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  ترجمات عن العبرية
  

  ن يف أحاديثاموشيه داي
  :معه تنشر أول مرة

  من االشتباكات% ٨٠يف أكثر من 
  ١٩٦٧مع السوريين قبل حرب 

  كنا نحن املبادرين إىل التحرش
   

النص أدناه مقتطفات واسعة من أحاديث أجراها الصحايف 
، ووافق األخير يف ١٩٧٦رمي طال مع موشيه دايان سنة 

ويذكر . يلها شرط عدم نشرها من دون موافقتهحينه على تسج
طال أن دايان مل يكن راغباً يف نشر األحاديث يف تلك الفترة، 
التي كان فيها عضو كنيست عن حزب العمل، خشية أن تؤثر 
سلباً يف مستقبله السياسي، يف وقت كانت مكانته العامة يف 
 احلضيض جراء الهزيمة اجلزئية التي منيت إسرائيل بها يف

، وحمّله الرأي العام ١٩٧٣أكتوبر /حرب تشرين األول
وكثيرون من الساسة املسؤولية الكبرى عنها بصفته وزير 

ويذكر طال أنه احتفظ . الدفاع يف فترة احلرب وقبلها
بعد  –عاماً، وأنه ارتأى  ٢١باألحاديث مكتومة طوال 

وأحد " يديعوت أحرونوت"مشاورته هيئة حترير صحيفة 
ويضيف أنه حصل . أن الوقت حان لنشرها –دايان املعجبين ب

  .على موافقة ياعيل، ابنة دايان، على ذلك
  

  ٢٢/١١/٧٦حمادثة جرت يف 

موشيه، قلت يف إحدى الصحف، وآمل أنني أقتبس أقوالك بصورة دقيقة، أنك  ■
، لكنك قمت بواجبك، بينما كان هناك ]١٩٧٣حرب [أخطأت يف حرب يوم الغفران 

  هل لديك استعداد لشرح ذلك؟. ء فيها، لكنك مل تقم بواجبكحاالت مل تخطى

                                                            
  "٧ – ٢، ص ٢٧/٤/١٩٩٧، ملحق العيد، "يديعوت أحرونوت"، "حماسبة النفس: موشيه دايان .

  .وقد أجرى املقابلة رمي طال
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نظر، يف اُ. لست واثقاً بأنك تقتبس أقوايل بصورة دقيقة، لكن هذا غير مهم. أجل □
رئيس احلكومة، ووزير الدفاع، واحلكومة كلها، وهيئة  –حرب يوم الغفران، نحن 

العسكرية، ورئيس شعبة األركان، ورئيس شعبة االستخبارات  األركان العامة، ورئيس
بخطوط عامة جداً، يمكن القول إننا قررنا تبني . أخطأنا يف عدد من األمور –العمليات 

، "قررنا"يف الواقع، ليس من الصواب أن نقول ". املفهوم"ما جرت العادة على تسميته 
أن  لكن ما حدث هو. ته اتخاذ مثل هذا القراريألنه مل يُجرَ يف أي وقت نقاش تم يف نها

  ".املفهوم"تصرفاتنا وردات فعلنا جرت، إىل حد بعيد، وفقًا لهذا 
بالضبط، على الرغم من أنني، " املفهوم"ال أريد اخلوض يف شرح ماذا كان هذا 

ما ال يمكن نشره، ولن أحتدث عن هذا . خالفاً للجنة أغرانات، مقتنع بأنه يمكن إعالنه
افترض أن " املفهوم"اً، سأقول هنا إن بصورة عامة جد. أيضاً، هو كيف تبلور لدينا

إضافة إىل ذلك، كان . هناك بالتأكيد إمكان أن تشن مصر وسورية حرباً ضدنا
أخذنا أيضًا . االفتراض يقول إنه إذا حدث ذلك وعندما يحدث، فستحاوالن مباغتتنا

 يف احلسبان أنه إذا حدث ذلك، فهناك احتمال ملشاركة عراقية، وربما حتى أردنية أو
  .ليبية، مع أن ذلك بدا لنا احتماالً أكثر بعداً 

كان يجزم أن مصر وسورية، وأنا أؤكد ذلك إىل أبعد حد، لن تشنا " املفهوم"لكن 
وحتى تشرين . حرباً إذا مل تتحقق شروط معينة تشكل ثقالً مضاداً لتفوقنا العسكري

إمكانات نشوب مل تكن تلك الشروط قد حتققت؛ ولذا قدرنا أن  ١٩٧٣أكتوبر /األول
  .حرب يف ذلك املوعد كانت ضعيفة

مل يكن اختراعاً ابتكره عبقري جمنون يف شعبة " املفهوم"هذا : واآلن أريد أن أقول
االستخبارات العسكرية، أو رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، أو وزير الدفاع، وإنما 

نا أنها أفضل ما يمكن متينة جداً، اعتقد] استخباراتية[تبلور لدينا على أساس مادة 
  .احلصول عليه

 [.......]  
يصبح من الصحيح القول إن " املفهوم"وما أريد أن أقوله هو أنه متى ما قبلنا 

، أو يف أي موعد آخر، من دون ١٩٧٣أكتوبر /إمكان اندالع حرب يف تشرين األول
بت أنني واآلن، كان يف وسعي أن أث. توفر الشروط التي حتدثتُ عنها هو إمكان ضئيل

يف تواريخ متعددة قبل احلرب نبهت هيئة األركان إىل ضرورة االستعداد للحرب، لكن 
ساس وافقت على افتراض شعبة هذا لن يكون تصرفاً سليماً من ناحيتي، ألنني يف األ
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املشار [االستخبارات العسكرية أن إمكان اندالع حرب إمكان ضئيل ما دامت الشروط 
  .مل تتوفر] إليها

