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قراءة خاصة

في 
الأ�ضطر الأولى من هذا الكتاب، يطرح ِجف هالبر ال�ض�ؤال الذي يفر�ض نف�ضه على العديد من المناه�ضين 

على  المحا�ضبة  )من  التهرب  من  اإ�ضرائيل  تتمكن  ''كيف  ط�يلة:  اأع�ام  منذ  الإ�ضرائيلي  لالحتالل 

اأفعالها(؟'' في الع�ضر ما بعد ال�ضتعماري، و''كيف تتمكن من اإدامة احتالل الفل�ضطينيين ط�ال ن�ضف قرن، في 

م�اجهة معار�ضة دولية �ضبه اإجماعية )لحتاللت �ضنة 1967(، وه� �ضعب كانت قد اأزاحته بالق�ة في �ضنة 

1948؟'' )�ض 1(.

ف، ي�ضعى الم�ؤلف لتظهير ج�انب مهمة من الأ�ضاليب التي تعتمدها 
ّ
وط�ال �ضفحات الكتاب الثالثمئة وني

وا�ضعة  دولية  عالقات  �ضبكة  وبناء  والتكن�ل�جية،  والأمنية  الع�ضكرية  قدراتها  لتط�ير  الإ�ضرائيلية  الدولة 

العالقات،  هذه  ت�ضاهم  بحيث  اأُخرى،  بالد  اإلى  والحتالل  القمع  في  وتقنياتها  تجربتها  نقل  من  انطالقًا 

وانتهاكاتها  اأفعالها  على  المحا�ضبة  من  تتهرب  اإ�ضرائيل  جعل  في  عليها،  ُتبنى  التي  الم�ضتركة  والم�ضالح 

المت�ا�ضلة للقان�ن الدولي وحق�ق الإن�ضان، وا�ضتمرار تجاهلها لقرارات هيئات الأمم المتحدة.

وهالبر، الم�ل�د في ال�ليات المتحدة، يحمل الجن�ضيتين الأميركية والإ�ضرائيلية، و�ضارك في �ضنة 1997 

في تاأ�ضي�ض وقيادة ''اللجنة الإ�ضرائيلية المناه�ضة لهدم المنازل'' )ICAHD(، التي تر�ضد وتعمل على م�اجهة 

الأرا�ضي المحتلة منذ حرب 1967، كما  المتعاقبة في  الإ�ضرائيلية  التي تق�م بها الحك�مات  الهدم  عمليات 

الفل�ضطينية  والمن�ضاآت  المنازل  بع�ض  بناء  لإعادة  وخارجيين،  محليين  متط�عين  مع  بالتعاون  ت�ضعى، 

المهدمة. وقد اأح�ضت هذه اللجنة اأكثر من 47.000 منزل ومبنى هدمتها �ضلطات الحتالل منذ تلك الحرب، 

بذرائع متن�عة وفي ظروف �ضتى.

قدراتها  بناء  مجال  في  الأولى،  اأع�امها  منذ  الإ�ضرائيلية  الدولة  تط�ر  هذا،  كتابه  في  هالبر  ويعر�ض 

ت�ضنيع  �ضعيد  على  ذلك  في  بما  �ضاأن،  ذات  دولية،  وحتى  اإقليمية،  ق�ة  اأ�ضبحت  بحيث  والأمنية،  الع�ضكرية 

المجالت  في  الأحدث  التط�رات  عن  ف�ضاًل  التقليدي،  وغير  والثقيل،  والخفيف،  التقليدي،  واإنتاجه:  ال�ضالح 

العلمية والتكن�ل�جية التي �ضمحت لها بت�ضنيع �ضتى اأن�اع الأ�ضلحة واأدوات القتل والقمع و''ال�ضيطرة ال�ضاملة'' 
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ب�ض�رة  ت�ضتهدف،  التي   ،)pacification( ''الإخماد''  اأو  ''التط�يع''  �ضيا�ضات  الكاتب  عليه  طلق 
ُ
ي ما  اإطار  في 

الع�ضكرية  )والحروب(  العمليات  على  مقت�ضراً  ا�ضتخدامها  يعد  لم  الأدوات  وهذه  الفل�ضطيني.  ال�ضعب  خا�ضة، 

المتعارف عليها، بل باتت ت�ضمل، وب�ضكل متزايد اأي�ضًا، و�ضائل ال�ضيطرة على الحراكات ال�ضعبية داخل المناطق 

التي احتلتها في تلك  الأرا�ضي  اأو في  اإ�ضرائيل، �ض�اء في حدودها لما قبل حرب 1967،  التي ت�ضيطر عليها 

الحرب، وخ�ض��ضًا الأرا�ضي الفل�ضطينية )ال�ضفة الغربية التي ت�ضمل القد�ض ال�ضرقية، وكذلك قطاع غزة(.

