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اإ�سرائيليات

)*(  جنرال �سابق في �سالح الجو، ثم في قيادة اأركان 

الجي�ش االإ�سرائيلي. تولى رئا�سة اال�ستخبارات الع�سكرية 

االإ�سرائيلية )اأمان( طوال خم�سة اأعوام قبل اإحالته على 

التقاعد في �سنة 2010.

)**(  محا�سرة األقاها يادلين في 2011/3/30 في معهد 

 The Washington Institute( وا�سنطن ل�سيا�سات ال�سرق االأدنى

for Near East Policy(، وقد األقاها في الذكرى ال�سنوية 

الرابعة لغياب زئيف �سيف )1932 – 2007( الذي كان 

كاتبًا ومرا�ساًل ع�سكريًا في �سحيفة ''هاآرت�ش''، واأ�ستاذاً 

م�ساركًا في المعهد المذكور.

www.Washingtoninstitute.org :الم�سدر

ترجمة: يوال البطل.

اأنا 
�سعيد بوقوفي اأمامكم الأعر�ش بع�سًا من 

اأفكاري، ومن منظور اإ�سرائيلي، ب�ساأن رياح 

التغيير التي تع�سف بمنطقة ال�سرق االأو�سط.

لم األتق زئيف �سيف قبل اأن اأ�سبح جنرااًل. اأ�سار 

 والدي، عندما تمت ترقيتي من �سالح الجو اإلى 
ّ
علي

رئا�سة اأركان الجي�ش، باأن األتقي زئيف، وقال لي، 

وهو كان، وال يزال، رجاًل حكيمًا جداً: ''عامو�ش، اأنت 

تنتقل من عالم ب�سيط جداً، عالم �سالح الجو، حيث ما 

يهم هو ال�سرعة والجاذبية )g-force(، والقنابل 

وال�سواريخ وقوتها التدميرية، اإلى دور معقد جداً في 

عالم يت�سف بعدم اليقين، عالم ال�سيا�سة، وعالم 

االإعالم. واأف�سل اأ�ستاذ في هذه االأمور هو زئيف 

�سيف.''

هكذا اجتمعت بزئيف قبل كل من�سب �سغلته، 

ن ي�سغلها اأن يكون برتبة 
َ
وهي منا�سب يتعين على م

''األوف''، اأي جنرال، وقد �سغلُت ثالثة منا�سب كهذه. 

 ن�سائح 
ّ
وفي جميع هذه االجتماعات، قّدم زئيف اإلي

عامو�س يادلين

 رياح التغيير في ال�سرق الأو�سط

من منظور اإ�سرائيلي

يعتقد المحا�س���ر اأن الثورات العربية هي اأهم حدث في المنطقة منذ �س���بعينيات القرن الع�س���رين، 

واأن تاأثيره في اإ�س���رائيل �س���يكون كبيراً، اإلّ اإن التكهن بما �سيف�س���ي اإليه ُيعّد �سابقًا لأوانه. وي�سير 

اإلى اأن ثمة قوتين اإقليميتين �� اإيران والعربية ال�سعودية �� لم يطلهما الحتجاج، ويلفت النظر اإلى 

اأن الح�س���ود تنادي بالحرية والعدالة، ول ترفع �س���عارات م�سادة لتفاقية ال�سالم مع اإ�سرائيل. واإذا 

اأّدى التغيي���ر اإل���ى قيام دول ديمقراطية، فاإنها لن تكون بال�س���رورة ميال���ة اإلى اإعالن الحرب، لكن 

يجب عدم ا�س���تبعاد اإمكان تاأزم ال�س���راع العربي �� الإ�سرائيلي، ول �س���يما على الجبهة الم�سرية، 

ولذا، من ال�س���روري مراقبة ما يحدث في كل من م�س���ر والأردن. ويوؤكد المحا�سر اأن اإيران تبقى اأكبر 

م�س���در قلق لإ�س���رائيل، ويحّذر �س���انعي القرار في اإ�س���رائيل من التدخل فيما يجري، لكنه يو�سي 

بالتخطي���ط للم���دى الأبعد، وبتحوي���ل جزء من الموارد القت�س���ادية والمالية اإل���ى ميزانية الأمن 

لمواجهة اأ�سواأ الحتمالت م�ستقباًل.
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�سوى البداية وال يمكن التكهن بما �ستف�سي اإليه هذه 

التطورات. اإن االأحداث التي تاأخذ منحى معينًا على 

المدى الق�سير ربما ت�سلك اتجاهًا معاك�سًا في 

المديين االأو�سط والبعيد. وفي الواقع، ال يزال الباب 

مفتوحًا على م�سراعيه اأمام �ستى االحتماالت، حتى 

في تون�ش وم�سر.