  .[....]أقول إنني أخطأت، لكنني قمت بواجبي لذلك 
ما مل يكن جيداً حقاً يف اجليش . ويف املقابل، أريد أن أقول شيئاً آخر يتعلق باحلرب

إذ إن مثل هذه . هو اخلطط العمالنية التي كانت معدة للتنفيذ يف حال اندالع احلرب
  .قوته اخلطط موجود دائماً، بغض النظر عن ضعفط إمكان نشوب احلرب أو

 [.......]  
وما أقوله مهم جداً، ألن هذا األمر مل يفهمه اجلمهور، وكذلك مل تفهمه جلنة 

، وهذا بحسب "تقصير استخباراتي"فقد ركزت اللجنة على ما وصفته بأنه . أغرانات
كما أن اللجنة . ال تقصيراً رأيي مل يكن له وجود قط، ألن ما كان موجوداً كان خطأً

التي حدثت يف األيام األوىل من احلرب، لكنها مل تشدد على املسألة ناقشت العمليات 
. هل اخلطط العمالنية كانت جيدة ومالئمة ملا كان مطلوباً منها: األكثر أهمية، وهي

وباملناسبة، أستطيع أن أقول لك يف هذا الشأن إنني إىل اآلن أستغرب كيف خرج طليك 
بة العمليات واملسؤول بالضبط عن هذا ، الذي كان رئيس شع)اللواء يسرائيل طال(

   ٍ ٍ ].[....ٍجلنة أغرانات ] تقرير[يف  ىاألمر، أي اخلطط العمالنية، سليماً معاف
يك صلة بأمر آخر، أقول فيه إنني هنا أيضاً قمت لويف أي حال، توجد لط[....]  

د بانسحاب من جانب واح مبواجبي كوزير للدفاع؛ وهذا األمر هو أنني أردت أن أقو
وكانت لدي أسباب متعددة لذلك، لكن قبل كل شيء درست ). قناة السويس(من القناة 

شارون، (وإريك  وقد أيد طليك. مسألة ما إذا كان األمر سليماً من الناحية العسكرية
ذلك بشدة، وكان رأيهما يف ذلك ال أنه سيجعلنا بمنأى ) قائد املنطقة اجلنوبية آنذاك
] مئير[ولدا غلكن . س، سيحل لنا مشكالت عسكرية أيضاًعن اخلطر فحسب، بل بالعك

رئيس هيئة األركان الذي خلف (ليف  –عارضت ذلك، وسُرّت جداً عندما أيّد حاييم بار 
وجهة نظرها وعارضا ) ليف –اجلنرال دافيد إليعازر، خلف بار (ودادو ) رابين

  .اقتراحي
كرياً، وإنما كان خالفاً باملناسبة، إن اخلالف بيني وبين غولدا مل يكن قط عس

، ]أمام املالحة[فقد كنت أعتقد أننا إذا ابتعدنا عن القناة، وفتحها املصريون . سياسياً
فإن هذا سيقلل جداً من إمكانات احلرب، وربما يفضي إىل مفاوضات مع املصريين، 
ومل تكن غولدا تعتقد ذلك، كما أنها كانت مقتنعة بأن األميركيين ال يريدون فتح 

غولدا قالت إن . شخصياً تقصيت األمر، وسمعت من األميركيين كالماً خمتلفاً . لقناةا
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وعندما بحثت يف . األميركيين يخشون أن ينقل الروس أسلحة إىل فييتنام عبر القناة
. هذا األمر مع األميركيين ضحكوا وقالوا إن األسلحة إىل فييتنام ال تأتي من روسيا

وبصورة . ت إن األميركيين ال يقولون يل احلقيقة كلهاوعندما قلت ذلك لغولدا قال
فيما يختص بكل شيء كانت تتفحص قبل أي شيء : عامة، كان ثمة مشكلة لدى غولدا

ال أقصد بقويل هذا أن ليس من الضروري تفحص ذلك، . آخر ما سيقوله األميركيون
  .يكون هو األمر األساسي لكن يجب أالّ

طبعاً يمكنك أن تقول إن موشيه دايان . لتُ رأيهايف أي حال، غولدا عارضت، وقب
كنت وزيراً للدفاع، . شخص ضعيف الشخصية، ال يتمسك برأيه، لكنني لن أقبل ذلك

ولو كنت تشبثت بالقول إن االستمرار يف . يها هو احلاسمأوكانت رئيس للحكومة، ور
ن عليّ االستقالة البقاء على حافة القناة كارثة من الناحية العسكرية لربما كان يتعي

قلت إن من األفضل التمركز على . إذا مل يؤخذ برأيي، لكنني مل أفعل ذلك] من احلكومة[
ومل يكن األمر . كم من القناة، لكن من املمكن أيضاً البقاء على حافتها ٣٠ – ٢٠بعد 

. كان هناك ضابطان برتبة ذات مستوى رفيع جداً عارضا رأيي –مقصوراً على ذلك 
ك أنه كان يف اجليش خالف يف الرأي، وكذلك كان يف احلكومة خالف يف ومعنى ذل

ومن الواضح، يف مثل هذه احلال، أنه يجب فعل ما يعتقد رئيس احلكومة أنه . الرأي
  .الصواب

لكن ما أردت قوله هو إنني مل أقم بواجبي كوزير للدفاع يف حالتين كان علي 
ة األوىل كانت يف اليوم الرابع من حرب األيام احلال: فيهما أن أمنع أموراً لكني مل أفعل

