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جاسوسا يف املكان املالئم
يُنسب إىل نابوليون بونابارت قوله" :إ ّن
ً
يساوي ألف جندي يف ميدان املعركة" .لقد أدركت الحركة الصهيونية
التجسس وجمع املعلومات املختلفة عن العرب
مب ّك ًرا أهميّة
ّ
وتحليلها ووضعها أمام متّخذي القرار الصهيوين .فقبل تأسيس
إرسائيل بعدة عقود ،أنشأت الحركة الصهيونية جهازين أساسيني
للمخابرات ،أحدهام كان تاب ًعا للدائرة السياسية للوكالة اليهودية،
واآلخر كان تاب ًعا للمنظمة العسكرية الصهيونية الهاجاناه .ويف
حزيران /يونيو  1948أقام الجيش اإلرسائييل االستخبارات العسكرية
داخل شعبة العمليات يف هيئة األركان العا ّمة للجيش .وقد أ ّدى تط ّور
االستخبارات العسكرية ورضورة توسيع صالحياتها وازدياد أه ّميتها
ورضورة إقامة عالقات مبارشة بني قائدها واملستوى السيايس ،إىل
جسم
إخراجها من شعبة العمليات العسكرية ،وموضعتها بوصفها
ً
مستقل يف هيئة األركان العامة ،وليكون رئيسها مسؤولً مبارشة أمام
ً
رئيس هيئة األركان العامة.

تحتل االستخبارات العسكرية أهمية قصوى يف نظرية األمن
ّ
اإلرسائييل .ومبا أ ّن الجيش النظامي كان صغ ًريا نسب ًّيا ،فإ ّن إرسائيل
تعتمد عىل جيش االحتياط يف حروبها ضد الدول العربية املحيطة
بها .وليك ال تتفاجأ إرسائيل بشن دولة أو عدة دول عربية حربًا
عليها ،أنيطت مهمة انذار الحكومة اإلرسائيلية بإمكان حدوث حرب
ضد إرسائيل قبل عدة أيّام من وقوعها عىل األقل ،إىل االستخبارات
العسكرية ،ليك تتمكّن الحكومة من استدعاء قوات االحتياط للحرب.
خصصت الحكومة
وانطالقًا من أه ّمية دورها يف األمن اإلرسائييلّ ،
ميزانيات كبرية ألجهزة املخابرات اإلرسائيلية املختلفة ،وحافظت عىل
رسيّة هذه امليزانيات طوال العقود املاضية .وقد كشفت صحيفة
جهازي الشاباك واملوساد يف
هآرتس يف أيار /مايو  2014أ ّن ميزانية
ْ
عام  2012بلغت  6.63مليار شيكل((( .وهذه امليزانية ،املنفصلة عن
 1جييل كوهني" ،ميزانية الشاباك واملوساد ازدادت بـ  %10يف السنة املاضية" ،هآرتس،
 ،2014/5/22انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2328442
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ميزانية الجيش اإلرسائييل ،تعادل  12باملئة من ميزانية الجيش التي
تشمل داخلها ميزانية جهاز االستخبارات العسكرية ،والذي يُعترب
أه ّم أجهزة املخابرات اإلرسائيلية وأكربها.
يعالج كتاب "االستخبارات العسكرية تخرج للضوء :العقد األول
لجهاز االستخبارات العسكرية يف الجيش اإلرسائييل" ،تبلور جهاز
االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية (أمان) وتط ّوره منذ تأسيسه يف
املؤسسايت يف
عام  1948وحتّى عام  .1960وقد ات ّبع املؤلّفان املنهج ّ
هذا البحث ،وركّزا عىل عالقات جهاز االستخبارات العسكرية مع
املؤسساتية الداخلية لهذا الجهاز ووظائفه،
محيطه وعىل الرتكيبة ّ
ودور هذه املركبات وعالقاتها يف ما بينها .ومل يتمحور الكتاب حول
معالجة قضية واحدة أو عدة قضايا بعمق ،ومل يلجأ إىل متجيد جهاز
االستخبارات العسكرية أو عرض أعامل خارقة قام بها ،وإمنا قام
بعرض عمل االستخبارات العسكرية الروتيني وتحليله .وقد استند
املؤلّفان اللّذان خدما سابقًا فرتة طويلة يف قسم األبحاث التابع
لالستخبارات العسكرية اإلرسائيلية ،إىل مصادر منشورة وإىل إرشيف
هذا الجهاز .ونرش هذا الكتاب يف صيغته األوىل يف عام  2010بشكل
مخص ًصا الطّالع األجهزة األمنية اإلرسائيلية فقط ،كام
محدود ،وكان ّ
جاء يف مقدمة الكتاب (ص)15؛ ويف عام  2013نرش هذا الكتاب إىل
املأل ،بعد أن قامت الرقابة العسكرية اإلرسائيلية بحذف أجزاء منه
رسيتها.
