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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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ــرائيلي  ــس اإلس ــج التجس ــرا برنام ــت مؤّخ ــي رافق ــح الت ــّول الفضائ ــال املط ــذا املق ــي ه ــب ف ــش الكات يناق

ــني إســرائيل  ــى العالقــة ب ــات التــي خّلفتهــا علــى املســتوى الداخلــي اإلســرائيلّي، وعل »بيغاســوس« والتداعي

ــّم.  ــكل أع ــم بش ــي العال ــرائيل ف ــورة إس ــرّر ص ــنطن، و تض وواش

ما القصة؟ 

يعتبــر برنامــج »بيغاســوس« – مــن انتــاج شــركة NSO اإلســرائيلّية – فخــر الصناعــة التجسســية اإلســرائيلّية، 

ــز  ــبيل تعزي ــي س ــرائيلّية ف ــة اإلس ــة األمني ــا املؤّسس ــي بذلته ــود الت ــن اجله ــود م ــا لعق ــر تتويًج ــو يعتب فه

 NSO ــركة ــع ش ــة م ــة دول ــن مئ ــر م ــت أكث ــب، تواصل ــا للكات ــطينيني. وفق ــا بالفلس ــيطرتها وحتكّمه س

اإلســرائيلّية للحصــول علــى هــذه التقنيــة، كمــا قّدمهــا نتنياهــو كهديــة للــدول العربيــة التــي انخرطــت فــي 

ــة.  ــام« التطبيعّي ــات »أبراه اتفاق

 ،Forbidden Stories بــدأت فضائــح »بيغاســوس« مــع التحقيــق الــذي نشــره موقــع االحتــاد الدولــي للصحفيــني

فــي يوليو/متــوز 2021، حــول اســتخدام عديــد الــدول لبرنامــج »بيغاســوس« فــي التجســس علــى الصحفيــني 

وتقييــد عملهــم وحتــى فــي اغتيــال بعضهــم. انتهــاًء مبــا نشــره مؤّخــرا موقــع » كالكاليســت« اإلســرائيلي، 

عــن اســتخدام هــذا البرنامــج فــي التجســس علــى اإلســرائيليني أنفســهم، مبــا فــي ذلــك مســؤولني أمنيــني 

وحتــى املقربــني مــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق بنيامــني نتنياهــو.

دميقراطّية تترنّح

ــم  ــر ملعظ ــع فخ ــم موض ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــارها ف ــا وانتش ــذه التكنولوجي ــراع ه ــب، كان اخت ــا للكات وفق

اإلســرائيليني. فقــد مكـّـن اســتخدام برنامــج “بيغاســوس” مــن التجســس على رؤســاء املنظمــات غيــر احلكومية 

الفلســطينية لســنوات، مــن بينهــم علــى ســبيل املثــال احملامــون الذيــن يســعون إلــى إمــداد حتقيــق احملكمــة 

اجلنائيــة الدوليــة باألدلّــة حــول األعمــال التــي ارتكبهــا اجليــش اإلســرائيلي )وحركــة حمــاس( خــالل احلــرب علــى 

غــزة  صيــف 2014. فبالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن اإلســرائيليني، يُعــّد تعّقــب هــؤالء عمــال يُحمــد عليــه. 

مــا املشــكلة إذن فــي تطويــر تقنيــة رائعــة حملاربــة »اإلرهــاب« ولعــزل شــعب بأكملــه والســيطرة عليــه؟

كان كّل شــيء علــى مــا يــرام، حتــى ظهــرت مقــاالت موقــع “كاكاليســت”، التــي كشــفت بــأن الشــرطة اإلســرائيلية 

اســتخدمت برنامــج “بيغاســوس” مــن أجــل عمليــات مراقبــة ال متــت بصلــة بـــ “احلــرب ضــد اإلرهــاب”. فقــد مت التنّصــت 

علــى رؤســاء بلديــات إســرائيليني، ومديــري دواويــن وزاريــة، وفحــص إمياءاتهــم، وكشــف عالقاتهــم، ونقــل حديثهــم إلــى 

مــن أمــر بوضعهــم حتــت املراقبــة. نفــس الشــيء بالنســبة إلــى قــادة حركــة “الرايــة الســوداء” الذيــن قــادوا املظاهــرات 

املطالبــة باســتقالة بنيامــني نتانياهــو، ملــا كان األخيــر رئيًســا للــوزراء. واألدهــى هــو أنــه “تعّقــب” أثر ابنــه أفنيــر نتنياهو.
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يــرى الكاتــب بــأن األزمــة الدميقراطيــة داخــل إســرائيل تتأجــج، لَتفتــح ملفــات لــم تكــن تُفتــح فــي الســابق، أو 