من أجل  ، عندما جاء وفد من الكيبوتسات ملقابلة ليفي إشكول]١٩٦٧حرب [الستة 
أرسل هذا الوفد، إذ كان قائد ] دافيد إليعازر[دادو . قناعه بشن حرب على سوريةإ

وفد  وقد جاء أعضاء. وكان يرى أن فرصة احلرب تضيع عليه ،املنطقة الشمالية
ماذا جرى؟ هل تتخلون عنا؟ : الكيبوتسات هذا ومثلوا مسرحية كبيرة أمام إشكول

  .؟ وإىل ما هنالك من هراء]من احلرب[وكيف يمكن أن يخرج السوريون ساملين 
  وأنت تقول إن ذلك مل يكن له لزوم؟ ■
السوريون : "نظر، يف اإلمكان استخدام تعبيرات مثلاُ. مل يكن له لزوم بأي شكل □

لكن هذا ليس . ، وما إىل ذلك من كالم"، هذه حلظة مالئمة خوزقتهم‹أنذال، يجب 
مل يشكل السوريون، يف . إنك ال تخوزق العدو كونه نذالً، وإنما ألنه يهددك. سياسة

  .اليوم الرابع من احلرب، أي تهديد بالنسبة إلينا
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  ...لكنهم كانوا موجودين يف هضبة اجلوالن و ■
يف املئة من جميع احلوادث  ٨٠ني أعرف كيف بدأ ما ال يقل عن إن. دعك من ذلك □

، ]يف املئة[ ٨٠يف املئة، لكن لنقل  ٨٠بحسب رأيي، يف أكثر من . التي وقعت هناك
كنا نرسل جراراً للحراثة يف مكان ال يمكن أن يُعمل فيه شيء، : كان األسلوب كما يلي

. أن السوريين سيبدأون إطالق النارب يف املنطقة اجملردة من السالح، ونحن نعلم سلفاً
وإذا مل يطلقوا النار، كنا نقول لسائق اجلرار أن يتقدم إىل األمام، كي يخرج السوريون 

وعندئذٍ كنا نشغل املدافع، ويف وقت الحق أيضًا . عن طورهم فيطلقون النار فعالً
ركان األسبق رئيس األ[لقد فعلت أنا ذلك، كما فعله . سالح اجلو، وهكذا كانت احلال

). اجلنرال تسفي تسور، سلف رابين يف منصب رئيس األركان(رسكوف، وتشارا ] حاييم
كقائد للمنطقة الشمالية يف أوائل (وفعل ذلك أيضاً يتسحاق رابين عندما كان هناك 

  ].إليعازر[دو لكن يبدو يل أن أكثر شخص كان يستمتع بهذه األلعاب هو دا). الستينات
  

  وملاذا كل هذا؟. لغاية مما تقولإنني مدهوش ل ■
لقينا نظرة إىل الوراء، ال أعلم ما إذا كان يمكن القول إنه كان هناك أنظر، إذا اُ □

عندما : قول ما يليأبصورة عامة، . اتيجي مبلور يف شأن هذا املوضوعمفهوم استر
كنا أذكياء . عنا اتفاقيات هدنة مع العرب، وقّ]١٩٤٨حرب [حرب التحرير  تانته

لكننا مل . كفاية لنفهم أن اتفاقيات الهدنة ليست معاهدات سالم؛ أي أنها أمر موقت
نكن أذكياء كفاية لنفهم أن اتفاقيات الهدنة، التي ترعاها األمم املتحدة، ويف الواقع 
تمت بواسطة األمم املتحدة، والتي تعترف بها القوى العظمى وتعتبرها تسوية يمكن 

إذ إن مفعول االتفاقيات مل يحدد  –حتديدها بمدة زمنية العيش معها، حتى من دون 
إنما هي اتفاقيات جدية للغاية  –بعام مثالً أو بعشرة أعوام أو حتى بثالثين عاماً 

  .تولد شيئاً له قيمة سياسية خاصة به
قصد قوله؟ لقد حسبنا، وهذا األمر استمر مدة من الزمن ال بأس فيها، أن ما الذي أ

: معنى ذلك. عسكرية هي أقل من حرب اتيير خطوط الهدنة بعملييف استطاعتنا تغ
  [....].سلب منطقة ما واالحتفاظ بها حتى ييأس العدو فيعطيها لنا 

غوريون يف البداية، ولهذا السبب  –يف هذا الصدد، فإن هذا األمر مل يدركه حتى بن 
التي كان الهدف ال أقصد بذلك العملية العسكرية نفسها، . ١٩٥٦] حرب[ارتكب حماقة 

هذا كان . منها حتطيم اجليش املصري قبل أن يستوعب جميع األسلحة التشيكية
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أحتدث عن خطابه فيما يتعلق بمملكة إسرائيل الثالثة،  يلكن. صحيحاً وجنح تماماً
 –التي فقد فيها بن  –التي أذكرها أنا على األقل  –الذي كان ربما املرة الوحيدة 

وأقول . للحكومة، القدرة على تقويم األمور بصورة سليمة غوريون، بصفته رئيساً
دفاعاً عنه إنه حسب أن دعم إنكلترا وفرنسا سيكفي كي نحتفظ على األقل بقسم من 

إنه مل يحسب أن يف استطاعتنا القيام بذلك بمفردنا، ]. الشيخ[سيناء، على األقل بشرم 
  .لكن من البديهي أنه كان على خطأ

. د قوله هو أننا كنا نفكر يف خطوط الهدنة كأنها خطوط موقتةيف أي حال، ما أري
ويف املقابل، كان العرب أيضاً يزعمون أنهم ال يعترفون بهذه اخلطوط، وأنهم ال 
يعترفون إطالقاً بدولة إسرائيل، وبأي خط، وال حتى بخطوط قرار اجلمعية العامة 

