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مي تقد

تقدمي

حتدي�ٍت  و�لع�رشين  �حل�دي  �لقرن  مطلع  يف  و�الإ�صالمية  �لعربية  �الأمت�ن  تو�جه 

وجودهم�  تهدد  و�أخط�ر�ً  �مل��صي،  �لقرن  يف  و�جهتهم�  �لتي  �لتحدي�ت  من  ز�دت  كثرية 

ووحدتهم� وم�صتقبلهم� وهويتهم� �حل�ص�رية. وتتمثل تلك �لتحدي�ت يف حم�والت �لقوى 

و�لتخلف  �لتبعية  تر�صيخ  �إىل  �له�دفة  م�رشوع�ته�  فر�ص  و�ل�صهيونية  �ال�صتعم�رية 

�حتالل  ك�ن  ف�إن  ولهذ�،  و�الإ�صالمية.  �لعربية  �ملنطقتني  على  و�الحتالل  و�لتجزئة 

فل�صطني، �لذي هو نتيجة للموؤ�مر�ت �ال�صتعم�رية - �ل�صهيونية، من �أكب �لتحدي�ت �لتي 

و�جهت �لعرب و�مل�صلمني يف �لقرن �مل��صي، ف�إن �الحتالل �الأمريكي - �لبيط�ين للعر�ق 

منذ مطلع هذ� �لقرن، و�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �ملتجدد على لبن�ن و�لفل�صطينيني، ي�صكالن 

هم� �الآخر�ن حتديني كبريين ال يقالن خطورة عم� و�جهه �لعرب و�مل�صلمني من قبل، يف 

�لتحدي�ت، وع�جز عن  لتلك  �لت�صدي  ق�در على  ظل نظ�م عربي ر�صمي �صعيف وغري 

“�إ�رش�ئيل” و�لقوى  �لتي تريد  �لتفتيت و�لتجزئة  �تخ�ذ موقف موحد ملو�جهة م�ص�ريع 

�لغربية -وعلى ر�أ�صه� �لوالي�ت �ملتحدة- فر�صه� على �لوطن �لعربي. وتقف “�إ�رش�ئيل” 

�لع�مل  �لت�رشذم و�لتجزئة يف  فل�صطني و�لعر�ق ولبن�ن، وخلف ح�لة  م� يحدث يف  خلف 

�لعربي، لكونه� ت�صكل �لتحدي �لرئي�صي لالأمتني �لعربية و�الإ�صالمية، وموؤ�رش�ً و��صح�ً 

على ��صتمر�ر �صي��صة �لتجزئة �لتي فر�صته� �الإمبي�لية �لع�ملية على �لعرب و�مل�صلمني، 

وجن�ح�ً للحركة �ل�صهيونية و�لقوى �ال�صتعم�رية �لتي زرعت دولة يهودية - �صهيونية 

غريبة يف قلب �لوطن �لعربي لتجزئته. وهي �لقوى نف�صه� �لتي ت�صعى �إىل جتزئة �لعر�ق 

ولبن�ن ومن�طق �أخرى يف �لع�ملني �لعربي و�الإ�صالمي. 

ولقد �أ�صهم وجود �لكي�ن �ل�صهيوين يف فل�صطني منذ م� يزيد على ن�صف قرن - مع 

عو�مل �أخرى - يف ��صتمر�ر �لتجزئة وعدم حتقيق وحدة �لعرب، على �لرغم من �ملح�والت 

�ل�صهيوين  �لوجود  �أن  �لعربية،  �ل�صعوب  و�أدركت  الإيق�فه�.  حدثت  �لتي  �ملتو��صعة 

بعد  وخ��صة  تعي�صه�،  �لتي  و�النق�ص�م�ت  �لتجزئة  يف  رئي�صي�ً  دور�ً  يوؤدي  فل�صطني  يف 

�لتح�لف�ت �لتي حدثت بني �لكي�ن �ل�صهيوين و�لقوى �الإمبي�لية، وعلى ر�أ�صه� �لوالي�ت 

�إىل تفتيت �لوطن �لعربي قوة جديدة.  �ملتحدة، م� �أعطى �لقوى �ملع�دية للعرب و�لد�عية 

و�لتقت �مل�ص�لح �ال�صتعم�رية �الأوروبية مع �الأطم�ع �ل�صهيونية، من �أجل �إق�مة �لكي�ن 



8

دور “اإ�سرائيل” يف تفتيت الوطن العربي

�ل�صهيوين يف فل�صطني و��صتمر�ره. وك�ن �لهدف �ال�صرت�تيجي �مل�صرتك �لذي �ص�ر عليه 

�لطرف�ن، من �أجل تثبيت �لوجود �ليهودي - �ل�صهيوين يف فل�صطني، �لعمل على �إ�صع�ف 

�جلبه�ت  و�رشب  �لعربية،  �الأقط�ر  بع�ص  يف  �الأقلي�ت  و�إث�رة  �مل�صرتك،  �لعربي  �لعمل 

�أن م� حلق بفل�صطني مل  �لد�خلية، وخلق �لفنت متهيد�ً لتجزئة �الأقط�ر �لعربية، م� يثبت 

يكن موجه�ً �صد �ل�صعب �لفل�صطيني فقط، بل هو موجه �صد �الأمتني �لعربية و�الإ�صالمية 

ب�أ�رشهم� و�صد وجودهم� ووحدتهم�. وم� حدث من مم�ر�ص�ت �إ�رش�ئيلية �صد �ل�صعوب 

“�إ�رش�ئيل”، يف  به  �لذي ق�مت  �لوظيفي  �لدور  يثبت  �لعربية و�الإ�صالمية منذ وجوده�، 

�إث�رة �الأقلي�ت �لعرقية و�لط�ئفية �صد �جلبه�ت �لد�خلية �لعربية. فقد ح�ولت “�إ�رش�ئيل” 

�لعربي و�الأقلي�ت، الإ�صع�ف  �لوطن  �لعربية يف  �الأغلبية  بذر �خلالف�ت و�لتفرقة م� بني 

�أحر�ر �لعرب، منذ مطلع �لقرن �مل��صي،  �لعرب، وت�صتيت قوتهم يف مو�جهته�، م� دفع 

�لق�صية  و�عتب�ر  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �الأمتني  على  �ل�صهيوين  �خلطر  من  �لتحذير  �إىل 

�ملركزية  �لق�صية  مبث�بة  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صهيونية  �حلركة  مع  و�ل�رش�ع  �لفل�صطينية 

�أهم �ملعوق�ت  �أن �لوجود �ل�صهيوين يف فل�صطني، يعد من  للعرب و�مل�صلمني، ف�صالً عن 

فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين  �لوجود  بق�ء  و�أن  وتقدمهم،  �لعرب  وحدة  تعرت�ص  �لتي 

�مل�رشوع  بني  �ل�صد�مية  للعالقة  و��صتمر�ر�ً  �لعرب،  يو�جه  �لذي  �الأكب  �لتحدي  يثل 

�حل�ص�ري �لعربي - �الإ�صالمي �ملوؤمن ب�حلرية ومع�د�ة �ال�صتعم�ر و�الإمبي�لية �لع�ملية، 

و�مل�رشوع �ل�صهيوين �ال�صتعم�ري �ال�صتيط�ين �لعن�رشي، �له�دف �إىل حتقيق �لتجزئة 

طويل  �رش�ع  ب�إد�مة  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لذ�تية  �لقدر�ت  و�إ�صع�ف  �لعربي  �لوطن  يف 

مع “�إ�رش�ئيل”. الأن طبيعة �ل�رش�ع �لعربي - �ل�صهيوين �ملحتدم منذ �أكرث من مئة ع�م، 

ب�لطرق  �أو خالف على ق�صية معينة يكن حله�  نز�ع ع�دي على �حلدود،  لي�ص جمرد 

�لع�دية، بل هو �رش�ع حتمي بني �لعرب و�مل�صلمني، مب��صيهم وح��رشهم وم�صتقبلهم 

ووجودهم من جهة، وحركة ��صتيط�نية �إحاللية وعن�رشية دخيلة على �ملنطقة من جهة 

�أخرى. 

“�إ�رش�ئيل” يف تفتيت �لوطن �لعربي، يف هذه �لظروف �حل�لكة  وي�أتي �لبحث يف دور 

�لن�ص�ل  �لت�أكيد على قدرة  الإع�دة  �أمر�ً مهم�ً  �لعربية و�الإ�صالمية،  �الأمت�ن  �لتي متر به� 

�لعربي - �الإ�صالمي، �ملتم�صك ب�لثو�بت �لوطنية، �لتي تخلى �لبع�ص عنه�، مبق�ومة تلك 

�لتي  �ال�صت�صالم  ثق�فة  �صد  �ملق�ومة  ثق�فة  بعث  �إع�دة  يف  وُي�صهم  و�مل�ص�ريع.  �خلطط 

حت�ول “�إ�رش�ئيل” و�لقوى �الإمبي�لية �لع�ملية فر�صه� على �الأمتني �لعربية و�الإ�صالمية. 
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جزء  هو  بل  �لقطري،  �لوطني  �لوعي  مع  يتن�ق�ص  ال  �الإ�صالمي،   - �لعربي  �لوعي  و�إن 

هي  و�مل�صلمني،  �لعرب  ب�عرت�ف  و�ل�صهيونية،  “�إ�رش�ئيل”  ك�نت  و�إذ�  منه.  يتجز�أ  ال 

�لعدو �لرئي�صي لهم، ف�إن عمله� �صدهم �صيكون ح�فز�ً لهم على �لعمل من �أجل حتقيق 

�مل�ص�لح �لعربية و�الإ�صالمية �مل�صرتكة، �لتي ترف�صه� “�إ�رش�ئيل”. وخ��صة �أن �ل�رش�ع 

�صد �ل�صهيونية، �أدى دور�ً مهم�ً يف �إيق�ظ �لوعي �لقومي �لعربي - �الإ�صالمي يف �الأقط�ر 

�لعربية و�الإ�صالمية، ب�صبب م� متثله “�إ�رش�ئيل” من خطر على �صعوب �الأقط�ر �لعربية 

و�الإ�صالمي  �لعربي  �لقومي  �لت�ص�من  مركز  �لفل�صطينية  �لق�صية  وك�نت  و�الإ�صالمية. 

�مل��صي. وحر�صت بع�ص  �لقرن  �الإ�صالمي، طو�ل  �لعربي -  �لوطني  �الإجم�ع  وحمور 

“�إ�رش�ئيل”،  �صد  ظ�هري�ً-  -ولو  �لعمل  خالل  من  �رشعيته�  �أخذ  على  �لعربية  �الأنظمة 

كم� ح�صل �لنظ�م �لعربي �لر�صمي على �صعبيته من خالل مق�ومته لـ“�إ�رش�ئيل”. وكثري�ً 

�أنظمته�،  �صد  و�حتج�ج�ت  بتظ�هر�ت  تقوم  و�الإ�صالمية  �لعربية  �ل�صعوب  ك�نت  م� 

“�إ�رش�ئيل” هو �صه�دة  “�إ�رش�ئيل”. وك�ن �لن�ص�ل �صد  ب�صبب مو�قف تلك �الأنظمة من 

�لت�أييد م�صطنع�ً وغري  لو ك�ن هذ�  لالأنظمة من �صعوبه�، حتى  �لوطني  �ل�صلوك  ح�صن 

حقيقي. �إال �أن بع�ص �الأنظمة �لعربية �حل�كمة �لتي ك�نت يف �الأ�ص��ص جزء�ً من �مل�رشوع 

�ال�صتعم�ري، كر�صت �لتجزئة يف �لوطن �لعربي �لتي فر�صه� �ال�صتعم�ر، الأنه� وجدت 

�أن م�ص�حله� �خل��صة ال تتع�ر�ص مع �مل�رشوع �ال�صتعم�ري يف جتزئة �لوطن �لعربي. 

ومن جهة �أخرى، الحظن� -من خالل تدري�ص �لق�صية �لفل�صطينية �صنو�ت طويلة يف 

�جل�مع�ت �لعربية- جهل �جليل �لعربي �ل�ص�عد ب�لق�صية �لفل�صطينية، وعدم �الهتم�م 

�أن �خلطر �ل�صهيوين هو �لذي  ب�ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، على �لرغم من �عتب�رهم 

�ملو�صوع  هذ�  مع�جلة  �أهمية  من  يزيد  م�  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �الأمتني  م�صتقبل  يهدد 

هو  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  �ل�رش�ع  �أن  �أ�ص��ص  على  و�لع�رشين،  �حل�دي  �لقرن  مطلع  يف 

�رش�ع وجود ولي�ص �رش�ع حدود، و�أنه �صي�صتمر ب�أوجه خمتلفة، على �لرغم من توقيع 

بع�ص �تف�قي�ت �لت�صوية بني �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”. ولقد �أثبتت �نتف��صة �الأق�صى 

يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  عمق  معه�  و�الإ�صالمية  �لعربية  �جلم�هري  وتالحم  �لفل�صطينية 

فل�صطني  يف  “�إ�رش�ئيل”  لوجود  �جلم�هري  تلك  ورف�ص  �الإ�صالمي،   - �لعربي  �لوجد�ن 

و�لتطبيع معه�، بعد �أكرث من ربع قرن على توقيع �أول �تف�ق �صالم بني م�رش و“�إ�رش�ئيل” 

وع�رش �صنو�ت بني �الأردن و“�إ�رش�ئيل”. وج�ء �الن�صح�ب �الإ�رش�ئيلي من قط�ع غزة يف 

�أبد�ه� �ل�صعب �لفل�صطيني، لكي يعطي دفعة  2006، ب�صبب �ملق�ومة �لبطولية �لتي  �صنة 
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كبرية للن�ص�ل �لفل�صطيني �لق�در على �إرغ�م “�إ�رش�ئيل” على �لرت�جع عن خططه�، ولكي 

يدفعه� �أي�ص�ً �إىل �ال�صتمر�ر يف �لن�ص�ل �صد �لوجود �الإ�رش�ئيلي يف فل�صطني �لت�ريخية.

�لعربية،  و�لقوة  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  ق�صية  بني  ربطت  قد  “�إ�رش�ئيل”  وك�نت 

�لدول  على  قوته�  يف  متفوقة  بق�ئه�  �رشورة  على  وحر�صت  �الإ�صالمية،  و�أحي�ن�ً 

�إير�ن  المتالك  �لر�ف�ص  �الإ�رش�ئيلي  �ملوقف  الحظن�  وقد  جمتمعة.  و�الإ�صالمية  �لعربية 

�لتكنولوجي� �لنووية �لذي ال يعّب عن مع�د�ته� لتطور �لدول �لعربية وتقدمه� فقط، بل 

�لدول �الإ�صالمية �أي�ص�ً. وبنت “�إ�رش�ئيل” قوته� �لع�صكرية، على �أ�ص��ص �أنه� مهددة من 

قبل جميع �لدول �لعربية و�الإ�صالمية، ولكنه� �صعت يف مم�ر�ص�ته�، �إىل �لت�رشف مع كل 

دولة عربية و�إ�صالمية على حدة، يف ح�لة �حلرب و�ل�صلم. 

ويهدف هذ� �لكت�ب، �إىل �إع�دة طرح دور “�إ�رش�ئيل” يف تفتيت �لوطن �لعربي، لتبقى 

�أثبت منذ بد�ية  متفوقة على �لعرب و�مل�صلمني. الأن تطور �الأحد�ث يف �ل�رشق �الأو�صط، 

�ل�رش�ع �أن �مل�رشوع �ل�صهيوين - �ال�صتعم�ري موجه يف �الأ�ص��ص �صد �الأمتني �لعربية 

�لعربية  �ل�صعوب  �أو  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صد  ولي�ص  ��صتثن�ء،  دون  من  و�الإ�صالمية 

�تف�قي�ت  فيه  وتوقع  مف�و�ص�ت،  فيه  جتري  �لذي  �لوقت  ويف  فقط.  لفل�صطني  �ملج�ورة 

�مل�رشوعني،  بني  �لتن�ق�ص  يحل  لن  ذلك  ف�إن  و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �الأطر�ف  بع�ص  بني 

فل�صطني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لوجود  رف�ص  �إىل  �لد�عي  �الإ�صالمي   - �لعربي  �مل�رشوع  وهم� 

�له�دف  �لع�ملية  �الإمبي�لية  من  �ملدعوم  �ل�صهيوين  �ال�صتيط�ين  و�مل�رشوع  �لت�ريخية، 

�إىل جتزئة �لوطن �لعربي و��صتنز�ف قدر�ته، على �أ�ص��ص �أن �ل�رش�ع بينهم� هو �رش�ع 

ح�ص�ري وت�ريخي طويل، ولي�ص �رش�ع�ً �صي��صي�ً �أو ع�صكري�ً فقط. 

ويركز �لكت�ب على ق�صية �لرت�بط �لع�صوي بني “�إ�رش�ئيل” وجتزئة �لوطن �لعربي، 

وتالقي �مل�ص�لح �ل�صهيونية مع �مل�ص�لح �الإمبي�لية لتحقيق هدف م�صرتك �أف�د �لطرف�ن 

دور�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”  �أن  تبني  بعدم�  و�مل�صلمني،  �لعرب  �إ�صع�ف  على  �لعمل  وهو  �أال  منه، 

نف�صه�،  �لعربية  �لدول  بني  و�خل�رجية  �لد�خلية  و�ل�رش�ع�ت  �خلالف�ت  معظم  يف  مهم�ً 

�لعربية  �لقوة  �لعربي الإ�صع�ف  �لوطن  �الأقلي�ت يف  وبينه� وبني دول �جلو�ر، ويف دعم 

وت�صتيته�. 

وترجع �أهمية مو�صوع �لكت�ب، �إىل كونه ي�أتي يف زمن �لهجمة �الأمريكية �صد �لعرب 

�لعربية ثق�في�ً و�قت�ص�دي�ً، من  “�إ�رش�ئيل” غزو �ملجتمع�ت  و�مل�صلمني، وحم�والته� مع 
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مي تقد

لدى  موجودة  ك�نت  �لتي  �لثو�بت  يف  يوؤثر  م�  �لعرب،  مع  �لتطبيع  عملية  ت�صويق  خالل 

�مل�ص�ريع  عن  �حلديث  ت�ص�عد  ظروف  يف  وكذلك  “�إ�رش�ئيل”.  جت�ه  و�مل�صلمني  �لعرب 

�ل�رشق �أو�صطية �له�دفة �إىل �إذ�بة �لعرب يف كي�ن�ت �إقليمية �أو�صع، وجتزئة بع�ص �الأقط�ر 

�لعربية �إىل دويالت تدور يف فلك �لقوى �الأجنبية �ملع�دية لالأمة �لعربية، خدمة للم�ص�لح 

�لغربية و“�إ�رش�ئيل”. 

ويتمحور �لكت�ب حول دور “�إ�رش�ئيل” يف �لعمل منذ م� قبل �صتة عقود، على تفتيت 

بني  �لتن�ق�ص�ت  بع�ص  من  �ال�صتف�دة  خالل  من  دويالت،  �إىل  وجتزئته  �لعربي  �لوطن 

�الأقلي�ت �لعرقية و�لدينية و�الأغلبية �لعربية �الإ�صالمية، يف �صوء �لدعو�ت �لدولية لفر�ص 

�ل�صهيونية  �الإ�رش�ئيلي. ويركز على موقف �حلركة  �لعربي -  ت�صوية �صلمية لل�رش�ع 

م�  �لت�صوية،  حدثت  �إذ�  يتغري  �صوف  �ملوقف  هذ�  ك�ن  �إذ�  وعم�  �لعرب،  من  و�إ�رش�ئيل 

يتطلب طرح �الأ�صئلة �الآتية:

ظل  �أيف  و�مل�صلمني؟  للعرب  عد�ء  �أقل  “�إ�رش�ئيل”  �صتجعل  �لتي  �لعو�مل  هي  م�   .1

متغري�ت  وجود  ظل  يف  �أم  �ل�صهيوين؟   - �لعربي  لل�رش�ع  �ل�صي��صية  �لت�صوية 

كثرية، على �ل�صعيد �القت�ص�دي مثل فتح �الأ�صو�ق �لعربية للب�ص�ئع �الإ�رش�ئيلية، 

�صنع  ويف  �لعربي  �ملوقف  يف  و�الن�صب�ط  ك�العتد�ل  �ل�صي��صي  �ل�صعيد  وعلى 

�لقر�ر وعدم ��صتخد�م �لتطرف �صده�؟ وم� مدى �إمك�نية حتقيق �لتع�ون �لعربي 

يف �مل�صتقبل مع �لت�صليم ببق�ء “�إ�رش�ئيل” يف قلب �لوطن �لعربي؟. 

للعرب  بعد�ئه�  �لتم�صك  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  تدفع  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �لعو�مل  هي  م�   .2

ك�خلوف  لل�رش�ع،  �صي��صية  ت�صوية  حدوث  �إمك�نية  من  �لرغم  على  و�مل�صلمني، 

من �حتم�ل �ختالل ميز�ن �لقوى مل�صلحة �لعرب، م� يغري �جل�نب �لعربي )بر�أي 

“�إ�رش�ئيل”( ب�لعودة �إىل �ل�رش�ع �مل�صلح و��صتعم�ل �لقوة من جديد �صده�؟
للعرب،  �الإ�رش�ئيلي  �لعد�ء  ��صتمر�ر  ل�صي��ص�ت  �لد�فعة  �لعو�مل  بني  �ملق�رنة   .3

من  جزء�ً  نف�صه�  تفر�ص  لكي  �لعد�ء،  �صي��ص�ت  عن  للتخلي  �مل�ص�ندة  و�لعو�مل 

�ملنطقة يف م�رشوع �ل�رشق �الأو�صط �جلديد �لذي ت�صعى �إىل فر�صه، على ح�ص�ب 

�لوحدة �لعربية. 

منه�،  “�إ�رش�ئيل”  موقف  وعلى  للعرب،  �لتقليدي  �ل�صهيوين  �لعد�ء  يف  يبحث   .4

خ��صة يف �صوء �ملتغري�ت �لتي حدثت يف �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي بعد عملية 

�لت�صوية. 
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�لفكر  وموقف  فل�صطني،  يف  �ل�صهيونية   - �ال�صتعم�رية  �ملط�مع  يف  �لكت�ب  ويبحث 

�ل�صهيوين و�حلركة �ل�صهيونية وزعم�ئه�، من �لعرب يف ظل تن�مي �ل�صعور �لقومي يف 

�أوروب�، و�ل�صي��صة �ال�صتعم�رية �الأوروبية �لد�عية �إىل جتزئة �لوطن �لعربي، ويف موقف 

�لعربية على �ل�صعيدين  “�إ�رش�ئيل” من �الأقلي�ت يف �لوطن �لعربي ومن ق�صية �لوحدة 
�لر�صمي و�لفكري، ومع�د�ته� للتج�رب �لوحدوية �لعربية و�لعمل �لعربي �مل�صرتك. كم� 

يع�لج �لكت�ب، دور �لق�صية �لفل�صطينية و�ل�رش�ع �لعربي - �ل�صهيوين يف تعزيز �لوعي 

و�الإمبي�لية  �ل�صهيونية  �الأخط�ر  مو�جهة  يف  �لعربية  �ل�صعوب  عند  و�لوطني  �لقومي 

عملية  ظل  يف  �لعرب،  من  �الإ�رش�ئيلي،  �ملوقف  م�صتقبل  ويف  �لعربية.  �الأمة  تو�جه  �لتي 

ودور  منهم،  �الإ�رش�ئيلي  �ملوقف  يف  تغيري�ت  حدوث  و�حتم�ل  ونت�ئجه�  �لت�صوية 

“�إ�رش�ئيل” يف �الحتالل �الأمريكي للعر�ق وحم�ولته� جتزئته، خدمة لوجوده� وبق�ئه� يف 
فل�صطني. وين�ق�ص �مل�رشوع�ت �الإ�رش�ئيلية و�لغربية، كم�رشوع �ل�رشق �الأو�صط �جلديد، 

وم�رشوع �ل�رشق �الأو�صط �لكبري، �لتي تريد طم�ص �لهوية �لعربية ومنع �إ�صف�ء �لط�بع 

�لعربي على �ل�رشق �الأو�صط، من خالل تذويبه� يف �إط�ر�ت �أو�صع، تكون “�إ�رش�ئيل” هي 

�ملهيمنة عليه�. 



الف�صل الأول

مواقف اال�صتعمار وال�صهيونية من 

العرب
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العرب من  وال�صهيونية  اال�صتعمار  مواقف 

ال�صـهيـونيـة  اال�صـتعمارية  املـطامع  االأول:  املبحث 

العربي: الوطن  يف جتزئة 

�لوطن  وتق�صيم  تفتيت  �إىل   Political Fragmentation �ل�صي��صية  �لتجزئة  تهدف 

�أو �لدولة �لو�حدة، بعد حروب �أو �أحد�ث مهمة، من �أجل خدمة �لدول �لكبى وت�صهيل 

له�  تخطط  �لتي  �ل�صي��صية  �لتجزئة  تهدف  كم�  �الأخرى.  �ل�صعوب  على  �صيطرته� 

�قت�ص�دي�ً  و�صعيفة  جمز�أة  �صي��صية  كي�ن�ت  خلق  �إىل  �ال�صتعم�رية  �لدول  وتنفذه� 

له�.  ت�بعة  �لكي�ن�ت  تلك  لتبقى   ،)Divide to Rule( ت�ُصد  فرق  مبد�أ  وفق  وع�صكري�ً 

يوغو�صالفي�  �أو  ت�صيكو�صلوف�كي�  )�نق�ص�م  د�خلية  الأ�صب�ب  �أحي�ن�ً  تتم  �لتجزئة  �أن  �إال 

)�ل�رش�ع  �لدول  �أو ب�صبب مو�قف دول �جلو�ر من بع�ص  �الإفريقية(،  �لدول  �أو بع�ص 

وتوؤدي  �لعربي.  �لوطن  يف  حدث  كم�  ��صتعم�رية،  الأهد�ف  �أو  �لغربية(،  �ل�صحر�ء  يف 

وحتقيق  �لوطنية،  �أهد�فه  �إجن�ز  على  ق�در  وغري  مفكك�ً  جعله  �إىل  م�  �إقليم  يف  �لتجزئة 

�ل�صي��صية  �لتجزئة  على  �الأمثلة  ومن  و�لثق�يف.  و�القت�ص�دي  �ل�صي��صي  �لتك�مل 

�حلديثة، �لتجزئة �لتي حدثت يف منطقة �لبلق�ن بعد �نهي�ر �الحت�د �ل�صوفي�تي و�لدول 

�لثق�يف  �لتطور  �ل�صي��صية و�جلغر�فية يف  �لتجزئة  �لعربي. كم� توؤثر  �الإفريقية و�لوطن 

و�لنمو �القت�ص�دي لالأمة �ملجز�أة، وبدالً من �إيج�د خطط تنموية موحدة وو�حدة، على 

عن  منف�صالً  كي�ن�ً  ت�صكل  دولة  كل  �أن  �أ�ص��ص  على  بع�صه�  مع  �لتع�مل  �ملجز�أة  �لدول 

و�ملح�فظة  �الأخرى  �لتكتالت  مع  �لتن�ف�ص  على  قدرته�،  يعرقل  م�  �الأخرى،  �لكي�ن�ت 

على م�ص�حله� �مل�صرتكة، علم�ً ب�أن �لع�مل يتجه نحو خلق �لتكتالت �القت�ص�دية �لكبرية 

يف  توؤثر  �لو�حدة،  �الأمة  جتزئة  �أن  كم�  بينه�.  م�  يف  �لتن�ف�ص  يف  تنجح  �أن  ت�صتطيع  لكي 

ثق�فته� وح�ص�رته� ووجوده�، وتخلق عو�ئق مهمة يف �نتم�ء�ت �أبن�ئه�. 

و�لنقي�ص ملفهوم �لتجزئة هو �لوحدة Unity، وهي �حل�لة �ل�صي��صية و�القت�ص�دية يف 

�إقليم معني، �لتي جتعله متم��صك�ً ع�صوي�ً، وق�در�ً على حتقيق �أهد�فه �لوطنية، وحتقيق 

�لتك�مل �ل�صي��صي و�القت�ص�دي و�لثق�يف. وب�لن�صبة �إىل �لدول �لعربية �لتي جتز�أت، ف�إن 

�لوطن  يف  �لتجزئة  وحلت  �لو�حدة،  �لعربية  �لدولة  حمل  حلت  �لتي  هي  �لقطرية  �لدولة 

�لعربي حمل �لوحدة �لعربية، و�إن ك�نت �لقومية �لعربية �لتي جتمع �أبن�ء �لوطن �لعربي 

�لو�حد ال تز�ل ق�ئمة.
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�لتح�لف  لعب  قدي�ً،  ��صتعم�ري�ً  هدف�ً  وجتزئته  �لعربي  �لوطن  متزيق  وُيعدُّ 

دولة  �إق�مة  دون  للحوؤول  حتقيقه،  يف  كبري�ً  دور�ً  �لفرن�صي   - �لبيط�ين  �ال�صتعم�ري 

�ل�صهيونية  مبو�قف  و�الإمبي�لية  �ال�صتعم�ر  مو�قف  و�رتبطت  �لعربية.  �لوحدة 

و“�إ�رش�ئيل”، وهو �رتب�ط جوهري و�أ�ص��صي لتحقيق �مل�ص�لح �ال�صتعم�رية �الأوروبية 

يف �نتز�ع فل�صطني من �لوطن �لعربي مع �مل�ص�لح �ل�صهيونية ب�إق�مة وطن قومي لليهود 

يف فل�صطني، لتمنع قي�م دولة عربية موحدة بني �أقط�ره، وت�صلبه ثرو�ته وت�صتثمر موقعه، 

هدفني  �ل�صهيوين،   - �ال�صتعم�ري  �مل�رشوع  وحدد  وم�ص�حله�.  الإر�د�ته�  وتخ�صعه 

�لعربية  �الأمتني  وجتزئة  و�حدة،  ودولة  و�حدة  قومية  يف  �ليهود  توحيد  هم�:  رئي�صيني 

و�الإ�صالمية يف دول جمز�أة. ومن هذين �لهدفني �ال�صرت�تيجيني �لكبريين تتو�لد جمموعة 

من �الأهد�ف �ال�صرت�تيجية و�ل�صي��صية و�لع�صكرية و�القت�ص�دية �الأخرى. ولو �خت�رت 

�لذي  �لت�أييد  ن�لت  مل�  �ليهودية،  �لدولة  الإق�مة  فل�صطني  غري  مك�ن�ً  �ل�صهيونية  �حلركة 

ح�صلت عليه من �لدول �ال�صتعم�رية. لهذ� ف�إن موقع فل�صطني �جلغر�يف و�ال�صرت�تيجي 

يف قلب �لوطن �لعربي، قد ز�د من �أهميته� يف �ملخطط�ت �ال�صتعم�رية يف �لوطن �لعربي. 

وجعل ق�دة �أوروب� هم �لذين يعر�صون على �ليهود �إق�مة وطن لهم يف فل�صطني، قبل �أن 

 ،16 تطرح �حلركة �ل�صهيونية �لفكرة ب�صنو�ت طويلة. وظهرت تلك �لفكرة يف �لقرن �لـ 

عندم� ت�ص�فرت “حركة �لنه�صة �الأوروبية” و“حركة �الإ�صالح �لديني �لبوت�صت�نتي” 

و“حركة �لك�صوف �جلغر�فية” يف و�صع �أ�ص�ص م�صتقبل �لق�رة �الأوروبية من خالل تف�عل 

�الأفك�ر �ال�صتعم�رية و�لدينية مع �ل�صمو �لعرقي �الأوروبي و�لتفوق �لعن�رشي. وظهر 

علم�ء الهوت بروت�صت�نت حتدثو� عن “�أمة يهودية” و“بعث يهودي”، وعن “فل�صطني 

بون�برت  ن�بليون  بدعوة  �لفرن�صية،  �لثورة  بعد  �لدعو�ت  تلك  وتطورت  لليهود”.  وطن�ً 

 Arthur Balfour يهود فرن�ص� �صنة 1799 -قبل وعد �أرثر بلفور Napolion Bonabart

يكن  ومل  �ل�رشق.  يف  فتوح�ته  يف  �ص�عدوه  �إذ�  فل�صطني  �إىل  “�إع�دتهم”  �إىل  �صنة–   118 بـ 

ذلك �لعر�ص ع�ئد�ً �إىل �قتن�ع ن�بليون بـ“�أر�ص �مليع�د”، بل الأن �إق�مة �ليهود يف فل�صطني، 

�لعربي. وج�ء يف ن�ص  �مل�رشق  �لفرن�صية يف حروبه� �صد بريط�ني� يف  �مل�ص�لح  �صيخدم 

�لعر�ص �لذي قدمه ن�بليون لليهود: 

�أفريقي�  �لفرن�صية يف  �لق�ئد �الأعلى للقو�ت �مل�صلحة للجمهورية  من ن�بليون 

�لفريد  �ل�صعب  �أيه�  �الإ�رش�ئيليون،  �أيه�  �ل�رشعيني،  فل�صطني  ورثة  �إىل  و�آ�صي� 

�لذين مل ت�صتطع قوى �لفتح و�لطغي�ن �أن ت�صلبهم ��صمهم ووجودهم �لقومي، 
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�ملبعدون،...  �أيه�  �نه�صو� ب�رشور  �أجد�دهم فقط.  �أر�ص  و�إن ك�نت قد �صلبتهم 

�ص�رعو�، �إن هذه هي �للحظة �ملن��صبة �لتي قد ال تتكرر الآالف �ل�صنني للمط�لبة 

الآالف  منكم  �صلبت  �لتي  �حلقوق  تلك  �لع�مل،  �صعوب  بني  حقوقكم  ب��صتع�دة 

يف  �ملطلق  �لطبيعي  وحقكم  �الأمم،  بني  ك�أمة  �ل�صي��صي  وجودكم  وهي  �ل�صنني 

.
1
عب�دة يهوه، طبق�ً لعقيدتكم، علن�ً و�إىل �الأبد

ودع� �أرن�صت الهر�ن Ernest Lahranne �لذي ك�ن يعمل �صكرتري�ً خ��ص�ً لن�بليون، 

�إىل �لبحث عن �لو�ص�ئل �لكفيلة بتثبيت �لوجود �لفرن�صي يف منطقة �ل�رشق �لعربي، وذلك 

“ب�إع�دة بن�ء �لدولة �ليهودية يف فل�صطني حتت �حلم�ية �لفرن�صية”. و�قرتح الهر�ن قي�م 
فرن�ص� بتوطني �ليهود يف فل�صطني مبوؤ�زرة رج�ل �لبنوك و�لتج�ر �ليهود يف �لع�مل. و�أكد 

على �لفو�ئد �لتي �صوف جتنيه� �لدول �الأوروبية من �مل�رشوع بقوله:

�إن �حت�د �ليهود من �أجل �رش�ء �أر�ص �أجد�دهم �لقدية �صي�صمح لليهود ب�أن 

�ملنطقة  ك�مل  ذلك  يف  مب�  �أزمري،  مين�ء  �إىل  �ل�صوي�ص  من  حدوده�  )�أوروب�(  متد 

�إىل �لبحث عن �أ�صو�ق  غربي جب�ل لبن�ن. و�صت�صعى �ل�صن�عة �الأوروبية يومي�ً 

جديدة ت�رشف فيه� منتج�ته�. و�لوقت �أم�من� ق�صري، فقد �آن �الأو�ن الأن ندعو 

للح�ص�رة  ومع�بر  جديدة  طرق�ً  تفتح  كي  جديد  من  �حلي�ة  �إىل  �لقدية  �الأمم 

 .
2
�الأوروبية

ومل يقتنع يهود فرن�ص� بتلك �لعرو�ص ومل يرحبو� به�، القتن�عهم يف ذلك �لوقت، ب�أن 

�ل�رشق،  على  بريط�ني�  مع  تن�ف�صه  يف  ��صتغاللهم  يريد  ن�بليون،  �لفرن�صي  �الإمب�طور 

لتحقيق م�ص�لح خ��صة له ولفرن�ص�، على ح�ص�ب وجودهم بو�صفهم مو�طنني فرن�صيني 

يف موطنهم فرن�ص�. 