ففي م�سر، على �سبيل المثال، ال اأحد ي�ستطيع اأن 

يتكهن بما �ستتمخ�ش عنه نتيجة االنتخابات 

)البرلمانية والرئا�سية( التي �ستجري بعد اأ�سهر قليلة. 

فم�سر ال تزال محكومة من الموؤ�س�سة الع�سكرية التي 

تتمتع بال�سلطة وال�سرعية ال�سعبية، كما اأن دفق 

التيارات ال�سيا�سية ال�سرية ال�سابق لميدان التحرير 

يتابع اندفاعه، وال ندري بال�سبط ما هي وجهته، 

وال ما هو مقدار زخمه.

ا بالن�سبة اإلى الحرب القائمة في ليبيا، 
ّ
اأم

فالجميع ياأمل باأن توؤدي اإلى تغيير نظام القذافي، 

لكن المواجهات ربما تطول، وقد تف�سي اإلى حرب 

ن هم الثوار. هل هم مقاتلون في 
َ
اأهلية. ال اأحد يعلم م

�سبيل الحرية، كما يحلو لنا اأن نعتقد، اأم اأنهم 

عنا�سر من القاعدة يتحينون الفر�سة لالنق�سا�ش، 

تمامًا كما حدث قبل ثالثة عقود في اأفغان�ستان؟

وبالن�سبة اإلى االحتجاجات في �سورية، فال اأحد 

يعرف وجهتها. لقد بدا الرئي�ش ب�سار االأ�سد واثقًا جداً 

في خطابه هذا ال�سباح، وقاب�سًا على زمام االأمور 

في قيادته �سورية، لكن ثمة �سك في ذلك، اإذ ربما 

ي�سلك التغيير هناك اتجاهًا معينًا ومعاك�سًا له، 

و�ساأعود اإلى هذا المو�سوع فيما بعد.

لكن يبدو الفتًا جداً اأن االحتجاج لم يطل اأهم 

بلدين في منطقة ال�سرق االأو�سط، العربية ال�سعودية 

واإيران، فقد بقيتا في مناأى عن رياح التغيير. ومع 

احترامنا لتون�ش واليمن والبحرين، اإاّل اإن هذين 

البلدين اأهم منها كثيراً، و�سيكون لحلول ''ربيع 

عربي'' فيهما نتائج اأخطر.

هل هو ما يعرف باأثر الدومينو؟ هل اإن �سقوط اأي 

لبنة من لبنات الجدار يعني انهياره؟ لي�ش 

بال�سرورة. اأعتقد اأن اأريج اليا�سمين الذي فاح من 

تون�ش يتجه �سرقًا، لكنه يمتزج بنفحات الزهر 

�سديدة ال تزال ترافقني اأينما اأذهب.

ال ي�سعني تذكر كلماته حرفيًا، لكن اأ�ستطيع 

الكالم على اأربعة اأنواع من الن�سائح التي تلقيتها. 

اأواًل، قال لي حرفيًا ما �سبق اأن قاله لي والدي: 

''عامو�ش، هذا عالم �سامل، معقد، غير معقول، غير 

يقيني.'' اإن هذه الكلمات محفورة في ذاكرتي. 

 ــ محركات 
ّ
''ويجب اأن تبحث عن كل ــ اأو اأهم

الق�سايا، �سواء اأكانت ا�ستراتيجية اأم تكتيكية، واأن 

تجد حلواًل.''

''ثانيًا، هناك دائمًا في التاريخ �سيء يمكنك اأن 

تتعلم منه ــ فالتاريخ اأ�ستاذ جيد جداً، لكنه لن 

يخبرك كل �سيء الأن العالم يت�سف بالدينامية. 

