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  إسرائيليات

  هليفي، إفرايم مع مقابلة
  ن القومي سابقاً،األم جملس رئيس

  ورئيس املوساد سابقاً 

 لقـد خـدمـت يف املوســــــــــــاد أربعين عـامـاً تقريبـاً، وترأســــــــــتـه نحو أربعة ، هليفي إفرايم
األخيرة رئيســــاً جمللس األمن القومي ومســــتشــــاراً اســــتراتيجياً  أعوام، وعملت يف الســــنة

 لرئيس احلكومة. ملاذا قررت إنهاء سيرتك العملية يف خدمة الدولة؟ ملاذا استقلت؟

  اســـتقلت ألنني فكرت يف أنه ليس من الصـــواب أن تعمل يف وظيفة ال تســـتطيع القيام
يذ تني من القيام كما يجب بتنفبها على النحو السليم. استقلت بسبب نشوء أوضاع منع

  .املهمات التي أوكلها إيلّ رئيس احلكومة
 شــــــــــــارون وثق بــك، وأنــت وثقــت بــه. ويف فترة . كنــت مقربــاً جــداً من رئيس احلكومــة

  عملتما بانسجام وبتعاون وثيق. ماذا جرى؟ 2003 -	2001
 .ر أنا أقد يهمني تأكيد أنني مل أســــــــــتقل بســــــــــبب خالفات يف الرأي مع رئيس احلكومة

 . . إنه إنســان ذو رؤية اســتراتيجية وذو جتربة، والعمل معه ممتع جداً أريئيل شــارون جداً
شـــــارون إنســـــان يجيد اإلصـــــغاء، إنســـــان جاد، إنســـــان ال يســـــتخف بالتفصـــــيالت. وهو ال 
. إنه يقدر تقديم تقارير صادقة ودقيقة، وهو نفسه  يتصرف بتعالٍ، وينصت للنقد أيضاً

لتوجيهات التي يعطيها. لكن شــــــــــيئاً ما حدث يف األشــــــــــهر التســــــــــعة واضــــــــــح للغاية يف ا
  .2002املنصرمة. ال تفسير لديّ ملا جرى. شيء ما تغير منذ أواخر سنة 

  لعل ما تغير هو أن احملامي دوف فايسغالس سيطر على ديوان شارون. فايسغالس
رة شــــارون. مل يحيّدك فحســــب، بل ســــيطر أيضــــاً ســــيطرة مطلقة على كل أعمال طاقم إدا

  (....). وهو، بمعنى معين، حوّل رئيس احلكومة إىل شخص معزول
  ال أريد التطرق إىل مســـــــــائل شـــــــــخصـــــــــية. ويمكنني أن أقول لك إنني أتفق باملطلق مع

االســـــتراتيجيا األســـــاســـــية لرئيس احلكومة شـــــارون. وأعتقد أن هذه االســـــتراتيجيا أعطت 
ى خطاب الرئيس بوش. لكن نشـــــأ يف ، حت2002ثماراً تثير اإلعجاب حتى صـــــيف ســـــنة 

الســـــــــــنة األخيرة وضـــــــــــع حُجب فيه عن رئيس احلكومة جزء من اخليارات التي يجب أن 
تكون يف تصـــرفه. نشـــأ وضـــع ال يمكّن من اتخاذ قرارات بصـــورة منظمة. جتري أمور ال 

  .أعرف تفسيرها
                                                            

  :أجرى املقابلة آري شفيط.2/9/2003(النسخة اإللكترونية)،  "هآرتس" املصدر .  
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 قراراتهل تعني أن على مواطني إســـــــــــرائيل أن يكونوا قلقين بســـــــــــبب طريقة اتخاذ ال 
  اليوم يف إدارة شارون؟

 أعتقد، يف الوضــــــع الراهن، أن تشــــــكيلة القدرات القائمة يف املؤســــــســــــة الســــــياســــــية		- 
األمنية إلســرائيل ال تصــل إىل رئيس احلكومة بصــورة فضــلى. ومل يكن الوضــع على هذا 
النحو يف األعوام اخلمســة عشــر التي عرفت فيها ديوان رئيس احلكومة. وإذا ســألتني ما 
الذي يقلقني اليوم أكثر من غيره، أقول إنه طريقة اتخاذ القرارات بشـــــــــــأن موضـــــــــــوعات 

  .مصيرية. هناك اليوم يف البلد خفة ال حتُتمل يف اتخاذ قرارات مصيرية
  لننتقل إىل اجلوهر. إذا مل أكن خمطئاً فإن ما يزعجك يف الســـــــــــياســـــــــــة احلالية إلدارة

  خريطة الطرق أخطاراً كبيرة. ما هي؟ شارون هو تبني خريطة الطرق. أنت ترى يف
  ًخريطة الطرق ليســـــت خريطة طرق. إنها خطة لتســـــوية مفروضـــــة. إنها ترســـــم مســـــارا