فل�صطني.  �إىل  �لذه�ب  على  وح�خ�م�تهم  �ليهود  ح�ّص  يف  بريط�ني�،  فعلت  وكذلك 

لتحقيق  و��صتغاللهم  �أوالً،  منهم  �لتخل�ص  �أجل  من  بل  ب�ليهود،  حب�ً  �ل�صبب  يكن  ومل 

م�ص�حلهم يف �ل�رشق، الأن فل�صطني متت�ز مبوقعه� �جلغر�يف و�صط �لوطن �لعربي، وهي 

�لبو�بة �لتي تربط بني �آ�صي� و�إفريقي�. ووجدت بريط�ني� �أن من م�صلحته� ف�صل �جلزء 

بتحقيق  ت�صمح  ال  ظروف  وخلق  �الإفريقي،  �جلزء  عن  �لعربي،  �لوطن  من  �الآ�صيوي 

ب��ص� توحيد بالد  �مل�صتقبل، وخ��صة بعد حم�والت حممد علي  �لوحدة بني �جلز�أين يف 

�ل�ص�م مع م�رش )1832-1840( و�إق�مة دولة عربية - �إ�صالمية و�حدة، من خالل �إر�ص�ل 
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قو�ته عن طريق فل�صطني �إىل �صورية. ولهذ� ف�إن من يريد �إق�مة دولة عربية موحدة، ال 

بد �أن ي�أخذ بعني �العتب�ر، موقع فل�صطني �ال�صرت�تيجي يف دولة �لوحدة. وتذكر �مل�ص�در 

ب�أنه  �ل�ص�م، ك�ن يج�هر علن�ً  �إبر�هيم ب��ص� خالل وجوده يف بالد  �أن  �لت�ريخية �ملختلفة 

ينوي �إحي�ء �لقومية �لعربية و�إعط�ء �لعرب حقوقهم، و�أنه من خالل خم�طبته جلنوده، 

من  ك�ن  ب�أنه  علم�ً  �لقدمي،  وجمدهم�  و�الإ�صالمية  �لعربية  �الأمتني  مب�آثر  يذكرهم  ك�ن 

�أ�صول �ألب�نية. وهذ� يف�رش �صهولة فتح �صورية من قبل �جلي�ص �مل�رشي وترحيب �الأه�يل 

.
3
بهم، العتق�دهم ب�أن �لفتح �مل�رشي �صيوؤدي �إىل حترير �لعرب

1831، عن طريق فل�صطني،  ب��ص� لتوحيد �صورية وم�رش �صنة  �إبر�هيم  بد�أت حملة 

وحيف�،  وي�ف�  غزة  �إىل  ثم  �لفل�صطينية  يون�ص  خ�ن  مدينة  �مل�رشية  �لقو�ت  دخلت  فقد 

و��صتقبله� �لفل�صطينيون ب�لرتح�ب و�حلف�وة. وح��رش عك� و�فتتحه�، وهي �ملدينة �لتي 

ف�صل ن�بليون بون�برت قبل ثالثة عقود ب�حتالله�. ومن �الأ�صب�ب �لتي �أ�صهمت يف فتحه� 

على يد �جلي�ص �مل�رشي بقي�دة �إبر�هيم ب��ص�، ترحيب �ملو�طنني فيه� ب�لقو�ت �مل�رشية، 

 .
4
نظر�ً الأن �حلملة �مل�رشية �صوف توحد فل�صطني وبالد �ل�ص�م مع م�رش

�أجو�ء  يف  �ل�صورية  �ملدن  وبقية  دم�صق،  �إىل  �مل�رشية  �حلملة  �نطلقت  فل�صطني  ومن 

�لرتحيب من قبل �ل�صوريني. و��صتتب �الأمر يف بالد �ل�ص�م مع توحده� مع م�رش، ولكن 

على  �لبد�ية  منذ  عمل  �لعربي،  �لوطن  لتجزئة  يخطط  ك�ن  �لذي  �الأوروبي  �ال�صتعم�ر 

مع�ر�صته�  �أبدت  �لتي  بريط�ني�،  و�صعت  م�رش.  مع  �لطبيعية  �صورية  توحيد  �إف�ص�ل 

يف  �مل�رشي  �لوجود  على حم�ربة  �لعثم�نية  �لدولة  حث  �إىل  �لوحدة  لقي�م دولة  �ل�صديدة 

دولة  حتطيم  تنفيذ  بريط�ني�  وتولت  �لرتكية.  �حلدود  من  �لقريبة  �ل�صورية،  �الأر��صي 

�لوحدة. ففي خريف �صنة 1840 بد�أ �الأ�صطول �لبيط�ين ب�رشب �لثغور �ل�صورية متهيد�ً 

الحتالله�، فق�صفت �ل�صفن �لبيط�نية مبد�فعه� مدينة بريوت، و��صرتكت معه� �ل�صفن 

�حلربية �لنم�ص�وية و�لرتكية، م� �أجب �لقو�ت �مل�رشية على �لرت�جع �إىل د�خل �الأر��صي 

�مل�رشية. ويف �لو�قع، ف�إن �لهدف من حملة �إبر�هيم ب��ص� على بالد �ل�ص�م، ك�ن �إق�مة دولة 

عربية موحدة، وهو م� �أ�ص�رت �إليه وثيقة و�صعه� �ل�صفري �لب�رون بو�لكونت �لذي �أوفدته 

و�لتقى  و�صي��صته.  ب��ص�  علي  حممد  خطط  لدر��صة  �لوقت  ذلك  يف  �لفرن�صية  �حلكومة 

�ل�صفري �لفرن�صي ب�إبر�هيم ب��ص� ب�لقرب من طرطو�ص، و�أجرى معه حديث�ً مطوالً. وكتب 

�ل�صفري �لفرن�صي يقول:
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و�إعط�ء  �لعربية،  �لقومية  �إحي�ء  ينوي  ب�أنه  علن�ً  يج�هر  ب��ص�  �إبر�هيم  �إن 

�أو �جلي�ص و�أن يجعل  �الإد�رة  �إليهم �صو�ء يف  �ملن��صب  و�إ�صن�د  �لعرب حقوقهم 

جلنوده  وخم�طب�ته  من�صور�ته  يف  هذه  فكرته  وتتجلى  م�صتقالً...  �صعب�ً  منهم 

�لعرب يف �حلرب �الأخرية ب�صورية، ف�إنه ال يفت�أ يذكرهم مبف�خر �الأمة �لعربية 

وجمده� �لت�لد... وقد ق�ل يل �إن �أب�ه يحكم م�رش و�ل�صود�ن و�صورية و�جلزيرة 

�لعربية، ومن �لو�جب �أن ي�صم �لعر�ق �إىل حكمه، وهو يف �صالته مع �أهل �لبالد 

ي�صتخدم �للغة �لعربية ويعد نف�صه عربي�ً. 

�أحد  و�إن  ب��صتمر�ر،  �الأتر�ك  ينتقد  ك�ن  ب��ص�  �إبر�هيم  �إن  �لفرن�صي  �ل�صفري  ويقول 

ب��ص�  �إبر�هيم  و�إن  منهم”.  وهو  ب�لرتك  يطعن  كيف  و��صتغر�ب،  بحرية  “�ص�أله  جنوده 

م�رشتني  قد  �حلني  ذ�ك  ومنذ  �صبي�ً،  م�رش  جئت  ف�إين  تركي�ً،  ل�صت  “�أن�  ق�ئالً:  �أج�به 

.
�صم�صه� وغريت من دمي وجعلته دم�ً عربي�ً”5

�ال�صتعم�ر  تدخل  ب�صبب  �ل�ص�م،  بالد  على  حملته  يف  ب��ص�  �إبر�هيم  ف�صل  وبعد   

�ليهودي  �لب�رون   1840 �آذ�ر/ م�ر�ص  �لبيط�ين �صده و�صد و�لده حممد علي، وجه يف 

�للورد روت�صيلد Lord Rothschild خط�ب�ً �إىل بلمر�صتون Belmirston رئي�ص �لوزر�ء 

�لبيط�ين ق�ل فيه: 

هن�ك  الأن  ك�فيني،  لي�ص�  م�رش  يف  نفوذه  وح�رش  علي  حممد  هزية  �إن 

مرهونة  �لقدمي  جمدهم  عودة  �أن  يدركون  وهم  �لعرب،  بني  متب�دلة  جذب  قوة 

ب�إمك�ني�ت �ت�ص�لهم و�حت�دهم. �إنن� لو نظرن� �إىل خريطة هذه �لبقعة من �الأر�ص، 

�لعرب يف  �لذي يو�صل بني م�رش وبقعة  فل�صطني هي �جل�رش  �أن  ف�صوف جند 

قوة  زرع  هو  �لوحيد  و�حلل  �ل�رشق.  على  بو�بة  د�ئم�ً  فل�صطني  وك�نت  �آ�صي�، 

خمتلفة على هذ� �جل�رش يف هذه �لبو�بة لتكون هذه �لقوة مبث�بة ح�جز ينع �خلطر 

�لعربي ويحول دونه، و�إن �لهجرة �ليهودية �إىل فل�صطني ت�صتطيع �أن تقوم بهذ� 

للعهد  �مليع�د م�صد�ق�ً  �أر�ص  �إىل  لليهود يعودون به�  �لدور، ولي�صت تلك خدمة 

�أي�ص�ً خدمة لالإمب�طورية �لبيط�نية وخمطط�ته�، فلي�ص  �لقدمي فقط، ولكنه� 

مم� يخدم �الإمب�طورية �أن تتكرر جتربة حممد علي، �صو�ء بقي�م دولة قوية يف 

.
6
م�رش، �أو بقي�م �الت�ص�ل بني م�رش و�لعرب و�الآخرين

1840/8/11، �إىل �صفريه  و�أر�صل ب�ملر�صتون، نتيجة دعوة روت�صيلد مذكرة، بت�ريخ 

يف �إ�صطنبول، �رشح فيه� �لفو�ئد �لتي �صوف يح�صل عليه� �ل�صلط�ن �لعثم�ين من ت�صجيع 
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من  بدعوة  فل�صطني  �إىل  �ليهودي  �ل�صعب  عودة  “�إن  وق�ل:  فل�صطني.  �إىل  �ليهود  هجرة 

�ل�صلط�ن وحتت حم�يته ت�صكل �صد�ً يف وجه خمطط�ت �رشيرة يعده� حممد علي �أو من 

 .
يخلفه وحتول دون حتقيق خطته �ل�رشيرة يف �مل�صتقبل”7

ه�ت�ن �لوثيقت�ن، �ل�ص�درت�ن عن �أحد زعم�ء �ليهود وعن رئي�ص �لوزر�ء �لبيط�ين، 

تظهر�ن �لتق�ء م�ص�لح �لطرفني يف حم�ربة قي�م دولة عربية موحدة، و�أن ذلك لن يتم �إال 

من خالل �إق�مة دولة دخيلة لليهود يف قلب �ملنطقة �لعربية. م� يثبت �أن �لهدف من �إق�مة 

�لكي�ن �ل�صهيوين يف فل�صطني مل يكن من �أجل م�صلحة �ليهود فقط، بل من �أجل �مل�ص�لح 

�ال�صتعم�رية �لتي ح�ربت قي�م �لوحدة �لعربية منذ �أي�م حممد علي، وقبل �أن يظهر �لفكر 

�لقومي �لعربي بع�رش�ت �ل�صنني. 

�الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لبيط�ين  �ل�ص�بط   Churchill Henry ت�رش�صل  هرني  وكتب 

�ملمثلني  Montegur Moses رئي�ص جمل�ص  �إىل مو�صى منتجيور   ،1841 ر�ص�لة يف �صنة 

�ليهود يف لندن، يح�صه فيه� على �إث�رة قي�م وطن لليهود يف فل�صطني يف �الأو�ص�ط �ليهودية 

ب�لتع�ون مع �لدول �الأوروبية، وق�ل: “ال �أ�صتطيع �أن �أخفي عليك رغبتي �جل�حمة يف �أن 

�أرى �صعبك يحقق مرة �أخرى وجوده مب� هو �صعب. �إنني ال �أعتقد �أنه يكن حتقيق �لهدف 

بدقة، ولكن ال بد من تو�فر �أمرين ال غنى عنهم�، �أوالً �إن على �ليهود �أنف�صهم �أن يتحملو� 

 .
�الأمر على �ل�صعيد �لع�ملي وب�الإجم�ع، ث�ني�ً �إن على �لقوى �الأوروبية �أن ت�ص�عدهم”8

Idward Betford من مكتب �مل�صتعمر�ت يف  �إدو�رد بتفورد  1845، �قرتح  ويف �صنة 

لندن “�إق�مة دولة يهودية يف فل�صطني تكون حتت حم�ية بريط�ني� �لعظمى، على �أن ترفع 

�لو�ص�ية عنه� مبجرد �أن ي�صبح �ليهود ق�درين على �العتن�ء ب�أنف�صهم. و�إن دولة يهودية 

�صت�صعن� يف مركز �لقي�دة يف �ل�رشق بحيث نتمكن من مر�قبة عملية �لتو�صع و�ل�صيطرة 

.
على �أعد�ئن� و�لت�صدي لهم عند �حل�جة”9

و��صتمرت بريط�ني� يف �لت�آمر على �لعرب، قبل مر��صالت �ل�رشيف ح�صني مع هرني 

مكم�هون Henry McMahon �لتي وعدت فيه� ب��صتقالل �الأقط�ر �لعربية حتت زع�مة 

�أمري مكة، و�تف�قية �ص�يك�ص - بيكو Sykes-Picot Agreement مع فرن�ص�. فبعد �لتغيري 

�لذي حدث يف بريط�ني�، �صنة 1907 ب�صقوط حكومة �ملح�فظني، وو�صول حزب �الأحر�ر 

يدعم  ك�ن  �لذي   ،Henri-Cambel Benrman ب�نرم�ن  ك�مبل  هرني  برئ��صة  للحكم 

فكرة �إن�ص�ء جبهة ��صتعم�رية موحدة من بريط�ني� وفرن�ص� وبلجيك� وهولند� و�لبتغ�ل 
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و�إيط�لي� و�إ�صب�ني�. �صكل ب�نرم�ن جلنة �أوروبية من �أهم �ملوؤرخني وكب�ر علم�ء �الجتم�ع 

مهم�ته�،  �للجنة  الأع�ص�ء  �ملوجه  خط�به  يف  وحدد  و�القت�ص�د.  و�جلغر�في�  و�ل�صي��صة 

وق�ل �إن �الإمب�طوري�ت تتكون وتت�صع وتتقوى ثم ت�صتقر �إىل حد م� ثم تنحل وتزول. 

وخ�طب �ملجتمعني: 

�ال�صتعم�ر  �صقوط  دون  حتول  �أن  يكن  و�ص�ئل  �أو  �أ�صب�ب  لديكم  هل 

�أو توؤخر م�صريه؟ وقد بلغ �الآن �لذروة و�أ�صبحت �أوروب�  �الأوروبي و�نهي�ره 

�الآخر يف  �لع�مل  ��صتنفدت مو�رده� و�ص�خت مع�مله�، بينم� ال يز�ل  ق�رة قدية 

�أيه�  �لعلم و�لتنظيم و�لرف�هية. هذه مهمتكم  �إىل مزيد من  يتطلع  �رشح �صب�به 

�ل�ص�دة، وعلى جن�حه� يتوقف رخ�وؤن� و�صيطرتن�.

�صقوط  متنع  �لتي  �لو�ص�ئل  �قرت�ح  وهي:  رئي�صية  مبهمة  �للجنة  مه�م  وحتددت 

�الإمب�طوري�ت �ال�صتعم�رية �الأوروبية �لق�ئمة وقتذ�ك، وحم�ية �مل�ص�لح �لغربية. 

به�  �أو�صو�   - للم�صتقبل  عمل  بخطة  �ملوؤمترون  خرج  طويلة،  �جتم�ع�ت  وبعد 

وز�رة  على  در��صته  بعد  �أح�لته  �لتي  �خل�رجية  وز�رة  �إىل  قدموه  تقرير�ً  و�صمنوه� 

ت�رشد  مقدمة  على  �لتقرير  و��صتمل  ب�نرم�ن.  �لبيط�ين  �لوزر�ء  ورئي�ص  �مل�صتعمر�ت 

�الأحد�ث �لت�ريخية �له�مة وتق�رنه� مع بع�صه� وت�صتخل�ص منه� �لعب و�لنت�ئج. و�نتقل 

�لتقرير بعد ذلك �إىل �حلديث عن �لبحر �ملتو�صط، فركز �هتم�مه عليه لكونه حيوي�ً ل�ص�ئر 

�لدول �الأوروبية، والأنه �ل�رشي�ن �حليوي لال�صتعم�ر عب �لع�صور، و�جل�رش �لذي يربط 

�لت�أكيد على  �إىل  �لتقرير  بني �ل�رشق و�لغرب، وملتقى �لطرق �لتج�رية �لدولية. وخل�ص 

�لتقرير  و��صتعر�ص  ب�لع�مل.  يتحكم  �أن  ي�صتطيع  �ملتو�صط  �لبحر  على  ي�صيطر  من  �أن 

�الأخط�ر �لتي تهدد �لدول �ال�صتعم�رية �الأوروبية �إذ� خرجت من م�صتعمر�ته�. و�أجمع 

�ملوؤمترون على �أن م�صري تلك �مل�صتعمر�ت هو �الرتب�ط ب�لدول �ال�صتعم�رية �الأوروبية 

ولو �قت�ص�دي�ً وثق�في�ً، �إذ� ��صتح�ل �رتب�طه� �ل�صي��صي و�لع�صكري نتيجة ح�صوله� على 

.
10

�ال�صتقالل يف يوم م�

وتو�صل �لتقرير �إىل �أن من�بع �خلطر �لتي تهدد �مل�ص�لح �ال�صتعم�رية تكمن يف منطقة 

�لبحر �ملتو�صط، ب�صبب موقعه بني �لغرب و�ل�رشق، والأنه ن�ص�أت على �صو�طئه �جلنوبية 

�ل�صوي�ص  قن�ة  ت�صم  كم�  و�أ�صنة(،  ومر�صني  وغزة  )�لرب�ط  مهمة  مو�نئ  و�ل�رشقية 

وحلل  �ل�رشق.  يف  �الأوروبية  و�مل�صتعمر�ت  �لهند  �إىل  و�لطريق  الأوروب�  �حلي�ة  �رشي�ن 

35 مليون ن�صمة، وو�صفهم  �لوقت  �لب�لغ عددهم يف ذلك  �لعرب  �ملنطقة  �لتقرير �صك�ن 
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وجميع  و�الآم�ل  و�لثق�فة  و�للغة  و�لدين  �لت�ريخ  وحدة  فيه  تتو�فر  و�حد  �صعب  ب�أنهم 

مقوم�ت �الحت�د و�لرت�بط، و�أ�صب�ب �لقوة و�لتحرر و�لنهو�ص نتيجة لنزع�ته �لتحررية 

وثرو�ته �لطبيعية ومو�رده �لب�رشية �ملتز�يدة. وطرح �لتقرير �لت�ص�وؤالت �لت�لية:

كيف يكن �أن يكون و�صع هذه �ملنطقة �لعربية �إذ� توحدت فعالً، و�إذ� �أخذت هذه   .1
�لقوة كله� �جت�ه�ً و�حد�ً؟.

�لثورة  ومكت�صب�ت  �حلديثة  �لفنية  �لو�ص�ئل  تدخل  حني  �لنتيجة  تكون  م�ذ�   .2
�ل�صن�عية �الأوروبية �إىل هذه �ملنطقة؟.

م�ذ� يحدث لو �نت�رش �لتعليم وعمت �لثق�فة يف �أو�ص�ط هذ� �ل�صعب؟.  .3
ثرو�ته�  ��صتغالل  من  �أبن�وؤه�  ومتكن  حتررت  �إذ�  �ملنطقة  هذه  م�صري  هو  م�   .4

�لطبيعية مل�صلحتهم؟.

�مل�ص�لح  على  ق��صية  �رشبة  �صتحل  ب�أنه  �لت�ص�وؤالت  تلك  عن  �لتقرير  ويجيب 

�ال�صتعم�رية  �الإمب�طوري�ت  وت�صمحل  �لت�ص�وؤالت،  تلك  حتققت  �إذ�  �ال�صتعم�رية 

وتنه�ر كم� �نه�رت �إمب�طوري�ت �لروم�ن و�الإغريق وغريهم من قبل. وبحث �لتقرير يف 

�لو�ص�ئل �لتي على �لدول �الأوروبية �للجوء �إليه� ملنع حدوث ذلك، فدع� �لدول �الأوروبية 

�إبق�ء �صعبه� على م�  “��صتمر�ر و�صع هذه �ملنطقة �ملجز�أة �ملت�أخرة، و�إىل  �إىل �لعمل على 

هو عليه من تفكك وجهل وتن�حر”. و�أو�صى �لتقرير مبح�ربة �حت�د �جلم�هري �لعربية 

�لت�ريخي، وب�رشورة  �أو  �أو �لروحي  �لفكري  �أنو�ع �الرتب�ط  �أو �رتب�طه� ب�أي نوع من 

�خلطر  لدرء  �لتقرير  و�قرتح  بع�ص.  عن  بع�صه�  لف�صل  �لقوية  �لعلمية  �لو�ص�ئل  �إيج�د 

عن �مل�ص�لح �ال�صتعم�رية يف �ملنطقة �لعربية “�لعمل على ف�صل �جلزء �الأفريقي من هذه 

�ملنطقة عن �جلزء �الآ�صيوي، ب�إق�مة ح�جز ب�رشي قوي وغريب على �جل�رش �لبي �لذي 

يربط �آ�صي� ب�أفريقي� وربطهم� مع�ً ب�لبحر �ملتو�صط، بحيث ي�صكل يف هذه �ملنطقة، وعلى 

 .
مقربة من قن�ة �ل�صوي�ص قوة �صديقة لال�صتعم�ر وعدوة ل�صك�ن �ملنطقة”11

وهذ� يدل على �أن زرع ج�صم غريب “�إ�رش�ئيل” يف �جل�رش �لذي يربط بني �آ�صي� �لعربية 

و�أفريقي� �لعربية، وجتزئة �ملنطقة �لعربية، هم� هدف�ن رئي�صي�ن لال�صتعم�ر �الأوروبي يف 

�لوطن �لعربي منذ فرتة طويلة. 

�أن  �إال  ب�نرم�ن،  وثيقة  يف  ج�ء  مب�  ر�صمي�ً  بريط�ني�  �عرت�ف  عدم  من  �لرغم  وعلى 

�أر�صله�  �لتي  �لر�ص�لة  وكذلك  �لتقرير.  �صحة  �أظهرت  �ملنطقة  يف  و�صي��صته�  مم�ر�ص�ته� 

�مل�ن�ص�صرت  �صحيفة  رئي�ص   S.P Scott �صكوت  �إىل   Chaim Weizman و�يزمن  ح�ييم 
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غ�ردي�ن �لبيط�نية يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1914، �لتي يقول فيه�: “�إنن� ن�صتطيع �أن 

نقول �إنه �إذ� م� وقعت فل�صطني د�خل منطقة �لنفوذ �لبيط�ين، ثم �صجعت بريط�ني� على 

��صتيط�ن �ليهود يف فل�صطني، ف�إن هوؤالء �ليهود �صيطورون هذ� �لفكر ويكونون حر��ص�ً 

 .
فعليني حلم�ية قن�ة �ل�صوي�ص”12

�ملنطقة،  يف  م�ص�حله�  على  للمح�فظة  �لبيط�ين  �ملخطط  ب�نرم�ن  وثيقة  وتو�صح 

�لدبلوم��صية  ه�ج�ص  الأن  �لعربية،  �لوحدة  �إق�مة  مع  تتع�ر�ص  �مل�ص�لح  تلك  �أن  ومب� 

نظر  وجهة  -من  ف�حلل  �لعربية(،  �جلم�هري  )�حت�د  من  �خلوف  ك�ن  �لبيط�نية 

�ملقدرة  عنده�  تكون  �لعربي،  �لوطن  قلب  يف  دخيلة  دولة  خلق  �لبيط�ين-  �ال�صتعم�ر 

على �لقي�م بدور تخريبي �صد �أي وحدة عربية تق�م يف �مل�صتقبل وتعمل على ��صتمر�ر 

�لتجزئة يف �لوطن �لعربي. 

وم� حدث يف فل�صطني منذ قي�م “�إ�رش�ئيل” ومم�ر�ص�ته� �صد �لعرب و�مل�صلمني، يثبت 

�أحد  �أر�صله�  �لتي  �لر�ص�لة  �لوثيقة،  تلك  يدعم  �لبيط�نية. وم�  �لوثيقة  م� ج�ء يف  �صحة 

�ل�صه�ينة �إىل �مل�صت�رشق �ليهودي �لنم�ص�وي د. ولفخ�نغ. ف. �أر�صت �صنة 1937، وج�ء 

فيه�: 

قبل كل  �ملقد�صة، هو  �الأر�ص  �أجل  لل�رش�ع من  �لد�فع �حلقيقي �خلطري  �إن 

فل�صطني  جمعت  ف�إذ�  �ال�صرت�تيجي،  موقعه�  م�صتقبل  �صيء  كل  وبعد  �صيء، 

وم�رش يف دولة و�حدة، ف�صوف ت�صم هذه �لدولة )25 مليون م�صلم(، و�صوف 

ت�صيطر حينئذ على قن�ة �ل�صوي�ص وطريق �لهند، �أم� �إذ� بقيت فل�صطني م�صتقلة 

ت�صكيل  دون  ع�ئق�ً  عندئذ  تكون  ف�صوف  يهودية،  دولة  �أر��صيه�  على  و�أقيمت 

ت�صكيله�،  يف  عربية  دول  عدة  �حتدت  لو  حتى  �لكبى  �لعربية  �لدولة  هذه 

و�صتقوم هذه �لدولة �لدخيلة �لتي تبلغ م�ص�حته� )100 �ألف كيلومرت مربع( على 

ج�نبي �الأردن و�صتن�صب نف�صه� ح�مية لكل دولة من هذه �لدول �لعربية �صد 

�الأخرى، و�صوف تعمل على حم�ية �صورية �لفقرية من �لت�صلط �مل�رشي �لذي 

�ملطمئنة  م�رش  حم�ية  على  تعمل  و�صوف  منه.  مفر  ال  �أمر�ً  دونه�  من  �صيكون 

�لهدوء يف منطقة  �الأ�صد�ء. و�إن حتقيق  �ملح�ربني  �لوه�بيني  �له�دئة من �جتي�ح 

و�أن يجعل منه� �صوي�رش�  ببق�ء فل�صطني يف و�صع حم�يد  �ل�صوي�ص رهني  قن�ة 

ث�نية على مفرتق �لق�ر�ت �لثالث. و�صيق�بل هذ� �حلي�د من ج�نب �آخر تو�صيع 

�أم�  �حلي�د.  لهذ�  �صيتحم�صون  �لذين  وحدهم  �ليهود  الأن  �ليهودي  �ال�صتيط�ن 

.
13

�لعرب �مل�صلمون ف�صوف يظلون متحم�صني لقي�م دولة كبى
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 Herbert �صموئيل  هربرت  �لبيط�ين  �ل�صهيوين  �لزعيم  تقرير  يف  ج�ء  م�  وكذلك 

م�رشوع  �إق�مة  عليه�  عر�ص  �إذ  �الأوىل،  �لع�ملية  �حلرب  نه�ية  قبل  حكومته  �إىل   Samuel
تو�صية  يف  ج�ءت  �لتي  نف�صه�  �لعب�رة  و��صتعمل  �إ�رش�فه�،  حتت  يهودية  دولة  ت�أ�صي�ص 

جلنة ب�نرم�ن، �إذ ق�ل �صموئيل: “فنكون بذلك قد �أوجدن� بجو�ر م�رش وقن�ة �ل�صوي�ص 

 .
دولة جديدة ومو�لية لبيط�ني�”14

هرتزل  ثيودور  �ل�صهيونية،  �حلركة  موؤ�ص�ص  كتبه  �لذي  �لتقرير،  ن�ص  يف  ج�ء  وم� 

�آ�صي�،  يف  �أوروب�  يحمي  �لذي  �حل�جز  من  جزء�ً  هن�ك  “و�صنكون   :Theodore Herzel
�صنكون خمفر�ً �أم�مي�ً للح�ص�رة يف وجه �لهمجية، يتوجب علين� كدولة حم�يدة �أن نبقى 

 .
على �ت�ص�ل مع كل �أوروب� �لتي �صيكون عليه� �صم�ن وجودن�”15

عروبة  �لبيط�نيني  و�مل�صتعربني  �مل�صت�رشقني  بع�ص  �أنكر  فقد  �أخرى،  جهة  ومن 

)�أر�ص   Charles Waren فل�صطني و�لفل�صطينيني، ح�صب م� ج�ء يف كت�ب �ص�رل و�رن 

�لبيط�نية  �حلكومة  ب��صم  ر�صمي  كت�ب  و�صدر   .1875 �صنة  لندن  يف  �ل�ص�در  �مليع�د( 

“لي�صو� عرب�ً ولكنهم يتكلمون  ب�أنهم  �لفل�صطينيني  �لع�ملية �الأوىل و�صف  ع�صية �حلرب 

�لعربية”. كم� ق�ل لويد جورج Lioyd George رئي�ص �حلكومة �لبيط�نية يف ذلك �لوقت 

.
ب�أن “عرب فل�صطني لي�صو� من عرب �لعر�ق و�صورية و�جلزيرة �لعربية”16

�مل�رشق  لتجزئة  �ملوؤيد  و�لفرن�صي  �لبيط�ين  �ال�صتعم�ري  �ملوقف  و��صتمر 

بالد  جز�أت  �لتي   ،1916 �أبريل  ني�ص�ن/  يف  بيكو   - �ص�يك�ص  �تف�قية  خالل  من  �لعربي 

�ل�ص�م و�أعطت �لفر�صة القتط�ع فل�صطني متهيد�ً لقي�م دولة يهودية فيه�، وكذلك من 

للم�رشوع  موؤيد�ً  وعد�ً  فرن�ص�  �أ�صدرت  فقد  �ل�صهيونية.  �حلركة  من  موقفهم�  خالل 

هذ�  وج�ء  �لبيط�ين.  بلفور  وعد  �صدور  من  �أ�صهر  قبل  فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين 

�أحد   ،Sokolov Nahum �صوكولوف  ن�حوم  به�  ق�م  مكثفة  �ت�ص�الت  بعد  �لوعد، 

 ،Ribot زعم�ء �حلركة �ل�صهيونية وممثله� يف ب�ري�ص، مع رئي�ص وزر�ء فرن�ص� ريبو 

و�رشح   .Jules Cambon ك�مبو  جول  �لفرن�صية  �خل�رجية  وز�رة  ع�م  و�صكرتري 

ت�صدر  ب�أن  وط�لب  فرن�ص�،  من  �ل�صهيونية  �حلركة  مط�لب  �ل�صهيوين  �مل�صوؤول 

�حلكومة �لفرن�صية بي�ن�ً كت�بي�ً، تعب فيه عن عطفه� على �أهد�ف �حلركة �ل�صهيونية، 

�لفرن�صية  �خل�رجية  وز�رة  و�أر�صلت  فل�صطني”.  يف  يهودية  “دولة  بقي�م  يتعلق  م�  يف 

ر�ص�لة موقعة من قبل �صكرتري �خل�رجية ك�مبو، يف �لر�بع من حزير�ن/ يونيو 1917 

�إعالن �رشيح من ج�نب �حلكومة  بلفور( وفيه�  �أ�صهر من �صدور وعد  )قبل خم�صة 
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يف  ج�ء  ومم�  فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  مع  تع�طفه�  عن  فيه  تعب  �لفرن�صية، 

ل�صوكولوف:  �ملوجهة  �لفرن�صية  �لر�ص�لة 

يهدف  و�لذي  له،  جهودكم  تكر�صون  �لذي  �مل�رشوع  بتقدمي  تف�صلتم  لقد 

�إىل تنمية �ال�صتعم�ر �ليهودي يف فل�صطني، و�إذ� تو�فر �صم�ن ��صتقالل �الأم�كن 

�ملتح�لفة )فرن�ص�(  �لدول  �لتي تقدمه�  �مل�ص�عدة  ف�إن  �أخرى،  �ملقد�صة من ن�حية 

�إ�رش�ئيل  �صعب  منه�  نفي  �لتي  �لبالد،  تلك  يف  �ليهودية  �لقومية  بعث  �أجل  من 

�إن �حلكومة  �لعد�لة و�لتعوي�ص.  منذ قرون عديدة، �صتكون عمالً ينطوي على 

�لفرن�صية �لتي دخلت �حلرب، هذه �حلرب �حل�لية للدف�ع عن �صعب هوجم ظلم�ً، 

�إال  و�لتي ال تز�ل تو��صل �لن�ص�ل ل�صم�ن �نت�ص�ر �حلق على �لقوة، ال ي�صعه� 

�أن ت�صعر ب�لعطف على ق�صيتكم �لتي يرتبط �نت�ص�ره� ب�نت�ص�ر �حللف�ء، �إنني 

 .
17

�صعيد الإعط�ئك مثل هذ� �لت�أكيد

�إىل حد كبري وعد بلفور �لبيط�ين  وي�صبه �لت�رشيح �لفرن�صي للحركة �ل�صهيونية، 

�ل�ص�در بت�ريخ 1917/11/2، �لذي �أعلنت فيه بريط�ني� ت�أييده� �إق�مة وطن قومي يهودي 

يف فل�صطني، يف �لوقت �لذي مل يذكر فيه ��صم �لعرب، بل �صّم�هم “�لطو�ئف غري �ليهودية 

�ملقيمة يف فل�صطني”. 

و�هتمت �أمل�ني�، هي �الأخرى ب�إق�مة وطن لليهود يف فل�صطني، من �أجل حم�ية �مل�ص�لح 

�لربع  ففي  �صورية.  عن  م�رش  يف�صل  ح�جز�ً  وليكون  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �الأوروبية 

�الأخري من �لقرن �لت��صع ع�رش ن�رش مولتكه Moltke �ل�ص�بط يف �حلر�ص �مللكي �لبو�صي 

�أجل  من  �لقد�ص”  “مملكة  �إن�ص�ء  �إىل  فيه�  دع�  وفل�صطني”  “�أمل�ني�  بعنو�ن  در��ص�ت  عدة 

حتويل فل�صطني �إىل “مركز متقدم للح�ص�رة �الأوروبية” كي ت�صبح �أمنوذج�ً �قت�ص�دي�ً 

هذ�  قي�م  �أهمية  �إىل  م�رشوعه  يف  مولتكه  و�أ�ص�ر  ب�أ�رشه�.  �ملنطقة  يف  به  يحتذى  متطور�ً 

و�صورية،  م�رش  بني  تف�صل  و�قية  منطقة  ي�صكل  كي  فل�صطني  يف  �ال�صتيط�ين  �ملركز 

 .
18

ويحمي �مل�ص�لح �لغربية من �أي خطر يتهدده�

دور�ً  �الأمريكية  �مل�صيحية  �ل�صهيونية  لعبت  فقد  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لوالي�ت  و�أم� 

ب�صبب  فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين  للم�رشوع  �الأمريكي  �لت�أييد  على  �حل�صول  يف  مهم�ً 

�نت�ص�ر �ملذهب �لبوت�صت�نتي Protestant فيه�، �لذي يعتقد ب�أن جميء �مل�صيح �ملنتظر 

يجب �أن ي�صبقه قي�م �لدولة �ليهودية يف فل�صطني. ولهذ�، فقد دع� �أحد كب�ر �لق�ص�و�صة 

�حلكومة   ،1814 �صنة   John McDonald م�كدون�لد  جون  �لق�ص  �لبوت�صت�نت، 
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�أمريك�،  �صفر�ء  “ي�  وق�ل:  فل�صطني،  �إىل  �ليهود  بعودة  �أفك�ره  تبني  �إىل  �الأمريكية 

 .
�نه�صو� حلمل �أنب�ء �ل�صع�دة و�خلال�ص لليهود �لذين يعودون �إىل �أر�ص �صهيون”19

كم� دع� �لق�ص ويلي�م بالك�صتون Willyam Blakiston يف كت�به “عي�صى ق�دم” �لذي 

�ل�صعب  قبل  من  كنع�ن  الأر�ص  �الأبدية  “�ال�صتع�دة  �إىل  �ل�صهيونية   ،1878 �صنة  ن�رشه 

�ليهودي، وت�صهيل عودتهم �إىل فل�صطني”. وق�د بالك�صتون حملة على م�صتوى �لوالي�ت 

�ملتحدة للتوقيع على عري�صة لت�أييد �لهجرة �ليهودية �إىل فل�صطني و�إق�مة دولتهم فيه�، 

وقدمت �لعري�صة للرئي�ص �الأمريكي بنج�مني ه�ري�صون Benjamin Herrison، وط�لبه 

 .
20

ب��صتخد�م م�ص�عيه ونفوذه لتحقيق مط�لب �ليهود يف فل�صطني

�لقرن  منت�صف  منذ  �ل�صهيوين،  ب�مل�رشوع  �الأمريكي  �لر�صمي  �الهتم�م  وز�د 

كري�صون  وردر  وتعيني   ،1844 �صنة  �لقد�ص  يف  �أمريكية  قن�صلية  فتح  �أثر  على   ،19 �لـ 

�ليهودية  �لدي�نة  �لذي �عتنق  �ملقد�صة،  �ملدينة  �أمريكي يف  �أول قن�صل   Worder Kryson
�ليهودية  �مل�صتعمر�ت  �إن�ص�ء  يف  كبري�ً  دور�ً  �الأمريكي  �لقن�صل  لعب  �إذ  يهودية.  وتزوج 

وت�صهيل هجرة �ليهود، و�إعط�ء �ليهود �لرو�ص ت�أ�صري�ت ووث�ئق لت�صهيل و�صولهم �إىل 

�لوالي�ت  يف  لليهود  �ل�صي��صي  �لن�ص�ط  بتنظيم  �الأمريكية  �ل�صهيونية  وبد�أت  فل�صطني. 

�ليهودية  و�للجنة  �لعهد  �أبن�ء  كمنظمة  �صهيونية  منظم�ت  ت�أ�صي�ص  طريق  عن  �ملتحدة 

�أمريكية  �صهيونية  جملة  �أول  �أ�صدرت  �لتي  �الأمريكية  �ل�صهيونية  و�ملنظمة  �الأمريكية 

�ل�صندوق  مل�صلحة  ن�صطت  �صهيونية،  مع�هد  و�أن�ص�أت   ،1901 �صنة  �الإجنليزية  ب�للغة 

�لقومي �ليهودي. وقررت جميع تلك �ملنظم�ت ب�الندم�ج �صنة 1917 حتت ��صم “�حت�د 

�ل�صهيونيني �الأمريكيني” وعني �لق��صي لوي�ص بر�ندي�ص Brandis Louis رئي�ص�ً فخري�ً 

�لرئي�ص  �أن  من  �لرغم  وعلى   ،1919 �صنة  ب�ري�ص  يف  �ل�صلح  موؤمتر  �نعق�د  وخالل  له�. 

�مل�صري  تقرير  “حق  �أن�ص�ر  من  ك�ن   Woodraw Wilson ويل�صون  وودرو  �الأمريكي 

و�يزم�ن،  �ل�صهيوينة  �حلركة  زعيم  �أن  �إال  لال�صتعم�ر،  خ��صعة  ك�نت  �لتي  لل�صعوب” 

فل�صطني،  يف  لليهود  قومي  وطن  �إق�مة  على  ب�ملو�فقة  �الأمريكي  �لوفد  �إقن�ع  ��صتط�ع 

و�إ�صد�ر م�صودة م�رشوع �أمريكي يف 1919/2/12 ج�ء فيه:

�إق�مة دولة يهودية منف�صلة يف فل�صطني.  .1
و�صع فل�صطني حتت �النتد�ب �لبيط�ين بعد مو�فقة ع�صبة �الأمم.  .2

دعوة �ليهود للعودة �إىل فل�صطني و�الإق�مة فيه�.  .3
.

21
و�صع �الأم�كن �ملقد�صة يف فل�صطني حتت حم�ية ع�صبة �الأمم  .4
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وتطور �ملوقف �الأمريكي على �أثر �نعق�د موؤمتر بلتيمور Biltmore �ل�صهيوين �لذي 

�نعقد يف نيويورك يف �لفرتة م� بني 9-1942/5/11، و�تخ�ذه �لقر�ر�ت �لت�لية:

وهو  �النتد�ب،  و�صك  بلفور  �آرثر  لوعد  �لنه�ئي  �لهدف  لتحقيق  �ملوؤمتر  يدعو   .1

�العرت�ف بعالقة �ل�صعب �ليهودي �لت�ريخية بفل�صطني، و�إت�حة �لفر�صة له، كم� 

�رشح �لرئي�ص �الأمريكي ويل�صون، الإن�ص�ء كومنولث يهودي يف فل�صطني.