كبرى  ق�ى  دعم  دون  من  هذه  الع�ضكرية  قدراتها  تط�ير  �ضيا�ضات  في  لتنجح  اإ�ضرائيل  تكن  لم  وطبعًا، 

ومعظم  الما�ضي  القرن  خم�ضينيات  خالل  الغربية،  واألمانيا  وبريطانيا  فرن�ضا  مثل  اأوروبية،  دول  خارجية: 

�ضتينياته، ثم ال�ليات المتحدة بعد حرب 1967، على نطاق اأو�ضع واأ�ضمل. ومع اأن اإدارة ج�ن كينيدي كانت 

تاأمين �ضفقة �ض�اريخ  عبر  ت�ضليحيًا مبا�ضراً  الما�ضي، دعمًا  القرن  �ضتينيات  لإ�ضرائيل، منذ مطلع  وّفرت  قد 

اأر�ض ــ ج� ''ه�ك'' لها )�ض 40 - 41(، اإّل اإن هذا الرفد ل يقارن بالدعم الهائل الذي اأخذت ت�فره ال�ليات 

المتحدة لعملية التط�ير الع�ضكري الإ�ضرائيلي بعد اإثبات ''جدارة'' الجي�ض الإ�ضرائيلي في م�اجهة عدة جي��ض 

ال�طني  النا�ضر  عبد  جمال  نظام  اإلى  ق�ية  �ضربات  ت�جيه  �ضهدت  حرب  وهي   ،1967 حرب  في  عربية 

ال�ضتقاللي في م�ضر، اأهم ''حلفاء'' التحاد ال�ض�فياتي في الم�ضرق العربي، خ�ضم ال�ليات المتحدة الرئي�ضي 

في اأثناء ''الحرب الباردة''.

فمنذ تلك ال�ضنة، �ضرع ال�ضالح الأميركي يتدفق على اإ�ضرائيل ب�تيرة عالية، وبات ي�ضلها حتى الأكثر تط�راً 

منه، واأحيانًا قبل اأن ي�ضل اإلى حلفاء وا�ضنطن الأوروبيين في حلف �ضمال الأطل�ضي. ومنذ �ضنة 1970، اأي في 

اتفاقات تق�ضي بتح�يل مبا�ضر لتكن�ل�جيات ع�ضكرية  قدت 
ُ
ــ هنري كي�ضنجر، ع اإدارة ريت�ضارد نيك�ض�ن  ظل 

اأميركية اإلى اإ�ضرائيل، الأمر الذي �ضاهم في تط�ير �ضريع ل�ضناعاتها الع�ضكرية )وهي �ضناعات كانت قائمة 

الرئي�ضية  الدول  اإحدى  اإلى  اإ�ضرائيل  ًل 
ّ
مح� ال�ضالح،  مجالت  مختلف  ي�ضمل  بما  الدولة(،  اإن�ضاء  قبل  حتى 

في  لل�ضالح  رة 
ّ
الم�ضد الدول  بين  ال�ضابعة  المرتبة  تحتل   ،1981 �ضنة  منذ  اأ�ضبحت  بحيث  لل�ضالح،  رة 

ّ
الم�ضد

العالم )�ض 41(.

ل اأكثر من ثلث الميزانية الع�ضكرية لإ�ضرائيل )�ض 42(. 
ّ
ومنذ �ضنة 1982، اأ�ضبحت ال�ليات المتحدة تم�

العقد  مطلع  حتى   ،1949 �ضنة  منذ  ع�ضكري،  ومعظمها  لإ�ضرائيل،  الأميركية  الم�ضاعدات  قيمة  تجاوزت  وقد 

تط�ير  بم�ا�ضلة  لإ�ضرائيل  �ضمح  ما  وه�  )�ض 92(،  دولر  مليار  والع�ضرين، 120  الحادي  القرن  من  الثاني 

�ضناعاتها الع�ضكرية الخا�ضة، وتنمية �ضادراتها من الأ�ضلحة المتن�عة التي تنتجها، وت��ضيع نطاق عالقاتها 

الدول  لعدد من  المجال  تقدمه في هذا  اأخذت  الذي  الدعم  الت�ضليحية، ومن  القدرات  انطالقًا من هذه  الدولية 

والأنظمة والكيانات في اأنحاء العالم، بحيث بات لديها تجارة �ضالح ر�ضمية معلنة )اأي غير تلك ال�ضرية( مع 

اأكثر من 130 بلداً )�ض 67(. كما ت�ضاعفت قيمة المبيعات الع�ضكرية الإ�ضرائيلية من زهاء مليار دولر في 

مطلع الثمانينيات الما�ضية اإلى ما يقرب من 9 مليارات دولر حاليًا )�ض 193(.

