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فقد . مل يكن نشاط األجهزة اخلفية يف إسرائيل موضوعاً جذاباً كما هو اآلن
كتب تناولت جهاز االستخبارات ظهر، يف اآلونة األخيرة، أكثر من عشرة عناوين ل

والقوة النووية إلسرائيل، والعالقة اخلفية بينها من جهة، وبين " املوساد"اإلسرائيلية 
كل من الواليات املتحدة والنظام العنصري يف جنوب أفريقيا واألنظمة الدكتاتورية 

  .وعصابات االجتار باخملدرات يف أميركا الالتينية، من جهة أخرى
هيرش الذي صدر اخلريف املاضي يأتي يف نهاية القائمة لكتب  كتاب سيمور

" املوساد"ديكن، إضافة إىل كتاب عميل . أخرى سبقته، بينها كتابا رونالد باين ور
ومع نهاية الصيف . ١٩٩٠السابق فكتور أوستروفسكي الذي ظهر يف كندا سنة 

 Dangerous Liasonوليسلي كوكبورن كتابهما املعنون  واملاضي، نشر أندر
، الذي بيّنا فيه كيف أن خمس إدارات أميركية ساعدت إسرائيل يف ")عالقات خطرة("

  .إخفاء خططها النووية
إن كتب اجلاسوسية واالستخبارات برزت، وال شك، باعتبارها الكتب األكثر 

وعلى ما يبدو، فقد شجع انتهاء احلرب . رواجاً يف العامل الغربي خالل السنوات األخيرة
من املتقاعدين من املهنة، أمثال البريطاين بيتر رايت " العمالء القدامى"اردة بعض الب

وساعدت املتابعات القضائية، والضجة . وغيره، على السعي لتحقيق بعض األرباح
  .إصدار مثل هذه الكتب، يف رواجها  -يف العادة  –اإلعالمية التي ترافق 

ا، وراء النشر األخير املتعلق باجلوانب ربما يفسر هذا جانباً من الدوافع، ال كله
على سبيل  –اخلفية لعالقات إسرائيل وقدراتها النووية؛ فقد فعل مردخاي فعنونو ذلك 

البريطانية يف تشرين  Sunday Timesبدوافع ضميرية عندما نشرت صحيفة  –املثال 
نوعه عما  ، تقريراً مفصالً هو األول من، استناداً إىل شهادته١٩٨٦أكتوبر  /األول

ويف حينه، مل تعر وسائل اإلعالم الغربية التقرير . يجري داخل مفاعل ديمونا النووي
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أي اهتمام، وكان على فعنونو أن يدفع ثمن جرأته فتم استدراجه وحماكمته يف 
واليوم، فإن . عاماً ٢٠إسرائيل حيث يمضي حالياً عقوبة بالسجن االنفرادي ملدة 

  .بكتب وأبحاث يتم نشرها وتداولها على نطاق واسع شهادة فعنونو جرى تعزيزها
يرد البعض ذلك إىل أسباب أكثر تعقيداً، ذات عالقة بالعملية السياسية التي 

 -تقودها اإلدارة األميركية حالياً، بهدف التوصل إىل حل سلمي للصراع العربي 
 وقت قريب تابو اإلسرائيلي، واستعداد العامل الغربي األكبر اآلن لسماع مسائل ظلت إىل

أو موضوعًا حمرماً على التداول، كقوة إسرائيل النووية، أو ظلت حمجوبة عن الرؤية، 
إن لدى كل من األميركيين واإلسرائيليين . كعقالنية السياسة الفلسطينية ومرونتها

ويرى أصحاب هذا الرأي أن بعض . مما يمكن كشفه يف حق الطرف اآلخرالكثير طبعاً 
واردة يف هذه الكتب، مل يكن من السهل أن يرى النور لوال ضوء أخضر من املعلومات ال

وانسجاماً مع هذا املنطق، تعرض وجهة النظر القائلة إن اعتقاد . قبل األميركيين
الذي سيق على غير رغبة منه إىل مؤتمر  –رئيس احلكومة اإلسرائيلية يتسحاق شمير 

بإضعاف مركز اإلدارة األميركية احلالية،  ان يف استطاعته التهديد –السالم يف مدريد 
وذلك بكشف بعض األوراق املتعلقة بفضيحة بيع األسلحة إليران ودعم الكونترا أو 

الذي سبق أن شغل  –غيرها، يقابله أن لدى إدارة الرئيس األميركي جورج بوش 
 الكثير من امللفات التي تود احلكومة –منصب رئيس جهاز االستخبارات املركزية 

  .اإلسرائيلية بقاءها مغلقة
ومهما يكن التفسير هنا، فإن هيرش باحث وصحايف ذو إمكانات مهنية 

رفيعة، ويحظى باحترام كبير يف األوساط اإلعالمية األميركية، نال شهرة واسعة يف 
التي اقترفتها القوات  مطلع السبعينات بسبب حتقيقاته التي ازالت الغطاء عن املذبحة

األول عن مرحلة هنري : قرية مايالي الفيتنامية، وظهر له كتاباناألميركية يف 
؛ والثاين ")ثمن القوة(" The Price of Powerكيسنجر يف البيت األبيض وهو بعنوان 

، والتي أُسقطت فوق Flight 007عن إسقاط طائرة التجسس األميركية املعروفة برحلة 
  .االحتاد السوفياتي

نسيجاً، يبدو متماسكًا، من املعلومات " خيار شمشمون"يقدم هيرش يف 
املدعومة بالوثائق والشهادات يف شأن إنتاج إسرائيل للسالح النووي، منذ مطلع 

