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بالل ضـاهر )*(

* محّرر في »املشهد اإلسرائيلي«- املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، مدار.          

إسرائيل،  في  بارزا  مكانا  والعسكرية  األمنية  القضايا  حتتل   )*(
تصدر  ال��ت��ي  الكتب  على  أي��ض��ا  ينعكس  ه��ذا  ف��إن  احل���ال  وبطبيعة 
قضايا  تتناول  كتب  ع��دة  ص��درت  األخ��ي��رة  الشهور  وف��ي  حولها. 
على  باألساس،  يركز،  منها  قسما  أن  والالفت  وعسكرية.  أمنية 
حرب تشرين في العام 1973، املعروفة في إسرائيل ب� »حرب يوم 
الغفران«. وميكن القول: إن اإلسرائيليني لم ُيشفوا من هذه احلرب، 
ومن مفاجأتها وسيرها ونتائجها، حتى يومنا هذا. وبسبب وجود 
العسكريني، سواء في اخلدمة  نسبيا، من اإلسرائيليني  عدد كبير، 
تتناول  التي  الكتب  فإن  أو في قوات االحتياط،  الدائمة والنظامية 

هذه القضايا العسكرية واألمنية تلقى رواجا. 
ص��درا  كتابني  التالية  السطور  ف��ي  سنستعرض  السياق  ه��ذا  ف��ي 
بينهما اجل��ان��ب االس��ت��خ��ب��ارات��ي، ورؤي����ة أج��ه��زة  ي��رب��ط  م���ؤخ���را، 

اعترافات استخباراتية: حرب تشرين 1973 

وصوغ التقوميات القومية وحدود قدرة االستخبارات!

االستخبارات في إسرائيل.
الكتاب األول بعنوان »بعينني شاخصتني، رئيس املوساد يحذر: 
هل إسرائيل مصغية؟«، وهو من تأليف تسفي زامير، رئيس املوساد 
بني السنوات 1968 و1974. وهذا يعني أن زامير كان يرأس املوساد 
في فترة حساسة تقع بني حرب األيام الستة في العام 1967 وحرب 
تشرين 1973 وخالل فترة هذه احلرب األخيرة. ويتناول زامير في 
نفسها  احل��رب  وفترة  تشرين  حرب  سبقت  التي  الشهور  فترة  كتابه 
عبر  تستخلص  لم  إسرائيل  أن  في  تتمثل  استنتاجات  إلى  ثم يصل 

إخفاقات القيادة العسكرية والسياسية في هذه احلرب حتى اليوم. 
وكان للموساد، ولزامير شخصيا أيضا، دور بارز في فترة ما قبل 
احلرب والتحذير منها، من خالل شخص أشرف مروان، وهو صهر 
أنور  الرئيس  الناصر، ومستشار خلفه  املصري جمال عبد  الرئيس 
السادات. ومروان زود املوساد مبعلومات مهمة حول كل ما يجري 
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في مصر، منذ نهاية حكم عبد الناصر وحتى قبل يوم واحد من اندالع 
حرب تشرين، عندما أبلغ زامير  خالل  اجتماعهما في لندن- »اللقاء 
املصيري«- بأن احلرب ستبدأ بهجوم منسق مصري – سوري، »في 

الغد«، أي السادس من تشرين. 
حول  واملشحون،  احلاد  السجال،  يتوقف  لم  إسرائيل  في  لكن 
أن��ه كان  ي��رى  أش��رف م��روان، وهناك جانب، على  رأس��ه زامير، 
رئيس  رأس��ه  وعلى  اآلخ��ر،  اجلانب  ي��رى  فيما  إلسرائيل،  عميال 
زاعيرا،  إيلي  )»أم��ان«(  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  شعبة 
أنه كان عميال مزدوجا، وعمليا مرر رسائل من القيادة املصرية إلى 
تدور،  تزال  وال  دارت،  اخلالف  هذا  وحول  اإلسرائيلية.  القيادة 
حرب طاحنة بني زامير وزاعيرا، وخصوصا أن األخير كشف عن 
شخصية أشرف مروان وأنه كان مصدر املعلومات حول مصر والتي 
وصلت إلى إسرائيل. ويخيل أن الصراع مع زاعيرا هو الذي دفع 

زامير إلى تأليف هذا الكتاب. 
الثاني بعنوان »كيف سنعرف؟ استخبارات، عمليات،  الكتاب 
سياسة«، وهو عبارة عن حوار بني رئيس »أمان« في الفترة الواقعة 

بني نهاية العام 2001 ومطلع العام 2006، أهارون زئيفي فركاش، 
وبني قائد كوماندوس فرقة النخبة اإلسرائيلية »سرية هيئة األركان 
من  ع��ددا  الكتاب  ه��ذا  ويتناول  مت���اري.  دوف  الدكتور  ال��ع��ام��ة«، 
القضايا املتعلقة بدور أجهزة االستخبارات، وخصوصا االستخبارات 
العسكرية، التي تعتبر في إسرائيل الهيئة التي تعطي التقوميات على 

املستوى القومي. 
حوارهما،  من  أو  كتابهما،  تأليف  من  ومت��اري  فركاش  وانتهى 
العربية املعروفة باسم  في األشهر األولى لالحتجاجات في الدول 
»الربيع العربي«. لذلك فإن كتابهما ال يتطرق إلى دور االستخبارات 
في العهد اجلديد الذي بدأ في الشرق األوسط بحلول مطلع  العام 

احلالي. 
ويختم املؤلفان كتابهما باستعراض خطوط عريضة لصور ثالثة 
قادة عرب، هم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والرئيس 
السوري بشار األسد، وأمني عام حزب الله حسن نصر الله. وهذه 
اخلطوط العريضة هي ليست من وجهة نظر إسرائيلية فقط وإمنا من 
وجهة نظر االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية. ولذا فإن فركاش 

هو املتحدث الرئيس في هذا السياق.

املوساد في جنوب السودان 
كانت إسرائيل بني أولى الدول التي اعترفت بجنوب السودان، الذي 
أصبح الدولة ال� 193 في األمم املتحدة. وفور اإلعالن عن انفصال 
العام 2011،  التاسع من متوز من  السودان واستقالله، في  جنوب 
االتصال  إل��ى  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية،  احلكومة  رئيس  ب��ادر 
برئيس الدولة احلديثة، سيلفا كير، وطرح عليه مساعدات إسرائيلية 
في مجاالت عديدة، بينها املجال األمني. وفي منتصف كانون األول 
أب��رم خاللها عدة  إسرائيل  إل��ى  زي��ارة رسمية  في  كير  2011 وص��ل 
اتفاقيات. وحتدثت تقارير، مؤخرا، مبناسبة نية نتنياهو القيام بجولة 
إفريقية، في شباط 2012، عن أنه في أعقاب التغيرات احلاصلة في 
إسرائيل  فإن  فيها،  اإلسالميني  قوة  وتزايد  اإلفريقية  العربية  ال��دول 

ستعمل على إقامة أحالف عسكرية مع دول افريقية غير إسالمية.
وامليليشيات  املوساد  بني  العالقة  أن  على  كتابه  في  زامير  ويؤكد 
ف��ي ج��ن��وب ال��س��ودان ب���دأت منذ ع��ق��ود. وك��ت��ب أن »ال��ع��الق��ة بني 
املوساد وسكان جنوب السودان بدأت في العام 1969 وحتى العام 
غولدا  حينذاك،  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيسة  أن  وأردف   .»1972

غالف كتاب "بعينني شاخصتني" لتسيفي زامير.
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مئير، »سمحت لي بتقدمي مساعدة بعد أن أخبرتها بالشعبية والدعم 
من جانب كينيا وأثيوبيا لهذه املساعدة، وفقط بعد أن دققت جيدا ما 

إذا كانت موجهة للمسيحيني في جنوب السودان«.
املساعدات  هذه  تقدمي  إلى  دفعته  التي  اخللفية  إلى  زامير  وأش��ار 
إلى جنوب السودان، بأن »نية حكومة السودان لالستجابة للمطلب 
املصري بزج وحدات سودانية في اجلبهة مع إسرائيل أثارت لدينا قلقا 
بأن السودان سيشكل تهديدا آخر على إسرائيل. وهذا التهديد لم يكن 
بسبب خط اجلبهة وحسب، وإمنا بسبب وجود األسطول السوداني 
في البحر األحمر أيضا. وفي الفترة ذاتها وصل إلينا توجه طارئ من 
جانب جوزيف الغو، قائد جبهة حترير جنوب السودان، »أنيانيا«، 
التي دخل أفرادها في مواجهات، مسلحني بالقوس والنشاب، مع 

