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ذ هيئة حتدٍّ  ا عاديا, بل اختّ مل يكن الرصاع الرسمديّ عىل فلسطني رصاعً
خمتلفتَني متثّالن فوق رقعة شطرنج ممزوجة باألسود واألبيض, بني عقليّتَني 

جات السياقات األوروبية يف القرن  إحد(حضارتَني خمتلفتَني; الصهيونية  خمرَ
, واحلقّ الفلسطيني الذي ظلّ مرتبطًا بمصري شعبٍ ووجوده )التاسع عرش

ا من أنّ  مجهورٌ واسع من داعمي املرشوع يفهمه وهويته, بغموضٍ أكثر تعقيدً
ياهتا الصهيوين, أو من الذين وجدوا يف  الواقعية السياسية أو الرباغامتية وجتلّ

 .اخلائبة ذريعةً لتربير العجز
ومل هيتَدِ أحد  عىل مدار مئة عام, مل تتوقّف عجلةُ الرصاع عن الدوران,
تها من ارتدادات هذا الواقع, ذلك أنّ  كل حماوالت إىل ترياق يقي املنطقةَ برمّ

أما . الرصاع إىل برّ األمان التسويات السلمية مل تفلح يف الوصول بطريفَ 
التشبُّث بعملية السالم فإنّه مل يغريّ الواقعَ قيدَ أنملة, وبقي حمضَ تعلُّق, كلّام 
, فال هو يسقط ويتالشى, وال هو يبقى  نعشه قليالً شارف عىل هنايته يأيت مَن يُ

تستمر هذه احلالة, وحتمل يف تفاصيلها . فينهي هذا النزاع الرسمديّ 
ا من معاين احلرمان واملعاناة املمزوجة بالتحدي واإلرصار للفلسطينيني  كثريً

واالستعداد للتضحية ومواجهة األقدار ومقارعة اآلخر, ما حيول بينهم وبني 
ر نضاهلم الرشعيَّ وكأنه يوجب غضبَ اجلميع, » إرهاب« كل يشء, ويصوّ

نذر هبطولِ وابلٍ من اإلدانات اء فالفلسطينيون مل يستسلموا يومً . ويُ ا لليأس جرّ
استمرار نكبتهم, بل خاضوا نضاالً ربام هو األطول يف تاريخ حركات التحرر 

 .الوطني عىل مستو العامل
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ا تكون (يف رسديّات التاريخ, تكتب كلُّ أمة رسديتَها القومية  أحيانً
بشكل خيدم مصاحلها, ) متخيَّلة تتسم باملبالغات وتطغى عليها األساطري

ك فالرسدية التارخيي مها العرب عن الرصاع العريب اإلرسائييل تتمسّ ة التي قدّ
ا لرشعية مطالبهم بالتحرر ونيل  بالظلم الذي حلق بالفلسطينيني, أساسً

ن الفلسطينيون بعدالة قضيتهم ا إىل أن . االستقالل, وهكذا حتصّ ونظرً
الصهيونية التي نشأت يف سياقٍ أورويب ال عالقة للعرب به استهدفتْ فلسطنيَ 

ر الصهاينة مرشوعهم إل قامة وطن قومي لليهود وطرد الفلسطينيني, برّ
اإلحاليل من خالل صناعة احلنني إىل ماضٍ هيودي متخيَّل, ودار رصاعٌ كبري 
بني الصهاينة املهاجرين إىل فلسطني الذين استفادوا من القو االستعامرية, 

ذلوا يف كل مناسبة, انتهى بالنكبة  وإقامة دولة إرسائيل, والفلسطينيني الذي خُ
هم يف تقرير املصري أسوةً ببقية شعوب العامل  . وحرمان الفلسطينيني من حقّ

يف املقابل, كتبت إرسائيل رسديتَها املتكئة عىل األساطري, لتسويغ إقامة 
لت عبارة. الدولة وهتجري الفلسطينيني أرض بال شعب لشعب بال « وشكّ

ابتدع هذا الشعار لتسويغ االستيطان جوهرَ املخيال الصهيوين, الذي » أرض
فالرصاع . الكولونيايل اإلحاليل, الذي مارسته احلركة الصهيونية يف فلسطني

عىل األرض كان وما زال جوهر العداء بني اليهود والعرب, غري أنّ إرسائيل 
سعت منذ نشأهتا, إىل السيطرة عىل أكرب قدر ممكن من األرايض الفلسطينية, 

تلخّص  1998ئيل شارون التوسعية التي أطلقها يف عام ولعلّ مقولة أر
عىل اجلميع أن يتحركوا وهيرولوا ويستولوا عىل أكرب عدد « :املشهد, إذ قال

 ,»ممكن من التالل لتتسع رقعة املستوطنات, فكل ما سنأخذه سيبقى لنا
ا صهيونيا كالسيكيا لفرض واقعٍ يفوق املجا  .زفاالستيطان كان وما زال تكتيكً

ا, تكتظّ رفوف املكتبات العربية,  إزاء هذا التاريخ وأسئلته والتباسه أيضً
, بعضها يُسطّر معاناة  بعناوين كثرية لكتبٍ تناولت هذا الرصاع املمتدّ
الفلسطينيني املشحونة باملأساة, وبعضها اآلخر يتسم بالرصانة وهو يعالج 

بحثًا, لكنّ املرء بالكاد  جوانب معينة من الرصاع, وبعضها أَشبع هذه املواضيع
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ا جيمع بني غالفيه مواضيع الرصاع كافة, ويصلح ألن يكون  ا واحدً جيد كتابً
س يف اجلامعات العربية لطلبة البكالوريوس, ويعطي الطالبَ  ا يُدرَّ رً ا مقرَّ كتابً

 . فرصة االكتفاءَ به لالستنارة ومعرفة سياق تطور األحداث وسريورهتا
الرصاع العريب اإلرسائييل, غيابُ كتبٍ باللغة ومما يثري العجب يف 

العربية تنهض هبذا اجلانب, هلذا كان ال بدّ من التصدي هلذه املهمة, فجاء هذا 
الكتاب مسامهةً متواضعة يف هذا الصدد, يف حماولةٍ لتغطية اجلوانب املختلفة 

لكثريين للرصاع املمتدّ بمنهجٍ علميّ ينأ عن املبالغات التي طغت عىل خميال ا
 . عىل طريفَ الرصاع

يتطرق الفصل األول . يتألف الكتاب من مقدمة وعرشة فصول وخامتة
تطورت يف سياقها إىل نشأة الصهيونية يف القرن التاسع عرش, وهي فكرة 

ها . األورويب إبان عرص التنوير فعىل نحوٍ الفت, طرحت الصهيونية نفسَ
ن جتميع بوصفها حال جذريا للمسألة اليهودية,  فالصهيونية هي مَن سيتمكن مِ
ل ظهور احلركة الصهيونية حمطةً . اليهود يف فلسطني إلقامة دولة هلم وشكّ

فاصلة يف تاريخ فلسطني, إذ سعت هذه احلركة بكل ما يف وسعها إىل خلق 
ة الرصاع أنّ الصهيونية أدركت منذ  .»قومية هيودية« دولة وما زادَ من حدّ

ن جتريد عرب فلسطني من أرضهم توطئةً لطردهم واحللول البداية أنه ال بد م
ج املشاعر يف أوساط الفلسطينيني, وهو ما يتناوله . مكاهنم وهذا بدوره أجّ

الفصل الثاين من الكتاب, معاجلًا نشأة اهلوية الفلسطينية وبالتايل احلركة 
لت ومن اجلدير بالذكر أنّ اهلوية الوطنية الفلسطيني. الوطنية الفلسطينية ة تشكّ

ن  ا يف القرن العرشين, إذ دشّ دً ا وتفرُّ جيا وتراكميا, إالّ أهنا اكتسبت متيُّزً تدرُّ
ه  االنتدابُ الربيطاين واملرشوعُ الصهيوينّ اإلحاليلّ وعيًا فلسطينيا عاما, جوهرُ

ف, وأنّ مستقبلهم يف مهبّ الريح ا, مل . أن الفلسطينيني شعبٌ مستهدَ طبعً
ر الردّ  ين, فبدأ االحتجاج عىل سياسة  يتأخّ الفلسطيني عىل هذين اخلطرَ

لت ثورة  ذروة الوعي  1936االنتداب ونقل األرايض للصهاينة, وشكّ
الشعبي الفلسطيني باخلطرين الربيطاين والصهيوين, غري أنّ هذه الثورة التي 
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راد هلا أن تدعم مطالب الفلسطينيني انتهت إىل إهناك املجتمع الفلسطي ني, كان يُ
. ال سيام بعد أن استلّ اجلميعُ سيوفَهم للنيل منها, فشعر الفلسطينيون باخلذالن

دت هذه الثورة  , ويف هذا السياق 1948الطريقَ إىل نكبة  −عىل نُبلها−ومهّ
ره عندما  وَ يسلّط الفصلُ عىل األسباب الداخلية لالهنيار الذي جتىلّ بأبشع صُ

رت القوات اليهودية الفلسطينيني جّ  .من أرضهم ومنازهلم هَ
ل خروج الفلسطينيني من أرضهم مادة خصبة للبحث والدراسة,  شكّ
ا عاديا اقتضته ظروف احلرب, أم هو نتيجة لوجود  فهل كان ما جر حدثً
ن? يتناول الفصل الثالث هذه اجلدليّة من خالل تسليط  خمطَّط صهيوين متقَ

سة للرسدية الرسمية للصهيونية ولدولة  الضوء عىل إحد أهم األساطري املؤسِّ
ا, وأن إرسائيل ال  بالتايل إرسائيل, والتي تفيد بأنّ الفلسطينيني خرجوا طوعً

 يعرض هذا الفصل رواية. تتحمل أيّ مسؤولية أخالقية أو سياسية هلذه املشكلة
خني اجلدد« ضت أسسها» املؤرّ  فاحلرب. التي أماطت اللثام عن هذه األسطورة وقوّ

لت حمطّة حاسمة يف إعادة تشكيل الواقع اجليوسيايس,  مل تكن عادية, إذ شكّ
نت إرسائيلَ من بلورة مكانتها يف اإلقليم يف وقتٍ وقفَ فيه العامل العريب  ومكّ

بة عىل اندالع الرصاع العريب اإلرسائييل ي لألخطار املرتتّ ا عن التصدّ  . عاجزً
سيطرةَ فكرةِ  لكنّ احلرب مل تصنع السالم, وهنا يناقش الفصل الرابع 

حتميةِ املواجهة أو اجلولة الثانية عىل البنية الذهنية للحكومات اإلرسائيلية 
وكان . 1956الطريقَ أمام العدوان الثالثي عىل مرص يف عام عبد املتعاقبة, ما

 الفتًا أنّ إرسائيل مل تكن راضية عن حدودها, ال سيام مع األردن, لذلك رفضت
وظلّت تبحث عن ذرائع إلشعال املواجهات من فكرة عقد اتفاقيات سالم, 
ع د عىل . فرتة إىل أخر لعلّها تتوسّ وشهدت اخلمسينيات سيطرةَ تيار متشدّ

مه الرئيس مه ديفيد بن غوريون, رفض عرضَ سالمٍ قدّ  احلكومة اإلرسائيلية تَزعّ
ا  السوري حسني الزعيم, ورفضَ وساطةً أمريكية حللّ الرصاع, ورفضَ أيضً

ة لرشوط السالم املتعلّقة بالعودة إىل حدود التقسيم أو املوافقة عىل االستجاب
ز الفصل عىل. تنفيذ قرار أممي يقيض بإعادة الالجئني وتعويضهم األوضاع  كام يركّ
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نوا  يف مرص بعد أن متكّن الضباط األحرار من اإلطاحة بالنظام امللكي هناك, ليدشّ
 .إىل صدامٍ كبري مع إرسائيل مرحلة جديدة يف السياسة اإلقليمية, انتهت

يتفحّص الفصل اخلامس العقدَ الذي تال العدوانَ الثالثي وانتهى 
. 1967بالعدوان اإلرسائييل عىل كلٍّ من مرص وسوريا واألردن يف عام 

مل تندلع بالصدفة, ومل تأتِ نتيجةً لتدهور األوضاع عىل اجلبهات فقط, فاحلرب 
ع عىل حساب العرب, وبخاصة يف بل جاءت يف سياق خططٍ إرسائيلية  للتوسُّ

أحد (يكشف توم سيغيف  1967يف كتابه املوسوعيّ عن حرب . فلسطني
مت احلرب ) املؤرخني اجلدد يف إرسائيل أن الروايةَ اإلرسائيلية الرسمية التي قدّ

فبينام حاولت إرسائيل إهيام العامل أنّ . عىل أهنا رضبةٌ استباقية غريُ صحيحة
النارص وتدهور اجلبهة عبد حلرب كان بسببِ سياسات مجالالذهاب إىل ا

السورية, وأنْ ال خيار أمامها سو البدء بحرب استباقية, كان النقاش 
الداخيل لد صنّاع القرار منصبا عىل وضع خططٍ واسرتاتيجياتٍ هجومية 

ع هذه اخلالصة تنسجم مع الترصحيات املستمرة للقادة . هبدف التوسُّ
 التي تكشف عن عدم رضاهم عن حدود اتفاقيات اهلدنة لعام اإلرسائيليني

كام يتناول الفصل احلربَ الباردة العربية ودَور القو العظمى يف . 1949
 .تأجيج الرصاع بدالً من هتدئته

يناقش الفصل السادس الظروف التي أدّت إىل نشوب حرب أكتوبر 
عية  التي جاءت نتيجةً لتوجهات 1967عكس حرب , فعىل 1973 توسُّ

لوال سيطرةُ  1973مهيمنة يف إرسائيل, كان باإلمكان جتنُّب حرب أكتوبر عام 
فالتشبُّث . بعض املقوالت القاتلة عىل البنية الذهنية لكبار القادة يف إرسائيل

دَين  عدم االنسحاب إىل خطوط الرابع من يونيو, وعدم (الرسميّ برشطَني حمدَّ
أحدثَ شلالً يف ) ة واتفاق سالماالنسحاب من دون مفاوضات مبارش

ها من إظهار الرباغامتية املطلوبة يف التعامل  السياسة اخلارجية اإلرسائيلية منعَ
مع املبادرات املختلفة التي طُرحت, وآخرها مبادرة الرئيس املرصي حممد أنور 

فإرسائيل أصاهبا الغرور حني ظنّت أنّ جيشها ال يُقهر, وأنّ العرب . السادات
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الالفت يف املرحلة التي سبقت و .ادرين عىل شنّ أيّ هجوم عسكريغري ق
الواليات املتحدة واالحتاد (حرب أكتوبر أنّ التنافس بني القطبَني الرئيسنيَ 

وكان هدف . انعكس عىل ديناميّات الرصاع بني العرب وإرسائيل) السوفييتي
ييتي يف املنطقة, وزير اخلارجية األمريكي هنري كيسنجر هو إلغاء التأثري السوف

 . ألنه كان ير الرصاعَ والسالمَ واحلربَ يف املنطقة من منظور احلرب الباردة
ز عىل العالقة األردنية اإلرسائيلية ومستقبل  أما الفصل السابع فريكّ

واحلق أنه كان خميّبًا لآلمال بالنسبة لألردن أن تكون إرسائيل . األرايض املحتلة
قي معها, ما فتح البابَ عىل مرصاعيه لكرة الثلج عاجزة عن إجياد حلّ تواف

م لدرجة أنّ آمال إعادة األرض يف إطار سالمٍ  االستيطانية لتكرب وتتضخّ
رت عىل نريان التعنُّت اإلرسائييل والنشاط االستيطاين املستمر فأيّ خطوة  .تبخّ

دة عىل مستو السياسة  تستلزم انسحابَ إرسائيل تتحول إىل قضية معقّ
دَ . لية اإلرسائيليةالداخ ل فيها احلكومة, وتصاعُ كَّ ذلك أنّ الطريقةَ التي تُشَ

دت  تأثري التيار الوطني الديني, والتنافُسَ احلادَّ بني السياسيني, كلُّها عوامل عقّ
صناعة القرار يف إرسائيل عندما يتعلق األمر بالضفة الغربية وقطاع غزة 

ت حالة ا. والقدس الرشقية  الستعصاء واستمرّ معها هنجُ وهبذا, استمرّ
ا . الذي سمح بإقامة مزيدٍ من املستوطنات» الوضع القائم« يتطرق الفصل أيضً

ه عن الضفة الغربية  إىل مجلةٍ من الظروف التي دفعت باألردن إىل رفع يدِ
 .1988وإعالن فكّ االرتباط القانوين واإلداري معها يف عام 

مل يكونوا عىل وفاق فيام يتعلّق  يناقش الفصل الثامن حقيقةَ أنّ العرب
بالطريقة املثىل الستعادة األرايض املحتلة, وأنّ الرئيس املرصي حممد أنور 
ا من أنّ استعادة األرايض املرصية  ر بطريقة خمتلفة, انطالقً السادات كان يفكّ

ا خارج الصندوق, ف لدت فكرة زيارة السادات إىل القدساملحتلة تستلزم تفكريً  وُ
السؤال األكرب املرتبط بكيفية التوفيق بني مطالب العرب وما يمكن من رحم 

ا أنّ السادات أدرك أنه ال يمكن توظيف . احلصول عليه فعليا وكان واضحً
القوة مرة أخر بالطريقة نفسها التي استُعملت يف حرب أكتوبر, فهذه احلرب 
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قت ملرص احلدَّ األقىص الذي مل يصل إىل درجة حترير كلّ  أراضيها املحتلة, حقّ
ا مل . لكنه كان كافيًا إلجياد الرشوط الرضورية لتحقيق السالم, وإن كان منفردً

يفلح الصلحُ الذي أبرمه السادات مع إرسائيل يف خلق الظروف املالئمة حللّ 
وبدالً من التوصل إىل السالم, أقدمت إرسائيل عىل غزو لبنان, . الرصاع برمته

 . ني اإلذعان للمنطق اإلرسائييلوانتفض الفلسطينيون رافض
أما الفصل التاسع, فيتناول صعود عملية السالم وهبوطها والرتاجعات 

ا من مؤمتر مدريد  وكان انتهاء احلرب الباردة . 1991الكثرية التي شهدهتا بدءً
وجتريد العراق من قوته العسكرية عىل إثر حرب اخلليج, قد خلقا الرشوط 

ها بالفعل, وأفىض إىل اتفاق الرضورية لبدء عملية الس الم, التي انطلق قطارُ
غري أن . أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية, واتفاقية سالم مع األردن

دينامية السياسة اإلرسائيلية مل تساعد إرسائيل عىل ختطّي العقبات الداخلية, 
فجاء اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابني ليدقّ أول مسامر يف نعش عملية 

الم, ومل تفلح كلّ اجلهود املبذولة يف تغيري مسار التدهور الذي حلّ هبا, الس
دة كافيًا لوضع هذه  وكان انتخاب بنيامني نتنياهو وتشكيله حكومة متشدّ

ذت القصة منحى آخر, . العملية ضمن أسفل أولويات إرسائيل هنا اختّ
ا عىل عقب حينام أعلن رئيس الوزراء نتنيا هو احلربَ وانقلبت األحداث رأسً

ا مفهوم ذريعةً للتملُّص من استحقاقات » التبادلية« عىل عملية أوسلو, طارحً
ت عليها اتفاقيّتا أوسلو  .نَصّ

ا من املواضيع املرتبطة بفشل مقاربة حلّ  أما الفصل األخري, فيعالج عددً
ا ف. الدولتني مع بداية األلفية الثالثة, طُرح موضوع حلّ الدولتني بوصفه خمرجً

ألزمة ديمغرافية إرسائيلية أكثر من كونه تلبيةً حلاجةٍ فلسطينية, بمعنى آخر, 
ا بحق  برزت أصوات إرسائيلية ال متانع منحَ الفلسطينيني دولة هلم, ليس إيامنً

جٌ للتخلُّص من الفلسطينيني يف تقرير مصريهم يف فلسطني بقدر ما  هو خمرَ
غري أنّ االنزياح يف مركز السياسة اإلرسائييل إىل اليمني مل . العبء السكاين

ن القو السياسية التي كانت متثل  يساهم يف تشكيل ائتالف سالم, ومل تتمكّ
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قوةَ دفع للتوصل إىل سالم, من الوصول إىل احلكم أو املشاركة الفاعلة يف 
ن قو االستيطان من خلق حقائق عىل األرض كل هذا, م. صناعة القرار كّ

ر حتقيقه ا يتعذّ ل املستوطنون كتلة . جتعل من حلّ الدولتني أمرً فاليوم, يشكّ
ديمغرافية حرجة, األمر الذي جيعل من الصعب عىل أيّ حكومة أن تتخىلّ عن 

من دون أن تقع يف مواجهة  −ناهيك عن القدس الرشقية−الضفة الغربية 
ا لالنتقال إىل املسيانية الصهيونية, التي بدأ معهم, وهي مو اجهة خطرة نظرً

هلم اختاذ قرارات حاسمة يف  عددٌ من رموزها تويلّ مراكز صنع القرار, ما خيوّ
 .قادم األيام

ريورة التديُّن يف إرسائيل باجتاه استمرار االستيطان, ذلك صلقد دفعت  
اه من املتدينني أن حكومات اليمني تعتمد يف بقائها عىل الدعم ال ذي تتلقّ

ا أساسيا  نً القوميني وأحزاب احلريديم, ما جعل اخلطابَ القوميَّ الدينيَّ مكوِّ
ا . يف صياغة املفهوم االستيطاين , سيتم تسليط −العارش−يف هذا الفصل أيضً

الضوء عىل بدائل فشل حلّ الدولتني, وعىل رأسها فكرة حل الدولة الواحدة 
ي فكرة هيودية طُرحت للمرة األوىل من قِبَل حتالف السالم ثنائية القومية, وه

يف عرشينيات القرن املايض, ورفضتها الوكالة اليهودية ) بريت شلوم(اليهودي 
 .واللجنة العربية العليا يف فلسطني
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اندفعت احلركة الصهيونية يف تنفيذ مرشوعها االستيطاين اإلحاليل يف 
 رت يف سبيل ذلك كلّ ما أتيح هلا من موارد, وجيّشت أقو فلسطني, وسخّ
 دول العامل ملساندهتا رغم أنه مل يُعرف يف حينه أيّ مولودٍ سيأيت به الطَّلْق, فوقعت

ها بسبب استدعائها هذه الدول وسواها يف رشك الصهيونية, وتساحمت مع
الصارخ ملظاهر العداء للسامية املتأصل يف الثقافة األوروبية, فذاق اجلميعُ 
 سمت حدوده بالدم, والذي أسهمت القو مرارةَ عقود الرصاع املمتد الذي رُ

للتوّ من أتون الكرب يف زرع بذوره بوعيٍ أو من دون وعي, إذ كانت خارجةً 
رة, فلم تلقِ باالً   .لكيفية جتيلّ املرشوع الصهيوين يف املنطقة العربيةحروب مدمّ

الفصل يف نشأة احلركة الصهيونية, التي كان هدفُها منذ  ايبحثُ هذ
بالفعل, و. البداية هتجريَ هيود العامل وجتميعهم يف فلسطني إلقامة دولة هلم

نجحت احلركة الصهيونية يف نقل مئات اآلالف من املهاجرين اليهود 
ا  فلسطني, مكوّ لالستيطان يف فيها, هبدف ) اليشوف(هيوديا نةً بذلك جمتمعً

من تأسيس كيان  االستيالء عىل أكرب قدرٍ من األرض, لتتمكن يف هناية املطاف
لذا  .سيايسّ لليهود عىل حساب الفلسطينيني الذين يمثّلون السكان األصليني

, إذ خطّطت يمكن النظر للحركة الصهيونية بوصفها حركةً استعامريةً إحال ليةً
ا عرقيا ما زالت  سةً بذلك تطهريً بعناية القتالع الفلسطينيني من أرضهم, ممارِ

وقد وثّق مؤرخون, من أمثال إيالن بابيه ونور . نتائجه ماثلة إىل هذا اليوم
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بيل النكبة يف  مصاحلة, عمليات التطهري العرقي التي استهدفت الفلسطينيني قُ
 .I1Hوأثناءها 1948عام 

يف البداية, تنبغي اإلشارة إىل أنّ هناك خلطًا عند عدد كبري من العرب 
فاليهودية ديانة كباقي الديانات وال  .»الصهيونية«و» اليهودية« مفهومَي بني

لدت بعد خماض فكري  ة قومية, أما الصهيونية فهي حركة علامنية وُ تشكل هويّ
يف القرن التاسع ) هاهلسكال(وجدل طويل بني مثقفي عرص التنوير اليهودي 

لت فيه ومن اجلدير . I2Hحمورَ هذا اجلدل» املسألةُ اليهودية« عرش, الذي شكّ
تب عن هذه املسألة يتصل بوضع اليهود يف أوروبا, ال سيام  بالذكر أن كلّ ما كُ

تعدّ الصهيونية حال للمسألة . مع تنامي املشاعر املعادية للسامية يف تلك الفرتة
هر اليهود يف جمتمعاهتم اليهودية بعد أن  بطبيعة احلال, مل يأتِ لفظ. فشل حلّ صَ

ا لعبد الوهاب املسريي, » الصهيونية« ا إىل الدالالت, فوفقً من فراغٍ أو مفتقرً
العربية التي تشري إىل جبل يقع جنوب » تسيون« اشتُقّ هذا اللفظ من كلمة

ى عىل » تسيون« وكان اليهود يطلقون اسم .»جبل صهيون« غرب القدس يسمّ
ا حديث املنشأ, فقد طُرح للمرة األوىل » الصهيونية« إالّ أن لفظ. I3Hالقدس أيضً

بمضمونٍ سيايسّ من قِبَل الصحايف اليهوديّ نمساويّ األصل ناثان برينباوم 
, الذي أراد أن يشري به إىل احلركة التي نادت بتجميع هيود )1927− 1863(

                                                            
, انظُر )1( ا وممارسةً  :ملزيدٍ من التفاصيل عن التطهري العرقي فكرً

Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (UK: Oneworld 
Publications Limited, 2006). 

ا  :وانظُر أيضً
Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of "Transfer" 
in Zionist Political Thought, 1882-1948 (Washington, D.C: Institute of 
Palestinian Studies, 1992). 

 النقاش واسع النطاق الذي دار يف املجتمع األورويب إىل» املسألة اليهودية«يشري مفهوم  )2(
ين حول الوضع املدين والقانوين والوطني والسيايس يف القرنني التاسع عرش والعرش

 .لليهود بوصفهم أقلية يف املجتمع األورويب, بخاصة مع انتشار معاداة السامية
: القاهرة(, املجلد األول موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةعبدالوهاب املسريي,  )3(

 ).1999دار الرشوق, 
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إقامة دولة هلم بدعو احلقّ التارخيي العامل لتوطينهم يف فلسطني من أجل 
 .I4Hالذي يؤمنون به

برناجمًا سياسيا  1897وقد طرحت احلركة الصهيونية منذ نشأهتا يف عام 
لتوفري الظروف التي تسمح لليهود باهلجرة إىل فلسطني وتشكيل جمتمع وعمليا 

الطريق عبد مؤسسات ترعى شؤوهنم ومصاحلهم, ما خاص هبم, وتشييد
ويف سياق البحث عن . 1948يف عام  الن عن دولةٍ لليهود يف فلسطنيلإلع

الدولة, امتلكت احلركة الصهيونية مجيع األدوات املطلوبة من مالٍ ودعمٍ 
نت من اللعب عىل التناقضات الدولية لنيل تأييد بريطانيا  خارجي, ومتكّ

دت سياسا. العظمى إلقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني تُ وبالفعل, مهّ
االنتداب الربيطاين الطريقَ أمام االستيطان الصهيوين اإلحاليل يف الوقت الذي 
منعتْ فيه الفلسطينيني من بناء املؤسسات الالزمة إلقامة دولتهم وأضعفتهم 
رت أحالم الفلسطينيني يف إقامة دولة  لصالح املرشوع الصهيوين, وهكذا تبخّ

الصهيوين االستعامري االستيطاين هلم عىل نريان التواطؤ الغريب مع املرشوع 
ا بني الصهيونية واهلجرات اليهودية من . واإلحاليل واحلقّ أنّ هناك تالزمً

ومل تكن بريطانيا الدولةَ . جانب, واملصالح اإلمربيالية من جانب آخر
األوروبية الوحيدة التي دعمت فكرة إقامة وطن لليهود يف فلسطني, فقبل 

ع القائد الفرنيس  ل ذلك شجّ نابليون بونابرت هجرة اليهود لفلسطني, وكان أوّ
ا عندما وصل إىل مرص يف عام  يا بإقامة دولة هلم, إذ أصدر بيانً ر جدّ من فكّ

, حثّ فيه مجيع هيود إفريقيا وآسيا عىل االلتفاف حوله من أجل إحياء 1798
ا لت ا مفيدً حقيق مملكة القدس القديمة, فقد كان نابليون ير يف اليهود عنرصً

وباشتداد التنافس الربيطاين الفرنيس عىل . I5Hاملصالح اإلمربيالية لفرنسا
                                                            

 :للمزيد, انظُر )4(
Jess Olson, Nathan Birnbaum and Jewish Modernity: Architect of 
Zionism Yiddishism, and Orthodoxy (Stanford, CA: Stanford University 
Press, 2013). 

 .عبد الوهاب املسريي, مصدر سابق )5(
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املستعمرات بعد منتصف القرن التاسع عرش, أصبحت الدولة اليهودية يف 
 .فلسطني رضورةً اسرتاتيجية لإلمربيالية الغربية

يناقش هذا الفصل أربعة حماور أساسية; يبحث األول يف كيفية إسهام 
ي الذي واجهه املثقفون اليهود عرص التنو ير يف إبراز املشكلة اليهودية, والتحدّ

ويتناول املحور . ريورة التارخيية لربوز الصهيونيةصيف هذا املجال, ويتتبّع ال
ور الذي لعبه ثيودور هريتزل يف انطالق  الثاين تأسيسَ احلركة الصهيونية والدَّ

املحور الثالث الضوء عىل موقع ويسلّط . الصهيونية وتوجيهها نحو فلسطني
العرب وحضورهم يف اخلطاب الصهيوين, فقد كان اليهود عىل معرفة تامة بأنّ 
األرض التي يريدون االستيالء عليها ليست فارغة من البرش, فهناك 
فلسطينيون يقطنون عىل هذه الرقعة اجلغرافية, لذا يناقش هذا املحور األسباب 

ويتناول املحور . اهل حقيقة وجود الفلسطينينيالتي دفعت الصهاينة إىل جت
األخري من هذا الفصل الربنامجَ الصهيوين وأدواته ومالمح الدولة قيد 

ل يف مرحلة االنتداب الربيطاين عىل فلسطني  .التشكُّ
‚vjÖ]æ<†èçßjÖ]<†’ÂíèçãéÖ]<íÊ^Ïn×Ö<ë< <

انترشت كتابات كثرية  1897قبل تأسيس احلركة الصهيونية يف عام 
 للمسألة يمكن النظر إليها بوصفها حال  عن نزعة صهيونية استيطانية تعربّ 

اليهودية, وكان ذلك يف سياق املواجهة مع الطروحات التي دعت إىل دمج 
أصدر الكاتب الصهيوين ليو  1882ففي عام . اليهود يف املجتمعات األوروبية

ا بعنوان) 1891− 1821(بنسكر  اسً رّ  )Auto Emancipation(» التحرر الذايت« كُ
 I6H»أحبّاء صهيون« أصبح فيام بعد دليالً استيطانيا ألصحاب اهلجرة األوىل من

وير ليو بنسكر يف . 1881الذين أقاموا أول مستوطنة هلم يف فلسطني يف عام 

                                                            
نة غري صهيونية هاجرت إىل فلسطني يف عام  :»أحبّاء صهيون« )6( مجاعة هيودية متديّ

ا اهلجرةَ اليهودية األوىل التي حلقتها هجرات صهيونية متتالية , وتُع1881 دّ هجرهتُ
 .ساعدت يف إجياد أساس ديمغرايف متني إلقامة دولة لليهود يف فلسطني
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اسه بأنّه من غري املمكن دمج اليهود يف جمتمعاهتم األوروبية, ألسباب  رّ كُ
تمعات التعامل مع اليهود عىل مبدأ املساواة موضوعية تتصل برفض تلك املج
وعالوة عىل ذلك, يتبنى ليو بنسكر فكرة . بوصفهم يفتقدون األهليةَ لالندماج

, لذلك يطرح I7Hمتيُّز اليهود بام ال يمكن معه دجمهم مع سواهم من األمم
ه املدماكَ األهم يف حتقيق الوجود القومي, » الوعيّ القومي« مفهوم الذي يعدّ

والسبيلَ إلخراج اليهود من حالة االغرتاب التي يعيشوهنا يف تلك 
 .I8Hاملجتمعات

ر الفكرة  وال بدّ من التوقف عند السياق التارخيي والثقايف لتطوُّ
فقد شهدَ املناخ . الصهيونية من أجل فهم الديناميات التي دفعت هبا إىل السطح

الت جذرية يف النصف الثاين من القرن  السيايس واأليديولوجي يف أوروبا حتوّ
جدت هذه وأو. الثامن عرش, طالت الفكرَ اليهودي بصورة أو بأخر
ويعدّ اندالع الثورة . الديناميةُ البيئةَ املناسبة لظهور احلركة الصهيونية السياسية

من أبرز املحطات التي عصفت بالقارة األوروبية, إذ  1789الفرنسية يف عام 
لٍ يف الطبيعة األيديولوجية لدول أوروبا الغربية عىل وجه  أدّت إىل حتوُّ

ا إبان العصور  وعىل نحو الفت, تالشى. التحديد االرتباط الذي كان سائدً
ل حدثَ بالتدريج, لكنه يف فرنسا بدا  الوسطى بني الكنيسة والدولة, وهو حتوُّ

                                                            
ا بفكرة رضورة اندماج اليهود الروس يف  1881بقي بنسكر حتى عام  )7( متمسكً

ض له هيود روسيا جمتمعهم, غري أنّ حتوالً طرأ عىل أفكاره نتيجةً  لالضطهاد الذي تعرّ
بمعنى أن موقف بنسكر جاء . يف أعقاب تورط بعض اليهود يف مؤامرة اغتيال القيرص

وهناك ما يشري إىل أنه كان يف جولة بربيطانيا, . يف سياق ردّ الفعل عىل معاناة اليهود
انيا حيث التقى بمجموعة من اليهود الذين تظلّموا من هجرات اليهود إىل بريط

وهبذا املعنى تأيت دعوة . جمادلني برضورة هجرهتم إىل مناطق خارج أوروبا الغربية
 .بنسكر تلبيةً لرغبات الربجوازية اليهودية يف أوروبا الغربية

 رؤية نقدية: موسوعة املفاهيم واملصطلحات الصهيونيةعبدالوهاب املسريي,  )8(
 ).1975سية واالسرتاتيجية, مؤسسة األهرام, مركز الدراسات السيا: القاهرة(



22  

م العديد من املفاهيم اجلديدة للثقافة السياسية, عىل غرار  ا وقدّ حادا ومبارشً
 .I9H»املواطنة« مفهوم

د الذين اشتبكوا معها وكان لألفكار اجلديدة تأثري كبري يف املثقفني اليهو
ا جديدة أمامهم ة احلكم يف فرنسا هناية . ففتحت آفاقً ومع صعود نابليون إىل سدّ

, إذ أفرزت )emancipation(القرن الثامن عرش, بدأ مرشوع احلداثة والتحرر 
ا من العقبات والقيود التي  الثورة الفرنسية ترشيعات جديدة أزاحت كثريً

واحلقّ أنّ هذا التحول املهم كان بمثابة . ابقفُرضت عىل اليهود يف وقت س
ة لليهود ملغادرة واالنخراط يف احلياة العامة عىل  I10H»الغيتو« دعوة مبارشِ

ين وكانت أملانيا . أساس املساواة والرشاكة بني املواطنني برصف النظر عن الدّ
دا قد منحت املواطنة الكاملة لليهود األملان, وهو ما فعلته بريطانيا وهولن

ا ومل يقترص األمر عىل الدول األوروبية, إذ منحت الدولة العثامنية املسلمة . أيضً
 .1839هي األخر املواطنةَ الكاملة لرعاياها اليهود يف عام 

بطبيعة احلال, مل يكن سهالً دمجُ اليهود يف املجتمعات األوروبية عىل 
ل الغرب لليهود مل واملفارقة أنّ مقاربة دو. الرغم من ترسيخ مبدأ املواطنة

                                                            
 :للمزيد, انظُر )9(

Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinians Conflict 
(Bloomington and Indianapolis: Indiana University Pres, 1994). 

اليهودي يف البندقية الذي أقامته  إىل اسم احليّ ) Ghetto(يرجع أصل مصطلح  )10(
ومع انتشار ظاهرة . وأجربت هيودَ املدينة عىل العيش فيه 1516السلطات يف عام 

ا إىل قوانني معينةاملَعازل, عاش  . اليهود يف كلٍّ منها بوصفهم جمموعة واحدة استنادً
ا عىل املعازل كي ال يغادرها اليهود ليالً  أن اليهود إالّ . وكانت الدولة تضع حراسً

متتّعوا باحلرية الدينية واالجتامعية والتعليمية, وحاولت بعض الدول األوروبية إلغاء 
ا بعد انتشار مبادئ الثورة الفرنسية وانتهاء احتالالت نابليون يف  املعازل, خصوصً

 .بعد توحيد إيطاليا 1870وكان معزل روما هو آخر املعازل, إذ أُلغي يف عام . أوروبا
نيا أعادت العمل باملعازل مع صعود النازيني إىل احلكم, وجر وضع ولكن أملا

اليهود فيها داخل املدن الرئيسة, واتسمت بكوهنا حمكمة اإلغالق وحماطة بحراسة 
 .مشددة ومفصولة بأسوار مرتفعة جدا عن اخلارج
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ا, بمعنى أن التحرر أو االنعتاق  تنطلق من كوهنم مجاعةً دينية بل بوصفهم أفرادً
إىل احلياة العامة, ذلك  −ال اجلامعة−أزال العوائق أمام دخول الفرد اليهودي 

ا كان حمورَ خطاب عرص التنوير وبناء عىل ذلك, كانت املسألة . أن الفردَ عمومً
 :طنية الفرنسية التي أجابت عىل سؤال طُرح آنذاك بالقولواضحة للجمعية الو

ا« أي . I11H»ليس لليهود أيّ يشء بوصفهم أمة, وهلم كلُّ يشء بوصفهم أفرادً
أنّ الفرصة متاحة لليهود ليعيشوا مواطنني يف دوهلم, وهذا يستدعي فصل 
ديانتهم عن هويتهم السياسية, وبذلك يكون هناك هيودي أملاين, وهيودي 

إلخ, فاليهودية ال متنع الذين يدينون هبا من ممارسة .. يس وهيودي بريطاينفرن
مِ املساواة مع معتنقي الديانات األخر  .حياهتم مواطنني يف دوهلم عىل قدَ

, : بنقطتني عرص التنوير فيام يرتبط باملسألة اليهوديةمجال إيمكن  أوالً
مقاربة اليهود كأفراد, فحقوقهم بتلك الصفة مضمونة, وال حقّ هلم كجامعة 

نيت عملية االنعتاق أو التحرر بانتكاسات وإن كانت مؤقتة. دينية . وثانيًا, مُ
مل هبا  1815ففي أملانيا عىل سبيل املثال, أعيد فرض بعض القيود منذ عام  وعُ

ا من الزمن يكن باإلمكان انتخاب اليهوديّ لعضوية جملس  يف حني مل. عقودً
, ومل يستطع اليهود االلتحاق باجلامعات 1858النواب الربيطاين حتى عام 

, ومل متنحهم بريطانيا العظمى املواطنة الكاملة إالّ 1870الربيطانية حتى عام 
عالقةَ يف » حتوالت غري مسبوقة« ما حصل بعد ذلك كان بمثابة. 1890يف عام 
فللمرة األوىل يكون ليهود أوروبا فرصة اخلروج من . ود بالعامل حوهلماليه

 .I12Hالغيتو واالندماج يف جمتمعاهتم
ا لليهود يف القرن التاسع عرش, إذ  يً ل هذا املسار التارخيي حتدّ شكّ

» حركة التنوير اليهودية« أظهروا استجابات متباينة إزاءه, ومنها مثالً ما يسمى

                                                            
 :لالطالع عىل املزيد من التفاصيل, انظُر )11(

David Vital, The Origins of Zionism (Oxford: Oxford University Press, 
1975). 

 .املصدر نفسه )12(
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وعىل الرغم من . نت مدرسة فكرية ذات طروحات متنوعةالتي كا) اهلسكاله(
االفتقار إىل رؤية موحدة داخل تلك احلركة, إالّ أن هناك قواسم مشرتكة بني 

وشهدت احلركة انتشار حالة من عدم الرضا يف . االجتاهات املختلفة فيها
أوساطها عىل الوضع القائم, ورافق ذلك وجود اعتقاد راسخ برضورة 

ومن أهمّ . تغيري من خالل التأسيس لتسوية ثقافية بني اليهود والعاملوإمكانية ال
املفكرين اليهود الذين برزوا قبل اندالع الثورة الفرنسية موزس مندلوسن 

نظر إليه بوصفه األب الروحي حلركة اهلسكاله )1729−1786(  .الذي كان يُ
بفكرة يف تلك احلقبة, ظهر الكثري من املثقفني اليهود الذين آمنوا 
لذلك, . اقتناص الفرصة اجلديدة املتاحة أمام اليهود لتحسني أحواهلم العامة

باالندماج طالبوهم شجعوا اليهود عىل التخلص من احلنني حلياهتم يف الغيتو, و
ومن هؤالء املثقفني مَن رأ يف حركة . واالنصهار يف املجتمعات األوروبية

ا )يّةمسيان(ة التنوير األوروبية حركةً خالصيّ  ا جديدً ن عرصً , بمعنى أهنا تدشّ
ا مَن أراد أن ينتهز هذه الفرصة إلدخال . لليهود يف أوروبا وهناك أيضً

إصالحات عىل الديانة اليهودية إىل جانب االندماج, فطالبوا بتنقيتها وإزالة 
ومن الناحية العملية, دعا هؤالء إىل . التناقضات بينها وبني احلياة املعارصة

س تطور الطقوس والعادات والتقاليد اليهوديةتأسيس مجع رُ . يات علمية تدْ
ومن األهداف األخر حلركة إصالح الديانة اليهودية, إعادة تشكيل 
النشاطات الدينية لتكون مقبولة لد املتعلمني من الرجال والنساء الذين 

 .يتامهون مع الثقافة األوروبية األوسع
 ندماج الكامل يف املجتمعات األوروبية,مقابل هذه املدرسة التي نادت باال

, )cultural synthesis(وقف عدد من مثقفي اهلسكاله مطالبني بتوليفة ثقافية 
وعىل . يف حني تبنّى آخرون فكرة الفصل بني احلياتني اخلاصة والعامة لليهود

ا  الرغم من االختالفات والتباينات بني هذين الفريقني فإن هناك قاسامً مشرتكً
بينهام يتمثل يف مطالبتهام بالتوافق الثقايف, ورضورة تعريف التنوير اليهودي بام 

ز عىل اجلانب اليهودي يف املع وكان ذلك ). أي اليهودي قبل التنوير(ادلة يركّ
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وقد . إجراءً دفاعيا يف طبيعته, ألنّ هناك قيامً هيودية ال بد من احلفاظ عليها
ا وعبئًا,  يً رأت هذه املجموعات من املثقفني واملستنريين يف فكرة التحرر حتدّ

دوا عىل رضورة دراسة اللغة العربية  من أجل فالذين طالبوا بتوليفة ثقافية شدّ
إحيائها وحتديثها لتواكب تطورات العرص, ودعوا إىل إزالة التناقضات بني 
اليهودية واحلياة العامة املعارصة, واكتشاف القيم اليهودية السامية التي ينبغي 

وعىل العكس من ذلك, طالب املتحمسون لفكرة الفصل أو . التمسك هبا
يهودية عن القيم العاملية, بفصل القيم ال) compartmentalization(التجزئة 

. فعىل اليهودي أن يمتثل لألوىل يف حياته اخلاصة, وللثانية يف احلياة العامة
واخلالصة أن  .»كن هيوديا يف بيتك ورجالً آخر خارج البيت« بمعنى آخر,

 .القيم, والفصل بينها) أو ازدواجية(الرتكيز هنا انصبّ عىل ثنائية 
 ,»املسألة اليهودية«ما كان يُعرف بـ وشاعت األفكار التي تناولت

وبُذلت جهود حثيثة للتعامل معها, إذ ظهرت طروحات كثرية تناولت وضع 
ويف هذا السياق برز املفكر موزس . اليهود يف أوروبا وكيفية حلّ هذه املسألة

الذي آمن يف البداية بدمج اليهود يف جمتمعاهتم, إالّ أنه ) 1875−1812(هاس 
ا ليكون بذلك أول مفكر هيودي يتبنى القضية تراجع عن هذه  الفكرة الحقً

وتأثر موزس هاس . اليهودية بوصفها قضية سياسية ينبغي حلُّها يف إطار دويل
» روما وأورشليم« بأفكار صديقه كارل ماركس, وانعكس هذه التأثري يف كتابه

 سب , وجادل فيه بأنّ اليهود ليسوا مجاعة دينية فح1862الذي صدر يف عام 
ا مجاعة بحاجة إىل حياة وطنية − كام رأ ذلك اإلصالحيون اليهود− , فهم أيضً

وأكد موزس هاس أنّ احلل يتلخّص يف تأسيس دولة لليهود يف . خاصة
ويَظهر هنا تأثري األفكار املاركسية يف . فلسطني تقوم عىل املبادئ االشرتاكية

س نفسه كان له رأي طريقته التي صاغ هبا فكرة الدولة, مع أن كارل مارك
 . خمتلف جتاه املسألة اليهودية

ث عن  هبذا املعنى, يمكن القول إن موزس هاس هو أولُ مَن حتدّ
ا مي الحقً وهي الفرع (» الصهيونية العاملية« الصهيونية االشرتاكية أو ما سُ
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األهم من الصهيونية, ألهنا سيطرت عىل املجتمع اليهودي يف فلسطني 
). ي أفىض إىل ترشيد الفلسطينيني وإقامة دولة لليهودوفرضت برناجمها الذ

وكانت هذه النزعة األكثر أمهية من سواها, ألنّ العامليني آمنوا بأنّ الدولة لن 
تقوم ببساطة من خالل مناشدة الدول القوية مثل بريطانيا وأملانيا أو حتى 

برئاسة ) السياسية الصهيونية(الدولة العثامنية كام كان جيادل التيار السائد آنذاك 
ا حاييم وايزمان ا هلذا التيار, ال يمكن للدولة . ثيودور هريتزل والحقً فوفقً

اليهودية عمليا أن تر النور إالّ من خالل جهود الطبقة اليهودية العاملة التي 
وجمتمعات تعاونية  I13H)كيبوتسات(تستقر يف فلسطني, وتقيم مزارع مجاعية 

وكانت هذه الرؤية عىل النقيض من نظرة مؤسس . I14H)موشافيم(للمزارعني 
احلركة الصهيونية ثيودور هريتزل الذي كان يسعى للحصول عىل صكّ موافقة 
من إحد الدول الكرب للمساعدة يف استيطان فلسطني وإقامة الوطن 

 .القومي لليهودي فيها

                                                            
ع يف العربية عىل: الكيبوتس )13( مَ  ,»كيبوتسات« ويف العربية ,»كيبوتسيم« كلمة عربية جتُ

ا  ع سكني تعاوين يضم عددً وتعني مستوطنة زراعية وعسكرية, وهي عبارة عن جتمُّ
ا ويعدّ الكيبوتس من أهم املؤسسات التي . من املزارعني أو العامل اليهود يعملون معً

استندت إليها احلركة الصهيونية قبل تأسيس الدولة, ومتتّع الكيبوتس بتأثري كبري, غري 
عت مع بداية الثامنينيات ومل يعد هلا أيّ تأثري يف السياسة أن حركة الكيبوتسات تراج

 .اإلرسائيلية
مع يف العربية عىل: املوشاف )14(  كلمة عربية تعني القرية الزراعية التعاونية, وجتُ

تأسست هذه القر يف بداية العرشينيات من  .»املوشافات« ويف العربية» موشافيم«
عىل غرار نمط احلياة والعمل يف الكيبوتسات, و. القرن املايض يف سهل مرج بن عامر

فقد اعتمدت القر الزراعية عىل املشاركة بني السكان, لكن حجم هذه املشاركة أقل 
كبلدات ) قرية 409(تأسست غالبية هذه القر الزراعية . بكثري مما يف الكيبوتس

اعتاش و. كبلدات تعاونية) قرية 43(للعامل املزارعني, وتأسست قلة منها فقط 
وتعود ملكية األرض يف املوشافيم للصندوق . سكان هذه البلدات عىل الزراعة

 .القومي اليهودي وليس لألفراد
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عن رضورة ) 1917− 1881(يف سياق مماثل, كتب بري بوروخوف 
. للمجتمع اليهودي» اهلرم املقلوب« اشرتاكي إلصالح ما أسامهإقامة جمتمع 

ا له, أُجربوا عىل االنسحاب من مهنهم االعتيادية بعد أن تعرضوا  فاليهود, وفقً
هذه هي الدينامية التي يمكن هبا تفسري اهليمنة . للعداء واملنافسة بسبب ديانتهم

ن يكون املجتمع اليهودي وعليه, ل. النسبية للمهنيني اليهود بدالً من العامل
ا طبيعيا وسليامً إالّ بتصحيح الوضع وعودة أعداد كبرية من اليهود إىل  جمتمعً

, وهو ما ال يمكن حتقيقه إالّ يف دولة لليهود الً وبام أنّ . الفالحة ليصبحوا عامّ
الرشط األساس إلعادة اهلرم املقلوب إىل وضعه الطبيعي هو توفر مساحة من 

ا لذلكاألرض إلقامة  ا مرشحً . دولة لليهود, فقد برزت فلسطني بوصفها مكانً
التكامل بني الصهيونية « استندت أفكار بري بوروخوف إىل ما أسامه

ه,  ,»واالشرتاكية املاركسية وجاءت هذه الفكرة ملعاجلة اهلرم املقلوب واملشوَّ
وعدد  فبدالً من وجود قاعدة عريضة من العامل والفالحني والطبقات املنتِجة,

قليل من األطباء واملحامني واملفكرين, كام هي احلال يف معظم املجتمعات 
ا عند اليهود فاهلرم اإلنتاجي عند اليهود مقلوب . الطبيعية, يظهر العكس متامً

ا عىل عقب, إذ إن معظم اليهود من الوسطاء, وقد أد توطينهم يف املنفى  رأسً
ل  حالة من االغرتاب اجلامعي جتاه اليهود, يف هذه املهن غري اإلنتاجية إىل تشكُّ

 .I15H»أرض إرسائيل« فاستلزم هذا االغرتاب هجرة مجاعية لليهود إىل
هنا, ال بدّ من التوقف عند السياق التارخيي الذي أفىض إىل هتيئة 

ويف هذا الصدد, يشري ألياس شوفاين إىل . الظروف لنشوء احلركة الصهيونية
أربع ظواهر متشابكة ظهرت مجيعها يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش 
ة والنصف األول من القرن العرشين, وأسهمت يف نضوج فكرة الصهيوني

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )15(

Bryan S. Turner, Marx and the End of Orientalism (London: George 
Allen & Unwin Publishers Ltd, 1978), p.5. 



28  

موقف الدول (وتتصل الظاهرة األوىل باملسألة الرشقية  .I16Hونجاحها
األوروبية من الدولة العثامنية إبان قوهتا ومتددها وإبان ضعفها وانكامشها 

ا لدول ). وانكشافها ا كبريً دها هتديدً لت يف زمن قوهتا ومتدُّ فالدولة العثامنية شكّ
د تلك الدول غري أن تراجع . ضد العثامنيني أوروبا, األمر الذي استدعى توحُّ

قوة الدولة العثامنية وتراخي سلطتها يف كثري من البالد الواقعة حتت سيطرهتا 
رافقته ظاهرةٌ أخر, متثلت يف تكالب االستعامر األورويب عىل منطقة الرشق 

ا, إذ . األوسط وكان رصاع الدولة العثامنية مع قو االستعامر قد بدأ مبكرً
 من تكريس نفوذها من خالل االمتيازات التي حصلت متكنت هذه القو

عليها من الدولة العثامنية نفسها أو بواسطة التدخل املبارش يف شؤوهنا, ويف 
سم الرصاع لصالح . بعض األحيان اختذ هذا التدخل شكالً فظا وبالفعل, حُ

ت االستعامر األورويب, وجتىلّ ذلك بتفكك الدولة العثامنية وسقوط فلسطني حت
 .االحتالل الربيطاين املبارش أثناء املرحلة األخرية من احلرب العاملية األوىل

وبسبب الظاهرتني السابقتني, برزت ظاهرة أخر عىل املرسح السيايسّ 
يف الربع األخري من القرن التاسع عرش, متثلت يف احلركة القومية العربية التي 

ر وعي بدأت إرهاصاهتا بالظهور نتيجةً لرتاخي قبضة  الدولة العثامنية وتبلوُ
ا . عريب بخصوصية األمة العربية واكتسبت األفكار القومية العربية زمخًا كبريً

وعالوة عىل ذلك, تبلورت هوية وطنية . خالل احلرب العاملية األوىل وبعدها
لت الرافعة لربوز حركة وطنية يف السنوات التي تلت فرض  فلسطينية, شكّ

وتزامن ذلك مع ظهور احلركة الصهيونية . ىل فلسطنياالنتداب الربيطاين ع
السياسية, وإعالن وعد بلفور, وتوايل اهلجرات اليهودية إىل فلسطني هبدف 

 .إقامة دولة لليهود فيها
هبذا املعنى, يمكن القول إنّ بروز احلركة الصهيونية جاء استجابةً 

ي عرص التنوير, وبروز القوميات يف أوروبا ل السياق وعليه, ش. لتحدّ كّ
                                                            

ا; املرشوع الصهيوين من املجرد إىل امللموسإلياس شوفاين,  )16(  إرسائيل يف مخسني عامً
 .26, ص)2002دار جفرا للدراسات والنرش, : دمشق(
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األورويب الظروف التي أدّت إىل تبلور هذه احلركة التي دفعت بعض 
الشخصيات اليهودية القتناص الفرصة التارخيية والعمل عىل مأسسة فكرة 
جتميع اليهود يف دولةٍ هلم, وهنا ال يمكن إغفال الدور الكبري الذي لعبه ثيودور 

دّ األب الروحي هلذه احلركة عَ  . هريتزل, الذي يُ
íéÞçéã’Ö]<íÒ†£]<‹é‰`iæ<Ùˆiâ<…æçém< <

ا, مل تكن أفكار مثقفي التنوير اليهودي معزولة عن سياقها  كام ذُكر آنفً
ا لليهود دفعهم إلبداء استجابات . األورويب املتغريّ  يً ل حتدّ فالتحرر الذي شكّ

متباينة, ووضعهم يف الوقت نفسه أمام حقيقة أهنم خمتلفون عن غريهم وأنّ 
إذ بدا أن العداء للسامية . جهم يف املجتمعات األوروبية كان صوريااندما

ل يف كثري من تلك املجتمعات, بخاصة يف أوروبا الرشقية, فعادت  متأصّ
ا, وأثّر ذلك بعمق عىل الفكر السيايس اليهودي  دً مظاهر معاداة السامية جمدّ

, 1881عام  ويف. وأسهم يف حسم اجلدل اليهودي لصالح الصهيونية السياسية
ض اليهود ملذابح  يف روسيا, ما أثّر يف حياة مئات اآلالف ) pogroms(تعرّ

نت حادثة اغتيال قيرص روسيا ألكسندر الثاين من قِبل أحد . منهم ودشّ
مرحلة جديدة من معاداة السامية شهدت مذابح بحقّ  1881عام الثوريني يف 

م احلامل للعدو ال م اليهود بأهنّ ومل يتوقف األمر عند . ثوريةاليهود, واهتُّ
ل روسيا إىل  مالحقة اليهود, فقد فُرضت قوانني حتدّ من حركتهم, وهو ما حوّ

 ., فهاجر مئات اآلالف منهم إىل الواليات املتحدةI17Hبيئة طاردة هلم
ا  ومل تقترص مظاهر معاداة السامية عىل روسيا, إذ امتدت لتشمل عددً

م اليهود بعد احلرب . رجة أقلمن الدول الغربية, وإن كان ذلك بد , اهتُّ فمثالً
م أصحاب املال الفاسدون 1870الفرنسية األملانية, التي اندلعت يف عام  , بأهنّ

ضوا اقتصاد أملانيا ويف فرنسا, انترشت مظاهر معاداة السامية, وكان . الذين قوّ
حايفّ وقد وثّق الص. هلا األثر املبارش يف دفع الصهيونية السياسية إىل األمام

                                                            
  :انظُرللمزيد,  )17(

Mark Tessler, op. cit., pp.40-41 
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يف البداية, مل . اليهوديّ اهلنغاريّ املشهور ثيودور هريتزل تنامي هذه الظاهرة
ا باليهودية, ال سيام أنه اندمج بشكل كبري يف جمتمعه, وكان  يبدِ هريتزل اهتاممً
طموحه أن يكون كاتبًا مرسحيا باللغة األملانية, وهناك ما يشري إىل أنه مل يكن 

ا حتى عىل كتابات موزس هاس التي نادت بالقومية اليهودية, لذلك تأثر  مطّلعً
بام شاهده بنفسه, ودفعته مظاهرُ معاداة السامية يف باريس التي زارها إلعداد 
تقارير لصالح صحيفة يف فينّا, إىل الرتاجع عن فكرة االنصهار واالندماج, 

ا للمسألة اليهودية  .والتحول إىل الصهيونية بوصفها حال وحيدً
ل عالمة فارقة يف طريقة تفكري هريتزل, انعكست يف  1894عام  وشكّ

عربّ من خالهلا عن  ,»الغيتو اجلديد« مرسحية كتبها باللغة األملانية بعنوان
وكانت حماكمةُ ضابط هيودي برتبة نقيب باجليش . تاليش إيامنه بفكرة االندماج

يف أفكاره,  الفرنيس يدعى ألفرد دريفوس يف ذلك العام قد أثّرت بشكل عميق
جهت إىل الضابط هتمة التجسس لصالح أملانيا, وشهدت جلسات  إذ وُ

 .»يسقط اليهود« املحكمة هتافات معادية للسامية وشعارات عىل غرار
ظِّفت يف سياق  رت قضية دريفوس بعد أن تبنيّ أنه ليس اجلاين, ووُ وتطوّ

لت ذخرية مناسبة للقو الليربالية يف  السياسة الداخلية الفرنسية بعد أن شكّ
ووثّق . حماولتها اإلطاحة بالقو املحافظة املسيطرة عىل الكنيسة واجليش

هريتزل مالحظاته التي قادته يف النهاية إىل نتيجة وحيدة, تتلخّص يف أن 
ا ليهود أوروبا, وأنّ احلل  رجً االندماج غري ممكن وأنه ال يمكن أن يكون خمَ

اليهود أثرياء واتصل هريتزل مع بعض . يكمن يف إقامة دولة هلم يف فلسطني
 Der(» الدولة اليهودية« كتابه 1896ملناقشة هذا التصور, ونرش يف عام 

Judenstaat(I18H , ذ صيغة مذكرة قانونية ملنح الرشعية للمطالبة بدولة الذي اختّ
. هيودية, وكان اهلدف منه إشهار مشكلة اليهود واحلصول عىل مزيدٍ من احللفاء

                                                            
تُرجم , ثم 1896باللغة األملانية يف عام » الدولة اليهودية« نرش ثيودور هريتزل كتابه )18(

   :انظُر. الكتاب إىل لغات خمتلفة

Theodor Herzl, The Jewish State, revised edition (The United States of 
America: Dover Publications, 1989). 
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, وأنه من وجادل  ا مستحيالً هريتزل بقوة يف هذا الكتاب بأنّ االندماج بات أمرً
س جلّ وقته وجهده  العبث انتظار زوال معاداة السامية من أوروبا, ثم كرّ
للعمل نيابةً عن الصهيونية وتأسيس إطار مؤسيس هلا, وكان له ما أراد عندما 

قد املؤمتر الصهيوين األول يف مدينة بازل بسويرسا  وبالفعل, . 1897يف عام عُ
وعىل نحو . أُسست منظمة احلركة الصهيونية التي اتسمت بامتدادها الدويل

 .الفت, أعلن املؤمتر أنّ هدف الصهيونية هو إقامة دولة لليهود يف فلسطني
ز العداء « ويف هذا السياق يقول عزمي بشارة إنّ الصهيونية حماولة لتجاوُ

مل تضع نُصب أعينها تغيري املُعادين للساميّة, للساميّة وليس ملواجهته, ولذلك 
ة  سة إىل أمّ بل تغيري اليهود وحتويلهم من طائفة دينية إىل قومية, ومن مجاعة مقدّ

وهبذا املعنى; حاولت الصهيونية تذويت صورة اليهودي يف . I19H»حديثة
أوروبا يف القرن التاسع عرش, وأخذت عىل عاتقها املهمة التارخيية يف حتويل 
الواقع اليهودي الذي طغت عليه حالة من الالسامية, وذلك بتشجيع اهلجرة 
إىل فلسطني بدالً من تغيري الواقع األورويب الذي يسمح لليهود بمامرسة 

ة حتتاج « :ويضيف عزمي بشارة. مواطنتهم ولكي تتحول اليهودية إىل أمّ
ا لالعتقاد السائد, ال تنشأ الصهيوني. الفكرة إىل دولة ) كحركة قومية(ة وخالفً

ة اليهودية, وال حتى من االعتقاد بوجودها, بل من اإليامن  من وجود األمّ
إبان موجات −الراسخ لد مثقفي الطبقة الوسطى الذين اكتشفوا هيوديتهم 

ة (باحلاجة لتحويل اليهود إىل  −العداء للسامية يف أزمات احلداثة األوىل أمّ
فرصة وينالوا حق فالحة األرض ومحل , وذلك بأن تسنح هلم ال)كباقي األمم

 .I20H»السالح
وما دام األمر يرتبط باخلالص يف هناية املطاف, فقد كانت هناك فكرتان 
يف هذا اجلانب, تقوم األوىل عىل أنّ خالص اليهود يكمن يف خالص البرشية 

                                                            
جملة عزمي بشارة, مائة عام من الصهيونية, من جدلية الوجود إىل جدلية اجلوهر,  )19(

 .1997, خريف 53, عدد الكرمل
 .املصدر نفسه )20(



32  

مجعاء, وهو ما ذهب إليه كارل ماركس عندما قال إنّ من الرضوري ختليص 
أما الفكرة الثانية فتبنّاها هريتزل كربنامج, . وديتها, أي الرأسامليةالبرشية من هي

ويعلّق . وهي تنصّ عىل خالص اليهود من الشتات, أي بتخليصهم من املنفى
الفكرتان تصوغان برناجمًا « :عزمي بشارة عىل هذا الرصاع بني الفكرتني بالقول
هلا عقالنيا وأدوات تنظيمية عقالنية, ولكنّ كال منه ام حتمل يف داخلها بذورَ حتوُّ

األوىل بخلطها أحكام العقل واألخالق والعلم واليوتوبيا يف نظرية : إىل دين
ة احلديثة ية تارخيية, والثانية بخلطها بني الطائفة الدينية واألمّ . واحدة مادّ

ذتا بالروسيّة تبتا باألملانية ونُفّ فالدولة . I21H»الشيوعية والصهيونية فكرتان كُ
د من اللغة والرموز  اليهودية, فكريا, هي دولة هريتزل, الصهيوين املجرّ

وكان هريتزل األورويب ير أنّ نجاح املرشوع الصهيوين . واألساطري الدينية
وهبذا املعنى يريد أن يكون . مرتبط باستيعابه ضمن مرشوع كولونيايل أورويب

ة النشاط الع وبحسب عزمي . مراين األورويبكولونياليا, ألنّ الكولونيالية قمّ
فكرة الدولة املجردة, ورغم التجريد وسذاجة « بشارة, فإنّ هريتزل يمثل
تْنُويْ النْد(الطرح نكتشف يف دولته  سعيد جدا باآلفاق التي ... عربيا I22H)آلْ

إنه يستقبل برتحاب الرسالة التمدينية . تفتحها أمامه الكولونيالية اليهودية
ا كولونياليا أوروبيا يف نظرته إىل ب .»لالستعامر معنى أن هريتزل نفسه كان أيضً

 .I23Hالسكان األصليني
لقد جاءت احلركة الصهيونية من أفكار هيودية إبان عرص التنوير, وهي  

وألن . أفكار متناثرة, إالّ أن مأسستها ضمن حركة دولية منحتها زمخًا قويا
إقامة دولة هيودية يف فلسطني, فقد احلركة الصهيونية وضعت نصب عينيها 
تشجيع هجرة اليهود إىل فلسطني, : سعت دون كلل أو ملل لتحقيق هدفني

                                                            
 .املصدر نفسه )21(
تبت باألملانية,  )22( تْنُويْ النْد هو عنوان رواية للزعيم الصهيوين ثيودور هريتزل, كُ آلْ

ا بني الصهاينة حينها, وتعني بالعربية  .»األرض اجلديدة القديمة« :ولقيت رواجً
 .املصدر نفسه )23(
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ورافق احلراكَ الصهيوين بثُّ بعض األساطري . واحلصول عىل أراضٍ فيها
مع أن هذه العبارة  ,»أرض بال شعب لشعب بال أرض« وتروجيها, عىل غرار

انب الصواب وبمعرفة الصهاينة أنفسهم, ما يعني أن احلركة الصهيونية  جتُ
ا عربيا  جتاهلت خالل مساعيها حلشد اهلجرات, حقيقةَ أنّ هناك وجودً

 .وفلسطينيا قبل كل اهلجرات الصهيونية
من ناحيةٍ أخر, اصطدمت احلركة الصهيونية بموقف املؤسسة 

يء قبل جم) املسيانية(اليهودية األرثوذكسية التي عارضت نزعات اخلالص 
ا  املخلّص, بمعنى أنّ اعرتاضها عىل احلركة الصهيونية وبرناجمها كان اعرتاضً
ا من أنّ اليهود ينبغي أن يبقوا يف الشتات, وأنّ أيّ حماولة إلعادة  الهوتيا انطالقً
اليهود إىل فلسطني قبل قدوم املخلّص هي كفرٌ من شأنه أن جيلب الكوارث 

ت عقوبةٌ ال يمكن أن تنتهي إالّ عندما يأذن عليهم, وأنّ عيش اليهود يف الشتا
, ويتم ذلك عن طريق إرسال املخلّص وقد أدركت املؤسسة اليهودية . الربّ

لت يف خضم  األرثوذكسية أنّ احلركة الصهيونية أوروبية اجلذور, وأهنا تشكّ
صعود احلركات القومية يف أوروبا يف القرن التاسع عرش, وأهنا غلّفت مقوالهتا 

» شعب اهللا املختار« ديني اسرتجاعي عىل قاعدة أساطري حمددة مثلبخطاب 
 .فاليهودية يف هناية األمر رابطة دينية وليست قومية .»أرض امليعاد«و

êÞçéã’Ö]<h^Ş¤]<»<h†ÃÖ]< <

جتاهلَ الصهاينة األوائل, ألسباب معروفة, حقيقةَ أنّ الفلسطينيني هم 
باهلجرة » أحبّاء صهيون« مجاعةلفلسطني, وعندما قامت السكان األصليون 

ا بال شعب, بل كانت 1881األوىل إىل فلسطني يف عام  , مل تكن فلسطني أرضً
حتى إنّ ثيودور هريتزل نفسه اعرتف بوجود العرب, فقد . I24Hمليئة بالعرب

                                                            
وهي هجرة هيودية غري  ,»أحبّاء صهيون« هذه هي اهلجرة األوىل التي قامت هبا مجاعة )24(

ا وأقامت هذه . صهيونية, إذ حدثت قبل ظهور الصهيونية بحوايل مخسة عرش عامً
 .املجموعة مستوطنة ريشون لتسيون التي تعدّ رابع مدن إرسائيل يف عدد السكان
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, عن 1902التي نرشها يف عام » األرض اجلديدة القديمة« حتدث يف روايته
الذي يشكر » رشيد بيك« وابتدع شخصية دولة هيودية فيها سكان عرب,

 الصهاينة ألهنم جلبوا معهم التكنولوجيا والزراعة, غري أنّ قرار الصهاينة بتجاهل
ا سياسيا, تنبّه له بعضهم منذ البداية  .الوجود العريب يف فلسطني كان قرارً

الصادر يف » اجلدار احلديدي« ويف هذا السياق, يشري آيف شليم يف كتابه
 1907إىل مقالة إلسحق إبشتاين نُرشت يف دورية هشيلوخ يف عام  1999عام 

تتحدث عن التعامل مع عرب فلسطني, وهو  ,»السؤال املخفيّ « حتت عنوان
بني « :يقول إبشتاين. أمر جتاهلته أدبيات احلركة الصهيونية يف ذلك الوقت

مسألة واحدة املسائل الصعبة املرتبطة بفكرة انبعاث شعبنا يف أرضه, هناك 
يةً من : تُضاهي كل ما سواها مسألة نظرتنا جتاه العرب مل تُغفَل, بل فُقدت كلّ

ر يف أدبيات  الصهيونية, وهي بصورهتا احلقيقية ليس هلا تقريبًا أيّ ذكْ
ل هذه النقطة عىل وجه التحديد تسبّبَ . I25H»حركتنا لكنّ اختيار الصهاينة جتاهُ

وإذا كان الصهاينة . ني واستمراره إىل يومنا هذايف احتدام الصدام مع الفلسطيني
ركزوا اهتاممهم عىل مشكلة اليهود, فإن هذا ال يعني عدم وعيهم حلقيقة أنّ 

وبالنظر إىل أنّ جوهر الصهيونية قائم عىل . الفلسطينيني يسكنون هذه األرض
 .االستيطان اإلحاليل, كان من الطبيعيّ أن حيدث رصاع مرير بني الطرفني

خة كانت تقلّل من ربام  تعكس رواية هريتزل بنية ذهنية استرشاقيه مرتسّ
 ,»البدائيني واملتخلفني«قيمة عرب فلسطني, إذ وصفهم هريتزل يف روايته بـ

ا استعالئيا, شأنه يف ذلك شأن التفكري السائد يف  وكان موقفه منهم موقفً
» االسترشاق« كتابهأوروبا, وهنا يمكن استذكار ما أشار إليه إدوارد سعيد يف 

, فقام I26Hمن أنّ الرشق تم متثيله عىل شكل جمتمع بدائي ومتخلّف وبربريّ 
                                                            

 :للمزيد عن هذه الفكرة, انظُر )25(
Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World (New 
York: W.W. Norton, 2001), p.25. 

 :انظُر ,»االسترشاق« لالطالع عىل أطروحة )26(
Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978). 
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وما . جزء من النظرية االستعامرية لشعوب الرشق األوسط عىل تلك الصورة
حديث هريتزل عن إمكانية ترحيب العرب بممثيل حضارة الغرب إالّ 

. نت قيدَ التشكيل والتكوينانعكاسٌ جلهله بأنّ ثمة حركة وطنية فلسطينية كا
فلم يكن العرب يف فلسطني جمرد أفراد يمكن استيعاهبم يف املرشوع الصهيوين, 

ا ا لديه تطلُّعات وطنية أيضً لوا جمتمعً وقد حاول هريتزل تقديم . بل شكّ
املرشوع الصهيوين بوصفه ممثالً لالستعامر, لذلك سعى منذ البداية للحصول 

عثامين يسمح لليهود بإقامة وطن هلم يف فلسطني, عىل تفويض من السلطان ال
احلميد رفض هذ الطلب, ما دفع هريتزل للتفكري عبد ومن املعلوم أن السلطان

بإقناع أملانيا أو بريطانيا بأنّ الدولة اليهودية يف فلسطني ستكون نقطة متقدمة 
 .لإلمربيالية الغربية

هذا الطرح كان هو السائد إبان مرحلة تكوين احلركة الصهيونية التي مل 
تعرتف بالفلسطينيني, وسعت إىل التحالف مع قو غربية إلنجاز مهمة حتويل 

ويف تلك األثناء عمل الصهاينة عىل مستويني; أوهلام . فلسطني إىل دولة لليهود
ض وتأييد, ومل يكن االستمرار يف مناشدة الدول الغربية للحصول عىل تفوي

نت زعيم احلركة الصهيونية حاييم  , إالّ أن جمموعة من الظروف مكّ األمر سهالً
وايزمان من إقناع احلكومة الربيطانية بمطالب احلركة, وكانت النتيجة صدور 

ل أساس التحالف بني بريطانيا ( 1917وعد بلفور يف نوفمرب  الذي شكّ
ستو الثاين فهو التوفيق بني الصهيونية أما امل). العظمى واحلركة يف فلسطني

التي اختذت (والصهيونية العملية ) التي اعتمدت الدبلوماسية(السياسية 
قاعدة ديمغرافية متامسكة  لتشكيل) خطوات عملية لتجميع اليهود يف فلسطني

يمكن للحركة الصهيونية االعتامد عليها يف مساعي تأسيس الدولة, وقد 
نت احلركة بالفعل من تشجيع اهلجرة اليهودية إىل فلسطني وحيازة بعض  متكّ

 .األرايض وإقامة املستوطنات عليها
ظ يف » وعد بلفور« الالفت أن , إذ يُالحَ مل يتطرق إىل العرب رصاحةً

, أنّه يتحدث عن إقامة  نحه مَن ال يملك ملن ال يستحقّ نص الوعد الذي مَ
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اس باحلقوق املدنية وطن قومي لليهود يف فلسطني, ويشري إىل عدم املس
ا للفلسطينيني » غري اليهود«والدينية لـ فيها, بمعنى أن هناك تغييبًا مقصودً

وتكمن املفارقة يف أنّ عدد اليهود يف فلسطني عند صدور . أصحاب األرض
ا, يف حني كان عدد الفلسطينيني  56الوعد كان قرابة  ومع . ألف 600ألفً

غري « بتعبري) من سكان فلسطني% 90(ذلك, أُشري إىل الغالبية الساحقة 
ت عىل أن تشمل  .»اليهود ومن اجلدير بالذكر أنّ احلركة الصهيونية آنذاك أرصّ

أرايض الدولة املوعودة فلسطنيَ التارخييةَ ورشقَ األردن, وهو أمرٌ كان يعني 
ا إمارة رشق األردن   أصبحت(االستيطان يف املنطقة التي أقيمت فيها الحقً

وما زال الكثري من الصهاينة ). 1946يف عام » ردنية اهلاشميةاململكة األ«
 .يكررون أنّ املساحة التي نصّ عليها وعد بلفور كان يُفرتَض أن تشمل األردن

لكن املطالب الصهيونية يف هذا اجلانب اصطدمت بتعهدات بريطانيا 
فقد كانت . للرشيف حسني بن عيل لتشجيعه عىل الثورة يف وجه العثامنيني

ريطانيا العظمى أثناء احلرب العاملية األوىل بحاجة إىل العرب للقتال إىل جانبها ب
تهم  ضد الدولة العثامنية التي حتالفت مع أملانيا, ووجد الربيطانيون ضالّ
برشيف مكة احلسني بن عيل الذي كان يسعى لالنفصال عن تركيا وتأسيس 

ردن ضمن الوطن مملكة للعرب, لذلك رفضت بريطانيا أن يكون رشق األ
ا لوعد بلفور وما إن اضطرت احلركة الصهيونية إىل قبول . القومي لليهود وفقً

م زئيف جابوتنسكي  املوقف الربيطاين حتّى انقسمت عىل نفسها, وقدّ
, زعيم اليمني الصهيوين يف ذلك الوقت, مرافعة تعدّ األكثر )1880−1940(

ا مقارنةً بام قدمه الزعامء الص ورغم أن . هاينة يف ذلك الوقترصاحةً ووضوحً
ا يف مسرية احلركة الصهيونية ألنّ اجلناح العاميل كان  جابوتنسكي مل يكن مؤثرً
هو املسيطر, إالّ أن تركته الفكرية تتسم بالعمق, وهي تشكل أساس اليمني 

 .احلاكم يف دولة إرسائيل اليوم
 اجلناحويعدّ جابوتنسكي األب الروحي لليمني اإلرسائييل, وهو مؤسس 

التصحيحي يف احلركة الصهيونية, وما تزال آراؤه مؤثرة يف حزب الليكود حتى 



37  

وعىل الرغم من مواقفه املتشددة, إالّ أنه مل يكن خيتلف عن . الزمن الراهن
حاييم وايزمان, فكال الرجلني من تالميذ هريتزل ويدركان الدور الكبري 

ففي خالصة . يف فلسطني واألسايس لربيطانيا يف إقامة وطن قومي لليهود
األمر, كان دعم بريطانيا رضوريا كي يتسنى للصهاينة ترمجة فكرهتم عىل أرض 

لقد آمن جابوتنسكي بتفوق الغرب عىل الرشق, وبأنّ اليهود ال . فلسطني
عالقة هلم بالرشق, فالرشق بالنسبة له يمثل السلبية والتخلف, وهو يف نظرته 

رؤيةً  1902ي محلت روايتُه الصادرة يف عام هذه ال خيتلف عن هريتزل الذ
ا بأنّ الصهيونية ليست لتجميع. استعالئية  وبناء عىل ذلك, كان جابوتنسكي مقتنعً

اليهود وإعادهتم إىل فلسطني بقدر ما هي امتداد للحضارة الغربية يف الرشق, 
 .هلذا ينبغي أن تواصل الصهيونية حتالفها مع الغرب ضد العرب إىل األبد

» الصهيونية التصحيحية« وقد وضع جابوتنسكي مبدأين شكّال جوهر
عىل ضفتَي النهر, » أرض إرسائيل« وبرناجمها السيايس; يتصل األول بتكامل

ا, وهي الفكرة  بمعنى وجوب قيام دولة اليهود عىل أرض فلسطني واألردن معً
حتى إن نشيد  التي ما تزال موجودة يف األدبيات السياسية يف إرسائيل إىل اليوم,

ا« :حزب الليكود يقول يف إشارة رصحية » للنهر ضفتان, هذه لنا, وتلك أيضً
ا من أرض إرسائيل أما املبدأ الثاين فينصّ . وواضحة إىل أن األردن يشكل جزءً

يف السيادة السياسية عىل كلّ » احلق اليهودي« عىل رضورة اإلعالن مبارشة عن
حية اختلفت تكتيكيا فقط مع طروحات بمعنى أن الصهيونية التصحي. األرض

ل  حاييم وايزمان الذي أخفى اهلدف النهائي للحركة الصهيونية, فقد كان يفضّ
اعتامد مبدأ التدرجية ووضع البنى املناسبة لإلعالن عن دولة لليهود عندما 

 .حيني الوقت املناسب
غِبْ عن بال جابوتنسكي أنّ العرب يشكلون غالب ية من جانب آخر, مل يَ

السكان يف األرض التي يريد إعالن الدولة عليها, وهذا يطرح سؤاالً حول 
موقفه من سكان البالد األصليني, وهو ما أجاب عليه يف مقالتني كتبهام يف عام 

عربّ فيهام عن جوهر الفكرة التي يتبنّاها, إذ  ,»اجلدار احلديدي« بعنوان 1923
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كن, ألهنم لن يتخلّوا عن أرضهم رأ أنّ التوصل إىل اتفاق مع العرب غري مم
أو عن حقوقهم كام يعتقد بعض الصهاينة, وهاجم يف الوقت نفسه الصهاينة 
الذين اعتقدوا أنّ بإمكاهنم خداع العرب من خالل تقديم املطالب الصهيونية 
ابة, وكأن عرب فلسطني قبيلةٌ من املرتزقة الذين سيتنازلون عن  بصورة جذّ

صادية, إذ كان عىل اقتناعٍ بأنّ سكان األرض األرض مقابل مكاسب اقت
األصليني يف أيّ مكان حول العامل سيقاومون الغرباء, ومن املؤكد أن العرب 
ا هلذا املنطق ما داموا يمتلكون بارقة أمل للتخلص من  سيترصفون وفقً

, . الصهاينة بمعنى آخر, اعتقد جابوتنسكي أنّ الرصاع مع الفلسطينيني حتميّ
 .مطالبون باالستعداد هلذا الرصاع بدالً من ترويج األوهام وأن اليهود

م جابوتنسكي حتليالً لدينامية الرصاع احلتميّ الذي ختيّله بني  وقدّ
العرب والصهاينة وللنتائج املنطقية املرتتبة عىل هذا الرصاع, فاعتقد برضورة 

ادعة إىل أن بمعنى إقامة قوة عسكرية قوية ور ,»اجلدار احلديدي« إقامة ما أسامه
يدبّ اليأس يف قلوب العرب ويتنازلوا عن فلسطني يف هناية املطاف, وستوفر 

ويكشف . هذه القوة احلامية للصهاينة عند سيطرهتم عىل األرض الفلسطينية
هذا التحليل عن نفاق احلركة الصهيونية التي كانت ختفي أهدافها احلقيقية, 

برضورة التفاهم مع الفلسطينيني فلم تكن الترصحيات الصادرة عن الصهاينة 
ا متكامالً يأخذ شكل  ها مرشوعً سو وسيلة لذرّ الرماد يف العيون, خمفيةً خلفَ

 .االستيطان اإلحاليل
يمتدح املؤرخ آيف شليم الرصاحةَ التي متتّع هبا جابوتنسكي, وتعبريه 
بوضوح عامّ يدور يف خلد احلركة الصهيونية عىل العكس مما أظهره اجلناح 

والالفت أن جابوتنسكي مل يستبعد السالم مع العرب, لكنه . لعاميل املهيمنا
وإحلاق » اجلدار احلديدي« رأ أنّ السالم معهم سيكون ممكنًا فقط بعد تشييد

ل: ويبقى السؤال. اهلزائم العسكرية املتتالية هبم » اجلدار احلديدي« أال يشكّ
جوهرَ السياسية الصهيونية وسياسة دولة إرسائيل إىل الزمن احلارض? هذا ما 
ر  يؤكده آيف شليم بقوله إن ما كتبه جابوتنسكي يف هذا السياق هو بالفعل ما فكّ
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ر به كل الصهاينة وعىل الرغم من مواقف جابوتنسكي وخالفاته مع . ويفكّ
نّ الرصاع التارخيي بني التيار السائد يف احلركة الصهيونية, يمكن القول إ

احلركة العاملية واليمني التصحيحي كان تكتيكيا, أي أنه مل يكن عىل األهداف, 
كان جابوتنسكي ير أنّ مهمته تتطلب كشف الرياء . وإنام عىل طريقة تطبيقها

ج إلمكانية  والنفاق الذي مارسه اجلناح العاميل يف احلركة الصهيونية وهو يروّ
 .فلسطنيالتفاهم مع عرب 

ثمة نقطتان أساسيتان تربزان يف هذا السياق; أوالمها أن حاييم وايزمان 
كان يريد هتويد فلسطني بالكامل, فقد قال ردا عىل سؤال عىل هامش مؤمتر 

ا مثلام هي  1919باريس للسالم عام  إنه يسعى ألن جيعل فلسطني هيودية متامً
ا عىل أالّ  ألنه آمن » دولة« يذكر كلمة إنجلرتا إنجليزية, لكنه كان حريصً

جي وبأن أسلوبه  ينبغي أن يكون  −وليس جوهر املرشوع−بالعمل التدرُّ
لكن الزمن أثبت خطأ حسابات وايزمان, فقد تدهورت العالقات . معتدالً 

العربية اليهودية بعد إعالن وعد بلفور, ومل يصمد حديثُه عن سلبية العرب 
عرب املستويني االجتامعي واالقتصادي السياسية وعن إمكانية حل اخلالفات 

كام أخطأ وايزمان عندما . أمام الوعي الفلسطيني باهلوية وباخلطر الصهيوين
 1922افرتض أنّ مصالح احلركة الصهيونية وبريطانيا متالزمة, ففي عام 

الذي » الكتاب األبيض« أصدر وزير املستعمرات الربيطاين ونستون ترشتشل
قتصادية للهجرات اليهودية, وطالب بوجود مؤسسات حدد فيه املعايري اال

ا للتمثيل السكاين, واألهمّ أنه استثنى األردنَّ من املساحة املتاحة  بة وفقً منتخَ
وعىل الرغم من املرارة التي شعر هبا وايزمان . إلقامة االستيطان اليهودي

يطاين إالّ أنه مل جيد بديالً عن سلطة االنتداب الرب» الكتاب األبيض« بسبب
لذلك آمن بتكتيك . لدعم احلركة الصهيونية الضعيفة واملحتاجة إىل مساعدة

  .I27H»خطوة خطوة«الـ
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )27(
Jehuda Reinharz, Chaim Weismann, The Making of a Zionist Leader 
(Oxford University Press, 1987). 
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لت مقوالت جابوتنسكي عن ا, شكّ » اجلدار احلديدي« وكام ذُكر آنفً
جوهر اسرتاتيجية احلركة الصهيونية عىل الرغم من اخلالفات والتباينات 

د ديفيد بن غوريون. التكتيكية , مؤسس دولة )1973−1886( وقد جسّ
إذ انغمس منذ البداية  ,»اجلدار احلديدي« إرسائيل وأول رئيس وزراء هلا, فكرة

باملشكلة العربية, لكنّ فجوة كبرية ظهرت بني ما يقوله يف العلن برضورة 
ا به, إذ كانت حركة العامل تؤمن بأنّ عرب  التعاون مع العرب وما كان مقتنعً

لون كي ا فلسطني ال يشكّ ا قوميا مستقال أو منفصالً عن األمة العربية, ووفقً انً
مصالح عرب فلسطني واحلركة الصهيونية متطابقة, فإنّ للتفسري املاركيسّ 

ك األرض واألفندية يمكن حلّه إن أدرك  والرصاع هو رصاعٌ طبقي مع مالّ
ك وهنا. عرب فلسطني أنّ مصاحلهم تتفق مع مصالح الطبقة العاملة اليهودية

ما . ما يشري إىل أن ديفيد بن غوريون نفسه مل يكن مؤمنًا هبذا التحليل الطبقي
من شك أنّ بن غوريون كان جيسد شخصية القائد, وكان له ثقل واحرتام 
كبريين يف أوساط الطبقة السياسية من الصهاينة, لذلك كان ملواقفه أثر كبري 

بن غوريون مع وعىل نحو الفت, تقاربَ . عىل مسرية جمتمع اليشوف
الربيطانيني ألنه كان ير أن التفاهم معهم يمثل نقطة قوة للكيان الصهيوين, 

نقطة حتول رئيسة يف رؤيته, إذ بدأ يلمس الطبيعة  1936وقد شكلت ثورة عام 
القومية للمعارضة العربية للصهيونية, وأدرك حينها أن الرصاع حتميّ 

 . وسيتّخذ طابع احلسم العسكري
ãé×Ö<íÖæÓjÖ]<‚éÎ<çØ< <

ل الوجود اليهودي يف فلسطني حجرَ الرحى يف مرشوع قيام دولة  شكّ
ا من دون  إرسائيل, فقد أدرك الصهاينة منذ البداية أنّ فلسطني ليست أرضً

جون لذلك عند تأسيس احلركة الصهيونية وكام يذكر آيف . شعب كام كانوا يروّ
أوفدت حاخاميّة النمسا جلنة لتقيص احلقائق  ,»اجلدار احلديدي« شليم يف كتابه

ملعرفة إن كانت فلسطني صاحلة للهجرات اليهودية, فام كان من احلاخامَني 
ين إالّ أن بعثا برقية تنص حرفيا عىل العروس مجيلة, لكنها متزوجة من « :املوفدَ
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فالفلسطينيون هم أصحاب األرض, وكانوا أغلبية ديمغرافية . I28H»رجل آخر
إىل  1904قة حتى بعد اهلجرة الصهيونية الثانية التي امتدت بني عامي ساح

لوا . 1914 باملئة من إمجايل السكان  90وتشري األرقام إىل أن الفلسطينيني شكّ
وبناء عىل ذلك, . باملئة فقط 10يف تلك الفرتة, يف حني شكل اليهود ما يقارب 
عىل فلسطني إالّ بتغيري الواقع  مل تتوفر للصهاينة الفرصة وال اإلمكانية للسيطرة

الديمغرايف فيها, األمر الذي عزموا عىل حتقيقه بالسبل كافة, وهكذا بدأت 
ا بعد صدور وعد بلفور يف نوفمرب ص , ما حقق 1917ريورة اكتسبت زمخًا كبريً

ا ا مبكرً  .I29Hللحركة الصهيونية نجاحً
تاج إىل آليات كان قرار احلركة الصهيونية بتغيري الواقع الديمغرايف حي

ل االستيطان األداة الرئيسة للتغيري بام يضمن أن يصبح  عمل, لذلك شكّ
ا . اليهود كتلة برشية حرجة كافية إلقامة دولة دت هذه اجلهود تقليدً وجسّ

ريورة النزاع الصهيوين العريب الذي استند إىل الدمج صصهيونيا كالسيكيا يف 
هلذا السبب, سعت . ملجتمع اليهودي املنشودبني اجلغرافيا والديمغرافيا خللق ا

احلركة الصهيونية إىل احلصول عىل األرايض وتشجيع اهلجرات اليهودية إىل 
ومما جيدر ذكره هنا أنّ رصاع الفلسطينيني األسايس مع الصهيونية . فلسطني

, فلم )فضالً عن خوض الفلسطينيني معركة حترر وطني(كان حول األرض 
كان املسيحيون (ي بني اإلسالم واملسيحية من جانب يكن هناك رصاع دين

ا مهام من احلركة الوطنية الفلسطينية فقد كان . , واليهودية من جانب آخر)جزءً
ا, وهو حيازة أكرب قدر ممكن من أرض  هدف احلركة الصهيونية واضحً

ويف سبيل ذلك, دشنت احلركة بناءً مؤسسيا لتسهيل هذه املهمة, إذ . فلسطني
يف ) Keren Hakayemet(أت عىل سبيل املثال الصندوقَ القومي اليهودي أنش

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )28(

Avi Shlaim, op. cit. 
 1948−1882طرد الفلسطينيني يف الفكر واملامرسة الصهيونية, , سعيد مجيل متراز )29(

ن(  ).2016والتوزيع,  للنرشدروب : عامّ
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وقد لعب الصندوق . هبدف رشاء األرايض يف فلسطني وتطويرها 1901عام 
ا يف االستيالء عىل األرض ألهداف سياسية ا كبريً  .دورً

مل يتخذ االستعامر الصهيوين يف فلسطني نمط االستعامر األورويب 
ا إحالليا, سعى منذ البداية إىل طرد السائد يف ذلك الوق ت, بل كان استعامرً

لذلك, مل تكن اسرتاتيجية االستيالء . العرب من األرض ليحلّ اليهود حملّهم
عىل األرض كافية لبلورة هذه الفكرة اإلحاللية وترمجتها عىل أرض الواقع, إذ 

ا » مل العربيالع« وبناء عىل ذلك, ظهر مفهوم. يتعني احتكار سوق العمل أيضً
الفلسطيني, فظهرت موجة مقاطعة / الذي كان يعني فيام يعنيه إقصاء اآلخر

البضائع العربية والعاملة العربية واملدارس املختلطة ومؤسسات احلكم املحيل, 
وجاء كل ذلك يف سياق حتقيق اهلدف النهائي, وهو طرد الفلسطينيني من 

. لفلسطينيني وإقصائهمأداة إلضعاف ا» العمل العربي« وأصبح. أرضهم
ا متناميًا للحركة الصهيونية,  لت قلقً ومنذ البداية, كان هناك ثالث نقاط شكّ

ا لدولة لليهود, وأنّ : وهي رضورة االستيالء عىل أرض تكفي لتكون أساسً
األرض املراد االستيالء عليها كانت حتت ملكية شعب آخر هو الشعب 

يتطلب موارد اقتصادية وسياسية الفلسطيني, وأن احلصول عىل هذه األرض 
وما إن تصبح األرض . I30Hكي يتنسى نقل ملكيتها من الفلسطينيني إىل اليهود

فكان االستيطان . بيد اليهود حتى تضاف إىل قيمتها االقتصادية قيمةٌ قومية
ا وقد تناول باروخ . هبذا املعنى أداة لبناء األمة وليس نتيجة لوجود أمة مسبقً

ابه عن الصهيونية واألرض هذه النقاط واستعرض املؤسسات كيمرلينغ يف كت
 .I31Hالتي أُسست هلذا الغرض

                                                            
 :انظُرللمزيد عىل التفاصيل,  )30(

Aida Asim Essaid, Zionism and Land Tenure in Mandate Palestine 
(UK: Routledge, 2013). 

 :انظُر )31(
Baruch Kimmerling, Zionism and Territory: The Socio-Territorial 
Dimensions of Zionist Politics (University of California, Institute of 
International Studies, 1983). 
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ا  ومن الواضح أن فكرة طرد الفلسطينيني من أرضهم احتلّت موقعً
مركزيا يف الفكر الصهيوين يف مراحله املختلفة, فمع بداية االستيطان الصهيوين 

د الفلسطينيني عن طريق يف فلسطني بدأ املستوطنون تنفيذ اسرتاتيجية طر
كي يتسنّى هلم إقامة اقتصاد » العمل لليهود« أو» إحالل العمل« سياسة

ومن هنا . صهيوين مستقلّ بوصفه من ركائز إقامة املجتمع اليهودي الصهيوين
جاءت فكرة إقحام اليهودي املهاجر إىل فلسطني بالزراعة, عىل أن ترافق ذلك 

العربية ومنع العرب من العمل يف األرايض التي مقاطعة املنتوجات والبضائع 
ع موضعَ التنفيذ إالّ » العمل العربي« لكن شعار. يسيطر الصهاينة عليها مل يوضَ

ويف هذا السياق, طلب حاييم وايزمان من . I32Hمع اهلجرة اليهودية الثانية
أن املساعدة يف طرد الفلسطينيني إىل رشق األردن, إالّ  1930بريطانيا يف عام 

وهو أمر مل  ,»الرتانسفري الطوعي« ثم اقرتح فكرة. اإلنجليز رفضوا هذه الفكرة
 .I33Hيكن حتقيقه سهالً 

استلزم الربنامجُ الصهيوين الستعامر فلسطني إقامةَ املؤسسات أو كام 
البنية التحتية لدولةٍ حتت التكوين, واالهتامم باجلوانب األمنية والعسكرية 

ا اس ففي البداية, . أيضً الذي أُسس يف عام ) هشومري(كان هناك فصيل احلرّ
د عدد أفراده عن مئة حارس, لكن بعد الصدامات مع  1909 ومل يزِ

رأ القادة اليهود أنّ هذا التنظيم غري  1921و 1920الفلسطينيني يف عامي 
قادر عىل محايتهم, وأنّ بريطانيا ال تنوي مواجهة اهلجامت الفلسطينية, لذلك 

إنشاء قوة أمنية مركزية للدفاع عن املستوطنات, فأُسست  1921عام قرروا يف 
ا تصاعديا بعد ثورة الرباق التي حدثت يف » اهلاغانا« منظمة التي أخذت دورً

ر دور. فلسطينيا 116هيوديا و 133وقُتل فيها  1929عام  » اهلاغانا« ثم تطوّ
                                                            

 .97مجيل متراز, مصدر سابق, صسعيد  )32(
 :انظُر ,لقراءة النصل كامالً  )33(

Laqueur, Walter, and Barry Rubin, eds. The Israeli-Arab Reader: A 
Documentary History of the Middle East Conflict (New York: Penguin 
Books, 1984), pp.18-20. 
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ا مجيع الشباب البالغني التي اجتهت إىل مزيدٍ من التنظيم وأصبحت تضم تقريبً 
يف املستوطنات اإلرسائيلية واآلالف من سكان املدن, وتلقّت املنظمة أسلحة 
من اخلارج, وبدأت بتدريب أفرادها عىل صنع القنابل واآلالت العسكرية 

ب يضمّ  لت من ميليشيا إىل جيش مدرَّ آالف من املقاتلني  10األساسية, ثم حتوّ
ا 40اجلاهزين للتعبئة و ا أثناء الثورة  ألفً ا كبريً من االحتياط, ولعبت دورً

 .1936الفلسطينية يف عام 
وعىل الرغم من أن بريطانيا مل تعرتف بمنظمة اهلاغانا رسميا, إالّ أن 

القفص « وكام يشري رشيد اخلالدي يف كتاب. القوات الربيطانية تعاونت معها
ت أساسية يف حتديد نتيجة كان» اهلاغانا« فإن اخلربة التي اكتسبتها ,»احلديدي

ست منظمة األرغون  1931ويف عام . 1948حرب عام  املنظمة (أُسّ
 1940وبعد وفاة جابوتنسكي عام  ,»اتسل« املعروفة باسم) العسكرية الوطنية

انشقّت مجاعة متطرفة من األرغون بزعامة البولندي الصهيوين افراهام شترين 
التي أُطلق عليها ) حرية إرسائيل املقاتلون من أجل(» ليحي« وأسست منظمة

ا اسم وجلأت هاتان املنظمتان إىل . نسبةً إىل مؤسسها» عصابة شترين« أيضً
وبالفعل, بدأت األرغون بمهامجة أهداف بريطانية . اإلرهاب لتحقيق أهدافهام

ا من عام  الكتاب « , إذ كان هناك غضب صهيوين عارم عىل1944بدءً
, والذي علّق ديفيد 1939الربيطانية يف عام  الذي أصدرته احلكومة» األبيض

سنقاتل مع بريطانيا جنبًا إىل جنب ضد هتلر وكأن ال « :بن غوريون عليه قائالً 
» كتاب أبيض هناك, وسنقاتل الكتاب األبيض كأن ال حرب عاملية هناك

 ).املزيد من التفاصيل عن الكتاب األبيض يف الفصل القادم(
وال خيفى . زيادة القوة العسكرية لليشوفلقد أسهمت تلك املنظامت ب

ا يف ذلك, فقد سمحت مع بدايات احلرب العاملية الثانية  أن بريطانيا لعبت دورً
ز  بتأسيس فيلق هيودي من مخسة آالف عنرص قاتلوا إىل جانب احللفاء, وتركّ

أسست اهلاغانا قوة البلامخ, وهي قوة  1941ويف عام . ذلك الفيلق يف إيطاليا
لهم لتويل مناصب خاصة مل  يزد قوامها عن ألفي فرد, تلقوا تدريبًا خاصا يؤهّ
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مل يقترص و. قيادية يف اجليش اإلرسائييل, ومنهم عىل سبيل املثال إسحق رابني
دور هذه امليليشيا عىل الدفاع عن اليهود, فقد امتدّ ليشمل املساعدات التي 

الذين مل يكن لدهيم  قدمتها لتسهيل عمليات اهلجرة وهتريب آالف اليهود
ويف ضوء هذه . ترصيح باهلجرة إىل فلسطني خالل احلرب العاملية الثانية

أي انتشار قوة عسكرية قوية  ,»اجلدار احلديدي« املعطيات, ظهرت فكرة
 .تتحطم عىل صخورها كل حماوالت الرفض الفلسطيني

قد شهد تأسيس االحتاد العام للعامل اليهود يف  1920وكان عام 
, الذي عربّ عن توجهات الصهاينة العامليني الذين )اهلستدروت(طني فلس

وعقد االحتاد مؤمتره التأسييس األول يف . هيمنوا عىل اليشوف يف تلك املرحلة
ذت فيه قرارات يف طليعتها د جلميع « :مدينة حيفا, واختُّ إن هدف االحتاد املوحّ

ق جبينهم دون ا ستغالل جهود اآلخرين, العامل والفالحني الذين يعيشون بعرَ
ا يف عملية استيطان األرض, وأن يقحم نفسه يف كل املسائل  أن يسري قُدمً
لٍ هيوديا  امّ االقتصادية والثقافية التي متس ّالعمل يف فلسطني, وأن يبني جمتمعَ عُ

الرئيس هو حتقيق الفكرة » اهلستدروت« أنّ هدف وأكدت القرارات .»هناك
ا ال يتجزأ من العوامل األساسية يف العمل « فسهالصهيونية, وأنه يعدّ ن جزءً

الصهيوين, ويف اهلجرة والتوطني والسيطرة عىل فلسطني واستعامرها, ويف 
وضع األسس الالزمة القتصاد سليم مزدهر قادر عىل امتصاص أكرب عدد 

بلغ عدد أعضاء االحتاد عند هناية االنتداب وقد  .»ممكن من املهاجرين
ألف عضو, وقد توىل ديفيد بن غوريون  200فلسطني حوايل الربيطاين عىل 

ل اهلستدروت ساحة للرصاع بني 1935رئاسته منذ تأسيسه حتى عام  , وشكّ
األحزاب والتجمعات السياسية ال تقل أمهيةً عن حماوالت السيطرة عىل مقاليد 

, . السلطة عىل األقل يف العقود األوىل لتأسيس الدولة فل مل تغويف سياق موازٍ
احلركة الصهيونية أمهية التعليم يف بناء اليشوف, فعملت عىل مأسسته يف تلك 

مدرسة ابتدائية توفر  300كان هناك حوايل  1934املرحلة, وبحلول عام 
, 1912كام أُسس معهد التخنيون يف مدينة حيفا عام . التعليم ألطفال اليشوف
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باإلضافة إىل . 1925م واجلامعة العربية عىل جبل سكوبس يف مدينة القدس عا
ا له  1902يف فلسطني عام  لئومي ذلك, أُنشئ بنك يف مدينة يافا, وفتح فروعً

ر ليصبح ثاين أكرب البنوك يف فلسطني بعد بنك  يف عدد من البلدات, وتطوّ
 .باركليز الربيطاين

وبفعل اهلجرات اخلمس املتتالية زاد حجم اليشوف سكانيا, وانعكست 
فباإلضافة إىل . داته يف عملية التنمية السياسية التي شهدهازيادة حجمه وتعقي

وجود املنظامت الصهيونية ذات الطبيعة الدولية التي هدفت إىل إجياد وطن 
قومي يف فلسطني ملنفعة الشعب اليهودي بشكل عام, كانت هناك تنظيامت 
سياسية داخل اليشوف تنشط يف العمل السيايس العادي, فأقامت املجتمع 

يايسّ لليشوف وأسهمت يف إجياد مستعمرة هيودية مستقلة ومجاعة سياسية الس
ا مستقال وكيانًا قوميا . حتكم نفسها وهكذا تطور جمتمع اليشوف ليصبح جمتمعً

لذلك عندما أُعلن قيام دولة . ليحقق أحالم الصهاينة يف إجياد الدولة اليهودية
االجتامعية والسياسية  ورثت الدولةُ املؤسسات 1948إرسائيل يف مايو 

ا  .واالقتصادية التي كانت تعمل بفعالية ملدة تزيد عىل عرشين عامً
والالفت أنّ اليهود استفادوا من صكّ االنتداب نفسه, إذ تنص املادة 

يُعرتف بوكالة هيودية « :الرابعة فيه التي وافقت عليها عصبة األمم عىل ما ييل
مالئمة كهيئة عمومية إلسداء املشورة إىل إدارة فلسطني والتعاون معها يف 
الشؤون االقتصادية واالجتامعية وغري ذلك من األمور التي قد تؤثر يف إنشاء 
الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود يف فلسطني, ولتساعد 

ا ملراقبة اإلدارةوتشرتك يف ترقية البالد, عىل أن يكو ا دومً . ن ذلك خاضعً
بة تر و       يُعرتف باجلمعية الصهيونية كوكالة مالئمة ما دامت الدولة املنتدِ

أنّ تأليفها ودستورها جيعالهنا صاحلة والئقة هلذا الغرض, ويرتتب عىل 
اجلمعية الصهيونية أن تتّخذ ما يلزم من التدابري بعد استشارة حكومة صاحب 

الربيطانية للحصول عىل معونة مجيع اليهود الذين يبغون املساعدة يف اجلاللة 
 .»وطنهمإنشاء 
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وهبذا, يمكن القول إنّ الربنامج الصهيوين يف فلسطني عمل عىل 
استغالل االنتداب الربيطاين عىل فلسطني خللق البنى التحتية الالزمة لإلعالن 

بخاصة −لسطينيني عن الدولة, لكن مع الوقت, ونتيجة للصدامات مع الف
الذين  قاوموا االستيطان اليهودي, أدرك ديفيد بن غوريون أن  −الفالحون

املواجهة العسكرية مع الفلسطينيني ما هي إال مسألة وقت, وزاد يقينه بذلك 
الذي قيّد » الكتاب األبيض« التي انتهت بإصدار بريطانيا 1936بعد ثورة عام 

ا بأن هجرة اليهود إىل فلسطني, ويف تلك  األثناء اقتنعت بريطانيا العظمى أيضً
التعايش بني املجتمعني مستحيل, لذلك اقرتحت فكرة التقسيم للمرة األوىل 

 ).انظُر الفصل القادم( 1937عام » جلنة بيل« من خالل
كان الفتًا أنّ احلركة الصهيونية مل تعرتف هبدفها النهائي يف إقامة دولة 

فبعد أن كان . 1942سياستها التقليدية يف عام لليهود إالّ بعد أن خرجت عن 
 »مؤمتر بلتيمور« االهتامم منصبا عىل بناء الوطن القومي لليهود يف فلسطني, شهد

ا افرتاضيا أهنى دور القادة القدماء لصالح قيادة من الصقور, فاألخبار  انقالبً
ا يف النازية بحقّ اليهود لعبت ) اهلولوكوست(الواردة عن املحرقة  ا بارزً دورً

 .الذي نصّ عىل رضورة إقامة دولة لليهود يف فلسطني» برنامج بلتيمور« إقرار

í³^¤]< <

لقد تطورت الفكرة الصهيونية إبان عرص التنوير إىل أن أصبحت احلل 
أمة هيودية « إذ افرتضت الصهيونية وجود. الوحيد للمسألة اليهودية يف أوروبا

متأصلة ومتجذرة يف الثقافة » اداة الساميةمع« وتوصلت إىل أنّ  ,»عاملية
األوروبية, ما يعني أن اندماج اليهود يف املجتمعات األوروبية ليس سو فكرة 

وبشكل الفت, طرحت . ساذجة, الستحالة التعايش بني اليهود وسواهم
الصهيونية نفسها بوصفها حال جذريا للمسألة اليهودية, وأهنا ستتمكن من 

ل ظهور احلركة نقطة فاصلة يف . يف فلسطني إلقامة دولة هلمجتميع اليهود  وشكّ
 .»قومية هيودية« تاريخ فلسطني, إذ سعت بكل ما أوتيت من قوة إىل خلق دولة
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ومما زاد من حدة الرصاع أن احلركة أدركت منذ البداية أنه ال بد من جتريد 
 .عرب فلسطني من أرضهم توطئة لطردهم واحللول مكاهنم

ا, ا ستفادت احلركة الصهيونية من انحسار نفوذ الدولة العثامنية طبعً
وسلطتها من جانب, ومن تكالب الدول االستعامرية عىل ممتلكات الدولة 
ن قادهتا من وضع مرشوعهم االستيطاين  العثامنية من جانب آخر, ومتكّ
اإلحاليل يف سياق مصالح الدول الغربية يف املنطقة العربية, إذ جادل ثيودور 

ريتزل بأنّ اليهود ممثّلو الثقافة الغربية, ومل يكتفِ الصهاينة باحلصول عىل ه
املساعدات الغربية, بل اختذوا خطوات عملية ومؤسسية للسيطرة عىل أرض 

ا بال شعب, وأن . فلسطني وأدرك الصهاينة منذ البداية أنّ فلسطني ليست أرضً
مَن عربّ عن هذه وكان جابوتنسكي أصدق . الصدام مع عرب فلسطني حتميّ 

ا منه اسرتاتيجية عمل» اجلدار احلديدي« الفكرة, فصاغ مفهوم . متخذً
شأهنم شأن السكان األصليني يف أيّ − وافرتض جابوتنسكي أن الفلسطينيني 

سيقاومون الغرباء, وأن الطريقة الوحيدة لتطويعهم هي إظهار  −منطقة أخر
, وعندها فقط يمكن أن تكون القوة العسكرية الكبرية لزرع اليأس يف قلوهبم

وبالفعل, اهتمت احلركة الصهيونية بإقامة . الدولة املنشودة مقبولةً يف املنطقة
املؤسسات العسكرية واالقتصادية والسياسية وجتهيز البنى التحتية الالزمة 
لإلعالن عن الدولة عندما تلوح الفرصة املناسبة, وساعدهتا يف ذلك حكومة 

التي وضعت نصب عينيها تنفيذ وعد بلفور, وما يعنيه  االنتداب الربيطاين
 .ذلك من التنكر للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني

كربيطانيا (مل تردع الصهاينةَ والقو اخلارجية التي تقف خلفهم 
حقيقةُ أنّ الفلسطينيني يشكلون األغلبية ) العظمى, من خالل وعد بلفور

روا الساحقة يف فلسطني, بل إهنم أنكروا  وجود الشعب الفلسطيني وتنكّ
حلقوقه الوطنية والسياسية, وكان موقفهم عدائيا جتاهه منذ البداية, وعملوا 

ومل يكن خافيًا عىل الصهاينة أن العائقّ الرئيس . عىل إخراجه وطرده من أرضه
أمام مرشوعهم االستيطاين اإلحاليل هو وجود الفلسطينيني, ليس بوصفهم 
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ا فقط, بل ب واستلزم طرد . وصفهم يمتلكون هوية وطنية وسياسيةسكانً
الفلسطينيني وجود آليات عمل للحركة الصهيونية ارتكزت عىل حيازة 
األرايض, وحرمان الفلسطينيني من العمل, وإقامة املستوطنات بأنواعها 
لت سياسات السيطرة عىل األرض وجلب املستوطنني اليهود  املختلفة, وشكّ

وات لتغيري الواقع الديمغرايف يف فلسطني, ومل متنع إىل فلسطني أهم األد
االنقسامات التي حدثت داخل احلركة الصهيونية تركيزَ االنتباه عىل رضورة 

وأظهرت . توظيف هذه اآلليات بشكل منتظم خللق الواقع الذي ختطط له
ت عن مواقفها بغموض  ا من الرباغامتية وعربّ ا كبريً احلركة يف فلسطني قدرً

 .القاعدة الديمغرافية التي ما كان هلا أن تنجح من دوهنالتعزيز 
ا بال شعب, فالوجود  لقد اكتشف الصهاينة أن فلسطني مل تكن أرضً
الفلسطيني ممتدّ عىل مدار قرون من الزمان, لكن إحساس الفلسطينيني بفرادة 

ويمكن فهم اهلوية الفلسطينية . هويتهم الوطنية كان ما يزال حديثَ التشكيل
وقد . لّياهتا السياسية يف سياق تفكيك عرص القوميات يف القرن التاسع عرشوجت

تبلورت هذه اهلوية وتُرمجت إىل هوية وطنية سياسية تعربّ عن تطلعات الشعب 
 الفلسطيني كردّ فعلٍ عىل التدخالت اخلارجية التي اختذت أشكاالً منها االنتداب

ويبقى السؤال حول . تتاليةالربيطاين ووعد بلفور واهلجرات الصهيونية امل
العوامل التي سمحت للصهاينة بالنجاح يف إقامة الدولة ومل تسهم يف تقوية 
 .احلركة الوطنية الفلسطينية التي مل حيالفها احلظ يف ممارسة حقها يف تقرير املصري
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ير بعض املؤرخني والباحثني يف الشأن الفلسطيني أنّ اهلوية 
الفلسطينية بدأت بالتشكل منذ زمن بعيد, فمنهم مَن يعيدها إىل زمن 

ا ظهرت يف النصف األول من القرن الثامن , الكنعانيني ومنهم مَن ير أهنّ
رعرش مع ظاهر  مَ الذي كان واليًا عىل صفد, ثم عُني من قِبل الدولة  I1Hالعُ

ع منطقة نفوذه صوب 1705العثامنية حاكامً عىل عكا يف عام  , ثم ما لبث أن وسّ
ا عىل 1742الداخل الفلسطيني, فاحتلّ طربيا يف عام  , وأصبح يف النهاية سيدً

رية  مَ  ). أو الزيدانية(كل فلسطني حتت مظلّة اململكة العُ
ويذهب عامل االجتامع اإلرسائييل باروخ كيمرلينغ إىل أن االنتفاضة 

ضد  1834املسلّحة التي اندلعت يف عدد من املناطق الفلسطينية يف عام 
ل اهلوية الفلسطينية املعارصة , ففي I2Hإبراهيم باشا, كانت نقطة البداية يف تشكُّ

د الفالحون واألعيان والبدو للتعبري ع ن احتجاجهم عىل ذلك العام توحّ
                                                            

لد سنة  :ظاهر العمر )1( للميالد, يعدّ أول  1689أو  1688ظاهر بن عمر الزيداين, وُ
التي ظلت قويةً ) أو الزيدانية(» اململكة العمرية« أقام, حاكم فلسطيني يف فلسطني

ا, وقُتل يف عام  30ومستقلّة ألكثر من   .1775عامً
 :للمزبد عن هذه الفكرة, انظُر )2(

Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal, The Palestinian People: A 
History, (Cambridge: Harvard University Press, 2003). 
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وير كيمرلينغ أن الفلسطينيني حاولوا منذ تلك املحطة . السياسيات املرصية
ذلك أهنم أدركوا بدافعٍ من وعيهم الوطني, انتامءهم , I3Hإجياد هوية خاصة هبم

 . إىل جمموعة قومية فريدة, فكانت هويتهم هبذا املعنى ذات جذور تارخيية بعيدة
أن الوعي الفلسطيني هبويته وفرادهتا قد  إالّ أن بعض املؤرخني ير

تطور يف بدايات القرن العرشين, أي مع تغريّ الظروف السياسية يف الدولة 
العثامنية وقدوم االستعامر وظهور احلركة الصهيونية وما متثّله من هتديد كبري 

ض هويتهم . عىل وجود الفلسطيني وبقائه عىل أرضه وشعر الفلسطينيون بتعرُّ
ال سيام مع انتهاء احلرب العاملية األوىل, وأفول الدولة العثامنية, وما للخطر, 

  − ومن ضمنها فلسطني− نتج عن ذلك من تقسيم منطقة اهلالل اخلصيب 
فقد دقّ تضافرُ هذه العوامل . I4Hوإخضاعها لالنتدابني الربيطاين والفرنيس

ا بنهاية اآلم ال الكرب املرتبطة جمتمعةً ناقوسَ اخلطر عند الفلسطينيني, إيذانً
لِ هويةٍ عىل وقْع  .بنوعٍ من الوحدة يف املرشق العريب فبدأت إرهاصاتُ تَشكُّ

            الشعور باملرارة واخلذالن, بعد أن بات من املؤكد أنّ احلركة الصهيونية 
−الكرب لذلك, . تسنّ رماحها لإلجهاز عىل فلسطني  −مدعومة من القو

ية, متناحرة ومتنافرة مع تبلورت اهلوية الوطني ة الفلسطينية بصورة ضدّ
 . الصهيونية ومَن يقف خلفها

ا لطمس الوجود , عىل هذا النحو ا ممنهجً ا أنّ هناك جهدً بدا واضحً
جت املشاعر  الفلسطيني وإنكاره, وكان ذلك من أهم العوامل التي أجّ

. املقام األولبرضورة تعزيز اهلوية الفلسطينية, إذ إن اهلوية تعني الوجود يف 
فاهلوية, هبذا املعنى, هي اإلطار العام الذي سمح للفلسطينيني بالتعبئة واحلشد 
ا متناميًا لكياهنم السيايس واالجتامعي  لت هتديدً ملواجهة التحديات التي شكّ

                                                            
 .املصدر نفسه )3(
 :مزيد, انظُرلل )4(

Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern 
National Consciousness (New York: Colombia University Press, 1997). 
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والثقايف منذ بدأت اهلجرات الصهيونية تتواىل إىل فلسطني بالتزامن مع فرض 
قَ  .االنتداب الربيطاين عليها والالفت أن التصاق الفلسطينيني هبويتهم تَعمّ

رَ بالتوازي مع حماوالت إلغائهم التي جاءت نصا  ذّ مل يذكرهم وعد بلفور, (وجتَ
من خالل التعاون الصهيوين (, وممارسةً )»غري اليهود« مكتفيًا باإلشارة إىل

 ).الربيطاين عىل حساهبم خالل فرتة االنتداب
استند  ,»تكوين الوعي الوطني املعارص: الفلسطينيةاهلوية « يف كتابه

فكرته املرتبطة باهلوية يف الباحث األمريكي من أصل فلسطيني رشيد اخلالدي 
التي ربطت بني  ,»اجلامعات املتخيَّلة« الفلسطينية, إىل نظرية بندكت أندرسون

جذورُ قد سبقت ف. I5Hظهور اخلطاب اإلعالمي وبدء الوعي لألنا واآلخر
ويمكن القول إن . وية الفلسطينية نشوءَ الوعي الفلسطيني العام هبذه اهلويةاهل

عرب فلسطني بدأوا منذ بداية القرن العرشين بتخيُّل أنفسهم وحدةً سياسيةً 
, وبدأت إرهاصات هذه اهلوية بالظهور يف عام  ا, عندما  1908مميزةً حتديدً

ليشمل فلسطني  زوري فكرة توسيع سنجق القدسااقرتح الكاتب نجيب ع
ا حيويا لتطوير أرض فلسطني واحلقّ أن عازوري . الشاملية, إذ عدّ ذلك أمرً

كان من أوائل مَن نبّهوا للمخاطر املنتظَرة من صعود احلركة الصهيونية, فقد 
رأ يف كتابه عن اخلطر اليهودي العاملي, أن هناك ظاهرتني متعارضتني 

ية, وحماوالت اليهود إحياء مملكة إرسائيل اليقظة العرب: تسريان جنبًا إىل جنب
وأكد أن إحد هاتني الظاهرتني ستنترص عىل األخر يف النهاية, لذا . القديمة

ا من أن نتائج  ناد بإقامة دولة عربية قومية تضم املسلمني واملسيحيني, منطلقً
تها  .I6Hالرصاع العريب مع الصهيونية ستحدد مستقبل املنطقة برمّ

الفصل نشوء اهلوية الفلسطينية واحلركة الوطنية الفلسطينية يناقش هذا 
يف سياق مواجهة اخلطر الصهيوين وسياسة سلطات االنتداب الربيطاين يف 

                                                            
 .املصدر نفسه )5(
املؤسسة العربية : بريوت(ترمجة أمحد أبو ملحم , يقظة األمة العربيةنجيب عازوري,  )6(

 .41, ص)1998للدراسات والنرش, الطبعة الثانية, 
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كام يتطرق إىل الظروف التي أدّت يف هناية املطاف إىل انتصار . فلسطني
عىل احلركة الوطنية الفلسطينية  −التي حظيت بدعم خارجي كبري−الصهيونية 

تها, وأخفقت ا ح كفّ لتي افتقرت إىل الدعم العريب الذي كان من املمكن أن يرجّ
يف قيادة الفلسطينيني عىل طريق تقرير املصري, وإقامة الدولة الفلسطينية 
ن األوىل من إقامة دولة لليهود عىل  املستقلة أسوة بباقي شعوب املنطقة, ما مكّ

الضوء عىل العوامل اخلارجية  كام يسلط هذا الفصل. اجلزء األكرب من فلسطني
والداخلية التي تضافرت وأفضت إىل النكبة التي تسببت بمعاناة للفلسطينيني 

هُ أيّ شعب يف املنطقة يف أيّ وقت مىض َ  . فاقتْ يف مظاهرها ونتائجها ما خربِ
†}û]<íãq]çÚ<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<íèç] 

قد حدثَ نتيجةً مل يأتِ تبلور اهلوية الفلسطينية املعارصة من فراغ, ف
ا . ملسار تارخيي وسياق إقليمي دفعا هبا إىل موقع الصدارة كانت فلسطني جزءً

من الدولة العثامنية, التي بدأت قبضتها عىل األقاليم العربية املنضوية ال يتجزأ 
ة يف القوة بينها وبني الدول  حتت لوائها بالرتاخي, وبات ذلك جليا مع تفاقم اهلوّ

ها وسعت القتسام تركتهااالستعامرية ال ومع األيام, تطورت . تي تكالبت ضدّ
رسدية فلسطينية متامثلة يف مادهتا املعرفية, ومكتظة باإلشارات السياسية 
واملكونات التارخيية والرموز واألساطري, وهي رسدية قائمة عىل استمرارية 

ةً فلسطينية واليوم, يمكن القول إنّ هناك هوي. تارخيية عىل مدار قرن من الزمان
مع عليها الفلسطينيون الذين يمتلكون ذاكرة مجعية واحدة  .راسخة جيُ

ن نابليون بسهولة من إحلاق هزيمة  دموا عندما متكّ وكان العرب قد صُ
. , عندما احتلّها ومكث هبا ثالث سنوات1798عسكرية باملرصيني يف عام 

عد انكفاء وكان العرب قبل تلك احلملة يمرون يف مرحلة من الرتاجع ب
عرصهم الذهبي, إذ اتسمت حياهتم السياسية بالتبعية والرشذمة والتأخر 

املعرفة, والثروة, والقدرة عىل احلفاظ : املعريف, وعانوا من غياب ثالوث املنعة
كانت احلملة الفرنسية أول مواجهة مبارشة بني أوروبا والعرب . عىل الثروة

عن مد تأخر العرب,  بعد احلروب الصليبية, وهي مواجهةٌ كشفت
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وقد عمل قدوم نابليون . وحاجتهم إىل االلتحاق بركب احلضارة املعارصة
ا لإليذان ببدء عملية حتديث دفاعية إنْ جاز التعبري, بمعنى األخذ عن  حمفزً

وبرز يف هذا . الغرب ما يلزم مع احلفاظ عىل جوهر الثقافة العربية السائدة
ن من االستيالء عىل السلطة يف مرص عام  الصدد حممد عيل باشا الذي متكّ

, واستمر حكم أرسته إىل أن أطاحت الثورة املرصية هبا يف يوليو 1805
لقد أدرك حممد عيل باشا أنْ ال أمل يف احلفاظ عىل مرص من دون . 1952

االستفادة من جتربة الغرب, فبدأ برناجمًا للتحديث, اختذ شكل إصالحات 
وقراطية, وأنشأ املصانع, وعمل عىل حتسني قدرة رضورية, فقام بتحديث البري

ك  الدولة عىل حتصيل الرضائب مبارشةً من الشعب وليس عن طريق مالّ
واهتمّ حممد عيل بالرتكيز عىل حتديث اجليش والبحرية, وحتسني . األرايض

 .I7Hالتعليم بوصفه أساسَ القوة
عادت بالفائدة صحيح أن اإلصالحات االنتقائية التي قام هبا حممد عيل 

ع قوةِ األخرية  عىل مرص, إالّ أن ابتعاد مرص عن الدولة العثامنية, وتراجُ
ها, فتحَ  الباب عىل مرصاعيه أمام اهليمنة األوروبية يف املنطقة التي مل تعد  اوتأثريِ

ويف تلك . الدولة العثامنية قادرة عىل محايتها أو مواصلة فرض سلطتها عليها
نت القو ا الستعامرية األوروبية عرص االستعامر يف الرشق الفرتة دشّ

, واحتلّت بريطانيا عدن عام 1831األوسط, إذ احتلّت فرنسا اجلزائر يف عام 
ا قامت بريطانيا باحتالل مرص نفسها عام 1839  واتسم ذلك. 1881, وأخريً

االستعامر بالعنف, وأوجد الكثري من التحديات اجلسام أمام شعوب املنطقة 
ا بثورتني; واحدة التي شعر ت بالعجز عن مقارعته, بخاصة أنه كان مدعومً

                                                            
ملعرفة املزيد عن برنامج التحديث الذي قام به حممد عيل وإنجازاته, وإنجازات الذين  )7(

 :انظُرتولوا احلكم يف مرص من أرسته, 
F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives, 1895-1879: From 
Household Government to Modern Bureaucracy (Pittsburgh: University 
of Pittsburgh Press, 1984). 
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وزاد . I8Hصناعية يف بريطانيا, واألخر سياسية متثلت بالثورة الفرنسية وقيمها
الطني بلّة برتدّي أوضاع الدولة العثامنية التي ربطتها اهلوية الدينية بشعوب 

ا من أهنا مركز املنطقة, فلم يكن الوالء هلا وطنيا, بل كان والءً  دينيا انطالقً
وإزاء العجز العثامين الذي تزامن مع التهديدات األوروبية, . اخلالفة اإلسالمية

» عرص تنوير عريب« أو» يقظة عربية« تنامت مشاعر العداء لالستعامر, وظهرت
ست بمجملها رؤ عربية تتاميز عامّ طرحته  ضم مدارس فكرية متنوعة, أسّ

ا الصهيونيةومثّلته الدولة ال وظهرت . I9Hعثامنية, وتعادي االستعامر والحقً
القومية العربية فكرةً يف الربع األخري من القرن التاسع عرش, وكانت يف البداية 
ر  تطالب بإصالح الدولة العثامنية, ثم طالبت باالنفصال عنها بعد تعذُّ
ل إصالحها وسيطرة فكرة الترتيك عىل أدائها وسلوكها, بخاصة مع وصو

 .I10Hمجعية االحتاد والرتقي إىل احلكم
ا وحالةً من عدم وشهد النصف الثاين من القرن التاسع عرش خماضً 

ن, فمن جانب, آمن الكثري من العرب ومنهم الفلسطينيون, برضورة  التيقُّ
إصالح الدولة العثامنية, لكوهنا األقدر عىل محاية املنطقة من األطامع األوروبية 

كام كانت قوةً  −موضوعيا −انب آخر, مل تعد الدولة العثامنية املتنامية, ومن ج
ا بالدفاع عن املنطقة أمام الزحف األورويب أسهم هذا املخاض و. ومنعةً والتزامً

                                                            
 :انظُر )8(

Bernard Lewis, What Went Wrong? The Clash Between Islam and 
Modernity in the Middle East (London: Weidenfeld & Nicholson, 
2002). 