ويكمن التحدي في اكت�ساف المتغير في الق�سية 

المحددة، والذي من �ساأنه اأن يغير مجرى االأمور.''

''ثالثًا، اإياك والهلع! اإياك والهلع! فاالأمور لي�ست 

بال�سوء الذي تبدو عليه في عناوين االأخبار! اإذاً، دقق 

فيها، وابحث عن الجانب الجيد.'' وبعد الكالم على 

ن هو 
َ
الفر�ش التي يمكن ا�ستغاللها، اأ�ساف: ''ُكن كم

مم�سو�ش بجنون اال�سطهاد )paranoid( بع�ش 

ال�سيء، الأن االأخبار لي�ست جيدة كما تبدو في 

العناوين.''

اإذاً، وفيما اأنا اأخاطبكم اليوم، محاواًل تطبيق 

حكمة زئيف �سيف على ما نراقبه في منطقة ال�سرق 

 �سوؤال: هل هذا الربيع العربي ذو 
ّ
 علي

ّ
االأو�سط، يلح

داللة؟ اأجل، اأظن اأني ال اأتردد في القول اإنه ذو داللة 

كبيرة! اإنه بكل تاأكيد اأهم حدث منذ �سبعينيات القرن 

الع�سرين. لقد طبعت ال�سبعينيات تاريخ منطقة ال�سرق 

االأو�سط اأربعين عامًا. فال�سبعينيات هي االأعوام التي 

�سهدت حربًا بين اإ�سرائيل وم�سر، ف�سالمًا بينهما، 

وارتفاعًا حاداً في اأ�سعار النفط الخام عّدل ميزان 

الموارد االقت�سادية في منطقة ال�سرق االأو�سط، وفي 

العالم كله، ثم ثورة اإ�سالمية في اإيران. وتوا�سلت 

مفاعيل هذه االأحداث على المنطقة طوال اأربعة 

عقود، وها نحن اليوم ن�سهد مجموعة جديدة من 

االأحداث.

هل نحن قادرون على اإدراك م�سار االأمور 

وخواتيمها منذ االآن؟ فلنتوا�سع قلياًل! لي�ست هذه 
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اال�ستقرار على التغيير.

وهنا اأنتقل اإلى الفكرة الثانية لزئيف. نحن 

ن�ستخل�ش درو�سًا من التاريخ ونحاول تطبيقها على 

ما يجري اليوم. والدر�ش االأول فحواه اأن الثورات 

عر�سة للخطف والم�سادرة خالل الموجة الثانية.

فهذا نموذج ثورة 1789 الفرن�سية، وكذلك ثورة 

1917 ال�سيوعية في رو�سيا، وذاك ما حدث خالل 

ثورة 1979 االإيرانية. ففي الموجة االأولى للثورة، 

رون ومن ذوي النيات الح�سنة لتغيير 
ّ
ي�سعى اأنا�ش خي

النظام واإزاحة الحاكم باأمره، �سواء اأكان ملكًا اأم 

قي�سراً اأم �ساهًا اأم اأي حاكم م�ستبد. يخرجون اإلى 

الطرقات والميادين في تظاهرات احتجاجية 

وي�سنعون التغيير، ويتم اإ�سقاط الحاكم.

لكن خالل الموجة الثانية، بعد عام اأو اأقل، اأو بعد 

ف، ي�ستولي نظام قمعي اآخر على مقاليد 
ّ
عام وني

م النا�ش على الحاكم ال�سابق. لذا، 
ّ

ال�سلطة، ويترح

يجب الحذر من حدوث ثورة م�سادة خالل الموجة 

الثانية من الثورة، والتي هي اآتية ال محالة، لكن 

لي�ست الثورة الم�سادة التي ق�سدها ال�سيوعيون في 

حينه.

الدر�ش االآخر الذي نتعلمه من التاريخ معاك�ش 

للدر�ش االأول، فلنتذكر ربيع االأمم االأوروبية خالل 

ال�سنتين 1848 و1849. لقد ف�سلت الثورات كافة 

عندما تبخرت رياح التغيير الليبرالية كلها تقريبًا، 

لكن اإذا نظرنا اإلى اأوروبا في اأواخر القرن التا�سع 

ع�سر، بعد توحيد كل من اإيطاليا واألمانيا، نجدها 

مختلفة عن اأوروبا في بدايات ذاك القرن. لقد حقق 

ربيع االأمم االأوروبية في نهاية الم�سوار ما ف�سل في 

تحقيقه في بدايته.