مقاتلي جيش السودان املسلحني بأسلحة عصرية«.
وق��ب��ل ات��خ��اذ إس��رائ��ي��ل ق���رارا ب��ش��أن ت��ق��دمي م��س��اع��دات عسكرية 
للمتمردين في جنوب السودان، سعى  زامير إلى التأكد من أن الدول 
اإلفريقية املجاورة ال تعارض مساعدات كهذه. ولهذا الغرض التقى 
مع الرئيس الكيني، جومو كنياتا. وأضاف زامير أن رئيس أركان 
اجليش األوغندي في حينه، عيدي أمني، كان يؤيد املتمردين، ألن 
الكثيرين من أبناء قبيلته كانوا يعيشون في جنوب السودان. كذلك 
حصل زامير على موافقة رئيس املخابرات األثيوبية »الذي أيد بحرارة 

مساعدة املتمردين«. 
وفي أعقاب ذلك استقبلت رئيسة احلكومة اإلسرائيلية في مكتبها 
الغ���و، ال���ذي اس��ت��ع��رض أم��ام��ه��ا ال��وض��ع امل���زري ال���ذي يعاني منه 
سكان جنوب السودان، وطلب مساعدة عسكرية. وأكد زامير أن 
»مساعدتنا متثلت في تسليح قوات جنوب السودان وإرشادها... 
ومتكنت من تهديد وضرب سفن كانت تبحر في النيل األبيض. وقد 
مت إسقاط أسلحة ولباس عسكري من اجلو بواسطة طائرات سالح 
اجلو اإلسرائيلي، التي تزودت بالوقود في مطار نيروبي في كينيا... 
كذلك خدم أطباء إسرائيليون في جنوب السودان«. وتشكل هذه 
املساعدات اإلسرائيلية للمتمردين في جنوب السودان خلفية لبداية 

العالقات بني اجلانبني. 
ولفت زامير إلى أن هذه العالقات ساعدت في احلملة اإلسرائيلية 
إلى  اليهودية،  في  تيارا  يعتبرون  الذين  األثيوبيني،  الفالشا  لدفع 
الهجرة إلى إسرائيل. كما أن العالقات مع كينيا ساعدت إسرائيل 
في عملية حترير الرهائن في  مطار عينتيبة في أوغندا، بعد أن اختطفها 

فدائيون فلسطينيون. وشدد على أنه »ال شك لدي في أن املساعدات 
دولة  مع  العالقات  تأسيس  في  ساعدت  املاضي  في  قدمناها  التي 
جنوب السودان احلديثة«، مشيرا إلى أن جوزيف الغو يعمل اليوم 

مستشارا لرئيس دولة جنوب السودان.

أشرف  مروان.. »العميل األفضل«
قضية املصري أشرف مروان، صهر الرئيس جمال عبد الناصر، 
هي واحدة من أبرز القضايا التي تخللتها فترة رئاسة زامير للموساد، 
إلى جانب حرب تشرين العام 1973. وهاتان القضيتان متداخلتان 
الذي  األفضل«  »العميل  بأنه  م��روان  زامير  ويصف  كبير.  بشكل 
قضية  تكن  لم  وإن  استخباراتها.  أجهزة  تاريخ  في  إلسرائيل  كان 
من  فإنها  الكتاب،  هذا  تأليف  وراء  الرئيس  الدافع  م��روان  أشرف 
أهم القضايا التي دفعت إلى تأليفه، إلى جانب استنتاجاته ألسباب 
اإلخفاق اإلسرائيلي  الكبير في احلرب وخصوصا عدم توقع نشوبها. 
فزامير يعتبر أن مروان، الذي التقى معه عشرات املرات، كان عميال 
اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  شعبة  رئيس  بينما  إلسرائيل. 
)»أم����ان«( ف��ي حينه، إي��ل��ي زاع��ي��را، ي��ؤك��د أن م���روان ك��ان عميال 
إلسرائيل  معلومات  ليوصل  املصرية  املخابرات  زرعته  مزدوجا، 
بغية تضليلها. والالفت أن زامير لم يذكر زاعيرا باالسم في كتابه 

وإمنا كان يشير إليه مبنصبه.
وسعى زامير في كتابه إلى التحدث عن مروان من زاوية شخصية، 
وشرح أجواء وتفاصيل االجتماعات بينهما. ووجه قراءه، الذين 
م��روان ودوره في  يرغبون في االط��الع على تفاصيل واسعة حول 
أستاذ  تأليف  من  وهو  »امل��الك«،  بعنوان  كتاب  إلى  تشرين  حرب 
العلوم السياسية في جامعة حيفا، البروفسور أوري بار - يوسف، 

وصدر قبل عامني تقريبا.
وحقيقة أن مروان كان صهر عبد الناصر، جعلت املوساد و«أمان« 
إلى سفارة إسرائيلية في  التوجه  إلى  بادر  الذي  فيه. فهو  يشككان 
املوساد علموا بذلك صدفة  أف��راد  أوروب��ا، ومت صرفه منها. لكن 
وأجروا اتصاال أوليا معه، في منتصف العام 1969 تقريبا. وكتب 
زامير أن »البداية كانت حذرة ومدروسة. قلنا ألنفسنا: دعونا نتعقبه 
ولنرى كيف ستتطور األمور. وبعد أن اتضح أن مروان يسلم املواد 
التي يطلبها منه مشغله ]في املوساد[، ويدور احلديث عن مواد بنوعية 
وصلنا  أيضا،  بها  موثوق  مواد  فإنها  أمان  تدقيق  ومبوجب  عالية، 
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إلى مرحلة ينبغي فيها اتخاذ قرار حول كيف نستغل ونستنفد القدرة 
نرتقي  كيف  أي  عليه،  خطر  تشكيل  دون  من  املصدر  في  الكامنة 
طابقا، ألنه في نهاية املطاف، مروان منحنا إطاللة أولى وقريبة إلى 

الغرف املغلقة للنظام املصري«.
وأضاف زامير أنه في اللقاءات األولى، زود مروان ضابط املوساد 
الذي شغله مبعلومات مهمة تناولت جميعها مسائل عسكرية، وأنه 
يبدو  لكن  فيها.  لم يكن خبيرا  نفسه  أمورا هو  »سّلم شفهيا وخطيا 
أنه أدرك أن هذه املواد ستكون بطاقة دخول إيجابية من وجهة نظرنا. 
املواد  لكن عدا  افعل’.  أن  بإمكاني  ماذا  ’أنظروا  أمامنا  تفاخر  وكأنه 
املجموعة  أنه بسبب موقعه في  لنا  العسكرية اخلالصة، كان واضحا 
احمليطة بالرئيس ]عبد الناصر في حينه[، فإن بإمكان مروان تزويدنا 
من  ونافذة  وإستراتيجية  سياسية  أساسية  أسئلة  على  بأجوبة  أيضا 
املقصود،  وكان  مندمجني.  كانا  والدولة  فاجليش  األول��ى.  الدرجة 
على سبيل املثال، صواريخ أرض – أرض وصواريخ مضادة للطائرات 
حديثة وكانت، عمليا، الرد املصري والسوري على تفوق سالح اجلو 
والسوريني  املصريني  نية  حول  معلومات  وأحضر  اإلسرائيلي... 