الخفيفة  الأ�ضلحة  اإنتاج  عند  تت�قف  لم  الإ�ضرائيلية  الع�ضكرية  ال�ضناعة  فاإن  اأ�ضرنا،  اأن  �ضبق  ومثلما 

وال�ض�اريخ  وال�ضفن  والطائرات  الدبابات  ت�ضمل  التي  الثقيلة  ال�ضناعات  اإلى  تجاوزتها  واإنما  والفردية، 

اإ�ضرائيل  وقدرات  ن�وية.  روؤو�ضًا  تحمل  اأن  يمكن  التي  المدى  البعيدة  تلك  ذلك  في  بما  مدياتها،  بمختلف 

باأن  الكاتب  ر 
ّ
ويقد �ضائعًا.  اً'' 

ّ
''�ضر الآن  باتت  الخم�ضينيات،  اأواخر  فرن�ضية منذ  بم�ضاعدة  نيت 

ُ
ب التي  الن�وية 

الإ�ضرائيلي مختلف مجالت  الع�ضكري  الإنتاج  راأ�ض ن�وية )�ض 113(. وي�ضمل  لديها ما بين 100 و300 

ال�ضناعات ذات التكن�ل�جيا العالية المتط�رة، مثل الطائرات من دون طيار ذات ال�ظائف ال�ضتخباراتية 

اإلى  اآليًا، والهادفة كلها  اآن واحد، وحتى ال�ضفن الذاتية القيادة والمركبات البرية الم�جهة  والهج�مية في 

جمع المعل�مات والقتل والتدمير في اآن واحد معًا )�ض 128(. وفي هذا ال�ضياق، جرى تط�ير �ضريع ل�ضناعة 

الروب�ت )الإن�ضان الآلي( بمختلف وظائفه. ويت�قع الكاتب اأن ي�ضبح ثلث الآلة الع�ضكرية الإ�ضرائيلية، خالل 
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في  الخ�ضائر  يقّل�ض  بما  المبا�ضرة،  الب�ضرية  الم�ضاركة  على  معتمد  غير  اأي  الحركة،  ذاتي  عامًا،   15 ــ   10

�ضف�ف الق�ات القتالية )�ض 128(.

بينها علم  الإ�ضرائيلية بعدة مجالت علمية،  الع�ضكرية  ال�ضناعات  اهتمت  الروب�تات،  واإلى جانب مجال 

الجينات )genetics( وتكن�ل�جيا الجزئيات ال�ضغيرة جداً )نان�تكن�ل�جي(، وبت�ظيفها كلها في مجال تط�ير 

ال�ضالح الذي تنتجه )�ض 109(. كما دخلت اإ�ضرائيل، منذ وقت مبكر، مجال الف�ضاء، ويرى الكاتب اأنها ت�جهت 

عنهم  حجبت  المتحدة  ال�ليات  اأن  الإ�ضرائيلي�ن  الع�ضكري�ن  اعتبر  حين   ،1973 �ضنة  بعد  المجال  هذا  نح� 

معل�مات اأقمارها ال�ضناعية عن ا�ضتعدادات م�ضر و�ض�رية الع�ضكرية ع�ضية حرب ت�ضرين الأول/اأكت�بر من تلك 

 اإطالق اأول قمر �ضناعي لها، 
ّ
ال�ضنة )�ض 98(. وجرى، فعاًل، افتتاح وكالة ف�ضاء اإ�ضرائيلية في �ضنة 1982، وتم

''اأوفيك ــ 1'' )اأفق ــ 1( في �ضنة 1988. واأطلقت اإ�ضرائيل منذ ذلك الحين وحتى �ضنة 2014، ع�ضرة اأقمار من 

هذا الن�ع، باأهداف تج�ض�ضية في المقام الأول، واآخرها، حتى �ضدور هذا الكتاب، كان القمر ''اأوفيك ــ 10'' في 

�ضنة 2014، الذي ترّكز مجال عمله على منطقة ال�ضرق الأو�ضط والق�ضم الجن�بي من الكرة الأر�ضية )�ض 99(. 

وباتت الأقمار ال�ضناعية الإ�ضرائيلية، بذلك، تغطي منطقة ال�ضرق الأو�ضط اأكثر من اأي دولة في العالم، بما في 

اأقمارها  تجمعها  التي  المعل�مات  )وبيع(  ت�فير  على  قادرة  اإ�ضرائيل  اأ�ضبحت  كما  المتحدة.  ال�ليات  ذلك 

ال�ضناعي  ]القمر   )101 )�ض  الأو�ضط  ال�ضرق  دول  بع�ض  ذلك  في  بما  المتعددة،  العالم  دول  اإلى  ال�ضناعية 

الإ�ضرائيلي ''اأوفيك ــ 11'' اأُطلق في اأيل�ل/�ضبتمبر الما�ضي 2016[.

نه هذا الكتاب ه� تناوله التف�ضيلي للتط�ير الذي قامت به اإ�ضرائيل في مجال ال�ضناعات 
ّ
والأهم فيما ت�ضم

اإ�ضرائيل  )في  الداخلية  الأو�ضاع  على  وال�ضيطرة  المعل�مات  بجمع  المتعلقة  ال�ضناعات  اأي  الداخلية،  الأمنية 

اأدوات  �ضناعة  تط�ير  مجال  في  لي�ض  المجال،  هذا  في  ''ريادي''  دور  ذات  فاإ�ضرائيل  المحتلة(.  والأرا�ضي 

وو�ضائل ال�ضيطرة والقمع الداخلي لخدمة �ضيا�ضاتها الحتاللية فح�ضب، بل في ت�ضدير اأدوات وتقنيات القمع 