�العرت�ف بحق �ليهود يف �لقي�م بدورهم �لك�مل يف �ملجهود �حلربي ويف �لدف�ع عن   .2

“بلدهم” بو�ص�طة يهودية - حت�رب حتت علمه� �خل��ص يف فل�صطني.
�ل�صالم  �أ�ص��ص  على  �إن�ص�وؤه  يكن  ال  �لذي  �جلديد  �لع�مل  نظ�م  �أن  �ملوؤمتر  يعلن   .3

و�لعد�لة و�مل�ص�و�ة م� مل حتل م�صكلة �لت�رشد �ليهودي حالً نه�ئي�ً.

�لوك�لة  تعطى  و�أن  �ليهودية،  �لهجرة  �أم�م  فل�صطني  �أبو�ب  بفتح  �ملوؤمتر  يط�لب   .4

.
22

�ليهودية، �صلطة �الإ�رش�ف على �لهجرة �ليهودية �إىل فل�صطني

ه�ري  �الأمريكي  �لرئي�ص  عهد  يف  �إليه  تطمح  ك�نت  م�  �ل�صهيونية  للحركة  وحتققت 

�إق�مة دولة يهودية يف فل�صطني  �إذ �أعلن مو�فقته �لك�ملة على   ،Truman Harry تروم�ن 

يف  �الأمريكي  �لكونغر�ص  �أيد  كم�  �ليهودية.  �لهجرة  ب�ب  وفتح  بريط�ني�،  مع  ب�لتن�صيق 

جل�صته بت�ريخ 1945/12/17 �صي��صة �لرئي�ص تروم�ن، و�أعلن: 

�أن �لوالي�ت �ملتحدة حتبذ �إن�ص�ء وطن قومي لليهود يف فل�صطني، الأن ��صطه�د 

�إن  وحيث  لهم.  وطن  �إىل  �حل�جة  �أو�صح  �أوروب�  يف  �لرحمة  من  �ملجرد  �ليهود 

�إىل فل�صطني، و�إن  �ألف يهودي ب�لدخول  ب�ل�صم�ح ملئة  �أيد هذه �حل�جة  �لرئي�ص 

تدفق �ليهود �إىل فل�صطني قد �أدى �إىل حت�صني �أحو�له�، ومب� �أن �لرئي�ص تروم�ن 

ورئي�ص �لوزر�ء �لبيط�ين كلمنت �أتللي Clement Attlee قد �تفق� على ت�صكيل 

�لنو�ب و�ل�صيوخ( يقرر  جلنة حتقيق، لذلك ف�إن �ملجل�ص �ملمثل لالأمة )جمل�صي 

ب�الإجم�ع �أن �الهتم�م �لذي �أبد�ه �لرئي�ص يف حل هذه �مل�صكلة، ك�ن يف حمله، و�أن 

مفتوحة  فل�صطني  جلعل  �ملنتدبة  �لدولة  لدى  ت�صعى  �صوف  �ملتحدة  �لوالي�ت 

 .
23

لدخول �ليهود بحرية �إىل ذلك �لبلد )فل�صطني( �إىل �أق�صى قدرته

وجتزئة  “�إ�رش�ئيل”  قي�م  ت�أييد  يف  �ال�صتعم�رية،  �الأوروبية  �ال�صرت�تيجية  �أن  ويالحظ 

�لوطن �لعربي، �لتقت مع �ال�صرت�تيجية �الأمريكية ح�لي�ً، �لتي تريد جتزئة �لوطن �لعربي من 

�لتي  �ل�صي��صة  �لعربي. ومع  �لوطن  �لتي تقرتحه�، لتفتيت  �أو�صطية  �ل�رشق  �مل�ص�ريع  خالل 
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تتبعه� يف دعم “�إ�رش�ئيل”، لتقوم ب�لدور نف�صه �لذي �أر�دته فرن�ص� وبريط�ني� لـ“�إ�رش�ئيل”، 

وقومي�ت.  طو�ئف  �إىل  لتجزئته  متهيد�ً  �حتالله،  بعد  �لعر�ق  يف  �أي�ص�ً  به  تقوم  و�لذي 

�لت��صع ع�رش  �لقرن  و�إذ� ك�ن رئي�ص وزر�ء بريط�ني� ب�ملر�صتون، قد ط�لب يف منت�صف 

�الأمريكي  �لرئي�ص  ف�إن  جمز�أة،  �لعربية  �لدول  لتبقى  �ملنطقة،  يف  دخيلة  دولة  بخلق 

جورج بو�ص George Bush �البن، دع� �إىل �إق�مة �ل�رشق �الأو�صط �لكبري يف مطلع �لقرن 

كم�  �لعربية.  �لوحدة  �إق�مة  من  بدالً  �ملنطقة  يف  “�إ�رش�ئيل”  الإدخ�ل  و�لع�رشين،  �حل�دي 

ك�ن بريجن�صكي Zbigniew Brzezinski، م�صت�ص�ر �الأمن �لقومي �الأمريكي �ل�ص�بق يف 

جيلني”  “بني  كت�به  يف  �رش�حة  حتدث  قد   ،Jimmy Carter ك�رتر  جيمي  �لرئي�ص  عهد 

�لفتنة  لبث  جديدة  عو�مل  خلق  �إىل  ودع�  جمز�أً،  �لعربي  �لوطن  ��صتمر�ر  �رشورة  عن 

�ل�صهيوين ب�صكل طبيعي يف  �لكي�ن  يبقى  �أن  �أجل  �لعربية، من  �الأقط�ر  و�خلالف�ت بني 

عرقية  جم�ع�ت  عن  عب�رة  ب�أنهم  �لعربية  �لدول  “�صك�ن  وو�صف  �لعربي.  �لوطن  قلب 

“�إن �ل�رشق �الأو�صط مكون من جم�ع�ت عرقية ودينية خمتلفة  ودينية خمتلفة” وق�ل: 

�أن �صك�ن م�رش غري عرب، بينم� �صك�ن �صورية هم فقط  �إقليمي”. ور�أى  يجمعه� �إط�ر 

�لعرب. ولهذ�، ح�صب ت�صوره، ف�إن منطقة �ل�رشق �الأو�صط �صوف تتحول “�إىل ك�نتون�ت 

�صي�صمح  وهذ�  و�الأمة.  �لدولة  مبد�أ  �أ�ص��ص  على  خمتلفة  ودينية  عرقية  جم�ع�ت  ت�صم 

متثل  �لتي  �لعربية  �لقومية  فكرة  ت�صفى  �أن  بعد  �ملنطقة  يف  يعي�ص  �أن  �إ�رش�ئيل  لك�نتون 

 .
�أكب حتد للوجود �الإ�رش�ئيلي”24

�ملتحدة  �لوالي�ت  هددت  فقد  و�الإمبي�لية،  لال�صتعم�ر  “�إ�رش�ئيل”  الأهمية  ونظر�ً 

ب��صتعم�ل �ل�صالح �لنووي ل�ص�لح “�إ�رش�ئيل” خالل حرب 1973 �إذ� تعر�صت للخطر. 

ب�لقن�بل  ون�غ�ز�كي  هريو�صيم�  �رشب  منذ  �لوحيد،  �الأمريكي  �لنووي  �لتهديد  وك�ن 

�إىل  �أدى  �لذي  �ل�صهيوين هو  �لعربي -  �ل�رش�ع  �أن  1945. كم�  �الأمريكية �صنة  �لنووية 

��صتعم�ل �صالح �لنفط �لذي �أثر يف �القت�ص�د �لع�ملي، م� يدل على �رتب�ط �لنفط ب�ل�رش�ع 

يف �ل�رشق �الأو�صط. وك�نت �لق�صية �لفل�صطينية �أكرث �لق�ص�ي� �لدولية �لتي بحثت يف �أروقة 

�ملنظم�ت �لدولية خالل �لن�صف قرن �مل��صي.

و��صتمر �لت�أييد �الأمريكي لـ“�إ�رش�ئيل” بعد قي�مه�، �إىل حد تط�بق �مل�ص�ريع �الأمريكية 

يف �ل�رشق �الأو�صط مع �مل�ص�ريع �الإ�رش�ئيلية. كم� �أن �ملخطط�ت �الأمريكية مل تكن موجهة 

فقط لتفتيت �لوطن �لعربي، بل �لع�مل �الإ�صالمي �أي�ص�ً، من �صبه �لق�رة �لهندية �إىل �ملغرب 
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لوي�ص  برن�رد  �ل�صهيوين  �الأمريكي  �قرتحه  �لذي  �مل�رشوع  يف  ذلك،  وظهر  �لعربي. 

�لتي   Executive Intelligent Research Project جملة  يف  ون�رشه   Bernard Lewis

ت�صدره� وز�رة �لدف�ع �الأمريكية -�لبنت�غون- و�قرتح فيه� “تق�صيم �ل�رشق �إىل �أكرث من 

�ملخطط  �الأمريكية و“�إ�رش�ئيل”، ح�صب  �مل�ص�لح  �إثنية ومذهبية” حلم�ية  ثالثني دويلة 

�لت�يل:

�إير�ن، و�إق�مة  �لبلو�ص �ملج�ورة يف  �إىل من�طق  �لب�ك�صت�ين  �إقليم بلو�ص�صت�ن  �صم   .1

دولة بلو�ص�صت�ن.

�صم �الإقليم �ل�صم�يل �لغربي من �لب�ك�صت�ن �إىل من�طق �لبو�صتونيني يف �أفغ�ن�صت�ن،   .2

و�إق�مة دولة بو�صتون�صت�ن.

توحيد �ملن�طق �لكردية يف �إير�ن و�لعر�ق وتركي�، يف دولة و�حدة لالأكر�د و�إق�مة   .3

دولة كرد�صت�ن.

جتزئة �إير�ن �إىل عدة دول:  .4

�أ. دولة �إير�ن�صت�ن.

ب. دولة �أذربيج�ن.

ج. دولة تركم�ن�صت�ن.

د. دولة عرب�صت�ن.

جتزئة �لعر�ق �إىل ثالث دول:  .5

�أ. دولة كردية يف �ل�صم�ل.

ب. دولة �صنية عربية يف �لو�صط.

ج. دولة �صيعية يف �جلنوب.

جتزئة �صورية �إىل ثالث دول:  .6

�أ. دولة درزية.

ب. دولة علوية.

ج. دولة �صنية.

تق�صيم �الأردن �إىل كي�نني:  .7

�أ. �أحدهم� للبدو.

ب. و�الآخر للفل�صطينيني.
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�إم�ر�ت   جتزئة �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إىل عدة دويالت و�إم�ر�ت وت�صبح كبقية   .8

ودول �خلليج �لعربي، و�إع�دته� �إىل م� ك�نت عليه قبل �إن�ص�ء �ململكة �صنة 1933. 

يع�د �لنظر يف لبن�ن، وجتزئته �إىل:  .9

�أ. دويلة م�صيحية.

ب. ودويلة �صيعية.

ج. ودويلة �صنية.

د. ودويلة درزية.

هـ. ودويلة علوية.

تق�صيم م�رش �إىل دولتني على �الأقل:  .10

�أ. و�حدة �إ�صالمية.

ب. و�لث�نية قبطية.

ف�صل جنوب �ل�صود�ن عن �صم�له، لتق�م فيه:  .11

�أ. دولة زجنية م�صتقلة يف �جلنوب.

ب. ودولة عربية يف �ل�صم�ل.

توحيد �لببر يف �ملغرب �لعربي يف دولة و�حدة.  .12

.
25

جتزئة موريت�ني� �إىل دولتني، دولة عربية ودولة زجنية  .13

ويعرتف برن�رد لوي�ص، ب�أن هذ� �ملخطط �صوف يخدم �الإ�رش�ئيليني الأن تلك �لدويالت 

و�لكي�ن�ت “لن تكون فقط غري ق�درة على �أن تتحد، بل �صوف ت�صله� خالف�ت ال �نته�ء 

�إلخ. ونظر�ً الأن   ... له� على م�ص�ئل �حلدود و�لطرق�ت و�ملي�ه، و�لنفط، وور�ثة �حلكم، 

كل كي�ن من هذه �لكي�ن�ت �صيكون �أ�صعف من �إ�رش�ئيل، ف�إن هذه �صت�صمن تفوقه� ملدة 

ن�صف قرن على �الأقل”! 

وم� يحدث يف �لعر�ق، له عالقة مب��رشة ب�ملخطط�ت �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية يف جتزئة 

�الأقط�ر �لعربية خدمة مل�ص�حلهم� �مل�صرتكة. الأن �ال�صرت�تيجية �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية 

تتع�مل مع �لوطن �لعربي على �أ�ص��ص �أنه ال ي�صكل وحدة و�حدة يف �نتم�ء�ته وح�ص�رته 

.
26

وعروبته، وال بد من �لعمل �لد�ئم لتفتيته وجتزئته
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واالإ�صرائيلي  ال�صهيوين  املوقف  الثاين:  املبحث 

العرب: من 

ال �صك �أن �لبيئة �الأوروبية قد �أثرت يف �الأيديولوجية �ل�صهيوينة وموقفه� من �لعرب، 

كم� �أن موقف “�إ�رش�ئيل” �ملع�دي للعرب و�مل�صلمني، مرتبط مبوقف �حلركة �ل�صهيونية 

من �لعرب منذ نه�ية �لقرن �لت��صع ع�رش حتى وقتن� �حل�يل. ولقد ت�أثرت �الأيديولوجية 

�لقومي  �لفكر  �الأول،  �أ�ص��صيني:  بع�ملني  �أوروب�،  يف  ظهوره�  بد�ية  منذ  �ل�صهيونية 

�أوروب�. و�لث�ين،  19 يف  �لـ  �لقرن  �لذي ك�ن �ص�ئد�ً يف  �ال�صتعم�ري �لعن�رشي �الأوروبي 

ملوك  وق�ص�ص  �ليهودية  �ملقد�صة  �لكتب  عن  �مل�أخوذ  لليهود  و�لت�ريخي  �لديني  �لرت�ث 

بني “�إ�رش�ئيل”. 

�لعامل �الأول: ن�ص�أت �الأيديولوجية �ل�صهيونية يف �أوروب�، يف �لوقت �لذي ظهرت فيه 

�لفل�صفة �لعن�رشية عند �لعرق �الآري يف بع�ص �لدول �الأوروبية مثل �أمل�ني�، �صد �ل�صعوب 

�لفل�صفة  بتلك  �ل�صهيونية  �حلركة  زعم�ء  ت�أثر  فقد  ولهذ�  �الأخرى.  و�الأمم  �الأوروبية 

ومبدر�صة �الإ�صالح �ال�صتعم�ري يف �أوروب� �لتي ك�نت تدعو �إىل تهجري �الأوروبيني �لبي�ص 

�إىل �أفريقي� و�آ�صي�، حيث �أيد �لزعيم �ل�صهيوين م�ك�ص نوردو Max Nordau تلك �ملدر�صة، 

من  بدالً  �لزر�عة  يف  للعمل  �جلديدة،  �مل�صتعمر�ت  �إىل  �لعمل  عن  �لع�طلني  بنقل  وط�لب 

�أ�صح�به� �الأ�صليني �لذين �صم�هم “�لعن��رش �ملنحطة” من �أجل �لتخل�ص من م�صكلة �لبط�لة 

يف �أوروب�. وهذه �ل�صي��صة هي �ل�صي��صة نف�صه� �لتي �ص�رت عليه� �حلركة �ل�صهيونية يف م� 

بعد، حيث دعت �إىل �تب�ع �الأ�صلوب �ال�صتعم�ري �الأوروبي نف�صه يف فل�صطني، من �أجل �أن 

.
يحل: “�لعن�رش �ملتقدم ح�ص�ري�ً يف �ل�صي�دة على �لعن�رش �الأقل تقدم�ً”27

و�أوحت �حلركة �ل�صهيونية لالأوروبيني ب�أنه� ق�درة على متدين �ل�صك�ن �الأ�صليني يف 

فل�صطني من خالل �إر�ص�ل �مل�صتوطنني �ليهود �الأوروبيني �إليه�، وب�أن �الإن�ص�ن �ليهودي 

�الأوروبي هو �أف�صل و�أكرث قدرة على �لعمل من �الإن�ص�ن �لفل�صطيني �لذي �صورته على 

�لبد�وة  يعي�ص حي�ة  الأنه  ب�الأر�ص،  و�أنه ال يرتبط  �لعمل،  ق�در على  “متخلف” غري  �أنه 

�ملتنقلة يف �ل�صحر�ء. 

ولوحظ يف كت�ب�ت �لرو�د �الأو�ئل لل�صهيونية، �لذين قدمو� �إىل فل�صطني من �أوروب�، 

تركيزهم على �لفروق �ل�ص��صعة بني �ليهودي “�ملتح�رش” �لذي يريد �أن يطور فل�صطني 
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�ملتخلفة، و�لعربي “�ملتوح�ص” �لذي يعي�ص خ�رج ع�رشه بطريقة بد�ئية. فقد دع� زعيم 

�حلركة �ل�صهيونية ثيودور هرتزل، �لذي مل ي�أت على ذكر �لعرب يف كت�به �لدولة �ليهودية 

وطن  �إق�مة  طريق  عن  �الأو�صط،  �ل�رشق  �إىل  �لغربية  �حل�ص�رة  نقل  �إىل  و�حدة،  مرة  وال 

�أ�ص��ص تفوقهم  �أنف�صهم على  �أوروب� يف فل�صطني. حيث قدم �ليهود  لليهود �لق�دمني من 

�لعرقي على �لعرب، كم� هو �الأوروبي متفوق على �ل�صعوب �الأخرى، وق�ل هرتزل: “�إن 

مو�جهة  عن��رش  من  ومهم�ً  �أ�ص��صي�ً  عن�رش�ً  ي�صكل  فل�صطني،  يف  �صهيونية  دولة  قي�م 

.
�لروح �لوح�صية ب�أ�صك�له� �ملختلفة �ل�ص�ئدة يف �آ�صي� ومق�ومته�”28

�لذي  �إ�رش�ئيلي،  وزر�ء  رئي�ص  �أول   ،David Ben-Gurion غوريون  بن  ديفيد  �أم� 

ف�صل �لذه�ب �إىل تركي� �صنة 1911 لدر��صة �للغة �لرتكية بدالً من در��صة �للغة �لعربية، 

فقد �دعى �أن فل�صطني خ�لية من �ل�صك�ن، و�أن �لقلة �لتي تعي�ص فيه� متخلفة، وقد �أ�صهمت 

يهودية  دولة  قي�م  �أن  ور�أى  �لعربي،  و�لرت�ث  �حل�ص�رة  �نتقد  كم�  فل�صطني.  تخلف  يف 

جن�صي  ببني  ثقتي  “�إن  وق�ل:  �ملنطقة،  �إىل  �لغربية  �حل�ص�رة  نقل  على  ي�ص�عد  �صوف 

جتعلني �أقول ب�أن �الأثر �حلقري و�ملخزي للرت�ث �لعربي لن ي�صتمر �إىل �الأبد، و�أن �لعرب 

.
حولو� بلد�ً مزدهر�ً وم�أهوالً ب�ل�صك�ن �إىل �صحر�ء”29

�حلركة  مفكرو�  ��صتند  حيث  لليهود،  و�لت�ريخي  �لديني  �لرت�ث  �لثاين:  �لعامل 

�ل�صهيونية وزعم�وؤه� يف نظرتهم �لعن�رشية وتفوقهم على �الأمم �الأخرى، �إىل �الأ�صول 

ب�أنهم  �عتق�دهم  فمن  �الآخرين.  على  تفوقهم  يف  ملعتقد�تهم  �ملوؤيدة  �لدينية،  �لتور�تية 

�إىل م� ج�ء يف �لتلمود  �إلهكم �لذي ميزكم عن �ل�صعوب”  “�صعب �هلل �ملخت�ر” و“�أن� �لرب 
�إذ  �أم� �ل�صعوب �الأخرى فلي�صو� من �لب�رش يف �صيء  �أنتم �لب�رش،  �إنكم  “ي� مع�رش �ليهود 
�إن نفو�صهم �آتية من روح بخ�صة، �أم� نفو�ص �ليهود فم�صدره� روح �هلل �ملقد�صة، �ل�صعب 

.
�ليهودي جدير بحي�ة �خللود”30

وكذلك م� ج�ء على ل�ص�ن �ليهود يف مك�ن �آخر يف �لتلمود: “نحن �صعب �هلل يف �الأر�ص، 

�صخر �هلل لن� �حليو�ن �الإن�ص�ين، �صخرهم لن� الأنه يعلم �أنن� نحت�ج �إىل نوعني من �حليو�ن، 

نوع ك�لدو�ب و�الأنع�م و�لطري ونوع ك�ص�ئر �الأمم من �أهل �ل�رشق و�لغرب، �إن �ليهود من 

.
عن�رش �هلل ك�لولد من عن�رش �أبيه”31

وهذ� �الإح�ص��ص عند �ليهود، جعلهم ي�صعرون ب�لتفوق على �ل�صعوب �الأخرى، ولهذ� 

م�صتغلني  وكر�هية،  �حتق�ر  نظرة  )�الأغي�ر(  يهودي  غري  هو  من  كل  �إىل  ينظرون  ف�إنهم 
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يتهمون  ف�إنهم  نف�صه،  �لوقت  و�أ�ص�طري. ويف  �أق�ويل  �ملقد�صة من  م� ج�ء يف كتبهم  بذلك 

�ملقد�صة  �لكتب  ب�أنهم ال�ص�ميون وعن�رشيون. وم� ج�ء يف  تع�ديهم  �لتي  �الأخرى  �الأمم 

�ليهودية �أثر يف تكوين �ل�صخ�صية �لعربية يف �لفكر �ل�صهيوين. وظهر �لعرب على �أ�ص��ص 

�أنهم �أقل �أهمية من �ليهود، و�أنهم “جبن�ء ومتوح�صون وقتلة ويخونون �الأم�نة”، وغري 

�لتور�تي  ب�لرت�ث  وت�أثرت  تولدت  �ل�صخ�صية  وهذه  �حلميدة.  غري  �ل�صف�ت  من  ذلك 

و�لديني لليهود عن �ل�صعوب �الأخرى ومن �صمنه� �لعرب.

�لعن�رشي  �لقومي  �لنهو�ص  ظروف  ومن  �لعن�رشية،  �لدينية  �خللفية  هذه  من 

و�ال�صتيط�ين يف �أوروب�، بنت �حلركة �ل�صهيونية �أيديولوجيته�، وم�ر�صته� �صد �لعرب. 

�جلمعية  و�فقت  عندم�  �ل�صهيونية،  �حلركة  بعن�رشية  �لع�مل  دول  معظم  �عرتفت  ولقد 

هي  “�ل�صهيونية  �أن  �عتب�ر  على   ،1975 �صنة  �لثالثني  دورته�  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لع�مة 

�صكل من �أ�صك�ل �لعن�رشية و�لتمييز �لعن�رشي”، قبل �أن يلغى �لقر�ر يف �صنة 1993، بعد 

�لبدء مب�صرية �لت�صوية يف �ل�رشق �الأو�صط.

�ليهود مميزون عن  ب�أن  تعتقد�ن  �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل”،  �أن �حلركة  وهكذ� نرى 

�لرب، و�أن على  �لب�رش، بل هو من �صنع  �لتمييز لي�ص من �صنع  �لب�رش، و�أن هذ�  �ص�ئر 

)�لغوييم( �أن يخ�صعو� يف �لنه�ية الإر�دة ورغبة �خل�لق، كم� �أن وجود �ليهود يف فل�صطني 

هو حق لهم، بن�ء على هبة من �لرب. وهذ� يعني ح�صب معتقد�تهم �لدينية -بغ�ص �لنظر 

عن مدى �صحته�- �أن على �الآخرين �الأقل ح�ص�رة �أن يعملو� على تنفيذ �الإر�دة �الإلهية، 

�لعرب،  �إىل كل من هو غري يهودي. و�أم�  �ملوقف موجه  �ليهود و�أهد�فهم. وهذ�  بخدمة 

ويقول  وعدو�نيته.  تطرفه  يف  يت�ص�عف  �صدهم،  و�الإ�رش�ئيلي  �ل�صهيوين  �ملوقف  ف�إن 

�أ�صت�ذ �الأدب �الإنكليزي و�ملق�رن، و�ملتخ�ص�ص يف �لفكر  �لدكتور عبد �لوه�ب �مل�صريي، 

 �لعربي ممثالً لالأغي�ر يف �مل��صي و�حل��رش، و�إن �الأغي�ر 
ُّ
�ل�صهيوين، �إن �ل�صهيونية تعد

مع�دون  ب�ليهود،  مرتب�صون  قتلة،  “ذئ�ب،  ب�أنهم:  �ل�صهيونية  �الأدبي�ت  يف  و�صفو� 

.
�أزليون لل�ص�مية”32

يف  �ل�صهيوين  للمخطط  �لرئي�صي  �لنقي�ص  ي�صكلون  �لعرب  �أن  �إىل  ذلك  �صبب  ويعود 

من  وعدو�ني�ً  مت�صدد�ً  موقف�ً  و�الإ�رش�ئيلي  �ل�صهيوين  �لفكر  بنى  فقد  ولهذ�  فل�صطني. 

�لعرب، حيث ق�م� بت�صويه �صمعة �لعرب ب�صتى �لو�ص�ئل، من �أجل خلق حق�ئق �إ�رش�ئيلية 

على  نف�صه  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �ل�رش�ع  وفر�ص  “�إ�رش�ئيل”.  م�ص�لح  تخدم  ودولية، 
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مو�صوعية،  غري  بطريقة  �لعربية،  �ل�صخ�صية  عن  كتبو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني،  �ملفكرين 

يكن  ومل  �ليهودية.  �ملقد�صة  �لكتب  يف  و�لت�ريخي  �لديني  �مل�أثور  �إىل  �أي�ص�ً  م�صتندين 

�لفكر �ل�صهيوين فقط هو �لذي �صوه �صورة �لعرب، بل �إن �ل�صي��صيني وزعم�ء �حلركة 

�أي�ص�ً �صد �لعرب، مبنية على م�  �آر�ء عن�رشية وعدو�نية  �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل” لهم 

.
33

ج�ء يف �لتور�ة و�لتلمود �صد من هو غري يهودي

للروح  �ل�صهيونية  متجيد  �أي�ص�ً،  �لعرب  جت�ه  �الإ�رش�ئيليني  عدو�نية  �أ�صب�ب  ومن 

من  و�خلوف  �ل�صهيوين،  و�ل�صلوك  �لفكر  يف  �أعلى  كمثل  و�لقوة،  و�لق�صوة  �لعدو�نية 

ذكري�ت �لن�زية، وع�صكرة �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، و�لرف�ص �لعربي للوجود �الإ�رش�ئيلي يف 

 .
34

فل�صطني على �لرغم من �صنو�ت �ل�رش�ع �لطويلة

وح�ول �لفكر �ل�صهيوين ت�صويه �صورة �لعرب، ب�صكل مزيف وعن�رشي، يف ثالثة 

�جت�ه�ت: 

1. خطاب موجه لليهود: يتم �لرتكيز فيه على �نحط�ط �ل�صخ�صية �لعربية وتخلفه�، 

و�أنه� �أقل قيمة من �ل�صخ�صية �ليهودية، مق�بل تفوق �ليهود على �لعرب، وقدرتهم على 

�النت�ص�ر عليهم، وهذ� يتالءم مع م� ج�ء يف �لكتب �ملقد�صة �لتي �أ�رشن� �إليه� من قبل. 

2. خطاب موجه على �ل�سعيد �لدويل: ��صتندت �حلركة �ل�صهيونية فيه، �إىل ت�ريخ 

�حلروب  يف  �أوروب�  وف�صل  �مليالدي  �ل�ص�بع  �لقرن  منذ  للعرب،  �لغربي  �لعد�ء  من  قدمي 

يف  �ل�صهيونية  �لدع�ية  ف�إن  ولهذ�  �ال�صتعم�ري.  و�الإرث  �إ�صب�ني�  و��صرتد�د  �ل�صليبية 

يف  �ل�صهيوين  �لفكر  مو�قع  تعزيز  �إىل  و�أدت  �ص�غية،  �آذ�ن�ً  وجدت  �لعرب  �صد  �لغرب 

عقول �لغربيني. �إىل ج�نب �أن ت�صويه �ل�صخ�صية �لعربية يف �لغرب خدم ب�لت�أكيد �حلركة 

�ل�صهيونية وحت�لف�ته� مع �لغرب �صد عدو م�صرتك. و��صتط�عت �حلركة �ل�صهيونية �أن 

توجه �لر�أي �لع�م �لع�ملي �إىل ج�نبه�، لكي يرى �ل�صخ�صية �لعربية من منظ�ره�. وح�ولت 

�إقن�عه ب�أن عد�وة �لعربي للغرب هي جزء من تر�ثه وبيئته، ولي�صت ب�صبب �ال�صتعم�ر 

�لغربي �أو �ل�صهيوين. و�أن �ليهود هم جزء من �حل�ص�رة �لغربية، و�أنهم يحمون �مل�ص�لح 

�لغربية من تهديد�ت �لعرب. وك�ن ثيودور هرتزل قد ق�ل: “�إن دولة يهودية يف فل�صطني 

.
�أو �صورية �صتكون �متد�د�ً للح�ص�رة �لغربية وح�صن�ً �صد �لهمجية �ل�رشقية”35

�أمة ج�هلة ومتخلفة، و�أن ذلك  �أنهم  �أ�ص��ص  على  �أنف�سهم:  3. خطاب موجه للعرب 

يعود �إىل طبيعة �الإن�ص�ن �لعربي نف�صه، غري �لق�بل للتطور، و�لذي ييل �إىل فردية ط�غية 
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وعدو�نية )يكره �أخ�ه ويعتدي على �بن عمه وي�رشق جري�نه(. ومنذ بد�ية دعوة زعم�ء 

�حلركة �ل�صهيونية، يهود �أوروب� �إىل �لهجرة �إىل فل�صطني، ك�ن هن�ك موقف مع�ٍد للعرب 

على  فل�صطني،  ت�صوير  ح�ولو�  فلقد  �ل�صهيونية  �حلركة  وق�دة  �ملفكرين  معظم  عند 

�أ�ص��ص �أنه� �أر�ص �صحر�ء ال يقطنه� �أحد �صوى �لبدو �لرحل و�ملتخلفني، غري �ملرتبطني 

بل  فل�صطني،  �لذي ك�ن يف  �لو�قع  يتن�ق�ص مع  �لقول ال  هذ�  �أن مثل  �لعلم  ب�الأر�ص. مع 

“�أر�ص �مليع�د، هي �أر�ص �ل�صمن و�لع�صل”. كم�  �أن  �إليه �ليهود،  �أي�ص�ً مع م� ك�ن يدعو 

دع� �ل�صه�ينة �الأو�ئل �إىل طرد �لعرب غري �ملتح�رشين من فل�صطني، و�إحالل �مل�صتوطنني 

�ليهود ذوي �لثق�فة �لغربية مك�نهم. وكتب هرتزل، يف يومي�ته �أنه من �ل�رشوري طرد 

“��صتغاللهم يف �لقي�م ببع�ص  �لعرب من فل�صطني، و�الحتف�ظ بعدد قليل منهم من �أجل 

يجب  ولكن  و�حلطب،  �ل�صخور  وتقطيع  �الأف�عي  قتل  مثل  و�ل�ص�قة،  �حلقرية  �الأعم�ل 

 .
عدم �إعط�ئهم �أي عمل يف بلدن�”36

�آح�د  ب��صم  �مل�صهور   Huginze Bergue برج  هوجينز  �ل�صهيوين  �ملفكر  و�عرتف 

 1891 لفل�صطني يف �صنة  �لروحية، بعد زي�رته  �ل�صهيونية  تي�ر  �لذي ك�ن يثل  ه�ع�م، 

يف مق�لة كتبه� حتت عنو�ن )�حلقيقة يف فل�صطني( ب�أن �ل�صه�ينة يع�ملون �لعرب بروح 

�لعد�ء و�ل�رش��صة، ويتهنون حقوقهم ب�صورة و��صحة، ويوجهون �إليهم �الإه�ن�ت من 

دون �أي مبر، بل �إنهم يفتخرون بتلك �الأفع�ل. وق�ل: “نحن نفكر ب�أن �لعرب كلهم من 

.
�لوحو�ص �لهمج �لذين يعي�صون ك�حليو�ن�ت واليفقهون م� يدور حولهم”37

و��صتمر �لفكر �ل�صهيوين بعد قي�م “�إ�رش�ئيل” يف �صنة 1948، بت�صويه �صورة �لعرب 

�ملد�ر�ص  يف  �لتعليم  ومن�هج  و�ملفكرين  و�الأدب�ء  �الإ�رش�ئيلي  �الإعالم  و�ص�ئل  خالل  من 

�لذين  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لفل�صطينيني  �لعرب  وجود  “�إ�رش�ئيل”  و��صتغلت  �الإ�رش�ئيلية. 

�أنهم مو�طنون من �لدرجة �لث�لثة، يف بث دع�ية عن�رشية �صدهم.  �أ�ص��ص  تع�ملهم على 

وكذلك ركز �لفكر �الإ�رش�ئيلي يف ت�صويه �صورة �لعرب ب�صكل ع�م، وعرب �لدول �ملحيطة 

به� ب�صكل خ��ص، من �أجل �ملح�فظة على �صورة �ليهودي �ملث�يل و�ملتح�رش �لذي ال يقهر، 

“ب�لعرب �جلبن�ء، و�ملتخلفني، �لذين يريدون رمي �ليهود يف �لبحر”. ومثل هذه  �ملح�ط 

�لدع�ية، وجهته� “�إ�رش�ئيل” �صد �لعرب يف �خل�رج لكي تك�صب �لر�أي �لع�م �لدويل، ويف 

وجهت  و�أي�ص�ً  �لعرب.  �صد  �ملتمدن  �ليهودي  �لعن�رش  تفوق  على  حت�فظ  لكي  �لد�خل، 

حتى  وخ�رجه�،  “�إ�رش�ئيل”  د�خل  �أنف�صهم،  �لعرب  ب�جت�ه  �لدع�ية  هذه  “�إ�رش�ئيل” 
يفقدو� ثقتهم ب�أنف�صهم.
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و��صتند �لفكر �الإ�رش�ئيلي �إىل �لعن��رش نف�صه� �لتي ��صتند �إليه� �لفكر �ل�صهيوين من 

قبل يف دع�يته �صد �لعرب، وهي �لظروف �ملع�دية للعرب ب�صكل ع�م يف �لغرب، ب�صبب 

�لغربي يف  �لعربية مل�ص�ريع �ال�صتعم�ر  �لتحرير  �لعربية وحرك�ت  �لدول  مق�ومة بع�ص 

يف  لليهود  و�لت�ريخي  �لديني  �لرت�ث  �إىل  كذلك  و��صتند  �لث�لث.  و�لع�مل  �لعربية  �ملنطقة 

�الإ�رش�ئيلي،  �لفكر  �لعربي يف  �لعرب. وظهر  �الأخرى، مبن فيهم  �ل�صعوب  تفوقهم على 

على �أنه “جب�ن وخبيث وم�كر وقذر ومتعط�ص للدم�ء وغد�ر ومتخلف و�ص�كن لل�صحر�ء 

ور�عٍ للجم�ل” وجميع �ل�صف�ت �حلقرية �الأخرى يف �لق�مو�ص �لعبي، م� �أدى �إىل خلق 

ح�لة من �لكر�هية و�الحتق�ر و�لعن�رشية يف نفو�ص �الإ�رش�ئيليني �صد �لعرب، حتى عند 

�مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني. �إذ لوحظ من خالل مع�ملة �ال�صتعالء و�ال�صتكب�ر �لتي ع�مل به� 

رئي�ص وزر�ء “�إ�رش�ئيل” �ل�ص�بق �إ�صحق ر�بني Yitzhak Rabin لرئي�ص منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية يف و��صنطن عند �لتوقيع على �تف�ق غزة و�أريح�، وعند �صوؤ�له �إن ك�ن على 

��صتعد�د لتقبيل �مل�صوؤول �لفل�صطيني، رف�ص ذلك بطريقة فيه� �لكثري من �الزدر�ء.

�لعرب  �إن كر�هية  �ليمينية،   Gush Emunim �أمونيم  ق�دة حركة غو�ص  �أحد  ويقول 

هي ظ�هرة طبيعية و�صحية، و�إن من حق �ليهود �أن يكرهو� �لعرب، الأنهم يريدون �إب�دة 

 .
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�ليهود

وال�صك �أن �ملوقف �الإ�رش�ئيلي �ملع�دي للعرب، يعود �إىل �لتن�صئة �ل�صي��صية و�لثق�فية 

�ل�صخ�صية  يف  نبحث  و�صوف  خلقه�.  يف  كبري  دور  �ل�صهيونية  لالأيديولوجية  ك�ن  �لتي 

�لعربية يف �لفكر �الإ�رش�ئيلي من خالل مع�جلة �أفك�ر بع�ص �ملفكرين �ل�صي��صيني و�الأدب�ء 

�الإ�رش�ئيليني مبن فيهم �أدب�ء �الأطف�ل ومن�هج �لتعليم يف �ملد�ر�ص �الإ�رش�ئيلية، وت�أثري تلك 

�لكت�ب�ت يف خلق مو�قف مع�دية للعرب عند �ليهود.

�لعبية  ب�للغتني  �الإ�رش�ئيلية،  و�الجتم�عية  �ل�صي��صية  �لكتب  ع�رش�ت  �صدرت  فقد 

�أجل  �لعرب بطريقة عن�رشية م�صوهة، من  �الإ�رش�ئيليون،  تن�ول ك�تبوه�  و�الإنكليزية، 

�أن تبر “�إ�رش�ئيل” وجوده� يف �ملنطقة �لعربية. ومث�ل على ذلك، كت�ب “�لعقل �لعربي” 

�لذي كتبه �الأمريكي �ليهودي رف�ئيل ب�ت�ي Raphael Patai يف �صنة 1973، حيث تن�ول 

ب�ت�ي  �متدح  م�  وبقدر  �لعربية.  �ل�صخ�صية  يع�لج  �لذي  �ل�صهيوين  �لفكر  نوعية  فيه 

�أربع �صنو�ت  �أي بعد   ،1977 �ألفه يف �صنة  “�لعقل �ليهودي” �لذي  �ليهود يف كت�به �الآخر 

من كت�به عن �لعرب، بقدر م� قلل من قيمة �لعرب و�صوه �صورتهم يف “�لعقل �لعربي”. 