مل ينظروا بجدية تامة  –ب نحن والعر –وهذا أيضاً ساهم يف أن اجلميع . ١٩٤٧لسنة 
  .إىل هذه اخلطوط

يف مصر، أين كانت احلدود معها؟ أو يف قطاع غزة املكتظ باالجئين : الحظ اآلن
يف األردن، . إىل أقصى حد، أو يف النقب الذي هو عبارة عن أرض غير صاحلة للزراعة
ألمر وهكذا ا. يف كل مكان على اخلط كان هناك قرى أو بلدات أو خميمات الجئين

مل يكن هناك قرى أو خميمات : أمّا يف سورية فكانت القصة خمتلفة. أيضاً يف لبنان
الكيبوتسات هناك ] أعضاء[وقد كان . كان هناك فقط جيش سوري. الجئين على اخلط

يرون األرض الصاحلة للزراعة على ضفاف نهري األردن والدان وبحيرتي احلولة 
ر أن ذلك كان يف فترة كان للزراعة فيها قيمة وعليك أن تذك. وطبرية، ويحلمون بها

  [....].مقدسة 
  إذاً، هل كان كل ما تريده الكيبوتسات هو األرض؟ ■
. من املؤكد أنهم كانوا يريدون أن يغيب السوريون عن أنظارهم. أنا ال أقول ذلك □

تسات، نظر، كما قلت سابقاً، كانوا يقيمون بالكيبواُ. بسبب السوريين اًلقد عانوا كثير
. وكانوا يريدون العيش هناك. يشتغلون بالزراعة، ينجبون أطفاالً، ويعيشون هناك

السوريون الذين كانوا يف مواجهتهم كانوا جنوداً يطلقون النار عليهم، ومن املؤكد 
إن الوفد الذي جاء إلقناع : لكن يف إمكاين أن أقول لك بثقة مطلقة. أنهم مل يحبوا ذلك

. كان يفكر يف أرض الهضبة. مل يكن يفكر يف هذه األمور إشكول بصعود الهضبة
لقد رأيتهم . من تل أبيب، وأعرف ذلكال إسمع، إنني أيضاً مزارع؛ فأنا من نهالل 

  .هذا ما وّجههم. إنهم حتى مل يحاولوا إخفاء طمعهم يف تلك األرض. وحتدثت إليهم



  ١٦٠، ص )١٩٩٧صيف ( ٣١، العدد ٨مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية ةيربعلا نع تامجرت
 

٧ 
 

 [.......]  
  ؟]للحكومةأي رئيساً [هل تتمنى لو كنت يف مكان رابين  ■
هناك أمور كثيرة ال . رابين ليس بأحمق. ليس يف مكان رابين بصفة شخصية □

  [....].إنه يحاول أن يفكر كأميركي، وأن يعمل كأميركي . يفهمها
يف استطاعتي القول دفاعًا : لكني أردت أن أقول شيئاً آخر، وبهذا نختتم حديثنا

ا كان واضحاً أننا نتجه إىل نصر عن نفسي إنه منذ بداية حرب األيام الستة، عندم
مطلق، أكبر مما حسبنا، كان من الواضح يل أننا سنضطر إىل إعادة معظم املناطق 

  .عقد اتفاقات سالمالتي قمنا باحتاللها، يف اللحظة التي تُ
إنني أفضّل شرم الشيخ من دون سالم على سالم من : "لكنك قلت، وأنا أذكر جيداً  ■

  ."دون شرم الشيخ
أفضّل سيناء من دون سالم على "، إذا قلت، فماذا إذن؟ إنني مل أقل )صبيةبع( □

تطرقت فقط إىل شرم الشيخ، أليس كذلك؟ وثانياً، هل جاء ناصر ." سالم من دون سيناء
، وأنا "سالم] اتفاق[خرج من شرم الشيخ وسأوقع اُ: "وقال يل] جمال عبد الناصر[

  رفضت؟
  فعل؟لو جاء وقال ذلك، فماذا كنت ست ■
  الغفران؟يوم هل تقصد قبل حرب  □
  يف الواقع، قبلها وأيضاً اآلن بعدها، ماذا كنت ستقول؟. أجل طبعاً  ■
أفترض أنني كنت سأجادل بعناد، وكنت سأحاول إقناعه باملوافقة على سالم  □

ألن العرب  –وإن مل أجنح، ويبدو أنني ما كنت ألجنح . يبقى فيه شرم الشيخ يف يدنا
 – ١٩٦٧املناطق التي قمنا باحتاللها سنة  كل] استعادة[سيصرون على  بحسب رأيي

لكن . على التأجير، أو ربما على السيطرة املشتركة مكنت سأحاول املضي نحو حل يقو
  .احلمقى فقط يقتبسون أقواالً ويتشبثون بها كأنها توراة موسى

 [.......]  
إن كنت أنت فعلت ذلك، فمن و. ي حال، اقتبستَ عني قوالً قلته يف وقت ماأيف   

فقط احلمار ال يغير : "املسموح يل بأن اقتبس عن نفسي قوًال قلته يف مناسبة أُخرى
لكن يف حالة شرم الشيخ، فإنني حتى ). يضحك(، وأنا أرجو كثيراً أالّ أكون حماراً "رأيه

مع، خذ إس: "أنا واثق بأنه لو جاء عبد الناصر أو السادات إيلّ وقاال. مل أغير رأيي
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ا يف م، لكنت دخلت معه"معاهدة سالم، مع عالقات دبلوماسية، وأعد لنا كل شيء
  .مفاوضات، ولربما كنت أعدت لهما كل شيء، إذا مل يكن هناك مفر من ذلك