وال�ضيطرة هذه، معتمدة على ك�ن هذه الأدوات والأ�ضاليب مختبرة ميدانيًا، في الأرا�ضي المحتلة )وخ�ض��ضًا 

الفل�ضطينية(، وهي ''خبرة'' ترى اإ�ضرائيل اأنها تزّكي هذه الأ�ضلحة لدى الزبائن المفتر�ضين. فقد راكمت اإ�ضرائيل 

ومقاومته  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حراكات  لإخماد  �ضعيها  في  �ضيما  ول  �ضيطرة''،  واأدوات  وتكتيكات  ''مهارات 

الأمن�قراطية''  ''الحرب  الكاتب  اه 
ّ
�ضم ما  مجال  في  عالميًا  متقدمة  دولة  منها  جعل  الذي  الأمر  لحتاللها، 

)securocratic( )�ض 84(. وبلغ حجم �ضادرات اإ�ضرائيل من اأدوات وتكن�ل�جيا الأمن الداخلي ما قيمته 1.5 

مليار دولر �ضن�يًا. ويق�م خبراء اإ�ضرائيلي�ن بتدريب ''وحدات جي�ض، وحر�ض جمه�ري، واأجهزة اأمنية، و�ضرطة 

ق�مية ومحلية'' في العديد من دول العالم )�ض 67(. فــ ''الم�ضت�ضارون الإ�ضرائيلي�ن لديهم الكثير ليقدم�ه في 

اأ�ضبحت �ضناعات  الطلب عليهم'' )�ض 64(. وهكذا،  ولذلك هناك كثير من  والقمع،  الم�ت  تكن�ل�جيا  ميدان 

العالم لم�اجهة  القمعية في  الداخلي''، مادة مرغ�بة لدى �ضتى الأنظمة  ''الأمن  اإ�ضرائيل وخبراتها في مجال 

واإخماد الحركات ال�طنية والتحررية، والحراكات ال�ضعبية الداخلية عامة، في العديد من الدول.

ال�ضناعة  من  القطاع  هذا  تنامي  في  كبير  تاأثير  المتحدة  ال�ليات  في   2001/9/11 لهجمات  وكان 

الع�ضكرية ــ القمعية، اأي �ضناعات ''الأمن الداخلي''. وينقل هالبر عن الكاتبة والباحثة الكندية ناوومي كالين 

اأن �ضناعات الأمن الداخلي الك�نية التي كانت محدودة وهام�ضية قبل �ضنة 2001، و�ضلت قيمتها في �ضنة 

2007 اإلى 200 مليار دولر، واأكثر من 400 مليار دولر في �ضنة 2013 )�ض 26(. كما نقل هالبر عن اأحد 

المحللين الإ�ضرائيليين ق�له اإن �ضادرات اإ�ضرائيل الع�ضكرية لي�ضت فقط ''تكن�ل�جيا ع�ضكرية، وخبرة، ولي�ضت 

فقط تخ�ض�ضات، بل هي اإطار معين للتفكير اأي�ضًا، و�ضع�ر باأن من الممكن ال�ضيطرة على العالم الثالث والتحكم 

فيه''، وبالتالي يمكن ''و�ضع حد للحركات الراديكالية في العالم الثالث''، بما يعني اأنه ''ما زال هناك م�ضتقبل 

 تعبير الكاتب )�ض 64(.
ّ
اأمام ال�ضليبيين المعا�ضرين''، على حد

وفي هذا ال�ضياق، جرت ع�ضكرة جهاز ال�ضرطة ب�ضكل متزايد، وتداخل مجالت العمليات ''الأمنية'' الداخلية 
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في  معه�د  ه�  لما  خالفًا  الداخلي،  الأمن  مع  الع�ضكرية  ال�ظيفة  بدمج  اإ�ضرائيل  قامت  فقد  والخارجية، 

ّنفت في �ضنة 2014، من طرف ''م�ؤ�ضر التع�ضكر 
ُ

''الديمقراطيات الليبرالية''. وي�ضير الكاتب اإلى ك�ن اإ�ضرائيل �ض

 .)38 )�ض  العالم  في  تع�ضكراً''  الدول  ''اأكثر  كــ  ال�ضابع،  وللعام   ،)Global Militarization Index( الك�ني'' 

دول  العديد من  في  ن�ضخها  تم  والتي  الداخلي،  والأمني  الع�ضكري  القتالي  المجالين  بين  الدمج هذه  وعملية 

العالم، وجعلت العديد من دول ''العالم الثالث'' ال�ضتبدادية تتراك�ض لال�ضتفادة من الخبرة الإ�ضرائيلية في هذا 

المجال )�ض 167(، اأدت اإلى هجمة �ضاملة على الحريات المدنية، بذريعة م�اجهة الإرهاب )�ض 80 - 81(.

