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نهاية أسطورة الموساد
ُ
ّ
الصهيونية ،املباشرة
لبنان .نجحت الدعاية
ُ
واملداورة ،في تبخيس وعدم تصديق أي إعالن
ع��ن ك�ش��ف ش�ب�ك��ات ت�ج� ّ�س��س إس� ّ�رائ�ي�ل��ي .م��ا إن
يهم الواحد بلفت النظر إلى مخطط إسرائيلي
مزروع أو إلى مالحظة التطابق التام بني بعض
امل�ط��ال��ب ف��ي ب�ل��د ع��رب��ي ـــــ لنقل ل�ب�ن��ان ،لسبب
واض ��ح ـــــ وم�ط��ال��ب إس��رائ�ي��ل داخ ��ل ذل��ك البلد
حتى ُيقال (من أدعياء السالم مع إسرائيل أو
من أدعياء النضال بالرخاء ضد إسرائيل ـــــ كما
ن��ادت نايلة تويني) إن التخوين ممنوع .وإذا
كان التخوين ممنوعًا ،فاالستنتاج أن تسويق
إس��رائ �ي��ل ي�ص�ب��ح م�س�م��وح��ًا وم �ب��اح��ًا ك�م��ا هو
ّ
ح��اص��ل ف��ي ل�ب�ن��ان ح�ي��ث يتخفى ب�ع��ض أوثق
ّ
التاريخيني وراء شعار «لبنان
إسرائيل
حلفاء
ّ
آخر دولة توقع اتفاق سالم مع إسرائيل» .هذا
ّ
بما فيها النظام
ال يعني أن
األنظمة العربيةّ ،
اللبناني في عهد ّ
لحود عندما رتب رستم غزالة
(الذي ينتظر دعوة قريبة لحضور اجتماعات
ّ
العامة لـ 14آذار إلعادة وصل ما انقطع
األمانة
ّ
مع أص��دق��اء األم��س) أم��ر اتهام تحسني خياط
بالعمالة إلسرائيل فقط ألن «نيو تي في» ّ
تجرأ
في زمن ُ
جبنت فيه الشاشات األخرى .واألنظمة
ّ
ّ
البعثية وتنظيمات االستخبارات العربية في
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ه��ي أي �ض��ًا اس�ت�س�ه�ل��ت تهم
ّ
العمالة إلسرائيل ،وهذا االستسهال يؤدي في
النهاية إلى إمرار العمالة إلسرائيل ألن االتهام
ّ
الصدقية
ال �ب��اط��ل ي �س �ت��وي م ��ع االت � �ه� ��ام ذي
العامةً .
ّ
بناء على ذلك ،يصبح
ذهن
والقرائن في ً
كل اتهام باطال ،ما يدع املوساد يسرح ويمرح

احتقار العنصر العربي يساعد
العربي وأكبر دليل هزيمة
إسرائيل في حرب 1973
ّ
ّ
العربية ال
العربية .لكن األنظمة
في ال�ش��وارع
تمانع في استسهال الدخول اإلسرائيلي إلى
ال� �ش ��وارع ال �ع��رب� ّ�ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا إذا ك ��ان هذا
الدخول ضد أعداء مشتركني.
وم �س��أل��ة غ �ض��ب امل �ل ��ك ح �س�ي�ن (أو «خسني»،
ك �م��ا ي�س�م�ي��ه ش �م �ع� ّ�ون ب �ي��ري��ز) م ��ن الحكومة
ّ
اإلسرائيلية بعد تعثر محاولة اغتيال خالد
ّ
ّ
مشعل في عمان كانت بسبب انفضاح العملية،

ال��دي �م��وق��راط� ّ�ي��ة ،ح�ت��ى ل��و ن�ج�ح��ت ف��ي تجنيد
عميل ه�ن��ا أو ه �ن��اك .وي�ع�ت��رف ه��ان��ي الحسن
في كتاب هليلينا كوبان عن منظمة التحرير
ّ
الفلسطينية بأن قيادة املنظمة وجدت صعوبة
بالغة في غربلة املتقدمني بطلبات انتساب إلى
ّ
الفلسطينية ،ألن األع��داد ـــــ
صفوف املنظمات
بعد مواجهة الكرامة في األردن ـــــ كانت بعشرات
اآلالف .كذلك ،إن إسرائيل كانت دائمًا ترمي عبر
ّ
الفلسطينيني ال��ذي��ن تزعم
ال �ح��دود ب�ع��دد م��ن
أن�ه��م مساجني .م��ن ي��دري ك��م س� ّ�رب��ت إسرائيل
بينهم من عمالء؟ ويالحظ املرء أن أبشع رموز
ّ
ّ
الدحالنية في رام الله كانوا في
األمنية
السلطة
عداد «املساجني» ينّفي إسرائيل.