حرب األيام الستة مباشرة إن من الضروري غوريون بعد  –باملناسبة قال بن 
وأقول لك إنني حتدثت إليه عدة مرات، . إعادة كل شيء، باستثناء اجلوالن والقدس

 دأليّكان مقتنعاً بأن يف اإلمكان التوصل إىل سالم مع سورية  ووكان يقول يل أنه ل
ن مصيباً يف وربما كا. ، لكنه كان يعتقد أن ذلك ليس عملياً]اجلوالن[إعادة الهضبة 

  .ذلك
. حتى يف أثناء احلرب أدركت أننا سنحتل مساحات شاسعة[....] ي حال أيف 

. معظمها] إعادة[وأدركت أننا سنضطر، من أجل التوصل إىل السالم، إىل إعادتها، أو 
  [....].ورأيت أيضاً كيف بدأت هذه الشهوة لألرض تتوقد لدى البعض 

لكن، أي مناطق؟ الوضع يف . عادة مناطقاملهم أنني أدركت أننا سنضطر إىل إ
الضفة الغربية وقطاع غزة معقد من الناحية الدولية، ألن هاتين املنطقتين ليستا 

هنا احلل ال بد من أن يكون مع الفلسطينيين القاطنين فيهما، ال مع . لألردن وال ملصر
، وكذلك مصر ضم الضفة لكن ذلك مل يكن جدياً [....] صحيح أن األردن . األردن أو مصر

إذاً سيكون من املمكن احملافظة يف غزة . مل تدّع يوماً ما أن غزة أرض مصرية
  .كال –واملنطقة احمليطة بها على وضعية سالم، لكن سيناء 

لكن الوضع هنا أكثر تعقيداً، ألن ]. اجلوالن[وينطبق ذلك أيضاً على الهضبة 
] السوريون[، وكانوا مساحتها أصغر، وهي أقرب إىل السكان اإلسرائيليين

إضافة إىل ذلك، تم . يستخدمونها دائماً لعمليات عسكرية ضد السكان اإلسرائيليين
أكتوبر /إنشاء مستوطنات كثيرة فيها سببت لنا مشكالت مرعبة يف تشرين األول

وهذا كله . وسيكون من الصعب النزول منها –، وكدنا نخسر احلرب بسببها ١٩٧٣
  .حرب األيام الستة أدركته بوضوح يف أثناء

  كيف أدركت مثل هذا األمر؟ ■
ألنني حدقت يف أعين أعضاء الكيبوتسات، وعرفت أننا ما أن نحتل الهضبة  □

هذا كان . وعندما تقوم املستوطنات هناك فلن يتخلوا عنها. حتى يبدأوا بأخذ األراضي
سيكون  ، وهو مصدر قوة دائم، غير أنه]١٩٤٨حرب [مصدر قوتنا يف حرب التحرير 

لكن هناك يف احلقيقة مشكلة أُخرى مع سورية، ربما ستُحل . عائقاً أمام صنع السالم
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ما دام حافظ األسد هو احلاكم هناك، فأنا ال أستطيع : إنها صعبة جداً يف املستقبل، إالّ
  .أن أرى سالماً معهم

  أألنه يكرهنا جداً؟ ■
. عامل؟ لدى القبائل، نعمماذا دهاك؟ بصورة عامة، متى كانت الكراهية هي ال □

. هتلر اعتبر اليهود قبيلة، شعر جتاهها بالكراهية. لكن ليس لدى الدول ذات السيادة
لكن لو كان لليهود دولة  .كان قبيلة] ما رآه[لذلك أجاز لنفسه فعل ما فعل، ألن 

بحسب ما أعرفه وقرأت عنه، فإن هتلر كان يكره اإليطاليين أكثر مما . الختلفت نظرته
لكن ماذا كان من شأن ذلك؛ هل أعاقه عن التحالف مع . ان يكره اإلنكليز، مثالًك

  موسوليني وحماربة تشرشل؟
 [.......]  

  ٤/١/١٩٧٧حمادثة جرت يف 
موشيه، يف آخر مرة حتدثنا فيها قلت إن هناك أمرين مل تقم حيالهما بواجبك  ■

ما . األيام الستة] حرب[يف كوزير للدفاع؛ أحدهما أنك مل تمنع احتالل هضبة اجلوالن 
  هو األمر الثاين؟

األمر الثاين، وهو يف تقديري أكثر فداحة وله انعكاسات أشد خطورة بالنسبة إىل  □
إنني . املستقبل، يكمن يف قضية املستوطنة غير القانونية التي أنشئت يف اخلليل

ر؟ أعتقد أنه ليفنغر، عيد الفصح، هل تذك] احلاخام موشيه[، "بارك"أحتدث عن فندق 
ويف رأيي، لو فعلت ذلك ألخذت احلكومة . كان علي عندها أن أهدد بتقديم استقالتي

  .برأيي، لكنني مل أفعل، وأنا نادم جداً على ذلك
 [.......]  
  