ال�ليات  اإن  بل  الثالث'' فقط،  ''العالم  دول  يقت�ضرا على  لم  الإ�ضرائيلية  للخبرة  والنت�ضار  الرواج  لكن هذا 

''الخبرات''  اأي�ضًا من  اقة تاريخيًا في مجال الت�ضلح وال�ضيطرة الأمنية، باتت ت�ضتفيد هي 
ّ
المتحدة نف�ضها، ال�ضب

مطلع  في  للعراق  احتاللهم  حرب  اأثناء  في  ذاتها  الإ�ضرائيلية  الأ�ضاليب  ا�ضتخدم�ا  فالأميركي�ن  الإ�ضرائيلية. 

القرن الحالي )�ض 44 - 45، 90(. وكان�ا قد �ضارك�ا في التدرب على احتالل المدن والبلدات )ال�ضرقية( في 

الميداني لأ�ضاليب  افترا�ضية لالختبار  الإ�ضرائيلي�ن بلدة عربية  النقب، حيث بنى  مناورات جرت في �ضحراء 

اقتحام المنازل والمباني وال�ضيطرة على ال�ضكان )�ض 188 - 189(. ويرى هالبر اأن هناك تن�ضيقًا اأميركيًا ــ 

''الأمن الداخلي''، وخ�ض��ضًا بعد  اإ�ضرائيل في مجال  اأميركية متعاظمة من خبرة  اإ�ضرائيليًا متزايداً، وا�ضتفادة 

تفجيرات 2001/9/11 في ال�ليات المتحدة، لكن اأي�ضًا قبلها )�ض 250 - 251(.

كما يتحدث عن ''تغلغل عميق للمبادئ الأمنية الإ�ضرائيلية'' في مجال فر�ض النظام )الداخلي( في ال�ليات 

ق اأنظمة اإ�ضرائيل ''الأمنية'' على المدينة الأميركية الأكبر، على 
ّ
المتحدة )�ض 252(. ف�ضرطة ني�ي�رك، مثاًل، تطب

المحللين  اأحد  ا�ضتخدام  الكاتب  وينقل   .)261 )�ض  المحتلة  الغربية  ال�ضفة  في  ممار�ضته  تجري  ما  غرار 

الأميركيين تعبير ''اأ�ضرلة جهاز الأمن الأميركي'' الداخلي، وه� ما ات�ضح في م�اجهة ال�ضرطة الأميركية لحركة 

الث�رة  بعد  المتحدة  ال�ليات  ازدهرت في  التي  الحركة  )�ض 262(، وهي  الجتماعية  �ضتريت''  ''احتل�ا وول 

ال�ضعبية الم�ضرية في �ضنة 2011، م�ضتلهمة الحراك ال�ضعبي الم�ضري في ميدان التحرير في القاهرة. وبينما 

اأحياء  اأكثر حذراً في تعاملها مع ما تعتبره مخالفات في  الما�ضي،  الأميركية، في  ال�ضرطية  المدر�ضة  كانت 

الفل�ضطينية  الأرا�ضي  عرفته  )كما  القمعي  الإ�ضرائيلي  التحرك  كان  المتحدة،  ال�ليات  وطرقات  و�ض�ارع 

ن 
َ
المحتلة( هج�ميًا عنيفًا )�ض 264(. وربما يك�ن لج�ء عدد من اأفراد ال�ضرطة الأميركية اإلى قتل �ضريع لم

اإلى  اللج�ء  من  بدًل  �ض�داء(،  اأفريقية  اأ�ض�ل  من  منهم  كبير  )وعدد  الأخيرة  الآونة  في  �ضتى  باأعذار  ت�قفهم 

ال�ضياق  وفي  الإ�ضرائيلية.  ''التجربة''  من  الم�ضتفادة''  ''الدرو�ض  بين  تعطيل حركتهم، ه�  اأو محاولة  اعتقالهم 

ــ ال�ضناعي مع  ع الأمني 
ّ
اإلى دمج المجم ذاته، يرى الكاتب نزوعًا لدى كال الطرفين، الأميركي والإ�ضرائيلي، 

عي الطرفين الحليفين، بما 
ّ
ع الع�ضكري ــ ال�ضناعي لكل منهما، وحتى تناميًا للتداخل ال�ثيق بين مجم

ّ
المجم

يمّكن من اعتبارهما كيانًا واحداً ما ف�ق ق�مي )�ض 253(.

الف�ضاء الفترا�ضي )الإنترنت(، ول  اأي�ضًا مجال  ال�ثيق بين ال�ليات المتحدة واإ�ضرائيل  التعاون  وي�ضمل 

بعد  الف�ضاء،  بهذا  المتعلقة  للمنت�جات  العالمي،  ال�ضعيد  على  الثاني،  ر 
ّ
الم�ضد اأ�ضبحت  اإ�ضرائيل  اأن  �ضيما 

ال�ليات المتحدة، اإذ اإن قيمة �ضادراتها منه بلغت 3 مليارات دولر تقريبًا، في �ضنة 2012 )�ض 92، 266(. 