 :انظُر )9(
Albert Hourani, Arabic thought in the liberal age, 1798-1939 
(Cambridge University Press, 1983). 

كانت يف البداية حركةً معارضة هدفت إىل التخلص من الدولة العثامنية, وصلت إىل  )10(
احلميد الثاين يف عبد العثامنية بعد انقالهبا عىل السلطان العثامينسدة احلكم يف الدولة 

طت الدولة العثامنية يف احلرب العاملية األوىل, ما أد إىل 1909عام  , وهي التي ورّ
 .تفكّك الدولة
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كر يف الفصل األول, كانت هناك أربع وكام ذُ . يف دفع أفكار جديدة إىل السطح
حت فكرة القومية العربية ث م فكرة احلركة ظواهر تسري بشكل متوازٍ رجّ

ما يُعرف باملسألة الرشقية, واندفاع االستعامر : الوطنية الفلسطينية, هي
األورويب, وتفكك الدولة العثامنية, وبدء إرهاصات النهضة العربية وحركتها 

 . القومية, وتنامي اخلطر الصهيوين
ةَ فعلٍ عىل الصهيونية,  ير البعض أنّ اهلوية الفلسطينية تشكّلت فقط ردّ

بالتأكيد, ال يمكن إنكار دور خطر . بيد أن هذا الرأي تنقصه الدقة والعمق
الصهيونية الداهم يف بلورة اهلوية الفلسطينية, وال يمكن التقليل من أمهية بروز 
احلركة الصهيونية وبرناجمها العميل يف فلسطني, الذي جعل عرب فلسطني 

يف عملية تشكيل اهلوية » خراآل« وكانت هذه احلركة بمثابة. يشعرون بالتهديد
الفلسطينية, إالّ أن القول إنّ الصهيونية وحدها هي التي حفزت بروز اهلوية 

 . الفلسطينية يتجاهل السياق العام لتطور األحداث يف الرشق األوسط
ففي تلك املرحلة التارخيية, متاهت الشعوب بشكل متزايد مع الدول 

لت بعد تفكك الدولة . العثامنية خالل احلرب العاملية األوىل اجلديدة التي تشكّ
فقد كانت هناك والءات حملية يف هذه املناطق املختلفة تطورت مع الزمن, 

ن . وظهرت والءات جديدة كام هو يف احلالة الفلسطينية عىل سبيل املثال, متكّ
اللبنانيون والسوريون واألردنيون من تطوير هوياهتم الوطنية, ألنّ السكان 

التشكيالت السياسية التي أوجدهتا بريطانيا وفرنسا من دون احلاجة  متاهوا مع
 وكان من شأن إقصاء الفلسطينيني. للوجود الصهيوين ليكون اآلخرَ أو النقيض

, وحرماهنم من 1918من مؤسسات حكومة االنتداب الربيطاين بعد عام 
جلريان تشكيل حكومة وطنية, أن يعيق اجلهد الوطني الفلسطيني مقارنةً مع ا

إذ إن سلطات االنتداب التزمت يف ذلك الوقت بإقامة وطن قومي . العرب
ا يف  لليهود وتسليمهم السلطة يف هناية األمر, يف حني كان الوضع خمتلفً

 . جمتمعات عربية أخر جماورة لفلسطني
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ون, إذ افتقدوا إىل بنى الدولة  م حمارصَ وانتاب الفلسطينيني شعور بأهنّ
أن منعتهم بريطانيا من ذلك يف الوقت الذي سمحت به واملؤسسات, بعد 

فكان العامل . للصهاينة البدء بإنشاء املؤسسات الالزمة لدولتهم املنشودة
ا أمام ترمجة اهلوية الفلسطينية إىل مرشوع وطني  اخلارجي, هبذا املعنى, عائقً

 −نيابريطا−فقد كانت القوة املهيمنة عىل فلسطني . للتحرر من نري االستعامر
ا ملصاحلها عالوة عىل ذلك, تُربز . تر يف احلركة الوطنية الفلسطينية هتديدً

, إضافةً إىل وثيقة صك االنتداب الربيطاين عىل 1917وثيقة وعد بلفور يف عام 
ا بريطانيا بمساعدة اليهود إلقامة وطن قومي 1922فلسطني يف عام  , التزامً

ثيقتان الفلسطينيني, فلم تذكر أيٌّ منهام وعىل نحوٍ الفت, غيّبت هاتان الو. هلم
 الفلسطينيني باالسم, واكتفتا باإلشارة إليهم بلغة وعبارات سلبية مثل

ومل يأتِ هذا النفي مصادفة, بل كان متطلبًا  .»مجاعات غري هيودية يف فلسطني«
ا للباحث رشيد  ر حلقوق الفلسطينيني يف تقرير مصريهم, وفقً ا للتنكُّ رئيسً

 .I11Hاخلالدي
ة فعل الفلسطينيني عىل الصهيونية كانت قد  من اجلدير بالذكر أن ردّ

ت صحيفة للخطر الصهيوين, » الكرمل« سبقت إصدار وعد بلفور, إذ تصدّ
رت منه عىل لسان مالكها ورئيس حتريرها نجيب نصار  شيخ الصحافيني (وحذّ

 1908رب , الذي بدأ منذ العدد األول للصحيفة يف شهر ديسمI12H)الفلسطينيني
ا من صفحاهتا لرصد أخبار  ا كبريً ص جزءً بالتحذير من الصهيونية, وخصّ
الصهاينة ونشاطاهتم, وبذلك حتولت الصحيفة األسبوعية إىل وسيلة للنضال 
ا املنربَ اإلعالمي للثورة الفلسطينية قبل أن  ضد الصهيونية, وأصبحت الحقً

                                                            
 .رشيد اخلالدي, مصدر سابق )11(
ف عىل أفكار نجيب نصار وفهمه للصهيونية, انظُر يف كتابه )12( : ونيةالصهي« للتعرّ

الذي صدرت طبعته األوىل يف  ,»1905ملخص تارخيها, غايتها وامتدادها حتى سنة 
هُ يف عام 1905عام  , وأعادت مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة يف القاهرة طبْعَ

2014. 
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لكتابة عن الصهيونية وكان نجيب نصار قد بدأ با. تغلقها سلطات االنتداب
, أي قبل تأسيس الصحيفة, وصدر له كتيب عن الصهيونية 1905منذ عام 
 وكان الفتًا الشعور بالتهديد الصهيوين حتى قبل صدور وعد  .وأهدافها

ر نجيب نصار من هذا اخلطر يف وكتب قائالً إن  ,»الكرمل« بلفور, إذ حذّ
وإن اخلطر السيايس واالجتامعي واالقتصادي  ,»عىل شفا جرف« الفلسطينيني

ومعلوم أن فلسطني أصبحت حمط آمال « :وأضاف .»من كل صوب« هيددهم
التي بدأت » فلسطني« وعىل املنوال نفسه سارت صحيفة .I13H»الصهيونيني

 , وكانت أسوة بصحيفة1911بالتصدي للحركة الصهيونية منذ عام 
 .I14Hاحلركةمتشددة يف املوقف من تلك  ,»الكرمل«

وبناء عىل ذلك, يمكن القول أنّ الصدام عىل أرض الواقع مع الربنامج 
ويف هذا . الصهيوين االستيطاين أسهم يف بلورة شخصية فلسطينية متفردة

ل شخصية فلسطينية متميزة, تعود إىل « السياق يمكن اإلشارة إىل أن بداية تشكُّ
فهذا . الستيطان اليهوديمناطق الريف الفلسطيني مع ا −أو تصادم−تعامل 

النوع من االستيطان اليهودي انصبّ يف البداية عىل تأسيس مستعمرات 
 .»زراعية, وهذا ما دفع إىل أن تبدأ الصدامات يف األرياف وليس يف املدن

ويؤكد نجيب نصار أن العديد من اجلمعيات واملنظامت, سواء التي أطلقت 
قد  ,»املسيحية« أو» اإلسالمية« أو» السورية« أو» العربية« عىل نفسها صفة

  .I15H»الدفاع عن فلسطني يف وجه اخلطر الصهيوين« أخذت بالتشكل بغرض
عةً وعيًا لد الفلسطينيني دفعهم إىل خوض  أيقظت هذه األحداث جمتمِ

وكام ذُكر يف الفصل السابق, كان هناك رصاع بني . معركة حترر وطني
الصهيونية والفلسطينيني عىل األرض, إالّ أن هذا الرصاع جعل الفلسطينيني 

                                                            
 .1913سبتمرب  19, صحيفة الكرملنجيب نصار,  )13(
 .126ص رشيد اخلالدي, مصدر سابق, )14(
تكوين الوعي الوطني : رشيد اخلالدي, اهلويّة الفلسطينيّة« عصام نصار, )15(

 .185ص): 1998( 18, عدد 4, جملد الفلسطينية السياسة جملة ,»املعارص
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ون عىل التمسك بحقهم يف تقرير املصري والتحرر من نري االنتدا ب يرصّ
وشعر الفلسطينيون, شأهنم شأن أيّ شعب آخر يقع حتت . الربيطاين

االستعامر, بالظمأ لتحقيق االستقالل واالنفكاك من حالة االمتثال النتدابٍ 
ز إحساسهم هبوية فلسطينية وطنية فام إن . أراد تصفية حقوقهم, األمر الذي عزّ

ن بإنشاء أول حتى قام الفلسطينيو 1917أُعلن عن وعد بلفور يف نوفمرب 
اجلمعية « مجعية مناهضة لالستعامر الربيطاين يف مدينة يافا, محلت اسم

. وترأسها احلاج راغب أبو السعود الدجاين» اإلسالمية املسيحية الفلسطينية
ومل يتوقف األمر عند هذه اجلمعية, إذ بلغ عدد اجلمعيات يف تلك الفرتة الزمنية 

تلك املرحلة طردَ الفالحني من  وشهدت. I16Hالقصرية مخس عرشة مجعية
ما أد  ,»العمل العربي« أراضيهم, مع بداية ما يسمى يف األدبيات الصهيونية

, 1929إىل صدامات بني اليهود والفلسطينيني, كان أبرزها ثورة الرباق يف عام 
ست وعي الفلسطينيني الذين متلّكهم الشعور بالظلم والغبن  .التي بدورها كرّ

إلسالمية حارضة, ومتكنت من لعب دور كبري يف تشكيل كانت احلركة ا
أيديولوجيا مقاومة, لبثّ فكرة النضال ضد االنتداب الربيطاين واالستيطان 

وكان الفتًا يف تلك الفرتة بروز العامل . الصهيوين, بوصف ذلك واجبًا دينيا
ظهر و. الديني الذي كان حاسامً إىل حدّ كبري يف تشكيل قناعات الفلسطينيني

, عندما طالب بعض اليهود بتغيري الوضع 1928ذلك بشكل جيلّ يف عام 
القائم يف باحة حائط الرباق, فقد دعا احلاج أمني احلسيني زعيم احلركة الوطنية 

قد يف مدينة القدس وبالفعل, لبّى نداءه . الفلسطينية حينها إىل مؤمتر إسالمي عُ
ن, وانطلقت مظاهرات وصدامات العديدُ من الوفود من سوريا واألردن ولبنا

ا, مل يكن العامل الديني هو العنرص الوحيد يف اهلوية . I17Hمع اليهود طبعً
ا بُعد عريب يف هذه اهلوية, إذ مثّل وقوعُ بالد  الفلسطينية, فقد كان هناك أيضً

                                                            
جملة شؤون  ,»مراحل تشكل وعيّ اهلوية عند الفلسطينيني« حليمة أبو هنية, )16(

 .141−127): 2016( 256, عدد فلسطينية
 .77−7, ص)1955دار املعارف, : القاهرة( الفلسطينية القضية أكرم زعيرت, )17(
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الشام حتت االنتدابني الفرنيس والربيطاين, واهنيار حكومة امللك فيصل يف 
ك الفلسطينيني , و1920دمشق عام  ا إضافية لتمسُّ جتزئة البالد العربية, أسبابً

علَم  1918وعليه, تبنّى الفلسطينيون يف عام . هبويتهم الفلسطينية العربية
الثورة العربية ونشيدها, وظل نشاطهم مرتبطًا بالنشاط القومي العريب العام, 

ذت ش اجلمعيات « كلومل تنفصل التعبريات السياسية األوىل حلركتهم التي اختّ
عن احلركة القومية العربية املتمركزة يف دمشق, وواصل » اإلسالمية املسيحية

الفلسطينيون تأكيد رغبتهم يف عدم فصل فلسطني عن احلكومة السورية 
وبرزت أمهية البعد العريب والوحدة . I18Hالعربية املرتبطة بالوحدة العربية

لعرب قضيةَ فلسطني قضيةً عربية يف العربية يف مواجهة اخلطر الصهيوين, وعدّ ا
 .املقام األول

دخلت القوات الربيطانية بقيادة اجلنرال أللنبي إىل فلسطني مع هناية عام 
وهبذا انتهت . 1918, وسيطرت عىل فلسطني بكاملها بحلول سبتمرب 1917

احلقبة العثامنية يف فلسطني, لتبدأ مرحلة مزدوجة من االستعامر الربيطاين 
, ) 1948نتهى يف عام الذي ا( واالستيطان الصهيوين, ما فرض معادلةً جديدةً

أسهمت بشكل كبري يف بلورة هوية فلسطينية متميزة وحركة حترر وطني 
ا  ومع دخول قوات. كافحت ضد االستعامر الربيطاين واالستيطان الصهيوين معً

لت إدارة عسكرية إلدارة شؤون البالد عىل و. اجلنرال أللنبي القدس, تشكّ
نحو الفت, سمحت بريطانيا لبعثة صهيونية يرأسها حاييم وايزمان بزيارة 
نتها من أداء مهمتها التي متثلت يف تسهيل قدوم اليهود إىل  فلسطني, ومكّ

وحاول رئيس . فلسطني, واملساعدة يف بناء املستعمرات اليهودية عىل أرضها
ل الفلسطينيني وإبقاء احلركة الصهيونية حاييم وايزمان يف تلك األثناء تضلي

حالة من الغموض تكتنف املرشوع الصهيوين, فسعى إىل بثّ تطمينات لرصف 
ز بشكل خاص عىل  ا, وركّ ة مسبقً دّ انتباههم عن املخططات الصهيونية املعَ

. الفلسطينيني أوهام االستثامرات اليهودية يف فلسطني وانعكاساهتا اإلجيابية عىل
                                                            

 .حليمة أبو هنية, مصدر سابق )18(
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اعتمد حاييم وايزمان عىل الدبلوماسية والتضليل  وكام أُشري يف الفصل السابق,
جية وإخفاء اهلدف النهائي للحركة املتمثل بإقامة دولة لليهود عىل  والتدرُّ

 .حساب الفلسطينيني
بطبيعة احلال, مل يكن الفلسطينيون بتلك السذاجة التي توقّعها حاييم 

ف اخلطر الصهيوين املحمول عىل أكتاف قوات  وايزمان أو متنّاها, فقد تكشّ
ا, إذ يقول اجلنرال  ا, وهو أمر أدركه الربيطانيون أيضً االنتداب الربيطاين رسيعً

ال جدو من « :بولز رئيس اإلدارة العسكرية يف تقرير أرسله إىل حكومته
نا نلتزم بام جاء يف  حماولة إقناع العنارص املسلمة واملسيحية من السكان بأنّ

خصوص املحافظة عىل الوضع القائم, فإنّ ترصحياتنا عند دخولنا القدس, ب
حلّت إدارة مدنية مكانَ  1920ويف يوليو . I19H»الوقائع تشري إىل غري ذلك

اإلدارة العسكرية, مع أن الطبيعة االستعامرية لإلدارة مل تتغري, وأصبح هربرت 
صموئيل, املعروف بميوله للصهيونية, والذي عمل وفق رؤية تتلخّص يف أنّ 

. تداب الربيطاين تسهيلُ إقامة دولة لليهود, أولَ مندوب سامٍ بريطاينمهمةَ االن
وتزامن كل ذلك مع اهنيار حكومة امللك فيصل يف دمشق, ما دفع الفلسطينيني 
ا  ا مزدوجً ألن يعيدوا النظر يف مكانتهم, بعد أن انتاهبم الشعور بأنّ حصارً

جانب آخر, كان فمن جانب كانت بريطانيا وانتداهبا, ومن . فُرض عليهم
وبناء عىل . هناك إحساس عام باخلطر الصهيوين املستند إىل سياسة االنتداب

 .ذلك, أنشأ الفلسطينيون حركتهم اخلاصة لنيل االستقالل
ا خاصا عىل الوعي  وعىل نحوٍ الفت, أضفى اخلطر الصهيوين طابعً
الفلسطيني, وأسهم يف اإلرهاصات األوىل لتشكيل هوية فلسطينية قُطْرية 
خاصة, ومع ذلك بقيت اهلوية مندجمة يف احلركة القومية العربية حتى العقد 

لمَ الثورة الثاين من القرن العرشين, ومن هنا يمكن فهم تبنّي الفلسطينيني ع
                                                            

أثر قوانني االنتداب الربيطاين يف إقامة الوطن القومي اليهودي يف  عادل حامد اجلادر, )19(
وزارة التعليم العايل, جامعة بغداد, ومركز الدراسات الفلسطينية, : بغداد( فلسطني
 .42و 41, ص)1976
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ودخول 1920لكن وبعد اهنيار مملكة فيصل يف أبريل . العربية الكرب ,
ا يف مدينة حيفا يف ديسمرب  القوات الفرنسية إىل دمشق, عقد الفلسطينيون مؤمترً

ا, 1920 , ومل يشريوا إىل فلسطني عىل أهنا جزء من سوريا كام كان حيدث سابقً
بونادوا بتشكيل حكومة وطنية فلسطينية ت . كون مسؤولة أمام برملان منتخَ

وكان هذا املؤمتر بمثابة نقطة االنطالق العملية للحركة الوطنية الفلسطينية 
 .I20Hبوصفها حركة قُطْرية

يف البداية, متحورت املطالب الفلسطينية حول املوقف ضد منح اليهود 
, إالّ أن امل طالب أيّ وضع متميز, واختذ هذا املوقف شكلَ االعرتاض السلبيّ

عت, وأصبحت تدور يف جمملها حول فكرة استقالل فلسطني  ما لبثت أن توسّ
وعىل الرغم من تغريّ األوضاع يف فلسطني . وإقامة حكم ديمقراطي برملاين فيها

خالل فرتة االنتداب, بقيت مطالب االستقالل والتحرر وإقامة حكومة وطنيةٍ 
بخاصة بعد (ه املطالب وقوبلت هذ. أساسيةً يف احلراك الوطني الفلسطيني

بموقف بريطاين سعى إىل تنمية االستيطان اليهودي, ) صدور صكّ االنتداب
وتشجيع اهلجرة, والتضييق عىل الفلسطينيني إلضعافهم واحليلولة دون نيلهم 

 .مطالبهم الوطنية
لقد التزمت بريطانيا العظمى بسياسةٍ هتدف إىل إقامة الوطني القومي 

ما يعني أنّ مجيع حماوالت إقناع الفلسطينيني باملشاركة لليهودي يف فلسطني, 
كانت يف سياق ممارسة التضليل االسرتاتيجي ورشاء الوقت, كي يتسنى بناء 

ومن هذا . الوطن القومي لليهود من دون اعرتاضات قوية من الفلسطينيني
املنطلق, استمرت بريطانيا يف اقرتاح مشاريع خمتلفة لدفع الفلسطينيني إىل 

ا أو ختدم قضيتهم يف التحررا . ملشاركة يف مؤسسات حكم ما كانت ستصنع فرقً
اقة يف مظهرها  وال غرابة أن يرفض الفلسطينيون كل هذه العروض الربّ

                                                            
: , خصوصية اهلوية الوطنية الفلسطينيةعبد الفتاح القلقييل وأمحد أبو غوش )20(

املركز  –» بديل« :, بيت حلم13, ورقة عمل رقم خصوصية التشكيل واإلطار الناظم
 .2012الوطني الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني, أبريل 
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وكانت . I21Hواخلادعة يف جوهرها, ذلك أهنا مل تعبأ بحقوقهم وعدالة موقفهم
ع ب رفضهم االنسياق بريطانيا خالل ذلك تلقي باللوم عىل الفلسطينيني, وتتذرّ

ر استمرارها يف تأييد املرشوع الصهيوين الذي سال لعابه  مع طروحاهتا, لتربّ
ع وخلقِ حقائق جديدة عىل أرض الواقع  .للتوسُّ

وبينام نام االستيطان الصهيوين يف فلسطني بدعمٍ وثيق من سلطات 
ر وا من االنتداب الربيطاين, بدأ اليأسُ يدبّ يف نفوس الفلسطينيني الذين حترّ

فت لدهيم األبعاد احلقيقية  وهم مطاردة رساب التعاون مع بريطانيا, وتكشّ
ويف تلك األثناء, حدث تغريُّ كبري يف التفكري اجلمعي . للخطر الصهيوين

الفلسطيني, فقد تراخت احلركة الوطنية الفلسطينية التي جاءت نتيجةً لصيغة 
مل تعد املفاوضات مع و. اجلمعيات اإلسالمية واملسيحية, وبانت عورهتا

ا يف وقت تزايدت فيه قوة املجتمع اليهودي يف فلسطني  دي نفعً بريطانيا جتُ
ا− 1929وجاء مؤمتر يونيو ). اليشوف( ليطالب بحكومة وطنية  −كام ذُكر آنفً

إنّ سكان « :برملانية, وبعث املؤمترون برقيةً إىل عصبة األمم املتحدة جاء فيها
يقوا أن يصربوا عىل نظام احلكم االستعامري فلسطني ال يطيقون ولن يط

املطلق, وإهنم يطلبون, بكل ما هلم من حقوق, تأسيس هيئة متثيلية تضع 
ا لفلسطني يضمن تأسيس حكومة برملانية  .»دستورً

وعىل خلفية اليأس والشعور باخلذالن, جاءت هبّة الرباق بمثابة حمطة 
ل نقلت الفلسطينيني من مربع السلبية إىل  دعبّ   دائرة الفعل, األمر الذيحتوُّ

الالفت أنّ الفلسطينيني كانوا عىل . I22Hالطريق الندالع ثورة شعبية كاملة
                                                            

يف ) 1923−1917(فلسطني تأسيس الوطن القومي اليهودي يف « صربي جريس, )21(
جملة شؤون  ,»1920حزيران −1917ظل احلكم العسكري الربيطاين, كانون الثاين 

 .28−26, ص1979, أكتوبر 95, العدد فلسطينية
سلسلة من املظاهرات االستفزازية يف  1929عقد أتباع جابوتنسكي يف أغسطس  )22(

 116هيوديا و 133س, وقُتل باحة حائط الرباق, ما أد إىل اندالع مواجهات يف القد
كام أن الكساد الكبري الذي أصاب العامل يف تلك السنة كان له تأثري كبري يف . فلسطينيا

حني, ما أسهم يف إفقارهم  .الفالّ
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اقتناعٍ إىل حدّ كبري بأنّ سبب البالء هو االنتداب الربيطاين وما جاء به من التزامٍ 
ر بتنفيذ وعد بلفور, فقد أكدوا يف رسالة وجهتها اللجنة التنفيذية العربية للمؤمت
لت بعد هبّة الرباق أنه  الوطني الفلسطيني إىل جلنة التحقيق الربيطانية التي تشكّ

ع « لْغَ وعد بلفور وتُوضَ ال يستقر صلح وال يكون سالم يف فلسطني ما مل يُ
الربيطانية عىل أساس احرتام مصالح العرب أصحاب −العالقات العربية

ت املطالب هنا عىل حتقيق فقد انصبّ  .»البالد احلقيقيني وإعادة حريتهم هلم
يتمثل األول يف إيقاف اهلجرة اليهودية إىل فلسطني وإيقاف انتقال : هدفني

حيازة األرايض من الفلسطينيني إىل اليهود, وينص الثاين عىل تأليف حكومة 
ا  ن من السكان وفقً ديمقراطية تضمّ اجلميع, بمعنى أنّ يمثَّل فيها كلُّ مكوِّ

ورفضت بريطانيا هذه املطالب, ومل جتدِ . طنني يف فلسطنيلنسبته إىل جمموع القا
ا كلُّ املفاوضات مع بريطانيا لدفعها إىل تغيري موقفها, وهو أمر أشار إليه  نفعً
رئيس اللجنة التنفيذية موسى كاظم احلسيني عندما قال إن بريطانيا بيّنت 

 .برصاحة عدمَ استعدادها لقبول تأسيس حكومة ديمقراطية عربية
ا بأنّ سياسة  ويف السياق نفسه, ازدادت النخب الفلسطينية اقتناعً
املفاوضات مع بريطانيا من أجل حتقيق األهداف الوطنية لن حتقق االخرتاق 
املطلوب يف ظلّ التزام بريطانيا بتعهداهتا للصهيونية, وتزامن ذلك مع تنامي 

ا للغض ب الشعبي السخط الشعبي الفلسطيني, فأصبحت بريطانيا بذلك هدفً
ية . الفلسطيني ويف ضوء هذا الواقع, يمكن فهم حماوالت تأسيس مجاعات رسّ

مها الدين القسام, الذي أكد أن  الشيخ عز مسلّحة وعىل رأسها تلك التي تزعّ
االستعامر الربيطاين هو الذي حيمي املرشوع الصهيوين, ما جيعل بريطانيا العدوَّ 

 عن التفاوض واملساومة كام كانت تفعل الذي يتوجب استهدافه باملقاومة بدالً 
 .القيادات الوطنية يف عقد العرشينيات من القرن العرشين

أمام هذه اللوحة التي تعجّ بالتناقضات التي أنتجتها سياسات 
االنتداب, أخفقت حكومة االنتداب يف هتدئة روع الفلسطينيني, وعىل الرغم 

, نصّ عىل تأسيس جملس 1930من أن الكتاب األبيض الذي أُعلن عنه يف عام 
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ك مل ترشيعي, ووضع قيود عىل اهلجرات الصهيونية وبيع األرايض, إالّ أن ذل
يكن كافيًا, إذ طالب الفلسطينيون بحكومة وطنية, واختذوا مواقف متشددة 

ويف ظلّ املعاناة من حصار االستعامر الربيطاين واالستيطان . معادية لربيطانيا
ر الفلسطينيون إحداث تغيري يف قواعد اللعبة,  ا, قرّ الصهيوين اإلحاليل معً

ية يف النصف األول من فتجاوزوا صيغة اجلمعيات اإلسالمية واملسيح
الثالثينيات, وأنشأت احلركةُ الوطنية الفلسطينية أحزاهبا السبعة, وهنا يمكن 
القول إن الفلسطينيني تعلّموا من التجربة التقليدية لصالح صيغة للتعبئة 

 . واحلشد أكثر تنظيامً 
م املندوب  وأمام الضغط الشعبي واحلراك الفلسطيني املكثف, قدّ

ا لتأسيس جملس ترشيعي, عىل أن يكون  1935ية عام السامي مع هنا عرضً
ا أنّ هذه املحاولة متأخرة جدا . رئيس املجلس غري فلسطيني وبدا واضحً

وتكاد تكون بال جدو, فلم تكن كافية لوضع حدّ لتنامي مشاعر العداء جتاه 
ة بريطانيا, إذ واجهت القيادة الفلسطينية ضغوطًا متزايدة من األوساط الوطني

ا دفعَ اللجنة التنفيذية إىل  ا عاما متشددً والراديكالية والرأي العام, ما خلق مزاجً
: , من أبرزها1935توجيه مجلة من املطالب لعصبة األمم املتحدة يف عام 

اإلرصار عىل االستقالل ضمن الوحدة العربية, ورفض الصهيونية بشكل 
ات اليهودية, واملطالبة كامل, ورفض انتقال األرايض لليهود, ورفض اهلجر

 . بتأسيس حكومة برملانية
ا يف  ا يف الفلسطينيني الذي عاشوا ضنكً ا فادحً وترك هذا احلراك أثرً
حياهتم وعانوا من مضايقاتٍ ال يمكن وصفها, فقد أسهمت السياسات 

 1930الكولونيالية يف إفالس مناطق الريف الفلسطيني بشكل كبري, وبحلول 
القرويني الفلسطينيني من دون أرض, يف حني أنّ من % 30أصبح حوايل 

ممن بقيت لدهيم أراضٍ ال تكفي لتلبية % 80مساحة األرض حلوايل 
ةً بسياسةِ سلطات االنتداب التي متثلت يف فرض . احتياجاهتم وزاد الطني بلّ

ة وطأهتا . الرضائب املجحفة عىل املجتمع الفلسطيني الذين بدأ يئنّ من شدّ
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لّدت طبقة من الكادحني, إذ اضطُر العديد من الفالحني نتيجة لذلك, تو
والقرويني إىل ترك قراهم والتوجه نحو املدن بحثًا عن عمل مل يكن احلصول 

 .عليه سهالً 
وعالوة عىل ذلك, اتّسمت احلياة الفلسطينية بانقسام يف طبقة األعيان, 

ذية التي فعائلة النشاشيبي عىل سبيل املثال عارضت سياسة اللجنة التنفي
ودعا راغب النشاشيبي إىل املفاوضات مع . هيمنت عليها عائلةُ احلسيني

وبالطبع, كان ذلك مرتبطًا . بريطانيا للتوصل إىل تسوية معها ومع املستوطنني
, وكان عدد من أفرادها من  بمصالح عائلته التي كانت من أكثر العائالت ثراءً

ري احلمضيات, ومنه ك األرض ومصدّ م من باع قسامً من أراضيه كبار مالّ
, أدرك احلاج أمني احلسيني أن اللجنة . للمستوطنني اليهود ويف سياق موازٍ

التنفيذية بدأت تفقد السيطرة, وأنّ هناك رضورة لتبنّي أساليب راديكالية إذا 
, قاد عز الدين 1936وقبل اندالع ثورة عام . ما أرادت أن حتافظ عىل موقعها

ن من جتنيد حوايل 1935 عام القسام ثورة صغرية يف مناضل  200, بعد أن متكّ
اشتبكوا مع سلطات االنتداب, مرسالً بذلك رسالة تفيد بأنّ العدو هو 
اإلمربيالية واالستعامر واملستوطنون, وأن النضال ضد املستوطنني يأيت يف 

لكن األمور سارت عىل عكس ما . سياق الكفاح ضد االستعامر بغية التحرر
فن القسام, إذ الحقته السلطات الربيطانية وهو يف طريقه إىل مدينة تشتهيه سُ 

نت من قتله, فأيقظت بذلك مشاعر  حني فيها, ومتكّ حيفا لتنظيم ثورة للفالّ
الغضب واملرارة يف أوساط أعداد متزايدة من الفلسطينيني الذين أهلبتهم فكرة 

ا القسام مع االحتاللني وبذلك, مثّلت الطريقة التي تعامل هب. املقاومة املسلحة
 .الربيطاين والصهيوين مصدرَ إهلام للفلسطينيني

±æù]<°éßéŞŠ×ËÖ]<ì…çm< <

مل يكن لسياسات حكومة االنتداب أن تستمر دون ردّ فلسطيني, إذ 
تبلور الوعي عند الفلسطينيني بخطورة التناغم بني هذه السياسات وما يقوم به 

فتالشت كل آماهلم املعلّقة عىل سلطات  املستوطنون اليهود عىل أرض الواقع,
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وتزامنَ ذلك مع تراجع قدرة . االنتداب لتمكينهم من تشكيل حكومة متثيلية
طبقة األعيان عىل ضبط املجتمع الفلسطيني, فبدأت إرهاصات ثورة شعبية 

أمام كل ذلك, حزمت القيادة . مسلّحة ضد االنتداب تلوح يف األفق
ها الفلسطينية أمرها حول ما يت عنيّ القيام به, وأجازت إطالق ثورة اختذ تأثريُ

ين; األول إجيايبّ يتمثّل يف إسهامها يف تأسيس حركة حترر فلسطينية,  مسارَ
والثاين سلبيّ يتمثّل يف عدم قدرة الفلسطينيني عىل مواجهة اليشوف بعد ذلك 

تحدة بعقد من الزمان عندما اشتبك الطرفان بعد قرار اجلمعية العامة لألمم امل
 .بتقسيم فلسطني

, انطلقت رشارة ثورة الفلسطينيني األوىل التي 1936أبريل  20ويف 
خةً بذلك استحالةَ التوفيق بني  نية, مرسّ استمرت قرابة ثالث سنوات مضْ

لت يف مدينة نابلس جلنة قومية . مطالب الفلسطينيني ومطالب اليهود كّ وشُ
ذت I23Hلقر الفلسطينيةدعت إىل إرضاب عام, رسعان ما عمَّ املدن وا , واختّ

ا يدعو الشعب العريب  اهليئة العربية العليا لفلسطني برئاسة أمني احلسيني قرارً
الفلسطيني إىل مواصلة اإلرضاب, إىل أن تُغريّ حكومة االنتداب سياستها 

لكن  .ومواقفها, عىل أن تكون البداية من وقف اهلجرة اليهودية إىل فلسطني
 ت بصخرة الرفض الربيطاين, ومضت بريطانيا يف سياستهاهذه املطالب اصطدم

متها للوكالة اليهودية ومل . التقليدية حني أصدرت شهادة هجرة جديدة قدّ
يتأخر الرد الفلسطيني عىل هذا املوقف, إذ أعلن جيش اجلهاد املقدس الثورةَ 

طنات وبالفعل, رشع الثوار هيامجون ثكنات اجليش الربيطانية واملستو. املسلّحة
رون طرق املواصالت واقترصت أعامل الثورة يف أيامها . اليهودية, ويدمّ

األربعة األوىل عىل لواء القدس وحده, لكنها ما لبثت يف اليوم اخلامس أن 
ت املدن والقر والبوادي  .مجيع أنحاء فلسطني يف عمّ

                                                            
 :انظُر )23(

Matthew Kraig Kelly, 'The Revolt of 1936: A Revision", Journal of 
Palestine Studies, Vol. 44, No. 2 (Winter 2015), pp.28-42. 
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وما إن دخل اإلرضاب يف مدينة يافا حيزَ الوجود, وقبل أن ينتقل إىل 
املدن الفلسطينية, حتى ألقت القيادة الصهيونية بالالئمة عىل اهليئة العربية  بقية

ض الرئيس لإلرضاب وأعامل االحتجاج ا املُحرّ وأيّدت . العليا واهتمتها بأهنّ
 القيادةُ الربيطانية نظريهتا الصهيونية يف أنّ اإلرضاب واالحتجاج فعلٌ 

إالّ أهنا اختلفت معها بشأن املوقف من اهليئة العربية, إذ رأت أن  ,»إجراميّ «
اهليئة ليست متشددة, وأن التحاقها بالثوار كان خطوة اضطرارية حفاظًا عىل 

سة لإلرضاب, وأن . موقعها فربيطانيا كانت مقتنعة بأنّ اهليئة مل تكن متحمّ
يادات التقليدية مع املجتمع الفلسطيني آخذٌ بالتغري, ما استوجب تكيُّف الق

 . هذا التغري
يف املقابل, كان للهيئة العربية قراءة خمتلفة ملجموعة من العوامل التي 

تدافع : وأسهمت يف خلق ظروف الثورة, ومن أبرزها 1936تضافرت يف عام 
أعداد كبرية من املهاجرين من أوروبا إىل فلسطني, إذ بلغ عددهم يف تلك 

. , وهو رقم كبري جدا بمعايري ذلك الزمنألف مهاجر 26الفرتة حوايل 
وكذلك ظهور استياء شعبيّ واسع من عجز النخب التقليدية عن فعل يشء, 
يف الوقت الذي مل يعد بإمكان اهليئة العربية العليا فيه جتاهل التغري الذي طرأ 

يضاف إىل ذلك ارتفاع وترية بيع األرايض للوكالة . عىل املجتمع الفلسطيني
ة يف تلك الفرتة, وانتشار الوعي الشعبي عند الفلسطينيني بأنّ هلم حقّ اليهودي

تزامنَ  االستقالل أسوة باملرصيني والعراقيني وبقية الشعوب العربية, وهو ما
مع بروز تيار شكّك بقدرة اهليئة العربية العليا عىل قيادة الفلسطينيني نحو 

ا, املعاملة السيئة التي ب. I24Hاالستقالل دأت رشطة سلطة االنتداب وأخريً
 .تُظهرها جتاه أعضاء اهليئة نفسها

                                                            
 :انظُر )24(

Weldon C. Matthews, Confronting an Empire, Constructing a Nation: 
Arab Nationalists and Popular Politics in Mandate Palestine (London: 
I. B. Tauris, 2006), pp.237-40. 
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التي انتاهبا شعور بأنّه ال يمكن  ,مل تكن املسألة سهلةً بالنسبة لربيطانيا
إيقاف اإلرضاب, فجهودها إليقاف الثورة ذهبت أدراجَ الرياح, ال سيام بعد 

هلويةَ أن اشتدّ عود الثورة وأصبحت أكثر صالبة, ذلك أن الثورة عكست ا
الفلسطينية بمكنوناهتا وهواجسها وآالمها وآماهلا كافة, واستندت إىل أفكار 

وإزاء هذا الوضع, . راسخة ممزوجة بتجربة مريرة مع االنتداب والصهيونية
طلبت بريطانيا من حلفائها العرب التوسط إلقناع الفلسطينيني بوقف 

ل بعض القادة العرب عند اهليئ ة العربية العليا, ما اإلرضاب, وبالفعل تدخّ
ويف تلك األثناء, اضطرت بريطانيا إىل تشكيل جلنة . أثمر عن وقف اإلرضاب

ميت للتحقيق فيام جر وتقديم  1936يف هناية عام » جلنة بيل« ملكية سُ
وبعد سلسلة من اللقاءات يف فلسطني, . توصيات تفيض إىل حلّ مقبول

دولة : ثالث مناطق هيإىل تقسيم فلسطني  1937اقرتحت اللجنة يف يوليو 
للفلسطينيني, ودولة لليهود, ومنطقة دولية متتد من القدس إىل يافا, تكون 

كام اقرتحت اللجنة إجراء تبادل لألرايض . حتت إدارة االنتداب الربيطاين
د حللّ الرصاع . والسكان ست اللجنة لفكرة التقسيم التي ستُعتمَ وهكذا, أسّ

 .بعد عقد من الزمان
املقرتَح الربيطاين لطموح الفلسطينيني, لذا رفضته اهليئة العربية  مل يرقَ 

كها باملطالب الوطنية  العليا, وأعلنت القيادة الفلسطينية يف بيان هلا متسُّ
ت فلسطني تظاهراتٌ صاخبة  1937ومقاومة التقسيم, ويف شهر يوليو  عمّ

 .ضد التقسيم, أسفرت عن وقوع صدامات بني الفلسطينيني وخصومهم
ني هبا الفلسطينيون يف . واستمرت الثورة عىل الرغم من فداحة اخلسائر التي مُ

املقابل, ظلّت توصيات اللجنة مثار نقاش يف أوساط اليهود, فرأ فيها ديفيد 
نقطةَ بداية مقبولة, ويف  −رئيس اهليئة التنفيذية للوكالة اليهودية−بن غوريون 

إقامة دولة لليهود, فقد رفض احلدود الوقت الذي أعلن فيه موافقته عىل فكرة 
وتُوضح رسالة من ديفيد بن غوريون إىل ابنه الذي يقيم . التي اقرتحتها اللجنة

يف فلسطني, موقفه من تقرير اللجنة, إذ كان يفكر يف » الكيبوتسات« يف أحد
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دولة هيودية عىل أيّ قسم من فلسطني, لتكون نقطة البداية لدولةٍ عىل كلّ 
وعىل نحو . I25H»أمر مفروغ منه يف قادم األيام« د الفلسطينينيفلسطني, فطر

مغاير, كان للوكالة اليهودية شكوكها بخصوص قبول مبدأ تقسيم األرض, 
ا لليهود املهاجرين من أوروبا  . وإقامة دولة هيودية مبارشة تكون مكانً

ا بحاجة إىل رشاء الوقت وهتدئة األوضاع يف  وأيقنت بريطانيا أهنّ
فلسطني, فقد كانت نُذر احلرب العاملية الثانية بادية للعيان, ال سيام مع صعود 

لذلك, شكلت بريطانيا . النازية وسياسة هتلر القائمة عىل تغيري الوضع القائم
هد, لتفحص آلية جلنة فنية برئاسة السري جون وود 1938يف مطلع مارس 

وطُلب من اللجنة التوصية برسم . تنفيذ املقرتحات التي وضعتها جلنة بيل
حدود فاصلة بني املنطقتني اليهودية والعربية املقرتحتَني, ورسم حدود 
األرايض املقرتح إبقاؤها حتت االنتداب الربيطاين, وتقديم حلّ مناسب مع 

ذ بعني ضامنة كافية لتأسيس دولتني مستقلّتَني; فل سطينية وهيودية, عىل أن يؤخَ
االعتبار انضامم أقلّ ما يمكن من العرب إىل املنطقة اليهودية, وأقلّ ما يمكن 

  .من اليهود إىل املنطقة العربية
قاطع الفلسطينيون هذه اللجنة ألهنم أدركوا أن نقطة البداية يف عملها 

ت به اللجنة يف هي تقسيم بالدهم, فرفضوا ذلك بصورة حاسمة, وهذا ما أ قرّ
إن السكان العرب يف فلسطني « :الذي جاء فيه) الكتاب األزرق(تقريرها 

وقال وزير  .»يقفون موقف عداء مستحكم من التقسيم مهام كان شكله
م فيه تقرير اللجنة إىل جملس  املستعمرات مالكومل ماكدونالد يف خطابه الذي قدّ

ب يف فلسطني منذ قرون لقد عاش العر« :1938نوفمرب  24العموم يف 
ضعت صيغة  ذ رأهيم عندما صدر وعد بلفور وال عندما وُ عديدة, ومل يؤخَ

وقد كانوا خالل السنوات العرشين التي تلت احلرب العاملية األوىل . االنتداب

                                                            
 :العرقي, انظُرللمزيد عن فكرة حتمية طرد الفلسطينيني والتطهري  )25(

Ilan Pappé, The 1948 Ethnic Cleansing of Palestine (oxford: Oneworld, 
2006). 
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يراقبون هذا االجتياح السلمي الذي يقوم به شعب غريب ويرفعون أصواهتم 
ب أراضيهم من فق. باالحتجاج الصاخب بني حني وآخر د شاهدوا ترسُّ

ا مطّردَ االزدياد يف صميم البالد  أيدهيم وانتشار املستعمرات اليهودية انتشارً
ا. فأخذت تساورهم املخاوف ين الذعر أيضً مل و. I26H»ولو كنت عربيا لتوالّ

ضعت مسألة  تفلح جلنة وودهد يف إقرار خطة يقبل هبا طرفا الرصاع, لذلك وُ
 .التقسيم عىل الرفّ 

يف واقع األمر, كانت بريطانيا تتعجل التوصل إىل هتدئة كي ال يلجأ  
الطرف العريب إىل التعاون مع دول املحور يف احلرب العاملية الثانية التي ستندلع 

واقرتح وزير املستعمرات الربيطاين دعوة . بعد أقل من عام من ذلك الوقت
التوصل إىل حلّ هنائي,  الطرفني اليهودي والعريب إىل مؤمتر يف لندن من أجل

فقد خلصت بريطانيا إىل أهنا أوفت بوعد بلفور, وأنّ قدوم مهاجرين جدد مل 
بًا, فاحلرب عىل األبواب ويبدو أن ال مفرّ منها ا مستوعَ لكن حماوالت . يعد أمرً

نيت بالفشل مت بريطانيا مبادرة جديدة . عقد املؤمتر مُ ويف ضوء ذلك, قدّ
مايو  17يف » الكتاب األبيض« الطرف العريب, فصدر لتسويةٍ أملَتْ أن تريض

د . , وجاء فيه أن بريطانيا ال تنوي إقامة دولة لليهود يف فلسطني1939 وحدّ
آالف سنويا ملدة مخسة أعوام,  10الكتابُ عدد املهاجرين اليهود إىل فلسطني بـ 

ة, وبعد مرور السنوات اخلمس  25عالوة عىل قبول  يصبح ألف مهاجر مبارشَ
ويُراعى يف ذلك أالّ تزيد النسبة النهائية . أمر اهلجرة رهنًا بموافقة العرب

وفيام يتصل باألرض, نصّ الكتاب األبيض عىل منع . لليهود عىل ثلث السكان
 . البيع هنائيا وتقييده بمناطق معينة حيددها املندوب السامي الربيطاين

بِل به الكثريون,  تباينت ردود العرب عىل الكتاب األبيض, ففي حني قَ
وانحرصت احتجاجات . عدّ احلاج أمني احلسيني وأنصاره القبولَ به خيانةً 

                                                            
 :لالطالع عىل املزيد من ترصحيات وزير املستعمرات مالكومل ماكدونالد, انظُر )26(
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العرب يف مسألة السامح ببيع اليهود يف مناطق معينة, ألهنم يعرفون أن سياسة 
الوكالة اليهودية يف رشاء األرايض تستند إىل منطق اسرتاتيجي كي تتمكن يف 

كام انتابت العربَ شكوكٌ . يطرهتا عىل كلّ فلسطنيهناية املطاف من إحكام س
وعندما اجتمعت  .حول قدرة بريطانيا عىل معاجلة اهلجرة غري الرشعية لليهود

القيادة الفلسطينية ملناقشة الكتاب األبيض كان هناك ميل عام لقبوله, واستمر 
طانيا النقاش يف ذلك, إالّ أن احلاج أمني احلسيني الذي كان يشكّ بنوايا بري

ه, وتشبّث بموقفه ح إرسال . رفضَ هذا التوجّ وللخروج من هذا املأزق اقرتُ
عزت طنوس إىل لندن للطلب من احلكومة الربيطانية أن توافق عىل الرشوع 

ا يف تشكيل حكومة فلسطينية من دون احلاجة إىل فرتة انتقالية ووافق . فورً
لثَ بعد أن كان يريدها أقلّ احلاج أمني احلسيني عىل أن تكون نسبةُ اليهود الث

لكن وزير املستعمرات الربيطاين كان له رأي آخر, إذ أكد أن . من ذلك
 :احلكومة الربيطانية لن جتري أيّ تعديل عىل الكتاب األبيض, وقال لطنوس

ا إنْ رفضت اللجنة الفلسطينية سياسةً جهدت احلكومة « سيكون مؤسفً
وإذا أضعتم هذه الفرصة الذهبية, . الربيطانية يف إقامتها ضد صعوبات كرب

ا وكان رفضُ بريطانيا إجراءَ تعديالت كفيالً بإقناع احلاج . I27H»فلن تعود أبدً
ل الرهان عىل إمكانية انتصار أملانيا يف  أمني احلسيني بصحة موقفه, وبالتايل فضّ

 .احلرب العاملية التي أصبحت عىل األبواب
ألبيض رضبة قاصمة ملرشوعهم, يف املقابل, عدّ الصهاينة الكتابَ ا

د اهلجرة, يف حني أن مرشوعهم  وأصيبوا بصدمة كبرية عند صدوره, ألنه حدّ
قام عىل تغيري الواقع الديمغرايف يف فلسطني عن طريق جلب املهاجرين اليهود 

ا, وقرروا. إليها  لذلك, رأوا يف هذا الكتاب نكثًا بوعد بلفور وصكّ االنتداب معً
يطانيا التي كانت ختشى شبحَ احلرب أكثر من خشيتها من ردة حماربته, لكن بر

فعل الصهاينة, مل تكن تريد أن يقف العرب يف صفّ النازيني, كام أهنا بحاجة 
                                                            

مركز األبحاث, منظمة  (ماضٍ جميد ومستقبل باهر: الفلسطينيونعزت طنوس,  )27(
 .254ص ,)1982التحرير الفلسطينية, 
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فبينام كان للعرب خيار آخر, مل يكن لليهود أيّ خيار . إىل العرب ونفطهم
بيض بدأ جتدر اإلشارة إىل أنّ مفعول الكتاب األ. سو التحالف مع بريطانيا

 − بتأييدٍ من أمريكا− بالتاليش مع انتهاء احلرب, بخاصة مع إرصار الصهاينة 
كت. عىل إدخال مئة ألف مهاجر هيودي إىل فلسطني  وتالحقت األحداث ومتسّ

بريطانيا بالكتاب األبيض, ما أدّ هذا إىل نشوب خالفات عميقة بني اليهود 
 .انسحاب بريطانيا من فلسطنيوبريطانيا, أسهمت يف هناية املطاف يف ترسيع 

ومثّل طيُّ صفحة احلرب العاملية الثانية املسامرَ األخري يف نعش الكتاب 
سة حكم  األبيض, فقد وضعت بريطانيا فكرة مجع العرب واليهود يف مؤسّ

ج الرصاع بني . حتت إرشافها عىل الرف , إذ تأجّ إالّ أن مشكلة فلسطني مل تنتهِ
ل إىل رصاعاليشوف الصهيوين والفلسطي يّ « نيني وحتوّ رِ فْ يف ظل عدم » صِ

كام أن الظروف يف املرحلة التي تلت . القدرة عىل التوفيق بني طلبات الطرفني
احلرب ليست كتلك التي سادت قبلها, فصعود كلّ من االحتاد السوفييتي 
والواليات املتحدة وبدء احلرب الباردة أفرز نمطًا من العالقات الدولية أفىض 

ومل تنجح كل حماوالت . إىل تراجع التأثري والنفوذ الربيطانيَّني يف املنطقة بدوره
. بريطانيا إلجياد حلّ توافقي يسمح هلا باحلفاظ عىل وجودها يف فلسطني

ا, فقد أصبح  الالفت أنّ موازين القو عىل الساحة الفلسطينية تغريت أيضً
ته الثورة وبلغ من املجتمع اليهودي أقو من نظريه الفلسطيني الذي أهنك

د الطريق الندالع حرب  الوهن حدا مل يتخيّله أحد من قبل, وهذا بدوره مهّ
 .التي ما زالت آثارها ماثلة إىل الزمن احلارض 1948عام 

ífÓßÖ]<±c<Ðè†ŞÖ]< <

, وتراجعت قوهتم 1939− 1936أُهنك الفلسطينيون بعد فشل ثورة 
بشكل الفت, وعندما دقت ساعة الصفر بعد قرار التقسيم, مل يكونوا 

ين للمواجهة املسلّحة واملصريية التي اندلعت بينهم وبني اليهود عىل . مستعدّ
ا, ترشف عليهم قيادة بني ومسلّحني جيدً  العكس من ذلك, كان الصهاينة مدرّ

مركزية, ويتحركون ضمن اسرتاتيجية واضحة ودقيقة لطرد الفلسطينيني من 
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وشكلت احلرب العاملية الثانية فرصة ذهبية هلم, فاستفادوا . قراهم ومدهنم
وعندما أدركوا . منها يف حتضري جمتمع اليشوف حلرب حتمية مع الفلسطينيني

 قديم الدعم العسكريأن انتصار النازيني سيكون وباالً عليهم, قررت قيادهتم ت
. لربيطانيا, حتى لو مل ترتاجع األخرية عن سياستها اإلمربيالية يف فلسطني
بت بريطانيا عرشات اآلالف من املستوطنني خالل احلرب العاملية الثانية . ودرّ

ت قوات اهلاغانا يف عام  ألف مقاتل,  36حوايل  1944فعىل سبيل املثال, ضمّ
ات الربيطانيةوقد أقدمت هذه القوات عىل رس  .قة الكثري من املعدّ

انصبّت جهود الصهاينة يف تلك الفرتة عىل تأمني دخول املهاجرين 
اليهود إىل فلسطني, فمن دون هؤالء املهاجرين لن يكون باإلمكان تأسيس 

ومن املفارقة أن احلركة الصهيونية التي أُسست من أجل دفع اليهود . الدولة
م فرصة إقامة الدولة عىل مساعيها إلنقاذ للهجرة إىل فلسطني أصبحت ت قدّ

اليهود, فاستحوذت هذه الفكرة عىل اهتامم ديفيد بن غوريون الذي مل يعد 
ر أولوياته أي إبان ( 1942فكتب يف ديسمرب . مصريُ اليهود يف أوروبا يتصدّ

الكارثة التي حلّت بيهود أوروبا ال تندرج حتت « قائالً إن) اهلولوكوست
قد بمدينة نيويورك. »شكل مبارشمسؤوليايت ب  وطالب يف مؤمتر بلتيمور الذي عُ

, بدولة لليهود يف كل فلسطني, وناقش املؤمتر طرد نصف مليون 1942يف مايو 
 . فلسطيني إلفساح املجال ملزيدٍ من اهلجرات اليهودية إىل فلسطني

ا, خرج املجتمع الفلسطيني من ثورة  ا, وأكثر 1936وكام ذُكر آنفً  منهكً
ا إىل القيادة املوحدة, من ذلك; كان منقسامً عىل نفسه إذ كانت هناك  ومفتقرً

عائلة احلسيني التي : قيادتان متنافستان سيطرت عليهام عائلتان من األعيان
سيطرت عىل اهليئة العربية العليا, وعائلة النشاشيبي املدعومة من إمارة رشق 

ا لألزمة الفلسطينية, وتكفي  واألنكى أنّ أيا من القيادتني مل. األردن رجً م خمَ تقدّ
اإلشارة يف هذا السياق إىل أن احلاج أمني احلسيني الذي ترأس اهليئة العربية 
ا ألنه مل يكن عىل اتصال مبارش بام  العليا عاش يف املنفى, فكان تأثريه حمدودً

 .جيري عىل أرض الواقع
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ا حلال الفلسطينيني, كانت القيادة الصهيونية متارس سياسة  وخالفً
منظمة ترتبط هبدفها النهائي, وهو إقامة الدولة اليهودية وطرد الفلسطينيني من 

فام إن أدرك الصهاينة أنّ أملانيا النازية يف الطريق إىل هزيمة شاملة . أرضهم
ا عىل مستقبل مرشوعهم يف فلسطني, حتى بدأت املنظامت  وأهنا ال تشكل خطرً

باستهداف املباين احلكومية الربيطانية,  −غونمثل األر− املتطرفة اليهودية
ت اهلجامت اليهودية عىل املقرات . واغتيال املوظفني الربيطانيني واشتدّ

الربيطانية وسكك احلديد وطرق املواصالت, ما أوجد مشكلةً لربيطانيا التي 
ا, ما يعني  كة, وكانت تستعدّ للخروج من اهلند أيضً خرجت من احلرب منهَ

ونفذت منظمة األرغون يف . فلسطني يف مرشوعها االسرتاتيجيتراجع قيمة 
عملية إرهابية متثلت يف تفجري مقر اإلدارة العامة واإلدارة  1946يوليو 

العسكرية الربيطانية يف فندق امللك داوود يف القدس, ما أود بحياة واحد 
ا ا الكلفة عىل . وتسعني شخصً واستمر اإلرهاب اليهودي بعد ذلك, رافعً

ا بأنّ التوفيق بني املطالب اليهودية ونظريهتا ب ريطانيا التي ازدادت اقتناعً
 .الفلسطينية أمرٌ صعب التحقق

فرباير  14أمام هذا الواقع الصعب, أعلنت احلكومة الربيطانية يف 
ة اخلالفات بني اليهود والفلسطينيني, ورغبتها يف  1947 عجزها عن جتسري هوّ

ا بشأنه, وقال حتويل ملف االنتداب عىل فل سطني إىل األمم املتحدة لتتخذ قرارً
أمام جملس العموم إنّ بالده غري قادرة عىل قبول  وزير اخلارجية إرنست بيفن

ا غري قادرة عىل فرض حلّ عىل  أيٍّ من املشاريع اليهودية أو العربية, وإهنا أيضً
وكان هذا يعني أن بريطانيا العظمى بدأت غسل يدهيا من الكارثة . I28Hالطرفني

التي تسببت هي يف حدوثها يف املقام األول, فام كان لفلسطني أن تتحول إىل 
                                                            

والتحديات ملزيدٍ من املعلومات والتحليل حول دور االنتداب الربيطاين يف الرصاع  )28(
التي واجهت بريطانيا خالل فرتة االنتداب وقرار احلكومة حتويل ملف فلسطني إىل 

 :األمم املتحدة, انظُر
Michael Cohen, The British Moment in Palestine: Retrospect and 
Perspectives, 1917-1948 (New York: Routledge, 2014). 
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مرسح اقتتال بني هويات متناحرة لو مل تتعهد بريطانيا بخلق الظروف املالئمة 
جلنة خاصة لزيارة بعد ذلك أرسلت األمم املتحدة . إلنشاء وطني قومي لليهود

ب الصهاينة باللجنة, قاطعها الفلسطينيون الذين . فلسطني للتشاور وبينام رحّ
ويف النهاية, اقرتحت اللجنة . رأوا أهنا ال متتلك احلق يف تقرير مصري بالدهم

هذه املنطقة يقطنها (من فلسطني % 55تقسيم فلسطني إىل دولة هيودية عىل 
% 43, ودولة عربية للفلسطينيني عىل )نيألف فلسطي 400ألف هيودي و 500

, )ألف فلسطيني 725ألف هيودي و 10يقطن يف هذه املساحة (من فلسطني 
فستكون منطقة دولية ) القدس وبيت حلم(أما املساحة املتبقية من فلسطني 

أصدرت اجلمعية العامة لألمم  1947نوفمرب  29ويف . تديرها األمم املتحدة
تت . الذي استند إىل توصيات اللجنة) 181رقم (املتحدة قرار التقسيم  وصوّ

 13, وعارضته )بعد ضغط هائل من الواليات املتحدة(دولة مع القرار  33
دولة, وامتنعت كل من بريطانيا واليونان واهلند وكوبا والدول املسلمة عن 

 والالفت أنّ دول الكتلة االشرتاكية بزعامة االحتاد السوفييتي أيّدت. التصويت
ا ومخسني دولة. ذا القراره . وكانت اجلمعية العامة يف ذلك الوقت تضم سبعً

ا تارخييا, فللمرة األوىل تقرّ منظمة  وه إنجازً واحتفى الصهاينة بالقرار وعدّ
دولية دولةً هلم, لكنهم مل يكونوا راضني عن حدود الدولة, بمعنى أن القبول 

. نقطة البداية للتوسع يف مقبل األيام بالقرار كان تكتيكيا, إذ رأ فيه الصهاينة
ويف املقابل, شعر الفلسطينيون بالغبن والظلم, فعارضوا القرار أسوةً بام فعله 

ا للنكبة دّ جيدً ا حتمية تلوح يف األفق, وأنّ املرسح أُعِ  .العرب, وبدا أنّ حربً
لت كتابة التاريخ للفرتة التي تلت قرار التقسيم حتى انتهاء  لقد شكّ

, سجاالً بني املؤرخني والسياسيني متحور حول 1949يف يناير  احلرب
ني بخلق ذاكرة مجاعية هلم بخصوص ما . الرسدية فقد كان اإلرسائيليون مهتمّ

ا م خاضوا حربً وأنّ هناك جولةً قادمة بينهم وبني  ,»دفاعية« جر, تؤكد أهنّ
بقاء وهدفت هذه الرسدية إىل إ. العرب وأنّ األمر ليس سو مسألة وقت

اإلرسائيليني يف حالة استنفار وتعبئة تسمح هلم بالتصدي لكل التحديات, 



78  

وكان رئيس الوزراء . وتنفيذ سياسة توسعية عىل حساب العرب والفلسطينيني
اإلرسائييل ديفيد بن غوريون يكرر أنْ ال خيار أمام إرسائيل سو االستعداد 

ا  اواستمر هذ. جلولة قادمة من املونولوج الداخيل, إىل الرسد الذي أصبح نوعً
أن ظهر مؤرخون جدد يف هناية الثامنينيات أماطوا اللثام عن هذه األساطري 

سة للرسدية الصهيونية الرسمية ل هتجري الفلسطينيني . املؤسِّ ويف املقابل, شكّ
وحتويلهم إىل جمتمع الجئني جوهرَ الذاكرة اجلمعية هلم وجوهر رسديتهم 

حاوالت لطمس هذه الذاكرة التي اكتو الفلسطينيون للنكبة, ومل تنفع كل امل
 .بنرياهنا وأوجاعها
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أسوةً بباقي دول املرشق العريب, وقعت فلسطني حتت االنتداب 
الربيطاين, الذي جاء ويف نيّته تنفيذ وعد بلفور, فلم يكن الفلسطينيون 

باملنطقة يف  معزولني عن سياقهم اإلقليمي, إذ تأثروا باألحداث التي عصفت
القرن التاسع عرش, والتي أفضت إىل تضافر عاملني أساسيني أسهام يف تشكيل 

يتمثل العامل األول . اهلوية الوطنية الفلسطينية ثم احلركة الوطنية الفلسطينية
, الذي أسال لعاب )رجل أوروبا املريض(يف تراخي قبضة الدولة العثامنية 
وكانت . ورية وقضم أراضيها شيئًا فشيئًااألوروبيني القتسام تركة اإلمرباط

أما العامل الثاين فهو . هذه احلقيقة كافية لتبلور يقظة عربية شملت الفلسطينيني
ظهور احلركة الصهيونية, وارتباطها املبارش باملشاريع االستعامرية, فوجد 

 .االستعامر, والصهيونية: الفلسطينيون أنفسهم حماطني بحصارين
جي وتراكمي, إىل أن وتبلورت اهلوية  الوطنية الفلسطينية بشكل تدرّ

ن االنتداب الربيطاين واملرشوع  ا يف القرن العرشين, إذ دشّ ا وتفردً اكتسبت متيزً
فون, وأنّ  م مستهدَ الصهيوين اإلحاليل وعيًا عاما يف أوساط الفلسطينيني بأهنّ

التي  مستقبلهم يف مهب الريح بسبب مفاعيل قو االستعامر والصهيونية
تها ومل يتأخر الرد الفلسطيني عىل هذين اخلطرين, . أصبحت هتدد كينونتهم برمّ

فبدأ االحتجاج عىل سياسة االنتداب ونقل األرايض للصهاينة, بخاصة بعد أن 
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واقترصت . أدرك الفالحون يف فلسطني أنّ املطلوب اقتالعهم من األرض
العرشين عىل املعارضة االحتجاجات الفلسطينية يف العقد األول من القرن 

السلبية والسلمية إىل حدّ كبري لالحتالل الربيطاين, وحرصت احلركة الوطنية 
الفلسطينية بزعامة موسى كاظم احلسيني عىل التعاون مع بريطانيا, لكنها مل 

 .تقبل بوعد بلفور
ا ملا يمكن أن حيققوه, فقبلت احلركة  شعر الفلسطينيون بأنّ هناك حدودً

الفلسطينية يف مرحلتها الثانية بزعامة احلاج أمني احلسيني أن يكون الوطنية 
لليهود ثلث مقاعد احلكومة, رشيطة موافقة بريطانيا عىل إعالن استقالل 

وحتى عندما اضطُرت بريطانيا السرتضاء الفلسطينيني . فلسطني دولةً واحدة
ور, ما صبغ وأصدرت الكتاب األبيض, مل ترتاجع عن التزامها بتنفيذ وعد بلف

فقد كان الكتاب . العالقة بينها وبني احلركة الوطنية الفلسطينية بالعدائية
ا  األبيض هبذا املعنى قفزة يف املجهول, ألنه مل حيتوِ عىل ضامنة من بريطانيا بأهنّ

ت مواقفها بالفعل ومل تقترص احتجاجات الفلسطينيني ضد املرشوع . غريّ
فهبّة الرباق مثالً كانت أول مواجهة  الصهيوين عىل السبل السلمية فقط,

حقيقية أذكت الوعيَ لد الفلسطينيني بأنّ هنالك رضورة لتغيري مقاربتهم 
وبذلك, كانت املعركة تتمحور حول حترير فلسطني من نري . إزاء بريطانيا

التي انتهت  1936االستعامر الربيطاين, ويف هذا السياق جاءت ثورة عام 
وهناك . بالفلسطينيني عن حتقيق حلمهم يف التحرر بفشل كبري, ألهنا نأت

 ,»القفص احلديدي« أسباب كثرية هلذه اهلزيمة تناوهلا رشيد اخلالدي يف كتابه
فإضافة إىل العوامل الداخلية, هناك عوامل خارجية من أبرزها االستعامر 
وتعاون العرب مع بريطانيا, تضافرت إلضعاف الفلسطينيني يف مرحلة حرجة 

كام ال يمكن التقليل من شأن القمع الربيطاين, وتنامي قوة اليهود . رخيهممن تا
 .وجمتمع اليشوف ديمغرافيا وعسكريا

ا يف هذه  ما من شك أنّ االنقسامات الفلسطينية الداخلية لعبت دورً
اهلزيمة, لكن ال يمكن إغفال الدور الكبري الذي لعبته بريطانيا يف قمع الثوار 
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ا من القوات اليهوديةومالحقتهم, ال  . سيام أن اجليش الربيطاين كان مدعومً
ويف الوقت نفسه, كانت هناك نتائج أخر للثورة, فقد حتولت السياسة 
الربيطانية من دعم فكرة الدولة اليهودية إىل دعم فكرة دولة بغالبيةٍ عربية, إذ 

ا عىل جبهتني  أنه ال بد ) انأملانيا والياب(وجدت بريطانيا التي كانت ختوض حربً
من اسرتضاء العرب الفلسطينيني, األمر الذي دفعها إىل إصدار الكتاب 

كام أسهمت الثورة يف إهناء االنتداب الربيطاين بعد أن اعرتفت . األبيض
بريطانيا باستحالة التوفيق بني مطالب الطرفني, وبالتايل استحالة االستمرار 

 .يدبحكم فلسطني بكفاءة عالية عىل املد البع
ملاذا أخفق الفلسطينيون ونجح الصهاينة? طرح رشيد اخلالدي سؤاالً 
لوها  مركزيا عن سبب إخفاق الفلسطينيني يف حتويل هويتهم اخلاصة التي شكّ

وأجاب اخلالدي . 1948يف الربع األول من القرن العرشين, إىل دولة قبل عام 
 أربع نتائج مهمة باإلشارة إىل» القفص احلديدي« عن هذا السؤال يف كتابه

تدمري أو هتجري النخب السياسية الفلسطينية والقيادة : , وهي1936لثورة 
العسكرية, وسيطرة الدول العربية عىل قضية فلسطني, وبدء مشكلة الالجئني 

ألف الجئ ثم عادوا بعد انتهائها, وربام  40خرج يف الثورة حوايل (بالظهور 
م سيعودون بعد خروجهم يف عام أن هذا ما دفع الفلسطينيني إىل اال عتقاد أهنّ

 . , وتنامي القوة العسكرية والديمغرافية ملجتمع اليشوف بعد الثورة)1948
ا من أن العمل الوطني  وإذا كان ما ذهب إليه اخلالدي صحيحً
الفلسطيني انطو عىل ضعف داخيلّ يف ثناياه, فإنّ التحالفات الدولية ووجود 

ة الصهاينة يف هناية املطاف االنتداب الربيطاين كانا ني يف ترجيح كفّ ومل . حاسمَ
تكن قوة اليشوف ذاتية فقط, وإنام استفادت من القو العظمى وعىل رأسها 

ل االنتداب عىل . بريطانيا يف رعاية املرشوع الصهيوين اإلحاليل من املهد وشكّ
ا قانونيا ساعد السلطات الربيطانية يف التالعب والت حكم بتطور فلسطني إطارً

األوضاع يف فلسطني, بخاصة يف فرتة ما بني احلربني العامليتني, فقد بدا 
االنتداب وكأنه قفص حديدي قيّد الفلسطينيني, وسمح لليهود يف الوقت 
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ومن الثابت تارخييا أن بريطانيا جاءت إىل . نفسه بتشكيل دولتهم عىل مراحل
سطينيني من تقرير مصريهم أسوةً فلسطني ويف نيتها تنفيذ وعد بلفور ومنع الفل

ببقية شعوب املنطقة, هلذا رفضت بشدة فكرة قيام املؤسسات التمثيلية التي 
 .I29Hطالب هبا الفلسطينيون, ألهنم يشكلون أغلبية

حتى كانت بريطانيا قد وصلت إىل أقىص  1947وما إن جاء عام 
ل إزاء استمرار الوضع القائم يف فلسطني أثّرت ثورة فقد . درجات التحمُّ

د الطريق أمام وزير اخلارجية  1936 سيكولوجيا وفيزيائيا يف االنتداب, ما مهّ
إلعالن أن بالده قد قررت تسليم  1947الربيطاين إرنست بيفن يف فرباير 

ومن نافل القول أنّ بريطانيا, . ملف االنتداب عىل فلسطني إىل األمم املتحدة
بلفور ومساعدة احلركة الصهيونية عىل نجاح  املسؤولة تارخييا عن إصدار وعد

مرشوعها االستيطاين اإلحاليل, أسهمت إىل حدّ كبري يف إجياد حالة من العداء 
املتبادل بني اجلانبني اليهودي والفلسطيني, وسمحت يف الوقت نفسه بتقوية 
لت أمام الصهاينة إقامة مؤسسات  الوجود الصهيوين عىل أرض فلسطني, وسهّ

لذلك, كانت نتيجة . يف حني منعت الفلسطينيني من القيام بذلكالدولة, 
ى من  بة واملسلّحة وما تبقّ املواجهات العسكرية بني القوات اليهودية املدرّ
 قوات فلسطينية مبعثرة, نتيجةً منطقية, فقد تسبّب عدم تكافؤ موازين القو

, ثم ضد اجلي وش العربية يف انتصار القوات اليهودية ضد الفلسطينيني أوالً
ا  .التي دخلت احلرب الحقً

   

                                                            
مواطن, : رام اهللا( 1948−1918, ينيجذور الرفض الفلسطفيصل حوراين,  )29(

 ).2003املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية, 
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حمطة حاسمة يف إعادة تشكيل رسدية الرصاع  1948كانت نكبة عام 
العريب اإلرسائييل, فللمرة األوىل ينخرط العرب بشكل مبارش يف حرب مع 
لت فيها فلسطني إىل ساحة للتنافس والرصاع  دولة فتيّة, ويف لعبة إقليمية حتوّ

ا عادفلم يكن ذلك العام . والتحالف والتعاون عىل حدّ سواء ل عامً يا, إذ شكّ
ا من نوع خاص واجهته دول عربية حديثة االستقالل, عندما خاضت  يً حتدّ
معارك ضارية أفضت إىل هزيمة جيوشها أمام القوات اليهودية, وإىل متكني 
ا حيا لنكبة  عها, لتغدو بذلك جتسيدً دولة إرسائيل حديثة النشأة وتوسّ

 .الفلسطينيني
قت الباحثني واملؤرخني, لكن هذه   تب الكثري عن تلك احلرب التي أرّ كُ

لِّها النزعة الوطنية, إذ متاهت مع ما يسمى التأريخ « الكتابات غلبت عىل جُ
وكام يذكر املؤرخ إريك هوبزباوم يف معرض كتاباته عن القرن  .»الرسمي

 الوالء املدين, التاسع عرش, هناك استخدامات خمتلفة للتاريخ هتدف إىل تأمني
ويف . كام هي احلال يف اجلمهورية الفرنسية الثالثة واإلمرباطورية األملانية الثانية

احلالتني العربية واإلرسائيلية وجد كلّ طرف أنّ عليه تقديم رواية متامسكة 
المتالك اليد العليا أخالقيا, وكأن هناك رضورةً الخرتاع سيايسّ للتاريخ, 

كتابات املؤرخني اإلرسائيليني الذين انضووا حتت راية وهو ما هيمن عىل 
بمعنى آخر, ظلت احلرب يف جوهرها حربَ . املقوالت الصهيونية الرسمية
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رسديات, يراد هلا أن تربر الفعل عىل أرض الواقع, وذلك عىل الرغم من 
 .الوثائق التي أماطت اللثام عن األساطري املنسوجة ملا حدث حينها

خت الكتابات الصهيونية أو املؤيدة هلا ففيام يتصل بأد بيات الرصاع, أرّ
األحداث تلك املرحلة,  للرواية الصهيونية الرسمية التي مل  وجاءت انعكاسً

واتسمت هذه الرسدية بمزيج من األحادية واالنتقائية, . I1Hختلُ من األساطري
 إذ استندت إىل شيطنة الفلسطينيني, ومتجيد النرص عليهم وعىل العرب,

يةُ األكثريةَ من أجل البقاء ا قاتلت فيه األقلّ ت الرصاع رصاعً وترصّ . وعدّ
ا  الرسدية الصهيونية عىل أنّ الفلسطينيني خرجوا من بيوهتم أثناء احلرب طوعً
إلفساح املجال أمام اجليوش العربية للقضاء عىل إرسائيل, ثم يعودوا بعد ذلك 

أيّ مسؤولية أخالقية عن الالجئني وهبذا املعنى, ال تتحمل إرسائيل . منترصين
ا ملصريهم مت هذه الرسدية احلربَ عىل أهنا فُرضت عىل . وال تويل اهتاممً وقدّ

ا أشبه باملعجزة  إرسائيل التي خاضتها بوصفها حربَ بقاء حققت فيها انتصارً
ا ةً وعتادً وتقول الرواية الصهيونية إنّ بريطانيا العظمى . ضد حتالف يفوقها عدّ

يد منع إقامة دولة إرسائيل, وإنّ األخرية حاولت بعد انتهاء احلرب كانت تر
ل إىل سالم مع العرب, إالّ أهنم رفضوا كل عروضها لوضع حدّ لسفك  التوصّ
الدماء, وطيّ صفحة الرصاع, وتدشني مرحلة تارخيية جديدة عنواهنا السالم 

ؤرخون وقد ثبت بطالن هذه االدعاءات بعد أن أماط امل. والعيش املشرتك
 . اجلدد اللثام عن كل هذه األساطري

ز التأريخ العريب عىل فكرة توجيه اللوم عىل اآلخرين,  ويف املقابل, ركّ
وسادت يف كثري من األحيان لغة االهتامات ضد األنظمة العربية, وكأن 

                                                            
ملزيدٍ من التفاصيل, يمكن االطالع عىل ما كتبه سمحا فالبان, الذي يعدّ أول من  )1(

الرسمية حول ما جر يف حرب حتدث عن األساطري املؤسسة للرواية اإلرسائيلية 
 :انظُر. 1948

Simha Flapan, The Birth of Israel: Myths and Realities (London: Croom 
Helm, 1988). 
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ا . املطلوب حتميل جهةٍ ما مسؤوليةَ ما حدث واتسمت الكتابات العربية عمومً
. إىل وثائق تارخيية, بسبب إغالق أرشيف الوثائق أمام الباحثنيبعدم استنادها 

راد منها  واألهمّ أن الكتابات يف تلك احلقبة افتقدت إىل احلسّ النقدي, وكان يُ
ي . مهامجة األنظمة العربية فقط د النكبة التي ما زالت ماثلة أمام ناظرَ وجتسّ

ا هلذه الرسدية,فالف. البرشية, حجرَ الزاوية يف الرسدية الفلسطينية  لسطينيون وفقً
كانوا يعيشون يف فلسطني قبل أن تتحول إىل النعيم املفقود, بعد أن طرد 

لوا بذلك إىل الجئني ومل تنتهِ . الصهاينة مئات اآلالف منهم من أرضهم, ليتحوّ
, فقد تواصلت االعتداءات اإلرسائيلية, واختذت النكبة 1948النكبة بحرب 

 استمرار االحتالل الكولونيايل, وما يستلزمه ذلك من طبيعة مستمرة متثلت يف
, وهدمٍ للبيوت, واعتقالٍ للفلسطينيني وإبعادٍ هلم, ومصادرةٍ ألراضيهم,  إقصاءٍ

ل املسؤولية األخالقية ملشكلة الالجئني ل إرسائيل من حتمُّ لت . وتنصُّ وشكّ
وال . الرسميةهذه العنارص املستمرة للنكبة حجر الرحى يف الرواية الفلسطينية 

يمكن ألحد أن ينكر مركزية هذه النكبة, فام زال الفلسطينيون حييون ذكراها, 
 .وما زالت املحطةَ احلاسمة يف تكوين الذاكرة اجلمعية للفلسطينيني

, مع تسليط الضوء عىل تسلسل 1948يناقش هذا الفصل حرب 
وثائق أسهمت  األحداث التارخيية, ووضعها يف سياقها بناءً عىل ما استجدّ من

يف إعادة بناء احلقائق التارخيية بصورة تنسف الرسدية الصهيونية الكالسيكية, 
ملخطّط عريب يسعى إىل تدمريها, وأنّ » ضحيةً « التي قدمت إرسائيل بوصفها

ا من بيوهتم إلفساح  نرصها كان بمثابة معجزة, وأنّ الفلسطينيني خرجوا طوعً
 .I2Hائيل, ومن ثم العودة منترصيناملجال للجيوش العربية لتدمري إرس

 

                                                            
تبت عن حرب عام لالطالع عىل أحد  )2(  :, انظُر1948أفضل األعامل التي كُ

Eugene L. Rogan and Avi Shlaim (ed.), The War for Palestine: 
Rewriting the History of 1948 (Cambridge: Cambridge University Press, 
2001). 
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, 1948يونيو  14ما إن انتهى االنتداب الربيطاين يف فلسطني رسميا يف 
وكان الفتًا تأكيد اإلعالن . حتى أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إرسائيل
الذي يعطي » قانون العودة« عىل أن هذه الدولة لليهود, وبناء عىل ذلك صدر

أليّ هيودي يف أيّ دولة يف العامل حقّ اهلجرة إىل الدولة اجلديدة ليصبح مواطنًا 
ا بالشعب « :وجاء يف نَص اإلعالن. إرسائيليا وكانت النكبة التي حلّت مؤخرً

اليهودي وأدّت إىل إبادة ماليني اليهود يف أوروبا داللة واضحة أخر عىل 
ة حلل مشكلة  ده عن طريق إقامة الدولة اليهودية يف أرض الرضورة امللحّ ترشُّ

تلك الدولة التي سوف تفتح أبواب الوطن عىل مرصاعيها . إرسائيل من جديد
املفارقة أنّ اإلعالن الذي منح أيّ هيودي حق اهلجرة إىل  .»أمام كل هيودي

إرسائيل, منع الالجئني الفلسطينيني من العودة, رغم أهنم ما زالوا يملكون 
ا وحيملون مفاتيحها وما زالوا حيرتقون بلظى اللجوء إىل الزمن احلارض . بيوتً

الذي صدر يف  194ويف ذلك خمالفة لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
 ., وأعطى الالجئ الفلسطيني حقّ العودة والتعويض1949عام 

أصبحت إرسائيل العضو التاسع واخلمسني يف  1949مايو  29ويف  
ااأل ا دبلوماسيا كبريً قةً بذلك اخرتاقً وتزامن إعالنُ الدولة . مم املتحدة, حمقّ

وقبولُ عضوية إرسائيل باألمم املتحدة مع تراجعٍ مريع للحركة الوطنية 
الفلسطينية التي باتت حتترض, فلم تنجح حماولة إقامة حكومة عموم 

بية أدراجَ يف استنهاض اهلمم, وذهب تعويلُها عىل أطراف عر I3Hفلسطني
ل الرصاع من رصاع فلسطيني إرسائييل إىل رصاع عريب إرسائييل  .الرياح, وحتوّ

                                                            
جاءت فكرة حكومة عموم فلسطني بعدما أعلنت بريطانيا عن نيتها إهناء انتداهبا عىل  )3(

فلسطني, عندها استبطنت القيادة الفلسطينية ممثلةً باهليئة العربية العليا وبزعامة احلاج 
رضورة استباق ذلك بإجياد إطار دستوري يمأل الفراغ الناجم عن أمني احلسيني 

انتهاء االنتداب الربيطاين, وكان هذا اإلطار هو إقامة حكومة عربية فلسطينية مل 
يتحمس هلا العرب, ومل تسمح هلا مرص بالعمل من قطاع غزة, وانتهى األمر عىل 

 .سيادته عليها أرض الواقع بعد أن قام األردن بضم الضفة الغربية وبسط
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لت تلك احلرب عالمة فارقة للعرب واليهود عىل حدّ سواء,  شكّ
ا لكل طرف, فقد أطلق عليها الفلسطينيون حرب « وكانت تعني شيئًا خمتلفً

ل غالبيتهم إىل الجئني, يف حني سامّ » النكبة حرب « ها الصهاينةعىل إثر حتوّ
وحدثت احلرب عىل مرحلتني; بدأت األوىل يف اليوم الذي تال  .»االستقالل

واستمرت حتى إعالن قيام دولة إرسائيل  1947نوفمرب  29قرار التقسيم يف 
, وكان الفلسطينيون واليهود مها الطرفان املتنازعان فيها, 1948مايو  14يف 

الفلسطينيني من بيوهتم وقراهم وانتهت بانتصار اليهود وطرد آالف 
ت بني . I4Hوأراضيهم مايو وحتى توقُّف احلرب  15أما املرحلة الثانية فامتدّ

, ودارت احلرب فيها بني الدول 1949هنائيا مع توقيع اتفاقيات اهلدنة يف عام 
كة من جهة, وإرسائيل من جهة أخر, وانتهت هبزيمة شاملة  العربية املشارِ

نيت هبا اجلي مت احلرب فرصة كبرية إلرسائيل . وش العربية املشاركةمُ وقدّ
صص هلا يف قرار  لتوسيع حدودها مع هناية احلرب بمعدل الثلث عامّ خُ
التقسيم, ودافعت إرسائيل عن هذه اخلطوة بالقول إنّ العرب والفلسطينيني مل 

 .يقبلوا بقرار التقسيم
ر التقسيم, وقبلوا به وكام ذُكر يف الفصل السابق, احتفى الصهاينة بقرا

قبوالً تكتيكيا, بمعنى أهنم قبلوا بفكرة إقامة دولة لليهود, لكنهم مل يكونوا 
من فلسطني % 55راضني عن حدود هذه الدولة التي رسمها قرار التقسيم بـ 

يف املقابل, مل يقبل الفلسطينيون والعرب بالقرار, وشعروا بغبن . التارخيية
منَح تارخيي, إذ كيف يُعقل أ ألف هيودي أكثر من نصف مساحة  650ن يُ

                                                            
كي ال . وليد اخلالدي: ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر. قرية عربية 418دمّرت إرسائيل  )4(

مؤسسة (وأسامء شهدائها  1948قر فلسطني التي دمرهتا إرسائيل سنة : ننسى
ا تفصيليا هلذه القر التي ). 2001الدراسات الفلسطينية,  يقدم هذا الكتاب وصفً

دمرهتا القوات اإلرسائيلية, ويقدم بيانات إحصائية وملحة تعريفية طبوغرافية وتارخيية 
 واقتصادية, عن كل قرية عشية احلرب, ثم يبني ظروف وقوعها حتت االحتالل العسكري

الذي آلت إليه, ثم يعرض الوضع الراهن للموقع الذي كانت  الصهيوين, واملصري
 .القرية تقوم عليه, بام يف ذلك املستعمرات االستيطانية التي أقيمت عىل أرضه
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مليون نسمة  1.2فلسطني, يف حني يُمنح الفلسطينيون البالغ عددهم حوايل 
من % 7ناهيك عن أن اليهود كانوا يمتلكون قرابة . من األرض فقط% 43

لذلك, أصبحت احلرب عىل . أرايض فلسطني عند صدور قرار التقسيم
احلرب يف اليوم التايل لقرار التقسيم, وانتهت فلسطني حتمية, وبالفعل بدأت 

, أي بعد 1949بتوقيع آخر اتفاق للهدنة بني إرسائيل وسوريا يف يوليو 
ا عىل اندالعها  .عرشين شهرً

بعد إعالن قرار التقسيم تدهورت األوضاع يف فلسطني, وبدأت عىل 
وير . دالفور املرحلة األوىل من احلرب التي دارت بني الفلسطينيني واليهو

أول رئيس للوزراء  1948آيف شليم أن ديفيد بن غوريون الذي أصبح يف عام 
يف دولة إرسائيل, كان الشخصية األهم يف القيادة اليهودية يف تلك املرحلة, 
وأنه كان عىل اقتناعٍ تامّ بأنّ االشتباكات املسلّحة بني الفلسطينيني والقوات 

سكرية شاملة مع عدد من اجليوش اليهودية ما هي إالّ مقدمة ملواجهة ع
ث بن غوريون عن رضورة . I5Hالعربية وبعد مرور شهر عىل قرار التقسيم, حتدّ

وضع اسرتاتيجية هيودية ملواجهة الرصاع الذي تصاعدت وتريته, ودعمَ 
ي مّ  مقرتح قادة اهلاغانا بشنّ رضبات انتقامية ضد الفلسطينيني يف إطار ما سُ

ويف تلك األثناء كان ال بد من التعامل مع . I6H»سياسة الدفاع اهلجومي«
السكان الفلسطينيني; فهل ينبغي طردهم أم إبقاؤهم? كان ذلك سؤاالً مركزيا 

ت خطة دّ التي كان  ,»دالت« لد القيادات الصهيونية, وبناء عىل ذلك أُعِ
ا  هدفها الرئيس تأمني السيطرة عىل مجيع املناطق املخصصة للدولة اليهودية وفقً

خلطة التقسيم, وتأمني املستوطنات اليهودية خارج تلك املناطق, وتأمني 
ات املؤدية هلا وبدأت قوات اهلاغانا تنفيذَ هذه اخلطة يف مطلع شهر . املمرّ

                                                            
 :لالطالع عىل السياسة الصهيونية يف ذلك الوقت, انظُر )5(

Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World (New York: 
W.W. Norton and Co., 2000). 

 .املصدر نفسه, الفصل األول )6(
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مارس, وصدرت األوامر باحتالل القر واملدن الفلسطينية, لضامن السيادة 
 .اليهودية عىل مجيع األرايض

بني موريس إن الفلسطينيني أصبحوا الجئني ويقول املؤرخ اإلرسائييل 
ا  نتيجةً للضغط العسكري وتداعيات احلرب وليس بقرارٍ مسبق أو تنفيذً

ه اليهود لطردهم وتعدّ كتابات بني موريس عن الالجئني من . I7Hملخطط أعدّ
أهم اإلسهامات التي أماطت اللثام عن أسطورة نسجها الصهاينة ورسخت 

ا يف وقتٍ كان اليهود يتوسلون فيه إليهم فكرة أن الفلسطينيني خر جوا طوعً
ا . للبقاء ومع ذلك, مل تصل كتابات بني موريس إىل اجلزم بأنّ هنالك خمططً

ا لتهجري الفلسطينيني ومل يكن بني موريس أول مَن كتب يف هذا . مسبقً
املوضوع, إذ سبقه سمحا فالبان الذي تناول مشكلة الالجئني, واستنتج أنّ 

ا حثّت عليه القيادات الصهيونية التي خروج الف ا مرغوبً لسطينيني كان أمرً
كانت تر أن االستعامر الصهيوين وإقامة دولة يستلزمان إحداث هتجري 

ل . I8Hمجاعي للفلسطينيني إىل الدول العربية هذه االستنتاجات اخلطرية توصّ
ا عن  ا املؤرخ اإلرسائييل إيالن بابيه الذي وضع كتابً التطهري العرقي إليها أيضً

ا إىل وثائق تارخيية مهمة تفيد بأنّ عملية تطهري عرقي جرت عىل قدم  مستندً
كام ذهب (وساق, وأن هذا التطهري مل يأتِ مصادفة أو بسبب ظروف  احلرب 

طط له بشكل مسبق من خالل جمموعة من ) إىل ذلك بني موريس وإنام خُ
ينسجم مع هدف الصهيونية يف فالرتانسفري . I9Hاألوامر الرصحية بطرد السكان

                                                            
 :انظُر )7(

Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-
1949 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). 

 :للمزيد, انظُر )8(
Simha Flapan, op. cit. 

ا عرقيا, وإن هذه املسألة  يقول إيالن بابيه إن إرسائيل ارتكبت )9( بحق الفلسطينيني تطهريً
ويضيف أن مرتكبي . ينبغي أن تبقى يف الذاكرة والوعي كجريمة بحق اإلنسانية

 :ملزيدٍ من التفاصيل عن هذا املوضوع, انظُر. اجلريمة معروفون
Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: One. World 
Publications, 2006). 
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 70وحتى بني موريس اعرتف بأنّ خروج أكثر من . أن تكون الدولة هيودية
ألف الجئ فلسطيني من اللد والرملة جاء بأوامر مبارشة من ديفيد بن 
غوريون, وذكر أن أحد القادة سأل بن غوريون بعد سقوط املدينتَني عامّ ينبغي 

 .I10H»اطردوهم« :لقولفعله مع الفلسطينيني, فأجابه با
, وضعت 1948مارس  10ففي  ,»دالت« كلمة الرس هنا هي خطة

ا اللمسات األخرية عىل خطة التطهري العرقي  جمموعة ضمتّ أحد عرش عضوً
وبالفعل, أُرسلت أوامر إىل الوحدات العسكرية املقاتلة . للفلسطينيني

ا. لالستعداد لطرد الفلسطينيني من أرضهم الوسائل  وقدمت اخلطة أيضً
املطلوبة لتنفيذها من خالل بث الرعب يف قلوب املدنيني, وقصف قراهم, 
. وحرق منازهلم وهدمها, ومنع السكان املطرودين من العودة إىل بيوهتم

 ودت كل وحدة عسكرية بقائمة تضم أسامء القر وعالوة عىل ذلك, زُ
احلملة « فإن وبحسب تعبري سمحا فالبان,. واملناطق املستهدفة يف هذه اخلطة

العسكرية ضد العرب, بام يف ذلك غزو املناطق الريفية وتدمريها, رسمت 
معاملها يف خطة دالت التي أعدهتا قيادة اهلاغانا, وكان هدف اخلطة, يف الواقع, 

وهذا النهج ال . I11H»تدمري املناطق الفلسطينية الريفية واحلرضية عىل السواء
هر فكرة الصهيونية واسرتاتيجية عملها يدعو لالستغراب, فهو ينسجم مع جو

 بمعنى أنّ خطة. القائمة عىل ثنائية االستيالء عىل األرض وطرد السكان
البداية إىل نتيجةٌ منطقية للتوجهات الصهيونية التي هدفت منذ هي » دالت«

 .حتويل فلسطني إىل دولة لليهود وحدهم
هتجري  لكن إرسائيل رفضت تارخييا االعرتاف بمسؤوليتها عن

ا عودهتم عىل الرغم من وجود قرار أممي يطالب  الفلسطينيني, ورفضت أيضً
من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 11(بعودهتم, فالفقرة رقم 

                                                            
 :انظُرللمزيد,  )10(

Benny Morris, op. cit. 
 :انظُرللمزيد,  )11(

Simha Flapan, op. cit. 
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تقرر وجوب السامح « :تنصّ عىل ما ييل 1948الصادر يف ديسمرب ) 194(
جئني الراغبني يف العودة  إىل ديارهم والعيش بالعودة يف أقرب وقت ممكن لالّ

بسالم مع جرياهنم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم 
العودة إىل ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب برضر, عندما يكون من الواجب 
ا ملبادئ القانون أن يعوَّض عن ذلك الفقدان أو الرضر من قِبل احلكومات  وفقً

دة يستند إىل القانون الدويل, إالّ أن ومع أن حق العو» .أو السلطات املسؤولة
ا االعرتاف بمسؤوليتها عن خروج الفلسطينيني أو  ا قاطعً إرسائيل ترفض رفضً

ذ إرسائيل هذا القرار, ورفضت عودة . إعادهتم أو حتى تعويضهم فلم تنفّ
املهجرين إىل بيوهتم وقراهم, فهذا من وجهة نظرها يعني انتحارَ فكرة هيودية 

. ل إرسائيل إىل دولة ثنائية القومية تكون فيها األغلبية للفلسطينينيالدولة وحتوُّ 
ل اليهود  ا لقرار التقسيم, شكّ ففي املناطق املخصصة إلقامة دولة هيودية وفقً

من عرب فلسطني, يف حني كانت ملكية اليهود % 45من السكان, مقابل % 55
 . من مساحة هذه املناطق% 10لألرض فقط 

عىل خشية الصهاينة من العامل الديمغرايف  ومن أوضح الدالئل
نّ قانون العودة يف  عدّ . 1950يوليو  5للرصاع, سَ الوهاب املسريي من عبد ويُ

أبرز الباحثني الذين تناولوا هذا املوضوع من خالل إخضاعه ملقاييس تارخيية 
فالصهيونية ليست عقيدة دينية, بل عقيدة . أوسع من حمددات الفضاء القانوين

فهناك مزاعم دينية استغلّها الصهاينة . ية يمكن فهم جذورها يف أوروباسياس
ووظفوها, مثل مقولة إن فلسطني هي أرض امليعاد, وإن اليهود هم شعب اهللا 

ويف ضوء . I12Hاملختار الذي اشتاق إىل العودة إىل األرض التي وعدهم اهللا هبا
باسترياد مواطنني  ذلك, يمكن فهم هذا القانون عىل أنه أداة مزدوجة تسمح

كي تصبح إرسائيل أقو ديمغرافيا, كام تسمح بطرد السكان األصليني 

                                                            
دار : القاهرة( تاريخ الفكر الصهيوين جذوره ومساره وأزمتهعبد الوهاب املسريي,  )12(

 ).2010الرشوق, 
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وبالفعل, متكنت إرسائيل من جلب املهاجرين اليهود من . I13Hلفلسطني
 .أصقاع العامل, وهذا بدوره أسهم يف توسيع القاعدة الديمغرافية للدولة

ا صفرياوكان املوقف إزاء حق الالجئني الفلسطينيني يف ا . لعودة موقفً
فقد أرصّ العرب عىل حق الفلسطينيني يف العودة ألهنم طُردوا بشكل غري 
قانوين, يف حني استخدم اجلانب اإلرسائييل كل املسوغات املمكنة لبناء موقف 

عت إرسائيل يف هذا السياق, بأنّ الالجئني . مناهض لعودة الالجئني وتذرّ
صهيونية, ألنه مل يعد هلم منازل يعودون إليها يريدون العودة لتدمري الدولة ال

بشكل كبري أثناء احلرب, وبالتايل ال يوجد متسع إلعادهتم  I14Hبعد تدمريها
واقرتح الصهاينة بدالً من ذلك تعويض الفلسطينيني عن فقدان . واستيعاهبم
من املعروف أن إرسائيل ترفض تقديم أيّ إسهام مايل يف هذا (ممتلكاهتم 
كام حثّوا عىل استيعاب الالجئني وتوطينهم يف الدول العربية , )اجلانب
عي أنّ مئات . املجاورة وعالوة عىل ذلك, ختلط إرسائيل احلابل بالنابل وتدّ

اآلالف من اليهود الذين كانوا يقطنون يف البلدان العربية هاجروا إىل إرسائيل, 
د وزير خ. وأن احلرب هبذا املعنى سمحت بتبادل السكان ارجية إرسائيل وشدّ

, عىل أنه مل حيدث يف التاريخ 1958أبا إيبان يف خطاب له يف األمم املتحدة عام 
أنْ عاد عدد كبري من الالجئني بعد خروجهم بسبب احلرب, واستشهد بدراسة 

وقال إن الالجئني عادةً . I15Hكانت قد نرشهتا مؤسسة كارنيغي هبذا اخلصوص
دة, وأضاف بأنّ الدول العربية ترفض توطني ما يتم استيعاهبم يف احلدود اجلدي

الالجئني, وتريد إبقاء القضية حيّة كي ترصف انتباه مواطنيها عن املشاكل 
كام أن إرسائيل ما فتئت تكرر أن . االقتصادية املرتبطة بالفساد واالستبداد

                                                            
: لندن( عىل الرصاع يف فلسطنيقانون العودة اإلرسائييل وتأثريه , )حمرر(اهللا عبد داود )13(

 )2008مركز العودة الفلسطيني, 
 .وليد اخلالدي, مصدر سابق )14(
 :انظُر )15(

Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, 2nd edition 
(Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2009), p.312. 
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التقارب الثقايف واللغوي والعرقي والديني بني العرب والفلسطينيني يمكن أن 
ا سهالً جيعل  وهذه النقاط هي التي تستعني هبا إرسائيل . استيعاب الالجئني أمرً

 .يف العادة لتأكيد رفضها عودة الالجئني الفلسطينيني
مل يغبْ موضوع مشكلة الالجئني عن بال املجتمع الدويل يف ذلك 

قد مؤمتر لوزان بني أبريل وسبتمرب  , ووقّعت فيه األطراف 1949الوقت, فعُ
ليا  .»برتوكول لوزان« ىل ما يسمىاملتصارعة ع وكان الفتًا قبول إرسائيل أوّ

بعودة الالجئني, فقد كانت إرسائيل بحاجة إىل عضوية األمم املتحدة التي 
لكن ما إن قُبلت عضوية إرسائيل حتى . اشرتطت حل مشكلة الالجئني

مئة كام تراجعت عن اقرتاحها بإعادة . تراجعت عن التزامها بإعادة الالجئني
ألف الجئ فلسطيني, األمر الذي يعني أن إرسائيل كانت توظف ورقة 
ا, إذ رسعان ما عادت إىل األسطوانة  مً الالجئني بام خيدم مصاحلها املرسومة مقدّ
ا ال تتحمل مسؤولية ميالد مشكلة الالجئني, وأن الطرف العريب  نفسها, بأهنّ

 .حلّهاهو املسؤول حرصيا عن خلق هذه املشكلة وبالتايل 
لكن العرب مل يُسلّموا هبذه املقوالت والذرائع, ذلك أهنم يعرفون أن 
إرسائيل ال يمكن هلا أن تستمر هبويتها الصهيونية واليهودية يف حال عودة 
الالجئني, وهذا هو جوهر املوقف اإلرسائييل, وأن احلجج اإلرسائيلية يراد 

لك, فإن مقارنة إرسائيل خروج وبناء عىل ذ. منها ذرّ الرماد يف العيون ال أكثر
اليهود من الدول العربية بخروج الفلسطينيني من أرضهم ظاملة ومضلِّلة, فلم 
ا أيّ تبادل للسكان, ومل يأتِ خروج اليهود من عدد من الدول العربية  جيرِ أبدً
يف سياق تبادل السكان, بل إن إرسائيل هي من شجعت هجرة اليهود وأمّنت 

ا غري مبارش ألف هيودي  120مع احلكومة العراقية مثالً لنقل حوايل  اتفاقً
وكان للحكومة اإلرسائيلية هدف معلَن يف . 1951و 1950عراقي يف عامي 

استجالب املهاجرين اليهود, فثمة رغبة بل ورضورة لتقوية الدولة ديمغرافيا, 
واستلزم ذلك اتباع هنج ثنائيّ يقوم عىل طرد الفلسطينيني واستجالب 

لذلك, مل تغب فكرة الرتانسفري عن العقل اإلرسائييل إىل . اجرين اليهودامله
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اليوم, وما احلديث عن احلفاظ عىل الطبيعة الصهيونية واليهودية للدولة إالّ 
ولعلّ الربوفيسور اإلرسائييل أرنون سوفري . نقطة اإلمجاع التارخيي للصهيونية

ى ثوا عام يسمّ التي تفيد بأنّ الفلسطينيني » فيةالقنبلة الديمغرا« أبرزُ من حتدّ
يتكاثرون بوترية أكرب من اليهود يف فلسطني, لذلك فإن خشية أرنون سوفري 

 .I16Hحال هلذه املعضلة من البعد السكاين دفعته للتفكري بالرتانسفري
هذا األمر يؤكد بام ال يدع جماالً للشك أنّ إرسائيل ال يمكن هلا أن حتافظ 

ا أن تقبل بعودة الالجئني عىل هويتها إالّ  بطرد السكان, وال يمكن هلا أيضً
فمفهوم الرتانسفري مركزيّ وقارّ يف التفكري اإلرسائييل, وهو يشري إىل . طواعية

عملية نقل سكان من منطقة سكناهم األصلية إىل منطقة أخر هبدف إقامة 
دور وسبق لثيو. I17Hمنطقة تتسم باالنسجام السكاين من شعب أو عرق واحد

أنْ طرح هذه الفكرة عندما اقرتح إجراء  −مؤسس احلركة الصهيونية−هريتزل 
ترانسفري لعربٍ وهيود داخل الدولة العثامنية, كي يتسنى إقامة وطن قومي 

ومل يغِبْ هذه األمر عن املؤرخني, إذ تناول . I18Hللشعب اليهودي يف فلسطني
صه يف الفكر املؤرخ الفلسطيني نور مصاحلة هذا املفهوم بشكل مم نهج وتفحّ

ا هبذه  ا صهيونيا واعيًا وصارمً الصهيوين, وجيادل مصاحلة بأنّ هناك التزامً
كام يناقش نظريات . االسرتاتيجية التي تتنكر للحقوق الوطنية للفلسطينيني

ست لفكرة الرتانسفري, ويدور احلديث هنا بشكل خاص عن  صهيونية أسّ
» األرض العربية واالستيالء عليها«و, )عفوداة عفريت(» العمل العربي«
ويربط مصاحلة بني هذه املفاهيم وأفكار أو ). أدماه عفريت وكيبوش عفريت(

                                                            
 :التفاصيل, انظُرملزيدٍ من  )16(

Arnon Soffer, Israel: demography, 2000-2020: dangers and 
opportunities (Haifa: University of Haifa, National Security Studies 
Center, 2001). 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )17(
Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of "Transfer" 
in Zionist Political Thought, 1882-1948 (Washington, DC: Institute for 
Palestine Studies, 1992). 

 .املصدر نفسه )18(
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خطط الرتانسفري يف الثالثينيات واألربعينيات من القرن املايض من جانب, 
 .من جانب آخر 1948واقتالع الفلسطينيني ونكبتهم يف عام 

íÃñ^–Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]< <

مع اليشوف ممثّالً بالوكالة اليهودية يف اقتناص الفرصة التارخيية نجح جمت
إلعالن إقامة دولة إرسائيل, إذ ألقى ديفيد بن غوريون بثقله إلعالن الدولة 
ر عدم الكشف عن حدودها, وذلك من أجل ترك إمكانية التوسع إىل ما  وتقرّ

وللتذكري, فإن . I19Hوراء احلدود التي رسمتها األمم املتحدة يف قرار التقسيم
ا قرار التقسيم مل ينص  عىل إقامة دولة فقط عىل إقامة دولة لليهود, بل نصّ أيضً
ومع ذلك أُحبطت هذه الفكرة, وبدالً من إقامة دولة . عربية للفلسطينيني

للفلسطينيني, خضع جزء كبري من األرايض املخصصة للدولة العربية للسيطرة 
ملاذا مل يتمكن : والسؤال هنا. األردنية واجلزء اآلخر للسيطرة اإلرسائيلية

 ك الوقت? الفلسطينيون من إقامة دولة هلم يف ذل
ا تتعلق بالفلسطينيني أنفسهم, لكن آيف شليم  ما من شك أنّ هناك أسبابً

اهللا عبد عن اتصاالت رسية بني امللك» تواطؤ عرب النهر« يكشف يف كتابه
ملك األردن والقيادات الصهيونية, أسهمت إىل حدّ ما يف تقرير ) األول(

وك بأنّ تعاونًا يف ذلك الوقت, كانت هناك شك. مصري فلسطني بشكل عام
اهللا واحلركة الصهيونية, لكن مع توفر وثائق أمريكية عبد جر بني امللك

ن آيف شليم من تقديم رواية متامسكة  وبريطانية وإرسائيلية يف وقت الحق متكّ
اهللا كان يطمح لتوسيع حدود مملكته, إذ مل يكن مكتفيًا عبد تفيد بأنّ امللك

لدا مائري, التي كانت متثل الوكالة بحدود رشق األردن, لذلك التقى غو
اليهودية, للتفاهم عىل تقاسم فلسطني, كام التقى رئيسُ الوزراء األردين يف 
حينه توفيق أبو اهلد وزيرَ خارجية بريطانيا إيرنست بيفن لبحث اخلطوات 

                                                            
 :للمزيد, انظُر )19(

Avi Shlaim, op. cit. 
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د هذان اللقاءان وسوامها الوضع يف فلسطني يف هناية . األردنية القادمة وحدّ
 م الفكرة الرئيسة يف كتاب آيف شليم املشار إليه, عىل أنّ امللكوتقو. املطاف
ال إىل اتفاق غري مكتوب عبد  17يف ) تفاهم ضمني(اهللا وغولدا مائري توصّ

القتسام فلسطني بينهام بعد انتهاء االنتداب الربيطاين, وأنّ هذا  1947نوفمرب 
. اون بعد انتهائهااالتفاق هو سبب الضبط املتبادل خالل احلرب واستمرار التع

بمعنى أن االتفاق اهلاشمي الصهيوين أسهم يف وأد إمكانية قيام الدولة 
مل يمنع األردن من خوض معارك رشسة ضد اجليش  الفلسطينية, لكنه

اإلرسائييل, كام أنه مل يمنع اجليش األردين من السيطرة عىل القدس الرشقية 
ا من األرايض املخصصة للدول ة الفلسطينية, وكان من التي مل تكن جزءً

 .I20Hاملخطَّط تدويلُها
 النظرة اإلرسائيلية التقليدية   هذه الفكرة التي طرحها آيف شليم تتحدّ

ا لتدمري الدولة الناشئة ا ومعاديً ا موحدً . التي تفيد بأنّ إرسائيل واجهت حتالفً
التعامل مع وكان الفتًا أنّ اجلانب العريب بدا منقسامً عىل نفسه فيام يتصل بكيفية 

ل التسوية مع  التحديات الصهيونية, كام أن هناك من العرب من كان يفضّ
وكام يكشف آيف . اليهود وعىل حساب الفلسطينيني بدالً من الصدام مع اليهود

مل يرفض مبدأ  −عىل خالف القيادات العربية−اهللا عبد شليم, فإنّ امللك
ا بضم القسم املI21Hالتقسيم خصص لعرب فلسطني إىل , لكنه كان يفكر أيضً

وعالوة عىل . مملكته بدالً من متكني عرب فلسطني من إقامة دولة مستقلّة هلم
                                                            

ا لسلوك  −جدتإن وُ −ير املؤرخ اإلرسائييل أفراهام سلع أن االتفاقية  )20( مل تكن أساسً
بدليل املعارك الرشسة التي جرت  خالل احلرب, اإلرسائييل واألردينكلٍّ من اجلانبني 

ملزيدٍ من التفاصيل عن هذه الفكرة, انظُر. حول القدس ويف مناطق أخر: 
Avraham Sela, "Transjordan, Israel and the 1948 War: Myth, 
Historiography and Reality," Middle Eastern Studies, Vol. 28, No. 4 
(Oct., 1992), pp.623-688. 