اإذاً، عندما نرقب هذه التطورات بح�ش تاريخي، 

ندرك اأن ما ن�سهده اليوم هو االإنذار العربي! والجديد 

المتغير في هذه الحالة التاريخية هو ثورة 

االت�ساالت، وتحديداً الفاي�ش بوك الذي لم يكن 

حا�سراً في اأوروبا �سنة 1849، اأو في رو�سيا �سنة 

1917، اأو في اإيران �سنة 1979، مع اأن �سرائط 

الخميني ال�سوتية اأدت وقتئذ دوراً م�سابهًا لثورة 

الفاي�ش بوك.

المحلي الخا�ش بكل بلد، بمكوناته المجتمعية 

والطائفية والمذهبية والطبقية. ولذا، ينبغي لنا 

تحليل اأو�ساع كل دولة على حدة.

كذلك تختلف و�سائل مواجهة االأجواء الثائرة من 

بلد اإلى اآخر. ففي عدد من البالد تهتف الح�سود 

''ِارحل''، مطالبة برحيل الحاكم، فت�سقط الحكومة، 

وفي اأُخرى، يتم ا�ستدعاء الجي�ش من ثكناته، وفي 

بع�ش االأماكن، ُتدفع مليارات الدوالرات اإلى 

المواطنين لتلطيف رياح التغيير وتحويلها اإلى 

ن�سمات خفيفة، خفيفة جداً.

اإذاً، علينا تحليل اأو�ساع كل دولة على حدة، 

فهناك �سراع على رواية )narrative( هذه الثورة. 

فالمقيمين بطهران يحلو لهم اأن يعتبروها ثورة 

اإ�سالمية، اأي ثورة اإيرانية متوا�سلة، وت�سديراً ناجحًا 

لها، بينما القاعدة تقول: ''هي ذي اأهدافنا تتحقق.'' 

وهناك الرواية ال�سورية وفحواها اأنه تم اإ�سقاط 

مبارك الأنه دعم اتفاقية ال�سالم التي وّقعها ال�سادات 

مع اإ�سرائيل.

اأعتقد اأن في و�سعنا القول بو�سوح اإن هذه 

الروايات مجافية للواقع، اإذ اإنها، حقًا، رواية 

ال�سعوب العربية الحري�سة على مجتمعاتها وال�ساعية 

لتغييرها.

هناك نقطة اأُخرى اأود االإ�سارة اإليها، وهي اأنها 

ن هو 
َ
ثورة من دون قادة، اأي اأنها ثورة بال قيادة. م

قائد المحتجين الم�سريين المحت�سدين في ميدان 

ن هو قائد ال�سعب في البحرين اأو اليمن؟ 
َ
التحرير؟ م

ال اأحد ي�ستطيع االإجابة عن هذا ال�سوؤال. ما زلنا 

نرقب بروز الزعامات الكاريزمية التي �ستقود الثورة 

في هذا االتجاه اأو ذاك.

ن من ثالثة بالد ــ اأو 
ّ
ويبدو الفتًا وجود مثلث مكو

باالأحرى من بلدين ون�سف بلد ــ ال ت�سارك اأطرافها 

في ربيع العرب، واأق�سد بذلك كاًل من لبنان والعراق 

والفل�سطينيين. لماذا؟ الأنهم �سبق اأن اختبروا ربيعهم.

فاللبنانيون خرجوا اإلى الطرقات وال�ساحات 

روا دولتهم 
ّ
العامة في �سنة 2005، والعراقيون غي

بم�ساعدة �سديق، والفل�سطينيون خا�سوا انتفا�ستين. 