وتستطيع أن تتب فشل املوساد وغبائه في
أك�ث��ر عملياته ش �ه��رة ،أي ف��ي م�لاح�ق��ة «أيلول
تعلم إس��رائ �ي��ل ،رب�م��ا ح�ت��ى طلع
األس� ��ود» .ل��م ّ
أب ��و داود ب �م��ذك��رات��ه ،أن أب ��و أي ��اد ك ��ان القائد
الفعلي .لم تعلم إسرائيل أن أبو حسن سالمة
ّ
ويتبجح .قتلت إسرائيل الكثيرين
ك��ان يزهو
ف��ي مالحقتها ألي�ل��ول األس��ود وفيهم كثيرون
ممن لم يكن له أي عالقة :مثل ال�ن��ادل املغربي
أحمد بوشيكي ،الذي قتله املوساد في النروج
أم ��ام زوج �ت��ه ال �ح��ام��ل ع ��ام  1973ألن ��ه ظ��ن أنه
سالمة (مثلما خطف املواطن حسن نصر الله
من بعلبك عام  2006ظنًا من املوساد أن هناك
حسن نصر الله واحدًا).
ال �ح��رب ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ف�ت� ّح��ت أب � ��واب ل �ب �ن��ان أمام
إس��رائ�ي��ل ،لتقتل وت�ج��ن��د وتقيم تحالفات مع

أح� � ��زاب أس ��اس � ّ�ي ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان .ت �ن��اف��س بعض
ّ
اللبنانيني (وال�ل� ُب�ن��ان� ّ�ي��ات حتى ال ننسى تلك
ّ
السيدة التي ل��م تعاقب بعد إلع��داده��ا أطعمة
ألري �ي��ل ش � ��ارون) ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل م��ع االحتالل
اإلس��رائ �ي �ل��ي .ل �ك��ن م �ق��اوم��ة إس��رائ �ي��ل أنشأت
ثقافة جديدة (أو أعادت الروح إلى ثقافة رفض
�ي س ��ادت ب�ع��د  ،)1948ك��ذل��ك فإن
إس��رائ �ي��ل ال�ت� ّ
ح��زب ال �ل��ه ت�ع��ل��م م��ن ت�ج��رب��ة منظمة التحرير
ّ
(عرفاتيًا) في مواجهة إسرائيل ،ولجأ
الفاشلة
إل��ى العمل ال�س� ّ�ري .ح��اول أب��و إي��اد وغ�ي��ره من
ّ
السرية ،لكن ق��ادة آخرين
ال�ق��ادة الحفاظ على
من شاكلة أبو الزعيم (وحتى أبو حسن سالمة)
ّ
التفوق العسكري
ضعفوا أمام األضواء .غير أن
اإلسرائيلي كان يعود في حقيقته إلى الضعف
السياسي العربي واالل �ت��زام األم�ي��رك��ي املطلق
منذ  1967بحق إسرائيل في ال�ع��دوان املطلق،
ّ
ّ
األهمية
العربية
باإلضافة إل��ى إي�لاء األنظمة
ال �ق �ص��وى ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال � �ع ��رش ،ال ّ للدفاع
ع��ن ال �ح��دود أو لتحرير األرض امل�ح�ت��ل��ة .لكن
ّ
العربية بالغت هي أيضًا في الترويج
األنظمة
ّ
ل�ن�ظ� ّ
�ري��ة ع�ب�ق��ري��ة امل��وس��اد وم �ه��ارت��ه .أرادت أن
ُ
تشعر الشعب العربي بالعجز ّالشديد ليسهل
ّ
ّ
قضية
عملية التخلي ع��ن
تطويعه ،ولتسهل
شعب فلسطني ّ
برمتها .ال شك في أن األنظمة
ال �ع��رب� ّ�ي��ة أرادت أن ت�س�ه��م ف��ي ت�ع�ظ�ي��م القدرة
ّ
ّ
اإلسرائيلية لتقول لشعوبها :ال
االستخبارية

قوة.