واضــــحاً يؤدي إىل تســــوية مفروضــــة. وال أعتقد أن تســــوية من هذا النوع يمكن أن تكون 
. ويعلّم التاريخ أن كل تســــــوية  جيدة إلســــــرائيل. وهي ليســــــت جيدة للفلســــــطينيين أيضــــــاً
مفروضة هي تسوية موقتة. لذلك أنا أؤمن بأن مستقبلنا هنا يف املنطقة يجب أن يكون 
قــــائمــــاً على أســـــــــــــــاس أننــــا يف نهــــايــــة املطــــاف ســـــــــــنتعلم أن نعيش ســـــــــــويــــاً مع العرب 
والفلسطينيين. وهذا األمر كما أرى يف متناول اليد، لكن ال يمكن حتقيقه بواسطة سالم 

ميركيين أيضـــــــــاً مصـــــــــلحة يف مثل هذا الســـــــــالم أميركي مفروض. ويف رأيي أن ليس لأل
  .األميركي؛ إذ إنه يضع على كاهل الواليات املتحدة مسؤولية ال تستطيع حتملها

  لديك أيضــــاً اعتراضــــات حمددة على مضــــمون خريطة الطرق. أنت لســــت معجباً ببنية
  املسار الذي تنشئه؟

 قابل ين وتلقت يف املصـــــحيح. يف اتفاق أوســـــلو اعترفت إســـــرائيل بحقوق الفلســـــطيني
موافقتهم على عــــدم الســـــــــــعي لتحقيق أهــــدافهم بــــالقوة. وعلى امتــــداد العمليــــة، اعترف 
. وخريطة  الفلســـــــــــطينيون بوجودنا فقط، يف حين أننا نعترف بحقوقهم. وهذا كان خطأً
الطرق تكرر هذا اخلطأ. فهي تطالب إسرائيل بنقل أرصدة استراتيجية إىل الفلسطينيين، 

قاه إســـــــرائيل يف املقابل هو حرب على اإلرهاب وحرب أُخرى على اإلرهاب. وكل ما تتل
وهذا ليس جيداً بما فيه الكفاية. بل إنه خطر، ومن شــــــأنه أن يقودنا يف نهاية األمر إىل 

، من دون أن يعترف الفلســــــــطينيون بحق 67وضــــــــع جند فيه أنفســــــــنا بالقرب من حدود 
  .عن حق العودة إسرائيل يف الوجود، ومن دون أن يتنازلوا

 هل كنت لتطالب بوضع مسألة حق العودة على طاولة املفاوضات منذ اآلن؟  
  من الصـــــــــــحيح أالّ يتنازل الفلســـــــــــطينيون اآلن عن حق العودة. لكنني أقول إنه . قطعاً

مثلما يطالب الفلســــــــطينيون بأن يعرفوا ما هو الضــــــــوء يف نهاية نفقهم، كذلك علينا أن 
نطالب بأن نعرف ماذا ســـــــــــيكون الضـــــــــــوء يف نهاية نفقنا. وإذا كان ما يطالبون به هو 
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ب بالتنازل عن حق العودة. وفضــــــالً عن ذلك، فإن ما ، علينا أن نطال67دولة يف حدود 
يجب أن نطالب به هو اعتراف الفلســـطينيين بشـــرعية الصـــهيونية؛ ال بواقع الصـــهيونية، 
وإنما بشــرعيتها. ومثلما نواجه االعتراف بأن دولة فلســطينية هي شــرعية، كذلك عليهم 

راف أن يتم بالتلميح، أن يعترفوا بأن املشــــــــروع الصــــــــهيوين شــــــــرعي. ال يمكن لهذا االعت
. هناك أمور يمكن أن يكون الغموض فيها  وإنما يجب أن يكون واضــــــــحاً وضــــــــوحاً تاماً
خالّقــاً، لكن الغموض يف النقــاط احلــاســـــــــــمــة مــدمّر. إنــه يزرع بــذور البليــة املســـــــــــتقبليــة. 
وهكذا، بحســـــب رأيي يف هذا األمر، علينا أن نقول أشـــــياء واضـــــحة وحمســـــومة. علينا أن 

الفلسطينيين على اعتراف صريح بشرعية الصهيونية. وإذ حصلنا على مثل نحصل من 
  .هذه الشرعية، فإن كل مسألة حدود الصهيونية تغدو مسألة أبسط جداً

  هل حاولت أن تترجم اجتاه التفكير هذا إىل اقتراح ملموس؟ هل عرضت على شارون
  بديالً من خريطة الطرق؟