لــم تكــن تزعــج أحــًدا. وهكــذا يعــود فجــأة إلــى ســطح الذاكــرة كــون نفتالــي بينيــت جمــع ثروتــه فــي مجــال 

املراقبــة اإللكترونيــة، ببيــع شــركتني مــن هــذا النــوع إلــى الصناديــق األمريكيــة مقابــل 100 مليــون دوالر، وقــد 

حصــل ذلــك قبــل عشــر ســنوات. وياُلحــظ أيًضــا أحدهــم أن الصديقــة احلميمــة للمســؤولة الثانيــة فــي حــزب 

 .NSO بينيــت، وزيــرة الداخليــة أيليــت شــكد، هــي املدعــوة شــيري دوليــف، وهــي الرئيســة املشــاركة لشــركة

مضيفــا بــأن يوســي كوهــني، رئيــس املوســاد الــذي خــرج إلــى التقاعــد مؤخــرا، كان قــد فكـّـر فــي االســتثمار فــي 

املراقبــة اإللكترونيــة باالشــتراك مــع جاريــد كوشــنر، صهــر دونالــد ترامــب، وســتيفن منوتشــني، وزيــر اخلزانــة 

ــات املتحــدة،  ــا ســابًقا باســم اجليــش اإلســرائيلي. أمــا فــي الوالي الســابق. وكان املتحــدث باســم NSO متحدثً

ــر العــدل األمريكــي فــي عهــد  ــاك هــو رود روزنشــتاين، مســاعد وزي ــا هن ــارت NSO لنفســها مدافًع فقــد اخت

ترامــب. وهكــذا يبــدو مجــال املراقبــة اإللكترونيــة اإلســرائيلية كنــادٍ خــاّص.

توترات بني واشنطن وتل أبيب

يــرى الكاتــب بــأن الســلطات اإلســرائيلية، بطريقــة ردّهــا، لــم تــِع حقــا أبعــاد الفضيحــة. واقتصــرت باختصــار 

علــى اعتبــار أن التهجــم علــى شــركة NSO يعنــي إضعــاف معســكر املدافعــني عــن الدميقراطيــة فــي مواجهــة 

ــركة  ــركة NSO )وش ــة ش ــارة األمريكي ــت وزارة التج ــي 2021، وضع ــرين الثان ــة نوفمبر/تش ــن بداي ــاب. لك اإلره

أخــرى تُدعــى “كانديــرو”( علــى قائمــة ســوداء للمنظمــات والشــركات التــي تعتبــر أنشــطتها “مخالفــة لألمــن 

القومــي أو ملصالــح السياســة اخلارجيــة للواليــات املتحــدة”.

لقــد أســفر ذلــك عــن ثــالث نتائــج. أوالً، ضربــة قاســية لـ“دبلوماســية التكنولوجيــا اإللكترونيــة” التــي تطــّورت 

فــي عهــد نتانياهــو، والتــي كانــت تعتمــد علــى بيــع معــدات املراقبــة حلمــل الــدول علــى دعــم إســرائيل. نهايــة 

شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021، أعلنــت وزارة الدفــاع اإلســرائيلية أن عــدد العمــالء فــي إســرائيل املســتفيدين 

مــن منتــج “بيغاســوس” ســينخفض قريًبا مــن 103 إلــى 37 فقــط. ثانيا، مت اســتبعاد اململكــة العربية الســعودية 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة واملغــرب مــن قائمــة البلــدان املســتفيدة، فــي تعــارض تــام مــع فلســفة “اتفاقيــات 

ــا، كان لقضيــة “بيغاســوس” تأثيــر أعمــق علــى صــورة  ــات املّتحــدة. ثالث أبراهــم”، وفــي محاولــة إلرضــاء الوالي

ــد يتصــرف  ــى إظهــار أن هــذا البل ــة؛ فقــد أدى الكشــف عــن معلومــات Forbidden Stories إل إســرائيل الدولي

مــن نــواح كثيــرة كدولــة مارقــة.