حول لنا وال
ً
ل�ك��ن ه�ن��اك ع��ام�لا آخ��ر ي�ب��رز أك�ث��ر م��ا ي�ب��رز في

ال بسبب ح��دوث�ه��ا ،وخصوصًا أن النظام في
األردن ك��ان م�ت�ع��اون��ًا ُل�ع�ق��ود م��ع امل��وس��اد ضد
الخطر الفلسطيني املشترك .والنظام املغربي
ت� �ع ��اون م ��ع امل ��وس ��اد ل �ع �ق��ود أي� �ض ��ًا ،والحرب
ال�س�ع� ّ
�ودي��ة ف��ي ال�ي�م��ن (األول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة ،على
األرج��ح) استفادت من تعاون إسرائيلي .ومن
ّ
املرجح جدًا أن يكون نظام جمال وعالء مبارك
ّ
ّ
يتلقى معونات موسادية ،فيما هو يقوم بما
ُيطلب منه في الحدود مع رفح.
ّ
العربية إث��ر اغتيال املبحوح
صمتت األنظمة
ف��ي دب � ّ�ي .وق��ائ��د ش��رط��ة دب��ي ال�ك�ف��وء ب��دا كأنه
ال �ح ��اك ��م ّ ال �ف �ع �ل��ي ألن رئ� �ي ��س ال� ��دول� ��ة وحاكم
دب ��ي ت�م��ن�ع��ا ع��ن ال�ت�ع�ل�ي��قّ ،
رب �م��ا ل �ع��دم إحراج
إسرائيل ،وخصوصًا أن أوالد زاي��د ينافسون
ّ
التقرب م��ن إس��رائ�ي��ل .وقد
النظام األردن��ي ف��ي
يفقد قائد شرطة ّ
دبي وظيفته لقيامه بواجب
الوظيفة على أك�م��ل وج��ه .التغلغل املوسادي
م��ا ك ��ان ي�ج��ب أن ي�ظ�ه��ر ل�ل�ع�ل��ن .ل�ك��ن اإلحراج
األك� �ب ��ر أص� � ��اب إس ��رائ� �ي ��ل .ه � ��ذه ه ��ي ُاملنظمة
التي تباهي بنجاحاتها الحقيقية واملختلقة
االستخبارات
تظهر م�ث��ل م��ا ك��ان��ت تظهر ب��ه
ّ
ّ
ّ
البدائية .من ك��ان يتوقع
العربية في حقبتها
م��ن شرطة دب� ّ�ي أن تنشر أم��ام اإلع�ل�ام العاملي
ص ��ورًا وأش��رط��ة ّف�ي��دي��و ل�ع�م�لاء امل��وس��اد وهم
ّ
ّ
ويتعقبون .يمكن عزو
يتجولون وي�ت�ن��ك��رون
ّ
الفشل املوسادي في جانب منه إلى العنصرية
ّ
الصهيونية .إن احتقار العنصر
الكامنة ف��ي
العربي ُيساعد العربي ،واالستهانة بالقدرات
ّ
العربية ساعدت العرب في ح��رب ( ّ 1973التي
نجح السادات في تحويلها من فوز مظفر إلى
هزيمة ل�ل�ع��رب) كما س��اع��ده��ا ف��ي ح��رب ّ
تموز
ال �ت��ي خ� ّ�ي��ب ح ��زب ال �ل��ه ًف��ي ن�ج��اح��ه ف�ي�ه��ا آمال
فريق «األمير مقرن أوال» .واض��ح أن الحكومة
اإلسرائيلية تعاملت مع أجهزة األمن في ّ
دبي
باحتقار شديد ،ما ساعد في افتضاح أمرها.