ويف كت�به عن �ليهود ق�ل �إن �ليهود يتمتعون بثالثة �صف�ت رئي�صية، �لعطف و�لتو��صع 
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و�الإح�ص�ن، و�إنهم يوؤمنون ب�إله خ��ص بهم، و�إن هذ� �الإله لي�ص لكل �لب�رش، بل هو لليهود 

فقط، �الإله �خت�رهم وهم �خت�روه. كم� تن�ول �لعقل �ليهودي على �أ�ص��ص �أنه متف�عل مع 

�لعقل �لغربي وجزء من �حل�ص�رة �لغربية. وخ�ص�ص �صفح�ت طويلة وهو يتحدث عن 

�لذك�ء �ليهودي و�لتفوق و�ملو�هب �لتي يلكه� �ليهود.

�أم� يف كت�به )�لعقل �لعربي( فقد تن�ول �ملوؤلف �ل�صخ�صية �لعربية، من �جلو�نب �لت�لية:

�صم�ه  م�  �أو  �ال�صتعم�ر  ع�تق  على  �لثق�يف  تخلفهم  �أ�صب�ب  د�ئم�ً  يلقون  �لعرب  �إن 

ن�بليون  وحملة  �لعثم�ين  �حلكم  منذ  �أنف�صهم،  على  ولي�ص  �خل�رجي”  “�ال�صطه�د 
توجد  �لذي  �حل�يل،  �لوقت  حتى  �ملب��رش،  �الأوروبي  ب�ال�صتعم�ر  مرور�ً  م�رش،  على 

�لثق�يف  تخلفهم  يف  �الآخرين  على  د�ئم�ً  �للوم  ي�صعون  �لعرب  ف�إن  “�إ�رش�ئيل”.  فيه  

يف  يعود  �لثق�يف  �لتخلف  �أ�صب�ب  ف�إن  ب�ت�ي،  يرى  كم�  �لعلم  مع  �أنف�صهم.  يلومون  وال 

ف�إن  ذلك،  ونتيجة  فيه�،  يعي�صون  �لتي  �لبيئة  ويف  �أنف�صهم  �لعرب  تركيبة  �إىل  �الأ�ص��ص 

ب�أن  �لعلم  مع  �لغرب،  يكره  �لعربي  �لعقل  ب�أن  ب�ت�ي  ويعتقد  �لغرب.  يكرهون  �لعرب 

�لغرب –ح�صب ر�أي ب�ت�ي- عمل على متدين �لعرب وتثقيفهم.

وي�صف �لك�تب �صخ�صية �لعربي ب�أنه� بدوية مل تتغري منذ �آالف �ل�صنني، و�أن حي�ة 

�لبدوي كله� ك�صل وفردية وق��صية. و�أن �لبدوي ينفر من �لعمل ويث�أر للدم ويحب �لغزو، 

والينح والءه �إال الأ�رشته وع�صريته. ومع �أن �لبدو ال ي�صكلون �صوى 10% من �لعرب، 

�إال �أن ب�ت�ي يتحدث عن �لعرب على �أ�ص��ص �أنهم كلهم من �لبدو ويعي�صون حي�ة �لبد�وة، 

و�أن �لع�د�ت �لبدوية ث�بتة عند �لعرب وال تتغري. ويعيد ب�ت�ي �خلالف�ت �لعربية �إىل ع�رش 

�إن �خلالف�ت  �لفرتة بتهكم و�صخرية. ويقول  �لعرب يف هذه  �جل�هلية، حيث حتدث عن 

�لعربية تعود �إىل روح �لتن�ف�ص �لذي تغر�صه �الأم بني �الإخوة، و�إنه �إذ� رف�ص �أحد �الإخوة 

�لطع�م ف�إن �الأم تهدد ب�أنه� �صوف تعطيه الأخيه. و�ل�صبب �الآخر للتن�حر بني �لعرب بر�أي 

�إىل عزلة �جلم�عة. ومع ذلك ف�إن �لعرب  �إىل زو�ج �الأق�رب، الأن هذ� يوؤدي  �لك�تب يعود 

.
39

ييلون �إىل �لوحدة �لعربية، ولكن ب�ت�ي مل يجد تبير�ً لذلك

�ملفكرين  عند  موجود�ً  لي�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لفكر  يف  �لعن�رشي  �ملوقف  هذ�  ومثل 

�الإ�رش�ئيلي  ب�لفكر  و�أثرو�  ت�أثرو�  �لذين  �أي�ص�ً  �ل�صي��صيني  عند  بل  فقط،  �الإ�رش�ئيليني 

منف�صلتني  در��صتني  نحلل  ذلك،  �إظه�ر  �أجل  ومن  فوقية.  نظرة  �لعرب  �إىل  وينظرون 

عن ر�أي �ل�صي��صيني �الإ�رش�ئيليني ب�لعرب، �أظهرت� بو�صوح عمق �لت�صويه �لذي �أ�ص�ب 

ه�رك�بي  يهو�صف�ط  �الأوىل،  �لدر��صة  و�أجرى  �الإ�رش�ئيليني.  عند  �لعربية  �ل�صخ�صية 
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بعد  �ال�صرت�تيجي،  و�خلبري  �ل�ص�بق  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخب�ر�ت  رئي�ص   Y.Harakabi

�لب�حث  �أجر�ه�  �لث�نية  �لعرب يف تلك �حلرب. و�لدر��صة  �نهي�ر  �أ�صب�ب  1967 عن  حرب 

 34 مو�قف  عن   1972 �صنة  يف   D.Heradvsteitd هري�دف�صتيت  د�نيل  �الإ�رش�ئيلي 

و�أ�صب�ب  �لعرب  من  مو�قفه�  ملعرفة  �إ�رش�ئيلية،  و�أك�ديية  و�صي��صية  حزبية  �صخ�صية 

تفوقهم عليهم. تبني من �لدر��صتني �أن �لب�حثني �تفق� على �أن �ليهود �أف�صل من �لعرب، 

الأن �لعرب ينفردون ح�صب م� ج�ء يف �لدر��صتني ب�ل�صف�ت �لت�لية:

�أوالً: فرديون: حيث يقول ه�رك�بي يف در��صته، �إن �أحد �أ�صب�ب هزية �لعرب يف حرب 

حزير�ن 1967، يعود �إىل �لعالق�ت �الجتم�عية بني �جلنود يف �جليو�ص �لعربية، الأن كل 

�لوحدة  تفتيت  يعني  م�  �حلرب،  خالل  جم�عي  ولي�ص  فردي  ب�صكل  يعمل  ك�ن  جندي 

بع�ص  ه�رك�بي  وي�صف  �لعربية.  �جليو�ص  د�خل  و�لتنظيمية  �الجتم�عية  و�لعالقة 

�صم�ت �لعرب بت�صخيم �الأن� Ego عندهم و�لفردية �ملفرطة. وهذ� بر�أيه يوؤثر يف �لعالق�ت 

�لوحدة  �إىل  �لعرب  دعوة  من  �لرغم  على  �إنه  يقول  كم�  لديهم.  و�ل�صخ�صية  �الجتم�عية 

�لعربية، �إال �أنهم يف �لو�قع �أبعد �لن��ص عن �لعمل �لوحدوي و�جلم�عي، بل يف�صلون �لعمل 

�لفردي.

ثانياً: كذ�بون: تتفق وجهة نظر ه�رك�بي مع م� ج�ء يف كت�ب�ت �لعديد من �ملفكرين 

عندم�  ب�حلرج  ي�صعر  ال  �لعربي  ب�أن  يقول  �إذ  ب�لكذب.  �لعرب  و�صف  يف  �الإ�رش�ئيليني 

يكذب �إذ� ك�ن ذلك يحقق له �أغر��صه، ويعود �صبب ذلك بر�أيه �إىل �حل�ص�رة �لعربية �لتي 

ال جتد يف �لكذب حر�م�ً. كم� يرى �لب�حث �الإ�رش�ئيلي �أن �لكذب يوؤثر ع�دة يف بن�ء �صورة 

.
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مزيفة عن �لذ�ت، وهذ� م� يحدث عند �لعرب

ثالثاً: عدو�نيون: خل�ص �لب�حث �الإ�رش�ئيلي هري�دف�صتيت يف �ال�صتطالع �لذي �أجر�ه 

�أتيح لهم  �أن �لعرب عدو�نيون، و�أنه لو  �إىل  على �ل�صي��صيني و�الأك�دييني �الإ�رش�ئيليني، 

�لتغلب على �ليهود ل�صبب من �الأ�صب�ب، لق�مو� بت�صفيتهم ج�صدي�ً، و�أنهم غري خمل�صني 

عليهم  �أجريت  من  �أجمع  �لذين  �الإ�رش�ئيليني،  بعك�ص  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صالم  عقد  يف 

ح�صب  ذلك،  ور�ء  و�ل�صبب  �لعربية.  �لدول  مع  �صالم  بعقد  يرغبون  �أنهم  على  �لدر��صة 

مرتبط  وهذ�  عدو�نيون.  الأنهم  و�حلرب،  �ل�رش�ع  يحبون  �لعرب  �أن  هو  �لب�حث،  ر�أي 

ب�ل�صخ�صية �لعربية و�الإ�صالم، على �أ�ص��ص �أن �الإ�صالم له نزعة حربية وعدو�نية. كم� �أن 

ه�رك�بي يوؤكد هو �الآخر يف در��صته على عدو�نية �لعرب، و�أن ذلك يعود �إىل عدم �لثقة يف 

�لنف�ص �لتي توؤدي بر�أيه �إىل عدم �لثقة ب�الآخرين.
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ر�بعاً: �نفع�ليون وحمبطون: ويرى �لب�حث �الإ�رش�ئيلي �أن �لعرب ب�صكل ع�م ييلون 

“�صعف  �إىل  �لدر��صة،  عليهم  �أجريت  �لذين  بر�أي  ذلك  ويعود  و�الإحب�ط.  �النفع�ل  �إىل 

Identity Crisis”، وهذ� �الأمر يجعلهم  “�أزمة هوية  ح�ص�ري” الأن �لعرب يع�نون من 

“�إ�رش�ئيل” وجعلهم يتع�ملون معه� بعيد�ً  �أثر يف موقفهم من  ي�صعرون ب�النفع�ل، وقد 

�لذي حدث يف  �لتطور  ب�ملق�رنة مع  �أن ف�صلهم يف تطوير جمتمع�تهم  �لعقالنية. كم�  عن 

 .
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“�إ�رش�ئيل” ق�دهم �إىل �ل�صعور ب�الإحب�ط

حول  تدور  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صي��صيني  معظم  و�أفك�ر  مو�قف  �أن  يالحظ  وهكذ� 

�الأو�ئل مرور�ً  �ل�صهيونية  �لعربية، من ت�رشيح�ت زعم�ء �حلركة  �ل�صخ�صية  ت�صويه 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  ��صمه  �صيء  وجود  نفت  �لتي   Golda Meir م�ئري  غولد�  مبو�قف 

�إىل مو�صي دي�ن Moshe Dayan ومن�حيم بيغن Menachem Begin و�أريل �ص�رون 

 .Ariel Sharon

كم� �صور �الأدب �لعبي �لعرب بطريقة مبتذلة، فيه� �لكثري من �النحط�ط و�لتخلف. 

�أم�م �لعربي  �إي�هم ب�أنهم خ�رقون )Super( ال يقهرون  بينم� حتدث عن �ليهود و��صف�ً 

�ل�صعيف و�جلب�ن و�ملتعط�ص ل�صفك �لدم�ء و�ملن�فق ومغت�صب �لن�ص�ء و�ملعتدي و�لك�ذب 

و�ل�ص�رق و�ملرت�صي. كم� يالحظ �أن مفهوم �ل�صخ�صية �لعربية يف �الأدب �لعبي، �قت�رش 

و��صح  تهمي�ص  مع  و�لبدوي  �لفالح  �صخ�صيتي  تن�ول  على  �لرو�ي�ت  من  �لكثري  يف 

�لعبي  �الأدب  �أن  كم�  �ل�صخ�صية.  تلك  عيوب  �إظه�ر  �أجل  من  �حل�ص�رية،  لل�صخ�صية 

و�ل�صف�ت  �جل�صدية  �ل�صف�ت  وهي  رئي�صية  ق�ص�ي�  �صت  على  �لعرب  تن�وله  على  ركز 

و�الأم�كن  �لعرب  ي�ر�صه�  �لتي  و�الأعم�ل  �لدينية  و�لقيم  �لعربية  و�ملالب�ص  �ل�صخ�صية 

.
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�لتي يعي�صون فيه�

ومن جهة ث�نية، يالحظ �أن هن�ك ت�صويه�ً و��صح�ً ل�صورة �جلندي �لعربي و�لفد�ئي 

�لفل�صطيني يف كت�ب�ت �الأدب�ء �الإ�رش�ئيليني، �إذ يظهرون ك�أنهم متعط�صون ل�صفك �لدم�ء، 

و�أنهم يقتلون من �أجل �لقتل، ولي�ص الأ�صب�ب وطنية، و�أنهم ع�دة م� يق�تلون بتحري�ص 

كمخربني  �الإ�رش�ئيلية  �لق�ص�ص  يف  يظهرون  كم�  �لوطن.  عن  دف�ع�ً  ولي�ص  �آخرين  من 

و�إره�بيني، يقتلون �الأطف�ل من دون �صفقة. و�إن �جلندي �لعربي جب�ن يهرب من �ملع�رك 

�أم�م �جلندي �الإ�رش�ئيلي، بعك�ص �ليهودي �ل�صج�ع، و�إنه اليفكر، ويقوم بتنفيذ م� يطلب 

منه من دون تردد.
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�لعربية، حيث �صور  لل�صخ�صية  �لعبي من ت�صويه و��صح  �الأطف�ل  �أدب  ومل يخل 

كت�ب ق�ص�ص �الأطف�ل �الإ�رش�ئيليني، �لعرب ب�أنهم متوح�صون وبد�ئيون وقتلة، م� �أ�صهم 

وو�صف  �لعرب.  عن  م�صوهة  �صورة  يحمل  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صب�ب  من  جيل  تن�صئة  يف 

�لعربي  �أن  كم�  يرحمون.  ال  قتلة  ب�أنهم  �لعرب،  لالأطف�ل  �ملوجه  �الإ�رش�ئيلي  �الإعالم 

�الإ�رش�ئيلية  �ملجلة  ن�رشته  م�  ح�صب  �مليت  �لعربي  هو  �الإ�رش�ئيلي،  �الأدب  يف  �ملف�صل 

�إذ ن�رشت حك�ية بطل يهودي  “�ص�ع� توف�” )وقت طيب( �ملوجهة لالأطف�ل،  �الأ�صبوعية 

�الأخري:  �لف�صل  يف  �إليه  تو�صل  �لذي  �ال�صتنت�ج  وك�ن  خمربني”.  على  �لقب�ص  “يلقي 
�لعربي �مليت”. هذ� هو  �لعربي �لطيب هو  “حق�ً  �لعربي �مليت”.  �لعربي �لطيب هو  “�أن 
ن�رشته�  �لتي  �مل�صورة  �لفك�هية  �لق�صة  من  �الأخري  �لف�صل  به  ينتهي  �لذي  �ال�صتنت�ج 

�ملجلة �لتي يقوم فيه� “�لبطل �ليهودي” مبط�ردة �ثنني من �لفل�صطينيني، بعد �أن �نقلبت 

�عتق�له، يبد�أ �ملخرب يف  ُقب�ص على �الآخر. وبعد  �أحدهم�، بينم�  ُقتل  “�صي�رة �ملخربني” 
متلق “�لبطل �ليهودي” �لذي �أ�رشه “بزعم �أنه يحب �ليهود”. وقد طلب “�لبطل �ليهودي” 

منه �أن يعطيه ق�ئمة بجميع �أع�ص�ء حركة حم��ص يف خميم �لبيج، ف�رمتى �لعربي عند 

عند  مرمتي�ً  ك�ن  �لذي  �لعربي،  بركل  �ليهودي”  “�لبطل  وق�م  �ليهودي”.  “�لبطل  �أقد�م 

قدميه، وي�رشخ من �لرعب وق�ل: “�ص�أذكر �أ�صم�ءهم جميع�ً، ب�لك�مل”. وقد �أمر “�لبطل 

�ليهودي” بو�صع �ملخرب يف ط�ئرة مروحية، بينم� ك�ن ي�رشخ ويب�صق على زميله �مليت، 

وهو يقول له: “�أنت ملعون �أيه� �لكلب”. ويظهر “�لبطل �ليهودي” يف �ل�صورة �الأخرية 

.
وهو ي�صتخل�ص �لعب بنظرة ت�أملية ق�ئالً: “حق�ً، �لعربي �لطيب هو �لعربي �مليت”43

ق�صم  رئي�ص   ،Adir Cohen كوهني  �أدير  �الإ�رش�ئيلي  �لبوفي�صور  �عرتف  و�لذي 

�لرتبية يف ج�معة حيف�، يف كت�به “وجه ب�صع يف �ملر�آة”، �لذي �أخذ عليه ج�ئزة �أدبية، ب�أنه 

ب�الطالع  ق�م  �الإ�رش�ئيليني،  �الأطف�ل  �إىل  موجهة  �لعبية  ب�للغة  كت�ب   1،700 �أ�صل  من 

عليه� بعد حرب 1967 وجد �أن 520 كت�ب�ً �أ�ص�رت �إىل �لعرب، و�أن 40 كت�ب�ً فقط حتدثت 

عن �لعرب بطريقة مو�صوعية. و�أم� بقية �لكتب وعدده� 480، فقد ك�نت مع�دية للعرب، 

�خلي�نة  ب�صف�ت  و�صفتهم  حيث  و�حتق�رهم،  كر�هيتهم  �إىل  ودعت  �صورهم  و�صوهت 

غري  �الأخرى  �ل�صف�ت  وجميع  و�خلبث  و�لنف�ق  و�جلن�ص  و�لبخل  و�لوح�صية  و�لكذب 

�أجرى بحث�ً جتريبي�ً على طالب مدر�صة يهودية يف حيف�،  �إنه  �الأخالقية. وق�ل كوهني، 

وتبني له �أن 80% من �مل�صرتكني ي�صفون �لعربي ب�أنه يعي�ص يف �ل�صحر�ء وغري متح�رش 

ويلب�ص �لكوفية ويعمل برع�ية �لغنم ويهدد �الآخرين، وو�صخ وكريه. ومنظره مرعب. 



41

العرب من  وال�صهيونية  اال�صتعمار  مواقف 

90% من �لطالب، �إنه ال يوجد حق للعرب يف فل�صطني ويرف�صون فكرة �لتع�ي�ص  وق�ل 

�لتي  �الأطف�ل  كتب  من  �لعرب  عن  �أفك�رهم  كونو�  ب�أنهم  كذلك،  �لطلبة  و�عرتف  معهم. 

وغد�ر  “ل�ص  هو  �أذه�نهم  يف  �لعربي  �صورة  و�أن  و�ل�صب�ب،  �لطفولة  �صن  يف  قر�أوه� 

و�صف�ح، وذو �أنف �أعوج وله ذيل، وال يحب �ل�صالم، وخ�طف �أطف�ل واليوؤمتن له ج�نب 

.
ومتخلف وهمجي”44

David Boukai، �الأ�صت�ذ �جل�معي يف ق�صم �لعلوم  وو�صف �لدكتور د�فيد بوقعي 

ب�أنهم  �لعرب   ،2005 �صنة  ين�ير  �لث�ين/  ك�نون  �صهر  يف  حيف�،  ج�معة  يف  �ل�صي��صية 

ومل  �أغبي�ء،  و�أنهم  بهم،  �لثقة  يكن  وال  و�خلمور  �جلن�ص  �صوى  يهمهم  ال  “ج�صعون 
ي�صهمو� ب�صيء لالإن�ص�نية”. مثل هذ� �لكالم مل ي�أت على ل�ص�ن ييني متطرف، بل على 

�لفل�صطينية”  و�لق�صية  �لعربي  “�لنظ�م  م�دة  يدر�ص  �إ�رش�ئيلي  ج�معي  �أ�صت�ذ  ل�ص�ن 

“�أنهم جمرمون  لطلبة يهود وعرب، �أعرب بكل �رش�حة عن ت�أييده لقتل �لعرب، ز�عم�ً 

ب�ل�صليقة” و�أو�صى ب�إذالل “�لفل�صطينيني �أم�م عد�ص�ت �لك�مري�ت، ون�رش �صورهم”. 

�حتم�ل  عن  �حلديث  ظل  يف  ج�ءت  �لعرب،  �صد  �الإ�رش�ئيلي  �الأك�ديي  نظر  ووجهة 

حدوث تع�ي�ص بني �لعرب و�الإ�رش�ئيليني. و�أورد �أ�صت�ذ �لعلوم �ل�صي��صية تلك �ملز�عم، 

�أثن�ء تدري�ص م�دة تتن�ول �لعالق�ت �ل�صي��صية و�القت�ص�دية يف �ل�رشق �الأو�صط، وُتَعدُّ 

�إن  �مل�دة،  هذه  يدر�صون  �لذين  �لطلبة  ويقول  بحثية.  عمل  ور�صة  للد�ر�صني  ب�لن�صبة 

من بني �الأمور �لتي ردده� هذ� �الأ�صت�ذ على م�ص�مع �لطلبة: �أنه “يجب �لقب�ص على كل 

�أي بن�ية  �لن�ر عليهم. كم� يجب تدمري  �لعرب، و�إل�ص�ق م�صد�ص يف روؤو�صهم و�إطالق 

م�صت�رشق،  وهو  بوقعى،  �لدكتور  و�أو�صى  وفل�صطينيون”.  عرب  فيه�  ي�صكن  �صكنية 

�الإ�رش�ئيلي:  �جلي�ص  حم��رش�ته  خالل  �ملتطرف،  �الإ�صالم  تهديد�ت  عن  كت�ب�ً  �ألَّف 

“ب�إذالل �ملطلوبني �لذين يتم �لقب�ص عليهم، وت�صويرهم �أثن�ء �إذاللهم وجعل ع�ئالتهم 
�أن  �أ�ص�ف بوقعى  �أخرى  �أبن�ئهم”. ويف من��صبة  �ل�صور، لريو� مدى جنب  ت�ص�هد هذه 

�إحدى  �لعرب”. وفى رده على ط�لبة، ح�ولت من�ق�صته يف  “�جلرية جتري يف عروق 
بوقعى:  ق�ل  عرب،  ومفكرين  ري��صي�ت  علم�ء  عرف  �لت�ريخ  ب�أن  ق�ئلة  حم��رش�ته 

“�إنك ال تعرفني عن �أي �صيء تتحدثني. مل يخرتع �لعرب �صيئ�ً. �إنهم �أغبي�ء ومل ي�صهمو� 
�أنهم �خرتعوه من مع�دالت، ف�لعرب كذ�بون  ب�صيء لالإن�ص�نية. وقد نقلو� م� تزعمني 

.
كب�ر وال ت�صدقي ت�ريخهم”45
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من  جزء�ً  ح�رش  �لذي  �جل�معة،  يف  �لعرب  �لطلبة  �حت�د  رئي�ص  ح�ول،  وعندم� 

ب�إه�نته  له ب�حلديث، وك�ن يقوم  ين�ق�صه عدة مر�ت، مل ي�صمح  �أن  حم��رش�ت بوقعى، 

.
46

و�إ�صك�ته، وتهديده بر�صوبه يف �مل�دة

ومل ي�أت ت�صويه �ل�صخ�صية �لعربية يف �لفكر �الإ�رش�ئيلي، من قبل �لكت�ب و�ملفكرين 

�الإ�رش�ئيليني فح�صب؛ بل ج�ء �أي�ص�ً عن طريق �صي��صة ر�صمية �ص�رت عليه� �حلكوم�ت 

ت�رشف  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملد�ر�ص  كتب  �متالأت  فقد  “�إ�رش�ئيل”.  قي�م  منذ  �الإ�رش�ئيلية 

�صورة  ت�صوه  �لتي  �ملختلفة  ب�ملو��صيع  �الإ�رش�ئيلية  و�لثق�فة  �ملع�رف  وز�رة  عليه� 

�لعرب بطريقة عن�رشية و��صحة.  �الإ�رش�ئيليني، وحتر�صهم على  �لطالب  �لعربي عند 

وتربوية  �صي��صية  تن�صئة  �إىل  ي�صعى  دولة  �أي  يف  �لتعليمي  �لنظ�م  �أن  �ملعروف  ومن 

وثق�فية ملو�طنيه وفق�ً ملعتقد�ته و�أيديولوجيته. وهذ� م� ينطبق على �ملن�هج �لتعليمية يف 

“�إ�رش�ئيل”، �إذ ي�صعى �مل�صوؤولون �الإ�رش�ئيليون �إىل تكري�ص مف�هيم �أ�ص��صية عن �لعرب، 
�لعرب و�مل�صلمني  �لتعليمية  �ملن�هج  تن�ولت  فقد  �الإ�رش�ئيليني عليهم. ولهذ�  تثبت تفوق 

يف �مل��صي و�حل��رش على �أ�ص��ص �أنهم متخلفون، ويعي�صون حي�ة �لبد�وة، و�أنهم قط�ع 

طرق، يه�جمون بع�صهم ويتق�تلون د�ئم�ً يف م� بينهم، اليحرتمون �لعهود وال �ملو�ثيق. 

 Kitouf Arni �أرين  وي.  كيطوف  د.  ت�أليف  من  �خل�م�ص  لل�صف  �جلغر�في�  كت�ب  ويف 

“�إن �لعرب وبقوة �ل�صيف �أجبو� �ل�صعوب �ملغلوبة للقبول بدين  و�صف �لعرب بقوله: 

تقبل  �أن  رف�صت  كثرية  قب�ئل  فنيت  وقد  �حلرب،  يف  �ل�صفقة  يعرفون  ال  فهم  �الإ�صالم، 

.
ب�لدين �الإ�صالمي”47

ويف در��صة �أجر�ه� د�ني�ل ب�رت�ل Daniel Bartal �الأ�صت�ذ يف ج�معة تل �أبيب، و�صملت 

124 كت�ب�ً مدر�صي�ً، و�صف �لعربي ب�ل�صف�ت �لت�لية: “ق��ص، ظ�مل، خم�دع، جب�ن، ك�ذب، 

.
متلون، خ�ئن، طم�ع، ل�ص، خمرب، قن��ص ق�تل، خ�طف ط�ئر�ت”48

�إىل �لعرب، بعد عملية �لت�صوية يف �ل�رشق �الأو�صط، بل ز�دت  ومل تتغري هذه �لنظرة 

وبد�أ  �لعرب.  من  �الإ�رش�ئيليني  و�مل�صتوطنني  �الإ�رش�ئيلي،  �ليمني  تطرف  خالل  من 

�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي يزد�د تطرف�ً، يف �ختي�ر�ته ومو�قفه �ل�صي��صية ومن ت�أييده لالأحز�ب 

�الأحز�ب  تعد  ومل  �الإ�رش�ئيلي.  �لكني�صت  �نتخ�ب�ت  يف  �ملتطرفة  �لدينية  �الإ�رش�ئيلية 

�لعك�ص،  على  بل  �الإ�رش�ئيلي،  �لن�خب  بت�أييد  حتظى  �ملعتدلة(  �أو  )�لي�ص�رية  �الإ�رش�ئيلية 

�لن�خب  جنوح  �أثبتت   ،2003 �صنة  يف  جرت  �لتي  �الأخرية  �الإ�رش�ئيلية  �النتخ�ب�ت  ف�إن 
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يتلق�ه  م�  ب�صبب  يعود  وهذ�  للعرب،  و�لكر�هية  �لتطرف  من  �ملزيد  نحو  �الإ�رش�ئيلي 

�الإ�رش�ئيلي من ثق�فة مع�دية للعرب. وال �صك �أن تلك �ملو�قف من �لعرب قد وظفت من قبل 

“�إ�رش�ئيل” يف تهمي�ص دور �لعرب �حل�ص�ري، وتوظيف وجوده� يف فل�صطني ملم�ر�صة 
�أحق�ده� على �الأمة �لعربية. كم� ركزت على دونية �لعربي مق�بل تفوق �ليهودي. وه�جم 

�أخري�ً  �لديني  �ص��ص  حزب  زعيم   ،Rabbi Ovadiah yosef يو�صف  عوف�دي�  �حل�خ�م 

جت�ه  رحمة  �أي  �إبد�ء  علين�  حرم  �لعرب،  الإذالل  �ملخت�ر  �هلل  �صعب  “نحن  وق�ل:  �لعرب 

�لعرب، عليكم �أن متطروهم ب�ل�صو�ريخ و�أن تق�صو� عليهم فهم �أ�رش�ر ملعونون”، وهو 

.
نف�صه �لذي و�صف �لعرب ب�أنهم “�أف�ٍع �ص�مة”49

�صد  للعمل،  �ل�صهيونية  �مل�ص�لح  مع  �لغربية  �ال�صتعم�رية  �مل�ص�لح  �لتقت  وهكذ� 

�لعرب و�لق�صية �لفل�صطينية، وك�نت �صفقة بني �لدول �لغربية �لتي ك�نت تريد مع�جلة 

�لوطن  �إق�مة  �إىل  �لد�عية  �لعن�رشية  �ل�صهيوينة  �حلركة  مع  �أوروب�،  يف  �لال�ص�مية  �أزمة 

�لقومي �ليهودي يف فل�صطني. و�أر�د �لغرب �لذي ك�ن يع�ين من وجود �مل�صكلة �ليهودية 

فيه، �أن يكفر عن خطيئته �صد �ليهود مب�ص�عدتهم على�خلروج من �أوروب� و�ال�صتيط�ن 

يف فل�صطني، مق�بل �أن تغفر �ل�صهيونية الأوروب� مم�ر�ص�ته� �لعن�رشية �صد �ليهود، و�أن 

ت�صكت �أوروب� عن �ملم�ر�ص�ت �لتي تقوم به� “�إ�رش�ئيل” �صد �لفل�صطينيني. 
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العربي الوطن  يف  واالأقليات  ال�صهيونية  احلركة 

املبحث االأول: موقف احلركة ال�صهيونية من االأقليات 

العربي: الوطن  يف 

ح�ولت �حلركة �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل”، منذ بد�ية �ل�رش�ع �لعربي - �ل�صهيوين، 

�لعربية.  �الأمة  و�إ�صع�ف  �لعربية  �لوحدة  قي�م  ملنع  و�لو�ص�ئل  �لطرق  �صتى  ��صتعم�ل 

ف�إن   ،Sun-Tzu تزو   - و�صن   Clause Witz ويتز  كالو�ص  من  كل  ق�له  م�  وح�صب 

“�أعلى مر�تب �لنج�ح �لع�صكري يتم حتقيقه� عندم� يبلغ �ملرء �أهد�فه من دون �ال�صتعم�ل 
�صتى  ��صتعم�ل  من  �لعرب،  مع  تفعله  �أن  “�إ�رش�ئيل”  حت�ول  م�  وهذ�  للقوة”.  �لفعلي 

�لطرق لتحقيق �أهد�فه�، مب� فيه� ��صتعم�ل �لقوة وتوظيف �الأقلي�ت �ملوجودة يف �لوطن 

�لعربي خدمة مل�ص�حله�. وحت�ول “�إ�رش�ئيل” ت�صخيم م�صكلة �الأقلي�ت �لعرقية و�لدينية 

�لعربي، عن طريق �الت�ص�ل  �لعربي و��صتغالله� يف وجه �مل�رشوع �لوحدوي  �لوطن  يف 

�لعربية،  �لتمرد و�النف�ص�ل عن �الأقط�ر  مع �الأقلي�ت يف �الأقط�ر �لعربية، وح�صه� على 

تنفيذ�ً للم�رشوع �ل�صهيوين - �ال�صتعم�ري يف �حتالل فل�صطني وجتزئة �لوطن �لعربي. 

ومن وجهة �لنظر �الإ�رش�ئيلية، ف�إن �لع�مل �لعربي تتن�زعه �النق�ص�م�ت �لط�ئفية و�لعرقية 

�لت�آمر مع تلك �الأقلي�ت وت�صجيعه�  و�الإثنية، ومن �ل�صهل �خرت�قه و�إ�صع�فه من خالل 

�لتي  �لدويالت  �نت�ص�ر  الأن  �لعربي.  �لوطن  عن  منف�صلة  دويالت  و�إق�مة  �لتمرد  على 

وتع�مل  �لعربي،  �لوطن  الإ�صع�ف  �لرئي�صية  �لو�صيلة  هي  و�إثنية  دينية  �أقلي�ت  حتكمه� 

“�إ�رش�ئيل” معه� هو �أق�رش �لطرق لتفتيت �لوطن �لعربي.

�الجتم�عي  �لن�صيج  من  جزء�ً  �أ�صبحت  �لعربي  �لوطن  يف  �الأقلي�ت  معظم  �أن  ومع 

تلك  مع  تع�مله�  يف  َت�ُصْد(  ْق  )َفرِّ �صي��صة  �تبعت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إال  �لعربي،  و�ل�صي��صي 

�ال�صتعم�رية  �ل�صي��صة  عن  ورثته�  قد  ك�نت  �لتي  نف�صه�  �ل�صي��صة  وهي  �الأقلي�ت، 

ق�صية  �ال�صتعم�رية  و�لدول  “�إ�رش�ئيل”  و��صتغلت  �لبيط�نية.  وحتديد�ً  �الأوروبية، 

�الأقلي�ت  حق  ق�عدة  على  لعبت�  �إذ  منه�،  كل  مل�ص�لح  ت�أمين�ً  �لعربي  �لوطن  يف  �الأقلي�ت 

�لعرقي  �لتم�يز  بحجة  فيه�،  تعي�ص  �لتي  �الأقط�ر  عن  و�النف�ص�ل  م�صريه�  تقرير  يف 

و�الإثني و�لط�ئفي بني �صعوب �ملنطقة. ويركز هذ� �لف�صل على �ملخطط �الإ�رش�ئيلي يف 

بلقنة �لوطن �لعربي، عن طريق دعم �الأقلي�ت لتجزئته خوف�ً من قي�م �لوحدة �لعربية. 
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دليالً  تقدم  �إ�رش�ئيلية  م�ص�در  من  ون�صو�ص  وث�ئق  على  �لف�صل  هذ�  يف  �عتمدن�  ولقد 

يف  �الأقلي�ت  مو�صوع  يف  به  �لقي�م  تخطط  وم�  “�إ�رش�ئيل”  به  ق�مت  م�  على  و��صح�ً 

�لعربي.  �لوطن 

ومن ن�فلة �لقول يف �لبد�ية، تعريف �الأقلي�ت ب�أنه� جمموعة تتميز عن بقية �ملو�طنني 

يف �لدولة بخ�ص�ئ�ص عرقية �أو لغوية �أو مذهبية تكون �صبب�ً يف �نعز�له� �ختي�ري�ً �أو عزله� 

.
1
ق�رشي�ً عن �الأكرثية

وهي ظ�هرة ي�صرتك �أفر�ده� يف و�حدة �أو �أكرث من مقوم�ت �للغة �أو �لعرق �أو �لدين �أو 

�لط�ئفة، وقد ي�صرتكون يف هذه �لعو�مل ك�فة. و�الأقلية نت�ج عمليتني: �الأوىل ��صتقط�ب 

فيه�.  معه�  يختلف  من  كل  ��صتبع�د  و�لث�نية  �ملقوم�ت،  تلك  يف  معه�  ي�صرتك  من  كل 

تن�زع  يف  �أثرت  �لقطرية،  ودون  و�لقطرية  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لهوي�ت:  تعدد  �أن  كم� 

�لوالء�ت يف �لدول �لعربية ويف �نتم�ء�ته�. وتوزعت تلك �الأقلي�ت على �الأقلي�ت �للغوية 

غري �لعربية ك�الأكر�د و�الأرمن و�ل�رشي�ن و�الآ�صوريني و�لرتكم�ن و�لببر و�لنوبيني، 

و�الأقب�ط  و�لبوت�صت�نت  و�الأرثوذك�ص  ك�لك�ثوليك  �إ�صالمية  غري  دينية  و�أقلي�ت 

من   %88 ن�صبتهم  وتبلغ  �لعربي،  �لوطن  يف  �ل�صك�ن  غ�لبية  �لعرب  وي�صكل  و�ليهود. 

�لعربية.  يتكلمون  كونهم  من  �لرغم  على  �لعرب  غري  من  ف�إنهم  �لبقية  و�أم�  �ل�صك�ن. 