االستعداد جلولة جديدة من القتال حتت غطاء هذه األسلحة«.
بعد ذلك قرر املوساد أن يلتقي زامير شخصيا مع مروان، وذلك 
»أفضليته  فإن  وعالقاته  األخير  مكانة  بسبب  أنه  توقعات  أثر  على 
ستكون في املواضيع التي جتري في املستويات املصرية العليا«. وأِمل 
زامير بأن »لقاءه معه سيسهم إسهاما خاصة وأكبر مما اعتدنا عليه حتى 
اآلن«. ومتحور اللقاء األول  بينهما حول »التغييرات التي أجرتها 
القيادة املصرية في بنية اجلهاز القيادي، وتغيير القيادة في املناصب 
املركزية وتفسير هذا اإلجراء. وأوضح مروان أن التوجه املاثل خلف 
الناصر[  عبد  الرئيس  ]أي  ناصر  جنراالت  أن  هو  اخلطوات،  هذه 
كانوا متشككني حيال خطة ]نائب الرئيس وخلفه في الرئاسة أنور[ 
السادات لشن غزو عسكري محدود في سيناء ليشكل رافعة خلطوة 
سياسية. وكانوا متمسكني بحلم ناصر باحتالل كل سيناء، وألنهم 
عرفوا أن هذا احللم ليس واقعيا طاملا لم تتزود مصر مبنظومات أسلحة 
متقدمة لتحييد التفوق اإلسرائيلي، فإنهم لم يسارعوا إلى تأييد أية 
خطوة عسكرية إلى حني تسنح الظروف. وقد بحث السادات عن 
جنراالت يتماثلون مع خطته العسكرية، وأكثر إخالصا، ويوافقون 

على نظرية ’القتال بواسطة ما هو متوفر’«.

»اللقاء املصيري« 
حسب زامير فإن أهمية مروان لم تقف عند كونه صهر عبد الناصر 
فقط، بل أصبح »كامت أسرار الرئيس اجلديد، وبإمكانه أن يقربنا كثيرا 
»معظمها  م��روان  مع  عديدة  مرات  زامير  والتقى  الغاية«.  هذه  من 
مببادرته... وتعمقت عالقاتنا الشخصية خالل هذه اللقاءات... 
وكانت هناك أيام أو ليال، نزلنا فيها في الفندق نفسه وكنا نلتقي يوميا 

من أجل تنفيذ مهمات«.
لم يدخل في  م��روان  أن��ه خ��الل محادثاته مع  إل��ى  زامير  وأش��ار 
املوساد، وألنه  تقنية وتنظيمية ألنه فعل ذلك آخرون في  مواضيع 
»كلما تطورت العالقة بيننا، كنت أعجب بعمق معرفة مروان بجهاز 
صناعة القرار املصري واتساع الصورة التي كانت مكشوفة أمامه. 
وعلمت منه عن املداوالت اجلارية في أعلى املستويات في مصر، 
ليبيا على أن تضع  السياسية والعسكرية، وموافقة  وفي املؤسستني 
حتت تصرف املصريني طائرات ميراج قادرة على التحليق ملسافات 
طويلة وصواريخ أرض – أرض لكي يكونوا قادرين على مهاجمة 
أهداف في عمق إسرائيل. كما أنه كان يعرف عالقة هذه اخلطوة بخطة 

غالف كتاب "كيف سنعرف؟ استخبارات، عمليات، سياسة".
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السادات الكبرى« املتعلقة بتحرير سيناء بعملية عسكرية محدودة تليها 
خطوات سياسية تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي.

وأضاف زامير أن مروان سلم معلومات مفصلة، وزعها املوساد 
كما هي، مبوجب قرار اتخذه األول، على »أمان« والقيادة السياسية 
ذات العالقة، منذ نهاية العام 1972، وأن القسم السياسي من خطة 
السادات اإلستراتيجية أثار اهتمامه وأراد أن يعرف ما إذا كانت دول 
أجنبية قد اطلعت عليها. وكان مروان يستعرض أمام رئيس املوساد 
أحاديث  جانب  إلى  مصر  في  واإلستراتيجية  السياسية  التطورات 

داخلية ال قيمة لها ووصف للخصومات بني السياسيني املصريني.
لقاءاته مع مروان،  األم��ور خالل  زامير  شكل مجرى  ووصف 
وكتب أن »مروان كان يحاضر بحماسة، وأنا كنت أصغي باألساس. 
إن وجوده في محادثات السادات مع اجلنراالت مكنتني من الدخول 
إلى غرفة املداوالت – كأنني حاضر في الغرفة فعال. وبهذه الطريقة 
وجنراالته  ال��س��ادات  ب��ني  جت��ري   كانت  التي  ب��امل��داوالت  أشركني 
ومساعديه حول مواضيع إستراتيجية وأمكنني أن أطرح أسئلة كما 
باإلمكان  يكن  لم  ما  امل��داوالت، وهو  في  املشاركني  أحد  أنني  لو 
استيضاحه لو كنا نتلقى تلخيصا خطيا للمداوالت فقط. وكانت هناك 
عدة مواضيع مهمة بشكل خاص كنت أعود وأحتدث معه حولها. 
التي  للتحدث عن األسباب  تقريبا كنا نعود  وفي جميع احملادثات 
العدائية. وعلمنا من مروان  استئناف األعمال  السادات في  ترشد 
أنه على الرغم من املرات التي صرح السادات فيها بتوقيت متوقع 
بالعام 1973 كان الوضع  يلتزم بها، فإنه فيما يتعلق  للحرب ولم 
مختلفا. فقد عرف مروان جيدا األجواء التي يعيش فيها السادات 
وكان مقتنعا بأنه في الظروف الناشئة لن يتمكن الرئيس املصري من 
التراجع. ففي هذه املرحلة أصبح هناك إطار خلطة عسكرية محددة، 
تعرفنا عليها من مروان أيضا، ومصر اقتنت العتاد املطلوب لتطبيقها. 
وبعدما توفرت اخلطة والعتاد، لم يبق أمام السادات سبب أو ذريعة 
إلرجاء احلرب، وهذا األمر كان يدركه احمليط املقرب منه والذي 

اختبر قدرته القيادية وإصرار الرئيس اجلديد نسبيا«.
وأضاف زامير أن مروان، خالل اللقاءات بينهما، أفاد بأنه »خالفا 
في  سيناء  إخالء  على  السادات  يصر  لم  متطرفة،  وبصورة  لناصر 
إطار جناح عسكري، وكان يفضل حتقيقه من خالل عملية سياسية. 
أن��ه خ��الل لقاء بني زعيم  وق��راره شن احل��رب ج��اء عندما اتضح له 
االحتاد السوفياتي، ليونيد بريجينيف، والرئيس األميركي، ريتشارد 

نيكسون، خالل العام 1973، لم يبحثا في مطلب مصر االنسحاب 
من سيناء. بينما خالل لقاء حافظ إسماعيل، مستشار األمن القومي 
املصري، مع هنري كيسنجر، وزير اخلارجية األميركي، قبل ذلك، 
في مطلع العام 1973، رفض كيسنجر طلبه«. واقتبس زامير من 
كتاب للسادات صدر الحقا أن كيسنجر قال إلسماعيل إن الواليات 
املتحدة ال تستطيع مساعدة مصر أبدا طاملا أن مصر هي اجلانب املهزوم 
في حرب األيام الستة وإسرائيل حتقق بنفسها تفوقا. ويستنتج زامير 
أنه »في وضع كهذا أيقن السادات أنه ال مخرج سوى بعملية عسكرية 

تضع حتديا أمام هذا التفوق اإلسرائيلي«.
وأطلع مروان زامير على زيارات السادات لدول عربية وخصوصا 
يقول  كان  وأنه  مالية،  مساعدات  على  للحصول  وليبيا  السعودية 
لزعماء هذه الدول إنه ال مفر أمامه سوى احلرب، لكنه لم يبلغهم 
بتوقيت نشوبها. وحسب زامير فإن »مروان قال أكثر من مرة إن كل 

شيء يعرفه السعوديون يصل إلى األميركيني«.
وقبيل فجر الرابع من تشرين الثاني 1973 أجرى مروان اتصاال 
مع املوساد طلب فيه التقاء  زامير من أجل التحدث حول احلرب، 
وشدد على ضرورة عقد اللقاء وحدد مكانه وموعده. ويقول زامير إنه 
»اتضح لي من دون أن أحقق معه حول سبب عدم قوله خالل احملادثة 
الهاتفية أن احلرب ستنشب في السادس من تشرين األول... في 
تقديري أن مروان لم يرغب في أن يقول لي أن احلرب ستنشب من 
دون أن يضيف اخللفية واحلقائق املكملة ]لصورة الوضع[ والتحفظات 
احملتملة، والتي مبوجبها إذا تغيرت الظروف في اللحظة األخيرة، 