ويبدو اأن االأطراف المكونة لهذا المثلث ُتوؤِثر االآن 
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اإيجاد حل للنزاع االإ�سرائيلي ــ الفل�سطيني، فاإن 

ن اأن 
ّ
م�سكالت ال�سرق االأو�سط كافة �ستختفي، اإذ تبي

الفقر والديكتاتورية والق�سايا الحقيقية االأُخرى التي 

 المجتمعات العربية، هي لب الق�سية، ال اإ�سرائيل.
ّ
تهم

يكمن الخبر ال�سار الثالث في اإمكان حدوث �سرخ 

في المحور الراديكالي الممتد من طهران، مروراً 

ب�سورية، وو�سواًل اإلى حزب اللـه في لبنان و''حما�ش'' 

في غزة. فكثيراً ما كانت �سورية الحلقة االأ�سعف في 

هذا المحور، الأن النظام هناك، على خالف اإيران، 

وحزب اللـه، و''حما�ش''، علماني وم�ستعد لالعتراف 

باإ�سرائيل وفق ال�سروط االإ�سرائيلية، بينما لم تبِد 

االأطراف الثالثة االأُخرى اأي ا�ستعداد لالعتراف 

باإ�سرائيل، اأو عقد �سلح معها. لذا، اأجزم اأن �سورية 

هي الحلقة االأ�سعف.

لقد �سعى كثيرون الإبعاد �سورية عن هذا المحور 

من دون جدوى، لكن من �ساأن ''الربيع العربي'' اأن 

ر هذا المحور على النحو المن�سود. فاإذا اأدرك 
ّ
يغي

ال�سوريون اأن م�ستقبل بلدهم يكمن في االنفتاح 

ال�سيا�سي وال�سالم، واإذا ن�ساأ نظام حكم ال يدعم حزب 

اللـه اأو ''حما�ش''، فاإن هذا االأمر �سيكون فر�سة 

كبيرة؛ فر�سة عظيمة الإ�سرائيل.

ولعل اأكبر الفر�ش، رغم �ساآلة اإمكان حدوثها، 

هي في و�سول ثورة اليا�سمين اإلى اإيران. فهذه هي 

الق�سية اال�ستراتيجية االأولى بالن�سبة اإلى منطقة 

ال�سرق االأو�سط، واإلى اإ�سرائيل، وربما اإلى العالم 

اأجمع. واإذا كان التغيير �سي�سل اإلى اإيران بطريقة اأو 

ن في يدهم اتخاذ القرارات 
َ
باأُخرى، فاإن مهمة م

بحق اإيران �ستغدو اأ�سهل كثيراً في االأعوام المقبلة.

بعد عر�ش الفر�ش، �ساأنتقل اإلى عر�ش التهديدات، 

ن هو مم�سو�ش بالبارانويا بع�ش ال�سيء. 
َ
و�ساأكون كم

لقد �سكلت اتفاقية ال�سالم بين م�سر واإ�سرائيل ركيزة 

اأ�سا�سية في التوازنات اال�ستراتيجية لمنطقة ال�سرق 

االأو�سط، واأتاح ال�سالم للبلدين فر�سة التركيز على 

الق�سايا الداخلية، وتوفير المال، وحقن الدماء، 

وتحويل الموارد من الحرب اإلى ال�سلم، اأي من موارد 

مخ�س�سة لتعزيز القدرات القتالية اإلى موارد مكر�سة 

لتمكين اقت�ساداتهما.

لكن ثورة الفاي�ش بوك اأ�سمل كثيراً، الأن عالم 

ل التوا�سل والتفاعل 
ّ
االت�ساالت الجديد رحب، وي�سه

بين النا�ش، ويوفر و�سائل ات�سال جماهيرية من 

خالل االإنترنت والف�سائيات، االأمر الذي يتيح تعبئة 

الجماهير، فتخرج اإلى الطرقات منددة بالحكومات 

قبل اأن تتمكن هذه الحكومات من اتخاذ القرارات 

واإر�سال قوى االأمن لقمعها. فهذه ظاهرة جديدة 

يجب اأخذها في الح�سبان، واإن لم تكن بمثابة 

ر�سا�سة ف�سية.