 خطي خريطــــــة الطرق. يف احلقيقــــــة، مل يكن أنــــــا على اقتنــــــاع بــــــأنــــــه كــــــان يمكن ت
األميركيون أيضـــــــــــــاً يريــدونهــا. وهم اجنروا إىل تبنيهــا فقط ألن إســـــــــــرائيــل مل تقــدم لهم 
اقتراحاً بديالً. مل تقم إســـــرائيل بمبادرة من شـــــأنها أن حتدد هي جدول األعمال وترســـــم 

إغراء التقدم مســـــــاراً أصـــــــح. وأعتقد أن اخلطأ اإلســـــــرائيلي األســـــــاســـــــي هو أننا وقعنا يف 
بحسـب أسـلوب سـجق السـالمي: يف حلظة ما نقتطع شـريحة صـغيرة من سـجق السـالمي، 
وال نتلقى يف مقابلها أي مقابل حقيقي. وأنا، بدالً من ذلك، كنت ألضـــع نصـــف الســـجق، 
. كنــت ألعرض أكثر وأطــالــب  على األقــل، على املــائــدة وأطلــب يف املقــابــل ســـــــــــعراً عــاليــاً

  .بأكثر
  جلية. هل كنت لتعرض منذ اآلن إخالء جزء من املســـــــــــتوطنات يف قل يل بصـــــــــــورة

  مقابل االعتراف بشرعية الصهيونية؟
  ألن كل من يف رأســــــــــــه عينان يدرك أننا لن نبقى يف قطاع غزة، وألن إخالء القطاع

خطوة درامية ومؤملة، كنت ألعرض أن نترك القطاع كله، مع كل ما يعنيه ذلك. وكنت 
  .بمسار ذي فحوى ينطوي على االعتراف بالصهيونيةألطالب يف املقابل 

  إذاً، فإن ما تقترحه بديالً من خريطة الطرق هو إخالء كامل لقطاع غزة، بما يف ذلك
تفكيك املســـــــــــتوطنات، يف مقابل بداية اعتراف بحقنا يف الوجود وبداية تنازل عن حق 

  العودة؟
  تماماً عن االعتراف بالوجود. صـــــــــــحيح؛ ذلك بأن االعتراف بحق الوجود أمر يختلف

وحق العودة الفلســـــــــــطيني ينفي هـــذا احلق يف الوجود. إن حق العودة أخطر من العودة 
ذاتها. كان هناك يف املاضـــــي أفكار بشـــــأن إعادة بضـــــعة آالف على أســـــاس إنســـــاين. ال 
أريد الدخول يف هذا، وآمل بأالّ يحدث ذلك. منذ اليوم، امليزان الديموغرايف حســــــــــــاس. 

من الواضح أن القيام بإيماءة إنسانية شيء، واالعتراف بهذا احلق شيء آخر أخطر  لكن
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. إن معنى ذلــك هو االعتراف بــأن ألربعــة ماليين فلســـــــــــطيني احلق يف اجمليء إىل  كثيراً
هنـــــا. وحتى إذا مل تـــــأتِ األغلبيـــــة الســــــــــــــــاحقـــــة من هـــــذه املاليين، كمـــــا تزعم القيـــــادة 

سينقل إىل الفلسطينيين حق امللكية األساسي للبلد،  الفلسطينية، فإن جمرد إعطاء احلق
وســينتج منه نزع الشــرعية عن إســرائيل. من واجبنا أن نفهم ما يلي: إن حق العودة هو، 

  .يف حقيقة األمر، عدم حق إسرائيل يف الوجود
 إن ما تقوله، يف الواقع، هو أن ملســـــألة مفهوم احلق أهمية اســـــتراتيجية		ســـــياســـــية  -

  .األمر حقيقي ووجودي، وهو ليس فكرة جمردةعليا. هذا 
  صـــــــــــحيح. طوال العقد األخير كله، اعترف الفلســـــــــــطينيون بوجودنا يف حين اعترفنا

نحن بحقوقهم. وقد أخطأنا يف ذلك. أخطأنا يف االعتقاد أن الوجود أهم. لقد أنشــــــــــــأنا 
، يف حين هممســاراً كلما تقدمنا فيه تقدم الفلســطينيون يف حتقيق احلقوق التي منحت ل

نتقلص نحن يف الواقع الذي حتت ســـــــــــيطرتنا. اآلن يجب تغيير ذلك. وأنا أعتقد أنه إذا 
وضعنا مطالبتنا باالعتراف بحقوقنا يف مركز املفاوضات سيتم القبول بها يف نهاية 
املطاف. ذلك ســـيســـتغرق زمناً، ولن يحدث بين عشـــية وضـــحاها، لكن يف النهاية ســـيتم 

  .القبول به
ميرون بنفنيســــتي بالذات يف شــــأن الدولة ثنائية القومية هي التي عززت  إن أقوال