للحفاظ عىل ّ
يتك ّون هذا الكتاب الذي صدر باللغة العربية ،من مقدمة وثالثة
أقسام وخامتة جاءت يف  246صفحة من القطع الكبري .كان القسم
األول بعنوان "حجر األساس" وشملت فصوله الثالثة اإلطار النظري
والتط ّورات األمنية املركزية يف عقد الخمسينيات من القرن املايض
التي أث ّرت يف تبلور جهاز االستخبارات العسكرية "أمان" ،والتغيريات
يف جهاز االستخبارات العسكرية يف عقد الخمسينيات .أ ّما القسم
الثاين فعنوانه "عالقات االستخبارات العسكرية مع محيطها" ،وعالج
الفصل الرابع العالقات بني أمان واملستوى السيايس ،ودرس الفصل
الخامس عالقات أمان الخارجية ،وبحث الفصل السادس يف العالقات
املتبادلة بني أمان والجيش اإلرسائييل ،وتابع الفصل السابع التغيريات
التي طرأت يف فهم أمان لإلنذار عن الحرب ،وتناول الفصل الثامن
عالقات أمان بأجهزة املخابرات اإلرسائيلية األخرى .وبحث القسم
الثالث من الكتاب تركيبة جهاز أمان ،حيث درس الفصل التاسع
تركيبة أمان وأهدافه ونشاطاته ،وعالج الفصل العارش قسم جمع
املعلومات يف أمان ،وبحث الفصل الحادي عرش يف وحدات جمع
املعلومات التي تعتمد عىل األجهزة اإللكرتونية ،وتناول الفصل الثاين
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عرش بالدرس وحدات أمان التي تعتمد عىل القوى البرشية يف جمعها
للمعلومات ،أ ّما الفصل الثالث عرش فتابع تط ّور قسم األبحاث يف
أمان .ونظر الفصل الرابع عرش يف تط ّور فرع االستخبارات الحريب
وفرع األمن الوقايئ الداخيل وفرع الرقابة العسكرية.
يف سياق عرضه وتحليله لعمل جهاز أمان ،تابع الكتاب تبلور هذا
الجهاز وتتط ّوره ،وتوسيع مجاالت عمله ،وازدياد دوره وتأثريه يف
عملية صنع قرارات األمن القومي ،وأشار إىل النجاحات التي حقّقها،
ولكنه مل يغفل االخفاقات التي ُمني بها ،واملشكالت التي واجهته
يف العقد األ ّول ون ّيف لتأسيسه ،والتي أطاحت بثالثة من أربعة
رؤساء أمان يف العقد األول لتأسيسه .فقد أقيل رئيس أمان األ ّول
إيرس بئريي يف كانون األول /ديسمرب  1948بعد مرور نصف عام عىل
تولّيه منصبه؛ الرتكابه العديد من الجرائم واملخالفات ،فخلفه نائبه
يتسحاك هريتسوغ لفرتة انتقالية وجيزة .ويف عام ُ 1950ع ّي بنيامني
رئيسا لهذا الجهاز وأقيل من منصبه يف شباط /فرباير1955
جبيل ً
وحل محلّه يهوشفاط هركايب،
بسبب ما أطلق عليه "العمل املشني" ّ
والذي أقيل من منصبه يف عام  1959بسبب مسؤوليته عن دعوة
جيش االحتياط اإلرسائييل لاللتحاق بوحداتهم القتالية فو ًرا ،من دون
اإلعالن أ ّن هذه الدعوة هي يف حقيقة األمر مج ّرد مترين عسكري،
ليحل مكانه يعقوب هريتسوغ الذي احتفظ مبنصبه حتى عام .1962
ّ
وكان من بني أه ّم إخفاقات أمان ما أُطلق عليه يف األدبيات اإلرسائيلية
"العمل املشني" أو "فضيحة الفون" .ففي متوز /يوليو  1954قامت
مجموعة تابعة لجهاز االستخبارات العسكرية أمان ،التي كان معظم
عنارصها مواطنني مرصيني يهو ًدا ،بعدة عمليات تخريبية يف مرص
استهدفت املدنيني املرصيني واألجانب ،بغرض إثارة البلبلة وإظهار
ضعف النظام يف مرص واإلساءة لعالقات مرص الخارجية ،وال سيام مع