وتوؤكد التطورات الحا�سلة في اأكثر من بلد اأن 

رة، وال 
ّ
الطريق نحو التغيير لي�ست واحدة، وال مي�س

يمكن ا�ستن�ساخ تجربة من اأُخرى، الأن هناك من يهيئ 

اإجراءات م�سادة الأي تجربة ناجحة �سابقة. فما نجح 

كتب له النجاح في مكان اآخر.
ُ
في مكان ما لن ي

اإذاً �ساأنتقل االآن اإلى الن�سيحة الثالثة لزئيف: 

اإياك والهلع. عندما عدُت اإلى اإ�سرائيل من اإحدى 

�سفرات ما بعد التقاعد، بعد مرور اأ�سبوع على مطالبة 

الم�سريين رئي�سهم بالتنحي، كانت اإ�سرائيل تتابع 

اأخبار م�سر باأع�ساب م�سدودة. وراأيت كم اأن جميع 

ن في اإ�سرائيل مذعور، فتذكرت اأن زئيف �سيف حّذر 
َ
م

من الهلع، وقررت الظهور الأول مرة على �سا�سة 

التلفزة االإ�سرائيلية لطماأنة الجمهور، والتكلم على 

بع�ش الفر�ش الم�ستجدة، و�ساأتطرق فيما يلي الأربع 

منها:

اأواًل، اإن تحواًل ديمقراطيًا في منطقة ال�سرق 

االأو�سط مفيد الإ�سرائيل، اإذ يندر اأن تحترب دولتان 

ديمقراطيتان. وال يجوز اأن تبدي اإ�سرائيل المباالة 

اإزاء القيم التي دفعت ال�سعب الم�سري اإلى ميدان 

التحرير، اأي قيم الحرية، والعدالة، وحكم القانون، 

والديمقراطية، التي نوؤمن بها. فحتى لو بدا التغيير 

خطراً على المدى الق�سير، مع ما ينطوي عليه من 

ت�سدعات، فاإنه يبقى اأمراً اإيجابيًا جداً على المدى 

البعيد، لذا، علينا منا�سرته.

الخبر ال�سار الثاني، هو اأن اإ�سرائيل لم تعد، 

بالن�سبة اإلى المجتمعات العربية، لب الم�سكلة في 

منطقة ال�سرق االأو�سط في اللحظة الراهنة. وهي 

الحجة التي �سيقت �سد اإ�سرائيل للقول اإنه بمجرد 
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المكان الثاني الذي علينا مراقبته عن كثب هو 

االأردن. نحن ننعم بحالة �سلم مع االأردن ــ لي�ش �سلمًا 

بن�سبة 100% كالذي نن�سده ــ لكنه م�ستقر وجالب 

لمنافع كثيرة للطرفين. فبالن�سبة اإلى هذا البلد الذي 

تجمعه اأطول حدود مع اإ�سرائيل، ال �سيء يمكن اأن 

ر حاجات اإ�سرائيل االأمنية اأكثر من التوتر على 
ّ
يغي

هذه الجبهة المترامية، على غرار ما يحدث على 

الجبهة الغّزية. واأن يغدو االأردن بلداً معاديًا هو 

تغيير جوهري خطر.

وعلينا الحذر من الميل اإلى ت�سدير الم�سكلة اإلى 

اإ�سرائيل، اإذ هذا كان منحى الطغاة العرب على 

الدوام. لقد كنا في غاية االرتياح الأن اأيًا من 

المحت�سدين في ميدان التحرير ــ �سواء المحتجين اأو 

الع�سكريين اأو القادة ــ لم ي�سر باالأ�سبع اإلى اإ�سرائيل 

على اأنها اأ�سل الم�سكلة. لكن الو�سع مختلف بالن�سبة 

اإلى ما قاله ب�سار االأ�سد هذا ال�سباح.

لكنها مجرد كلمات ــ وقد اعتدناها. ويجب الحذر 

من ت�سدير الم�سكلة اإلى اإ�سرائيل ب�سكل اأكثر حراكية، 

اإذ ربما يقرر كل من حزب اللـه، و''حما�ش''، و�سورية، 

واإيران، تحويل االأنظار اإلى اإ�سرائيل.

يبقى هاج�سنا االأكبر هو الفو�سى، فهذه حال 

ب�سع دول في منطقة ال�سرق االأو�سط. هناك الفو�سى 

الباك�ستانية، وكان هناك في الما�سي فو�سى 

عرفاتية. وعلى الرغم من تقويمنا هذا النظام اأو ذاك، 

فاإننا نخ�سى من اأن تكون الفو�سى التي عا�سها 

العراق في ال�سنتين 2004 و2005 نموذجًا لما 

يمكن اأن يحدث في ليبيا، اأو اليمن، اأو بالد اأُخرى.