ك��ذل��ك ف ��إن ع �م�لاء ل��م ّي �ح��اول��وا االخ �ت �ف��اء فيما
ه��م ي �ت �ج� ّ�ول��ون وي�ت�ع��ق�ب��ون ض�ح� ّ�ي�ت�ه��م .كادوا

ّ
ويلوحون لعائالتهم
يضحكون أمام الكاميرا
في الكيان الغاصب .انكشف أمرهم.
هناك من سيقول إن املوساد نجح في اغتيال
ض �ح� ّ�ي �ت��ه ،وه� ��ذا ص �ح �ي��ح .ك��ل ض �ح� ّ�ي��ة تسقط
ّ
تسجل
برصاص العدو أو سمه أو يده يجب أن
على دف��ات��ر كما نصح ش��اع��ر فلسطيني .لكن
املوساد خسر العمالء ـــــ القتلة الذين نشر قائد
شرطة دب� ّ�ي ص��وره��م ح��ول ال�ع��ال��م .وه�ن��اك في
العربي من لم يستطع أن ّ
ّ
يفوت الفرصة
اإلعالم
ّ
ّ
ل�ي� ّس� ّ�ج��ل ن�ق��اط��ًا إلس��رائ �ي��ل .م�ح��ط��ة «العربية»
ت��دخ�ل��ت بعد أي��ام ل�ت�ك� ّ�رر ف��ي ن�ش��رات أخبارها
أن «ال �ق��ات��ل ال �ف �ع �ل��ي» ه ��و ع �ض��و ف ��ي حماس.
ن� ّ�وه��ت ج��ري��دة «يديعوت أح��رون��وت» بانبهار
«الشرق األوس��ط» باغتيال املوساد ،كذلك فإن
ص�ط�ف��ى ال �ع��ان��ي (ال �خ �ب �ي��ر «االستراتيجي»
م� ّ
املفضل في إع�لام آل سعود وآل نهيان) حاول
في كالم في جريدة النيو ي��ورك تايمز (أو في
م��ا اخ�ت��ارت ال�ج��ري��دة امل��ذك��ورة أن تعزو ل��ه من
يفسر وأن ّ
كالم) أن ّ
يهون من الفشل والفضيحة
ّ
اإلس��رائ �ي �ل� ّ�ي��ة .ال�ص�ح��اف��ة ال �ع �ب��ري��ة ،كعادتها،
تستكني ف��ي األم� ��ور االس �ت �خ �ب� ّ
�اري��ة وال تنشر
ّ
الدعائية الستخبارات
إال ما يليق باملصلحة
ال �ع � ّ
�دو .وأب� ��واق امل��وس��اد ف��ي اإلع �ل�ام الغربي،
مثل إي��ان ب�لاك في «ال�غ��اردي��ان» ،يجهدون في
اختالق أعذار الفشل وفي التغطية ّوبث الحرب
ّ
ّ
العدو أن يلفق تشنيعة
النفسية .هناك اختار
اع �ت �ق��ال دم �ش��ق مل �س��ؤول ف��ي ح �م��اس زع ��م (أو
ك ��ذب) ب�ل�اك أن ��ه م �س��ؤول ع��ن االغ �ت �ي��ال .مهما
ّ
العدو في ورطة.