الضوء على عالقات إسرائيل  –يف هذا السياق  –ويلقي . اخلمسينات حتى اليوم
  .اخلفية، وخصوصاً عالقاتها بالواليات املتحدة األميركية
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الواقعة التي كانت حمل اإلثارة األكبر لدى اإلعالم الغربي، يف تعليقها على إن 
الكتاب، مل تكن مع ذلك هي الوقائع املتعلقة بإسرائيل كقوة نووية، التي يعرضها 

صفحة، بل إنها تلك اخلاصة بالثري البريطاين الناشر روبرت  ٣٦٠هيرش من خالل 
اعدته إلسرائيل يف حماولة خنق ، ومسDaily Mirrorماكسويل، صاحب صحيفة 

وعندما نفى نيكوالس ديفيس، ". املوساد"شهادة فعنونو وتسهيل خطفه على يد عمالء 
يف الكتاب، صحة " املوساد"بـ ، والذي ارتبط اسمهDaily Mirrorأحد حمرري صحيفة 

ساعة قبل أن تنشر صحيفة  ٢٤الواقعة التي أوردها هيرش، مل يستغرق األمر أكثر من 
، صورة تثبت فيها الرواية، مما اضطر ماكسويل Daily Mailيطانية أخرى، هي بر

ماكسويل املفاجئة والغامضة يف إن نهاية  !احملرر املذكور" قبول استقالة"احملرج إىل 
الكناري، حرمتنا فصول إثارة أخرى لكشف املزيد من مالبسات الوقائع التي  جزر

 Jewishتعاطفة مع إسرائيل، كصحيفة واملالحظ أن الصحف امل. تضمنها الكتاب

Chronicle نشرت مراجعات سعت للتقليل من صدقية بعض املصادر التي اعتمد ،
  .هيرش عليها، من دون أن تنجح يف مناقشة الوقائع األهم التي يوردها

يذكر هيرش أن املنطق الذي ساد لدى حكام إسرائيل وراء اخليار النووي، هو 
. إلسرائيل يركية، ودفعها إىل ضمان دعم متصلت املتحدة األمحماولة ابتزاز الواليا

على حممل اجلد تلويح إسرائيل  –على سبيل املثال  –وأن احلكومة األميركية أخذت 
، األمر الذي يفسر النجدة ١٩٧٣باستخدام األسلحة النووية ضد العرب يف إبان حرب 

ويشرح هيرش كيف استغلت . ءالفورية واملؤثرة التي تلقتها إسرائيل يف تلك األثنا
إسرائيل أجواء احلرب الباردة، إىل أقصى حد، لالنتفاع بمزايا احلليف االستراتيجي 

للواليات املتحدة األميركية يف منطقة الشرق األوسط وخارجها أيضاً؛ وكيف أنه، يف 
يف االحتاد السوفياتي ودول الكتلة " املوساد"ظل تلك األجواء، جرى تمويل عمليات 

لشرقية بأموال أميركية؛ وكيف أن عمالء االستخبارات اإلسرائيلية كانوا يسرحون يف ا
اض فعال يف الغالب؛ وكيف وُضعت دوائر البنتاغون جلمع املعلومات، من دون اعتر

علومات أقمار التجسس األميركية عن االحتاد السوفياتي والدول العربية يف متناول م
رمات عندما يتحدث عن الوالء املزدوج لبعض إن هيرش يطرق بعض احمل. إسرائيل

موظفي اإلدارة األميركية من أصل يهودي، كما يتناول مسألة استغالل إسرائيل 
وأنصارها العامل احمللي يف الساحة األميركية، للتأثير يف اإلدارات األميركية 

 لقد آثرت تلك اإلدارات الصمت، وانتهجت سياسة إغماض العين إزاء. املتعاقبة
  .استعدادات إسرائيل النووية لثالثة عقود على األقل، مع علمها بخطط إسرائيل
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إىل متى يمكن للعامل أن يتظاهر بأن : إن كتاب هيرش يطرح أسئلة مشروعة
إسرائيل ليست قوة نووية، ألن عكس ذلك يثير مسائل صعبة؟ هل يمكن تطبيق أية 

ذا مل تؤخذ قنابل إسرائيل يف معاهدة دولية للحد من انتشار األسلحة النووية، إ
احلسبان؟ هل يمكن للدول العربية أن تتجاهل حقيقة امتالك إسرائيل لألسلحة 

النووية، ألنه ببساطة مل يتم اإلعالن يف شأن ذلك رسمياً؟ هل يمكن معاملة إسرائيل 
بمعيار خلقي خمتلف عن باكستان، أو العراق، أو كوريا الشمالية،  أو جنوب أفريقيا، 

  بب العطف الواسع الذي تلقاه داخل الواليات املتحدة األميركية؟بس
لقد بدأ شمعون بيرس ورفاقه يف حزب العمل، املنادون اآلن بتسوية إقليمية 

من الترسانة النووية التي آلت اليوم إىل متطريف " الدمية اخمليفة"مع العرب، بناء 
هؤالء عن استخدامها؟ قليلون جداً  الليكود يف احلكومة اإلسرائيلية احلالية؛ فهل يتورع

بع مناسبات على األقل يكشفها يعرفون أن املنطقة كانت على شفا كارثة نووية يف أر
؛ خالل غزو ١٩٧٣؛ خالل حرب ١٩٦٩خالل حرب االستنزاف مع مصر سنة : هيرش

لغام نووية ملنع السوريين باستخدام أعندما هدد شارون  ١٩٨٢إسرائيل للبنان سنة 
وقليلون أيضاً يدركون العالقة بين . دخل؛ خالل حرب اخلليج يف السنة املاضيةمن الت

والتعنت الذي تبديه حكومة شمير إزاء جهود السالم اجلارية " دمية إسرائيل اخمليفة"
  .حالياً برعاية الواليات املتحدة األميركية

  عباس شبالق
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