ت الفو�سى اليمن، فاإن في 
ّ
مرة اأُخرى، اإذا عم

و�سعنا، من منظور اإ�سرائيلي، التعاي�ش معها. لكن، اإذا 

اأ�سبحت �سورية بوؤرة فو�سى، واأ�سبحت ال�سواريخ 

واالأ�سلحة الكيميائية في متناول الف�سائل اأو 

االإرهابيين، فاإن تلك �ستكون م�ساألة خطرة ال 

ن�ستطيع تجاهلها.

اأريد اأن اأختم مداخلتي بالتطرق اإلى انعكا�سات 

كل ما يجري على اإ�سرائيل. لقد اآن االأوان الأقول هنا 

اإنه مع اأنني لم اأعد اأ�سغل اأي من�سب ر�سمي، اإاّل اإنني 

اأنهيت م�سيرتي المهنية بخم�سة اأعوام من العمل 

لذا، اأعتقد اأن البلدين �سيبذالن جهداً للمحافظة 

على ال�سلم، حتى لو اتخذ قالبًا مختلفًا. فبين حالة 

الحرب، وحالة ال�سلم المثالية القائمة بين الواليات 

المتحدة االأميركية وكندا، على �سبيل المثال، هناك 

اأحوال كثيرة. فالدول ال تنتقل من حالة ال�سلم اإلى 

حالة الحرب دفعة واحدة. وبالمنا�سبة، لم نكن في 

حالة �سلم مثالية، واإنما كان �سلمًا بارداً جداً.

ن على اأي نظام جديد في م�سر اأن يجري 
ّ
و�سيتعي

ح�ساباته انطالقًا من اأهمية ال�سالم مع اإ�سرائيل، اإذ 

تف�سل بين حالَتي ال�سلم والحرب عدة محطات. ففي 

و�سعهم ا�ستدعاء �سفيرهم من تل اأبيب، كما اأن في 

و�سعهم قطع العالقات الدبلوما�سية، وفي قدرتهم 

القيام بخطوات عديدة قبل اإعالنهم الحرب.

لذا، ال اأظن اأننا ذاهبون اإلى الحرب. اأعتقد اأن 

ال�سالم �سيبقى �ساريًا، ومع ذلك يجب االإبقاء على 

جهوزية عالية ــ في حال لم يكن تقويمنا لالأو�ساع 

دقيقًا ــ واال�ستعداد لم�ستقبل ربما ي�سطرنا اإلى روؤية 

م�سر من منظور مختلف.

ال اأدعو اإلى زيادة حجم القوات الع�سكرية 

االإ�سرائيلية، وال اأعتقد اأن االأوان اآن لذلك. يجب اأن 

نرقب ما يجري في م�سر عن كثب. وكما قلت �سابقًا، 

ح�سم فيها. كذلك يجب البدء 
ُ
اإن �سيئًا حتى االآن لم ي

بتطوير القدرات التي ي�ستغرق تطويرها وقتًا طوياًل، 

فاإذا حدث تغيير في الموقف، نكون جاهزين 

لمواجهته؛ نكون جاهزين حقًا.

عندما كنت رئي�سًا لال�ستخبارات الع�سكرية، كان 

لب مهماتي اإ�سدار االإنذار ــ االإنذار المبكر ــ 
ُ

من �س

ب�ساأن اأو�ساع الجبهات كافة، واإي�ساله اإلى كل من 

رئي�ش االأركان، ووزير الدفاع، ورئي�ش الحكومة. 