موقفي هذا. واضـــــــــح يل اليوم أننا بحاجة إىل أن نقول بوضـــــــــوح، ال أمام الفلســـــــــطينيين 
فقط بل أمام مواطني إســــرائيل أيضــــاً، إننا لســــنا هنا بســــبب خطأ جمموعة من احلاملين 

هنــا البيض وهم املواطنون. نحن  يف بــازل. ثمــة حــاجــة إىل قول واضـــــــــــح إننــا لســـــــــــنــا
املواطنون األصـــــــــــليون هنا. نحن مواطنون ال أقل من الفلســـــــــــطينيين، وحتى أكثر منهم 

  .بحسب رأيي
إن التنازل يف هذا الشـــــــأن ممنوع. هذه هي النواة الصـــــــلبة التي لن يكون لنا وجود 

ليس هنــا من دونهــا. وألن هــدفنــا األســـــــــــمى هو تعريف دولــة إســـــــــــرائيــل كــدولــة دائمــة و
كظاهرة صــــــــــليبية عابرة، يجب أن نقول هنا أشــــــــــياء واضــــــــــحة. علينا أن نقول ما يقوله 
جمهورنا. إن من حقنا أن نكون شــــــــــعباً حراً يف أرضــــــــــنا، أرض صــــــــــهيون القدس. وعلى 
الفلســـــــــــطينيين أن يعترفوا بذلك. وما داموا مل يعترفوا بهذا احلق فإن كل تســـــــــــوية معهم 

  .تسوية موقتة
 قصيراً أساسياً خطراً حدث يف إسرائيل يف نصف السنة األخيرة؟هل [تعتقد] أن ت  
  أعتقد أن يل فهماً معيناً يف الســــــــــياســــــــــة. خمســــــــــة رؤســــــــــاء حكومة، ذوو وجهات نظر

خمتلفة، أبدوا ثقتهم بفهمي. وأنا أقول لك إنني ال أفهم ما يجري هنا يف الفترة األخيرة. 
  .إنني حقاً ال أفهم

  دخلت، من دون تفكير، نفقاً من شـــــــــأنه أن يؤدي بها إىل مكان هل ترى أن إســـــــــرائيل
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  خطر جداً؟
  أعتقد نعم. نعم. ربما يقول رئيس احلكومة لنفســـه إن من األفضـــل عدم التخاصـــم مع

األميركيين اآلن، ويمكن التخاصــــم معهم دائماً بعد ذلك، لكن هذا ســــراب. هذا وهم؛ ألنه 
ـــــــــــــــــــــــــ ال نريد أن نواصــل اللعب، إقلبوا كلما تقدمنا يف العملية تقلصــت قدرتنا  على القول ـ

الطــاولــة. ومع كــل االحترام للودّ بين جورج [بوش] وأريئيــل [شــــــــــــارون]، فــإن هــذا الود 
يقيــد أريئيــل، ال جورج. إذا اتصــــــــــــل جورج هــاتفيــاً يف اللحظــة األخيرة وقــال إســـــــــــمع يــا 

. ســـــــــــنجــد أريئيــل، هــذا مــا أمكننــا حتقيقــه، وقِّعْ وانــهِ األمر، فــإن الرفض ل ن يكون ممكنــاً
  .أنفسنا يف وضع صعب للغاية

 إذاً أنت حذر أكثر من شارون؟ أنت ترى أخطاراً ال يراها؟  
  يمكن أن أكون على خطــأ. ليس لــديّ احتكــار للحكمــة. لكن اخلطر ليس فيمــا إذا كنــت

على حق أو على خطـأ. اخلطر هو يف أننـا دخلنـا هـذه العمليـة من دون نقـاش جـدي. من 
  .فكير معمّق. اتخذنا قرارات بعيدة األثر للغاية بطريقة الهواة تماماًدون ت
  .فلنعد حلظة إىل الصــــــــــورة الكبيرة. لنفترض أن الفلســــــــــطينيين قبلوا بما تطلبه منهم

  ماذا يحدث آنذاك؟ ماذا سيحدث يف نهاية الطريق؟
 ــــــــــــــــــ انية ، مع اإلبقاء على كتل اســـــــتيط67		ســـــــنوافق على دولة فلســـــــطينية يف حدود الـ

[تابعة إلســـــــــــرائيل]. لكننا لن نفعل ذلك من دون االعتراف بحقنا يف القدس وإعطائنا 
ســــيطرة فعلية على احلوض املقدس. من دون مثل هذه الســــيطرة ال ســــيطرة لنا على هذا 
املكان. حينها يُنظَر إلينا فعالً كمســـــــــــتوطنين غرباء، كزرع غريب، كدولة اســـــــــــتعمارية 

  .عابرة
 ية دائمة من هذا النوع ممكنة؟ هل يمكن التوصـــــــــــل إليها خالل هل تعتقد أن تســـــــــــو