كل من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية .وقد ألقت السلطات
ٍّ
املرصية القبض عىل هذه املجموعة وحكمت عىل اثنني منها باإلعدام
ونفّذته ،وانتحر ثالث من هذه املجموعة يف السجن ،وحكمت عىل
البقية بالسجن لفرتات طويلة .وقد تفاعل فشل عملية االستخبارات
العسكرية يف مرص فرتة طويلة يف إرسائيل ،ودار رصاع خاللها بشأن
من أصدر األمر للقيام بالعمليات التخريبية يف مرص ،أهو وزير الدفاع
بنحاس الفون أم رئيس االستخبارات العسكرية بنيامني جبيل ،من دون
علم وزير الدفاع ،ومن دون أخذ موافقته وموافقة رئيس الحكومة
حينئذ موشيه شاريت .وقد تفاقمت هذه املشكلة يف ضوء حدوثها
أثناء احتدام الخالفات بني املستوى السيايس والعسكري يف الفرتة
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التي كان فيها بن غوريون((( مستقيلً من منصبي رئيس الحكومة
ووزير الدفاع ومعتكفًا يف كيبوتس سديه بوكري يف النقب .وأثناء تلك
الفرتة حافظ بن غوريون عىل عالقاته املتينة للغاية وعىل تواصله
مع قادة املؤسسة العسكرية واألمنية اإلرسائيلية ،ما أثار الشكوك
بشأن دوره يف إصدار أمر غري رسمي لرئيس أمان بنيامني جبيل
بتنفيذ العمليات التخريبية يف مرص .وأ ّدت هذه املشكلة إىل إقالة
رئيس أمان بنيامني جبيل ،واستقالة وزير الدفاع بنحاس الفون يف
شباط /فرباير  ،1955وأ ّدت تفاعالتها والرصاعات املستمرة بشأن من
مهم يف استقالة بن غوريون من رئاسة الحكومة يف
أصدر األمر ،دو ًرا ًّ
حزيران /يونيو  .1963ومل يغُص الكتاب يف تفاصيل من أصدر األمر،
وال يف تفاصيل هذه املشكلة ،وإنّ ا عالج طبيعة العالقات التي كانت
قامئة بني أطراف الرصاع بشأن هذه املشكلة التي ه ّزت أمان ،وتابع
مدى تأثريها يف مجريات تط ّوره.

يشري املؤلّفان إىل أ ّن دافيد بن غوريون أوىل أمان أهمية كبرية ،بعد
عودته لرئاسة الحكومة يف ترشين الثاين /نوفمرب  .1955ففي تلك
الفرتة كان بن غوريون يخطّط ويُع ّد لش ّن حرب عىل مرص ،قبل أن
تتمكّن من استيعاب األسلحة السوفياتية الحديثة التي بدأ االتحاد
السوفيايت بتزويدها بها .ويف هذا السياق ع ّزز بن غوريون مكانة
أمان ودوره بقيادة رئيسه الجديد يهوشفاط هاركايب الذي نسب
إليه املؤلّفان متتّعه برؤية اسرتاتيجية واسعة ،ش ّددت عىل رضورة
إيالء أمان األهمية ،ليس فقط للجانب العسكري يف الرصاع العريب –
اإلرسائييل وإمنا أيضً ا إىل مختلف جوانب الرصاع العسكرية والسياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والدينية والنفسية .وأشار املؤلّفان
إىل أ ّن بن غوريون استجاب إىل طلبات هركايب لزيادة ميزانية أمان يف
منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع يف السابع من كانون
 2استقال دافيد بن غوريون من
ْ
وحل مكانه يف منصب رئاسة
األول /ديسمرب  ،1953واعتكف يف كيبوتس "سديه بوكري" يف النقبّ ،
الحكومة موشيه شاريت ،ويف منصب وزير الدفاع بنحاس الفون .ويف شباط /فرباير  1955عاد
بن غوريون إىل منصب وزير الدفاع عىل إثر استقالة بنحاس الفون من هذا املنصب ويف ترشين
الثاين /نوفمرب  1955عاد بن غوريون أيضً ا إىل منصب رئيس الحكومة.