ك�لببر يف �ملغرب �لعربي �لذي يبلغ عددهم حو�يل 5.5% من جممل �ل�صك�ن يف �لوطن 

و%1  �الأكر�د،  من  و%2  �ل�صود�ن،  جنوب  يف  �لزجنية  �لقب�ئل  من  و%2.4  �لعربي، 

و�لرتكم�ن  و�الإير�نيني  �لنوبيني  من  �صغرية  �أقلي�ت  على  موزعة  و�لبقية  �ليهود،  من 

منهم   %84( �مل�صلمني  من  �لعربي  �لوطن  �صك�ن  من  و%91  و�ل�رشي�ن.  و�ل�رشك�ص 

�لقبلية  �لدي�ن�ت  �مل�صيحيني، و2% من  �لعرب من  �ل�صك�ن  نَّة( و5% من جممل  �ل�صُّ من 

.
2
�لزجنية يف جنوب �ل�صود�ن و1.9% من �ليهود

وحتتل �ملنطقة �لعربية �ملرتبة �لث�لثة ع�ملي�ً يف درجة �لتدخل �خل�رجي يف �أقلي�ته� بعد 

�أطر�ف خمتلفة يف  �لتدخل من قبل  بلغ عدد  �له�دي. فقد  �ملحيط  �آ�صي� وجزر  �لتدخل يف 

�الأقلي�ت يف: 

�آ�صي� وجزر �ملحيط �له�دي 482 تدخالً بن�صبة %49.  •

جنوب �ل�صحر�ء �الإفريقية 251 تدخالً بن�صبة %26.  •
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�ملنطقة �لعربية 238 تدخالً بن�صبة %14.  •
�أمريك� �لالتينية 104 تدخالت بن�صبة %11.  •

وي�أتي تدخل �لقوى �الإقليمية )“�إ�رش�ئيل” وتركي� و�إير�ن( يف �ملرتبة �الأوىل من �لقوى 

�لتي تقدم  �مل�ص�عد�ت  75% من  �لعربي. و�إن  �لوطن  �الأقلي�ت يف  �لتي تتدخل يف �صوؤون 

م�ص�عد�ت  هي  “�إ�رش�ئيل”  فيه�  مب�  �الأجنبية  �جله�ت  من  �لعربي  �لوطن  يف  لالأقلي�ت 

ع�صكرية. بينم� 40% من �مل�ص�عد�ت لالأقلي�ت يف �أفريقي� هي م�ص�عد�ت ع�صكرية، و%30 

.
3
من �مل�ص�عد�ت لالأقلي�ت يف �آ�صي� هي م�ص�عد�ت ع�صكرية

حجم  بني  فجوة  بوجود  �إح�ص��صه�  من  �ملجتمع�ت  يف  �الأقلي�ت  تتكون  م�  وع�دة 

تولد  �إىل  يوؤدي  �لذي  �الأمر  �لقومي،  �لدخل  من  ون�صيبه�  �ملحلي  �لن�جت  يف  �إ�صه�مه� 

خالل  من  تنفجر  قد  توتر�ت  �إىل  يوؤدي  م�  �جلم�عة،  هذه  �أبن�ء  لدى  �الإحب�ط  م�ص�عر 

تر�عي  ال  قد  �الأغلبية  �أن  كم�  �مل�صلح.  �ل�رش�ع  �أ�صك�ل  تتخذ  قد  عنيفة  �صلوكي�ت 

�أهد�فه�،  لتحقيق  ت�صتخدمه�  �الأغلبية  �أن  تدرك  يجعله�  م�  �الأقلية،  وحقوق  م�ص�لح 

ت�أتيه�  �لتي  و�الإقليمية  �لدولية  و�لظروف  �خل�رجي  �لدعم  من  �الأقلي�ت  ت�صتفيد  وقد 

مط�لبه�. الإث�رة 
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ويف م� يلي جدول يو�صح �لتوزيع �لط�ئفي يف �مل�رشق �لعربي، ب�لن�صب �ملئوية.

جدول رقم )1(: �لطو�ئف �أو �جلماعات �لدينية يف �لوطن �لعربي بالن�سبة �ملئوية*

طو�ئف 

�أخرى

)%(

يهود

)%(

م�سيحيون

)%(

�إبا�سية

)%(

زيدية

)%(

علويون

)%(

دروز

)%(

�إ�سماعيلية

)%(

�سيعة

)%(

�سنة

)%(

�لبلد

- - - - - - - - 49 51 �لبحرين

- - 7 - - - - - 1 92 م�رس

1 - 4 - - - - - 47 48 �لعر�ق 

- 80 3 - - - 2 - 1 14
فل�سطني 

�ملحتلة 1948 

“�إ�رس�ئيل”

- - 6 - - - - - - 94

فل�سطني �ملحتلة 

1967 )�ل�سفة 
�لغربية وقطاع 

غزة(

- - 7 - - - - - - 93 �الأردن

2 - 4 - - - - - 24 70 �لكويت

- - 30.6 - - 1 5.4 - 31.6 31.3 لبنان

3 - - 65 - - - - 7 25 ُعمان

3 - 2 - - - - - 15 80 قطر

1 - - 1 - - - - 5 93 �ل�سعودية

- - 10 - - 12 3 1 - 74 �سورية

5 - 4 - - - - - 16 75 �الإمار�ت �لعربية

1 1 1 - 40 - 1 1 2 53 �ليمن

مت حتديث هذ� �جلدول يف 2020.  
*
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جدول رقم )2(: �لتكوين �لعرقي يف دول �مل�رسق �لعربي بالن�سبة �ملئوية 

فئات �أخرى

)%(

يهود

)%(

بلوخ�ستان

)%(

�أتر�ك

)%(

�آ�سيويون

)%(

�أرمن

)%(

�إير�نيون

)%(

�أكر�د

)%(

�لعرب 

)%(

�لدولة

6 - - - 13 - 8 - 73 �لبحرين

2 - - - - - - - 98 م�رس

3 - - 2 - - - 16 79 �لعر�ق

1 79 - - - 1 - - 20
فل�سطني �ملحتلة 

1948 “�إ�رس�ئيل”

1 - - - - 1 - - 98 �الأردن

7 - - - 9 - 4 - 80 �لكويت

1 - - - - 4 - 1 94 لبنان

1 - 4 - 5 - - 90 ُعمان

14 - - - 36 - 10 - 40 قطر

5 - - - 10 - - - 85 �ل�سعودية

3 - - 1 - 2 - 4 90 �سورية

8 - - - 50 - - - 42 �الإمار�ت �لعربية

11 1 - - - - - - 88 �ليمن

و�أ�صبح وجود �الأقلي�ت يف �لوطن �لعربي ب�لن�صبة للقوى �ال�صتعم�رية و�ل�صهيونية، 

“�إ�رش�ئيل”  ��صرت�تيجية  من  وجزء�ً  �لعربية،  �ل�صوؤون  يف  للتدخل  ذر�ئعية  م�ص�ألة 

�لع�صور  يف  �ل�صليبية  �حلمالت  بد�أت  وعندم�  �لعربية.  �الأغلبية  مو�جهة  يف  ال�صتغالله� 

“حم�ية  �لو�صطى من �أوروب�، و��صتهدفت �حتالل �مل�رشق �لعربي، رفعت �صع�ر�ً و�حد�ً 

�لقب �ملقد�ص” وحم�ية �الأقلي�ت �مل�صيحية. و��صتعمل �الأوروبيون هذ� �مل�صطلح “حم�ية 

�الأقلي�ت  حم�ية  بحجة  �لعثم�نية  �لدولة  �صد  �لت��صع،  �لقرن  يف  ث�نية  مرة  �الأقلي�ت”، 

�مل�صيحية �أي�ص�ً، من �أجل �إ�صع�فه� وجتزئته�. وع�دت �لدول �ال�صتعم�رية و“�إ�رش�ئيل” 

منذ �لقرن �مل��صي �إىل ��صتغالل �الأقلي�ت يف �لوطن �لعربي و�عتب�ره� مبث�بة حليفة له�. 

�لعربية،  �لدول  مو�جهة  يف  و��صتغالله�  �الأقلي�ت،  تلك  �إىل  �لت�صلل  “�إ�رش�ئيل”  و�أر�دت 

�لعربية،  و�لثق�فة  �لهوية  عن  و�النف�ص�ل  م�صريه�  تقرير  يف  �الأقلي�ت  تلك  حق  مدعية 

�لت�ريخي  ب�لتم�يز  �لق�ئل  �ل�صهيوين  للمنطق  �نت�ص�ر�ً  ت�صكيل هويته� �خل��صة  و�إع�دة 

�الأقلي�ت و�ملن�د�ة بحقوق �جلم�ع�ت  �الإ�رش�ئيلي مع  �لتع�مل  �ملنطقة. ويتم  بني �صعوب 
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و�الأفر�د، يف �صي�ق �إيج�د �ملبر�ت للتدخالت �الأجنبية - �الإ�رش�ئيلية يف �لوطن �لعربي، 

“�إ�رش�ئيل” لتفتيت �لوطن �لعربي  و�لهيمنة الإ�صع�ف �لدول �لعربية، وذريعة ت�صتغله� 

وجتزئته، وهي ��صرت�تيجية ث�بتة يف �لفكر �ال�صرت�تيجي �ل�صهيوين - �الإ�رش�ئيلي �لذي 

و�ل�صعوب  و�لقومي�ت  �الأقلي�ت  من  جمموعة  عن  عب�رة  �الأو�صط  �ل�رشق  منطقة  يرى 

يف  ب�الأقلي�ت  �الت�ص�ل  �أن  “�إ�رش�ئيل”  ور�أت  و�للغ�ت.  و�الأعر�ق  و�الإثني�ت  و�الأدي�ن 

�لعربي، ولهذ� فقد ح�ولت توظيفه� يف  �لوطن  لتفتيت  �لطرق  �أق�رش  �لعربي هو  �لوطن 

��صرت�تيجيته� �له�دفة �إىل تر�صيخ و�قع �لتجزئة و�لتفتيت يف �لوطن �لعربي. ومن خالل 

�رش�حة  �عرت�فهم  يالحظ  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صوؤولني  وت�رشيح�ت  مو�قف  ��صتعر��ص 

بق�ء  �أجل  من  و�إ�صع�فه،  لتجزئته  �لعربي  �لوطن  يف  �الأقلي�ت  ورقة  ��صتعم�ل  ب�أهمية 

�جل�نب  على  د�ئم�ً  �للوم  ي�صعون  �أنهم  كم�  �لعرب.  على  تفوقه�  و��صتمر�ر  “�إ�رش�ئيل” 
�الأقلي�ت  تلك  �إعط�ء  عدم  ب�صبب  �لعربي،  �لوطن  يف  �الأقلي�ت  م�صكلة  ت�صكل  يف  �لعربي 

قي�م   قبل  �لعربي  �لوطن  يف  ع��صو�  �لذين  �ليهود  �أن  ويتن��صون  �لت�ريخ.  عب  حقوقه� 

�لدول  يف  �حلقوق  بتلك  يتمتعون  ك�نو�  مم�  �أكرث  بحقوقهم  يتمتعون  ك�نو�  “�إ�رش�ئيل”، 
.

4
�الأوروبية

بو�صفه�  �لعربي،  �لوطن  يف  �الأقلي�ت  عن  �لدف�ع  حقه�  من  �أن  “�إ�رش�ئيل”،  وترى 

يف  �الإ�رش�ئيلية   Davar د�ف�ر  جريدة  يف  ن�رشت  مق�لة  و�أكدت  ب�متي�ز”.  �الأقلية  “دولة 
1981/4/14، حق “�إ�رش�ئيل”:

�أقلية  �أية  عن  للدف�ع  �لعمل  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  يهودية  دولة  لكونه�  �مل�رشوع 

ال يتجز�أ منه�.  �إ�رش�ئيل( جزء�ً  )�أي  �ملنطقة، لكونه�  �أو دينية يف  �إثنية  �أو  قومية 

�لتعددي  �لن�صيج  ت�ص�رك يف �حلف�ظ على  �أن  �مل�رشوعة  �إ�رش�ئيل  ومن م�صلحة 

لل�رشق �الأو�صط لكونه �أ�ص��ص وجوده� و�أمنه�، ومن حق �إ�رش�ئيل منع �ل�صيطرة 

.
5
�لعربية و�الإ�صالمية على خمتلف �الأقلي�ت �لتي تعي�ص يف �ملنطقة

ولهذ� ف�إن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى د�ئم�ً �إىل �إث�رة �خلالف�ت بني �ل�صيعة و�ل�صنة و�الأكر�د يف 

�لعر�ق، وبني �ل�صنة و�لعلويني يف �صورية، و�ملو�رنة و�لدروز و�ل�صنة و�ل�صيعة يف لبن�ن، 

�لغنية  �ل�رشقية  �ملنطقة  يف  و�ل�صيعة  و�ل�صنة  �الأردن،  يف  و�الأردنيني  �لفل�صطينيني  وبني 

ب�لنفط يف �ل�صعودية، و�مل�صلمني و�الأقب�ط يف م�رش، و�ل�صم�ل �مل�صلم و�جلنوب �مل�صيحي 

.
6
و�لوثني يف �ل�صود�ن و�لعرب و�لببر يف �جلز�ئر و�ملغرب
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دعو�  بل  فقط،  �لعربية  �الأمة  وجود  يرف�صو�  مل  �ل�صهيونية  �حلركة  زعم�ء  �أن  كم� 

�لثق�فة  تختفي  لكي  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  جديد  ثق�يف   - �صي��صي  نظ�م  �إق�مة  �إىل 

 Ari لعربية - �الإ�صالمية يف �ملنطقة. وق�ل يف هذ� �ل�صي�ق �لبوفي�صور �آري ج�بوتن�صكي�

“�إ�رش�ئيل”،  مب�ص�عدة  �لعربية،  غري  �الأو�صط  �ل�رشق  �صعوب  �إمك�ن  يف  �إن   Jabotinski

 Azra زوهر  عزر�  �لبوفي�صور  �قرتح  كم�  �ملنطقة،  عن  �لثق�فية  �لعرب  هيمنة  تزيل  �أن 

Zohar �تب�ع �صي��صة خ�رجية �إ�رش�ئيلية ن�صطة لتق�صيم �لدول �لعربية و�إبد�له� بكي�ن�ت 

.
7
�إثنية وط�ئفية

ومب� �أن توحيد �لعرب هو �لنقي�ص مل� حت�ول “�إ�رش�ئيل” حتقيقه، ف�إنه� ت�صعى د�ئم�ً 

�إىل �إف�ص�له من خالل دعمه� وم�ص�ندته� لالأقلي�ت يف �لوطن �لعربي ملنعه� من �الندم�ج يف 

�لقومية  �لعربي وحمو فكرة  �لوطن  �الإ�صالمية. ولهذ� ف�إن تفتيت  �لعربية -  �ملجتمع�ت 

يف  �لث�بتة  �الأولوي�ت  من  هي  �لعربي،  �لنظ�م  و�رشب  �لو�حدة  �لعربية  و�الأمة  �لعربية 

“�إ�رش�ئيل”  Aba Iban وزير خ�رجية  �إيب�ن  �أب�  �الإ�رش�ئيلي. وك�ن  �ل�صهيوين -  �لفكر 

�ل�ص�بق �رشيح�ً عندم� �أعلن يف ج�معة كولومبي� �الأمريكية �صنة 1947 �أن “�حلل �لطبيعي 

هو يف ت�صكيل دويالت لالأقلي�ت �لو�قعة �صم�يل �إ�رش�ئيل”.

�أحد �الإ�رش�ئيليني �ملخت�صني ب�ل�صوؤون �لعربية، ب�أهمية �الأقلي�ت ب�لن�صبة  ويعرتف 

حتكم  و�أنظمة  وثق�ف�ت  �صعوب  موز�ييك  �صوى  لي�ص  �الأو�صط  “�ل�رشق  لـ“�إ�رش�ئيل”: 

“�إ�رش�ئيل” �الت�ص�ل بهذه �ملجموع�ت  ��صتط�عت  �إذ�  �صعوب�ً وجمموع�ت غري ر��صية. 

.
ك�فة، �ملع�دية للعروبة و�الإ�صالم، ف�إنه� �صتتمكن من تفتيت �لع�مل �الإ�صالمي قطع�ً”8

ل�رشب  �لط�ئفية  �لدويالت  �إق�مة  “ت�صجيع  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عمدت  ولهذ� 

�لنظ�م �لعربي وتهديد �لوجود �لعربي، ف�أق�مت عالق�ت خ��صة مع جمموع�ت ط�ئفية 

.
خمتلفة”9

وقد �هتم �لب�حثون �الإ�رش�ئيليون ومر�كز �لدر��ص�ت �لر�صمية و�الأك�ديية �الإ�رش�ئيلية 

بو�صع �مل�ص�ريع و�ملخطط�ت لتفتيت �لوطن �لعربي عن طريق �ال�صتف�دة من �الأقلي�ت. 

وال �صك �أن �إث�رة ق�صية �الأقلي�ت يف �لوطن �لعربي ال تنبع من حر�ص “�إ�رش�ئيل” عليه�، 

بل من �أجل نفي وجود �لعرب و�إ�صع�فهم و�إيج�د �ملبر لوجوده� بو�صفه� دولة يهودية 

�أو  �أن و�صع �ملخطط�ت �الإ�رش�ئيلية ال يعني جن�حه� ب�ل�رشورة  �إال  �لعربي.  �لو�صط  يف 

�أن  �إن بع�ص �الأقلي�ت ق�وم ب�صدة هذه �ملخطط�ت. كم�  قبوله� من قبل تلك �الأقلي�ت، بل 
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قي�م  قبل  م�  �الإ�رش�ئيليني منذ  لدى  �لعربي موجود  �لوطن  لتجزئة  �الإ�رش�ئيلي  �ملخطط 

حتيط  ط�ئفية  �أو  عرقية  �صغرية  دويالت  خلق  �إىل  ج�بوتن�صكي،  دع�  فقد  “�إ�رش�ئيل”، 
 .

10
ب�لكي�ن �ل�صهيوين وتكون ت�بعة له

ببع�ص  �مل��صي،  �لقرن  من  �لثالثيني�ت  �أو�خر  منذ  �ل�صهيونية  �حلركة  و�ت�صلت 

�الأقلي�ت يف لبن�ن و�لعر�ق من �أجل ح�صهم على �لتمرد و�النف�ص�ل. فقد �ت�صل كل من 

Ori Lobrani )�صفري �ص�بق يف  Youram Namroudi و�أوري لوبر�ين  يور�م منرودي 

�أربيلي  و�صو�ص�ن�   Mordechay Ben-Fourat فور�ت  بن  ومردخ�ي  وتركي�(  �إير�ن 

و�إي�رش   Elyaho Sasoon �ص��صون  و�إيلي�هو  �لعر�ق،  يف  ب�الأكر�د   Shoshana Arbili

 .
11

هر�ئيل Eisar Harail )رئي�ص جه�ز �ملو�ص�د( ب�الأقلي�ت يف �صورية ولبن�ن

وك�نت  �لعربي،  �لوطن  يف  �الأقلي�ت  مبو�صوع  �هتم�مه�  ز�د  “�إ�رش�ئيل”،  قي�م  وبعد 

ترى �أن:

�لفرن�صية  و�الأيدي  �مل�ص�كل،  من  ب�لكثري  يعج  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لع�مل 

يف  ت�أخذ  مل  حيث  �أمينة،  غري  �لع�رشين�ت  يف  حدوده  ر�صمت  �لتي  و�لبيط�نية 

�لبالد وُجزِّئت  مت هذه  ُق�صِّ �لبالد، فقد  تلك  �لق�طنني يف  �ل�صك�ن  �العتب�ر رغبة 

و�ليوم  عرقية  وجم�ع�ت  �أقلي�ت  من  مكونة  دولة  كل  بينم�  دول،  �إىل  تع�ّصفيّ�ً 

خالل  عمله  يجب  م�  وهذ�  متن�هية  بدقة  �ملوقف  لتغيري  ممت�زة  فر�صة  �أم�من� 

�لعقد �ملقبل، و�إالّ ف�إنن� لن ن�صتمر ولن يعود لن� بق�ء كدولة، لذلك �صيتعني على 

�أن تقوم ب�إجر�ء تغيري�ت جوهرية على �مل�صتوى  �إ�رش�ئيل خالل �حلقبة �ملقبلة 

متطرفة  جديدة  تغيري�ت  وكذلك  و�القت�ص�دي،  �ل�صي��صي  نط�قه�  يف  �ملحلي 

�لع�ملية  �لتحدي�ت  مو�جهة  �أجل  من  وذلك  �خل�رجية،  �ل�صي��صة  م�صتوى  على 

 .
12

و�الإقليمية يف هذه �حلقبة �جلديدة

والأجل  ولهذ�  حلم�يته�،  �ل�صبيل  هي  �لعربي  �لوطن  جتزئة  �أن  “�إ�رش�ئيل”  وترى 

�صم�ن �أمنه�، لي�ص �أم�مه� �صوى جتزئة �لع�مل �لعربي وحتويله �إىل �لعديد من �لكي�ن�ت 

�مل�صطنعة ذ�ت �لط�بع �لط�ئفي و�لديني. وهذ� �الأمر �صوف يوؤدي �إىل حتقيق هدفني يف �آن 

و�حد؛ من ج�نب �صوف جتد تبير�ً له� يف ع�مل ي�صوده مفهوم �لدولة �لط�ئفية، وتخلق 

�إله�ء  �آخر، ت�صهم يف  �لتج�ن�ص بني منطق وجوده� وم� هو �ص�ئد يف �ملنطقة. ومن ج�نب 

.
13

�لدول �لعربية يف خالف�ت د�خلية، توؤدي �إىل �إ�صع�فه�
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ولهذ� فقد وجد ديفيد بن غوريون، �أن “�إ�رش�ئيل” لكي ت�صبح جزء�ً من �ملنطقة عليه� 

�أن ت�صتغل وجود �الأقلي�ت يف �لدول �لعربية مل�صلحته�: 

�لعمل على  بد من  و�إمك�ني�تن� ومو�ردن� حمدودة، وال  نحن �صعب �صغري، 

معرفة  خالل  من  �لعربية،  �لدول  من  �أعد�ئن�  مع  تع�ملن�  يف  �لثغرة  هذه  عالج 

�جلم�ع�ت  بني  �لق�ئمة  �لعالق�ت  وخ��صة  لديه�.  �ل�صعف  نق�ط  وت�صخي�ص 

�لنق�ط،  هذه  وتعظيم  تفخيم  يف  ن�صهم  بحيث  و�لط�ئفية،  �لعرقية  و�الأقلي�ت 

لتتحول يف �لنه�ية �إىل مع�صالت ي�صعب حله� �أو �حتو�وؤه�.

�الأطر�ف  “��صرت�تيجية  بـ بعد  م�  يف  عرف  خمطط  بو�صع  غوريون،  بن  وط�لب 

�خل�رجية  وز�رة  من   Reuven Shiloah �صيلو�ح  روؤفني  و�صعه  �الإ�رش�ئيلية” 

�ملحيطة  �الأجنبية  �لدول  مع  “�إ�رش�ئيل”  عالق�ت  بتطوير  يق�صي  �الإ�رش�ئيلية، 

عليه�  و�ل�صغط  �لعربية  �لدول  لتهديد  و�إثيوبي�  وتركي�  ك�إير�ن  �لعربية  ب�لدول 

و�أُن�صئ   .
14

الإ�صع�فه� �لعربية  �لدول  وبني  بينه�  ق�ئمة  �ل�رش�ع  بوؤر  و�إبق�ء 

�ال�صتخب�ر�ت  و�أجهزة  �الأمنية  و�لعن��رش  �جلي�ص  من   ،1953 �صنة  يف  عمل  فريق 

وتوثيق  �لعربي،  �لوطن  يف  ب�الأقلي�ت  �الت�ص�ل  يتوىل  لكي  �خل��صة،  و�ملهم�ت 

خبري   Yisrael Galili ج�ليلي  ي�رش�ئيل  من:  كالً  �لفريق  و�صم  معه�.  �لعالق�ت 

�لع�صكرية،  �ل�صوؤون  خبري   Eygal Bawin ب�وين  و�إيج�ل  �ال�صرت�تيجية،  �ل�صوؤون 

ب�صكل  و�ل�صورية  �ل�صي��صية  �ل�صوؤون  خبري   Moshe Sasoon �ص��صون  ومو�صيه 

وخ�صو�ص�ً  �الأقلي�ت،  مع  �ل�رشية  �لعالق�ت  خبري  �صيلو�ح  وروؤفني  خ��ص، 

ورئي�صة  �لوقت  ذلك  يف  و�الت�ص�ل  �ل�صي��صة  �صوؤون  خبرية  م�ئري  وغولد�  �الأكر�د، 

على  تقوم  ��صرت�تيجية  و�صع  �إىل  �لفريق  وتو�صل  بعد.  م�  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

“�إ�رش�ئيل”  �أمن  حم�ية  على  ق�درة  ردع  بقوة  لالحتف�ظ  متفوقة  ع�صكرية  قوة  بن�ء 

�الإ�رش�ئيلي،  �لوجود  تهدد  به�، الأن هزية و�حدة  �أية هزية  �إنز�ل  و�حلوؤول دون 

�لتع�ون  عالق�ت  وتوثيق  هزية،  من  �أكرث  يتحملو�  �أن  �لعرب  مبقدور  �أن  حني  يف 

مع  حت�لف�ت  وعقد  �لعربي،  ب�لوطن  �ملحيطة  و�لدول  “�إ�رش�ئيل”  بني  و�لتح�لف 

�لعرب،  قدر�ت  ت�صتيت  �أجل  من  �لعربي  �لوطن  يف  و�لط�ئفية  �لعرقية  �الأقلي�ت 

خليط  هم  بل  و�حدة،  وح�ص�رية  ثق�فية  وحدة  ي�صكلون  ال  �لعرب  �أن  الدع�ئه� 

و�الإثني. و�لديني  �للغوي  و�لتعدد  �لثق�ف�ت  من  متنوع 
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�إىل  دعت  فقد  ولهذ�  �لعربية،  و�لوحدة  �لعربية  �لقومية  من  “�إ�رش�ئيل”  خ�صيت  كم� 

و�ألقى  �لعربي.  �لقومي  �ملد  �إثني ي�صم دوالً وجم�ع�ت غري عربية ملو�جهة  خلق جتمع 

م�ئري عميت Meir Amit رئي�ص �ملو�ص�د �صنة 1959، حم��رشة �أم�م عن��رش من �ملو�ص�د 

ق�ل فيه�: 

�أن  بد  ال  ك�ن  �لقومي،  �ملد  حركة  ج�صدته  �لذي  �لعربي  ب�خلطر  �لتهديد  �إن 

ينجح يف �إث�رة �لنو�زع �لنف�صية لدى �جلم�ع�ت غري �لعربية د�خل �لدول �لعربية، 

وخ��صة يف �لعر�ق و�صورية ولبن�ن و�ل�صود�ن. كم� �أن �لوجود �الإثني �ملتمثل يف 

�صعوب مثل �ل�صعب �الإ�رش�ئيلي و�لرتكي و�الإير�ين و�الإثيوبي، �لذي يتن�ق�ص 

مع �لعن�رش �لعربي �ملهيمن على �ملنطقة، �صكل �أ�ص��ص�ً لقي�م عالقة حت�لفية بني 

.
15

�إ�رش�ئيل و�لدول �لتي متثل تلك �ل�صعوب

و��صتخدمت “�إ�رش�ئيل” �صالح �لتخويف من هيمنة �لعرب �ملعززين ب�لقوة �لنفطية، 

لكي حتث �لدول و�جلم�ع�ت غري �لعربية على �الحت�ص�د و�لتح�لف لدرء ذلك �خلطر. وقد 

�الإ�رش�ئيلية يف موؤمتر حزب  عبت عن ذلك غولد� م�ئري عندم� ك�نت وزيرة �خل�رجية 

�إقن�ع �لدول �ملحيطة ب�لدول �لعربية الإق�مة  1960 حني ق�لت: لقد جنحن� يف  �لعمل �صنة 

“حلف �لد�ئرة”، لي�صكل �صور�ً حول تلك �لدول، يدر�أ �خلطر ويقي هذه �لدول وي�صونه� 
من حركة �لقومية �لعربية.

�لثالثي  للعدو�ن  للتح�صري   1956/10/22 يف  �ل�رشي  �صيفر  موؤمتر  �جتم�ع  وخالل 

�إىل ج�نب �حتالل  على م�رش، قدم بن غوريون لبيط�ني� وفرن�ص� خطته �لتي ت�صمنت 

قط�ع غزة و�صين�ء و�إط�حة نظ�م عبد �لن��رش، تفكيك لبن�ن و�صم �جلنوب �للبن�ين حتى 

نهر �لليط�ين �إىل “�إ�رش�ئيل”، و�إن�ص�ء دولة م�صيحية يف من�طق �أخرى يف لبن�ن، وتق�صيم 

�الأردن. و�عرتف مو�صي دي�ن يف �صريته �لذ�تية مب� ج�ء على ل�ص�ن بن غوريون يف موؤمتر 

يف  لالأردن  حق  ال  “ب�أنه  نظره  وجهة  ك�نت  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �إن  وق�ل  �صيفر، 

و�ملو�فقة  �اللتز�م  عليه  �لذي  �لعر�ق  �إىل  �الأردن  �رشق  ب�صم  تق�صيمه  ويجب  �لوجود 

على ��صتيع�ب �لالجئني �لفل�صطينيني وتوطينهم يف �أر��صيه، و�صم م� تبقى من �الأردن 

“�إ�رش�ئيل”. وعلى لبن�ن �لتخل�ص من بع�ص من�طقه �الإ�صالمية ل�صم�ن  �إىل  �لنهر  غرب 

.
�ال�صتقر�ر �ملرتكز على �لق�صم �مل�صيحي”16
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يف  �الأقلي�ت  بني  �لتع�ون  من  نوع  ب�إق�مة  �ل�صهيونية  �حلركة  زعم�ء  بع�ص  وط�لب 

ال  �الأو�صط  �ل�رشق  �أن  �أ�ص��ص  على  �الأقلي�ت”  “�حت�د  �إق�مة  و�قرتحو�  �لعربي،  �لوطن 

ي�صم �لعرب فح�صب؛ بل هو متعدد �الإثني�ت و�الأدي�ن و�لثق�ف�ت. وعلى ر�أ�ص هوؤالء بن 

غوريون �لذي ك�ن ي�صري �إىل �ل�رشق �الأو�صط على �أنه مكون من �لفر�ص و�الأتر�ك و�ليهود 

و�ملو�رنة )على �أ�ص��ص �أنهم غري عرب كم� ك�ن يدعي( وط�لب ب�إق�مة حت�لف بينهم ملنع 

 .
17

�إق�مة �لوحدة �لعربية و�إبق�ء �لوطن �لعربي جمز�أ

ويرى �أحد �لب�حثني �الإ�رش�ئيليني، �أن �أ�ص��ص وجود م�صكلة �الأقلي�ت يف �لوطن �لعربي، 

يعود �إىل �لعرب �أنف�صهم، ويقول: 

�إن هن�لك وطن�ً و�حد�ً للعرب ع�ئد�ً لهم ولي�صو� غرب�ء فيه، �أال وهو �جلزيرة 

له�  حمتلني  �صوى  فلي�صو�  عليه�  �الآن  يقيمون  �لتي  �لبالد  بقية  �أم�  �لعربية. 

م�صيطرين عليه�، يقيمون فيه� �إمب�طورية مغت�صبة، وي�صتنكرون بكل وق�حة 

�حلقوق �لطبيعية لل�صعوب �لتي له� �حلق �ل�رشعي يف هذه �ملنطقة قبل “�الحتالل 

�الأو�صط،  �ل�رشق  يف  الجئة”  وطو�ئف  “�صعوب�ً  �الآن  �أ�صبحت  و�لتي  �لعربي” 

له� كل �حلق يف تقرير �مل�صري و�ال�صتقالل �ل�صي��صي. وهن�لك عبء من �حلقوق 

يف  �ملتعفنني  �إىل  �لعون  يد  يقدمو�  كي  �الإ�رش�ئيليني  ك�هل  على  ملقى  و�لو�جب�ت 

عبوديتهم د�خل �ل�صجن �لعربي. لذ� يجب �إيج�د لغة م�صرتكة وطريقة عمل و�حدة 

مع �الأكر�د يف �لعر�ق، و�لدروز يف �صورية، و�لزنوج يف �ل�صود�ن، و�ملو�رنة يف لبن�ن 

و�الأقب�ط يف م�رش، و�ص�ئر �أبن�ء �ل�صعوب و�لدي�ن�ت �لتي حت�رب �صوية من �أجل 

�لتحرر و�ال�صتقالل. �إن من �لعد�لة و�حلكمة �ل�صي��صية �أن تعمل �إ�رش�ئيل على �لفك 

.
18

�لت�م لالإمب�طورية �لتي تعتب �آخر �إمب�طوري�ت �مل��صي �لتي �نتهت يف عهدن� 

Eryh Aurnnashtayn موقف �ملثقفني  �إرييه �أورن�صت�ين  ويثل �لك�تب �الإ�رش�ئيلي 

�الإ�رش�ئيليني �ملع�دين للوحدة �لعربية ويقول: “على نقي�ص �صع�ر �لوحدة �لعربية �لذي 

بتف�صخه بعد حني وظهور طو�ئف عرقية وجغر�فية مثل  �أوؤمن  �إنني  �لعرب،  به  ين�دي 

.
لبن�ن �مل�صيحي، ومنطقة �الأكر�د �صم�ل �لعر�ق، وجبل �لدروز، ودولة �إ�رش�ئيل”19

كت�به  يف  �ملعروف،  �ل�صهيوين  �ملفكر   ،Yehezkel Doror درور  يحزقيل  وي�صع 

�أن  �أبرز �لعن��رش و�الأفك�ر �لتي من �ملمكن   ”1990 “��صرت�تيجية عظمى الإ�رش�ئيل ع�م 
توؤدي �إىل �إ�صع�ف �لدول �لعربية وتفتيته�، م� يخدم “�إ�رش�ئيل” و�أمنه�، وهي:
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1. تقوي�ص �لكي�ن�ت �لعربية و�إ�صق�طه� وتفتيته�.

2. �إث�رة �حلروب و�لنز�ع�ت بني �لدول �لعربية.

3. �إيج�د خمتلف �لو�ص�ئل لتدخل �لقوى �لعظمى يف �لنز�ع�ت �لعربية.

4. تدمري �لبنية �الأ�ص��صية للدول �لعربية من دون ��صتثن�ء.

5. تفتيت �ملجتمع�ت �لعربية من �لد�خل عـن طريـق دعم �الأقلي�ت غري �لعربيـة وغري 

�الإ�صالمية.

6. تدعيم عالق�ت “�إ�رش�ئيل” مع دول �جلو�ر �لعربي و�لتح�لف معه�. 

وك�ن درور، قد �أر�صل مذكرة �إىل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني يف ك�نون 

�الحت�د  �نهي�ر  من  �ال�صتف�دة  �أجل  من  �لعمل  �إىل  فيه�  يدعوه   1991 دي�صمب  �الأول/ 

�ل�صوفي�تي يف �إ�صع�ف �لعرب، ويقول فيه�: 

�إنه من �ل�رشوري �أن نبذل ق�ص�رى جهودن� من �أجل ��صتغالل هذه �الأحد�ث 

و�لتطور�ت �لتي ت�صهده� �ملنطقة منذ �نهي�ر �الحت�د �ل�صوفي�تى و�أزمة �خلليج 

تفجري  �أجل  من  مثيل  له  ي�صبق  مل  ب�صكل  �لعربي  �لع�مل  �إ�صع�ف  �إىل  �أدت  �لتي 

ت�صد”  “فرق  �صي��صة  �إن  حوله.  من  و�ملحيط  �جلو�ر  ومع  د�خله  �لتن�ق�ص�ت 

�إىل  �جلزر  من  عدد  فوق  تنح�رش  ك�نت  بريط�ني�  مثل  دولة  جعلت  �لتي  هي 

�إمب�طورية ع�ملية ال تغيب �ل�صم�ص عن م�ص�حته� �لتي و�صلت من �لهند �رشق�ً 

.
20ً

�إىل جزيرة فوكالند غرب�

�الأبح�ث  مركز  يف  �لب�حث   ،Yakoub Shamshouni �صم�صوين  يعقوب  �أ�ص�ر  كم� 

يف  عقدت  ندوة  يف  قدمه  �لذي  بحثه  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �خل�رجية  لوز�رة  �لت�بع  �ل�صي��صية 

ج�معة ب�ر�إيالن بعد حرب �خلليج �لث�نية �صنة 1991، عن �الأ�صب�ب �لتي تدفع “�إ�رش�ئيل” 

�إىل ت�أييد �حلرك�ت �النف�ص�لية و�الأقلي�ت يف �لدول �لعربية وهي:

�إيج�د حلف�ء يف منطقة  بد من  �ل�صهيونية وال  للحركة  �الأول  �لعدو  �لعرب هم  �أن   .1

�ل�رشق �الأو�صط يف �لدول �لعربية �إىل ج�نب حلف�ء “�إ�رش�ئيل” يف �لغرب.

2. �أن �مل�صري و�حد لالأقلي�ت �ملوجودة يف �لوطن �لعربي مع �ليهود. 

 ،1954 �صنة  قدمه�  �لتي  غوريون  بن  �أفك�ر  تطبيق  على  �لعمل  �إىل  �صم�صوين  ودع� 

�لد�عية �إىل �إق�مة دولة م�رونية يف لبن�ن، على �أ�ص��ص �أنه� كم� يدعي تو�جه خطر �الإ�صالم 

لبن�ن  يف  �مل�صيحي”  “�ملع�صكر  �أو�ص�ط  يف  �لعمل  �ملفرو�ص  من  و�إنه  �لعربية.  و�لقومية 



61

العربي الوطن  يف  واالأقليات  ال�صهيونية  احلركة 

�لعر�ق  يف  �الأكر�د  دعم  �إىل  �النتق�ل  ثم  ومن  “�إ�رش�ئيل”،  مع  وتع�ون  حت�لف  الإق�مة 

. وو�صف �صم�صوين، موقف بن غوريون 
21

و�لدروز يف �صورية و�صك�ن جنوب �ل�صود�ن

�ملوؤيد لالأقلي�ت بقوله: “�إن م� طرحه بن غوريون هو لي�ص ح��صل �أوه�م �أو خي�ل يدغدغ 

�مل�ص�عر، بل ك�ن فل�صفة ترتجم مو�قف و�أهد�ف�ً �عتمده� ب�مل�ص�ركة مع زعم�ء �ال�صتيط�ن، 

.
قبل قي�م �لدولة لت�صبح برن�مج عمل للتع�مل مع �حللف�ء”22

ولهذ� ف�إن “�إ�رش�ئيل” تعتمد يف ��صرت�تيجيته� على �إ�صع�ف �لدول �لعربية من خالل 

�لو�ص�ئل �لت�لية:

�لط�ئفية وتغذيته� د�خل كل دولة  �لنعر�ت  �إث�رة  �لعربية من خالل  �لدول  1. تفتيت 

عربية مب� يحقق �الأمن �لقومي لـ“�إ�رش�ئيل”.

�لع�صكرية يف  تبدد قوته�  �لعربية لكي  �الأقط�ر  �لعمل على تو�صيع �خلالف�ت بني   .2

�ل�رش�ع�ت �الإقليمية �لتي ت�صهم هي يف خلقه� ودعمه�.

�ملنطقة  متزيق  �إىل  و�ل�صعي  �لعربية،  �الأقط�ر  بني  وحدة  قي�م  منع  على  �لعمل   .3

وجتزئته� بتحويله� �إىل كي�ن�ت �صعيفة متق�تلة.

4. �إن�ص�ء حرك�ت موؤيدة لـ“�إ�رش�ئيل” تهدف �إىل تفتيت �لرو�بط �الجتم�عية و�لقومية 

يف �ملجتمع�ت �لعربية وخلق �رش�ع�ت دينية بني �مل�صلمني وبقية �لطو�ئف من �أجل 

تفتيت �ل�صعب �لو�حد وتق�صيمه.