 :لالطالع عىل مزيدٍ من التفاصيل حول هذا املوضوع, انظُر )21(
Avi Shlaim, Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the Zionist 
Movement, and the Partition of Palestine (New York: Columbia 
University Press, 1988). 
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 ذلك, كان املوقف الربيطاين عامالً حاسامً يف السياسة التي انتهجها امللك
ويف هذا الصدد, يروي آيف شليم نقالً عن اجلنرال غلوب . اهللا إزاء فلسطنيعبد

قصة تؤكد موقف بريطانيا القائم عىل ) »عربجندي مع ال« صاحب كتاب(
فقد استنتج وزير خارجية بريطانيا إرنست . I22Hجتاهل إقامة دولة فلسطينية

بيفن أن ضمّ األردنّ األجزاءَ املخصصة لعرب فلسطني يف حال مرور قرار 
ففي لقاء مجع ذلك الوزير برئيس . التقسيم, هو اخليار األفضل لربيطانيا

توفيق أبو اهلد وحرضه قائد اجليش األردين اجلنرال غلوب  الوزراء األردين
إذ رأ أنّ . , حتدث أبو اهلد بمنطق موقف حكومته1948فرباير  7باشا يف 

اليهود جاهزون لإلعالن عن دولة, وأنّ لدهيم املؤسسات الالزمة للقيام 
وأضاف أبو اهلد أنه إذا ما تُرك . بذلك, عىل خالف الفلسطينيني

ل القوات اليهودية : نيون ملصريهم فسيحدث عندئذ أحدُ احتاملنيالفلسطي جتاهُ
ا فلسطني بكاملها حتى هنر األردن, أو عودة احلاج أمني  قرارَ التقسيم واحتالهلُ

ا لعرب فلسطني وبالنسبة لتوفيق أبو اهلد, فإنّ . احلسيني ليعلن نفسه قائدً
ين كليَهام كارثيّان لربيطانيا واأل اهذين اخليارَ ل ذلك اللقاء نقطة . ردن معً وشكّ

اهللا عبد حتول يف موقف بريطانيا جتاه فلسطني, لذلك عملت بريطانيا مع امللك
وهذه هي . ملساعدته عىل توسيع حدود مملكته لتشمل أجزاء كبرية من فلسطني

ل إليها املؤرخ إيالن بابيه يف كتابه عن بريطانيا  النتيجة نفسها التي توصّ
ويؤكد إيالن بابيه أن بريطانيا مل متنع قيام دولة . اإلرسائييل والرصاع العريب

هيودية, بل منعت قيام دولة فلسطينية, وهو ما يناقض االدعاءات الصهيونية يف 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املؤرخني األردنيني الذين كتبوا عن . I23Hهذا السياق

                                                            
 :التفاصيل, انظُرملزيدٍ من  )22(

Avi Shlaim, The Politics of Partition: King Abdullah, the Zionists, and 
Palestine 1921-1951 (Oxford: Oxford University Press, 1990), pp.110-
113. 

 :حول موقف بريطانيا من إقامة دولة لليهود ودولة للفلسطينيني, انظُر )23(
Ilan Pappé, Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948–1951 (London: 
St. Antony's College Series, Macmillan Press, 1988). 
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عيد إىل لقاء امللك عبداهللا هذه احلقبة الزمنية مل يتطرقوا ال من قريب وال من ب
مع غولدا مائري الذي يقول عنه آيف شليم بأنه كان حاسام يف تقرير مصري 

ا لقرار التقسيم  .األرايض املخصصة للفلسطينيني وفقً
ويف املقابل, كانت اهليئة العربية العليا بقيادة أمحد حلمي واحلاج أمني 

فلسطينية, وقد وجدتْ دعامً من احلسيني من أشدّ املتحمسني إلقامة دولة 
اجلامعة العربية لتحقيق هذا اهلدف, إذ سمحت مرص بإقامة حكومة عموم 

ْفِ كلٌّ من مرص وسوريا والسعودية قلقها 1948فلسطني يف سبتمرب  , ومل ختُ
اهللا يف توسيع حدود مملكته عىل حساب الفلسطينيني, عبد من طموح امللك

ت عن خشيتها من التأثري السيايس الذي  ست تلك الدول من نواياه وعربّ وتوجّ
 وأظهرت حكومة عموم فلسطني عداءها لألردن. سيمتلكه فيام لو نجح مسعاه

 منذ نشأهتا, ومثّلت األداةَ الرئيسة للمرصيني يف حماولة إجهاض مرشوع امللك
ه من احلفاظ عليها باإلضافة غاهللا يف ضم الضفة البدع نَ جيشُ ربية التي متكّ

 وهدفت. للقدس الرشقية التي دافع عنها وأخرج اليهودَ من املدينة القديمة فيها
الدول التي وقفت خلف قيام حكومة عموم فلسطني إىل حتقيق مجلة من 

دئة الرأي العام األهداف, منها إجياد ذريعة لسحب اجليوش من احلرب, وهت
واملفارقة أن . الداخيل, ومحاية األنظمة فيها من ردّات الفعل املحلية عىل اهلزيمة

لدت يف غزة كانت ضعيفة جدا, وما لبثت أن  حكومة عموم فلسطني التي وُ
ن, إذ أغلق الرئيس املرصي  تالشت ألهنا كانت جمرد أداة للرصاع بني القاهرة وعامّ

 .I24Hومل يعد هلا أيّ تأثري بعد ذلك 1959ها يف عام النارص مكاتبعبد مجال
íμˆ]<h^f‰_< <

كانت هزيمة الفلسطينيني أمام القوات اليهودية يف املرحلة األوىل من 
إذ متكن اليهود . احلرب, مقدمة هلزيمة اجليوش العربية يف املرحلة الثانية منها

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل عن هذا املوضوع, وعن حكومة عموم فلسطني, انظُر )24(

Avi Shlaim, Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations 
(London: Verso Books, 2009), p.106. 
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ا  لت جزءً ال يُستهان به من من حتقيق نرص كبري يف املرحلة األوىل التي حوّ
يف  التمعُّنوال يمكن فهم هذه اهلزيمة إالّ من خالل . الفلسطينيني إىل الجئني

 ويف هذا الصدد, يشري رشيد اخلالدي. السنوات العرش التي سبقت اندالع احلرب
 إىل القيود التي كبّلت املؤسسات الفلسطينية ضعيفة» القفص احلديدي«يف كتابه 

ا استعرض . البنية أصالً  وعىل املنوال نفسه, يقدم عيس خلف, الذي وضع كتابً
وحتى النكبة, صورة متامسكة جلذور  1939فيه السياسة الفلسطينية منذ عام 

املسألة الفلسطينية, فقد تناول بشكل دقيق دور طبقة األعيان يف إدامة الفئوية 
الفلسطيني يف وقت كان  والفصائلية, التي أضعفت بدورها العمل السيايس

بمعنى آخر, ثمة . الفلسطينيون أحوج ما يكونون فيه إىل توحيد الصفوف
عوامل اقتصادية واجتامعية وسياسية أفضت يف هناية املطاف إىل التفكك 

ا يف املواجهة احلتمية مع القوات اليهودية لفً فقد . I25Hاالجتامعي الذي كان مكْ
ية يف بداية احلرب, لكن القوات كانت هناك بعض النجاحات الفلسطين

ا حاسامً منذ منتصف مارس  نت من إحلاق 1948اليهودية أظهرت تفوقً , ومتكّ
 إىل سقوط املدن والقر هزائم متتالية باجلانب الفلسطيني, األمر الذي أد

ل جزء كبري من الفلسطينيني إىل الجئني  .بشكل متتابع, وحتوُّ
التي نسجتها الرسدية اإلرسائيلية, ورافق احلربَ بروزُ بعض األساطري 

وجتدر . والتي هدفت إىل إثبات التفوق األخالقي عىل الفلسطينيني والعرب
اإلشارة هنا إىل أن إرسائيل نجحت يف ترسيخ رسديتها يف الوعي الغريب يف 

وتفيد الرسدية الصهيونية أن . وقتٍ كانت الرسدية الفلسطينية فيه حمجوبة
ألف نسمة, دافع عن  650, الذي كان بحدود )شوفالي(املجتمع اليهودي 

                                                            
يتناول عيسى خلف يف كتابه اهنيارَ املجتمع الفلسطيني رادا إياه إىل جمموعة من  )25(

رها ما أسامه عىل التي سادت يف طبقة الوجهاء الذين هيمنوا » الفئوية« العوامل يتصدّ
 :للمزيد عن هذا املوضوع, انظُر. املجتمع الفلسطيني

Issa Khalaf, Politics in Palestine: Arab Factionalism and Social 
Disintegration, 1939–1948 (Albany: State University of New York 
Press, 1991). 
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ا, وتتبنى هذه الرسدية  ةً وعتادً بقائه أمام جيوش مخسة دول عربية متفوقة عدّ
وبناء عليه, فإن االنتصار . مقولة إن بريطانيا دعمت فكرة تدمري دولة إرسائيل

ناظر أو يكافئ انتصارَ داوود عىل جالوت ر أو انتصا( I26Hاحلاسم إلرسائيل يُ
, ما يعني أن احلقّ كان بجانب اليشوف الذي يتفوق أخالقيا )القلّة عىل الكثرة

وأسهمت هذه الرسدية يف تعزيز الوحدة الداخلية, . عىل كلّ خصومه
ا من أنّ إرسائيل الربيئة « واستعطاف املجتمع الدويل لتأييد إرسائيل, انطالقً

د» والصغرية ويقول . ة اهلدفخاضت حربَ بقاء أمام جيوش عربية موحّ
, )politicide(يوسيف هركايب إن هذا اهلدف متثّل يف قتل الكيان السيايس 

ا هلذه − لذلك, قاتلت إرسائيل  .I27Hوذبح اليهود ورميهم يف البحر وفقً
ةً  − الرسدية ق عدّ ها للحائط, ما جعل االنتصار عىل التحالف املتفوِّ وظهرُ

ا أشبه بمعجزة  .وعتادً
 أسطورة داوود وجالوت الكتاباتِ اإلرسائيلية وعىل نحو الفت, سادت

ة عن بعض الوثائق ذات الصلة  عَ الرسيّ والغربية يف ذلك الوقت, غري أنّ رفْ
باألحداث مدار البحث, منحَ الباحثني واملؤرخني الفرصة إلماطة اللثام عن 

يف » التأريخ اجلديد« ومع بروز ما يسمى. هذه األسطورة وتفكيكها وتفنيدها
الثامنينيات من القرن املايض نتيجةً لفتح األرشيف الصهيوين, تغريّ املشهد 

إذ اتضح أن التحالف العريب الذي . وانقلبت الطاولة عىل الرسدية اإلرسائيلية
ا هبدف تدمريها, بل اتسم باالنقسام, فضالً عن أنه  دً قاتلَ إرسائيل مل يكن موحّ

                                                            
رزَ جالوت القويَّ اإلشارة هنا إىل قصة توراتية تتعلق بداوود الصغري عندما با )26(

ن داوود بالرغم من صغر سنّه وحجمه من استخدام املقالع لشقّ  والضخم, ومتكّ
ا مل يكن يتوقع أن ينال . رأس جالوت وبالتايل قلته وكان ذلك بمثابة املعجزة, ألنّ أحدً

ا للفارق الكبري يف القوة بينهام  .داوود من جالوت نظرً
وصف املوقف العريب من إرسائيل هو هيوشوفاط أول مَن استخدم هذا املفهوم يف  )27(

 هركايب الذي شغل منصب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية املعروفة باسم
ا باحثًا يف مسائل متعلقة باألمن الوطني» أمان«  :انظُر. يف اخلمسينيات, وأصبح الحقً

Yehoshafat Harkabi, Arab Attitudes to Israel (London and New York: 
Routledge, 1972), pp.287-307. 
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فقد كان العرب منقسمني بني . ا عربيامل تكن هناك أهداف للحرب متّفَق عليه
ن من  ن من األردن والعراق, واملحور املعادي هلم املكوّ حمور اهلاشميني املكوَّ

اهللا األول حيلم بتحقيق مرشوع سوريا عبد وكان امللك. مرص والسعودية
ل هذا . الكرب, الذي يضم رشق األردن وسوريا ولبنان وفلسطني وشكّ

ا لقيادة مرص للعامل العريب, كام رأت فيه النخبُ الطموحُ اهلاشمي هتدي دً
ا الستقالهلام ويف سياقٍ متصل, كانت . السياسية يف لبنان وسوريا هتديدً

طْرية ومصاحلها يف احلكم فرغم أن . األنظمة العربية مدفوعة بمصاحلها القُ
ا, إالّ أهنم كانوا متنافسني فيام بينهم, واختذ وا العرب قاتلوا عدوا مشرتكً

ا, ما أفىض إىل وضعٍ يستحيل معه التنسيق  خطواتٍ لتقييد بعضهم بعضً
لت قضية فلسطني أول امتحان حقيقي للجامعة . لتحقيق أيّ هدف وشكّ

ا  ك وفقً ا يف هذا امللف, ألنّ الدول كان تتحرّ العربية, التي فشلت فشالً ذريعً
لعرب للمصالح الضيقة ألنظمتها, ومل تكن مدفوعة هبدف تأمني دولة 

األمني −الرمحن عزام عبد وبلغت اخلالفات البينية العربية حدَّ قيام. فلسطني
» مناحيم بيغن«بتشبيه احلاج أمني احلسيني بـ −العام للجامعة العربية

الرمحن عزام صحافيا بريطانيا أنّ سياسة اجلامعة العربية عبد وأخرب. اإلرسائييل
مة للتضييق عىل احلسيني لة, أسهم إخفاق اجلانب . I28Hكانت مصمَّ ويف املحصّ

واألهمّ أنّ . العريب يف تنسيق خطواته السياسية والدبلوماسية يف وقوع اهلزيمة
ة اخلالفات البينية العربية واستغلّوها يف  قادة إرسائيل كانوا عىل علمٍ بحدّ

ناهيك عن أن الوثائق برهنت عىل أن إرسائيل . احلرب ويف توسيع دولتهم
ا, هلذا مل متتّعت يف  ةً وعتادً كل مرحلة من مراحل احلرب بالتفوق امليداين عدّ

جت إرسائيل له, بل هو نتاجٌ طبيعيّ الختالل  يكن االنتصار معجزةً كام روّ
 . I29Hموازين القو السائدة يف ذلك الوقت

                                                            
 :انظُرللمزيد,  )28(

Simha Flapan, op. cit. p. 130. 
 .املصدر نفسه )29(
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ظ أن رغبة إرسائيل يف االنتصار كانت أكرب بكثري من رغبة  ومن املالحَ
اذ فلسطني, ذلك أن القوات العربية مل تعمل عىل التعبئة القادة العرب يف إنق

الكاملة لكل طاقاهتا, ومل تستغلّ فرتة إيقاف احلرب ملعاجلة األخطاء وتعزيز 
ويف املقابل, استغلت إرسائيل اهلدنة األوىل لتقوية نفسها عسكريا, . قوهتا

ح موازين القوة لصال ح فجاءت صفقة األسلحة التشيكوسلوفاكية لرتجّ
وكان عدد املقاتلني العرب النظاميني وغري النظاميني يف . اجليش اإلرسائييل

 35ألف مقاتل, يف حني كان هناك  25منتصف مايو من ذلك العام حوايل 
ألف مقاتل إرسائييل,  65ويف منتصف يوليو كان هناك . ألف مقاتل هيودي

ملقاتلني صحيح أنّ عدد ا. I30Hمقاتل 96441ويف ديسمرب وصل العدد إىل 
العرب شهدَ زيادةً هو اآلخر, لكن العرب مل يتمكنوا من جماراة إرسائيل يف 

كام أنّ اجليوش العربية مل تكن قوية . التعبئة واحلشد يف مجيع مراحل احلرب
 .اإلرسائيلية) Propaganda(وموحدة كام ظهر ذلك يف الدعاية 

ب من اجلانب العريب مخسة جيوش متثل مرص وا ألردن خاضت احلرَ
وسوريا ولبنان والعراق, يف حني أرسلت السعودية واليمن وحدتني 

ا من جيشه للحرب, أرسلت الدول . عسكريتني ا كبريً وبينام أرسل األردن جزءً
ا من جيشها مبقيةً عىل قواهتا يف الداخل حلامية األنظمة  ا صغريً األخر جزءً

وصالت, ما أعاق وعانت اجليوش املشاركة من طول خطوط امل. احلاكمة فيها
العمليات لوجستيا, كام عانت من ضعف القيادة, وضعف التنسيق, وغياب 

ا . املعلومات االستخبارية املوثوقة عن إرسائيل وانضمّ إىل هذه احلرب أيضً
بقيادة حسن سالمة وعبد القادر ) جيش اجلهاد املقدس(جيشُ احلرب املقدسة 

يف جنوب ) جيش اإلنقاذ العريب( احلسيني, كام انضمّ جيش التحرير العريب
ن من  ا  4سوريا املكوّ آالف متطوع بقيادة فوزي القاوقجي, الذي كان منغمسً

                                                            
 :للمزيد, انظُر )30(

Walid Khalidi (ed.), From Haven to Conquest: Readings in Zionism and 
the Palestine Problem (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1971), 
pp.858-71. 
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ا يف األمور العسكرية, ومع ذلك  بالسياسة والعالقات العامة ومل يكن خبريً
ا للحاج أمني احلسيني واخلالصة أنّ . عينته اجلامعة العربية ألنه كان معاديً

ملة يف احلرب مثّلت نتيجةً منطقية للخلل الفادح يف موازين هزيمة العرب الشا
 .القو العسكرية يف امليدان بني إرسائيل واجليوش العربية املشاركة يف احلرب

ÝøŠÖ]<ØÊ< <

بتوقيع اتفاقيات اهلدنة بني إرسائيل والدول  1948انتهت حرب عام 
نة حدودَ إرسائيل , فرسمتْ خطوطُ اهلدI31Hاملشاركة يف احلرب باستثناء العراق

ا هلا يف قرار التقسيم, ودخلت إرسائيل مفاوضات  صً التي جتاوزت ما كان خمصّ
وظهر رئيس الوزراء . اهلدنة من موقع القوة بعد أن فرضت نفسها يف امليدان

اإلرسائييل ديفيد بن غوريون منتشيًا هبذا االنتصار, وكان مؤمنًا بأنّ القوة 
اع وليس املفاوضات, فتجاهل نصائح العسكرية هي التي ستحسم الرص

ا عىل  ا رشسً السياسيني وكذلك نداءات األمم املتحدة, وشنّت قواته هجومً
 .اجليش املرصي إلجباره عىل االنسحاب إىل احلدود الدولية

بدأت مفاوضات اهلدنة يف جزيرة رودس بني  1949يناير  13ويف 
والالفت . I32Hرالف بانش الطرفني بمساعدة الوسيط املعنيّ من األمم املتحدة

يف تلك املفاوضات أن إرسائيل فاوضت كل دولة عربية عىل انفراد, يف حني أن 
اجليوش العربية كانت اسميا حتت قيادة مشرتكة, األمر الذي يكشف 

                                                            
انسحبت القوات العراقية من املناطق التي كانت حتت سيطرهتا وسلّمتها للجيش  )31(

األردين, وخرج العراق من احلرب من دون أن يفاوض إرسائيل ومن دون توقيع 
 .اتفاقية هدنة كام حدث مع األردن ومرص وسوريا ولبنان

نية تكلّلت بالنجاح, مُ  )32( ضْ ا مُ . نح عىل إثرها جائزة نوبل للسالمبذل رالف بانش جهودً
نيّ يف منصبه هذا بعد اغتيال الوسيط السابق الكونت برنادوت, الذي يُعتقد عىل  وعُ
نطاق واسع أنه قُتل عىل أيدي تنظيامت هيودية مارست اإلرهاب خلدمة املرشوع 

 .الصهيوين
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ا  دً االنقسامات العميقة يف الصفّ العريب, الذي ادّعت إرسائيل أنّه كان موحَّ
قّعت اتفاقية هدنة معها يف وكانت البدا. خلف هدف تدمريها ية مع مرص, إذ وُ

مارس, ومع  22شهر فرباير, ثم جر التوصل إىل اتفاقية هدنة مع لبنان يف 
ا مع سوريا يف  3األردن يف   .يوليو 20أبريل, وأخريً

أُجريت املفاوضات برعاية األمم املتحدة, لكن تفاصيل كلّ اتفاقية 
ا لطبيعة  وكانت املفاوضات مع مرص شاقة, . اجلبهةكانت خمتلفة عن سواها تبعً

وكانت اسرتاتيجية . ويف النهاية قبلت إرسائيل بوجود مرصي يف قطاع غزة
ديفيد بن غوريون تستند إىل الفصل بني املسارات, وهو تكتيك صهيوين يف 

ويفرتض هذا التكتيك أن إرسائيل ستكون . التفاوض ما زال قائامً حتى اليوم
 عندما تفاوض كلّ دولة عىل حدة, إذ تتيح هلا لعبة يف موقع تفاويض أقو

وكان لبنان الدولة الثانية التي . املسارات املختلفة استغاللَ التناقضات العربية
توقّع اتفاقية هدنة, ألن إرسائيل أرادت توظيف ذلك يف تعزيز موقفها 

م وما من شك أن اجلبهة األردنية كانت األصعب واأله. التفاويض مع األردن
فهناك عالقة بني ملك األردن والوكالة اليهودية, ومن خالل . إرسائيليا

اهللا عبد االتصاالت التي جرت بني الطرفني عرفتْ إرسائيل أنّ لد امللك
هُ حرب  ا يف توسيع حدود مملكته, وأدركت أنّ دخولَ جاء يف إطار  1948أطامعً

 ضات خصوصيةً مارستمن هنا, اكتسبت تلك املفاو. اسرتاتيجيته لتحقيق ذلك
أي توظيف القوة العسكرية أو  ,»دبلوماسية اإلكراه« فيها إرسائيل ما يسمى

وبموازاة . التلويح هبا كي تضمن انتزاع تنازالت من األردن يف سياق التفاوض
نَ األردن مكانته يف القدس, لذلك شعر أنّ باإلمكان توقيع اتفاقية  ذلك, ضمِ

 . تهتضمن له بقاء القدس حتت سياد
كان املوقف من األردن حمطةً حاسمة يف إعادة تشكيل وجهة السياسة 
ته, فمنذ البداية كانت هناك انقسامات  اخلارجية اإلرسائيلية حيال الرصاع برمّ

فهناك من رأ يف إرسائيل أنّه ينبغي . إرسائيلية مرتبطة باملوقف جتاه األردن
 يقتنع العسكر باحلدود مع تأييد خطة األردن بضم الضفة الغربية, يف حني مل
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ويف هناية األمر, قرر بن غوريون . I33Hاألردن, ألنّ الدفاع عنها أمر صعب
البدء بالتفاوض مع األردن, وبالفعل بدأت املفاوضات املبارشة بني الطرفني 

ا يف جزء من النقب, 1948ديسمرب  26يف  , وكان اجليش األردين وقتها موجودً
ك امللك ومل تقبل إرسائيل هبذا الوضع, واستعدّ . ذأ املكسباهللا هبعبد ومتسّ

جيشها لشنّ عملية عسكرية, ال سيام بعد توقيع اتفاقية هدنة مع مرص ضمنت 
وحتى بعد بدء مفاوضات األردن وإرسائيل يف إطار وساطة . احليادَ املرصي

رالف بانش, نفذت إرسائيل عملية عسكرية يف النقب ضد الوجود األردين 
, متخضت عن سيطرهتا عىل )وفداع−»األمر الواقع« يها اسمأطلقت عل(

 . جنوب النقب وصوالً إىل مدينة العقبة
وفتح ضعف األردن وانكشافه االسرتاتيجي يف تلك املرحلة, شهية 
اإلرسائيليني الذين سال لعاهبم للحصول عىل مزيدٍ من األرض, ففي منتصف 

رسائيل وذلك حني اندلع خالف آخر بني األردن وإ 1949شهر مارس 
, )يف منطقة املثلث الشاميل(طالبت إرسائيل من األردن التنازل عن وادي عارة 

ا من جلوء إرسائيل للقوة العسكرية التي قد  وأذعن األردن مرة أخر خوفً
واحلقّ أن القوة العسكرية أفضت إىل توسيع هامش . حترمه من مكتسبات كثرية

 . املها مع اجلانب العريباخليارات السياسية إلرسائيل يف تع
أما اجلبهة السورية, فكان التعامل معها تفاوضيا يف غاية الصعوبة, إذ 
كانت سوريا يف موقف عسكري قويّ وفشلت إرسائيل يف إرغامها عىل 

ت سوريا عىل . االنسحاب إىل احلدود الدولية , إذ أرصّ وبقي اخلالف مشتعالً
ت إرسائيل أن يكون خط وقف إطالق النار هو احلد بني اجلانبني, يف حني أراد

                                                            
 :ع عنها, انظُرلالطالع عىل وجهة النظر املتعلقة باحلدود اآلمنة التي يمكن الدفا )33(

Yigal Allon, Israel: The Case for Defensible Borders, Foreign Affairs, 
October 1976, Vol. 55, No. 1 (October, 1976), pp.38-53. 
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ويف النهاية نجحت وساطة رالف . I34Hانسحاب سوريا إىل احلدود الدولية
بانش عندما اقرتح أن تكون املنطقة بني احلدود الدولية وخط وقف إطالق 

لكنّ االتفاق . النار منطقةً منزوعة السالح, األمر الذي وافق عليه الطرفان
ح, لذلك ظلت هذه اتسم بالغموض بخصوص مستقبل املنطقة منزوعة السال

املنطقة سببًا للتوتر, ما دفع إرسائيل إىل إحكام سيطرهتا عليها بالكامل يف 
 .اخلمسينيات

وأشارت ديباجة كلٍّ من اتفاقيات اهلدنة األربع, إىل أن اهلدف من هذه 
االتفاقيات تسهيل االنتقال من اهلدنة إىل السالم الدائم بني إرسائيل والدول 

غري أن مسار األحداث مل يساعد عىل االنتقال إىل سالم . عليها العربية املوقّعة
ملاذا مل : ويربز هنا سؤال منطقيّ . دائم, وبقيت العالقة بني اجلانبني صفريّة

حيدث السالم بعد أن هدأت املدافع ووقّعت األطراف املتنازعة اتفاقيات 
ا هدنة? ومَن املسؤول عن فشل حتقيق السالم? اجلواب اإلرسائييل  كان جاهزً

ت يدها جلرياهنا  منذ البداية, إذ تشري الرسدية اإلرسائيلية إىل أن إرسائيل مدّ
. العرب, لكنهم رفضوا عروضها املتكررة للتوصل إىل السالم والعيش بأمان

بمعنى أن حائط الرفض العريب مل يرتك أيّ جمال أمام إرسائيل سو التعايش 
لت هذه امل. مع فكرة غياب السالم ا أساسيا يف تنشئة األجيال وشكّ قولة عنرصً

ا من  اإلرسائيلية, وزرعت يف رؤوس اإلرسائيليني حتمية اجلولة الثانية, انطالقً
ا عندما حتني  أن العرب لن يقبلوا باهلزيمة وأهنم سيهامجون إرسائيل جمددً

ة دائامً للتعامل مع هذا السيناريو  .الظروف, لذلك عىل إرسائيل أن تكون مستعدّ
لكن, هل كان التعنّت من اجلانب العريب حقا, أم إن هذه أسطورة 
 ,نسجتها الرسدية اإلرسائيلية لتربير استمرار الرصاع? مرة أخر أخر
ج عنها أنّ اجلانب  كشف املؤرخون اجلدد بعد اطّالعهم عىل الوثائق املفرَ

                                                            
لتفصل  1923احلدود التي توافقت عليها بريطانيا وفرنسا يف عام : دود الدوليةاحل )34(

وهي حدود . واالنتداب الربيطاين عىل فلسطنيبني االنتداب الفرنيس عىل سوريا 
قِّعت بني إرسائيل وسوريا يف يوليو   .1949ختتلف قليالً عن حدود اهلدنة التي وُ
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ا بحدوده,  اإلرسائييل هو من كان يرفض السالم مع العرب, ألنه مل يكن مقتنعً
فالتعنُّت اإلرسائييل هو املسؤول عن اجلمود السيايس, . بخاصة مع األردن

وكان التوصل إىل سالم دائم مع العرب ممكنًا, لكن إرسائيل مل تكن راغبة يف 
ويف هذا السياق, تنبغي اإلشارة إىل وجود وثائق عديدة يف ملفات . دفع ثمنه

ادرات عربية تؤكد استعداد العرب وزارة اخلارجية اإلرسائيلية تتحدث عن مب
 يتناول إيتامر رابينوفيتش يف كتابه. للتفاوض مع إرسائيل هبدف حتقيق السالم

لَك« املفاوضات بني العرب وإرسائيل, ويكشف عن  ,»الطريق التي مل تُسْ
حقائق مذهلة, أمهها أن إرسائيل رفضت بازدراء عرض السوريني للتوصل إىل 

ا لتوقيع اتفاق فقد . I35Hاتفاق سالم م الرئيس السوري حسني الزعيم عرضً قدّ
ا وقف : سالم شامل مع إرسائيل قبل توقيع اتفاقية اهلدنة, وكان عرضه واضحً

إطالق نار يستند إىل املواقع العسكرية احلالية, وتسوية سياسية خالل ثالث 
ا إىل احلدود الدولية, وتوطني حوايل  ي ألف الجئ فلسطين 300سنوات استنادً

ه. يف سوريا مصيدة « إالّ أن ديفيد بن غوريون شكّك يف هذا العرض وعدّ
تت إرسائيل فرصة إلحالل السالم, ورفض بن غوريون لقاء  ,»سياسية ففوّ

نًا بذرائع واهية لتربير موقفه  .I36Hحسني الزعيم متحصّ

                                                            
هذا املوضوع, ولالطالع عىل الظروف التي أدّت إىل عدم حتول اتفاقيات للمزيد عن  )35(

 :اهلدنة إىل اتفاقيات سالم بني إرسائيل والعرب, انظُر
Itamar Rabinovich, The Road Not Taken: Early Arab–Israeli 
Negotiations (Oxford: Oxford University Press. 1991). 

ا للجيش السوري يف حرب  )36( ذ انقالبًا أبيض 1948كان حسني الزعيم قائدً , إالّ أنه نفّ
الً النظام مسؤولية اهلزيمة يف احلرب وضياع فلسطني  30وحدث االنقالب يف . حممّ

وعىل الرغم من تعهدات . , أي قبل بدء حمادثات اهلدنة بأسبوع واحد1949مارس 
الزعيم بمحاربة الصهيونية, إالّ أنه حاول التقارب مع إرسائيل والتوصل إىل سالم 

نت مرحلة حسني . دائم معها, لكن جهوده يف هذا اجلانب مل تكلَّل بالنجاح ودشّ
 يف سوريا, إذ شهدت البالد العديد من الزعيم حالة من عدم االستقرار السيايس

ذ سامي احلناوي انقالبًا عىل الزعيم . االنقالبات , إذ نفّ ومل يستمر حكم الزعيم طويالً
 .الذي تم إعدامه



108  

ؤود أمام حتقق السالم لتا العقبة الكَ قضية : هناك قضيتان أساسيتان شكّ
ة للعودة إىل . الفلسطينيني, وقضية احلدود الالجئني فلم تكن إرسائيل مستعدّ

حدود التقسيم, ومل تكن لتسمح بعودة الالجئني الفلسطينيني مقابل اتفاقيات 
 بأنّ هناك» اجلدار احلديدي«وجيادل آيف شليم يف كتابه . سالم مع اجلانب العريب

ا بعينه يتحمل مسؤولية ف شل كل املحاوالت التي يف اجلانب اإلرسائييل شخصً
ا, ال يمكن التفكري سو . بُذلت للتوصل إىل سالم بني العرب وإرسائيل طبعً

 بديفيد بن غوريون الذي هيمن عىل صناعة القرار يف السياسة اخلارجية والشؤون
 »السياسات العليا«فقد كانت . الدفاعية وفرض أفكاره عىل حزب ماباي احلاكم

احتت تأثريه الطاغي املبارش ا متعذرً وهذا . , ما جعل التقدم يف مسار السالم أمرً
 .ال يعني أنه مل يكن هناك اجتاهات أخر حتى داخل احلزب احلاكم

كانت حتركات ديفيد بن غوريون وممارساته توحي بأنّ السالم مل يكن 
إذ إن جتربة . من أولوياته, بل إنه كان ير أنّ احلرب مع العرب أمرٌ مطلوب

بان االنتداب الربيطاين والرصاع مع عرب فلسطني عىل األرض بن غوريون إ
رضورة تقوية جمتمع : واهلوية, شكلت بنيته الذهنية التي استندت إىل أمرين

اليشوف ديمغرافيا, وإبقاء عدد من اخليارات لد إرسائيل وبناء القوة 
ل عن بن غور. العسكرية ومتتينها بوصف املواجهة مع العرب حتمية نقَ يون ويُ

وبناء عىل ذلك, رتّب  .»لو كنتُ عربيا ملا قبلتُ بإرسائيل« :يف هذا السياق قوله
بناء الدولة, وتأمني : بن غوريون األولويات الوطنية بشكل واضح, لتشمل

ا أالّ . , وبناء القوة االقتصادية)استجالب السكان(اهلجرات  وليس مستغربً
بن غوريون كان يعتقد أن اتفاقيات يكون السالم من بني هذه األولويات, ألنّ 

فقد وفّرت اتفاقيات اهلدنة االعرتافَ واألمنَ . اهلدنة تفي بالغرض األسايس
ا, إذ يتعنيّ عىل إرسائيل إعادة . املطلوبَني إرسائيليا وكان ثمن السالم معروفً

الالجئني, واالنسحاب من األرض إىل حدود التقسيم, وهو ثمن باهظ وال 
نية الذهنية لرئيس وزراء استوعب أنّ االستجابة لذلك تتناقض ينسجم مع الب

 .مع أسس املرشوع الصهيوين
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ا, والسبب ليس تعنّت  لقد أضاعت إرسائيل فرصة صنع السالم مبكرً
العرب كام ذهبت الرواية الرئيسة لدولة إرسائيل, وإنام تعنّت ديفيد بن غوريون 

ا بذلك يف غري الذي كان ير أنّ الوقت سيكون يف صالح إرسا حً ئيل, مرصّ
, عرض بن غوريون أمام جملس الوزراء بعض 1949مارس  9ففي . مناسبة

ا أن عدم االنتقال من اتفاقيات اهلدنة إىل  أفكاره حول عامل الوقت, مؤكدً
 اتفاقيات سالم ليس كارثة بالنسبة إلرسائيل, إذ إن عامل الزمن سيخدم إرسائيل

الالجئني والقدس واحلدود, وسيتعود العامل  يف القضايا الرئيسة التي تشمل
 وعىل نحو الفت, استخفّ بن غوريون بالدول العربية ما عدا. عىل هذا الوضع

مرص, وجادل بأنّه ينبغي بذل اجلهود لصنع السالم مع مرص, ألنه ال يوجد 
تناقض موضوعي بني املصالح اإلرسائيلية ونظريهتا املرصية, فصحراء سيناء 
نظَر إليها عىل أهنا  تفصل بينهام, كام أن مرص هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن يُ

 أ ديفيد بن غوريون أنّ السالمور. دولة حقيقية ذات كثافة سكانية وثقل معنوي
ا, لكنه يف الوقت نفسه مل يكن عىل عجلة من  ا كبريً مع مرص سيشكل اخرتاقً
 .أمره, فقد كان مؤمنًا بأنّ الوضع التفاويض إلرسائيل سيتحسن بمرور الوقت
تب عن املرحلة االنتقالية التي تلت  وال يمكن أليّ مراجعة ألدبيات ما كُ

لتيار القومي يف املنطقة العربية جتاهل أنّ اجلانب وصعود ا 1948حرب عام 
دّ . العريب كان يفكر جديا يف صنع السالم عَ ومن بني املؤرخني اإلرسائيليني, يُ

آيف شليم املؤرخَ األبرز الذي ال يرتدد يف إلقاء اللوم عىل إرسائيل, إذ إن بن 
يف وضع ضعيف, اهللا الذي كان عبد غوريون كان قويا جدا مقارنةً بامللك

ورغم ذلك مل يتحقق السالم, كام أن بن غوريون رفض لقاء حسني الزعيم 
يف املقابل, . والعمل معه لصنع السالم عىل الرغم من العرض السوري املغري

كانت هناك وجهة نظر أخر يف إرسائيل يتزعمها املؤرخ إيتامر رابينوفيتش, 
, فقد اتسم حكم I37Hيكفي الذي يقول إن ظروف السالم مل تكن ناضجة بام

ا إىل  حسني الزعيم مثالً بالضعف, ما يعني أن أيّ اتفاق معه سيكون أكثر قربً
                                                            

 :للمزيد, انظُر )37(
Itamar Rabinovich, op. cit. 
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منه إىل اتفاقية  I38Hالذي أحبطته سوريا 1983اتفاق إرسائيل مع لبنان يف عام 
وهنا يشري . 1979كامب ديفيد التي أفضت إىل سالم مرصي إرسائييل يف عام 

السياسة العربية املتقلّبة, فمع التسليم بأنّ التيارات  رابينوفيتش إىل دينامية
ا, وهذا  القومية مل تصل إىل السلطة حينها, إالّ أن الرأي العام العريب كان متشددً

 .I39Hما يفرسّ تأثري وجهات النظر الراديكالية يف مواقف احلكومات العربية
ب يأيت ومن نافل القول أنّ موقف بن غوريون الرافض للسالم مع العر

يف سياق الرغبة الصهيونية يف التوسع, فالسالم يعني حتديد حدود إرسائيل, يف 
ا قابلة للدفاع عنها , I40Hحني تر إرسائيل أن عليها أن تتوسع لتؤمّن حدودً

فعىل سبيل املثال, . وهو ما يعني رضورة استمرار التوتر والرصاع مع العرب
ة مع اجلانب السوري كي متكنت إرسائيل من افتعال احتكاكات عسكري

ل . تضمن السيطرة العسكرية الكاملة عىل املنطقة منزوعة السالح مّ لذلك حيُ
وعالوة . آيف شليم إرسائيل مسؤولية الفشل يف االنتقال من اهلدنة إىل السالم

عىل ذلك, جلأت إرسائيل إىل سياسة عدوانية يف الرد عىل حماوالت بعض 
د العودة جلني حماصيله فقط كام يبني ذلك بني الالجئني العودة, ومنهم من أرا

 .I41Hموريس يف كتابه عن حروب إرسائيل احلدودية
                                                            

مل يكن , لكنه 1983بعد االجتياح اإلرسائييل للبنان, جر التوصل إىل اتّفاق أيار  )38(
اتفاقَ سالمٍ هنائي, وعملت سوريا عىل إحباطه, ما اضطُرّ لبنان إىل إلغائه بعد ذلك 

 .بعام واحد فقط
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )39(

Itamar Rabinovich, op. cit. 
 :انظُرللمزيد,  )40(

Yigal Allon, op. cit. 
اإلرسائيلية عىل الدول شهد النصف األول من اخلمسينيات الكثري من االعتداءات  )41(

لت عبور  ا أو أهنا سهّ ة أن هذه الدول مل حترس حدودها جيدً العربية املجاورة بحجّ
 :للمزيد عن هذا املوضوع, انظُر. املتسللني الفدائيني إىل إرسائيل

Benny Morris, Israel's Border Wars 1949–1956: Arab Infiltration, 
Israeli Retaliation, and the Countdown to the Suez War (Oxford: 
Clarendon Press, 1993). 
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وكي يتسنّى للمرء اجلزم برفض إرسائيل للسالم بسبب احلدود, ينبغي 
   التوقف عند املواقف املتباينة لد الساسة اإلرسائيليني فيام يتعلق باملوافقة 

ا بتأييد الرأي ففي وقت . عىل اتفاقيات اهلدنة حظيت فيه االتفاقيات عمومً
العام والكنيست, مل يكن األمر كذلك فيام يتعلق باتفاقية اهلدنة مع األردن 
ا, إذ تعرضت احلكومة إىل نقد كبري من قو اليمني واليسار عىل حدّ  حتديدً
م مناحيم بيغن زعيم  سواء خالل مناقشة هذه االتفاقية يف الكنيست, وتقدّ

 بمرشوع لسحب الثقة من احلكومة لتنازهلا عن جزء من I42Hحزب حريوت
وهذا ال يعني بطبيعة احلال أن احلكومة اإلرسائيلية . لألردن» أرض إرسائيل«

 كانت راضية عن حدودها, لكنها كانت ملتزمة أيديولوجيا باعتبارات صهيونية
من « :قولوردّ بن غوريون عىل مناحيم بيغن بال. تعيل من قيمة هيودية الدولة

األفضل أن تكون هناك دولة هيودية ديمقراطية عىل جزءٍ من أرض إرسائيل 
 .»بدالً من احلصول عىل كل األرض لكنْ من دون وجود دولة هيودية ديمقراطية

 وكان بن غوريون اسرتاتيجيا يف تفكريه, فقد رفض خططًا لالستيالء عىل الضفة
رضها عليه قائد اجلبهة اجلنوب ية إيغال ألون, لألسباب الديمغرافية الغربية عَ

ا بأنّ اتفاقيات اهلدنة حتقق األمن . نفسها ويف النهاية كان بن غوريون مقتنعً
واالعرتاف الدويل إلرسائيل, وهذا بحد ذاته مكسب مناسب ويمنح إرسائيل 

 فسحة الستجالب اليهود من دول أخر واستيعاهبم
رب يف اتفاقيات اهلدنة ما ويف اخلالصة, مل تولِ إرسائيل مطالب الع

تَستحقّ من اهتامم, وأخذت بدورها ما حتتاجه يف ذلك الوقت, فقد منحتها 
االتفاقيات ثالثة مكتسبات حيوية, أوهلا وقف إطالق النار امللزم للجيوش 
ل خطوط وقف إطالق  العربية والقوات غري النظامية واملدنيني, وثانيها حتوُّ

لدولية التي ال يمكن جتاوزها من قِبل اجلانب العريب, النار إىل ما يشبه احلدود ا
                                                            

سه مناحيم بيغن بعد اإلعالن عن قيام دولة إرسائيل, ويعدّ ام )42( ا حزب إرسائييل أسّ تدادً
حلزب الصهيونية التصحيحية بقيادة جابوتنسكي, وقد ظلّ ينافس يف االنتخابات 

ا اختذ اسم ا مع جمموعة من األحزاب, وأخريً » الليكود« اإلرسائيلية, واندمج الحقً
ن من انتزاع فوزه االنتخايب األول يف عام   .1977ومتكّ
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بمعنى أن إرسائيل مارست سيادة كاملة عىل هذه املناطق منزوعة السالح يف 
نعت فيه القوات العربية من جمرد دخوهلا أما املكتسب الثالث, . الوقت الذي مُ

فهو حقّ إرسائيل يف استرياد سكان من اخلارج, وهو ما سيسهم يف إحداث 
. I43Hالتنمية االقتصادية املطلوبة, وتقوية األساس الديمغرايف للدولة الناشئة

مقابل ذلك, كان للجانب العريب تفسريات خمتلفة, فخطوط اهلدنة ليست 
خطوطًا دولية, ألن هذه الدول مل تعرتف أصالً بدولة إرسائيل, وهذا ما يفرسّ 

ستغالل املناطق منزوعة عدم تسليم سوريا عىل سبيل املثال بحق إرسائيل يف ا
ا قبيل حرب  كام أن . 1967السالح التي ظلت بؤرَ توتُّر كام ظهر الحقً

ا, رأ العرب يف . اتفاقيات اهلدنة ال تعني إهناء حالة احلرب بني الطرفني وأخريً
ا حلرمان 1948اتفاقيات اهلدنة حاجةً إلهناء حرب  , لكنها ليست أساسً

جانب آخر, كان هناك رأيٌ بحقّ الفلسطينيني من . الفلسطينيني من حق العودة
يف النضال ضد إرسائيل, من دون أن يرتتب عىل الدول العربية منعهم من 

ل هذا الرأي بؤرة توتر عىل اجلبهتني األردنية واملرصية . القيام بذلك وشكّ
 .1956انتهتْ مرصيا بالعدوان الثالثي يف عام 

الوقت, ألن إرسائيل رفضته,  ويف النتيجة, مل يتحقق السالم يف ذلك
. فمرشوعها الصهيوين مل يستكمل حلقاته بعد, بل إنه كان ما يزال يف البدايات

ا عن التسويغات التي تسوقها إرسائيل تارخييا, هناك ركيزتان أساسيتان  وبعيدً
فكام جاء يف الفصل . لفهم فشل السالم, تتعلقان بمنطق الصهيونية وهنجها

ونية لالستيالء عىل األرض, ثم هتودهيا, إما بطرد األول, سعت الصهي
ويقود هذا املنطق إىل تأييد . الفلسطينيني منها أو بخلق الظروف الطاردة هلم

االنتقال  طرح الكثري من املؤرخني اجلدد, الذين محّلوا إرسائيل مسؤولية الفشل يف
ا يف حينه عت إرسائيل كام أضا. من اتفاقيات اهلدنة إىل سالم دائم كان متاحً

                                                            
ومؤمترات احلزب واجتامعات تشري ترصحيات ديفيد بن غوريون يف الصحافة  )43(

احلكومة إىل رضاه التام عن عدم التوصل إىل سالم مع اجلانب العريب, إذ كان ير أنّ 
 .إرسائيل يف موقف أفضل وأن عامل الوقت سيكون إىل جانبها
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دةً الفرصةَ التي أتاحها مؤمتر لوزان  ) 1949سبتمرب  12−أبريل 27(متعمّ
لبحث السالم الشامل بينها  بواسطة جلنة األمم املتحدة للتوفيق بشأن فلسطني,

ين لالعرتاف بإرسائيل لقاء قبوهلا بمبدأ  وبني العرب, فقد كان العرب مستعدّ
ا حق العودة وانسحاهبا إىل حدود  التقسيم, ومها أمران رفضتهام إرسائيل رفضً

ة لتحقيق سالم دائم يف املنطقة ا, ما أد إىل فشل حماولة جادّ  .قاطعً
األوىل, أنّ هلا احلق يف : وانصبّ موقف إرسائيل املتشدد عىل نقطتني

احتالل األرايض املخصصة للدولة العربية يف قرار التقسيم, بحجة أهنا كانت 
ل مسؤولية. ن النفس ضد اجليوش العربيةيف وضع الدفاع ع  والثاين, رفضها حتمُّ

وا بناء عىل أوامر من اجليوش العربية,  ت عىل أن الالجئني فرّ الالجئني, إذ أرصّ
ه الكونت برنادوت واستندت إليه األمم املتحدة  وهو ما فنّده التقرير الذي أعدّ

 يغادروا ديارهم , إذ جاء فيه أنّ عرب فلسطني مل)194(يف إصدار القرار 
ا, بل نتيجة ألعامل العنف واإلرهاب التي  ا أو اختيارً وهيْجروا ممتلكاهتم طوعً
قامت هبا العصابات اليهودية ضد العرب اآلمنني, وهكذا فإنّ قضية فلسطني 

جئني بحق العودة إىل ديارهم وممتلكاهتم . I44Hال يمكن حلُّها إالّ إذا متتع الالّ
ريه الكبري يف األمم املتحدة, إذ أصدرت اجلمعية العامة وكان لذلك التقرير تأث

ن تشكيل جلنة ثالثية تدعى 1948ديسمرب  11يف  ا تضمّ جلنة األمم « قرارً
أُوكلت إليها مهام متعددة, منها تسهيل إعادة  ,»املتحدة للتوفيق بشأن فلسطني

 الالجئني, وإعادة تأهيلهم االقتصادي واالجتامعي, ودفع التعويضات عن
 وزارت اللجنة. ممتلكات مَن يقرر عدم العودة إىل دياره وعن كل مفقود ورضر

, فام كان من احلكومة اإلرسائيلية إالّ )194(إرسائيل لبحث آلية تنفيذ القرار 
ت  أن ربطت حلّ مشكلة الالجئني بالتسوية النهائية لقضية فلسطني, وأرصّ

بعد ذلك, . ي مع العربعىل أن تنفيذ القرار جيب أن يسبقه عقد صلح هنائ
دعت اللجنة احلكومات العربية واحلكومة اإلرسائيلية إىل مدينة لوزان 

                                                            
دراسة : أرايض فلسطني بني مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخهند أمني البديري,  )44(

 .143, ص)1998عة الدول العربية, جام: القاهرة( وثائقية
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ني بالفشل, ألن إرسائيل مل تكن  السويرسية للبدء بمحادثات, إالّ أن املؤمتر مُ
ي احلدود والالجئني وهكذا أُسدلت الستارة عىل حرب . مرنة يف موضوعَ

 .يف االنتقال إىل سالم النكبة ومل تنجح األطراف املتنازعة
¤]{³^{í< <

ما من شك أنّ فكرة اقتالع الفلسطينيني من أرضهم, وطردهم إىل 
فعىل . الدول العربية املجاورة, احتلّت مكانة بارزة يف االسرتاتيجية الصهيونية

الرغم من رفض إرسائيل االعرتاف بدورها احلاسم يف ميالد مشكلة الالجئني, 
فالتفكري يف ترحيل . الصهيونية تكشف عن واقع خمتلفإال أن الوثائق 

كان  ,»املسألة العربية يف فلسطني« الفلسطينيني, أو حلّ ما أُطلق عليه صهيونيا
ا يف كل مرحلة من مراحل الرصاع الالفت أنّ نقاء الدولة اليهودية كان . حارضً

ا يف غاية األمهية للصهاينة عىل اختالف تالوينهم األيديولوجية  وما زال بُعدً
واألهم أهنم كانوا عىل وعي كامل باستحالة خروج الفلسطينيني . والفكرية

بشكل طوعي, وأن القوة ستكون هي العامل الوحيد لضامن اقتالعهم من 
هني بفعل البطش والرتويع. أرضهم  فقد غادر الفلسطينيون بيوهتم وأرضهم مكرَ
 لكبري الذي قام به الصحايف األيرلنديوال بد هنا من اإلشارة إىل اجلهد ا. واملجازر

إرسكني تشيلدرس, الذي أمىض فرتة طويلة يف البحث يف ادعاء إرسائيل بأنّ 
هها هلم القادة العرب  وقام تشيلدرس. الفلسطينيني خرجوا استجابةً لنداءات وجّ

بتفحُّص سجالت املراقبة األمريكية والربيطانية يف منطقة الرشق األوسط 
, وتوصل إىل نتيجة قطعيّة بأنّه مل يكن هناك طلب أو نداء أو 1948خالل عام 

اقرتاح واحد حول إخالء العرب لبيوهتم من قِبل أيّ حمطة إذاعة عربية داخل 
فلسطني أو خارجها, بل عىل العكس, كان هناك تكرار لتسجيالت من 

 .I45Hاإلذاعات العربية, تطالب املدنيني يف فلسطني بالصمود والبقاء
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل عن هذه املسألة عىل وجه التحديد, انظُر )45(
Hassan A. Barari, Israeli Politics and the Middle East Peace Process, 
1988-2002 (London and New York: Routledge, 2004). 
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لت حرب عام ويف ا ا  1948لنهاية, شكّ ل, إذ خلقت واقعً حمطة حتوُّ
ا أسهم يف بلورة مكانة إرسائيل ومنعتها فعىل الرغم من . جيوسياسيا جديدً

ا أو غري  حالة الغضب الشديدة التي سادت العامل العريب, إالّ أنه بقي عاجزً
بة, عىل األقلّ راغب يف تسخري قدراته لدفع إرسائيل إىل تقديم التنازالت املطلو

فشعرت إرسائيل بقوهتا . لالستجابة للحد األدنى الذي يسمح بسالم دائم
ق وغري قادر عىل التنسيق أو إحداث أيّ تغيري . وبأن الطرف العريب هشّ وممزَّ

ة جلولة أخر مع العرب من  دّ العدّ عِ لذلك, اكتفت باتفاقية اهلدنة, وبدأت تُ
 .أجل التوسع
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لت اتفاقيات اهلدنة عالمة فارقة  يف مسار العالقات العربية شكّ
نت بذلك حالة , فقد كرّ اإلرسائيلية من ست الرصاع بدالً من حلِّه, ودشّ

جلوالت الحقة من املواجهات  يف الوقت نفسه الالحرب والالسلم, وهيّأت
فكت فيها الدماء فْضِ االنتصار العسكري اإلرسائييل . العسكرية التي سُ ومل يُ

إىل اعرتاف عريب باألمر الواقع, إذ مل تتمكن القوة  1948يف حرب عام 
د التسليم  العسكرية اإلرسائيلية من دفع العرب إىل االعرتاف هبا, أو حتى جمرّ

م إىل سياسات فاعلة, ذلك أنّ لكن هذا ال. بحدودها رفض العريب مل يرتجَ
الدول العربية عجزت عن محل إرسائيل عىل القبول بإعادة الالجئني, ناهيك 

ل الرصاع إىل  ,»رصاع صفريّ « عن االنسحاب إىل خطوط التقسيم, لذلك حتوّ
أخفقت معه كل اجلهود املبذولة لردم اهلوة بني اجلانبني, ما سمح باستمرار 

ع, وفتح املنطقة عىل مرصاعيها للتدخل اخلارجي, بخاصة بعد أن بدأ الرصا
م له يف الرشق األوسط من خالل دعم  االحتاد السوفييتي يف تأمني موطئ قدَ

انشغال « وبالفعل, أصبح هناك ما أسامه الربوفيسور فواز جرجس. مرص
س عىل , وهو انشغالٌ كان يراد له التنافI1H»الدول العظمى يف الرشق األوسط

 .مناطق النفوذ, مع تنامي التوتر املرتبط باحلرب الباردة
                                                            

− دراسة يف العالقات العربية: , النظام اإلقليمي العريب والقو الكربفواز جرجس )1(
 ).1997مركز دراسات الوحدة العربية, : بريوت( الدولية−العربية والعربية
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عىل البنية الذهنية لكبار الساسة يف » اجلولة الثانية« سيطرت فكرة
 إرسائيل, ال سيام رئيس الوزراء املهيمن ديفيد بن غوريون, الذي رأ أن العرب

تنصبّ جهود ال يمكنهم القبول باهلزيمة وال بوجود بإرسائيل, لذلك ال بد أن 
أوهام « إرسائيل عىل االستعداد ملواجهة حتمية قادمة بدالً من اجلري خلف

ا هلذا الفهم, دأب بن غوريون عىل تبنّي فكرة أنّ العرب ال  .»السالم ووفقً
ث عنها جابوتنسكي يف مطلع (يفهمون إالّ لغة القوة  وهي فكرة قديمة حتدّ

 السالم إالّ بعد أن يدرك , لذلك فإن إرسائيل لن حتصل عىل)العرشينيات
اجلانب العريب أنّه غري قادر عىل هزيمتها, وأن اخليار العسكري لن يكون يف 

بمعنى أن إرسائيل حاولت بشكل حثيث دفعَ العرب لالستسالم . صاحله
التي » اجلدار احلديدي« وهو ما يعيد إىل األذهان نظرية. لنموذجٍ من اإلذعان

يلَ السياسة الدفاعية واخلارجية إلرسائيل حتى يقول آيف شليم أهنا ظلّت دل
ا مركزيا وحيويا يف التفكري  أت فكرة الردع موقعً يومنا هذا, فقد تبوّ
االسرتاتيجي اإلرسائييل, وهي متطلب أسايسّ إلنجاح املرشوع الصهيوين عىل 
ا فكرة عابرة لألحزاب وال ختضع العتبارات  ف بأهنّ أرض فلسطني, وتوصَ

 .داخليةالسياسة ال
لكن املسألة تتجاوز الردع, فقد وجدت إرسائيل يف حالة الالحرب 
والالسلم فرصة ذهبية لبناء املجتمع داخليا وجتنيده, وكذلك لتعبئة الطاقات 
للتوسع كام حصل يف املناطق معزولة السالح بني سوريا وإرسائيل, والتي 

عتداءات اإلرسائيلية فلم تكن اال. أصبحت حتت السيطرة اإلرسائيلية بالكامل
هتدف فقط إىل ) »سياسة االنتقام« التي أطلقت إرسائيل عليها(عىل احلدود 

ا بالتوسع ا خللق واقع جديد يسمح هلا دومً . ردع اجلانب العريب, وإنام أيضً
لت املناوشات العسكرية احلدودية األداة الرئيسة إلرسائيل  بمعنى آخر, شكّ

ت عليها لتغيري األمر الواقع, ألنّ إرس ائيل مل تكن مقتنعة بحدودها التي نصّ
اتفاقيات اهلدنة, ألهنا حدود ال يمكن الدفاع عنها من وجهة نظرها, وهذا ما 

القائد العسكري ووزير −تبنّاه العديد من اجلنراالت وعىل رأسهم إيغال ألون 
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عن » فورن أفريز« عندما كتب يف جملة −اخلارجية يف حكومة رابني األوىل
واحلال أنّ . I2Hاحتفاظ إرسائيل باحلدود التي يمكن الدفاع عنها رضورة

جة بالسالح واأليديولوجيا والرسدية تبنّت سياسات خطرة  إرسائيل املدجّ
للغاية, وواصل منسوبُ األمل يف التوسع باالرتفاع لدهيا مع كل مواجهة 

 .عسكرية مع أحد األطراف العربية
 دودية, التي أخذت شكل اعتداءاتيناقش هذا الفصل مسألة احلروب احل

إرسائيلية ردا عىل حماوالت بعض الالجئني التسلّل إىل داخل إرسائيل, ويعالج 
ا النقاشَ الداخيل يف احلكومة اإلرسائيلية حيال ما يمكن القيام به جتاه  أيضً

املتمثلة يف رغبة » معضلة مرص« كام يسلّط الضوء عىل. التطورات اإلقليمية
النارص بالتحرر من التبعية وحتقيق االستقالل, ما دفعه الختاذ عبد لالرئيس مجا

مواقف مناوئة للسياسات اإلمربيالية يف املنطقة, أدّت بدورها إىل الصدام مع 
وهو  ,»العدوان الثالثي« إرسائيل التي حتالفت مع بريطانيا وفرنسا لشنّ 

ق نتائج عكسية ملا أرادته تلك الدول  .العدوان الذي حقّ
]Øéñ]†‰c<»<ê×}]‚Ö]<Ù‚¢]æ<íèæ‚£]<hæ†£< <

ا حلرب  رً مل يستتبّ األمن أن تكون خامتة احلروب, و 1948مل يكن مقدَّ
زادت وترية االشتباكات بني اجلانبني بل احلدودي مع توقيع اتفاقيات اهلدنة, 

د أمنها, وميّزت . العريب واإلرسائييل حينها, شعرت إرسائيل أنّ هنالك ما هيدّ
يف هذا السياق بني نوعَني من التهديدات; يمسّ األولُ وجودَ الدولة ذاهتا 

بمعنى اندالع جولة ثانية قد تتمثل  ,»األمن األسايس« ىضمن ما يسمّ ويندرج 
أما النوع . كري عريب واسع النطاق هيدد وجود الدولة وبقاءهاهبجوم عس

أي االشتباكات احلدودية  ,»األمن اليومي« اآلخر فمرتبط بتهديدات
واستقر الرأي يف . واملحدودة, أو االستفزازات, أو تسلل املدنيني عرب احلدود

                                                            
 :انظُرللمزيد,  )2(

Yigal Allon, op. cit. 
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باجلراح إثر ذلك الوقت عىل أنّ اجلولة الثانية لن تبدأ قريبًا, فقد أُثخن العربُ 
يتعرض إىل هتديد, ذلك ألنّ ترشيد » األمن اليومي« هزيمة النكبة, لكنّ 

ب املدنيني العرب عرب حدود اهلدنة, وكانت دوافعُ  الالجئني يفيض إىل ترسُّ
 .I3Hذلك اقتصادية واجتامعية أكثر من كوهنا دوافع عسكرية أو سياسية

التي (أراضيهم  لقد فصلت خطوط اهلدنة القرويني الفلسطينيني عن
ا , فتحولت عمليات التسلل والرد اإلرسائييل )استولت إرسائيل عليها الحقً

وكان الفتًا . العنيف عليها إىل مصدر توتر دائم عىل احلدود, بخاصة مع األردن
أمام موجة من » الدفاع عن النفس« إرصار إرسائيل عىل أهنا متتلك احلقَّ يف

ر األوضاع واندالع ما أفىض  ,»اإلرهابية« العمليات يف آخر املطاف إىل تفجُّ
بعد ويف هذا السياق, يكشف بني موريس . 1956حرب السويس عام 

أنّ أنّ هذه الرواية غري صحيحة, ومتحيص دقيق للوثائق اإلرسائيلية والغربية 
ا  اجلزء األكرب من تسلُّل املدنيني العرب عرب خطوط اهلدنة كان مدفوعً

قد كان املزارعون الفلسطينيون يتسلّلون حلصد باعتبارات اقتصادية, ف
حماصيلهم وقطف ثامر مزارعهم, وبعضهم كان يعود إىل بيته من دون أن يقوم 

ى. I4Hبأعامل عنف تُذكر قانون « ومع ذلك, كان هناك يف إرسائيل ما يسمّ
إطالق النار « أو» حرية إطالق النار« وفيه اتبعت إرسائيل سياسة ,»التسلل

 1949فلسطيني يف الفرتة ما بني عامي  5000− 2700أد إىل مقتل  , ما»أوالً 
وكان . , كام قُتل العرشات من اجلنود اإلرسائيليني يف هذه االشتباكات1956و

من الواضح أنّ العنف الذي تبناه اجلانب اإلرسائييل يف التعامل مع حماوالت 
ا التسلل هيدف إىل منع عودة الالجئني, فأقامت احلكومات اإلرس ائيلية عددً

                                                            
ا لعمليات التسلُّل التي كان الفلسطينيون يقومون هبا, وتتبّعَ  وضعَ  )3( بني موريس تصنيفً

ر سياسة إرسائيل االنتقامية يف التعامل معها ومع الدول العربية التي تنطلق منها . تطوُّ
 :للمزيد, انظُر

Benny Morris, Israel's Border Wars 1949–1956: Arab Infiltration, 
Israeli Retaliation, and the Countdown to the Suez War (Oxford, 
Clarendon Press, 1993). 

 .املصدر نفسه )4(
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كي متحو آثارها  I5Hمن املستوطنات احلدودية, ودمّرت القر العربية املهجورة
ُول دون متركز املتسلّلني عت احلكومات اإلرسائيلية . وحتَ وعالوة عىل ذلك, وزّ

املنازلَ العربية يف حيفا ويافا عىل املهاجرين اليهود اجلدد القادمني من وسط 
 .أوروبا

اومل تكتفِ إرسائ سياسة « يل هبذه اإلجراءات القاسية, فقد تبنّت أيضً
. ضد الدول العربية التي يأيت املتسلّلون عرب حدودها» االنتقام العسكري

ا هي األكرب بسبب هذه السياسة, ففي شهر  وكانت معاناة األردن ومرص حتديدً
 ني,هامجت قوات اجليش اإلرسائييل قريتَي قلام ورشفات الفلسطينيت 1951فرباير 

جنديا يف قرية قلام, إالّ أهنا قوبلت  120واستهدفت وحدةٌ عسكرية مكونة من 
بِوابل من النريان التي أمطرها هبا جنودُ احلرس الوطني األردين, فأُحبطت 

 وما يثري االستغراب أنّ القوات اإلرسائيلية. مساعيها وأُجربت عىل االنسحاب
قع العسكرية األردنية, بل تركّزت عىل املهامجة مل تستهدف يف ذلك الوقت املوا

إالّ أن  ,»سياسة االنتقام« ورغم أن إرسائيل استمرت يف. األهداف املدنية
 . عمليات التسلل مل تتوقف

نالت سياسة االعتداءات اإلرسائيلية نصيبها من االنتقادات من الدول 
ضد الغربية ألهنا أربكتْ خطط تلك الدول يف الدفاع عن الرشق األوسط 

ت عىل أن  االحتاد السوفييتي, لكنّ إرسائيل مل تلقِ باالً هلذه االنتقادات, وأرصّ
ل عمليات التسلل , بمعنى أن I6Hاحلكومات العربية التي خرست احلرب تسهّ

الدول العربية تشنّ حروب عصابات غري رسمية هتدف إىل تدمري دولة 
ها ضمن هلذه املخططات» ضحية« إرسائيل, وأن إرسائيل بالتايل , ما جيعل ردّ

                                                            
 .وليد اخلالدي, مصدر سابق )5(
ا للجيش الربيطاين, وكان حياول  )6( يف تلك املرحلة, كان الربيطاين جون غلوب باشا قائدً

للمزيد عن موقف . رسائيليني بأنّ األردن ال يوافق عىل عمليات التسللإقناع اإل
 :غلوب باشا, انظُر

John Glubb, A Soldier with the Arabs (London: Hodder and Stoughton, 
1957). 
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هذه املقولة ال تستقيم مع الواقع, إذ . I7Hسياق الدفاع املرشوع عن النفس
تكشف الوثائق اإلرسائيلية أنّ احلكومات العربية كانت تعارض عمليات 

فقد مارست سوريا رقابة صارمة عىل حدودها ومنعت . التسلل وحتاول منعها
ا عن احلدود مع إرسائيل لتضمن التسلل, ونقلت لبنان الفلسطينيني بعيدً 

اهلدوء عىل حدودها, وحاولت مرص منع هذه العمليات, وبذل اجليش األردين 
ا كبرية لضبط احلدود مع إرسائيل, لكن النجاح مل يكن حليفه دائامً  جهودً

ا ويفيد بني موريس يف . بالنظر إىل أن هذه احلدود هي األطول واألكثر تعقيدً
ألردين غلوب باشا كان حياول إقناع اإلرسائيليني بأنّ كتابه أن قائد اجليش ا

ا, غري أن اإلرسائيليني كانوا يطلبون املزيد رغم  ا كبريً األردن يبذل جهدً
وكان األردن يف حرية من أمره, . قناعتهم بالتزام األردن عىل هذا الصعيد

نيُ  الكثري فمجاهبته املتسللني بصورة علنية تعني خماطرته برشعية نظامه يف أعْ
التسلل  غضّ الطرف عن عملياتمن الفلسطينيني, ويف الوقت نفسه فإنّ 

ا ا, . ستجلب ردا إرسائيليا صارمً ومع ذلك, وكام سيبني هذا الفصل الحقً
ت بالعدوان  جَ استمرت إرسائيل يف عملياهتا العسكرية عىل اجلبهات كافّة وتُوِّ

دّ إرسائي. 1956الثالثي عىل مرص يف عام  عَ ل الدولة األوىل عىل مستو وتُ
, وأشارت 1951العامل التي تطورّ سياسة رسمية مقصودة لالنتقام منذ عام 

االرشاف عىل اهلدنة التابعة لألمم املتحدة يف تقاريرها إىل مسؤولية  هيئة
إرسائيل عن العمليات االنتقامية الرئيسة, واحلقّ أن هذه العمليات كانت 

مة إلخضاع الدول العر بية ودفعها لالستجابة للمطالب اإلرسائيلية بمنع مصمَّ
 .املتسللني من عبور حدودها جتاه إرسائيل

» حزبَ العمل« الذي أصبح(اشتدّ النقاش داخل حزب ماباي احلاكم 
حول سياسة االنتقام العسكري التي تبنّتها قيادة اجليش ) 1968يف عام 

العربية املجاورة إلجبارها  اإلرسائييل لردع املتسللني ورفع الكلفة عىل الدول
                                                            

 :انظُرللمزيد,  )7(
Benny Morris, op. cit. 
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ى يف . عىل حراسة احلدود كان وزير اخلارجية موشيه شاريت يتزعم ما يسمّ
, وكان ير أن األولوية )أو احلامئم(» مدرسة االعتدال« األدبيات اإلرسائيلية

ينبغي أن تكون للحصول عىل الدعم الدويل والسالح الغريب, وأن سياسة 
عالوة عىل ذلك, . سللني تُضعف موقفها الدويلإرسائيل يف التعامل مع املت

رأ شاريت أن ردود الفعل العسكرية اإلرسائيلية املبالَغ هبا من شأهنا أن تعزز 
مواقف التيارات العربية املناهضة إلرسائيل, وجتعل الرأي العام العريب 

ا أليّ اتفاق سالم يف املستقبل الالفت أن شاريت مل يكن ضدّ سياسة . معارضً
نتقام من حيث املبدأ ومل يعارض توظيفها بشكل انتقائي, غري أنه كان اال

ا عىل مكانة إرسائيل الدولية وعالقاهتا مع العرب عىل املد الطويل . حريصً
بأنّ الدبلوماسية أفضل السبل للتعامل مع  −من دون جدو−وجادل شاريت 

ري إذا ما فشلت هذا امللف, وأنّ سياسة االنتقام ينبغي أن تكون اخليار األخ
ل هذه السياسة إىل . مجيع اخليارات األخر وعربّ شاربت عن خشيته من حتوُّ

روتني يومي وخطر يمكن أن يعبّد الطريق إىل اندالع حرب إقليمية يف وقتٍ 
 .I8Hكانت إرسائيل فيه منغمسة يف عملية استيعاب املهاجرين وبناء اقتصاد متني

كان هناك معسكر الصقور الذي هيمن عىل  ومقابل معسكر االعتدال,
احلزب احلاكم, وهو املعسكر الذي كان يقوده رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون 

وعىل نحو واضح, أوىل بن غوريون مسألتي األمن والردع أمهية بالغة يف . نفسه
مقاربته للسياسة اخلارجية والعالقة مع العرب عىل وجه التحديد, واستندت 

بة إىل توظيف القوة العسكرية بشكل مبارش, أو حتى القيام بعمليات تلك املقار
وكان بن غوريون هيدف من وراء . رسية من أجل إحداث انقسام بني العرب

. توازن, وإعاقة جهودهم لتحديث جيوشهملك إىل إبقاء العرب يف حالة الالذ
هبذا فإن وقد رأ أن العرب ال يمكن هلم عمليا قبول السالم مع إرسائيل, و

                                                            
إرسائيل يف األعوام العرشين لالطالع عىل الفروقات الشخصية بني صنّاع القرار يف  )8(

 :األوىل بعد إقامة الدولة, انظُر
Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, 
Process (New Haven: Yale University Press, 1972). 
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هذا هو السياق الذي قاد بن . احلفاظ عىل األمن هو مهمة إرسائيل األوىل
غوريون إىل تأييد السياسة العدائية واالنتقامية جتاه العرب, والتصلُّب يف 

واختذ هذا املنحى شكلَ العمليات العسكرية, واحلرب الوقائية . املوقف األمني
ا يف حرب السويس( ا بمواقف ومل ي). كام حدث الحقً ولِ بن غوريون اهتاممً

العرب ومشاعرهم, وال بسمعة إرسائيل الدولية, فقد كان أمن إرسائيل 
ن أولوية كبرية يف تفكريه السيايس  . وتوسعها حيتالّ

, إذ رسعان  مل يستمر النقاش العام يف إرسائيل حول هذه املسألة طويالً
ا لشخصية بن غور سم معسكر التشدد املوقفَ نظرً يون الطاغية, وهو أمر ما حَ

ا  كان له أثر كبري يف ختطيط إرسائيل لشنّ حرب ضد مرص التي اختذت موقفً
ا للوجود الربيطاين يف قناة  ا مناوئً ا لإلمربيالية الغربية يف املنطقة وموقفً مناهضً

فعىل الرغم من قدرات موشيه شاريت عىل اإلقناع, إالّ أن قبضته . السويس
وعدم قدرته عىل ضبط سلوك رئيس هيئة » الفون« حةبدأت بالرتاخي إثر فضي

األركان موشيه دايان, الذي كان يعدّ اجليش اإلرسائييل جلولة ثانية رأ أهنا 
وكان ملوشيه دايان رأي يفيد بأنّ اندالع احلرب هو مسألة . قادمة ال حمالة

وقت, وعىل إرسائيل خوضها يف أقرب فرصة ممكنة قبل أن تتمكن مرص من 
 .جيشها وحتديثه إصالح

وطالت االعتداءات اإلرسائيلية كلَّ اجلبهات, وبلغت ذروهتا عندما 
 14بقيادة أرئيل شارون, قرية قيبية األردنية بتاريخ  101هامجت الوحدة 

, ونجحت القوة اإلرسائيلية يف تدمري عرشات املنازل 1953أكتوبر 
عت إرسائيل . I9Hءالفلسطينية, وقتل العديد من املدنيني واألطفال والنسا وتذرّ

يف ذلك الوقت بأنّ اجليش األردين ال يقوم بام يلزم ملنع املتسللني من العبور جتاه 
وقد ارتكب اجليش اإلرسائييل هذه املذبحة بسبب عملية تسلل قُتل . إرسائيل

                                                            
 :انظُرلفهم أعمق لتأثري السياسة الداخلية يف إرسائيل عىل اعتداءاهتا احلدودية,  )9(

Ranan D. Kuperman, "The Impact of Internal Politics on Israel’s 
Reprisal Policy during the 1950s", The Journal of Strategic Studies, vol. 
24, no.1 (March, 2001), pp.1-25. 
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هام, وهو أمر أدانه قائد اجليش األردين غلوب باشا  فيها طفالن هيوديان وأمّ
ا بإلقاء  لكن إرسائيل مل متهل األردنيني, ومل . I10Hالقبض عىل الفاعلنيمتعهدً

ل عليهم, فنفذت عمليتها بشكل مدبر وهبدف إحلاق  تأبه بموقفهم, ومل تعوّ
 .أكرب قدر من الرضر يف أرواح الفلسطينيني وبيوهتم

†’Ú<í×–ÃÚ< <

ن الرئيس املرصي مجال النارص من ترسيخ حكمه يف عبد بعد أن متكّ
إىل مركز  1954 بحلول عامحتولت مرص , 1952أعقاب ثورة يوليو 

الواليات املتحدة عىل −العالقات العربية الدولية, وأصبحت القو العظمى 
أنّ مرص هي مفتاح الدخول إلقامة عالقات إجيابية مع تر  −وجه التحديد

فلم تكن . اء االحتاد السوفييتيالدول العربية, ولتأسيس منظمة دفاعية الحتو
لت مركزَ الثقل يف العامل العريب,  ا للنقاش, إذ شكّ ا خاضعً مركزية مرص أمرً

 ومل تكن هذه وجهةَ نظر الغرب وحده,. العتبارات ثقافية وسياسية وديمغرافية
 .فاالحتاد السوفييتي هو اآلخر كان ير بمرص مفتاحَ الدخول إىل الرشق األوسط

فت, احتلّت مرص مساحة خاصة يف تفكري وزير اخلارجية وعىل نحوٍ ال
النارص شخصيا صاحبَ عبد األمريكي جون فوسرت داالس, الذي عدَّ الرئيسَ 

النارص برع خالل عبد النفوذ األكرب يف الساحة العربية, واحلق أن الرئيس
الل خطاباته يف تأكيد القيم العليا املتصلة بالقومية العربية واحلياد واالستق

والتصدي لإلمربيالية, وهي قيم متاهى معها جزءٌ كبري من الشارع العريب يف 
النارص عىل هذه القيم مرص مكانةً عبد ومن دون شك, منح تأكيد. ذلك الوقت

نها من تويلّ الدور القيادي يف املنطقة يف  خاصة يف املرشق العريب, ومكّ
ت مرص القو ومن هذا املنط. مخسينيات القرن املايض وستينياته لق حتدّ

األوروبية االستعامرية وهيمنة الواليات املتحدة يف املنطقة ورفعت شعاراهتا 
 .املناوئة لالستعامر واإلمربيالية

                                                            
 :للمزيد, انظُر )10(

John Glubb, op. cit. 
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واجلدير بالذكر أن بريطانيا وفرنسا كانتا القوتني املهيمنتني يف الرشق 
وقد . األوسط ارتباطًا بدورمها التارخيي يف املنطقة منذ القرن التاسع عرش

قة ومتناحرة  سعت هاتان الدولتان إىل إبقاء منطقة املرشق العريب منقسمة وخمرتَ
ا حتى منتصف اخلمسينيات,  حتى تسهل السيطرة عليها, وبقي هذا الوضع سائدً

هلا  إذ مل يكن باإلمكان تغيريه ألسباب ثالثة ذكرها الباحث فواز جرجس, أوّ
يّ حماولة لتغيري الرتتيبات أن الدول االستعامرية األوروبية قاومت أ

االستعامرية القائمة, فعىل سبيل املثال تدخلت كلّ من بريطانيا وفرنسا عسكريا 
والسبب الثاين هو افتقادُ . يف العراق وسوريا ولبنان يف أربعينيات القرن املايض

دت مراكز القوة مثل مرص والعراق والسعودية  املنطقة إىل قيادة مركزية, إذ تعدّ
ى األردن وتنافست عىل الدور, وتفاقم الوضع بسبب التنافس التارخييّ وحت

أما السبب الثالث فيتمثل يف ارتباط . بني مرص والعراق واهلاشميني وآل سعود
النخب احلاكمة التي وصلت للسلطة باالستعامر, وهو ما يفرسّ تفضيلها 

مل يكن هناك يضاف إىل ذلك حقيقة أنه . I11Hلالستمرار يف التعاون مع الغرب
ي اهليمنة الغربية وتقديم السالح للدول العربية فقد . قوة عاملية يمكنها حتدّ

كان االحتاد السوفييتي بقيادة جوزيف ستالني ير الرشقَ األوسط منطقةً 
ا سلبيا عبد للنفوذ الغريب, وقرأ ثورةَ مجال النارص بشكل خمتلف واختذ موقفً

حسنني هيكل أن ستالني ورفاقه رأوا أن منها, ويف هذا السياق يفيد حممد 
االنقالب حدث نتيجةً خلالفات أمريكية بريطانية, أو أنه كان حماولة إلجهاض 

لذلك, مل جيد ستالني يف هذه الثورة فرصةً لقلْب الطاولة عىل . I12Hثورة شعبية
 .الغرب وتغيري قواعد اللعبة الدولية يف الرشق األوسط

                                                            
 .44− 43ص ,فواز جرجس, مصدر سابق )11(
 :انظُرلالطالع عىل املزيد,  )12(

Mohammed Hasanayn Heikal, Sphinx and Commissar: The Rise and 
Fall of Soviet Influence in the Arab World (London: Collins, 1978), 
p.53. 
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هات الرئيس عبد  النارص املناهضة لإلمربيالية بأعىل مستوياهتاوجتلّت توجّ
عندما شنّ محلة رشسة ضد حلف بغداد, الذي أرادت بريطانيا منه إنشاء 

وبالفعل, أدّ . منظومة أمنية يف املنطقة هتدف إىل احتواء االحتاد السوفييتي
احللف الذي عقده رئيس وزراء العراق نوري السعيد مع كلّ من تركيا 

إحداث تغري كبري متثّلَ يف ظهور استقطابات وتكتالت جديدة, وباكستان إىل 
ا هلا ا مبارشً يً تهُ كلٌّ منهام حتدّ . وأفرز تصورات خمتلفة ملرص والسعودية اللتني عدّ

فالسعودية مثالً كانت تر يف بريطانيا قوةً عظمى مؤيدة للهاشميني, لذلك 
أما الرئيس . امة احللفكان هناك توتر بني الدولتني بسبب مساعي بريطانيا إلق

املرصي فكان ير يف احللف تفريطًا بأمور متسّ املركز التفاويض ملرص يف وقتٍ 
ري فيه مفاوضات شاقّة مع بريطانيا حول قناة السويس ومن جانب . كانت جتُ

النارص حيمل فكرة خمتلفة عن التحالفات مع القو اخلارجية, عبد آخر, كان
ا من أن دخول دول عرب ية يف حتالفات مع دول عظمى يؤدي إىل التبعية منطلقً

ن مرحلة من اإلمربيالية املقنّعة وال يضمن املساواة  .ويدشّ
ا, ف ا متامً النارص, عبد عىل العكس منأما يف العراق فكان الوضع خمتلفً

ا بأنّ اخلطر األكرب يأيت من االحتاد السوفييتي, وكانت  كان نوري السعيد مقتنعً
ا بالنسبة لهالشيوعية والصهيو وبالفعل, كانت بغداد ستنضمّ . نية متثالن خطرً

إىل حلف بغداد بوصفه ضامنةً لدرء اخلطر السوفييتي, وأسهمت رعايةُ بريطانيا 
. للحلف يف قرار نوري السعيد, الذي ربط مصري العراق بمصري بريطانيا
نيا ويَظهر من سرية نوري السعيد موقفه النهائي املؤيد للتحالف مع بريطا

الدولة التي كان الرئيس املرصي يناصبها العداء بسبب وجود قواهتا يف قناة (
ل, )السويس لذلك . I13Hحتالفه معها حجرَ الزاوية يف سياسته اخلارجية وشكّ

سار العراق عىل خطّ مناهض للرئيس املرصي, وكان نوري السعيد يأمل يف أن 
 .زل مرصيسهم احللف يف تقوية املركز اإلقليمي للعراق وع

                                                            
العربية −نوري السعيد ودوره يف حلف بغداد وأثره يف العالقات العراقيةليىل األمري,  )13(

 ).2002مكتبة الفكر العريب, : بغداد( 1, ط1958حتى عام 
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تشابكت خطوط احللف يف أكثر من اجتاه يف البداية, ومل تكن الواليات 
املتحدة بعيدة عن هذا املرشوع, ووصل األمر بوزير خارجيتها جون فوسرت 
داالس إىل إعالن تأييده له, فقد كانت الواليات املتحدة صاحبةَ فكرة احلزام 

ت املتحدة راجعت موقفها بعد لكن الواليا. الشاميل الحتواء االحتاد السوفييتي
, إذ مل حتبّذ استعداء الرئيس املرصي, ال 1955أن أُسس احللف رسميا يف عام 

وير فواز . سيام بعد أن بدت معارضة مرص والسعودية للحلف واضحة
جرجس أنّ هناك سببًا آخر للرتدد األمريكي, وهو عدم رغبة الواليات املتحدة 

 .I14Hإرسائيل لقاء انضامم الواليات املتحدة للحلف يف تقديم ضامنات أمنية إىل
وكان للخالف املرصي العراقي حول احللف ارتدادات يف سوريا, التي 

إذا : وكان التقييم بسيطًا. حتولت إىل ساحة رصاع إقليمي حلسم النزاع بشأنه
ن العراق من كسب تأييد سوريا للحلف, سينضمّ لبنان واألردن إليه بال  متكّ

رس اخلوري وكان سقوط حكومة فا. تردد, األمر الذي سيفيض إىل عزلة مرص
ففي . نقطة التحول املهمة يف معركة كسب سوريا −املعروف بميوله للغرب−

أُبرم احللف املرصي السوري السعودي, األمر الذي أسهم  1955شهر مارس 
يف عزلة العراق بدالً من مرص, إذ إن موقف سوريا أسهم يف تقوية املركز 

 .قليميةاإلقليمي ملرص والرتاجع املريع يف مكانة العراق اإل
وبعد انتصار مرص يف معركة حلف بغداد, وترسيخ مكانتها كقوة 
إقليمية تضع أجندات املنطقة بشكل مؤثر, بدأت مرص رحلة البحث عن 
 امتالك عنارص القوة, فاحتلّت مسألةُ تسليح اجليش أولوية بارزة يف تفكري

د بالسالح بعد عبد أن فشلت كل النارص, الذي اجته إىل الكتلة الرشقية للتزوُّ
فقد أراد الضباط األحرار من الواليات . حماوالته للحصول عليه من الغرب

هم بالسالح, وكانوا حذرين من الشيوعية وخيشون  املتحدة أن متدّ بلدَ
ا . استقطاهبا للطبقة العاملة ا أيضً وكان امليل باجتاه الواليات املتحدة مدفوعً

                                                            
 .51فواز جرجس, مصدر سابق, ص )14(
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واليات املتحدة ال تُكِنّ ودا بفهم سائد بني هؤالء الضباط يفيد بأنّ ال
, إذ . لإلمربيالية لكن حماوالت الوفاق مع الواليات املتحدة مل تدم طويالً

فشلت مرص يف احلصول عىل سالح منها عىل الرغم من استعدادها للدخول يف 
حتالفات دفاعية مناهضة للشيوعية, وذلك بعد أن يتم االتفاق عىل الوجود 

بدورها, اشرتطت الواليات املتحدة تسوية الرصاع . يسالربيطاين يف قناة السو
وبمعنى آخر, ربطت الواليات املتحدة . مع إرسائيل لقاءَ تزويد مرص بالسالح

تقديمها املساعدات ملرص بقبول األخرية االنضامم إىل حلف غريب وبقبول 
 .تسوية مع إرسائيل

طف مع عندها, أدرك الرئيس املرصي أن الواليات املتحدة ال تتعا
مرشوعه اإلقليمي, لكنه وجد يف احلرب الباردة ومناخ االستقطاب الدويل 

بمعنى آخر, يمكن ملرص توظيف املناخات . فرصة لتعظيم مكاسب مرص
ر بعد  ز هذا التصوُّ السائدة يف احلرب الباردة للحصول عىل مساعدات, وتَعزّ

, 1955ية يف فرباير اهلجوم اإلرسائييل عىل قطاع غزة الواقع حتت اإلدارة املرص
وكان هلذا . والذي نجم عنه مقتل الكثري من اجلنود املرصيني وتدمري املنشآت

زوا يف البداية  اهلجوم وقع خاص عىل البنية الذهنية للضباط األحرار, الذين ركّ
فجاء اهلجوم . عىل مشاريع اقتصادية لتحقيق االزدهار واالستقرار يف مرص

 سيام أنّ اهلجوم اإلرسائييل حدث بعد أيام من توقيع ليغريّ ترتيب أولوياهتم, ال
ا عند الرئيس املرصي بأنّ احللف واهلجوم  رً حلف بغداد, ما خلق تصوّ

النارص عبد وتبنّى. اإلرسائييل جزءٌ من مؤامرة غربية لتقويض نظام حكمه
فكرة أنّ اهلجوم اإلرسائييل جاء ملعاقبة مرص عىل معارضتها احللف وعدم 

. لتسوية مع إرسائيل, وأن إرسائيل ما هي إالّ أداة لإلمربيالية الغربيةقبوهلا ا
النارص, الذي بدأ يواجه ضغوطًا كبرية من عبد واحلقّ أن ذلك اهلجوم أحرج

اجليش تطالب بالتسليح كي يتسنى إصالح اخللل يف املوازين العسكرية 
جليش لذلك, أصبحت فكرة الدفاع عن مرص واالحتفاظ بوالء ا. السائدة

 .أولوية عند الضباط األحرار, بمن فيهم الرئيس املرصي نفسه
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كانت أحداث منتصف اخلمسينيات حاسمة يف إعادة تشكيل رسدية 
الثورة املرصية, فبدأت مرص تدرك شيئًا فشيئًا أن األولوية األمريكية هي 
االحتاد السوفييتي وليس التوافق مع مرص, وكان الفتًا التناقضُ الكبري بني 

فقد أولت إدارة الرئيس . النظرتني املرصية واألمريكية ملفهوم األمن يف اإلقليم
ا ملبدأ االحتواء الذي وضعه جورج (آيزهناور مهمةَ ردع االحتاد السوفييتي  وفقً

. األمهيةَ القصو, ونظرت إىل األمور األخر بوصفها ثانوية) كينان
ا ا مع هذا التصور, تُصنَّف الدول وفقً لذلك . ملواقفها من الشيوعية وانسجامً
النارص يف مؤمتر باندونغ عبد رفضت اإلدارة أفكار عدم االنحياز التي تبنّاها

قد يف عام  ويف . I15Hعندما أسهم يف تأسيس كتلة عدم االنحياز 1955الذي عُ
ي له, إذ كان االحتاد  املقابل, مل ترَ مرص باالحتاد السوفييتي عدوا ينبغي التصدّ

يبتعد عنها أكثر من مخسة آالف كيلو مرت, يف حني كان الوجود  السوفييتي
وبالتايل كان املرصيون . الربيطاين العسكري قريبًا جدا, عند قناة السويس

ومعهم العرب يرون أن التهديد الذي يواجههم يتمثل يف الوجود االستعامري 
 .ييتيالربيطاين والفرنيس إضافة إىل إرسائيل, وليس يف االحتاد السوف

ا من فكرة عدم االنحياز, لكن بدوره, كان  االحتاد السوفييتي مرتابً
دت  حقيقة املواقف املناهضة للغرب التي أبداها أعضاء كتلة عدم االنحياز بدّ
خماوف الرئيس نيكيتا خروتشوف, بعد أن اتضح أن مناداة هذه الكتلة بإهناء 

ا مع السياسة اخلارجية لال  لذلك قرر. حتاد السوفييتياإلمربيالية تتفق متامً
 التعاون مع هذه األنظمة غري االشرتاكية, وهكذا أصبحت الرباغامتية» الكرملني«

وبناء عىل ذلك, قدم . حتكم توجهات السياسة اخلارجية لالحتاد السوفييتي
                                                            

ا من الدول النامية, ظهرت إبان : حركة عدم االنحياز )15( ا كبريً ع دويل يضم عددً جتمُّ
احلرب الباردة, وقامت فكرهتا عىل أساس عدم االنحياز أليٍّ من املعسكرين الغريب 

يف العاصمة اليوغسالفية بلغراد يف مؤمتر  1955عام أُسست احلركة يف . أو الرشقي
رف حينها بـدعا فيه الرئيس اليوغساليف ت ا عن » الطريق الثالث«يتو إىل اتباع ما عُ بعيدً

وانضمّ زعامء آخرون إىل احلركة, أبرزهم الرئيس . االستقطاب هلذا املعسكر أو ذاك
 .هنرو النارص ورئيس وزراء اهلند جواهر اللعبد املرصي مجال
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وأمام هذه . االحتاد السوفييتي نفسه قوةً يمكن االعتامد عليها هلذه الكتلة
ا يف صفقة األسلحةالتحوالت, وجد الرئي  س املرصي باالحتاد السوفييتي رشيكً

, بعد أن فشلت كل جهوده ومناوراته يف احلصول عىل سالح 1955يف سبتمرب 
النارص إزاء الرفض املتكرر للواليات املتحدة عبد فلم يعد أمام. أمريكي

ويف الوقت نفسه, مل تفلح . لتزويده بالسالح إالّ أن يقبل بالعرض السوفييتي
 حماوالت وزير اخلارجية األمريكي جون فوسرت داالس يف ثني االحتاد السوفييتي
 عن االستمرار يف عرضه عىل مرص تزويدها بالسالح, وال يف ممارسة ضغط عىل

 مل يرضخ الرئيس عبدالنارص. عبدالنارص للرتاجع وإلغاء الصفقة من جانب واحد
ا عىل اللطيف البغدادعبد لتهديدات األمريكان كام يروي ي الذي كان شاهدً

النارص ورئيس شعبة الرشق األسط يف وكالة املخابرات عبد اجتامع بني
وبنظرة . I16Hاألمريكية, أرصّ فيه الرئيس املرصي عىل استقالل بالده وقراراهتا

إىل الوراء, يمكن القول إن الواليات املتحدة بالغت يف تقدير قوهتا يف التأثري 
ا باستخفافها بام يمكن أن يقوم به فتحت املجال عىل عىل الرئيس املرصي, وأهن

مرصاعيه أمام االحتاد السوفييتي للحصول عىل موطئ قدم يف الرشق األوسط, 
ها السوفييت أنفسهم منطقة نفوذ غربية  .املنطقة التي طاملا عدّ

واصلت إرسائيل مراقبة املشهد عن كثب يف السنوات التي تلت بروز 
فمرص بالنسبة هلا هي الدولة العربية الوحيدة التي النارص, عبد نجم مجال

وكانت إرسائيل مرتابة من فكرة جالء القوات . يمكن هلا التأثري يف اإلقليم
الربيطانية عن مرص, ألنّ هذا يعني إطالق احلرية للضباط األحرار يف رسم 

عىل هذه . سياسة خارجية قد تتناقض مع مصالح إرسائيل يف التوسع والبقاء
التي كانت عالمة فارقة يف » فضحية الفون« لفية يمكن فهم ما يُطلق عليهاخل

وصلت املفاوضات  1954في شهر يونيو ف .العالقات اإلرسائيلية املرصية
املرصية الربيطانية بشأن جالء القوات الربيطانية من السويس, إىل هناياهتا 

                                                            
املكتب : القاهرة( 1, اجلزء اللطيف البغداديعبد مذكراتعبد اللطيف البغدادي,  )16(

 .204, ص)1977املرصي احلديث, 
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وبالفعل, كانت  .املنطقية, وهو األمر الذي رفع وترية الشكوك اإلرسائيلية
هناك خماوف من أنّ االنسحاب الربيطاين سيتيح للجيش املرصي زيادة قوته 

من . واستخدام املعسكرات واملطارات الربيطانية يف شبه جزيرة سيناء املرصية
هنا, قررت إرسائيل عرقلة االنسحاب من خالل تفعيل خلية إرهابية هيودية 

ت تفجري يف منشآت بريطانية وأمريكية هيوديا مرصيا لتنفيذ عمليا 13ضمت 
م مرص بعدم قدرهتا عىل محاية هذه املنشآت تَّهَ لكن العملية . يف مرص, كي تُ

نت السلطات املرصية من إلقاء القبض عىل مجيع أفراد اخللية . أُحبطت, ومتكّ
يت هذه العملية مّ نسبةً إىل بنحاس الفون, وزير الدفاع  ,»فضيحة الفون« وسُ

ت العمليةُ أركان احلكومة . 1954يف عام  اإلرسائييل وعىل نحوٍ الفت, هزّ
اإلرسائيلية, واستمرت التحقيقات ملعرفة هوية اجلهة التي أصدرت األمر 
قت اخلالفات داخل احلكومة اإلرسائيلية, األمر  لتفعيل تلك اخللية, وتعمّ
ا للوزراء وهتميش موشيه شاريت . الذي انتهى بعودة بن غوريون رئيسً

ق الصقور الذين كانوا يرون يف العنف اللغةَ الوحيدة التي يمكن وه كذا, حقّ
ا يً ا مدوّ  .من خالهلا ضامن مصالح إرسائيل وردع اخلصوم, انتصارً

دّ من احلامئم, لكنه قام  عَ وكان الفون الذي عانى بعد هذه الفضيحة يُ
يه منصب وزير الدفاع, إذ اعتنق أفكار الصقور,  وأصبح باالستدارة فور تولّ

ضٍ وأنّ مصالح إرسائيل ال يمكن حتقيقها إالّ من  رْ ير أن الوضع القائم غري مُ
ا بأنّ . I17Hخالل توظيف القوة العسكرية وعالوة عىل ذلك, كان الفون مقتنعً

ا من جرياهنا, والسالم مع  وضع إرسائيل اجليوسيايس سيّئ, فهي تواجه خطرً
ين العرب ليس ممكنًا ألسباب عمليّة, والعرب  من وجهة نظره ليسوا مستعدّ

للسالم يف وقتٍ بدأت فيه قوهتم تزداد بفضل البرتول واحلرب الباردة ما رفع 
م التفاوضية, لذلك كان ير أنّ الدول الكرب ستخطب ودَّ العرب  من قوهتّ
. عىل حساب إرسائيل, وأنّ أيّ تسوية هنائية للرصاع لن تكون لصالح إرسائيل

                                                            
 :للمزيد, انظُر )17(

Avi Shlaim, op. cit. 
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وم عىل تأخري أيّ تسوية سياسية, والتأكيد عىل حقوق لذلك تبنّى عقيدة تق
وأمام هذا املنطق األمني البحت كانت هناك . إرسائيل, واستخدام القوة للردع

خة يف الالوعي اجلمعي اإلرسائييل, تتمثل يف عدم رضا إرسائيل  فكرة مرتسّ
وكان الصقور يستعجلون . عن حدودها, ورفضها للسالم ألهنا تريد التوسع

ا مع احل ا لتلك اللحظة, وبنوا حتالفً رب أو اجلولة الثانية, وبالتايل خططوا جيدً
كلّ من فرنسا وبريطانيا لشنّ حرب قاصمة أمالً يف القضاء عىل النظام املرصي 

 .مرةً واحدة ولألبد
‹èçŠÖ]<h†£<êÖ‡^ßjÖ]<fl‚ÃÖ]< <

واالستقرار يف مرص, مثّلَ السدّ العايل يف أسوان املفتاحَ الرئيس للتنمية 
الزراعي والصناعي, وهذا ما يفرسّ األمهية القصو التي منحها الرئيس 

, إىل جانب تسليح اجليش ورفع جاهزيته القتالية وعندما . املرصي إلقامة السدّ
ا حيول  بدأت مرص هذا املرشوعَ العمالق, برزت مشكلة التمويل بوصفها عائقً

ويف سياق . ه حيويا ملستقبل البالددون إمتامه بعد أن راهن النظام عليه وعدّ 
, وجدت إدارة آيزهناور يف متويل السدّ فرصة لتقوية عالقاهتا مع مرص  موازٍ
والستقطاهبا إىل املعسكر الغريب بعد أن ابتعدت قليالً عىل إثر إمتامها صفقة 

وكان وزير اخلارجية األمريكي جون فوسرت داالس ير يف . السالح التشيكية
اةً للضغط عىل مرص حلملها عىل الدخول يف تسوية سياسية مع التمويل أد
وبالفعل, توصلت مرص إىل اتفاق مع الواليات املتحدة وبريطانيا . إرسائيل

. I18Hالعظمى والبنك الدويل إلعادة اإلعامر والتنمية لتمويل جزء كبري من السد
ذ رو برت ويف الوقت الذي بدأت فيه املفاوضات من أجل متويل السد, نفّ

ا للاملية, مهمة رسية ملعرفة ردّ كلّ من  ا وزيرً أندرسون, الذي أصبح الحقً
النارص ورئيس الوزراء اإلرسائييل بن غوريون عىل بدء املفاوضات عبد الرئيس

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )18(

William J. Burns, Economic Aid and American Policy Toward Egypt, 
1955–1981 (Albany: State University of New York Press, 1985), p.167. 
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ا إىل مرشوع ح يف عام  ,»ألفا« استنادً واحتو  1954وهو املرشوع الذي اقرتُ
طينيني عن طريق توطينهم حلّ مشكل الالجئني الفلس: عىل بنود من أمهها

بتمويل من األمم املتحدة, عىل أن يعود قسم قليل منهم إىل إرسائيل مقابل 
 أريض يربط) كريدور(توطني الغالبية العظمى يف البلدان العربية; واقرتاح إجياد 

مرص باألردن من خالل صحراء النقب, التي ستبقى حتت السيادة اإلرسائيلية; 
ام حركة السفن اإلرسائيلية يف قناة السويس; وتوقيع وإزاحة كل العوائق أم

معاهدات سالم بني إرسائيل وسوريا واألردن وتعزيزها من خالل خطة 
ويف تلك األثناء, ربط جون فوسرت . I19Hالتنمية االقتصادية لوادي هنر األردن

 .داالس بني متويل السدّ وموافقة مرص عىل مرشوع ألفا
ْلُ الرد اإلرسائييل رَ ومل خيَ ْ  من رشوط, إذ رفض بن غوريون اخلطة ما مل جتُ

, النارصعبد مفاوضات مبارشة وعلنية مع الرئيس املرصي, األمر الذي رفضه
عادا قضية فلسطني قضية عربية وليست مرصية, ما يعني وجوب التنسيق مع 

ها بقية الدول العربية النارص مرتبطًا بمسألة عبد وكان رفض. يف أيّ طرحٍ خيصّ
اسة بالنسبة ملرص, فهو ما كان ليوافق عىل حمادثات مبارشة, ألنّ بن حس

غوريون أرصّ عىل االعرتاف بحدود إرسائيل آنذاك ووافق فقط عىل تعويض 
كت مرص . I20Hالالجئني, وكان ذلك كافيًا لفشل مهمة أندرسون  ومتسّ

ا, فعندما حشدتْ إلقصاء إرسائيل من مؤمتر باندونغ,  كان بموقفها هذا الحقً
ا عليها يف قرار التقسيم, وأنّ عليها أن  ا منصوصً مربرها أنّ إلرسائيل حدودً
تنسحب إىل تلك احلدود وأن تبدي رغبتها يف السالم إن أرادت أن تُقبَل يف 

 .حركة عدم االنحياز

                                                            
اجلزء الثالث من كتاب حممد حسنني : ملزيدٍ من التفاصيل عن املفاوضات, انظُر يف )19(

 ).1996دار الرشوق, : القاهرة( املفاوضات الرسية بني العرب وإرسائيلهيكل, 
 :للمزيد, انظُر )20(

Steven L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict: Making America's 
Middle East Policy From Truman to Reagan (Chicago and London: 
Chicago University Press, 1985), p.123. 
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دت مهمة تأمني التمويل لبناء السد  وكنتيجةٍ للمواقف آنفة الذكر, تعقّ
ارص أن يصل إىل اتفاق مع وزير اخلارجية األمريكي النعبد العايل, فقد كان عىل

داالس ورئيس الوزراء الربيطاين أنتوين إيدن بعد أن وافق البنك الدويل عىل 
ته النارص احلصول عىل املبلغ املطلوب بكامله ودفعةً عبد وحاول. دفع حصّ

واحدة كي ال يتعرض للضغوط يف املستقبل, غري أنّ االنطباعات يف الواليات 
ا للمصالح الغربية أصبحت عبد تحدة وبريطانيا بأنّ امل ل هتديدً النارص يشكّ

ب امللك حسني اجليش األردين بطرد قائد اجليش غلوب . راسخة وعندما عرّ
ت هذه اخلطوة عىل أهنا انتصار لعبد النارص,  باشا والضباط اإلنجليز, فُرسِّ

ا حقيقياعبد لذلك كان رأي إيدن أن ل هتديدً للمصالح الربيطانية  النارص يشكّ
دَّ قرار امللك حسني إهانةً لربيطانيا واستنتج إيدن أنّ القضاء عىل . بعد أن عُ

وكان . النارص أفضلُ طريقة للحفاظ عىل املصالح الغربية يف املنطقةعبد نظام
ا أثرٌ كبري يف فرنسا التي بدأت تر بهعبد لدعم  النارص لثوار اجلزائر أيضً

ا خيطط » هتلر«  .لزعزعة االستقرار الدويلجديدً
ق له عبد ومع أن داالس مل يتفق مع هذا التشخيص, إالّ أن رُ النارص مل يَ

) 1956(يف ذلك العام عىل وجه التحديد . ومل يكن مصدرَ ثقة من وجهة نظره
كام أنّ الوعد . وافقت أمريكا عىل أن تبدأ فرنسا شحنَ السالح إلرسائيل

سياسيا يف عام االنتخابات يف الواليات املتحدة, بتمويل السد أصبح عبئًا 
فبعضهم . بخاصة بعد أن تزايدت ضغوط القو املناهضة لفكرة متويل السد

كان خيشى من قدرة القطن املرصي عىل املنافسة يف حال تم بناء السد, يف حني 
كانت القو املؤيدة إلرسائيل يف واشنطن تضغط يف الكونغرس, وترصّ عىل 

ا للسالمأن الر ل هتديدً بالطبع كان موقف اإلدارة نفسها هو . ئيس املرصي يشكّ
, فبالنسبة جلون فوسرت داالس مل يكن رفضُ  النارص ربطَ التمويل عبد األهمّ

بأيّ رشط سيايس هو وحده السببُ يف تغري املزاج األمريكي, فقد كانت خطوة 
القشةَ التي  1956الرئيس املرصي باالعرتاف بالصني الشيوعية يف مايو 

فاألسس . قصمت ظهر البعري, فأراد داالس االنتقام من خالل إلغاء التمويل
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املركزية يف السياسة اخلارجية لوزير اخلارجية األمريكي مل تقترص عىل احتواء 
االحتاد السوفييتي, بل امتدت لتشمل عدم االعرتاف بالصني الشيوعية, وهو 

التأييد الدبلومايسّ سنويا حلرمان الصني أمرٌ دفع الواليات املتحدة إىل حشد 
لذلك, اشتاط داالس غضبًا من اخلطوة املرصية . من عضوية األمم املتحدة

د الواليات املتحدة  وبدأ يفكر باالنسحاب من التمويل, ال سيام مع تأكُّ
ل السدّ    .I21Hوبريطانيا من أنّ االحتاد السوفييتي لن يموّ

رتاجع عن تقديم التمويل لبناء السد العايل املفارقة أنّ قرار داالس بال
النارص السفريَ املرصي يف الواليات املتحدة ليؤكد قبول عبد جاء بعد أن أرسل

ل إعالنُ داالس يف يوليو . مرص بالرشوط األمريكية االنسحابَ  1956وشكّ
ن داالس وإيدن  من التمويل رضبةً للرئيس املرصي, الذي قرر بدوره أن يلقّ

ا بلي ا, فأعلن يف درسً ك  26غً يونيو تأميم قناة السويس, وهو القرار الذي حرّ
املياه الراكدة, وأشعل سلسلة من األحداث التي انتهت بعدوان ثالثي 

. النارصعبد ضد مرص, هبدف إسقاط نظام) إرسائييل, بريطاين, فرنيس(
ا للعدوان, بل اختذته دول  والالفت أن قرار تأميم القناة مل يكن سببًا مبارشً

ا وذريعة لشنّ هجومها املدبّر  .العدوان الثالثي مربرً
êmønÖ]<á]æ‚ÃÖ]æ<ì^ßÏÖ]<ÜéÚ`i< <

النارص الذي عبد الرئيس مجالبغضب تسبّب قرار سحب متويل السدّ 
ا عىل النظام املرصي, أو دعوةً للشعب املرصي لإلطاحة به  ه هجومً عدّ

وعىل ضوء ذلك, مل يكن هناك مناص أمامه سو اختاذ القرار الذي . شخصيا
. يتسق أيديولوجيا مع أفكاره, وذلك بالتأكيد عىل استقالل القرار السيايس

ه لشعبه يف  يف حياته من ميدان املنشية  يوليو اخلطابَ األهمّ  26لذلك وجّ
ا أن قناة السويس مرصية وأنه ال يُعقل أن يكون دخل  باإلسكندرية, مؤكدً

                                                            
 :للمزيد, انظُر )21(

Jon D. Glassman, Arms for the Arabs: The Soviet Union and War in the 
Middle East (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975), p.36. 



137  

مئة مليون دوالر بينام ال تزيد حصة مرص منها عن ثالثة  1955القناة يف عام 
م القناة . I22Hماليني دوالر وأثناء خطابه ذكر اسم املهندس الفرنيس الذي صمّ

, وكان ذلك كلمةَ الرس لبدء هجوم اجليش املرصي عىل )فرديناند دي ليسبس(
النارص عبد وهبذا أعلن. القناة, والسيطرة عىل مكاتب رشكة قناة السويس

 .I23Hرسميا تأميم القناة
رأ العرب يف قرار التأميم عمالً بطوليا واستقبلوه بحامسة منقطعة 

اإلمربيالية واهليمنة  النظري, ونظر إليه املرصيون بوصفه حتطيامً آلخر معاقل
ا للرئيس  ل − الالحق−الغربية, ووفقً النارص هبذه عبد حممد  أنور السادات, حتوّ

 وكان دعم اجلامهري العربية والتفافهم خلف. I24Hاخلطوة إىل بطل أسطوري
النارص يف تلك األثناء يف غاية األمهية بالنسبة لعبد النارص نفسه, الذي كان عبد

ر نسخته من ال قومية العربية وأدرك أنّ نجاحه يف مرشوعه يعتمد عىل قد طوّ
ح بذلك بشكل . قدرته عىل تعبئة املوارد للمنظومة العربية الفرعية وقد رصّ

مبارش يف خطاب التأميم, عندما قال إنّ االستقالل االقتصادي والسيايس يأيت 
جلامهري وما كان ممكنًا جتاهل تقدير ا. فقط نتيجةً للتضامن والتعاون العربيني

النارص, األمر الذي دفع زعامء عدد من الدول العربية عبد العربية إلنجازات
 .إىل اإلشادة بتلك اخلطوة اجلريئة وغري املسبوقة

اجلانب اإلرسائييل الذي كان يراقب الوضع عن كثب, فقد بدا أما 
ه عىل خوض احلرب منذ عام  ا عزمُ ا عندما وقّعت مرص 1955واضحً , وحتديدً

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )22(

David Charwood, Suez Crisis 1956, End of Empire and the Reshaping 
of the Middle East (Great Britain: Pen & Sword Books Ltd, 2019). 

النارص قرار عبد األحداث والظروف التي أدت إىل اختاذ ملزيدٍ من التفاصيل عن )23(
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املكتب املرصي : القاهرة( قصة حيايت: البحث عن الذاتحممد أنور السادات,  )24(
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ا إرسائيليا, وقد . قة السالح التشيكيةعىل صف وكانت احلرب مع مرص هدفً
ح رئيس هيئة األركان موشيه دايان ذلك يف عام  عندما وضع  1955وضّ

ة موقف بن اخلطوط العامة لعمل اجليش اإلرسائييل, بصورة عكست بدقّ 
ا للدفاع بعد أشهر قليلة من إصدار  ا للوزراء ووزيرً غوريون الذي أصبح رئيسً

اخلطوط العامة  I25H»اجلدار احلديدي« ويذكر آيف شليم يف كتابه. دايان تعليامته
 :عىل النحو التايل

 أنّ احلل الرئيس ملشكلة أمن إرسائيل يتطلب اإلطاحة بنظام :أوالً 
 عبدالنارص, فال يوجد حل آخر سو التفكري جديا هبذا اخليار, وهو ما سيمكّن

ال  :ثانيًا. إرسائيل من حلّ مجيع مشاكلها األمنية الناجتة عن السياسة املرصية
النارص من دون احلرب والدخول يف مواجهة عبد يمكن أن يُطاح بنظام
وكان موشيه دايان ير أنّ املواجهة ينبغي أن تتم قبل أن . مصريية مع املرصيني

التي حصل عليها من  يتمكن اجليش املرصي من استيعاب األسلحة اجلديدة
فكان التقدير أنّ . االحتاد السوفييتي أو ما يعرف بصفقة األسلحة التشيكية

استيعاب اجليش املرصي هلذه الصفقة سيعقد املهمة اإلرسائيلية وجيعلها تبدو 
ا. ينبغي أن حيصل اجليش اإلرسائييل عىل أسلحة جديدة :ثالثًا. مستحيلة  :رابعً

لجوء إىل االستفزاز, فمرص ستوفر ذلك بشكل متواصل ال حتتاج إرسائيل إىل ال
وعىل إرسائيل أن توظّف ذلك, بمعنى أن تقوم إرسائيل بالرد بشكل مبارش 

 . وقوي عىل كل استفزاز, إىل أن تتدهور األمور وتنفجر يف هناية األمر
توا فرصة حلثّ احلكومة  وكان موشيه دايان من الصقور الذين مل يفوّ

جرّ مرص إىل مواجهة عسكرية شاملة, وقد وجد يف عودة بن  اإلرسائيلية عىل
غوريون إىل احلكومة خريَ سند, بخاصة أن موشيه شاريت كان يعطّل خطط 

ة . التصعيد حت كفّ لكن صفقة األسلحة التشيكية خلطت األوراق, ورجّ

                                                            
 :للمزيد, انظُر )25(

Avi Shlaim, op. cit. 
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ويف تلك األثناء عمل بن غوريون عىل إفشال وزير . I26Hالصقور عىل احلامئم
ا لطرده من احلكومة وإسقاط مدرسة االعتدال خارجيته مو شيه شاريت, متهيدً

ن بن غوريون ومعسكر الصقور من إعداد . يف احلزب احلاكم وبالفعل, متكّ
املرسح الستقالة شاريت وتعيني بدالً منه غولدا مائري التي كانت تتفق مع بن 
ر غوريون, وهبذا مل يعد هناك رصاع بني الصقور واحلامئم, وأصبح قرا

 .I27Hالسياسية اخلارجية والدفاعية بيد بن غوريون وحده
وبعد أن تالشت آمال بن غوريون يف احلصول عىل السالح األمريكي, 

النارص, وحصلت عىل سالح عبد املاستثمرت إرسائيل يف العداء الفرنيس جل
نوعيّ من فرنسا, وهبذا عادت إىل الواجهة األفكارُ التي كانت تطالب بحربٍ 

ا لكلّ من فرنسا وإرسائيل. ضد مرصوقائية  . فقد أصبحت مرص عدوا مشرتكً
ل دعم النارص للثوار اجلزائريني يف حرهبم لالستقالل عن عبد وبالفعل, شكّ

ا مستمرا لفرنسا, ومع ازدياد قوة الثورة اجلزائرية واشتداد زمخها,  فرنسا صداعً
ا . السالح أصبحت فرنسا أقلّ ممانعة ملدّ إرسائيل بام حتتاجه من فلم جتدِ نفعً

النارص الذي استمر يف دعمه عبد سياسةُ االسرتضاء أو التلويح باجلزرة أمام
وارتفعت حرارة العالقة الدفاعية بني مؤسستي الدفاع اإلرسائيلية . للثوار

, ويف أحد اللقاءات بني املؤسستني يف شهر مارس من 1956والفرنسية يف عام 
يان الوضع القائم ورسم صورة قامتة للمشهد, إذ ذلك العام, حلّل موشيه دا

 جادل بأنّ مرص متثل قاعدة متقدمة للنفوذ السوفييتي, وأن اإلطاحة بعبدالنارص
وهنا بدأ التفكري يف عمل عسكري مشرتك . ستخدم املصالح احليوية للبلدين

لت إىل عبد لإلطاحة بنظام ا, وحتوّ ا كبريً النارص, واكتسبت هذه الفكرة تأييدً
ق بعد أن قرر  .النارص تأميم القناةعبد جهد منسَّ

                                                            
 :انظُر )26(
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ومنذ بداية األزمة املرتتبة عىل تأميم القناة, وجد رئيس وزراء بريطانيا 
النارص عبد أنتوين إيدن ورئيس وزراء فرنسا جي موليه يف اخلطوة التي قام هبا

ا كانت فرنسا مدفوعة برغبتها  .I28Hفرصةً ذهبية لإلطاحة به وكام ذُكر آنفً
النارص عىل دعمه للثورة اجلزائرية, يف حني كانت حسابات بريطانيا عبد ملعاقبة

ر بأنّ  ا حقيقيا عبد اسرتاتيجيّة بحتة, إذ كان هناك تصوّ ل هتديدً النارص يشكّ
ومل تنسَ بريطانيا الدور املحوري . للمصالح الربيطانية يف الرشق األوسط

قيادته محلة رشسة ضد احللف, النارص يف إحباط حلف بغداد, وعبد الذي قاده
م أذنابٌ تو صويره بريطانيا عىل أهنا قوة استعامرية, ووصفه حللفائها بأهنّ

احلملة املرصية الرشسة إىل عزل العراق, وأسهمت قد أدّت ف. لالستعامر
بشكل كبري يف منع األردن من االنضامم إىل احللف, ما أثار حفيظة 

النارص عبد ألقى أنتوين إيدن باللوم عىلوعالوة عىل ذلك, . I29Hالربيطانيني
عىل إثر القرار املباغت للملك حسني بطرد اجلنرال غلوب باشا من قيادة 

ينبغي أالّ « :ويف اجتامع طارئ للحكومة الربيطانية قال إيدن. اجليش األردين
بمعنى آخر, كان إيدن ير أنّ . I30H»يتاح لعبد النارص أن ينجو من هذا األمر

النارص من عبد قد ال تتكرر, وأنّ عىل الغرب أالّ يسمح بإفالت هناك فرصة
تها  .العقاب, ألنّ من شأن ذلك أن يفيض إىل هتاوي النفوذ الغريب يف املنطقة برمّ

 من جانبها, كانت إدارة آيزهناور مشغولة باحلرب الباردة, وكانت تر
ق والغرب, ما جيري يف منطقة السويس يف سياق الرصاع عىل النفوذ بني الرش

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل عىل املوقف الفرنيس, انظُر )28(

Maurice Vaisse, "France and the Suez Crisis", in W. R. Louis and R. 
Owen (eds.), Suez 1956: The Crisis and its Consequences (Oxford, 
Clarendon Press, 1989). 

