السيطرة على السكان الفلسطينيين من خالل مزيج من الترغيب والترهيب
 يف السيطرة على اإلرهاب إىل احلد الذي جعلهم عاجزين عن معرفة أي شيء عما

فقد كان لدى الشين بيت الئحة من ". خطوط النفوذ"يسمّيه الكاتبان ميلمان ورافيف 
األسماء، وكان يف وسعه القبض على العشرات ممن يمسّون مثيري الشغب، لكنه مل 
يكن يعلم شيئاً عن تركيبة ونفوذ، أو حتى جمرد وجود املنظمات الفلسطينية التي 

  .يها تماسكهادعمت االنتفاضة فيما بعد، وأضفت عل
، ال يتمتع ببنيان جيد، فهو خليط عجيب من "اجلواسيس الناقصون"إن كتاب 

فاألسلوب شنيع، والروابط . احلكايات التي ال تصوّر شيئاً، وال تتعلق بأي شيء حمدد
أما التحليل فسطحي أو غير . مبتورة على نحو مزعج، والثغرات يف املعلومات كبيرة

  .االنطباع بأن الكتاب كله كتلة متشابكة من اخليوط الفالتة موجود، األمر الذي يخلّف
وثمة مثال بارز للتحليل غير السليم؛ فموضوع املؤلِّفين األساسي، إذا كان ثمة 

الوحشية على أوساط االستخبارات  وع أصالً، هو أن االحتالل قد أضفىمن موض
وجد فيها أي حتليل ذي عمق، لكن املؤلِّفَين، ويف احلاالت النادرة التي ي. اإلسرائيلية

على عنصريتها،  ية منغلقةؤيتعاطيان التحليالت اخللقية املشوشة والتي تكشف عن ر
ففي صدد تفسير السبب . ن رغبة يف تبرير املساوىء اإلسرائيليةع ويف نهاية املطاف

يطرح املؤلفان  الذي من أجله أصبح الشين بيت أداة للتعذيب يف الضفة الغربية وغزة،
  :لتحليل اآلتيا
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األيام الستة، كان الشين بيت منظمة نادرة من نوعها؛ إذ إن  حتى حرب
فقد سبق أن : موظفيه كانوا كعائلة صغيرة فيها الكثير من األمور املشتركة

البريطاين أو يف الهاغاناه، وكانوا يف أغلبيتهم من  خدموا يف اجليش
وبغية إقامة شبكات  ...القطاع األوروبي األشكنازي من السكان اليهود

، كان ال بد من توسيع قاعدة ]١٩٦٧بعد سنة [االستخبارات الواسعة 
الطاقة البشرية يف الشين بيت، فُجعلت معايير التجنيد فيه أكثر سهولة 

فالناطقون بالعربية الذين أصبحوا اآلن ذوي أهمية حيوية ... وأقل انتقاء
وحتى . ي من السكان اليهوديوجَدون يف صفوف القطاع الشرقي  السفاراد

ذلك احلين، كان معظم الذين اختيروا رجاالً خدموا سابقاً يف وحدات 
دُرِّبوا على حماسبة النفس واإلملام ... قتالية نخبوية يف اجليش

وكي يلبي الشين بيت حاجاته امللحة، أخذ اآلن يضيف إىل . باألخالقيات
حيث ال يُغرس يف عقول صفوفه أناساً ممن خدموا يف وحدات دعم فحسب، 

  )١٩٢ص . (اجلنود مثل ذاك املقدار من املظاهر الصافية لألخالقيات
  

من هذا التبشير اخللقي الذي ليس يف حمله، وعلى الرغم من  وعلى الرغم  
ص مفصّل وخملص يف إنه يفيد القارىء الحتوائه على فحنواقص الكتاب األدبية، ف

 إسرائيل، ومن خالل الئحة طويلة من الغالب لتاريخ االستخبارات احلديث يف
أساليب التعذيب التي يستخدمها الشين بيت يف : االنتهاكات التي تورطت فيها

األراضي احملتلة، واحملاوالت اجلارية لطمسها؛ قضية اجلاسوس بوالرد يف الواليات 
خارج إسرائيل، املتحدة؛ استخدام أجهزة االستخبارات يف صفوف اجلوايل اليهودية 

 حماولة لتشجيع الهجرة اليهودية إىل إسرائيل؛ التسييس الشديد من قبل حزبي يف
العمل والليكود ألجهزة االستخبارات التي يجب أن تبقى خارج السياسة؛ النمو البارز 

يف األعوام األخيرة جليل من عمالء االستخبارات السابقين غير املنضبطين، 
  .شبكات اإلجرام الدوليةواملتورطين يف صفقات خمدرات وأسلحة مع 

أما رواية فكتور أوستروفسكي لفترة األعوام الثالثة والنصف التي أمضاها يف   
املوساد، كمتدرب وضابط قضايا ذي رتبة متدنية، فهي بمثابة تكملة عجيبة لكتاب 