5. متزيق �لدول �لعربية �إىل من�طق م�صتقلة ت�صيطر عليه� �لطو�ئف �ملختلفة.

وتق�صيم  جتزئة  ف�إن  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لرئي�صي  �لعدو  هي  �لعربية  �لقومية  �أن  مب�   .6

وتدمري �الأقط�ر �لعربية هو و�جب وهدف “�إ�رش�ئيل” �الأول.

7. على “�إ�رش�ئيل” �أن تقيم عالق�ت جيدة مع �الأقلي�ت �لدينية )�مل�صيحيني( و�لعرقية 

)�الأكر�د( و�الإثنية )�لببر(، وحتري�صه� على �لعمل معه� �صد �لعرب ت�صل �إىل حد 

�النف�ص�ل وت�صكيل كي�ن�ت منف�صلة.

تفتيت  من  بد  ال  �لعربية،  و�لقوة  �لعربي  �ل�صك�ين  �لتفوق  على  �لق�ص�ء  �أجل  من   .8

�الأقط�ر �لعربية الإ�صع�فه� و�إبق�ئه� ع�جزة عن مق�ومة �لوجود �الإ�رش�ئيلي.

بل  و�حد�ً،  �صعب�ً  ت�صم  ال  �الأو�صط  �ل�رشق  منطقة  �أن  على  �الإ�رش�ئيلي  �لرتكيز   .9

�لعربية  للهوية  بديالً  �أو�صطية  �ل�رشق  هوية  على  و�لت�أكيد  خمتلفة،  �صعوب  عدة 

ل�صعوب �ل�رشق �الأو�صط.
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ويبر ب�حث �إ�رش�ئيلي ت�أييد “�إ�رش�ئيل” لالأقلي�ت يف �لوطن �لعربي، الأن ذلك يخدم 

�مل�ص�لح �الإ�رش�ئيلية ويقول: “�إن من حق �إ�رش�ئيل بو�صفه� دولة �إقليمية يهودية �لعمل 

�إثنية ودينية يف �ملنطقة لكونه� جزء�ً ال يتجز�أ منه�، و�أن من  �أقلية قومية  �أية  للدف�ع عن 

م�صلحته� �مل�رشوعة �أن ت�ص�رك يف �حلف�ظ على �لن�صيج �لتعددي لل�رشق �الأو�صط لكونه 

 .
�أ�ص��ص وجوده� و�أمنه�”23

�الأقلي�ت  �لعالق�ت مع  �ملتخ�ص�صني يف جم�ل  “�إ�رش�ئيل” �خلب�ء  ولهذ�، فقد جندت 

يف  وك�ن  به�.  �خل��صة  �لعرقية  �لكي�ن�ت  و�إق�مة  و�النف�ص�ل  �لتمرد  �إىل  دفعه�  بهدف 

�صيلو�ح ويور�م منرودي و�أوري لوبر�ين ومردخ�ي بن فور�ت  مقدمة هوؤالء روؤفني 

�إيلي�هو  من  كل  �إىل  و�أ�صندت  �الأكر�د.  مع  �حلو�ر  و�إجر�ء  للتحرك  �أربيلي  و�صو�ص�ن� 

وو�صعت  ولبن�ن.  �صورية  من  كل  يف  �الأقلي�ت  مع  للتع�مل  هر�ئيل،  و�إي�رش  �ص��صون 

��صرت�تيجية �ص�ملة يف �لتع�مل مع �الأقلي�ت وت�صجيعه� على �النف�ص�ل و�لتعبري عن ذ�ته� 

�إىل درجة �حل�صول على حق تقرير �مل�صري و�ال�صتقالل عن �لدولة �الأم �أي�ً ك�نت طبيعة 

�الأقلي�ت،  مع  تع�مله�  يف  “�إ�رش�ئيل”  وركزت  و�لنوعية.  �حلجم  حيث  من  �الأقلي�ت  هذه 

�أنه ي�صكل وحدة ثق�فية وح�ص�رية  د�ئم�ً  �لعرب  يوؤكد  لي�ص كم�  �لعربي  �لوطن  �أن  على 

و�حدة، بل هو خليط متنوع من �لثق�ف�ت و�لتعدد �للغوي و�لديني و�الإثني. وقد �عت�دت 

من  معقدة  �صبكة  ظهر�نيه�  بني  ت�صم  ف�صيف�ص�ء  �أنه�  على  �ملنطقة  ت�صوير  “�إ�رش�ئيل” 
�أ�صك�ل �لتعدد �للغوي و�لديني و�لقومي م� بني عرب وفر�ص و�أتر�ك و�أرمن و�إ�رش�ئيليني 

و�صيعة  و�ص�بئة  وعلويني  وك�ثوليك  وبروت�صت�نت  ويهود  ودروز  وبه�ئيني  و�أكر�د 

�لت�ريخ  و�صنة ومو�رنة و�رشك�ص وتركم�ن و�آ�صوريني، و�أنه ال يوجد م� يجمعه�، الأن 

هم�:  �أ�ص��صيني  هدفني  حتقيق  ذلك  من  و�لغ�ية  حدة.  على  �أقلية  كل  ت�ريخ  هو  �حلقيقي 

للت�صور �الإ�رش�ئيلي  �لعربية، فتبع�ً  �لوحدة  �إىل  �لعربية و�لدعوة  �لقومية  رف�ص مفهوم 

على  مو�صوع  ذ�ت  غري  تكن  مل  �إن  �لغمو�ص  به�  يحيط  فكرة  �لعربية  �لقومية  ت�صبح 

 .
24

�الإطالق

الوبري  يهود�  بر�أي  �الأقلي�ت،  مع  تع�مله�  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجية  وتهدف 

وفتح  �لعربية،  �لدول  من  له�  تتعر�ص  �لتي  �ل�صغوط  مو�جهة  �إىل   ،Yahoda Laobir

مع�رك ج�نبية د�خل كل دولة عربية الإ�صع�فه� وتوزيع قوته� �لع�صكرية و�ل�صي��صية، 

من  متنعه�  د�خلية  بحروب  �لعربية  �لدول  و�نهم�ك  “�إ�رش�ئيل”،  �صد  ح�صده�  من  بدالً 

 .
مه�جمة “�إ�رش�ئيل”25
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قدمت  “�إ�رش�ئيل”  ب�أن  �ل�ص�بق،  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ر�بني،  �إ�صحق  و�عرتف 

م�ص�عد�ت لبع�ص �الأقلي�ت وك�ن �أبرزه�:

�أو يف  تقدمي �الأ�صلحة له� مب� يف ذلك �لتدريب و�المد�د�ت يف �أم�كن وجوده� 

�إىل �ل�رشق و�جلنوب منه�  �إ�رش�ئيل. حيث توجد يف �صل�صة جب�ل �لكرمل  د�خل 

لتدريب  �لقو�ص  �الأقلي�ت، منه� مع�صكر  �أبن�ء  لتدريب عن��رش من بع�ص  �أم�كن 

�إىل  ب�الإ�ص�فة  �لببر،  لتدريب بع�ص  �أطل�ص  �لعر�قيني، ومع�صكر  �الأكر�د  بع�ص 

مو�لية  وعن��رش  و�الإير�نية  �لليبية  �ملع�ر�صة  من  عن��رش  لتدريب  مع�صكر�ت 

ل�صمري جعجع ك�نت قد و�صلت �إىل منطقة حيف� قبل نه�ية ع�م 1990، وعن��رش 

�ل�صي��صي  �لغط�ء  توفري  وكذلك  �ل�صود�ن  جنوب  يف  �لتمرد  حركة  ف�ص�ئل  من 

�الأمريكي  �لدعم  وخ��صة  �لدويل  �لدعم  �صم�ن  طريق  عن  و�لدويل  و�الإقليمي 

لهذه �حلرك�ت وتوفري �الإمك�ن�ت �الإعالمية لتمكنه� من �إ�صم�ع �صوته� ب�صورة 

.
26

مب��رشة �أو غري مب��رشة

�لوطن  يف  �الأقلي�ت  دعم  يف  �صي��صته�  يف  و��صحة  �أهد�ف�ً  “�إ�رش�ئيل”  و�صعت  وقد 

�لعربي، منه� حتقيق �الأهد�ف �لت�لية: 

1. جتزئة �لدول �لعربية وبلقنة �لوطن �لعربي.
2. �إق�مة دولة يهودية نقية.

3. حتويل “�إ�رش�ئيل” �إىل قلعة �صن�عية ودولة خدم�ت �صي�حية.
4. ربط �القت�ص�د �لعربي ب�القت�ص�د �الإ�رش�ئيلي من منطلق �ل�صيطرة ومبد�أ �لتبعية.

.
27

5. حتويل �لقد�ص �إىل ع��صمة ع�ملية: م�رشفية و�صن�عية

�لدول  جتزئة  ب�أن  مقتنعة  الأنه�  �لعربية،  �ملنطقة  بلقنة  تريد  “�إ�رش�ئيل”  ف�إن  ولهذ�، 

�لعربية وحتويله� �إىل كي�ن�ت ذ�ت ط�بع ط�ئفي �أو ديني، �صي�ص�هم يف حم�يته� و�صم�ن 

�أمنه�، ويحقق له� هدفني يف �آن و�حد: فمن ج�نب �صوف جتد تبير�ً له� يف ع�مل ي�صوده 

�لذي  لوجوده�  مبر�ً  �صتجد  ف�إنه�  يهودية  دولة  وب�صفته�  �لط�ئفية،  �لدولة  مفهوم 

�لعربية  و�ل�صعوب  �لقي�د�ت  ت�صغل  �صوف  �آخر،  ج�نب  ومن  �ملنطقة.  يف  ي�صود  �صوف 

�صنو�ت طويلة يف خالف�ت حملية على �حلدود و�الأطم�ع �ملتعلقة ب�ملمر�ت �مل�ئية و�لرثو�ت 

ب�أن حتقق  له�  ي�صمح  �لذي �صوف  �لتطور  لنف�صه�  توؤّمن  �أن  ت�صتطيع  �لبرتولية. عنده� 

�أهد�فه� �لبعيدة �ملدى و�ملتعلقة ب�ل�صيطرة �لك�ملة و�لتحكم يف �ملنطقة �ملمتدة من �ملحيط 

.
28

�لهندي حتى �ملحيط �الأطل�صي
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�ال�صرت�تيجية  �الأولوي�ت  �صوء  يف  �ال�صرت�تيجية  �أولوي�ته�  “�إ�رش�ئيل”،  وو�صعت 

�أولوي�ته� يف �صوء م� قد يطر�أ من تغري�ت  �لغربية، وهي د�ئم�ً م�صتعدة لتغيري وتبديل 

للدول  �الأكب  �لعدو  ك�ن  عندم�  �ل�صتيني�ت  ففي  �لغربية.  �الأولوي�ت  على  وتعديالت 

�أم� يف �لوقت  �آنذ�ك �لقومية �لعربية،  �الإمبي�لية، �لقومية �لعربية، ك�ن عدو �ل�صهيونية 

2001، فقد �أ�صبحت �الأ�صولية �الإ�صالمية هي  11 �أيلول/ �صبتمب  �لر�هن، وبعد �أحد�ث 

يف  �الأ�ص��صية  �لركيزة  متثل  “�الإره�ب”  مو�جهة  �أ�صبحت  فقد  وب�لت�يل  �جلديد،  �خلطر 

�أن  على  “�إ�رش�ئيل”  حتر�ص  نف�صه،  �لوقت  ويف  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�صهيونية  �ال�صرت�تيجية 

�أن  دون  من  و�القت�ص�دية  �لقت�لية  وظيفته�  �أد�ء  على  و�لعمل  �لبق�ء  على  مقدرته�  تبني 

�صخمة  ع�صكرية  موؤ�ص�صة  وجود  يتطلب  وهذ�  ع�لية،  تكلفة  �الإمبي�يل  �لر�عي  يتحمل 

 .
29

معب�أة ب�رشي�ً وم�دي�ً ت�رشف على كل �لن�ص�ط�ت
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املبحث الثاين: اال�صرتاتيجية االإ�صرائيلية للأقليات يف 

الوطن العربي:

“�صد  �صي��صة  تبني  على  �الأقلي�ت  مع  تع�مله�  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجية  ركزت 

مع  �جل�صور  مد  مبعنى  �الإ�رش�ئيليني.  �لب�حثني  تعبري  حد  على  برته�”  ثم  �الأطر�ف 

�الأقلي�ت وجذبه� خ�رج �لنط�ق �لوطني، ثم ت�صجيعه� على �النف�ص�ل )وهذ� هو �ملق�صود 

ب�لبرت(، الإ�صع�ف �لع�مل �لعربي وتفتيته، وتهديد م�ص�حله يف �لوقت ذ�ته. ويف �إط�ر تلك 

.
30

�ال�صرت�تيجية ق�مت عن��رش �ملو�ص�د بفتح خطوط �ت�ص�ل مع تلك �الأقلي�ت

وك�ن �أريل �ص�رون قد و�صع ��صرت�تيجية لتفتيت �لوطن �لعربي، قبل قي�مه ب�حتالل 

لبن�ن �صنة 1982، وق�ل يف مق�بلة مع جريدة مع�ريف Maarif �الإ�رش�ئيلية �إن �لظروف 

“موؤ�تية لتحقيق م�رشوع تفتيت �لدول �لعربية وب�صط �لهيمنة �الإ�رش�ئيلية على �ملنطقة”. 
�لعر�ق، وبني  �ل�صيعة و�ل�صنة و�الأكر�د د�خل  وحتدث عن �ل�رش�ع �ملحتمل حدوثه بني 

�ل�صنة و�لعلويني يف �صورية، وبني �لطو�ئف �ملتن�حرة يف لبن�ن، وبني �لفل�صطينيني و�لبدو 

يف  و�الأقب�ط  و�مل�صلمني  �ل�صعودية،  يف  �ل�رشقية  �ملنطقة  يف  و�ل�صيعة  و�ل�صنة  �الأردن،  يف 

�لعرب  وبني  �ل�صود�ن،  يف  �لوثني   - �مل�صيحي  و�جلنوب  �مل�صلم  �ل�صم�ل  وبني  م�رش، 

.
31

و�لببر يف �ملغرب �لعربي �لكبري

وجدد �ص�رون بعد ت�صلمه وز�رة �لدف�ع �الإ�رش�ئيلية �صنة 1981، �حلديث عن �حللم 

�ل�صهيوين ب�إن�ص�ء دويالت حتكمه� �أقلي�ت دينية “هذه �لهيمنة �لعب�نية ت�صتعيد لنف�صه� 

�حللم �لقدمي ب�إلغ�ء هيمنة �مل�صلمني �ل�صنة على جممل �ل�رشق �الأو�صط عب �إيج�د دويالت 

يجب  لذ�  �الأقلي�ت.  هذه  طموح�ت  ت�صجيع  �الأقل  على  �أو  دينية  �أقلي�ت  حتكمه�  م�صتقلة 

من  قرب�ً  �أكرث  من�طق  يف  يتو�جدون  �لذين  و�ل�صيعة  و�لدروز  لبن�ن،  م�صيحيي  م�ص�عدة 

.
�حلدود �الإ�رش�ئيلية”32

و�أكد هذ� �ملعنى، �لب�حث �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي زئيف �صيف Zaif Shiev، �إذ ق�ل �إن 

��صرت�تيجية �صد �الأطر�ف �لتي مت تبنيه� يف �أو�خر �خلم�صيني�ت جرى جت�وزه�، بحيث 

�ملوجه  �لدعم  ف�إن  ذلك  ومبقت�صى  �ل�صد،  ولي�ص  �لبرت  �صع�ر  هو  �الآن  �ملرفوع  �أ�صبح 

“�إ�رش�ئيل”  مو�جهة  يف  �لعربي  �ملوقف  �إ�صع�ف  ي�صتهدف  يعد  ومل  تطور،  �الأقلي�ت  �إىل 

فقط، و�إمن� �أ�صبح يويل �أهمية خ��صة لعملية “�لبرت” لتلبية طموح�ت �جلم�ع�ت �لعرقية 

.
33

و�لدينية يف �النف�ص�ل، وت�صكيل �لكي�ن�ت �مل�صتقلة عن �لدول �لعربية
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وز�رة  موظفي  �أحد   ،Oded Yinon يينون  عوديد  و�صعه�  �لتي  �لدر��صة  وتعدُّ 

وهي  و�أخطره�  �ال�صرت�تيجية  �الإ�رش�ئيلية  �لدر��ص�ت  �أهم  �الإ�رش�ئيلية،  �خل�رجية 

يف  خططه�  حتقيق  �أجل  من  �لعربي،  �لوطن  يف  لالأقلي�ت  “�إ�رش�ئيل”  بدعم  متعلقة 

�إ�رش�ئيل  “��صرت�تيجية  عنو�ن  �لدر��صة  وحملت  و�إ�صع�فه.  �لعربي  �لوطن  جتزئة 

A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties وقدمه� يينون  �لثم�نيني�ت”  يف 

�ل�ص�درة   Direction جملة  يف  ون�رشه�  �الإ�رش�ئيليتني،  و�لدف�ع  �خل�رجية  لوز�رتي 

 ،)Kivunim )كيفونيم  �لع�ملية  �ل�صهيونية  للمنظمة  �لت�بعة  �ال�صتعالم�ت  �إد�رة  عن 

دع�  وقد  للبن�ن.  �الإ�رش�ئيلي  �الجتي�ح  من  �أ�صهر  قبل  �أي   ،1982/2/14 رقم  �لعدد  يف 

كله�  �ملنطقة  وحتويل  دويالت،  لعدة  �لعربية  �لدول  وحتطيم  تفتيت  �إىل  �رش�حة  فيه� 

�إىل جمموعة من �لدويالت �لط�ئفية �ل�صعيفة و�ل�صغرية، تكون خ��صعة لـ“�إ�رش�ئيل”. 

يف  �لط�ئفية  �النق�ص�م�ت  تتن�زعه  �أنه  على  �لعربي،  �لو�قع  �إىل  �لك�تب  نظرة  وتقوم 

ب�متي�ز�ت  تتمتع  م�صتبدة  جمموع�ت  �صك�نه  معظم  على  “وت�صيطر  �الأوىل  �لدرجة 

�لع�صكرية و�ل�صي��صية على  �أن تعمل بكل ط�ق�ته�  “�إ�رش�ئيل”  ف�إن على  خي�لية. ولهذ� 

فلك  يف  تدور  قوة،  وال  له�  حول  ال  ط�ئفية  دويالت  �إىل  وجتزئته�  �لعربية  �لدول  �إنه�ء 

. ويرى يينون �أن �ل�صالم �ملبني على �أ�ص��ص ك�مب ديفيد 
�الإمب�طورية �الإ�رش�ئيلية”34

“خطيئة �رتكبته� �إ�رش�ئيل” وط�لب ب�إ�صالح م� ت�صبب به �التف�ق مع م�رش من �رشر 
لـ“�إ�رش�ئيل”. ودع� �إىل �ل�صيطرة على �ملو�رد �لعربية �إذ� م� �أر�دت “�إ�رش�ئيل” �ال�صتمر�ر 

�إ�صع�فه�،  �إىل  �صيوؤدي  م�  وحد�ت،  �إىل  م�رش  جتزئة  �إىل  �لدر��صة  وتدعو  �لوجود.  يف 

وق�ل  ديفيد.  ك�مب  ب�تف�قي�ت  �لتز�م�ته�  من  �لتن�صل  على  ق�درة  “�إ�رش�ئيل”  ويجعل 

�إن جتزئة م�رش �إىل وحد�ت هو هدف “�إ�رش�ئيل” �ل�صي��صي يف �لثم�نيني�ت، و�إن م�رش 

لـ“�إ�رش�ئيل” بل �صم�نة لالأمن  �أي تهديد  �إىل عن��رش كثرية ال ت�صكل  مفككة ومنق�صمة 

و�ل�صالم لوقت طويل. و�إن �نهي�ر م�رش هو بد�ية �النهي�ر �لكبري �لذي �صي�صيب دوالً 

�أخرى. ويرى يينون �أن م�رش فقدت قوته� �ل�صي��صية �لق�ئدة يف �لع�مل �لعربي، وتتخبط 

�لتفتيت.  م�رشوع  لتنفيذ  بنظره  مالئم  �لوقت  ف�إن  ولهذ�  مت�أزمة،  د�خلية  م�ص�كل  يف 

�أبعد  بلد�ن�ً  “ف�إن  وليبي�.  �ل�صود�ن  تفكيك  �إىل  �صيوؤدي  يينون  يرى  كم�  م�رش  وتفتيت 

من ذلك �صوف تت�أثر هي �الأخرى ولن ت�صتمر يف �إبق�ء �صورته� �حل�لية و�صوف تتفكك 

نتيجة تفكك م�رش، فوجود دولة م�صيحية قبطية يف �أع�يل م�رش يعدُّ تطور�ً ت�ريخي�ً، �إال 

�أن �تف�قي�ت �ل�صالم هي �لتي �أخرت هذ� �لو�صع، لكن ذلك يبدو حتمي�ً يف �ملدى �لبعيد”. 
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�إىل ك�نتون�ت ط�ئفية، دويلة قبطية م�صيحية  تفتيت م�رش  يينون، على  وتن�ص در��صة 

ودويلة  �أ�صو�ن،  ع��صمته�  �لنوبة  ودويلة  م�رش،  �أع�يل  يف  �الإ�صكندرية  ع��صمته� 

�إىل  يينون  �الإ�رش�ئيلي. ودع�  �لنفوذ  �لق�هرة، ودويلة تكون حتت  �إ�صالمية، ع��صمته� 

جتزئة �ل�صود�ن �إىل ثالث دويالت ط�ئفية، دويلة يف �لنوبة ودويلة �إ�صالمية يف �ل�صم�ل 

�إق�مة دويلة بربرية  �إىل  �أم� دول �ملغرب �لعربي فقد دع�  و�أخرى م�صيحية يف �جلنوب. 

فيه�. كم� �قرتح خمطط يينون تق�صيم لبن�ن �إىل �صبعة ك�نتون�ت، دويلة �صنية ت�ص�نده� 

كت�ئبي  و�آخر  فل�صطني  وك�نتون  �لدولية  بريوت  ودويلة  م�رونية  ودويلة  �صورية 

ودويلة حتت �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي و�أخرى درزية. وق�ل:

�لع�صكري  �الحتالل  طريق  عن  حتقق  �أن  على  ق�درة  غري  �إ�رش�ئيل  �إن 

هذه  الحتالل  ك�ف  غري  فروعه  بكل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إن  ��صرت�تيجيته�، 

ملثل  �لتفتيتي  �أو  �لع�صكري  �حلل  ف�إن  لذلك  �الأطر�ف،  �ملرت�مية  �لكبرية  �ملن�طق 

بينم�  �لدور.  هذه  مبثل  لتقوم  �أخرى  �أطر�ف  دفع  طريق  عن  هو  �لق�صية  هذه 

 .
35

ت�صتطيع من خالل جتزئة لبن�ن �إىل خم�ص دويالت �أن حتقق ذلك

�ل�ص�حل،  طول  على  علوية  دولة  �إق�مة  �إىل  يينون  فدع�  فقد  �صورية،  �إىل  ب�لن�صبة  �أم� 

ودولة �صنية يف منطقة حلب و�أخرى �صنية يف دم�صق ودولة درزية يف ه�صبة �جلوالن 

متتد �إىل حور�ن و�صم�ل �الأردن. وو�صف يينون �لعر�ق ب�أنه �لدولة �الأقوى يف �ملنطقة من 

ن�حية �إمك�ن�ته �لب�رشية و�مل�دية �لتي ت�صكل خطر�ً حقيقي�ً على “�إ�رش�ئيل” يف �مل�صتقبل 

�لقريب و�لبعيد. وق�ل: 

يف  و�الأحق�د  �الن�صق�ق  فيه  يكرث  و�لذي  جهة،  من  ب�لنفط  �لغني  �لعر�ق  �إن 

�لد�خل من جهة �أخرى، هو �ملر�صح �مل�صمون لتحقيق �أهد�ف �إ�رش�ئيل، ف�لعر�ق 

�أكرث من  �إ�رش�ئيل  �أقوى من �صورية وقوته ت�صكل يف �ملدى �لق�صري خطر�ً على 

�لعر�ق  تفتيت  �إىل  توؤدي  �صوف  �الإير�نية   – �لعر�قية  �حلرب  �إن  �آخر.  خطر  �أي 

وتوؤدي �إىل �نهي�ره من �لد�خل قبل �أن ي�صبح يف �إمك�نه �لت�أهب خلو�ص �ل�رش�ع 

على جبهة و��صعة �صدن�.

وحدته  �رشب  حم�والت  من  �الأمريكي  �الحتالل  بعد  ح�لي�ً  �لعر�ق  يف  يحدث  وم�   

منطقة  ت�صلم  ومل  قرن.  ربع  قبل  يينون  له  خطط  م�  يوؤكد  لتجزئته،  متهيد�ً  �لوطنية 

على  �لعربي،  �خلليج  منطقة  تق�صيم  �إىل  �أي�ص�ً  فدع�  يينون،  خمطط  من  �لعربي  �خلليج 

�أ�ص��ص �أن: 
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�أ�صك�ل  ملختلف  معر�صة  �لعربية  �جلزيرة  �صبه  يف  �ل�صي��صية  �لبنية 

�أمر حتمي، وبخ��صة يف �لعربية �ل�صعودية. وبغ�ص �لنظر  �النق�ص�م�ت، وهذ� 

ال  ح�له�  على  �صتظل  �لنفط  على  �لق�ئمة  �القت�ص�دية  قوته�  ك�نت  �إذ�  عم� 

�لد�خلية  �الن�صق�ق�ت  ف�إن  �لبعيد،  �ملدى  على  �صتتقل�ص  �لقوة  هذه  �أن  �أو  مت�ص 

�ل�صي��صية  �لبنية  �صوء  يف  وطبيعي  و��صح  طبيعي  تطور  هي  و�النق�ص�م�ت 

�حل�لية.

وب�لن�صبة �إىل �الأردن فهو بر�أي يينون:

��صرت�تيجي�ً مب��رش�ً على �ملدى �لق�صري، ولكن لي�ص ذلك على   ي�صكل هدف�ً 

جتزئته  بعد  وذلك  �لبعيد،  �ملدى  على  حقيقي�ً  خطر�ً  ي�صكل  الأنه  �لبعيد،  �ملدى 

�أن  �لفل�صطينيني، على  �إىل  �ل�صلطة  �لذي ط�ل، و�نتق�ل  �مللك ح�صني  و�إنه�ء حكم 

�أن توجه �صي��صته� الإذ�بة هذ�  �إ�رش�ئيل  �لقريب. و�إن على  يتم ذلك يف �مل�صتقبل 

�لكي�ن وتنهي �لنظ�م �حل�يل فتنتقل �ل�صلطة �إىل �الأغلبية �لفل�صطينية، وعليه ف�إن 

�ل�صك�ن  من  �ملكتظة  �ملن�طق  م�صكلة  يحل  �صوف  �الأردن  �رشق  يف  �لنظ�م  تغيري 

 .
36

�لعرب غرب �الأردن

و�عتمد يينون يف م�رشوعه على:

�أن و�قع �لع�مل �لعربي ي�صبه بيت�ً ق�بالً لل�صقوط ي�صهل هدمه ب�صبب خليط �الأقلي�ت   •
�لعرقية �ملتن�حرة.

�ملتحدة،  �لوالي�ت  على  �العتم�د  خالل  من  �الأر��صي  و�إرج�ع  �ل�صالم  �صي��صة  �أن   •
من �ص�أنه� �أن متنع حتقيق �حللم �ل�صهيوين �لكبري �أو �أن تعطل �الأهد�ف �لقومية، 

�نطالق�ً من ح�ج�ت �صي��صية �صيقة.

�أن جتزئة �الأقط�ر �لعربية، وخ�صو�ص�ً �ملحيطة بفل�صطني، هي �ل�صم�نة �لرئي�صية   •
لبق�ء “�إ�رش�ئيل” وقوته�.

وو�صف �لبوفي�صور �الإ�رش�ئيلي �ملع�ر�ص �إ�رش�ئيل �ص�ه�ك، �لذي ترجم �خلطة من 

�ل�رشق  “�إ�رش�ئيل” يف منطقة  ب�أنه� متثل وجهة نظر بع�ص ق�دة  �الإنكليزية،  �إىل  �لعبية 

.
37

�الأو�صط �مل�صتندة �إىل تق�صيم �ملنطقة ب�أكمله� �إىل دويالت �صغرية

و�صدر كت�ب بعنو�ن “�الأقلي�ت و�ل�رشق �الأو�صط” يف �صنة 1985 عن رئ��صة �الأرك�ن 

�الإ�رش�ئيلية يت�صمن �ملخطط�ت نف�صه� �لتي ج�ءت يف خطة يينون، و�أ�رشف على �لكت�ب 
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يف  يينون  خطة  يف  ج�ء  م�  بتنفيذ  وبد�أ  �الإ�رش�ئيلية.  �الأهد�ف  لتحقيق  درور،  يحزقيل 

رف�ص  من  �لرغم  وعلى  تنفيذه.  �أجل  من  ب�الأقلي�ت  و�ال�صتع�نة  �لعربية،  �لدول  بع�ص 

�لب�ب� �صنودة تطبيع �لعالق�ت مع “�إ�رش�ئيل” ومنعه �الأقب�ط من زي�رة �الأم�كن �ملقد�صة 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت  بد�أو� �الت�ص�ل مع  �الأقب�ط خ�رج م�رش،  �أن بع�ص  �إال  �لقد�ص،  يف 

�حلكومة  لرئي�ص  ر�ص�لة  �ملهجر”  يف  �لقبطية  �لوطنية  “�جلمعية  و�أر�صلت  مل�ص�عدتهم. 

�الإ�رش�ئيلية �أريل �ص�رون، تطلب فيه� و�ص�طته حلل م�ص�كل �الأقب�ط يف م�رش. و�أر�صلت 

تلك �لر�ص�لة، بعد �الأحد�ث �لتي �صهدته� م�رش من جر�ء طلب �إحدى �مل�رشي�ت �لقبطي�ت، 

وهي زوجة ق�ص م�رشي، �عتن�ق �لدين �الإ�صالمي يف �صنة 2004. 

ندو�ت  عدة  عقدت  فقد  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  ب�لن�صبة  �الأقلي�ت  ق�صية  الأهمية  وت�أكيد�ً 

وم�ص�ريع  خمطط�ت  ن�ق�صت  �الإ�رش�ئيلية،  و�جل�مع�ت  �لبحوث  مر�كز  يف  وموؤمتر�ت 

�إ�رش�ئيلية لتنفيذه� يف �لوطن �لعربي. ومتخ�صت عنه� �ملو�قف �لت�لية:

1. ت�أييد “�إ�رش�ئيل” للنزع�ت �النف�ص�لية و�الإثنية يف �لوطن �لعربي.

2. �لبحث يف �أ�ص�ليب دعم �الأقلي�ت يف �الأقط�ر �لعربية.

3. �لدف�ع عن �الأقلي�ت �لتي تتعر�ص ال�صطه�د عربي يف �ملح�فل �لدولية. 

ومن �أهم تلك �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت: 

لوز�رة  �لت�بع  �ل�صي��صية  �الأبح�ث  مركز  يف   1979 �صنة  يف  عقدت  �لتي  �لندوة  �أوالً: 

�ل�صوؤون  يف  خمت�صون  �إ�رش�ئيليون  ب�حثون  فيه�  �ص�رك  �الإ�رش�ئيلية،  �خل�رجية 

 David Sasoon ل�صي��صية و�ملهم�ت �خل��صة وبع�ص �لع�صكريني، �أمث�ل ديفيد �ص��صون�

�ال�صتخب�ر�ت  رئي�ص  ه�رك�بي  ويهو�صف�ط  �الإ�رش�ئيلية،  �خل�رجية  وز�رة  ع�م  مدير 

�لع�صكرية �ل�ص�بق، وديفيد كمحي David Kimhi مدير ع�م وز�رة �خل�رجية �ل�ص�بق، 

وبرئ��صة مدير �ملركز زيون�صتني Zuonastin. وبحث �ملجتمعون يف م�صتقبل �لعالقة بني 

“�إ�رش�ئيل” و�لدول �لعربية، و�أو�صت �لندوة بدعم �الأقلي�ت يف �لوطن �لعربي وت�صجيعهم 
على �إق�مة كي�ن�ت خ��صة بهم. 

ث�ني�ً: �لندوة �لتي عقده� مركز د�ي�ن الأبح�ث �ل�رشق �الأو�صط و�أفريقي� �لت�بع جل�معة 

قدمه�  بحث�ً،   20 فيه�  قدم  �لعربية”  �ملنطقة  “تفتيت  عنو�ن  حتت   ،1990 �صنة  �أبيب  تل 

يحزقيل  �لبوفي�صور  �مل�ص�ركني  ومن  �لعربية،  �ل�صوؤون  يف  �إ�رش�ئيليون  متخ�ص�صون 
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�صعبة  ورئي�ص  �خل��صة  �ملهم�ت  ق�صم  مدير  �ص��صون  وديفيد  لوبر�ين  و�أوري  درور 

�ال�صتخب�ر�ت �لع�صكرية. وو�صع �ملوؤمتر تو�صي�ت يف كيفية �ال�صتف�دة من �لتن�ق�ص�ت 

له�  �مل�ص�عد�ت  تقدمي  وكيفية  معه�  و�الت�ص�ل  �لعربية  و�لدول  �الأقلي�ت  بني  �ملوجودة 

.
38

ودعمه�

جل�معة  �لت�بع  �ال�صرت�تيجية  لالأبح�ث  ب�ر�يالن  مركز  نظمه�  �لتي  �لندوة  ث�لث�ً: 

بوز�رة  �ل�صي��صية  �الأبح�ث  مركز  مع  ب�لتع�ون   ،1992/5/22 يف  �الإ�رش�ئيلية  �إيالن  ب�ر 

يف  و�لط�ئفية  �الإثنية  �جلم�ع�ت  من  �الإ�رش�ئيلي  “�ملوقف  عن  �الإ�رش�ئيلية  �خل�رجية 

�ل�صوؤون  يف  متخ�ص�صون  �إ�رش�ئيليون  وب�حثون  خب�ء  فيه  و�ص�رك  �لعربي”.  �لع�مل 

لوبر�ين  و�أوري  هريك�بي  و�إيهو�صق�ط  كيمحي  ديفيد  منهم  و�لعربية،  �ال�صرت�تيجية 

�أحد  وعوفر �ب�جنو �لب�حثة �الإ�رش�ئيلية �ملتخ�ص�صة يف �صوؤون �الأكر�د. وقدم يف �لندوة 

عن  عبت  �ملوؤمتر  عن  تو�صي�ت  و�صدرت  �لعربي،  �لوطن  يف  �الأقلي�ت  عن  بحث�ً  ع�رش 

�لعربية  �لدول  يف  و�لط�ئفية  �لعرقية  �الأقلي�ت  �نت�ص�ر  من  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  موقف 

وخل�ص �ملوؤمتر تو�صي�ته يف م� يلي:

�ملعنوي  �ل�صي��صي  ب�لدعم  �الكتف�ء  وعدم  �لع�صكري  �لدعم  تقدمي  �رشورة   .1
لالأقلي�ت.

�إن م�صلحة “�إ�رش�ئيل” تقت�صي �أن تتكر�ص تلك �ل�رش�ع�ت وتتعمق، الأن جتزئة   .2
�لوطن �لعربي توؤدي �إىل �إ�صع�فه وت�صتيت قو�ه، م� يوؤدي �إىل بق�ء “�إ�رش�ئيل”.

“�إ�رش�ئيل”  ج�نب  من  عملية  جهود�ً  يتطلب  �لرئي�صية  �لعربية  �لدول  تفتيت  �إن   .3
لدعم �الأقلي�ت م�دي�ً وعدم �الكتف�ء ب�لدعم �ملعنوي.

�لثورة و�النف�ص�ل و�إق�مة كي�ن�ت  �ملب��رش بتلك �جلم�ع�ت وحثه� على  �الت�ص�ل   .4
م�صتقلة.

فيه�  توجد  �لتي  �لدول  يف  �ال�صتقر�ر  عدم  لتحقيق  �لدول  ببع�ص  �ال�صتع�نة   .5
�الأقلي�ت.

ر�بع�ً: �لندوة �لتي عقده� مركز ب�ر �إيالن �صنة 1993، عن �الأقلي�ت وم�صتقبل �ل�رش�ع 

�لق�دمني  �لعقدين  يف  �ل�رش�ع  ب�أن  قدمت  �لتي  �الأور�ق  وتنب�أت  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي 

.
39

�صيكون د�خلي�ً يف �لدول �لعربية نف�صه�، بينه� وبني �الأقلي�ت فيه�
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�لقومي بعد ع�م  �الأمن  �لتي نظمه� منب معز حالن لدر��صة ق�ص�ي�  �لندوة  خ�م�ص�ً: 

1993، وتو�صلت  �لفل�صطينية �صنة  �لتحرير  �أو�صلو مع منظمة  �تف�ق  و�حد على توقيع 

�لندوة �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” مل تعد حمور �ل�رش�ع �أو ه�ج�ص �خلطر على �لدول �لعربية، كم� 

تو�صلت �إىل:

1. �أن نه�ية �لت�صعيني�ت وبد�ية �لقرن �لو�حد و�لع�رشين �صت�صهد�ن حتوالت كبرية يف 
�صكل �ل�رش�ع�ت وطبيعته� يف �ل�رشق �الأو�صط، الأن �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي 

�لذي خفت حدته بعد �لتوقيع على �تف�قي�ت �لت�صوية مع �الأطر�ف �لعربية �صوف 

وط�ئفية  �جتم�عية  و�رش�ع�ت  �لعربية،  �لدول  يف  د�خلية  �رش�ع�ت  �إىل  يتحول 

وعرقية، �أي �إن خطوط �ملو�جهة بني �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل” �صتنتقل �إىل د�خل 

�لدول �لعربية �ملج�ورة لـ“�إ�رش�ئيل”.

2. �أن من م�صلحة “�إ�رش�ئيل” �أن تنقل خطوط �ملو�جهة بينه� وبني �لدول �لعربية بعيد�ً 
عنه�، وعليه� �أن ت�صتخدم جميع �لو�ص�ئل من �أجل �الإ�رش�ع يف هذه �ل�رش�ع�ت عن 

طريق دعم فريق �صد فريق �آخر.