فإن السادات قد يتراجع عن النية بشن احلرب«. 
ولدى لقائهما، في لندن، أبلغ مروان زامير بأنه وصل إلى أوروبا 
ضمن طاقم مصري وأن االنفصال عنه لم يكن سهال. ويرى زامير 
رأي  ]أي  الكذب  فرية  تدعي  مثلما  مزدوجا،  عميال  كان  »لو  أنه 
زاعيرا[، لكان أمامه خياران ناجحان في أن يضلل إسرائيل واحلفاظ 
على ]عامل[ املفاجأة الكاملة: األول هو أن ال يحضر إلى اللقاء أبدا 
وأن يبقينا في الضباب، والثاني هو أن يحضر ويعمل بكل قدراته من 
أجل إقناعي أن هذه ليست حربا وإمنا ’مناورة’. لكنه جاء«. وأبلغ 
مروان زامير في هذا »اللقاء املصيري« أن »احلرب ستنشب غدا في 
السادس من تشرين األول، ومن خالل هجوم ثنائي منسق مصري 
سوري«. بعد ذلك اتصل زامير مبدير مكتبه وأبلغه، بلغة مشفرة، 

باملعلومات التي حصل عليها في هذا اللقاء. 
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عميل أحادي أم عميل مزدوج؟     
األول  األم��ر  م��روان.  مع  بلقاءاته  يتعلقان  أمرين  إلى  زامير  أش��ار 
بالشكل  لم تكن حذرة  »التي  أنه كان يحذر مروان من تصرفاته  هو 
الكافي«، والتخوف من كشفه، لكنه كان يقول دائما إنه ال يتعني على 
زامير أن يقلق من هذه الناحية. واألمر الثاني يتعلق بتصرفات مروان 
خالل لقاءاته مع زامير، إذ كان هادئا أحيانا ومتوترا أحيانا أخرى. 
وفي خلفية هذين األمرين كانت تنتاب زامير شكوك حيال مصداقية 
مروان، وأن »هذه املسألة لم تفارقني حتى بعد عودتي إلى البالد وقراءة 
التقرير اخلطي ]الذي كان يسجله ضابط في املوساد[. كنت أشك طوال 
الوقت. فعلى الرغم من كل شيء، مروان لم يكن سيفلس. وكانت 
لديه مكانة في القيادة املصرية. كان مواطنا مصريا وليس صهيونيا. 
كان جزءا من مجموعة. وأدركنا أيضا أنه عندما كانت عالقاته متوترة 
مع حماه ناصر، فإنه يبقى جزءا من العائلة األولى في مصر، ورغم 

ذلك أقام عالقة مع إسرائيل، العدو رقم واحد«.
رغم هذه الشكوك فإن زامير توصل إلى استنتاج نهائي بأن مروان 
لم يكن عميال مزدوجا. واعترف أيضا أنه لم يسأله أبدا عن سبب 
اتصاله بإسرائيل والتجسس لصاحلها. وذكر أن »غولدا لم تتمكن من 
الفهم حتى النهاية كيف ميكن أن يكون صهر ناصر عميال إسرائيليا«. 
وعندما توفي عبد الناصر أصيب مروان بأزمة وخاف على مكانته. 
لكن سرعان ما تبني له أن مكانته بقيت كما هي. فقد كان الرئيس 
يثبت أن  العربية »ك��ي  ال��دول  إل��ى  زي��ارات��ه  ال��س��ادات يصطحبه في 
نظامه مرتبط بعائلة ناصر أيضا. وكان السادات أحيانا يصطحبه هو 
فقط، من أجل إبراز حقيقة أنه ساعده األمين. هكذا فعل عندما زار 
السعودية ودول اخلليج وليبيا أيضا. ومن هذه الناحية كان أشرف 
مروان مهما لنا. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يكن احتراما كبيرا 

للسادات، وحتدث عنه باستخفاف أكثر من مرة«.
وأضاف زامير أن »املهم هو أن أمان تلقى منذ بداية االتصال مع 
مروان جميع املواد ونص احملادثات كما هي، ألنه كان مسؤوال عن 
الشكوك«.  تثير  تقاريره ولم يجد ذرة معلومات  فحص مصداقية 
أبدا  أمتحنه  ولم  عليه،  أحكم  أال  »حاولت  آخر  مكان  في  وكتب 
أساس  أليس  ودولته.  لشعبه  اإلخ��الص  أو  الوطنية  مبصطلحات 
صداقتنا هو املعرفة أنه ليس وطنيا. بينما أنا، كل عملي يستند على 

كوني وطنيا. كيف ينجح هذا؟ ال أعرف«.
لكن زامير عاد للحديث عن األسباب التي دفعت مروان ليصبح 

أن  أعترف  أن  »علي  في حتليل شخصيته  للموساد. وكتب  عميال 
أشرف مروان ليس شخصا مثيرا لإعجاب بشكل خاص، ووصل 
– ليس بفضل  العليا  النخبة املصرية  – في دائرة  إليه  إلى ما وصل 
الدكتوراه في الكيمياء التي يحملها، وإمنا بفضل عالقته مع حماه 
– الرئيس ناصر... وهو لم يفكر مبصطلحات مثل العالقات بني 
مصر وإسرائيل. لقد خدم أشرف مروان نفسه ولم يشغله شيء عدا 
هذا. ورأيه بالسادات تغير وفقا ملا يعود بالفائدة على مروان... 
بذلك.  يكترث  لم  م��روان  أيديولوجية.  لدوافع  جواسيس  هناك 
وفي تقديري أنه لو حتقق السالم مع إسرائيل في الفترة التي كنا فيها 
على اتصال لفرح، لكنه اعتقد أنه ال يوجد دور له في هذا. وهو لم 
يسأل عن إسرائيل أبدا، ولم يطلب أبدا أن نستجيب ألمر أو حلاجة 
مصرية. وفي املجمل انشغل بثرائه، وأكثر من ذلك مبكانته. لقد 
كان ينتمي إلى النخبة، وهي مجموعة يجري التنافس فيها بني من 

لديه أكثر. وهو استثمر خارج مصر«. 
بعد حرب تشرين التقى زامير مع مروان مرة واحدة. وكتب أنه 
»لم يخف ذهوله من نتائج احلرب ونزولها علينا بشكل مفاجئ، إذ 
أنه افترض أن الصورة كلها كانت واضحة لنا طوال الوقت«. ويلمح 
زامير بذلك إلى أن »أمان«، ورئيسه زاعيرا، الذين اطلعوا على املواد 
التي أحضرها املوساد من مروان حول ما يدور في مصر، وبضمنها 
تفاصيل اخلطة احلربية املصرية، لم يقتنعوا بأن احلرب ستندلع، وأن 
زاعيرا ظل يقول حتى قبل يوم واحد من بدء احلرب أنها لن تندلع. 
ويفسر زامير ذلك بأن زاعيرا كان يعتقد طوال الوقت أن مروان هو 
عميل مزدوج. وكان زاعيرا قد كشف في العام 2004 أن مروان هو 
العميل الذي كان مصدر املعلومات التي تلقتها إسرائيل من داخل 
القيادة املصرية مشددا على أنه عميل مزدوج. لكن زامير يتهم زاعيرا 
بأنه قبل ذلك بسنوات سرب اسم مروان إلى صحافيني ونشر أحدهم 

أنه عميل إسرائيلي ويرجح أنه كان عميال مزدوجا.