ويتحدث هالبر عن هج�م اأميركي ــ اإ�ضرائيلي م�ضترك، في هذا المجال، حدث في �ضنة 2010، وا�ضتهدف البنية 

اإلى عمليات  اآخر،  ي�ضير، من جانب  اإيران )�ض 106 - 107(، كما  الي�راني�م في  التحتية لأجهزة تخ�ضيب 

اغتيال مخطط لها من جانب الطرفين الأميركي والإ�ضرائيلي ا�ضتهدفت علماء ن�ويين اإيرانيين )�ض 107(.

بقية  تذهب  بينما  المتحدة،  ال�ليات  اإلى  تذهب  الع�ضكرية  اإ�ضرائيل  اأن 20% من �ضادرات  الكاتب  ويذكر 

�ضادراتها الع�ضكرية ــ القمعية الداخلية اإلى عدد كبير من الدول في اأنحاء العالم، مثلما �ضبق اأن اأ�ضرنا، وفي 

طليعة هذه الدول، يذكر الكاتب كاًل من الهند وال�ضين وب�لندا وك�ريا الجن�بية واأ�ضتراليا وتايلند وك�ل�مبيا 

والبرازيل وت�ضيلي )�ض 92(. كما عملت اإ�ضرائيل على تط�ير عالقاتها مع بالد اآ�ضيا ال��ضطى التي كانت جزءاً 
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ا�ضترت  وقد   ،)204 )�ض  وتركمان�ضتان  وكازاخ�ضتان  اآذربيجان  وخ�ض��ضًا  ال�ضابق،  ال�ض�فياتي  التحاد  من 

اآذربيجان وحدها ما قيمته 4 مليارات دولر من الأ�ضلحة من اإ�ضرائيل بين �ضنَتي 2011 و2014 )�ض 206(. 

وت�ضتفيد اإ�ضرائيل من عالقتها المتط�رة هذه مع اآذربيجان ك�نها دولة محاذية لإيران، بحيث تق�م، من خالل 

متميزة  عالقة  اأي�ضًا  ولإ�ضرائيل   .)207 )�ض  الإيرانية  لالأرا�ضي  مراقبتها  عمليات  بت�ضديد  هناك،  وج�دها 

بناء جي�ضها وحر�ضها )�ض 213(، ولي�ض  ال�ضتينيات، في  اأوا�ضط  ن�ض�ئها في  �ضاعدتها، منذ  ب�ضنغاف�رة، فقد 

العالم في  تع�ضكراً  الأكثر  الدول  جدول  في  اإ�ضرائيل،  بعد  الثانية،  المرتبة  في  �ضنغاف�رة  تاأتي  اأن   م�ضادفة 

)�ض 38(.

اأ�ضلحتها، بما في ذلك، وب�ض�رة  م نف�ضها في اإطار الت�ض�يق لــ ''كفاءة'' 
ّ
اإ�ضرائيل تقد وكما مر �ضابقًا، فاإن 

المجال، من  و''اإنجازات'' في هذا  الداخلي(، ك�ضاحبة خبرة  )الأمن  الداخلية  ال�ضيطرة  اأ�ضلحة واأدوات  خا�ضة، 

لت 
ّ
فاإ�ضرائيل ح� المحتلة.  الأرا�ضي  في  الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  الأمد  الط�يلة  ال�ضيطرة  في  ''نجاحها''  خالل 

''الأر�ض الفل�ضطينية المحتلة اإلى المكان الأكثر مراقبة و�ضيطرة وع�ضكرة على الأغلب'' في العالم )�ض 143(. 

ال�ضتقالل  ا 
ّ
اإم ال�ضراع،  اأن ينهي  للفل�ضطينيين ما يمكن  اأن ت�ّفر  اإ�ضرائيل، كما يق�ل هالبر، ل تريد  اأن  وبما 

ه من تخ�يف، 
ّ
ا الم�ضاواة في الحق�ق المدنية، فاإن البديل ال�حيد ه� ''التط�يع'' مع كل ما يجر

ّ
ال�ضيا�ضي، واإم

عن  التخلي  اإلى  ودفعهم  الفل�ضطينيين  تيئي�ض  بهدف  المتكافئة،  غير  للق�ة  وا�ضتخدام  ومجابهة،  وعزل، 

مقاومتهم )�ض 145(. عالوة على ذلك، تق�م اإ�ضرائيل بتح�يل عدم قدرتها، اأو بالأحرى عدم رغبتها، في ''حل 

التط�يع''  ''حالة ناجحة من  كــ  ''الف�ضل''  ت�ض�يقية''، فهي تق�م بتقديم هذا  اإلى ميزة  الفل�ضطينيين  نزاعها مع 

)pacification(، يمكن اأن ت�ضتفيد منها الدول الأُخرى التي ت�اجه �ضتى التحديات الداخلية )�ض 144(، وبذلك 

ر الأمثل لــ ''التقنيات والتكن�ل�جيا المختبرة في المعارك'' في مجال ال�ضيطرة والتط�يع 
ّ
باتت اإ�ضرائيل الم�ضد

الدخلي )�ض 250(. وانت�ضار هذه الآليات والتكن�ل�جيات لــ ''ال�ضيطرة القمعية'' في اأنحاء العالم جعل الكاتب 

يتحدث عن ''فل�ضطنة ك�نية'' )global palestinization( )�ض 254(.