)تركي�  �جلو�ر  دول  مع  خ��صة  عالق�ت  �إق�مة  دعم  “�إ�رش�ئيل”  م�صلحة  من  �أن   .3
.

40
و�إثيوبي� و�إير�ن(

ودعمت �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية �ملوقف �الإ�رش�ئيلي من �الأقلي�ت يف �لوطن �لعربي 

 Religions Persecution Act �لديني  ب�ال�صطه�د  �أمريكي متعلق  عن طريق م�رشوع 

ن�ل ت�أييد�ً كبري�ً من �لكونغر�ص �الأمريكي. ويدعو �لق�نون �إىل فر�ص عقوب�ت على �لدول 

ملنع  �إيج�بي  بدور  تقوم  ال  �لتي  �أو  �الأقلي�ت  حرية  من  حتد  �لتي  و�الإ�صالمية  �لعربية 

و�ل�صود�ن.  و�ل�صعودية  م�رش  من  كل  �إىل  ب�ال�صم  �لق�نون  و�أ�ص�ر  لالأقلي�ت.  �لتعر�ص 

على  �صيطرته�  وتبير  لـ“�إ�رش�ئيل”،  دعمه�  بني  للتوفيق  �ملتحدة  �لوالي�ت  وت�صعى 

�مل�رشق �لعربي، من خالل ت�أييده� لالأقلي�ت الإ�صع�ف �لوطن �لعربي. 

وجود  �إىل  �لعربية،  �الأقط�ر  تفتيت  يف  وخططه�  موؤ�مر�ته�  يف  “�إ�رش�ئيل”  وت�صتند 

�لتن�ق�ص�ت  ب�أن  علم�ً  �لعربية،  و�الأغلبية  �لعربي  �لوطن  يف  �الأقلي�ت  بني  تن�ق�ص�ت 

“�إ�رش�ئيل”.  �أن توؤثر على بق�ء  �ملمكن  �لتي من  �الإ�رش�ئيلي هي  �ملجتمع  �لكبرية د�خل 

�ليهود  بني  �الإثني  ك�النق�ص�م  �الإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  جوهر  يف  ك�منة  ف�النق�ص�م�ت 

 ،Ashkenazia �الإ�صكن�زمي  �لغربيني  و�ليهود   Sephardim �ل�صف�ردمي  �ل�رشقيني 
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�لق�دمني  �جلدد  و�مله�جرين  �لقد�مى  �مله�جرين  بني  �لثق�يف   - �الجتم�عي  و�النق�ص�م 

�لعرب  �لفل�صطينيني  بني  �لقومي  و�النق�ص�م  �ل�صوفي�تي،  �الحت�د  من  خ��ص  ب�صكل 

و�ليهود، و�النق�ص�م�ت بني �ليهود �لعلم�نيني و�ليهود �ملتدينني، وبني �مل�صتوطنني وبقية 

�لتن�ق�ص�ت  تلك  كل  �لي�ص�ر.  و�أحز�ب  �ليمني  �أحز�ب  وبني  �الإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  فئ�ت 

و�النق�ص�م�ت قد تفجر “�إ�رش�ئيل” من �لد�خل قبل �أن يحدث مثل هذ� �الأمر يف �أي دولة 

عربية. 
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املبحث الثالث: املخططات االإ�صرائيلية لتفتيت  

الوطن العربي:

و�صعت “�إ�رش�ئيل” بن�ء على �لدر��ص�ت و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ل�رشية و�لعلنية �لتي 

عقدته�، خمطط�ت وم�ص�ريع خمتلفة لال�صتف�دة من �الأقلي�ت يف �لوطن �لعربي، تتحدث 

�صغرية،  دويالت  �إىل  و�الإ�صالمي  �لعربي  للع�ملني  و�لتجزئة  �لتفتيت  ��صرت�تيجية  عن 

�لتي  �ل�صي��صة  يف  �ال�صرت�تيجية  تلك  خل�صت  وقد  وعرقية.  ط�ئفية  �أ�ص�ص  على  تقوم 

تبنت موقف “�صد �الأطر�ف ثم برته�”. مبعنى مد �جل�صور مع �الأقلي�ت وجذبه� خ�رج 

�لنط�ق �لوطني، ثم ت�صجيعه� على �النف�ص�ل، الإ�صع�ف �لع�مل �لعربي وتفتيته، وتهديد 

م�ص�حله يف �لوقت ذ�ته. ويف �إط�ر تلك �ال�صرت�تيجية ق�مت عن��رش �ملو�ص�د بفتح خطوط 

�ت�ص�ل مع تلك �الأقلي�ت، ويف مقدمته� �الأكر�د يف �لعر�ق، و�ملو�رنة يف لبن�ن، و�جلنوبيون 

يف �ل�صود�ن.

ولهذ� ف�إن �ملخطط�ت �الإ�رش�ئيلية جت�ه �الأقلي�ت تق�صم �لع�مل �لعربي �إىل �أربعة �أق�ص�م:

1. د�ئرة �لهالل �خل�صيب، ويتوىل كل من �لعر�ق و�صورية قي�دته�.
2. د�ئرة و�دي �لنيل، ومتثل م�رش �لدولة �لر�ئدة فيه�.

3. د�ئرة �صبه �جلزيرة �لعربية ومتثل �ل�صعودية �لدولة �لق�ئدة فيه�.
4. د�ئرة �ملغرب �لعربي، وعلى ر�أ�صه� �ملغرب و�جلز�ئر.

�أوالً: �لعر�ق:

�لبيط�ين   - �الأمريكي  لالحتالل  �لتخطيط  يف  مهم�ً  دور�ً  “�إ�رش�ئيل”  لعبت 

�ل�رش�ع  مع�دلة  من  الإخر�جه  �الحتالل،  بعد  ومل�   ،2003 �أبريل  ني�ص�ن/  يف  للعر�ق، 

من  �مل�صتفيدين  �أكرث  من  ك�نت  فقد  ولهذ�  لتفتيته،  متهيد�ً  �الإ�رش�ئيلي،   - �لعربي 

و�ل�صنة  �ل�صيعة  بني  �لط�ئفية  �لفنت  خلق  وح�ولت  �لعر�قي.  �ل�صعب  على  �لعدو�ن 

قرن،  ن�صف  من  �أكرث  منذ  �لعر�ق  جتزئة  يف  ملخطط�ته�  تنفيذ�ً  و�لرتكم�ن،  و�الأكر�د 

وخ��صة �أن �لعر�ق من �لدول �لتي �صعت �حلركة �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل” �إىل �إ�صع�فه� 

�ل�رش�ع  �أقلي�ت عرقية و�إثنية وقومية وط�ئفية فيه، منذ بد�ية  وتفتيته� ب�صبب وجود 

��صتعر��ص  �صيتم  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صرت�تيجية  يف  �لعر�ق  الأهمية  ونظر�ً  �ملنطقة.  يف 

�لذي  �لدور  ثم  ومن  �لعر�ق،  جتزئة  حم�ولة  يف  �الإ�رش�ئيلي   - �ل�صهيوين  �ملوقف 

�لعربي. �لبلد  لهذ�  �لبيط�ين  �الأمريكي -  �لغزو  �لعر�ق منذ  “�إ�رش�ئيل” يف  تلعبه 
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1. �ملوقف �الإ�رس�ئيلي من �لعر�ق:

فعلي  تهديد  م�صدر  ب�عتب�ره   ،1948 �صنة  قي�مه�  منذ  �لعر�ق  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  تنظر 

ب�لغ �خلطورة على �الأمن �الإ�رش�ئيلي. وقد �رتكز �ملوقف �الإ�رش�ئيلي على عدة �عتب�ر�ت، 

�ليهودي  �ل�صبي  ب�صبب  �لعر�ق  من  �ليهود  ملوقف  �لت�ريخية  �خللفية  مقدمته�  يف  ك�ن 

و�ملع�رك   1948 حرب  يف  مل�ص�ركته  ومرور�ً  ن�رش.  نبوخذ  عهد  يف  للعر�ق  فل�صطني  من 

�لتي خ��صه� �جلي�ص �لعر�قي ب�صج�عة كبرية يف �صم�ل فل�صطني )جنني وطولكرم( �صد 

�لع�ص�ب�ت �ل�صهيونية. و�لعر�ق هو �لدولة �لعربية �لوحيدة �لتي �ص�ركت يف تلك �حلرب، 

ومل توقع على �تف�قية هدنة مع “�إ�رش�ئيل”، كم� فعلت م�رش و�الأردن و�صورية ولبن�ن 

)�تف�قي�ت رود�ص �صنة 1949(. كم� �أن �لعر�ق �ص�رك يف �حلروب �لعربية - �الإ�رش�ئيلية 

يطور  �أن  وح�ول  فيه.  �حلكم  �أنظمة  لطبيعة  �عتب�ر  دون  من  و1973(  و1967   1948(

�صمي  م�  مو�جهة  �لتطوير  هذ�  �أهد�ف  مقدمة  يف  و��صع�ً  ب��صتمر�ر،  �لع�صكرية  قدر�ته 

�لعر�ق  دفع  م�  وهو  �الإ�رش�ئيلي”،  �خلطر  “مو�جهة  �لعر�قي،  �ل�صي��صي  �خلط�ب  يف 

�لدم�ر  �أ�صلحة  جم�ل  يف  متطورة  قدر�ت  �متالك  على  �لعمل  حم�ولة  �إىل  خ��صة  ب�صفة 

�ل�ص�مل، وال �صيم� يف جم�ل �لت�صلح �لنووي. وتلك �ملو�قف هي �لتي �أخ�فت “�إ�رش�ئيل” 

�إليه ب�صبب حم�والته تعزيز دوره �لقي�دي على  من قدر�ت �لعر�ق وجعلته� تنظر بقلق 

�ل�ص�حة �لعربية و�الإقليمية. وجعل �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية يف �مل�رشق �لعربي، تركز 

على �إ�صع�ف �لعر�ق وتدمري قوته �لع�صكرية وت�صجيع �ل�رش�ع�ت بني �أبن�ئه. ولهذ� فقد 

�أنهم �صعب يبحث عن وطن  �أ�ص��ص  �لعر�ق، على  �صم�ل  �الأكر�د يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغلت 

�الجت�ه�ت  ت�صجيع  �إىل  فعمدت  و�إ�صع�فه،  �لعر�ق  جتزئة  �إىل  �لر�مية  خططه�  يف  قومي، 

قدر�ته  �إ�صع�ف  �أجل  من  �لعر�ق  يف  ت�صتمر �حلرب  كي  �لكردية،  �حلركة  يف  �النف�ص�لية 

�ملنطقة  لزعزعة  �ملج�ل  تف�صح  �لعر�ق  يف  �ال�صطر�ب�ت  �أن  كم�  و�لع�صكرية.  �ل�صي��صية 

بك�مله�، ووجود �رش�ع �إثني يف �ملنطقة ي�صكل حجة قوية ت�صوغ وجود �لكي�ن �ل�صهيوين 

وتدعم ��صتمر�ره. وحتدث زئيف �صيف �ملر��صل �لع�صكري جلريدة ه�آرت�ص �الإ�رش�ئيلية 

خالل حرب �خلليج �الأوىل، عن دور “�إ�رش�ئيل” يف جتزئة �لعر�ق �إىل دولة �صيعية و�أخرى 

.
41

�صنية، وث�لثة كردية

و��صتغلت �حلركة �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل” يف م� بعد ب�صكل مبمج، وجود �الأكر�د 

يف �لعر�ق �لب�لغ عددهم 3-4 ماليني ويقطنون يف �ل�صليم�نية و�أربيل وكركوك، لالت�ص�ل 
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�لتمرد  على  ت�صجيعهم  �أجل  من  معه�  �لتن�صيق  على  زع�م�تهم  بع�ص  وحث  معهم 

و�النف�ص�ل عن �ل�صلطة �ملركزية. ويوؤكد د. يهود� الوبري �أن: 

ومن  �لعر�ق،  �أكر�د  مع  �الت�ص�الت  تولت  معروفة  �صهيونية  �صخ�صي�ت 

جرت  حيث  فور�ت،  بن  ومردخ�ي  د�ي�ن  ومو�صي  �ص��صون  �إيلي�هو  �أبرزهم 

�لبز�ين  م�صطفى  مع  �لثالثيني�ت  من  �لث�ين  �لن�صف  منذ  �الت�ص�الت  تلك 

و�إق�مة  �النف�ص�ل  يف  رغبته�  عن  تف�صح  ك�نت  �لتي  �لكردية  �لقي�د�ت  وبع�ص 

تعد  �ل�صهيونية  �حلركة  ك�نت  �لذي  �ليهودي  �لكي�ن  غر�ر  على  كردي  كي�ن 

 .
42

�لعدة الإق�مته

�أمدت  �لعالق�ت بني بع�ص قي�د�ت �الأكر�د و“�إ�رش�ئيل” بعد قي�مه�، حيث  وتطورت 

�أمدت  “�إ�رش�ئيل”  ب�أن  جورب�ئيل،  �أوري  د.  ويعرتف  ب�ل�صالح.  �الأكر�د  “�إ�رش�ئيل” 
�الأكر�د ب�ل�صالح بعد 1948، ويقول: 

كمي�ت  بنقل  ه��صور�  تنظيم  ق�م  �إ�رش�ئيل  زع�م�ت  من  مب��رش  بتكليف 

�الأ�صلحة �لتي ك�نت يف حوزته يف �ملو�صل وكركوك و�ملنطقة �ل�صم�لية وو�صعه� 

لالت�ص�الت  نتيجة  �خلطوة  هذه  و�تخذت  �الأكر�د.  من  �لبع�ص  ت�رشف  حتت 

�ل�رشية �لتي ق�مت به� �صخ�صي�ت �إ�رش�ئيلية وبتكليف ر�صمي من وز�رة �لدف�ع 

.
43

�الإ�رش�ئيلية من بينهم �صلومو هليل ومردخ�ي بن فور�ت

�لفتنة  ت�أزم �الأو�ص�ع وخلق  �إىل  �أدى  �أن  �لدعم �الإ�رش�ئيلي لالأكر�د،  وك�ن من نت�ئج 

�الأو�ص�ع  �ملركزية يف بغد�د. ونتيجة لذلك فقد بد�أت  �الأكر�د و�ل�صلطة  �لق�دة  بني بع�ص 

�لدعم  �أ�صك�ل  كل  “�إ�رش�ئيل”  قدمت  حيث  �لعر�ق،  �صم�ل  يف   1961 �صنة  يف  ب�ال�صتع�ل 

�مل�دي و�ملعنوي لالأكر�د، عب �الأر��صي �لرتكية و�الإير�نية. ويعرتف د�فيد كمحي رجل 

�ملخ�بر�ت �الإ�رش�ئيلية �ملعروف، بلق�ئه مع �لزعيم �لكردي م�صطفى �لبز�ين:

�لتقين� للمرة �الأوىل زعيم �الأكر�د �ل�صهري م�صطفى �لبز�ين ون�ق�صن� خالله� 

�مل�ص�ئل �الإقليمية و�حتم�ل ن�صوء تع�ون �إ�رش�ئيلي – كردي يف �صهر �أي�ر 1965 

حيث �أر�صلني �الإ�رش�ئيليون �إىل �لعر�ق الإجر�ء �ت�ص�الت مع �ملال. وك�ن �لعر�ق 

�لكالمية،  حمالته  خالل  من  خ��صة  الإ�رش�ئيل  عد�ئية  �الأكرث  �لعربي  �لبلد  هو 

�لتوقيع  ورف�ص   1948 ع�م  �إ�رش�ئيل  دولة  ن�صوء  ق�وم  �لذي  �لوحيد  و�لبلد 

�أمر  �لعر�ق  د�خل  له�  حليف  وجود  �أن  �إ�رش�ئيل  و�عتبت  �لهدنة.  �تف�ق  على 
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�إىل وجود �جلي�ص �لعر�قي �لبعيد عن �جلبهة  يتميز بح�صن�ت و��صحة ب�لن�صبة 

 .
44

�الإ�رش�ئيلية �ل�رشقية حيث ي�صكل وجوده تهديد�ً الأمن �إ�رش�ئيل

�أ�ص��ص  على   ،1967 يونيو  حزير�ن/  حرب  بعد  لالأكر�د  �الإ�رش�ئيلي  �لدعم  وز�د 

على  �النف�ص�ليني  �الأكر�د  �لق�دة  �صجعت  �لعربية  ب�جليو�ص  حلقت  �لتي  �لهزية  �أن 

“�إ�رش�ئيل” للح�صول على م�ص�عد�ت ع�صكرية ال�صتخد�مه� �صد  متتني عالق�تهم مع 

بتفتيت  م�رشوعه�  يدعم  ذلك  الأن  �مل�صتفيدة،  هي  “�إ�رش�ئيل”  ف�إن  وب�ملق�بل  �لعر�ق، 

يف  مق�لة  كتب  قد  �لع�صكري  ه�آرت�ص  �صحيفة  مر��صل  �صيف  زئيف  وك�ن  �لعر�ق. 

م�  �الإير�نية   – �لعر�قية  �حلرب  وك�نت  لبن�ن،  �الإ�رش�ئيلي  �لغزو  ع�صية   ،1982/6/2

�صيعية  دولة  �إىل  �لعر�ق  جتزئة  تتطلب  �إ�رش�ئيل  م�صلحة  “�إن  فيه:  ق�ل  ق�ئمة،  ز�لت 

�لعر�ق”.  �لكردي يف �صم�ل  و�أخرى �صنية وف�صل �جلزء 

وبعد حرب �خلليج �لث�نية، ز�دت “�إ�رش�ئيل” دعمه� و�ت�ص�له� مع بع�ص ق�دة �الأكر�د 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�ص�د  رج�ل  بع�ص  وبني  بينهم  لق�ء�ت  عدة  عقدت  �إذ  �لعر�ق،  �صم�ل 

1995 للم�ص�عدة يف  �إ�رش�ئيلي�ً �صنة  150 م�صت�ص�ر�ً  �إىل منطقة �الأكر�د  تركي�. وقد و�صل 

تدريب �الأكر�د وتقدمي �ملعد�ت �لع�صكرية.

ومل يكن �لهدف من دعم “�إ�رش�ئيل” لالأكر�د من �أجل �إ�صع�ف �لعر�ق فقط، بل �أي�ص�ً 

ب�لنفط،  �لغنية  �لعربي  له� وقريبة من منطقة �خلليج  الإق�مة دولة كردية، تكون حليفة 

تخدم م�ص�حله� وم�ص�لح �لدول �لغربية. كم� �أن “�إ�رش�ئيل” ك�نت تطمح وتدفع ب�جت�ه 

�أن تدخل حقول �لنفط يف �صم�ل �لعر�ق �صمن �لدولة �لكردية، وهو م� ت�صعى �إىل حتقيقه 

ح�لي�ً، يف ظل �الأنب�ء عن �رش�ء �رشك�ت �إ�رش�ئيلية الأر��ص يف �ملن�طق �لتي ي�صيطر عليه� 

�الأكر�د يف �صم�ل �لعر�ق. 

ويوؤكد �أوري لوبر�ين �صفري “�إ�رش�ئيل” �الأ�صبق يف �إير�ن و�إثيوبي�، �أن بالده �أ�صهمت 

يف تغذية �حلروب �لك�منة �لتي ع��صته� منطقة كرد�صت�ن �لعر�قية ل�صنني طويلة من خالل 

�إير�ن وتركي�، كم� عززت �حلرك�ت �النف�ص�لية من �أجل تق�صيم �لعر�ق، وخ�صو�ص�ً يف 

.
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�ملنطقة �ل�صم�لية

ويبدو �أن “�إ�رش�ئيل” وجدت يف ق�صية �الأكر�د يف �صم�ل �لعر�ق �لنقطة �ل�صعيفة �لتي 

من �ملمكن �أن تدخل فيه� لتنفيذ خمطط�ته� يف تفتيت �لعر�ق ودول عربية �أخرى، وذلك 

من خالل ��صتغالل �حلروب و�لفنت و�فتع�ل �الأزم�ت وتقوي�ص كل �التف�قي�ت �لتي يتم 
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�لهدف  بغد�د. وك�ن  �ملركزية يف  �لكردية و�حلكومة  �إليه� بني زعم�ء �حلرك�ت  �لتو�صل 

دولتهم  �إق�مة  يف  �الأكر�د  م�ص�عدة  ولي�ص  �لعر�ق  �إ�صع�ف  هو  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لرئي�صي 

 .
46

و�إق�مة كي�ن ذ�تي م�صتقل

ومن �ملمكن �أن يوؤدي �نف�ص�ل �الأكر�د وتكوين دولة خ��صة بهم يف �لعر�ق �إىل تهديد 

للمط�لبة  ك�لرتكم�ن  �أخرى  �أقلي�ت  �صي�صجع  الأنه  �لعر�ق،  يف  وخ��صة  �ملنطقة،  يف  �الأمن 

ب�النف�ص�ل عن �لعر�ق. وعلى �لرغم من تعيني �لكردي جالل �لط�لب�ين رئي�ص�ً للعر�ق، 

�إال �أن ذلك لن يلغي حم�والت “�إ�رش�ئيل” ت�صجيع �الأكر�د على �النف�ص�ل عن �لوطن �الأم، 

و�إق�مة دولة كردية يف �صم�ل �لعر�ق. 

2. �ال�سرت�تيجية �الإ�رس�ئيلية يف �لعر�ق بعد �الحتالل �الأمريكي: 

�لتقت �ال�صرت�تيجية �الأمريكية مع �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية يف �لعر�ق، وحدث تع�ون 

م�ص�ركة  على  �لتع�ون  ��صتمل هذ�  �لعر�ق. وقد  لغزو  �لتح�صري  �جل�نبني عند  كبري بني 

“�إ�رش�ئيل” يف �صي�غة �خلطط �لع�صكرية �الأمريكية ل�رشب �لعر�ق، �إذ مل يقت�رش �لتع�ون 
�الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي على جمرد �لتز�م �لوالي�ت �ملتحدة ب�إبالغ “�إ�رش�ئيل” م�صبق�ً ب�أي 

خطط ل�صن هجم�ت على �لعر�ق، بل من �لو��صح �أي�ص�ً �أن �جل�نب �الإ�رش�ئيلي ي�ص�رك يف 

و�صع �خلطط �لع�صكرية �الأمريكية. وقد بد� ذلك و��صح�ً �أثن�ء زي�رة �الأمري�ل �الأمريكي 

�أول �صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب  لـ“�إ�رش�ئيل” يف   James Metzrger جيم�ص ميتزرجر 

2002، ع�صية �لتخطيط الحتالل �لعر�ق. و�لتقى ميتزجر خالل �لزي�رة مع رئي�ص �الأرك�ن 

�جلرن�ل مو�صيه يعلون Moshe Yalon، وعدد من �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني. و�تفق يف تلك 

�لزي�رة على م�ص�ركة قو�ت كوم�ندو�ص �إ�رش�ئيلية ب�لعمل يف �الأر��صي �لعر�قية، جنب�ً �إىل 

جنب مع �لكوم�ندو�ص �الأمريكيني قبل بدء �حلرب، وعلى تقدمي “�إ�رش�ئيل” �لت�صهيالت 

للقو�ت �الأمريكية للتدريب على حرب �ملدن يف �لعر�ق، نظر�ً خلبة �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

حرب �ملدن �صد �لفل�صطينيني. وب�لت�يل، ف�إن �لتن�صيق �الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي و�صل �إىل 

م�صتوى ع�ل للغ�ية، وهو م� دع� رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �أريل �ص�رون �إىل �لقول ب�أن 

.
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�لتن�صيق �ال�صرت�تيجي �الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي قد و�صل �إىل م�صتوى غري م�صبوق

و�أثبتت �الأحد�ث يف �لعر�ق بعد �لعدو�ن �الأمريكي - �لبيط�ين، وجود حت�لف ثالثي 

�لتع�ون  مع�مل  تظهر  وبد�أت  و“�إ�رش�ئيل”.  وبريط�ني�  �ملتحدة  �لوالي�ت  من  كالً  ي�صم 

من خالل �لتع�ون �لع�صكري بني �جلي�ص �الأمريكي و�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قبل �الحتالل 
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�لعر�ق  يف  �الأمريكي  �الحتالل  جنود  ب��صتعم�ل  ذلك  وظهر  وبعده.  للعر�ق  �الأمريكي 

�ملم�ر�ص�ت و�ل�صي��ص�ت نف�صه� �لتي ي�صتعمله� �جلنود �الإ�رش�ئيليون �صد �لفل�صطينيني. 

يف  بد�أ  �الأمريكي  �جلي�ص  ب�أن   ،New York Times ت�يز  نيويورك  جريدة  و�عرتفت 

�حلرب.  قبل  �الإ�رش�ئيليني  من  تعلموه�  �لتي  �لعر�ق  يف  �ل�ص�رمة  �ال�صرت�تيجية  تطبيق 

�ص��ص�م�ن  ن�ث�ن  كولونيل  �للفتن�نت  �لعر�ق،  يف  �الأمريكية  �لكت�ئب  ق�دة  �أحد  و�أكد 

يف  “�إ�رش�ئيل”  وتكتيك�ت  خب�ت  در�ص  �الأمريكي  �جلي�ص  �أن   ،Nathan Sassaman

حرب �لع�ص�ب�ت مع �لفل�صطينيني، و�أن خب�ء دف�ع �إ�رش�ئيليني �أطلعو� �لق�دة �الأمريكيني 

قو�ت  وجود  تنفي  �ملتحدة  �لوالي�ت  �أن  ومع  �ملدن.  حرب  يف  خب�تهم  على  �حلرب  قبل 

على  توؤكد  �الأمريكية  �ل�صحيفة  �أن  �إال  �الأمريكية،  �لقو�ت  مل�ص�عدة  �لعر�ق  يف  �إ�رش�ئيلية 

�أمريكيني  �أن �صب�ط�ً   ،Michael Vine �الأمريكي �جلرن�ل م�يكل فني  �لبيج�دير  ل�ص�ن 

�أخري�ً لال�صتف�دة من �لدرو�ص �لتي خرج به� �الإ�رش�ئيليون من  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ص�فرو� 

.
48

�لقت�ل يف �الأر��صي �لفل�صطينية

�إ�رش�ئيليني  ع�صكريني  م�صت�ص�رين  وجود  �لفرن�صية  “لوفيغ�رو”  �صحيفة  و�أكدت 

يعملون مع قو�ت �الحتالل �الأمريكي يف �لعر�ق، و�أن �لقو�ت �الأمريكية تف�صل �أن تبقي 

عالقته� مع �مل�صت�ص�رين �الإ�رش�ئيليني �رشية، غري �أن �الأمر جت�وز حدود �ل�رشية و�أ�صبح 

معروف�ً لدى �جلميع يف �لعر�ق. كم� ذكر جورج م�لبوتو، مر��صل �ل�صحيفة يف �لع��صمة 

�لعر�قية �أن �جلي�ص �الأمريكي يتبنى �الأ�ص�ليب �لع�صكرية ذ�ته� للقو�ت �الإ�رش�ئيلية، و�أن 

تلك �لقو�ت تلج�أ للتفتي�ص د�خل �حل�ر�ت و�ل�صو�رع منزالً منزالً للقب�ص على من ي�صفهم 

�لعر�ق  يف  �الأمريكي  �جلي�ص  �قتب�صه�  �لتي  �الأ�صي�ء  �أحد  ي�صكل  وهذ�  فيهم.  ب�مل�صتبه 

“�إن  ب�لقول:  تقريره  �ملر��صل  وختم  �لفل�صطينية.  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  من 

م�ألوف�ً  �أ�صبح  �ملق�ومني  �لثقيلة �صد  �الأ�صلحة  �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية  �لقو�ت  ��صتخد�م 

يف �لعر�ق وفل�صطني، على �لرغم مم� قد ينتج من هذ� �ال�صتخد�م من �صح�ي� يف �صفوف 

 .
�ملدنيني، ومن ت�أليب كل �ل�صعب على �الحتالل”49

وي�أتي �العرت�ف �لذي �أدىل به �حل�خ�م �ليهودي �أرفينغ �ل�صون Arvink Alson، وهو 

برتبة ر�ئد يف �جلي�ص �الأمريكي يف �لعر�ق، ت�أكيد�ً على وجود ع�رش�ت �جلنود �الأمريك�ن 

�ليهود يف �لعر�ق، “و�أن معظم �ل�صب�ن �ليهود يف �جلي�ص �الأمريكي �ملتو�جدين يف �لعر�ق، 

ترت�وح �أعم�رهم بني 18 و19، وهي �ملرة �الأوىل �لتي يغ�درون فيه� �أمريك�، حيث يلتحق 

 .
�لفتي�ن و�لفتي�ت �ليهود ب�خلدمة �لع�صكرية بعد �نته�ء در��صتهم”50



79

العربي الوطن  يف  واالأقليات  ال�صهيونية  احلركة 

و�إىل ج�نب �لوجود �لع�صكري، ف�إن �ملو�ص�د �الإ�رش�ئيلي ��صتف�د من وجود �الحتالل 

نيوز”  “ديلي  �صحيفة  ن�رشته  م�  وح�صب  �لعر�ق.  �إىل  عمالءه  لري�صل  �الأمريكي 

�لبيط�نية، ف�إن عمالء “�إ�رش�ئيليني يعملون د�خل �لعر�ق وينقلون لالأمريكيني معلوم�ت 

ينقل   ”4  - “�أوفك  �ملتطور  �الإ�رش�ئيلي  �لتج�ص�ص  قمر  و�أن  جد�ً،  ح�ص��صة  ��صتخب�رية 

معلوم�ت ب��صتمر�ر لال�صتخب�ر�ت �الأمريكية”. 

�إ�رش�ئيليون �لعر�ق، بعد ت�ص�عد �ملق�ومة �لعر�قية  كم� ز�ر م�صت�ص�رون ع�صكريون 

�صد �لقو�ت �الأمريكية، �صمن برن�مج مل�ص�عدة �لقو�ت �الأمريكية على �لت�صدي للمق�ومة 

�لعر�قية. ويدرب خب�ء �إ�رش�ئيليون فرق �غتي�الت �أمريكية يف �لعر�ق. وح�صب م� ج�ء يف 

جريدة �لغ�ردي�ن The Guardian �لبيط�نية، نقالً عن م�ص�در ع�صكرية و��صتخب�ر�تية 

�ملدن  يف  �لع�ص�ب�ت  حرب  يف  متخ�ص�صة  بقوة  بعث  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �أمريكية، 

�الأمريكية، حيث يتم ع�دة تدريب فرق  �إىل ق�عدة فورت بر�غ يف والية نورث ك�رولين� 

لتدريب قوة خ��صة على عملي�ت �الغتي�ل. ومن  �الأمريكي  �ملهم�ت �خل��صة يف �جلي�ص 

�لتي ي�صتعمله�  �لعر�ق،  �لتكتيك�ت نف�صه� يف  �أن �جلي�ص �الأمريكي بد�أ ي�صتعمل  �ملالحظ 

�ملن�زل.  وهدم  �جلم�عية  ك�لعقوب�ت  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

وذكرت �لغ�ردي�ن �أن �لقو�ت �الأمريكية �خل��صة �لتي تدربت يف فورت بر�غ على �أيدي 

.
51

�الإ�رش�ئيليني، تقوم بعملي�ت �الغتي�ل يف �لعر�ق

كم� �أكدت جملة “ذي نيويوركر” The New Yorker �الأمريكية �أن �لقوة �لع�صكرية 

رقم  �خل��صة  “�لوحدة  ��صم  حتمل  �الإ�رش�ئيليني  مب�ص�عدة  ت�صكيله�  يتم  �لتي  �خل��صة 

121” وتتكون من خرية �ملق�تلني يف �جلي�ص �الأمريكي، ومن �أبرز ق�دته� �جلرن�ل ويلي�م 

جريي بويكن، �لذي ه�جم يف �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2003، �الإ�صالم و�مل�صلمني يف 

�لوالي�ت �ملتحدة. و�أكدت م�ص�در �إ�رش�ئيلية، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صمم منوذج�ً ملدينة 

فل�صطينية يف �صحر�ء �لنقب لتدريب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�لقو�ت �خل��صة �لت�بعة له على 

�قتح�م �ملدن �لفل�صطينية، وو�صعه� حتت ت�رشف �لقو�ت �الأمريكية للتدرب عليه�. ونقل 

عن ق�ئد ع�صكري �أمريكي يف تل �أبيب قوله �إن �صب�ط�ً �أمريكيني يزورون “�إ�رش�ئيل” ب�صكل 

دوري منذ �لعدو�ن �الأمريكي على �لعر�ق لالطالع على �الأ�ص�ليب �لتي ينتهجه� �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. وق�ل �إن قوة من كب�ر �ل�صب�ط �الإ�رش�ئيليني 

يت�بعون �لتدريب�ت �الأمريكية يف هذه �ملدينة، ويركزون ب�صكل خ��ص على ت�أهيل �صب�ط 
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يف  �الأمريكي  �جلي�ص  �إن  �صحفية  م�ص�در  وق�لت  �لعر�ق.  �إىل  توجههم  قبيل  ميد�نيني 

�لعر�ق يتبنى �أ�ص�ليب ع�صكرية �إ�رش�ئيلية ملو�جهة �ملق�ومة �لعر�قية، حيث بد�أت �لقو�ت 

�الأمريكية بهدم �ملب�ين �لتي ي�صتبه ب�أنه� ��صتخدمت من قبل �مله�جمني �لعر�قيني، كذلك 

�ل�صيطرة  بهدف  �ل�ص�ئكة،  �الأ�صالك  من  ب�أ�صيجة  ك�ملة  قرى  ب�إح�طة  �الأمريكيون  بد�أ 

على حترك�ت �ل�صك�ن عن طريق ن�صب حو�جز ع�صكرية وفح�ص �لهوي�ت �ل�صخ�صية. 

�رشية  م�ص�عدة  تتلقى  �لعر�ق  يف  �الأمريكية �خل��صة  �لقو�ت  �أن  نيويوركر  جملة  و�أكدت 

مع  وثيق  ب�صكل  عملت  �خل��صة  �الأمريكية  �لقو�ت  �أن  �ملق�ل  و�أ�ص�ف  “�إ�رش�ئيل”.  من 

على  للحرب  �لتح�صري  خالل  �إ�رش�ئيلية  ��صتخب�ر�ت  ووحد�ت  كوم�ندو�ص  عن��رش 

�لعر�ق. و�أو�صح �ملق�ل �لذي يحمل توقيع �ل�صح�يف �الأمريكي �ملعروف �صيمور هري�ص 

Seymour M. Hersh، �أن �الإد�رة �الأمريكية و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية قررت� �حلف�ظ على 
�لعملي�ت  �الأمريكية على  �الإد�رة  �عتم�د  �أن  �ملتعلقة بتع�ونهم�. والحظ هري�ص،  �ل�رشية 

�أن �الأولوية لدى �لقو�ت �الأمريكية �خل��صة هي �لق�ص�ء على  �إىل  �ل�رشية يزد�د، م�صري�ً 

من  فرقة  ت�صكلت  �لهدف  هذ�  ولتحقيق  �لقتل.  �أو  �العتق�ل  خالل  من  �لبعثية  �لقي�دة 

)�صي.�أي.�إيه  �الأمريكية  �ملركزية  �ال�صتخب�ر�ت  ووك�لة  �لبحرية  يف  �خل��صة  �الأجهزة 

.
C.I.A( وقدمت تقرير�ً عن عملي�ته� يف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 522004

كم� ك�صف �ل�صح�يف �الأمريكي هري�ص مرة ث�نية يف جملة نيويوركر يف 2004/6/20، 

يف  ين�صطون  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�ص�د  جه�ز  يف  �أع�ص�ء  بينهم  ومن  �إ�رش�ئيليني،  عمالء  �أن 

فرق  بتدريب  يقومون  �أعم�ل،  رج�ل  بو�صفهم  �أنف�صهم  ويقدمون  �لعر�قية،  كرد�صت�ن 

كوم�ندو�ص كردية، تدعيم�ً النف�ص�ل كرد�صت�ن عن �لعر�ق. 