استنتاجات زامير
أفراد  أشرنا،  العام 1973  »منذ مطلع  إنه  كتابه  زامير في  يقول 
املوساد وأنا بينهم، إلى معلومات تربط بني انعطاف في إستراتيجية 
السادات، وهي إستراتيجية مختلفة عن تلك التي انتهجها سلفه، 
وبني اخلطط الفعلية لتحقيقها وعملية اقتناء العتاد العسكري بحجم  
للحرب.  اس��ت��ع��دادات  بأنه  فقط  تفسيره  ب��اإلم��ك��ان  ال��ذي  كبير، 
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وكرئيس للموساد، الذي لم تكن مهمته الرسمية تقييم املعلومات 
]االستخباراتية[، بحثت عن طرق أمتكن من خاللها تقويض التقييم 
الذي يدعو إلى الهدوء والذي استعرضه باستمرار أمان، املسؤول 
عن تقييم املعلومات االستخباراتية القومية. وفقط في اخلامس من 
تشرين األول، عندما تلقى املوساد إخطار مروان بشأن تاريخ بدء 
احلرب، أدى ذكر التاريخ الصريح إلى التغيير، واخترق أسوار العناد 

املستغرب للقيادة، وأدى التخاذ قرار بتجنيد االحتياط«.
ورأى زامير أن »عبر هذه احلرب ال تتعلق باجليش وحده، وإمنا 
يتم  لم  بأنه  أحيانا  االنطباع  ل��دي  ويسود  كلها.  للدولة  عبر  هي 
استخالصها على أمل ورغبة بالتسبب بنسيان ما حدث... وكأن 
االنشغال بهذه العبر هو بحث في جروح املاضي التي ال فائدة منها 
للحاضر واملستقبل. ومن اجلائز أن هذا هو التفسير ملا مت نشره ولم 
يتم نفيه، وبأنه مت منع دائرة التاريخ في اجليش اإلسرائيلي من نشر 
أبحاثها حول حرب يوم الغفران. إني أمتنى وآمل أن يصحح كتابي 

هذا اخللل اخلطير الكامن في هذا التوجه«.
وأضاف أن إحدى العبر اجلوهرية للغاية هي »احلاجة إلى تغيير 
بنية الهيئات التي تعمل في بلورة تقوميات املعلومات االستخباراتية 
على املستوى القومي. وحتى رئيس أمان ونائبه إبان احلرب شددا 
أي  العسكرية،  العمليات  شعبة  في  باألجواء  تأثرهما  مدى  على 
بالقدرة  استخفوا  الذين  اجليش  لضباط  االستعالئية  التصريحات 
املصرية والسورية. وهذه األجواء، التي أسميها ’خطيئة االستعالء’، 
تغلغلت طوال سنني إلى أروقة أمان وغطت أعينهم رغم املعلومات 
حول احلرب املتوقعة. ورغم أن رئيس أمان ونائبه أشارا بنفسيهما 
إلى العواقب الضارة لهذا التغلغل على تقوميات االستخبارات، فإنه 
لم يتجرأ أحد، في دولة إسرائيل واجليش ومكتب رئيس احلكومة 
أية هيئة مراقبة رسمية، على طرح احلاجة  الدفاع وال في  ووزارة 
إلى إحداث تغيير بنيوي كموضوع ينبغي البحث فيه على املستوى 

العام أيضا«.
وانتقد زامير الصحافة في إسرائيل أيضا مؤكًدا أنها«أعفت نفسها 
من التعامل بجدية مع موضوع العبر البنيوية حلرب يوم الغفران، 
واكتفت غالبا بعناوين النميمة السطحية بشأن ’حرب اجلنراالت’«. 
وكتب »أنتم ]الصحافة[ ملزمون بدراسة ما حدث. ولستم معفيني 
من ذلك وال من استخالص العبر«. وخلص إلى التحذير من أن 
يتم  لم  وإذا  اليوم.  هذا  حتى  ترافقنا  الغفران  يوم  حرب  »عواقب 

التعامل مع اإلخفاقات املختلفة، فإننا قد نعود إلى دفع ثمن غال«.                

االستخبارات بني احلربني       
»كيف  كتابهما  في  ومت��اري من خالل حوارهما  فركاش  يتطرق 
أجهزة  عمل  إل��ى  س��ي��اس��ة«  عمليات،  اس��ت��خ��ب��ارات،  س��ن��ع��رف؟ 

االستخبارات وأدائها وأهميتها. 
يقول متاري »خضنا حروبا عديدة. وبعدها قلنا: إن االستخبارات 
فشلت  االس��ت��خ��ب��ارات  أن  أو  منها،  توقعنا  كما  البضاعة  زودت 
وأفشلت اجليش اإلسرائيلي والدولة... ثمة ظاهرة تتكرر، وهي 
االستخبارات  أجهزة  تغط  واستخباراتي،  عسكري  جناح  بعد  أنه 
والسياسيون بكل بساطة في سبات. رجال االستخبارات ورؤساء 
األجهزة ال يذوتون الواقع اجلديد، الذي يستوجب تغيير األمنوذج 
في طريقة البحث االستخباراتي، وفي مصطلحات مبلِورة وحتى 
في التنظيم. أليس هذا ما حدث لنا بعد حرب األيام الستة، التي 
كانت ناجحة من الناحية العسكرية. االستخبارات لم تغير وجهة 
وعندما  النقيض.  إل��ى  النقيض  من  كله  تغير  امل��دى  فيما  نظرها، 
أستعيد ماذا قالت االستخبارات بعد حروب األعوام 1956 و1967 
و1973، يتبني أنها قالت األمور ذاتها: سنفعل كل شيء من أجل 
منح التحذير في الوقت املناسب وأكثر من ذلك. لكنها لم تقل إلى 
أين يسير العالم من حولنا وإلى أين نسير نحن، وفي هذه القضية 

لم يكن لالستخبارات وزن«.
لم  ألنها  أخ��ط��أت  اإلسرائيلية  االس��ت��خ��ب��ارات  أن  مت��اري  ورأى 
تفحص املستجدات في أعقاب حرب األيام الستة لكي تطلع قيادة 
أعقاب  في  الناشئ  اجلديد  الوضع  على  السياسية  والقيادة  اجليش 
احتالل أراض عربية واسعة، وأنه تعني على االستخبارات التدقيق 
في »ما هي التوجهات املتبلورة في الشرق األوسط وكيف ستكون 
انعكاساتها على إسرائيل؟ أو كيف سيكون رد فعل الدول العظمى 
أجل  االستنزاف؟ ومن  نفذناها خالل حرب  التي  العمليات  على 
التي  التغييرات  هنا  أذك��ر  فإني  الوضع  خطورة  ح��ول  مثال  إعطاء 
مرت على اجليش املصري بني األعوام 1968 و1973. احلديث 
يدور هنا عن انقالب مفاهيم كبير للغاية، وال اقصد فقط زيادة حجم 
االحتاد  من  أسلحة  بشراء  املتقدم  والتسلح  أضعاف  ثالثة  القوات 
السوفياتي وإمنا ملفهوم تفعيل القوة العسكرية، الذي الءم الضعف 
األساسي للجيش املصري وجنوده واحلرب املقبلة أيضا، التي كانت 
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غايتها مواجهة املفهوم األمني اإلسرائيلي وتقويضه. وليس لطيفا 
االعتراف، بأن التفكير املصري في هذه السنوات تفوق كثيرا على 
مفهوم تفعيل القوة في اجليش اإلسرائيلي خالل السنوات 1968 
وصفت  االستخبارات  لشعبة  املعمقة  واألبحاث   ...1973  –

التغيرات  جوهر  إلى  تتطرق  لم  لكنها  املصري  اجليش  حال  جيدا 
وانعكاساتها«.

وتابع متاري احلديث عن حرب األيام الستة، قائال: إنه »عندما 
ك��ان واض��ح��ا أن��ه ال مفر م��ن احل���رب، فقد ك��ان واض��ح��ا أيضا أن 
أراض،  واحتالل  قوات  على  بالقضاء  ستكون  ونهايتها  اجنازاتها 
اجليش  يعرفه  كان  ال��ذي  الوحيد  القوة  تفعيل  مفهوم  هو  هذا  ألن 
اإلسرائيلي في حينه. ومنذ اللحظة التي احتللنا فيها أراضي، فإن 
الشرق األوسط كله تغير، ألن األرض ما زالت العملة التي ترفض 
دول كثيرة املساومة عليها. إضافة إلى ذلك فإنه حتى العام 1967 
لم تكن لدى دولة إسرائيل قضية فلسطينية، وبقدر معني لم تكن 
وبعد   .48 الجئي  قضية  هناك  كانت  أيضا.  العربية  ال��دول  لدى 
الفلسطينية، ونحن وضعناها  انتهاء احلرب مباشرة نشأت القضية 
كلها على كاهلنا. وحسب معلوماتي فإن شعبة االستخبارات لم 