 :لالطالع عىل املزيد, انظُر )29(
Keith Kyle, "Britain and the Crisis, 1955-1956", in W. R. Louis and R. 
Owen (eds.), Suez 1956: The Crisis and its Consequences (Oxford: 
Clarendon Press, 1989), p.109. 

 :للمزيد, انظُر )30(
Anthony Nutting, No End of a lesson: The Story of Suez (London: 
Constable, 1976), p.47. 
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وعالوة عىل ذلك, تبنّت الواليات املتحدة يف تلك احلقبة املهمة التي شهدت 
وبناء عليه, . مأسسة احلرب الباردة, مقاربة تستند إىل احتواء االحتاد السوفييتي

رأ آيزهناور أنّ عىل بالده أن تتحرك برسعة وبقوة حتى ال يواجه النفوذ 
ا من التحد ا مرتفعً لكنّ اإلدارة األمريكية سعت إىل إحداث . يالغريب منسوبً

توازن بني رضورة احلزم واآلثار بعيدة األمد املرتتبة عىل أيّ خطوة تتخذها 
بمعنى أنه كانت هناك مسحة من االعتدال يف املوقف األمريكي, وهذا . اإلدارة

ك ويف تل. فرنسا وبريطانيا: يتناقض مع املواقف املتشددة حلليفتيها األطلسيَّتني
األثناء, نقلت بريطانيا رسالة حازمة إىل الواليات املتحدة تفيد بأنّ بريطانيا 

وكان رأي . النارص من السلطة بالقوة العسكريةعبد ستعمل عىل إخراج
ض إمدادات  آيزهناور أنّ قرار بريطانيا يفتقر للحكمة, ألنّ من شأنه أن يعرّ

كام أنّ هناك اعتبارات  .يستعدي العاملني العريب واإلسالمير والنفط للخط
أخر جعلت أمريكا تتوخى احلذر يف دعم اخليار العسكري, فتوظيف القوة 
العسكرية حلل األزمة قد يؤدي إىل تقويض رشعية األنظمة العربية املوالية 
للغرب واستقرارها, هذا إضافة إىل عدم رشعية العمل العسكري ضد مرص 

, ألنّ استخدام القوة يعدّ انت ا للميثاق الدويل, وقد يُضعف مكانة ابتداءً هاكً
ا منذ البداية, إذ وقف . األمم املتحدة لذلك كان املوقف األمريكي واضحً

ا, وليس لتعاطفه  آيزهناور ضد فكرة الغزوة العسكري لألسباب املذكورة سابقً
 .I31Hالنارص, الذي مل يكن مصدرَ ثقة بالنسبة لألمريكينيعبد مع

يته−ومل يكن التحذير األمريكي  كافيًا لردع احللفاء, إذ  −عىل جدّ
واصلت إرسائيل وفرنسا التنسيق والتخطيط يف مكان آخر من العامل لتأمني 

ة للبدء يف العدوان . مشاركة بريطانيا يف عدوان قريب ومل تكن إرسائيل مستعدّ
ة لذلك  من دون مشاركة من دون مشاركة فرنسية, كام أن فرنسا مل تكن مستعدّ

ته . بريطانية, يف حني كانت بريطانيا حتاول استبعاد إرسائيل من املخطط برمّ
                                                            

 :لفهم سياق األحداث التي أدّت إىل خروج األمور عن السيطرة, انظُر )31(
Michael B. Oren, Origins of the Second Arab- Israel War: Egypt, Israel 
and the Great Powers, 1952-56 (London: Frank Cass, 1992). 
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وسيطرت هذه احللقة املفرغة ألكثر من شهرين حتى وافقت بريطانيا يف هناية 
ووقّعت دول العدوان الثالث . املطاف عىل مشاركة إرسائيل يف احلرب

التي حتدد طبيعة املؤامرة  ,»يفرس« عىل وثيقة) إرسائيل, فرنسا, وبريطانيا(
من سبعة بنود, ينصّ أوهلا أن تشنّ » سيفر« ويتكون برتوكول. وكيفية تنفيذها

ا عسكريا يف مساء  أكتوبر إىل أن تصل القوات اإلرسائيلية  29إرسائيل هجومً
إىل القناة, يف حني ينص البند الثاين عىل أن تُصدر فرنسا وبريطانيا حتذيرات 

ا عن القناة, لألطراف ا ملتقاتلة بوقف القتال واالنسحاب إىل عرشة أميال بعيدً
وكان . ويف حال عدم االستجابة تقوم قوات أنجلو فرنسية باحتالل القناة

اهلدف من النداءات أو التحذيرات ضامن عدم استجابة مرص هلا, كي يتسنى 
عىل احتالل أما البند الرابع فينص . هلاتني الدولتني تربير التدخل العسكري

إرسائيل الشاطئَ الغريب خلليج العقبة وجزر صنافري وتريان لضامن حرية 
دت إرسائيل بعدم اهلجوم عىل األردن أثناء . املالحة يف البند اخلامس تعهّ

دت بريطانيا بعدم مساعدة األردن إنْ أقدم عىل  اهلجوم عىل مرص, يف حني تعهّ
فإن إرسائيل مل تكن مهتمة  ,»يفرس« وكام يظهر من برتوكول. مهامجة إرسائيل

 .النارص, بل كان هلا أهداف توسعيةعبد فقط باإلطاحة بنظام
h†£]<sñ^jÞ< <

ا سياسيا مدويا من أنياب هزيمة عسكرية عبد انتزع مجال النارص نرصً
  . اجليش املرصي يف التصدي للتحديات العسكرية احلقيقيةكشفت ضعف 

ا لدول العدوان الثالث,  كان هدفًالم يسقط النظام املرصي الذي ف     مشرتكً
وعىل املنوال نفسه, مل تتمكن . ومل حتقق إرسائيل أيا من أهدافها التوسعية

  بريطانيا وفرنسا من اإلبقاء عىل مكانتيهام قوتَني كبريتَني يف الرشق األوسط, 
. وريةالنارص وما يمثله من قومية عربية ثعبد ومل تنجحا يف القضاء عىل نظام

ز مركز    النارص داخل مرص وخارجها, عبد فالنتيجة كانت عكسية, فقد تعزّ
. كام بثّ النرصُ املرصي الروحَ يف القومية العربية والقو الثورية يف املنطقة

, أصبح النارص مصدرَ إهلام, إذ بدأت اجلامهري العربية تثق عبد بمعنى أدقّ
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ا بقدرهتا عىل التغيري وحتدي اهليمنة الغرب ية وأدركت أن هذه اهليمنة ليست قدرً
 .ال يمكن مواجهته

عالوة عىل ذلك, وربام األهم غربيا, أدت احلرب إىل تراجع مكانة 
القوتني األوروبيتني الغازيتني, فقد كشف العدوان عورة الدول اإلمربيالية 

. I32Hوحدود قوهتا يف النظام الدويل يف املرحلة التي تلت احلرب العاملية الثانية
وأظهرت احلربُ هيكلية القوة الدولية وأنّ دوالً مثل بريطانيا وفرنسا لن 

تَني العظميَني وربام كانت هناك . يُسمح هلا الترصف بمعزل عن التوافق مع القوّ
ا لإلدارة −اعتبارات أخر, من بينها أنّ التدخل األنجلو فرنيس سبّب حرجً

ك خ الل احلرب وقمع الثورة األمريكية, ذلك أن االحتاد السوفييتي حترّ
ومل يكن ممكنًا للواليات املتحدة أن تنتقد اجتياح الدبابات . الليربالية يف هنغاريا

 . فرنيس يف الوقت نفسه−السوفييتية وتتفهم العدوان األنجلو
يان  ظْمَ نت هذه احلرب مرحلة جديدة حلّت فيها الدولتان العُ لقد دشّ

ع اإلشارة إىل أنّ احلرب كشفت هذه مكان الدول االستعامرية األوروبية, م
ت موازين القو العاملية مع هناية احلرب العاملية  احلقيقة ومل تصنعها, إذ تغريّ
الثانية بعد أن انتقل النظام الدويل من نظام متعدد األقطاب إىل نظام ثنائي 

كام أنّ هذه احلرب والطريقة التي انتهت هبا جلبت االحتادَ السوفييتي . القطبية
ا عىل النفوذ الغريب دّ حكرً عَ  .I33Hإىل املنطقة التي كانت تُ

لكن, ماذا عن إرسائيل املدفوعة بعقدة حتميّةِ اجلولة الثانية والتي 
عملت بمنهجيّة إلشعال فتيل احلرب? فام هي األهداف التي سعت إرسائيل 

                                                            
 :انظُر )32(

Wm Roger Louis, Ends of British Imperialism: The Scramble for 
Empire, Suez and Decolonization: Collected Essays (London: I.B. 
Tauris, 2006). 

 :انظُر )33(
Oles M. Smolansky, "Moscow and the Suez Crisis, 1956: A 
Reappraisal", Political Science Quarterly, Vol. 80, No. 4 (Dec., 1965), 
pp.581-605.  
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رةَ إىل حتقيقها يف هناية املطاف, والتي استلزمت من وجهة نظر احلكومة املخاط
بحرب شاملة مع مرص? يميز آيف شليم بني نوعني من األهداف, فهناك أهداف 
عملية متكنت إرسائيل من حتقيقها, وأخر سياسية, وهي األهم, فشلتْ من 

ا عسكريا . جمرد االقرتاب منها ق انتصارً ما من شك أن اجليش اإلرسائييل حقّ
ا, ومع ذلك مل يتم تدمري اجليش املرصي, ألنه انسحب يف الوقت  واضحً

إرسائيليا, كان النرص العسكري يف غاية األمهية, ألنه رفع . املناسب من سيناء
معنويات اجلنود اإلرسائيليني, ووضع إرسائيل يف موقع القوة العسكرية األوىل 

كام أن إرسائيل حققت اهلدف الثاين املتمثل يف فتح مضائق تريان . يف اإلقليم
أمام املالحة اإلرسائيلية, وحصلت إرسائيل عىل ) التي تسيطر عليها مرص(

دّ  د أمريكي بإبقاء املضائق مفتوحة, وبأنّ أيّ خطوة من مرص إلغالقها ستُعَ تعهُّ
ر بدوره ردا عسكريا إرسائيليا ق . عمالً حربيا يربّ الالفت أن هذا السيناريو حتقّ

غالق املمرات النارص بإعبد , عندما وظّفت إرسائيل قيام1967يف عام 
وسعت إرسائيل إىل تأمني رفع احلظر عن . واختذهتا ذريعةً للحرب والتوسع

ق أما اهلدف الثالث . املالحة اإلرسائيلية عرب قناة السويس إالّ أن هذا مل يتحقّ
املتمثل بتدمري قواعد الفدائيني يف قطاع غزة واستعادة اهلدوء عىل احلدود 

ق  د إىل . بشكل كاملاملرصية اإلرسائيلية فقد حتقّ وألنّ اجليش املرصي مل يعُ
سيناء, فقد حتولت سيناء إىل منطقة منزوعة السالح, ما منح إرسائيل سنواتٍ 

 .من اهلدوء النسبي
وإذا كانت إرسائيل قد نجحت يف حتقيق األهداف العملية, فإنّ 
نيت  األهداف السياسية التي راودت صنّاع القرار ومهنديس قرار احلرب مُ

, مل تنجح إرسائيل يف إسقاط النظام املرصي, فعىل . فشل الذريعبال أوالً
النارص ونظامه داخل مرص ويف عبد العكس من ذلك, ارتفعت مكانة الرئيس

ويف اجلهة املقابلة, خرست إرسائيل سمعتها بعد أن أداهنا . اإلقليم العريب
ية عن طبيعتها املجتمع الدويل ورأ فيها دولةً معتدية وبعد أن كشفت الصهيون

هبذا املعنى, أضفت احلرب . الرجعية بتحالفها مع قو استعامرية أوروبية
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مصداقيةً عىل مقوالت الرئيس املرصي من أن إرسائيل ليست سو خندق 
ثانيًا, مل تنجح إرسائيل يف االحتفاظ . I34Hمتقدم أو رأس حربة لإلمربيالية

ت للتخيلّ عن األ رايض اجلديدة التي احتلّتها, بمكتسبات املعركة, إذ اضطُرّ
فإرسائيل, كام ذُكر يف . وبالتايل فشلت فكرة توظيف العنف من أجل التوسع

الفصل الثالث, مل تكن مقتنعة بخطوط اهلدنة, وبناء عىل ذلك مثّلت استعادة 
ا للتفكري التوسعي  الوضع احلدودي القائم قبل بدء العدوان الثالثي فشالً ذريعً

بالفشل كذلك اهلدفُ السيايسُّ الثالث واألخري, املتمثل يف  وباء. اإلرسائييل
رغبة بن غوريون بخلق نظام جديد يف الرشق األوسط, من خالل دفع حدود 

لقاءَ توقيع العراق −إرسائيل إىل قناة السويس, واقتسام األردنّ مع العراق 
امة دولة , وضمّ هنر الليطاين يف لبنان مع إق− معاهدة للسالم وتوطني الالجئني

ذلك أن هذا اهلدف مل يكن واقعيا بالدرجة األوىل, وعربّ . مسيحية يف بقية لبنان
 .عن فانتازيا سياسية مل تأخذ باحلسبان تعقيدات املشهد اإلقليمي

ومع هذا اإلخفاق الكبري, هدفت إرسائيل إىل خلق رأي عام داخل 
ا انترصت, وأن احلرب كانت دفاعية و . I35Hليست عدوانًاإرسائيل يفيد بأهنّ

وبقيت هذه الرسدية صامدة يف إرسائيل إىل أن اهنار اإلمجاع القومي حول 
 مسألة األمن يف الثامنينيات, إثر حرب إرسائيل عىل لبنان, وظهور جيل من

الذين نبشوا يف الوثائق الرسمية وقدموا رواية مناقضة ملا » املؤرخني اجلدد«
ا يف إرسائيل  .كان سائدً

 
                                                            

هناك عدد كبري من اخلطابات والترصحيات التي وردت عىل لسان الرئيس املرصي  )34(
للمزيد عن . إرسائيل متحالفة مع اإلمربيالية الغربيةالنارص والتي تفيد بأن عبد مجال

 :األيديولوجيا النارصية واملوقف من اإلمربيالية, انظُر
Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Gamal ʼAbd Al-Nasir and His 
Rivals, 1958-1970 (London, New York: Oxford University Press, 1971) 

 :للمزيد, انظُر )35(
Avi Shlaim, op. cit. 
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رَ فكرة حتمية اجلولة الثانية وسيطرهتا عىل البنية  ناقشَ هذا الفصل تطوُّ
الطريق أمام العدوان  عبد الذهنية اجلمعية للحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة, ما

والفكرة األساسية يف هذا . الثالثي خالل النصف الثاين من اخلمسينيات
الفصل أنّ إرسائيل مل تكن راضية عن حدودها, وأهنا رفضت السالم ألنّ من 

فقد سعت إرسائيل بشكل ممنهج, إىل استخدام تكتيك . شأنه أن حيدد حدودها
عمليات التسلل التي قام هبا  ووجدت يف. العنف منخفض الوترية للتوسع

الفلسطينيون ذريعة لتغيري األمر الواقع تدرجييا, رغم أن أمن إرسائيل مل يكن 
د األمن  ا للتصنيف اإلرسائييل هتدّ ا من هذه العمليات, التي كانت وفقً دً مهدّ

 . الشخيص وليس القومي
كام لقد تنامى اخلوف اإلرسائييل من املستقبل يف منتصف اخلمسينيات, 

, وكان الرئيس األمريكي I36Hبنيّ ذلك يويس مليامن يف كتابه عن اجلواسيس
آيزهناور يسعى إىل حتسني عالقات بالده مع مرص, يف حني وقّعت بريطانيا مع 

 هلذا سعت إرسائيل إىل تعكري صفو العالقات بني. مرص معاهدة اجلالء
. I37Hلفتيّ يف مرصالنارص والواليات املتحدة, وزعزعة استقرار النظام اعبد

وأسهم االنقسام الكبري داخل . يف هذا السياق» فضيحة الفون« وجاءت
احلزب احلاكم يف إرسائيل يف تفاقم الوضع, فاندلع رصاع مرير بني معسكرين 

 لصالح» االعتدال« بالقضاء عىل مدرسة 1956متناقضني انتهى يف عام 
 د بروز نجم الرئيسالذين خطّطوا لشن حرب وقائية ضد مرص بع» الصقور«

النارص, ونجاحه يف تغيري موازين القو من خالل صفقة السالح عبد
التشيكية, وإحباطه فكرة األحالف الدولية يف املنطقة, ما بثّ اخلوف يف 

 .أوصال زعامء إرسائيل ودفعهم لتبنّي فكرة التخلص من النظام املرصي
                                                            

, ترمجة عرشون قضية جتسس عىل إرسائيل: اجلواسيسيويس ميلامن وايتان هابر,  )36(
ن(خالد أبو ستة   ).2003دار اجلليل للنرش والدراسات واألبحاث الفلسطينية, : عامّ

 .املصدر نفسه )37(
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وأخفقت بدورها, مل تنجح مرص يف احلصول عىل سالح أمريكي, 
النارص الرشوط األمريكية عبد مساعيها يف متويل السدّ العايل, ورفض الرئيس

واستاءت . التي ربطت بني التمويل والتوصل إىل تسوية سياسية مع إرسائيل
النارص إجراء لقاء مع بن غوريون, ورأت يف عبد الواليات املتحدة من رفض

إرسائيل مرة أخر دور  ذلك سببًا يف تردّي عالقاهتا مع مرص, وهنا لعبت
م هلذه العالقات, ما أضعف املركز التفاويض ملرص وبدا الفتًا أنّ اإلدارة . املسمِّ

 األمريكية كانت تنظر إىل عبدالنارص عىل أنه العب مثري للمتاعب واالضطرابات
يف اإلقليم, وأنه يسعى إىل منع إقامة عالقات صداقة بني الواليات املتحدة 

ا من سياسته عندما اجته نحو االحتاد وبقية دول املن طقة, واستاءت كثريً
هُ موطئَ قَدمٍ  نْحَ السوفييتي, بمعنى أنّ إدخال االحتاد السوفييتي يف املنطقة ومَ
د حسابات احلرب الباردة, ذلك أن اإلدارة األمريكية كانت تر املنطقة  عقّ

 .كلَّها من منظور الرصاع األوسع بني الرشق والغرب
 ئيس مجال عبدالنارص يدرك أن املركز التفاويض ملرص مع القووكان الر

لت جمموعةٌ من  الكرب يعتمد عىل تعبئة املوارد اإلقليمية خلف قيادته, وشكّ
ا  األحداث فرصةً ذهبية للتأكيد عىل مركزية مرص ودورها, ما مثّل هتديدً

رغبة من هنا, اجتمعت . ملصالح الدول الغربية, بخاصة االستعامرية منها
النارص مع املخططات اإلرسائيلية عبد فرنسا وبريطانيا يف التخلص من نظام

لكنّ رياح املنطقة مل جترِ . جلرّ مرص إىل مواجهة عسكرية لإلطاحة هبذا النظام
ا ملا تشتهي سفن القو االستعامرية وإرسائيل, فقد كان قرار مرص بتأميم  وفقً

كرية بانتصار سيايس للزعيم املرصي, القناة هنائيا, وانتهت املواجهة العس
لكنّ املواجهة, من ناحية . ووضعت حدا للوجود الربيطاين يف قناة السويس

خت فكرة أنّ املنطقة حتولت إىل منطقة رصاع بني االحتاد السوفييتي  أخر, رسّ
والواليات املتحدة التي ما كانت لتسمح بإحداث فراغ اسرتاتيجي إثر الرتاجع 

مبدأ « لذلك طرح الرئيس األمريكي آيزهناور. نيس يف املنطقةفر− األنجلو
ا للرئيس املرصي, الذي وصلت » آيزهناور ا جديدً يً ل حتدّ ملأل الفراغ, ما شكّ

 .شعبيته عنان السامء يف مرص والعامل العريب
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جته, إذ مل تتمكن إرسائيل من  مل تضع اجلولة الثانية حدا للرصاع, بل أجّ
الواقع الذي كان يفتقد للرشعية اإلقليمية, فاضطُرت فرض سياسة األمر 

إلجراء مراجعات ملقاربتها اإلقليمية, مع أهنا أبقت عىل أطامعها اإلقليمية, 
ومل متر السنوات العرش التي . وبقيت رغبتها يف التوسع تنتظر الفرصة للتحقق

ا انتهت بحرب النكسة  ا جسامً تلت حرب السويس بسهولة, بل شهدت أحداثً
, ووضعت تلك احلرب I38H»واترلو القومية العربية« :التي أسامها فؤاد عجبي

نت مرحلة جديدة من الرصاع عىل فلسطني  . حدا للمد القومي, ودشّ
 وسيتناول الفصل القادم هذه احلقبة التارخيية املهمة, التي قلبتْ فيها حربُ 

ا انتقل ف 1967 ا جديدً نت عرصً ا عىل عقب, ودشّ يه الرصاع العريب األمورَ رأسً
ة إىل رصاع آخر, اختلفت فيه اخلطوط احلمراء  اإلرسائييل من احلالة الصفريّ

د الطريقَ لربوز معادلة التي طُبقت  ,»األرض مقابل السالم« لكل طرف, ومهّ
 .جزئيا يف بعض اجلبهات, يف حني استمر الرصاع عىل فلسطني إىل يومنا هذا

 

                                                            
عالمةً فارقة يف جاذبية  1967رأ الربوفيسور فؤاد عجمي يف حرب يونيو  )38(

 :انظُر. أيديولوجيا القومية العربية وتأثريها
Fouad Ajami, "The End of Pan-Arabism", Foreign Affairs, Vol. 57, no.2 
(Winter, 1978/79), pp.355-73. 
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النارص ثالثة قرارات يف شهر مايو عبد اختذ الرئيس املرصي مجال
دت املرسح ألزمةٍ وظّفتها إرسائيل ذريعةً لشنّ حرب خاطفة,  1967 مهّ

ية باجليوش العربية املشاركة يف احلرب, وباجليش املرصي  أحلقت هزيمةً مدوّ
ع نت بالتايل من التوسُّ : القرارات الثالثة هيوهذه . عىل وجه التحديد, ومتكّ

من األمني  ; والطلبمايو 14يف  يش املرصي إىل سيناءإرسال وحدات من اجل
مايو سحب قوات الطوارئ الدولية املنترشة  17العام لألمم املتحدة يوثانت يف 

ا إغالق  ذه يوثانت; وأخريً يف سيناء للفصل بني مرص وإرسائيل, األمر الذي نفّ
ته إرسائيل عمالً حربيا 22مضائق تريان يف  يستوجب  I1Hمايو, األمر الذي عدّ

هذه احلزمة من القرارات التي اختذهتا القيادة املرصية يف غضون . ردا عسكريا
لت فرصة تارخيية للقيادة اإلرسائيلية لتحقيق ما مل تتمكن منه يف  أسبوع شكّ

وبالفعل, مل يتأخر الرد اإلرسائييل عىل هذه اخلطوات, إذ . 1948حرب 
ت الصقور وحزب ح كلت حكومة وحدة ضمّ ا من شُ ريوت اليميني, انطالقً

ا وجوديا ل تويل موشيه دايان . أنّ إرسائيل تواجه خطرً وعىل نحوٍ الفت, شكّ
. وزارة الدفاع قوةَ دفع لترسيع قرار احلرب يف حكومة ليفي أشكول املرتدّد

                                                            
اتّفق اإلرسائيليون, ومن ضمنهم املؤرخون اجلدد الذين أماطوا اللثام عن أساطري  )1(

 .النكبة, عىل عدّ إغالق مضائق تريان عمالً حربياحرب 
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 وسادت يف إرسائيل رواية تفيد بأنّه مل يكن أمامها أيّ خيار سو توجيه رضبة
ذ إرسائيل عىل حني غرة وتقاتل يف ظروف أكثر كي ال ,»استباقية«  تؤخَ

وارتفعت معنويات احلكومة اإلرسائيلية عندما حصلت عىل . I2Hصعوبة
 .النارصعبد الضوء األخرض من الواليات املتحدة لشنّ احلرب هبدف حتجيم

يف سياق  1967كثريةٌ هي الكتب واملؤلفات التي تقدم حرب عام 
, أي نتيجة )Circumstantial(ن احلرب ظرفيّة األحداث التي سبقتها, وكأ

ومع عدم التقليل من أمهية تلك الظروف, إالّ أنه ال . للظروف السائدة آنذاك
لته من فرص وخماطر ألطراف الرصاع  يمكن فهم احلرب وتداعياهتا وما شكّ

فكام ورد . من دون وضعها يف سياق تارخيي أوسع عنوانُه الرصاعُ عىل فلسطني
األول من هذا الكتاب, سعت احلركة الصهيونية منذ والدهتا إىل  يف الفصل

وبناء عىل ذلك, ال يمكن . السيطرة عىل فلسطني ولو كان ذلك عىل مراحل
النظر إىل احلرب إالّ يف إطار االسرتاتيجية الصهيونية التي استندت إىل 
. استغالل أيّ تطور أو حدث لتعظيم فرص قضم املزيد من أرض فلسطني

لّ املؤرخني وهب ا دفاعية أو استباقية كام يذهب إىل ذلك جُ ذا املعنى, مل تكن حربً
ا بالصدفة نتيجةً لتطور األحداث اليومية  والباحثني اإلرسائيليني, ومل تكن حربً
وخروجها عن السيطرة, بل كان التخطيط اإلرسائييل جيري عىل قدم وساق 

ا, قد ترشح األحداث من هن. الحتالل الضفة الغربية والقدس الرشقية
والتطورات واالشتباكات يف السنوات التي سبقت احلرب توقيتَ هذه احلرب, 
لكنها ليست السبب الرئيسَ الندالعها, ذلك أنّ إرسائيل كانت تبحث عن 
التوسع, وكانت عىل دراية تامة بأنّ الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي جرّ 

احلرب كانت حتمية وإنْ مل يكن وعليه, يمكن القول أنّ . العرب إىل حرب
 .توقيتها كذلك

                                                            
. كتب إسحق رابني, رئيس هيئة األركان إبان احلرب, عن هذه النقطة بالتفصيل )2(

 :انظُر ,للمزيد
Yitzhak Rabin, The Rabin Memoir (The United States: University of 
Columbia Press, 1979). 
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ا, كانت هناك اعتبارات أيديولوجية وأمنية للتوسع, فحرب  طبعً
ا يف سياق تصحيح حدود إرسائيل, وإضعاف الطرف  السويس جاءت أيضً

اجلدار « العريب, وإجباره عىل االستجابة ملنطق التوسع اإلرسائييل وفكرة
أن إرسائيل فشلت يف حتقيق أهدافها صحيح . I3Hجلابوتنسكي» احلديدي

ل يف املوقف من  1956التوسعية يف السويس, إال أنّ حرب  مثّلت نقطةَ حتوّ
إرسائيل, فقد كانت عالمةً فارقة يف تاريخ الرصاع عىل فلسطني, إذ هيمن 
التنافس والتناحر بني الدول العربية يف الفرتة التي تلت احلرب وحتى اندالع 

ز حول شخصية مجال, 1967حرب يونيو  النارص ومكانته عبد وهو تنافس تركّ
وهذا ال يعني أن الرئيس . ونفوذه إبان احلرب الباردة بني الغرب والرشق

ق نتائج  , وإنام كان حمورها, إذ حقّ ا عىل األحداث دائامً املرصي كان مسيطرً
 .متباينة يف تلك الفرتة

ضِ  نْ فَرْ ا, مِ ا جسامً النارص نفسه زعيامً بدع شهدت تلك املرحلة أحداثً
للقومية العربية يف فرتة الوحدة مع سوريا, إىل اإلطاحة باحلكم اهلاشمي يف 

, إىل بروز منافسة إقليمية رشسة أطلق عليها مالكومل كري 1958العراق يف عام 
النارص, عبد وفيها مل تُسلِّم األنظمة امللكية بنفوذ ,»احلرب الباردة العربية« اسم

ا أمام أطامعه اإلقليميةبل نافسته وقا ا كبريً يً لت حتدّ واتسمت . I4Hومته وشكّ
العالقات بني الدول العربية بدرجة عالية من التوتر بني معسكرين متخاصمني 

ثّال يف بقيادة السعودية واألردن, وكان » الرجعيني«بقيادة مرص و» التقدميني« متَ
يف تلك الفرتة دخلت . كلّ معسكر حياول تقويض اآلخر بام يمتلكه من أدوات

مرص يف حرب اليمن, التي كانت بمثابة حرب استنزاف للقوة املرصية, كام 
. متأسست احلركةُ الوطنية الفلسطينية بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية

                                                            
فكرة اجلدار احلديدي يف فكر مؤسس اليمني الصهيوين ملزيدٍ من التفاصيل عن  )3(

 :فالديمري جابوتنسكي, انظُر
Lenni Brenner, The Iron Wall: Zionist Revisionism from Jabotinsky to 
Shamir (London: Zed Books, 1984). 

 .سابقمالكومل كري, مصدر : للتوقف عند تفاصيل هذه احلرب العربية الباردة, انظُر )4(
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ا بوصفها  نقطة ساخنة يف العالقة مع إرسائيل, أسهمت وبرزت سوريا أيضً
وانتهت هذه احلقبة هبزيمة . بشكل مبارش يف تفجري املنطقة واندالع احلرب

التي » الكاريزما«النارص, عىل الرغم من شعبيته اجلارفة يف اإلقليم وعبد مجال
كان يتمتع هبا, فالظروف عىل األرض ما كانت لتسمح له باإلفالت من منطق 

 .لقو السائد آنذاكموازين ا
ا بعد  ا, وحتديدً مل تكن مرص الالعب الوحيد, فقد لعبت سوريا أيضً

ا يف التنافس والرصاع بني الدول العربية, 1963انقالب عام  ا بارزً , دورً
ا عن  ً عربّ وحاولت استغالل املأساة الفلسطينية لرتسيخ مركزها بوصفها مُ

وأمام هذا . احلفاظ عىل بقائهالقضية الفلسطينية يف سياق سعي النظام إىل 
النارص إىل املوافقة عىل تأسيس منظمة التحرير عبد التحدي اجلديد اضطُر مجال

هبدف السيطرة عىل القضية بام خيدم أولوياته, لكن  1964الفلسطينية يف عام 
األمور انزلقت بشكل تدرجيي, ما منح إرسائيل فرصةً كانت تنتظرها لتوسيع 

وعىل نحوٍ الفت, وظفت الدول العربية . اهنا العربحدودها عىل حساب جري
النارص أن عبد القضية الفلسطينية أداةً للرصاعات العربية البينية, وحاول

يستخدمها إىل جانب انتشار املشاعر املعادية إلرسائيل يف اإلقليم, لرتسيخ 
مكانته وإحراج خصومه اإلقليميني, لكن إرسائيل ما كانت لتفوت الفرصة 

وكام أنّ حرب السويس فتحت الباب عىل مرصاعيه للتأثري النارصي . رخييةالتا
لت حرب  هت رضبة  1967يف اإلقليم, فقد شكّ هنايةً للمد القومي, ووجّ

دت الطريق أمام الفلسطينيني عبد قاصمة ملكانة النارص اإلقليمية, كام أهنا مهّ
ا للخروج من عباءة الدول العربية, والبدء بتدشني مرحلة جدي دة عنواهنُ

جت باعرتاف اجلامعة العربية بمنظمة  استقاللُ القرار الفلسطيني, والتي تُوِّ
ا للشعب الفلسطيني  .التحرير ممثّالً رشعيا ووحيدً

التفاعل بني الوحدات الفاعلة يف اإلقليم بعد الفصل  سيتناول هذا
ع, حرب السويس مسلٍّطًا الضوء عىل ثالثة مستويات متداخلة لفهم الرصا

, العالقات البينية العربية وتأثريها يف مواقف الدول إزاء إرسائيل : هي أوالً
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والدول الكرب, والرصاع مع إرسائيل ودوره يف تعميق الفجوة بني الدول 
عت هبا خيارَ . العربية ثانيًا, السياسة اإلرسائيلية الداخلية والكيفية التي رسّ
بعد تراجع − الحتاد السوفييتي يف املنطقة ثالثًا, دور الواليات املتحدة وا. احلرب

يف تعميق األزمات اإلقليمية, بخاصة أن كال الطرفني نظرَ  −بريطانيا وفرنسا
إىل الرشق األوسط بشكل عام من منظور احلرب الباردة الكونية; ففي حني 
أرادت الواليات املتحدة احتواء االحتاد السوفييتي, حاول األخري تشكيل 

 . إلمربيالية الغربيةجبهة مناهضة ل
Øéñ]†‰cæ<íée†ÃÖ]<ì…^fÖ]<h†£]< <

) 1956(السنوات العرش التي تلت العدوان الثالثي عىل مرص شهدت 
ل اإلقليم العريب أو النظام العريب إىل نظام هشّ  ا من نوع آخر, إذ حتوّ حربً

 قدفلم يتجاوز التضامن العريب يف جوهره التعبريَ اللفظي, وافت. وتنافيس وخمرتَق
إىل آليات العمل املشرتك التي كان من شأهنا أن تزيد من قوة تأثري العرب, 

عالوة عىل ذلك, كانت . وترفع كلفة حماولة اخرتاقهم أو التالعب بمخاوفهم
, فوظّفت الدول املتناحرة واملتنافسة مجيع  العالقات بني األنظمة العربية تنافسيةً

للنيل من بعضها  −ة الفلسطينيةومن ضمنها ورقة القضي−الوسائل املتاحة 
ا ا, . بعضً ا بارزً قا ولعبت فيه الدول الكرب دورً ا, كان النظام العريب خمرتَ وأخريً

 .ما سمح بالتدخل اخلارجي وقيّدَ حرية الالعبني األساسيني يف اإلقليم
ا عىل صعود الدور املرصي والرئيس 1958كان عام  النارص عبد مؤرشً

دت مرص  وسوريا يف اجلمهورية العربية املتحدة, ويف العراق يف املنطقة, فتوحّ
وقُتل رئيس وزرائه نوري السعيد, اخلصم  ,أُطيح بالنظام امللكي اهلاشمي
ومل يعد االحتاد اهلاشمي الذي أقيم بني العراق . القوي والعنيد لعبد النارص

ا مع ردا عىل قيام اجلمهورية العربية املتحدة موجودً  1958واألردن يف عام 
الكريم قاسم مل جترِ عبد غري أن سفن. الكريم قاسم يف العام نفسهعبد انقالب

ا لرياح مجال النارص, إذ هاجم قاسم الرئيسَ املرصي والبعثيني, وأكد عبد وفقً
النارص, الذي تنفّس الصعداء باخلالص من عبد وبدأ. استقاللَ القرار العراقي



154  

الكريم عبد انيا, ينظر إىل الرئيسنوري السعيد الذي رأ فيه عميالً لربيط
ا للشيوعية األممية ا أمام . قاسم بوصفه تابعً وبناء عىل ذلك, ظلّ العراق عائقً

واتسمت العالقات مع العراق بالتدهور إىل أن أطيح , I5Hاألطامع العربية ملرص
, تال ذلك انقالب 1963بعبد الكريم قاسم عىل يد حزب البعث يف فرباير 

سوريا بعد شهر, أطاح باالنفصاليني عن مرص وأعاد حزبَ البعث مماثل يف 
بعد ذلك بدأ احلزبان يف البلدين مفاوضات مع مرص لتحقيق الوحدة, . للحكم

فعىل الرغم من ترصحيات القادة برغبتهم يف . I6Hإالّ أن هذه اجلهود مل تثمر
 .بلد آخر حتقيق الوحدة, إالّ أنّ أيا منهم مل يقبل وضع بلده حتت سيادة

ه زعيامً للقومية العربية ويف  يف تلك األثناء, طرح الرئيس املرصي نفسَ
ا مع  ا مبارشً شعالً صدامً ا نفسه عىل البعثيني يف سوريا, ومُ مً طليعتها, مقدِّ

ومنحت . يف السعودية واألردن, املتحالفتني مع الغرب» الرجعيتَني« امللَكيتَني
ق هذه الصورة, إذ الفرصة  1962حرب اليمن يف سبتمرب  لعبد النارص ليعمّ

ا للرصاع مع السعودية يسمح له بتعزيز مكانته يف العامل  وجد يف اليمن ميدانً
طًا . العريب عىل حساب العراق وسوريا لكنه وجد نفسه يف هناية املطاف, متورّ

ألف مقاتل, شاركوا يف  40يف مستنقع, بعد أن بلغ عدد قواته يف اليمن حوايل 
عزيز النظام العسكري يف وقتٍ كانت مرص أحوج ما تكون إليهم احلرب لت

 والالفت أن. ملواجهة إرسائيل يف احلرب التي ستندلع بعد ذلك بسنوات
النارص حاول خالل انشغاله يف حربه الباردة العربية تلك, جتنُّبَ املواجهة عبد

ة االحتكاك الس 1964العسكرية مع إرسائيل, وحاول يف عام  وري ختفيف حدّ
ة هلا لذلك, . اإلرسائييل, كي ال تنجرّ مرص إىل مواجهة عسكرية مل تكن مستعدّ

ا امللك حسني وامللك عبد حاول النارص التقارب مع القادة العرب, وحتديدً
العزيز, ملواجهة الدعوات السورية للقيام بأعامل عسكرية ضد عبد فيصل بن

                                                            
 .املصدر نفسه )5(
 .78− 44املصدر نفسه, ص )6(
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هنر األردن لصحراء النقب يف إرسائيل, يف أعقاب اخلطط اإلرسائيلية لنقل مياه 
 .جنوب إرسائيل

واتسمت العالقات املرصية مع السعودية واألردن بالعدائية يف كثريٍ من 
سها من خطر النارصية, أن . وجوهها ومل تستطع السعودية التي أظهرت توجُّ

لكن األمر مل . حتصل عىل حليف عريب يف منافستها لعبد النارص سو األردن
يات داخلية بسبب ائت الف القوميني يكن سهالً عىل األردن, الذي واجه حتدّ

العرب املؤيد لعبد النارص والفلسطينيني املنفتحني عىل الدعاية املرصية أكثر من 
ا للشيوعية والنارصية. األفكار املحافظة للنظام األردين  فكان امللك حسني معاديً

ا, وهاجم النارص بال هوادة يف خطاب شهري ألقاه يف اجلمعية العامة يف عبد معً
, واهتمه بمحاولة قلب نظام حكمه واستخدام 1960توبر األمم املتحدة يف أك

أساليب قريبة من تلك التي يستخدمها السوفييت وذلك لتقديم خدمة 
, كان 1961وعندما انفصلت سوريا عن مرص يف عام . للشيوعية الدولية

ويف . I7Hامللك حسني أول من اعرتف باالنقالب يف دمشق نكايةً بعبد النارص
ت السعودية تعاين من غياب القاعدة اجلامهريية العربية أو السياق نفسه, كان

حتى الرشعية السياسية عند اجلامهري العربية, ما وضعها يف موقف صعب طيلة 
 .I8Hسنوات احلرب الباردة العربية

وخالل تلك الفرتة, مل تكن إرسائيل بعيدة عن املشهد العريب, ال سيام 
رب منذ اخلمسينيات, وحاولت مع اندالع خالفٍ مائي بينها وبني الع

الوالياتُ املتحدة التوصل إىل اتفاق للرشاكة يف حتديد احلصص املائية للدول 
وبدأت إرسائيل بناءَ ناقلٍ من بحرية . املتناحرة, إالّ أن جهودها باءت بالفشل

                                                            
 :للمزيد من التفاصيل, انظُر )7(

Peter John Snow, Hussein: A Biography (London: Barrie and Jenkins, 
1972), p.151. 

دراسة يف العالقات : 1945السياسة اخلارجية السعودية منذ عام غسان سالمة,  )8(
 .)1980معهد االنامء العريب, : بريوت( الدولية
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طربيا إىل صحراء النقب, كان من شأنه أن يقلّل كمية املياه املتوفر لألردن 
وسعت إرسائيل كذلك إىل مواجهات عسكرية لتربير ما تقوم  جنوب البحرية,

د 1963وعىل نحوٍ مثري, أمتت إرسائيل املرشوع يف عام . I9Hبه , األمر الذي جدّ
النارص إىل عبد القلق العريب, والسوري عىل وجه التحديد, لذلك دعا مجال

وبالفعل, . مؤمتر قمة عريب, لالتفاق عىل الرد املناسب عىل املرشوع اإلرسائييل
أوىص املؤمتر برضورة حتويل منابع هنر األردن شامل طربيا, وهي خطوة لو 

لّتْ كمية املياه املتاحة إلرسائيل قَ ت لَ ذَ وبناء عىل ذلك, رشعت سوريا يف . نُفِّ
تنفيذ مرشوع التحويل, ما تسبّب يف حدوث اعتداءات إرسائيلية متكررة, 

دت الطريق بدورها حلرب النكسة  .مهّ
اهلدوءُ يف تلك األثناء عىل اجلبهة املرصية اإلرسائيلية, بل إهنا كانت  ساد

ا من اجلبهة األردنية اإلرسائيلية, إذ حرص الرئيس املرصي عىل  أكثر هدوءً
عدم استفزاز إرسائيل أو إعطائها املربر للقيام بعملية عسكرية مل يكن مستعدا 

جمتمعة, كام أن اجليش » الطَّوقدول « هلا, فإرسائيل كانت أقو عسكريا من
م طلب. املرصي كان منشغالً يف حربٍ باليمن النارص عبد من هنا, يمكن تفهُّ

ي احلذر وعدم االنجرار إىل مواجهة عسكرية قبل أن حيقق  من حلفائه توخّ
ا عسكريا ا أن يمنع. اجلانب العريب توازنً بً بْدُ مستغرَ النارص القوات عبد وهلذا مل يَ

ا من قطاع غزة الذي كان حتت الفلسطين ية من استهداف إرسائيل انطالقً
 .اإلدارة املرصية

, إذ كانت مثرية للمشاكل يف  لت اجلبهة السورية استثناءً يف املقابل, شكّ
ا مستمرا بني إرسائيل . العالقة مع إرسائيل رً وكان هناك ثالثة ملفّات سبّبت توتّ

ح, وهجامت الفدائيني الفلسطينيني عىل املياه, واملناطق منزوعة السال: وسوريا

                                                            
 :للمزيد من التفاصيل, انظُر )9(

Don Peretz, "River Schemes and Their effects on economic 
development in Jordan, Syria, and Lebanon", The Middle East Journal , 
Vol.18, No. 3 (1964), p.297. 
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, وكام ذُكر أعاله, بدأت إرسائيل بناءَ الناقل  1959ففي عام . I10Hإرسائيل
القومي للمياه جلرّ املياه من بحرية طربيا إىل صحراء النقب, وما إن انتهت من 

, حتى قررت الدول العربية العملَ عىل حرماهنا من 1963بنائه مع هناية عام 
عىل نقل املياه وإحباط مرشوعها املائي, وذلك باقرتاح حتويل جمر  القدرة

وعىل أمهية املياه, كان . I11Hروافد هنر األردن التي تنبع من سوريا ولبنان
اجلنراالت يف إرسائيل معنيني أكثر باجلانب العسكري حلرب املياه, وكان 

بار القادة رئيس هيئة األركان اإلرسائييل آنذاك إسحق رابني وغريه من ك
فقد تسبّبت خدمةُ هؤالء  .»املتالزمة السورية« :مصابني بام أُطلق عليه آنذاك

الضباط عىل اجلبهة السورية بجعلهم يكرهون سوريا أكثر من كرههم أليّ 
لذلك كان إسحق رابني يف منتهى العدوانية يف التعامل . طرف عريب آخر

ل احلرب عىل املياه  إىل فرصة إلحكام إرسائيل العسكري مع سوريا, ما حوّ
ونتجت عن املحاوالت السورية . سيطرهتا عىل املناطق منزوعة السالح

سمت لصالح  لتحويل روافد هنر األردن سلسلةٌ من االشتباكات العسكرية حُ
وأدّت االنتصارات اإلرسائيلية إىل شعور سوريا باإلحباط, ما دفعها . إرسائيل

ا حركة فتح, لشنّ هجامت عىل  إىل توظيف الفدائيني الفلسطينيني, وحتديدً
واستمرت االعتداءات اإلرسائيلية عىل مواقع سورية, . أهداف إرسائيلية

وض احلرب أو التخيلّ خلوكانت إرسائيل هتدف يف تلك املرحلة إىل دفع سوريا 
                                                            

اإلرسائيلية التي توصل هلا اجلانبان يف شهر يوليو  بموجب اتفاقية اهلدنة السورية )10(
, تم إجياد ثالث مناطق منزوعة السالح يتم حتديد السيادة عليها بعد التوصل 1949

ا, مثارَ  60وكانت هذه املناطق التي تبلغ مساحتها حوايل . إىل تسوية سلمية ميالً مربعً
ة حتى رأت األمم املتحدة خالف إرسائييل سوري كاد يعصف بمحادثات اتفاقية اهلدن

 .حتويلها إىل منزوعة السالح لتسهيل التوقيع عىل اتفاق
هنر بانياس الذي ينبع من سوريا, واحلصباين : هناك ثالثة روافد لنهر األردن هي )11(

ل هنر األردن من التقائها. الذي يأيت من لبنان, وهنر الدان ويرفد هنر الدان . ويتشكّ
ي بانياس واحلصباينمن مياه هنر % 50 . األردن, يف حني أن النسبة املتبقية تأيت من هنرَ

وكان هناك اعتقاد إرسائييل بأن مستقبل إرسائيل يف خطر إذا مل تتمكن من السيطرة 
 .عىل مصادر املياه
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ومل يكن األمر سهالً بالنسبة للسوريني, . عن مرشوع حتويل روافد هنر األردن
 .هناية املطاف عن املرشوع لكنهم ختلّوا يف

ا, حاول مجال النارص التقارب والتصالح مع عبد وكام ذُكر سابقً
السعودية واألردن, ذلك أنه كان يطمح إىل التوصل إىل حل بشأن احلرب يف 

ويف الوقت نفسه, كان ما تقوم به . اليمن, كي يتسنى له سحب قواته من هناك
ا ملرص, لذلك سعى  إىل السيطرة عىل منظمة التحرير النارصعبد سوريا مزعجً

الفلسطينية, لضبط سلوكها وللحيلولة دون جرّ مرص إىل حرب مع إرسائيل, 
وكانت . I12Hيف وقتٍ دعمت فيه سوريا حركة فتح لشنّ هجامت عىل إرسائيل

الرغبة السورية يف إقحام الفدائيني يف امليدان تتوافق مع فلسفة حركة فتح التي 
ا فكرة أن حترير فلسطني يسبق الوحدة العربية, وهذا عىل خالف ما  تبنّى قادهتُ

نادت به حركة القوميني العرب بقيادة جورج حبش من أن الوحدة العربية 
وكان للثورة اجلزائرية ونجاحاهتا انعكاسات يف إثارة . رشط لتحرير فلسطني

ك قادهتا بمقولة» فتح« املشاعر يف أوساط العنف بأنّ » فرانز فانون« التي متسّ
 .I13Hهو الطريق الوحيدة للتطهري من عار اهلزيمة والتبعية

وعىل نحوٍ الفت, مل يسعَ نظام البعث يف سوريا إىل حرب مفتوحة مع 
إرسائيل, لكن اجلناح العسكري املهيمن عليه أراد استخدام ورقة العداء مع 

عسكري كام رأ اجلناح ال. إرسائيل لتعزيز موقفه يف داخل سوريا ويف اإلقليم
أن العمليات العسكرية قد ترصف إرسائيل عن إمتام عمليات حتويل مياه هنر 
األردن من طربيا إىل صحراء النقب, لذلك استهدفت العمليةُ األوىل حلركة 

ومل يتوقف األمر عند هذا احلد, فقد كان . فتح منشآتٍ مائيةً يف إرسائيل
                                                            

 :للمزيد من التفاصيل, انظُر )12(
Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian 
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رٌ وال يبعبد السوريون يعرفون أن مجال حث عن مواجهة عسكرية النارص حذِ
ا ناعامً مع  مع إرسائيل, لذلك أحرجوه من خالل إظهاره بأنّه يامرس سلوكً
إرسائيل, وأنه خيتبئ خلف قوات الطوارئ الدولية التي تفصل بني إرسائيل 

 .ومرص منذ هناية حرب السويس
ده السوريون, وانصبّ تركيزه عبد مل يأبه مجال ا ملا كان يردّ النارص كثريً

سني العالقات مع السعودية واألردن, كي يتمكن من إهناء حرب عىل حت
ت عىل هذا الصعيد يف فرباير . اليمن ضَ عىل إثر فشل  1966لكنّ جهوده قُوِّ

اجلهود السعودية املرصية للتوسط بني األطراف املتحاربة يف اليمن, وإعالن 
النارص عبد دفعوهذا ما . بريطانيا نيّتَها سحب قواهتا من ميناء عدن بعد عامني

ا بعد انسحاب بريطانيا املزمع . إىل إبقاء قواته يف اليمن, أمالً يف أن تلعب دورً
بتوجيهٍ مبارش من (ويف صيف ذلك العام, حدث انقالب عسكري يف سوريا 

د صالح جديد  فامل. جاء بنظامٍ بعثيّ راديكايلّ إىل السلطة )البعثيّ املتشدّ
وكان الفتًا يف ذلك الوقت قيام . الراديكايل يف سورياالنارص باجتاه املعسكر عبد

إرسائيل بمهامجة األردن عسكريا, األمر الذي أضعف من موقف امللك 
 ويف هناية شهر يوليو أعلن. حسني, الذي بدأ يشعر أنّ إرسائيل تستهدفه

وأنه يسعى لتحرير فلسطني  ,»الرجعية« النارص رفضه التعاون مع القوعبد
النارص من وراء هذا عبد لقد أراد. I14Hرية بدالً من الطريقة التقليديةبطريقة ثو

التغيري التكتيكي تعزيزَ مكانته اإلقليمية وضبطَ األمور كي ال تكون هناك 
النارص معاهدةَ دفاع مشرتك عبد وقّع 1966نوفمرب  7ويف . حرب مع إرسائيل

تقبلية مع إرسائيل, مع سوريا كان ملرص فيها القولُ الفصل يف أيّ مواجهة مس
 .وذلك من خالل رئاسة مرص للقيادة العسكرية املشرتكة

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )14(

Robert Stephens, Nasser’s published biography (The United States of 
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ا, فبعد أسبوع واحد فقط كانت قواهتا  لكنّ إرسائيل مل متهل العربَ كثريً
ني األردن برضبة كبرية أحرجت امللك  I15Hهتاجم قرية السموع األردنية, فمُ

ا. حسني وأظهرت ضعفه » فتح« عىل منع فمن جانب مل يكن امللك حسني قادرً
من شنّ هجامت مدعومة من سوريا تنطلق من األرايض األردنية, ومن جانب 
 ا عسكريا عىل منع إرسائيل من شنّ اهلجامت, ما أد آخر مل يكن األردن قادرً
إىل تقويض موقفه الداخيل, حيث اندلعت مظاهرات يف مدن الضفة الغربية 

وبدوره, هاجم . I16Hف والعجزرفعت شعارات تتّهم النظام األردين بالضع
النارص, واهتمه من خالل اإلعالم بأنّه خيتبئ خلف قوات عبد األردن مجال

ا, مل هيتم. الطوارئ وال جيرؤ عىل مواجهة إرسائيل النارص عبد وكام ذُكر سابقً
ا خلصومه, فكانت أهدافه يف مطلع عام  البقاء يف : واضحة وحمددة 1967كثريً

 .التصعيد, وجتنُّب احلرب مع إرسائيلموقعه, ومنع سوريا من 
النارص حاول احلفاظ عىل مكانته عبد وبشكل عام, يمكن القول إنّ 

داخل مرص وخارجها, من خالل احلفاظ عىل مكانته املهيمنة يف املنطقة, وقد 
جلأ إىل دبلوماسية القمم العربية من أجل كبح مجاح سوريا ومنعها من االندفاع 

ة عسكريا إىل حرب مع إرسائيل ق د تنجرّ هلا مرص يف وقتٍ مل تكن فيه مستعدّ

                                                            
ا واسع النطاق يف  )15( عىل قرية السموع يف  1966نوفمرب  13شنّت إرسائيل هجومً

ذه أحد أفراد حركة فتح يف الضفة الغربية, ردا عىل حادث تفجري لغم أريض   11نفّ
وكانت معركة السموع أكرب عملية عسكرية تشنّها . نوفمرب بالقرب من احلدود
وير كثريون أن هذا اهلجوم أسهم يف تدهور ). 1956(إرسائيل منذ حرب السويس 

ع يف اندالع احلرب يف هناية املطاف لت . العالقات العربية اإلرسائيلية, ما رسّ وشكّ
د الحتالل معركة ا لسموع رضبة كبرية هليبة امللك حسني الذي أدرك أن إرسائيل متهّ

 .الضفة الغربية
أقنعت عمليةُ السموع امللكَ حسني بأنّ إرسائيل تبحث عن مربر وذريعة الحتالل  )16(

ا له عىل فكرة التحالف مع خصومه العرب. الضفة الغربية ا مفتوحً ل هذا دافعً . وشكّ
 :عن ردّ فعل امللك حسني عىل عملية السموع, انظُرملزيدٍ من التفاصيل 

Richard B. Parker, ed., The Six-Day War: A Retrospective (Florida: 
University Press of Florida, 1996). 
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ا لتورطها يف حرب اليمن  وعىل هذا النحو, حاول. ملثل هذه اخلطوة نظرً
دة عبد النارص من خالل مؤمترات القمة العربية وضع اسرتاتيجية عربية موحَّ

وكان هيدف يف الوقت نفسه إىل . حتول دون االصطدام مع إرسائيل عسكريا
التوصل إىل تسوية مع السعودية بشأن اليمن, لكنّ السعودية التي قادت 
املعسكر املحافظ مل تتعاون, وسعتْ إىل رفع الكلفة عىل التدخل املرصي يف 
اليمن, فقامت اسرتاتيجيتها عىل إجبار مرص عىل مواجهة اهلزيمة يف اليمن أو 

األمريكية  وأمام هذا املوقف الصعب وتدهور العالقات. I17Hاالنسحاب
ا جلون كيندي الذي  املرصية بعد تويلّ الرئيس ليندون جونسون احلكم خلفً
ض لالغتيال, وأمام تعقيد امللفات اإلقليمية, ازداد اعتامد مرص عىل االحتاد  تعرّ
ا للمساعدات يمكن  ا ومصدرً ا قويا وحليفً السوفييتي, الذي رأت فيه سندً

 . I18Hاالعتامد عليه
ñ]†‰ý]<í‰^éŠÖ]h†v×Ö<]‚Ãj‰÷]æ<íé×é< <

شهد العقد الذي تال حرب السويس, تغريات كبرية عىل السياسة 
الداخلية اإلرسائيلية, بخاصة يف احلزب احلاكم, الذي عانى من هزات 
داخلية, أفضت يف هناية املطاف إىل إضعاف بن غوريون واستقالته من احلكومة 

ا من احلزب        عل بنحاس الفون أش 1960فمع بداية عام . وخروجه الحقً
ا للهستدروت−  النار عندما طلب من بن غوريون تربئته من −الذي كان رئيسً
, لكن بن غوريون رفض ذلك, )التفاصيل يف الفصل الرابع(» فضيحة الفون«

فام كان من الفون إالّ أن نقلَ القضية إىل العلن, فسمع اجلمهور اإلرسائييل عن 
, إالّ 1954حيح أن الفضيحة حدثت يف عام ص. تلك الفضيحة للمرة األوىل

                                                            
 :لالطالع عىل تفاصيل اخلالفات املرصية السعودية بشأن الرصاع عىل اليمن, انظُر )17(

Saeed M. Badeeb, The Saudi-Egyptian Conflict Over North Yemen, 
1962-1970 (Boulder: Westview Press, 1984), p.98. 

: القاهرة(, اجلزء الثالث , حرب الثالثني سنة1967االنفجار, حممد حسنني هيكل,  )18(
 .63, ص)1990مركز األهرام للرتمجة والنرش, 
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أن احلكومة أخفتها عن الرأي العام اإلرسائييل, حلامية مكانة وسمعة اجليش 
ط بعملية فاشلة  .الذي تورّ

واستعرت اخلالفات داخل حزب ماباي احلاكم بني فريقني خمتلفَني هذه 
مها تشكيل جلنة للنظر يف طلب الفون, يف حني وق: املرة ف الفريق أيّد أحدُ

الثاين بزعامة بن غوريون ضدّ ذلك, ما أفىض إىل استقطاب جديد داخل 
ويف خطوة سياسية مباغتة, استغل ليفي أشكول غياب بن غوريون, . احلزب

أت الفون وكان لقرار أشكول وتربئة الفون . فقررت احلكومة تشكيل جلنة برّ
ه الكبرية يف أثرٌ كبري يف احلزب الذي أصيب برشخ عميق ظهرت ارتدادات

بَني جدا . األعوام التالية م الفون كال من شيمون بريِس وموشيه دايان املقرّ واهتّ
من بن غوريون بالتورط يف الفضيحة, يف وقت أراد فيه بن غوريون إعفاء 

وكانت العالقة بني بن غوريون . اجليش من املساءلة للحفاظ عىل سمعته
ا هليئة األ(ودايان  الذي (وبريِس ) ركان إبان فضيحة الفونالذي كان رئيسً

ا يف وزارة الدفاع آنذاك عالقة زبائنية, إذ كان يرعامها, وكانا ) شغل منصبًا كبريً
يف املقابل, ضاق أشكول ومعه وزيرة اخلارجية غولدا . يدينان له بالوالء املطلق

ا بتدخالت اجليش يف السياسة, وأرادا الدفاع عن احلزب من خالل  مائري ذرعً
وكانت النتيجة هزيمة رئيس الوزراء بن غوريون, الذي ازدادت . تربئة الفون

, 1963عزلته مع األيام, إىل أن اضطُر لالستقالة من رئاسة احلكومة يف عام 
ومل يتوقف األمر عند هذا احلد, إذ استمرت اخلالفات بني . ليخلفه أشكول

ون بريِس إىل املعسكرين, ما دفع بن غوريون ومعه موشيه دايان وشيم
 , وتشكيل حزب جديد أُطلق عليه اسم1965االستقالة من احلزب يف عام 

, لكنه مل يتمكن من منع حزب ماباي من 1965خاضَ انتخابات عام  ,»رايف«
 . تشكيل احلكومة بعد االنتخابات

ورغم انحسار التأثري السيايس لبن غوريون, واصل حزب رايف هجومه 
. تّهامً إياه بالضعف يف الدفاع عن مصالح إرسائيلالعلني عىل ليفي أشكول م

وكان هلذا اهلجوم أثرٌ كبريٌ عىل مكانة أشكول, بخاصة أن اجلمهور اإلرسائييل 
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وأسهم . حرب السويس» أبطال« ينظر إىل بن غوريون ومَن معه بوصفهم
يف إضعاف ثقة اجلمهور اإلرسائييل برئيس احلكومة وحكومته » رايف« موقف

ا خالل األزمة التي سبقت اندالع احلرب, ما زاد وترية املطالبات بضم  معً
د يف اختاذ » رايف« حزب إىل احلكومة, كي يتسنى مساعدة ليفي أشكول املرتدّ

القرار الصحيح وطمأنة اجلمهور اإلرسائييل الذي أظهر جزءٌ منه تشاؤمه من 
 .إمكانية الصمود أمام هجوم عريب حمتمل

ر آخر حدث يف كان له تأثري كبري يف قرار إرسائيل  1965عام  وثمة تطوُّ
) بقيادة مناحيم بيغن(باحلرب والتوسع, فقد اندمج حزب حريوت اليميني 
ا أُطلق عليه اسم , وشارك I19H»غاهال« مع حزب األحرار ليشكّال تكتُّالً جديدً

هذا التكتُّل اجلديد يف االنتخابات وحلّ ثانيًا, ما يعني أنّ مناحيم بيغن بدأ 
باكتساب قبول اجلمهور اإلرسائييل له, بعد أن شيطنه بن غوريون منذ هناية 

وازدادت قوة . األربعينيات وأسهم بشكل كبري يف تكوين صورة سلبية عنه
ير أن  −مثل عزرا وايزمان− حزب حريوت بظهور جيل جديد من الضباط 

التأثري  التوسع ال بدّ منه الستعادة إرسائيل الكرب, وكان هلؤالء الضباط
, فانصاع 1967املطلوب يف ممارسة الضغط عىل ليفي أشكول خالل أزمة عام 

, وهو ما كان يعني أنّ I20Hأشكول يف هناية األمر ملطلبهم بعودة موشيه دايان
ا وحتميا وبالفعل, انضم حزب حريوت إىل تلك . قرار احلرب أصبح وشيكً

ا, وأُسند منصب وزير من دون وزارة   لذيا− لرئيسه مناحيم بيغن احلكومة أيضً

                                                            
)19(  وبعدم التخيلّ عن أيّ أرض احتُلَّت يف طالب احلزب علنًا بحدود إرسائيل الكرب

د عىل أنّ للشعب اليهودي حقا تارخييًا وغري قابل للتنازل عنه يف  ,1967عام  وشدّ
كام بارك احلزب األعامل العدوانية ضد الدول  .)أرض األجداد(أرض إرسائيل 

 .العربية ورأ يف احلرب اللغةَ الوحيدةَ التي يفهمها العرب
 :لتفاصيل, انظُرملزيدٍ من ا )20(

Donald Neff, Warriors at Suez: Eisenhower Takes America into the 
Middle East (New York: Simon and Schuster, 1981). 
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ا للوزراء بعد ذلك بعرشة أعوام , وكان منذ اليوم األول يطالب −أصبح رئيسً
 .واحتالل الضفة الغربية والقدس الرشقية 1948بإكامل مهمة حرب عام 

النارص إغالق مضائق تريان يف عبد وجتدر هنا اإلشارة إىل أنّ قرار مجال
ا 1967مايو  22 ا كبريً يً ل حتدّ ميت الفرتة التي . حلكومة ليفي أشكول شكّ وسُ

وفيها احتار  ,»فرتةَ االنتظار« تلت ذلك القرار وحتى قرار إرسائيل باحلرب
اجلانب اإلرسائييل بشأن طبيعة اخلطوة املقبلة وتوقيتها وحدودها, واشتدّ 
ا, لكنّ رئيس  ضغط اجليش عىل احلكومة لتوافق عىل شنّ حرب عىل مرص فورً

عىل معرفة املوقف األمريكي, فأرسل وزير خارجيته أبا آيبان  احلكومة أرصّ 
د الذي أعطاه جون فوسرت داالس آليبان  للواليات املتحدة لتذكريها بالتعهُّ
دت الواليات املتحدة بموجبه بحرية  قبل ذلك بعقد من الزمان والذي تعهّ

يشري إىل  وكان تقدير الرئيس جونسون أنه ال يوجد ما. املالحة يف مضائق تريان
د جونسون . أنّ مرص ختطط لشنّ هجوم عىل إرسائيل ويف الوقت نفسه, تعهّ

 .بالعمل مع القو البحرية األخر لفتح مضائق تريان أمام املالحة اإلرسائيلية
فَّي حنني, وكانت هذه الزيارة  وكان من الالفت عودة آيبان إىل إرسائيل بخُ

ا مل يتمكن خميِّبة آلمال اجليش اإلرسائييل, الذي  م أداءً ضعيفً رأ أن آيبان قدّ
معه من إقناع األمريكان برضورة شنّ احلرب ضد مرص, كام شكّك اجليش 
ة أيّ التزام أمريكي بتشكيل أسطول دويل لفتح املضائق, فقد كانت  بجديّ
. الواليات املتحدة متورطة حتى أمخص قدميها بحرب فيتنام يف ذلك الوقت

وزراء بكبار ضباط اجليش, احتدّ الضباط وحتدثوا بنربة ويف لقاءٍ مجع رئيس ال
 −وال يُستحسن−حادة معه, ورأوا أن عامل الوقت حاسم, وأنه ال يمكن 

ووصف الكثري من املراقبني . االنتظار ملا يمكن أن تقوم به الدول الكرب
اإلرسائيليني أن ما جر يف ذلك اللقاء يقرتب من التمرد العسكري عىل 

ا أمام اجليشI21Hاحلكومة  ., ألنّ ليفي أشكول كان ضعيفً
                                                            

 :للمزيد, انظُر. حتدث موردخاي بار عون عن هذا التمرد بالتفصيل )21(
Mordechai Bar-On, "The Generals' ‘Revolt’: Civil–Military Relations in 
Israel on the Eve of the Six Day War," Middle Eastern Studies, Vol. 48, 
No. 1 (2012), pp.33-50. 
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ويف خضم هذه احلالة من االرتباك, اقرتح الضباط إرسال مدير املوساد 
اجلنرال مائري أميت يف مهمة رسية إىل واشنطن للوقوف عىل حقيقة املوقف 

وأثناء وجود أميت يف واشنطن . األمريكي يف حال بادرت إرسائيل باهلجوم
نّ حدث انقالب يف امل تها لصالح فكرة شَ وقف األمريكي من القضية برمّ

ز أميت يف حمادثاته تلك عىل البعد االسرتاتيجي ا عىل مرص, وركّ  إرسائيل هجومً
النتشار القوات املرصية يف سيناء, بدالً من احلديث عن اجلوانب القانونية 

ويف حديثه مع وزير الدفاع األمريكي روبرت ماكنامارا, أكد رئيس . للمضائق
ا ضد مرص, وأهنا بحاجة إىل ثالثة أشياء حمددة  املوساد أنّ إرسائيل ستشنّ حربً

ييت عن التدخل, وإعادة تأييد واشنطن يف جملس األمن, وردع السوف: هي
وكان تقدير وكالة االستخبارات األمريكية أنّ . ملء ترسانة السالح اإلرسائييل

 بإمكان اجليش اإلرسائييل االنتصار عىل مرص وفتح املضائق من دون مساعدات
لت قيام إرسائيل بذلك, وبناء عىل ذلك أُعطي الضوء األخرض  خارجية, ففضّ

مة اإلرسائيلية فور عودته من الواليات املتحدة, وأخرب أميت احلكو. للعملية
 .يوليو, أنّ الواليات املتحدة تؤيد رضبة عسكرية لتحطيم مجال عبدالنارص 3يف 

ا للدفاع قبل ذلك بيوم واحد, حاسامً يف  وكان موشيه دايان, الذي أصبح وزيرً
ا  .1967يونيو  5وبالفعل, اندلعت احلرب يف . قراره, وطالب ببدء احلرب فورً

ا عالقة وثيقة, فقد  تتسم العالقة بني العسكر والسياسة يف إرسائيل بأهنّ
ا عاما لصناعة القرار سمحَ للجيش  أوجدت ظروف نشأة الدولة إطارً

مثاالً كالسيكيا عىل تدخل اجليش يف  1967ويعدّ قرار حرب . بالتدخل
امتثال اجليش السياسة, بالرغم من أحقية احلكومة يف اختاذ القرارات ووجوب 

السويس إىل جانبه » أبطال« واحلقّ أن ليفي أشكول, الذي افتقد لوجود. هلا
أثناء األزمة, شعر بضعف شديد, ما جعله عرضة لتأثري اجليش, الذي مارس 
ا للدفاع . ضغوطًا هائلة عليه, إلعادة موشيه دايان إىل احلكومة وتعيينه وزيرً

رّ للتنازل ملوشيه والالفت أن أشكول الذي كان هو نفسه و ا للدفاع, اضطُ زيرً
وهذا . دايان عن ثاين املناصب أمهيةً يف إرسائيل بعد منصب رئيس احلكومة

مؤرش عىل أن العالقة بني املستويني العسكري والسيايس عالقة متشابكة 
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الدولة « أو» الدولة القلعة« ومتداخلة, وختضع لتفسريات متباينة مثل نموذج
ويتمتع اجليش يف إرسائيل بمكانة عالية, . إلخ. .»عب املسلَّحالش« أو» الوظيفية

» بناء األمة اإلرسائيلية« وال تضاهيه يف ذلك مؤسسةٌ أخر, ذلك أنه يتوىل
ا لتعبري بن غوريون, من خالل ما يقوم به من أدوار فاجليش هو الذي . وفقً

لية, ويرسم يضع مفهوم األمن القومي, وحيدد مصادر التهديد احلالية واملستقب
وكام هو معلوم, فإنّ األمن يف إرسائيل حيظى . اخلطط العملية ملواجهة األخطار

ا لإلرسائيليني بشكل عام, لذلك يستمدّ  ل هاجسً بمركزية فريدة, إذ يشكّ
 .اجليش مكانته املركزية من مسؤوليته يف تأمني احلدود ومواجهة األخطار

له إىل أشبه  ما يكون بجامعة ضغط, ارتفعت واحلقّ أن مكانة اجليش وحتوُّ
, فأصبح اجليش قناة رئيسة 1967بعد االنتصار العسكري الساحق يف حرب 

لشغل املناصب العليا عىل الصعيد السيايس, فكثريٌ من رؤساء األركان وكبار 
بل إنّ . الضباط أصبحوا وزراء ورؤساء وزارات يف احلكومات املتعاقبة

إىل حدّ كبري, ألنّ من شأن انضامم الضباط  الضباط أصبحوا حمجا للسياسيني
وبالفعل, بدأ . إىل أيّ فريق سيايس أن يزيد حظوظه يف االنتخابات العامة

وير الباحث . I22Hالعديد من الضباط يف مهنة ثانية بعد التقاعد وهي السياسة
التي سبقت اندالع احلرب, واالنتصار الذي » فرتة االنتظار« موشيه ليساك أن

. , قد شكّال حلظة اختبار للعالقات بني القيادتني السياسية والعسكريةأعقبها
وهنا, يمكن تسجيل مالحظة تارخيية مهمة, وهي أن املستو السيايس يفتقد 
ا, ما يستلزم االستعانة باملستو العسكري لتحديد  للخربة العسكرية أحيانً

ارات, مع أن اخليارات, وهذا يعني أن يصبح العسكر رشكاء يف اختاذ القر
ومع ذلك, فإن العالقة بني . القانون األساس حيدد تبعية اجليش للحكومة

املستويني العسكري والسيايس تتباين من وقت آلخر ومن وضع آلخر, 
ا تكون هناك رضورة لتبني قرارات مصريية, قد تفيض إىل التأثري الكبري  فأحيانً

                                                            
مؤسسة : قربص(اجليش واملجتمع ونظام احلكم يف إرسائيل موشيه ليساك,  )22(

 .77, ص)1983الدراسات الفلسطينية, 
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بيل حرب  يش وقراءته , إذ كان موقف اجل1967للجيش كام حصل قُ
ني يف قرار احلكومة شنّ احلرب فقد جادل كبار . لألحداث مدخلَني مهمَّ

الضباط بأنّ بالدهم تتعرض لتهديد وجودي, وأن فرص إرسائيل بالبقاء 
 .ستكون أفضل يف حال شنّ تلك احلرب

ا وجوديا, كام ادّعت احلكومة  لكن, هل كانت إرسائيل تواجه بالفعل خطرً
يف ذلك الوقت? لإلجابة عىل هذا السؤال, يمكن العودة إىل ترصحيات كبار 
الضباط يف تلك احلقبة, ومن بينهم عزرا وايزمان مساعد رئيس هيئة األركان 
ا يف إمكانية القضاء عىل  أثناء احلرب, إذ يقول إهنم مل يفكروا إطالقً

ا هليئة ومن بينهم كذلك حاييم بارليف, الذي أص. I23Hاإلرسائيليني بح رئيسً
ا خلطر اإلبادة من  األركان بعد إسحق رابني, والذي يؤكد أهنم مل يتعرضوا أبدً

ا باحلسبان1967مرص قبيل حرب  هذه الترصحيات . I24H, ومل يكن ذلك ورادً
ع املنشود ق التوسُّ ع بحجج أمنية كي حتقّ  . تؤكد أنّ إرسائيل كانت تتذرّ

<h†uæ<íéÞçÓÖ]<ì…^fÖ]<h†£]1967< <

, ال بد من 1967هم أعمق لألحداث التي أسهمت يف اندالع حرب لف
التوقف عند التنافس األمريكي السوفييتي عىل مناطق النفوذ يف العامل, ويف 

فقد زادت حدة هذا التنافس عىل نحو . الرشق األوسط عىل وجه التحديد
دول  الفت بعد أن غريّ االحتاد السوفييتي فلسفته, وبدأ بالقبول بالتحالف مع

خمتلفة, برصف النظر عن موقفها من األحزاب الشيوعية الداخلية أو من 
. الفلسفة االشرتاكية, وذلك يف سياق تشكيل جبهة عاملية مناهضة لإلمربيالية

لت املساعدات االقتصادية والعسكرية اآلليةَ  بالنسبة لالحتاد السوفييتي, شكّ
وكان ملوسكو ما أرادت بعد . املناسبة للحصول عىل موطئ قدم يف العامل العريب

ها فرصةً الخرتاق  أنّ ارتفع منسوب التامهي بني واشنطن وتل أبيب, ما منحَ
                                                            

 .1972مارس  29, هآرتس )23(
 .1972أبريل  4, معاريف )24(
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املنطقة, فالقاهرة ودمشق كانتا تشعران بتهديد حقيقي من التحالف األمريكي 
اإلرسائييل, فكان ال مفر من توظيف احلرب الباردة والتنافس بني الرشق 

 . ائيلوالغرب خللق توازن مع إرس
ا باأليديولوجيا, ل مهمةَ مرص أنّ االحتاد السوفييتي مل يكن مدفوعً  وما سهّ
لذلك تسامحَ مع األنظمة التي كانت تقمع األحزاب الشيوعية, فقد تبنّى 
السوفييت اسرتاتيجية جيوبوليتية جديدة بعد وفاة جوزيف ستالني يف عام 

األعوام الواقعة بني  خروتشوف يف , وبشكل خاص يف فرتة حكم نيكيتا1953
, أجر قادة الكرملني 1953فبعد وفاة ستالني يف مارس . 1964و 1956

ا يف وجهة السياسة اخلارجية السوفييتية, وبدأوا يفكرون يف العامل  اجلدد تغيريً
نهم من زيادة التأثري والنفوذ بعد أن اصطدمت  ا للتنافس يمكّ الثالث مرسحً

وشكلت . رب يف أوروبا باملوقف األمريكيجهود ستالني يف اكتساب نفوذ أك
ا هلذا التفكري اجلديد ففي الوقت الذي بدأت فيه . تصفية االستعامر حافزً

الواليات املتحدة وبريطانيا إقامة روابط اقتصادية مع الدول املستقلّة حديثًا, 
 إلبقائها يف املدار الرأساميل, خيشَ االحتاد السوفييتي من تعاظم قوة الربجوازية

الهتا بالغرب بينام كان الوضع . املحلية, والتي ربام ال يمكن إسقاطها بفعل صِ
ا, فقد كان لينني يعتمد عىل الشيوعيني املحليني  خارج االحتاد (يف السابق خمتلفً

ا, إن دعت الرضورة, إلحداث الثورة والتغيري)السوفييتي  , وعىل الفالحني أيضً
لكن األحزاب الشيوعية يف الدول املستقلّة حديثًا كانت ضعيفة, إذ . يف دوهلم

لذلك ارتأت القيادة السوفييتية اجلديدة أنه . افتقدت هذه الدول لطبقة العامل
 قو يمكن االعتامد عىل حركات التحرر الوطني, بعد أن رأت فيها إحد

السوفييتي الكونية يف  , من أجل تعزيز مصالح االحتادI25Hالثورة والتغيري
 .تشكيل جبهة عاملية ملواجهة اإلمربيالية الغربية

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )25(

Galia Golan, The Soviet Union and National Liberation Movements in 
the Third World (Boston, MA: Unwin Hyman, 1988). 
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ويف ضوء هذا التغيري يف التفكري السوفييتي, ارتفعت قيمة مرص 
 فمرص التي تسيطر بشكل كامل عىل قناة السويس. االسرتاتيجية بالنسبة ملوسكو

درك االحتاد وأ. من خالل جبهة عدم االنحياز تعادي اإلمربيالية بشكل معلَن
 السوفييتي أمهية مرص يف الرشق األوسط, كحجر أساس لتشكيل جبهة مناهضة

وبناء عىل ذلك, . ألمريكا, تضم باإلضافة إىل مرص كال من العراق وسوريا
ق االنخراط السوفييتي مع الوقت, واستمر السوفييت بتقديم السالح,  تعمّ

كام بدا أنّ . I26Hة ملرصوإن كان ألغراض دفاعية مع قدرات هجومية حمدود
ومع . االحتاد السوفييتي يقدم احلامية لسوريا بشكل خاص يف جملس األمن

ذلك, كان هناك رصاع عىل السلطة يف االحتاد السوفييتي انتهى بخروج 
ا من قدرة اجلانب العريب عىل شنّ حرب  خروتشوف, الذي مل يكن واثقً

لكن, برصف . نى فكرة معاكسةوكسبها, وحلّ مكانه ليونيد برجينيف, الذي تب
تها من  النظر عن هذه اخلالفات, بقي االحتاد السوفييتي ينظر إىل املنطقة برمّ
منظور احلرب الباردة وموازين القو والتنافس االسرتاتيجي مع الواليات 

 لذلك, استغل االحتاد السوفييتي الرصاعَ العريب اإلرسائييل واخلالفات. املتحدة
 ., لكسب التأثري وزيادة النفوذ لد العديد من الدول العربيةالعربية البينية

 وبشكل عام, كانت االسرتاتيجية السوفييتية قائمة عىل استغالل 
لتعزيز النفوذ يف الرشق األوسط, الذي كان خارج اهتاممات  الفرص,

فقد أدرك السوفييت خطورة . السوفييت يف األربعينيات من القرن الفائت
وا الرشقَ األوسط منطقةَ نفوذ غربية ا ما عدّ . اهليمنة الغربية يف املنطقة, وكثريً

, عانوا طويالً من السياسات األمر ا منلكن السوفييت يف سياق موازٍ  يكية, بدءً

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )26(

Jon D. Glassman, Arms for the Arabs: The Soviet Union and War in the 
Middle East (Baltimore: he Johns Hopkins University Press, 1975), 
p.36. 
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ا بتشكيل حتالفات عسكرية غربية مع دول يف املنطقة I27H»مبدأ ترومان« , مرورً
, إىل أن I28H»مبدأ آيزهناور«هبدف احتواء االحتاد السوفييتي, وليس انتهاء بـ

بمعنى آخر, وجد السوفييت رشقَ . انتقلت احلرب الباردة إىل الرشق األوسط
هم ا واليونان إىل منظمة حلف شامل األطليس فانضمت تركي. أوسط منظامً ضدّ

, وانترشت التحالفات العسكرية الغربية مع دول رشق أوسطية, )النيتو(
يف االنقالب عىل حممد مصدق ) CIA(وتدخلت وكالة املخابرات املركزية 

ب ديمقراطيا( , وأظهرت 1953يف إيران يف عام ) رئيس الوزراء املنتخَ
− يف الرشق األوسط, وبرزت السيطرة األنجلو البحرية األمريكية هيمنتها

من هنا, مل يتبنَّ االحتاد السوفييتي مقاربةً . أمريكية عىل مصادر النفط يف املنطقة
ا عن ذلك بإجياد أرضية مشرتكة مع  إلحداث ثورة شيوعية, واهتمّ عوضً

                                                            
حتت غطاء صيانة » مبدأ ترومان« 1947أعلن الرئيس هاري ترومان يف مارس  )27(

السالم العاملي, وكان ذلك أمام الكونغرس األمريكي ملحاولة نيل موافقته عىل تقديم 
وجاء يف . مليون دوالر 400واليونان بام قيمته عون عسكري وشبه عسكري لرتكيا 

خطاب ترومان ما يفيد بأنّ عىل الواليات املتحدة دعم الشعوب احلرة, التي تقاوم 
اخلضوع لألقليات املسلّحة يف الداخل أو الضغوط من اخلارج, وأهنا إذا ما توانت عن 

تركيا حينئذ  وكانت. ذلك, فسيتعرض سلم العامل ورفاهية الشعب األمريكي للخطر
تتعرض للضغوط السوفييتية بسبب املالحة يف الدردنيل, بينام كانت اليونان ختوض 

ا ا رئيسً بطبيعة احلال, . غامر حرب أهلية يلعب فيها احلزب الشيوعي اليوناين دورً
اقرتن هذا املبدأ بسياسة االحتواء التي مارستها اإلدارة األمريكية بعد احلرب العاملية 

 وقف التغلغل الشيوعي يف أوروبا خاصة, وكسياسة كونية عامة, فجاءالثانية, ل
ا اقتصاديا وعسكريا ). 1947(» مرشوع مارشال« ويمثل حلف األطليس تطبيقً

 .»مبدأ ترومان«أشمل لـ
, وفق خطاب 1957يناير  5يشري هذا املبدأ إىل رسالة وجهها دوايت آيزهناور يف  )28(

ا ملبدأ آيزهناور, فإن . يف الرشق األوسط خاص إىل الكونغرس حول الظرف ووفقً
باستطاعة أيّ دولة أن تطلب الدفاع االقتصادي األمريكي أو املساعدة من القوات 

ا من دولة أخر وكان اهلدف األسايس  .املسلحة األمريكية, يف حال واجهت هتديدً
انيا وفرنسا من مرشوع آيزهناور, تعبئة الفراغ االستعامري الذي نتج عن خروج بريط

وبناء عىل ذلك, كانت اإلدارة األمريكية مستعدة لتقديم العون لألنظمة . من املنطقة
ا من أنظمة عربية أخر مدعومة من االحتاد السوفييتي  .العربية التي تواجه هتديدً
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ا بالنسبة للرئيس املرصي , األنظمة املتأثرة بالسياسات الغربية, وهذا كان جيّدً
 ومتحورت االسرتاتيجية. الذي مل خيفِ رسوره جللب االحتاد السوفييتي إىل املنطقة

السوفييتية حول التالعب باألنظمة العربية قدر اإلمكان وتعبئتهم يف مواقف 
مناهضة للغرب, واستغل االحتاد السوفييتي الدينامية اجلديدة يف القومية 

رب يف الرصاع مع إرسائيل, األمر العربية وكراهيتها للغرب, فأيّد مواقف الع
ل من مهمته يف احلصول عىل موطئ قدم وتأثري يف اإلقليم وانحرص . الذي سهّ

دور االحتاد السوفييتي يف تزويد السالح ومحاية سوريا عىل وجه التحديد, التي 
دفعتها سياساهتا الراديكالية إىل مزيدٍ من التبعية واالعتامدية عىل موسكو, ما 

 .ريةَ التأثري املطلوبأكسب األخ
وهناك جدل كبري يف األدبيات حول دور االحتاد السوفييتي يف اندالع 

ر معلومات . 1967حرب عام  ة أنّ االحتاد السوفييتي مرّ وتذكر مصادر عدّ
تفيد بأنّ إرسائيل  1967النارص يف شهر مايو عبد استخبارية زائفة إىل مجال

وريون أنفسهم يشعرون بقلق متزايد كان الس. جتمع قواهتا هبدف غزو سوريا
  من احتامل قيام إرسائيل بعمل عسكري واسع النطاق, وسبق إلسحق رابني  

د سوريا بأنّ جيشه سيحتلّ  −رئيس هيئة األركان اإلرسائييل آنذاك− أن هدّ
ويروي حممد أنور السادات الذي كان . دمشق ويغريّ النظام السيايس هناك

ا برملانيا  مرصيا أثناء زيارة إىل موسكو, أن السوفييت أخربوه أنّ يرتأس وفدً
النارص يف عبد إرسائيل حتشد قواهتا عىل احلدود السورية, األمر الذي أكده

وشعر املرصيون بخطورة تدهور اجلبهة السورية . I29Hخطاب ألقاه بعد احلرب
 اإلرسائيلية, فقد كانت مرص مرتبطة بمعاهدة دفاع مشرتك مع سوريا, لذلك

ا من قواته إىل سيناء, ليس عبد جلأ النارص إىل مناورة أرسل بموجبها جزءً
للهجوم عىل إرسائيل, وإنام لردعها وإحراز نرص سيايس من دون الذهاب إىل 

غري أن إرسائيل املتأهبة ما كانت لتمنحه ذلك اخليار, وما كان هلا أن . احلرب
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )29(
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Palestine Studies, Vol. 21, No. 4 (1992), p.8. 
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ت تلك املناورة التي وفّرت هلا الذريعة التي وما زال اجلدل . طاملا انتظرهتا تفوّ
ا حتى اليوم حول هذا اللغز, فهناك من يشري إىل أن االحتاد السوفييتي  حمتدمً
ا للواليات املتحدة يف احلرب الباردة, خيش  الذي كان ينظر إىل إرسائيل حليفً

ر إرسائيل أسلحة نووية ستصعّب مهمته يف املستقبل لذلك, مجع . أن تطوّ
ع االحتاد السوفييت ي معلومات استخبارية عن مفاعل ديمونا اإلرسائييل, وشجّ

ويف اجلهة املقابلة, هناك ما . I30Hاحلربَ هبدف تدمري اخليار النووي اإلرسائييل
 .يفيد بأنّ االحتاد السوفييتي طلب من مرص بأالّ تكون البادئة باحلرب

ته من  بدورها, كانت الواليات املتحدة تنظر إىل الرشق األوسط برمّ
منظور اسرتاتيجي أوسع من الرصاع العريب اإلرسائييل, فاحلرب الباردة وما 
استلزمته من رصاع وتنافس بني الرشق والغرب, كانت املنظورَ العام الذي 
ت جممل التطورات التي أفضت إىل  قرأت الواليات املتحدة من خالله وفرسّ

يموا بمعنى أن صنّاع القرار يف. 1967يونيو  5اندالع احلرب يف  قِ  واشنطن مل يُ
ا ملصالح الالعبني اإلقليميني بمعزلٍ عن مصالح بالدهم الكونية,  ا كبريً وزنً

ها ل الرشقُ األوسط أحدَ  .التي شكّ
كانت هناك أربع مصالح حيوية للواليات املتحدة يف الرشق األوسط 
ا احتواء االحتاد السوفييتي ومنع انتش هلُ ار وشامل إفريقيا يف تلك الفرتة; أوّ

هها » مبدأ آيزهناور« فجاء. الشيوعية يف الرشق األوسط عىل شكل رسالة وجّ
, بغية سدّ الفراغ الناجم 1957الرئيس آيزهناور إىل الكونغرس يف شهر يناير 

عن انسحاب بريطانيا من السويس, وفيها طلب الرئيس من الكونغرس 
دة من الشيوعية أو من أنظمة ا ملساعدة الدول املهدَّ أخر مدعومة من  تفويضً

وكان اهلدف الرئيس هلذا املبدأ هو منع االحتاد السوفييتي من . الشيوعية الدولية
وجاء مبدأ آيزهناور يف تناغم كامل مع . نرش الشيوعية يف الرشق األوسط

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل عن هذه املسألة, انظُر )30(

Isabella Ginor and Gideon Remez, The Spymaster, the Communist, and 
Foxbats over Dimona: The USSR's Motive for Instigating the Six-Day 
War«», Israel Studies, Vol. 11, No.2 (2006), pp.88-130. 
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ا يف  اسرتاتيجية االحتواء التي صاغها جورج كينان, والتي كانت سببًا مبارشً
ويمثل النفطُ املصلحةَ احليوية الثانية . فيتنامدخول الواليات املتحدة حربَ 

للواليات املتحدة, إذ اتّبعت واشنطن سياسةً تضمن تدفُّق النفط من منطقة 
وال يمكن فهم . حتتوي عىل ثلثَي االحتياطات النفطية يف العامل يف ذلك الوقت

ل منذ أن التقى  العالقات السعودية األمريكية من دون النفط, الذي شكّ
, الركيزةَ لعالقةٍ 1945العزيز يف عام عبد يس األمريكي روزفلت امللكَ الرئ

أما املصلحةَ احليوية الثالثة فهي . I31Hاسرتاتيجية ما زالت قائمة حتى اليوم
محاية األنظمة العربية املحافِظة واملوالية للغرب, وهي أنظمة كانت تر يف 

تدعي احلدّ من الراديكالية وهذا بدوره يس. األنظمة الثورية مصدرَ هتديدٍ هلا
ا, كان االلتزام بأمن إرسائيل وبقائها . العربية املتحالفة مع موسكو وأخريً

 .مصلحة حيوية للواليات املتحدة, تكاد تكون ثابتة, ال تتبدل وال تتغري
ولتحقيق هذه األهداف األربعة, كان هناك رضورة لوضع اسرتاتيجية 

ا, مل يكن ه. أمريكية متامسكة  ناك تناقض بني حتقيق املصالح الثالث األوىل,طبعً
تكمن يف التوفيق بني حتقيق تلك املصالح من جانب, والتزام  لكنّ املشكلة

لَ وضعُ اسرتاتيجية. الواليات املتحدة بأمن إرسائيل وبقائها من جانب آخر  وشكّ
ا لصنّاع الق ا كبريً ا مستمرا وحتديً رار يف تُوفّق بني هذه املصالح األربع صداعً

سادَ رأيٌ خالل النقاش بني النخب األمريكية, بأنّ إرسائيل حليفٌ و. واشنطن
لكن يف . قويّ يمكن االعتامد عليه يف سياق املواجهة مع االحتاد السوفييتي

الوقت نفسه, كان للتعاطف والدعم األمريكيني إلرسائيل أثرٌ سلبي, إذ دفع 
وفهم األمريكان ذلك . د السوفييتياألنظمةَ العربية الكبرية إىل حضن االحتا

ا, لكنّ مستلزمات السياسة الداخلية يف الواليات املتحدة لعبت الدور  جيدً
ومع ذلك, كان آيزهناور ووزير خارجيته . األبرز إلبقاء العالقات مع إرسائيل

                                                            
 :للمزيد عن نشأة العالقات السعودية األمريكية, انظُر )31(

Parker T. Hart, Saudi Arabia and the United States: Birth of a Security 
Partnership (The United States of America: Indiana University Press, 
1998). 
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ا يف إجياد اسرتاتيجية  ان إرسائيل عبئًا عىل أمريكا وعائقً دّ عُ جون فوسرت داالس يَ
لذلك, مارست إدارة آيزهناور ضغطًا عىل . الحتواء االحتاد السوفييتيناجعة 

ط إلجياد تسوية بني العرب وإرسائيل, لضامن صياغة  إرسائيل, وحاولت التوسُّ
ورغم أنّ . سياسة خارجية ختدم أغراض الواليات املتحدة يف احلرب الباردة

لة السويس, إالّ إدارة آيزهناور نجحت يف جلم مجاح التوسع اإلرسائييل يف مح
ّ الرصاع إىل مصاحلة تارخيية  .أهنا مل تفلح يف دفع طريفَ

ا للواليات املتحدة عالمةً فارقة, إذ  ل انتخاب جون كيندي رئيسً شكّ
ا ما إزاء العرب وإرسائيل, وحاول التوفيق بني إقامة  اتّبع سياسة متوازنة نوعً

» الغذاء مقابل السالم« النارص من خالل برنامجعبد عالقات إجيابية مع مجال
فقد كان من شأن . واحلفاظ يف الوقت نفسه عىل عالقات جيدة مع إرسائيل

التسوية بني العرب وإرسائيل أن ختدم مصالح أمريكا يف احتواء االحتاد 
, رأ . السوفييتي وعىل العكس من آيزهناور, الذي رأ يف إرسائيل عبئًا ثقيالً

د بعدم تزويدها , وبI32Hكيندي فيها قوةً إجيابية لغ تقديره هلا حدَّ كرسْ التعهُّ
, مع أهنا )مثل صواريخ اهلوك(بالسالح, فقد وافق عىل بيعها أسلحة دفاعية 

ومثّل غيابُ كيندي عن املرسح السيايس إثر اغتياله . I33Hكانت متفوقة عسكريا
ظهر  الدراميّ انعطافةً يف السياسة اخلارجية األمريكية جتاه إرسائيل, وهو ما

بوضوح من خالل تعاطف الرئيس جونسون الزائد مع إرسائيل, وقراره 
تزودهيا بأسلحة هجومية للمرة األوىل, وفتح خطوط مع األنظمة العربية 
ن حالة من التدهور التدرجيي يف العالقات  املحافِظة عىل حساب مرص, ما دشّ

النارص جلبهة حترير عبد وتفاقم هذا الوضع عىل إثر سامح. النارصعبد مع مجال
                                                            

 :يل, انظُرملزيدٍ من التفاص )32(
Mordechai Gazit, President Kennedy’s Policy toward the Arab States 
and Israel (Tel Aviv University: Shiloah Center for Middle East and 
African Studies, 1983). 

 ربطَ كيندي بني تزويد إرسائيل بالسالح وموافقتها عىل تفتيش مفاعل ديمونا النووي, )33(
ت بعد اغتياله  .113انظُر, ستيفن شبيغل, مصدر سابق, ص. لكن األمور تغريّ
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, ما أعاد لذاكرة جونسون 1966فيتنام بفتح مكتب هلا يف القاهرة يف عام 
النارص بالصني الشيوعية قبيل حرب السويس, األمر الذي أثار عبد اعرتافَ 

 .I34Hحفيظة وزير اخلارجية األمريكي آنذاك جون فوسرت داالس
ويشري آيف شليم يف كتابه عن احلرب والسالم, إىل اندالع خالف داخل 
النخب احلاكمة يف واشنطن يف الستينيات, حول االسرتاتيجية األفضل التي 

فكان هناك فريق . يتعني عىل الواليات املتحدة اتباعها إزاء الرشق األوسط
شجيع التوصل إىل ير أنّ الطريقة املثىل هي اتباع سياسة متوازنة, تقوم عىل ت

ز مصالح  تسوية بني العرب وإرسائيل, ألنّ من شأن ذلك بحسبهم أن يعزّ
فاستمرار الرصاع بني العرب . احتواء االحتاد السوفييتي عىلواشنطن ويساعد 

وإرسائيل سيدفع الدول العربية الكبرية إىل التقارب مع االحتاد السوفييتي, 
ودعا أصحاب هذه الرأي . مع واشنطنوسيُضعف األنظمةَ العربية املتحالفة 

يف املقابل, كان الفريق اآلخر . أن تتبنى الواليات املتحدة مقاربة متوازنة ونزهية
ير أن إرسائيل هي األفضل واألقو واألوثق, وأهنا حليف يمكن االعتامد 

ل إرسائيل . عليه يف مواجهة السوفييت, عىل عكس العرب هبذا املعنى, تشكّ
ا أو كنزً  ا اسرتاتيجيا ال يمكن االستغناء عنه, وليست عبئًا عىل الواليات ذخرً

وما يرتتب عىل ذلك » إرسائيل أوالً « ودعا هذا الفريق إىل تبني مقاربة. املتحدة
النقاشَ  1967وقد حسمَ انتصارُ إرسائيل يف حرب عام . I35Hمن دعم هلا

قِها وبالتايل دعمها ع ,»إرسائيل أوالً « األمريكي لصالح فكرة سكريا لضامن تفوُّ
 .النوعيّ عىل العرب

كان موقف الرئيس جونسون من إرسائيل الفتًا, فقد كان أكثر الرؤساء 
يف تاريخ الواليات املتحدة ارتباطًا عاطفيا هبا, وكان أول رئيس أمريكي 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )34(

William J. Burns, Economic Aid and American Policy Toward Egypt, 
1955–1981 (Albany: State University of New York Press, 1985), p.167. 

 :التفاصيل, انظُرملزيدٍ من  )35(
Avi Shlaim, War and Peace in the Middle East: A Concise History 
(London and New York: Penguin Books, 1995). 



176  

دها بأسلحة هجومية   ).الدبابات(يستقبل رئيس حكومة إرسائيل, وأول مَن زوّ
اتسم بالغموض, فهو  1967من األزمة التي اندلعت يف شهر مايو لكنّ موقفه 

مل يشجع إرسائيل يف البداية عىل شنّ حرب لفتح املضائق, واقرتح احلصول 
وعىل الرغم من التعاطف الشديد الذي أبداه . عىل مزيدٍ من الوقت حللّ املسألة

فهمه ضمن  جونسون جتاه املوقف اإلرسائييل, إالّ أن موقفه من األزمة يمكن
فلم يكن . سياقٍ أوسع, هو االنخراط األمريكي املتزايد يف مستقنع فيتنام
واحلقّ أن . الرأي العام األمريكي مستعدا لتورط أمريكي آخر لفتح املضائق

فيتنام هي التي خلقت اإلطار العام الذي من خالله قام الرئيس جونسون 
ا سادَ يف واشنطن بأنّ إرسائيل لكنّ انطباعً . بتمحيص األمور وحتديد خياراته

فعندما زار وزير خارجية إرسائيل . قد تستخدم األزمة ذريعةً للحرب والتوسع
 −وزير اخلارجية األمريكي− مايو, التقى دين راسك  26أبا آيبان واشنطن يف 

النارص سيهاجم عبد وأخربه أنّ هناك معلومات استخبارية تفيد بأنّ مجال
سك بالقول أنْ ال دليل عىل ذلك, وإنّ إرسائيل تبحث إرسائيل, فردّ عليه را

ا . عن ذريعة لشنّ احلرب, وإنّ إقدامها عىل هذه اخلطوة سيمثّل خطأ فادحً
وبالفعل, كان لد الواليات املتحدة معلومات استخبارية تفيد بأنّ االحتاد 

ء ويف تلك األثنا. النارص عىل عدم شنّ هجوم عىل إرسائيلعبد السوفييتي حثَّ 
كان الرئيس جونسون ال خيفي تعاطفه مع إرسائيل, لكنه مل يكن من دون قيود 

 . داخلية دفعته إىل التحفُّظ
وحاول الرئيس جونسون يف لقائه مع أبا آيبان إقناع إرسائيل بالعدول 
عن فكرة اهلجوم عىل مرص, وأخربه أهنا ستكون وحيدة إن قامت بذلك, 

ث عن تشكيل قوة بحرية لفتح  املضائق, لكن هذه الفكرة مل تكن مقنعة وحتدّ
وبعد أن انتهى اللقاء التفت جونسون إىل مساعديه قائالً . بالنسبة لإلرسائيليني

ا عىل مرص وبعد إخفاق أبا آيبان يف . I36Hإنه فشل, وإن إرسائيل ستشنّ هجومً
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )36(
William Quandt, Decade of Decision: American Policy toward the 
Arab-Israeli Conflict, 1967-1976 (USA: Berkeley: University of 
California Press, 1977), p.54. 
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جولته يف واشنطن استنتج موشيه دايان أنّ الواليات املتحدة لن تقوم بمهمة 
كت إلرسائيل نفسهافتح  وبعد زيارة الحقة قام هبا . املضائق, وأن املهمة ترُ

رئيس املوساد اإلرسائييل مائري أميت إىل الواليات املتحدة, حصلت إرسائيل 
ا سياسيا جمانياعبد عىل الضوء األخرض لتحجيم . النارص وعدم منحه انتصارً

, إالّ أن األهم هو  وبرصف النظر عن حقيقة موقف الرئيس جونسون حينئذٍ
االستنتاج اإلرسائييل أنّ الواليات املتحدة لن تعارض رضبة عسكرية حاسمة, 
رّ الواليات املتحدة إىل حربٍ يف الوقت الذي كانت متورطة فيه  َ عىل أالّ جتُ

وختتلف هذه القراءة عن القراءة املرصية التي تفيد بأنّ . بحرب يف فيتنام
. إرسائيل لتوجيه رضبة لقو القومية العربيةالواليات املتحدة تواطأت مع 

فقد مارست الواليات املتحدة ضغطًا عىل مرص لئالّ تكون بادئة باحلرب, وهو 
ا أن مرص لن تبدأ احلرب, لكن أمريكا مل عبد ما أعلن عنه مجال النارص مؤكدً

د إرسائييل بعدم البدء باحلرب ا ملصادر مرصية, فقد . حتصل عىل تعهُّ ووفقً
 .I37Hواشنطن التضليل مارست

¤]{³^{í< <

حب السوداء يف سامء املنطقة يف شهر مايو  , وبدا 1967تلبّدت السٌّ
ا أن األزمة تنذر بحرب ادّعت مجيع األطراف التي شاركت هبا أهنا ال  واضحً

قت فيها إرسائيل . تبحث عنها لكن احلرب اندلعت يف هناية املطاف وحقّ
ا, بينام  ا سهالً وكبريً فقدت مرص شبهَ جزيرة سيناء كاملة, وأضاعت انتصارً

  .سوريا اجلوالن, وخرس األردنُّ الضفةَ الغربية والقدس الرشقية
اخلالصة الرئيسة لتلك األحداث أنّ احلرب مل تشتعل بالصدفة, ومل 
تأتِ كذلك فقط نتيجةً لتدهور األوضاع عىل اجلبهات املختلفة, بل جاءت يف 

. عىل حساب العرب, بخاصة يف فلسطني سياق خطط إرسائيلية للتوسع
يف كتابه املوسوعيّ ) أحد املؤرخني اجلدد يف إرسائيل(ويكشف توم سيغيف 

ا إىل الوثائق اإلرسائيلية واملقابالت الشخصية مع 1967عن حرب  , مستندً
                                                            

 ).1974مكتبة مدبويل, : القاهرة( 67 شاهد عىل حربصالح الدين احلديدي,  )37(
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صناّع القرار وحمارض اجتامعات احلكومة اإلرسائيلية, أنّ الرواية اإلرسائيلية 
مت احلرب عىل أهنا رضبة استباقية غريُ صحيحةالرسمية التي ق فبينام . I38Hدّ

 حاولت إرسائيل إهيام العامل بأنّ الذهاب إىل احلرب كان بسبب ما قام به مجال
النارص, باإلضافة إىل تدهور األوضاع األمنية عىل اجلبهة السورية, وألنّه عبد

اش الداخيل لد ال خيار أمام إرسائيل سو البدء بحرب استباقية, كان النق
 صنّاع القرار يف إرسائيل منصبا عىل وضع خطط واسرتاتيجيات هجومية هبدف

وتنسجم هذه اخلالصة مع الترصحيات املستمرة للقادة اإلرسائيليني, . التوسع
وعدم  1949والتي تعربّ عن عدم رضاهم عن حدود اتفاقيات اهلدنة لعام 

يف  −»معاريف« حترير صحيفةرئيس −إذ يكشف موشيه زاك . اقتناعهم هبا
إحد مقاالته, أنّ بن غوريون طلب من اجليش اإلرسائييل التحضري الحتالل 

, ثم أعاد طرح 1951اهللا يف يوليو عبد الضفة الغربية بعد اغتيال امللك
ا تقسيم األردن بني إرسائيل والعراق1956املوضوع يف عام  ويف . I39H, مقرتحً

ئيس هيئة األركان اإلرسائيلية آنذاك, أنّ أعلن إسحق رابني, ر 1963عام 
ما يستلزم احتالل (احلدود املثالية واآلمنة لدولة إرسائيل هي هنر األردن 

, وهنر الليطاين جنوب )ما يعني احتالل سيناء(, وقناة السويس )الضفة الغربية
ا ممكنًا فقط من خالل . لبنان وكان رابني ير أن تعديل احلدود سيكون أمرً

ومل تغب هذه الرؤية عن بال اإلرسائيليني بشكل عام, فقد حتدث . احلرب
لذلك, كانت  .»ترتيبات مؤقتة« موشيه دايان عن حدود اهلدنة بوصفها

اسرتاتيجية التوسع قائمة عىل افتعال احتكاكات عسكرية واستغالهلا لتغيري 
عىل األقل من % 80أنّ  1976واعرتف موشيه دايان يف عام . احلدود بالتدريج

ممت لدفع  االشتباكات مع سوريا كانت بسبب استفزازات إرسائيلية صُ
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )38(
Tom Segev, 1967: Israel, the War, and the Year That Transformed the 
Middle East (New York: Metropolitan Books, 2006). 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )39(
Moshe Zak, "Israel and Jordan: Strategically bound. Moshe Zak", Israel 
Affairs, Vol. 13, No.1 (1996), pp.39-60. 
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باك عسكري مع سوريا حدث اشت 1967ويف أبريل . السوريني إىل املواجهة
استغلّه إسحق رابني وطلب تدخل سالح اجلو, ما أسفر عن مواجهة جوية 

سوفييتية » ميغ« دامية, أسقطت فيها إرسائيل ستَّ طائرات سورية من نوع
التي تستخدم فيها  1948وكانت هذه املرة األوىل منذ هناية حرب . الصنع

 وما. ة قوية للنظام السوريإرسائيل سالح اجلو هبذه الطريقة, ما وجه رضب
التي سبقت احلرب وامتدت ثالثةَ أسابيع, إالّ تكتيك إرسائييلّ » فرتة االنتظار«

ا لتعبري شارون, » الفرصة الذهبية« لكسب الرأي العام العاملي, ثم استثامر وفقً
وخالل فرتة االنتظار تلك, . لالنقضاض عىل العرب واالستيالء عىل أرضهم

 3دّ للحصول عىل ضوء أمريكي أخرض, وهو ما حصل يف عملت إرسائيل بك
د املرسح لبدء احلرب بعد ذلك بيومني1967يونيو   7:45ففي الساعة . , ما مهّ

ه رضبةً لسالح اجلو  5من صباح يوم  يونيو كانت الطائرات اإلرسائيلية توجّ
رته عن بكرة أبيه, منهيةً احلرب فعليا يف ستّ   .أيام ةاملرصي دمّ

لك احلرب أثر كبري يف السياسة العربية, ووصفها فؤاد عجمي وكان لت
دت لصعود تيارات اإلسالم السيايس » واترلو« عىل أهنا القومية العربية, إذ مهّ

النارص, وكانت بمثابة رضبة عبد بعد إفالس احلركة القومية بقيادة مجال
كام . نفسهالنارص عبد كام وصفها» األيديولوجيا العلامنية التقدمية«قاصمة لـ

أدّت احلرب إىل تغري موازين القو العربية, إذ مل تعد مرص يف موقع املهيمن يف 
الساحة العربية, وكان عليها التصالح مع خصومها العرب, والقبول بمبدأ 
الرشاكة يف إدارة النظام العريب, بخاصة مع السعودية, التي حتولت إىل قوة 

بناء جيشها من دون مساعدات سخيّة  مالية مهمة, وما كان للقاهرة أن تعيد
كام أنّ احلرب أفضت إىل صعود احلركة الوطنية الفلسطينية, التي . من الرياض

, 1974استطاعت أن تنتزع ورقة التمثيل من األردن يف مؤمتر الرباط يف عام 
وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية املمثلَ الرشعي والوحيد للشعب 

استقالالً يف التعامل مع األنظمة العربية التي  الفلسطيني, وأصبحت أكثر
 .أفقدهتا احلرب املصداقية والشعبية
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دت احلرب لصعود التيار الديني الوطني يف إرسائيل,  ويف املقابل, مهّ
, بصورة جعلت ا دينيا للصهيونية ازدادت قوةً  فاجلامعة املتدينة التي أعطت سياقً

 ة من دون االئتالف مع حزب املفدالحزبَ العمل غريَ قادر عىل تشكيل حكوم
هيتمّ قبل تلك احلرب بمسائل » املفدال« ومل يكن). احلزب الديني الوطني(

السياسة اخلارجية والدفاع, لكن األمر اختلف بعدها, ال سيام مع ظهور جيل 
ووقف احلزب . الشباب يف احلزب, الذي أعىل من قيمة استيطان الضفة الغربية

أمام أيّ حماولة إرسائيلية للتوصل إىل اتفاق مع األردن,  بعد ذلك حجرَ عثرة
ع حركةً استيطانية اسمها قامت باالستيطان يف قلب » غوش إيمونيم« وشجّ

الضفة الغربية هبدف منع احلكومات املتعاقبة من التنازل عن الضفة الغربية 
د االنقالبُ الكبري الذي . حتى يف إطار معاهدة سالم مع األردن وقد مهّ

أحدثته احلرب يف املجتمع اإلرسائييل, الطريقَ لليمني إلحكام قبضته عىل 
وير الكثري من . السياسة اخلارجية, وبالتايل التحكم يف العالقة مع العرب

املراقبني أنّ تدهور عملية السالم يف الوقت الراهن هو نتيجةٌ حتميّة النزياح 
 ).املسألة يف الفصل األخري املزيد عن هذه(املجتمع اإلرسائييل إىل اليمني 

ا يف التفكري العريب بخصوص ا كبريً  املثري يف األمر أنّ احلرب أحدثت تغريً
فكان  .»األرض مقابل السالم« العالقة مع إرسائيل, ال سيام مع بروز معادلة
خوض معركة استنزاف, أو شنّ : أمام مرص خياران الستعادة كرامة اجليش

ر لعملية سياسية النارص عبد وبينام اختار. عملية عسكرية حمدودة ضمن تصوُّ
ا حمدودة, وإطالقَ عملية  حربَ االستنزاف مع إرسائيل, اختار السادات حربً

ا, وكان الوض. سياسية بعد ذلك كام سيبني الفصل القادم ع السوري خمتلفً
فرغم أن القيادة السورية أدركت أن موازين القو ال تسمح هلا بمجاراة 
إرسائيل عسكريا, إالّ أهنا تبنّت املوقفَ املتشدد ألسباب داخلية وأيديولوجية, 
دهم اآلن من هضبة اجلوالن املحتلّة . حتى مع معرفة السوريني أنّ إرسائيل هتدّ

ا, وتعلّم من نكسة يونيو أن يتنازل أما األردن, فقد أسقط ا خليار العسكري متامً
وبرز تفكريٌ يف األردن . عن خيار احلرب ضد إرسائيل مرةً واحدة وإىل األبد
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يفيد بأنّ التفاوض والصلح مع إرسائيل يمثّالن الفرصة األمثل الستعادة 
لواليات فقد أصبحت إرسائيل املتفوقة عسكريا واملتحالفة مع ا. الضفة الغربية

 .املتحدة قوةً اعتقد األردن أنه ال يمكن هزيمتها عسكريا
الالفت يف األمر أنه كانت هناك فرصة للسالم بعد احلرب, لكن 

ملاذا أخفقت إرسائيل يف استغالل انتصارها العسكري : السؤال املهم هو
ا نحو عملية سالم تستند إىل معادلة يً  ,»األرض مقابل السالم« والتقدم جدّ

لت حرب النكسة 1973األمر الذي كان سيجنّبها حرب أكتوبر  ? فقد حوّ
م فرصة مبادلة األرض بالسالم, وهو  الرصاعَ من رصاعٍ صفريّ إىل رصاعٍ قدّ
تته إرسائيل, ذلك أن حكومة غولدا مائري تشبّثت باألرض,  األمر الذي فوّ

اجلديد,  وساعدها يف ذلك املوقفُ األمريكي. ورفضت كل املساعي السلمية
فعىل العكس من مقاربة الرئيس آيزهناور الذي أرصّ عىل انسحاب إرسائيل 

, طالب الرئيس 1956الكامل من سيناء وقطاع غزة بعد أن احتلّتهام يف عام 
جونسون أن يكون االنسحاب يف سياق التوصل إىل معاهدات سالم, وهو ما 

سببًا الندالع , وكان ذلك 1967مل حيصل يف السنوات التي أعقبت حرب 
  .1973حرب أكتوبر 
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, 1973تعود جذور احلرب العربية اإلرسائيلية الرابعة, حرب أكتوبر 
, وما تركته 1967إىل هزيمة اجليوش العربية قبل ذلك بأعوام, يف حرب يونيو 

ّ الرصاع فمن جانب, شعرت األنظمة العربية باخلزي . من أثر عميق يف طريفَ
ية عىل أيدي القوات اإلرسائيلية, ومن جانب والعار بعد أن  نيت هبزيمة مدوّ مُ

ر« آخر, شعرت إرسائيل بالزهو, واعتقد قادهتا أنّ جيشهم قهَ  األمر الذي ,»ال يُ
ا من  سالكةً الطريق  دعبّ  الندالع حرب رابعة, استعاد معها العرب جزءً

 . كرامتهم املهدورة
وهكذا, كانت حرب أكتوبر رضورة عربية, إذ استعاد اجليش املرصي 

ا مع إرسائيل, ما جعل السالم ممكنًا واستغلّ الرئيس . هيبته, وأحدث توازنً
ن مقاربة جديدة, عنواهنا التفاوض  املرصي حممد أنور السادات احلربَ ليدشّ

ا فام كان ممكنًا له أن يغريّ املقا. مع إرسائيل من موقع القوة ربة ويربم سالمً
ا, لوال إنجازات اجليش املرصي يف العبور وحتطيم خط بارليف وإحلاق  منفردً

ه املرصيون هزيمة باجليش اإلرسائييل فاملرصيون حيتفلون حتى اليوم . ما يعدُّ
 . بذكر العبور سنويا

كانت معنويات إرسائيل مرتفعة قبل اندالع تلك احلرب, فقد اعتقد 
وأن العرب اقتنعوا أن هزيمة  ,»اجلدار احلديدي« نوا من تشييدقادهتا أهنم متكّ 
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وكان وزير الدفاع اإلرسائييل موشيه دايان يقول إنه ينتظر . إرسائيل غري ممكنة
ا من أنّ هزيمةً  اتصاالً هاتفيا من اجلانب العريب للتفاوض مع إرسائيل, منطلقً

دة املتاحة أمامهم هي مؤملة حلقت بالعرب جعلتهم يدركون أن الطريق الوحي
هُ أنّ العرب ما . االعرتاف بإرسائيل والتفاوض معها ولكن موشيه دايان فاتَ