صورة سيئة إلسرائيل

يــرى الكاتــب بأنــه فــي الواليــات املتحــدة علــى األقــل، ســاهمت قضيــة “بيغاســوس” خاصــة فــي وضع األســاليب 

ــورة  ــهدت ص ــبق وش ــد س ــي. لق ــام اإلعالم ــز االهتم ــي مرك ــطينيني ف ــى الفلس ــيطرة عل ــرائيلية للس اإلس
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إســرائيل تدهــورًا حــادًا أثنــاء قصــف غــزة فــي ربيــع 2021. وبقضيــة شــركة NSO، جلبــت املراقبــة غيــر احملــدودة 

للفلســطينيني اهتمــام وســائل اإلعــالم. مــن بــني األمثلــة علــى ذلــك مــا حصــل فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 

2021، حيــث نشــرت صحيفــة “واشــنطن بوســت” حتقيًقــا معمًقــا حــول “برنامــج واســع للتعــرف علــى الوجــوه” 

يُضــاف إلــى أدوات املراقبــة اإللكترونيــة للفلســطينيني، والتــي مت إرســاؤها منــذ ســنوات. وقــد أوضــح التحقيــق 

أن هــذا البرنامــج يعتمــد علــى تضاعــف الكاميــرات وعمليــة اختــراق للهواتــف ذكيــة تســمىBlue Wolf )الذئــب 

األزرق(. جميــع الســكان معنيــون بهــذا البرنامــج، “مبــن فيهــم األطفــال وكبــار الســن”. وأســرّ جنــدي إســرائيلي 

للصحيفــة األمريكيــة أن هــذا النظــام “يقتفــي أثــر الفلســطينيني إلــى منازلهــم”. ويتحــّدث جنــدي كان فــي 

اخلليــل عــن “انتهــاك خلصوصيــة شــعب بأكملــه”.

ــا  ــادل املوســاد”، يرفــض قطــاع التكنولوجي ــودّ الشــركات أن يكــون لديهــا مــا يُع كذلــك فــي فرنســا حيــث “ت

العاليــة بأكملــه رفًضــا واســًعا الشــركات اإلســرائيلية الناشــئة التــي تعمــل فــي مجــال املراقبــة اإللكترونيــة. 

وقــد باتــت األخيــرة، وفــق مــا جــاء فــي جريــدة “هآرتــس”، توصــف بـ“مرتزقــة اإلنترنــت”. وجنــد التعبيــر نفســه فــي 

ــركة  ــي ش ــد NSO وCowebs، وه ــبوك، ض ــع فيس ــركة األم ملوق ــا”، الش ــركة “ميت ــا ش ــي قدمته ــكوى الت الش

إســرائيلية أخــرى تطــّور برامــج للولــوج والتجّســس. ويتهــم فيســبوك الشــركتني بـــ “إنشــاء حســابات وهميــة 

لزبائنــه تقــوم مبراقبــة اإلنترنــت، وخاصــة الشــبكات االجتماعية«. كمــا يّتهم فيســبوك أربع شــركات إســرائيلية 

أخــرى )هــي “بــالك كيــوب” و“بلــو هــوك” و“كونيايــت” و“ســيتروكس”( بالعمــل “حتــت الــرادارات” للتجســس علــى 

حشــد مــن األفــراد. ووفــق “هآرتــس”، يُظهــر ملــف فيســبوك “أن صبــر قطــاع التكنولوجيــا العاليــة بــدأ ينفــد” 

فــي مواجهــة انتشــار هــؤالء “املرتزقــة”.

خامتة 

ــة  ــي القائم ــوس” ف ــإدراج “بيغاس ــي ب ــة للقــرار األمريك ــى أن أســوأ نتيج ــد عل ــه بالتأكي ــب مقال ــم الكات يخت

ــة  ــل فيهــا مبيعــات األســلحة واملعــدات األمني ــم حتت ــة فــي العال ــة. إذ ال توجــد أي دول الســوداء هــي اقتصادي

مكانــة كبيــرة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي كمــا هــو احلــال فــي إســرائيل، إذ يوّظــف هــذا القطــاع وحــده ٪10 

مــن موظفــي الدولــة. وفــي الســنوات األخيــرة، أصبحــت أجهــزة املراقبــة اإللكترونيــة مصــدرًا جديــًدا للثــروة، 

ســريع التطــور. ووفًقــا للمديريــة اإللكترونيــة الوطنيــة اإلســرائيلية، فقــد حققــت هــذه األجهــزة 3,4 مليــار دوالر 

مــن العائــدات فــي عــام 2021، أي 41٪ مــن إجمالــي مبيعــات قطــاع األمــن، مبــا فــي ذلــك األســلحة. 

أخيــرا، يبــدو التنظيــم الدولــي الفعــال للمراقبــة اإللكترونيــة غيــر واقعــي فــي عاملنــا هــذا. لكــن اعتمــاد بعــض 

املعاييــر اجلماعيــة املقبولــة بشــكل عــام فكــرة تــزداد انتشــارا. ليتفاقــم معهــا قلــق املســؤولني اإلســرائيليني.