  أعوام؟
  أعتقد أن الذهاب إىل تســـوية دائمة حمظور اليوم. مل تنضـــج األوضـــاع لذلك، ومل تهيأ

القلوب، ونســـــــــــبة الكراهية بين الشـــــــــــعبين مرتفعة للغاية. وعليه، من يذهب إىل تســـــــــــوية 
  .رب. وهو لن يجلب السالم وإنما سيبعدهدائمة يف الوضع احلايل من شأنه أن يقرّب احل

  بهذا املعنى أنت مع شـــــارون. أنت أيضـــــاً تقف يف الواقع إىل جانب تســـــويات مرحلية
  .طويلة األمد

  فشـــــــل إيهود براك يف كامب ديفيد مل يكن من قبيل املصـــــــادفة: التســـــــوية الدائمة غير
موثوق به ومســــؤول، يمكن ممكنة. ولذلك يجب أن يكون هدفنا إيجاد شــــريك فلســــطيني، 

التوصـــــــــل معه إىل وضـــــــــع من التعايش، وإىل بناء متدرج للثقة، وإىل تســـــــــويات مرحلية 
طويلة األمد. ال أرى طريقاً آخر. ويف هذا املوضـــــــــــوع املركزي فإن رئيس احلكومة على 

  .حق
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 وعرفات، هل أنت على استعداد ألن تقبله شريكاً يف عملية سياسية متجددة ما؟  
  ،وال بأي شـــــــكل من األشـــــــكال. عرفات هو الشـــــــخصـــــــية األكثر ســـــــلبية يف الشـــــــرق كال

األوســـط. إنه شـــخص يرفع لواء العنف والكذب واخلداع. لقد التقيت قادة عرباً، ويمكنني 
أن أقول لك إن ما يقولونه عنه يجعل مما نقوله نحن عنه ال شـــيء. ليس من زعيم عربي 

  .وائه. ليس هناك شخص أخطر منهإالّ واكتوى بخياناته، وبأكاذيبه، وبأه
  قمتَ بدور رئيســـــــي يف اإلفراج عن الشـــــــيخ أحمد ياســـــــين. عرفات أخطر من ياســـــــين؟

  رجال أبو عمار أخطر من حماس؟
  وألن احلديث يدور عن خُمْس نشـيط . حماس تشـكل خُمس اجملتمع الفلسـطيني تقريباً

من يفكر يف أنه يمكنه ومعبأ وواعٍ، فإن ثقل حماس الســـــــــــياســـــــــــي أكبر. وعليه فإن كل 
ببساطة أن يتجاهل هذه الشريحة املركزية من اجملتمع الفلسطيني هو ببساطة خمطئ. 
وكــــذلــــك يخطئ من يفكر يف أن حمــــاس ســـــــــــتتبخر يومــــاً مــــا. أبو مــــازن لن يقتــــل آالف 
الفلســــــطينيين كي ينتصــــــر على احلركات اإلســــــالمية. لذلك أرى أن اســــــتراتيجيا مواجهة 

ضــــــرب بُعدها اإلرهابي إىل أقصــــــى حد، مع إرســــــال إشــــــارات إىل حماس يجب أن تكون 
القيادة الســــياســــية والدينية بأنه إذا اعتدلت ودخلت النســــيج املؤســــســــي الفلســــطيني، لن 
. وأعتقد أن ال مناص يف نهاية األمر من أن تصــــــــــبح حماس  نرى يف ذلك تطوراً ســــــــــلبياً

حدث ذلك. ســــــــــتقل قدرتها  شــــــــــريكاً يف الســــــــــلطة الفلســــــــــطينية. أعتقد أنها ســــــــــتروَّض إذا
  .التدميرية

 هل تؤمن بإجراء حمادثات أيضاً مع عناصر إسالمية أُخرى يف الشرق األوسط؟  
  إذا كنت تتحدث عن األســــــاســــــيات، فإين ال أعتقد أن الصــــــراع بين اليهودية واإلســــــالم

قابل للحل. ال يمكن أن حتدث مصـــــــاحلة بين هاتين الفكرتين الشـــــــموليتين. لكنني أرى، 
فعالً، فرصة للتوصل إىل نوع من الهدنة التاريخية. ليس هذه الهدنة احلالية، الصغيرة، 

عام. لذلك أنا أؤيد  300الم واملســـــــــــيحية والصـــــــــــامدة منذ وإنما هدنة كالتي بين اإلســـــــــــ
جميع أنواع احملاوالت للحوار الديني والالهوتي مع قادة دينيين مســـــــــــلمين. أعتقد أن 
لنا مصــــلحة يف التحادث مع حكماء األزهر. وســــيكون من الصــــواب أن نحاول التوصــــل 