تقل شيئا في هذا اخلصوص«.    
من جانبه أشار فركاش، الذي أنهى مهامه كرئيس ل� »أمان« في 
املتعددة  االنتقادات  الرغم من  أنه »على  إلى  العام 2006،  مطلع 
أن مستوى االستخبارات جعل  إال  السنوات جتاه االستخبارات، 
القادة السياسيني والعسكريني يعتادون على أن ينظروا إليها كعامل 
إيجابي في فهم الواقع واتخاذ القرارات«، مؤكدا على أنه »ليس دائما 
كان باإلمكان احلصول واستعراض كافة املعلومات االستخباراتية 
 ،]2006 العام  صيف  ]ف��ي  األخيرة  لبنان  ح��رب  ففي  املطلوبة. 
وعندما توفرت معلومات استخباراتية ممتازة وكانت مبتناول كل من 
أراد االطالع عليها، بقي السؤال كيف يفهمون وكيف يستخدمون 
هذه املعلومات؟«. واعترف فركاش بحدود قدرات االستخبارات 
اإلسرائيلية بقوله إنه »ما زال من املستحيل معرفة كل شيء والتحذير 
من اختطاف جنود على يد حزب الله في اليوم والساعة الدقيقني. 
وعلينا أن نعتاد على التعايش مع واقع متواصل ليس كل شيء فيه 
]هجمات[  ملنع  جهوزية  يستوجب  األم��ر  وه��ذا  مسبقا.  معروف 
باستمرار من دون توفر معلومات مسبقة. وهذا ليس سهال، ورمبا 
توفرت  لو  اختطاف جنود حتى  أن مننع بشكل مطلق  أنه يستحيل 

معلومات استخباراتية كاملة«. 
واألمر الثاني الذي أشار إليه فركاش هو أن »كل من يذهب إلى 
أرشيف اجليش اإلسرائيلي ويطلع على وثائق هيئة األركان العامة 
بني السنوات 1951 – 1967، والتي وضعتها هيئة األركان العامة 
وجميع دوائرها ودائرة التخطيط وحتى شعبة االستخبارات، سيرى 
أنهم فكروا طوال السنني بالتوسع اإلسرائيلي بواسطة احلرب، ألي 
بعيدا عن خطوط وقف  أراض إضافية  سبب كان، من أجل ضم 
ذلك  عرفوا  السياسيون  والقادة  سرا  يكن  لم  وه��ذا  النار.  إط��الق 
لكنهم لم يعلقوا عليه. وهكذا فإن احتالل األراضي باحلجم الذي 
بكثير من هدف احلرب،  أبعد  كان  الستة  األي��ام  حدث في حرب 
وهو ’إزالة التهديد عن دولة إسرائيل’. وهناك من يصفون السياسة 
بأنها  أيضا،   1967 وبعد  السنوات،  هذه  في  اإلسرائيلية  األمنية 
التنازل عن[ أي شبر’ وهذا ليس دقيقا. فقد كانت  ’]عدم  سياسة 

السياسة ’]احتالل[ شبر آخر’«.

التفوق االستخباراتي
يقول متاري، في محاولة لتفسير مصطلح »التفوق االستخباراتي«: 
إن هذا املصطلح ليس سهال جتسيده مثلما هو حال »التفوق اجلوي« 
مثال. ولذلك جلأ إلى أمثلة واقعية من احلربني اللتني شنتهما أميركا 
على العراق في العامني 1991 و2003. وقال: إن »االستخبارات 
األميركية كانت تغطي العراق بشكل مطلق، واعترضت وحلت لغز 
أية حركة وأي استعدادات ومعظم املواد التي نشرتها وسائل االتصال 
االستخباراتية  التغطية  تكن  ولم  والسياسية.  العسكرية  العراقية 
األميركية املطلقة للعراق كافية. ومنذ إطالق الرصاصة األولى، في 
احلرب ]على العراق[ األولى والثانية، هاجم األميركيون كافة أجهزة 
االتصاالت العراقية ذات العالقة ومنعوا القيادة العليا في  بغداد من 
االتصال مع قوات اجليش. ويعني هذا الوضع، هو أن تعرف وترى 
كل شيء تقريبا، ومتنع ذلك عن العدو. وهم منعوا العدو العراقي 
ليس فقط مما ينبغي أن يعرفه عن القوات األميركية، وإمنا عن القوات 
العراقية نفسها. لقد جعلوا اخلصم ضريرا بالكامل من خالل هجوم 
مكثف على جميع أجهزة الرادار واالتصاالت واملشاهدة االلكترونية 

وعلى كافة مراكز االتصاالت العسكرية واملدنية«.
على  ال��رد  على  ق���ادرا  ليس  أعمى  »خصما  أن  مت��اري  وأض���اف 
للمهاِجم  يتيح  مطلق،  استخباراتي  تفوق  هذا  املهاجم.  خطوات 
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ما  يعرف  ال  نفسه  عن  يدافع  ال��ذي  اجلانب  فيما  يشاء  ما  يفعل  أن 
الوقت  فإن  الفهم  من  يتمكن  وعندما  يفهمها.  وال  اخلطوات  هي 
فيه  تشارك  ال��ذي  االستخباراتي  التفوق  هو  ه��ذا  متأخرا.  يصبح 
كافة القوات والوسائل املطلوبة، وليس فقط تلك املنظمة في إطار  

االستخبارات«.
وأعطى متاري مثاال آخر حول »التفوق االستخباراتي اإلسرائيلي 
الذي حققه الشاباك على املنظمات الفلسطينية« في الضفة الغربية. 
املعلومات  على  بغالبيته  يستند  خطيرة  عمليات  »منع  أن  واعتبر 
االستخباراتية التي يحصل عليها جهاز األمن العام ]أي الشاباك[ 
لكنا  ذلك  دون  ومن  السنة.  وك��ل   يوم  كل  االستخبارات  وشعبة 
عانينا حتى اليوم من عمليات مشابهة لتلك التي وقعت في السنوات 
األولى من االنتفاضة ]الثانية[. واألمر األساس هو أنه ال ميكن حتقيق 
تفوق استخباراتي إذا لم يتم إعداد بنية حتتية مكونة من قدرات كثيرة 
ومتنوعة قدر اإلمكان قبل اندالع األزمة. وهذا يكلف ماال كثيرا 
ويستهلك موارد. لذلك فإن ما يقلقني هو تفوق استخباراتي لفترة 
طويلة، مثل صراع متواصل على غرار االنتفاضة أو مقابل اإلرهاب 
تفوق  ’إنني أجنح في احلفاظ على  القول  بإمكانك  املتواصل. هل 
استخباراتي دائم على اخلصم’؟ فهذه ليست حربا ألسابيع  معدودة 
مثلما حدث في العراق. وصحيح أن التكنولوجيا متنح أفضليات 
كثيرة، لكن صحيح أيضا أن اخلصم ليس كيان دولة بحكم مركزي، 
وبإمكانه أن ميتزج في احمليط املدني بحيث ال تتمكن من معرفة ما 

الذي يحدث لديه«.
وقال فركاش في هذا السياق إنه »من أجل خلق تفوق استخباراتي 
مثل  طويلة،  زمنية  ولفترة  ت��وق��ف  دون  ض��دن��ا  يعمل  ك��ي��ان  على 
تعرف  مركبات  مؤلفة من  بنية حتتية  إقامة  علينا  فإن  الفلسطينيني، 
اخلصم معرفة داخلية، لدينه وثقافته واقتصاده ونسيجه االجتماعي 
واخلالفات داخله وعالقاته مع العالم اخلارجي وما إلى ذلك. ونحن 
ملزمون بأن تكون لدينا القدرة طوال الوقت على معرفة مجريات 
األحداث اليومية لدى القيادة واملجموعة واحلمولة واخللية والفرد. 
وعلينا أن ننقل ما نعرفه ونشعر به ليس فقط إلى أجهزة رد الفعل 
العميقة  القاعدة  لفهم  املصفاة  بواسطة  أيضا  وإمنا  العسكرية  واملنع 
للكيان ذي العالقة وبنيته األساسية وجذور حله وما شابه. ونشاط 
كهذا يسمح بفهم التوجهات املوجودة وتلك التي ستظهر غدا وفي 

املستقبل األبعد«.