وكان عقدي الوظيفي على الجبهة ال�سمالية ــ مع 

قا�ش باالأيام، 
ُ
روؤ�سائي في ال�سلطة ال�سيا�سية ــ ي

وبال�ساعات اأحيانًا، الأننا يجب اأن نكون م�ستعدين 

دعى 
ُ
ال�ستدعاء االحتياط في حال طراأ طارئ، وهذا ي

ا على الجبهة الم�سرية، التي 
ّ
اإنذاراً عمالنيًا مبكراً. اأم

لدينا معها اتفاقية �سالم، فال اإنذار عمالنيًا مبكراً، 

قا�ش باالأعوام، وهو ما 
ُ
بكر ي

ُ
واإنما اإنذار ا�ستراتيجي م

علينا مناق�سته االآن.
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الموارد االقت�سادية والمالية نحو االأمن. ال �سرورة 

للعودة اإلى �سبعينيات القرن الع�سرين، عندما كان ما 

�سًا 
ّ
ن�سبته 25% من االإنتاج المحلي القائم مكر

لميزانية االأمن، الأن تلك الن�سبة توؤدي اإلى ن�سبة 

ت�سخم بمقدار 500%، لكن علينا اال�ستعداد 

ال�ستثمارات بعيدة المدى لمواجهة اأ�سواأ 

ال�سيناريوهات.

ا اإذا بلغنا طاولة المفاو�سات، وتحّتم علينا 
ّ
اأم

مناق�سة الترتيبات االأمنية، فيجب اأخذ التطورات 

الحالية في الح�سبان. اأي اأن علينا اإدخال معطى 

ر التوازنات ال�سيا�سية، في اأي 
ُّ
تبّدل ُنُظم الحكم، وتغي

ترتيب اأمني م�ستقبلي الإ�سرائيل.

في الختام، تبقى، اأحيانًا، االأ�سئلة المطروحة اأكثر 

من االإجابات عنها. لقد حاولُت مقاربة االأمور 

ب�سورة متوازنة، فنحن ندرك اليوم اأن بع�ش النظم 

والحكام تبّدل، لكن بقيت م�سكالت ال�سرق االأو�سط 

من دون حل، وبالتالي علينا التعامل معها. واإيران، 

من منظور اإ�سرائيلي، هي على راأ�ش قائمة هذه 

الم�سكالت، فعلى الرغم من اأهمية ما يجري في كل 

من تون�ش، وم�سر، و�سورية، تبقى اإيران التحدي 

االأكبر الذي على اإ�سرائيل مواجهته في غمرة رياح 

التغيير التي تع�سف في المنطقة، �سواء نجح هذا 

n .التغيير اأو انتهى بالف�سل

اال�ستخباراتي في ر�سد اأحوال البالد المجاورة. 

و�سكلت المعطيات التي جمعناها ب�ساأن هذه البالد، 

ف�ساًل عن التحليالت والتوقعات، اأ�سا�سًا لو�سع 

ال�سيا�سات. واليوم، لم اأعد في مجال اال�ستخبارات، 

وال في مجال �سنع القرار، لكن في ا�ستطاعتي اأن 

اأقترح خطوطًا عري�سة لل�سيا�سة التي ينبغي 

الإ�سرائيل اعتمادها ك�سرط للبقاء في هذا الجوار 

الخ�سن.

اأعتقد، في الحالة الراهنة، وخالفًا الآخرين كثر، اأن 

 ،)pro-active( على اإ�سرائيل بلورة �سيا�سة ا�ستباقية

وفي هذه الحالة بالذات، عليها تبّني ا�ستراتيجيا 

�سلبية: ال تدّخل وال ت�سوي�ش! واإنما التزام ال�سمت، 

وترك العالم العربي يعالج ق�ساياه. على اإ�سرائيل اأاّل 

تكون حا�سرة هناك! يجب اأن نكون في غاية 

الحر�ش، اأكثر مما كنا خالل االأعوام الخم�سة 

المن�سرمة، في رّدنا على اال�ستفزازات. ولن يكون 

حكيمًا اأن نن�ساق اإلى محاولة البع�ش تحويل االأنظار 

عن الق�سايا الحقيقية للمجتمعات العربي، وت�سويبها 

في اتجاه اإ�سرائيل.

اإاّل اإن هناك خطًا اأحمر لال�ستفزاز ي�ستلزم تجاوزه 

الرد عليه. ومرة اأُخرى، يجب اأن يكون هذا الرد 

مدرو�سًا بعناية فائقة، ومالئمًا للحدث. كذلك علينا 

التخطيط للمدى االأبعد، ويجب تحويل جزء من 
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