وي�ضتخل�ض هالبر من هذا الت�ضخي�ض �ضرورة الم�اجهة العالمية لهذه العملية القمعية الك�نية. فالتط�ر 

الهائل للقدرات الع�ضكرية والتكن�ل�جية والعلمية لدى اإ�ضرائيل )وحلفائها في الدول المتط�رة �ضناعيًا، وفي 

المقام الأول ال�ليات المتحدة( ل يعني اأنه لي�ض في الإمكان م�اجهتها ومقاومة �ضيا�ضاتها، ومجمل �ضيا�ضات 

القمع والتط�يع في العالم، ول يلغي اإمكان انت�ضار ال�ضع�ب في هذه الم�اجهة )�ض 139(. وي�ضير، في ال�ضياق 

ذاته، اإلى نجاح المقاومة اللبنانية خالل الحرب الإ�ضرائيلية على لبنان في �ضنة 2006 في تدمير وتعطيل اأكثر 

من 50 دبابة ''ميركافا'' المتط�رة جداً )�ض 124(. وه� يدع�، بالتالي، اإلى م�اجهة عالمية لعملية ''التط�يع'' 

وم�ضاريع الهيمنة الك�نية هذه، واإلى رفع م�ضت�ى التن�ضيق والتفاعل بين جميع النا�ضطين والمعنيين بم�اجهة 

هذه ''الحرب �ضد ال�ضع�ب'' التي ُتخا�ض على امتداد الكرة الأر�ضية.

ح ه� 
ّ
هذه المعل�مات الغنية التي يعر�ضها الكاتب، وه� غير المخت�ض اأ�ضا�ضًا بال�ضاأن الع�ضكري، كما ي�ضر

حروب  ومن  الإ�ضرائيلية،  العدوانية  هذه  من  المت�ضررة  وال�ضع�ب  الق�ى  لجميع  بالتاأكيد،  مفيدة،  نف�ضه، 

واعتداءات وانتهاكات �ضائر الق�ى الإمبريالية في العالم. فالتط�رات الهائلة في المجال الع�ضكري ــ القمعي 

الداخلي يجب اأّل تدفع ال�ضع�ب وحركاتها التحررية والتقدمية اإلى الإحباط والخ�ف، بل، بالعك�ض، اإلى الت�ضلح 

بروؤية اأو�ضح اإلى طبيعة الحروب والعمليات ''التط�يعية'' المعا�ضرة التي تخ��ضها دولة ا�ضتعمارية ا�ضتيطانية، 

وت�ضتخدم  الأ�ضاليب  تّتبع  التي  الأُخرى  الدول  وكذلك  اإ�ضرائيل،  مثل  الإقليمي،  ال�ضعيد  على  اإمبريالية  وحتى 

وبابتكار  للمعطيات،  وا�ضحة  بقراءة  مرتبطة  نجاعتها  لكن  ممكنة،  ال�ضعبية  فالم�اجهة  ذاتها.  الأدوات 

عتبر كتاب ِجف هالبر 
ُ
الزاوية، ي الأ�ضاليب وال��ضائل المالئمة للتعامل مع هذه المعطيات بكفاءة. ومن هذه 

م�ضاهمة مهمة في مجال تط�ير معرفة �ضع�ب منطقتنا، وخ�ض��ضًا حركاتها ال�طنية والتحررية، بالتحديات 

ر تمامًا.
ّ
التي ت�اجهها. والعن�ان الذي اختاره لهذا الكتاب معب
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لمناه�ضة  المر�ضحة  الدول  عن  مرة،  من  اأكثر  يتحدث،  الكاتب  ل: 
ّ
ت�ضج اأن  يمكن  ثان�ية  عر�ضية  مالحظة 

ورو�ضيا  البرازيل  والمق�ض�د   ،)BRICS( ''بريك�ض''  دول  اإلى  وي�ضير   ،)counter hegemony( الك�نية  الهيمنة 

واإندوني�ضيا  المك�ضيك  والمق�ض�د   ،)MINT( ''مينت''  دول  اإليها  وي�ضيف  اأفريقيا،  وجن�ب  وال�ضين  والهند 

ونيجيريا وتركيا، كدول مر�ضحة لأن تك�ن مناه�ضة لدول الهيمنة )�ض 16، 195 - 196(، مع اأنه، في م�اقع 

بع�ض  وفي   ،2013 �ضنة  في  للــهند  لل�ضالح  الرابع  ر 
ّ
الم�ضد كانت  اإ�ضرائيل  اأن  اإلى  ي�ضير  الكتاب،  من  اأُخرى 

القرن  اأ�ضلحة بقيمة 10 مليارات دولر في العقد الأول من  الهند  الثاني، واأنها باعت  ر 
ّ
الأع�ام كانت الم�ضد

العالم      في  الإ�ضرائيلي  لل�ضالح  م�ضت�رد  خام�ض  البرازيل  ك�ن  اإلى  ي�ضير  كما   .)214 )�ض  والع�ضرين  الحادي 