تناقض
رغم  تناقضات،  على  اإلسرائيلي  العسكري  املفهوم  ينطوي 
النفس.  عن  بالدفاع  يتعلق  فيما  إسرائيل  تدعيها  التي  التبريرات 
بأن  السائد،  املوقف اإلسرائيلي  إنه »إذا وافقنا على  ويقول متاري 
إسرائيل مارست قوتها العسكرية من أجل الدفاع عن نفسها، وهذا 
موقف يجدر التشكيك فيه على ضوء حاالت عديدة في تاريخ تفعيل 
القوة العسكرية اإلسرائيلية، وسواء أكانت إسرائيل أم جاراتها هي 
التي بدأت باحلرب، فإن حربني أثبتتا عكس االدعاء بأن إسرائيل 
كانت بحاجة إلى عمق إستراتيجي على شكل ضم أراض من أجل 
الدفاع عن نفسها. وأظهرت حرب 1956 ]أي العدوان الثالثي على 
مصر[ وحرب األيام الستة أن إسرائيل كانت قادرة على الدفاع عن 
نفسها من خطوط وقف إطالق النار من العام 1949، بينما حرب 
يوم الغفران أظهرت أن اجليش اإلسرائيلي لم يكن قادرا على الدفاع 
عن العمق اإلقليمي الواسع بسبب بنيته اخلاصة وبسبب مفهوم تفعيل 
واألجدر  السنني.  تلك  في   اإلسرائيلي  اجليش  بلوره  الذي  القوة 
البحث عن السعي  على مدار سنني إلقامة عمق إستراتيجي إقليمي 

في أماكن أخرى وليس في االعتبارات األمنية املباشرة«.
أنفسنا  أسمينا  أننا  من  الرغم  »على  إنه  فركاش:  قال  جانبه  من 
جيش الدفاع اإلسرائيلي، إال أننا اعتقدنا وتصرفنا كجيش الهجوم 
اجن��از  حتقيق  باإلمكان  يكن  ل��م   1967 ال��ع��ام  وقبل  اإلسرائيلي. 
بعد  لكن  هجوم.  دون  من  حسما،  ليس  وبالتأكيد  احل��رب،  في 
ونحن  النقيض،  إلى  النقيض  من  الواقع  تغير  الستة  األي��ام  حرب 
بقينا مع أمنوذج االجنازات بواسطة الهجوم ومن دون أن ندرك أن 
ورف��ض جميع  امل��رك��زي...  مفهومنا  في  عقبة  إلى  هذا سيتحول 
االقتراحات التي طرحها السادات، والصعوبة في فهم أنه ال ميكنه 
أن يقبل قناة سويس مغلقة مع املدن املقفرة، وكل هذا فيما اجليش 
األراض��ي  قلب  م��ن  األم��ت��ار  مئات  بعد  على  يتواجد  اإلسرائيلي 
املصرية. وعمليا فإننا لم ُنبق أمامه أي مخرج باستثناء احلرب، إذ 

أننا لم نفعل شيئا ملنعها«. 
وتطرق الضابطان إلى اإلنذارات التي يتعني على االستخبارات 
أن توفرها في حال عبر زعيم عربي عن رغبته في تسوية أو التوصل 

إلى سالم مع إسرائيل. 
أعقاب  في  تتساءل  بدأت  االستخبارات  أن  إلى  فركاش  وأشار 
كانت  إذا  ما  إسرائيل  إلى  للمجيء  استعداده  عن  السادات  إعالن 
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نواياه حربية أم سلمية »وملاذا قرر السادات التوجه إلى مسار مختلف 
متاما؟ ما الذي دفعه إلى ذلك؟ كيف حدث أن عرفات وافق على 
مفاوضات حول تسوية أوسلو؟«. وفي هذا السياق لفت متاري إلى 
أن رئيس هيئة أركان اجليش اإلسرائيلي ورئيس »أمان« حذرا القيادة 
السياسية اإلسرائيلية من مبادرة السادات ومن احتمال أنه يخفي نوايا 
أخرى. لكنه عزا ذلك إلى أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية حينذاك، 
اجليش  أرك��ان  هيئة  ورئيس  الدفاع  وزي��ر  يطلع  لم  بيغن،  مناحيم 
على االتصاالت السرية التي كان يجريها مع مصر بوساطة الرئيس 
اخلارجية  وزي��ر  لقاء  وعلى  تشاوشيسكو،  نيكوالي  ال��روم��ان��ي، 
اإلسرائيلية، موشيه دايان، ونظيره املصري تهامي في الرباط وحتت 

رعاية ملك املغرب احلسن الثاني. 

عرفات: »رجل بعشر أرواح«
في نهاية الكتاب يتحاور فركاش ومتاري حول ثالث شخصيات 
في محاولة لرسم خطوط عريضة للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر 
عرفات، والرئيس السوري، بشار األسد، وأمني عام حزب الله، 

حسن نصر الله. 
الذي  أولئك  إلى  »إنني أنضم  وبخصوص عرفات يقول فركاش 
من  أكثر  أننا  إذ  أرواح’.  بعشر  ’رجل   بأنه  ع��رف��ات[  ]أي  وصفوه 
مرة الحقناه وحاولنا إضعافه وإضعاف حركته، وفي كل مرة كان 
العام  اللبنانية في  التعقيدات  أنقذناه من  يثب من جديد... ونحن 
صورته  كبطل.  باخلروج  له  سمحنا  نقصد  أن  دون  وم��ن   .1982
كبطل بدأت هناك، وعندما كان وضع حركته ]فتح[ في أسوأ حال، 
ومن دون أن تكون هناك أية دولة جارة إلسرائيل تسمح له بالعمل 
من أراضيها ودب الروح في الكفاح. وبعد الضربة التي مت توجيهها 
املمثل  يكون  وأن  ثانية،  بفرصة  عرفات  حظي  لبنان،  في  للحركة 
الذي فك  امللك حسني،  أيضا مكان  للفلسطينيني. واحتل  الوحيد 
ارتباطه من الضفة الغربية في العام 1988 وُسحب منه احلق في متثيل 
القضية الفلسطينية في العالم العربي. وعرفات لم يستغل الفرصة، 
عن  انقطاعه  مدى  يجسد  املثال  وه��ذا  فاجأته.  األول��ى  واالنتفاضة 
الشارع. والفشل  الحقه في اتفاق أوسلو أيضا. وأعتقد  أن املؤرخني 
سيتناولون مسألة إلى أي حد أدى تغيير احلكم عندنا بعد اغتيال إسحق 
رابني لفشل عملية أوسلو. وأنا أنتمي إلى أولئك الذين يعتقدون أنه 
أية خطوة  ملا كنا سنفعله، فإن عرفات كان سيفشل  من دون عالقة 

دولة  إقامة  نحو  التقدم  أي  الفلسطينية،  املصلحة  إيجابية من حيث 
فلسطينية«.

وتابع فركاش أن عرفات »لم يكن مستعدا لدخول التاريخ كمن 
وافق على التوقيع على تقسيم أرض إسرائيل/ فلسطني بني الشعبني. 
وبنظره أن ’النكبة’، أي إقامة دولة إسرائيل في العام 1948، كانت 
فشال، وهو لم يرد أن ُيعتبر اتفاق أوسلو ’نكبة’ ثانية. اتفاق أوسلو 
أعاده إلى فلسطني احملتلة، وهذا كان اجنازا بالنسبة له. لكن اتفاق 
أوسلو كان يعني أيضا التنازل عن قسم كبير من احللم الفلسطيني. 
للشعبني،  دولتني  ملوافقة حقيقية على ]حل[  يكن مستعدا  لم  وهو 
الصراع  ورمبا  – الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع  سينهي  كان  الذي 

اإلسرائيلي – العربي أيضا«.
وت��ط��رق ف��رك��اش إل��ى ع��رف��ات م��ن خ��الل األح���داث التي ج��اءت 
بعد وفاته. وقال إنه »منذ موت عرفات وبدء عملية االنتخابات في 
وغزة،  الضفة  بني  الشرخ  وحدث  هيمنتها.  فتح  فقدت  غزة  قطاع 
والفلسطينيون بأنفسهم هم املسؤولون عن ذلك. وهذه العملية هي 
النقيض الكامل لكل ما حلم به عرفات وتوقعه. لقد أراد أن يربط بني 
اإلقليمني اجلغرافيني بدولة فلسطينية واحدة. وعرفات لم يكن ليسمح 
أبدا بحدوث شرخ كهذا وكان يفهم العواقب املدمرة النتخابات حرة 
في السلطة الفلسطينية. وقد رفض ذلك دائما، وال شك لدي في أنه 