قالوا،
ّ
يكفي أن تقول إنه في عام  2010تغلبت الشرطة
ّ
اللبنانية (ال�ت��ي درج ال�ج��اس��وس فيلبي على
ّ
ال �س �خ��ري��ة م �ن �ه��ا ع �ل��ى م� ��ر ال �س �ن�ي�ن) وشرطة
ّ
دب� ّ�ي على امل��وس��اد( .هناك مصدر «عليم جدًا»
ف ��ي ب � �ي ��روت أخ� �ب ��رن ��ي أن واح� � � �دًا م ��ن أجهزة
ّ
اللبنانية وقعت بالصدفة على
االستخبارات
شبكة ت�ج� ّ�س��س ع�ل��ى ح��زب ال �ل��ه ،ع�ن��دم��ا كانت
ه��ي ت�ق��ومينّب��ال�ت�ج� ّ�س��س ع�ل��ى ح��زب ال �ل��ه) .ليس
باألمر اله ً أن لبنان كشف وقبض على أكثر
ّ
إسرائيليًا .ساعدنا احتقار العدو
من  80عميال
لنا ،كذلك فإن ّ
ّ
الهوة التكنولوجية بني املواطن

العادي وأجهزة االستخبارات تضيق (من كان
ّ
ي�ت��وق��ع أن امل ��زارع ف��ي ق��ري��ة صغيرة ف��ي لبنان
يحمل جهاز تليفون يستطيع أن يلتقط صورًا
ّ
وش��رائ��ط ف�ي��دي��و وي�س�ت�ط�ي��ع أن ي �ح��دد املوقع
عبر القمر االصطناعي ،ويستطيع أن يتراسل
ع �ب��ر اإلن� �ت ��رن ��ت وي �س �ت �ط �ي��ع أن ي �ف� ّ�ج��ر عبوة،
ل��و أراد) ،وال �ه � ّ�وة ب�ي�ن اس �ت �خ �ب��ارات إسرائيل
ّ
العربية وحتى
وأج�ه��زة استخبارات األنظمة
استخبارات املقاومة تضيق هي أيضًا .والحافز
األي��دي��ول��وج��ي يخفت عند ال�ع� ّ
�دو حيث هاجر
مئات اآلالف من روسيا واالتحاد السوفياتي
السابق بهدف ال��رزق ،ال لتحقيق حلم هرتزل:
وال �ت��راخ��ي األي��دي��ول��وج��ي ي�ظ�ه��ر ف��ي ساحات
ال� �ق� �ت ��ال ،ف �ي �م��ا ي� � ��زداد ال �ع��ام��ل األيديولوجي
ّ
ش� ��دة ع �ن��د ف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة األس��اس� ّ�ي��ة ممن
ّ
بحتمية زوال ال�ك�ي��ان ال�غ��اص��ب .هذا
ي��ؤم�ن��ون
ً
يختلف مقارنة بالسقف ال��ذي وضعه عرفات
ف��وق رؤوس امل �ق��اوم�ين ،ال�س�ق��ف ال ��ذي ينتهي
ب�ع��ودت��ه ل �ت��رؤس دوي �ل��ة ذل�ي�ل��ة ع�ل��ى ورق غير
ّ
مقوى.
ّ
ّ
ال يمكن أن نتوقع أن ي��ؤدي االغتيال في ّ
دبي
الغباء املوسادي إلى عقاب إسرائيل.
وفضيحة ُ
ه��ذه دول��ة ال تعاقب على ج��رائ��م حربها (ماذا
ح ��دث ب��زع��م ال �س �ن �ي��ورة وش � ��ارل رزق ع��ن ّ
نية
ل �ب �ن��ان ت �ق��دي��م ش �ك��وى ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ن ضد
جرائم حرب إسرائيل؟ وكيف ال يكون هذا األمر
ّ
مجلس األم��ن؟ أم أن
املهمة األول��ى للبنان ف��ي ّ
طالبهم بغض النظر ألنه كان
«العزيز جيف» ّ
تبنى العدوان ّ
وأجج له؟) ومن
الذي
من الفريق ُ
املستبعد أن تعاقب على جريمة االغتيال هذه.
ّ
�رت ،وه ��ذه خسارة
ل�ك��ن ص � ّ�ورة امل��وس��اد ت � ّك��س� ُ
ّ
إس��رائ�ي�ل��ي��ة اس�ت��رات�ي�ج��ي��ة ال ت� �ع ��وض .الحرب
ال�ن�ف�س� ّ�ي��ة ع �م��اد ل�ل�ص�ه�ي��ون� ّ�ي��ة ،وم�ق��اوم�ت�ه��ا ال
ت�ح�ت��اج إل��ى أس�ل�ح��ة م�ت�ط� ّ�ورة أو إل��ى طائرات
ال �ه��زل ال �ت��ي ي �ل� ّ�وح ب �ه��ا ال �ي��اس امل � � ّ�ر .مواجهة
ّ
ّ
وتنبه.
النفسية تحتاج إلى ذكاء وعلم
الحرب
كذلك فإنها تحتاج إلى ثقة بالنفس وإلى عدم
التقليل من قدرات العدو ،وعدم
املبالغة في قدرات العدو.
ّ
السياسية
* أستاذ العلوم
في جامعة كاليفورنيا
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