البلد الأميركي الالتيني العمالق تناه�ض  )�ض 221(، على الرغم من وج�د حراكات �ضعبية ن�ضيطة في هذا 

اإ�ضرائيل         مع  الم�ضتركة  الم�ضاريع  بع�ض  تعطيل  في  اأحيانًا  نجحت  حراكات  وهي  الت�ضليحية،  العالقة  هذه 

)�ض 223(. ويمكن، طبعًا، ت�ّقع مزيد من ت�ثيق العالقات بين اإ�ضرائيل والبرازيل بعد الإطاحة في �ضيف �ضنة 

2016 بالرئي�ضة الي�ضارية ديلما رو�ضيف، وت�ّلي نائبها اليميني مي�ضيل تامر م�قع الرئا�ضة مكانها، من دون 

التقليل، طبعًا، من احتمال تنامي المعار�ضة ال�ضعبية في البرازيل لمجمل ال�ضيا�ضات اليمينية لل�ضلطة الجديدة. 

بعد  الالتينية  اأميركا  في  ال�ضكاني  الحجم  حيث  من  الثانية  الدولة  المك�ضيك،  اأن  اإلى  اأي�ضًا  الكاتب  وي�ضير 

معها           وتحالفية  ت�ضليحية  عالقات  اإ�ضرائيل  تن�ضج  التي  القارة  تلك  في  الرئي�ضية  الدول  بين  هي  البرازيل، 

)�ض 195 - 196(، واإلى ك�ن نيجيريا اأكبر م�ضت�رد اأفريقي لالأ�ضلحة الإ�ضرائيلية، بحيث ت�ضت�رد قرابة %50 

من �ضادرات اإ�ضرائيل اإلى دول اأفريقيا ال�اقعة جن�ب ال�ضحراء الكبرى )�ض 212(. وبذلك يبدو وا�ضحًا اأن كتلة 

''بريك�ض'' لي�ضت متجان�ضة على �ضعيد م�قفها من دول ''الهيمنة الك�نية'' وم�ضاريعها القمعية التط�يعية، كما 

اأكبر على دول  الهيمنة هذه، وه� ما ينطبق ب�ضكل  لمراكز  التبعية والرتهان  على �ضعيد درجة تحللــها من 

''مينت''، الأقل ا�ضتقاللية، على الرغم من الحجم ال�ضكاني الكبير لكل بلد منها.

جمع  في  الكاتب  بذله  الذي  الكبير  والجهد  الكتاب  هذا  اأهمية  في  اأبداً  ت�ؤثر  ل  الثان�ية  المالحظة  هذه 

العالم،  في  والع�ضف  وال�ضتغالل  ال�ضطهاد  ق�ى  مع  للم�اجهة  ك�نية  روؤية  �ضياق  في  وو�ضعها  المعل�مات 

اأُخرى، فاإن اأي مهتم، واأي �ضاحب قرار في منطقتنا، يحتاجان  انطالقًا من حلقة الع�ضف الإ�ضرائيلية. ومرة 

اإلى المعطيات الفعلية ل�اقع م�ضروع ال�ضيطرة والهيمنة الإ�ضرائيلي، واأ�ضاليب واأدوات عمل  اإلى روؤية وا�ضحة 

فاأي  الأ�ضعدة.  مختلف  على  التط�ر  دائم  واقع  وه�  المنطقة،  هذه  في  الم�ؤثرة  الأُخرى  الهيمنة  ق�ى  مجمل 

بمثل هذه  ية 
ّ
دون معرفة جد ناجعة من  تك�ن  اأن  يمكن  ل  ال�ضع�ب''  ''الحرب �ضد  هذه  لم�اجهة  ا�ضتراتيجيا 

المعطيات والآليات التي جعلت اإ�ضرائيل ت�ضتمر في احتاللتها وقمعها لل�ضعب الفل�ضطيني وتطلعاته التحررية، 

وفي اعتداءاتها على �ضع�ب المنطقة المحيطة، م�ّظفة عالقاتها المت�ضعبة ال�ا�ضعة في اأنحاء العالم، ومنطلقة 

قها في مجالت ا�ضتخدام مختلف التكن�ل�جيات 
ّ
من قدراتها الت�ضليحية وخبراتها القمعية و''التط�يعية'' وتف�

المتط�رة التي تكت�ضبها اأو ت�ضارك في تط�يرها لتنمية وت�ثيق هذه العالقات. وهذا ت�ظيف �ضاعدها، ول يزال، 

اأفعالها  على  المحا�ضبة  من  ''التفّلت''  في  المتحدة،  ال�ليات  لها  وّفرتها  التي  ال�ا�ضعة  الحماية  جانب  اإلى 

الق�انين  التعامل مع هذه  اإنها وا�ضلت  اإذ  الدولية،  ال�ضرعية  للق�انين وقرارات  المت�ا�ضلة  الفظة  وانتهاكاتها 

والقرارات الدولية كمجرد ''حبر على ورق'' ل ينتج منه اأي تغيير فعلي على ال�اقع القائم على الأر�ض. 