  .إىل هدنة مع اإلسالم تدوم مئة عام
 ت تؤيد إطالق عدد كثير من األســـرى. هل كنت لتطلق [مروان] إذا مل أكن على خطأ، أن

  البرغوثي أيضاً؟ هل كنت لتطلق أيضاً أشخاصاً أيديهم ملطخة بالدماء؟
  دم على اليـــــدين ليس قيمـــــة يهوديـــــة. ليس جزءاً من التقـــــاليـــــد اليهوديـــــة والثقـــــافـــــة

كان الهدف أن  اليهودية. ولذلك يجب أن يكون الســـــــــــؤال الذي يوجهنا هو: ما هدفنا؟ إذا
يصـــــــــبح لدينا شـــــــــريك موثوق به وقوي يتخذ قرارات مؤملة، يجب أن نســـــــــاعده. يجب أن 
نمكنه من إيجاد كتلة حرجة. ومن أجل ذلك ينبغي لنا أن نطلق أيضاً أشخاصاً تلطخت 
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أيـــديهم بـــدمـــاء [يهوديـــة]، ويجـــب إطالق البرغوثي. لن أدخـــل يف اجلـــانـــب القـــانوين من 
ن أن يســـــــــــــاعــد كثيراً اخلط املعتــدل الــذي ينتهجــه أبو مــازن قضـــــــــــيتــه، لكن إطالقــه يمك

ودحالن. ويمكن للبرغوثي أن يكون جزءاً من حتالف فلســطيني براغماتي يمكننا العمل 
  .معه. ويمكن إلطالقه أن يغير مزاج الشارع الفلسطيني

 أنت تبلبلني. أنت ال تمكنني من تصنيفك. هل أنت من الصقور أم من احلمائم؟  
  إنســـــان يبحث عن الصـــــدع يف التاريخ. وأؤمن بأن مهمتي هي إيجاد هذا الصـــــدع أنا

والدخول عبره ألفجر الصـــــــــــخر. وبمعنى معين كان أوســـــــــــلو نوعاً من هذا الصــــــــــــدع يف 
التاريخ، واتفاق الســــالم مع األردن كان بالتأكيد صــــدعاً يف التاريخ. وأؤمن بأنه يوجد 

نحاول تغيير وضــــعنا بصــــورة حاســــمة. اليوم أيضــــاً صــــدوع يمكن أن ندخل عبرها كي 
وأؤمن بأنه يجب البحث باســـــتمرار عن إمكانات جديدة تبدو غير منظورة، والطموح إىل 
إبقـــاء أكبر عـــدد ممكن من الكرات يف الهواء، إذ ال يمكنـــك أن تكون على يقين. هـــذا أمر 

 من داخل تتعلمه جيداً يف االســـــــــتخبارات: ال يمكن أن تكون على يقين. كل قرار هو قرار
  .عدم اليقين

  عندما أســمع ما تقوله ال يمكنني إالّ أن أفكر يف أنك النقيض الكامل إليهود براك. هو
بوضـــــــــــوح قنفذ يختزل كل شـــــــــــيء لديه يف حقيقة واحدة حاســـــــــــمة، يف حين أنك ثعلب 

  (....). يحاول طوال الوقت أن يفتح املزيد واملزيد من اإلمكانات
 هو من كان صحيح. أنا من أقارب يشعي . اهو برلين، وبرلين مل يكن قنفذاً؛ كان ثعلباً

يقول دائمـــاً: إفرايم، إحرص على أن يكون لـــديـــك دائمـــاً كرات كثيرة يف الهواء. وأعتقـــد 
أيضاً أن االستعجال يف اتخاذ القرارات ممنوع. العجلة من الشيطان. تعلمت يف املوساد 

م صــــــــلة بشــــــــخص ما وتنتظر. تتحدث من عمل االســــــــتخبارات هو االنتظار. تقي %90أن 
. ويف نهـــايـــة األمر، تـــأتي اللحظـــة التي يجـــب أن  وتتحـــدث معـــه وتنتظر. وتنتظر جمـــدداً
تضــــــــرب فيها، لكن اجلزء األســــــــاســــــــي من عملك هو االنتظار. إن التقليص املتدرج لعدم 

  .اليقين هو من خالل االنتظار. وهكذا األمر يف السياسة، ويف احلياة أيضاً
 العمليـــة األميركيـــة يف العراق تواجـــه مشـــــــــــكالت. أتعتقـــد أن هـــذه املغـــامرة  يبـــدو أن

  املروعة ستنجح يف نهاية املطاف؟
  من الواضح اليوم أن املواجهة بين السنة والشيعة يف العراق على وشك أن تخرج إىل