فمن خالل التركيز على املوساد فحسب، ووصف بعض العمليات . ميلمان ورافيف
، وجتاهل نوعية تقديرات )هي، يف الغالب، أكثر تشويقاً للقرّاء عمليات(املنتقاة فقط 

وأحكام املوساد جتاهالً كلياً تقريباً، يعطي املؤلف انطباعاً عن منظمة أكثر مهارة، 
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وقد . لكن موضوعه األشمل يشبه موضوع ميلمان ورافيف إىل حد يدعو إىل العجب
اد األعظم من مشكالت إسرائيل يشكك القارىء يف أطروحة أوستروفسكي، وهي أن السو

ينبع من فساد املوساد اخللقي، أو أن كل اآلثام التي ترتكبها املوساد حتدث من دون 
يف وسع إسرائيل أن "كذلك قد يشكك القارىء يف قوله إن . علم احلكومة اإلسرائيلية

" تكون أعظم بلد يف العامل لوال أن املوساد تدمرها من خالل احتيالها على السلطة
. وقد يشكك القارىء حتى يف صحة بعض الروايات التي يرويها املؤلف). ٢١٦ص (

لكن من الصعب أن يتفادى القارىء صحة استنتاجه أن املوساد منظمة تسيء 
  .استخدام القوة، وقد أضحت فالتة من عقالها

ويعرض الكتاب، يف نصفه األول، التدريب الذي تلقاه املؤلف، وهو بمثابة   
 وتشمل هذه. املستخدمة يف هذه الصناعة )واحليل القذرة(للحيل قة جداً مقدمة مشوِّ

كيفية مراقبة شخص ما، وكيفية التخلص من املراقبة، وكيفية التصوير الفوتوغرايف 
والكثير من . ليالً، وكيفية جتنيد العمالء، وطريقة تنظيم املوساد ومراكزها اخلارجية

ناعة، لكن فيها أيضاً الكثير مما سيهزّ املوساد هذه األشياء أمور رتيبة يف هذه الص
هزاً إذا رأته منشوراً يف كتاب، كما يبدو واضحاً من حماولة املوساد طمس هذا 

  .الكتاب
ل إثارة لالهتمام، على الرغم أما النصف الثاين من الكتاب، فهو ال يقل عن األو  

؛ ففيه وصف لعدة أنه مشكوك فيه إىل حد ما، ألنه مبني على شهادات الغيرمن 
عمليات يزعم أوستروفسكي أنه سمع بها خالل فترة تدريبه، أو أنه شارك فيها أو 

ومع أن اخلطوط العريضة لهذه العمليات قد رُسمت . استخلصها من ملفّات املوساد
بدقة على األرجح، فثمة كمية من األغالط الواقعية تكفي إللقاء ظالل الشك على 

القيادة  –بأنه رئيس اجلبهة الشعبية  ملثال، يوصَف أبو نضالوعلى سبيل ا. التفاصيل
، وكال األمرين ١٩٨٥العامة، ويُنسب إىل أحمد جبريل خطف السفينة أكيلي الورو سنة 

  ...خطأ مدهش، إىل حد ما، عندما يصدر عن ضابط يف االستخبارات اإلسرائيلية
فهو يبدو للقارىء . ابه بنبرة فيها مبالغة على امتداد الكتاملؤلف نفسَويصف   

إنه ذو ضمير  –اآلن خارج املوساد مؤلفاً  هة نظر احلاضر على األقل، إذ إنهمن وج –
حي للغاية حيال انعدام اخلُلُق لدى املوساد؛ فهو على الدوام الشخص الذي ينبّه 

ويبدو أن يف وصفه إلجنازاته، . اآلخرين لألخطار، وهو الشوكة يف خاصرة األشرار
يتسلل  – فهو ذكي إىل درجة مدهشة. تي التدريب والعمل، مبالغة أيضاًخالل فتر
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دوماً، وبسهولة، من املواقف الصعبة التي يضعه مدرِّبوه فيها، وينجز دوماً العمليات 
  .بمهارة تفوق مهارة زمالئه

فاألخطاء يف الوقائع، واملبالغة الشخصية، واالستياء من املوساد الذي ينسبه   
 نفسه، كلها أمور قد تكفي إللقاء ظالل من الشك على الكتاب بأسره، أوستروفسكي إىل

لوال أن الكثير من األمور التي يصفها مؤكد من قِبَل ميلمان ورافيف يف شكله العام، إنْ 
فعمليات االستخبارات نادراً ما تكون نظيفة وخلقية؛ وعندما ال . مل يكن يف التفاصيل

أنواع اإلشراف أو التحكم اخلارجي، فمن احملتم تكون منضبطة من جانب أي نوع من 
  .تقريباً أن تصبح فاسدة

  كاثلين كريستيسن            
  )JPS, No. 79 :نقالً عن(

  
  
  
  
  



 

 
 

  

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

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 