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النصف الثاين من الخمسينيات ،إذ جرى توسيع أقسام أمان املختلفة
وال سيام أقسام األبحاث وجمع املعلومات عا ًما بعد آخر .وقد متكّن
أمان ج ّراء ذلك من أن يع ّزز مكانته بصفته أوسع مؤسسة وأه ّمها
يف إرسائيل ،متتلك املعلومات وتحتكر الكثري منها ،وتقرأ وتفرس واقع
الرصاع العريب  -اإلرسائييل مبختلف جوانبه؛ فأصبح املقيم لألمن
مؤسسة
اإلرسائييل لدى الحكومة اإلرسائيلية ،ال تنازعه يف مكانته أي ّ
إرسائيلية أخرى.
أشار املؤلّفان إىل أنه يف سياق استعداد إرسائيل لش ّن حرب عىل مرص،
حرص بن غوريون منذ بداية عام  1956عىل عدم تسخني الجبهة
مع مرص؛ فلم يقم بعمليات عسكرية عىل غرار تلك "العمليات
االنتقامية" التي ش ّنها الجيش اإلرسائييل يف أعوام 1955 - 1953؛
وذلك أل ّن إرسائيل أرادت أالّ تتس ّبب يف اندالع الحرب يف تلك الفرتة،
قبل أن يت ّمكن الجيش اإلرسائييل من استيعاب األسلحة الكثرية التي
كانت فرنسا حينئذ تز ّوده بها .لذلك استعاضت إرسائيل ،كام يقول
املؤلّفان عن العمليات العسكرية الواسعة ،بتكليف أمان باغتيال
مسؤولني أمنيني مرصيني .فاغتال أمان يف  11متوز /يوليو  1956رئيس
االستخبارات العسكرية املرصية يف قطاع غزة مصطفى حافظ ،بطرد
ملغوم ،وبعد ذلك بعدة أيّام اغتال أمان امللحق العسكري املرصي يف
األردن صالح مصطفى( ،ص.)48
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كذلك دور أمان يف تأسيس "حلف املحيط" الذي شكّلته إرسائيل
مع تركيا وإيران وإثيوبيا يف النصف الثاين من الخمسينيات ،ضد
مرص واملرشوع النهضوي القومي العريب الذي قادته بزعامة الرئيس
عبد النارص.
بحثت فصول الكتاب التي عالجت جمع املعلومات يف أمان بالتفصيل،
التط ّورات والتحديثات امله ّمة التي حصلت يف عقد الخمسينيات يف
أقسام جمع املعلومات يف أمان ،سواء تلك التي تعتمد عىل األجهزة
وخاصة التص ّنت أو تلك التي تستند إىل القوى البرشية.
اإللكرتونية
ّ
حسنت
وأشار املؤلّفان إىل أ ّن هذه التحديثات يف جمع املعلوماتّ ،
من قدرة أمان عىل إعطاء إنذار مبكّر إلمكانية حدوث حرب عىل
إرسائيل من الدول العربية .وأشار املؤلّفان يف سياق عرضهام لتط ّور
جمع املعلومات التي تعتمد عىل القوى البرشية إىل تقرير عمل أمان
كل من مرص
لعام  ،1955والذي ذكر أ ّن أمان أقام شبكات عمالء يف ّ
واألردن وسورية ولبنان والسعودية .وعمل هؤالء العمالء يف جمع
املعلومات يف املجاالت السياسية والعسكرية .وذكر هذا التقرير أ ّن
شبكات العمالء يف لبنان نجحت يف اخرتاق قيادة الجيش اللبناين
وأجهزة األمن ومكتب رئيس الحكومة (ص.)198-197

الحرب االقتصادية والنفسية

أشار املؤلّفان إىل انغامس أمان يف الجهد الكبري الذي بذلته إرسائيل
يف عام  1956للحصول عىل األسلحة من فرنسا يف سياق استعدادات
إرسائيل لش ّن حرب عىل مرص .وقد شارك رئيس أمان هاركايب إىل