الســــــطح، وجتد الواليات املتحدة صــــــعوبة يف احتوائها. ومن الواضــــــح أيضــــــاً أنه ما دام 
. صــــــــــــدام  حســـــــــــين طليقاً فإن احلرب لن تنتهي. ووضـــــــــــع األميركيين يكاد يكون كارثياً

لكنني أعتقد أنه يجب التحلي بالصــــــبر. لديّ إحســــــاس بأنه ســــــيلقى القبض على صــــــدام 
حســـــين، وإذا حدث ذلك ســـــتبدو األمور خمتلفة. ســـــيكون لألميركيين فرصـــــة إقامة نظام 

  .جديد
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  يتعلق بالشرق األوسط؟هل تقبل التفكير احملافظ اجلديد فيما  
  ال أعتقـد أن يف اإلمكـان إقـامـة نظـام ديمقراطي يف العراق، أو يف أي دولـة أُخرى يف

املنطقة. إن اإلســـــالم والثقافة اإلســـــالمية احمللية ال ينســـــجمان مع الديمقراطية. كما أن 
ان كالتفكير اإلمبريايل األميركي يبدو يل أنه ينطوي على مشـــــــــــكالت. ال أعتقد أن يف إم

الواليات املتحدة يف القرن احلادي والعشــــــــرين أن تتصــــــــرف يف هذه املنطقة كما فعلت 
  ].بريطانيا يف العشرينات [من القرن املاضي

  إىل أي حد يقلقك التهديد اإليراين؟ كرئيس ســابق للموســاد وكمســتشــار لألمن القومي
  تؤرقنا؟حتى هذا األسبوع، هل تعرف أموراً جتري يف إيران من شأنها أن 

  وال شك يف أن اإليرانيين . ال كوابيس لديّ. لكن ال شك يف أن التهديد اإليراين خطر جداً
خرقوا بصـــــــــــورة فظــة جميع االتفــاقــات املبرمــة معهم. هنــاك اليوم تقرير خطر للغــايــة 
بشأن وجود يورانيوم على مستوى عسكري يف إيران. ومن الواضح تماماً أن اإليرانيين 

بســــــرعة كبيرة إىل ســــــالح نووي فاعل. والتهديد اإليراين ليس تهديداً  يجهدون للتوصــــــل
  .إلسرائيل فحسب، بل هو أيضاً تهديد للسالم العاملي

  هنــاك من يزعم أن امتالك إيران أســـــــــــلحــة نوويــة ليس أمراً بــالغ اخلطورة ألن األمر
  .يتعلق بدولة عقالنية

 دمج جهدها النووي يف شــــــــحنات ليس صــــــــحيحاً أن إيران العب عقالين. إنها دولة ين
دينيــة ودعم لإلرهــاب. لــذلــك فــإن وضـــــــــــعــاً تكون فيــه إيران نوويــة وضـــــــــــع غير مقبول. 
واملهمـــة الـــدوليـــة األكثر إحلـــاحـــاً اليوم هي وقف القنبلـــة اإليرانيـــة. وأعود فـــأكرر: هـــذه 
املهمة ليســــــــــــت مهمة إســـــــــــرائيلية، إنها مهمة دولية. وأعتقد أن ذلك مفهوم اليوم ال يف 

  .واليات املتحدة فقط، بل يف أملانيا وفرنسا وبريطانيا أيضاًال
 هل تقلقك سورية أيضاً؟  
  اجليش الســــوري غير مؤهل اليوم ملعركة جدية ضــــد إســــرائيل. لكن ســــورية بنت قدرة

غير تقليدية يف غاية اخلطورة. شــبكة صــواريخها ال يســتهان بها. والتهديد الصــاروخي 
ة على إســــرائيل ال يمكن جتاهله. واقتران هذا التهديد بقلة والكيماوي الذي تمثله ســــوري

  .خبرة بشار األسد وعدم نضجه يبعث على القلق بالتأكيد
 األسد الشاب هو إذاً غير متزن؟  
  أعتقد أنه يفتقر إىل اإلحســاس باملســؤولية. هناك كثير من الدالئل على أنه شــخصــية

بشار األسد يعاين مشكلة شخصية صعبة. إنه مثيرة للمشكالت إىل حد كبير كبير كبير. 
  .إنسان يمكن أن يتخذ قرارات غير صائبة إىل حد كبير

  هل تعتقد أننا على خطأ يف ميْلنا إىل . يف هذا املوضـــــــــــوع بالذات تبدو يل قلقاً حقاً
  جتاهل سورية وحزب الله؟
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 يرمياهو ســـــــبق أن قال ذلك	ما يجري من الشـــــــمال يبتدئ الســـــــوء. لكننا غارقون في -
يف خان يونس إىل درجة أننا نتجاهل احلدود الشـــــــــــمالية. وهذا خطأ. ال تنس أن بيننا 
وبين حزب الله نســـــــــــق ثالثة أعوام من الردع املتبادل. ثمة هنا قوة غير مرتبطة بدولة 
قابعة على احلدود تهددنا وتخاطبنا بنبرات حادة وتشــــــــن أعماالً ضــــــــدنا على أرضــــــــنا. 