  

  ما الذي خفت منه بالضبط؟ ■
إسمع، كان هناك قضيتنا مع يغآل . ليس من الصواب القول إنني كنت خائفاً □
. سألة يجب أن نراها برمتها من خالل هذا املنظور؛ منظور يغآل ألونوهذه امل. ألون

. غوريون –كان يغآل يعتقد، وما زال، أنه كان يجب أن يكون هو اخللف الطبيعي لبن 
، على الرغم من أنه مل يكن خويقترن هذا األمر بحقيقة أنه كان يعتبر قائداً للبلما
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؛ وأقصد باملستوى نفسه الذي يمكنك أن ، يف الواقع، قائد فعلي يف أي وقتخللبلما
ال أريد هنا اخلوض يف موضوع . قائداً ويدعى فالناً) السابع(تقول إن للواء شيفع 

وهل كان ذلك جيداً أم سيئاً؟ أعتقد أن الكل يفهم اآلن، بعد وقوع " ؟خملاذا حلوا البلما"
لك إىل اليوم، ولست يغآل مل يفهم ذ. يف الواقع، ليس الكل. احلدث، أن ذلك كان جيداً

  .لكن هذا ليس مهماً اآلن. واثقاً إىل أي مدى يفهم يتسحاق رابين، مثالً، ذلك
غوريون، وفعل شتى األمور التي  –لفاً لبن خحال، كان يغآل يعتبر نفسه  يف أي

لكن اتضح له أن هذا . إىل إنكلترا للدراسة؛ ألّف كتباً سافر: أعتقد أنها ستقرّبه من ذلك
. ١٩٦٧يغآل يعاين جراء صدمة تعود إىل فترة االنتظار التي سبقت حرب  .غير كاف

لقد كان، إن مل أكن خمطئاً، يف زيارة يف اخلارج، ربما يف االحتاد السوفياتي، هل 
  تذكر؟
  .كال ■
حال، إنه، هو أو زمالؤه، يعتقد أنه لو كان يف البلد يف اللحظة  يف أي. غير مهم □

هذا يف رأيي . زير الدفاع، ولبقيت أنا خارج احلكومةاملالئمة حلصل على منصب و
إشكول لدور وزير الدفاع، ما كان ليقبل بيغآل ] أهلية[إن اجلمهور الذي شكك يف . هراء

إنني ال . ألون وزيراً للدفاع، ألن ألون مل يشترك يف الشأن األمني لدولة إسرائيل
لرغم من أنه، بحسب رأيي، ، على ا]١٩٤٨حرب [أستهين بما قام به يف حرب التحرير 

غوريون منعه من ارتكاب مزيد من  –وكان من حظنا أن بن . اءطارتكب جملة من األخ
  .األخطاء

 [.......]  
لقد كان تعييني : فكر فيهألكن، مرة أُخرى، لن أكون متواضعاً؛ سأقول ما [....]  

  .وزيراً للدفاع قبل احلرب أمراً جيداً جداً
  ن تشرح بالتفصيل ملاذا؟هل لديك استعداد أل ■
ليس : لكن أعطيك رؤوس أقالم. بالتفصيل كال، ألنني سأكتب عن ذلك بنفسي □

لقد رفض . لدي شك يف أننا كنا سننتصر يف حرب األيام الستة يف جميع األحوال
وفيما . مل يكن مصادفة] ١٩٤٨حرب [العرب أن يفهموا أن انتصارنا يف حرب التحرير 

هم، ألن من الصعب على عشرات من املاليين تقبُّل أن شعباً تعداده يتعلق بذلك أنا أفهم
] مرتبة[إذا تقبلوا ذلك فاملعنى أنهم أدنى . أقل من مليون نسمة أقوى عسكرياً منهم

  .منا، وال يوجد أحد مستعد لتقبل ذلك
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والنظرية األوسع انتشاراً كانت يف . لذا اخترعوا نظريات شتى لتبرير خساراتهم
. ظمة الفاسدة والرشاوى التي حصل عليها قادة يف اجلبهة، وما شابه ذلكشأن األن

لكن احلقيقة هي أننا انتصرنا ألننا . الرشوة خرافة، أمّا األنظمة الفاسدة فليست خرافة
شعب عصري، لديه تكنولوجيا عصرية، ويستطيع أن يحرك قوات عسكرية بسرعة إىل 

  .أي مكان، بينما هم غير قادرين على ذلك
ا إذا كانت احلرب أمّ. وبالتايل، فإننا يف حرب متحركة نتمتع بتفوق كبير عليهم

ولو كنا، ال سمح الله، خضنا ضدهم حرباً مثل احلرب . ساكنة، فليس لدينا أي أفضلية
  .لكنا خسرناها –خنادق وما شابه ذلك  –العاملية األوىل 

فالشعب املصري . ح اجلووالتفوق التكنولوجي يتمثل أيضاً، وربما أساساً، يف سال
مليون نسمة، غير قادر على توفير العدد من الطيارين الذي  ٤٠كله، البالغ تعداده نحو 

  .لنا اًلذلك أعود فأقول إن النصر كان مضمون. نستطيع نحن توفيره
لكني أعتقد أنني ساهمت مساهمة كبيرة يف أمور كثيرة، وبصورة خاصة يف 

  .[....]اجلنوبية  تغيير اخلطط يف قيادة املنطقة
[.......]  

