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مؤلف الكتاب صحايف أمرييك شغل منصب كبري مراسيل جريدة
نيويورك تاميز ،وغطَّى العديد من الحروب؛ منها غزو العراقِ
الكويت،
َ
وغريها.
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إرسائيل السياسيني  /العسكريني؛ ومنهم رابني وبــاراك ونتنياهو
وشارون ،وينتقد مامرساتهم من اجتياح لبنان عام  ،1982إىل اغتيال
مؤسس حركة حامس ،والحروب األخرى التي ش َّنتها إرسائيل عىل
ّ
الدول العربية وطبيعتها العدوانية .كام يتط َّرق يف فصل إضايف إىل
معضالت التصدي لربنامج إيـران النووي ،واحتامالت ش ّن ح ْرب
إرسائيلية عليها ،وما إىل ذلك.

هذا الكتاب ،كغريه من املؤلفات التي تتعامل مع قضايا سياسية راهنة،
رمبا ال مي ّر وقت طويل عىل فقدانه قيمته التطبيقية .وهو إضاف ًة إىل
ذلك ،يحتفظ بقيمة أرشيفية مهمة ،رمبا ال تكون كلها مطابق ًة للواقع،
واأليام املقبلة ستكشف بكل تأكيد صحتها من خطئها.
ويأخذ املؤلف القارئ يف رحالت طويلة مملوءة من التفاصيل ،املنتقاة
طب ًعا ،إلثبات وجهة نظرهِ ،
ولذكر أسباب فشل هذه املبادرة أو تلك،
وأسباب تبني نتنياهو سياسة املفاوضات الرسية مع سورية ومواجهة
منظمة التحرير واالنتفاضة.

لك ّن للكتاب أهمي ًة أخرى؛ إذ إنّه يسلط الضوء عىل ال ُّنخب الحاكمة
يف الدولة الصهيونية والدور الحاسم الذي متارسه يف صنع سياستها.
وهذا املوضوع تط َّرق إليه ،عىل نحو مخترص ،العديد من الكتَّاب ،ويف
نخص منها بالذكر
مقدمتهم املؤرخ إيالن بابيه يف مختلف كتبه التي ُّ
"خارج اإلطار".

وإ ّن كث ًريا من التفاصيل التي يحويها الكتاب تبدو ُمستجلب ًة لتوكيد
وجهة نظ ٍر ورؤي ٍة مح ّددتني ،عىل ال ّرغم من أ ّن العمليات السياسية
مم يتوهم املرء ،ومن وجود
عاد ًة ما تكون أكرث تعقي ًدا ،إىل ح ّد بعيدّ ،
عوامل كثرية تدخل فيها ،رمبا ال يجرى التعامل معها وفق أهميتها.

وتقول فكرة الكتاب إنّه ال ميكن إلرسائيل أن تحقّق السالم مع جريانها؛
يرتب
ألنها مجتمع عسكري الطابع والجوهر ،وأل ّن الفرد يف تلك الدولة َّ
منذ البلوغ عىل الروح العسكرية ،ومتجيد الحياة العسكرية والقوة،
أشخاصا تربَّوا عىل هذا وتكمن أهميته يف تسليطه الضوء عىل بنية النظام السيايس اإلرسائييل،
وكل ما يرتبط بذلك .ومن هذا املنطلق فإ ّن
ّ
ً
املبدأ "اإلسربطي" لن يكونوا قادرين عىل قيادة مجتمعهم نحو حياة ومعرفة آليات اتخاذ القرار ،ودور ال ُّنخب العسكرية ،أيضً ا ،يف قيادة
السابقة؛
املجتمع .وهذا يُثبت ص َّحة ما أكده إيالن بابيه يف مؤلفاته َّ
مدينية تفكِّر عىل نحو العسكريتاري.
وهو أ ّن إرسائيل جيش ميتلك دولة.
ولقد رأى املؤلف أ ّن بداية عسكرة املجتمع اإلرسائييل وسطوة العسكر
عىل السياسة يف إرسائيل تعود إىل بن غوريون الذي عمد إىل إدخال إ ّن املعلومات املوثقة التي يحويها الكتاب مهمة من حيث التفاصيل،
القيادات العسكرية يف الحياة السياسية؛ ومن مث َّة منحها سلطة اتخاذ مفيدة للباحث .لكن علينا الحذر دو ًما من كيفية التعامل معها؛ ذلك
كل من إسحق أ ّن كث ًريا من الكتب السياسية ،أو الكتب التي تتعامل مع مسائل أمنية
القرارات ،فهو الذي جلب موشيه دايان ،ومن بعده جاء ّ
ٍ
معلومات تضليليةً.
رابني وأرئيل شارون وغري هؤالء م َّمن متيزوا َمب ْيلهم العسكري التوسعي .خاضعة للرسية ،كث ًريا ما تض ُّم يف صفحاتها
ويورد يف هذا املقام عروض "السالم" من ملك مرص فاروق ،ومن حسني
ومن املفيد أيضً ا التذكري بأ ّن املؤلف ينتقد ال ُّنخب السياسية العسكرية
الزعيم يف سورية الذي عرض عىل بن غوريون توطني أكرث من ربع مليون
يف إرسائيل من منظور الصديق الحريص عىل سالمتها وأمنها ،عىل
فلسطيني يف سورية؛ لتسهيل توقيع اتفاقية سالم مع الدولة الصهيونية.
امل َد ْيي القريب والبعيد.
ويتعامل املؤلف مع هذا املوضوع ،من دون إخفاء تعاطفه الواضح
ز .م.
فصل ،يتناول فيها ِس َي بعض قادة
عب أكرث من عرشين ً
مع إرسائيلْ ،