جانب رئيس أركان الجيش اإلرسائييل موشيه ديان ،ومدير عام
وزارة األمن اإلرسائيلية شمعون بريس ،يف االجتامعات واالت ّصاالت
واملؤسسة العسكرية واألمنية
الرسيّة التي جرت مع وزارة الدفاع
ّ
الفرنسية .وقد جرى االتّفاق خالل هذه املفاوضات الرسيّة ،والتي
حصلت إرسائيل فيها عىل كميات كبرية من األسلحة الفرنسية ،بأن
تق ّدم إرسائيل مساعدات استخبارية لفرنسا ضد الث ّوار الجزائريني
لتمكني فرنسا من قمع الثورة الجزائرية( ،ص .)58وتابع املؤلّفان

كشف الكتاب النقاب عن جزء من املخططات التي وضعها أمان
واألجهزة اإلرسائيلية األخرى يف سياق الحرب االقتصادية التي ش ّنتها
وخاصة ضد مرص وسورية يف عقد
إرسائيل ضد الدول العربية،
ّ
الخمسينيات .وهدفت الحرب االقتصادية وفق الكتاب إىل وضع
وخاصة مرص وسورية،
العراقيل أمام تط ّور الدول العربية اقتصاديًّا،
ّ
ورضب القطاعات االقتصادية امله ّمة فيها ،ومواجهة املقاطعة العربية
ضد إرسائيل .وذكر املؤلّفان أ ّن رئيس أمان يهوشفاط هاركايب وضع يف
عام  1956خطّة شاملة للحرب االقتصادية ضد مرص وسورية ،وكان
هدفها رضب اقتصاد هذين البلدين من ناحية ،ومواجهة املقاطعة
العربية من ناحية أخرى .واستهدفت الخطة ثالثة قطاعات أساسية:
وهي قطاع القطن يف مرص وسورية ،وقطاع القمح والشعري يف سورية؛
وقطاع العملة املرصية والسورية .ودعت الخطة إىل تشكيل لجنة
مختصة من أمان ووزارات إرسائيلية مختلفة لتنفيذه (ص  .)89ومل
ّ
يتط ّرق املؤلّفان إىل مدى تنفيذ الخطّة وتحقيقها ألهدافها.

مراجعات وعروض كتب
االستخبارات العسكرية تخرج للضوء:
العقد األوّل لجهاز االستخبارات العسكريّةفي الجيش اإلسرائيلي

وأشار املؤلّفان إىل دور أمان يف الحرب النفسية التي ش ّنتها إرسائيل
يف عقد الخمسينيات ،ضد الدول العربية وال سيام ضد مرص بقيادة
الرئيس عبد النارص ،والتي ركّزها قسم األبحاث يف أمان .وهدفت
كل من القادة والرأي العام
الحرب النفسية وفق الكتاب إىل التأثري يف ّ
يف الدول العربية ،وزعزعة النظام يف مرص ،ونزع الثقة يف الجندي
العريب وخاصة املرصي ،وكرس إرادة القتال لدى الجيوش والشعوب
العربية ،وإثارة الخالفات بني الدول العربية ،وتشجيع كراهية األجانب
فيها ،وإعطاء صورة إيجابة عن إرسائيل (ص .)92-91وذكر املؤلّفان
خاصا بداخله ،ركّز الحرب
قسم ً
أ ّن أمان أقام بعد حرب ً 1956
النفسية ضد العرب بكل جوانبها ،ورأسه الرائد ألوف هارئيفن ،وكان
تحت املسؤولية املبارشة لرئيس أمان هاركايب.

األكاديميا اإلسرائيلية في خدمة
االستخبارات
أكد املؤلّفان أ ّن االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية دأبت منذ
تأسيسها عىل التعاون مع األكادمييا اإلرسائيلية لالستفادة من خرباتها
األكادميية ،والسيام أ ّن االستخبارات العسكرية كانت تعاين عند
تأسيسها من نقص يف الخرباء واملختصني ذوي املستوى األكادميي
الرفيع .وسلّط املؤلّفان الضوء عىل الدور الذي أ ّداه هاركايب يف هذا
رئيسا ألمان.