  .عد إىل يغآل ألون وقضية اخلليلنل ■
ما بدأت قوله هو أننا يجب أن نرى كل هذه القضية من خالل منظور يغآل .أجل □

حتى اليوم؛ وهذا سيىء جداً، ] يف اخلليل[ألون، ألنه هو املسؤول عن بقاء ليفنغر 
ولو كلف نفسه آنذاك عناء التفكير يف  .ن يغآل يدرك ذلك اليومإويف رأيي، . كارثة فعالً

لكن يغآل مل . األمر لفهمه آنذاك أيضاً، ألن ليس من الصعب أن نفهم أن ليفنغر كارثة
وكوين عارضته يف هذا االستيطان الهمجي . يهتم بليفنغر، وإنما اهتم بموشيه دايان

] رليفنغ[فقد كانت معارضتي كافية كي يبذل كل ما يستطيع من أجل أن يبقى 
  .وجماعته هناك

  ملاذا يشكل ذلك كارثة؟ ■
لن يكون ذلك . التي لدينا مع الدول العربية سنحلها يف النهاية نظر، املشكالتاُ □

. هناك فرصة حقيقية ألن ترغب مصر يف سالم معنا. سهالً، وسيستغرق أعواماً كثيرة
مصر، فإنه تخلى  عندما طرد السادات السوفيات من. وسأقول اآلن أمراً مفاجئاً للغاية

لكن بعد ذلك بعام : ولربما تسألني. بذلك عن نية مصر يف تصفية الكيان الصهيوين
، ١٩٧٣قول لك إنه مل يقصد، يف سنة أشن حرباً ضد إسرائيل، أليس كذلك؟ عندها 
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وباملناسبة، فإن البرامج اإلذاعية والصحف املصرية مل تستخدم  –تدميرنا، إبادتنا 
مل يكن السادات ليطرد . ١٩٧٢ملا كانت عليه احلال حتى سنة  هذه اللغة، خالفاً

  .الروس لو فكر يف أن إبادة إسرائيل تتصدر سلم أولوياته
لقد رُبيتم على االعتقاد أنهم أغبياء، لكن هذا غير . نظر، العرب ليسوا بأغبياءاُ

للعامل، قائداً جدياً للغاية، وكان لديه تصور متطور ] عبد الناصر[كان ناصر . صحيح
والسادات ليس أقل منه جدّية، على الرغم من أن . وللعامل العربي، ولإلنسان العربي

عندما قرر هذا األخير ]. عبد الناصر[حتليل السادات يختلف جداً عن حتليل ناصر 
لكنه كان يريد . السير يف ركاب السوفيات، كان يفهم داللة ذلك، ويفهم خماطره أيضاً

رء يف عامل اليوم مضطر إىل أن يكون لديه نصير، قوة عظمى لديها القناة، وفهم أن امل
  .سالح ذري

يف البداية لعب . بعد أن نُشرت قصة مفاعل ديمونا، أصبح قراره هذا أشد حزماً
 مبكرة، لةومن املؤسف أنهم أوقفوا لعبته هذه يف مرح. لعبة الصواريخ لفترة قصيرة

لكن . ذه األثناء سيوظف فيها ماًال ووقتاًىل شيء، وكان يف هإألنها ما كانت لتفضي 
سبّب حالة ذعر، " الصغير) "١٩٦٤حتى سنة " الشين بيت"هرئيل، رئيس جهاز (إيسر 

أنه إذا كان يريد إنزال ضربة ] عبد الناصر[يف أي حال، لقد فهم . وتم وقف املسألة
الوقت، وكان لقد كان السادات بجانبه طوال . قوية بنا، فإنه بحاجة إىل دعم سوفياتي

؛ وإالّ فماذا تعتقد؟ أنه استيقظ ذات يوم بمزاج ]عبد الناصر[يعلم ما يعلمه ناصر 
؟ هل هو بهذا الغباء؟ كال، كان يدرك "اليوم سأطرد الروس من هنا: "سيىء وقرر

ما هو مقدم عليه، وفهم أنه بذلك يتنازل عن حلم توجيه ضربة عسكرية ] مغزى[
  .قاصمة إلينا

سنعيش : هنا أشبه بالصليبيينأننا ن يميل إىل تبني نظرية فحواها أعتقد أنه اآل
هنا على حرابنا، سنتلقى دعماً من اخلارج، وبين حين وآخر سيكون ثمة موجات 

سيصاب  –وأنا أحتدث عن مدى زمني يتجاوز املئة عام  –لكن مع الوقت . هجرة
  .لتكفل بهماليهود بالضعف، سيفقدون العزم، وعندئذ سيكون يف اإلمكان ا

بادتهم يف احلرب، وإنما اندجموا إباملناسبة، هل تعرف أن معظم الصليبيين مل تتم 
يف املسلمين؟ إذهب إىل الناصرة، إىل اجلليل، فسترى هناك عرباً ذوي شعر أشقر 

  من أين حتسبهم جاؤوا؟. وعيون زرق
نا أحتدث وأ. مشكالتنا مع الدول العربية –كما آمل وأعتقد  –يف أي حال، سنحل 

لكن مشكلتنا [....] هنا عنها جميعًا ما عدا األردن، الذي تختلف املشكلة معه نوعاً ما 
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إن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين ال يمكن حله عن . مع الفلسطينيين خمتلفة تماماً
معنى ذلك أننا سنضطر، يف النهاية، إىل تقسيم البلد بطريقة ما، . طريق تقسيمنا للبلد

قال رابين مرة، إن مل أكن خمطئاً، أنه على استعداد للسفر . ذا جمرد جزء من احلللكن ه
هذه طريقة سطحية جداً لتناول مشكلة معقدة إىل هذا . إىل غوش عتسيون بتأشيرة سفر

  .احلد؛ ذلك بأن املسألة ليست مسألة تأشيرة
  إذاً ما هي املسألة؟ ■
بعد حرب األيام . األمر معقد جداًاملسألة هي العيش سوية مع الفلسطينيين، و □

لكن هذا ال يعدو كونه ". اجلسور املفتوحة"الستة، اتخذت قراراً بشأن ما سمي فيما بعد 
هل : هناك يف البلد اشتغال مكثف وبشكل مبالغ فيه بمسألة. إجراء؛ إنه ليس حالً