ما كان سيجري انتخابات توصل حماس إلى احلكم«. 
ربطها   باإلمكان  التي   االجن���ازات  »أح��د  أن  إل��ى  فركاش  وأش��ار 
بعرفات هو  جناحه في إقناع العالم الغربي بأن إسرائيل هي واحدة 
التي ما زال��ت حتتل، وقد أدخ��ل في  العالم  الوحيدة في  ال��دول  من 
فإن أي  العالم مصطلح االحتالل. واليوم،  السياسيني في  رؤوس 
بكلمة  يبدأ  العالم  الفلسطينية في  القضية  تفكير وتدقيق وبحث في 
احتالل... لكن عرفات، الزعيم صاحب الرؤيا، لم يتميز برؤية 
ما ستلده األيام. لم تكن لديه القدرة على توقع ما ميكن حتقيقه من 
احللم. ورمبا يرى الفلسطينيون فيه إستراتيجيا وزعيما غير عادي في 

الفترة التي تسبق قيام الدولة«. 
واعتبر فاركش أن »مفهوم احلكم لدى عرفات كان وفقا لسياسة 
فيما  متخاصمة ومتكارهة تصارعت  أزواج��ا  مّنا  فلقد  تسد’.  ’فرق 
بينها حتى تسيل الدماء: أبو عالء وأبو مازن؛ جبريل ودحالن؛ أبو 
جهاد وأبو إياد وغيرهم. وهم لم يسمح ألحد بأن يجمع قوة أكبر 

مما ينبغي«.
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األسد
يهيئ  لم  األس��د،  حافظ  السابق،  السوري  الرئيس  أن  فركاش  يرى 
جنله، الرئيس احلالي، لقيادة سورية، وأن بشار األسد نفسه لم ير مستقبله 
كخليفة لوالده. رغم ذلك فإنه لدى دراسة شخصية بشار األسد وسياسته 

ينبغي أخذ اإلرث الذي خلفه والده باحلسبان. 
الطائفية في سورية وق��ال: إن »بشار األسد جاء  الناحية  إلى  وأش��ار 
من عائلة مرموقة في الطائفة العلوية احلاكمة، وهي أقلية تشكل عشرة 
باملئة في سورية ذات األغلبية السنية. وتعتبر الطائفة العلوية ذات مكانة 

متدنية في اإلسالم«.
وتطرق فركاش إلى اجلانب األيديولوجي للرئيس السوري احلالي، 
سورية  فقدتها  »التي  اجل��والن  هضبة  توجد  اجلانب  هذا  في  إنه  قائال: 
تعني  التي  إسرائيل[ في عهد األب، حافظ األسد. واألداة  ]واحتلتها 
العزة  هو  األيديولوجي  اجلانب  هذا  ملواجهة  بها  االستعانة  األسد  على 
الشرق األوسط  فركاش مكانة سورية في  السورية«. ووصف  القومية 
بأنها في املستوى الثالث. فهناك أربع دول عظمى إقليمية مهمة في املنطقة 
هي مصر وإسرائيل وتركيا وإيران. واملستوى الثاني يضم دول اخلليج 
الغنية والعراق وليبيا. وسورية موجودة في املستوى الثالث إلى جانب 
اجلزائر واملغرب وتونس. واعتبر أن سورية »بقيت على اخلريطة بفضل 
باجلانب  تتعلق  أخيرة  نقطة  »ثمة  أن  وأض��اف  لإرهاب«.  األس��د  دعم 
الوحشي  التعامل  هو  والدليل  بالبطش.  اإلمي��ان  وه��ي  األيديولوجي 
والدموي الذي يتعامل فيه بشار مع أبناء شعبه في الفترة األخيرة، ربيع 
العام 2011. وقسوته ليست بعيدة عن تلك التي مارسها والده الذي 
ذبح اإلخوان املسلمني واألبرياء في العام 1981 ]في إشارة إلى أحداث 
حماة[. وبرأي النظام السوري التقليدي فإن اللبنانيني يفهمون لغة القوة 
فقط. ولذلك وقعت في السنوات األخيرة عمليات اغتيال بحق عشرين 
شخصية سياسية. إضافة إلى ذلك فإن األسد يكن نوعا من االحترام لنصر 
الله واملقاومة. وهو ال يحاول فرض نفسه على نصر الله ألن لديه قوة«.

بالعراق  وأشار فركاش أيضا إلى ضلوع سورية في أحداث متعلقة  
بعد الغزو األميركي له في العام 2003. وقال إنه »في السنوات األخيرة 
كانت سورية ضالعة في أي حل في العراق ألن حدودها ليست مغلقة 
الذين  القاعدة  وتنظيم  العاملي  اجلهاد  من  إرهابيني  نشطاء  أمام  بإحكام 
ينتقلون من سورية إلى العراق. واألميركيون غاضبون على ذلك ألنه 
احل��دود مع  تغلق  أن  بإمكان مصر  مثلما  احل��دود  بإمكان سورية إغالق 
احلدود  هناك  وعندنا  للتوازن.  خارقة  أسلحة  إدخ��ال  ومنع  غزة  قطاع 

في هضبة اجلوالن، ورغم أن طولها 80 كيلومترا إال أنها احلدود األكثر 
هدوءا لدولة إسرائيل«.

نصر اهلل
قيادة  إلى  صعد  الله  حلزب  احلالي  العام  األمني  إن  فركاش:  يقول 
احلركة في عهد الثورة اخلمينية. وقد تلقى نصر الله تعليما شيعيا في 
كربالء وفي مؤسسات دينية شيعية في العراق. وبعد أن تولى منصبه 
احلالي، في أعقاب اغتيال إسرائيل أمني عام حزب الله  السابق، عباس 
املوسوي، »غّير نصر الله مواقفه وتأثر باأليديولوجيا الشيعية املتطرفة 
ومبواقف عماد مغنية ]القائد العسكري حلزب الله  الذي اغتالته إسرائيل 
في دمشق قبل ثالث سنوات[. واغتيال موسوي اضطر نصر الله إلى 
دخول منصبه وهو ال يزال شابا ويفتقر للتجربة، ويخيل لي أنه كان في 
اللبنانيني والشيعة  املعطيات كان صعبا على  الثامنة والثالثني. وبهذه 
في لبنان واالستخبارات اإلسرائيلية أن تقيم امليزات الشخصية للخليفة 

الشاب وغير املعروف ملوسوي«.
وأضاف فركاش أن »نصر الله استخدم مشاعر االنتقام لدى الطائفة 
الشيعية في لبنان جتاه إسرائيل بسبب اغتيال عباس املوسوي، واستغلها 
لصاحلها ومن أجل تعظيم نفسه. وفي بداية طريقه رأى بنفسه زعيما 
لبنانيا محليا غايته تغيير غنب قدمي. ورأى أن الطائفة الشيعية لم حتظ 
بثقلها االجتماعي والسياسي وباالحترام الذي تستحقه بني الطوائف في 
لبنان. وفي الفترة التي حصل فيها على الزعامة كان واضحا أن الطائفة 
الشيعية هي أكبر طائفة في لبنان. كانوا يشكلون ثالثني باملئة واليوم ما 
بني ثمانية وثالثني باملئة إلى أربعني باملئة. ورأى أن هناك فجوة إشكالية 
وحقيقية في الدستور اللبناني، الذي ال مينح الطائفة الشيعية في لبنان 
احلقوق نفسها التي حصلت عليها الطوائف األخرى. ولذلك بدأ العمل 
بجد من أجل تغيير التوازن الذي مييز ضد الشيعة في لبنان، وأحد السبل 

األساسية لتغيير الغنب كان تنمية الكراهية جتاه إسرائيل«. 
الله  بدأ حزب  اللبنانية  نهاية احلرب األهلية  أنه »في  وتابع فركاش 
يحصل على ميزانيات من إيران في إطار تصدير الثورة اإليرانية... 
وبنظرة إلى الوراء، باإلمكان القول إن زعامة نصر الله والطريقة التي 
استخدمها لقيادة اخلطوات ورمبا أيضا حقيقة أنه منذ العام 1982 كنا 
متورطني باحلرب في لبنان، كل هذه األسباب مجتمعة جعلته محركا 
للكراهية في لبنان. فاملكان الوحيد في العالم خارج إيران الذي تنتصب 
هذا  في  كبير  فضل  الله  ولنصر  لبنان،  هو  اإلسالمية  الثورة  راي��ة  فيه 

بواسطة استغالل الكراهية إلسرائيل«.