كانوا ليقبلوا أن ينخرطوا يف مفاوضات مع إرسائيل بعد اهلزيمة, وأن استعادة 
كرامتهم كانت رشطًا رضوريا للتفاوض, فمن دون تعديل موازين القو عن 

. أن تدخل مرص أو سوريا مفاوضات مع إرسائيلطريق احلرب, مل يكن ممكنًا 
ا, إذ اجتمع قادهتم يف مؤمتر  وأمام هذا الزهو اإلرسائييل, كان ردّ العرب رسيعً

قد يف اخلرطوم يف هناية أغسطس  ال  :»الالءات الثالث« , وتبنّوا1967قمة عُ
ومل يكتفِ الرئيس املرصي . لالعرتاف بإرسائيل, وال للتفاوض, وال للسالم

ا عن رفض هب ذه الالءات, بل جتاوز ذلك إىل شنّ حرب االستنزاف, تعبريً
 . العرب التعايُشَ مع نتائج احلرب

وعىل الطرف اآلخر, أصيبت سياسة إرسائيل اخلارجية بالشلل, بخاصة 
بعد أن تولّت غولدا مائري رئاسة احلكومة وتبنّت سياسة أسهمت بشكل مبارش 

ع حرب كان من املمكن جتنُّبها, لوال اعتبارات باجلمود السيايس, وبالتايل اندال
السياسة الداخلية اإلرسائيلية, وتقديم غولدا مائري احلفاظَ عىل الوحدة 
الداخلية حلزهبا أوالً ثم لالئتالف احلكومي عىل قبول مبادرات السالم التي 

 .طُرحت حينها
تَت مجيع الفرص املتاحة لل توصل إىل واحلقّ أنّ احلكومة اإلرسائيلية فوّ

تفامهات مع العرب, فقد حاول الرئيس املرصي حممد أنور السادات التفاهم 
معها بشأن فتح قناة السويس, وإفساح املجال للجانب املرصي إلصالح القناة 
وفتحها أمام املالحة اإلرسائيلية, إالّ أن تعنُّتها أقنع السادات بأنّه ال يمكن 

فاوض والسالم إالّ بعد أن يشنّ العرب إلرسائيل أن تتقدم نحو التفاهم والت
ا عليها فكام تشري املصادر اإلرسائيلية, أسهمت السياسة اإلرسائيلية يف . حربً

ل حالة من االستعصاء السيايس دفعت العربَ إىل اختاذ قرار احلرب, فقد  تشكُّ
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اكتفت إرسائيل بالدعوة إىل مفاوضات مبارشة من دون رشوط مسبقة, مقدمةً 
يريد السالم, واستفادت من رفض العرب هلذا العرض, لكنّ  نفسها كمن

واقع األمر يكشف أنّ شلالً أصاب صناعة القرار يف احلكومة اإلرسائيلية, 
استفادت منه القو التي سعت إلقامة املستوطنات يف مجيع أنحاء الضفة 

يف ذلك الوقت, مل تتفق أطراف احلكومة عىل مستقبل األرايض . I1Hالغربية
حتلة, ما دفع رئيس الوزراء ليفي أشكول, وبعده غولدا مائري, إىل االنحياز امل

 .لعدم اختاذ أيّ قرار سو االستمرار بسياسة األمر الواقع
, والتصورات 1967سيناقش هذا الفصل التطورات التي تلت حرب 

املتباينة لطريف النزاع, وفشل كل املحاوالت إلجياد تسوية ولو مرحلية لتجنُّب 
كام سنسلّط الضوءَ عىل دور القو العظمى, بخاصة الواليات . ار احلربخي

املتحدة التي ناورت يف املنطقة إلخراج مرص من الفلك السوفييتي, وإهناء 
ويف اجلزء األخري من الفصل . التأثري والنفوذ السوفييتيني يف الرشق األوسط

املفاجأة التي أقدم سنستعرض التسويات املؤقتة التي تلت احلرب, وصوالً إىل 
عليها السادات واملتمثلة بزيارته إىل إرسائيل, األمر الذي أوجد الظروف 

 .1979املناسبة لتوقيع اتفاقية السالم بني مرص وإرسائيل يف مارس 
<íμˆâ<‚Ãe<íée†ÃÖ]<í‰^éŠÖ]1967< <

ا مرص, تقبُّل اهلزيمة يف حرب   ,1967مل يكن سهالً عىل العرب, وحتديدً
ى العرب هزيمة رسيعة وحاسمة, وكان  ومل يتوقّع حتى أكثر املتشائمني أن يتلقّ
ل جهةٌ ما مسؤوليةَ ما حلّ باجليوش العربية املشاركة يف احلرب . ال بد أن تتحمّ

لَه مسؤولية اهلزيمة واستقالتَه من عبد وعليه, أعلن الرئيس مجال النارص حتمُّ
ي الذي أع. منصبه  :1967يونيو  9النارص يف عبد لنهوجاء يف خطاب التنحّ

ا أن « ا أريدكم مجيعً ل املسؤولية كلها, ولقد اختذتُ قرارً إنني عىل استعداد لتحمُّ
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )1(
Michael Brecher, Decisions in Israel’s Foreign Policy (London: Oxford 
University Press, 1974), p. 444. 
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ا وهنائيا عن أيّ منصب رسمي .. تساعدوين عليه ى متامً لقد قررتُ أن أتنحّ
وأيّ دور سيايس, وأن أعود إىل صفوف اجلامهري, أؤدّي واجبي معها كأيّ 

ت املظاهراتُ أرجاءَ مرص . I2H»مواطن آخر ويف مساء ذلك اليوم وما تاله, عمّ
النارص يف منصبه ومات وهو رئيسٌ عبد مطالبةً ببقاء الزعيم األوحد, فظلّ 

عىل الرغم من أنّ » النكسة« النارص استخدم تعبريَ عبد الالفت أن. للجمهورية
رب واحلقّ أن وصف نتائج تلك احل. ما حدث هو هزيمةٌ بمعنى الكلمة

وير حممد . أصبح هو الشائع رسميا وشعبيا وإعالميا, وحتى فنيا» النكسة«بـ
تلطيف ما « يف اخلطاب أُريد منه» النكسة« حسنني هيكل أن اعتامد تعبري

ألنّ هناك قوات مرصية كانت ما تزال تقاتل أثناء إلقاء اخلطاب, ومن  ,»جر
 .نود بالقتال يف الوقت نفسهغري الالئق اإلقرار باهلزيمة ومطالبة اجل

وسوءِ التقدير املرصي ) للدقة» اهلزيمة« أو(» النكسة« يف سياق تربير
النارص عىل أن عبد , أرصّ 1967النارص يف شهر مايو عبد لعواقب قرارات

ا يف إحلاق اهلزيمة ببالده من خالل دعم إرسائيل  الواليات املتحدة لعبت دورً
. والتأكيد يف الوقت نفسه أهنا لن تكون البادئة باحلرباستخباريا وعسكريا 

ا للجانب املرصي, تواطأ األمريكان مع إرسائيل ليتسنى هلا توجيه رض ة بفوفقً
وقد . I3Hقاصمة لألنظمة الثورية العربية التي رفضت الدوران يف الفلك الغريب

مرص أثارت هذه التهم الرئيسَ األمريكي جونسون, ال سيام بعد أن قطعت 
ا إىل  العالقات الدبلوماسية مع الواليات املتحدة, فسعى جونسون جاهدً

 .حرمان الرئيس املرصي من مركز الزعامة يف العامل العريب

                                                            
ة فعل  )2( ي حيثيات القرار وردّ ذكر حممد حسنني هيكل الذي كتب خطاب التنحّ

 −, حرب الثالثني سنة التفاصيل, انظر, حممد حسنني هيكلملزيدٍ من . اجلامهري
 ).2010دار الرشوق, : القاهرة(الطبعة الثانية , االنفجار

البحث عن السالم, والرصاع يف الرشق حممود رياض, مذكرات حممود رياض,  )3(
 ).دار املستقبل العريب: القاهرة( األوسط

Mahmoud Riad, The Struggle for Peace in the Middle East (New York: 
Quartet Books, 1981). 
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يف السياق اإلقليمي, تراجعت مكانة مرص بصورة مريعة بعد تلك 
احلرب, ومل تعد القاهرة الالعبَ املهيمن يف السياسة العربية, واختلّت موازين 

لةً عىل نحوٍ متسارع لصالح األنظمة املحافظة ال قو يف النظام العريب متحوّ
ه يف  النارص العداء إبان احلرب الباردة العربيةعبد التي ناصبها كام سبق ذكرُ

لت اهلزيمة نكسة لطموحات. الفصل اخلامس رّ عبد وشكّ النارص الذي اضطُ
, بمعنى أن تتخىلّ إىل القبول بأن تصبح مرص جمرد العب بني العبني آخرين

د املسائلُ اإلقليمية من قِبَل عدد من الدول العربية عىل  دَّ عن زعامتها, وأن حتُ
م املساواة ث. قدَ ا منه هلذه التحوالت, حتدّ النارص عن احلاجة إىل عبد وإدراكً

. وجود منظومة عربية جديدة, تستند إىل التعاون والتنسيق واملجهود املشرتك
قد ملناقشة العدوان اإلرسائييل يف حرب −ر اخلرطوم بل إنه قبلَ يف مؤمت الذي عُ

 .برشعية كلّ الدول العربية, وأن يتوقّف عن التدخل يف شؤوهنا الداخلية − 1967
ا عبد وبناء عىل ذلك, رأ النارص أنّ اإلرصار عىل سياسة عربية موحدة وفقً

العربية,  لألجندات املرصية من شأنه أن خيلق استقطابات ويُضعف املنظومة
وأيقن أن توظيفه للقومية العربية حلشد اجلامهري ضد احلكام الذين ال يؤيدون 

كام أن مرص بدت أحوج ما تكون إىل مساعدات . سياسته قد وصل إىل هناياته
, إلعادة بناء )النارص يصفها بالرجعيةعبد التي كان(مالية من الدول املحافظة 

ة املرتتبة عىل إغالق قناة السويس اجليش, ولتعويضها عن خسائرها الباهظ
م. وحرماهنا من عائداهتا النارص تنازالت للسعودية عبد ويف السياق نفسه, قدّ

 .I4Hيف اليمن, وتم االتفاق عىل سحب القوات املرصية من اليمن
مرونة كبرية يف التعامل  1967النارص بعد حرب عام عبد أظهر الرئيس

وجتلّت واقعيته بشكل كبري عندما عارضَ مواقف . مع بقية الدول العربية
األنظمة العربية املتشددة مثل العراق وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية, 
ورفض مطالبها بحظر النفط عن الدول الغربية, ألنّ من شأن ذلك إحلاق 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )4(

Mohammed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on 
Arab and African Politics (London: Deutsch, 1974), p.140. 
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كام رفض مطالبها بأن تقطع األنظمة العربية . قتصادات العربيةالرضر باال
املحافظة عالقاهتا مع الواليات املتحدة, بل ذهب إىل أبعد من ذلك عندما 
أظهر امتنانه للملك حسني, الذي دخل احلرب معه, وأخربه أنّ له احلقّ يف 

 هروظ. I5Hتسوية منفردة تضمن اسرتداد الضفة الغربية والقدس الرشقية
النارص يف مؤمتر اخلرطوم وكأنه يبتعد كليا عن املعسكر املتشدد ويقرتب من عبد

املعسكر املحافظ, ألنه أدرك أن موازين القو العسكرية ليست لصالح العرب 
كام أنّ موازين القو الدولية بيّنت الثقل احلقيقي للواليات . يف تلك املرحلة

ا  املتحدة, بخاصة أن االحتاد السوفييتي سً ل عليه العرب مل يكن متحمّ الذي عوّ
ويف ظل كل . للخيار العسكري وجادل بأنّ املفاوضات أفضلُ طريق للسالم

ذلك, مثّلت قمة اخلرطوم عالمة فارقة يف السياسة العربية, وبينام جاءت 
إرضاءً للمتشددين ) ال صلح, ال اعرتاف, ال مفاوضات(الالءات الثالث 

ا منظمة التحرير الفلسطينية, مل تستبعد مرص واألردن املفاوضات  وحتديدً
والسالم, رشيطة االنسحاب اإلرسائييل الكامل من األرايض املحتلة وإجياد 

 .I6Hحل ملشكلة الالجئني
واضحة يف العالقات البينية العربية, إذ  1967كانت نتائج حرب 

عتدلة, تراجع الرئيس املرصي عن مواقفه السابقة جتاه األنظمة العربية امل
ها, وختلّت مرص عن رسالتها التحررية  وتوقّف عن محالته اإلعالمية ضدّ
لصالح التوافق مع بقية األنظمة, األمر الذي أدّ إىل تدفق املساعدات املالية 
. عليها من قِبل األنظمة العربية املعتدلة, ومن السعودية عىل وجه التحديد

لقومية العربية لصالح فكرة شكلت هناية ا 1967وير فؤاد عجمي أنّ حرب 
ا كانت بمثابة معركة طْرية, وجيادل بأهنّ ضد القومية » واترلو« الدولة القُ

وألنّ القومية العربية كأيديولوجيا وسالح للتعبئة واحلشد, هي . I7Hالعربية
                                                            

 .املصدر نفسه )5(
 .99−97, ص)1968دار النهار اللبنانية, : بريوت( حربنا مع إرسائيلامللك حسني,  )6(
 .فؤاد عجمي, مصدر سابق )7(
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 دت الطريق لظهور أيديولوجيات أخر هّ أبرز ضحايا تلك احلرب, فقد مُ
سالم السيايس بتالوينها املختلفة, التي تعززت بعد مؤثرة, من بينها تيارات اإل

 .1979الثورة اإليرانية يف عام 
عىل قساوة اهلزيمة وما سبّبته من تغريات يف السياسة البينية العربية, و

ت عىل عدم االستسالم ملنطق األمر القائم, فشنّت  إالّ أن القيادة املرصية أرصّ
 1969ستمرت من شهر مارس مرص حرب االستنزاف ضد إرسائيل والتي ا

كانت تلك احلرب بمثابة اسرتاتيجية هدفت . 1970وحتى شهر أغسطس 
نها من عبور قناة السويس عندما  اهتا بقدرات قتالية متكّ منها مرص إىل تزويد قوّ
حيني الوقت املناسب, كام أرادت منها القيادة املرصية إرسال رسالة واضحة 

ني املتمثلَني بتطبيع الوضع القائم وانتظار مفادها أنّ اهلدفَني اإلرسائيليَّ 
لٍ من الواليات . االستسالم العريب لن حيدثا انتهت حرب االستنزاف بتدخُّ

نت  طت لوقف إطالق النار, لكن مرص متكّ برصف النظر − املتحدة التي توسّ
من تأسيس حائط الصواريخ يف منطقة  −عن اخلسائر يف املعدات واألرواح

 .I8Hيكون له دور كبري يف حرب أكتوبر بعد ذلك بثالثة أعوامالقناة, والذي س
ê×éñ]†‰ý]<çÛ¢]< <

ي يف حرب   , إالّ أهنا تكبّدت1967عىل الرغم من انتصار إرسائيل املدوّ
 40جنديا, وتدمري  4517جنديا, وإصابة  983خسائر كبرية متثّلت بمقتل 

ويف اجلهة املقابلة, خرست مرص وسوريا واألردن جمتمعةً . دبابة 354طائرة و
ا وأُصيب  4296دبابة, وارتقى فيها  965طائرة و 444 ا 6121شهيدً . شخصً

ا لعدد سكان إرسائيل, القليل نسبيا, يمكن القو ا, ونظرً لفً ل إنّ النرص كان مكْ
مع أن االستيالء عىل مساحة من األرض تتجاوز ثالثة أضعاف مساحة 

                                                            
للتوقف عند التفاصيل املتعلقة بحرب االستنزاف والدور الذي لعبته مجيع األطراف  )8(

 :املعنية, انظُر
Ahmed S. Khalidi, "The War of Attrition," Journal of Palestine Studies, 
vol.3, no.1 (Autumn 1973), pp.60-87. 
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إرسائيل كان مدعاةً للشعور بالسعادة بالنسبة لإلرسائيليني الذين ارتفعت 
ا بالتفوق, إذ اعتقدوا أن  معنوياهتم بعد أن منحهم النرص العسكري إحساسً

 .د اهلزيمة التي حلّت بجيوشهمالعرب لن يفكروا باخليار العسكري بع
بعد أن صمتت املدافع ووضعت احلرب أوزارها, بدأ احلديث إرسائيليا 

وبحث قادة إرسائيل رشوط التسوية . عن مستقبل األرايض التي احتُلَّت للتوّ 
السياسية بعد انتهاء احلرب بأيام, إذ كانت هناك موافقة واسعة عىل االنسحاب 

يونيو,  19ويف . لسورية مقابل توقيع معاهدات سالممن األرايض املرصية وا
ا ينصّ عىل التوصل إىل معاهديت سالم مع  اختذت احلكومة اإلرسائيلية قرارً

ضامن حرية املالحة عرب قناة السويس, : مرص وسوريا ضمن الرشوط التالية
ضامن حرية املالحة يف مضائق تريان وخليج العقبة, نزع السالح من سيناء, 

قوق الطريان فوق املضائق وخليج العقبة, نزع السالح من مرتفعات ضامن ح
 . اجلوالن, وضامن عدم التعرض إىل مصادر املياه لنهر األردن

وكان القرار اإلرسائييل ينص عىل االنسحاب إىل اخلطوط الدولية, 
وليس إىل خطوط اهلدنة, أي أن خترس مرص قطاع غزة, وتعود سوريا إىل 

, 1923لتي اتفق عليها االنتدابان الربيطاين والفرنيس يف عام اخلطوط الدولية ا
وبقي . I9Hوبموجب ذلك تكون بحرية طربيا بكاملها ضمن احلدود اإلرسائيلية

هذه القرار يف طيّ الكتامن, إالّ أنّ إرسائيل ما لبثت أن تراجعت عنه بعد الءات 
ا رسميا ب  .أكتوبر 30إلغائه يف العرب الثالث يف مؤمتر اخلرطوم, واختذت قرارً

الالفت أنّ ذلك القرار مل يتحدث ال من قريب وال من بعيد عن الضفة 
وبحث . الغربية والقدس الرشقية, اللتني احتلّتهام إرسائيل يف حرب يونيو

                                                            
بقيت هذه النقطة حملّ خالف سوري إرسائييل يف املفاوضات التي جرت بعد انطالق  )9(

ت سوريا عىل انسحاب إرسائيل من 1991عملية مدريد للسالم يف عام  , إذ أرصّ
ت )1949خطوط اهلدنة لعام (األرايض حتى خط الرابع من يونيو  , يف حني أرصّ

وكان هذا اخلالف السببَ الرئيس . احلدود الدولية لالنسحابإرسائيل عىل اعتامد 
 .لفشل املسار اإلرسائييل السوري بعد مؤمتر مدريد للسالم
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اجلانب اإلرسائييل فكرة التوصل إىل اتفاق مع امللك حسني, كام بحث فكرة 
طينيني, بمعنى أنه كان هنالك حديث تسليم جزء من األرض املحتلة إىل الفلس

ورسعان ما خفتَ  .»خيار فلسطيني« وحديث آخر عن» خيار أردين« عن
الذي يفيد » اخليار األردين« وهكذا برز ,»اخليار الفلسطيني«صوتُ املنادين بـ

ما عدا (بحل املشكلة الفلسطينية من خالل إعادة أرايض الضفة الغربية 
اخليار « وتبنّى حزب العمل فكرة. إىل األردن) القدس الرشقية وغور األردن

لفظيا, يف حني كان رشيكه يف احلكومة مناحيم بيغن يرصّ عىل رضورة » األردين
 .التارخيية» أرض إرسائيل« تطابق حدود دولة إرسائيل مع حدود

زمخًا قويا بعد صدور قرار » األرض مقابل السالم« اكتسبت فكرة
تضمنت ديباجتُه عدم جواز احتالل أرايض الغري  , الذي)242(جملس األمن 

: ويفيد جوهر القرار بأنّ حلّ الرصاع يستند إىل ركيزتني أساسيتني مها. بالقوة
ا للرتمجة الفرنسية» األرايض« أو(انسحاب إرسائيل من أراضٍ  احتُلَّت يف ) وفقً

نا ه. احلرب; وحقّ كل دولة يف العيش بسالم داخل حدود آمنة ومعرتَف هبا
ت مرص واألردن عىل أنّ . جتدر اإلشارة إىل تفسريين خمتلفني للقرار فقد أرصّ

ا إرسائيليا كامالً من األرايض  اخلطوة األوىل لتطبيق القرار تستلزم انسحابً
 1970غري أنّ إرسائيل التي مل تقبل القرار رسميا حتى شهر أغسطس . املحتلة

ا من أيّ أراضٍ  ت عىل أن انسحاهبَ ينبغي أن تسبقه مفاوضات مبارشة أرصّ
من جانبها, . تفيض إىل إبرام معاهدات سالم تبنيّ احلدود اآلمنة واملعرتف هبا

يف ) 242(ومن اجلدير بالذكر أنّ احلاجة لتمرير القرار . رفضت سوريا القرار
ا خلالفات  جملس األمن استلزمت صياغته بلغة غامضة, أصبح تفسريها مصدرً

 العريب واإلرسائييل, فقد فهم العرب أنه يعني انسحاب حادة بني اجلانبني
ته إرسائيل عىل أنّه يقيض باالنسحاب  إرسائيل إىل خطوط اهلدنة, يف حني فرسّ
من بعض األرايض التي احتلّتها يف احلرب ويف سياق معاهدات سالم يعرتف 

 .اجلانب العريب بموجبها بحق إرسائيل يف العيش يف حدود آمنة
وبعد وفاة رئيس الوزراء اإلرسائييل ليفي أشكول, خلفته غولدا مائري 

. , وتزامن ذلك مع اندالع حرب االستنزاف1969يف املنصب يف شهر مارس 
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كانت غولدا مائري تدرك أن هناك خالفات شديدة يف االئتالف احلكومي, 
   ت لذلك حاولت أن حتافظ عىل ديمومة االئتالف وذلك بتجنُّب اختاذ قرارا

ا للتباينات احلادة يف مواقف أعضاء احلكومة, وبالتحديد  ال حتظى باإلمجاع نظرً
وال يمكن القول إنّ تويل غولدا مائري . I10Hحيال مستقبل األرايض املحتلة

     رئاسة احلكومة أفىض إىل تغيري يف املوقف اإلرسائييل, فهي مل تكن ختتلف 
 أهنا تبنّت مواقف متشددة,  واحلقّ . عن ليفي أشكول إالّ يف األسلوب

ت بشكل عنيد عىل احلفاظ عىل الطبيعة اليهودية الديمقراطية لدولة  وأرصّ
هو » اخليار األردين«إرسائيل, وعارضت ضمّ الضفة الغربية, واعتقدت أن 

 . األفضل حللّ الرصاع
ا حيال التعامل مع اجلانب العريب,  ا واضحً واختذت غولدا مائري موقفً

خت مبدأين أساسيَّني مها 1969مايو  5ا يف الكنيست يف ففي خطاب هل : رسّ
ا لن تنسحب  إرسائيل لن تنسحب إىل خطوط اهلدنة حتت أيّ ظرف, وهي أيضً

. I11Hقبل أن تكون هناك مفاوضات مبارشة تفيض إىل معاهدات سالم
م إرسائيل عىل  دِ قْ ومارست غولدا مائري تعنتًا يف موقفها هذا, ورفضت أن تُ

اب ولو من مرت من األرض, دون أن يكون ذلك يف سياق مفاوضات االنسح
وهذا ينسجم مع املقولة . مع العرب تفيض إىل سالم يف حدود آمنة ومعرتف هبا

, عندما دخلت إرسائيل احلرب 1956السائدة برضورة إصالح خطأ عام 
وانسحبت من األرض التي احتلّتها من دون مفاوضات مبارشة ومن دون 

وكانت غولدا مائري تعتقد أن اجلانب العريب مل يكن مستعدا . ممعاهدة سال
نت حكومتُها الوضعَ القائم عرب خطوط وقف إطالق  لرشوط إرسائيل, فحصّ

                                                            
املرة األوىل التي كان عىل احلكومة اختاذ قرار حاسم فيها, كانت عندما قبلت إرسائيل  )10(

يم بيغن , ما أد إىل خروج حزب غاهال بقيادة مناح1970بخطة روجرز يف يوليو 
 .من احلكومة

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )11(
Yechiam Weitz, "Golda Meir, Israel's Fourth Prime Minister (1969–
74)," Middle Eastern Studies, Vol. 47, No. 1 (January 2011), pp.43-61. 
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وبدا الفتًا التطابق بني موقفَي غولدا مائري وليفي أشكول, وهو املوقف . النار
ة « النارص إىل إطالق شعارعبد الذي دفع مجال ذ بالقوّ دّ إالّ ما أُخِ رتَ ال يُسْ

ن أنّ إرسائيل لن تنسحب من األرايض التي  ,»بالقوة بخاصة بعد أن تيقّ
ا كلّ املحاوالت إلقناع احلكومة اإلرسائيلية بزعامة غولدا . احتلّتها دِ نفعً ْ ومل جتُ

ت احلكومة عىل  مائري برضورة نزع فتيل التوتر والرصاع مع العرب, فقد أرصّ
 .خطاب غولدا مائري أمام الكنيست املبدأين اللذين وردا يف

ا يف هذا الفصل, لعبت السياسة الداخلية اإلرسائيلية  وكام سنالحظ الحقً
ا يف خلق ظروف حرب أكتوبر, فالتعنُّت اإلرسائييل الناتج عن رغبة  ا كبريً دورً
رئيسة الوزراء يف احلفاظ عىل وحدة حزهبا احلاكم دفع احلكومة إىل اإلخفاق يف 

منطق السالم, واعتقدت إرسائيل أنّ بإمكاهنا دفع العرب إىل قبول التعاطي مع 
ا أمامهم, وأنّ االحتاد السوفييتي  رشوطها ألن اخليار العسكريّ ليس مطروحً
ا ملا تريده  ال يمكن له مساعدة مرص عىل اسرتداد أراضيها إنْ مل يكن ذلك وفقً

ا وأقنع الرئيس السادات واحلقّ أنّ دَور القوتني العظميَني كان سلبي . إرسائيل
 .بأنّه ال بد من القيام بعمل عسكري لكرس اجلمود السائد

h†£]<±c<Ðè†ŞÖ]æ<ê‰^éŠÖ]<ð^’Ãj‰÷]æ<îÛ¿ÃÖ]<ïçÏÖ]< <

ما من شكّ أن الواليات املتحدة كانت قد أسهمت بشكل كبري يف 
. ختفيف الضغط عن إرسائيل, ما دفع األخرية إىل التمسك بمواقفها املتعنّتة

ا قويا مع إرسائيل, وكان قبل ذلك قد عارض وأ ظهر الرئيس جونسون تعاطفً
دت بفرض عقوبات عىل إرسائيل إلجبارها عىل  إدارة آيزهناور, التي هدّ

ا للعيان أنّ جونسون متامهٍ مع . 1957االنسحاب من سيناء يف عام  فكان باديً
لرواد األوائل الذين اليهود ويؤمن بأنّ اإلرسائيليني كاألمريكيني, أي من نوع ا

ا مأهولة من قبل ويف  .»القبائل البدائية« استوطنوا األرضَ التي كانت أساسً
مقارنة مثرية, رأ جونسون أن هناك تشاهبًا بني أهل تكساس واإلرسائيليني; 

التي ترمز إىل صمود أهل تكساس يف ) Alamo Chapel(وبني كنيسة أالمو 
ة من حرب االستقالل, وقلعة مساداه, رم ز القوة العسكرية اليهودية املحارصَ
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هُ بمستشارين  .I12Hقِبل الرومان ا إحاطة الرئيس جونسون نفسَ وكان الفتًا أيضً
 .متعاطفني مع إرسائيل ومتامهني مع الدولة اليهودية

 هلذا السبب, شعرت احلكومة اإلرسائيلية أهنا بمنأ عن الضغط, بخاصة
أن جونسون أيّد املوقف اإلرسائييل الرسمي الذي ينص عىل عدم االنسحاب 
إىل خطوط اهلدنة, ووجوب أن يكون أيّ انسحاب نتيجةً للمفاوضات ويف 

م قرار جملس األمن . إطار توقيع اتفاقيات سالم وكان من املفرتَض أن يقدّ
يني, بل أساسَ احلل ليس فقط للرصاع بني الفلسطينيني واإلرسائيل) 242(

ته األرض « وطرح القرار أساسَ احلل, وهو. للرصاع العريب اإلرسائييل برمّ
حتت السيطرة  ما يعني أن اجلانب العريب سيحصل عىل أراضٍ  ,»مقابل السالم

واختلفت التفسريات جتاه . اإلرسائيلية مقابل أن حتصل إرسائيل عىل سالم
ذه إرسائيل من القرار, فقد رأ اجلانب العريب فيه برناجمًا مت كامالً ينبغي أن تنفّ

ا إلجراء  ت إرسائيل عىل أن يكون القرار أساسً دون رشوط, يف حني أرصّ
ة وصعبة والالفت أن إرسائيل مل توافق رسميا عىل القرار إالّ . مفاوضات شاقّ

 ., أي بعد أكثر من عامني عىل صدوره1970يف سنة 
ر يارينغ ممثالً خاصا لألمني , عيّنت األمم املتحدة غونا1967يف نوفمرب 

). 242(العام لألمم املتحدة, للنظر يف إمكانية تطبيق قرار جملس األمن 
بذلَ املحاولة  1969وبالفعل, قام يارينغ بزيارات مكوكية, ويف مارس 

م استبانة من أربع عرشة  األخرية للتوقف عند إمكانية حتقيق اخرتاق, إذ قدّ
ويف اإلجابات . قد طرحها قرار جملس األمن نقطة, دارت حول مواضيع كان

. التي قُدمت, مترتست الدول املعنية خلف مقوالت ومواقف سابقة معروفة
عندئذ, رأ يارينغ واألمني العام لألمم املتحدة يوثانت أنه مل يبقَ ما يمكن 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )12(

David Schoenbaum, The United States and the State of Israel (New 
York: Oxford University Press, 1993), p.166. 
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, لذلك انتقلت مهمة التوسط حلل الرصاع إىل الواليات املتحدة, وهي I13Hفعله
 .كرهتا واشنطن حتى اآلنمهمة احت

مل يكن الرشق األوسط عىل رأس األولويات بالنسبة للرئيس ريتشارد 
فقد . 1969يناير  21نيكسون عندما توىلّ السلطة يف الواليات املتحدة بتاريخ 

انصبّ تفكريه عىل احلرب يف فيتنام, وكان ير أنّ نجاحه يف فرتته رئاسته 
د بمد قدرته عىل  ف للخروج من مستنقع فيتنام, األوىل يتحدّ إجياد حلّ مرشِّ

عالوة عىل استعداده لوضع عالقة بالده مع كلّ من الصني واالحتاد السوفييتي 
وبالفعل, بدأت العالقات السوفييتية األمريكية تأخذ شكل . يف مستو أفضل

لكن هذا ال . I14H, لنزع فتيل التوتر بني القوتني العظميَني)détente(االنفراج 
ا ملا كان جيري يف الرشق األوسط, إذ وصف ي عني أن نيكسون مل يكن قلقً

ا ناهيك عن خشيته من تدهور . I15H»برميل بارود قابل لالنفجار« املنطقة بأهنّ
− األوضاع يف الرشق األوسط, ما يمكن أن يفيض إىل وقوع مواجهة أمريكية

لذلك, آمن نيكسون برضورة . سوفييتية بسبب احلروب العربية اإلرسائيلية
إجياد حلّ للرصاع العريب اإلرسائييل, ملنع سيناريو احلرب, ألنه كان مؤمنًا بأنّ 

يات املتحدة يمكن هلا أن تتأثر باستمرار الرصاع هناك مصالح حيوية للوال

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )13(

Report by Secretary General on Activities of Special Representative to 
the Middle East, United Nations Document S/10070, January 4, 1974. 

أسهمت سياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط, ورفضها إرشاك ومع ذلك,  )14(
االحتاد السوفييتي يف إجياد حلّ سلمي للرصاع العريب اإلرسائييل, يف اهنيار االنفراج يف 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر. العالقات الدولية
Galen Jackson, "Who Killed Détente? The Superpowers and the Cold 
War in the Middle East, 1969–77," International Security, Vol. 44, No. 
3 (Winter 2019/20), p.p.129-162. 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )15(
Department of State Bulletin, February 17, 1969, pp.142-3. 
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بطبيعة احلال, كان اجلانب العريب . I16Hوالتوتر وعدم االستقرار يف املنطقة
ا بأنّ الواليات املتحدة تتفهم  ا هبذا التوصيف, إذ بدا وكأن هناك شعورً سعيدً
رضورة التحرك وبرسعة حلل الرصاع, لكن هذا كان مصدرَ إحباط بالنسبة 

وا انتصارهم عىل العرب حاسامً لإل  .رسائيليني, الذين عدّ
ورأ نيكسون أن استمرار حالة االستعصاء بني العرب وإرسائيل 
يمنح االحتاد السوفييتي أفضلية يف املنطقة, فقد كانت عالقة الواليات املتحدة 

قطعت مرص وسوريا والعراق عالقاهتا (مع دول عربية رئيسة يف احلضيض 
م االحتاد السوفييتي نفسه )مع واشنطن بسبب احلربالدبلوماسية  , يف حني قدّ

وكان من شأن هذا . كمن يدافع عن العرب ويقدم هلم املساعدات العسكرية
د مصالح الواليات املتحدة, حتى يف الدول العربية املعتدلة . االندفاع أن هيدّ

ل هذه القراءة دفعت الرئيس نيكسون إىل االعتقاد أنّ عدم قيام بال ده بالتدخُّ
ز موقف االحتاد  مبارشةً لرتتيب تسوية سلمية بني العرب وإرسائيل, سيعزّ

بمعنى آخر, كان الرشق األوسط بالنسبة لنيكسون, . السوفييتي بشكل متزايد
ومستشاره لألمن القومي هنري كيسنجر, عبارة عن عنرص واحد عىل رقعة 

من منظور احلرب الباردة شطرنج دولية, إذ كانا ينظران إىل الرشق األوسط 
عالوة عىل . والتنافس مع االحتاد السوفييتي عىل مناطق النفوذ وعىل التأثري

ذلك, فإنّ فكرة التعاون مع االحتاد السوفييتي حللّ الرصاعات عىل رقعة 
 . للرئيس نيكسون عىل وجه التحديد راقتالشطرنج 

ا حلل  1968وبالفعل, عرض االحتاد السوفييتي يف هناية ديسمرب  أفكارً
الرصاع, والالفت أن هذه األفكار مل تكن متطابقة مع بعض املواقف العربية, 

ف باملتشددة وقرر الرئيس نيكسون التحقق من هذه األفكار, . التي كانت توصَ

                                                            
اإلرسائييل وعملية للوقوف عىل مواقف الرئيس نيكسون وآرائه حيال الرصاع العريب  )16(

 :السالم, انظُر
Donald Neff, "Nixon's Middle East Policy: From Balance to Bias," Arab 
Studies Quarterly, Vol. 12, No. 1-2 (Winter/ Spring 1990), pp.121-152. 
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ية االحتاد السوفييتي وكان وزير اخلارجية األمريكي وليام . وفحص جدّ
ا لالنطالق حاز وليام روجرز إىل رأيٍ مفاده يف ذلك الوقت, ان. روجرز جاهزً

أنّ فشل املفاوضات والتوسط سيدفع العرب إىل أحضان االحتاد السوفييتي, 
ا, ألنه  ا جيدً قْ هلنري كيسنجر الذي عدّ فشلَ املفاوضات أمرً رُ وهو ما مل يَ

ورأ كيسنجر . I17Hسيقنع العرب بعجز االحتاد السوفييتي عىل صناعة الفرق
استمرار املأزق سيكون يف مصلحة واشنطن, ألنّه أنّ فشل املفاوضات و
ا أنّ أجندات كيسنجر كانت تصبّ يف . سيضع موسكو يف ورطة وكان معروفً

ومل يرتدد كيسنجر يف تذكري الرئيس نيكسون . جهد طرد السوفييت من املنطقة
هبذا الرأي كلام أتيحت له الفرصة, من أجل تقويض ثقة الرئيس بوزير 

ا بأفكار كيسنجر, إالّ أنه قرر أن يمنح ومع أن . خارجيته نيكسون كان مقتنعً
لكنّ حماوالت روجرز . وزير خارجيته الفرصة لعلّه يتمكن من حتقيق اخرتاق

ا يف واشنطن بأنّ االحتاد السوفييتي  بالعمل مع االحتاد السوفييتي خلقت انطباعً
ل استمرار األمر الواقع , ألنّ من ال يرغب يف نجاح املفاوضات, وأنه يفضّ

كام أنّ مبادرة روجرز األوىل . شأن ذلك أن يعزز اعتامدية مرص وسوريا عليه
للتوصل إىل حل مع مرص واألردن أغضبت إرسائيل, التي رأت هبا حال 

ا عليها النارص املباحثات املبارشة عبد ومن جهته, رفض الرئيس مجال. مفروضً
يّده يف هذا املطلب االحتاد مع إرسائيل, وطالب بانسحاهبا من دون رشوط, وأ

ويف املقابل, شعر وليام روجرز أنّ االحتاد السوفييتي قد خذله بعد . السوفييتي
 .I18Hأكثر من عام من املفاوضات للتوصل إىل جهد مشرتك حلل الرصاع

وهدفت املباحثات األمريكية السوفييتية إىل خلق الظروف املالئمة 
لتحقيق السالم, وهذا ما دفع وزير لوقف إطالق النار, وإجراء مفاوضات 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )17(

Henry Kissinger, The White House Years (Boston, Mass., Little, Brown 
and. Company, 1979), chapter ten. 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )18(
David A. Kom, "US-Soviet Negotiations of 1969 and the Rogers Plan", 
Middle East Journal, Vol. 44, No.1 (winter 1990), pp.37-50. 
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ديسمرب  9اخلارجية األمريكي وليام روجرز إىل طرح مبادرته األوىل يف 
, والتي نادت بانسحاب إرسائيل من معظم األرايض التي احتلّتها يف 1969

ا للقرار − 1967عام  ر املفاوضات  −) 242(وفقً مقابل سالم, عىل أن جتُ
رئيسة وزراء إرسائيل غولدا لكن . م املتحدةبشكل غري مبارش من خالل األم

رفت بـ  ,»Aمبادرة روجرز «مائري استشاطت غضبًا من هذه املبادرة التي عُ
واختذت, بناءً عىل نصيحة من السفري اإلرسائييل يف واشنطن إسحق رابني, 
ا بقصف العمق املرصي وتصعيد حرب االستنزاف, وكان ذلك يف شهر  قرارً

د عىل مكتب مستشار األمن . 1970يناير  وكان رابني يف تلك الفرتة يرتدّ
ع فكرة قصف العمق املرص ي القومي األمريكي هنري كيسنجر, الذي شجّ

لتدمري القوة العسكرية املرصية وإذالل االحتاد السوفييتي, فقد كان أحد أهم 
 .I19Hأهدافه تقويض مساعي روجرز

كان كيسنجر ير أن الدبلوماسية ينبغي أن تتأخر, إىل أن يتسنى 
ا, أدرك . لواشنطن اهليمنة عىل عملية التفاوض واستثناء السوفييت طبعً

فس واخلالف بني كيسنجر وروجرز, فانصبّ اإلرسائيليون حجم اهلوة والتنا
وخالل محلة انتخابات الكنيست اإلرسائيلية . اهتاممهم عىل العمل مع كيسنجر

ى1969يف خريف عام  القانون « , فرض وزير الدفاع موشيه دايان ما يسمّ
عىل حزب العمل, والذي ينص عىل رضورة احلفاظ عىل مرتفعات » الشفهي

ع غزة ومنطقة واسعة من الضفة الغربية, مع إبقاء اجلوالن ورشم الشيخ وقطا
يف هذ املوقف, مل ينتمِ موشيه دايان إىل . القدس حتت السيادة اإلرسائيلية

األغلبية يف حزب العمل, لكن مسألة األغلبية أو األقلية مل تكن ذات أثر يف 
صياغة مواقف احلزب, إذ يكفي ملوشيه دايان أن هيدد باخلروج منه ليسقط 

. زب يف االنتخابات, لذلك انتزع دايان من األغلبية التنازالتِ املطلوبةاحل
الذي استندت إليه ) 242(ويتناقض القانون الشفهي جوهريا مع القرار 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )19(

Yitzhak Rabin, Rabin Memoire, op. cit., pp.157-65. Also Nadav Sarfan, 
Israel, the Embattled Ally (Cambridge, Mass., 1978), p.436. 
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ع املوقفَ اإلرسائييل قيامُ الرئيس نيكسون بتعيني هنري . مبادرة روجرز وشجّ
 .I20Hكيسنجر كقناة خاصة للتواصل مع اإلرسائيليني

أنّ  1969روجرز يعلم عندما أعلن عن مبادرته يف ديسمرب  مل يكن
الرئيس نيكسون كان قد طمأنَ إسحق رابني بأنّه لن يامرس ضغطًا عىل 
إرسائيل لقبول مبادرة روجرز, األمر الذي قاد رابني حلثّ حكومته يف تل أبيب 

 ومل تفلح هذه اخلطوة يف إبعاد مرص. 1970عىل قصف العمق املرصي يف يناير 
عن االحتاد السوفييتي, بل عىل العكس من ذلك, طلب الرئيس املرصي من 

خبري عسكري  1500السوفييت التدخل, فأرسل االحتاد السوفييتي حوايل 
كيسنجر − وبناء عىل ذلك, أفضت حماولة نيكسون. للعمل مع اجليش املرصي

 لتقويض جهود روجرز, إىل مأزق وفشل ذريعني, ومل تنتهِ حرب االستنزاف
إالّ عندما ضغطت إدارة نيكسون عىل إرسائيل لقبول وقف إطالق النار 

رف بـ. ومبادرة روجرز الثانية م روجرز ما عُ » Bمبادرة روجرز «هنا, قدّ
املواجهة العسكرية بني مرص وإرسائيل, وتضمنت للحيلولة دون تصاعد 

املرصية  وقف إطالق النار ملدة ثالثة أشهر عىل اجلبهة: املبادرة ثالثة أجزاء
ا تقبل بالقرار  ا يفيد بأهنّ اإلرسائيلية, وإصدار مرص وإرسائيل واألردن بيانً

د إرسائيل بالتفاوض مع مرص واألردن حتت إرشاف يارينغ )242( , وتعهُّ
 . بمجرد رسيان اتفاق وقف إطالق النار

يف البداية, شعرت رئيسة وزراء إرسائيل غولدا مائري أن هناك خديعةً 
لكن الرئيس نيكسون نصحها بأالّ تكون  ,»Aمبادرة روجرز « هبدف تطبيق

البادئة بالرفض, وطمأهنا بأنّ إدارته لن تطلب من إرسائيل سحب جنديّ 
واحد إالّ بعد التوصل إىل اتفاق سالم, وأن أمريكا لن متارس ضغطًا عىل 
. إرسائيل لقبول أيّ حل ملشكلة الالجئني من شأنه أن يغريّ شخصيتها اليهودية

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )20(

Steven Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict: Making America's 
Middle East Policy (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 
p.185. 
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عىل أيّ نقطة ال ) الفيتو(أي أن الرئيس نيكسون منحَ إرسائيل حق النقض 
عىل املبادرة,  1970يوليو  31لذلك, وافقت حكومة غولدا مائري يف . تعجبها

ا  .وأُسدلت الستارة عىل حرب االستنزاف التي استمرت ملدة سبعة عرش شهرً
 هت بالتعادل,وظهرت تفسريات متباينة لنتائج حرب االستنزاف التي انت

فهناك من ير أن املرصيني انترصوا, ألهنم متكنوا من وضع حائط الصواريخ 
ا مهام هلم للحد من التفوق اجلوي  عىل حافة قناة السويس, وكان هذا أمرً
ا حاسامً يف العبور خالل حرب أكتوبر بعد ذلك  اإلرسائييل, ما سيلعب دورً

أن إرسائيل انترصت,  ويف املقابل, هناك فريق يف إرسائيل ير. بثالث سنوات
ألنّ اجلانب العريب مل يتمكن من استعادة شرب واحد من األرض, ما يعني أن 

ربام يكمن خطأ إرسائيل . العرب سيأتون راكعني للقبول بالرشوط اإلرسائيلية
ن وحيد يف  االسرتاتيجي هنا, ألهنم اعتمدوا فقط عىل القوة العسكرية كمكوّ

: وضعت إرسائيل اجلانبَ العريب أمام خيارين فبهذا املوقف,. صناعة السياسة
اتفاق سالم رسمي من دون انسحاب إرسائييل كامل, أو استمرار الوضع 

 .القائم من دون تقديم تنازالت
ته املوكلة إليه وفق حتى » Bمبادرة روجرز « ومل يكد يارينغ يبدأ مهمّ

ا ال االنتباه عن هذه املهمة واملبادرة معً ثّل احلدث األول ومت. حدث أمران حوّ
 باملواجهات العسكرية بني اجليش األردين وميليشيات منظمة التحرير الفلسطينية,

ومثّلت املواجهات . التي انتهت هبزيمة املنظمة وطردها بالكامل من األردن
عالمة فارقة, ألنّ الطرف الفلسطيني خرس  1970سبتمرب  16التي بدأت يوم 

ق للمنظمة موافقةُ . لبنان بعد تلك األحداثتأثريه, إذ انتقلت املنظمة إىل  ومل تَرُ
الذي ) 242(مرص واألردن عىل مبادرة روجرز, ألن املبادرة تستند إىل القرار 

تعامل مع الفلسطينيني كالجئني, ومل يُرشِ ال من قريب وال من بعيد إىل حقهم 
النارص يف دعب أما احلدث الثاين فهو وفاة الزعيم املرصي مجال. يف تقرير املصري

سبتمرب, وحلول الرئيس جممد أنور السادات مكانه, وهو الرئيس الذي  28
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ن من تثبت نفسه  ,»ترتيبًا مؤقتًا« استهان به املراقبون ورأوا يف رئاسته إالّ أنه متكّ
ا غري منازع ملرص  .رئيسً

وافقت إرسائيل عىل امليضّ يف حمادثات سالم  1970وبحلول ديسمرب 
ل يارينغ إىل نتيجةٍ تفيد بأنّ كال من حتت إرشاف يارين غ, ومع ذلك فقد توصّ

ذ كل ما جاء . اجلانبني متشبّث بموقفه فبالنسبة ملرص, ينبغي عىل إرسائيل أن تنفّ
فرباير  15وجاء الرد املرصي يف . مقابل توقيع اتفاق سالم) 242(يف القرار 

رد احلكومة  أما. , وهو يمثل أول رد إجيايب منها بخصوص إرسائيل1971
ز عىل انسحاب إرسائيل إىل حدود آمنة  26اإلرسائيلية فجاء يف  فرباير, وركّ

د يف معاهدة سالم دَّ  لكن إرسائيل أضافت عبارة. ومعرتَف هبا ومتفَق عليها حتُ
ما استفزّ  ,»إنّ إرسائيل لن تنسحب إىل خطوط ما قبل اخلامس من يونيو«

سامرَ األخري يف نعش جهود يارينغ الذي ودقّت هذه العبارة امل. الطرف املرصي
د مرصي بالسالم وآخر إرسائييل باالنسحاب, لكنه  حاول احلصول عىل تعهّ

م له تل أبيب ما يريد  .حصل عىل ما يريد من القاهرة يف حني مل تقدّ
م الرئيس املرصي حممد أنور السادات مبادرة  أمام هذا االستعصاء, قدّ

نت أن تنسحب إرسائيل رشق قناة السويس, للتوصل إىل تسوية مؤقتة, تضم
كي يتسنى للجانب املرصي صيانتها وإدارهتا, وفتحها بعد ذلك أمام املالحة 

واقرتح السادات أن يكون االنسحاب اإلرسائييل اجلزئي خطوة . اإلرسائيلية
الالفت أن السادات كان يريد مفاوضات عن طريق ). 242(أوىل لتنفيذ القرار 

ا, رفضت غولدا مائري فكرة . حدة وليس األمم املتحدةالواليات املت طبعً
 استمراروب. االنسحاب من دون اتفاق, واشرتطت إهناء حالة احلرب بني اجلانبني

الرفض اإلرسائييل, اقتنع السادات بأنّه ليس يف نية تل أبيب التزحزح عن 
 .موقفها الذي عطّل جهود إجياد صيغة للتوصل إىل تسوية

اإلرسائييل مع فشل االحتاد السوفييتي يف إحداث أيّ  وتزامن الرفض
 اخرتاق أو التدخل لصالح الطرف املرصي, إذ مل تقبل غولدا مائري بمبادرة الزعيم

ت عىل التوصل إىل اتفاقية مؤقتة إلعادة  السوفييتي ليونيد برجينيف, التي نصّ
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للتوصل إىل فتح قناة السويس, واالنتظار إىل ما بعد االنتخابات األمريكية 
وبالفعل, متكنت غولدا مائري من . اتفاقية شاملة, تقوم عىل أساس وثيقة يارينغ

 ختفيف الضغط عن كاهل حكومتها, إذ التقت بالرئيس نيكسون, وأقنعته بالتخيل
وأكد هلا نيكسون أن إدارته لن . عن مبادرة روجرز وبإمداد إرسائيل بالسالح

وكان املوقف اإلرسائييل . اب إرسائيلتتفق مع االحتاد السوفييتي عىل حس
يستند إىل قراءة تفيد بأنّ العرب سيضطرون لإلذعان للرشوط اإلرسائيلية ما 
داموا غري قادرين عىل استعادة أراضيهم من خالل العمل الدبلومايس أو 
العسكري أو حتى من خالل ضغط القو العظمى, وهذا بالضبط ما وضع 

 .التفاوض, أو اللجوء إىل احلرب: ثالث هلامالعرب يف مواجهة خيارين ال 
ا ثقة  وبينام أثبت االحتاد السوفييتي أنّه غري قادر عىل فعل يشء, مزعزعً

الذي يقوم » مبدأ نيكسون« القيادة املرصية به, كانت الواليات املتحدة قد تبنّت
. عىل عدم توريط أمريكا يف القتال مبارشة, واالعتامد بدالً من ذلك عىل وكالء

ويف تلك األثناء برزت قيمة التحالف مع شاه إيران, وبدأت إدارة نيكسون 
وهبذا, استأنفت إرسائيل . تتفهم أن إرسائيل حليف قوي يمكن االعتامد عليه

دور احلفاظ عىل التوازن اإلقليمي, ما ينسجم مع مصالح الواليات املتحدة يف 
عىل السوفييت حدا  وبلغ احلنق املرصي. طرد السوفييت من الرشق األوسط

 ,1972دفع الرئيس السادات إىل طرد اخلرباء السوفييت من مرص يف شهر يوليو 
وذلك بعد إخفاق موسكو يف تزويد مرص بأسلحة نوعية, وفشل زيارة رئيس 

وكانت حسابات . يوليو 14الوزراء املرصي عزيز صدقي إىل موسكو يف 
فييتي غري قادر عىل دفع إرسائيل الرئيس املرصي بسيطة; فام دام االحتاد السو

لالنسحاب من سيناء بالطرق الدبلوماسية, وبام أنه غري راغب يف توظيف 
القوة العسكرية لتحقيق ذلك, فإنّ من مصلحة مرص اللجوء إىل الدول الغربية 

ر عاليًا قرار طرد اخلرباء السوفييت وكان . والواليات املتحدة, التي ستقدّ
ا يف ذهن السادا ت حقيقةَ أنّ إرسائيل اضطُرت لالنسحاب من سيناء يف حارضً

بسبب ضغط الواليات املتحدة, وأن إضعاف السوفييت يف مرص  1957عام 
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هدفٌ مشرتك للرئيس نيكسون وهنري كيسنجر والدول الغربية, فاعتقد أنّ 
ب بقراره وقد تبادله هذه اخلطوة بالضغط عىل  العواصم الغربية سرتحّ

ن قرار طرد اخلرباء كان مفاجئًا للجميع, وقرأه اإلرسائيليون واحلقّ أ. إرسائيل
ع اخليار  واألمريكان عىل أنه تعبريٌ عن نجاح دبلوماسية االستنزاف, وتراجُ

وبعد أن استعر الرصاع والتنافس لسنوات بني روجرز . العسكري ملرص
 وكيسنجر, انتهى بفشل روجرز, وتويلّ كيسنجر وزارة اخلارجية بدالً منه يف

, ليبدأ كيسنجر هندسةَ عالقة بالده مع مرص واشرتاط إبعاد 1973عام 
 .I21Hالسوفييت لقاءَ تدخل الواليات املتحدة والضغط عىل إرسائيل

ما من شك أنّ حسابات السادات مل تكن دقيقة, فقد كان اإلرسائيليون 
عامٍ أبعد ما يكونون عن فكرة التوصل إىل تسوية مؤقتة كام اقرتح عليهم يف 

إذ شهدت احلكومة اإلرسائيلية انقسامات بني الصقور . I22H»عام احلسم« أسامه
 واحلامئم, ومل يكن بمقدور رئيسة الوزراء غولدا مائري أن تنهي هذه االنقسامات,

ا يف ضامن توريد السالح لبالدها واملامطلة السياسية كي  فأبقت دورها حمصورً
ومع استعدادات حزب . ت الداخليةال تضطر إىل اختاذ قرار يشعل اخلالفا

, دبّ اخلالف بني الصقور واحلامئم حول برنامج 1973العمل النتخابات 
الذي ينتمي −احلزب, فعهدتْ غولدا مائري إىل الوزير إرسائيل غالييل 

وبالفعل, قدم غالييل وثيقة محلت اسمه تنص . وضعَ برنامج احلزب −للصقور
وطنات جديدة, وتشجيع إقامة مصانع يف عىل تدعيم املستوطنات, وبناء مست

). يف سيناء(األرايض املحتلة, والسامح برشاء وبناء املنازل يف مستوطنة ياميت 
وجاءت هذه الوثيقة للتوفيق بني الفريقني املتنافسني لضامن وحدة احلزب قبيل 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )21(

Henry Kissinger, White House Years (USA: Little, Brown, 1979), p.379. 
 :لظروف التي أدت إىل انفجار الوضع, انظُرحيال الالطالع عىل وجهة النظر املرصية  )22(

Muḥammad Ḥasanayn Haykal, The Road to Ramadan (New York: New 
York Times Book Company, 1975). 
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االنتخابات, إذ كان موشيه دايان هيدد باخلروج من احلزب إذا مل جتد رشوطه 
 .صاغية أذنًا

ا للمتشددين, وربام أقنعت الرئيس » وثيقة غالييل« ومثّلت ا كبريً انتصارً
, ما دفع بخيار احلرب بقوة )242(السادات بأنّ إرسائيل لن تقبل بتنفيذ القرار 

حمبطًا للمرصيني, فباإلضافة إىل فشل مهمة  1973فقد كان عام . إىل الطاولة
يارينغ, كانت إرسائيل راضية عن استمرار الوضع القائم, وكان الرئيس 

ا عند املؤسسة الدفاعية ني كسون يدعم دبلوماسية االستنزاف, ما خلق انطباعً
يف إرسائيل بأنّ مرص لن هتامجها إالّ إذ حققت التوازن اجلويّ معها, وهو ما بدا 
, وأن سوريا كذلك لن هتاجم إرسائيل إالّ إذا هامجتها مرص, وبالتايل  مستحيالً

تقديرات هي املسؤولة عن ويمكن القول إن هذه ال. لن يكون هناك حرب
التعنّت اإلرسائييل, وهي التي دفعت السادات وحافظ األسد إىل خيار احلرب, 
دم عىل أيّ خطوة دبلوماسية  فقد خلص السادات إىل أن الواليات املتحدة لن تُقْ

م مرص بعمل عسكري لكرس اجلمود, لذلك  للضغط عىل إرسائيل ما مل تَقُ
س للتحرير, إذ كان السادات مهتام بعملية جاءت حرب أكتوبر للتحريك ولي

 .سالم تسمح له باسرتداد شبه جزيرة سيناء املحتلة بكاملها
وباندالع حرب أكتوبر, حققت مرص وسوريا مفاجأة اسرتاتيجية من 
العيار الثقيل, إذ أخفقت أجهزة االستخبارات اإلرسائيلية والغربية عىل حدّ 

. التحركات املرصية والسورية قبيل بدئها سواء يف توقُّع هذه احلرب أو رصد
كلت جلنة لبحث التقصري االستخباري, محّلت القياداتِ العليا  ويف إرسائيل, شُ

ومل تكن الواليات املتحدة قد . يف اجليش مسؤوليةَ التقصري االستخباري
وضعت هذه احلرب يف حسباهنا, إذ تركّزت سلطة صناعة السياسة اخلارجية 

يّ الرئيس نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر, وكانت بشكل كبري بني  يدَ
ال احتاملَ : املنظومة العقائدية التي اتسمت هبا القيادة األمريكية واضحة

هنا, يمكن اإلشارة إىل جمموعة من . لنشوب حرب يشنّها العرب ضد إرسائيل
; النظام الدويل بطبيعته ثنائي: النقاط التي آمن هبا األمريكيون القطبية,  أوالً
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يمثل فيه االحتاد السوفييتي خصامً للغرب, ويعمل عىل حتدي اهليمنة الغربية, 
ومع ذلك, ال يسعى االحتاد السوفييتي إىل مواجهة مع الواليات املتحدة يمكن 

, كام أن I23Hأن تتطور إىل حرب نووية, خشيةً من سيناريو التدمري املؤكد املتبادل
احلصول عىل بعض املزايا االقتصادية التي كانت  لالحتاد السوفييتي مصلحةً يف
ثانيًا; يعاين العامل العريب من انقسامات حادة, . تقدمها مظلة االنفراج الدويل

وحتى لو نشبت احلرب, . وهو بالتايل غري قادر عىل شنّ حرب ضد إرسائيل
 فإن إرسائيل قادرة عىل إحلاق اهلزيمة باجليوش العربية جمتمعةً بفضل موازين

تها, وهو ما ينبغي أن حتافظ عليه الواليات  ح كفّ القو السائدة التي ترجّ
ثالثًا; بام أن الطرف العريب لن يلجأ إىل حرب . املتحدة, ألن إرسائيل مهمة هلا

 .مع إرسائيل, فإنّ التسوية السياسية هي اخليار الوحيد املتاح أمامه
ا عسكري  1973أكتوبر  6ويف  ا متزامنًا بدأت مرص وسوريا هجومً

قتا مفاجأة اسرتاتيجية, إذ أُخذت القوات  وواسعَ النطاق عىل إرسائيل, فحقّ
ة وأحرز اجليشان املرصي والسوري انتصارات يف . اإلرسائيلية عىل حني غرّ

بداية احلرب, قبل أن يتمكن اجليش اإلرسائييل من شنّ هجامت مضادة, انتهت 
ق العرب  24م يف أكتوبر ث 22باتفاق وقف إطالق النار يف  أكتوبر, بعد أن حقّ

. مكاسب عىل شكل حترير بعض األرايض املحتلة يف سيناء ومرتفعات اجلوالن
ق اجليش املرصي العبور بنجاح كبري ة . وحقّ ويف هناية احلرب مالت الكفّ

لصالح اجليش اإلرسائييل, الذي استمر يف خرق اتفاق وقف إطالق النار, ما 

                                                            
أثناء فرتة احلرب الباردة التي دارت رحاها بني املعسكرين الغريب والرشقي واستمرت  )23(

كفيالً بردع الطرفني من » التدمري املؤكد املتبادل« قرابة نصف قرن, كان اليقني من
كافيًا لتوجيه سباق التسلُّح جمرد التفكري بشنّ رضبة نووية مباغتة, وكان هذا اليقني 

ا عن املواجهة الكارثية, فكل طرف كان يدرك متام  النووي املستعر بني الطرفني بعيدً
ا فوريا من النوع نفسه, ما يعني  اإلدراك بأن قيامه هبجوم نووي يعني مواجهته انتقامً

ا كامالً   .تدمري الطرفني تدمريً
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قبل أن  I24Hي والواليات املتحدة عىل شفا اشتباكٍ نوويوضع االحتادَ السوفييت
وطُويت صفحة هذه احلرب الصعبة . تلتزم إرسائيل بقرار وقف إطالق النار

الذي أكد فيه جملس األمن عىل تنفيذ ) 338(والشاقة للجانبني, بصدور القرار 
 .بكل أجزائه) 242(القرار 

كان عىل اقتناع بأنّ بدتْ تلك احلرب رضورةً للرئيس السادات, الذي 
ا لتعزيز موقعه داخل مرص ويف العامل العريب  حترير األرض املحتلة يمثل جرسً

ا ولعلّه فهم مقوالت هنري كيسنجر السابقة, عندما  ,»بطل العبور« فهو. أيضً
م مهزومون ويطالبون كام لو كانوا منترصين لقد سئم . أخرب املرصيني أهنّ

االحتاد السوفييتي مستعدّ ملساعدة مرص  السادات من مجيع األطراف, فال
عسكريا بشكل حيمل إرسائيل عىل تغيري موقفها املتعنّت, وال الواليات املتحدة 
ة للتعامل  ة ملامرسة الضغط املطلوب عىل إرسائيل, وال األخرية مستعدّ مستعدّ
و إجيابيا مع مقرتحات السادات, فكانت احلرب اخليار الوحيد املتاح أمامه, وه

 . ما قام به
ÝøŠÖ]<±c<Ðè†ŞÖ]< <

ال يمكن فهم االنتقال من حالة احلرب إىل حالة السالم من دون فهم 
الدور الكبري الذي قام به وزير اخلارجية األمريكي هنري كيسنجر, الذي 

لدفع كل األطراف للتوصل إىل اتفاقيات » خطوة خطوة«اعتمد تكتيك الـ
يف البداية, سيطرت جمموعة من القضايا الكرب عىل تفكري كيسنجر . مرحلية

ا لألمن القومي, وهي القضايا نفسها التي شغلت تفكري  حينام كان مستشارً
ا ا, وحتديدً التنافس مع االحتاد السوفييتي, واالنفراج يف : الرئيس نيكسون أيضً

لذا, ترك كيسنجر . دولية, والتقارب مع الصني, واحلرب يف فيتنامالعالقات ال
مهمة التوسط يف الرشق األوسط إىل وزير اخلارجية ويليام روجرز ومساعده 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )24(

Frank Aker, October 1973: The Arab-Israeli War  (Hamden, Conn., 
1985). 
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ا وغري مثمر. جوزيف سيسكو وبالفعل, . لذلك كان اجلهد األمريكي متقطّعً
حدة , ونتيجةً لذلك غابت الواليات املت1971فشل روجرز يف مهمته يف عام 

عن التوسط قرابةَ عامني, ومل تنشط يف جهودها ملساعدة الطرفني عىل التوصل 
 .إىل اتفاق إالّ بعد اندالع حرب أكتوبر

ضت أسطورةُ  ر« وعىل نحوٍ الفت, قُوِّ قهَ وشعرت  ,»اجليش الذي ال يُ
ا قاسيًا يف احلرب, دفعها إلعادة النظر يف  ى درسً ا تتلقّ إرسائيل للمرة األوىل أهنّ

لت رافعة للتعنت, الذي كان سمةً ألداء غولدا كثري  من املسلّامت التي شكّ
كام أنّ احلرب جعلت اجلانب العريب يشعر . مائري يف تعاملها مع جرياهنا العرب

ة ومن ناحيةٍ . أنّه اسرتدّ كرامته, وأنّه عىل استعداد اآلن للتفاوض من موقع قوّ
ا وزيرَ اخلارجية ا نت احلربُ أيضً ألمريكي هنري كيسنجر من أخر, مكّ

اهليمنة عىل عملية املفاوضات الشاقّة, التي تلت احلرب, وانتهت بثالث 
واحدة بني سوريا وإرسائيل, واثنتني بني مرص : اتفاقيات لفكّ االشتباك

وإرسائيل, أتاحت ملرص وسوريا حتريرَ جزء من أراضيهام املحتلة من دون 
مبارشة كام كانت احلكومة توقيع معاهدة سالم أو إجراء مفاوضات 

 .اإلرسائيلية تشرتط قبل احلرب
وبعد احلرب دُعيت األطراف املعنية إىل مؤمتر جنيف للسالم, الذي 

قد يف ديسمرب   , بمشاركة مرص واألردن وإرسائيل باإلضافة إىل االحتاد1973عُ
, إذ لكن املؤمتر مل يلتئم بعد اجللسة االفتتاحية. السوفييتي والواليات املتحدة

ا  ألقى مندوبو تلك الدول خطابات موجهة جلمهورهم الداخيل, وكان واضحً
وغابت سوريا عن املؤمتر ردا عىل ما . أنّ السالم الشامل هبذا الشكل بعيد املنال

ته وما إن فشل مؤمتر . مرص هلا, وإقصاء منظمة التحرير الفلسطينية» خيانة« عدّ
 ط بني العرب وإرسائيل, وبالفعل استهلّ جنيف حتى بدأ كيسنجر باحتكار التوسُّ 

يف املنطقة, لبدء التفاوض بني ) shuttle diplomacy(ذلك بجوالت مكوكية 
ا لكل طرف » مفاوضات« األطراف املعنية, لكن كلمة كانت تعني شيئًا خمتلفً

عن سواه, فهي عند العرب تعني منح إرسائيل رشعية, يف حني تعني عند 
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ت إرسائيل عىل أن تكون اإلرسائيليني رشطًا مس ا أليّ انسحاب, فلهذا أرصّ بقً
املفاوضات مبارشة ومن دون وسطاء, ألنّ من شأن ذلك منحها الرشعية 

 .املطلوبة
لكنّ كيسنجر كان قد تعلّم من جتربة وزير اخلارجية السابق وليام 
روجرز, فلم يكن ينبغي عىل الواليات املتحدة أن تنخرط بشكل مبكر وعلني 

فاوضات ويف جوهر القرار, أو أن ترص عىل حلّ شامل عىل أساس القرار يف امل
ج يف احلل)242( ز بدالً من ذلك عىل التدرّ وكانت . , وكان عليها أن تركّ

ل مقاربة كيسنجر لقضية الرشق األوسط,  حرب أكتوبر نقطة مفصليةً يف حتوُّ
ف للبدء يف التي استندت إىل أن األزمة ينبغي أن تُستَغلّ لدفع كل األطرا

ا منذ اندالع احلرب بحيث سعى لئال . مفاوضات بدأ كيسنجر بالتدخل مبكرً
يكون هناك طرف منترص أو مهزوم, كام سعى إىل إبعاد االحتاد السوفييتي عن 

وبالفعل, وظّف كيسنجر احلرب ليضع . التأثري يف جمريات هناية احلرب
 .رباألرضية الدبلوماسية املالئمة ملرحلةِ ما بعد احل

ا للواليات املتحدة, إذ  ا جديدً ل هو اآلخر درسً لكنّ اندالع احلرب شكّ
استنتج الرئيس نيكسون وهنري كيسنجر بأنّه ال يمكن ترك املنطقة من دون 
تدخل أمريكي, بعد أن ثبت هلام أن إرسائيل القوية واملتفوقة عسكريا لن 

الذي » سالح النفط« , ال سيام بعد أن وظّف العربI25Hتضمن استقرار املنطقة
ا يف احلرب ا كبريً وجتلّت قدرات كيسنجر الدبلوماسية يف فهمه . لعب دورً

ة . حلاجة كل طرف من أطراف الرصاع بعد احلرب فإرسائيل كانت بحاجة ماسّ
إلطالق أرساها لد مرص وسوريا, وإهناء املقاطعة البحرية يف قناة السويس, 

اإلرسائييل كان يعتمد عىل قوة  وترسيح جنودها بعد احلرب, ألن اجليش
االحتياط التي ال يمكن االحتفاظ هبا طويالً من دون التأثري السلبي يف 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )25(

Nadav Sarfan, "Engagement in the Middle East," Foreign Affairs, Vol. 
52, No.1 (October 1974), pp.45-63. 
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ا بحاجة إىل مساعدات اقتصادية وسالح من . االقتصاد وكانت إرسائيل أيضً
ويف املقابل, كان الرئيس . الواليات املتحدة, لتعويض خسائرها يف احلرب

قته القوات  السادات بحاجة إىل فكّ حصار اجليش املرصي الثالث الذي طوّ
ا النسحاب إرسائيل  22اإلرسائيلية بعد  أكتوبر رشق القناة, وكان بحاجة أيضً

من غرب القناة, إذ مترتست القوات اإلرسائيلية عىل بعد مئة كيلومرت فقط عن 
كام تطلّع السادات للحصول عىل جزء من سيناء رشق القناة, ليتسنى . القاهرة

وعالوة عىل . قناة السويس أمام املالحة, وإعادة بناء مدن قناة السويسفتح 
ذلك, كان السادات بحاجة إىل مساعدات اقتصادية من الواليات املتحدة وإىل 

ا, فعىل الرغم . دعمها لبعض أهدافه أما الوضع السوري, فقد كان أكثر تعقيدً
, إالّ أن الضغط  الداخيل عىل األسد من خسارة اجليش السوري أرايضَ كثريةً

ا عامّ واجهه السادات للحصول عىل اتفاق فصل القوات لذلك, . كان خمتلفً
 .أعطى كيسنجر األولوية للجبهة املرصية اإلرسائيلية

ل  هذا الفهم ملجريات األمور ساعدَ كيسنجر عىل إنجاز مهمته, إذ حتوّ
ال, وقام بتثقيف كل طرف بالقيود التي تواجه الطرف اآلخر  إىل وسيط فعّ

ن من إقناع مجيع األطراف . وحاجة كل طرف للتوصل إىل اتفاق وبالفعل, متكّ
جي فقد أخرب مدير املخابرات السوري حكمت الشهايب يف . بمنطقه التدرُّ

هو تسهيل األمر عىل » خطوة خطوة«أن اهلدف من تكتيك الـ 1974أبريل 
املعارضة داخل اإلرسائيليني لتقديم تنازل واحد كلّ مرة, بحيث ال تثور 

وبحسبه, . إرسائيل وال حتتجّ القو املنارصة إلرسائيل يف الواليات املتحدة
ب إرسائيل من اهلدف النهائي, وهو االتفاق  فمن شأن هذا األسلوب أن يقرّ

ويف املقابل, أخرب كيسنجر اجلانبَ اإلرسائييل أن اهلدف من هذه . I26Hالشامل
ىف إرسائيل من ندوب احلرب, االسرتاتيجية هو كسب الوقت كي تتعا

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )26(

FRUS, Vol. 26, Memorandum of Conversation with Hikmat al-Shihabi, 
13 April 1974, 188. 
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ومساعدة واشنطن إلهناء حظر النفط, وتأخري املفاوضات عىل التسوية النهائية 
 .التي ستقوم الواليات املتحدة بموجبها بدعم االنسحاب من كل اجلبهات

عمل أسلوب هنري كيسنجر هذا عىل خلط األوراق, ودفعَ كلَّ طرف 
ويف هذا السياق, نجحت . يف هناية األمرلالعتقاد أنّ االتفاق سيكون يف صاحله 

الوساطة األمريكية يف مساعدة اإلرسائيليني واملرصيني يف التوصل إىل اتفاق 
, وكذلك يف التوصل إىل اتفاق فصل القوات 1974يناير  18فصل القوات يف 

ويف تلك األثناء اضطُرت غولدا . 1974مايو  31بني سوريا وإرسائيل يف 
ن منصبها يف رئاسة احلكومة, بعد أن نُرش تقرير جلنة أغرانات مائري لالستقالة م

)Agranat Commission( التي بحثت يف الفشل االستخباري املتمثل بعدم ,
ا للحكومة ا حلزب العمل ورئيسً . توقُّع احلرب, وأصبح إسحق رابني رئيسً

داية, لكن املحادثات بني مرص وإرسائيل للتوصل إىل اتفاق ثانٍ مل تنجح يف الب
إذ مل يتمكن كيسنجر من إقناع رابني هبذا االتفاق, فعىل الرغم من رغبة رابني 
ا من االنسحاب من أجزاء  يف التوصل إىل اتفاق مع مرص إالّ أنه كان متوجسً

وبدوره, مل . من سيناء, ألسباب أمنية وسياسية متعلقة باالئتالف احلكومي
عندما أعلن جتميدَ وساطته يكن كيسنجر راضيًا عن موقف حكومة رابني, و

عادَ إىل واشنطن وأخرب الرئيسَ جريالد فورد أنّ إرسائيل ضلّلته وأهنا تعتمد 
. عىل أصدقائها يف الكونغرس لتجاوز الرئيس, ما أد إىل غضب الرئيس فورد

وعىل هذه اخللفية, أعلنت إدارة فورد أنّ الواليات املتحدة تعيد تقييم سياستها 
نًا إلرسائيل, من أجل دفعها نحو الرشق األوس ا مبطّ ط, ومثّل ذلك هتديدً

وبعد أشهر عادت الوساطة األمريكية, وجر التوصل إىل . I27Hلتغيري موقفها
ه السادات نقطة حتول 1975يف مطلع سبتمرب » 2سيناء « اتفاق , الذي عدّ

دت . رئيسة نحو السالم ورأ إسحق رابني أنّ هذه االتفاقية هي التي مهّ
ق لزيارة الرئيس املرصي بعد ذلك بعامني إىل إرسائيل, وإلقائه خطابه الطري

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )27(

FRUS, Vol. 26, Memorandum of Ford-Kissinger conversation, 24 
March 1975, 564–8. 
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وأدرك اجلانب اإلرسائييل أن سلوك السادات ييش بأنّ . الشهري يف الكنيست
مرص بصدد إعادة توجيه سياستها اخلارجية جتاه الغرب, وأنه حريص عىل 

ا ذلك عىل مبادئ القومية العربية مً  .I28Hمصاحلها الوطنية, مقدّ
سني للتوصل  لكن ماذا عن األردن? كان امللك حسني من أشدّ املتحمّ
إىل اتفاق مع إرسائيل, ذلك أنّ من شأن أيّ اتفاق يعيد فيه امللك أيَّ جزء من 
الضفة العربية أن يرفعَ من مكانته اإلقليمية, ال سيام أنه كان خيوض معركة مع 

وحاول هنري كيسنجر أن  .منظمة التحرير الفلسطينية حول متثيل الفلسطينيني
 يقنع اجلانب اإلرسائييل بالتوصل إىل اتفاق مع األردن, إالّ أن احلكومة اإلرسائيلية

وحديثه  ,»اخليار األردين« رفضت, فعىل الرغم من تبنّي حزب العمل شعار
, إالّ أن أسبابًا داخلية وأيديولوجية منعت إسحق  املستمر عن دور األردن يف احللّ

 .من اإلقدام عىل توقيع اتفاق مع األردن) كام سنبنيّ يف الفصل القادم(رابني 
بتوقيع ثالثة  1973وهكذا, أُسدلت الستارة عىل حرب أكتوبر 

. اتفاقيات مؤقتة, ما جعل فرصة التوصل إىل سالم أقربَ من أيّ وقت مىض
بعد أن » ةمجهورية مرص العربي« وكان الفتًا قيام السادات بإعادة تسمية مرص

وكانت للسادات قناعات خمتلفة  .»اجلمهوريةَ العربية املتحدة« ظلت لسنوات
عن قناعات أقرانه من العرب, فقد اعتقد أن السالم املنفرد مع إرسائيل ممكن, 

املوقف « أو» الوفد العريب املشرتك« وأنه ينبغي عىل مرص التخيلّ عن مبدأ
أراضيها التي احتلّتها إرسائيل يف حرب  إذا ما أرادت اسرتداد» العريب املشرتك

ومل تتأثر تلك القناعات باالنتقادات العربية, وال باالنقالب السيايس . 1967
, وال بتويل املتشدد 1977يف إرسائيل بعد خسارة حزب العمل انتخابات عام 

وواصل السادات سربَ إمكانية التوصل إىل اتفاق . مناحيم بيغن رئاسة احلكومة
ق يف مارس سالم كا  .1979مل ودائم مع إرسائيل, وهو ما حتقّ

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )28(

Henry Kissinger, Years of Renewal  (New York: Simon and Schuster, 
1999). 
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هات توسعية مهيمنة 1967عىل عكس حرب  , التي جاءت نتيجةً لتوجُّ
كان باإلمكان  1973يف إرسائيل كانت تبحث عن ذريعة, فإنّ حرب أكتوبر 

 جتنُّبها لوال سيطرة بعض األفكار القاتلة عىل البنية الذهنية لكبار القادة يف
دين . إرسائيل عدم (فالتشبُّث اإلرسائييل الرسمي القائم عىل رشطَني حمدَّ

االنسحاب إىل خطوط ما قبل اخلامس من يونيو, وعدم االنسحاب من دون 
 أحدث شلالً يف السياسة اخلارجية اإلرسائيلية,) مفاوضات مبارشة واتفاق سالم

 تعامل مع املبادرات املطروحة,األمر الذي منعها من إظهار الربغامتية املطلوبة يف ال
ها مبادرةَ الرئيس املرصي حممد أنور السادات نفسه  .التي كانت آخرُ

ر, وكانت عىل  قهَ لقد أُصيبت إرسائيل بالغرور, وآمنت بأنّ جيشها ال يُ
عليها ألهنم  قناعة تامة بأنّ العرب غري قادرين عىل شنّ أي هجوم عسكري

وكانت هذه االنطباعات قوية بالرغم . متتلكهايدركون حجم قوة الردع التي 
من حرب االستنزاف التي شنّتها مرص, والتي كان ينبغي أن تكون كافية 

فالعرب ما . إليقاظ النخب احلاكمة يف إرسائيل من هذا السبات االسرتاتيجي
كانوا ليُسقطوا اخليار العسكري إالّ إذا كان هناك مسار سيايسّ واضح, يفيض 

ت . ة األرض املحتلةإىل استعاد غري أن إرسائيل مل توافق عىل مسار كهذا, وأرصّ
ا لرشوطها الصعبة,  يف املقابل عىل أن يأتيها العرب إىل طاولة املفاوضات وفقً

 .»خيارَ الرضورة« األمر الذي دفع العرب يف هناية األمر إىل احلرب بوصفها
بني القطبني  الالفت يف املرحلة التي سبقت حرب أكتوبر ذلك التنافس

ني  , الذي انعكس عىل ديناميات )الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي(الرئيسَ
وظهر ذلك جليا عندما وضعَ مستشار جملس . الرصاع بني العرب وإرسائيل

يَهُ يف دواليب وزير اخلارجية  األمن القومي األمريكي هنري كيسنجر عصْ
لقائم من شأنه إحراج االحتاد روجرز, ألنه كان ير أن استمرار الوضع ا

السوفييتي وكشفه أمام العرب الذين قد يتوجهون إىل واشنطن واختاذها 
ا يف العملية السلمية كان هدف كيسنجر إلغاء التأثري السوفييتي . وسيطًا وحيدً
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, ألنه كان I29Hيف املنطقة من دون أن يؤدي ذلك إىل لعب السوفييت دورَ املعطِّل
 . م واحلرب يف املنطقة من منظور احلرب الباردةير الرصاع والسال

نت مرحلة ومن دون الدخول يف تفاصيل احلرب, يمكن القول إهنّ  ا دشّ
جديدة من الرصاع أفضت إىل خروج االحتاد السوفييتي من الرشق األوسط, 
. واحتكار الواليات املتحدة دورَ الوسيط يف تسوية الرصاع العريب اإلرسائييل

ه الرتكة أهم ما خلفته تلك احلرب, ألن الواليات املتحدة ما وربام تكون هذ
زالت الوسيطَ الوحيد حتى الوقت الراهن, برصف النظر عن نجاحاهتا 

ومثّلت حرب أكتوبر التطور األهم الذي . وإخفاقاهتا وانحيازها إلرسائيل
ل املمكن إىل اتفاق بفضل  خلقَ الرشوط الرضورية لبدء التفاوض, وبالتايل حتوّ

 .I30Hمهارات كيسنجر يف التوسط والتأثري والتالعب باألطراف املختلفة
وعىل الرغم من مهارات كيسنجر يف املفاوضات, إالّ أن تكتيك 

مل يكن كافيًا إلحداث االخرتاق املنتظَر, وخرس احلزب » خطوة خطوة«الـ
, وتوىلّ الديمقراطيّ جيمي كارتر رئاسة 1976اجلمهوري انتخابات عام 

خطوة «يات املتحدة, وكان يف جعبته ما هو أكثر بكثري من تكتيك الـالوال
األمر الذي خلق دينامية جديدة أسهمت يف حتقيق السالم الكامل بني  ,»خطوة

 .مرص وإرسائيل

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )29(

Galia Golan, "Soviet Policy in the Middle East: Growing Difficulties 
and Changing Interests," The World Today, Vol. 33, No. 9 (Sep., 1977), 
pp.335-342. 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )30(
William B. Quandt, "Kissinger and the Arab-Israeli Disengagement 
Negotiations," Journal of International Affairs, Vol.29, No.1 (Spring 
1975), p.33-48. 
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يف الوقت الذي أثار فيه احتالل الضفة الغربية والقدس الرشقية خالل 
مشاعر الفرح عند املجتمع اإلرسائييل, بخاصة يف أوساط  1967حرب يونيو 

ل سيايسّ كبري بسبب احلرب املتدينني , ألقى هذا I1Hالذين طرأ عىل مواقفهم حتوُّ
ا يف املياه الراكدة يف السياسة اإلرسائيلية, وأثار أسئلةً  ا كبريً االحتالل حجرً
كثرية كان عىل احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة أن جتيب عليها, وهي أسئلة 
تتصل بمستقبل األرايض املحتلة وما ينبغي عىل إرسائيل القيام به; فهل حتتفظ 

ها? أم تعيدها لأل ردن يف سياق معاهدة سالم? وإذا ما هبا إرسائيل? هل تضمُّ
قررت إعادة األرايض املحتلة, ما مساحةُ األرض التي يتعني إعادهتا, واألرض 

 .التي ينبغي االحتفاظ هبا العتبارات سياسية وأمنية وأيديولوجية

                                                            
طرأ تغريُّ كبري عىل مواقف املتدينني من السياسة بسبب النرص الذي جعلهم يعتقدون  )1(

اخلالص, األمر الذي عربّ عنه احلاخام زيف هيودا كوك بقوله إنه أهنم يعيشون يف عرص 
ايا ملزيدٍ من التفاصيل عن التداخل . دليل عىل أن اليهود يعيشون يف عرص قدوم املسّ

 :بني املسيانية والسياسة, انظُر
Eliezer Don-Yehiya , "Messianism and Politics: The Ideological 
Transformation of Religious Zionism," Israel Studies , Vol. 19, No. 2, 
(Summer 2014), pp.239-263. 
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هناك الكثري من الكتابات اإلرسائيلية التي تناولت هذه املعضلة التي 
ت مضاجع السياسيني, لك نها طرحت املسألة وكأن إرسائيل احتلّت أقضّ

واحلقّ أن غالبية هذه الكتابات أغفلت أن إرسائيل كانت . األرايض مصادفةً 
مدفوعة بأطامع توسعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة عىل وجه التحديد, وهي 

ا صهيونيا للتوسع ثم جاءت احلرب لتمنح إرسائيل الفرصة . مناطق كانت هدفً
ى من فلسطنيالتارخيية و وبناء عىل ذلك, فإنّ . الذهبية لالنقضاض عىل ما تبقّ

كل املواقف الرباغامتية هلذا الفريق اإلرسائييل أو ذاك ال يمكن هلا أن ختفي 
حقيقةَ أن الضفة الغربية والقدس الرشقية وكل األرايض الفلسطينية بقيت 

ا للتوسع وإن اختلفت االئتالفات احلكومية وتباينت وجه ات النظر هدفً
وهذا ما يفرس انطالق عجلة االستيطان بعد انتهاء احلرب مبارشة, . داخلها

دَ إمكانية  عَ أيّ حكومة إليقاف االستيطان, الذي قضم األرضَ وعقّ فلم تَسْ
وأكثر من ذلك, وظّف حزب . إىل واقع» األرض مقابل السالم« ترمجة مبدأ

ائع عىل األرض متنع الليكود االستيطان كتكتيك صهيوين, هبدف خلق وق
من التوصل إىل اتفاقية  −يف حالة انفراده باحلكم يف املستقبل−حزب العمل 

فقد كانت قدرة احلكومات عىل . I2Hسالم مع األردن مقابل إعادة األرايض
تغيري األمر الواقع وإخالء املستوطنات متواضعة جدا, إذ ال يمكن أليّ 

ء املستوطنات, إالّ يف ظروف استثنائية حكومة البقاء سياسيا إن قررت إخال
ق ا ما تتحقّ  .نادرً

                                                            
ح رئيس الوزراء األسبق إسحق شامري بأنه كان ينوي استخدام املفاوضات بعد رصّ  )2(

ن من نقل نصف مليون  انطالق مؤمتر مدريد وتسويفها ملدة عرش سنوات, ليتمكّ
ملزيدٍ . أيّ حكومة إرسائيلية من االنسحاب مستوطن إىل الضفة الغربية, كي ال تتمكن

ا يف خلق  من التفاصيل عن الكيفية التي لعبت هبا السياسة الداخلية يف إرسائيل دورً
 :وقائع استيطانية جديدة إلعاقة عملية السالم, انظُر

Hassan A. Barari, Israeli Politics and the Middle East Peace Process, 
1988-2002 (London and New York: Routledge, 2004). 
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ا يف صحيح أنّ احلكومة اإلرسائيلية ا ذت قرارً ي أ− 1967يونيو  19ختّ
يقيض بإعادة مرتفعات اجلوالن وسيناء  −بعد تسعة أيام من انتهاء احلرب

ا مشاهبًا بإعادة  أيّ جزء واالنسحاب إىل احلدود الدولية, إالّ أهنا مل تتّخذ قرارً
فاملساحة التي تضم الضفة الغربية والقدس متثّل . من الضفة الغربية إىل األردن

» هيودا والسامرة« وهم يطلقون عليها اسم ,»إرسائيل التارخيية« لليهود قلبَ 
كام اختذت احلكومة اإلرسائيلية . نسبةً إىل مملكتني إرسائيليتني يف الزمان الغابر

ا باإلمجاع بعد احلرب . مبارشةً يقيض بضم القدس الرشقية إىل إرسائيل قرارً
ويقينًا, كان هذا السببَ يف عدم إجراء إرسائيل مفاوضات فك اشتباك مع 

فعىل الرغم من أن وزير . أسوةً بمرص وسوريا 1973األردن بعد حرب عام 
اخلارجية األمريكي هنري كيسنجر حاول إقناع إسحق رابني بتقديم تنازل 

من تراجع مكانة امللك إقليميا لصالح منظمة التحرير  للملك حسني خشيةً 
الفلسطينية, إالّ أن رابني مل يكن يف وسعه القيام بأيّ يشء من هذا القبيل, رغم 
تعاطفه مع امللك, وذلك ألسباب سياسية تتصل يف الدرجة األوىل ببقاء 

السلطة االئتالف احلكومي وخوفه من اهنيار هذا االئتالف, وبالتايل خسارته 
 . لصالح اليمني اإلرسائييل

لت خسارة حزب العمل النتخابات عام  ل أخر  1977شكّ نقطةَ حتوُّ
يف العالقات األردنية اإلرسائيلية, فبعد إحكام حزب الليكود قبضته عىل 
مقاليد السلطة وما رافق ذلك من تقلُّبات يف السياسة اإلقليمية بعد توقيع مرص 

ل, اقتنع األردن بأنّه غري قادر عىل استعادة الضفة معاهدة السالم مع إرسائي
ا  الغربية بسبب سياسات الليكود االستيطانية, يف وقتٍ كان غري قادرٍ فيه أيضً

 وزاد الطنيُ بلّة بعد اندالع. عىل منع صعود منظمة التحرير الفلسطينية
دة هلا طالبت باالستقالل عن إرسائ» انتفاضة احلجارة« يل وبلورة قيادة موحّ

واألردن كليهام, وبناء عىل ذلك اختذ امللك حسني قرار فك االرتباط مع الضفة 
 .1988الغربية يف عام 

سيناقش هذا الفصل الظروف التي مل تساعد اإلرسائيليني واألردنيني 
م حقيقي يف عملية السالم ية بني . عىل حتقيق تقدُّ فعىل الرغم من اللقاءات الرسّ
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ل, وعىل الرغم من رغبة امللك حسني احلقيقية يف امللك حسني وقادة إرسائي
التوصل إىل اتفاق سالم هنائي مع إرسائيل, إالّ أن اجلهود املبذولة للتوصل إىل 

لَها والسؤال الرئيس هنا يدور حول دور السياسة . تسوية مع األردن مل تؤتِ أُكُ
فقد عانت . الداخلية اإلرسائيلية يف حتديد شكل العالقة مع األردن ومضموهنا

السياسة اإلرسائيلية يف السبعينيات من تباين مواقف األحزاب بشأن مستقبل 
ا من األردن كام سيناقش الفصلُ أسبابَ . األرايض املحتلة, التي كانت جزءً

ا فيه أنّ  استمرار األردن يف عالقاته الرسية مع إرسائيل يف وقتٍ كان واضحً
م له ما يكفي لتوقيع معا  .هدة سالمإرسائيل لن تقدّ

æ<ê×éñ]†‰ý]<Ù‚¢]@éŞŠ×ËÖ]<…^é¤]?< <

, راودت بعضَ القادة اإلرسائيليني  1967عام  بعد انتهاء حرب مبارشةً
للمرة األوىل, لكن اخلالفات الكثرية التي اندلعت » اخليار الفلسطيني« فكرةُ 

بني أعضاء االئتالف احلكومي, حول طبيعة اخلطوة العملية التي ينبغي اختاذها 
حيال األرايض املحتلة, أسقطت أيّ اقرتاح حول مستقبل األرايض الفلسطينية 

ذ يف  ا . يونيو 19من قرار احلكومة املتَّخَ صحيح أنّ هناك نقاشاتٍ وأفكارً
تراوحت ما بني منح الفلسطينيني املقيمني يف الضفة الغربية حكامً ذاتيا وإقامة 

ددولة مستقلة هلم, إالّ أن أعضاء احلكومة مل . I3H يتوافقوا عىل خيار حمدَّ
ا  والالفت أنّ االتفاق عىل رضورة التعامل مع الفلسطينيني املحلّيني رافقه أيضً
رفضٌ واسع النطاق أليّ حماولة للتوصل إىل تسوية مع األردن, ألنّ األردنَّ 
د من الداخل  بحسبهم يعاين من عدم االستقرار وعرشَ امللك حسني مهدَّ

عىل ذلك, هاجم اإلرسائيليون امللك حسني النضاممه ملرص  وعالوة. واخلارج
   .وسوريا يف احلرب وللدور الذي لعبه خالل األزمة

                                                            
اخليار « لالطالع عىل مزيدٍ من التفاصيل عن نقاشات احلكومة حول موضوع )3(

 :انظُر ,»الفلسطيني
Reuven Pedatzur, "Coming Back Full Circle: The Palestinian Option in 
1967," Middle East Journal, Vol.49, No.2 (Spring, 1995), pp.269-291. 
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واستند اجلدلُ وتباينُ املواقف إىل اعتبارين مركزيَّني مها األمن 
, كان رئيس الوزراء ليفي أشكول يريد اإلبقاء عىل اجليش . والديمغرافيا فمثالً

ه حدا أمنيا ال يمكن التفريط به, اإلرسائييل بمحاذاة هن ر األردن, الذي كان يعدُّ
ا, بسبب العامل الديمغرايف  ا من التوسع رشقً لكنه كان يف الوقت نفسه قلقً

لذلك . املتمثل بوجود أكثر من نصف مليون فلسطيني يف أرايض الضفة الغربية
هناك فرصة إىل أنّ  − كام هي احلال مع بقية اإلرسائيليني−استندت فكرته 

ا, كي ال تفقد إرسائيل  لالحتفاظ باألرض وجتنُّب سيناريو ثنائية القومية يف آن معً
ا . طبيعتها الديمقراطية واليهودية ومن هنا جاءت فكرة منح الفلسطينيني وضعً

ا(خاصا  , واحلديث هنا عن الفلسطينيني املقيمني يف الضفة )سجنًا مفتوحً
ا, وليس عن منظ مة التحرير الفلسطينية أو الفلسطينيني الذين والقطاع حتديدً

 .يعيشون يف الشتات
ا مع هذا التفكري, بدأ رئيس الوزراء ليفي أشكول يتحدث عن  وانسجامً
رضورة إجراء حمادثات مع فلسطينيني مقيمني يف الضفة الغربية, لتكوين خيار 

ا هلذا  .»اخليار األردين« بديل عن واحلقّ أن هناك اعتبارات تكتيكية أيضً
التوجه, فمن شأن إجياد خيار فلسطيني أن يضيّق هامش املناورة الذي متتّع به 

لذلك, أجرت حكومة أشكول اتصاالت مع قيادات فلسطينية . امللك حسني
غري أنّ هذه اللقاءات مل . , والتقى ليفي أشكول بعضها رسا1968يف يناير 

الذي − أبريل رتّب لقاء بني أشكول وأنور اخلطيب  25ويف . نتيجةتثمر عن 
 غري أنّ . للحديث عن احلكم الذايت −شغل منصب حمافظ القدس قبل احلرب

د أنّ األردن لن يعرتف بدولة فلسطينية مستقلّة, وأن مثل هذا  اخلطيب أكّ
التقى ليفي  1968سبتمرب  10ويف . العرض يعني فصل الضفة عن األردن

الفلسطينيَّ أنور نسيبة, لكن األخري طالب بإعادة األرايض إىل  ول القياديَّ أشك
وانتهت هذه اللقاءات يف شهر سبتمرب, بعد أن كشفت . السيادة األردنية

د الفلسطينيني وخوفهم من القيام بعمل  املحادثاتُ التي جرت خالهلا عن تردّ
 .منفرد يضعهم يف موقف صعب يف العامل العريب
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ا يف حكومة ليفي أشكول− ال ألون كان إيغ ا مؤثرً  −الذي كان وزيرً
لكن مع مرور الوقت, بدا أنّ الفلسطينيني غري  ,»اخليار الفلسطيني« حاملَ لواء

اخليار « جاهزين للعمل مع اإلرسائيليني بشكل منفرد, فجنح ألون عندئذٍ نحو
ى 1967يف البداية, طرح ألون يف شهر يوليو  .»األردين  ,»خطة ألون« ما يسمّ

ل سياسة واضحة  وهي اخلطة األوىل التي تناقش املسائل االسرتاتيجية, وتشكّ
ثت عن ضم إرسائيل أرايضَ من الضفة الغربية. املعامل إزاء الضفة الغربية  إذ حتدّ

واقرتح ألون . من دون السكان مع االحتفاظ بالقدس حتت السيادة اإلرسائيلية
ا استقالالً سياسيا, عىل أن يرتبط الكيان حكامً ذاتيا للفلسطينيني, ومن حهم أيضً

. الفلسطيني بإرسائيل يف إطارٍ اقتصادي مشرتك ومعاهدة للدفاع املشرتك
ومع . رفضها معظم أعضاء احلكومة 1968يوليو  30وعندما قُدمت اخلطة يف 

ا بشأن خطة ألون األوىل, إالّ أن اخلطة  أنّ احلكومة اإلرسائيلية مل تتخذ قرارً
لت دليالً عمليا إلقامة املستوطنات يف غور األردن, بمعنى تركيز احلكومة  شكّ
ها أو إبقاءها حتت  عىل بناء املستوطنات يف األرايض التي تنوي إرسائيل ضمّ

 .السيطرة اإلرسائيلية
لكن احلكومة اإلرسائيلية بدأت تدرك مع مرور الوقت أنْ ال بديل عن 

ا,. خطة ألون  ,»اخليار األردين« بدأ إيغال ألون بامليل نحو وكام ذُكر سابقً
ويف لقاء للّجنة السياسية حلزب العمل . فاقرتح عرض اخلطة عىل امللك حسني

ض عىل امللك حسني للمناقشة الالفت يف . عرض ألون اخلطة التي ستُعرَ
االجتامع ردّ غولدا مائري, التي مل تكن رئيسة للوزراء يف ذلك الوقت, إذ قالت 

هناك يشء واحد ينبغي عليك معرفته, ال توجد « :نبغي إخبار امللك بام ييلإنه ي
وتُربز هذه املقولة . I4H»لدينا الرغبة أو النية ألن نأخذ شعبك منك, سيبقون لك

ينبغي أن تبقى إرسائيل ديمقراطية : اخلطَّ العام الذي آمن به حزب العمل
إرسائيل, حتى لو توسعت هيودية, بمعنى أن ال مكان للفلسطينيني يف دولة 

ويعكس كالم غولدا مائري املعضلة الديمغرافية التي . ووصلت إىل هنر األردن
                                                            

 .نفسه املصدر )4(
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املزيد عن هذه املسألة يف (عانت منها إرسائيل وما تزال حتى الوقت الراهن 
 ).الفصل األخري

ويف لقاء مصرييّ مجع امللك حسني ومستشاره املوثوق زيد الرفاعي يف 
ئيليني عىل رأسهم أبا آيبان وإيغال ألون يف شهر سبتمرب لندن بوزراء إرسا

ه أبا 1968 , عرض اجلانب اإلرسائييل اخلطة عىل امللك حسني, ويف اللقاء وجّ
نًا للملك حسني إنْ رفض العرض اإلرسائييل ا مبطّ , وقال له إنه I5Hآيبان هتديدً

ل مسؤولية عدم التوصل إىل   سالم, وسيتوجبإذا مل يقبل هذه اخلطة, فإنه سيتحمّ
عىل إرسائيل يف هذه احلالة البحث عن خيار آخر للتوصل إىل تسوية مع 

ا عىل فكرة السالم مع . الفلسطينيني امللك حسني الذي كان بدوره منفتحً
ا, إذ قال إنه يقبل بالتوصل إىل سالم  إرسائيل, لكن ليس أيّ سالم, ردّ ردا بليغً

يكون احللّ مقبوالً عند الضمري  يمكنه من رشحه أمام شعبه, وينبغي أن
ا بديالً عىل أساس مهمة يارينغ والقرار . العريب م مقرتحً ورفض ) 242(وقدّ

 .التفريط بالسيادة األردنية عىل القدس
كشف اجتامع لندن عن اهلوة الكبرية بني املوقفني, وأخفق الطرفان يف 

اللقاءات جتسري الفجوة التي تفاقمت مع مرور الوقت, ومع ذلك استمرت 
اخليار « هو ما دفعَ بفكرة» اخليار الفلسطيني« فشلواحلقّ أنّ . I6Hالثنائية بينهام

                                                            
 :انظُر )5(
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يف هناية الثامنينيات » اخليار األردين« إىل السطح, لكن املفارقة أنّ فشل» األردين
د الطريق أمام تبلور انتفاضة « بعد أن انطلقت ,»اخليار الفلسطيني« هو ما مهّ

مل » اخليار األردين« واقتنع حزب العمل يف مطلع التسعينيات بأنّ  ,»احلجارة
يكن واقعيا, فامللك حسني ما كان سيوقّع عىل أيّ اتفاق ال يضمن عودة كل ما 

هنا, أدركت . , مع قبول مبدأ تبادل أراضٍ ثانويّ 1967فقده يف حرب 
لسطينيني يف احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة أنّه من األفضل التحدث مع الف

الداخل, ويف حال فشل هذا السيناريو يمكن التحدث مع منظمة التحرير 
ن يف النهاية مسرية أوسلو  .الفلسطينية, وهو ما حصل يف واقع األمر ودشّ

á…ù]<íéréi]‰]< <

ثقيلة الوطء عىل األردن, فقد خرس الضفةَ  1967كانت حرب عام 
اخليار العسكري يف العالقة مع  الغربية والقدس الرشقية بسببها, وأدرك أنّ 

, وأنّ الدبلوماسية أفضل السبُل أمامه الستعادة ما فقده يف  ْدٍ إرسائيل غري جمُ
ي جملس . احلرب وباملجمل, استند اإلطار العام للدبلوماسية األردنية عىل قرارَ

أكتوبر  22الصادر يف ) 338(, و1967نوفمرب  22الصادر يف ) 242(األمن; 
اهلدف النهائي هلذه الدبلوماسية تأمنيَ االنسحاب الكامل وكان . 1973

لقوات االحتالل اإلرسائييل من الضفة الغربية والقدس الرشقية, وإن مل يرفض 
 . I7Hاألردن مبدأ تبادل األرايض جلعل االتفاق ممكنًا

األول من خالل فتح قناة : ويف هذا السياق, اعتمد األردن عىل مسارين
ية للتواصل مع اإلرسائيليني, لبحث إمكانية انسحاب إرسائيل مقابل  رسّ

توقيع معاهدة سالم كاملة مع األردن; والثاين من خالل توظيف الواليات 
م تنازالت لصالح  املتحدة ودفعها ملامرسة الضغط الالزم عىل إرسائيل كي تقدّ

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل عن اسرتاتيجية األردن, انظُر )7(

Madiha Rashid Al Madfai, Jordan, The United States and the Middle 
East Peace Process, 1974–1991 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993), p.12. 
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مل حيقق املسار األول أيّ نجاح, فقد رفض األردن خطة ألون التي . األردن
متها إرسائيل, ألهنا ال تفيض إىل انسحاب كامل من الضفة الغربية والقدس قدّ 

هلذا السبب انصبّ جهد األردن عىل وزير اخلارجية األمريكي هنري . الرشقية
كيسنجر, الذي بدأ بجوالت مكوكية للتوسط بني مرص وسوريا من جانب 

 , بدأ هنري كيسنجر1973ديسمرب  21ويف . وإرسائيل من جانب آخر
دبلوماسيته بافتتاح مؤمتر جنيف برعاية الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي, 

لكن أعامل املؤمتر . الذي حرضته إرسائيل ومرص واألردن وغابت عنه سوريا
ن األردن من التوصل إىل يشء, . توقفت بعد فضّ اجللسة االفتتاحية ومل يتمكّ

 .ان أعطوا األولوية ملرصعىل الرغم من مشاركته يف املؤمتر, ألن األمريك
استثمر كيسنجر حربَ أكتوبر إىل أقىص حدّ ممكن, وحاول بعد مؤمتر 

ألنه كان ير أن  ,»خطوة خطوة«جنيف أن يطبّق خمططه القائم عىل تكتيك الـ
 السالم الكامل والشامل صعبُ املنال, وكان كيسنجر معنيا بالتوصل إىل اتفاقيات
مرحليّة كي يقتنع العرب بأنّ احلل بيد واشنطن, وهكذا حيارص النفوذ والتأثري 

ربام يكون هذا هو السبب الذي دفع رئيس الوزراء . السوفييتيني يف املنطقة
األردين آنذاك, زيد الرفاعي, إىل االعتقاد أنّ كيسنجر هو مَن خطّط للحرب يف 

ملرصيني واألردنيني أنّ سياسة املقام األول, فقد دأب كيسنجر عىل إخبار ا
واشنطن نحو الرشق األوسط بدأت فقط عىل أساس إدارة الرصاع, وأنه يف 

وهكذا استنتج الرئيس املرصي . I8Hغياب أزمة لن يكون هناك سياسة أمريكية
حممد أنور السادات أنّ بدء حرب حمدودة تعربُ فيه القوات املرصية إىل رشق 

ل الواليات املتحدة لتأمني وقف إطالق نار, ثم البدء القناة سيكون كافيًا لتدخُّ 
ا, ال يوجد دليل عىل كالم زيد الرفاعي, لكنّ مسار . يف مفاوضات طبعً

األحداث يدعم فكرة أنّ كيسنجر وظّف احلرب لتحقيق أهداف كثرية, عىل 
 .رأسها حرس النفوذ السوفييتي يف الرشق األوسط

                                                            
 .16املصدر نفسه, ص )8(
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م األردن إىل 1974يناير  19ويف  ا يطالب  قدّ هنري كيسنجر مرشوعً
إرسائيل باالنسحاب من رشيطٍ عىل طول هنر األردن ملسافة عرشة كيلومرتات 

وكان هدف األردن . غرب النهر, عىل أن تكون هذه املساحة منزوعة السالح
ية كلّ من إرسائيل والواليات املتحدة  من طرح هذا املخطط الوقوفَ عىل جدّ

كامل وعىل اجلبهات كافة, والتي أكدها كيسنجر  بشكل) 242(يف تنفيذ القرار 
لكن كلّ ما قام به كيسنجر هو . يف خطابه خالل اجللسة االفتتاحية ملؤمتر جنيف

محل املطالب األردنية إىل إرسائيل ونقل الردّ اإلرسائييل الرافض هلا إىل 
ا تنسحب بموجبه من مدينة أرحيا, وهي . األردنيني وعرضت إرسائيل مقرتحً

ة تنسجم مع خطة ألون, لكن إرسائيل أرادت اخلطةَ حال هنائيا بموجب فكر
بعدها, طلبت إرسائيل . اتفاق سالم هنائي, وهو ما قوبلَ بالرفض من األردن

ه حتى )non-belligerency(من األردن إعالن إهناء حالة احلرب  , وهو ثمن عدّ
ا به مريكي أيّ ضغط عىل ومع ذلك, مل يامرس اجلانب األ. األمريكان مبالغً

ض احلكومة اإلرسائيلية للسقوط, بسبب اخلشية من  إرسائيل يمكن أن يعرّ
د فضيحة ووتر غيت واحلقّ . I9Hاملنظامت اليهودية يف الواليات املتحدة وتصاعُ

أن األردن أصبح يف آخر أولويات كيسنجر بعد توقيع اتفاقيات مع سوريا 
الذي حلّ مكان ريتشارد (فورد ومرص, بخاصة أن الرئيس اجلديد جريالد 

ا مركزيا) نيكسون كام أن الرئيس السادات . مل يكن يعدّ االتفاق مع األردن أمرً
أرصّ عىل توقيع اتفاق ثانٍ مع إرسائيل, وتوافقت رغبته مع تفضيل إسحق 

                                                            
س تورطَ هبا الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون  )9( ترتبط هذه الفضيحة بقضية جتسُّ

, وبعد أن انكشفت 1972ضد خصمه الديمقراطي لضامن إعادة انتخابه يف عام 
ل الرئيس ا من قيام  1974نيكسون يف عام  الفضيحة فضّ تقديم استقالته خوفً

الكونغرس بعزله, وبالفعل استقال من منصبه, وتوىلّ الرئاسةَ نائبُه جريالد فورد الذي 
ا خاصا عن نيكسون ألسباب صحيّة وبطل هذه القصة هو الصحايف . أصدر عفوً

ى أثبت تورط الذي استمر يف حتقيقاته حت» واشنطن بوست« بوب ودورد من صحيفة
 .الرئيس شخصيا يف مسألة التجسس
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رابني التوصلَ إىل اتفاق مع مرص, ملنع عقد انتخابات مبكرة قد تفيض إىل تويل 
 .لسلطة يف إرسائيلحزب الليكود ا

ة  وصل األردن  − إن جاز التعبري−وبعد جولة من املحاوالت غري اجلادّ
, لن تنفذ إرسائيل القرار : إىل استنتاجني عىل مجيع اجلبهات, فهي ) 242(أوالً

ثانيًا, مل يكن . تريد أن تتخىلّ عن السكان الفلسطينيني فقط وليس عن األرض
ويف . عىل اجلبهة األردنية) 242(القرار  كيسنجر يسعى حلل شامل وال لتطبيق

ا انصبّ جهد كيسنجر عىل تأمني اتفاقية ثانية بني مرص  تلك الفرتة أيضً
. وإرسائيل, ما أدّ إىل تراجع مطالب األردن عىل سلّم األولويات األمريكية

ل أمريكي ناجح يستلزم ضغطًا عىل إرسائيل, وهو أمر مل يكن  فأيّ تدخُّ
 .ممارستهكيسنجر يرغب يف 

وباءت جهود األردن بالفشل يف وقتٍ كان أحوج ما يكون فيه إىل اتفاق 
, فلو أنه 1974مع إرسائيل قبيل انعقاد مؤمتر القمة العربية يف الرباط يف عام 

ا من األرض املحتلة, أسوة بمرص  ل إىل اتفاق يستعيد بموجبه جزءً توصّ
لتحرير الفلسطينية ممثالً رشعيا وسوريا, ربام مل يكن قرار القمة بتعيني منظمة ا
ا للشعب الفلسطيني سري النور وهذا بالفعل ما كانت القيادة . ووحيدً

لقد عارضَ األردن تعيني منظمة التحرير . I10Hاألردنية تفكر به يف ذلك الوقت
ي فيه  ا للشعب الفلسطيني, وكان يأمل باتفاق مع إرسائيل يقوّ ممثالً وحيدً

م هنري كيسنجر بأنّه السبب يف . ريب, لكن هذا مل حيصلموقفه يف العامل الع واهتُّ
فمن جانب, خذل كيسنجر األردنَّ يف . إضعاف املوقف األردين يف قمة الرباط

عدم ممارسة الضغط الالزم عىل إرسائيل, ومن جانب آخر, كان قد أخرب 
ثم  األردنيني أنّ دوالً عربية وعىل رأسها مرص لن تسمح بمرور قرار الرباط,

 .اتّضح أنّ الرئيس السادات من أبرز املتحمسني هلذا القرار

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )10(
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هنا ال بد من اإلشارة إىل التنافس الشديد بني منظمة التحرير الفلسطينية 
فاخلالفات ظهرت بني اجلانبني بعد . واألردن حول من يمثل الفلسطينيني

ردن, النكسة بعدما طرحت منظمة فتح مسألة اهلوية الفلسطينية بحدة يف األ
وحاولت تأمني والء األردنيني من أصول فلسطينية هلا ما اعتربه األردن جتاوزا 

وعندما قام اجليش األردين بقيادة اجلنرال مشهور حديثة . للخطوط احلمراء
 اجلازي بدحر القوات اإلرسائيلية الغازية يف معركة الكرامة يف احلادي والعرشين

دد قليل من حركة فتح, بعد أن وهي معركة شارك هبا ع( 1968من مارس 
رفضت املنظامت الفلسطينية اليسارية املشاركة هبا خشية من جمزرة يمكن أن 

 حاولت حركة فتح احتكار النرص وتغييب) تُقدم عليها قوات اجليش اإلرسائييل
الدور احلاسم الذي لعبه اجليش األردين من رسديتها, وبدأت بدعاية سمحت 

 هنا يتوجب فهم رسدية حركة فتح بخصوص. التحرير هلا بالسيطرة عىل منظمة
فثمة انعدام كامل للثقة بني . معركة الكرامة يف سياق التنافس مع األردن

األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية يف ذلك الوقت, وهو ما جتىل بأبشع صوره 
انتهت هبزيمة عسكرية ملنظمة  1970يف مواجهة دموية يف شهر سبتمرب من 
 .التحرير وطردها بالكامل من األردن

. ينجح كيسنجر يف التوسط بني األردن وإرسائيلوعودة عىل بدء, مل 
ا  سة التّفاق إرسائييل أردين, خوفً والالفت أن بعض الدول العربية مل تكن متحمّ
ا لذلك االتفاق ملنظمة التحرير  رة وفقً من عدم إعادة األردن األرضَ املحرَّ

ل األردن التفا. الفلسطينية ق كام أنّ املنظمة كانت غري سعيدة لفكرة توصُّ
الً  مرحيلّ مع إرسائيل, ألن األردن مل يشارك يف احلرب وبالتايل فإنه ليس مؤهّ
ة نفسها التي استخدمها  ا استخدمت احلجّ التفاق, واملفارقة أنّ إرسائيل أيضً

 ومن دون الدخول يف تفاصيل وكواليس صياغة القرار. العرب يف مؤمتر الرباط
ل عال فبعد . مة فارقة يف التفكري األمريكييف قمة الرباط, جاء هذا القرار ليشكّ

ه األمريكان جهودهم عىل اجلبهة املرصية للتوصل إىل اتفاق ثانٍ  . القرار وجّ
ا يف الرصاع العريب  ن كيسنجر من ترسيخ بالده وسيطًا وحيدً وهكذا متكّ
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وال بد هنا من التوقُّف عند السبب الرئيس لالستعصاء عىل اجلبهة . اإلرسائييل
اختلف املشهد السيايس الداخيل يف إرسائيل بعد أن مارس حزب  األردنية, إذ

ا, كام سيتبنيّ تاليًا  .املفدال ضغطًا كبريً
ê×}]‚Ö]<ê×éñ]†‰ý]<‚ã¹]< <

ا عىل حرية احلكومة اإلرسائيلية وأسهام  ن شكّال قيدً ران مهامّ هناك تطوُّ
األول فهو أما التطور . بدرجة كبرية يف استمرار الشلل يف سياستها اخلارجية

, وتأسيس )احلزب الديني القومي(تغريُّ الدور الذي كان يلعبه حزب املفدال 
لت إرسائيل إىل اتفاقيات فكّ . حركة غوش إيمونيم االستيطانية فبعد أن توصّ

االشتباك مع كلّ من سوريا ومرص, دبّ الرعب يف أوصال املتدينني الذين 
مسلسل « رابني فيام وصفوهأصبحوا أكثر خشيةً من استمرار حكومة إسحق 

فتأسست حركة غوش إيمونيم االستيطانية يف عام . للجانب العريب» التنازالت
. , لبناء املستوطنات ومنع حكومة رابني من توقيع اتفاقيات جديدة1974

وركّزت احلركة عىل االستيطان يف الضفة الغربية وقطاع غزة, ولعبت عىل 
الوزراء يف احلكومة, بخاصة بني رئيس  التناقضات واخلالفات والتنافس بني

 احلكومة إسحق رابني ووزير الدفاع شيمون بريِس الذي أيّد مطالب املستوطنني
وعىل الرغم من غياب احلركة عن مرسح . I11Hسعيًا منه لتقويض سلطة رابني

األحداث يف منتصف الثامنينيات, إالّ أن مظلّتها األيديولوجية حلركة 
أ عليه اليمني  االستيطان يف الضفة مت اإلطارَ النظريَّ الذي اتكّ الغربية قدّ

 . اإلرسائييل يف مناهضة االنسحاب من األرايض الفلسطينية املحتلة
ا  خشيت حركة غوش إيمونيم أن تبدي احلكومات اإلرسائيلية ضعفً
دت هدفها  بعد حرب أكتوبر, بخاصة مع توقيع اتفاقيات فصل القوات, فحدّ
النهائي بأالّ تتخىلّ أيّ حكومة إرسائيلية عن أيّ أرضٍ حتت سيطرهتا, 

                                                            
ا  )11( كتب إسحق رابني يف مذكراته أنه ندم عىل موافقته عىل تعيني شيمون بريِس وزيرً

ه السببَ الرئيسَ لتقويض سلطته  :التفاصيل, انظُرملزيدٍ من . للدفاع, وعدَّ
Yitzhak Rabin, op. cit. 
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ة واقرتحت تأسيسَ املستوطنات يف قلب الضفة الغربية إلبقاء األرايض املحتل
هذا التكتيك يف غاية األمهية . حتت السيطرة اإلرسائيلية, بل وبادرت إىل ذلك

 1948ينبغي فهمه يف سياقه التارخيي, فاملستوطنات اإلرسائيلية قبل حرب 
دت حدود إرسائيل يف هناية األمر, وبناء عىل ذلك جاءت النظرة  هي التي حدّ

عي من موقف إسحق رابني  وعىل الرغم. لالستيطان من هذا املنظور التوسُّ
املعارض لتكتيكات حركة غوش إيمونيم يف خلق البؤر االستيطانية, إالّ أن 
وزير الدفاع شيمون بريِس دعمَ احلركةَ نكايةً برابني وذلك يف سياق التنافس 

 .I12Hبينهام عىل قيادة حزب العمل وبالتايل رئاسة احلكومة
صها الباحث هناك عدد من األسس األيديولوجية هلذه احلركة , يلخّ
, قدمت احلركة : اإلرسائييل يف اجلغرافيا السياسية ديفيد نيومان بام ييل أوالً

ا لفكرة  ا معارصً  ,)حالوتسيم(الصهاينة » الرواد«نفسها منذ البداية بوصفها تعبريً
لت هذه الفكرة قيمةً صهيونية أعلتْ قيمةَ املبادرة يف تأسيس حقائق  فقد شكّ

مت حركةُ غوش إيمونيم حركةَ العامل اإلرسائيلية . جديدة عىل األرض واهتّ
 األصلية التي أسهمت يف تأسيس الدولة, ورأت» مثاليّتها«احلاكمة بالتخيلّ عن 

يف انسحاب إرسائيل من أراضٍ حتت سيطرهتا فشالً للصهيونية يف احلفاظ عىل 
ت ذلك خيانةً للصهيونية ل . I13Hمثُلها وقيمها, وعدّ  إرسائيل«مفهوم ثانيًا, يشكّ

ا, وبناء عىل ذلك ال حيقّ أليّ » أرض امليعاد«أو ما يُعرف بـ» الكرب سً ا مقدّ أمرً
ت  حكومة إرسائيلية االنسحاب من هذه األرض, فاالنسحاب نقيضٌ ملا نصّ

ذة ديمقراطيا . I14Hعليه التوراة التي حتظى بالسبق حتى عىل القرارات املتخَ
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )12(
Hassan A. Barari, op .cit. 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )13(
David Newman, "From Hitnachalut to Hitnatkut: The Impact of Gush 
Emunim and the Settlement Movement on Israeli Politics and Society," 
Israel Studies, Vol. 10, No. 3, (Fall, 2005), pp.192- 224. 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )14(
David Newman, ed., The Impact of Gush Emunim: Politics and 
Settlement in the West Bank (New York: St. Martin's Press, 1985). 
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ألقلية واألغلبية السياسية عندما يتعلق األمر بمعنى أن احلركة ترفض فكرة ا
فتأييد أغلبية سياسية يف الكنيست أو . بإبقاء السيطرة عىل األرايض املحتلة

احلكومة لالنسحاب ال يعني القبول بذلك, ألنّ التعاليم التوراتية تسبق 
ا موقف احلركة من الديمقراطية, فأيّ قرار ديمقراطي. الديمقراطية  وبدا واضحً

من » غري ديمقراطي«و» غري أخالقي« النسحاب لن يتمتع باملرشوعية, ألنهبا
وهنا, ينبغي ! وجهة نظرها, فقانون التوراة بحسبها يسبق القوانني البرشية

التمييز بني موقف احلركة وموقف اليمني العلامين الذي يقدم حماججات 
 تر احلركة أن فكرةا, ثالثً . تارخيية وأمنية لتربير االحتفاظ باألرايض املحتلة

فكرة زائفة, فأيّ تنازل عن األرض للفلسطينيني لن » األرض مقابل السالم«
يفيض إىل السالم, بل إىل مطالبات فلسطينية إضافية للحصول عىل مزيدٍ من 

ويف املجمل, ال يمكن التقليل من أمهية هذه املقوالت يف إقناع بعض . األرايض
 ففي منتصف الثامنينيات. ع نحو التطرف واإلرهابالنشطاء اإلرسائيليني يف النزو

كُشف عن خلية هيودية إرهابية كانت ختطّط لزرع القنابل يف احلافالت 
 .I15Hالفلسطينية ولتفجري املسجد األقىص

أما التطور الثاين الذي قيّد حرية احلكومة اإلرسائيلية, فيتصل بدور 
ا يف أعقاب حرب  ً حزب املفدال يف السياسة اإلرسائيلية, الذي شهد تغريُّ

ن احلزب عالقة تارخيية مع حزب ماباي . 1967 ا(فقد كوّ قبل ) العمل الحقً
ام الدولة احلرب, وشارك يف مجيع احلكومات التي قادها حزب العمل منذ قي

. , الذي خرس فيه حزبُ العمل االنتخابات لصالح الليكود1977وحتى عام 
, كان اهتامم املفدال منصبا عىل القضايا الدينية والتعليم, 1967وقبل عام 

ا ملفات السياسة اخلارجية والدفاع حلزب العمل, وكان املفدال يلتزم  تاركً
غري أن انتصار . ضجيج بمقاربات حزب العمل يف هذه امللفات من دون

ي يف احلرب غريّ موازين القو داخل املفدال لصالح الشباب  إرسائيل املدوّ
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )15(
Ehud Sprinzak, The Ascendance of Israel's Radical Right (New York: 
Oxford University Press, 1991). 
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ا بخطاب اليمني االستيطاين رً ا واألكثر تأثُّ دً ا لذلك, أصبحت . األكثر تشدُّ وتبعً
 . I16Hالعالقة بني احلزبني مشوبة بالكثري من التعقيدات

شاركة يف رسم السياسة بعد احلرب, بدأ حزب املفدال يطالب بامل
ا ألسس العالقة التارخيية بني  اخلارجية, ومل يكن هذا التغريُّ عاديا, إذ مثّلَ هتديدً

ا داخل . املفدال والعمل وزاد الطني بِلّة أنّ جيل الشباب أصبح أكثر تأثريً
د يف مواقفه إزاء مستقبل األرايض الفلسطينية  املفدال, لذلك قرر احلزب التشدُّ

وأسهم يف حدة التشدد ظهورُ حركة غوش إيمونيم االستيطانية التي . ةاملحتلّ 
واستقى . عملت بوصفها مجاعة ضغط داخل املفدال نفسه يف بداية األمر

 −شأهنم يف ذلك شأن شباب املفدال−أيديولوجيتهم » غوش إيمونيم« أعضاء
ف بقيادة احلاخام زيف كوك, الذي أكد أن اهلد» مركاز هراف« من تعليامت

يه الفيزيائي والروحي−الرئيس للشعب اليهودي هو اخلالص  من خالل  −بشقّ
ا يف الضفة الغربية وهذا ما . اإلقامة والسكن والعيش يف دولة إرسائيل, وحتديدً

يفرسّ الرتكيز عىل إقامة مستوطنات يف الضفة الغربية, بخاصة يف املناطق التي 
املفدال حلزب العمل من لذلك, مل يعد دعم حزب . يقطنها الفلسطينيون

فحزب العمل ال يمكن له . 1967املسلّامت كام كان األمر عليه قبل حرب 
د فيه األخري  عمليا تشكيل حكومة من دون مشاركة املفدال يف الوقت الذي هدّ
بأنّ إجراء أيّ مفاوضات مع األردن سيكون سببًا كافيًا له ملغادرة احلكومة, 

اشرتط املفدال عىل حزب  1973انتخابات عام  وبعد. وهو ما يعني إسقاطها
ا بأالّ تدخل  دً العمل لقاءَ انضاممه إىل االئتالف احلكومي, أن تقدم احلكومة تعهُّ
ت غولدا مائري للرضوخ  .يف أيّ مفاوضات حول مستقبل الضفة الغربية, واضطُرّ

ل إسحق رابني حكومة بعد أبريل  وهذا . 1974وتكرر األمر نفسه عندما شكّ
د رابني واجتاهه يف النهاية للرتكيز عىل املسار املرصي وإمهال ه و سبب تردُّ

                                                            
الصهيونية الدينية وحرب : يةمن الواقعية الدينية إىل املسيانآيف سغي ودوف شفارتس,  )16(

 ).2017دار الكرمل, : القدس( األيام الستة
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عالوة عىل ذلك, كان رابني خيشى من منافسه شيمون . املفاوضات مع األردن
س  .بريِس, واعتقد أنّ أيّ تنازل لألردن سيُضعف موقفه لصالح بريِ

í×j]<ê•]…ù]<àÚ<ÌÎç¹]< <

الضفة الغربية والقدس الرشقية  أفىض االحتالل اإلرسائييل ألرايض
حول مستقبل حدود إرسائيل واملستقبل السيايسّ  وقطاع غزة إىل نقاش عام

ل إىل سالم مع العرب ا, كان . للضفة الغربية وقطاع غزة يف حال التوصُّ طبعً
مستقبل القدس الرشقية خارج اجلدل, فهناك إمجاع يف الوسط اليهودي عىل أن 

القدس املوحدة التي ينبغي أن تبقى عاصمة أبدية القدس الرشقية جزء من 
ففي كل املحاوالت التي بُذلت لتقريب وجهات النظر بني . للشعب اليهودي

, رفضت إرسائيل جمرد مناقشة مستقبل القدس, ومارست  األردن وإرسائيل مثالً
منذ احتالهلا للقدس الرشقية سلسلة من السياسات اهلادفة إىل عزهلا عن بقية 

ا من أهنااألرا  .إلرسائيل» العاصمة األبدية« يض املحتلة, انطالقً
 كان النقاش العام انقساميا بطبيعته, وأفىض تبايُن اآلراء بني أعضاء احلزب

ته مع  ,»احلامئم«و» الصقور« الواحد إىل بروز ما يسمى وهو أمر تفاقمت حدّ
وإيغال ألون,  اشتداد التنافس الشخيص بني أبرز السياسيني, مثل موشيه دايان

س وأسهمت هذه اخلالفات واالستقطابات . أو إسحق رابني وشيمون بريِ
رف بـ وهو تعبريٌ أُطلق لإلشارة إىل  ,»الوضع القائم«الناجتة عنها يف إدامة ما عُ

عدم قدرة احلكومات اإلرسائيلية عىل اختاذ قرار حول مستقبل الضفة الغربية 
وقف الرسمي يف النهاية عىل رضورة وبناء عىل ذلك, استقر امل. وقطاع غزة

عدم اختاذ أيّ قرار واملخاطرة بإحداث انقسام حزيب, يف وقتٍ مل يكن يوجد فيه 
رشيكٌ عريب يمكن أن يقبل باإلمالءات اإلرسائيلية, فقد اتسمت اسرتاتيجية 
 .إرسائيل لتحقيق أقىص مد من املطالب مقابل سالم كامل ومثايلّ بالالواقعية

ل السياسة اإلرسائيلية الرسمية إزاء األرايض الفلسطينية ولفهم تشكُّ 
املحتلّة, ال بد من معاينة التشابك والتفاعل بني أربعة مواقف رئيسة يف 

, أسهمت بمجملها 1974− 1967احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة يف الفرتة 
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, ظهر فريق داخل حزب العمل . I17H»الوضع القائم« يف استمرار فصيل (أوالً
مه أبا آيبان ووزير املالية بنحاس سابري )ماباي , تبنّى )محائم احلزب(, تزعّ

ا تصاحليا, وأعىل من قيمة طبيعة الدولة اليهودية, ووظّف مقوالت  موقفً
 ديمغرافية وأخالقية لدعم فكرة رضورة ختيلّ إرسائيل عن الضفة الغربية وقطاع

وجادل هذا . كي يتسنى احلفاظ عىل هيودية دولة إرسائيل وديمقراطيتهاغزة, 
ل  الفريق بأنّ تدفُّق العاملة الفلسطينية الرخيصة إىل السوق اإلرسائيلية سيحوّ
إرسائيل إىل دولة استعامرية, وسيجعل الفلسطينيني يف هناية املطاف أغلبية, 

ل إرسائيل إىل دولة ثنا ر هذا الفريق من حتوّ  . ئية القوميةوحذّ
بزعامة وزير الدفاع موشيه دايان ) فصيل رايف(ثانيًا, هناك فريق آخر 

وكان هذا الفريق األكثر . وشيمون بريِس, أيّد التقاسم الوظيفي مع األردن
ا داخل حزب العمل, وضمّ الصقورَ بشكل عام دً ا بعض. تشدُّ  وانضمّ إليهم أيضً

 وأعربت هذه). ئل حزب العملأحد فصا(الصقور من فصيل أحدوت هعفوداه 
ل إىل حلّ مع األردن, لذلك تبنّت  املجموعة عن تشاؤمها من إمكانية التوصُّ

وعىل نحو الفت, مل يأبه هذا الفريق باملقوالت . فكرة التقاسم الوظيفي
 الديمغرافية ألصحاب املوقف األول, ورأ أنّ اهلجرات اليهودية كفيلةُ باحلفاظ

 ة, وأرصّ عىل أنّ هناك جماالً ملنح اجلنسية األردنية لفلسطينيّيعىل األغلبية اليهودي
 كام طالب هذا الفريق بدمج الضفة الغربية باالقتصاد اإلرسائييل,. األرايض املحتلة

ا . هبدف رفع مستو معيشة الفلسطينيني, كي يكون االحتالل مقبوالً  واستنادً
ا لل دفاع, سياسة إبقاء اجلسور إىل كل ذلك, تبنّى موشيه دايان, بصفته وزيرً

وكان . املفتوحة مع األردن, كي يتواصل الفلسطينيون مع أشقائهم باألردن
 . جوهر هذا املوقف يف حقيقة األمر هو الضمُّ الزاحف والتدرجييّ 

أما املوقف الثالث, فقد تبنّاه إيغال ألون وبقية أعضاء فصيل أحدوت 
ت األمن واحلاجة إىل احلفاظ عىل وحاول ألون املوازنة بني متطلبا. هعفوداه

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )17(

Hassan A. Barari, op. cit., pp.17-22. 
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د ألون . هيودية الدولة, فاألرض عاملٌ مهمّ يف احلفاظ عىل األمن وحدّ
ا إىل  األرايض التي حتتاجها إرسائيل لتحقيق األمن, وتلك التي يمكن إعادهتُ

» فورين أفريز« وكتب ألون مقالةً يف جملة. األردن يف إطار تسوية سالم هنائية
د  فيها منطق خطته التي تقيض بحصول إرسائيل عىل حدود األمريكية, حدّ
 1967وانطلق ألون يف مقالته من فرضيةِ أنّ حرب عام . I18Hيمكن الدفاع عنها

أكدت بام ال يقبل الشكّ حاجةَ إرسائيل إىل حدود دفاعية, ألنّ الضامنات 
 الدولية ال حتتوي عىل أيّ قدرات ردع, كام أنّ التقدم التكنولوجي ال يقلّل

 .أمهية احلدود الدفاعية والعوائق الطبيعية
ا, كان هناك موقفٌ رابع, ناد بضمّ الضفة الغربية وقطاع غزة  وأخريً

هذا . وعدم التفاوض مع األردن, ألنه ال يوجد ما يمكن التفاوض عليه
ا(املوقف تبنّته كتلة غاهال  وكام جاء يف . برئاسة مناحيم بيغن) الليكود الحقً

 ينتمي بيغن إىل التيار الصهيوين التنقيحي الذي أسسه جابوتنسكي,الفصل األول, 
الالفت أنّ . التوراتية» أرض إرسائيل« والذي رأ أنّ الضفة الغربية متثّل قلبَ 

مائري كان هبدف منع احلكومة من  بقاء بيغن يف حكومتَي ليفي أشكول وغولدا
شخصيات األكثر وعالوة عىل ذلك, ظهرت بعض ال. تقديم أيّ تنازل لألردن

ا يف الليكود, والتي طالبت بتحويل األردن إىل دولة فلسطينية, وهناك ما  دً تشدّ
يشري إىل أنّ هدف وزير الدفاع اإلرسائييل أرئيل شارون إبان حرب لبنان كان 

عَ الفلسطينيني للخروج من لبنان جتاه األردن لتغيري النظام األردين ويف . I19Hدفْ
 :جاء فيه» فورين أفريز« شامري مقالةً يف جملة السياق نفسه, كتب إسحق

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )18(

Yigal Allon, "The case for defensible borders," Foreign Affairs, Vol.55 
(1976), p38-53. 