املجال ،سواء عندما كان نائ ًبا لرئيس أمان أو عندما أصبح ً
فقد أقام أمان والجامعة العربية يف القدس لجنة مشرتكة دامئة ،لتأطري
التعاون بينهام وتنسيق األبحاث املعمقة التي تقوم بها الجامعة
العربية ملصلحة أمان مقابل متويلها .وقد شملت هذه األبحاث
مواضيع مختلفة يف مجاالت االقتصاد ،وعلم االجتامع ،والجغرافيا،
املفصلة للمنطقة العربية وترسيمها ،والجيولوجيا،
ووضع الخرائط ّ
املتغية يف املنطقة العربية ،واألقليات يف الرشق
واألوضاع السياسية
ّ
األوسط ،وموضوع استفادة العرب من حرب  .1948إىل جانب ذلك،
املختصني يف إرسائيل والعامل من خالل
استعان أمان بعدد كبري من
ّ
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إقامته "مجموعة أصدقاء االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية" كان
من بينهم برينارد لويس((( ويشعياهو برلني وإييل كدوري وشمئيل
آيزنشتات ودوف جويتاين (ص  .)219وذكر املؤلّفان أ ّن الباحثني
أصدقاء أمان ،أقاموا عالقات ثابتة معه وق ّدموا له تحليالتهم وآراءهم
بشأن تطور األحداث يف املنطقة العربية ،ولفتوا انتباهه إىل األبحاث
املنشورة واملستج ّدات التي ته ّمه.
ويف سياق العمل لرتقية العالقة بني أمان واألكادمييا اإلرسائيلية بادر
رئيس أمان هاركايب إلقامة مركز أبحاث تابع ألمان يف الجامعة العربية
يف القدس .كان هركايب ،وفق ما ذكر املؤلّفان ،منزع ًجا من عدم وجود
مركز أبحاث يف إرسائيل عىل مستوى رفيع ،وعدم وجود أي مسترشق
إرسائييل ذي اسم عاملي حتّى تلك الفرتة ،وذلك عىل الرغم من وجود
مصادر وموا ّد ومعلومات ج ّمة ومه ّمة لدى مركز األبحاث يف أمان،
عن املنطقة العربية وعن تط ّور األحداث فيها ،والتي ال يكاد يوجد
يستغل
ّ
لها نظري يف الغرب .وأكّد هاركايب أ ّن قسم األبحاث يف أمان ال
بشكل كامل املوا ّد واملصادر واملعلومات املوجودة بحوزته ،فهو ال
يستغل إالّ  40-30باملئة منها ،وأنه ال تجري فيه أبحاث مع ّمقة
ّ
يكاد
يف املجاالت االجتامعية والسياسية واالقتصادية؛ أل ّن األولوية ت ُعطى
لألبحاث العسكرية واألمنية .وأشار هاركايب إىل أ ّن عدم استغالل هذه
املواد واملعلومات بشكل كامل يُلحق رض ًرا بعملية صنع القرارات
املتعلّقة باألمن القومي اإلرسائييل؛ لذلك ،ويف هذا السياق أنشأ
أمان مرك ًزا لألبحاث يف الجامعة العربية أطلق عليه "مركز األبحاث
عىل اسم ريؤوفني شيلواح" .وح ّدد أمان أهداف هذا املركز كالتايل:
"أ ّوالً ،تأسيس قاعدة قوية لتقييم االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية
عن الرشق األوسط .وثانيًا ،نرش وجهة النظر اإلرسائيلية عن الرشق
األوسط يف العامل" (ص  .)220ونشط هذا املركز يف الجامعة العربية
بالقدس بتمويل من أمان ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة
اإلرسائيلية حتى عام  ،1965إذ جرى نقله إىل جامعة تل أبيب،
وتح ّول اسمه الحقًا إىل مركز موشيه ديان .ودأب أمان وأجهزة األمن
اإلرسائيلية األخرى يف العقود التالية ،عىل إقامة عالقات وطيدة مع
وخاص ًة مع مراكز
جميع الجامعات اإلرسائيلية التي أقيمت الحقًا،
ّ
تختص باملنطقة العربية والرشق األوسط.
البحث فيها التي ّ
 3ذكر رئيس أمان إييل زعريا إبّان حرب أكتوبر  ،1973أ ّن برينارد لويس زار إرسائيل قبل
أسبوعني من اندالع الحرب ،واجتمع مع إييل زعريا يف مكتبه ،وأ ّن برينارد لويس حدّثه عن
األوضاع يف مرص ،والتي عاد من زيارتها لت ّوه ،استبعد فيه جدّا قيام مرص بش ّن حرب عىل
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