أن  الفلسطينيون شعب أم ال؟ أعتقد أنهم شعب، لكني ال أعتقد أن هذا هو ما يجب
أنهم سكان عددهم كثير جداً؛ يساوي نصف عدد حقاً هو ما يجب أن يشغلنا . يشغلنا

لكن إذا طرحت املواطنين العرب من . لعلني أبالغ يف ذلك قليالً .سكان إسرائيل تقريباً
هؤالء السكان ال يريدون . عدد سكان دولة إسرائيل، وجدتني غير مبالغ على اإلطالق

 يريدون عمالً فقط؛ هذان األمران مهمان جداً، لكنهما غير جسوراً مفتوحة فقط، وال
ففي زمن االنتداب البريطاين، كان لدينا جسور مفتوحة، كما كان لدينا عمل . كافيين

  .يف معظم األحيان، غير أن هذا مل يكن كافياً لنا
اآلن، عليك أن تذكر أن كثيرين من الفلسطينيين ينظرون إلينا أننا لصوص سرقوا 

إن لديهم ما يكفي من . حتى غير الالجئين منهم يرون األمر هكذا. هم وطردوهمأرض
ال تفهم من ذلك أنني أرى األمر على هذا . احلقائق املوضوعية، التاريخية، لتبرير ذلك
  .النحو، لكن املهم أنهم هم ينظرون إليه هكذا

فعلناه يف حرب  تكرار ما: ليفنغر يدرك هذا، وحله بسيط جداً. هنا أعود إىل ليفنغر
، لكن على نطاق أوسع، أوسع كثيراً، وبتخطيط مسبق، وطردهم ]١٩٤٨حرب [التحرير 

  .إىل ما وراء نهر األردن] طرد الفلسطينيين[
 أيضاً أدىل بآراء كهذه، وآمل جداً بأالّ) شارون(باملناسبة، يقولون يل إن إريك 

سألته عن ذلك فأوضح يل أنه  .آمل بأن يكونوا مل يفهموا ما قاله. يكون هذا صحيحاً
فعالً يؤيد قيام دولة فلسطينية يف األردن، وال يهمه ما إذا أتى ياسر عرفات أو شخص 

ال يعني أنه يؤيد طرد  كلكن ذل. على شاكلته، رئيساً للحكومة أو ملكاً هناك
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الفلسطينيين من الضفة وغزة إىل األردن، بيد أنني ال أعرف إن كان قال يل ذلك ألنه 
  .أو ألنه يؤمن بذلك فعالً عرف رأيي يف املوضوع،ي

الحظ جميع اآليات . يف أي حال، األمر واضح لدى ليفنغر؛ إنه يريد الطرد
باملناسبة، إن نسل إبراهيم ." لنسلك أعطي هذه األرض: "التي يقتبسها] التوراتية[

  .يعني العرب أيضاً، بحسب تراثنا، لكنه طبعاً ال يقصدهم
نغر أنه إذا دعا عالنية إىل الطرد فلن يحظى بتأييد جدي، حتى بين اآلن، يعلم ليف

ذلك بأنه ال يوجد، حتى يف غوش إيمونيم، . اجلمهور الذي يتماثل معه عاطفياً وروحياً
لهذا السبب جتده يصرخ . عتنظيم جدي يؤيد الترانسفير، الذي يعني الطرد يف الواق

ه ال يمكن أن يكون ثمة تعايش يف اخلليل لكني أقول لك إن. نه يؤيد التعايشأقائالً 
  .كالذي يتحدث عنه، فهذا حمال

 [.......]  
  هل أنت ضد غوش إيمونيم؟ ■
أبو "وصفني مرة بـ) وزير التعليم، من زعماء مباي(زملان أران . إنني ضد النتش □
لقد حسب أن هذا الوصف مذمة، . ؛ وكان هذا لصاً عربياً شهيراً يف عهد االنتداب"جلدة

إن أران مل يكن، يف حقيقة األمر، على  إالّ. لكني ضحكت ألن هذا الوصف حتديداً نفعني
انتهت أيام دونم هنا وعنزة  ١٩٤٨يف : غوريون –بن ] قول[لقد اتفقت دائماً مع . حق

  .هناك؛ احلكومة هي من يجب أن يقرر وينفذ، فلهذا انتُخبت
على هذا النحو كانت يف قضية غوريون  –املرة الوحيدة التي مل يتصرف فيها بن 

ضد قرية يف الضفة، قُتل  ١٩٥٣سنة  ١٠١عملية انتقامية قامت بها الوحدة (قبية 
، إذ رفض أن يعترف بأن اجليش اإلسرائيلي قام بها، وزعم أن )مدنياً ٧٠فيها أكثر من 

من [احلقيقة هي أن أحداً مل يخطط لقتل أعداد كهذه . ميليشيا من سكان املنطقة نفذتها
، لكني أعتقد أن )١٠١شارون، قائد الوحدة (إنني مل أصدق كل ما رواه إريك ]. الناس

إريك أيضاً، عندما خرج من هناك، مل يعرف كم شخصاً قتلوا، وبالتأكيد مل يعرف أنه 
على األقل هذا  –فيما بعد  مل يعلم بذلك إالّ . هذا العدد من النساء واألطفال هناك كان

  .نه صادق يف هذه املسألةويبدو أ. ما يقوله
مل يكن هذا ]. عدد القتلى[غوريون، يف أي حال، ذهل عندما عرف العدد  –بن 

باملناسبة، بعد قبية غيّر ]. ارتكبوا اجملزرة[قصده، ولذا قال إن سكاناً من املنطقة 
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ضد أهداف  السياسة االنتقامية كلها، وقال لنا، للجيش، إن االنتقام لن يكون إالّ
  . ال ضد مدنيين عسكرية،

 [.......].  
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