» معاريف« يف مقابلة له مع صحيفة يعرتف رئيس وزراء إرسائيل األسبق إهيود باراك )19(
بأن أرئيل شارون كان يسعى  ,»جروسامل بوست« عنها صحيفةاإلرسائيلية وحتدثت 

 :للمزيد عن هذه املسألة, انظُر. لتحويل األردن إىل فلسطني
The Jerusalem Post, "Barak: Goal of first Lebanon War was to turn 
Jordan to Palestinian State", May, 3, 2020. 
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طْلَق « ف اليوم باسم اململكة األردنية جزءٌ ال يتجزأ ممّا كان يُ الدولة التي تُعرَ
, وبالتايل فإنّ سكاهنا فلسطينيون, ال )من فلسطني% 77(عليه فلسطني 

سطينيني خيتلفون يف لغتهم أو ثقافتهم أو تركيبتهم الدينية والديمغرافية عن الفل
ومن حمض املصادفة التارخيية أنّ اسمها مملكة األردن بدالً من مملكة . اآلخرين
 .I20H»فلسطني

مثّل الصقور أقليةً يف حزب العمل, لكنهم امتلكوا القدرة عىل التهديد 
باالنشقاق عن احلزب وااللتحاق باليمني, يف وقت مل متتلك فيه الغالبية يف 

هلذا السبب, كان عىل رئيس احلكومة أن . يسارهاحزب العمل أيّ حليف عىل 
دين والصقور, لإلبقاء عىل حظوظ حزبه يف االنتخابات . خيضع ملطالب املتشدّ

ا أمام موشيه دايان الذي أرصّ عىل أن يضمّ  ا شديدً وأظهر حزب العمل ضعفً
ى 1969برنامجُ احلزب النتخابات عام  الذي  ,»القانون الشفهي« ما يسمّ

د احلز ب بموجبه باالحتفاظ برشم الشيخ والقدس ومرتفعات اجلوالن تعهّ
ر األمر يف وثيقة إرسائيل غالييل . وجعْل هنر األردن حدا أمنيا إلرسائيل وتكرّ

التي احتوت عىل مطالب موشيه دايان يف برنامج احلزب النتخابات عام 
1973I21H .تشجيع  ونادت تلك الوثيقة بتنفيذ جمموعة من النقاط, عىل رأسها

  .االستيطان, واالستمرار يف سياسة اجلسور املفتوحة
 ومن الواضح أنّ التنافس أو التناحر بني الشخصيات الرئيسة والتضارب

يف املواقف داخل احلزب الواحد حظي بدرجة عالية من األمهية, لكن ال يمكن 
                                                            

ا راسخً  )20( ا عند اليمني اإلرسائييل بأن رشق األردن يعكس موقف إسحق شامري اعتقادً
جزءٌ من أرض إرسائيل الكرب, وأن قبول إرسائيل باألردن ما هو إالّ تنازل من قِبل 

وهلذا يقرتح شامري حال للمشكلة الفلسطينية حتويل األردن إىل دولة . اإلرسائيليني
 :انظُر. فلسطينية وطرد الفلسطينيني إليها

Yitzhak Shamir, "Israel’ Role in a Changing Middle East," Foreign 
Affairs, Vol. 60, No.4 (Spring 1982), p.791. 

 :للمزيد عن اجلدل داخل حزب العمل حول هذه املسألة, انظُر )21(
Yael Yishai and Amnon Sella, Israel The Peaceful Belligerent 1967-79 
(New York: St. Martin's Press, 1986), pp.130-136. 



235  

التقدم له وحده تفسري االستمرار يف حالة االستعصاء وعدم قدرة احلكومة عىل 
بة  .يف مسار السالم, حتى عندما كانت الظروف مالئمة يف غري مناسَ

<Øéñ]†‰c<»<ê‰^éŠÖ]<høÏÞ÷]< <

, فاز مناحيم بيغن وحزب الليكود يف االنتخابات 1977مايو  17يف 
العامة يف إرسائيل, لينتهي بذلك احتكارُ حزب العمل للسلطة, الذي استمر 

ا ا سياسيا, ليس  يف إرسائيل,. تسعةً وعرشين عامً ى هذا االنتصار انقالبً يسمّ
ألن حزب الليكود انترص للمرة األوىل يف تارخيه, بل ألنه يمثّل عالمة فارقة 
وبداية لعرص جديد هييمن فيه التيار الديني والوطني عىل السياسة اإلرسائيلية, 

ا عاديا, بل ا لليمني الصهيوين  يعدّ  فهو ليس انتصارً يً ا مدوّ اجلناح (انتصارً
نصف قرن عىل التنافس الشديد مع التيار العاميل  حوايلبعد ) التنقيحي
ا أن يشري مناحيم بيغن يف خطاب االنتصار إىل الرصاع وكان الفتً . I22Hالسائد

 , وهو العام الذي شنّ فيه جابوتنسكي1931التارخيي مع احلركة العاملية منذ عام 
ا ضد زعيم املنظمة الصهيون ا الذعً ل هجومً ية العاملية حاييم وايزمان, الذي فضّ

جية, والعمل مع بريطانيا وبناء االستيطان أوالً بأول باع سياسة تدرُّ ففي . اتّ
ذلك الوقت, أراد جابوتنسكي أن تعلن املنظمة أنّ هدفها النهائي إقامة الدولة 

ا(اليهودية عىل ضفتَي النهر   ي, واستمر املوقف التنقيح)أي األردن وفلسطني معً
, 1935بقيادة جابوتنسكي عىل حاله, إىل أن انشقّ هذا التيار عن املنظمة عام 

ومل يرغب . معلنًا تأسيس حركة صهيونية جديدة هتدف إىل إقامة دولة هيودية
جها, ألنه اعتقد أنّ املواجهة مع  لية وتدرُّ جابوتنسكي يف مسايرة احلركة العامّ

ن الصهاينة من إقناع العرب عىل العرب حتميّة, وأنه من غري املنطقي أن ي تمكّ
وكان هلذه احلركة . املوافقة عىل إقامة دولة هيودية بأغلبية هيودية يف فلسطني

ا, فقد أنشأت منظمةَ األرغون العسكرية, التي قادها  قوهتا العسكرية أيضً
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )22(
Colin Shindler Israel, Likud and the Zionist Dream: Power, Politics and 
Ideology from Begin to Netanyahu (London: I. B. Tauris, 1995). 
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جابوتنسكي نفسه حتى وفاته, ثم خلَفه مناحيم بيغن الذي بقي عىل رأسها إىل 
رَ  ا من مناحيم . 1948حلُّها يف عام  أن تقرَّ دً كام كانت هناك مجاعة أكثر تشدُّ

ة لطرد بريطانيا من فلسطني, فانشقّت وأنشأت  بيغن, أرادت التعاون مع النازيّ
س مناحيم بيغن حزب حريوت, . عصابة شترين ومع تأسيس الدولة, أسّ

تَ  ل يد حتمل بندقية عىل ضفّ ويف . ي النهروتبنّى شعار األرغون, الذي يأخذ شكَ
خطابه األول يف أول كنيست إرسائييل بعد إقامة الدولة, أدان بيغن احلكومةَ 

 .اهللا األول للضفة الغربيةعبد امللك» احتالل« اإلرسائيلية, المتثاهلا ملا أسامه
ا, وعارض اتفاقيات اهلدنة بني  دً ا متشدّ اختذ حزب حريوت موقفً

ا أنّ إرسائيل  » أرض إرسائيل« تنازلت عن جزء مناألردن وإرسائيل, معتقدً
كِنّ كراهية شديدة . اهللاعبد عىل ضفتَي النهر للملك وكان ديفيد بن غوريون يُ

د  هلذا احلزب ولزعيمه مناحيم بيغن, وحاول نزع الرشعية عنهام, وكان يردّ
دائامً أنّه مستعدّ لتشكيل ائتالف حكومي مع أيّ حزب ما عدا حريوت وماكي 

, اندمج حريوت مع حزب 1965ويف عام ). إلرسائييلاحلزب الشيوعي ا(
كي يكتسب رشعيةً وال خياطر بفقدان  ,»غاهال« حتت اسم) الليربايل(األحرار 

. I23Hمكانته يف السياسة اإلرسائيلية, مسقطًا رشق األردن من قائمة مطالباته
, انضم حزب غاهال بزعامة بيغن إىل حكومة ليفي أشكول, 1967ويف عام 
احلكومة ملدة ثالث سنوات قبل أن خيرج منها عىل إثر موافقة احلكومة  وبقي يف

عىل مبادرة روجرز, وكانت هذه السنوات الثالث يف غاية األمهية ألهنا منحت 
, 1973ويف عام . بيغن وحزبه الرشعية واملقبولية اللتني كانا يبحثان عنهام

الليكود  لتأسيس حزب) هعام(اندجمت كتلة غاهال مع حزب آخر صغري 
ا للمنافسة عىل تشكيل حكومة عندما حيني الوقت املناسب  .استعدادً

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )23(

Nadav G. Shelef, From "Both Banks of the Jordan" to the "Whole Land 
of Israel:" Ideological Change in Revisionist Zionism, Israeli Studies, 
Vol.9, No.1 (Spring 2004), pp.124-148. 
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ا عندما توىلّ رئاسة احلكومة,  63وكان مناحيم بيغن يبلغ من العمر  عامً
ا يف املايض, فقد عاين أحداث عرصه من  وبدا منفصالً عن الواقع وغارقً

ها والديه, منظور التجربة الشخصية الصعبة يف اهلولوكوست التي فقد في
ا بوجود تناسخ بني العرب والنازينيI24Hوخيش أن تتكرر هذه احلادثة . , معتقدً

أرض « , ألنه أعاد تقسيم)242(ومنذ البداية, رفض بيغن االعرتاف بالقرار 
ن بيان حزب الليكود يف عام  ,»إرسائيل حقّ « :النص التايل 1977وتضمّ

تكامل يف حقها باألمن الشعب اليهودي يف أرض إرسائيل خالدٌ وجزءٌ م
لذلك لن يتم التخيلّ عن هيودا والسامرة حلكمٍ أجنبي, وستكون . والسالم

وعدّ بيغن منظمةَ التحرير . I25H»هناك سيادة هيودية وحدها ما بني النهر والبحر
ها بكتاب ويف بيان . هلتلر» كفاحي« الفلسطينية منظمة إرهابية, وشبّهَ ميثاقَ

د بالقضاء عىل منظمة التحرير الفلسطينية,  1977احلزب النتخابات عام  تعهّ
وكان الليكود مستعدا . يف هذا السياق 1982لذلك جاءت حرب لبنان يف عام 

لالنسحاب من سيناء وتفكيك االستيطان فيها يف سياق اتفاق سالم كامل مع 
مرص, ورأ يف حتييد مرص وإخراجها من معادلة الرصاع الوسيلةَ الفضىل 

 .سيطرة إرسائيل عىل الضفة الغربية الستمرار
وضعَ حزب الليكود أمام الناخب اإلرسائييلّ  1977ويف انتخابات عام 

ا لالحتفاظ باألرض, عىل عكس حزب العمل الذي تبنّى مقاربة  ا واضحً خيارً
ا لرشوط إرسائيل ر الليكود . براغامتية تقبل بمبادلة السالم باألرض وفقً وكرّ

أن متارس أيّ سلطة عىل ) غري هيودية(أليّ سيادة أجنبية موقفه بأنّه لن يسمح 
مركزية » أرض إرسائيل« وكانت فكرة. أيّ جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )24(

Ilan Peleg, Begin's foreign policy, 1977-1983: Israel's move to the right 
(New York: Greenwood Press, 1987). 

 :وقف احلزب من األرايض املحتلة, انظُرلالطالع عىل م )25(
Jewish Virtual Library, Likud Party: Original Party Platform, 1977, 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/original-party-platform-of-the-
likud-party (accessed on January, 15, 2021). 
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د رغبةً دفينة للتوسع عن طريق تنفيذ سياسة  يف خطابات احلزب, ما جسّ
 .استيطانية عدوانية يف قلب الضفة الغربية

ل قدوم حزب  ه يعني وبالنسبة لألردن, شكّ ا, فانتصارُ الليكود كابوسً
ا أيديولوجيا  ا يف السياسة اخلارجية اإلرسائيلية, ذلك أن الليكود كان حزبً ً تغريُّ

ا بفكرة ويرفض جمرد التفاوض عىل الضفة  ,»أرض إرسائيل« قوميا متمسكً
نيّ عزرا وايزمان . الغربية وجاءت تشكيلة احلكومة لتُضاعف قلقَ األردن, إذ عُ

ترأسَ سالح اجلو اإلرسائييل إبان حرب يونيو وكان ينتمي إىل معسكر  الذي−
ا للزراعة, وهو أحد  −الصقور نيّ أرئيل شارون وزيرً ا للدفاع, كام عُ وزيرً

ما دفع األردن إىل إظهار  ,»األردن هو فلسطني« الصقور الذي تبنّوا فكرة أنّ 
لغربية باجتاهه وحتويله خشيته من سيناريو التهجري اجلامعي لفلسطينيّي الضفة ا

ال سيام أنّ شارون كان من أبرز املنادين بمساعدة قوات  ,»وطن بديل« إىل
, للقضاء عىل النظام األردين, 1970منظمة التحرير الفلسطينية يف سبتمرب 
لكن املفاجأة الكرب يف حكومة مناحيم . وتنصيب املنظمة حاكامً فعليا لألردن

نيّ و −الذي انشقّ عن حزب العمل−بيغن األوىل أنّ موشيه دايان  ا عُ زيرً
للخارجية فيها, وربام أراد بيغن من تلك اخلطوة تبديد املخاوف الدولية من 

ا ملواقفه املتشددة املعروفة  . سياسته اخلارجية, نظرً
يف لقاء خاص  1977أغسطس  22التقى امللك حسني موشيه دايان يف 

ي يف لندن, واتسم اللقاء  ا لدايان−ورسّ ءات بانعدام الودّ املعروف يف لقا −وفقً
وأظهر امللك ال مباالته بكالم دايان الذي رفض التخيلّ . امللك بقادة إرسائيل

عن شرب واحد من األرايض الفلسطينية, ومل يأبه امللك بفكرة تقاسم الضفة 
الغربية التي طرحها دايان, ألنه ال يمكن أن يقبل بالغدر بالفلسطينيني وتوسيع 

ه » اخليار األردين« شيه دايانهنا دفن مو. I26Hحدود مملكته عىل حساهبم وتوجّ

                                                            
 :لوصف أجواء اللقاء وحمتواه, انظُر )26(

Moshe Dayan, Breakthrough: A Personal Account of the Egypt-Israel 
Peace Negotiations (London: Weidenfeld & Nicholson, 1981). 
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ال سيام أن الرئيس السادات كان يرفض فكرة الرئيس  ,»اخليار املرصي« إىل
ا مع إرسائيل الً حال منفردً والالفت أنّ لقاء . كارتر بعقد مؤمتر جنيف, مفضّ

امللك حسني بالوزير دايان كان األخري, إذ مل يلتقِ امللك بأيٍّ من قادة حزب 
 . خالل السنوات العرش التي تلت ذلك الليكود

نت مرص وإرسائيل من التوصل إىل اتفاقية سالم بينهام يف عام  ومتكّ
, فتسبّب ذلك بتهميش )املزيد عن هذا املوضوع يف الفصل القادم( 1979
, واستمر I27Hفاز حزب الليكود مرة أخر 1981ويف انتخابات عام . األردن

كِّ  1984حكمه حتى عام  يل شيمون عندما شُ لت حكومة وحدة برئاسة العامّ
م إرسائيل عىل أيّ )1984−1977(وخالل فرتة حكم الليكود . بريِس دِ قْ , مل تُ

دت هذا امللف من خالل الرتكيز عىل  خطوة حلل مشكلة الفلسطينيني, بل عقّ
برنامج استيطاين مكثّف يف قلب الضفة الغربية, ورفضت االستمرار يف 

ا عىل لبنان هبدف القضاء عىل منظمة حمادثات احلكم الذايت , وشنّت حربً
وبعد تلك احلرب بعام استقال مناحيم بيغن, بعد أن . التحرير الفلسطينية

د إسحق شامري هُ املتشدّ فَ  .I28Hوصل إىل نقطةٍ ال يمكن له العمل فيها وخلَ
وعىل عكس ما أملَ امللك حسني, أفضت االنتخابات اإلرسائيلية يف 

عادل حزيب الليكود والعمل, واتُّفق عىل حكومة وحدة إىل ت 1984عام 
. يتناوب عىل رئاستها شيمون بريس من العمل وإسحق شامري من الليكود

ويف الوقت  .»اخليار األردين« وكانت البداية مع بريِس الذي حاول إعادة إحياء
نفسه, كان امللك حسني خيوض جولة املحادثات األوىل مع منظمة التحرير 

ينية التي انتهت بالفشل, يف حني أفضت اجلولة الثانية مع الفلسطينيني الفلسط
                                                            

 :, انظُر1981عام ملزيدٍ من التفاصيل عن انتخابات  )27(
, العدد جملة شؤون عربية ,»حتالف املتطرفني: االنتخابات اإلرسائيلية« :بالل احلسن  

 .85− 7, ص)1981أغسطس ( 6
 :ملزيدٍ من التفاصيل عن هذه النقطة, انظُر )28(

Yitzhak Shamir, Summing Up: An Autobiography (London: Orion, 
1994). 
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ن« إىل , وفيه وافق رئيس منظمة التحرير 1985فرباير  11يف » اتفاق عامّ
الفلسطينية يارس عرفات عىل فكرة مؤمتر دويل يشارك فيه الفلسطينيون يف وفدٍ 

. رض بالسالم, أي مبادلة األ)242(مشرتك مع األردن عىل أساس القرار 
ا يف حماولة إقناع الواليات املتحدة بالدعوة إىل  ا كبريً وبعدها, بذل األردن جهدً
مؤمتر دويل بحضور الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن, لكن 
سة ملشاركة الفلسطينيني إىل أن تستجيب املنظمة  الواليات املتحدة مل تكن متحمّ

يسنجر عندما وقّعت مرص وإرسائيل لثالثة رشوط كان قد وضعها هنري ك
د كيسنجر إلرسائيل, يف ملحق 1975اتفاقية سيناء الثانية يف عام  , فقد تعهّ

ري الواليات املتحدة أيّ حمادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية  ي, بأالّ جتُ رسّ
, واالعرتاف بحق )242(قبول القرار : قبل أن تستجيب املنظمة لرشوطٍ ثالثة

ن« وبعد توقيع. الوجود, ونبذ اإلرهابإرسائيل يف  ن يارس  ,»اتفاق عامّ مل يتمكّ
عرفات من االستجابة للرشوط األمريكية بسبب اخلالفات الفصائلية داخل 

كام أنّ الواليات املتحدة مل تكن ترغب يف إعادة االحتاد السوفييتي إىل . املنظمة
ة السالم يف الرشق منطقة التأثري, بعد أن نجحت يف إخراجه من معادلة صناع

وهكذا, بدأت آمال امللك حسني بخلق ظروف مالئمة النعقاد مؤمتر . األوسط
 .دويل, بالتاليش شيئًا فشيئًا

ا للوزراء يف إرسائيل, يف 1986ويف عام  , أصبح إسحق شامري رئيسً
ه مع األردن,  ا للخارجية, وتابع األخري جهدَ حني أصبح شيمون بريِس وزيرً

ل إىل ما   11ففي . 1987مع امللك حسني يف أبريل » اتفاق لندن« يسمىوتوصّ
أبريل استضاف اللورد الربيطاين فيكتور مشكون يف بيته بلندن امللكَ حسني 
يرافقه رئيس الوزراء األردين زيد الرفاعي, ووزيرَ خارجية إرسائيل شيمون 

يكون  واتفق الطرفان عىل عقد مؤمتر دويل. بريِس يرافقه مساعده يويس بيلني
غطاءً إلجراء حمادثات منفردة, وعىل إعادة الضفة الغربية إىل األردن لقاءَ 

ال إىل هذا االتفاق غري املوقَّع حتى أرسل بريِس . معاهدة سالم وما إن توصّ
رفيقه يويس بيلني للقاء وزير خارجية الواليات املتحدة جورج شولتز, وطلب 
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برئيس الوزراء اإلرسائييل إسحق  واتصل شولتز. منه أن يتبنّى هذه املبادرة
ومن املفيد اإلشارة هنا إىل أن البنية . شامري, فتبنيّ له أنه يعارض هذا االتفاق

وكان . الذهنية لشامري قائمة عىل التشكيك بغري اليهود وكأن العامل يتآمر عليهم
شامري يرفض فكرة املؤمتر الدويل, العتقاده أنّ اجلانب العريب قد يتالعب 

لذلك فشل االتفاق . جتمع الدويل ويفرض عىل إرسائيل حال ال يناسبهابامل
الذي قال بريس للملك إنّ عدم التوافق عليه إرسائيليا سيدفعه إىل االستقالة 
من احلكومة والدعوة النتخاباتٍ جديدة عىل أساس االتفاق, وهو أمر مل يلتزم 

بل أرسل الوزير موشيه  ومل يكتفِ شامري برفض االتفاق,. به بريس بعد ذلك
أرنس ملقابلة وزير اخلارجية األمريكي جورج شولتز وإبالغه أنّ االتفاق 

 . مرفوض, والطلب منه عدم التدخل يف السياسة الداخلية اإلرسائيلية
 وكام هو واضح, فشل ذلك االتفاق بسبب النزاع األيديولوجي والسيايس

جيته شيمون بريس, إذ نصّ بني زعيم حزب الليكود إسحق شامري ووزير خار
 االتفاق عىل إعادة الضفة الغربية لإلدارة األردنية, األمر الذي وجد فيه الليكود

ا من  ا لتمركزه األيديولوجي بوصف الضفة جزءً » األرض املوعودة«خرقًا خطريً
ا خاصا لـ وهذا يستدعي مناقشة االستنتاجاتِ  .»الشعب اليهودي«وملْكً

 .األردنية بعد تويلّ الليكود احلكم وتاليش آمال احللّ 
l^q^jßj‰÷]æ<íéÞ…ù]<íe…^Ï¹]< <

لفهم املقاربة األردنية, ال بد من اإلشارة إىل أنّ األردن حماطٌ بأربع دول 
وقه اقتصاديا وعسكريا, وهي فُ . يلالسعودية, والعراق, وسوريا, وإرسائ: تَ

مها الدولُ اخلليجية  ويعتمد األردن عىل املساعدات االقتصادية التي تُقدّ
ا عىل استقالل سياسته اخلارجية ل قيدً وبناء عىل ذلك, ال . I29Hوالعراق, ما شكّ

                                                            
ا للمزيد عن الكيفية  )29( ا كبريً لت هبا حاجةُ األردن إىل املساعدات اقتصادية قيدً التي شكّ

 :عىل خياراته يف سياسته اخلارجية وحتالفاته, انظُر
Laurie A. Brand, Jordan's Inter-Arab Relations: The Political Economy 
of Alliance Making (New York: Columbia University Press, 1994). 
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ل العزلة يف العامل العريب, ما دفعه إىل إخضاع مصاحله  يمكن لألردن أن يتحمّ
وألن . اع العريب يف كثري من األحيانورؤاه يف الرصاع العريب اإلرسائييل لإلمج

القضية الفلسطينية كانت مركزية بالنسبة للعرب, مل حيظَ األردنّ بالدعمَ أليّ 
ا للخالفات العربية واملزايدات بني األنظمة العربية كام . مبادرة من طرفه, نظرً

أنّ حرية األردن يف العمل استندت إىل درجة كبرية إىل موقف منظمة التحرير 
هي التي حازت عىل اعرتاف العرب  − وليس األردن− لفلسطينية, فاألخرية ا

وحتى النخب الفلسطينية املؤيدة . بحرصية التمثيل الرشعي للفلسطينيني
لألردن يف األرايض املحتلة, مل متتلك اجلرأة عىل التعبري عن مواقفها من دون 

 .I30Hمباركة املنظمة
, الكيفية التي يمكن هبا وكان من التحديات التي واجهها األردن

إرشاك الفلسطينيني يف املفاوضات, يف الوقت الذي رفضت فيه الواليات 
فبالنسبة لألردن, تعدّ مشاركة . املتحدة وإرسائيل جمرد احلديث إىل املنظمة

املنظمة يف غاية األمهية, ألنّ من شأهنا منْح الرشعية أليّ حلّ دبلومايس يمكن 
كام أنّ اإلدارات . ويستلزم تقديم تنازالت هلا التوصل إليه مع إرسائيل

وال متارس  −وإن بدرجات متفاوتة− األمريكية املتعاقبة كانت تؤيد إرسائيل 
عليها الضغط املطلوب, ومن دون موقف أمريكي مساند حللٍّ للرصاع ال 

وما زاد الطني بلّة أنّ رشوط إرسائيل للسالم مل . يمكن توقع استجابة إرسائيل
ملا يمكن أن يقبل به األردن, وحتى خطة ألون التي رفضها امللك تقرتب 

 .حسني, مل حتظَ بإمجاع إرسائييل, يف حني أظهر حزب الليكود معاداته لألردن
ل بوضوح مع زيارة الرئيس السادات  بدأت مالمح املوقف العريب تتشكّ

كان هناك يف البداية, ). 1977(إىل إرسائيل وإلقائه خطابه الشهري يف الكنيست 
ل  نوع من االنقسام, ففي حني رفضت بعض الدول زيارة السادات, فضّ

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )30(

Emile Sahliyeh, "Jordan and the Palestinians," in in William Quandt 
(ed.), Camp David: Peacemaking and Politics (Washington, D.C: The 
Brookings Institution Press, 1986), pp.283-84. 
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األردن االنتظار كي يتسنّى له الوقوف عىل جوهر ما يمكن أن جيري, وبعد أن 
ا مع إرسائيل يف مارس  ا منفردً , انضمّ األردن إىل 1979وقّع السادات سالمً

وبعد اتفاق . ربيةدول الرفض, وعوقبت مرص بطردها من جامعة الدول الع
السالم, مل خترج السياسة العربية عن نطاق اخلالفات واالنقسامات, وهو أمر مل 
يكن ليستفيد منه األردن يف مسعاه لدفع إرسائيل لالنسحاب من األرايض 

 وأكثر من ذلك, شعر األردن بقلق متزايد من السياسات اإلرسائيلية. الفلسطينية
, وضمّ 1981املتمثّلة يف االستيطان, ورضب املفاعل النووي العراقي يف عام 

وخيش األردن أن يكون اهلدفَ التايل إلرسائيل, ال . اجلوالن السوري املحتلّ 
ا للخارجية,  ا للدفاع وإسحق شامري وزيرً سيام مع وجود أرئيل شارون وزيرً

ام كالمها يعتقدان أنّ الدولة الفل  .سطينية ينبغي أن تقوم يف األردنفاملعروف أهنّ
ا, إذ أطلق الرئيس  1982لكن حرب لبنان يف عام   خلقت زمخًا خمتلفً

, جاء فيها أن 1982األمريكي اجلديد رونالد ريغان مبادرة يف مطلع سبتمرب 
الواليات املتحدة تر أنّ حكامً ذاتيا من جانب الفلسطينيني للضفة الغربية 

ألردن من شأنه أن يوفّر أفضل فرصة لسالمٍ دائم وعادل وقطاع غزة مرتبطًا با
ا أجرأ موقف . وثابت وامتدح األردن مبادرة ريغان, ووصفها امللك حسني بأهنّ

وأعادت تلك املبادرة األردنَّ إىل مركز  .I31Hتتّخذه إدارة أمريكية منذ آيزهناور
ونس, احلدث, بخاصة مع طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان إىل ت

ع ثقلها السيايس شعر األردن برضورة اقتناص الفرصة, لكنه كان . وتراجُ
ا بقرار الرباط الذي حرص متثيل الفلسطينيني باملنظمة من هنا جاءت . مقيّدً

فكرة إجراء حمادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي يف موقف الضعف, 
من وجهة نظر − وذلك من أجل سرب أغوار مبادرة ريغان, فإرشاك املنظمة

سيقلّل املعارضة العربية, كام أن املنظمة هي التي متنح الرشعية للجهد  − األردن
وانتهت جولة . األردين, وهي التي يمكنها تقديم التنازالت وليس األردن

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )31(

FBIS, Daily Report: MEA, September 14, 1982, p.F2. 
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احلوار األوىل بني األردن واملنظمة بفشل ذريع, إذ عانت املنظمة من انقسامات 
من اختاذ القرار, ورأ عرفات أن استمرار  كبرية منعت رئيسها يارس عرفات

املفاوضات مع األردن يعني تعزيز فرص رشذمة الصف الفلسطيني, ال سيام 
أن إرسائيل رفضت مبادرة ريغان مبارشةً وأعلنت عن خطط لتكثيف النشاط 

وا حول . االستيطاين عالوة عىل ذلك, مل يؤيّد العرب امللك حسني, والتفّ
لت إىل عبد سعودي آنذاك األمري فهد بنمبادرة ويل العهد ال العزيز, التي حتوّ

ت عىل 1982خطة تبنّتها اجلامعة العربية يف مؤمتر فاس يف سبتمرب  , نصّ
الدورَ  −وليس األردن−رضورة إقامة دولة فلسطينية مستقلّة, ومنحت املنظمةَ 

 .الرئيس يف حمادثات السالم يف حال قيامها
العوامل لصالح املقاربة األردنية, فرتاجع وزن وبمرور األيام تضافرت 

املنظمة يف السياسة اإلقليمية, وطرد الرئيس السوري حافظ األسد يارس 
, ألنّ عرفات رفض القبول بإمالءاته وسعيه 1983عرفات من دمشق يف يونيو 

واستنتج األردنيون أنّ عرفات أصبح أكثر . إلخضاع املنظمة ملوقف دمشق
ا, وبالتايل أكثر عرضةً للتأثري األردين, لذلك قرر األردن دعوة املنظمة  ضعفً

رُ الظروف اإلقليمية . جلولة املحادثات الثانية ع امللكَ يف هذا املسعى تطوُّ وشجّ
ا, فقد فاز الرئيس األمريكي ريغان بوالية ثانية ما يعني أنه قد  والدولية أيضً

ات هلاجس إعادة االنتخاب يصبح أكثر انخراطًا يف حمادثات السالم دون االلتف
الذي عادة ما جيعل الرئيس األمريكي أكثر عرضة لضغط لويب إرسائيل, وكان 
ة احلكم  حزب العمل يتقدم يف استطالعات الرأي ما يعني إمكانية عودته لسدّ

كام أعاد األردن عالقاته الدبلوماسية بمرص يف سياق حتييد التأثري . يف إرسائيل
, توصل األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 1985ر فرباي 11ويف . السوري

ن« إىل الذي نصّ عىل تشكيل وفد مشرتك, وإقامة كونفدرالية بني  ,»اتفاق عامّ
األردن والدولة الفلسطينية بعد قيامها, وعقد مؤمتر دويل للسالم تشارك به 

ارةَ يف تلك األثناء ناشد امللك إد. الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن
ت عىل  ريغان إجراءَ لقاء مع أعضاء الوفد الفلسطينيني, لكنّ واشنطن أرصّ



245  

الرشوط الثالثة التي كان قد وضعها كيسنجر ورفضت املنظمة االستجابة هلا, 
ومل . , ونبذَ العنف, واالعرتافَ بإرسائيل)242(إذ رفضت املنظمة قبولَ القرار 

برازها كجهة معتدلة بعد حادثة يتمكن امللك حسني من الدفاع عن املنظمة وإ
ففي أكتوبر من ذلك العام اختطف أربعة مسلّحني . 1985أكييل الورو يف عام 

من جبهة التحرير الفلسطينية سفينة إيطالية قبالة السواحل املرصية, وقتلَ 
 ,»ليون كلينغهوفر« املختطِفون رجالً أمريكيا هيوديأ عىل كريسّ متحرك يدعى

ا, مل ينَلْ .  البحر, ورفض يارس عرفات إدانة هذه العمليةثم ألقوا به يف  وأخريً
ن« قدت يف املغرب يف » اتفاق عامّ تأييد العرب الذين اجتمعوا يف قمة عُ

 .1985أغسطس 
وبعد عام تقريبًا, أعلن امللك حسني هناية االتفاق, فقد كان الرئيس 

املشهد  يارس عرفات يامرس مراوغة شديدة أزعجت األردنيني, وأصيب
ني, كام أنّ الرئيس ريغان  اإلرسائييل بالشلل بعد تشكيل حكومة وحدة برأسَ
كان يسعى يف البداية إىل إقامة إمجاع اسرتاتيجي ملواجهة السوفييت يضم دوالً 

وبدوره, رفض يارس عرفات االتفاق وألغاه يف . عربية معتدلة يف منطقة اخلليج
ومنافسيه يف املنظمة ويف حركة فتح , كثمن ملصاحلته مع خصومه 1987أبريل 
ا وردا عىل كل هذه اإلحباطات قرر األردن إخضاع املنظمة عن طريق . أيضً

د األردن من خالهلا بتطوير الضفة  خطة التنمية لألرايض املحتلة, التي تعهّ
وحتديثها عىل مدار مخس سنوات يف حماولةٍ لتقوية األصوات املؤيدة لألردن 

مليار  1.250لكنّ اخلطة التي اعتمدت عىل توفري . حتلةداخل األرايض امل
نيت بالفشل, ألنّ األردن مل يتمكن من توفري أكثر من  مليون  50دوالر مُ

ويف أثناء ذلك, فشل اتفاق . وهبذا, مل يتمكن األردن من جتاوز املنظمة. دوالر
ا, ومل يَفِ شيمون بريس بالوعد الذي قطعه أمام امللك حسني  بحلّ لندن أيضً

 وهكذا, تداعت جهود امللك يف عقد مؤمتر دويل للسالم, وجاءت. احلكومة
لتقيض عىل آخر آمال األردن يف التوصل إىل حلّ سيايس » انتفاضة احلجارة«

 .1967يستعيد فيه ما فقده يف حرب 
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ني يف منع قيام  1988وبحلول عام  استنتج األردن أنّ هدفيه الرئيسَ
ومنع حزب ) أن يامرس احلكم عىل الفلسطينينيكان يريد (دولة فلسطينية 

الليكود من قضم األرايض الفلسطينية, ال ينسجامن, فال هو قادرٌ عىل منع 
النشاط االستيطاين واستعادة األرايض املحتلة, وال هو قادر عىل منع إقامة 

لذلك, قرر األردن أن . دولة فلسطينية يف حال استعاد الفلسطينيون أرضهم
فكّ االرتباط القانون واإلداري مع الضفة العربية,  1988يوليو  31يعلن يف 

د الطريق أمام تبلور خيار » اخليار األردين«مسقطًا بذلك فكرة  لألبد, ما مهّ
 .فلسطينيّ 
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ل احتالل األرايض الفلسطينية يف حرب يونيو  كام بنيّ هذا الفصل, شكّ
 اإلرسائييل, بخاصة بني األردن وإرسائيل,حمطة فارقة يف الرصاع العريب  1967

فاألخرية مل تستطع أن تقرر مستقبل األرايض املحتلة بطريقة أو بأخر, ما فتح 
الباب عىل مرصاعيه لكرة الثلج االستيطانية لتكرب, لدرجة أن آمال إعادة 
رت عىل نريان التعنّت اإلرسائييل والنشاط  األرض يف سياق اتفاقية سالم تبخّ

 .يطاين املستمراالست
ا مهمة, فقد عطّلت دينامية السياسة الداخلية  وتعلّم األردنيون دروسً
ا إىل  اإلرسائيلية تشكيلَ ائتالف يمكن له أن يقبل بسالم مع األردن استنادً

ا إرسائيليا  ,»األرض مقابل السالم« قاعدة وكانت أيّ خطوة تستلزم انسحابً
دةتتحول عىل الفور إىل قضية سياسة داخ ويمكن القول إنّ الطريقة . لية معقّ

ل فيها احلكومة اإلرسائيلية, وحقيقة أن أيا من األحزاب اإلرسائيلية  التي تُشكَّ
د تأثري التيار الديني  ن تارخييا من الفوز بأغلبية يف الكنيست, وتصاعُ مل يتمكّ

دت القومي, والتنافس احلاد بني السياسيني اإلرسائيليني, كلها عوامل عقّ 
. صناعة القرار عندما يتعلق األمر بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الرشقية

رف بـ  ,»الوضع القائم«لذلك, استمرت حالة االستعصاء, واستمر معها ما عُ
ويف هناية الثامنينيات, استنتج األردن . الذي سمح بإقامة مزيدٍ من املستوطنات
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مرار يف سياسة قضم األرض أنه ليس بإمكانه منع حزب الليكود من االست
 .وتقويض أيّ فرصة حقيقية إلحالل السالم العادل

كام أنّ األردن كان يعاين من القيود التي حتدّ من مكانته اإلقليمية, 
فالعرب بشكل عام مل يؤيّدوا مبادراته, يف الوقت الذي كان بأشد احلاجة فيه 

بحرصية التمثيل, عندما  فبعد أن اعرتف العرب. إىل الدعم والتأييد العربيَّني
ممثالً  −وليس األردن− اعرتفوا يف مؤمتر الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية 

ا للشعب الفلسطيني, مل يعد أمام األردن خيارات للتحرك يف  رشعيا ووحيدً
وحتى بعد أن طُردت املنظمة من بريوت إىل تونس, مل يتمكن األردن . إطارها

ك العرب من استغالل ضعف املنظمة,  ألنّ املنطق مل يكن بجانبه, فقد متسّ
الالعبَ الرئيسَ  −وليس األردن−بموقفهم الثابت برضورة أن تكون املنظمة 

أدرك األردن مرة أخر  ,»انتفاضة احلجارة« وبعد اندالع. يف أيّ حلّ للرصاع
حتى لو استُعيدت  ,»اخليار األردين« أنّ خيار الشعب الفلسطيني لن يكون

وكانت هذه الوقائع كافية ليعيد األردن حساباته السياسية يف . املحتلة األرايض
 .العالقة مع الفلسطينيني غرب النهر

 .أما الدرس اآلخر واملهم الذي تعلّمه األردن, فيتّصل باملوقف األمريكي
فاألمريكان مل خيوضوا احلرب الباردة ومل يطردوا الروس من معادالت حلّ 

ا إىل الرشق األوسط من الرصاع العريب اإلرسا دً ئييل ليسمحوا هلم بالعودة جمدّ
صحيح أنّ القضية الفلسطينية مهمة, لكنها مل تكن لتحتلّ . نافذة املؤمتر الدويل

درجة متقدمة عىل سلّم أولويات اإلدارات املتعاقبة يف الواليات املتحدة التي 
ات االحتاد انحازت إلرسائيل, ورأت أن مصدر عدم االستقرار يتمثل بسياس

ا عن املنطقة لذلك, ذهبت كل حماوالت . السوفييتي الذي ينبغي أن يبقى بعيدً
امللك حسني إلقناع الواليات املتحدة بفكرة املؤمتر الدويل أدراجَ الرياح, األمر 

وأدّت مواقف منظمة التحرير املراوغة إىل . الذي سبّب له إحباطًا إضافيا
يات املتحدة, يضاف إىل ذلك خروج مرص إضعاف عالقة امللك حسني بالوال

ا إضافيا  .من معادالت الرصاع مع إرسائيل, ما منح إرسائيل تفوقً
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أمام هذه الدروس الكثرية, وصل األردن إىل استنتاجه األهم يف عام 
, فالفلسطينيون يف األرايض املحتلة يريدون استقالالً عن إرسائيل وعن 1988

ا, وهم مل خيوضو ا نضاالً ضد االحتالل حتى يعيدوا احلكم األردين األردن أيضً
يوليو بفكّ االرتباط  31لذلك جاء قرار امللك حسني يف . إىل الضفة الغربية

ا فكرة جانبًا, وهو » اخليار األردين« القانوين واإلداري مع الضفة الغربية طارحً
ا منطقيا أليّ خيارً » اخليار الفلسطيني« أمر يف غاية األمهية, ألنه أسهم يف بلورة

ومع انتهاء احلرب الباردة وحرمان العرب من املظلة . عملية سالم حقيقية
, وتغريُّ موازين القو لصالح 1991السوفييتية, ثم هزيمة العراق يف عام 

لت الظروف الرضورية الالزمة للبدء بعملية  إرسائيل بشكل فادح, تشكّ
 .يف الفصل القادم مدريد للسالم, وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه
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السادات إىل إرسائيل غريَ  الرئيس املرصي حممد أنور أُثري موضوع زيارة
مرة, وبأكثر من صيغةٍ وشكل; وتوالت التساؤالت عن املربرات التي دفعته 
إىل املخاطرة بالذهاب إىل إرسائيل يف وقتٍ كانت اإلدارة األمريكية فيه عىل 

كيف : وارتبطت هذه التساؤالت بسؤالٍ مركزيّ . وشك الدعوة ملؤمتر دويل
زموا هبا وأسموهايمكن للعرب أن يستعيدوا ما   فقدوه من أرض يف حربٍ هُ

ة وطأهتا? لقد تباينت آراء القادة العرب حول الطريقة » النكسة« ا من شدّ ختفيفً
املثىل الستعادة األرض, بفعل قراءاهتم املتضاربة بشأن ما يمكن فعله يف هذا 

وكان الفتًا أنّ الرئيس املرصي يفكر خارج الصندوق, فقد خلطت . السياق
من املفاوضات » ماراثون« ته إىل القدس أوراق عملية السالم وأفضت إىلزيار

 .التي رسعان ما أفضت إىل صلح منفرد
, فاجأ الرئيسُ السادات العاملَ بخطابٍ ألقاه يف 1977نوفمرب  9ففي  

جملس الشعب املرصي, قال فيه إنه مستعدّ للذهاب إىل الكنيست لبحث 
ا  السالم مع إرسائيل, وبعد ذلك بعرشة أيام كان السادات يلقى خطابً

ا نفسيا عند اإلرسائيليني الذين مل يصدّ  ا بذلك حاجزً قوا أن بالكنيست, كارسً
ا ملنطق موازين القو, فقد  الدولة العربية األهمّ واألقو استسلمت أخريً
أدركت مرص أن املفاوضات املبارشة ومن دون انتظار بقية املسارات, هي 

ورأ اإلرسائيليون أنّ . الطريقة الوحيدة أمامها الستعادة أراضيها املحتلة
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لسياسة اخلارجية خطوة السادات تلك أضفت الرشعية عىل مبدأ يف ا
اإلرسائيلية يفيد بأنّه ال انسحاب من دون مفاوضات مبارشة ومن دون توقيع 
ة يف فصل املسارات ويف رفض فكرة  معاهدة سالم كاملة, وأنّ إرسائيل حمقّ

 .تشكيل وفد عريب مشرتك لبحث قضايا الرصاع كاملة
اجلديدة بالطبع, مل يكن األمر سهالً عىل السادات, فقد ولّدت سياستُه 

ا لد الدول العربية, ذلك أنّ السالم املنفرد أضعفَ اجلانب  استياءً كبريً
العريب, وأخرج مرص من معادالت احلرب مع إرسائيل يف وقت كانت إرسائيل 
ا مع فهم اليمني  ا عىل الضفة الغربية, انسجامً ا استيطانيا عنيفً تشنّ فيه هجومً

ل لكنّ قراءةً متأنّية ملذكرات السادات  .»أرض إرسائيل« احلاكم برضورة تكامُ
ه إىل التفكري هبذه اخلطوة واختاذها ل كبري يف موقفه دفعَ كان . I1Hتكشف عن حتوّ

ج جهوده بتحقيق سالم كامل بني مرص وإرسائيل,  توَّ السادات يأمل يف أن تُ
ا لالنتقادات . األمر الذي سيعود بالنفع عىل مرص من هنا, مل يُقم السادات وزنً

عربية, القتناعه بأنّ مرص هي الدولة األهم والوحيدة التي يمكن هلا أن تتّخذ ال
. خطوة دراماتيكية من وزن تلك التي قام هبا وانتهت باتفاقية كامب ديفيد

لِّلت مساعي السادات يف حتقيق صلح منفرد مع إرسائيل بالنجاح,  وبالفعل, كُ
لَت مست وطنتني يف سيناء, وبدأت فانسحبت إرسائيل من سيناء املرصية, وأخْ

ي مساعدات أمريكية لكن املفارقة أنّ املعاهدة التي أُبرمت عام . مرص بتلقّ
لتدشني مرحلة من السالم كانت قد أطلقت العنان إلرسائيل لتصول  1979

وجتول كام تشاء يف املرشق العريب, إذ تالشت أخطار اجلبهة املرصية التي كانت 
وبناء عىل ذلك, نفذت إرسائيل . إلرسائيل مصدر قلق دائم وصداع مستمرّ 

ا واسعَ النطاق عىل لبنان يف يونيو  , وطردت منظمة التحرير 1982هجومً
برئاسة بشري −الفلسطينية إىل تونس, وحاولت إقامة سالم كامل مع لبنان 

                                                            
املكتب املرصي : القاهرة( قصة حيايت: البحث عن الذاتحممد أنور السادات,  )1(

 ).1978احلديث, 
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توطئةً لتنفيذ رؤية املتشددين يف حكومة بيغن فيام خيص الشكل  −اجلميّل
  .اجليوسيايس للمنطقة

ل يف عملية السالم, فقد وصل جيمي  1977ومثّل عام  ا حمطةَ حتوُّ حتديدً
يه السلطة رسميا يف  ة احلكم يف الواليات املتحدة, ومنذ تولّ  20كارتر إىل سدّ

يناير, أعىل من أمهية مسألة حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية, ورأ أنّ 
وكانت رؤية كارتر تستند إىل . I2Hمهل اهناك رضورة ملنح الفلسطينيني وطنًا قومي 

, وأنه ينبغي منح 1967فكرة أنْ ال حلّ من دون انسحاب إرسائييل إىل حدود 
حاول كارتر أن يضع اسرتاتيجية . I3Hالفلسطينيني احلقّ يف تقرير مستقبلهم

, لصالح مقاربة أخر» خطوة خطوة«كيسنجر القائمة عىل تكتيك الـ  عىل الرفّ
ا للقرار  تستند إىل احللّ   كحزمة واحدة,) 242(الشامل وعىل مجيع اجلبهات وفقً

ا كَ السادات قوّض جهود كارتر الذي . وبمشاركة الفلسطينيني أيضً لكنّ حترُّ
 .رمى بثقله يف هناية املطاف لدعم اجلهود املرصية اإلرسائيلية لتوقيع صلح منفرد

م املرصية وال معاهد السال) 1978(مل تُفْضِ اتفاقيتا كامب ديفيد 
, إىل سالم شامل وعادل ودائم, فقد كانت إرسائيل 1979اإلرسائيلية لعام 

تعاين يف الداخل من رصاعٍ حمتدم بني فريقَني; األول مسكون هبواجس 
ديمغرافية ويريد حال للقضية الفلسطينية, والثاين يريد التوسع الكامل عىل 

ا مع أفكار تارخيية و أرض « تلمودية تر أنحساب الفلسطينيني انسجامً
د . ليست موضع مساومة مع أحد» إرسائيل من هنا جاءت حرب لبنان لتمهّ

الطريق لفرض رؤية إرسائيل, وهو أمر مل يتحقق, فقد خرست إرسائيل احلرب 

                                                            
 :انظُر )2(

Zbigniew Brezezinsky, Power and Principle: Memoires of the National 
Security Advisor, 1977-1981 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983), 
p.81. 

 :انظر )3(
Walter Laqueur and Barry Rubin, The Israel-Arab Reader: A 
Documentary History of the Middle East Conflict, 7th revised edition 
(New York: Penguin Books, 2008), p.608. 
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لكن األسئلة املركزية ظلت . ومل تتمكن من فرض رؤيتها عىل الفلسطينيني
ة; هل تعيدها إرسائيل إىل تتمحور لسنواتٍ حول مستقبل األرايض املحتل

األردن أم إىل الفلسطينيني? وكم مساحة األرض التي ينبغي االحتفاظ هبا? 
ا مقبوالً  وهل هناك إمكانية لتأهيل منظمة التحرير الفلسطينية لتكون رشيكً

يف وقتٍ ) 1987(إلجراء مفاوضات? وملاذا اندلعت االنتفاضة الشعبية 
لقائم كان من دون كلفة, وأنه يمكنها اعتقدت فيه إرسائيل أنّ الوضع ا

االستمرار يف بناء املستوطنات ومصادرة األرايض الفلسطينية? هذا الفصل 
 .سيسلط الضوء عىل تلك األسئلة حماوالً اإلجابة عليها بيشءٍ من التفصيل
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قد تدهور , ف1973مل تكن األمور سهلة يف مرص بعد حرب أكتوبر 
ووصل الرئيس حممد أنور السادات إىل . االقتصادي عىل وجه التحديدالوضع 

ها أنّ الواليات املتحدة لن تسمح هبزيمة عسكرية إلرسائيل  نتيجة مهمة, مفادُ
ا للرشوط العربية املعروفة, كام أنّ االحتاد السوفييتي  تدفعها إىل قبول حلّ وفقً

ا هلزيمة إرسا ا كافيًا ومتطورً . ئيل عسكريا بشكل حاسملن يعطي مرص سالحً
ن أن مفتاح احلل يف املنطقة بِيَدِ الواليات املتحدة  واألهم, أنّ السادات تيقّ

ر مليا يف تغيري أفكاره ويف هذا السياق, يقول . وليس بِيَدِ السوفييت, لذلك فكّ
التفكري بحلّ من خارج  1977الرئيس املرصي يف مذكراته, إنه بدأ يف عام 

أخذتُ أتأمل يف املوقف, فتبني يل أننا داخلون عىل حلقة « امته;وبكل. الصندوق
ا املاضية ا كالتي عشناها طوال الثالثني عامً إذ إنه بسبب . مفرغة رهيبة متامً

اجلدار النفيس الرهيب الذي أرشتُ إليه, أخذت إرسائيل يف هذه املرحلة 
األشياء,  التمهيدية لعملية السالم تعرتض عىل شكليات وإجراءات من أبسط

ها جدا  كفاصلة أو نقطة يف النص إىل كلمة مضافة أو كلمة حمذوفة, وكان هيمّ
ا الجتامع جنيف ورقة أمريكية  أن يقال إنّ ورقة العمل التي ستكون أساسً

ا, بسبب ذلك احلاجز « :ويضيف .»إرسائيلية وأخذنا نحن العرب أيضً
نقول إننا ال يمكن أن الرهيب, نعرتض بصورة تلقائية عىل هذه الشكليات, ف
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نقبل ورقة عمل أمريكية إرسائيلية, بل إنني إذا قبلتُ من ناحيتي ورقة عمل 
مع علمهم ( ‘أمريكية‘عربية أمريكية فإنّ إخواين العرب سوف يرفضون كلمة 

, وبذلك دخلنا احللقةَ املفرغة )أنه ال يمكن حتقيق حل بدون أمريكا
 .I4H»ر القضيةلإلجراءات الشكليّة وابتعدنا عن جوه

كانت للسادات جتربة مريرة يف السجن يف النصف الثاين من 
ويف هذا الصدد, يقول . I5Hاألربعينيات, تعلّم منها أمهية تغيري املرء ألفكاره

ين بقوة  54هنا وجدتُ ما تعلمته يف الزنزانة « :السادات يف سجن مرص يمدّ
ا بالغ التعقيد حيتاج إىل إنني أواجه واقعً . جديدة وطاقة جبّارة عىل التغيري

ولقد تعلمت أثناء تأميل لإلنسان . طاقات نفسية أوالً وفكرية ثانيًا لتغيريه
واحلياة يف ذلك املكان املنعزل أنّ مَن ال يستطيع أن يغري أفكاره أوالً لن 
م دث أيّ تغيري يف عامل الواقع, ومن ثم لن يستطيع حتقيق أيّ تقدُّ . يستطيع أن حيُ

م  وليست هذه جمرد فكرة اهتديتُ إليها, بل . مستحيل دون التغيريالتقدُّ
ز . I6H»54أسلوب عمل وديدن حياة منذ أن اكتشفتُ ذايت يف الزنزانة  ركّ

ا أمام التقدم يف العالقات مع  ا نفسيا يقف عائقً السادات عىل ما كان يراه حاجزً
نا, هو ذلك احلاجز النفيس الذي أعنيه ه« :وهنا يضيف السادات. إرسائيل

اجلدار الضخم من الشك واخلوف الكراهية, بل وسوء الفهم, إذ إن كال من 
الطرفني غري مستعدّ لتصديق اآلخر وغري مهيَّأ نفسيا لتقبُّل ما يصله عن طريق 

                                                            
 .402السادات, مصدر سابق, ص حممد أنور )4(
اعتُقل السادات بعد اغتيال أمني عثامن, وزير املالية يف حكومة النحاس باشا, بسبب  )5(

واعتُقل السادات مع آخرين عىل خلفية احلادث . عالقته الوطيدة باحلكومة الربيطانية
ه له اهتام رسمي, وأودع يف الزنزانة رقم  » ميدانقرة « يف سجن 54من دون أن يوجَّ

ا ونصفَ العام منها يف احلبس االنفرادي داخل  ملدة عامني ونصف العام, قىض عامً
ت حياته, بل إنّ  لد منها كام جاء يف مذكراته» سادات« تلك الزنزانة التي غريّ ا وُ  جديدً

 .»البحث عن الذات«
 .403حممد أنور السادات, مصدر سابق, ص )6(
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وبعد تقديم طويل عن رضورة تغيري األفكار, يصل السادات إىل . I7H»أمريكا
ه? « :وهنا يقولالسبب الذي دفعه لزيارة إرسائيل,  ماذا يمكنني إذن أن أغريّ

ا بحساسية وخطورة إىل الدرجة  ا مشحونً لقد درجنا عىل عدّ إرسائيل موضوعً
م االقرتاب منه بل لقد استمر هذا املوقف سنني طويلة حتى بلغَت . التي حترّ

ا مثلام حدث  ; متامً الرتاكامت حدا يصعب معه التغيري إن مل يكن يستعيص فعالً
وهنا وجدتُ أن السبيل إىل التغيري ال بد أن . بة للنظرة اإلرسائيلية للعرببالنس

فإذا كان لنا أن نناقش جوهر القضية . يتناول صلب هذه النظرة وجوهرها
ا; أسلوب  وأساسها بغيةَ حتقيق السالم الدائم, فال بد لنا من أسلوب جديد متامً

م الثقة املتبادلة حتى يتخطّى مرحلة الشكليات واإلجراءات ويكرس حاجز عد
 .I8H»ال نعود للدائرة املغلقة والطريق املسدودة

ره يف طرح  تطرح رسدية السادات يف مذكراته تساؤالت حول سبب تأخُّ
? أم إن األمر ال  هذه األفكار; أمل يكن باإلمكان الكتابة عنها يف الستينيات مثالً

أدرك  1973فبعد حرب يتعلق باألفكار بقدر ما يتعلق بالواقعية السياسية? 
, وهي قيام : السادات أن احلرب حدثت يف ظروف مواتية ربام لن تتكرر ثانيةً

القوات السورية واملرصية بشنّ هجوم مفاجئ, ووجود موقف عريب موحد 
داعم ملرص, وعدم قدرة العرب عسكريا عىل حتقيق أكثر مما حققوه يف حرب 

ا, ال يمكن إلمكانات مرص  االقتصادية أن تتحمل أعباء أكتوبر, وأخريً
بمعنى أن السادات تعلّم أن السياسة اخلارجية ال يوجد . I9Hاستمرار الرصاع

فالدول حتسب الربح واخلسارة واألصول واألعباء,  ,»راكب جمّاين« فيها
فقد جاء االتفاق املرصي . والعالقات تعكس غالبًا موازين القو السائدة

                                                            
 .403املصدر نفسه, ص )7(
 .403نفسه, صاملصدر  )8(
 :حول القراءة املرصية هلذا التغري يف البيئة اإلقليمية, انظُر )9(

Abdel Monem Said Aly, "Egypt: A Decade after Camp David," in 
William Quandt (ed.), Camp David: Peacemaking and Politics 
(Washington, D.C: The Brookings Institution Press, 1986), p.96. 
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ية فهمَ فيها السادات أنّ استمرار حالة احلرب مع اإلرسائييل نتيجةً لبيئة سياس
كان السادات مؤمنًا بأنّ هناك حاجة للتغيري, لقد . إرسائيل ليس يف صالح مرص

وبالفعل, بدأ بسياسة االنفتاح االقتصادي, وإدخال . كي يبقى نظامه مستقرا
ا كان عىل. نوع من الديمقراطية املقيَّدة, والتحالف مع الغرب  يقني لكنه أيضً

. بأنّ السالم مع إرسائيل من شأنه أن يساعد مرص عىل حتقيق مصاحلها املنشودة
بمعنى آخر, كان السادات مستعجالً لتحقيق السالم مع إرسائيل, الستعادة 

 .سيناء, ولتعزيز التحالف مع الواليات املتحدة وترسيخه
عام  يف تلك األثناء, فاز الرئيس األمريكي جيمي كارتر يف انتخابات

كان الفتًا يف ذلك الوقت امتالك . 1977, وتوىلّ منصبه رسميا يف يناير 1976
كارتر جرأةَ مراجعةِ مواقف الواليات املتحدة من الرصاع العريب اإلرسائييل, 
ل يف وقت مبكر إىل أنه يمكن رعاية املصالح االمريكية بشكل أفضل إذا  وتوصّ

ويشري وزير .  العرب وإرسائيلأمكن التوصل إىل تسوية سلمية شاملة بني
خطوة «اخلارجية األمريكي سايرس فانس إىل أن كارتر اعتقد أنّ تكتيك الـ

قد استنفد إمكانياته, وأنه آن األوان لتجديد السعي إىل سالم » خطوة
وما إن تسلّم كارتر السلطة حتى بدأ بتقييم الوضع يف الرشق . I10Hشامل

س له وزير  األوسط, فرتاجع بشكل واضح عن ذلك التكتيك الذي أسّ
وعىل العكس من كيسنجر الذي كان ينظر . اخلارجية األسبق هنري كيسنجر

ا من لعبة حرب باردة  للرصاع العريب اإلرسائييل أو عملية السالم بوصفها جزءً
أوسع, كان كارتر ينظر إىل الرصاع يف سياقه اإلقليمي, مؤمنًا أنّ احلل الشامل 

عالوة . I11Hالفلسطينيني, ومتكينهم من تقرير مصريهم يستلزم حال ملطالب
                                                            

الذي تبنّاه » خطوة خطوة«للمزيد عن إعادة تقييم اإلدارة األمريكية لتكتيك الـ )10(
 :كيسنجر, انظُر

Cyrus R Vance , Hard choices: Critical years in America's foreign 
policy (New York: Simon and Schuster, 1983). 

رشكة : بريوت( خطة قابلة للتطبيق: السالم ممكن يف األرايض املقدسةجيمي كارتر,  )11(
 )2010املطبوعات للتوزيع والنرش, 
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عىل ذلك, أعىل كارتر من شأن مسألة حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية, ما 
أعطى دفعة إضافية جلهوده يف مساعدة األطراف عىل التوصل إىل اتفاق يضع 

 .I12Hحدا ملعاناة الفلسطينيني
ا هلذ ل الرئيس كارتر حال شامالً بني العرب  ااستنادً الفهم, فضّ

وإرسائيل, وذلك من خالل إحياء صيغة مؤمتر جنيف الذي أفشله هنري 
, وأن . I13Hكيسنجر ورأ كارتر أن تُدعى كل األطراف املعنية ملؤمترٍ دويلّ

ح بشكلٍ من أشكال املشاركة الفلسطينية, كي يتسنى للفلسطينيني حلّ  يُسمَ
بحث كارتر األمر يف لقاء بالرئيس السوفييتي ليونيد برجينيف, و. قضيتهم

ا يف مطلع أكتوبر  ا بيانً , أكدا فيه احلاجةَ لتمثيل الفلسطينيني 1977وأصدرا معً
يف املفاوضات هبدف استعادة حقوقهم املرشوعة, ودفع إرسائيل لالنسحاب 

ت سالم طبيعية إىل حدود الرابع من يونيو, وإهناء حالة احلرب, وإقامة عالقا
بني كلّ الدول عىل أساس االعرتاف املتبادل بالسيادة, وتكامل األرض, 
واالستقالل السيايس جلميع الدول, مع إقامة مناطق منزوعة السالح تُدار من 

بمعنى . قوات األمم املتحدة أو من مراقبني, وبضامن من القوتني العظميَني
هم يف تقرير  آخر, آمن الرئيس كارتر أن ال حلّ من دون منح الفلسطينيني حقّ

 .I14Hمصريهم
ا عىل نوايا السادات املرتبطة برغبته يف العمل مع  كان كارتر مطّلعً
الواليات املتحدة, وتوصل إىل هذه النتيجة عندما التقى به السادات خالل 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )12(

Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoires of the National 
Security Advisor, 1977-1981 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983), 
p.81. 

 :انظُر )13(
Janice J. Terry, The Carter Administration and the Palestinians, Arab 
Studies Quarterly, Vol. 12, No. 1-2 (Winter/ Spring 1990), pp.153-165. 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )14(
Walter Laqueur and Barry Rubin, op. cit., p.608. 
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صار « :وهنا يقول كارتر. 1977زيارته إىل الواليات املتحدة يف مارس 
ا أن ميله  إىل العمل معي يف حمادثات السالم ميلٌ متطور ) ي الساداتأ(واضحً

سورة « :ويضيف ,»وجيّد لقد أخربين بوضوح أنه مستعدّ الختاذ خطوات جَ
ا إىل القرارات السابقة يف جملس األمن  . I15H»نحو السالم, استنادً

خيش السادات من عدم حتقيق مؤمتر جنيف املراد منه, فالوفود العربية 
مطالب موحدة, وستكون هناك مزايدات بني األنظمة العربية, ما لن تتفق عىل 

فلم يتفق . يعني إفشال املؤمتر يف وقت يريد فيه السادات السالم مع إرسائيل
ؤمتر, وتوصل ذلك املالرئيسان السادات واألسد عىل ما يمكن القيام به يف 

حلقّ أن هذا وا. السادات إىل أنّ بإمكانه حتقيق ما يريد إذا عمل بشكل منفرد
التفكري مل يكن وليد الصدفة, إذ إن رئيس الوزراء اإلرسائييل مناحيم بيغن كان 

الصديق املقرب من (تشاوتشيسكو  قد زار الرئيس الروماين نيكوالي
ا بملك . وقال له إنه يريد السالم مع مرص) السادات واستعانت إرسائيل أيضً

عن القول إن السادات كان  وغنيّ . املغرب كي يتوسط عند الرئيس السادات
ا بالرئيس الروماين تشاوتشيسكو, الذي طمأنه بخصوص صدق نوايا  يثق كثريً

تِّبَ هلا بني . بيغن واستمرت االتصاالت املرصية اإلرسائيلية عرب لقاءات رُ
وزير اخلارجية اإلرسائييل موشيه دايان ونائب رئيس احلكومة املرصي حسن 

ا عند السادات بأنّ هناك إمكانية حقيقية هتامي يف املغرب, ما أوجد ا نطباعً
فقد . للتوصل إىل سالم مع إرسائيل, التي ستنسحب من أرايض سيناء بكاملها

ة لالنسحاب إىل حدود  نقل هتامي للسادات تأكيد دايان أنّ إرسائيل مستعدّ
ا . الرابع من يونيو, األمر الذي أنكره دايان أمام السادات يف القدس الحقً

فت أنّ إرسائيل طلبت عقد اتصاالت رفيعة املستو مع القيادة املرصية, والال
كي تتعامل بشكل مبارش مع مرص, وتتجنب الضغوط التي يمكن أن متارسها 

لت زيارة . الواليات املتحدة يف حال انعقاد مؤمتر جنيف وبناء عىل ذلك, شكّ
                                                            

, ترمجة حممد حممود التوبة فلسطني السالم ال التمييز العنرصي, جيمي كارتر )15(
 .47−46, ص)2007مكتبة العبيكان, : الرياض(
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رصة لكال السادات إىل القدس وما سبقها من اتصاالت إرسائيلية مرصية ف
الطرفني للهروب من انعقاد مؤمتر جنيف مرة أخر. 

, ألقى السادات مفاجأة من العيار الثقيل عندما 1977نوفمرب  9ففي 
ه . أعلن استعداده لزيارة إرسائيل لبحث السالم معها بعد ذلك بأربعة أيام, وجّ

خطاب له رئيس الوزراء اإلرسائييل مناحيم بيغن دعوةً لزيارة القدس وإلقاء 
وهبذه اخلطوة التي أخذت الكثريين . نوفمرب 19ومتت الزيارة يف . يف الكنيست

ة, قوّض السادات جهود الرئيس األمريكي كارتر يف إجياد حلّ  عىل حني غرّ
ا . شامل, لتُطو صفحة مؤمتر جنيف إىل األبد ومثّلت زيارة السادات حدثً

خطواتٍ مهمة إىل األمام, مفصليا يف دفع عملية السالم بني مرص وإرسائيل 
ا إىل نقاش عام يف مرص حول العائد منها وحول هوية مرص . لكنها أفضت أيضً

ا بحكمة هذا  بْدِ بعض كبار املسؤولني املرصيني اقتناعً عالوة عىل ذلك, مل يُ
ا عىل ما  املقاربة, واستقال وزير اخلارجية املرصي إسامعيل فهمي احتجاجً

 .I16Hحدث

<»<Ý^ÃÖ]<^ÏßÖ]†’Ú< <

ما إن عاد الرئيس السادات من زيارته إلرسائيل حتى اندلع نقاش عام 
ا من العرب أم  كام قال أنيس −يف مرص حول هوية مرص, وفيام إذا كانت جزءً

إهنا تنتمي حلضارة سابقة عىل العربية, هي جزءٌ من  −منصور ونجيب حمفوظ
ذلك فإهنا أكثر , ل)نسبةً لدول البحر األبيض املتوسط(الثقافة املتوسطية 

ا باليونانية والرومانية منها باإلسالمية العربية وأرصّ بعضُ املثقفني . I17Hالتصاقً

                                                            
مكتبة : القاهرة( التفاوض من أجل السالم يف الرشق األوسطإسامعيل فهمي,  )16(

 ).1985مدبويل, 
عروبة سعد الدين إبراهيم, : ملزيدٍ من التفاصيل حول هذه احلوارات النارية, انظُر )17(

مركز الدراسات السياسية : مؤسسة األهرام: القاهرة( حوار السبعينات: مرص
 ).1978واالسرتاتيجية, 
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ا من احلضارة الغربية, ال العربية التي وصفوها  عىل تقديم مرص بوصفها جزءً
ا حضاريا يف السياسة  .»البدائية«بـ فكان السالم مع إرسائيل هبذا املعنى, سلوكً

الدولية من جانب, ومن جانب آخر يمثّل التقاءً بني حضارتني قديمتني, وبناء 
عليه, ينبغي عىل مرص اختاذ موقف احلياد يف الرصاع العريب اإلرسائييل, وكأن 

ا, مل تكن تلك املرةَ األوىل ال. مرص هي سويرسا تي تُطرح فيها هوية مرص طبعً
م اخلديوي إسامعيل يف ستينيات القرن التاسع عرش وجهة  للنقاش, فقد قدّ

لكن إرسائيل يف تلك الفرتة مل . النظر نفسها فيام يتصل بانتامء مرص احلضاري
 . تكن موجودة

ا, بعد أن شعر اجليل اجلديد  لذلك, اكتسب جدل السبعينيات زمخًا كبريً
ل الكثري من أجل القضية الفلسطينيةيف مرص أن بلدهم حت واحلقّ أنّ الذي . مّ

ن هذا النقاش هو األديب املرصي املعروف توفيق احلكيم, عندما نرش كتابه  دشّ
النارص, عبد , وفيه حاكمَ تركةَ الرئيس مجال1973يف عام » عودة الوعي«

ا عىل احلروب التي خاضتها مرص وخرسهتا سواء مع إرسائيل أو يف  زً مركّ
وكأنّ لسان حال اجليل اجلديد يقول إن مرص تعبت من احلروب, وإن . اليمن

ز عىل الداخل, وهتتمّ  الوقت قد حان لتعيد مرص ترتيب سلّم أولوياهتا, وتركّ
 .بمصاحلها الوطنية, بدالً من تقديم مصالح العرب عليها

وبالطبع, مل يكن هناك إمجاع بني مثقفي مرص حول هذه القضية, إذ 
ت  للفريق صاحبِ الرأي السابق جمموعةٌ من املثقفني عىل رأسهم السيد تصدّ

زت عىل ما هو مشرتك بني عبد ياسني وسعد الدين إبراهيم وعائشة الرمحن, ركّ
العرب من لغةٍ وقيم وثقافة, وعالوة عىل ذلك, سلطت الضوء عىل التهديد 

لذلك, . ماإلرسائييل الذي يطال األمن القومي املرصي مع العرب أو من دوهن
ولعلّ ما كتبه الشاعر أمل دنقل . مثّلت زيارة السادات إىل القدس صفعةً هلم

يعكس مشاعر رشحية كبرية من املرصيني الذين مل يؤيدوا السادات يف زيارته 
ر أمل دنقل الرئيس السادات . إلرسائيل ناهيك عن توقيع اتفاقية السالم إذ حذّ

 :ء يف إحد قصائدهمن امليضّ يف الصلح مع إرسائيل, وجا
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 !ال تصالحْ «
 لو منحوك الذهبو

 أتُر, حني أفقأ عينيكَ 
 ثم أثبتُ جوهرتني مكاهنام

?هل تَر 
 ..رتهي أشياء ال تُش

 ذكرياتُ الطفولة بني أخيك وبينك,
كام  سُّ , −فجأةً −حِ  بالرجولةِ

,.. هذا احلياءُ الذي يكبتُ الشوق هُ  حني تعانقُ
ني−الصمتُ  املتأنيبِ  −مبتسمَ كُ  ..أُمِّ
 وكأنّكام

 .»!ما تزاالن طفلَني

ويف مكان آخر يف القصيدة, حيدد أمل دنقل خطورة مصافحة 
اإلرسائيليني الذين تلطّخت أيدهيم بدماء املرصيني والعرب, فاإلرسائيليون 
ا من بينهم مرصيون, ومصافحة أيدهيم متثّل ضياع  أراقوا الدماء وقتلوا عربً

ق بني   :العدو والصديقالبوصلة التي تفرّ

 ال تُصالحْ «
جوكَ بتاجِ اإلمارة  ولو تَوَّ

?  كيف ختطو عىل جثةِ ابنِ أبيكَ
 وكيف تصري املليكَ 
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 عىل أوجهِ البهجة املستعارة?
 ..كيف تنظرُ يف يدِ مَن صافحوك

م  ..فال تبرص الدّ
?  يف كل كفّ

 ..إنّ سهامً أتاين من اخللف
 سوف جييئكَ من ألفِ خلف

ا وشارة صار −اآلن−فالدمُ   ..وسامً
 ال تصالحْ 

جوك بتاجِ اإلمارة  ولو توَّ
ك  سيفٌ : إنّ عرشَ
 زيفٌ : وسيفَك

 حلظاتِ الرشف −بذؤابته− إذا مل تزنْ 
 .»واستطبتَ الرتف

 

 1977يف املرحلة األوىل من النقاش العام, التي استمرت ما بني عامَي 
 عن الصلح املنفرد, كانت الغلبة للفريق الذي أيّد زيارة السادات ودافع 1982و

وعكست الصحافةُ املرصية حينها شكالً . الذي وقّعه الرئيس مع مناحيم بيغن
مت الصحافة املرصية  من أشكال االستياء من العرب ومن الفلسطينيني, وقدّ
العربَ عىل أهنم منقسمون, وحاقدون, وفاسدون, وعاجزون عن العمل, 

وبالفعل, خرجت مظاهرات معادية للفلسطينيني بعد . I18Hوغري شاكرين ملرص
                                                            

 :تفاصيل عن صورة العرب والفلسطينيني يف الصحافة املرصية, انظُرملزيدٍ من ال )18(
Abdul-Monem al-Mashat, "The Egyptian-Israeli Settlement," Journal 
of Arab Affairs, Vol.5 (January 1985), pp.81-110. 
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ا  اهتامهم بقتل يوسف السباعي يف قربص, وكان السباعي الذي توىلّ سابقً
ا ملجلس إدارة مؤسسة ا » األهرام« وزارة الثقافة رئيسً الصحافية, واختذ موقفً

ا لسياسة السادات يف السالم مع إرسائيل » األهرام« وكتبت صحيفة. مؤيدً
اغتيال يوسف السباعي يف جريمة سوداء بيد « :ية يف الصفحة األوىلاملرص

ثت الصحيفة يف عنوان عريض عن  ,»التطرف الفلسطيني يف قربص وحتدّ
ا لـ  .I19H»اإلرهاب األسود«الغضب العريض يف مرص رفضً

لكنّ هذا الفريق رسعان ما خرس النقاش العام يف مرص, بعدما تبنيّ 
ائييل لن يمنح الفلسطينيني شيئًا, بل عىل العكس للمرصيني أنّ اجلانب اإلرس

ا يف لبنان يف عام  , هبدف القضاء عىل 1982من ذلك, شنّت إرسائيل حربً
منظمة التحرير الفلسطينية, ومل تفِ بوعودها املرتبطة بخطة احلكم الذايت 

وأكثر من ذلك, تواطأت القوات اإلرسائيلية يف جمازر صربا . للفلسطينيني
ر الشارع املرصي, فلم يعد لفريق التسوية  وشاتيال,  −إن جاز التعبري−ما فجّ

القدرة عىل التمسك بموقفه يف وقت استهدفت فيه إرسائيل الفلسطينيني بطرقٍ 
وهكذا, ذهبت مقوالت توفيق احلكيم وسواه أدراج الرياح, وبلغ األمر . شتى

ا مضادا قف عند اقتباس من يكفي هنا التو. ببعضهم أن راجع رأيه واختذ موقفً
الكاتب واألديب املقرب من السادات, واملتحمّس للسالم مع (أنيس منصور 

ن من مرافقة السادات يف  إرسائيل, لدرجة أنه ألغى رحلة احلج حتى يتمكّ
يقول أنيس . للتعرف عىل االنقالب الكبري يف املزاج املرصي) زيارة القدس

ئيل, وال يوجد صوت واحد يف ال يوجد قلم يف مرص مل يلعن إرسا« :منصور

                                                            
عىل يد رجلَني يف عملية ألقت بظالهلا  1978فرباير  18اغتيل يوسف السباعي يف  )19(

عىل العالقات املرصية القربصية, فهبطت وحدة عسكرية مرصية يف مطار الرنكا 
دا بقتل الرهائن ما  ا احتجزهم الرجالن اللذان هدّ إلطالق رساح حوايل ثالثني شخصً

ودارت معركة . مل تستجب السلطات القربصية لطلبهام بنقلهام جوا إىل خارج البالد
س القربيص أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من بني الوحدة املرصية وأفراد من احلر

 .أفراد القوة املرصية التي استسلمت يف هناية املطاف وأُعيدت إىل مرص
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مرص مل يتنصل من إيامنه السابق بإمكانية التوصل إىل سالم شامل مع 
وغري ذلك لن يكون هناك ... جوهر السالم هو الدولة الفلسطينية.. إرسائيل

سالم, حتى لو قام كل فرد إرسائييل بحمل قنبلة ذرية, أو حتى لو قامت 
لقد تصاحلنا مع ! طينيني إىل القمرمركبات الفضاء األمريكية بنقل الفلس

واألكثر . لكن تبنيّ أن ذلك كان خطأ... إرسائيل متطلّعني إىل سالم شامل
ا لتصحيح هذه  43تفاؤالً بيننا يعرف اآلن أنه ربام سيستغرق األمر  عامً

بمعنى آخر, جاءت حرب لبنان صفعةً عىل جبني مرص, فقد كان . I20H»الغلطة
 عمليا عىل حتييد مرص عسكريا, وشعور إرسائيل بحرية الغزو اإلرسائييل دليالً 

ت عن استيائها باستدعاء  ا ملرص التي عربّ العمل من دون أن حتسب حسابً
 .السفري املرصي من تل أبيب بعد مذابح صربا وشاتيال

ا عن النقاش العام واالستقطاب بني النخب واملثقفني, كان  وبعيدً
امً عىل ا ا يف مبادرته, فقد كانت حساباته الرئيس السادات مصمّ مليضّ قدمً

سياسية بامتياز, فنافذةُ الفرصة التي أتيحت له قد ال تتكرر بسهولة, وكان هذا 
هلذا السبب, تسارعت عجلة املفاوضات, . I21Hاالعتبار بالغ األمهية بالنسبة له

ل اجلانبان اإلرسائييل واملرصي إىل اتفاقيتي كامب ديفيد يف نوفمرب  وتوصّ
. األوىل تتعلق بمرص وإرسائيل, والثانية باحلكم الذايت للفلسطينيني: 1978

جر التوقيع عىل معاهدة السالم بني مرص وإرسائيل  1979ويف مارس 
نهِ  لتنتهي بذلك عقودٌ  من احلروب بني مرص وإرسائيل, لكن املعاهدة مل تُ

ا إىل اآلن تى املرصيون ح. الرصاع العريب اإلرسائييل, الذي ما زال مستمرً
 .أنفسهم, مل يلبثوا أن اكتشفوا أن إرسائيل دولة توسعية يف جوهرها

 

                                                            
 .1982يوليو  17, األهرامأنيس منصور,  )20(
مؤسسة دار : القاهرة( حرب أم سالم :السادات يف إرسائيلعبد الستار الطويلة,  )21(

 )1978التعاون, 



264  

ê×éñ]†‰ý]<ÌÎç¹]< <

, فمرص هي الدولة العربية  الً ا إرسائيليا مفضّ كان السالم مع مرص خيارً
ا, كام أن العرب لن حياربوا إرسائيل من دون  األقو واألهم واألكثر سكانً

ا لذلك, فإنّ إخراج . مرص مرص من معادلة احلرب يف الرشق األوسط كان هدفً
ومع ذلك, . إرسائيليا بامتياز, ال سيّام أنّ إرسائيل لن تقدم ملرص تنازالت مهمة

كانت هناك خالفات بني اإلرسائيليني حول ما ينبغي عمله بعد توقيع 
 .االتفاقية

تصل وبرزت يف إرسائيل مدرستان رئيستان, لكلٍّ منهام نظرهتا فيام ي
باألرض كقيمة مركزية يف الفكر الصهيوين, وطبيعة املجتمع اإلرسائييل, ودور 

, كانت هناك مدرسة الليكود, برئاسة . I22Hعملية السالم يف كل ذلك أوالً
مناحيم بيغن, والتي كانت تر أن واجب اجليل احلايل من اإلرسائيليني هو 

سالم مع مرص ينبغي  وأنّ أيّ عملية ,»أرض إرسائيل« ضامن سالمة وتكامل
عدّ السالم مع مرص . أالّ تؤثر عىل حتقيق هذا اهلدف فمن وجهة نظرهم, يُ

اإلنجاز األكرب واألهم, ألنه أزاح هتديد احلرب, وأطلق العنان إلرسائيل 
ا يف مرشوعها االستيطاين بالضفة الغربية, وعزلَ مرص عن حميطها  لتميض قدمً

وبناء عىل ذلك, فإنّ عىل . م مع بقية العربالعريب, وفتحَ الباب لتحقيق السال
إرسائيل التمسك بالسالم مع مرص, فهو ال يؤثر عىل سيطرهتا عىل األرايض 
الفلسطينية, ويُضعف االلتزام املرصي جتاه الفلسطينيني بمرور الوقت, إذ إن 

 .I23Hمرص ستقبل باألمر الواقع وتتصالح معه
ا ي م حزب العمل اجتاهً ر أن احلفاظ عىل إرسائيل يف املقابل, تزعّ

الديمقراطية واليهودية يف حدودٍ يمكن الدفاع عنها يمثّل القيمةَ األهم, 
                                                            

(22) Shimon Shamir, "Israeli Views of Egypt and the Peace Process: 
The Duality of Vision," in William Quandt (ed.), Camp David: 
Peacemaking and Politics (Washington, D.C: The Brookings 
Institution Press, 1986), p.193. 

 .193املصدر نفسه, ص )23(
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ها اجلغرافية,  فاحلدود الثقافية واحلضارية لدولة إرسائيل تسبق حدودَ
وإرسائيل هبذا املعنى ينبغي أن تكون متصاحلة مع جرياهنا العرب ويَقبل هبا 

م فيه حزب الليكود قيمة األرض عىل ما  ففي الوقت. العامل املستنري الذي قدّ
ز حزب العمل عىل قيمة طبيعة املجتمع اإلرسائييل وعىل عكس . سواها, ركّ

كامالً يف اتفاقيتي كامب ) 242(الليكود الذي رأ أن إرسائيل نفّذت القرار 
هناية املطاف, فرغم أنّ » كامب ديفيد« ديفيد, رفضَ حزب العمل أن تكون

عىل − م السالم مع مرص, إالّ أنه يف الوقت نفسه عدّ هذا السالم احلزب دع
اخلطوةَ األوىل يف عملية سالم, تتبعها مرحلة أخر مع الرشيك  − أمهيته
ولتوضيح هذا اجلانب, ال بدّ من اإلشارة إىل أنّ حزب . الفلسطيني−األردين

ير أنّ العمل يؤمن بأنّ للشعب اليهودي احلقَّ يف كلّ أرض فلسطني, لكنه 
تتخىلّ إرسائيل بموجبها عن جزء من األرض » تنازالت« من الرضوري تقديم

كام جادل حزب العمل بأنّ الفشل يف . وعن املساحات املكتظة بالسكان
, I24H»اجلبهة الرشقية« استكامل عملية السالم حيمل يف ثناياه إمكانية إشعال

 .وتقويض السالم مع مرص
ق نيابةً عن الفلسطينيني ليتسنّى له تسويق كان السادات بحاجة إىل اتفا

يًا عن  اتفاقية السالم املرصية اإلرسائيلية ومنع توجيه النقد إليها بوصفها ختلّ
فلسطني, فجاءت فكرة احلكم الذايت للفلسطينيني كرسالة مرصية تؤكد التزام 

اء ونصّ االتفاق املتعلق باحلكم الذايت عىل إجر. القاهرة بالقضية الفلسطينية
انتخابات لسلطةِ حكمٍ ذايت, وحتديد مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 

وحاول ذلك االتفاق تدوير الزوايا, عن طريق تأجيل القرار . مخس سنوات
النهائي حول وضع هذه األرايض مخسَ سنوات متثل الفرتة االنتقالية, ومنْح 

يل مل تفاوض بحسن لكن إرسائ. كل جانب احلقّ يف وضع مطالبه عىل الطاولة
                                                            

وكانت إرسائيل تطرح هذا اهلاجس . يشري إىل األردن والعراقتعبري : جلبهة الرشقيةا )24(
ل  ا, األمر الذي يشكّ واحتامل أن يتحول األردن إىل جبهة من الرشق تضم العراق أيضً

ا ا اسرتاتيجيا كبريً  .هتديدً
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نية, فقد وضعت العصا يف دوالب املفاوضات, وجلأت للتسويف واملامطلة 
مل يعد اجلانب  1982ومع صيف عام . لتقويض فرص التوصل إىل اتفاق هنائي

نت إرسائيل من  ا للشقّ الفلسطيني من االتفاق, وهبذا متكّ سَ املرصي متحمّ
احلكم الذايت, عىل الرغم من احلفاظ عىل السالم مع مرص, وإعاقة حمادثات 

 .I25Hاحتجاجات مرص يف غري مناسبة
درجَ حزب الليكود عىل تقديم تفسريات خاصة للسالم مع مرص, 

ا فيام يتعلق باحلكم الذايت الذي كان ينبغي أن يُمنح للفلسطينيني فبعد . وحتديدً
د رئيس الوزراء مناحيم بيغن باملطالبة  بالسيادة توقيع االتفاق مع مرص, تعهّ

اإلرسائيلية الكاملة عىل مجيع األرايض مع انتهاء الفرتة االنتقالية, فقد كان 
ا ال حيدة عنه ومل يكن االتفاق ضارا برأي بيغن بعد أن . التزامه هبذا املبدأ أمرً

ُلْ دون استمرار النشاط  أبقى السيطرةَ اإلرسائيلية عىل األرايض املحتلة, ومل حيَ
ااالستيطاين, وترك  راد له يف أحسن . خيار الضمّ مفتوحً كام أن احلكم الذايت يُ

ه . حاالته أن يكون حكامً ذاتيا للسكان وليس لألرض وبناء عىل ذلك, وجّ
ا هلذا الفهم, ما أفىض إىل حالةٍ من  بيغن فريق املفاوضات للعمل وفقً

حيم وكان الفتًا قيام منا. 1981االستعصاء, وأفشل املحادثات مع هناية عام 
ا للوفد  −زعيم حزب املفدال املتشدد− بيغن بتعيني الوزير يوسيف بورغ  رئيسً

اإلرسائييل املفاوض عىل احلكم الذايت, ويف ذلك رسالة واضحة بأنّ بيغن ال 
 .يريد أيّ اتفاق مع مرص بشأن احلكم الذايت

وكام هي احلال يف مرص, كان لالتفاقية أثر كبري يف مسار النقاش العام يف 
ائيل, التي بدت عىل مفرتق طرق قبل زيارة السادات, فلم يكن هناك إمجاع إرس

وعالوة . صهيوين عىل عواقب استمرار الوجود اإلرسائييل يف األرايض املحتلة
عت إرسائيل للمرة األوىل مرارة اهلزيمة العسكرية والسياسية يف  عىل ذلك, جترّ

قهَ « , وحتطّمت أسطورة1973حرب  وتراجعت  ,»راجليش الذي ال يُ
                                                            

جملة الدراسات  ,»1982−1978الرؤية املرصية للحكم الذايت, « حممد خالد األزعر, )25(
 .68−52, ص)1993ربيع ( 14, العدد 4, جملد الفلسطينية
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من . معنويات الوسط اليهودي, وتفاقمت املشكالت االقتصادية بعد احلرب
هنا, جاءت زيارة السادات إىل القدس يف وقتٍ عانت فيه إرسائيل من حالةٍ من 

ن وتفاقم األزمات الداخلية  .عدم التيقُّ
شهدت إرسائيل تغريات كبرية خالل السنوات العرش التي تلت توقيعَ 

فقد اختفى اآلباء املؤسسون للدولة, وظهرت نخب جديدة يف  املعاهدة,
احلكم, واهنار اإلمجاع الصهيوين عىل األمن القومي, وانتقل مركز السياسة 

ز حتالف التيار الديني القومي ومع أن . اإلرسائييل إىل اليمني, بعد أن تعزّ
د د باالحتفاظ بالضفة الغربية, وإبقاء القدس موحّ ة, وعدم مناحيم بيغن تعهّ

, إالّ أنّ موافقته I26H, وعدم إقامة دولة فلسطينية1967العودة إىل حدود عام 
عىل عملية السالم مع مرص أصابت معسكر اليمني بحالةٍ من الفوىض 

ضمّ جمموعة من الوطنيني املتزمّتني, » حتيا« واالنقسام, وبرز حزب جديد اسمه
ا عىل ن وا عن حزب الليكود, احتجاجً ية حكومة بيغن إعادة سيناء الذين انشقّ

وإن دلّ هذا عىل يشء, فإنام يدلّ عىل  .إىل مرص وإخالء مستوطنتني يف سيناء
االعتبارات األيديولوجية التي مل يكن جزءٌ من اليمني اإلرسائييل مستعدا 
ه اإلرسائيليون ا ضمن ما يعدّ  إلعادة النظر هبا, فشبه جزيرة سيناء ليست أرضً

 .مع ذلك كانت هذه املعارضة األيديولوجية موجودةو ,»أرض إرسائيل«
وبإبرام اتفاق السالم مع مرص, مل تعد هناك رضورة للبحث عن حل 
 للرصاع العريب اإلرسائييل يف سياقه العريض, فقد حصلت احلكومة اإلرسائيلية

ا للرتكيز عىل مرشوعها االستيطاين يف الضفة الغربية  عىل فسحة استثمرهتا جيدً
فقد أقامت إرسائيل خالل فرتة حكم . زة, بغية االحتفاظ هبام لألبدوقطاع غ
 حوايل تسعني مستوطنة جديدة, وقدمت للمستوطنني) 1984− 1977(الليكود 

وشمل ذلك السكن قليل  ,إغراءات كبرية لالنتقال إىل هذه املستوطنات

                                                            
 :انظُر )26(

Shlomo Avineri, "Beyond Camp David", Foreign Policy, No. 46 
(Spring 1982), pp.22-23. 



268  

الكلفة, واإلعفاءات الرضيبية, ورشوط االقرتاض السهلة, وإنشاء شبكة 
يف الضفة العربية لربط املستوطنات بعضها وبعض وببقية املناطق يف  طرق

هبذا املعنى, أكدت حكومات الليكود قوالً وفعالً أهنا ال تنوي التخيلّ . إرسائيل
جاءت يف هذا السياق,  1982حتى إنّ حرب لبنان . عن األرايض املحتلة

, إدامة احلكم اإلرسائييل: لتحقيق ثالثة أهداف رئيسة  من خالل فرض أوالً
نسخة ضيّقة من احلكم الذايت يكون للسكان وليس لألرض; ثانيًا, إضعاف 
احلركة الوطنية الفلسطينية من خالل تدمري منظمة التحرير الفلسطينية; وثالثًا, 

باختصار, مل تساعد اتفاقية السالم . I27Hتشجيع إقامة دولة فلسطينية يف األردن
وط تدفع لتقريب وجهات نظر مجيع األطراف املرصية اإلرسائيلية يف خلق رش

للتوصل إىل حلّ سيايس هلذا الرصاع, وربام أن ما حدث هو العكس, فقد 
ا عىل لبنان بدالً من البحث عن السالم  .شنّت إرسائيل حربً

ê×éñ]†‰ý]<ØËÖ]æ<á^ßfÖ<h†u< <

, فبعد 1982ثمة جذور تارخيية لالجتياح اإلرسائييل للبنان يف عام 
خروج منظمة التحرير الفلسطينية من األردن إثر مواجهات دامية مع اجليش 
األردين, استقرت املنظمة يف لبنان, ما سبّب اإلزعاج إلرسائيل, إذ مل يكن 

ا يمكن أن تقبل به إرسائيل ب سهولة, ال سيام مع الوجود الفلسطيني يف لبنان أمرً
ل احلدود اللبنانية اإلرسائيلية إىل نقطة توتر بني ميليشيات منظمة التحرير  حتوّ

وزاد الطنيُ بلّة باندالع احلرب األهلية يف . الفلسطينية واجليش اإلرسائييل
لبنان, وخشية إرسائيل من وقوع لبنان يف قبضة منظمة التحرير أو سوريا, ذلك 

ا خلصوم إرسائيل لتثبيت أقدامهم يف  أن احلرب األهلية من شأهنا أن تقدم فرصً
من هنا, عندما طلب قادة املسيحيني املوارنة املساعدة من إرسائيل, . لبنان

                                                            
ملزيدٍ من التفاصيل عن أهداف إرسائيل من شنّ حرب عىل لبنان يف صيف عام  )27(

 :, انظُر1982
Ze’ev Schiff and Ehud Ya’ari, Israel’s Lebanon War (New York: 
Simon and Schuster, 1984). 
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فقد كان املوارنة خيشون من أيّ تغيري عىل الوضع . وافقت األخرية بال تردد
لوا إىل أقلية  القائم الذي يعطيهم مركزية سياسية, وهم ال يريدون أن يتحوّ

ويف عام . مسيحية يف لبنان, كام هي احلال مع املسيحيني يف دول عربية أخر
س سعد حداد جيشَ لبنان اجلنويب, بمساعدة إرسائيل ومباركتها 1976 . أسّ

ابن قائد حزب الكتائب (كام أن عالقات إرسائيل توثّقت مع بشري اجلميّل 
بناء دولة خالية من الوجود الذي متثّل هدفه بإعادة ) اللبناين بيري اجلميّل

وعىل نحوٍ . السوري وخالية يف الوقت نفسه من منظمة التحرير الفلسطينية
ل  الفت, تطابق هذان اهلدفان مع ما تريده إرسائيل يف لبنان, وهكذا تشكّ
التحالف املاروين اإلرسائييل للقضاء عىل الوجودين السوري والفلسطيني يف 

ع . لبنان بشري اجلميّل إرسائيل للتحرك والقضاء عىل ويف غري مناسبة شجّ
ن مهم من  منظمة التحرير الفلسطينية, وهذا يعني أنّ ثمة قبوالً عند مكوّ

نات الشعب اللبناين بدخول إرسائيل إىل لبنان  .مكوّ
مارس  11فبعد هجوم شنّته جمموعة فلسطينية قرب تل أبيب يف 

ألف جندي جنوبَ  25, اجتاحت قوة عسكرية إرسائيلية تتكون من 1978
ا I28H»الليطاين عملية« لبنان, يف عملية أُطلق عليها اسم , وكان اهلجوم رشسً

ألف شخص  400قتيل ونزوح حوايل  400− 200بالفعل وأدّ إىل سقوط 
ل اجليش اإلرسائييل يف األرايض اللبنانيّة حتى  إىل بريوت وضواحيها, وتوغَّ

ة ثالثة أشهر, قبل أن ينسحب إىل هنر الليطاين, وسيطر عىل مناطق واسعة ملدّ 
, الذي )425(مارس, أصدر جملس األمن القرار  19ويف  .احلدود الدوليّة

                                                            
 عميلة فدائية محلت اسم 1978مارس  11نفّذت جمموعة من أعضاء حركة فتح يف  )28(

ا من لبنان, قُتل  18البالغة من العمر  دالل املغريب بقيادة ,»كامل عدوان« ا انطالقً عامً
, حيفا بفيها سائح أمريكي عىل الشاطئ واختُطفت حافلة عىل الطريق الساحيل قُر

وبعد مطاردة طويلة . استولت املجموعة عىل حافلة أخر تل أبيب ويف الطريق إىل
ح  37تبادل إلطالق نار, مات و رَ وكانت هذه العملية السببَ . 76إرسائيليا وجُ

 .املبارش للغزو اإلرسائييل الذي بدأ بعد ثالثة أيام
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من جنوب لبنان, وينص عىل إرسال » الفوري« يطلب من إرسائيل االنسحاب
 .قوات طوارئ دولية إىل لبنان

كانت األوضاع اإلقليمية والداخلية يف إرسائيل قد بدأت بالتغري مع 
الطريق أمام العدوان اإلرسائييل عىل لبنان  عبد الثامنينيات, األمر الذي مطلع

ا عىل . 1982يف عام  ومتثّل التغري األول بخروج الوزراء الذين مارسوا قيودً
حكومة مناحيم بيغن ودخول وزراء مارسوا ضغوطًا شديدة لدفع إرسائيل إىل 

ر الدفاع عزرا وايزمان فبعد تقديم وزير اخلارجية موشيه دايان ووزي. احلرب
ا عىل اهنيار حمادثات احلكم الذايت مع مرص يف  استقالتيهام من احلكومة احتجاجً

ا للخارجية 1981عام  , عنيّ بيغن متشددَين يف مكانيهام; إسحق شامري وزيرً
ا للدفاع وتزامنت هذه التغريات الداخلية مع اندالع . وأرئيل شارون وزيرً
عني بني القوات اإلرسائيلية وقوات جيش لبنان مواجهة عسكرية ملدة أسبو

وانتهى . اجلنويب من جانب, وقوات منظمة التحرير الفلسطينية من جانب آخر
الرتاشق باتفاق لوقف إطالق النار, توسطت الواليات املتحدة إلنجازه, ما 

وجاء هذا . I29Hحرم إرسائيل فرصةَ إحلاق أقىص درجة من االنتقام من املنظمة
وكأنه اعرتاف أمريكيّ بمكانة عرفات, األمر الذي أزعج  االتفاق

اإلرسائيليني, لذلك اكتسبت فكرة التخلص من املنظمة زمخًا داخل احلكومة 
أما التغري اآلخر فمرتبط بشعور إرسائيل أن بإمكاهنا الرتكيز عىل . اإلرسائيلية

اإلضافة ب. اجلبهة الشاملية, بعد أن توصلت إىل معاهدة سالم كاملة مع مرص
إىل ذلك, كانت حسابات احلكومة اإلرسائيلية تفيد باندالع حرب مع سوريا 

ا لألجندات اإلرسائيلية بدالً من انتظارها  !قريبًا, فلامذا ال تندلع اآلن وفقً
. بقي أمام إرسائيل عائقٌ واحد أخري, يتمثل بموقف الواليات املتحدة

ارجية األمريكية ألكسندر هيغ فاجتمع وزير الدفاع أرئيل شارون مع وزير اخل
مل يامنع . , وقال له إن إرسائيل تفكر يف شنّ هجوم عىل لبنان1982مايو  25يف 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )29(

Ze’ev Schiff and Ehud Ya’ari, op. cit. 
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. I30Hهيغ, بل منحه الضوء األخرض رشيطة أن يكون هناك ذريعة أو استفزاز
, فبعد أقل من أسبوعني حاولت جمموعة أبو  ومل حتتَجْ إرسائيل لالنتظار طويالً

اغتيال السفري اإلرسائييل يف لندن, شلومو أرغوف, ما وجد نضال الفلسطينية 
مه ذريعةً لبدء احلرب عىل لبنان وحتت . فيه شارون االستفزازَ املطلوب, وقدّ

كان أرئيل شارون . 1982يونيو  6هذه الذريعة, شنّت إرسائيل عدواهنا يف 
ة, املحركَ الرئيس للخطة الكرب التي تقيض باستخدام القوة العسكرية ال فجّ

لتحقيق سيطرة سياسية يف الرشق األوسط, وإقامة نظام سيايس جديد يف لبنان 
بالتعاون مع بشري اجلميّل, وتشكيل حكومة لبنانية تُسارع لتوقيع معاهدة سالم 
كاملة مع إرسائيل, وإحلاق هزيمة ساحقة بمنظمة التحرير الفلسطينية لتسهيل 

ح إىل رشق األردن, وبالتايل اإلطاحة ابتالع الضفة الغربية ودفع سكاهنا للنزو
ا لتصورات شارون, . بالنظام اهلاشمي وإقامة دولة فلسطينية كل ذلك, وفقً

واستغل . سيُنهي الضغوط الدولية عىل إرسائيل لالنسحاب من الضفة الغربية
ن من جرّ إرسائيل إىل  شارون جهل مناحيم بيغن باألمور العسكرية, ومتكّ

 .راده بيغن يف بداية األمرحرب أوسع بكثري مما أ
أفضت تلك احلرب إىل طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان, التي 
ن بشري اجلميّل من تويل رئاسة لبنان  ا الستقباهلا, كام متكّ وجدت يف تونس مكانً

, لكنه اغتيل بعد ذلك بثالثة أسابيع عندما انفجرت 1982أغسطس  23يف 
عدّ مقتل بشري اجلميّل رضبة . سبتمرب 14قنبلة يف مقر حزب الكتائب يف  ويُ

فبعد يوم . للخطط اإلرسائيلية, ما استدعى احلاجة لالنتقام من منفذي العملية
واحد من اغتيال بشري اجلميّل, اجتمع رئيس أركان اجليش اإلرسائييل رفائيل 

                                                            
ألكسندر هيغ بتزويد ملزيدٍ من التفاصيل حول قيام وزير خارجية الواليات املتحدة  )30(

 :إرسائيل بالضوء األخرض لشنّ اهلجوم عىل لبنان, انظُر
Zeev Schiff, "The Green Light," Foreign Policy, No. 50 (Spring, 1983), 
pp.73-85. 
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, واتفقوا عىل I31Hإيتان واجلنرال أمري دروري مع قادة ميليشيات الكتائب
دخول قوات الكتائب إىل خميمي صربا وشاتيال, لالنتقام من قاتيل بشري 

سبتمرب قاد عيل حبيقة قوات الكتائب التي دخلت املخيمني  16ويف . اجلميّل
 بإرشاف اجليش اإلرسائييل, وأقدمت عىل قتل األطفال والنساء من الفلسطينيني

ون اإلرسائييل مع قوات الكتائب بأبشع وجتىلّ التعا. I32Hبدماء باردة وباجلملة
صوره يف املجازر التي ارتُكبت بحق الفلسطينيني, وهو أمر مل يكن حتى 
ل نتائجه, ما دفعه يف هناية األمر إىل االستقالة . مناحيم بيغن عىل استعداد لتحمّ

رت جلنة كاهان اإلرسائيلية عدد القتىل الفلسطينيني بـ  قتيل, يف حني  800وقدّ
 .I33Hقتيل 2000مصادر أخر أن عددهم يصل إىل ترجح 

بعد مقتل بشري اجلميّل وتويلّ شقيقه أمني اجلميّل الرئاسة, سعت 
. إرسائيل إىل التوصل إىل معاهدة سالم مع لبنان, كي يتسنى هلا االنسحاب

وبدأت املفاوضات, وطالبت إرسائيل بضامن أمن احلدود الشاملية, والتوصل 
يف املقابل, سعى لبنان إىل تقليل . وإقامة عالقات دبلوماسية إىل التطبيع الكامل

ويف النهاية, مل حيقق . االتصاالت مع إرسائيل وانسحاهبا الكامل من أراضيه
, الذي يعدّ 1983مايو  17أيّ من الطرفني كل ما يريده, وتوصال إىل اتفاق 

اء حالة ونصّ االتفاق عىل إهن. أقرب إىل اتفاق هدنة منه إىل معاهد سالم
احلرب بني لبنان وإرسائيل, لكن من دون سالم, وأكد رضورة احرتام السيادة 

                                                            
دت إرسائيل بحامية املخيامت كرشطٍ خلروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان )31( . تعهّ

د وسمح وهنا يلقي الكثري من  املراقبني اللوم عىل اجليش اإلرسائييل الذي نكث التعهّ
ت وجدان املجتمع الدويل  .لقوات الكتائب بدخول املخيامت لتنفيذ جمزرة هزّ

 :انظُر )32(
Seth Anziska, "Sabra and Shatila: New Revelations", The New York 
Review of Books, September 17, 2018. 