هذا وضــــع ال يمكن لدولة ذات ســــيادة أن تســــلّم به فترة طويلة. وهذا وضــــع غير حمتمل. 
  .وألن هذا الوضع يرتبط بمشكلة بشار األسد فإنه موضوع صعب للغاية

 املوضوع الفلسطيني معروف. التهديد االستراتيجي، اإليراين	ل السوري، واضح. ه -
  ترى من حيث تقف مزيداً من األخطار التي تهدد مستقبل إسرائيل؟

 نني أرى مشـــكلة خطرة جداً يف خرق القانون والنظام داخل دولة إســـرائيل. أعتقد أن إ
اجلريمــــة املنظمــــة هي اليوم خطر اســـــــــــتراتيجي، وأنــــا قلق جــــداً من عــــدم قــــدرتنــــا على 
االشـــــتغال بالقضـــــايا األســـــاســـــية املتعلقة بوجودنا وهويتنا. وأعتقد أن هذه املشـــــكالت 

ء. لكنني قلق من موضــــوع عرب إســــرائيل أكثر من األســــاســــية تؤثر يف قدرتنا على البقا
  .أي أمر آخر. وأعتقد أن مسألة عرب إسرائيل هي املسألة األصعب الرابضة على بابنا

 أوضح يل.  
  أحد األســـــئلة التي ال نتداولها هو ماذا ســـــيحل بعرب إســـــرائيل يف اليوم التايل إلقامة

حت هذه الدولة على جميع الفلسطينيين الدولة الفلسطينية. ماذا سيحدث، مثالً، إذا اقتر
. ذلك بأن يف إســـرائيل مئات اآلالف من  من مواطني إســـرائيل أن يكونوا مواطنيها أيضـــاً

منع هــذا احلق أيضـــــــــــــاً عن العرب  -		كمــا يبــدو -		ذوي اجلنســـــــــــيــة املزدوجــة، وال يمكن
ون إىل لاإلســرائيليين. لكن إذا وافقنا على ذلك ســتكون النتيجة أن عرب إســرائيل ســيتحو

جيش الطليعــة حلق العودة. وهم ســـــــــــيكونون القــاعــدة لعمليــة االنســـــــــــالخ. ويف رأيي، ال 
يمكننا التســليم بمثل هذا الوضــع. وســيترتب على عرب إســرائيل أن يقرروا كيف يعرّفون 

  أنفسهم. هل هم أقلية موالية داخل دولة إسرائيل، أم أنهم امتداد للدولة الفلسطينية؟
  مواجهــة جميع هــذه املشـــــــــــكالت وجميع هــذه األخطــار وجميع هــذه عنــدمــا تقف يف

التهــديــدات احمليطــة بنــا، أال تعتقــد أحيــانــاً أن األمر كلــه ربمــا كــان خطــأً، أن املشــــــــــروع 
  الصهيوين ربما كان مشروعاً غير مُجدٍ؟

  أنا صـــــــــــهيوين. وأنا أؤمن بأننا موجودون هنا عن حق. وأعتقد أن من حقنا أن نقيم
أعتقد أيضــــــــاً أننا جنحنا يف أن نحقق هنا إجنازات غير مســــــــبوقة يف تاريخ دولة هنا. و

اإلنسانية. بنينا قوة حاسمة، ومن واجبنا أن نحافظ عليها على مر الزمن. وال شك لديّ 
عام. لكنني أشـــــــــــعر  100عاماً وبعد  50يف أنه ســـــــــــتكون هنا دولة يهودية أيضـــــــــــاً بعد 

شــــككون يف ذلك. وكشــــخص، هو يف األســــاس أحياناً بالقشــــعريرة عندما أســــمع آخرين ي
  .مؤمن، فإن أكثر ما يقلقني هو غياب اإليمان عند بعضنا
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 هل أنت إنسان مؤمن؟  
  أنا أنتمي إىل عائلة حاخامين. درســت يف مدرســة دينية لتوانية يف لندن. وحتى هذا

د التأكياليوم، أحافظ على الكشـــــــــــروت (الطعام احلالل). اليهود املتدينون ينظرون إيلّ ب
على أنني إنســـــــــــان ال يقوم بجميع واجباته الدينية، لكنني إنســـــــــــان مؤمن على طريقتي. 
خوه فينا يف املدرســة الدينية؛ هذا  وحتى اليوم، ما زال لديّ شــيء من اخلشــوع الذي رســّ

  .الواجب العميق يف أن أوجه وجهي إىل الرب، هو احلرص على أالّ أنحرف عن الطريق
.[.......] 
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