 :انظُر ,لالطالع عىل تقرير جلنة كاهان )33(
Jewish Virtual Library, First Lebanon War: The Kahan Commission of 
Inquiry, (February 8, 1983), https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-
kahan-commission-of-inquiry (accessed on December 2, 2020). 
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ألغى لبنان االتفاق  1984مارس  5ويف . واالستقالل السيايس للجانبني
, سحبت 1985ويف صيف عام . بضغطٍ من الرئيس السوري حافظ األسد

هبا حتى مايو إرسائيل قواهتا إىل املنطقة األمنية يف جنوب لبنان, وبقيت 
, عندما انسحبت كليا, وبقيت فقط يف مزارع شبعا التي ما زالت بؤرة 2000

 .توتر بني اجلانبني
باختصار, كانت النتائج السياسية حلرب لبنان حمبِطة لإلرسائيليني, 

ومتثّل خطأ  .»الدومينو« ذلك أنّ خطة شارون الكرب اهنارت وكأهنا قِطَع من
اضها أن التفوق العسكري كافٍ إلخضاع اآلخرين إرسائيل الفادح يف افرت

إلمالءاهتا, لكن النتائج كشفت عدمَ التوازن بني القوة العسكرية واملكاسب 
فقد عربّ االعتقادُ بإمكانية سيطرة املوارنة عىل مقاليد األمور يف . I34Hالسياسية

لبنان لصالح املقاربة اإلرسائيلية عن سوء تقدير ناجم عن عدم فهم 
رسائيليني لتعقيدات السياسة اللبنانية, وإغفاهلم أنّ القرار اللبناين خيضع اإل

لذلك, سقطت كل االفرتاضات . العتبارات داخلية وإقليمية يف هناية املطاف
ا إلرسائيل, ومل ينهزم  نَّت احلرب بناءً عليها, إذ مل يصبح لبنان صديقً التي شُ

انتفضوا عىل االحتالل  الفلسطينيون بشكل هنائي كام أراد شارون, بل
 ت موازين القو اإلرسائييل بعد حرب لبنان بخمسة أعوام, يف انتفاضة غريّ
ا, ال  وأعادت طرح القضية الفلسطينية عىل املجتمعني اإلرسائييل والدويل معً
سيام بعد أن صمد الفلسطينيون أمام املحاوالت اإلرسائيلية املستميتة إلحلاق 

أنّ تلك االنتفاضة كانت عفوية, إالّ أن أسباهبا صحيح . هزيمة باالنتفاضة
مها  كانت عميقة ومتجذرة, ومل يكن الفلسطينيون بحاجة إالّ إىل رشارة, قدّ

 .سائق إرسائييل أقدم عىل دهس عدد من الفلسطينيني
 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )34(

Mark Tessler, op. cit. 
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, دهسَ سائق شاحنة إرسائييل أربعة عامل 1987ديسمرب  9يف 
ن انطباع لد  فلسطينيني من سكان خميم جباليا يف قطاع غزة, ورسعان ما تكوّ

دة, األمر الذي أد إىل اندالع انتفاضة « الفلسطينيني بأنّ عملية الدهس متعمَّ
بوصفها ردا عفويا, إذ مل يكن هناك ختطيط مسبق هلا, مع التسليم بأنّ » احلجارة

ة فعل آنية مل تكن االنتفاضة جمرد . كل أسباب الثورة كانت موجودة كام −ردّ
لتنتهي بعد أيام قليلة كام جرت  − اعتقدت احلكومة اإلرسائيلية حينها

, بل استمرت مخسَ سنوات, وقدم فيها الشعب الفلسطيني I35Hالعادة
تضحيات كبرية جدا, وأثبت فيها قدرته عىل خوض غامر املواجهة مع قوات 

ومرتبطًا برغبة الفلسطينيني والالفت أنّ هدف االنتفاضة بقي ثابتًا . االحتالل
يف التحرر, إذ ال يمكن هلم أن يستكينوا ويذعنوا الحتاللٍ جثم عىل صدورهم 

ا  .منذ عرشين عامً
فاجأت االنتفاضة املجتمعَ اإلرسائييل بأرسه, وبدا وكأن احلكومة 

فلسنوات . I36Hاإلرسائيلية غري قادرة عىل فعل يشء أمام حدث من هذا النوع
موعة من الفرضيات لد النخب احلاكمة يف إرسائيل تتعلق طويلة سادت جم

بموقف الفلسطينيني داخل األرايض املحتلة, واعتقد اإلرسائيليون أن 
وا  الفلسطينيني راضون بشكل غري مبارش عن استمرار االحتالل, فهم مل يعربّ

يعتمدون كانوا , كام أهنم 1967عن رفضهم لالحتالل بشكل شعبي منذ عام 
ا . ائيل يف أعامهلم ومعاشهمعىل إرس وبناء عىل ذلك, فإن الفلسطينيني وفقً

ناهيك عن شعور إرسائيل أهنا . للحسابات اإلرسائيلية لن يقوموا بثورة شعبية

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )35(

Hassan A. Barari, op. cit., Chapter two. 
 .الفصل الثاين نفس املصدر, )36(



275  

لها للقضاء عىل مظاهر العنف يف أيّ مكان يف  متتلك من القوة العسكرية ما يؤهّ
 .I37Hاألرايض املحتلة

جمتمعةً إىل اندالع االنتفاضة  وتضافرت مجلةٌ من األسباب, أدّت
, توصل فلسطينيو األرايض . بالكثافة التي ظهرت هبا وعىل نطاق واسع أوالً

املحتلة إىل نتيجة منطقية, تفيد بأنّ العرب أو حتى منظمة التحرير الفلسطينية 
لن يساعدوا يف حتريرهم من نري االحتالل, فقد شعر الفلسطينيون باليأس وهم 

ن اخلارج قبل أن يدركوا أن التحرير ينبغي أن يأيت من فعلٍ ينتظرون خطوة م
نيت هبا منظمة . داخيل ويف هذا السياق, كشفت اهلزيمة العسكرية التي مُ

التحرير الفلسطينية يف حرب لبنان حمدوديةَ اسرتاتيجية املنظمة, فاحلصار الذي 
أهنى  فُرض عىل بريوت ملدة شهرين وما تاله من إخراج املنظمة إىل تونس

ا للفلسطينيني , مل يعطِ . عمليا اخليار العسكري الذي كان متاحً ويف سياق موازٍ
لَه ض يارس عرفات ملضايقات شديدة . اخليار الدبلومايس للمنظمة أكُ فقد تعرّ

عندما حاول التقارب مع األردن, منها ما هو داخيل, ومنها ما هو خارجي, إذ 
عت س ا فلسطينيا يف حركة فتح طرده حافظ األسد من سوريا, وشجّ وريا متردً

ه شخصيا كام عانى عرفات من سلسلة من االنشقاقات, ومن الفصائلية, . ضدّ
لذلك, مل يتمكن من . التي كانت سمة لعمل منظمة التحرير الفلسطينية

االتفاق مع األردن حول مسائل إجرائية تتصل باملفاوضات مع إرسائيل, فام 
 .بالك باملسائل اجلوهرية

ة يف عملية السالم, فال هي وافقت عىل احلكم  ثانيًا, مل تكن إرسائيل جادّ
ا التفاقية كامب ديفيد, وال هي وافقت عىل مؤمتر دويل كام طالب  الذايت وفقً

اخلارجية  ويف الوقت نفسه, بقيت إرسائيل تعاين من الشلل يف سياستها. العرب
                                                            

 :ملعرفة املزيد عن أسباب اندالع االنتفاضة, انظُر )37(
Ann Mosely Lesch, "The Palestinian Uprising – Causes and 
Consequences", United Field Staff International Report, Asia, No. 1, 
1988-89. Don Peretz, Intifada, The Palestinian Uprising (Boulder: 
Westview Press, 1990). 
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لت يف إرسائيل 1984ويف عام . عندما يتعلق األمر بعملية السالم , تشكّ
حكومة وحدة برأسني; شيمون بريس من حزب العمل وإسحق شامري من 

ر بريس عن حماولة التوصل إىل تسوية سلمية وإعادة . حزب الليكود ومل يتأخّ
وعمل عىل ذلك من خالل التواصل واللقاء مع امللك  ,»اخليار األردين« إحياء

 حلّ مع األردن, خشيةً من إقدام حسني, وكانت لديه رغبة شديدة للتوصل إىل
ا عىل  إرسائيل عىل ضم الضفة الغربية, األمر الذي من شأنه أن يشكل خطرً

واحلقّ أن األردن أبد مرونة عىل هذا الصعيد, . هيودية الدولة وديمقراطيتها
فقد كان امللك حسني يشرتط يف السابق االتفاقَ األويل عىل النتائج النهائية قبل 

وضات رسميا, لكنه أصبح يقبل إجراء مفاوضات دون رشوط بدء املفا
قرار الرباط : وكام ذُكر يف الفصل السابع, كان هناك قيدان عىل االردن. مسبقة

الذي أعطى املنظمة وحدها حق متثيل الفلسطينيني, وقرار قمة فاس يف املغرب 
عىل فكرة بطبيعة احلال, مل توافق إرسائيل . الذي طالب بمؤمتر دويل) 1982(

املؤمتر الدويل, وساد اعتقاد فيها بأنّ املؤمتر الدويل لن يكون ساحة مفاوضات, 
وحتى عندما وافق . I38Hبل فرصة إلرغامها عىل التخيلّ عن األرايض املحتلة

شيمون بريس عىل اتفاق لندن مع امللك حسني, كان ير أن املؤمتر الدويل 
عندئذ, . فاوضات مبارشة مع إرسائيلسيعطي غطاءً رشعيا لألردن للبدء يف م

د املوقف اإلرسائييل, فهناك رشيكه يف االئتالف  مل يكن بريس وحده مَن حيدّ
ا إللغاء فكرة املؤمتر الدويل  ا ممنهجً احلكومي إسحق شامري, الذي بذل جهدً

 .I39Hوتقويض مساعي بريس وحتجيم مكانته
يا, بل كان استيطانيا ثالثًا, مل يكن االحتالل اإلرسائييل احتالالً عاد

, بدأت احلكومة ببناء 1977بامتياز, فعندما توىل حزب الليكود احلكم يف عام 
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )38(
Shimon Peres, Battling for Peace: A Memoir (New York: Random 
House, 1995). 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )39(
George Shultz, Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of 
State (New York: New York: Charles Scribner's Sons, 1993). 
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مستوطنات يف مجيع أنحاء الضفة الغربية, بخاصة يف املناطق التي تشهد كثافة 
سكانية للفلسطينيني, هبدف السيطرة عىل أكرب مساحة ممكنة من أرايض 

لك الوقت الدوافع األيديولوجية لسياسة مصادرة وكان الفتًا يف ذ. I40Hالضفة
ا للقانون الدويل  األرايض وبناء املستوطنات عليها, وهي سياسة متثل خرقً
. اإلنساين, الذي ينصّ عىل جمموعة من املحددات املتَبعة يف أوقات احلرب

, ينص ذلك القانون عىل منع الدولة املحتلة  من  −إرسائيل يف هذه احلالة−فمثالً
وجاء . إىل األرايض املحتلة −وهم املستوطنون يف هذه احلالة−ل مواطنيها نق

فام من شك أنّ بناء . من اتفاقية جنيف الرابعة 49هذا الكالم نصا يف البند 
املستوطنات يمسّ حقوق الشعب الفلسطيني املنصوص عليها يف القانون 

املتشددة يف وينسجم ذلك مع هدف حزب الليكود والقو الدينية . الدويل
السيطرة عىل كل أرايض الضفة الغربية, لذلك شهدت فرتة حكم الليكود 

−1977تكثيف بناء املستوطنات, إذ قامت حكومات الليكود خالل الفرتة 
مستوطنة داخل األحياء العربية ويف القدس  90ببناء أكثر من  1984
رائع خمتلفة, ورافقت سياسةَ قضم األرايض الفلسطينية بحججٍ وذ. I41Hالرشقية

 سياسةُ بناء املستوطنات بكثافة, وإنشاء الطرق االلتفافية لربط هذه املستوطنات
ويف منتصف . بعضها ببعض, وعملية إذالل ممنهجة للفلسطينيني عىل احلواجز

لد من رحم املعاناة ومل يعرف سو االحتالل,  الثامنينيات, ظهر جيل فلسطيني وُ
 األردنية الفلسطينية, التي انتهت عمليا مع احتاللوكان جاهالً بتجربة الوحدة 

ل سالح االنتفاضة, . الضفة الغربية والقدس الرشقية هذا اجليل هو الذي شكّ
إذ خيش أن تفيض السياسات اإلرسائيلية إىل الظفر بكل أرايض الضفة العربية 

 .وقطاع غزة والقدس الرشقية حتت وقع رضبات النشاط االستيطاين

                                                            
 ).مركز املعلومات اإلرسائييل حلقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة(تقارير بتسيلم  )40(
اإلرسائيلية يف األرايض  املستعمرات« اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني, )41(

 .25ص ,»الفلسطينية
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ا,  شعر الفلسطينيون بخذالن العرب هلم, فعندما اجتمع القادة وأخريً
ن  , مل يولوا أيّ أمهية للقضية الفلسطينية, عندها )1987(العرب يف قمة عامّ

ا لن يأيت لتحريرهم, وبدت فكرة انتظار العرب  شعر الفلسطينيون أن أحدً
 لرفع كلفة االحتالل حمفوفةً باملخاطر; فالوقت يمر, والعرب يراوحون يف

ز ذلك املؤمتر عىل احلرب العراقية اإليرانية . مكاهنم, وإرسائيل تتوسع فقد ركّ
ع فتيل استمرار اخلالفات العربية, وجتاهل القضية الفلسطينية التي عادةً ما  ونزْ

ا قضيتهم املركزية د العرب أهنّ فشعر الفلسطينيون بالتهميش من إخواهنم . يردّ
قضيتهم مل تعد حتظى باهتامم القو  العرب, ويف الوقت نفسه بدا هلم أن

ففي لقاء القمة بني الرئيس األمريكي رونالد ريغان ونظريه . العظمى
, مل يُرشَ إىل القضية الفلسطينية, 1987السوفييتي ميخائيل غورباتشوف يف عام 

ز االنطباع لد أعداد متزايدة من الفلسطينيني برضورة التحرك الداخيل,  ما عزّ
عىل املحتل, ورفع الكلفة عىل االحتالل, وإجبار املجتمع الدويل لقلب الطاولة 

 .والدول العربية عىل االهتامم بكارثتهم املتمثلة باستمرار االحتالل اإلرسائييل
ا فاقَ التوقعات, بعدما أربكت  نجحت االنتفاضة الفلسطينية نجاحً

والسياسية داخل احلكومةَ اإلرسائيلية وأدّت إىل تعميق االنقسامات املجتمعية 
وأدرك اليسار اإلرسائييل وحزب العمل أنه ال يمكن االستمرار يف . إرسائيل

حالة النكران, فال يوجد خيار أردين, ال سيام بعد قرار األردن فك االرتباط 
. اإلداري والقانوين مع الضفة الغربية, وليس هناك حلّ إال بخيار فلسطيني

اخليار « من النقاش اإلرسائييل ليحلّ مكانه» ديناخليار األر« وشيئًا فشيئًا اختفى
د الطريق إىل توقيع اتفاق أوسلو يف  ,»الفلسطيني سبتمرب  13األمر الذي مهّ

يف املقابل, أرصّ اليمني اإلرسائييل عىل أنّ السيطرة عىل االنتفاضة . 1993
 تستلزم توظيف القوة الغاشمة, وتبنّى وزير الدفاع إسحق رابني اسرتاتيجية

ا من اقتناعه بأنّه ينبغي أالّ يُسمح للفلسطينيني بتحقيق » تكسري العظام« منطلقً
أيّ مكاسب سياسية, واقرتح أرئيل شارون اسرتاتيجيةً للنرص وليس الحتواء 

ومن جانب آخر, شعرت احلكومة اإلرسائيلية . االحتجاجات واملظاهرات



279  

واألفكار حلل القضية بحرج شديد بسبب استمرار االنتفاضة وتوايل املبادرات 
م وزير اخلارجية األمريكي جورج شولتز مبادرة لعقد مؤمتر  الفلسطينية, وقدّ

ا خطة بديلة مً أراد منها التحايل عىل اجلهد الدويل,  I42Hدويل رفضها شامري مقدِّ
مة  وختفيف الضغط الدويل عىل تل أبيب, لكن تلك اخلطة كانت مصمَّ

بعتها القوات وعىل الر. لريفضها اجلانب العريب غم من سياسة البطش التي اتّ
اإلرسائيلية, استمرت االنتفاضة الفلسطينية, وأثبتت أن العنف اإلرسائييل كام 

ا من احلل  .هو االحتالل جزءٌ من املشكلة وليس جزءً
أما اإلنجاز األهم لالنتفاضة, فتمثّلَ يف إثباهتا للعامل أنّ االحتالل 

د أعادت تركيز األنظار عىل املشكلة الفلسطينية, اإلرسائييل ينبغي أن يزول, فق
ا أنّ  وطوت صفحة احلكم الذايت يف اتفاقية كامب ديفيد, وأكدت جمددً

 ومع انتهاء احلرب. االحتاللَ سببُ العنف وسببُ استمرار الرصاع مع إرسائيل
, دعت كلّ )1991(, ثم اندالع حرب حترير الكويت 1989الباردة يف عام 
املتحدة واالحتاد السوفييتي لعقد مؤمتر مدريد للسالم, الذي من الواليات 

 .شارك به الفلسطينيون يف وفدٍ مشرتك مع األردن, وهو موضوع الفصل القادم
¤]{³^{í< <

لدت فكرة زيارة الرئيس املرصي حممد أنور السادات إىل القدس من  وُ
رحم السؤال األكرب املرتبط بكيفية التوفيق بني مطالب العرب وما يمكن 

وكان الفتًا أن السادات أدرك أنه ال يمكن توظيف القوة . احلصول عليه فعليا
نت تلك مرة أخر بالطريقة نفسها التي ظهرت يف حرب أكتوبر, فقد مكّ 

احلربُ مرصَ من حترير جزء من أراضيها املحتلة, لكنّ ذلك مل يكن كافيًا 
وكان السادات عىل يقني بأنّ . لتحقيق الرشوط الرضورية للتوصل إىل السالم

هناك إمكانية لتحقيق السالم مع إرسائيل, لكنه كان يبحث عن رشيك 
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )42(
Yitzhak Shamir, Summing Up: An Autobiography (New York: Little, 
Brown and Company, 1994). 
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نجاح مساعي وخيش السادات من . إرسائييل, ودعم أمريكي لتحقيق ذلك
ا بأنّ  الرئيس األمريكي جيمي كارتر يف الدعوة إىل مؤمتر جنيف, فقد كان مقتنعً
 اخلالفات ستكون عىل املسائل اإلجرائية دون أن متسّ مضمون ما يضمن حتقيق

لذلك, فاجأ العاملَ بخطوة زيارة القدس, وتدشني مرحلة جديدة . السالم
ن. عنواهنا الصلح املنفرد السادات من التوصل إىل اتفاقيتي  وبالفعل, متكّ

, ثم إبرام معاهدة السالم معها يف 1978كامب ديفيد مع إرسائيل يف عام 
 .1979مارس 

ومل يلبث املرصيون أن اكتشفوا سوء تقديرهم بشأن نوايا إرسائيل 
احلقيقية جتاه الفلسطينيني, فقد ساد بني القو احلاكمة يف تل أبيب أنّ السالم 

العنان إلرسائيل لتثبيت سيطرهتا وترسيخها عىل الضفة الغربية مع مرص أطلق 
وال غرابة عندئذ أن تنهار حمادثات احلكم الذايت, وأن تشنّ . وقطاع غزة

ى من القضية الفلسطينية ا عىل لبنان, لإلجهاز عىل ما تبقّ واحلقّ . إرسائيل حربً
ر حلقوقهم أن السياسات اإلرسائيلية املتمثلة بإذالل الفلسطينيني, وال تنكُّ

الوطنية, وقضم أراضيهم إلقامة املستوطنات اجلديدة, دفعت الفلسطينيني إىل 
التي طرحت أسئلة خمتلفة عىل إرسائيل  ,»انتفاضة احلجارة« إطالق رشارة

هل يمكن الحتاللٍ استيطاينّ إحاليلّ أن : وعىل املجتمع الدويل, عىل غرار
ل أن يستمر االحتالل  عقَ  من دون مقاومة?يستمر? وهل يُ

فشلت إرسائيل يف حتقيق أهدافها السياسية من حرب لبنان بالرغم من 
حتقيقها إنجازات عسكرية متثّلت بطرد منظمة التحرير الفلسطينية إىل تونس, 
ومل تُفْضِ اخلطة السياسية إىل خلق رشق أوسط جديد, وبقي الفلسطينيون يف 

ت حربُ لبنان بسمعة إرسائيل و . مكانتها يف اإلقليم ويف العاملأرضهم, وأرضّ
ومل تنجح إرسائيل يف تطويع لبنان, ومل يستمر االتفاق الوحيد الذي وقّعته مع 

كام أن احلرب . لبنان أكثر من عام, إذ ألغته احلكومة اللبنانية من جانب واحد
قه القوة العسكرية, فإرسائيل املتفوقة  كشفت عن احلد األقىص ملا يمكن أن حتقّ

يف ضوء هذه احلقائق . ا فشلت يف فرض رؤيتها عىل الفلسطينينيعسكري 
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ا هذه املرة, باندالع انتفاضة « التارخيية, جاء الردّ الفلسطيني, الذي بدا خمتلفً
إذ أدرك الفلسطينيون أنّ بإمكاهنم أخذ زمام املبادرة وخلق خيار  ,»احلجارة

 .يابةً عنهمجديد بدالً من االنتظار ملا يمكن أن يقوم به العرب ن
ى اخليار « وكانت تلك انتفاضة بمثابة املسامر األخري يف نعش ما يسمّ

ا حلزب العمل, لكنه مل حيمل يف ثناياه أيّ  ,»األردين اقً ا برّ الذي كان شعارً
ا الستعادة سً  مضمون حقيقيّ لسالم عادل, وحتى امللك حسني الذي كان متحمّ

ومل . حبت إرسائيل من كل شربٍ احتلّتهاألرايض املحتلة مل يقبل به إالّ إذا انس
تفلح حماوالت إرسائيل يف إقناع الفلسطينيني باالستمرار يف القبول باالحتالل, 
إذ إنّ اليأس الذي دبّ يف نفوس الفلسطينيني بسبب خيبة أملهم من نجدة 
ل إىل ذخرية النطالق حرهبم يف معركة االستقالل عن إرسائيل  .العرب هلم, حتوّ

أربكت االنتفاضة املجتمعَ اإلرسائييل, وأعادت القضيةَ الفلسطينية  وبالفعل,
ها يف النصف الثاين من الثامنينيات ومل يعد . إىل دائرة الضوء, بعد أن تراجع بريقُ

مناسبًا بعد ذلك أالّ يتحرك املجتمع الدويل, ال سيام بعد أن انتهت احلرب 
الم, الذي أطلق عملية سالم الباردة, وأن جتتمع قواه لعقد مؤمتر مدريد للس

 .جديدة, كان مأموالً هلا أن توصل كل األطراف إىل حلول متوافَق عليها
ولعلّ النتيجة األهمّ التي يمكن التوصل هلا من تلك األحداث 
وتقاطعاهتا, أنه ال يوجد مَن يمكن له أن يمثّل الفلسطينيني سو أنفسهم, 

ا يف ال تفاوض نيابةً عن الفلسطينيني, فالرئيس السادات فشل فشالً ذريعً
ويف هذا السياق, أدركت إرسائيل أنّ من األجد . ورسعان ما تعلّم الدرس

بدء التفاوض مع امللك حسني, املقبول إرسائيليا, لكن يف الوقت نفسه, بدا من 
املستحيل أن يتنازل امللك حسني عن أي جزء من األرايض الفلسطينية, فهي 

يف املقابل, أدرك اإلرسائيليون أنّ من . يف آخر املطافليست أرايضَ أردنية 
السهل التوصل إىل اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية, التي متتلك الرشعية 
والقدرة عىل تقديم تنازالت يف سياق معاهدة سالم, لكن كان من الصعوبة 
 بمكان بدء مفاوضات معها, فاألمر حيتاج إىل بيئة سياسية داخل إرسائيل مل
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ا من العمل الدؤوب لبلورة خيار . تكن متوفرة حينئذٍ  واحتاج األمر كثريً
ق بعد عقد مؤمتر مدريد  فلسطيني يف السياسة اإلرسائيلية, وهو األمر الذي حتقّ

, 1992للسالم ونجاح حزب العمل اإلرسائييل يف تشكيل حكومة يف عام 
ا أهنا خمتلفة عن سابقتها من حيث التشك يل, وتوافقت تلك والتي بدا واضحً

ا أنّ  احلكومة عىل رضورة التوصل إىل اتفاق مع الفلسطينيني, وفهمت أيضً
ا يف املسار  األردن لن يكون ممثالً عن الفلسطينيني, ما خلق زمخًا جديدً

  .الفلسطيني اإلرسائييل, كام سيبني الفصل القادم
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ا  , وانقلبت األحداث رأسً ذ الرصاع العريب اإلرسائييل منحى آخرَ اختّ
د  عىل عقب بعدما ذهب الرئيس املرصي حممد أنور السادات إىل إرسائيل وغرّ
راد له أن يغدو بمثابة  ا كان يُ ا منفردً خارج رسب اإلمجاع العريب, ووقّع صلحً

غري أنّ . وجرس للعبور إىل مصاحلة تارخيية طال انتظارهاانبالج فجر جديد, 
رت عىل نريان واقعٍ سار بام ال تشتهي سفن  هذه اآلمال ما لبثت أن تبخّ
السادات, فعىل أمهية اتفاق السالم بني مرص وإرسائيل, إالّ أنه مل ينجح يف خلق 

يل أنّ فمن جانب, اعتقدت إرسائ. الظروف املالئمة حللّ القضية الفلسطينية
بإمكاهنا االستمرار يف االستيطان ومصادرة األرايض الفلسطينية من دون أن 
يكون لذلك ثمن, ومن جانب آخر, مل يكن باإلمكان أن يستمر الفلسطينيون 
يف الصمت عىل هذه السياسات, ال سيّام بعد أن فقدوا األمل بمساعدة خارجية 

فجاءت انتفاضة احلجارة إلعادة . تنهي احتالالً كولونياليا جاثامً عىل صدورهم
طرح مسألة االحتالل, وأثبت الفلسطينيون قوالً وعمالً أنّ أساس العنف 

ا كلُّ حماوالت . وعدم االستقرار هو االحتالل الذي ينبغي أن يزول دِ نفعً ْ ومل جتُ
إرسائيل يف ثنيهم عن انتفاضتهم التي أعادت رسم خطوط الرصاع, وأكدت 

ما هي إالّ وصفة عدم استقرار, إذ خلقت جدالً » واقعاألمر ال« أن سياسة
داخليا يف إرسائيل أفىض إىل تعميق االهنيار يف اإلمجاع الصهيوين فيام يتعلق 

 .بمسائل حيوية, عىل رأسها األمن وهوية الدولة
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, أطلقت الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي عملية 1991ويف عام 
ت ب ل يف العالقات الدولية يف الرشق األوسطمدريد للسالم, التي برشّ . تحوُّ

وما كان إطالقُ هذه العملية وبالزخم الذي شهدته ممكنًا لوال توفُّر رشوط 
رضورية, متثّلت بانتهاء احلرب الباردة, واختالل موازين القو الناجم عن 

ل, وحرب حترير الكويت لكن هذه الرشوط الرضورية التي . ذلك التحوُّ
بدء العملية مل تكن كافية, فهناك رشط أسايسّ ال بد من توفره, خلقت ظروفَ 

  الذي كان وهو إزاحة حزب الليكود بزعامة إسحق شامري من احلكومة,
    بمثابة الصخرة التي حتطّمت عليها كل حماوالت إقناع إرسائيل بأنّ الوقت 

لت خسارة . قد حان لصنع السالم انتخابات عام » الليكود«من هنا, شكّ
ة احلكم يف إرسائيل,  1992 وصعود حزب العمل برئاسة إسحق رابني إىل سدّ

الرشط الكايف لنقل العملية من مرسحها املشهدي إىل واقع حقيقي أفىض إىل 
 26, ثم اتفاق سالم مع األردن يف 1993سبتمرب  13توقيع اتفاق أوسلو يف 

ق . 1994أكتوبر  نجاحات لكن هذا الصعود يف عملية السالم, الذي حقّ
إىل احلكم يف عام » الليكود«جزئية, ما كان بإمكانه أن يستمر بعد أن عاد 

نًا بذلك بدء مرحلة من تراجع عملية السالم,1996 أفضت إىل فشلها  , مدشّ
ا للعيان أن نتنياهو وفريقه احلكومي غري راغبني يف . يف هناية املطاف وكان باديً

والبدء بمصاحلة تارخيية كانت ممكنة بناء جسور للعبور إىل طيّ صفحة الرصاع 
 .يف ذلك الوقت

يناقش هذا الفصل الظروف التي أدّت إىل عقد مؤمتر مدريد للسالم, 
والكيفية التي ساهم هبا انتهاءُ احلرب الباردة يف توفري الرشوط الرضورية لبدء 

كام يتطرق الفصل بيشء من التفصيل إىل املسارات . عملية سالم حقيقية
. لعملية السالم, والنجاحات واإلخفاقات يف كلّ من هذه املسارات املتعددة

عالوة عىل ذلك, يسلّط الفصلُ الضوء عىل البعد الداخيل لعملية السالم يف 
لتا  إرسائيل, وحادثة اغتيال إسحق رابني وعودة اليمني للسلطة اللتني شكّ

 .ود لوقفهبداية تدهور عملية السالم, وهو التدهور الذي مل تنجح كل اجله
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ربام مل يكن ممكنًا التوافق عىل إطالق مؤمتر مدريد للسالم من دون إهناء 
احلرب الباردة التي ألقت بظالهلا عىل الرصاع العريب اإلرسائييل, فقد انخرطت 
ل التنافسُ  ا يف هذا الرصاع, وشكّ الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي مبكرً

ا أمام خلق الرشوط الرضورية حللّه, فهذا الرئيس هاري ترومان بينهام عائقً 
يساند قيام دولة إرسائيل ويدعم قرار التقسيم, وذاك الزعيم السوفييتي 
ا قيام إرسائيل هبدف تقويض نفوذ بريطانيا يف  جوزيف ستالني يدعم أيضً
ي األولَ لبالده, فدعم إرسائيلَ  ه ستالني التحدّ الرشق األوسط الذي عدّ

عرب صفقة تسلُّح من خالل تشيكوسلوفاكيا, ما  1984عسكريا  خالل حرب 
 .ساهم بشكل كبري يف هزيمة العرب

يف حسابات االحتاد السوفييتي والواليات املتحدة, لعب الرشق 
ا, فالقرب اجلغرايف هلذه املنطقة من اخلارصة الرخوة يف  ا بارزً األوسط دورً
ا يمكن أن تغضّ موسكو عنه الطرف, إذ  جنوب االحتاد السوفييتي ما كان أمرً

وعليه كانت خشيتْ أن تنجح املحاوالت الغربية يف إقامة حتالفات لتطويقها, 
مدفوعة برغبة دفينة إلجياد حتالفات مع دول يف الرشق األوسط حلرمان الغرب 

هنا, يمكن القول إن . من التفرد به, وبالتايل التأثري يف االحتاد السوفييتي
موسكو وجدت يف استمرار الرصاع العريب اإلرسائييل فرصة لتعزيز نفوذها, 

ميا بقدر اهتاممها يف توظيفه, فقاربت وبالتايل مل تكن لتهتمّ حلل الرصاع سل
من منظور متطلبات احلرب  − كام هي احلال مع الواليات املتحدة−الرصاع 
وكام تطرقت الفصول السابقة من الكتاب, كان تزويد األطراف . الباردة

. املتحاربة بالسالح الوسيلةَ املثىل لتثيبت النفوذ وإدامة التأثري يف الوقت نفسه
ا يف الرشق األوسط ومع بداية ا لستينيات, اكتسبت القوتان العظميان زمخًا كبريً

ا عىل  بسبب حاجة كلّ من إرسائيل ومرص إىل السالح, وهو أمر كان متعذرً
دت  1950الواليات املتحدة بسبب اإلعالن الثالثي يف مايو  الذي تعهّ

الح بعد بموجبه بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة بعدم تزويد الطرفني بالس
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, وهي اتفاقيات أوقفت احلرب 1949توصلهام إىل اتفاقيات اهلدنة يف عام 
 .I1Hلكنها مل تؤسس للسالم

 وعىل هذا النحو, أسهم االستقطاب الدويل واستمرار التنافس الكوين بني
 قطبي العالقات الدولية ليس فقط يف تعطيل إمكانية التوصل إىل سالم بني العرب

فإرسائيل . اوإرسائيل, بل ويف فسح املجال أمام خطط التوسع اإلرسائيلية أيضً 
ما كانت لتقبل إهناء مرشوعها التوسعي من دون ضغط دويل, واحلقّ أهنا 

, I2Hبعد أن حصلت عىل الضوء األخرض األمريكي 1967دخلت حرب يونيو 
واليات املتحدة بمعنى آخر, ربام كان باإلمكان جتنّب اندالع احلرب لو أن ال

ا, واألمر نفسه تكرر يف حرب لبنان عندما منحت إدارةُ  ا مغايرً  اختذت موقفً
وكان الفتًا عدم تعاون . ريغان إرسائيلَ الضوء األخرض للهجوم عىل لبنان

, )242(الواليات املتحدة واالحتاد السوفييتي يف دفع إرسائيل عىل تنفيذ القرار 
د الطريق حلرب  أكتوبر, فكلتا الدولتني أخضعتا الرشق األمر الذي مهّ

 .األوسط وعملية السالم ألولويات التنافس االسرتاتيجي بينهام
لت هناية احلرب الباردة الرشطَ الرضوري لبدء مرحلة حلّ  من هنا, شكّ

وهو أمر كان له أثره يف اجلانب العريب عىل . الرصاع العريب اإلرسائييل سلميا
ةَ السوفييتية,  −مثل سوريا− نظمة العربية وجه اخلصوص, إذ فقدت األ املظلّ

ا يف التصورات واألولويات ً  وكام يقول أستاذ دراسات. األمر الذي استلزم تغريُّ
بينام كانت الدول « :الرشق األوسط بجامعة درم, الربوفيسور أنوش احتشامي

نت إرسائيل م ني, حسّ وقعها العربية الراديكالية خترس داعميها اخلارجيني املهمّ

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )1(

J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A 
Documentary Record 1914-1956 (Princeton: Van Nostrand 1956), Vol. 
2, pp.308-9 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )2(
Tom Segev, 1967, Israel, the War, and the Year that Transformed the 
Middle East (New York: Metropolitan Books, 2007), pp.265-7 
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ا من اليهود األوروبيني الذين تدفّقوا إليها,  بصورة مطلقة, واستقطبت مزيدً
. من دون أن يتسبّب ذلك بتوتري حتالفها االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة

مقابل ذلك, ويف ظل غياب الكتلة السوفييتية القوية, مل يكن بمقدور خصوم 
ؤثّرين من دون أن يقدموا إرسائيل من العرب أن جيدوا أصدقاء خارجيني م

تنازالت يف سياساهتم القومية ومن دون أن يقوموا بإصالح سياساهتم 
ا للشهية الغربية وللمرة األوىل منذ سنوات عديدة, . اخلارجية لتكون ألذّ مذاقً

 .I3H»متتلك إرسائيل التفوق السيايس واالسرتاتيجي عىل منافسيها من العرب
وجاءت حرب حترير الكويت وهزيمة اجليش العراقي عىل يد التحالف 
ا هتيمن عليه  ا رشقَ أوسطيٍّ جديدً ن نظامً الدويل بقيادة الواليات املتحدة لتدشّ

واحلال, أنّ نتيجة احلرب كانت ذات مغز كبري, فالتوازن . الواليات املتحدة
ض خلللٍ فادح لصالح  األخرية, وهذا بدوره القائم بني العرب وإرسائيل تعرَّ

كان رشطًا رضوريا إضافيا لتبدأ إرسائيل يف تغيري تصوراهتا عن العرب 
ا الكثري من الشكّ وانعدام الثقة بسبب. ونواياهم  فالعالقات العربية البينية شاهبَ

احلرب واملواقف املتباينة للدول العربية, وشعرَ األردن أنّه حمارصَ إقليميا 
ا بسبب موقفه من  األزمة الكويتية يف تلك املرحلة, وولّد ذلك ضغطًا شديدً

عليه, ما جعل امللك حسني ير بمقرتح عقد مؤمتر مدريد للسالم فرصةً 
 .للخروج من العزلة املفروضة عليه

أرسل وزير اخلارجية األمريكي جيمس بيكر ضامنات مكتوبة جلميع 
ي األطراف, أكد فيها أن املفاوضات التي ستُجر ستكو ن عىل أساس قرارَ

األرض مقابل « , أي عىل أساس معادلة)338(و) 242(جملس األمن 
ا يف التوافق  ,»السالم بت به األطراف العربية التي رأت أخريً األمر الذي رحّ

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )3(

Anoushiravan Ehteshami, "The Arab States and the Middle East 
Balance of Power," in Games Gow (ed.), Iraq, The Gulf Conflict and 
the World Community (London, London: Brassey's, 1993), p.61. 
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ا يف هناية النفق ل انعقاد مؤمتر مدريد يف . I4Hالسوفييتي األمريكي ضوءً وشكّ
د مؤمتر دويل يفيض إىل عالمة فارقة, فللمرة األ 1991أكتوبر  30 عقَ وىل يُ

ا بذلك أحد التابوهات  حمادثات مبارشة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني, كارسً
دهتا غولدا مائري بمقولتها الشهرية ال يوجد يشء اسمه « اإلرسائيلية, التي جسّ

وجاء . وذلك يف سياق رفضها جمرد االعرتاف بالفلسطينيني ,»شعب فلسطيني
ام عن إرسائيل التي راوغ رئيس وزرائها إسحق شامري حتى هذا املؤمتر ر غً

اللحظة األخرية, بل إنه ذهب إىل مدريد هبدف إفشال املؤمتر, إذ تبنّى شامري 
يف إشارة واضحة  ,»أرض إرسائيل« علنًا سياسة عدم التنازل عن أيّ إنش من

ا حادا, وبالفعل, عكس أداؤه يف املؤمتر مزاجً . لألرايض الفلسطينية املحتلة
ا باملايض, وأرصّ عىل أنّ العرب ال  وكان خطابه يف اجللسة االفتتاحية مسكونً
يريدون سو تدمري دولة إرسائيل, وأن اخلالفات هي فقط يف األسلوب, 
كه بفكرة أنّ الرصاع ليس بسبب األرض, وإنام بسبب رفض  وكان الفتًا متسُّ

تسم خطاب وزير اخلارجية باملقابل, ا. العرب االعرتاف برشعية إرسائيل
ة هو اآلخر, وعرض صورة إلسحق شامري يَظهر  السوري فاروق الرشع باحلدّ
ا بوصفه إرهابيا قام باغتيال الوسيط الدويل الكونت برنادوت يف  فيها مطلوبً

املفارقة أنّ أداء الوفد الفلسطيني نال اعجاب املراقبني, . I5Hهناية األربعينيات
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )4(
James A. Baker, The Politics of Diplomacy: Revolution, War, and 
Peace 1989-1992 (New York: Putnam, 1995). 

 20اختارت األمم املتحدة الكونت برنادوت ليكون وسيطًا بني العرب واليهود يف  )5(
ن من إنجاز اهلدنة األوىل يف فلسطني يف 1947مايو  م لألمم  11, وقد متكّ يونيو, وقدّ

ا من االقرتاحات من أجل عملية السالم, من بينها أنّ لسكان فلسطني  املتحدة عددً
احلق يف العودة لبالدهم من دون قيد, وأن هلم احلق يف اسرتجاع ممتلكاهتم, وبقاء 

العربية, ووضع حد للهجرة اليهودية, وضم النقب إىل القدس بأكملها حتت السيادة 
وعىل إثر هذا, ويف اجتامع ملنظمتي األرغون التي . احلدود العربية واجلليل إىل إرسائيل

وكالمها توىل رئاسة (يرأسها مناحيم بيغن, وشترين التي يرأسها إسحق شامري 
ا  17ادوت, ونُفذ االغتيال يف , اتُّفق عىل اغتيال الكونت برن)الوزراء يف إرسائيل الحقً

 .يف مدينة القدس 1947سبتمرب 
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ه خطابًا معتدالً طالب فيه اإلرسائيليني فرئيس الوفد الطبيب  حيدر عبدالشايف وجّ
م اآلمال بعد أن تقاسموا اآلالم, وأكد استعداد الفلسطينيني الدخول يف  بتقاسُ

ا للدهشة يف ذلك الوقت, نجح . حوار جاد وبنّاء, وكان جممل خطابه مثريً
وصل إىل الوفد الفلسطيني يف اختطاف األضواء, وكان الفتًا استعداده للت

ن الشعبني اليهودي والفلسطيني من العيش  حلول وسط مع إرسائيل ما يمكّ
, كان أداء الوفد األردين الفتًا, إذ ارتكز موقفه . املشرتك بسالم ويف سياق موازٍ
م مقاربة واضحة مفادها أنّ السالم  ,»األرض مقابل السالم« عىل معادلة وقدّ

 .لكثري من اآلمال لكل شعوب املنطقةواألمن مرتابطان, وأن املستقبل حيمل ا

ê×éñ]†‰ý]<éŞŠ×ËÖ]<…^Š¹]< <

شملَ مؤمترُ مدريد مفاوضاتِ سالم ثنائية بني كلّ من أطراف الرصاع 
من جهة, وبني إرسائيل من ) لبنان واألردن وسوريا والفلسطينيني(العربية 

متعددة األطراف تبحث . جهة أخر كام شملَ املؤمترُ مفاوضات أخر
يف املفاوضات . واضيع التي يستلزم حلُّها تعاونَ مجيع أطراف الرصاعامل

الثنائية, اتّضح منذ البداية أن إرسائيل تفاوض بِنيّة إفشال أيّ تقدم, مع 
ا تفاوض فاملوقف اجلوهري . حماولتها يف الوقت نفسه تقديم انطباع بأهنّ

يل املفاوض, حلكومة الليكود, الذي انعكس بشكل تعليامت للوفد اإلرسائي
وبناء . واللعب عىل عامل الوقت» األرض مقابل السالم« متثّلَ يف رفض مبدأ

عىل ذلك, كانت املفاوضات تدور يف حلقة مفرغة, وكأن الوفد اإلرسائييل يف 
ه فيه احلديث إىل مجهور متخيَّل ترتدد أصداء احلديث  مونولوج داخيل يوجّ

ت للحوار يف واشنطن مل حيدث أي أمامه إىل يومنا هذا, فبعد عقد مخس جوال
ت الوفود  م, وبرزت فجوات يف مواقف األطراف املتفاوضة, إذ أرصّ تقدُّ

, ما )242(العربية املشاركة عىل أن أيّ حلّ ينبغي أن يرتكز عىل تنفيذ القرار 
أسوة بام  1967يعني رضورة انسحاب إرسائيل من كل شرب احتلّته يف عام 

هذا يستدعي االنسحاب الكامل من مرتفعات حصل مع سيناء املرصية, و
يف املقابل, رأت . اجلوالن, والضفة الغربية, وقطاع غزة, والقدس الرشقية
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ا نفّذت القرار  بانسحاهبا من سيناء, وبالتايل فإنّ عىل ) 242(إرسائيل أهنّ
 .العرب قبول السالم مقابل السالم

عىل املسار الفلسطيني اإلرسائييل كانت الفجوة يف الرؤ والتصورات 
, فإرسائيل مل ترَ بالفلسطينيني شعبًا هلم حقوق تلحظها عني املراقبأكرب من أالّ 

قومية, بل جمرد سكان ال يمتلكون حق االستقالل, وبناء عىل ذلك عرضت 
يف . مرشوعَ حكم ذايت للسكان, األمر الذي من شأنه إبقاء الوضع عىل حاله

ناقَش املقابل, قدم ال ا, فطالبوا بحكم ذايت مؤقت ثم تُ ا خمتلفً فلسطينيون مرشوعً
ا, هذه الفجوة يمكن . قضايا الوضع النهائي التي ستنتهي باالستقالل طبعً

فهمها, ألنّ االستعصاء يف املفاوضات هو نتيجةٌ لرصاع ممتدّ وطويل, كام أنّ 
ا للثقة بني طريف الرصاع ومل يكن املوقف . هناك اعتبارات أيديولوجية وغيابً

ب النتخابات عامة, وطرحَ  ا, فقد كان حزب العمل يتأهّ دً اإلرسائييل موحَّ
مسألة إعادة ترتيب األولويات الوطنية يف إرسائيل, وهي فكرة متخضت عن 
 جتلّيات سياسية انعكست عىل موقف الناخب اإلرسائييل, وأدّت إىل قبول مبدأ

 مرصاعيه لتفامهات فلسطينية ما فتح الباب عىل ,»األرض مقابل السالم«
 . إرسائيلية, وأخر أردنية إرسائيلية

لت االنتخابات العامة يف عام  ل يف املوقف  1992شكّ نقطةَ حتوُّ
دّ األكثر  عَ ل حكومةً من احلامئم تُ  »اعتداالً «اإلرسائييل, فحزب العمل الذي شكّ

الفلسطينيني, يف تاريخ إرسائيل, اعتقد أنّ ثمة فرصة للتوصل إىل تسوية مع 
عىل العكس من حكومة الليكود السابقة التي وإن وافقت عىل أدوات صنع 

ا التنازل عن إنش واحد من األرض نْوِ بتاتً واعتقد إسحق . السالم إالّ أهنا مل تَ
ا بالتغيري, فبدأ بتوزيع الصالحيات  رابني أنّ الفوز يف االنتخابات منحه تفويضً

فقا عىل أن يتوىل رابني بينه وبني رشيكه ومنافسه يف ا حلزب شيمون بريس, واتّ
املسؤولية املبارشة إلدارة املفاوضات الثنائية, يف حني يتوىل بريس املحادثات 

 .I6Hمتعدد األطراف واألقل أمهية
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )6(
David Makovsky, Making Peace with the PLO: The Rabin Government’s 
Road to the Oslo Accord (Boulder, CO: Westview Press, 1996). 
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ا  دً م فيه حكومته لنيل الثقة, حمدّ ا مهام يف الكنيست قدّ ألقى رابني خطابً
ومية, عملية السالم, ومكانة إرسائيل األولويات الق: ثالث قضايا أساسية هي

دت املال عىل االستيطان . يف العامل وجادل رابني بأنّ حكومات الليكود بدّ
ق يف السيايس واأليديولوجي, بدالً   من االستثامر عىل الداخل اإلرسائييل, وفرّ

هذا السياق بني االستيطان السيايس الذي يعطّل عملية السالم, واالستيطان 
وفيام يتصل . ي هو أحد مكونات نظرية األمن اإلرسائيلية التقليديةاألمني الذ

ز رابني عىل املسار الفلسطيني, ومل يستبعد استعداد بالده  بعملية السالم, ركّ
لالنسحاب, حمتفظًا يف الوقت نفسه برضورة الدفاع عن أمن إرسائيل, وقال يف 

لن نقدم أيّ تنازالت, عندما يتعلق األمر بأمن إرسائيل, فإننا « :هذا السياق
أما النقطة األخرية  .»فموقفنا املبدئي هو أنّ األمن له األولوية فوق السالم

املتعلّقة بمكانة إرسائيل يف العامل, فقد قدم رابني بخصوصها رؤية تعكس 
ا يف البنية الذهنية, فبينام كانت قيادات الليكود تتذرع بمقولة أنّ  ا كبريً انقالبً

رية تعيش يف حميطٍ من العداء العريب وأنّ عليها بالتايل بناء إرسائيل دولة صغ
كان موقفُ رابني عىل العكس من ذلك, وهو ما  ,»إرسائيل الكرب« قلعة

ده قولُه ا أنّ العامل كله « :جيسّ إننا مل نعد شعبًا يعيش وحده, ومل يعد صحيحً
نا نا . ضدّ ا له ملا إننا جيب أن نتغلّب عىل اإلحساس بالعزلة الذي جعلَ عبيدً

  .»يقرب من نصف قرن
عة, وكان  مل تُفْضِ املباحثات الثنائية مع الوفد الفلسطيني إىل نتيجة مشجّ
ذلك حمبطًا حلكومة رابني, فعالوة عىل التعنُّت اإلرسائييل, مل يمتلك الوفد 
الفلسطيني أيّ صالحيات حقيقية, إذ كان يارس عرفات هو الذي يتحكم 

, قام رابني بخطوة غري مسبوقة عندما 1992ديسمرب  2ويف . بخيوط اللعبة
م أيّ اتصال بني املواطنني اإلرسائيليني  ألغت حكومته القانون الذي حيرّ

دت . ومنظمة التحرير الفلسطينية وكانت هذه اخلطوة يف غاية األمهية, ألهنا مهّ
ية بني إرسائيل واملنظمة انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو ومع . الطريق ملحادثات رسّ

وألنه كان يبحث عن إنجاز, . ذلك, مل يكن رابني متفائالً باملسار الفلسطيني
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ا بنصيحة الواليات املتحدة بأالّ يرتك  فقد أعطى أولوية للمسار السوري آخذً
ى رابني رسائل غري مبارشة من الرئيس السوري . السوريني يف العراء وتلقّ

ة ألنّ من شأهنا حافظ األسد, لذلك اعتقد أن التسوية مع سوري ا ممكنة ومهمّ
 .أن تغريّ الوضع االسرتاتيجي إلرسائيل عىل نحوٍ مغاير

 بقيت املواقف متباعدة عىل املسار الفلسطيني, مع التسليم بأنّ املحادثات
ة للمواضيع املختلَف عليها بدالً من البقاء يف إطار  انتقلت إىل مناقشة جادّ

ووصلت املباحثات يف اجلولتني . الشعارات كام كانت حكومة شامري تفعل
ا  السابعة والثامنة إىل طريق مسدودة بني اجلانبني, فالفلسطينيون أرادوا اتفاقً

ا لإلعالن عن دولة, يف حني كانت إرسائيل معنيّة بمنع  مرحليا يكون أساسً
وتصادف هذا االنسداد مع غروب شمس إدارة بوش . إقامة دولة فلسطينية

التي كانت تلفظ أنفاسها األخرية, ما يعني أن الواليات املتحدة مل تكن بموقع 
وأثارت الطريقة التي أدار هبا رابني املحادثات . مَن يؤثر يف مسرية املفاوضات

ساط الفلسطينيني, وأبدت حركة محاس معارضتها استياءً عاما يف أو
للمفاوضات, وانخرطت يف عملياتِ مقاومة, وقامت بخطف وقتل أحد أفراد 

, األمر الذي دفع رابني إىل إبعاد 1992الرشطة اإلرسائيلية يف شهر ديسمرب 
من نشطاء احلركة إىل مرج الزهور يف لبنان, وهي خطوة سافرة أداهنا  416

ومل . , وأدّت إىل تعليق الوفود العربية املحادثات مع إرسائيلاملجتمع الدويل
ا, لكنها  تُستأنَف املفاوضات إالّ بعد ذلك بأربعة أشهر, وقدم األمريكان أفكارً

, األمر الذي رفضه الوفد الفلسطيني  .كانت أقرب إىل املوقف اإلرسائييلّ
ا يف النهاية, فشلت املفاوضات, ومل يبقَ أمام رابني سو خي ين; فإمّ ارَ

أن يستمر يف املحادثات مع سوريا ويوقّع معاهدة سالم كاملة ينسحب 
بموجبها من اجلوالن املحتل ويفكّك املستوطنات اإلرسائيلية يف اجلوالن, أو 
لزم إرسائيل  أن يصل إىل اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية, وهو اتفاق ال يُ

له عىل إخالء املستوطنات باالنسحاب الكامل أو االنسحاب الفوري,  وال حيْمِ
ل اخليار الثاين يف تلك . اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة, لذلك فضّ
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ا يف تدشني  ا بارزً األثناء, لعب شيمون بريس ويويس بيلني وإسحق رابني دورً
ي وكان هناك انطباع قويّ عند . حمادثات مبارشة مع املنظمة, لكن بشكل رسّ

. نّه من دون منظمة التحرير ال يمكن التوصل إىل اتفاقشيمون بريس بأ
وملدة ثامنية  1993وبالفعل, بدأت املباحثات الرسية يف أوسلو منذ شهر يناير 

, وهو االتفاق 1993سبتمرب  13يف » اتفاق أوسلو« أشهر, وانتهت بتوقيع
 .I7Hالذي غريّ مالمح العالقة اإلرسائيلية الفلسطينية

 حديقة الزهور بالبيت األبيض, وبحضور الرئيس ويف احتفال مهيب يف
األمريكي بيل كلينتون, جرت مصافحة تارخيية بني رئيس الوزراء اإلرسائييل 
إسحق رابني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية يارس عرفات, وكُشف عن 
اتفاق إعالن املبادئ, لينطلق بذلك قطار املصاحلة التارخيية التي ستتعرض إىل 

مل يكن إعالن املبادئ اتفاقَ سالمٍ كامالً . I8Hكبرية بعد ذلك بسنوات انتكاسة
ا مرحليا ال ي دو كونه ترتيبًا للحكم الذايت يف غزة عوهنائيا, وإنام كان اتفاقً

الالجئني, (يف هذا االتفاق, مل يتم التطرق لقضايا احلل النهائي . وأرحيا أوالً 
ر تأجيل النقاش بشأن هذه  ,)احلدود, املياه, املستوطنات, القدس إذ تقرّ

بمعنى أنّ مصريها سيتحدد يف حمادثات احلل . القضايا احليوية مخسَ سنوات
ا . I9Hالنهائي دّ طفرة يف تاريخ الرصاع, إالّ أنه كان أيضً عَ ومع أن هذا االتفاق يُ

ا ما من قِبل الطرفني, فإرسائيل مل تلتزم بيشء فيام يتعلق  خماطرة حمسوبة نوعً
ها, ومنظمة التحرير الفلسطينية بال دولة الفلسطينية التي كانت تعارض وجودَ

                                                            
 رسار احلقيقية للمفاوضاتيروي األموقع االتفاق  −طريق أوسلو حممود عباس,  )7(

 .)1994رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش, : بريوت(
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )8(

Dennis Ross, The Missing Peace: The Inside Story of the Flight for 
Middle East Peace (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2004). 

وجهة النظر الفلسطينية إزاء املفاوضات التي أفضت إىل اتفاق أوسلو, لالطالع عىل  )9(
  :انظُر

: من أوسلو إىل خريطة الطريق: الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضاتأمحد قريع,   
 ).2005مؤسسة الدراسات الفلسطينية, ( 1993مفاوضات أوسلو,  −1
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وتكمن أمهية اتفاق . مل تتخلَّ عن حلم الدولة بعد انتهاء املرحلة االنتقالية
ففي . املبادئ يف اعرتاف كلّ طرف بحق الطرف اآلخر يف قسمٍ من فلسطني

زم عرفات بأن تعرتف رسالة كان قد بعث هبا يارس عرفات إىل إسحق رابني, الت
ي جملس األمن  ) 242(منظمة التحرير الفلسطينية بإرسائيل, وأن تقبل بقرارَ

, وأن تنبذَ العنف واإلرهاب, إضافة إىل التزامه بتغيري ميثاق املنظمة )338(و
يف املقابل, بعث إسحق رابني برسالة إىل عرفات . بام يتوافق مع هذه االلتزامات
لتزامات الواردة يف رسالة األخري, فإنّ إرسائيل تنص عىل أنه يف ضوء اال

ومل يتحدث رابني عن االعرتاف . تعرتف باملنظمة ممثالً للشعب الفلسطيني
ا أنّ فكرة اقتسام فلسطني مقبولة  بحق الفلسطينيني يف دولة, لكن كان واضحً

 .من اجلانبني
ئيلية ورغم التوقيع عىل االتفاق إالّ أنه وجدَ معارضة من أطراف إرسا

ا عىل احلكومة, ألهنا بحسبه  ا عنيفً وفلسطينية, ففي إرسائيل شنّ اليمني هجومً
ت املظاهرات  مها, وعمّ مت تنازالت للفلسطينيني ما كان ينبغي هلا أن تقدّ قدّ
ا من املدن اإلرسائيلية, كام أنّ جنراالت اجليش اإلرسائييل كانوا غري  كثريً

ئة األركان يف ذلك الوقت إهيود باراك راضني لعدم استشارهتم, وقال رئيس هي
ا للوزراء بعد ذلك بسنوات( إنّ االتفاق ينطوي عىل الكثري ) الذي أصبح رئيسً

 يف املقابل, انتقدت رشحية واسعة من الفلسطينيني, عىل غرار اجلبهة. من املثالب
هذا  I11Hوالشاعر حممود درويش I10Hالشعبية وبعض املثقفني مثل إدوارد سعيد

تا يف املفاوضات, عىل الرغم  االتفاق, لكنّ احلكومة اإلرسائيلية واملنظمة استمرّ
من املواقف املعارضة واالنتكاسات وأعامل العنف التي كان أبرزها قيام 
املستوطن باروخ غولدشتاين هبجوم إرهايب عىل املصلّني الفلسطينيني يف احلرم 

                                                            
دار املستقبل : بريوت(الطبعة الثانية  سالم أمريكي,. .»أرحيا−غزة« إدوارد سعيد, )10(

 ).1995العريب, 
 :بـ ,»أرحيا أوالً −غزة« بشكل ساخر, وصف الشاعر الفلسطيني حممود درويش اتفاق )11(

ا−غزة«  .»أرحيا أخريً
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رح أكثر من  29قُتل فيه , 1994فرباير  25اإلبراهيمي باخلليل يف   150وجُ
يًا قِّع اتفاق. مصلّ يف » 2أوسلو « ويف النهاية, اتُّفق عىل تنفيذ إعالن املبادئ, ثم وُ

 .I12H, بعد مرور قرابة عامني عىل توقيع إعالن املبادئ1995سبتمرب  18
ë…çŠÖ]<…^Š¹]< <

فظ مل يكن إطار مؤمتر مدريد للسالم مثاليا بالنسبة للرئيس السوري حا
ى رسالة ضامنات من الرئيس األمريكي  األسد, إالّ أنّ األسد قبلَ به بعد أن تلقّ

نت معادلة ل  .»األرض مقابل السالم« بوش, تضمّ فالرئيس األسد كان يفضّ
تها,  د, كي يتسنّى لسوريا ضبط العملية برمّ أن يكون هناك وفد عريب موحَّ

م مع منظمة ا . لتحرير أو األردن أو لبنانومنع أيّ سالم منفرد يمكن أن يُربَ
وكان الفتًا االنطباع السوري بأنّ املنظمة تفاوض من موقف ضعف, ولبنان يف 
د, وبناء عىل ذلك ال يمكن أليّ من هذه  اجليب السوري, واألردن مرتدّ

وكانت فكرة . األطراف الثالثة التوقيع عىل اتفاق مع إرسائيل بشكل منفرد
ن يمتلك مفتاح احلل, وبالتايل ال يمكن أليّ الرئيس األسد أنّ بالده هي م

اتفاق يتمّ التوصل إليه أن يصمد إنْ مل يكن شامالً ويراعي األولويات 
 .والتصورات السورية

ا, فحكومة إسحق شامري كانت  بالنسبة إلرسائيل كان املوقف خمتلفً
دة يف تفسريها ملاهية املفاوضات والغرض منها , ورأت أنّ تزامن I13Hمتشدّ

حادثات الشاملة ال يعني التوصل إىل اتفاقيات مع الوفود العربية يف الوقت امل
وكان شامري ير أنه ال يمكن املساواة بني األرض والسالم, فاألصل . نفسه

أنْ تساهم الدول يف حتقيق السالم, وأن األرض متثّل أحد مكونات السالم 
                                                            

ا )12( ا فلسطينيا كبريً ا نقدً   :انظُر. واجه هذا االتفاق أيضً
 ).1995ار املستقبل العريب, د: القاهرة( سالم بال أرض: 2أوسلو إدوارد سعيد,   

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )13(
Yossi Olmert, "Toward a Syrian-Israeli Peace Agreement: Perspective 
of a Former Negotiator", Research Memorandum no 25 (Washington, 
D.C: The Washington Institute, April 1994). 
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ا للوفد  وعنيّ شامري مديرَ مكتبه, يويس بن. لكنها ليست أساسه أهارون, رئيسً
املفاوض, وكان بن أهارون فظا مع الوفد السوري, حتى إنه يف أحد اللقاءات 
ألقى بكتاب لوزير الدفاع السوري مصطفى طالس عىل الطاولة وهو يقول إنه 
يتضمن معاداة للسامية, ما أثار دهشة احلضور, بمن فيهم أعضاء الوفد 

. I14Hبني اجلانبني» حوار الطرشان« قرب إىلوتبع ذلك حوار أ. اإلرسائييل نفسه
حتى إعالن سوريا أنّ اليهود فيها يمكنهم املغادرة إىل أيّ جهة يريدوهنا, مل 

كام هي احلال −حيمل حكومةَ الليكود عىل التقدم بأيّ خطوة, فإسحق شامري 
كان يعتقد أن هناك وقتًا كافيًا أمام إرسائيل,  −مع ديفيد بن غوريون يف السابق

وأنه ليس هناك ما يستدعي تقديم أيّ تنازل لسوريا, فضاعت فرصةٌ للتوصل 
ده  .إىل حلّ بسبب تعنُّت رئيس الوفد اإلرسائييل وتشدُّ

 1992حبست االنتخاباتُ العامة اإلرسائيلية التي جرت يف صيف عام 
, إذ كان هناك إمجاعٌ عىل أنّ إعادة انتخاب حزب الليكود تعني عمليا  األنفاسَ
تها, فمقاربة شامري غري الواقعية يف التعامل مع فكرة  قتل عملية مدريد برمّ

ل اخلداع والتضليل السالم أضاءت مناطق مظلمة يف وعي املجتمع الدويل حو
ين مارسهام شامري وحكومته لت الواليات املتحدة بشكل غري. اللذَ  لذلك, تدخّ

ا, وذلك عندما مجّدت إدارة بوش ضامنات  مبارش إلسقاط شامري والليكود معً
القروض البالغة عرشة مليارات دوالر, والتي كانت رضورية إلرسائيل 

واستفاد .  من دول االحتاد السوفييتيملساعدهتا يف استيعاب املهاجرين القادمني
د بتغيري  رابني وحزب العمل من املوقف األمريكي, ال سيام أنّ رابني تعهّ
هه شامري  أولويات اإلنفاق وتوجيهه نحو املجتمع اإلرسائييل بعد أن وجّ

 .لالستيطان السيايس من دون كلل أو ملل
قدار التقدم يف لعب رابني عىل فصل املسارات, كي يتسنى له التحكم بم

ا ملا جيري عىل بقية املسارات, وكان رابني يدرك أنه ليس يف وسع  أيّ مسار تبعً

                                                            
 .19املصدر نفسه, ص )14(
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ومع قدوم . املجتمع اإلرسائييل استيعاب أكثر من اتفاقية سالم يف املرة الواحدة
م اجلانب األمريكي نفسه وسيطًا بني 1993إدارة بيل كلينتون يف مطلع  , قدّ
وبالفعل, اهنمك وزير اخلارجية األمريكي . ئييلاجلانبني السوري واإلرسا

وكية بني دمشق وتل أبيب, غري أنّ مهمته  وارن كريستوفر يف جوالت مكّ
اقترصت عىل نقل الرسائل, األمر الذي مل يساعد يف حتقيق اخرتاق يُذكر, فلجأ 
رابني إىل اسرتاتيجية تقوم عىل توجيه أسئلة افرتاضية, ليتسنى له احلصول عىل 

 .I15Hبة لكن دون إلزام إرسائيل بأي يشءأجو
لعب األكاديمي البارز يف إرسائيل واملختص بالشؤون السورية إيتامر 
ا للوفد  ا يف املفاوضات مع سوريا بوصفه رئيسً ا بارزً رابينوفيتش دورً

ا يف مطلع التسعينيات بعنوان. اإلرسائييل  وكان رابينوفيتش قد أصدر كتابً
لَ « ناقش فيه أسباب عدم حتول اتفاقيات اهلدنة يف عام  ,»كالطريق التي مل تُسْ

م رابينوفيتش نسخة من كتابه إىل رئيس . I16Hإىل اتفاقيات سالم 1949 وقدّ
ف يف االجتامع األول, وكتب يف اإلهداء آمل هذه « :الوفد السوري موفّق العالّ

ومة ويف ذلك اللقاء, أعلن رابينوفيتش موافقةَ حك .»املرة أن نسلكَ الطريق
, ومثّل )242(عىل أساس القرار » األرض مقابل السالم« إرسائيل عىل مبدأ

ل جذريّ يف املوقف  خطابه يف ذلك اللقاء عالمة فارقة, وعربّ عن حتوُّ
وعىل الرغم من هذا املوقف املختلف, إالّ أن إرسائيل رفضت . اإلرسائييل

ح احلدود والتطبيع مناقشة مسألة االنسحاب ومداه قبل أن يلتزم السوريون بفت
ل الطاولة األربع التي . وإقامة عالقات دبلوماسية كاملة معها وكانت تلك أرجُ

غري أن اجلانب السوري رفضَ مناقشة هذه األمور . أرصّ عليها إسحق رابني

                                                            
 :سحق رابني يف املحادثات مع سوريا, انظُرإللتوقف عىل أسلوب  )15(

Itamar Rabinovich, The Brink of Peace: The Israeli. Syrian 
Negotiations (Princeton: Princeton University Press, 1998). 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )16(
Itamar Rabinovich, The Road Not Taken: Early Arab-Israeli 
Negotiations (New York: Oxford University Press, 1991). 
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إالّ بعد التزام إرسائيل بانسحاب كامل من هضبة اجلوالن حتى خطوط الرابع 
 .1967من يونيو 

ل رابني بش كل شخيص عندما استنتج أن السوريني ليسوا يف وتدخّ
عجلة من أمرهم وأهنم لن يناقشوا أيّ يشء إالّ إذا اقتنعوا بنيّة إرسائيل 

وجلأ هذه املرة إىل وزير اخلارجية . باالنسحاب الكامل من هضبة اجلوالن
أن يسأل الرئيسَ  1993أغسطس  3األمريكي وارن كريستوفر وطلب منه يف 

ريا جاهزة لتوقيع اتفاقية سالم يف حال استجابت إرسائيل هل سو« :األسد
ون  لطلبها املتعلق باالنسحاب الكامل من اجلوالن? وهل السوريون مستعدّ

وطلب  .»لسالمٍ حقيقي بام يف ذلك إقامة عالقات دبلوماسية وفتح احلدود?
من كريستوفر أن يتبنى هذا السؤال كمقرتح منه وليس من إسحق رابني كي ال 

مته إرسائيل و .تزم بيشءيل مل تُفْضِ هذه املحاوالت إىل أيّ اخرتاق, فكل ما قدّ
هو اقرتاحٌ باالنسحاب إىل اخلطوط الدولية بدالً من خطوط الرابع من يونيو, 
عىل أن يتم ذلك عىل مد مخس سنوات, يف حني اشرتط األسد أن حيدث 

ت إرسائيل عىل أن . ذلك خالل ستة أشهر ذ عنارص السالم وعندما أرصّ نفَّ تُ
 قبل إمتام عملية ) السفارات, احلدود املفتوحة, الرتتيبات األمنية(األخر

 .االنسحاب, قُوبل طلبها بالرفض من حافظ األسد
طلب الرئيس األسد من وارن كريستوفر توضيحات حول ما يقصده 

ا إرسائيليا با ,»االنسحاب الكامل«رابني بـ النسحاب فاألسد كان يريد التزامً
إىل خطوط الرابع من يونيو, وليس إىل احلدود الدولية, وهلذه احلدود قصة 
أخر, فاحلدّ الذي تَوافقَ عليه االنتداب الربيطاين يف فلسطني مع االنتداب 

كان حدا بني دولتني استعامريتني مل يلتزم به  1923الفرنيس يف سوريا يف عام 
بكاملها داخل حدود االنتداب الربيطاين, األسد, وهذا احلدّ يضع بحرية طربيا 

ا  200ما يعني أالّ يطالب به األسد, واحلديث هنا عن مسافة تبلغ حوايل  مرتً
ويف شهر . رشق بحرية طربيا, ما حيرم السوريني من الوصول إىل مياه البحرية

حصل الرئيس األسد عىل توضيحات من كريستوفر تفيد بأنّ  1994يوليو 
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. سحاب إىل حدود الرابع من يونيو, وهو ما يتامشى مع موقفهرابني يعني االن
عندها, وافق األسد عىل استئناف املفاوضات بني اجلانبني, وكلّف السفري 
السوري يف واشنطن وليد املعلّم برئاسة الوفد السوري, بينام كلّف إسحق 

. إلرسائييلرابني السفريَ اإلرسائييل يف واشنطن إيتامر رابينوفيتش برئاسة الوفد ا
ل اجلانبان يف  ا حول  1995مايو  24وتوصّ إىل صيغة غري مكتوبة تتضمن اتفاقً

مةً لترسيع املفاوضات, غري أنّ رابني  الرتتيبات األمنية, وكانت فاحتة ومقدّ
ا ألسباب كثرية تقف الظروفُ الداخلية يف صدارهتا, فقد انشقّ  ؤً أظهر تلكّ

التي حتولت إىل » الطريق الثالثة« ةقياديّان من حزب العمل والتحقا بحرك
حزب حلامية مصالح املستوطنني يف مرتفعات اجلوالن, فخيش رابني من 
تداعيات هذا التطور, ال سيام أنه مل حيصل عىل تفويض من اجلمهور اإلرسائييل 

. 1992لالنسحاب من اجلوالن, إذ مل يطرح هذا امللف يف انتخابات عام 
 .1995نوفمرب  5ملامطلة إىل أن اغتيل يف واستمر رابني بالتسويف وا

, فلم يكن بريس  كان الفتًا إبقاء وزير اخلارجية شيمون بريس يف الظلّ
ا ي الحقً مّ هُ رابني  ,»وديعة رابني« يعرف عامّ سُ والتي تشري إىل التزامٍ قطعَ

ة لالنسحاب حتى الرابع من يونيو مقابل استجابة  لألمريكان بأنّ إرسائيل مستعدّ
ا للوزراء بعد . ا ملطالب إرسائيل يف السالمسوري وعندما أصبح بريس رئيسً

اغتيال رابني, وافق عىل مضمون الوديعة, وأعلن لألمريكان رغبته يف مناقشة 
اتفاق سالم كامل مع حافظ األسد, وطلب أن يلتقي به, إال أنّ األخري رفض 

الً  انطلقت عىل إثر و. I17Hذلك مشرتطًا حتقيق اخرتاق حقيقي يف العملية أوّ
ذلك جولة جديدة يف واي بالنتيشن بالقرب من واشنطن, وفيها توىلّ أوري 

ا إليتامر رابينوفيتش  . سافري رئاسة الوفد اإلرسائييل خلفً

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )17(

Patrick Seale and Linda Butler, "Asad's Regional Strategy and the 
Challenge from Netanyahu",  Journal of Palestine Studies, Vol. 26, No. 
1 (Autumn, 1996), pp.27-41. 
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م كبري عىل الرغم من األجواء اإلجيابية,  مل تثمر املحادثات عن تقدّ
لت عوامل أخر تسبّبت يف انتكاسة ملسارٍ كان من املم كن أن يفيض إىل وتدخّ

صادقَ شيمون بريس عىل اغتيال حييى عياش  1996يناير  5اخرتاق كبري, ففي 
يه (  , وكان هلذا القرار)»املهندس«صانع القنابل الفلسطيني الذي كانت محاس تسمّ

تنفيذَ عمليات انتقامية ضد اإلرسائيليني, » محاس« ارتدادات كبرية, إذ بدأت
وأعلن . إىل تعليق حمادثات واي بالنتيشناألمر الذي أربك بريس ودفعه 

د يف  رة; يف شهر مايو, بعد أن كان خمطّطًا هلا أن تُعقَ بريس إجراء انتخابات مبكّ
 .وهبذا كتب بريس شهادة وفاة للمحادثات السورية اإلرسائيلية. أكتوبر

êÞ…ù]<…^Š¹]< <

اخليارَ الدبلومايس للتوصل إىل  1967اعتمد األردن مذ خسارته حربَ 
ين ضيّقا هامشَ مناورتهأسالم دائم مع إرسائيل, غري  قلّة : نه واجهَ تارخييا قيدَ

موارده واعتامده عىل املساعدات اخلارجية من ناحية, والتزامه بقرار الرباط 
ات مع إرسائيل من ناحية الذي حرمه من متثيل الفلسطينيني يف أيّ مفاوض

ين, وبقي ينتظر . أخر وعىل هذا النحو, استسلم األردن نسبيا هلذين القيدَ
َ الظروف إىل أن تنضج رشوط احلل السيايس هلذا الرصاع املمتد ع . تغريُّ مل يتشجّ

األردن لعملية السالم من قبل مثلام فعلَ يف مؤمتر مدريد, فقد كان األردن 
يمية خانقة, نتيجةً ملوقفه من احتالل العراق للكويت, لذلك يعاين من عزلة إقل

وجد يف الدعوة للمشاركة بمؤمتر مدريد الفرصةَ الذهبية إلعادة تأهيل نفسه 
وكشف امللك حسني عن ذلك بطريقة غري مبارشة . دوليا للخروج من العزلة

هنا بطالة .. األردن يفتقر للموارد.. األردن فعليا حتت احلصار« :عندما قال
 .I18H»وجوع

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )18(

Lawrence Tal, "Peace for Jordan?" The World Today, Vol.49, No. 8/9 
(August/ September, 1995), pp.168-171. 
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 من جانب آخر, بعد أن وقّع إسحق رابني اتفاق أوسلو مع الفلسطينيني,
امً عىل أن الدولة التالية هي األردن وليس سوريا, فقد التزم رابني  كان مصمّ
بمبدأ توقيع معاهدة سالم واحدة يف املرة الواحدة, كي يتسنّى للمجتمع 

بني يعرف أن اخلالفات مع األردن ليست وكان را. اإلرسائييل تقبّلها وهضمها
كبرية, وأن أيّ اتفاق سالم معه سيحظى بقبول الغالبية الساحقة من الوسط 

وبعد يوم واحد فقط من توقيع اتفاق أوسلو, وقّع . اليهودي يف إرسائيل
 .اجلانبان األردين واإلرسائييل عىل جدول أعامل مشرتك للمفاوضات التفصيلية

ا التفاق أوسلو, فامللك حسني كان خيشى أن لكنّ األردن مل ي كن مرتاحً
ي إرسائيل بمصالح األردن يف سبيل التقارب مع الفلسطينيني ويف لقاءٍ . تضحّ

, طمأن رابني امللكَ حسني بأنّ بالده ملتزمة بدعم 1993سبتمرب  26جر يف 
النظام األردين, وأهنا ستأخذ يف احلسبان مصالح األردن عندما تتفاوض مع 

وكان هلذا اللقاء أثر كبري يف خطوات امللك . الفلسطينيني يف قضايا احلل النهائي
ت احلكومة األردنية قانون االنتخابات لضامن وجود  حسني الالحقة, فقد غريّ
برملان طيّع, عن طريق إضعاف متثيل اإلسالميني يف الربملان, ألن من املؤكد 

ان امللك حسني وإسحق رابني ك. I19Hأهنم سيعارضون أيّ اتفاق مع إرسائيل
ا, لذلك عمال معً  ا للتغلُّب عىل العقبات التي برزت أثناء يثقان ببعضهام بعضً

ويف أحد اللقاءات التي مجعتهام, . املفاوضات, ال سيام يف مسألة ترسيم احلدود
قال رابني للملك احلسني إنه ال يامنع منحَ األردن مكانة خاصة يف اإلرشاف 

ع امللك حسني عىل امليضّ عىل املقدسات  اإلسالمية يف القدس, وهو أمرٌ شجّ
ا يف املفاوضات التي نتج عنها توقيع يوليو  25يف » إعالن واشنطن« قُدمً

, وبعدها فُتح الباب عىل مرصاعيه للتوقيع عىل اتفاق سالم هنائي بني 1994
 .1994أكتوبر  26اجلانبني يف 

                                                            
ن( إقليم ملتهب  عالقة مضطربة يف :األردن وإرسائيلحسن الرباري,  )19( مؤسسة : عامّ

 ).2014فريدريتش أيربت, 
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يني, سارت األمور عىل عىل العكس من املسارين السوري والفلسط
املسار األردين بشكل سلس, فلم تكن هناك داخل إرسائيل معارضة للتوصل 
إىل سالم مع األردن, وكان هناك شبه إمجاع صهيوين عىل ذلك, فنالت املعاهدة 

ت لصاحلها  وامتنع  3أعضاء وعارضها  105مصادقةَ الكنيست بعد أن صوّ
تأييد غامر يف إرسائيل, لدرجة أن وحظيت املعاهدة ب. أعضاء 6عن التصويت 

رّ إلسقاط شعاره الذي كان ينادي بتحويل األردن إىل  حزب الليكود اضطُ
ا ألخذ السالم . دولة فلسطينية سً ا ومتحمّ ويف املقابل, كان امللك حسني فرحً

د بإقامة سالم دافئ مع اإلرسائيليني,  مع إرسائيل إىل خطوة متقدمة, فتعهّ
ا أنّ  ر مرارً وكان امللك حسني يعتقد أن هذه املقولة  ,»وائد السالم ستعمّ ع« وكرّ

ستثني العديد من األردنيني عن معارضة املعاهدة يف وقت كانوا يرتنّحون فيه 
 .I20Hحتت وطأة أزمة اقتصادية خانقة

يف تلك األثناء, برزت مدرسة أردنية تر يف إقامة دولة للفلسطينيني 
 , مصلحةً أردنية عليا, وبناء عىل ذلك أراد األردنيون أن يكون السالم شامالً
بمعنى منح الفلسطينيني دولة هلم بعد التوصل إىل اتفاق حول قضايا احلل 

وّ . النهائي ضت سياسةُ رئيس من هنا, كانت صدمة امللك حسني كبرية عندما قَ
 الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو اتفاقَ أوسلو, وبدا أنّ السالم يتحول إىل وهم

ورساب, وكان الفتًا يف ذلك الوقت الرسالة التي بعث هبا امللك حسني إىل 
ا إياه ومتّهامً له بأنّه يقوم بتخريب كل اجلهود التي بُذلت إلحالل  نتنياهو موبّخً

إنّ أملي حقيقيّ « :وبكلامت امللك حسني. I21Hرب واإلرسائيلينيالسالم بني الع
ا كرئيس  وعميق بسبب األعامل املرتاكمة ذات الطبيعة الرتاجيدية التي بدأهتَ

حلكومة إرسائيل جاعالً بذلك السالم الذي هو أهمّ أهداف حيايت يبدو أكثر 
فأكثر كرسابٍ بعيد, ويمكنني أن أبقى مبتعداً لوال أنّ حياة كل العرب 

ن الدماء واإلرسائيليني ومستقبلهم مل تكن تنزلق برسعة نحو مستنقعٍ م
                                                            

 .165نفسه, ص املصدر )20(
 .1997مارس  13األردنية,  الرأي صحيفة: الرسالة, انظُر لالطالع عىل نصّ  )21(
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وبرصاحة, فإنني ال أستطيع أن أقبل . واملصائب نتيجةً للخوف وفقدان األمل
أعذارك املتكررة وبأنك مضطر للترصف كام ترصفتَ حتت ضغط وإكراه 

 .»كبريين
بعد اإلعالن عن الرسالة بثالثة أيام, قام اجلندي األردين أمحد الدقامسة 

عىل طالبات إرسائيليات كن بإطالق النار من بندقيته  1997مارس  13يف 
ا منهن وجرح أخريات مثلت عملية الباقورة  .يزرن منطقة الباقورة, فقتل سبعً

 أهم منعطف يف حياة اجلندي األردين, وعىل الفور تم اعتقال الدقامسة وحماكمته
ا, وحكم عليه بالسجن املؤبد, وبالفعل أمىض قرابة عرشين عاما يف  عسكريً

استمر بعد ذلك مسلسل . لطات األردنية رساحهالسجن قبل أن تطلق الس
اخلالفات األردنية اإلرسائيلية سواء يف ملفات العالقة الثنائية أو فيام يتعلق 

وعىل الرغم من صمود . بتملص إرسائيل من استحقاقات حل الدولتني
معاهدة السالم تلك يف وجه التقلّبات اإلقليمية والسياسية داخل إرسائيل, إالّ 

يمكن القول إن السالمَ الدافئ الذي أراده امللك حسني يف البداية ممكنُ أنه ال 
احلدوث, فالعالقات بني الطرفني وصلت إىل أدنى مستوياهتا بعد مخسة 

ا من توقيع املعاهدة  .وعرشين عامً
êÞ^ßf×Ö]<…^Š¹]< <

تلبّدت أجواء العالقات اإلرسائيلية اللبنانية بالغيوم بعد قيام اجليش 
. لطرد منظمة التحرير الفلسطينية 1982باجتياح لبنان يف عام  اإلرسائييل

وبقيت املسألة اللبنانية األكثر إثارة, وربام األكثر مأساوية, فمن جانب, هناك 
 يطالب إرسائيل بانسحاب) 425(قرار أممي صادر عن جملس األمن حيمل الرقم 

ذ نفَّ ومن جانب آخر,  .غري مرشوط من كامل األرايض اللبنانية, وهو ما مل يُ
مترتست إرسائيل يف اجلزء اجلنويب من لبنان, ودعمت جيش لبنان اجلنويب 

, فرضت سوريا سيطرة شبه كاملة . بقيادة اجلنرال أنطوان حلد وبشكل موازٍ
ل لبنان بذلك إىل ساحة مواجهات غري مبارشة بني  عىل السياسة اللبنانية, وحتوّ

, 1982تأسيس حزب اهللا بعد حرب وتفاقمَ هذا الوضع ب. سوريا وإرسائيل
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وتبنّيه لفكرة املقاومة حتى حترير آخر شرب من أرايض لبنان املحتلة, إلخراج 
لّ إىل فضاء التحرر واحلرية  .البلد من أغالل االحتالل املُذِ

ضعان للقرار  وعىل خالف املسارين األردين والسوري اللذين خيَ
لعريب واإلرسائييل, ينص القرار املختلَف عىل تفسريه بني اجلانبني ا) 242(
لكنّ . عىل انسحاب فوري وغري مرشوط للقوات اإلرسائيلية من لبنان) 425(

إرسائيل مل تلتزم به, واستخدمت اختالل توازن القو, وفرضت عىل لبنان 
, وهي اتفاقية وإن ضمنت انسحاب إرسائيل من أجزاء 1983مايو  17اتفاقية 

ا ضمنيا من لبنان بإرسائيلكبرية من لبنان إالّ أهنا ت فلبنان الذي . ضمنت اعرتافً
مل يكن يف وضعٍ  −احلرب األهلية الطويلة−أصابه الوهن يف ذلك الوقت 

ومل يكن شارون . يسمح له باخلروج من حالة االستسالم ملنطق موازين القو
الذي اندفع بمرشوعه التوسعي, يعلم أيّ مولود سيأيت به الطَّلْق, فاحتالل 

ل لبنان إىل مرسح  1982بنان يف عام ل مل جيلب ال األمن وال السالم, بل حوّ
, وأفىض إىل خماض عسري جعلَ )باندورا(لالقتتال, وفتحَ صندوق الرشور 

ا يف إضعاف سوريا يف كام أن إرسائيل فشلت فشالً . البلد يف مهب الريح  ذريعً
نت من إلغاء اتفاق  ندقت يف لبنان كام مل مايو وخت 17لبنان, بل إن سوريا متكّ

فقد كان اشرتاطُ إرسائيل سحبَ القوات السورية أوالً . I22Hحيدث يف السابق
ا أمام تنفيذ االتفاقية, لكنه بعث برسالة واضحة مفادها أنّ الدبلوماسية قد  عائقً

ال تكون الطريقة املثىل حلمل إرسائيل عىل االنسحاب, من هنا بدأت املقاومة 
ا قبل االجتياح اإلرسائييل إىل −اللبنانية ممثلةً بحزب اهللا  الذي مل يكن موجودً

 .»دحر العدوان اإلرسائييل« تنظّم نفسها حتت شعار − لبنان
ا لعاملٍ  كان املسار اللبناين اإلرسائييل خالل املحادثات الثنائية أسريً

ا كامالً يف عملية السالم, ذلك أنّ  نظر إىل لبنان بوصفه رشيكً , فلم يُ أسايسّ
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )22(
Elie A. Salem, Violence and Diplomacy in Lebanon: The Troubled 
Years, 1982-1988 (London: I.B. Tauris, 1995.) 
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سوريا كانت الالعبَ الرئيس الذي ال يمكن جتاهله, وهو ما يفرسّ انعكاس 
لبنان قد دخل  وكان. ئيلية عىل املسار اللبنايناهنيار املحادثات السورية اإلرسا

ل الفرقاء فيه إىل اتفاق الطائف بعد خروجه من عملية مدريد عىل إثر توصُّ 
نَ الوجود السوري عىل  عَ ْ احلرب األهلية, وتكمن أمهية ذلك االتفاق يف أنه رشَ
ته حتت النفوذ السوري, وربط بني السياسة  األرض اللبنانية, ووضع لبنانَ برمّ

بحرية  وبناء عىل ذلك, مل يتمتّع لبنان. اخلارجية اللبنانية واملصالح السورية
الترصف يف السياسة اخلارجية, وكان عليه أن يأخذ املصالح السورية 
ا عن املسارين الفلسطيني واألردين . باحلسبان, وهذا ما جعل مساره خمتلفً

اللذين استندت إليهام ) 338(و) 242(عالوة عىل كل ذلك, فإنّ القرارين 
يا بمبادلة األرض بالسالم, كانا يشمال ن الفلسطينينيَ عملية مدريد ونادَ

اللذان طالبا ) 509(و) 425(واألردن وسوريا, بينام مل يكن القراران 
بانسحاب إرسائيل من لبنان دون قيد أو رشط, مرجعيةً لعملية مدريد, مع أن 

إىل ) 425(لبنان حصل عىل رسالة التزام من الواليات املتحدة بإضافة القرار 
 .I23Hكن عىل علمٍ بذلكمرجعيات هذه العملية, لكن إرسائيل مل ت

ن لبنان من سرب أغوار إمكانية التوصل إىل  وعىل هذا النحو, مل يتمكّ
سالم مع إرسائيل, فبعد أن توصل الفلسطينيون إىل اتفاق أوسلو, خيشَ 
الرئيس حافظ األسد من عزلة سوريا, لذلك ما كان ليسمح للبنان أن حيذو 

لسوري عىل أعىل درجاته بعد اتفاق وبدا التنسيق اللبناين ا. حذوَ الفلسطينيني
أوسلو, لدرجة أن الوفد املفاوض اإلرسائييل طلب من الوفد اللبناين غريَ مرة 

                                                            
حزيران  6, املتخذ باإلمجاع يف 509لألمم املتحدة رقم قرار جملس األمن التابع  )23(

 القرارات ذلك السابقة حول املوضوع بام يف بالقرارات , بعد التذكري1982) يونيو(
بسحب  إرسائيل , أعرب املجلس عن قلقه وطالب)1982( 508و 425) 1978(
وإعادهتا دون قيد أو رشط إىل احلدود املعرتف هبا  لبنان يع قواهتا العسكرية منمج

 .دوليًا
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من هنا يمكن . I24Hالذهابَ إىل الغرفة األخر للحصول عىل املوافقة السورية
فهم التعثر عىل املسار اللبناين, فلم يكن باإلمكان التوصل إىل اتفاق مع 

 .ن أن تتوصل األخرية إىل اتفاق مع سورياإرسائيل من دو
وإضافةً إىل أنّ تالزم املسارين اللبناين والسوري كان كافيًا وحده 
م  د, إذ قدّ ا يف غاية التشدُّ لتعطيل التوصل إىل حل, كان املوقف اإلرسائييل أيضً

ا أكثر من كونه مرشوع سالم كً َ ا بدا رشَ فبدالً من . I25Hاإلرسائيليون مرشوعً
ا ملا نصّ عليه القرارُ طرح مرش , اقرتح )425(وع انسحاب كامل من لبنان وفقً

الوفد اإلرسائييل أن ينسحب جيش لبنان اجلنويب من رشيط ضيّق من األرض 
حول جيزين, كام طلبت إرسائيل من احلكومة اللبنانية التفاوض مع اجلنرال 

وهكذا . من البلد أنطوان حلد, ما يعني اعرتاف لبنان بسلطته عىل اجلزء اجلنويب
ة يف موقف صعب من دون أن تقدم هلا يف  وضعت إرسائيل حكومة لبنان اهلشّ

ا يف عملية السالم  .املقابل ما يغرهيا للميضّ قُدمً
ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<Äq]†i< <

ة يف ميدان امللوك يف 1995نوفمرب  4يف  , وقف إسحق رابني عىل منصّ
ا» ميدان رابني« أصبح اسمه(تل أبيب  نتشيًا كام مل حيدث من قبل, )الحقً , مُ

ا أمام  ا ينتمون إىل  150وألقى خطابً  احتشدوا لينشدوا »معسكر السالم«ألفً
هذا احلشد ينبغي أن يبعث برسالة إىل « :وجاء يف خطابه ,»أنشودة السالم«

الشعب اإلرسائييل والشعوب العربية والعامل بأرسه, بأنّ األمة اإلرسائيلية تريد 
واحتضن رابني وزيرَ اخلارجية شيمون بريس يف مشهد نادر  ,»م وتدعمهالسال

غري أنّ رصاصاتٍ ثالث أُطلقت عليه مع انتهاء احلفل تكفّلت . وغري مألوف
                                                            

        , )حترير(حسن الرباري : يف» عالقة متقلّبة,: إرسائيل ولبنان« فاتن غصن, )24(
أ يف الرشق األوسط السالم ن( املجزّ , )2009مؤسسة فريدريتش أيربت, : عامّ
 .149−122ص

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )25(
Avi Shlaim, The Iron Wall, op. cit. 
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ا بدقّ املسامر األول يف نعش معسكر السالم  ليس فقط بقتله, وإنام أيضً
 »اخلائن«ته بـفحمالت اليمني اإلرسائييل التي شيطنت رابني ووصف. اإلرسائييل

للفلسطينيني تُرمجت إىل » أرض إرسائيل« ألنه قبِلَ أن يتنازل عن جزء من
وأطلق ) طالب يف جامعة بار إيالن(عملية اغتيال بعد أن ظهر له ايغال عمري 

وبدت الفتةً يف ! النارَ عىل رأسه; وبذلك كان هيوديٌّ يسفك دمَ هيوديّ آخر
لت ذلك الوقت املقوالتُ التي دأب اليم ني اإلرسائييل عىل ترديدها, والتي شكّ

 .بمجملها فتو دينية لقتل رابني
ا  لته, بل كان فخورً بْدِ ايغال عمري أيَّ ندم عىل فِعْ وأثناء املحاكمة, مل يُ

ذ  وأفاد بأنّ الرشيعة اليهودية ال جتيز تسليم جزء من. اهللا» مشيئة« ألنه نفّ
دم عىل ذلك حيلّ )نينييقصد الفلسطي(إىل الغرباء » أرض إرسائيل« قْ , وأن مَن يُ

ب مسدسه جتاه رابني أنّه يطلق النار عىل. سفك دمه  وقال إنه شعر وهو يصوّ
و أهذه الكلامت مل تأتِ من شخص يعاين من مرض نفيس . I26H»إرهايب«

ب  اختالل عقيل, بل من طالب يدرس احلقوق يف جامعة إرسائيلية, لكنه ترشّ
د بفضل  ف والتشدُّ التعليم الصهيوين الديني, الذي ير يف احتالل التطرُّ

 .من الغرباء» حترير أرض إرسائيل« إرسائيل لفلسطني
مل يكن هناك شك أنّ مقتل رابني جاء بتحريض من زعامء اليمني 
ت عنه ليا رابني, زوجة رئيس الوزراء املقتول, أثناء  اإلرسائييل, وهو أمر عربّ

ا, إذ قالتاستقباهلا ليارس عرافات الذي ذهب إ يً ا, أشعر « :ىل بيتها معزّ أحيانً
أننا نستطيع العثور عىل لغة مشرتكة مع العرب عىل نحوٍ أسهل مما نستطيع مع 

ورفضت ليا رابني مصافحة بنيامني نتنياهو الذي اهتمته  .»املتطرفني اليهود
بالتحريض ضد زوجها, وقالت إنّ مصافحة عرفات تعربّ عن أملها يف السالم 

ا .  حيدث عند مصافحة نتنياهووهذا ال وبقدر ما كان مقتل رابني حدثً
ل فقط قمةَ جبل جليد التشدد يف املجتمع اإلرسائييل, وكأن  تراجيديا, فإنّه شكّ

                                                            
: من التفاصيل عن تطور تفكري ايغال عامري وصوالً الغتيال رابني, انظر ملزيدٍ  )26(

 .2015أكتوبر  26, نيويوركر
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هذا احلدث مل يكن كافيًا لوضع العصييّ يف دوالب عملية السالم, فبعد ذلك 
ية بامتياز, كان بعام ونصف العام تقريبًا, انتخب اإلرسائيليون حكومة يمين

ت حكومة . تقويض عملية السالم هو اخليط الذي جيمع أعضاءها فقد ضمّ
, سبعة أحزاب أعلنت عداءها 1996نتنياهو التي انتُخبت يف شهر مايو 

وهنا . الشديد التفاق أوسلو, وعملت بشكل ممنهج إلفراغ االتفاق من حمتواه
هو التدهور الذي تدحرج انطلقت البداية احلقيقية لتدهور عملية السالم, و

 .ككرة الثلج وأوصل املسار الفلسطيني اإلرسائييل إىل مجود مستدام
وعىل الرغم من التباينات الشديدة داخل االئتالف احلاكم, إالّ أنّ 

وبذلك, تسيّدَ نتنياهو . هدف االئتالف كان منذ البداية تقويض عملية السالم
ا بعنوان املشهدَ السيايس يف إرسائيل, بعد أن كان مكان حتت « قد نرش للتوّ كتابً

, استلهم أفكاره من أطروحات جابوتنسكي, ومن أبرزها أن I27H»الشمس
اغتصبوا أرض « لليهود حقا يف كامل أرض إرسائيل, وأنّ العرب هم مَن

ز نتنياهو عىل ما أسامه. وليس العكس» إرسائيل ر املعاداة للسامية « كام ركّ جتذُّ
أن الرصاع مع العامل العريب رصاعٌ ممتدّ بني قو الظالم وقو  وأكد ,»يف العامل
م. النور ض يف كتابه ضد العرب الذين وصفهم بأهنّ » معادون للغرب« وحرّ

ورأ أن املشكلة الفلسطينية . عىل الرغم من حماوالت قياداهتم استاملة الغرب
عي العرب, وبناء عىل ذلك ليس لل ة, وليست مركزية كام يدّ فلسطينيني مصطنعَ

 .حق تقرير املصري
من أصوات الناخبني اإلرسائيليني, لكنه % 1فاز نتنياهو بفارق أقل من 

يف الوسط اليهودي, وهذا يعكس ثقافة تر أنّ % 11قال أنه فاز بفارق 
فلسطينيّي إرسائيل ال يمتلكون رشعية يف صناعة القرارات املصريية, ويكشف 

ا . يهودية بصورة تثري الفزعأن إرسائيل منغلقة عىل هويتها ال وكان ذلك مؤرشً
ل الكثري مما يعتمل يف قلبه وعقله إىل سياسات  ا, ألنه جعل نتنياهو حيوّ خطريً

                                                            
ن(, ترمجة حممد عودة الدويري مكان حتت الشمسبنيامني نتنياهو,  )27( دار اجلليل : عامّ

 ).1995للنرش, 



309  

د ضت عملية السالم عن سبق إرصارٍ وترصُّ وجاء برنامج حكومة نتنياهو . قوّ
ويف ترصحياته املتتالية, كان نتنياهو . بمثابة إعالنِ حربٍ عىل عملية السالم

ده يف السابق, فاملشكلة احلقيقية بحسبه هي شعور العرب بأن خم ا ملا ردّ لصً
إرسائيل جسمٌ غريب وأنّه ال حيقّ هلا الوجود, ومل تكن املشكلة الفلسطينية 

وجادل نتنياهو بأنّ الرصاع لن . بالنسبة له سببَ هذا الشعور, بل هي نتيجةٌ له
لدت لتبقى, ويف هذا ينتهي إالّ عندما يقتنع العامل العريب بأنّ  إرسائيل حقيقةٌ وُ

وجتاهلت  .»اجلدار احلديدي« استدعاء واضح ألفكار جابوتنسكي يف نظرية
لة بأيديولوجيا يمينية إقصائية,  هذه الترصحيات التي عكست بنية ذهنية حممّ
حقيقة أنّ هناك احتالالً جاثامً عىل صدور الفلسطينيني, لكن نتنياهو واصل 

 .لتربير إدامة سيطرة إرسائيل عىل األرايض املحتلةالبحث عن ذرائع 
. I28Hويف هذا السياق, تبنّى نتنياهو مقاربة تستند إىل التبادلية واملواجهة

ذ اجلزء املتعلق هبا يف أيّ اتفاق بعد أن يقوم  بمعنى أن إرسائيل ستنفّ
ته وكان نتنياهو صداميا يف مقارب. الفلسطينيون بالتنفيذ التام اللتزاماهتم

فعىل العكس من رابني الذي . للفلسطينيني والسوريني عىل وجه اخلصوص
كان قريبًا من التوصل إىل اتفاق مع السوريني, أعلن نتنياهو أن بالده لن تتخىلّ 
عن اجلوالن, وأهنا تريد الدخول يف مفاوضات من دون رشوط, يف إشارة 

وهذا ما . I29Hكأساس الستئناف املفاوضات» وديعة رابني« واضحة لرفض
كان نتنياهو مؤمنًا بإمكانية انتزاع . كفل باستمرار اجلمودَ عىل املسار السوري

تنازالت مهمة من الرئيس السوري من دون احلاجة إىل التخيلّ عن اجلوالن 
املحتل, وكان إعالنه أنّ االحتفاظ بالسيادة اإلرسائيلية عىل اجلوالن هو أساس 

دفعهم للتشبُّث بموقفهم الذي اشرتط احلل كافيًا إلحباط السوريني و
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )28(
Neil Lochery, The Difficult Road to Peace. Netanyahu, Israel and the 
Middle East Peace Process (Reading: Ithaca Press, 1999). 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )29(
Itamar Rabinovich, op .cit. 
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وال يبدو أن السوريني كانوا . االنسحاب الكامل حتى حدود الرابع من يونيو
عىل عجل من أمرهم, لذلك آثروا االنتظار إىل أن جيري تغيري حكومي يف 

وطال هذا االنتظار, لكنّ شيئًا مل . إرسائيل قبل املوافقة عىل البدء يف حمادثات
, جاء العاميل إهيود باراك 1999خسارة نتنياهو االنتخابات يف عام يتغري, فبعد 

دّ احلدود . االعرتاف بأيّ التزام غري مكتوبالذي رفض  عَ فبالنسبة لباراك, تُ
ا قابالً للتفاوض ال رشطًا لبدء التفاوض ومل تثمر كل جهود . I30Hموضوعً

الرافض اجلانب األمريكي لردم اهلوة بني اجلانبني بسبب موقف باراك 
وهذا ما أقنع اجلانبَ السوري بأنّ . الستئناف املفاوضات من حيث انتهت

م قيدَ أنملة يف عملية السالم  .إرسائيل بقيادة باراك لن تتقدّ
ا حيال الوضع اللبناين, إذ اعتمد سياسة  دً وكان نتنياهو قد أظهر تشدُّ

س سياسة االنتقام العنيف ضد حزب  رشسة وتكتيكات تتسم بالعدوانية, وكرّ
اهللا, واقرتح انسحاب إرسائيل من لبنان مقابل حلّ ميليشيا حزب اهللا وضامن 
أمن احلدود اللبنانية اإلرسائيلية, ومل يبحث عن معاهدة سالم مع لبنان كحال 

ا عىل مراحل, مقابل نزع سالح حزب اهللا ي . مَن سبقه, بل بحث انسحابً مّ وسُ
دَ منه جتاهل سوريا وهتميشها, لكن وهو عرضٌ قُصِ  ,»لبنان أوالً « هذا العرض

هذه احليلة مل تنطلِ عىل أحد, فقد رفضت احلكومة اللبنانية الدخول يف 
ل لبنان إىل يف ظلّ » فيتنام صغرية« مفاوضات منفصلة مع إرسائيل, وحتوّ

استمرار مسلسل اخلسائر اإلرسائيلية وعدم قدرة إرسائيل عىل تطويع لبنان 
أو » السالم مقابل السالم« ملراوحة, فال سوريا تقبلوهكذا استمرت ا. بالقوة

تسمح حلكومة لبنان بإجراء اتفاق منفصل, وال إرسائيل قادرة عىل إجبار أيٍّ 
 .من الطرفني بقبول الرشوط اإلرسائيلية

, فبنيامني نتنياهو  مل يكن الوضع عىل املسار الفلسطيني أحسن حاالً
را إفشال عملية ا عُ نتنياهو شعارَ وائتالفه احلكومي قرّ » التبادلية« لسالم, وما رفْ

ا ير أنّه ال يمكن  ا أيديولوجيا راسخً إالّ سحابة دخان ختفي خلفها موقفً
                                                            

 .1999نوفمرب  4, يديعوت أحرنوت )30(
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السامح بتمكني الفلسطينيني من إقامة دولة هلم, ناهيك عن رفض االنسحاب 
وقام نتنياهو بثالث خطوات كانت كفيلة بإعادة عملية . من الضفة الغربية

أدّ إىل انتفاضة  1996فتح نفق يف القدس يف سبتمرب : ىل املربع األولالسالم إ
رة, وإقامة مستوطنة أبو كجائزة  1997غنيم بالقدس يف عام  فلسطينية مصغّ

ترضية لألحزاب اليمينية لقاء غضّ الطرف عن قرار نتنياهو بتوقيع اتفاق 
كتب السيايس اخلليل مع الفلسطينيني, وحماولة اغتيال خالد مشعل مدير امل

ن, وهذا . 1997حلركة محاس يف عام  وجرت حماولة االغتيال الفاشلة يف عامّ
مؤرش عىل أن نتنياهو مل يستبطن أن معاهدة السالم مع األردن كان ينبغي أن 

يف شهر  I32Hصحيح أنّه وقّع اتفاق اخلليل. I31Hتقوده الحرتام سيادة األردن
ل مع الفلسطينيني إىل1997يناير  يف نوفمرب  I33Hاتفاق واي ريفر , وتوصّ

                                                            
عن املعضلة التي وضع نتنياهو نفسه هبا إثر حماولة اغتيال خالد مشعل, أصدر مدير  )31(

ح فيه عجز نتنياهو التام عن التوصل مع  ا وضّ املوساد األسبق اقرايم هليفي كتابً
 :انظُر. لّ األزمة املرتتبة عىل هذه املحاولة الفاشلةاألردنيني حل

Efraim Halevy, Man in the Shadows: Inside the Middle East Crisis with 
a Man Who Led the Mossad (New York: St. Martin's Press, 2006). 

واحلكومة  التحرير الفلسطينية منظمة بروتوكول تم التوصل إليه بني: اتفاق اخلليل )32(
يف  اإلرسائيلية القوات انتشار إعادة بغية 1997ر يناي 15 يوم اإلرسائيلية

ل ) 1هـ(املنطقة : دينة إىل منطقتنيامل, أعقب ذلك تقسيم اخلليل مدينة % 80التي تشكّ
ل ) 2هـ(وختضع للسيطرة الفلسطينية, واملنطقة ة حة الكلية للمدينمن املسا التي تشكّ

بقيت حتت السيطرة األمنية اإلرسائيلية بينام نُقلت  ة اخلليل والتيمن مساح% 20
 .الصالحيات املدنية للسلطة الفلسطينية

, الفلسطينية  للقوات اإلرسائيلية يف بعض املناطق  نصّ اتفاق واي ريفر عىل إعادة انتشار )33(
عن القانون, » اإلرهابية« وعىل قيام السلطة برتتيبات أمنية من بينها إخراج املنظامت

 ثالثية وتشكيل جلنتني األوىل ثنائية فلسطينية إرسائيلية للتنسيق األمني, واألخر
ل عىل  تضمّ الواليات املتحدة إىل جانب إرسائيل والفلسطينيني ملنع التحريض املحتمَ

كام ). إعالمي, وقانوين, وتربوي(اإلرهاب, وتتشكل من ثالثة خرباء من كل طرف 
ا, هبدف التنسيق يف الشؤون األمنية  نصّ االتفاق عىل تشكيل جلنة أخر, ثالثية أيضً

أن تُستأنف مفاوضات الوضع النهائي وجيري التوصل إىل  وحماربة اإلرهاب, وعىل
 .1999يونيو  4اتفاق قبل 
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, إالّ أنه فاوضَ بسوء نية, ومل يتمكن من اإليفاء بالتزاماته, وسقطت 1998
حكومته ألن توقيعه عىل اتفاق واي ريفر أد إىل خروج بعض األحزاب 

 .املتشددة من حكومته
ا للجدول الزمني املنصوص عليه يف اتفاق أوسلو, كان ينبغي لسنوات  فوفقً

ا كامالً لالتفاقية االنتقالية, ومفاوضات حكم نتني اهو الثالث أن تشهد تنفيذً
ناجحة حول حلّ دائم, غري أن نتنياهو أعاد كتابة قواعد اللعبة, لذلك مل تُفضِ 
تلك املرحلة إىل يشء سو اإلحباط وتعميق فجوة الثقة بني اإلرسائيليني 

ا حتى يف التز. I34Hوالفلسطينيني اماته, فعندما فَرض عليه مل يكن نتنياهو خملصً
ذ بقية  ذ إعادة انتشار ثانية, لكنه مل ينفّ األمريكان اتفاق واي ريفر, نفّ

ا بـ لّ من » التبادلية«االلتزامات متذرعً التي ابتدعها كي تكون إرسائيل يف حِ
ذ املراحل الثالث املتبقية من إعادة االنتشار . التزاماهتا فإرسائيل يف عهده مل تنفّ
لثانية, ومل تطلق رساح األرس كام هو متّفَق عليه, إذ اكتفت بإطالق للمرحلة ا

ا آمنًا بني غزة والضفة الغربية,  رساح عدد متواضع منهم, ومل تنفذ طريقً
كام أنّ الطريقة التي تعامل هبا نتنياهو مع . واستمر االستيطان من دون توقف

نفّس الفلسطينيون الفلسطينيني اتسمت بالغطرسة وبمحاولة إذالهلم, لذلك ت
واملجتمع الدويل الصعداء عندما أطيح به, وبعثَ صعودُ العاميل إهيود باراك 
هت حركة فتح رسالة إىل معسكر السالم يف  عىل االرتياح, وبالفعل وجّ
إرسائيل مفادها أن استمرار باراك بسياسة سلفه يعني أنه لن يكون هناك 

 .I35Hحركة فتحرشيك فلسطيني, وأنّ حركة محاس ستحل مكان 
 
 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )34(

Ron Pundak, "From Oslo to Taba: What Went Wrong?", Survival, Vol. 
43, No. 3 (Autumn 2001), p.33. 

 .34املصدر نفسه, ص )35(
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دة نسبيا, اكتسب فوز باراك يف االنتخابات  عىل الرغم من مواقفه املتشدّ
ن هذا الفوزُ مرحلة جديدة يف  1999التي جرت يف عام  أمهية متزايدة, إذ دشّ

مسرية عملية السالم, فسقف التوقعات ارتفع, وبدا أن الرصاع عىل وشك أن 
إالّ أن فرتة رئاسة باراك للحكومة بقيت حلقة مؤملة للغاية يف . أوزارهيضع 

الذاكرة, ففشله الذريع يف إدارة عملية السالم أفىض إىل انتفاضة فلسطينية 
 .مسلّحة دفع الطرفان اإلرسائييل والفلسطيني ثمنًا باهظًا هلا

ا بمحاولة اإلبقاء عىل وعوده االنتخابية بسحب  كان باراك منغمسً
اجليش اإلرسائييل من لبنان, لضامن أمن اجلبهة الشاملية, وكان يمكن حتقيق 
هذا اهلدف بالفعل, لكن فقط من خالل توقيع معاهدة سالم مع سوريا, فلبنان 

ا . وحده غري قادر عىل توقيع سالم منفرد وكان اجلانب اإلرسائييل يعرف جيّدً
. ل عىل املسار اللبناينأن االستمرار بتجاهل سوريا لن يساهم يف ترسيع احل

وبناء عىل ذلك, قرر باراك تفحُّص املسار السوري لسرب غور إمكانية التوصل 
ا بـ والتقى باراك . I36H»وديعة رابني«إىل اتفاق مع سوريا, لكنه مل يكن ملتزمً

, بيد أن باراك 2000بفاروق الرشع يف شيربدز تاون بالواليات املتحدة يف يناير 
م ما يكف ا من تراجع أرقامه يف استطالعات مل يقدّ سً ي, ذلك أنه كان متوجّ

ويف اجلانب املقابل, قدمت سوريا تنازالت يف الرتتيبات . الرأي اإلرسائيلية
األمنية ويف موضوع املياه, إالّ أهنا بقيت عىل موقفها املتعلق بحدود الرابع من 

د يف جنيف, بعد ذلك بشهرين, التقى الرئيس كلينتون بالرئيس األس. يونيو
وانتهى اللقاء برسعة مذهلة عندما ذكر كلينتون أن إرسائيل ستنسحب إىل 

ع عامّ ورد يفI37Hحدود متّفَق عليها من قِبَل الطرفني  , وهو ما يعني الرتاجُ
                                                            

املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات, : الدوحة( املفقودةالرواية فاروق الرشع,  )36(
2015.( 

مركز : بريوت(, إلرسائيليةا−ةاملفاوضات السوري: السالم الداينرضوان زيادة,  )37(
 ).2006دراسات الوحدة العربية, 
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فرفض األسد جمرد مناقشة األمر, فليس هناك حدود متّفَق  ,»وديعة رابني«
. ئيل إىل حدود الرابع من يونيوعليها يف قاموسه, وال مناص من انسحاب إرسا

ا  ا تعطي إرسائيل احلقَّ يف بحرية طربيا بكاملها, متجاوزً واقرتح باراك حدودً
ا ما كان . بذلك ليس فقط حدود الرابع من يونيو بل حدود االنتداب أيضً

فَّي حنني ا هلذا اللقاء أن يثمر, لذلك عاد كلّ من كلينتون واألسد بخُ رً دَّ ويف . مقَ
رّ باراك إىل االنسحاب من لبنان بشكل أحادي ومن دون هناية األ مر اضطُ

 .2000اتفاق مع احلكومة اللبنانية يف شهر مايو 
بعد فشل باراك يف املسار السوري, استدار بشكل مفاجئ نحو املسار 
الفلسطيني, وجادل بأنّ الوقت قد حان للتوصل إىل سالم دائم وصفقة كاملة, 

ألسباب موضوعية, لكن باراك مل يستمع للنصائح التي وهو أمرٌ مل يكن ممكنًا 
رته من مغبة امليضّ لعقد لقاء قمة مع الرئيس عرفات كان هناك تياران . حذّ

, وكان )الليكود وحلفاؤه, والعمل وحلفاؤه(رئيسان متنافسان يف إرسائيل 
االتفاق عىل اإلطار العام للمرشوع الصهيوين املتعلق بيهودية الدولة 

غري أن هذا االتفاق مل . طيتها هو املشرتَك الوحيد بينهام إىل حدّ كبريوديمقرا
د حول كيفية ترمجته إىل واقع مستدام فْضِ إىل موقف موحَّ ا مع هذا . يُ وانسجامً

الفهم, أراد باراك أن حيقق االنفصال عن الفلسطينيني لتحقيق اهلوية اليهودية 
ذي تبنّاه باراك, فمن ناحية كان واحتار الفلسطينيون بالنهج ال. الديمقراطية

م عىل إهناء االحتالل اإلرسائييل والتوصل إىل اتفاق دائم, ومن  يُظهر أنه مصمِّ
ناحية أخر كان يستخدم لغة اليمني اإلرسائييل الذي عمل عىل تقويض 

تها منذ البداية رفض باراك االلتزام بتنفيذ إعادة االنتشار . عملية السالم برمّ
ب اتفاق أوسلو ألنه يؤمن بأنّه ال يمكن إلرسائيل التنازل عن الثالثة بموج

ف ماهية االتفاق النهائي وبناء عىل ذلك, فرض . I38Hاألصول من دون أن تُعرَ
لَت بموجبه  1999عىل الفلسطينيني اتفاق رشم الشيخ يف سبتمرب  الذي أُجِّ

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )38(

Ron Pundak, op .cit., p. 37. 
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دَ بإنجازها قبل شهر فرباير  هّ عَ إعادة االنتشار لتكون ضمن اتفاقية إطار تَ
ذ شيئًا, ناهيك عن استمرار سياسة . 2000 لكنه يف هناية املطاف مل ينفّ

االستيطان, ما بعث برسالة واضحة للفلسطينيني بأنّ باراك سيستمر بسياسة 
 . مَن سبقه وأنه لن يواجه املستوطنني

ا رغبة الفلسطينيني يف التحرر, بل إنه قال املفارقة أن بار اك كان يعي متامً
مّ إىل أحد التنظيامت  يف إحد املقابالت التلفزيونية إنه لو كان فلسطينيا النضَ
الفلسطينية وأصبح من املقاتلني األحرار, فقد كان يعرف أن الفلسطينيني لن 

بدِ ال. يقبلوا بأيّ يشء أقل من التحرر شجاعةَ املطلوبة ملواجهة ومع ذلك, مل يُ
وظهر ذلك جليا يف قمة . العقبات الداخلية والتقدم بمرشوع حقيقي للسالم

قدت يف يوليو  أرصّ باراك عىل عقد هذه القمة . 2000كامب ديفيد التي عُ
وكان ذلك خطأ  ,»الكلّ أو ال يشء« للتوصل إىل اتفاق هنائي عىل قاعدة

ا ملثل هذا العرض, وألنّ اسرتاتيجيا, ألنّ اجلانب الفلسط يني مل يكن جاهزً
ا لتقديم احلدّ األدنى مما يمكن أن يقبل به  ا مل يكن جاهزً الطرف اإلرسائييل أيضً

ا يف. الفلسطينيون م باراك عرضً ينص عىل انسحاب » كامب ديفيد« وقدّ
من الضفة الغربية وقطاع غزة, واإلبقاء عىل القدس % 90إرسائيل من قرابة 

دة اإلرسائيلية, واالحتفاظ بالكتل االستيطانية الكرب, ومل يقدم حتت السيا
ا, فهم . حال ملشكلة الالجئني بالنسبة للفلسطينيني, مل يكن هذا العرض مقنعً

, %22من مساحة فلسطني, وحان دور إرسائيل لتنسحب من % 78تنازلوا عن 
لقبول بمبدأ من األرض املحتلة مع ا% 100بمعنى أنّ الطرف الفلسطيني أراد 

 .تبادل األرايض
 اهنارت قمة كامب ديفيد وانتهت بالفشل, وتوتّرت العالقات الفلسطينية

اإلرسائيلية عىل إثر ذلك, واستغلّ زعيم املعارضة أرئيل شارون هذا الوضع 
لصبّ الزيت عىل النار, فقام بزيارة استفزازية للحرم القديسّ الرشيف حتت 

املزيد عن (ما أطلق رشارة االنتفاضة الفلسطينية حراسة الرشطة اإلرسائيلية, 
ومل تنجح كل اجلهود املبذولة يف إيقاف ). هذا املوضوع يف الفصل القادم
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االنتفاضة, وقدم الرئيس األمريكي بيل كلينتون مقرتحات مل تصل إىل احلد 
األدنى الذي يمكن أن يقبل به أيّ فلسطيني, كام اهنارت حمادثات طابا التي 

مة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه وإيقاف االنتفاضة الفلسطينية املسلّحةكانت  . مصمَّ
وذهبت كلّ هذه اجلهود أدراج الرياح بتويل شارون رئاسة احلكومة يف مارس 

ثم وصول املحافظني اجلدد إىل مفاصل صناعة القرار يف واشنطن بعد  2001
بليو بوش فقد تبنّى الرئيس األمريكي جورج د. 2001سبتمرب  11أحداث 

مقوالت اليمني اإلرسائييل بأنّ احلرب التي شنّتها إرسائيل ضد الفلسطينيني 
ا من احلرب العاملية ضد اإلرهاب وهكذا, . وضد عملية السالم كانت جزءً

ل الطرف األمريكي إىل جزء من املشكلة بتخلّيه عن دور الوسيط النزيه  حتوّ
ا يف احللّ   .بدالً من أن يكون طرفً

¤]{³^{í< <

, قال وزير اخلارجية األمريكي 1973يف حوار قبيل حرب أكتوبر 
هنري كيسنجر ألحد املسؤولني املرصيني إنّ اجلانب العريب مهزوم لكنه يطلب 

ربام تُلخّص هذه العبارة البنيةَ الذهنية للطرفني األمريكي . ما يطلبه املنترصون
إلرسائيليون واإلرسائييل التي أعاقت فرص التوصل إىل سالم دائم, فا

ا إىل الطرف العريب عىل أنه عاجزٌ عن صناعة الفرق,  واألمريكان نظروا دومً
 . وبالتايل يمكن فرض التسوية عليه برشوط مقبولة إلرسائيل

بادئ ذي بدء, ينبغي التذكري بأنّ الواليات املتحدة هي من احتكرت 
, عىل الرغم دور الوسيط يف عملية السالم ومل يزامحها يف ذلك أيّ طرف دويل

لذلك, من املهم هنا التوقف عىل . من الترصحيات الواردة من هنا أو هناك
كيفية مسامهة املوقف األمريكي يف إضاعة كل فرص السالم التي كانت متاحة 

ا لستة −يفيد أرون ديفيد ميلر . بعد انطالق عملية مدريد الذي عمل مستشارً
أن  −فريق السالم األمريكيوزراء خارجية, وهو أمريكي هيودي كان ضمن 

الواليات املتحدة كانت تقوم بدور املحامي عن إرسائيل يف وقتٍ كان يتعني 
عليها فيه القيام هبذا الدور نيابةً عن كال الطرفني, لذلك فقدت صفةَ الوسيط 
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ا شخصيا بعملية السالم, . I39Hالنزيه فصحيحٌ أن الرئيس كلينتون أبد اهتاممً
الرئايس هبا, لكنه كام وصفه أحد مساعديه مارس دور املحامي وقام باالستثامر 

ويشري الباحثان املرموقان جون مريشايمر وستيفان والت إىل دور . إلرسائيل
القو املؤيدة إلرسائيل يف التأثري يف توجهات الرئيس األمريكي يف الرشق 

ك فهنا. I40Hاألوسط بشكل عام ويف الرصاع العريب اإلرسائييل بشكل خاص
ا خشية لد البيت األبيض من القيام بأيّ خطوة يف الرصاع العريب  دومً

ويقول أرون ديفيد ميلر يف . اإلرسائييل من دون تنسيقٍ كافٍ مع إرسائيل
الكثري من املسؤولني األمريكان املنخرطني يف صناعة السالم « :إحد مقاالته

مي عن إرسائيل, قاموا بدور املحا −وأنا واحد منهم−العريب اإلرسائييل 
قوا مع اإلرسائيليني عىل حساب إجراء مفاوضات سالم ناجحة وإذا ما . ونسّ

أرادت الواليات املتحدة أن تكون وسيطًا نزهيًا يف هذه القضية, ينبغي أن يكون 
. I41H»البحث عن حلّ يلبّي متطلبات الطرفني واحتياجاهتام: واحدةغاية هلا 

ط  فعندما قامت أمريكا هبذا الدور نجحت, إذ نجح هنري كيسنجر يف التوسُّ
. يف فكّ االشتباك, وكذلك نجح كلّ من جيمي كارتر وجيمس بيكر يف السابق

ويشري أرون ديفيد ميلر إىل جهود الرئيس بيل كلينتون للتوسط يف اتفاق هنائي, 
ا, ما وكيف فقدت الواليات املتحدة النظرةَ إىل رضورة تأ ييد طريف الرصاع معً

جعلها تفقد استقالليتها ومرونتها املطلوبة يف صنع السالم, حتى إنه ال يمكن 

                                                            
 :انظُرملزيدٍ من التفاصيل,  )39(

Aaron David Miller, The Much Too Promised Land: America’s Elusive 
Search for Arab-Israeli Peace (New York: Bantam Books, 2008). 

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )40(
John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. 
Foreign Policy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007). 

ملزيدٍ من التفاصيل عن الدور الذي لعبه الفريق األمريكي للسالم يف الدفاع عن  )41(
 :إرسائيل وتبنّي مطالبها وكأنه حمامٍ عنها, انظُر

Aaron David Miller, "Israel's Lawyer", The Washington Post, May 23, 
2005. 
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هلا وضع مقرتح عىل الطاولة من دون استشارة اإلرسائيليني, وليس بمقدورها 
 .I42Hمقاومة رفضهم أليّ فقرة فيه

ثقيلَ الوطء, إذ لفظت عملية السالم أنفاسها األخرية  2000كان عام 
ا بعد أن حصد  فيه, وزاد من حدة اإلحباط أن سقف التوقعات كان مرتفعً
الفلسطينيون واإلرسائيليون عىل السواء مرارة احلنظل التي تسبّبت هبا ثالث 

ل كلٌّ تبادل طرفا الرصاع االهتامات ومحّ . سنوات عجاف من حكم نتنياهو
يف معرض حتليله لنتائج قمة كامب . منهام اآلخرَ مسؤوليةَ فشل املفاوضات

ه أنّ  دُّ رَ ديفيد, يرصّ رئيس الوزراء اإلرسائييل إهيود باراك عىل أن فشل القمة مَ
يارس عرفات مل يكن يف وسعه أن يصنع السالم مع إرسائيل وأنّه جلأ إىل العنف 

 ويستنتج. رسائييل غري املسبوق التفاق سالم هنائيبدالً من أنّ يردّ عىل العرض اإل
ب أن تتغري قبل  باراك بأنّه ال يمكن التعامل مع القيادة الفلسطينية التي يتوجّ

ا يف حمادثات أخر ويويص باراك بأنّه يتعنيّ سحق الفلسطينيني . امليضّ قُدمً
ا لفكر دً اجلدار « ةوإحلاق اهلزيمة هبم كرشط حلصول السالم, وهبذا يعود جمدّ

ا» احلديدي ويتهم باراك . التي ميّزت السلوك الصهيوين واإلرسائييل أيضً
خت  م يسعون إلقامة دولة عىل كلّ أرض فلسطني, وترسّ الفلسطينيني بأهنّ

 .I43Hمقولة باراك الرئيسة بأنّ تدمري إرسائيل هو اهلدف النهائي ليارس عرفات
مه أيّ رئيس وزراء آخر يف  صحيح أنّ   باراك قدم للفلسطينيني ما مل يقدّ

تاريخ إرسائيل, غري أن الثابت يف هذا املسار تارخييا أنّ إرسائيل مل تفاوض 
بحسن نية, وكانت تسعى خالل التفاوض إىل خلق وقائع جديدة عىل األرض, 

ي وهذا ما يشري إليه اليهود. هبدف خفض سقف مطالب العرب بشكل عام
ا للرئيس كلينتون−األمريكي روبرت مايل  يف معرض  −الذي كان مساعدً

                                                            
 .نفسه املصدر )42(
ملزيدٍ من التفاصيل عن موقف رئيس الوزراء اإلرسائييل إهيود باراك إبان قمة كامب  )43(

 :ديفيد, ورأيه يف الرئيس يارس عرفات, انظُر
Benny Morris, "Camp David and After: An Exchange (1. An Interview 
with Ehud Barak)", The New York Review of Books, June 13, 2002. 
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فالفلسطينيون . I44Hحتليله كشاهد عيان عىل أسباب فشل قمة كامب ديفيد
ا عىل 1967أرادوا حال عىل أساس حدود عام  , وبقي يارس عرفات منفتحً

ا مقابلَ مرت,  وأالّ يؤثر فكرة تبادل األرايض رشطَ أن تكون نسبة التبادل مرتً
. ذلك عىل تواصلية األرايض الفلسطينية, وأالّ تضع فلسطينيني داخل إرسائيل

مل يقبل الفلسطينيون بأيّ عرض ال يمنحهم ذلك, من هنا رفضوا مقرتحات 
, وقامت عىل تبادل أراضٍ لكن 2002ديسمرب  23كلينتون التي طُرحت يف 

ا مثل ويقول روبرت مايل إن الفلسطين. ليس بنسب متساوية موا أفكارً يني قدّ
قبول مبدأ سيادة إرسائيل عىل حائط املبكى, واحلارة اليهودية يف املدينة العتيقة 
بالقدس, وكل األحياء اليهودية يف القدس العربية التي مل تكن حتت السيادة 

وأرصّ اجلانب الفلسطيني عىل أن تكون القدس . 1967اإلرسائيلية قبل حرب 
 .ئها العربية حتت السيادة الفلسطينيةالرشقية كاملة بأحيا

ومع هذه املرونة الفلسطينية, مل يوافق اإلرسائيليون عىل أيّ مقرتح, 
لَبِّ احتياجات الفلسطينيني  كوا بمقرتحات إهيود باراك التي مل تُ ومتسّ

يأخذ الكثريون عىل اجلانب الفلسطيني أنه مل يقدم خطة بديلة ملَِا . ومطالبهم
تفوا برفض ما يُطرح عليهم, وهذا خطأ ساعد باراك يف عرضَ باراك, واك

مه, إذ بدأ يفقد التأييد يف الكنيست,  النهاية يف اإلفالت حتى بالعرض الذي قدّ
وهكذا, . ومل يكن حيظى بتحالف سالم يمكنه قبول ما طرحه باراك نفسه

واحلقّ أنّ فشل قمة كامب ديفيد كشف عن . استمر الرصاع وتصاعدت وتريته
ة الساحقة بني املجتمعَني الفلسطيني واإلرسائييل, وعاد الرصاع إىل املربع اهلو

ا فاقَ املجاز  .األول من جديد, وبدا غروبُ شمسِ حلّ الدولتني واقعً
وعىل املنوال نفسه, كانت إرسائيل تتعامل مع سوريا بلغة التسويف 

وقت  والتضليل, وهبذا أضاعت فرصة ذهبية للتوصل إىل سالم مع سوريا يف
                                                            

 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )44(
Robert Malley and Hussein Agha, Camp David and After: An Exchange 
(2. A Reply to Ehud Barak), The New York Review of Books, June 13, 
2002. 
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بدا فيه الرئيس السوري حافظ األسد مستعدا لطيّ صفحة الرصاع وتدشني 
ا وهنا يشري مارتن إنديك, الذي كان سفريً . مرحلة جديدة عنواهنا السالم

ويف . للواليات املتحدة يف إرسائيل, إىل دور األخرية يف تعطيل مسرية السالم
, إذ يقول إن إسحق رابني كتاب له, ألقى إنديك باللوم عىل الطرف اإلرسائييل

مل يكن جادا يف التوصل إىل اتفاق مع سوريا, ومل يكن جادا يف الوديعة يف شهر 
, وأنه استخدمها فقط يف سياق اللعب عىل املسارات, 1993أغسطس 

د إهيود باراك . للحصول عىل اتفاق أفضل مع يارس عرفات كام يشري إىل تردُّ
 .I45Hهناية فرتة بيل كلينتون ودوره يف تقويض فرصة الحت مع

يف اخلتام, يمكن القول إنّ قمة كامب ديفيد كانت عالمة فارقة يف 
نت مرحلةً  املسرية السلمية, فعالوة عىل كشفها للهوة الكبرية بني الطرفني, دشّ

ا فإرسائيل كانت قوية جدا . جديدة يف الوعي الفلسطيني واإلرسائييل معً
م ما يلزم لدفع الفلسطينيني إىل إهناء الرصاع,  لدرجة ال يمكن هلا فيها أن تقدّ

ا جدا بحيث ال يمكن له القبول بأقلّ  ويف املقابل كان الطرف الفلسطيني ضعيفً
كام كشفت القمة عن . من حدود الرابع من يونيو مع تعديالت طفيفة ومتبادلة

هائي مل تكن سو اتفاقية مرحلية وأنّ قضايا احلل الن» أوسلو« حقيقة أنّ 
أصعب بكثري وحتتاج إىل قيادة إرسائيلية تتجاوز القيود الداخلية, وهو أمرٌ مل 

 .يتوفر آنذاك ومن الواضح أنه غري متوفر اآلن
 

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )45(

Martin Indyk, Innocent Abroad: An Intimate Account of American 
Peace Diplomacy in the Middle East (New York: Simon & Schuster, 
2014). 
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ة بني ما حتتاجه إرسائيل وبني  مع بداية األلفية الثالثة, بدا الفتًا تفاقُم اهلوّ
فام حتتاجه هو االنفصال عن الفلسطينيني بشكلٍ يضمن هلا اإلبقاء . ما تريده

ع قدر عىل حلمها الصهيوينّ املتمثل بدولةٍ لليهود, لكن ما تريده هو  التوسُّ
ر ذلك سيناريو احللّ الذي يضمن  اإلمكان يف األرايض الفلسطينية, حتى لو دمّ

وكأن نقيض الصهيونية خيرج من صلب تعنُّت اليمني اإلرسائييل . هلا ذلك
فبعد االنزياح الكبري يف مركز السياسة . احلاكم الرافض لفكرة اقتسام فلسطني
ين األخرييَن, ربام مل يستبطن قادة إرسائيل ما  اإلرسائيلية نحو اليمني يف العقدَ

ا عندما قبِلَ فكرة التقسيم مرتني األوىل يف عام : فهمه ديفيد بن غوريون مبكرً
, فال يمكن السيطرة عىل كلّ األرض وحتقيق 1947, والثانية يف عام 1937

بوعيٍ أو من − هلذا السبب, تستمر إرسائيل . حلم دولة لليهود يف الوقت نفسه
بخلق دينامية حلّ الدولة الواحدة, األمر الذي سيكون له  −وعي دون

 .تداعيات كبرية عىل جممل احللم الصهيوين
من جانب آخر, ير الفلسطينيون, ومعهم العرب, أنّ إقامة دولة 
فلسطينية مستقلّة وعاصمتها القدس, ما هو إالّ انتصار لزحفٍ طويل بدأته 

ت الضمري العاملي الذي استيقظ انتفاضةُ احلجارة, تلك االنتفاضة  التي هزّ
فجأة عىل واقعٍ أليم, يبحث فيه الفلسطينيون عن اخلروج من نري االحتالل 

لكنّ املفارقة تكمن يف أنّ قبول . الكولونيايل إىل فضاء احلرية وتقرير املصري
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الفلسطينيني بتقسيم فلسطني تزامنَ مع انفتاح شهية اإلرسائيليني عىل مزيدٍ من 
ع من خالل خلق وقائع جديدة عىل األرض, واالستمرار يف ديمقراطية الت وسُّ

منغلقة عىل هويتها اليهودية, فال هي تتخىلّ عن سيطرهتا عىل األرايض املحتلة, 
 .وال هي تقبل بحلّ الدولة الواحدة التي يتساو فيها كلّ املواطنني

ا صهيوني  لت هاجسً ا حتى فالسيطرة عىل فلسطني, كلّ فلسطني, شكّ
, وظهر ذلك جليا يف أدبيات احلركة 1948قبل إقامة الدولة يف عام 

الصهيونية, سواء يف بياناهتا أو يف مؤلفات أبرز املفكرين الصهاينة وعىل رأسهم 
ع املشارب . هريتزل وجابوتنسكي فعىل الرغم من التباينات السياسية وتنوُّ

ا » احلقّ اليهودي« تاما بينهم حول األيديولوجية للصهاينة, إالّ أن هناك تطابقً
يف فلسطني, مع األخذ يف احلسبان أنّ ثمة اختالفات حول ما ينبغي أن يكون 

وكام أشري يف الفصول السابقة, مل . يف فلسطني» احلق« عليه احلدُّ الفيزيائي هلذا
تكن إرسائيل منذ نشأهتا يف عام نكبة فلسطني, عىل اقتناع بحدود اهلدنة, ذلك 

ع, وعندما احتدم التوتر مع العرب  أهنا كانت تبحث دائامً عن فرصة للتوسُّ
بيل حرب يونيو  , اعتقد اجلانب اإلرسائييل أنه ينبغي عدم تفويت 1967قُ

ت عليها بالنواجذ  .فرصة التوسع, تلك الفرصة التي عضّ
ا عن الزهو الذي شعر به قادة إرسائيل بعد اهلزيمة التي   , بعيدً لكنْ

ع اإلرسائييل املتمثل حلّت باجلي وش العربية يف نكسة يونيو, طرح التوسُّ
باحتالل كلّ فلسطني معضلةً من نوع آخر, فكيف يمكن التعامل مع 
ي  الفلسطينيني الذين مكثوا يف فلسطني بعد استكامل احتالهلا? ذلك هو التحدّ

ا عاما يشرتك به  الرئيس أمام احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة, إذ إن هناك إطارً
الصهاينة من أقىص يسارهم إىل أقىص يمينهم يرتبط بإقامة دولة ديمقراطية 

وكي يتسنّى هلم االلتزام هبذا اإلطار, برزت اقرتاحات كثرية . وهيودية
, واالنفصال عنهم )الرتانسفري(تراوحت بني طرد الفلسطينيني إىل رشق النهر 

امن خالل منحهم حكامً ذاتيا أو دولة برشوط  دة وبمساحة ضيقة أيضً . مشدَّ
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خرج ألزمةٍ  ومع بداية األلفية الثالثة, طُرح موضوع حلّ الدولتني إرسائيليا كمَ
إرسائيلية أكثر من كونه تلبيةً حلاجةٍ فلسطينية, بمعنى آخر, برز صوت 
هم يف  ا بحقّ إرسائييل ينادي بالسامح للفلسطينيني بإقامة دولة هلم, ليس إيامنً

م يف فلسطني بقدر ما هو رغبةٌ إرسائيلية يف التخلص من العبء تقرير مصريهي
لكن التطورات . السكاين, وذلك للحفاظ عىل اإلطار العام سالف الذكر

الداخلية يف إرسائيل ودينامية القوة فيها حالت دون تشكيل ائتالف سالم 
إىل فاملجتمع اإلرسائييل انزاح . يساعدها عىل اختاذ قرار االنفصال وتنفيذه

التي مثّلت يف (اليمني يف العقدين األخريين, ومل تتمكن القو السياسية 
من الوصول إىل احلكم أو املشاركة الفاعلة ) السابق قوة دفع للتوصل إىل سالم

فغلبت يف إرسائيل الديناميةُ الداخلية التي متنع من تبلور . يف صناعة القرار
والنتيجة أن احلكومات املتعاقبة  .غالبية سياسية هيودية تقبل بحل الدولتني

ن قو . أصبحت متثل مصالح االحتالل واالستيطان معا كل هذا, مكّ
رَ  ا متعذّ االستيطان من خلق حقائق عىل األرض جتعل من حلّ الدولتني أمرً

ل املستوطنون كتلة ديمغرافية حرجة حتول دون قيام أيّ . التحقيق فاليوم, يشكّ
من دون أن  −ناهيك عن القدس الرشقية− لغربية حكومة بالتخيلّ عن الضفة ا

 .تقع يف مواجهة صعبة من املستوطنني
ضَ هبا االستيطانُ : يبحث هذا الفصل عدداً من امللفات الكيفية التي قوّ

وهو ما يستوجب العودة إىل جذور الفكرة االستيطانية (فرصَ حلّ الدولتني 
ستوطنني; وسبب فشل , وكيفية تعامل القو السياسية مع امل)وأهدافها

اجلهود الرامية لتحقيق حلّ الدولتني الذي من شأنه أن حيقق جلميع األطراف 
مصاحلها املركزية; والطريقة التي ساهم هبا فشلُ حلّ الدولتني يف رفع حدة 
. املعضلة الديمغرافية اإلرسائيلية, والتصورات اإلرسائيلية ملعاجلة هذه املعضلة

 األسباب التي أدّت إىل اندالع انتفاضة األقىص ثم ينتقل الفصل للبحث يف
هل ما زال حلّ الدولتني : والعودة إىل املربع األول, قبل أن جييب عىل السؤالَني

 ممكنًا? وإن مل يكن كذلك, فام هي سيناريوهاتُ املستقبل?
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 رغم أنّ احلركة الصهيونية حركةٌ استيطانية منذ نشأهتا, إالّ أن االستيطان
ألغراض هذا الفصل, يشري إىل عملية توطني هيود إرسائيليني يف األرايض التي 

تارخييا, تعاملت احلكومات اإلرسائيلية مع . 1967احتلّتها إرسائيل يف حرب 
مت هلا كل وسائل احلامية  املستوطنات وكأهنا جزءٌ من دولة إرسائيل, فقدّ

تعاقبة بإنشاء البنية التحتية وعىل نحوٍ الفت, سامهت احلكومات امل. والتمويل
بطت املستوطنات بشبكة طرق كثيفة تصلُ التجمعات السكانية  لالستيطان, فرُ

واحلقّ أن املرشوع . بعضها ببعض وبإرسائيل, ناهيك عن الربط الكهربائي
ا, حتى بعد إطالق عملية السالم يف عام  , 1991االستيطاين مل يتوقف أبدً

 .I1Hاالستيطاين ازدهر بعد توقيع اتفاقيات أوسلووتُظهر األرقام أن املرشوع 
وإذا كان حلّ الدولتني هو ما يضمن إلرسائيل احلفاظ عىل هيوديتها 

 االستيطان يف الضفة الغربية والقدس هو جتسيدٌ حيّ للمعولوديمقراطيتها, فإن 
. الذي هيدم فرص حتقيق ذلك احلل الذي يضمن هيودية الدولة وديمقراطيتها

ناهيك عن أنّ االستيطان نفسه ما هو إالّ قمة جبل املتاعب الذي أرهق 
ل عامل إحباط هلم واحلال أنّ إقامة املستوطنات والتشبُّث . الفلسطينيني وشكّ

وكام . عىل فلسطني هبا كان وما زال التكتيكَ الصهيوين الكالسيكي للسيطرة
يبني الباحث غريشون شافري يف معرض تفسريه للظاهرة االستيطانية, فإنّ 
 االحتالل حاول منذ البداية الفصلَ بني األرض والسكان الفلسطينيني, والتعامل

 .I2Hمع األرض الفلسطينية بوصفها مساحة متاحة للتوسيع واالستيطان

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل, انظُر )1(

Einat Wilf, "The Fatal Flaw That Doomed the Oslo Accords," The 
Atlantic, September 14, 2018. 

 :لالطالع عىل املزيد, انظُر )2(
Gershon Shafir, A Half Century of Occupation: Israel, Palestine, and 
the World's Most Intractable Conflict (Berkeley: University of 
California Press, 2017). 
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حتالل اإلرسائييل لألرايض سعت اجلامعات االستيطانية منذ بداية اال
, إىل فرض سيطرهتا عىل مساحات شاسعة من 1967الفلسطينية يف عام 

األرض املحتلة بدعم مبارش من احلكومات املتعاقبة, وذلك بالرغم من 
اختالف التوجهات الفكرية والسياسية هلذه احلكومات, من اليسار العاميل 

م مبدأ األمن والديمغرافيا إىل ال م هنج الذي قدّ يمني األيديولوجي الذي قدّ
وهبذا املعنى, فإنّ االستيطان ما هو إالّ تعبري عن سياسة . I3Hالضم والسيطرة

دركِة بأنّ هذا املرشوع يف هناية املطاف سيعيق قدرة الفلسطينيني عىل ممارسة  مُ
وهبذا املعنى, . حقهم يف تقرير املصري وسيمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

إن املستوطنات مل تأتِ عبثًا, بل جاءت يف سياق سياسة األمر الواقع برصف ف
ها غري رشعية فالقانون الدويل اإلنساين . النظر عن القانون الدويل الذي يعدّ

واملواثيق الدولية ذات العالقة وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية 
أيّ (ولة االحتالل , حرمت د1949األشخاص املدنيني يف وقت احلرب لعام 

من نقل جزء من سكاهنا املدنيني إىل األرايض املحتلة, ) دولة احتالل يف العامل
هبذا املعنى, فإنّ إقامةَ املستوطنات يف . I4Hما يعني أنّ نقل املستوطنني غريُ قانوين

ا ألحكام القانون اإلنساين  ا صارخً األرايض الفلسطينية املحتلّة متثّل انتهاكً
لتي حتظر عىل دولة االحتالل نقل مواطنني من مناطقها إىل املنطقة الدويل ا

املحتلّة وإجراء تغيريات ذات طابع دائم فيها, إالّ إذا أُجريت تلك التغيريات 
ان املحلّيني ة بمعناها الضيّق أو خلدمة السكّ وتاليًا عدد . الحتياجات عسكريّ

 :وجه التحديد من قرارات جملس األمن التي تتناول هذه النقطة عىل

                                                            
 :للمزيد عن جذور االستيطان اإلرسائييل, انظُر )3(

William Wilson Harris, Taking Roots: Israeli settlement in the West 
Bank, the Golan and Gaza-Sinai, 1967-1980 (New York: Research 
Studies Press, 1980). 

» كنتونات?« الغربية إىلكيف يتم حتويل الضفة : جغرافيا االستيطانأمحد األطرش,  )4(
 ).2014مدار, املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية, : رام اهللا(
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  أكد أنّ االستيطان ونقل السكان  1979لسنة ) 446(القرار رقم
 .اإلرسائيليني لألرايض الفلسطينية غري رشعي

  يقيض بوقف االستيطان حتى يف  1979لسنة ) 452(القرار رقم
 .القدس, وبعدم االعرتاف بضمّ القدس

  دعا إىل تفكيك املستوطنات 1980لسنة ) 465(القرار رقم. 
  1980لسنة ) 478(القرار رقم. 

كام صدرت عن اجلمعية العامة لألمم األمم املتحدة قرارات كثرية 
 :هاأدانت االستيطان اإلرسائييل, ومن أمه

  1977لسنة ) 2851(القرار رقم. 
  1987لسنة ) 42/160(القرار رقم. 
  1989لسنة ) 44/48(القرار رقم. 
  1990لسنة ) 45/74(القرار رقم. 
 1991لسنة ) 46/47(م القرار رق. 
  1991لسنة ) 46(القرار رقم. 

ا للقانون الدويل, بل إهنم ال يؤمنون  لكن املستوطنني ال يقيمون وزنً
وهنا, ال يمكن . حتى بالقانون اإلرسائييل إنْ تعارضَ مع أهدافهم التوسعية

التقليل من تأثري املستوطنني يف القرارات احلكومية بشأن االستيطان, ال سيام 
هم باحلضورِ املكثّف لشخصيات حمسوبة عىل احلركة  ز مركزُ بعد أن تَعزّ

. I5Hالصهيونية الدينية املتطرفة يف مواقع رفيعة يف أجهزة الدولة بشكل عام
ا يف دعم املرشوع االستيطاين يف  ا كبريً واحلقّ أنّ هذه الشخصيات لعبت دورً

 .األرايض املحتلة
                                                            

الصهيونية الدينية : من الواقعية الدينية إىل املسيانية, آيف سغي ودوف شفارتس )5(
 ).2017دار الكرمل, : القدس( وحرب األيام الستة
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عر املتدينون باالستقواء بعد حر , فقبل ذلك كانت 1967ب يونيو شَ
شخصية اليهودي الصهيوين املتدين هامشية وتابعة حلزب العمل احلاكم, وكان 
هدفها الوحيد احلفاظ عىل املصالح الدينية واالقتصادية العينية ألبناء هذه 
 املجموعة, وهذا الوضع قلّل من التأثري السيايس للمتدينني وحالَ دون مسامهتهم

وكان حزب املفدال . يف إرسائيل» جدول األعامل العام« مىيف تشكيل ما يس
ا لكن حرب يونيو فعلت فعلها, إذ . هو ممثلهم يف الكنيست واحلكومة معً

تغريت احلركة الصهيونية الدينية بصورة جوهرية بعد نشوء جيل جديد خمتلف 
ا عام سبقه من أجيال, هلذا مل تعد احلركة ذيالً أليّ قو حزبية, بل  أصبحت متامً

فاحلرب, هبذا املعنى, بلورت الوعي . مركزية وذات تأثري سيايس ملحوظ
الصهيوين, وأحدثت التحرر الفجائي والفوري ملجموعة كبرية من أبناء هذه 
الرشحية, ال سيام بعدما ظهرت الفجوة بني اجليلني يف حزب املفدال بشكل حادّ 

ا, األمر الذي بمعنى آخر, أوجدت احلرب وعيًا مسيانيا و. ووحيش متحمسً
أضفى رشعية من نوعٍ ما لسلطةٍ روحانية وسياسية متمثلة بشخصية احلاخام 

فبعد احلرب حتول هذا احلاخام إىل مفرس لألحداث بعدما . املتشدد تسفي كوك
خضعت حركةُ غوش إيمونيم االستيطانية لسلطته وأصبحت تستمد سلطتها 

 .تهالدينية والالهوتية من تعليامته وترصحيا
, أقيمت أكثر من 2017وحتى هناية عام  1967ويف الفرتة بني عام 

ويفيد تقرير ملنظمة . I6Hمستوطنة يف خمتلف أنحاء الضفة الغربية وحدها 200
مستوطنة اعرتفت هبا وزارة الداخلية  131بتسيلم اإلرسائيلية أنّ هناك 
قيمت من أُ ) بؤر استيطانية(مستوطنات  110اإلرسائيلية كبلدات, وحوايل 

دون مصادقة حكومية رسمية, عالوة عىل عدد من اجليوب االستيطانية يف 
كام أنّ . حيا استيطانيا 11ويف القدس الرشقية أقيم . مدينة اخلليل الفلسطينية

                                                            
مركز املعلومات (تقارير بتسيلم ملزيدٍ من التفاصيل عن االستيطان, انظُر يف  )6(

 ):نسان يف األرايض املحتلةاإلرسائييل حلقوق اإل
https://www.btselem.org/settlements 
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 4مستوطنة إرسائيلية يف قطاع غزة, جر تفكيكها باإلضافة إىل  16هناك 
تطبيق خطة االنفصال األحادية مستوطنات يف شامل الضفة الغربية يف سياق 

ذهتا حكومة أرئيل شارون يف عام  ويقيم يف هذه املستوطنات . 2005التي نفّ
ا يقطنون يف مستوطنات الضفة  413ألف مستوطن, منهم  620قرابة  ألفً

ألف مستوطن يف أرايض الضفة الغربية  209الغربية باستثناء القدس, وحوايل 
ت إىل مسطح بلدية ال مَّ  .I7Hقدسالتي ضُ

املفارقة أنّ حزب العمل هو أولُ مَن وضع األسس العملية لبناء 
مستوطنات بالضفة الغربية بغرض االحتفاظ هبا حتى يف سياق التوصل إىل 
سالم مع العرب, وكانت خطة ألون هي الدليل العميل الذي سارت عليه 

صة إلقامة املستوطنات, بخا 1977حكومات حزب العمل املتعاقبة حتى عام 
ت اخلطة عىل االحتفاظ هبا لدواعٍ أمنية ففي . يف منطقة غور األردن التي نصّ

زمن حكومتي ليفي أشكول وغولدا مائري أقيمت تسع مستوطنات يف غور 
) 1977−1974(األردن وغوش عتصيون, كام عملت حكومة رابني األوىل 

ثلون يم 2٫876مستوطنات أخر, وارتفع عدد املستوطنني إىل  9عىل إقامة 
ويف غوش عتصيون وغور األردن . من جمموع السكان بالضفة الغربية% 0.3

مستوطنات, كام أقيمت مستوطنات يف منطقة القدس الكرب  6أقيمت 
ز االستيطان يف مدينة القدس يف هذه . ومستوطنة يف منطقة الضفة الغربية وتَركّ

ونفي يعقوب, وتل الفرتة, بإقامة احلي اليهودي, ومستوطنات التلة الفرنسية, 
 .بيوت الرشقية, وجيلو, وراموت ورمات أشكول, ومعلوت دفنا

تسارعت وترية إقامة املستوطنات يف عهد حكومة الليكود األوىل 
, فقد كان رئيس الوزراء مناحيم بيغن ووزير زراعته أرئيل )1981− 1977(

سباب شارون من أشدّ املتحمسني إلقامة مستوطنات يف قلب الضفة الغربية أل
أيديولوجية والعتبارات اسرتاتيجية من أجل إعاقة أيّ عملية سالم يمكن أن 

مستوطنة  35ففي تلك الفرتة فقط, أقيمت . تفيض إىل تسليم أراضٍ لألردن
                                                            

 .املصدر نفسه )7(
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 مستوطنًا, كام أقيمت للمرة األوىل 13٫234جديدة, وارتفع عدد املستوطنني إىل 
, أقام الليكود 1986و 1981 ويف الفرتة ما بني عامي. مستوطنة يف قطاع غزة

من مستوطن, وأقيم أكثر  28٫400مستوطنة, وارتفع عدد املستوطنني إىل  43
 وخالل. نصف هذه املستوطنات يف مناطق مكتظة بالسكان يف رام اهللا ونابلس

املستوطنني إىل مستوطنة جديدة وارتفع عدد  24أقيمت  1988−1986الفرتة 
االنتخابات  وحتى خسارة الليكود 1988بني ويف الفرتة ما . مستوطن 69٫500

 107إىل  مستوطنة جديدة, وارتفع عدد املستوطنني 12, أقيمت 1992يف عام 
الذي شهد اهنيار عملية السالم, بلغ  2000ومع هناية عام . آالف مستوطن

 .ألف مستوطن 200عدد املستوطنني يف الضفة الغربية أكثر من 
اإلرسائيلية منذ بدء االحتالل اإلرسائييل عىل دأبت مجيع احلكومات 

إنشاء شبكة من الطرق االلتفافية, وهي طرق حتيط باملدن الفلسطينية وتفرض 
ل الفلسطينيني وحركتهم وقدرهتم عىل البناء ا عىل حرية تنقُّ وبلغت هذه . قيودً

املامرسات ذروهتا خالل عملية السالم, وذلك لفرض واقع جديد من شأنه 
وبعد اندالع  .قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياةإعاقة 

ت إرسائيل عن أنياهبا ومل ) انتفاضة األقىص(االنتفاضة الفلسطينية الثانية  كرشّ
. تعد تأبه بآثار االستيطان عىل فرص حلّ الدولتني وعىل حياة الفلسطينيني

األمر الذي وضع  لذلك, ارتفعت وترية املرشوع االستيطاين بشكل مكثف,
الفلسطينيني يف قفص, فال هم قادرون عىل التحرك بحرية يف أرضهم, وال هم 

وترصفت إرسائيل يف السنوات األخرية كام لو أنّ . قادرون عىل التمدد العمراين
ا  .حل الدولتني تالشى متامً

ا كلّ التحذيرات من أنّ استمرار االستيطان يتناىف مع روح  دِ نفعً ْ ومل جتُ
ية السالم, فإرسائيل واصلت تنفيذ هذه السياسة من دون هوادة, األمر عمل

الذي أد إىل نفاد صرب الفلسطينيني, ال سيام أن اجلانب اإلرسائييل ال يدفع 
ا متزايدة من . ثمنًا هلذه السياسية واحلقّ أنّ هذه السياسة هي ما أقنع أعدادً

لّ ما تقوم به فعالً هو الفلسطينيني بأنّ إرسائيل تتحدث عن السالم لكن ج
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وأمام هذه . تغيري األمر الواقع, ما يعني التأثري يف شكل احلل النهائي ومضمونه
 .الوضع البائس جلأ الفلسطينيون إىل انتفاضة األقىص

Ùæù]<Äe†¹]<±c<ìçÃÖ]æ<î’Îù]<í•^ËjÞ]< <

لت  لة االستيطان يف الدوران, شكّ يف سياق موازٍ الستمرار عجَ
ل سياسات إرسائ ر بعد أن حتوّ يل سببًا إلحباط الفلسطينيني كان ال بد أن يتفجّ

ر إىل رساب ويف هذا السياق, جاءت قمة كامب ديفيد يف شهر . احللمُ بالتحرُّ
طريق حلّ الدولتني املنشود مفروشة أنّ لتعلن عىل املأل  2000يوليو 

بنيامني نتنياهو فام إن تنفّس الفلسطينيون الصعداء النتهاء فرتة . بالصعاب
ا أنه  يل إهيود باراك, الذي هلّل العامل لقدومه اعتقادً األوىل حتى جاءهم العامّ

ا دً ة جمدَّ لكنّ الرتحيب الشديد بباراك كان يف . I8Hسيعيد عملية السالم إىل السكّ
غري حملّه, إذ رسعان ما أظهر رئيس الوزراء اجلديد أنه غري قادر أو غري راغب 

وجتلّت . تزامات إرسائيل املنصوص عليها يف اتفاقيتَي أوسلويف اإليفاء بال
اخليبة بأبشع صورها عندما رفض باراك تنفيذ االنسحابات املنصوص عليها يف 
االتفاقات السابقة وأرصّ عىل انعقاد قمة كامب ديفيد التي حرضها يارس 
 عرفات والرئيس األمريكي بيل كلينتون, وكان باراك يرغب يف حلّ الرصاع

غري أن العرض . مرة واحدة ولألبد عن طريق التوصل إىل اتفاق دائم
لَبِّ احلد األدنى من املطالب املرشوعة  اإلرسائييل للحلّ النهائي مل يُ

 .I9Hللفلسطينيني, األمر الذي أدّ إىل اهنيار املحادثات
                                                            

هلّل الرئيس األمريكي بيل كلينتون لقدوم إهيود باراك, وعدّ ذلك أفضلَ أمل  )8(
. الستئناف عملية السالم بعد أن عمل نتنياهو عىل تقويضها خالل فرتة رئاسته األوىل

 :لالطالع عىل املزيد, انظُر
http://edition.cnn.com/US/9905/17/us.israel.reax/index.html 

ا عىل  )9( الالفت أن روبرت مايل, مستشار الرئيس األمريكي بيل كلينتون, كان شاهدً
للمزيد . مفاوضات كامب ديفيد, لكنه يقدم وجهة نظر خمتلفة عن النسخة اإلرسائيلية

 :عن هذه النقطة, انظُر
Robert Malley and Hussein Agha, "Camp David: The Tragedy of 
Errors," The New York Review of Books, August 9, 2001. 
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الالفت أن باراك كان قد رفض إجراء أيّ لقاء منفرد مع عرفات أثناء 
واستند العرض اإلرسائييل إىل خريطة تنصّ عىل ضمّ . ة كامب ديفيدانعقاد قم
من الضفة الغربية لكن من دون تعويضٍ للفلسطينيني, وهذا % 12إرسائيل 

 عىل العكس مما قام به إسحق رابني مع األردن, إذ جر تبادل األرايض بمعدل
يني أنّ أقىص ويف النهاية أخرب الوفدُ األمريكي الفلسطين .»واحد مقابل واحد«

مه باراك هو ضمّ  من األرايض الفلسطينية مقابل % 9يشء يمكن أن يقدّ
ا . فقط% 1تعويض  وهذا يعني أنّ العرض اإلرسائييل مل يكن سخيا وال مشجعً

ويف هذا الصدد يقول رون بونداك إنّ النسخة التي قدمها . كام ادّعى باراك
ما هو إالّ % 5وتعويض % 95املتحدثون باسم إرسائيل بأثر رجعي عن ضم 

 .I10Hإعادة كتابة التاريخ
ا  بعد اهنيار املحادثات, شنّ رئيس الوزراء اإلرسائييل إهيود باراك هجومً
ا عىل يارس عرفات لرفضه اإلمالءات اإلرسائيلية, وقال يف مقابلة مع بني  الذعً

 قيما يفيد بأنّه كشف الوجه احلقي» بوكس فنيويورك ريفيو أو«موريس نرشهتا 
وانقسم املراقبون بعد ذلك بني فريق يلقي باللوم عىل عرفات . I11Hلعرفات

قدت  ل إرسائيل والواليات املتحدة مسؤولية إفشال القمة التي عُ وآخر حيمّ
ا مل يكن مستعدا هلا ولوضع األمور يف نصاهبا, يمكن . عىل الرغم من أنّ أحدً

صفحة الرصاع, وهنا ير  القول إنّ العرض اإلرسائييل مل يكن كافيًا لطيّ 
ا للرئيس بيل كلينتون وكان أحد املشاركني  روبرت مايل, الذي عمل مستشارً
م ما وصفه الكثريون يف واشنطن بأنّه  يف قمة كامب ديفيد أن باراك مل يقدّ

وير مايل يف  .»أفضل صفقة يمكن احلصول عليها لكن عرفات أضاعها«
                                                            

تها, انظُر )10(  :لتقييم متوازن عن أسباب فشل عملية السالم برمّ
Ron Pundak, "From Oslo to Taba: What Went Wrong?" Survival, 
Vol. 43, No. 3 (2001), p.40. 

راء رئيس احلكومة اإلرسائييل إهيود باراك بشأن ما حصل يف قمة كامب آللمزيد عن  )11(
 :انظُر ديفيد,

Benny Morris, "Camp David and After: An Exchange (1. An Interview 
with Ehud Barak)," The New York Review of Books, June 13, 2002. 
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لة كتبها مع األكاديمي  الفلسطيني حسني آغا أنّ القسم األكرب من مقالة مطوّ
 , ض جديّ اللوم يقع عىل عاتق باراك وكلينتون, فلم يقدم باراك أيّ عرّ

 .I12H»إذا شئنا الدقة; مل يكن هناك أيّ عرض إرسائييل« :وبكلامت روبرت مايل
تالحقت األحداث بعد قمة كامب ديفيد, وجاءت زيارة أرئيل شارون 

احة املسجد األقىص بعد شهرين من اهنيار حمادثات زعيم حزب الليكود إىل ب
ا إرسائيليا ختلّله إطالق الرشطة )2000سبتمرب  28(القمة  , لتمثل استفزازً

ني فلسطينيني رشقوا شارون باحلجارة  ويف ظل احلصار املفروض. النار عىل حمتجّ
دون عىل الفلسطينيني واليأس الذي خيّم عىل حياهتم واستمرار االستيطان من 

توقف, انطلقت انتفاضة مسلّحة ردا عىل مماطلة إرسائيل وتالعبها باالتفاقيات 
فرئيس الوزراء اإلرسائييل إهيود باراك, الذي انتظره . وعدم التزامها بتنفيذها

ذ  ب من استحقاقات أوسلو, ومل ينفّ الفلسطينيون والعامل لعلّه يصنع الفرق, هترّ
من ذلك طالب بلقاء قمة بالتنسيق مع  االنسحاب الثالث الكبري, وبدالً 

كلينتون وذلك لالنتقال إىل حمادثات التسوية الدائمة, وهناك اكتشف عرفات 
أنّ املفاوضات التي أرادها باراك ال تعدو كوهنا إمالءات ال تستجيب للحد 

 −مقابل إهناء الرصاع−األدنى من مطالب الفلسطينيني, وكأن املقصودَ أن تقام 
ه ة ال تتمتع إالّ بمظاهر االستقالل لكنها ستبقى ولألبد حتت املظلة دولةٌ مشوّ

فجاءت . اإلرسائيلية ومن دون سيادة عىل القدس الرشقية واملسجد األقىص
 .االنتفاضة هبذا املعنى ردا شعبيا عىل أحابيل إهيود باراك

ا مفصليا من أجل التحرر من نري االحتالل  مثّلت انتفاضة األقىص حدثً
وحاول باراك منذ البداية توظيف القوة . إقامة الدولة الفلسطينية املستقلّةو

ا, وكان هدفه دفع  املفرطة ملنع انتفاضة سلمية كانت ستحرج اإلرسائيليني كثريً
ا  ر القمع وكي جيربهم عىل املفاوضات وفقً الفلسطينيني عىل محل السالح ليربّ

ك الطرفَ الفلسطيني مسؤولية ويف محلة دعائية منظّمة, محّل بارا. لرشوطه
                                                            

 :لالطالع عىل املزيد, انظُر )12(
Robert Malley and Hussein Agha, op. cit. 
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ا للعنف م خطّطوا مسبقً ا, يأيت . اهنيار حمادثات كامب ديفيد واهتمهم بأهنّ طبعً
هذا االهتام يف سياق اقتناع باراك بمقولة االسرتاتيجي التارخيي كارل فون 

كالوزفيتش بأنّ احلرب هي استمرارٌ للسياسة بوسائل أخرI13H. 
اإلرسائييل حول مقوالت باراك, وبدت وكان الفتًا التفاف املجتمع  

ا هلذا التصور فإنّ الطرف الفلسطيني هو املعتدي  الصورة أحادية اجلانب, فوفقً
ل العنف عىل التفاوض, بينام إرسائيل هي الطرف املعتد عليه . I14Hالذي يفضّ

ر للوعود  ومل يدرك اإلرسائيليون بشكل عام أنّ الفلسطينيني ملّوا املامطلة والتنكُّ
 وبدالً من ذلك, حتدثوا عن رفض عرفات لتنازالت. واالتفاقيات املكتوبة

كان باراك قد قدمها خالل قمة كامب ديفيد, لكنهم يف الوقت نفسه » مؤملة«
مها اجلانب الفلسطيني, فالتنازل األكرب كان  جتاهلوا التنازالت املؤملة التي قدّ

يعني عمليا التنازل عن ما  ,»أوسلو« قد حدث عندما وافق الفلسطينيون عىل
ويف السياق نفسه, قدم اليمني اإلرسائييل, بخاصة . من فلسطني التارخيية% 78

ا غوغائيا هو   كي يتم إخضاع الفلسطينيني» دَع اجليش ينترص«املستوطنون, شعارً
فاليمني اإلرسائييل كان يؤمن برضورة وجود اسرتاتيجية للنرص . بشكل كامل

بدالً من اسرتاتيجية االحتواء, ومل يتعاطف اإلرسائيليون مع حجم التضحيات 
اهلائلة التي قدمها الفلسطينيون واخلسائر البرشية الكبرية التي تكبدوها, 

ون« فالفلسطينيون بالنسبة هلم  . ما جيري هلم» يستحقّ
وعىل نحو الفت, أعادت االنتفاضة الروح حلزب الليكود, الذي ما إن 

بقيادة شارون حتى بدأ بتقديم حربه ضد  2001عاد إىل السلطة يف عام 
الفلسطينيني يف سياق احلرب الكونية ضد اإلرهاب مستفيدين من أحداث 

ا من وما من شك أنّ اليمني اإلرسائييل استفاد كثريً . احلادي عرش من سبتمرب
ا للواليات املتحدة, إذ كان بوش يشاطر شارون  قدوم جورج دبليو بوش رئيسً

                                                            
شتاء ( 1, عدد قضايا إرسائيلية» إرسائيل وانتفاضة األقىص,« أمنون كابليوك, )13(

 .9, ص)2001
 .99املصدر نفسه, ص )14(
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, 2002يناير  3وتَفاقمَ الوضع بعد . الرؤيةَ السلبية بشأن القيادة الفلسطينية
م » كارين إيه« عندما ألقت إرسائيل القبض عىل سفينة لة باألسلحة, واهتُّ املحمّ
بوش إىل رفض التعامل معه والطلب  يارس عرفات بأنّه يقف خلفها, ما دفع

ا أنّ  ,»اإلرهاب« من الفلسطينيني انتخاب قيادة غري متورطة بام أسامه مؤكدً
ا مقبوالً  اإلدارة األمريكية, وهبذا أصبحت الواليات  لدعرفات مل يعد رشيكً

ا من املشكلة بدالً من كوهنا وسيطًا نزهيًا ل . I15Hاملتحدة جزءً ورسعان ما حتوّ
وتقاسمَ مع رابني جائزة نوبل  I16H»سالم الشجعان« لذي ابتدع شعارالرجل ا

للسالم, إىل شخص ليس بذي صلة, فاجلانبان األمريكي واإلرسائييل رفضا 
 .2004التعامل معه حتى وفاته يف شهر نوفمرب 

, أقدمت 2000سبتمرب  30وبعد اندالع االنتفاضة بيوم واحد, أي يف 
طفل فلسطيني يف احلادية عرشة من عمره وهو القوات اإلرسائيلية عىل قتل 

حيتمي إىل جوار أبيه بربميل إسمنتي يف غزة, ووثّق مصور فرنيس هذا املشهد 
الفظيع الذي جر تداوله عامليا, وأصبح ذلك الطفل الذي يدعى حممد الدرة 
ت املظاهرات مدنَ الضفة الغربية وقطاع غزة,  ا النتفاضة األقىص, فعمّ رمزً

 .I17Hاملواجهات التي تكبّد فيها الطرفان خسائر برشية كبرية واحتدمت

                                                            
التدخل يف ورفض » رفع اليد« يف البداية, اتّبع الرئيس جورج دبليو بوش سياسة )15(

. عملية السالم, إالّ أنه انقلب عىل هذا املوقف بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب
 :حول هذه النقطة, انظُر

Husam Mohamad, "President George W. Bush's Legacy on the Israeli-
Palestinian "Peace Process," Journal of International and Area Studies, 
Vol. 22, No. 1 (June 2015), pp.79-92. 

سالم « كان الرئيس يارس عرفات يُكثر من تكرار عبارة كان قد صاغها وهي )16(
لإلشارة إىل الرشاكة التي كانت قائمة بينه وبني إسحق رابني, وكان دائامً ما » الشجعان

يطالب اجلانب اإلرسائييل بالتحيلّ بشجاعة رابني للتوصل إىل سالم هنائي مع 
 .سطينينيالفل

 :عداد, انظُرلالطالع عىل مزيدٍ من التفاصيل حول هذه األ )17(
https://www.btselem.org/press_releases/20100927 (Accessed on January 12, 2021). 
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مل تفلح اجلهود التي بذهلا الرئيس كلينتون يف األيام األخرية من فرتة 
رئاسته الثانية يف إعادة األمور إىل نصاهبا, وأخفقت مقرتحاته يف كرس 

كام أنّ . االنتفاضة وغابت لغةُ العقل, بخاصة بعد أن استعرت I18Hاجلمود
املحاوالت األخرية يف حمادثات طابا فشلت يف وضع عملية السالم يف مسارها 
الصحيح عىل الرغم من إحراز بعض التقدم, فالوفد اإلرسائييل مل يكن يمتلك 
ا, إذ مل يكن إهيود باراك يمتلك ائتالف سالم منذ البداية وبدا  غطاءً للميضّ قُدمً

كام أن اجلانب اإلرسائييل برئاسة . ا أنه عىل وشك أن خيرس االنتخاباتواضحً 
وزير اخلارجية شلومو بن عامي رفض االقرتاح الفلسطيني بتوثيق التقدم 
الذي حصل يف طابا, وبالتايل مل تُفْضِ هذه املفاوضات إىل نتيجة متوافَق عليها 

 .وموثّقة من الطرفني
االنتفاضة وحتى انتهاء فرتة حكم الرئيس شهدت الفرتة التي تلت 

األمريكي جورج دبليو بوش حماوالت خجولة للتوصل إىل سالم, لكن الفشل 
ومل تنفع حماولة العرب وضع معادلة جديدة حلل الرصاع متثّلت . كان مصريها

مارس  28التي تبنّتها القمة العربية يف بريوت يف  I19Hيف مبادرة السالم العربية
                                                            

الرئيس بعد قرار إرسائيل األحادي بتعليق املفاوضات مع الفلسطينيني, حاول  )18(
− إعادة دعم املفاوضات الفلسطينيةاألمريكي كلينتون قبل انتهاء واليته بأيام 

اإلرسائيلية عن طريق وضع سلسلة من املقرتحات التي سيتم ضمنها تقريرُ مسألة 
خالل اجتامع يف البيت األبيض حرضه  وقد أمىل هذه املقرتحاتِ . احلقوق الفلسطينية

ممثلون فلسطينيون وإرسائيليون, لكنها كانت أقل بكثري من املقرتحات القانونية 
الدولية إلهناء إرسائيل احتالهلا لألرايض الفلسطينية واالعرتاف بحقوق الالجئني 

 :لالطالع عىل تفاصيل مقرتحات كلينتون, انظُر .الفلسطينيني
https://www.usip.org/sites/default/files/Peace%20Puzzle/10_Clinton%2
0Parameters.pdf (Accessed on January 6, 2020). 

ت املبادرة عىل )19( سياساهتا, وأن جتنح للسلم إرسائيل إعادة النظر يف الطلب من  نصّ
ت عىل مطالبة إرسائيل بـ. معلنةً أن السالم العادل هو خيارها االسرتاتيجي  :كام نصّ

 =       االنسحاب الكامل من األرايض العربية املحتلة, بام يف ذلك اجلوالن السوري . أ
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ا عربيا يفيد بأنّ االنسحاب اإلرسائييل إىل وشكّ . 2002 لت هذه املبادرة اتفاقً
 رشطٌ للتطبيع, ومنحت املبادرةُ إرسائيلَ حقَّ رفض أيّ حلّ  1967حدود يونيو 

ومع ذلك, رفضت إرسائيل املبادرة, . ملشكلة الالجئني ال يتامشى مع مصاحلها
قوات اجليش اإلرسائييل ويف اليوم التايل لإلعالن عن هذه املبادرة أعادت 
رف إرسائيليا بعملية  .I20H»السور الواقي« احتالل مدن الضفة الغربية فيام عُ

                                                                                                                                
. ب. انواألرايض التي ما تزال حمتلة يف جنوب لبن 1967وحتى خط الرابع من يونيو   =

تَّفق عليه وفقاً لقرار اجلمعية  التوصل إىل حلّ عادل ملشكلة الالجئني الفلسطينيني, يُ
قبول قيام دولة فلسطينية مستقلّة ذات سيادة . ج). 194(العامة لألمم املتحدة رقم 

يف الضفة الغربية وقطاع  1967عىل األرايض الفلسطينية املحتلة منذ الرابع من يونيو 
اعتبار . أ: وعندئذ تقوم الدول العربية بام ييل. اصمتها القدس الرشقيةغزة وتكون ع
, والدخول يف اتفاقية سالم بني الدول العربية −النزاع العريب اإلرسائييل منتهياً

إنشاء عالقات طبيعية مع إرسائيل . ب. وإرسائيل مع حتقيق األمن جلميع دول املنطقة
 .يف إطار هذا السالم الشامل

ت   ضامن رفض كل أشكال التوطني الفلسطيني الذي يتناىف : املبادرة عىل كام نصّ
والوضع اخلاص يف البلدان العربية املضيفة; ودعوة حكومة إرسائيل واإلرسائيليني 
ن الدول  مجيعاً إىل قبول هذه املبادرة محايةً لفرص السالم وحقناً للدماء, بام يمكّ

إىل جنب ويوفر لألجيال القادمة مستقبالً  العربية وإرسائيل من العيش يف سالم جنباً 
 .آمناً يسوده الرخاء واالستقرار

ودعا جملس جامعة الدول العربية املجتمعَ الدويل بكل دوله ومنظامته إىل دعم هذه   
ا من الدول األعضاء املعنية  املبادرة, وطلب من رئاسته تشكيل جلنة خاصة تضم عددً

لالزمة هبذه املبادرة, والعمل عىل تأكيد دعمها عىل واألمني العام إلجراء االتصاالت ا
املستويات كافة, ويف مقدمتها األمم املتحدة وجملس األمن والواليات املتحدة 

 .واالحتاد الرويس والدول اإلسالمية واالحتاد األورويب
بعد يوم واحد من قرار اجلامعة العربية يف قمة » السور الواقي« شنّت إرسائيل عملية )20(

ريوت بتبني خطة السالم العربية, وقامت بموجب هذه العملية بإعادة احتالل مدن ب
وتذرعت احلكومة اإلرسائيلية بعملية فدائية استهدفت فندق بارك . الضفة الغربية

ويف هذه العملية . بمدينة نتانيا التي تقع بالغرب من مدينة طولكرم الفلسطينية
تحتية الفلسطينية وعملت عىل تدمريها استهدفت القوات اإلرسائيلية البنى ال

مت . واستباحة املدن الفلسطينية ا عىل مبادرة السالم العربية التي قدّ فكانت ردا بليغً
 .إلرسائيل فرصة السالم مقابل االنسحاب
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مل يكن  ,»دَع اجليش ينترص« وأمام رضبات االنتفاضة, وفشل شعار
أمام احلكومة اإلرسائيلية بقيادة شارون إالّ اإلعالن عن مبدأ جديد يف السياسة 

أي االنسحاب من قطاع غزة بشكل أحادي : ديةاإلرسائيلية يستند إىل األحا
وبالفعل, نفّذت إرسائيل االنسحاب يف . ومن دون التفاهم مع الفلسطينيني

دت من قبضتها عىل األرايض الفلسطينية يف 2005عام  , لكنها يف املقابل شدّ
 الضفة الغربية والقدس الرشقية وانتهت من بناء جدارٍ عازل أطلقت عليه اسم

 . I21H»منياجلدار األ«
يْدَ عليهم, فحتى  ويف عهد الرئيس بوش, شعر اإلرسائيليون أنْ ال قَ

التي وضعتها إدارة بوش لتنفيذ خطة حلّ الدولتني مل تنجح, » خريطة الطريق«
لغياب اآللية الالزمة لتنفيذها وألن الواليات املتحدة تبنّت مواقف إرسائيل 

يا مع املطالب الفلسطي لت حماولةٌ جرت يف . نيةورفضت التعامل جدّ وشكّ
الفرصةَ األخرية أمام الرئيس بوش لرتك بصمة يف حلّ  2007أنابوليس يف عام 

الرصاع, إالّ أهنا كانت خطوة صغرية ومتأخرة جدا, ال سيام أنّ الواليات 
املتحدة سامهت يف إحداث انقسام كبري يف الفلسطينيني بني غزة التي حكمتها 

 .غربية التي بقيت حتت السلطة الفلسطينيةحركة محاس والضفة ال
األملَ لد بعض  2008أعاد انتخابُ الرئيس باراك أوباما يف عام 

ه جورج دبليو بوش رئاسة  املراقبني بعد ثامين سنواتٍ عجاف توىلّ فيها سلَفُ
                                                            

, بدأت حكومة االحتالل يف عهد رئيس الوزراء اإلرسائييل أرئيل 2002يونيو  23 يف )21(
 العازل يف األرايض املحتلة, لتحقيق عدد من األهداف االسرتاتيجيةشارون, بناء اجلدار 
يمثّل اجلدار أحدَ جتليات السياسات اإلرسائيلية االحتاللية  من وراء بنائه; إذ

الساعية للسيطرة عىل أكرب مساحة من األرض وتطهريها من الوجود  التوسعية
الذريعة األمنية وحماولتها ولتربير تشييد هذا اجلدار, وظّفت إرسائيل  .الفلسطيني

القضاء عىل العمليات االستشهادية واهلجامت املتنوعة من فصائل املقاومة 
ا, بينها حوايل  770ويبلغ طول اجلدار يف الضفة الغربية املحتلة  .الفلسطينية كيلومرتً

ا يف اجلزء املحيط 142 أما ارتفاع  ,»غالف القدس« بالقدس, واملسمى  كيلومرتً
 .ل إىل ثامنية أمتاراجلدار فيص
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ا . الواليات املتحدة وانترشت يف حينه حتليالت تفيد بأنّ أوباما سيكون خمتلفً
ن سبقوه, و أن إدارته تر يف السياسة اإلرسائيلية عبئًا عىل املصالح عمّ

وجاء خطاب أوباما يف جامعة . األمريكية, هلذا ستامرس الضغط املطلوب
ليقنع الكثريين يف املنطقة العربية بأنّ هذا الرئيس  2009يونيو  4القاهرة يف 

لسيناتور وما إن توىلّ أوباما الرئاسة حتى عنيّ ا. خمتلف عن اآلخرين بالفعل
ا خاصا للمفاوضات بني  اخلبريَ يف شؤون فضّ النزاعات جورج ميتشل مبعوثً

ا, ظهرت . الفلسطينيني واإلرسائيليني ا بارعً واملعروف أن ميتشل كان مفاوضً
مهاراته عندما نجح يف فضّ الرصاع بني الربوتستانت املوالني لربيطانيا 

, )1998− 1996(يف شامل أيرلندا والكاثوليك املوالني للجمهورية األيرلندية 
 .»اجلمعة العظيمة« أو» اتفاق بلفاست«وتكللت جهوده بـ

ية يف جوالت املحادثات التي أجراها بني اإلرسائيليني  أظهر ميتشل جدّ
ع إدارةَ أوباما عىل وضع برنامج للحلّ عىل أن تتّخذ  والفلسطينيني, وشجّ

, وطلب من السلطة الفلسطينية مواقف متوازنة كي تكون وسيطًا نزهيًا  االً وفعّ
التنسيق األمني مع إرسائيل ومنع عمليات املقاومة, وطالب إرسائيل يف الوقت 
نفسه بوقف االستيطان, لكن إرسائيل مل تقبل بذلك, واستمرت يف النشاط 
دت توجيه إهانة إىل  زّ حتى إلدارة أوباما, بل إهنا تعمّ االستيطاين عىل نحوٍ مستفِ

لرئيس يف حينه جو بايدن عندما أعلنت أثناء زيارته إليها يف شهر مارس نائب ا
. وحدة سكنية 1٫600عن خطط استيطانية يف القدس الرشقية لبناء  2010

م جورج ميتشل استقالته بعد فشله يف محل إرسائيل عىل االلتزام بوقف  وقدّ
ملزمة االستيطان وإخفاقه يف إقناع الرئيس أوباما عىل اختاذ إجراءات 

ح بأنّه بالغَ يف تقدير قدرته عىل . إلرسائيل والالفت أن أوباما نفسه كان قد رصّ
 .إقناع اإلرسائيليني بتقديم ما يلزم من تنازالت إلنجاح عملية السالم

ويمكن القول إنّ جتنُّبَ اإلدارات األمريكية ممارسةَ الضغط الكايف عىل 
ا حلّ الرصاع بعد اندالع انتفاضة إرسائيل هو القاسم املشرتك يف كل حماوالهت

ويف هذا السياق, جاءت حماولة الرئيس دونالد ترامب عندما أعلن . األقىص
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عن خطة صفقة القرن التي مل يقبل هبا الفلسطينيون ألهنا تعني عمليا تصفية 
قد يوم . قضيتهم فبعد ترقُّب وطول انتظار, كشف ترامب يف مؤمتر صحايف عُ

ر رئيس وزراء إرسائيل بنيامني نتنياهو عن خطّته التي بحضو 2020يناير  28
 رسائيلإرسائيلية عىل معظم الضفة الغربية التي احتلّتها تضمن استمرار السيطرة اإل

 , وضمّ الكتل االستيطانية الضخمة يف الضفة الغربية إىل دولة إرسائيل,1967عام 
 ذا املوقف األمريكيوهب. رسائيليةوبقاء مدينة القدس موحدة وحتت السيادة اإل

ع وحيرم الفلسطينيني من حقهم, فإنّ  الذي يدعم الضمَّ اإلرسائييل والتوسُّ
وسبق ذلك قيام . I22Hاإلدارة األمريكية تساهم يف إدامة الرصاع بدالً من حلّه

إدارة ترامب بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل مدينة القدس, ما يعني 
دة إلرسائيل, ويف ذلك أنّ الواليات املتحدة  تعرتف بالقدس عاصمةً موحّ

ح ضمن قضايا احللّ النهائي  .انحياز مسبق يف مسألةٍ كان من املفروض أن تُطرَ
 هل ما زال حلُّ الدولتني ممكنًا? فإرسائيل توسعت,: وهنا ينبغي التساؤل

افيا وبلغ االستيطان حدا ربام يمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلّة ومتواصلة جغر
ا . وعاصمتها القدس لذلك من املنطقي أن يطرح املراقبون سؤاالً متعلقً

بإمكانية حتقيق اتفاق سالم هنائي حيقق للجانب الفلسطيني احلد األدنى من 
 .مطالبهم وحقوقهم يف فلسطني

[^⁄ßÓº<°jÖæ‚Ö]<flØu<Ù]‡<^Ú<Øâ< <

, 2000تالحقت األحداث مذ فشلت قمة كامب ديفيد يف عام 
ت وترية النشاط االستيطاين, وأصبح اجلانبان اإلرسائييل والفلسطيني وارتفع

أبعد ما يكونان عن حتقيق املصاحلة التارخيية التي هلّل هلا الكثري من املراقبني, 

                                                            
 :للمزيد عن هذه الفكرة, انظُر )22(

Ian Black, "This ‘deal of the century’ for the Middle East will be just 
another bleak milestone," The Guardian, January 30, 2020, 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/30/donald-
trump-israel-palestinians-middle-east (Accessed on December 20, 
2020). 
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لكن ما يستدعي التساؤل هو إنْ كانت نافذة حلّ الدولتني قد أُغلقت بالفعل 
ض بعد أن عصفت رياح التغيري بالوضع القائم يف األ رايض املحتلة, ما قوّ

فام كان يُطرح يف هناية التسعينيات وبداية . فرص حلّ الدولتني باملعنى العميل
ا لتناقص املساحة املتاحة إلقامة دولة فلسطينية, ا نظرً  األلفية اجلديدة مل يعد متاحً

كام أن أقىص ما يمكن طرحه إرسائيليا يف هذه الظروف ال يمكن قبوله 
ْيل املستوطنات و. فلسطينيا يستند هذا الرأي إىل مقولةٍ تفيد بأنّ إرسائيل لن ختُ

, فيها  لت األرايض الفلسطينية املحتلة إىل قطعة من اجلبن السويرسيّ التي حوّ
 .الكثري من الثقوب والقليل من اجلبن

ق عىل أرض  ثمة عوامل عدة جتعل من فكرة حلّ الدولتني صعبة التحقُّ
استمرار وترية االستيطان اإلرسائييل, ووجود أكثر  ,الً أو: الواقع, من أبرزها

ألف مستوطن هيودي يف أرايض الضفة الغربية والقدس الرشقية,  700من 
» اإلرهاب« وتفاقُم الوضع بإقامة اجلدار العازل اإلرسائييل بذريعة مواجهة

ىل الفلسطيني, مع أن الواقع يشري إىل أن هذا اجلدار كان أداةً أخر للسيطرة ع
ها يف هناية املطاف ا . األرض التي تنوي إرسائيل ضمّ واالستيطان كام ذُكر سابقً

س يف الوقت  قلّلَ من املساحة املتاحة إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة, وكرّ
برصف النظر −نفسه االنطباعَ لد الفلسطينيني بأنّ احلكومات اإلرسائيلية 

ن يرأسها وال يمكن هلا تقديم ما يكفي من ختدم مصالح املستوطنني  −عمّ
 .التنازالت لتمكني الفلسطينيني من إقامة دولة هلم

, تغريت السياسة الداخلية يف كلّ من إرسائيل والسلطة الفلسطينية ثانيًا
فالرئيس عرفات الذي كان . بعد قمة كامب ديفيد واندالع انتفاضة األقىص
ا, واملجتمع الفلس طيني يعاين من انقسامٍ اعرت يمكن أن جيازف مل يعد موجودً

ه السيايس, بخاصة بني والسلطة الفلسطينية, وهو انقسام مل » محاس« جسمَ
الذي » محاس« فصعود. تنجح معه كل املحاوالت لتجسري اهلوة بني اجلانبني

وإحكام قبضتها عىل غزة يف عام  2006جاء يف أعقاب فوزها يف انتخابات 
ق فلسطيني  2007  غري مسبوق ورصاع عىل السلطة بنيأفىض إىل ختندُ
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ا, انتبهت إرسائيل هلذا االنقسام وقامت بتغذيته وإذكائه,. »فتح«و» محاس«  طبعً
ا الستمرار الوضع القائم ين . واستخدمته مربرً هنا جتدر اإلشارة إىل أنّ ثمة أثرَ

امتالكها قوة رفض أيّ اتفاقية بني السلطة وإرسائيل, : مها» محاس« لصعود
ويف ظل . ة سيطرهتا عىل الضفة الغربية يف حال انسحبت إرسائيل منهاوإمكاني

غياب الثقة باجلانب اإلرسائييل الذي مل يعد معنيا بالسالم, بدأ الفلسطينيون 
مون أنّ املستلزمات املطلوبة لقيام دولة هلم مل تعد قائمة, فالنظام السيايس  يتفهّ

 فقدَ اإلرسائيليون الثقة بالفلسطينيني,كام . منقسم بعدما تشظّت قواعده املجتمعية
 . I23Hوتراجعت الثقة بقدرة الفلسطينيني عىل الوفاء بالتزاماهتم

تَي النزاع خيبةُ أمل من إمكانية حتقيق حلّ الدولتني,ثالثًا  , ظهرت عىل ضفّ
فاملجتمع اإلرسائييل انزاح إىل اليمني بسبب اهلواجس األمنية, فلم يعد يؤيد 

, ومل ا حتتلّ أولوية عند الغالبية الكرب  هذا احللّ تعد مسألة حلّ الرصاع عمومً
ويف الوقت نفسه, استبطن الفلسطينيون أنّ مرشوع أوسلو . من اإلرسائيليني

ا بعد إخفاق قياداهتم يف إهناء االحتالل, وبدأ الكثري منهم  فشلَ فشالً ذريعً
ينيني عددٌ من وبرزَ يف أوساط الفلسط. يتحدثون عن بدائل حللّ الدولتني

 السياسيني واألكاديميني الذي أعربوا عن تفضيلهم حللّ الدولة الواحدة يف ظل
وينطلق أصحاب هذا الطرح من أنّ هناك إمكانية . انحسار مسار حلّ الدولتني

 .لدولة يتساو فيها اليهود والفلسطينيون عىل أساس املواطنة والديمقراطية
ا ع الدعم العريب, : رابعً ا, للقضية الفلسطينيةتراجُ  فلم تعد. والدويل أيضً

هذه القضية مركزيةً يف املنطقة العربية كام كانت قبل عقود, ذلك أن مصادر 
ا يف السياسة العربية, . التهديد تغريت ا متقدمً صحيح أن حلّ القضية تبوأ مركزً

لكن أولويات عدد من الدول شهدت إعادة ترتيب منذ احتالل العراق يف عام 
وعىل نحوٍ . , إذ أصبحت إيران وأذرعها يف املنطقة هي مصدر التهديد2003

لت إرسائيل من دولة هتدد االستقرار اإلقليمي باحتالهلا للفلسطينيني  الفت, حتوّ
رافق ذلك انتقالٌ يف مركز . إىل حليفٍ لعدد من الدول الوازنة يف املنطقة العربية

                                                            
 :عىل املزيد, انظُرلالطالع  )23(

Giora Eiland, op. cit., p. 3. 
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 .ج التي أظهرت بدورها تقاربًا مع إرسائيلالثقل يف السياسة العربية إىل منطقة اخللي
ل ثالثة عوامل ت يف هذا السياق قواعد العداء والصداقة نتيجةً لتدخُّ : وتغريّ

االنقسام بني مَن يريد التطبيع ومَن ال يريد ذلك, وتفيش الطائفية, واخلالف 
 .I24Hبني مَن يريد إحداث التغيري السيايس ومَن يريد احلفاظ عىل الوضع القائم

ا الدور السلبي الذي لعبته الواليات املتحدة, وانتقاهلا إىل موقع : خامسً
ل مهمةَ اليمني اإلرسائييل احلاكم يف االستمرار  الوسيط غري النزيه, األمر الذي سهّ
يف خلق الوقائع عىل األرض, وأصابَ القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني 

جون مريشايمر يف كتاهبام عن لويب يعزو الربوفيسور ستيفن والت و. باإلحباط
, املحركَ احلقيقي يف املساندة األمريكية غري املرشوطة إلرسائيل I25Hإرسائيل

باملال والسالح والتأييد السيايس يف جملس األمن, إىل التأثري والنفوذ واسع 
وهناك مَن يعيد التحالف األمريكي اإلرسائييل إىل  .النطاق للّويب اإلرسائييل

التصورات التي تفيد بأنّ إرسائيل ذخرٌ اسرتاتيجيّ للواليات املتحدة وأنّ 
بطبيعة احلال, كان يف وسع . العامل الثقايف املشرتك جيعل هذا التحالف قويا

اء عملية السالم, بدالً من القيام بدور  واشنطن أن تتبنّى سياسة مستقلّة إزَ
ةً تارخييةً لتشجيع الطرفني املحامي عن مصالح إرسائيل مهدرةً بذلك فُرص

وكان يف وسعها استخدام نفوذِها عىل مد العقود الثالثة . للتوصل إىل تسوية
األخرية للحيلولة دون استمرار إرسائيل يف سياسة بناء املستوطنات, التي 
عارضها كلّ الرؤساء األمريكيني ابتداء من الرئيس جونسون, والتي كانت 

ا يف شيوع حال  .ة من اإلحباط يف أوساط الفلسطينينيسببًا رئيسً
                                                            

 :للمزيد عن هذه النقطة, انظُر )24(
Raffaella A. Del Sarto, Helle Malmvig and Eduard Soler i Lecha, 
MENARA Final Report, Interregnum: The Regional Order in the 
Middle East and North Africa after 2011 (February 2019), 
file:///C:/Users/ha15347/Downloads/Attachment_0%20(1).pdf 
(Accessed on November 19, 2020). 

 :للمزيد عن هذه النقطة عىل وجه التحديد, انظُر )25(
John Mearsheimer and Stephen Walt, The Israel Lobby and U.S. 
Foreign Policy (New York, NY: Farrar, Strauss and Giroux, 2007). 
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مقابل هذه احلجج, هناك أصوات تفيد بأنّ حلّ الدولتني ما زال ممكنًا 
ا ألن البدائل األخر كلّها سيئة وهناك مَن يشري إىل مفاوضات رئيس . نظرً

السلطة الفلسطينية حممود عباس ورئيس احلكومة اإلرسائييل إهيود أوملرت, إذ 
من جتسري اهلوة يف املواقف بشأن امللفات  2009عام  اقرتب الطرفان يف

املختلفة, ومن بينها احلدود والقدس, لكنّ االهتامات التي طالت أوملرت 
ة َ الوضع ومل . أهنت هذه املحاولة اجلادّ وعندما حلّ نتنياهو مكان أوملرت تغريّ

بة حلّ وهذا يدلّل عىل أن العودة إىل مقار. تعد إرسائيل مهتمة هبذا املوضوع
الدولتني ممكنة إذا ما حدث تغريُّ يف القيادة اإلرسائيلية, أو عندما تدرك أن احللّ 

وإذا كان االستيطان هو العائق األكرب, جيادل بعضهم بأنّه من . من صاحلها
املمكن إخالء املستوطنات, إذ أثبت أرئيل شارون مرتني أنه يمكن تفكيك 

ا للدفاع فقد . املستوطنات وإخالء املستوطنني قام شارون نفسه بوصفه وزيرً
ا  ا التفاق السالم مع مرص, وقام أيضً بإخالء مستوطنة ياميت من سيناء طبقً

ا من املستوطنات  .بانسحابٍ أحاديّ اجلانب من غزة أخىل بموجبه عددً
°jÖæ‚Ö]<flØu<Øñ]‚e< <

ا للمراقبني أنّ فكرة حلّ الدولتني تواجه حتديات غري مسبوقة,  بات واضحً
ا كبرية إزاء فا لتطورات امليدانية, بخاصة النشاطات االستيطانية, تثري شكوكً

كام . I26Hمستقبل جوهر حلّ الدولتني, املتمثل يف إقامة دولة فلسطينية مستقلّة
أنّ ثالثة عقود بالتامم والكامل عىل بدء عملية مدريد مل تُفلح يف احلدّ من هذا 

ف ا دولة هيودية وأصدرت  الوضع السلبي, فال إرسائيل التي تُعرّ نفسها بأهنّ
ة للسالم, وال اجلانب الفلسطيني قادر عىل  قانون الدولة القومية اجلديد مستعدّ

هذا ال يعني أنّ املشكلة . مللمة جراح اخلالفات الداخلية التي عصفت به
ا كل عام, وما زال  ا جديدً ستنتهي, فام زال اجلانب اإلرسائييل خيلق واقعً

ا عن توحيد الصفوف يف وقتٍ يزداد فيه التقارب الشعب الفلسطي ني بعيدً
                                                            

 :ب شمس حلّ الدولتني, انظُرلالطالع عىل فكرة غرو )26(
Nathan Brown, Sunset for the Two-State Solution? Policy Outlook 
(Washington D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 2008). 
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املادّي بني املجتمعني الفلسطيني واإلرسائييل بينام مها يف الوقع يتباعدان 
ا من األشخاص . اقتصاديا وسياسيا واجتامعيا ا كبريً وهناك ما يشري إىل أن عددً

ل إىل حلّ  الدولتني بام يلبّي  عىل طريفَ الرصاع يدركون أنه قد يستحيل التوصُّ
ح السؤال حول . احلد األدنى من احتياجات الفلسطينيني وإرسائيل وهنا يُطرَ

 .السيناريوهات البديلة هلذا احللّ 
وفيه يستمر  ,»سيناريو االنجراف« السيناريو األول يمكن تسميته

الوضع القائم الذي يتّسم بحكم ذايت حمدود, يرافقه إحكام إرسائيل قبضتها 
الوضع القائم مريح . ملسائل األمنية مع االستمرار يف التوسع االستيطاينعىل ا

ل مسؤوليات جتاه  سياسيا إلرسائيل, ذلك أن احلكومات اإلرسائيلية ال تتحمّ
عالوة عىل . األرايض الفلسطينية يف الوقت الذي تتوسع فيه وحتافظ عىل أمنها

اراتٍ يف عملية سالم عادةً ذلك, ال تضطر احلكومات اإلرسائيلية إىل اختاذ قر
لَف سياسية باهظة داخل إرسائيل فتارخييا, مل يتمكن أيّ رئيس . ما يكون هلا كُ

حكومة إرسائيلية من تقديم تنازالت للفلسطينيني يف إطار اتفاق إالّ وانتهى 
لكن هذه السيناريو كارثيّ . سياسيا, بل إن إسحق رابني كان مصريه االغتيال

سطينيني الذين سيشاهدون بأمّ أعينهم تقلُّص املساحة اجلغرافية بالنسبة للفل
كام أن هذا السيناريو قد خيلط األوراق يف هناية املطاف يف حال . املتاحة هلم

ل إدارة األرايض املحتلة  . اهنيار السلطة الفلسطينية وإجبار إرسائيل عىل حتمُّ
 حه عدد من اإلرسائيلينيأما السيناريو الثاين, فهو احللّ اإلقليمي الذي طر

فانحسار حلّ الدولتني, واستمرار إرسائيل بتجاهل . غيورا إيالند عىل غرار
ل  هتم, كلّ ذلك سيحوّ مطالب الفلسطينيني, وتزايد تأثري املستوطنني وقوّ
املنطقة اجلغرافية من هنر األردن إىل البحر املتوسط إىل دولة واحدة فيها عدد 

ند إىل احتفاظ هلذا جاءت فكرة هذا احللّ التي تست. أكرب من الفلسطينيني
ا يف  ا بارزً إرسائيل بقدر كبري من األرايض الفلسطينية عىل أن يلعب األردن دورً

وتنطلق رؤية إيالند من فرضية أنّ الظروف مل تعد مواتية . الضفة الغربية
ا عليها  لتسويةٍ عىل أساس حلّ الدولتني, وعليه فإنّ أيّ حماولة سيكون حمكومً

 .ل ستكون مرتفعةبالفشل وأنّ تكلفة هذا الفش
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ويدلَّل إيالند عىل ذلك بعدد من األفكار, أُوالها أنّ األرايض الواقعة 
صغرية جدا بالنسبة لدولتني قابلتني بني هنر األردن والبحر األبيض املتوسط 

للحياة, والفكرة الثانية أنه ال يوجد حكومة إرسائيلية قادرة عىل إخالء 
نات تتمتع بأمهية تارخيية ودينية, ناهيك عن املستوطنات, ذلك أن هناك مستوط
أما الفكرة الثالثة فهي أن . مليار دوالر 30كلفة إخالء املستوطنات التي تبلغ 

من أرايض الضفة الغربية سيكون له عواقب أمنية % 97انسحاب إرسائيل من 
وتتصل . ال يمكن إلرسائيل التعايش معها, كام ال يمكنها الدفاع عن حدودها

ة الرابعة بقراءةٍ تفيد بأنّه ال يوجد رشيك فلسطيني يمكن الوثوق به, وأنّ الفكر
. كام حدث يف غزة» محاس« أيّ أرض تنسحب منها إرسائيل ستنتهي يف قبضة

وهناك فكرة خامسة تتعلق بمدينة القدس, فإرسائيل لن تقبل بالتخيلّ عن 
ا, . غري ذلك, والفلسطينيون لن يقبلوا ب)املسجد األقىص(احلرم الرشيف  وأخريً

, فال إرسائيل يمكن هلا أن تقبل بإعادة حتى جزء  يّ رِ فْ املوقف من الالجئني صِ
بسيط من الالجئني, والفلسطينيون لن يقبلوا بالتخيلّ عن هذا املطلب حتى لو 

موا تنازالت يف عدد مَن يمكنهم العودة لَ . قدّ ويستلزم احللّ اإلقليمي تبادُ
يتمحور حول دورٍ أردين يف الضفة الغربية أيضاً نه أراضٍ تشرتك به مرص, لك

من خالل كونفدرالية أو حتى فدرالية أردنية فلسطينية عىل حساب فكرة دولة 
 .فلسطينية مستقلّة بديالً حللّ الدولتني

ح سيناريو ثالث بني احلني واآلخر, يتمثل يف إقامة كونفدرالية  ويُطرَ
ا الطرح بأنّه ربام يكون السيناريو األمثل وجيادل مؤيدو هذ. فلسطينية إرسائيلية

ا من  ا متعذرً بعد أن بات التوصل إىل تسوية للرصاع عن طريق التفاوض أمرً
دون إحداث تغريات كبرية يف الديناميات الداخلية لطريف الرصاع ومن دون 

وير أصحاب هذا الرأي أنّ . معاجلة االختالل الفادح يف موازين القو بينهام
ا يف قضايا مشرتكة ال االحتاد  الكونفدرايل املقرتَح سيضم دولتني مستقلّتَني معً

فكلٌّ من الطرفني يسعى إىل احلصول . يمكن معاجلتها إالّ بالتعاون التام بينهام
عىل تنازالت ال يمكن للطرف اآلخر تقديمها, وعليه ستكون الكونفدرالية 

ل إدارة القدس, واألمن, قادرة عىل التعامل مع هذه القضايا بشكل مشرتك; مث
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لون أقلّية يف األرايض. وحرية التنقل جلميع الناس , املستوطنون الذين يشكّ  مثالً
ومشكلة . الفلسطينية سيبقون يف أماكنهم مع احتفاظهم باملواطنة اإلرسائيلية

. الالجئني يمكن حلّها من خالل استيعاهبم كموطنني يف الدولة الفلسطينية
د لكن هذه األفكار ال وهذا . تناسب إرسائيل, وعليه فإن هذا السيناريو مستبعَ

 .ما يقود إىل سيناريو آخر; هو حلّ الدولة الواحدة الديمقراطية
ويقيض هذا السيناريو بأن تضمّ إرسائيل أرايض الضفة الغربية وقطاع 
غزة من خالل منح مواطنة تامة لكل الفلسطينيني يف هذه األرايض, وتصبح 

فية من البحر املتوسط إىل هنر األردن دولة لكل مواطنيها, اليهود البقعة اجلغرا
وهذا يعني عمليا أن هذه الدولة ثنائية القومية . والفلسطينيني عىل حد سواء

ستلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية, ما يمنح الفلسطينيني يف هذه احلالة ممارسة 
القرار وعىل الفوز بأكرب عدد  حقوق املواطنة, وبالتايل التنافس عىل سلطة اختاذ

لكنّ هذا السيناريو يصطدم بشكل مبارش وفجّ مع  .ممكن من مقاعد الكنيست
مربر وجود احلركة الصهيونية املتمثل يف إقامة دولة لليهود وليس دولة ثنائية 
لت هذه القيمة الصهيونية العليا املربرَ لقبول احلركة الصهيونية  القومية, إذ شكّ

كام جاء يف توصيات جلنة بيل, ومرة أخر  1937م فلسطني يف عام فكرة اقتسا
 .عندما صدر قرار التقسيم 1947يف عام 

ها هنايةَ  يرفض الوسط اليهودي املهيمن يف إرسائيل هذه الفكرة ويعدّ
 لذلك سارعت إرسائيل إىل التأكيد عىل هويتها اليهودية عندما. احللم الصهيوين

ا أساسيا إشكاليا محل اسم 2018أقرّ الكنيست يف عام  الدولة : إرسائيل« قانونً
وتكشف قراءة رسيعة ألبرز بنود هذا القانون,  .»القومية للشعب اليهودي

عَ إرسائيل حول هويتها اليهودية املنغلقة عىل ذاهتا وتنص املادة األوىل . I27Hتقوقُ
أرض إرسائيل هي الوطن التارخيي للشعب اليهودي, وفيها قامت « منه عىل أن

                                                            
 :ملزيدٍ من التفاصيل عن هذا القانون وأبعاده, انظُر )27(

الوقائع : الدولة القومية للشعب اليهودي: قانون أساس إرسائيل, )حمرر(هنيدة غانم   
 ).2019مدار, : رام اهللا( واألبعاد
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 دولة إرسائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ليامرس فيها حقه الطبيعي, والثقايف,
هذا  .»والديني, والتارخيي, لتقرير املصري, وهو حق حرصي للشعب اليهودي

دة هي ع ومما . اصمة إرسائيلوتنص املادة الثالثة عىل أن القدس الكاملة واملوحَّ
ال شك فيه أنّ هذه املادة تنطوي عىل إلغاء احلق الفلسطيني يف القدس الرشقية 

ة قلم, تلغي إرسائيل أهمّ قضايا احلل النهائي وكان . املحتلة, وهكذا, وبجرّ
دّ هذه املادةُ  عُ الفتًا ما ورد يف املادة السابعة حول االستيطان اليهودي, إذ تَ

. اليهودي قيمةً قومية, ويتعني عىل الدولة تشجيعه ودعمه تطويرَ االستيطان
وهي بذلك تؤكد جوهرَ املرشوع الصهيوين منذ قدومه إىل فلسطني, واملتمثل 
يف ثنائية االستيطان وطرد السكان, فالعالقة بني إرسائيل كدولة وبني 

 .عىل االستيطان» مرشوعية« وهذا بدوره يضفي. املستوطنات عالقة تعاقدية
حلقّ أنّ إرسائيل وصلت إىل نقطة يف االنزياح لليمني ال يمكن معها وا

منع حتويلها من دولة ديمقراطية كام تريد أن يراها العامل إىل دولة ثنائية القومية 
حتالف اليمني واليمني (» املعسكر القومي« وما انفكّ . لكنها غري ديمقراطية

تحقيق اإلمجاع القومي يعمل من دون كلل ل) املتطرف احلاكم يف إرسائيل
فالدولة هنا هيودية يف جوهرها, وما  ,»القومية اليهودية« اإلرسائييل حول فكرة

احلديث عن الديمقراطية إالّ حديثٌ غري مبارش عن ديمقراطية لليهود فقط, 
ال يتمتعون باحلقوق نفسها, ما يعني  − وهم الغالبية هنا−ذلك أن غري اليهود 

 . I28H)أبرهتايد(إىل دولة فصل عنرصي  أن إرسائيل بصدد التحول
ا, يأيت سيناريو طرد الفلسطينيني من أرضهم  بوصفه ) الرتانسفري(وأخريً

حلامً لليمني الصهيوين املتطرف, الذي جيادل بأنّه باإلمكان إقامة وطن بديل 

                                                            
التناقض بني هيودية الدولة والديمقراطية مسألةٌ أثارها الكثري من الباحثني, للمزيد  )28(

 :عن هذا التناقض, انظُر
Joel Fishman, "The Jewish Nation-State Bill: Is There a Contradiction 
between Judaism and Democracy?"  Jewish Political Studies Review, 
Vol. 26, No. 1-2 (Spring 2014), pp.6-13. 
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وبناء عىل ذلك, تبقى مسألة هوية الدولة حارضة . I29Hللفلسطينيني يف األردن
ن الكيفية التي يمكن هبا إلرسائيل السيطرة عىل أكرب قدر ممكن عند احلديث ع

قت هذه املسألة. من األرض والبقاء دولةً ديمقراطية وهيودية يف الوقت نفسه  أرّ
ن الكثريون من استحالة حتقيق حلّ الدولتني, أي  قادةَ إرسائيل, ال سيام بعد أن تيقّ

 دوره يُلقي بالقنبلة الديمغرافيةاستحالة انفصال اليهود عن الفلسطينيني, وهذا ب
ا دً يؤكد أرنون سوفري يف كتابه عن املعضلة الديمغرافية, أن . إىل السطح جمدّ

ا ألنه هيدد نقاء  ا مقلقً . ة إرسائيلدولالزيادة السكانية الفلسطينية باتت أمرً
ا ل لون األغلبية يف البقعة اجلغرافيةفالفلسطينيون وفقً ما بني البحر  سوفري سيشكّ

ل اليهود أقلية مع هناية العقد الثاين من  املتوسط وهنر األردن, يف حني سيشكّ
وبناء عىل ذلك, هناك خياران أمام إرسائيل عليها . I30Hالقرن احلادي والعرشين

دولة واحدة حيكمها الفلسطينيون, أو دولة حتكم فيها األقليةُ : أن تقبل بأحدمها
اآلخر بالنسبة هذان اخلياران كالمها أسوأ من . فلسطينيةاليهوديةُ األغلبيةَ ال

املتطرف احللّ عىل شكل  هنا يقدم اليمني! ما العمل يف هذه احلالة?. لإلرسائيليني
واحلقّ أن األدبيات الصهيونية اإلرسائيلية . طرد الفلسطينيني إىل رشق األردن

م أرئ ا التي تتناول هذه املسألة كثرية, ويف وقتٍ سابق قدّ صً يل شارون ملخّ
ا للحل عندما أعلن خالل احلرب عىل لبنان يف عام  األردن هو « 1982مكثّفً

 .»من السكان هناك فلسطينيون% 60الدولة الفلسطينية, إذ إن 
بدوره, يرفض األردن فكرة الرتانسفري, ألهنا هتدد هوية الدولة األردنية 

ا املعنى تسعى إىل حلّ وهتدد أمنها الوطني بشكل غري مسبوق, فإرسائيل هبذ
مشكلتها الديمغرافية عىل حساب األردن وهويته, من دون األخذ بعني 

                                                            
 :لالطالع عىل املزيد, انظُر )29(

Elia Zureik, "Demography and Transfer: Israel's Road to Nowhere," 
Third World Quarterly, Vol. 24, No. 4 (August, 2003), pp.619-630. 

 :لالطالع عىل املزيد, انظُر )30(
Arnon Sofer, Israel: demography, 2000-2020: dangers and opportunities 
(University of Haifa, National Security Studies Center, 2001). 
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كام أن الفلسطينيني . I31Hاالعتبار دور اهلوية يف السياسة الداخلية األردنية
ك . يرفضون فكرة التهجري اجلامعي سواء أكان طوعيا أم قرسيا من هنا يتمسّ

غري أنّ . هم يف البقاء والثبات عىل أرضهمالفلسطينيون حتت االحتالل بحق
هناك ما يشري إىل أن فكرة الرتانسفري مركزيةٌ يف التفكري الصهيوين تارخييا 

 .I32Hكوسيلة حللّ املعضلة الديمغرافية بام يضمن اهليمنة اليهودية
¤]{³^{í< <

ا جوهريا بني احلديث عن السالم  كشف هذا الفصل أنّ هناك فرقً
الرغم من حديث مجيع األطراف عن رضورة التوصل إىل سالم  وصنعه, فعىل

دائم, إالّ أن ما جيري عىل األرض يقوّض فرص حتقيق السالم املستند إىل حلّ 
وما يسرتعي االنتباهَ انزياحُ املجتمع اإلرسائييل إىل اليمني وإرصاره . الدولتني

د اآلمال يف إجي اد حلّ للرصاع عىل توسيع النشاطات االستيطانية بشكل يبدّ
جة . يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلّة والواضح أنّ قضية السالم بالكاد مدرَ

عىل جدول األعامل يف إرسائيل اليوم, فهي ال حتتلّ سو درجة متدنّية عىل 
ا حتميل اإلرث املرتدّي سلّم أولويات احلكومات واألحزاب, و سيكون جمحفً

 .للفلسطينيني وحدهم
ة, فهناك يف مطلع العقد ا لثالث من األلفية الثالثة, ال تبدو الظروف مبرشّ

فعىل الصعيد اإلقليمي, . تطورات إقليمية وحملية سامهت يف حالة االستعصاء
غابت قوة الدفع العربية التي تنادي بحلّ الدولتني, فمصدر التهديد بالنسبة 

ذه الدول لدولٍ خليجية رئيسة أصبح يأيت من إيران, وهناك ما يشري إىل أن ه
ا للتصدي إليران يف قادم األيام أنّ مرص مل تعد  كام . باتت تر يف إرسائيل حليفً

فاحلاجة  ,»الربيع العريب« مشغولة بالقضية الفلسطينية بعد اندالع ثورات
                                                            

 :انظُر )31(
Laurie A. Brand,"Palestinians and Jordanians: A Crisis of Identity," 
Journal of Palestine Studies, Vol. 24, No. 4 (Summer, 1995), pp.46-61. 

 .619إيليا زريق, مصدر سابق, ص: للمزيد عن هذه الفكرة, انظُر )32(
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ي اإلسالم السيايس املتمثل باإلخوان املسلمني أصبحت معيارَ  للتصدي لتحدّ
من جانب آخر, تعاين سوريا من . حلاكمالتحالفات بالنسبة للنظام املرصي ا

ل إىل ساحة رصاع بني الواليات  الرصاع فيها وعليها, أما العراق الذي حتوّ
املتحدة وإيران فلم تعد القضية الفلسطينية تشغل نخبه السياسية بعد أن 

 ويرتتب عىل ذلك تراجع العداء للصهيونية,. استعرت الطائفية يف حياته السياسية
 .الفلسطينيني يعانون من انكشاف اسرتاتيجي غري مسبوقما يعني أن 

ل قاعدة العداء والصداقة يف املنطقة, األمر  لعلّ التطور األبرز هو تبدُّ
الذي أفىض إىل حالة من السيولة يف التحالفات, هنا عىل وجه التحديد يفقد 
ل الفلسطينيون الدعم العريب املطلوب, وتبدأ دول عربية بالتطبيع مع إرسائي

حتى قبْل قبول إرسائيل بمبدأ حلّ الدولتني املستند إىل االنسحاب حتى 
فجأة, تشعر إرسائيل أن بإمكاهنا بناء جسور للعبور . خطوط الرابع من يونيو

إىل مصاحلة تارخيية مع أنظمة عربية وازنة من دون أن تقدم أيّ تنازل 
رها للحقوق الفلسطينية ال يؤثر عىل  عالقاهتا مع الدول للفلسطينيني, فتنكُّ

مَ أيّ تنازل . العربية ا أهنا أقو بكثري من أنْ تقدّ وتشعر إرسائيل أيضً
للفلسطينيني, يف حني يشعر الفلسطينيون أهنم أضعف من أن يقبلوا أيّ حلّ ال 

 .يلبّي احلد األدنى من احتياجاهتم يف إقامة دولتهم املستقلّة
يف إرسائيل أنّ إرسائيل ال  بدوره, يشعر التيار الديني القومي احلاكم

رها  تدفع ثمنًا يف عالقاهتا مع املجتمع الدويل وال مع الدول العربية لقاء تنكُّ
ي للعمليات  للحقوق الفلسطينية, كام أنّ استهدافها للفلسطينيني بذريعة التصدّ

يلقى ترحيبًا يف الواليات املتحدة التي تر أنّ من حقّ إرسائيل » اإلرهابية«
يف كثريٍ من املناسبات يرصّ اجلانب الفلسطيني عىل أن صربه . عن نفسهاالدفاع 

عىل املامطالت اإلرسائيلية سينفد يف هناية املطاف, وبناء عىل ذلك قد تندلع 
فالفلسطينيون مل يستسلموا . مواجهات مسلّحة دموية يدفع ثمنها اجلانبان

جد هناك ما يشري إىل لليأس عىل مدار استمرار النكبة التي حلّت هبم, وال يو
 .لمون هذه املرة ملنطق قبول االحتاللسأهنم سيست
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ويف النهاية, يطالب الفلسطينيون فقط بمساحة صغرية من أرضهم, 
% 22(فهم ال يطالبون أكثر من مساحة الضفة الغربية والقدس الرشقية املحتلة 

ن قرابة , يف حني أهنم ختلّوا يف عملية أوسلو ع)من أرض فلسطني التارخيية
فهل تتمكن إرسائيل من إرغامهم عىل قبول أيّ سيناريو . من مساحتها% 78

وهل ستؤدي سياسة اإلكراه اإلرسائيلية املدعومة من . غري حلّ الدولتني
الواليات املتحدة إىل استقرارٍ يف املنطقة يف قادم األيام? لسانُ حال الفلسطينيني 

 ْ ر لكنه ال هيُ مَّ دَ م, وهم مؤمنون بحتميّة النرص يف املستقبليقول إنّ املرءَ قد يُ . زَ
يف املقابل, ترصّ إرسائيل عىل أن جوهر املشكلة اآلن يكمن يف رفض العرب 
هلا, يف حني أنّ الواقع يشري إىل أنّ إرسائيل هي مَن يرفض قبول األنظمة العربية 

ا ملعادلة  .»األرض مقابل السالم« هبا وفقً
 ةلية سالم أن تدوم وال يمكن للمصاحليف اخلتام, ال يمكن ألي عم

التارخيية بني الفلسطينيني واليهود أن تر النور ما دامت رمال السياسية 
اإلرسائيلية متحركة هبذا الشكل الذي يدفع تل أبيب إىل تبني مواقف متشددة, 

لفرض نفسها ورشوطها واعتامد » اجلدار احلديدي« فاعتامد إرسائيل عىل فكرة
إرسائيل عل استمرار التشظي السيايس للفلسطينيني والعرب مها رهانان فيهام 

وحتى من بني اإلرسائيليني هناك من . جمازفة تارخيية تنطوي عىل خماطر حقيقية
ير أن عملية السالم املثخنة بالطعنات والدماء هي أقل بكثري من كلفة التنكر 

تعنُّت اليمني اإلرسائييل احلاكم أما .  يف تقرير مصريهمحلق الفلسطينيني
 .الرافض لفكرة اقتسام فلسطني فهو نقيض الصهيونية الذي خيرج من صلبها
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يف مناظرة علنية مع سلامن رشدي يف أواخر الثامنينات من القرن 
 .»ضحايا الضحايا« عبارةَ املنرصم, أطلق إدوارد سعيد يف وصفه للفلسطينيني 

م الفلسطينيون من حقوقهم : وكانت فكرته تتمحور حول سؤال ْرَ ملاذا حيُ
املرشوعة بسبب جرائم ارتُكبت بحق اليهود يف أوروبا وال ذنب للفلسطينيني 
د? ينطلق إدوارد  هبا, وكيف يستقيم األمر وضحيةُ األمس تتحول إىل جالّ

ثوا باسم الفلسطينيني يف سعيد; وهو مفكر موسوعيّ من أفضل مَ  ن حتدّ
ا يف ادّعائها  الغرب, من فرضية أنّ خالفه مع احلركة الصهيونية يكمن أساسً
احلرصي بامتالك فلسطني, بمعنى أنه يعرتف ببعض مطالبها يف فلسطني, لكن 

ا له ال يمكن أن يكون حرصيا, وال يمكن له أن يطلق العنان » احلقّ « هذا وفقً
 . الفلسطينيني من أرضهم إلرسائيل لتجريد

, لكن تلك السنة عىل وجه 1948بدأت نكبة فلسطني قبل عام 
لت عالمة فارقة يف الذاكرة اجلمعية الفلسطينية وشهدت انقالب  التحديد شكّ
ل الفلسطينيون األغلبية يف منطقة  ا عىل عقب; ففيها شكّ عامل الفلسطينيني رأسً

 مقابل مليون وأربعامئة ألف فلسطينيحدود االنتداب الربيطاين عىل فلسطني, ف
ل الفلسطينيون  كان هناك ما يقارب ستامئة ومخسني ألف هيودي فقط, وشكّ
األغلبية يف مخس عرشة حمافظة من أصل ست عرشة, وامتلك العرب قرابة 

ل مذهل, فأصبح . من األرايض اململوكة للناس% 90 مع احلرب حدث حتوُّ
 − حديثة النشأة− ومل يبقَ يف دولة إرسائيل أكثر من نصف الفلسطينيني الجئني 

 من فلسطني بدالً % 78يل ألف فلسطيني, وأصبحت مساحة إرسائ 156سو
ا لقرار القسيمخُ % 55من   .صصت لدولة اليهود وفقً



354  

ال يمكن وصف النكبة التي حلّت بالفلسطينيني بكلامت عادية, فهي 
ا قال إنّ معاناة تفوق الوصف, وال يمكن االتفاق مع إدوارد سعيد عندم

اليهود عىل أيدي النازيني خالل احلرب العاملية الثانية جعلتهم مهووسني 
ا سياسيا للمحرقة  باألمن, فكل ما قام به الصهاينة يف ذلك الوقت كان استثامرً

ا, فربنامج احلركة الصهيونية  وإن (لدفع املرشوع الصهيوين يف فلسطني قُدمً
جيا . ىل إقامة دولة لليهود يف مساحة فلسطني بكاملهاكان هيدف إ) كان تدرُّ

عاءً حرصيا وأحاديَّ اجلانب يفيد بأن فلسطنيَ كلَّها لليهود . بمعنى أن هناك ادّ
وبناءً عليه, فإنّ ممارسات مصادرة األرض واستيطاهنا وطرد الفلسطينيني منها 

ا عن اسرتاتيجية  االستيطان مل تكن بسبب اهلوس األمني بقدر ما كانت تعبريً
فقد وضعت احلركة الصهيونية عينَها عىل فلسطني, التي كان يراد هلا . اإلحاليل

 .أن تكون وطنًا قوميا لليهود ودولةً هلم
ويرتتب عىل هذا الفهم أنّ التيار السائد يف إرسائيل ينظر إىل السالم فقط 

م مع من خالل منظور التوسع, فإرسائيل هبذا املعنى استخدمت معاهدة السال
ى من القضية الفلسطينية, وما إن  مرص يف إطار إطالق يدها لإلجهاز عىل ما تبقّ
نَت اجلبهةَ اجلنوبية مع مرص حتى بدأت بالتخطيط البتالع الضفة الغربية . أمِ

وبالفعل, تعاملت إرسائيل بقسوة ووحشية مع منظمة التحرير الفلسطينية 
ن خيلق الردع وخيفّض سقف وقامت بطردها من لبنان, فالقوة وحدها هي م

يمثل استعارة » اجلدار احلديدي« ولعل تعبري. توقعات اجلانب الفلسطيني
جمازية للتعامل مع الفلسطينيني من موقع القوة واملنعة, وهذا هو بالفعل جوهر 
احلركة الصهيونية التي عادةً ما حتاول التعامل مع خصومها من موقع القوة 

وتعود جذور هذه االسرتاتيجية . لقوة العسكريةوبشكل أحاديّ وباستخدام ا
األب كتبها جابوتنسكي, » )نحن والعرب(اجلدار احلديدي « ناإىل مقالة بعنو

, فالعرب يف هناية املطاف 1923يف عام  الروحي لليمني اإلرسائييل,
 .سيفاوضون من موقع ضعف
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يها األكثر أمهية األرض حيازة : بقيت احلركة الصهيونية خمْلصة هلدفَ
ا لتعبري » فرساي الفلسطينية« أو(وطرد السكان, وهنا جاء اتفاق أوسلو  وفقً

فلم يأتِ االتفاق . إلدامة اخللل يف توازن القو بني الطرفني) إدوارد سعيد
ر دولة للفلسطينيني, ومثّلَ وسيلةً إرسائيلية لدفع الفلسطينيني إىل  عىل ذكْ

املرشوعة بإقامة دولة فلسطينية االستسالم والتنازل عن حقوقهم الوطنية 
 .1998مستقلّة يف هناية الفرتة االنتقالية التي كان من املفرتَض أن تكون يف عام 

 مل يكن األمر سهالً عىل الفلسطينيني الذين عانوا من انكشاف اسرتاتيجيّ 
خطري, وفاقمَ من األمر االنحيازُ األمريكي لليمني اإلرسائييل, الذي بلغ ذروته 

الذي –عندما أعلن الرئيس بوش أنّ رئيس الوزراء اإلرسائييل أرئيل شارون 
ف إرسائيليا بأنه بطل احللول العنيفة ريام فوجئ  .»رجل السالم« هو −يوصَ

ا لدرجة أن مذكراته شارون نفسه هبذا الوصف, ال سيام وهو ير نفسَ  ه حماربً
 فشارون مثّلَ أحد أشدّ االجتاهات الصهيونية. »املحارب«التي نُرشت محلت عنوان 

ا ورجعيةً ووحشيةً وكراهيةً للعرب, وقد استغلّ أحداث احلادي عرش  تطرفً
من سبتمرب إلقناع الواليات املتحدة بأن حربه ضد الفلسطينيني تأيت يف سياق 

 ومل يكتفِ الرئيس بوش بذلك, بل أرسل رسالة. د اإلرهاباحلرب الكونية ض
هم 2004ضامنات لشارون يف أبريل  ها بعضُ ا« عدّ يعرتف » وعدَ بلفور جديدً

فيه بوش بحق إرسائيل يف أن تكون الكتل االستيطانية يف الضفة الغربية ضمن 
ويف حلقة أخر من حلقات االنحياز األمريكي, أعلن . حدودها النهائية

التي كشفت عن انحياز كيلّ » صفقة القرن« ئيس دونالد ترامب عامّ أسامهالر
 ونشطت حماوالت إدارة ترامب لإلجهاز عىل القضية. ملطالب اليمني اإلرسائييل

وهو  ,»اخلطر اإليراين« الفلسطينية وإقناع عدد من الدول العربية بالرتكيز عىل
أمر أفىض إىل توقيع معاهدات سالم بني إرسائيل من جانب, وكلّ من 

 .اإلمارات العربية املتحدة والبحرين والسودان واملغرب من جانب آخر
نتقد بشكل كافٍ االنحياز الذي جعلَ  يف الداخل األمريكي, مل يُ

ا من احلل, فهناك قو سياسي ا من املشكلة ال جزءً ة ال الواليات املتحدة جزءً
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يف هذا السياق, . تفتأ حتاول كبح حرية التعبري عند يتصل األمر بنقد إرسائيل
ا عىل هذه  ا الذعً شنّ الربوفيسور األمريكي اليهودي نورمان فنكلشتاين هجومً
ة  القو وعىل الباحثني الذين اهتمهم بالتحيُّز واالقتباس اخلاطئ وانتقاء األدلّ

إساءة استخدام العداء للسامية, وإساءة : احةما بعد الوق« ويف كتابه. والتضليل
اليهودي −عالجَ النقاشَ الذي يدور يف املجتمع األمريكي ,»استخدام التاريخ

ا دراسة جريئة وغري مسبوقة حيال هذه النقطة  مً داخل الواليات املتحدة مقدّ
واجلدير بالذكر أن جامعة شيكاغو رفضت تعيني . عىل وجه اخلصوص

نَّت ضدهفنكلشتاين أستاذً   .ا فيها بسبب هذا الكتاب وبسبب احلملة التي شُ
هذا ال يعني أن الفلسطينيني من دون أخطاء, فمنظمة التحرير 
الفلسطينية ارتكبت اخلطأ األكرب عندما قررت وقف انتفاضة احلجارة والتوقيع 
. عىل اتفاقٍ أعطى إرسائيل كلّ ما تريد ومل يعطِ الفلسطينيني إالّ الفتات

ن ت إرسائيل التي خلقت وهمَ السالم, من التملُّص من استحقاقات ومتكّ
كة به −عىل تواضعها−اتفاق أوسلو  , يف حني بقيت السلطة الفلسطينية متمسّ

وعىل نحوٍ الفت, . نتيجةً لالختالل الفادح يف موازين القو لصالح إرسائيل
ري موجودة, ساعد الفلسطينيون, بانقسامهم وبالتنافس السوريايلّ عىل سلطةٍ غ

فعىل الرغم من . يف استمرار الربنامج االستعامري اإلرسائييل من دون رادع
ة للوحدة من أجل التصدي لتهويد القدس والسيطرة  حاجة الفلسطينيني املاسّ
عىل اجلزء األكرب من أرايض الضفة الغربية, إالّ أهنم مل يتوافقوا عىل اسرتاتيجية 

وعالوة عىل اخلالفات الفلسطينية, . اليوم مشرتكة وال عىل وحدة سياسية حتى
 −ولو لفظيا–أصبح اجلانب العريب الذي كان يعيل من قيمة القضية الفلسطينية 

ا, ما أفىض إىل تراجع أمهية القضية الفلسطينية بالنسبة  قً منقسامً وتنافسيا وخمرتَ
ت الطريق أم ام اخرتاق لألنظمة العربية التي باتت ترتب أولوياهتا بصورةٍ فتحَ
ومل يَفُت . إرسائييلّ جديد للعمق العريب اختذ شكلَ التحالفات والتطبيع

ل احلاصل يف مصالح األنظمة العربية والتناقض بينها, وهو أمر  إرسائيل التبدُّ
ز مرشوعها التوسعي عىل  ا واستغلّته وفاقمته ولعبت عليه بام يعزّ فهمته جيدً

 .حساب الفلسطينيني
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ا التغريات التي طرأت عىل املجتمع مل يساعد الفلسطي نيني أيضً
اإلرسائييل, ذلك أن مركز السياسة انزاح إىل اليمني, وفقد الفلسطينيون بسبب 
ا إرسائيلية كانت مهمة يف املجال الفكري; وعىل رأسها  انتفاضة األقىص أصواتً

والتيار املا بعد صهيوين, الذي » املؤرخني اجلدد« بني موريس, زعيم حركة
اان مهم بالكذب وبأهنم رفضوا عرضً م » سخيا« قلب عىل الفلسطينيني واهتّ تقدّ

, غري أن بني موريس يغضّ 2000به إهيود باراك يف قمة كامب ديفيد يف عام 
الطرف عن حقيقة أنّ سبب فشل عملية السالم هو االستعامر اإلرسائييل 

فرساي « عدواستمرار التوسع, ويشار هنا إىل ارتفاع عدد املستوطنني ب
 .ليصل إىل أرقام خيالية» الفلسطينية

الصهيونية عىل أرض فلسطني, يبقى » اإلنجازات« ومع كل هذه
السؤال فيام إذا كانت القوة املفرطة ستضمن أمن دولة إرسائيل الكرب, وهل 
ا لرقصة املوت, أم إن الزمن وحدة  سيبقى كلّ طرف من أطراف النزاع حبيسً

األقو بعدم جدو االحتالل? هي إذن لعبة الوقت,  كفيل بأن يدرك اجلانب
ا يعتقد أن الوقت سيكون لصاحله, وأنّ سياسة  فاجلانب اإلرسائييل كان دومً

كفيلة بضامن مصالح إرسائيل, ويف املقابل هناك من اجلانب » اجلدار احلديدي«
الفلسطيني مَن يراهن عىل أن الوقت سيكون يف صالح الشعب الفلسطيني 

ا  لالرتفاع النسبي لقوته الديمغرافية مقابل تراجع القوة الديمغرافية نظرً
ين عن التوصل إىل تسوية تارخيية, فاهلوة . إلرسائيل وما زال اجلانبان بعيدَ

, لكن سيناريو  ريّ تفاقمت, وبدأ الرصاع مرة أخر يتخذ صيغة الطابع الصفْ
ا توقُّع اجتاهاهتا, االنجراف هذا حيمل يف طياته سيناريوهات أخر ال يمكن لن

بىل باألحداث وال يمكن لنا معرفة أيّ مولود سيأيت به الطَّلْق  .فاأليام القادمة حُ
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