�لتخطيط  عن  و�مل�صوؤول  �الأمريكي  �الأرك�ن  رئي�ص  ن�ئب  فني  م�يكل  �جلرن�ل  وك�ن 

حم�ربة  جم�ل  يف  �الإ�رش�ئيلي،   - �الأمريكي  ب�لتع�ون  �عرتف  �لبنت�غون،  يف  �لع�صكري 

من  لال�صتف�دة  “�إ�رش�ئيل”  ز�رو�  �أمريكيني  �صب�ط�ً  �إن  وق�ل  �مل�صلحة”،  “�لع�ص�ب�ت 
جتربته� �صد �لفل�صطينيني. كم� �عرتفت “�إ�رش�ئيل” بهذ� �لتع�ون، وق�ل �أحد �جلرن�الت 

�لتي يكت�صبه� جي�صن� يف  �لقو�ت �الأمريكية يف �خلب�ت  “�إنن� د�ئم�ً ن�رشك  �الإ�رش�ئيليني: 

.
�ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة”53

 Shlemo بروم  �صلومو  �حتي�ط  جرن�ل  �لبيغ�دير  �الإ�رش�ئيلي  �لب�حث  و�أ�ص�ر 

Brom من مركز ج�يف لالأبح�ث �ال�صرت�تيجية يف ج�معة تل �أبيب، �إىل دور �ال�صتخب�ر�ت 
�الإ�رش�ئيلية يف �حلرب على �لعر�ق. وق�ل �إن �لوالي�ت �ملتحدة وبريط�ني�، ويف �إط�ر ت�صكيل 
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وجود  تبني  �لعر�ق،  على  �حلرب  ع�صية  �ال�صتخب�ر�ت  �أجهزة  دور  لبحث  حتقيق  جلنة 

�رشيك ث�لث يف تقدمي �ملعلوم�ت �لتي ��صتند �إليه� �حللف�ء يف �ال�صتعد�د للحرب، ويف �لقدر�ت 

غري �لتقليدية �لعر�قية. و�أكد �لب�حث �الإ�رش�ئيلي �أن �لف�صل �ال�صتخب�ر�تي يف �حلرب، ويف 

�إىل �ملعلوم�ت �ملب�لغ فيه�  تقدمي معلوم�ت غري دقيقة عن قدرة �لعر�ق �لع�صكرية، يعود 

وبريط�ني�.  �ملتحدة  للوالي�ت  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخب�ر�ت  �أجهزة  قدمته�  �لتي  و�لك�ذبة 

وق�ل بروم �لذي �صغل من�صب ن�ئب رئي�ص ق�صم �لتخطيط �ال�صرت�تيجي يف هيئة �أرك�ن 

�لتقليدية  غري  �لقدر�ت  بخ�صو�ص  فيه�  �ملب�لغ  �ل�صورة  �إن  �ص�بق�ً،  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

وب�أ�صح�ب  �الأو�ص�ع  تقييم  عن  �مل�صوؤولة  ب�الأجهزة  �الإ�رش�ئيليني  بثقة  م�صت  �لعر�قية 

حق �تخ�ذ �لقر�ر. كم� �أن �أجهزة �ملخ�بر�ت �الأمريكية و�لبيط�نية و�الأجنبية، وفق�ً مل� ق�ل 

بروم، قد فقدت ثقته� ب�ملخ�بر�ت �الإ�رش�ئيلية، الأن “�إ�رش�ئيل” قدمت معلوم�ت ك�ذبة له�، 

. و�إن تقدمي معلوم�ت مغلوطة عن مز�عم 
54

خدمة للم�ص�لح �الإ�رش�ئيلية �لعلي� يف �ملنطقة

�لهدف  ونووية،  وبيولوجية  كيم�وية  �ص�مل،  دم�ر  �أ�صلحة  ح�صني  �صد�م  نظ�م  �متالك 

منه� �لت�صخيم من �خلطر �لذى يثله �لعر�ق على �لع�مل ب�أ�رشه ب�صفة ع�مة، وعلى �الأمن 

�الأمريكى وب�لطبع �الأمن �الإ�رش�ئيلي ب�صفة خ��صة. ف�لو�قع �أن �لتح�لف �ال�صرت�تيجي 

�لدف�ع  �الإد�رة و�لكونغر�ص ووز�رة  �ملتطرف �حل�كم فى  �ليمني �جلمهوري  �لوثيق مع 

)�لبنت�غون( ومر�كز �لبحوث �ملرتبطة به و�لتي تعرف بـ think- tanks ال يقت�رش على 

دو�ئر  د�خل  �إىل  ي�صل  بل  و�الإ�رش�ئيلية،  �الأمريكية  �حلكومتني  بني  �لر�صمية  �جله�ت 

�جلدد  �ملح�فظني  من  �ل�صقور  من  كثري�ً  �أن  مبعنى  و�الإعالم،  و�لقر�ر  �لتفكري  �صن�عة 

يف �لوالي�ت �ملتحدة و�ملن�دين ب�رشورة �نفر�د �أمريك� بقي�دة �لع�مل جلعل �لقرن �لو�حد 

�لعقيدي  وب�لتوجه  �مل�دية  ب�مل�صلحة  يرتبطون  من�زع،  بال  �أمريكي�ً  قرن�ً  و�لع�رشين 

�لديني �الأ�صويل �ملغطى بغط�ء �أيديولوجي بدو�ئر �للوبي �ل�صهيوين ومبر�كز �لبحوث 

وبنوك �لتفكري �ملرتبطة بهذ� �للوبي، حتى �أطلق على هوؤالء بحق ع�ص�بة “�إ�رش�ئيل” فى 

�ليهود �ملتطرفني  25 م�صت�ص�ر�ً هم من  �لب�لغ عددهم  �أن غ�لبية هوؤالء  و��صنطن. وتبني 

�ملح�فظني  �ل�صهيونية، ومن  �إيب�ك  �أع�ص�ء يف منظمة  �الإ�رش�ئيلي، وهم  لليكود  �ملوؤيدين 

�جلدد �لذين دعمو� و�صول �لرئي�ص بو�ص �البن للبيت �الأبي�ص، وعلى ر�أ�صهم ريت�ص�رد 

بريل Richard Perle. ومن ثم ف�إن م� فعلته �إد�رة بو�ص �البن من تبني معلوم�ت م�صللة 

ومزورة، د�صته� كل من �أجهزة �ال�صتخب�ر�ت �الأمريكية و�لبيط�نية و�الإ�رش�ئيلية، عن 

�أجل تطوير قدرة  �لنيجر، من  �ليور�نيوم من  مز�عم ب�صعي �صد�م ح�صني ل�رش�ء م�دة 
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فى  �رش�حة  �البن  بو�ص  �لرئي�ص  وذكره�  م�صللة.  �أك�ذيب  �إال  هي  م�  �لنووية،  �لعر�ق 

2003 فى �إط�ر �لتح�صري ل�صن  خط�به عن ح�لة �الحت�د فى �أو�خر ك�نون �لث�ين/ ين�ير 

�حلرب على �لعر�ق وحم�ولة �إقن�ع �لر�أي �لع�م �لبيط�ين و�الأمريكي حتديد�ً ب�رشورة 

عن  و�لتفتي�ص  �لنووية  قدرته  تطوير  �صد�م  نظ�م  حم�ولة  لوقف  �لعدو�ن  فى  �الإ�رش�ع 

�لت�بعة لالأمم  �لتفتي�ص  �أخفقت فرق  �أن  �أ�صلحة �لتدمري �ل�ص�مل بعد �حتالل �لعر�ق، بعد 

�ملتحدة فى �لعثور عليه� ح�صب �لزعم �الأمريكي. ومنذ �حتالل �لعر�ق ث�ر جد�ل و��صع 

د�خل كل من جمل�ص �لعموم �لبيط�ين و�لكونغر�ص �الأمريكي لك�صف هذه �ملز�عم �لتى 

 BBC �صي  بي  بي  �إذ�عة  هيئة  �أو  �لبيط�ين  �لتلفزيون  منه�  عدة  جه�ت  عنه�  ك�صفت 

�لعموم  جمل�ص  فى  �حلرب  ع�ر�صو�  ونو�ب  �لكونغر�ص  يف  ديوقر�طيون  نو�ب  وكذلك 

�لبيط�ين �صو�ء من حزب �لعم�ل �حل�كم �أو من حزبي؛ �ملح�فظني و�لديوقر�طي �حلر 

 .
55

�ملع�ر�صني

لل�رشق  �ل�ص�بق  �خل��ص  �الأمريكي  �ملبعوث   ،Antony Zini زيني  �أنتوين  و�عرتف 

�الإد�رة  يف  �مل�صتوى  رفيعة  عن��رش  ب�أن  �الأمريكية،  �لتلفزيونية   CBS ل�صبكة  �الأو�صط 

�الأمريكية م�ر�صت �صغوط�ً لغزو �لعر�ق، بهدف خدمة �مل�ص�لح �الإ�رش�ئيلية يف �ل�رشق 

�الأو�صط. و�نتقد زيني �صي��صة بالده يف �حلرب �لعدو�نية على �لعر�ق، وق�ل �إن جمموعة 

“من  و�إن معظمهم  �مل�صوؤولة عن ذلك،  “�ملح�فظني �جلدد” هي  �مل�صوؤولني من  من كب�ر 

�ملح�فظني  ف�إن  زيني،  ق�له  م�  وح�صب  �الأمريكية”.  ب�ل�صي��صة  ��صت�أثرو�  يهودي،  �أ�صل 

�جلدد �أقنعو� �لرئي�ص جورج بو�ص، ووزير �خل�رجية كولن ب�ول Colin Powell، بغزو 

�لعر�ق بهدف تغيري �ل�رشق �الأو�صط. وال يوجد �صي��صي �أو رجل ع�صكري �أو دبلوم��صي 

.
56

ج�د ال يعرف م�صدر كل هذ�

زي�دة  ب�صبب  �لعر�ق،  على  �لعدو�ن  نت�ئج  من  ع�صكري�ً  “�إ�رش�ئيل”  ��صتف�دت  كم� 

تخ�ص�ه  ك�نت  �لذي  �لعر�قي  �جلي�ص  تدمري  بعد  �لعربية  �لدول  على  �لع�صكري  تفوقه� 

تل  ج�معة  يف  �ال�صرت�تيجية  للدر��ص�ت  ج�يف  ملركز  �ل�صنوي  �لتقرير  يف  وج�ء  د�ئم�ً. 

�لذروة  �لعربية بلغت  �لدول  “�إ�رش�ئيل” مق�بل  �لفجوة �ال�صرت�تيجية مل�صلحة  �أن  �أبيب، 

ح�صني.  �صد�م  �ل�ص�بق  �لعر�قي  �لرئي�ص  نظ�م  و�إط�حة  �لعر�ق،  على  �حلرب  �أعق�ب  يف 

و�أ�ص�ر �لتقرير �لذي �صدر يف نه�ية �صنة 2003، حتت عنو�ن “�لتو�زن �ال�صرت�تيجي يف 

�إع�دة  يف  �صي�ص�عد  وحله  �لعر�قي  �جلي�ص  تدمري  �أن  �إىل   ”2003-2002 �الأو�صط  �ل�رشق 

�لنظر يف نظرية �الأمن �الإ�رش�ئيلية وحجم ومكون�ت �مليز�نية �لع�صكرية و�أولوي�ت بر�مج 
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لـ“�إ�رش�ئيل”  �لتقليدي  �لتهديد من  �نتق�ل  �أن  �لتقرير  “�إ�رش�ئيل”. و�أو�صح معدو  ت�صلح 

على  �لرتكيز  من  “�إ�رش�ئيل”  يكِّن  �لتقليدي  غري  و�ل�صالح  “�الإره�ب”،  تهديد�ت  �إىل 

وذلك  �الأ�صلحة،  تطوير  خطط  يف  ذلك  يف  مب�  “�لتهديد�ت”،  هذه  على  رد  وتوفري  بن�ء 

على ح�ص�ب �لرد على �لتهديد �لتقليدي. وق�ل �ملدير �مل�ص�عد يف مركز ج�يف د. �أفر�مي ك�م 

Avraym Kam، �إنه يف �أعق�ب �لهزية �لتي مني به� �جلي�ص �لعر�قي �ختفت �لدولة �الأكرث 
“ك�م” عن  ر�ديك�لية يف �ل�رشق �الأو�صط، وهو م� ي�صعف �ص�ئر �لدول �لعربية. و�أعرب 

�عتق�ده ب�أن �النت�ص�ر �لع�صكري �الأمريكي يف �حلرب على �لعر�ق، �صيحد بدرجة كبرية 

 .
57

من �صب�ق �لت�صلح يف �ل�رشق �الأو�صط

وزير  ن�ئب  تيلور  جون  و�أعلن  �لعر�ق،  على  �الإ�رش�ئيليون  �الأعم�ل  رج�ل  وتدفق 

مدير  وك�صف  مفتوحة.  �لعر�ق  �إىل  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتثمرين  طريق  �أن  �الأمريكي  �مل�ل 

موؤمتر  يف  �مل�ص�ركني  �أم�م  �لزر�عي،  �لري  عت�د  الإنت�ج  �الإ�رش�ئيلية  نيت�فيم  �رشكة  ع�م 

�إ�رش�ئيلي عقد يف تل �أبيب، �أن ممثل �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية ز�ر يف �الأ�صبوع �الأول من �صهر 

�لزر�عة  وز�رة  يف  عر�قيني  موظفني  مع  و�لتقى  بغد�د،   2003 دي�صمب  �الأول/  ك�نون 

�لعر�قية  �ملر�فق  �الإ�رش�ئيلية يف ترميم  �ل�رشكة  �إمك�ن�ت م�ص�همة  �لعر�قية وبحث معهم 

.
58

�لتي ت�رشرت خالل �حلرب

�إىل  �إ�رش�ئيلية ت�صللت  �أكرث من �صبعني �رشكة  �أن  �لعبية  ون�رشت �صحيفة مع�ريف 

�لعر�ق منذ �للحظ�ت �الأوىل لالحتالل �الأمريكي. وك�ن رئي�ص هيئة �الأرك�ن �الإ�رش�ئيلي 

Amnon Shahak، على ر�أ�ص جمموعة من  �أمنون �ص�ح�ك  �ل�ص�بق �جلرن�ل �الحتي�طي 

�لذي ح�ولت  �لتعتيم  �لرغم من  �لعر�ق، على  �لعمل يف  �لتي بد�أت  �ل�رشك�ت �الإ�رش�ئيلية 

تلك �ل�رشك�ت �لقي�م به. ومن تلك �ل�رشك�ت، �رشكة د�ن �لتي ت�صدر ح�فالت، و�رشكة 

ربينتك�ص �لتي ت�صدر �ملع�طف �لو�قية من �لر�ص��ص، و�رشكة �رشيونيت حو�صيم �لتي 

تعمل يف جم�ل �الأبو�ب �ملتينة، و�رشكة ت�مي - 4 الأجهزة تنقية �ملي�ه، و�رشكة ترليدور 

للوقود،  �صونول  و�رشكة  لالإلكرتوني�ت،  �صك�ل  و�رشكة  �ل�ص�ئكة،  لالأ�صالك  �ملنتجة 

 .
59

و�رشكة غ�يه كوم للهو�تف وغريه�

م�  ح�صب  ب�لنفط،  �لغني  �لعر�ق  �صم�ل  يف  �الأر��صي  ب�رش�ء  �الإ�رش�ئيليون  ق�م  كم� 

�أ�صك�م �لرتكية. و�أكدت �ل�صحيفة  ذكرته �صحيفة يديعوت �أحرونوت نقالً عن �صحيفة 

�متالك  �إ�رش�ئيلية  ل�رشك�ت  تتيح  تر�خي�ص  �أ�صدرت  �لعر�ق  يف  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن 

.
60

�الأر��صي �لعر�قية، ال�صتغالله� يف �لتنقيب عن �لنفط يف �صم�ل �لعر�ق
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 Tip Line وجرى �حلديث يف “�إ�رش�ئيل” عن �إع�دة �لعمل يف �أنبوب �لنفط �لتيب الين

من كركوك �لعر�قية عب �الأر��صي �الأردنية �إىل مين�ء حيف� كم� ك�ن �لو�صع عليه خالل 

�النتد�ب �لبيط�ين على فل�صطني مع �رشكة نفط �آي بي �صي IPC �لبيط�نية. وت�رشبت 

 Rafi ب�ر�ك  ر�يف  من  طلب  �الأمريكية  �لدف�ع  وز�رة  يف  �مل�صوؤولني  �أحد  �أن  عن  معلوم�ت 

�لنفط  ب�أنبوب  �ملتعلقة  �مل�ص�ئل  در�ص  و��صنطن،  يف  “�إ�رش�ئيل”  ممثلية  مندوب   ،Barak

 Yousuf ب�رت�صكي  يو�صف  �الإ�رش�ئيلي  و�لط�قة  �لتحتية  �لبنية  وزير  �أن  كم�  �لعر�قي. 

ب�أن  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير  و�عرتف  �الأمريك�ن.  �مل�صوؤولني  مع  �ملو�صوع  بحث   Bartski

�لب�هظة  �لكلفة  �الإ�رش�ئيلية مب�لغ كبرية من  �الأنبوب �صوف يوفر على �خلزينة  ت�صغيل 

لنقل �حتي�ج�ت “�إ�رش�ئيل” من �لنفط من رو�صي�. وق�ل �إنه “يريد من �لوالي�ت �ملتحدة 

بعد ب�صط �صيطرته� على �لعر�ق، فح�ص �إمك�نية ت�صغيل خط �أن�بيب �لنفط من �ملو�صل 

�إىل حيف� ومد �إ�رش�ئيل ب�لنفط �لعر�قي”. وك�ن �لعر�ق قد �أوقف تدفق �لنفط من �الأنبوب 

يف 1948/4/17، �أي قبل �أي�م من �إعالن قي�م “�إ�رش�ئيل”. وعلى �لرغم من �إعالن �الأردن 

 .
61

رف�صه مرور �خلط عب �أر��صيه، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” م��صية يف در��صة �ملو�صوع

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   ،Binyamin Netanyahu نتني�هو  بني�مني  وك�ن 

�رشح  من  �أول  �ص�رون،  حكومة  من   2005 �صيف  يف  �مل�صتقيل  �مل�لية  ووزير  �ل�ص�بق 

من  جمموعة  �أبلغ  حيث  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �لعر�ق  من  نفطي  �أن�بيب  خط  فتح  وتوقع 

�لعر�قي  �لنفط  يتدفق  �أن  قبل  �الأمد  يطول  “لن  بقوله:  ذلك  �لبيط�نيني  �مل�صتثمرين 

ب�أن  رويرتز  وك�لة  نتني�هو  �أبلغ  كم�  لذلك.  موعد  حتديد  دون  من  ولكن  حيف�”،  على 

�الأن�بيب  خط  فتح  �إع�دة  �إمك�نية  بحث  من  �الأولية  �ملر�حل  “يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

�لذي ك�ن يف عهد �النتد�ب �لبيط�ين ي�صخ �لنفط من �ملو�صل �إىل حيف� مرور�ً ب�الأردن، 

.
و�أن هذ� لي�ص حلم�ً”62

�أحد  �لقدمي  �الإ�رش�ئيلي  الين  �لتيب  �أن�بيب  خط  ت�صغيل  �إع�دة  م�رشوع  ويعتب 

�مل�رشوع�ت �ملهمة �لتي حت�ول “�إ�رش�ئيل” تنفيذه� يف �ملنطقة يف �لفرتة �الأخرية، كم�رشوع 

قن�ة �لبحر �مليت �أو قن�ة �لنقب. �إال �أن �لتطور�ت �ملحيطة بهذ� �مل�رشوع )�لذي يهدف �إىل 

نقل برتول غرب �صيبريي� ب�الأ�ص��ص عب خط ع�صقالن - �إيالت �إىل �رشق �آ�صي�(، ت�صري �إىل 

�أنه قد يتم ت�صغيله فى وقت قريب، على �لرغم من تطور�ت ق�صية خودوركوف�صكي يف 

رو�صي�، وهو م� �صتكون له �آث�ر �صلبية على قن�ة �ل�صوي�ص وخليج �لعقبة.
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�لدر��ص�ت  ملركز  فرع�ً  “�إ�رش�ئيل”  �فتت�ح  �ملوؤكد  من  ب�ت  فقد  �أخرى،  جهة  ومن 

�لعربية  �ل�صح�فة  لدر��ص�ت  �الإ�رش�ئيلية  �ملوؤ�ص�صة  يدعى  بغد�د  يف  �أو�صطية  �ل�رشق 

)ميمري( The Middle East Media Research Institute-MEMRI ويديره �جلرن�ل 

�ملعروف  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صت�رشق   ،Igal Carmon ك�رمون  يغ�ل  �ملتق�عد  �الإ�رش�ئيلي 

من�صب  �لتق�عد  على  �إح�لته  بعد  �صغل  قد  ك�رمون  وك�ن  �ملتطرفة.  �ليمينية  مبو�قفه 

م�صت�ص�ر رئي�ص �لوزر�ء ل�صوؤون �الإره�ب. وق�لت م�ص�در �ملركز يف �لع��صمة �لعر�قية، 

يهتم  و�إنه  �الأمريكي،  �الحتالل  قو�ت  مو�فقة  على  ح�صل  �أن  بعد  عمله  ب��رش  �ملركز  �إن 

�ملوؤ�ص�ص�ت  بتزويد  �ملركز  ويقوم  �حلكم.  نظ�م  تغيري  بعد  �لعر�ق  يف  �الأحد�ث  بتغطية 

يف  �ملركز  ومقر  و�لعربية.  �لعر�قية  �ل�صحف  عن  ب�لرتجم�ت  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية 

ج�نب �إىل  �لغربية،  و�لقد�ص  وبرلني  لندن  يف  فروع  وله  و��صنطن،  �الأمريكية   �لع��صمة 

 .
63

فرعه �جلديد يف بغد�د

�ال�صتخب�ر�ت  يف  �ص�بق  �ص�بط  وهو  �حلالق،  ري��ص  حممد  �لعر�قي  �لعميد  و�أكد 

�لع�صكرية �لعر�قية، �أن �لعر�ق “�أ�صبح ق�عدة �نطالق مركزية جله�ز �ملو�ص�د يف �مل�صتقبل 

و�صورية  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  هي  �ملنطقة  يف  كبى  دول  ثالث  ب�جت�ه  �لقريب، 

ب�لقرب من مط�ر  �الأمريكية  �ملخ�بر�ت  لدى  �لذي ك�ن معتقالً  و�أ�ص�ر �حلالق  و�إير�ن”. 

بغد�د �لدويل، �إىل �أن “بع�ص �لتحقيق�ت �لتي �أجريت معه ك�نت من طرف �إ�رش�ئيليني، الأن 

 .
طبيعة �الأ�صئلة �ملطروحة ت�صري بو�صوح �إىل ذلك”64

و�أعرب ب�حثون عر�قيون عن �عتق�دهم “�أن �لعالقة بني �ملو�ص�د و�ملخ�بر�ت �ملركزية 

يف �لعر�ق ذ�ت �صقني، �الأول: عالقة فيه� حت�لف وتب�دل معلوم�ت مكثف وتنفيذ عملي�ت 

 .
م�صرتكة. �لث�ين: عالقة تن�ف�ص �إىل حد �أن طرف� يخفي معلوم�ت عن �لطرف �الآخر”65

كم� �أعلن �ل�صيخ �صدر �لدين �خلف�جي من �ملجل�ص �الأعلى للثورة �الإ�صالمية يف �لعر�ق 

“�أن عن��رش من �ال�صتخب�ر�ت �الإ�رش�ئيلية - �ملو�ص�د - تقوم ب�الإ�رش�ف على �لتلفزيون 
�أخذ  بغد�د  يف  �جلمهوري  �لق�رش  و�أن  �الأمريكية،  �لقو�ت  عليه  ت�رشف  �لذي  �لعر�قي 

.
يتحول �إىل �أكب ق�عدة ��صتخب�ر�تية �أمريكية �إ�رش�ئيلية يف �ملنطقة”66

وال �صك �أن �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية يف �لعر�ق تهدف �إىل تغيري �خلريطة �ل�صي��صية 

لهذ� �لبلد �لعربي وتفتيته ب�لتع�ون مع �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية يف �ملنطقة. وال يكن 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجي�ت  بقية  عن  �لعر�ق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجية  ف�صل 
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من�طق خمتلفة �أخرى يف �لوطن �لعربي، وعن �ال�صرت�تيجية �الأمريكية يف �لعر�ق �له�دفة 

�ل�ص�بق  �لرئي�ص   ،Lesslie H. Gelb غلب  ليزيل  �أكد  كم�  وجتزئته.  �لعر�ق  �إ�صع�ف  �إىل 

ملجل�ص �لعالق�ت �خل�رجية يف �لكونغر�ص �الأمريكي، يف مق�لة له ن�رشه� يف نيويورك ت�يز 

بعنو�ن “�حلل �لق�ئم على ثالث دول” حتدث فيه �رش�حة عن م�صتقبل �لعر�ق من خالل 

�إق�مة ثالث دويالت، �الأكر�د يف �ل�صم�ل، و�ل�صنة يف �لو�صط، و�ل�صيعة يف �جلنوب، وُتر�صم 

دعم  هو  ذلك  من  �لهدف  �إن  وق�ل  ومذهبي.  �إثني  �أ�ص��ص  على  �لثالث  �لدويالت  حدود 

�الأكر�د و�ل�صيعة و�إ�صع�ف �ل�صنة، و�إن “على �أمريك� �أن متنح معظم �الأمو�ل �إىل �لطرفني 

�لفو�صى  �إىل  توؤدي  �صوف  �لعر�ق  جتزئة  ب�أن  غلب،  ويعرتف  و�ل�صيعي”.  �لكردي 

و�خلطورة، ولكنه يط�لب حكومته ب�إجر�ء تعديالت يف �إق�مة �ملو�طنني �لعر�قيني، و�أن يتم 

توزيعهم ونقلهم من مك�ن �إىل �آخر، ح�صب توزيعهم �الإثني و�ملذهبي، حتى لو تطلب ذلك 

 .
67

��صتعم�ل �لقوة من �أجل فر�ص �لتق�صيم و�لتجزئة يف �لعر�ق

و�صع  مت  �إ�رش�ئيلية   - �أمريكية  خطة  وجود  عن  ن�رش  م�  مع  يلتقي  �ملخطط  وهذ� 

تف��صيله� وت�رشبت �إىل �الحت�د �الأوروبي، تهدف �إىل تغيري �خل�رطة �ل�صي��صية و�حلدودية 

يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط و�إز�لة دولة �لعر�ق من �لكي�ن �لعربي. وورد يف �ملخطط �الإتي�ن 

�ل�صنة و�ل�صيعة و�الأكر�د، م� يتطلب  �أهلية بني  �إىل حدوث حرب  بقي�دة عر�قية �صتوؤدي 

�حتم�الت  عدة  �عتب�ره  يف  و��صع�ً  �لعر�ق  بتجزئة  �الإ�رش�ئيلي   - �الأمريكي  �حلل  فر�ص 

منه�: �إمك�نية ��صتقالل �الأكر�د يف دولة لهم، على �لرغم مم� ت�صببه من تخوف�ت حلليفته� 

تركي�، و�إق�مة دولة �صيعية يف �جلنوب وم� ي�صبب ذلك من ح�ص��صية لبع�ص دول �خلليج 

�لعربي. ويلتقي هذ� �ل�صين�ريو مع �ل�صين�ريو �الإ�رش�ئيلي يف تفتيت �لدول �لعربية �لذي 

�ملتحدة  �لوالي�ت  جن�ح  �أن  �صك  وال   .
68

قبل من  �لتفتيتي  خمططه  يف  �إينون  عنه  حتدث 

�أن�ص�ر  ويلعب  �أخرى.  عربية  دول  تق�صيم  �إىل  �صيوؤدي  �لعر�ق  تق�صيم  يف  و“�إ�رش�ئيل” 

ويوؤيد  �لعربي.  و�لوطن  �لعر�ق  تق�صيم  يف  مهم�ً  دور�ً  �ملتحدة  �لوالي�ت  يف  “�إ�رش�ئيل” 
م�صوؤولون يف وز�رة �لدف�ع �الأمريكية ودو�ئر �أخرى و�أع�ص�ء يف �لكونغر�ص من �حلزبني 

بينه�  ومن  مهمة  موؤ�ص�ص�ت  يف  تعمل  موؤثرة  وفكرية  و�إعالمية  �صي��صية  و�صخ�صي�ت 

�ملوؤرخ برن�رد لوي�ص. ويوؤيد هذ� �لتي�ر حتويل �لعر�ق �إىل فيدر�لية يف مرحلة �أوىل متهيد�ً 

لتق�صيمه وتفكيكه. ويركز يف حملته على �أن حتقيق ذلك لن يكون �أمر�ً ��صتثن�ئي�ً و�ص�ذ�ً يف 

ت�ريخ �الأمم، �إذ �إن �لت�ريخ �صهد �نهي�ر دول عدة وتفككه� ك�ن �آخره� �الحت�د �ل�صوفي�تي 

وكذلك يوغو�صالفي�. ويدعو هذ� �لتي�ر �لتق�صيمي �إد�رة بو�ص �إىل �لتخلي تدريج�ً عن دعم 
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وحدة �لعر�ق و�لعمل على �إيج�د �لظروف �ملالئمة د�خلي�ً وخ�رجي�ً لتق�صيم �لبلد �إىل ثالثة 

كي�ن�ت: �لكي�ن �ل�صيعي يف �جلنوب و�لكي�ن �ل�صني يف بغد�د و�لو�صط، و�لكي�ن �لكردي يف 

 .
69

�ل�صم�ل �لذي �صي�صم �أي�ص�ً �الآ�صوريني و�لكلد�ن و�لرتكم�ن

�الحتالل  من  �لرئي�صي  �مل�صتفيد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  يوؤكد  ح�لي�ً،  �لعر�ق  يف  يحدث  وم� 

�الأمريكي لهذ� �لبلد �لعربي، ب�صبب �نهي�ر �جلبهة �ل�رشقية، بعد تدمري �لقوة �لع�صكرية 

�ل�رشقية  �جلبهة  ب�نهي�ر  �صيف  زيف  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �ملحلل  ويعرتف  �لعر�قية. 

و�الإتالف �حلربي �لعربي بعد �حتالل �لعر�ق، ويقول: “ال يوجد �ليوم حت�لف حربي �صد 

�إ�رش�ئيل، وال يوجد �ليوم �أي فر�صة الإق�مة جبهة �رشقية �صده�. كم� يكن �ال�صتنت�ج ب�أن 

�لوجود �جلمعي �لعربي قد �صعف، ب�لت�يل ال غرو يف �أن �لتقدير �ال�صتخب�ري �الإ�رش�ئيلي 

 .
�ملتجدد تو�صل �إىل �ال�صتنت�ج ب�أن جم�ل �ملن�ورة الإ�رش�ئيل قد �ت�صع”70

�إليه �ل�صحفي �لعربي �ملعروف حممد ح�صنني هيكل، يف حديثه على  وهو م� تو�صل 

“�إ�رش�ئيل” به�،  �أبدى تخوفه على م�رش، ب�صبب �نفر�د  قن�ة �جلزيرة �لف�ص�ئية، عندم� 

.
71

ونقل معظم قو�ته� للجبهة �مل�رشية

تفكيك  يف  �صي�ص�عد  �أنه  للعر�ق  �الأمريكي  �الحتالل  وجدت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ج�نب  �إىل 

 Arwi Saghi �ص�غي  �أروي  �الحتي�ط  �جلرن�ل  به  �عرتف  م�  ح�صب  �لعربي،  �لوطن 

رئي�ص �صعبة �ال�صتخب�ر�ت �الإ�رش�ئيلية �ل�ص�بق، �لذي ق�ل: “مل يعد هن�ك قومية عربية 

“�أن �لغزو �الأمريكي للعر�ق و�إ�صق�ط �صد�م ح�صني،  �أ�ص��ص  �إ�رش�ئيل” على  يف مو�جهة 

ن�صف خر�ف�ت كثرية مثل وحدة �ملوقف �لعربي، و�أثبت �نق�ص�م �لعرب”. و�أكد مو�صي 

يعلون رئي�ص �أرك�ن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية، وجهة 

�لنظر �الإ�رش�ئيلية تلك بقوله: “نحن مل نعد نتحدث عن ع�مل عربي، وال عن وحدة عربية، 

 .
و�إمن� يدور �حلديث عن م�ص�لح فئوية خ��صة”72

�الأمريكية يف  للقو�ت  �لعر�قية  �ملق�ومة  �أن يوؤدي ت�ص�عد  “�إ�رش�ئيل” من  وتخ�صى 

للمخطط�ت  كبرية  �رشبة  ي�صكل  م�  �الن�صح�ب،  على  �لقو�ت  تلك  �إجب�ر  �إىل  �لعر�ق، 

�أ�ص�ب  �لذي  �لقلق  �ملج�ل،  هذ�  يف  �صيف  زئيف  و�أكد  �لعر�ق.  جتزئة  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�لعر�ق  يف  �الأمريكية  �لقو�ت  هزية  �حتم�ل  من  �الإ�رش�ئيليني  �لع�صكريني  �مل�صوؤولني 

�الأو�صط  �ل�رشق  مب�صتقبل  �الإ�رش�ئيليني  �ملن�صغلني  كل  ي�صود  “�لقلق  و�ن�صح�به� 

وعلى  �إ�رش�ئيل  على  كذلك  �صتوؤثر  �لعر�ق  يف  �ملعركة  نت�ئج  �أن  على  يجمعون  �لذين 
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من  �لعديد  ي�صود  �لفرح  و�أن  �ملنطقة.  يف  �لدول  كل  به  �صت�صعر  �لذي  �الأمن  م�صتوى 

�مل�أزق  جر�ء  ح�صني  �صد�م  �مل��صي  يف  ع�ر�صو�  �لذين  ذلك  يف  مبن  �لعربية  �لدول 

.
�الأمريكي”73

�إقليم  الإق�مة  �لعر�قية،  �لقي�د�ت  بع�ص  من  خرجت  �لتي  �ل�رشيحة  �لدعو�ت  وت�أتي 

�لت�أكيد على  �لعر�ق، مبث�بة  �إقليم كردي يف �صم�ل  �إىل ج�نب  �لعر�ق،  لل�صيعة يف  فيدر�يل 

خ��صة  �لعر�ق.  يف  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لوالي�ت  له�  تخطط  �لتي  �لتجزئة  م�ص�ريع 

�لعر�قي،  �ل�صعب  من  كبرية  فئة  قبل  من  ورف�صه  �لعر�قي،  �لد�صتور  من�ق�صة  �أعقب  م� 

ب�صبب ��صتبع�ده �لط�بع �لعربي للعر�ق، وعلى �عتب�ر �أن �لكونفيدر�لية هي �لتي �صتطبق 

�الحتالل  من  �صنو�ت  عّدة  مرور  بعد  �لعر�ق  يف  يحدث  وم�  فيه.  �ل�صي��صي  �لنظ�م  على 

�الأمريكي من مو�جه�ت بني �لطو�ئف �ملختلفة يف �لعر�ق، يوؤكد على وجود جه�ت �أجنبية 

له� م�صلحة يف حدوث تلك �ملو�جه�ت، و�أن “�إ�رش�ئيل” تقف ور�ءه�. وج�ء تقرير جلنة 

ح�ولت  م�  يثبت  لكي  و�لعر�ق،  �لفل�صطينية  �لق�صية  بني  ربط  �لذي  ه�ميلتون   - بيكر 

�لعن��رش  ك�أحد  “�إ�رش�ئيل”  دخول  وهو  قبل،  من  �إنك�ره  �الأمريكية  �ملتحدة  �لوالي�ت 

�لف�علة و�ملوؤثرة يف �لعر�ق. 

ثانياً: �سورية: 

فنت  خلق  طريق  عن  �صورية،  ب�إ�صع�ف  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صهيونية  �حلركة  �هتمت 

خمطط�ته�  �صمن  �صغرية  دويالت  �إىل  لتفتيته�  متهيد�ً  فيه�،  ومذهبية  وعرقية  ط�ئفية 

�صورية،  يف  حملية  �رش�ع�ت  بخلق  �الإ�رش�ئيلي  �الهتم�م  وك�ن  �لعربي.  �لوطن  لتفتيت 

و�ملر�هنة عليه� الإ�صع�فه� ومنعه� من مق�ومة �لوجود �الإ�رش�ئيلي على حدوده�، �صمة 

رئي�صية يف �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية يف �لتع�مل مع �صورية. وتز�يد �الهتم�م �الإ�رش�ئيلي 

ب�لت�آمر على �صورية، بعد �لوحدة �لتي متت بينه� وبني م�رش ع�م 1958، حتى ال تتكرر 

تلك �لوحدة. وو�صعت در��ص�ت عديدة تتن�ول �لو�ص�ئل �لتي على “�إ�رش�ئيل” �لقي�م به� 

نق�ط  ��صتغالل  “�إ�رش�ئيل”  على  �أن  �لدر��ص�ت  تلك  ووجدت  �صورية،  �إ�صع�ف  �أجل  من 

�ل�صعف -ح�صب �العتق�د �الإ�رش�ئيلي- يف �صورية، �ملوجودة يف هذ� �لبلد �لعربي، وذلك 

و�صعته�  �لتي  �حلديثة  �لدر��ص�ت  تلك  ومن  فيه�.  �الأقلي�ت  وجود  ��صتغالل  طريق  عن 

مر�كز �لدر��ص�ت �الإ�رش�ئيلية، در��صة و�صعه� �لب�حث �الإ�رش�ئيلي د. يعقوب �صم�صوين 

�الأقلي�ت  �أو�ص�ع  �لدر��صة  وحللت   .1994/2/28 يف  د�ي�ن  مركز  عقده�  �لتي  �لندوة  يف 

�لط�ئفية و�لعرقية يف �صورية، وق�ل: 
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�إن �ل�رش�ع�ت �لط�ئفية يف �صورية جممدة ومرهونة ببق�ء �حلكم �حل�يل فيه�، 

ولكن هذه �ل�رش�ع�ت �صوف تتفجر ب�صكل دموي وعنيف حيث يهدف �ل�رش�ع 

�إىل م�صك زم�م �حلكم م�صتقبالً، الأن �ل�رش�ع �ملتوقع يف �صورية الحق�ً لن يكون 

�رش�ع�ً بني رموز و�صخ�صي�ت على �ل�صلطة، بل �صيكون مظهره ط�ئفي�ً ال �صيم� 

�ل�صنية  لالأغلبية  ت�صمح  لن  �الأمور  زم�م  على  �لق�ب�صة  �لعلويني  جمموعة  �أن 

ب�لعودة �إىل �ل�صيطرة على مق�ليد �ل�صلطة يف �صورية، و�صين�صم �إىل هذ� �ل�رش�ع 

و�القت�ص�دي  �ل�صي��صي  �ال�صتقر�ر  تن�صف  عنيفة  حرب  ب�صكل  �صيكون  �لذي 

من�طق  يف  يعي�صون  �لذين  و�الأكر�د  �ل�صويد�ء  يف  �لدروز  �لق�دمة،  �لفرتة  خالل 

مت�خمة لرتكي� و�لعر�ق و�لذين قد يعلنون عن �ن�صم�مهم �إىل �لكي�ن �لكردي يف 

.
74

�صم�ل �لعر�ق

�ل�صوؤون  يف  �ملتخ�ص�ص   ،Istimar Rabinovitch ر�بينوفت�ص  ��صتيم�ر  د.  قدم  كم� 

�ل�صورية، در��صة عن �لرتكيبة �لديوغر�فية يف �صورية، و�دعى �أن ق�صية �الأقلي�ت فيه� 

و�لعر�ق  لبن�ن  من  كل  يف  قبل  من  �نفجرت  مثلم�  حلظة  �أي  يف  تنفجر  قد  موقوتة  “قنبلة 
و�إمك�نية  وفل�صطني،  ولبن�ن  �صورية  يف  �لدروز  مو�صوع  على  وركز  ويوغو�صالفي�”. 

�ل�صوريني  �لدروز  مع  لالت�ص�ل  “�إ�رش�ئيل”  يف  يقيمون  �لذين  �لدروز  من  �ال�صتف�دة 

للت�أثري عليهم ودعوتهم الإق�مة ك�نتون درزي ي�صم �لدروز يف �صورية ولبن�ن )ن�صبتهم يف 

�إىل �لعالقة بني �حلركة �ل�صهيونية و�لدروز يف  �لب�حث �الإ�رش�ئيلي  3%(. وي�صري  �صورية 

�الأربعيني�ت، و�إىل �أن �ملخ�بر�ت �الإ�رش�ئيلية �صعت �إىل �إق�مة دويلة درزية متتد حدوده� من 

حم�فظة �ل�صويد�ء يف جبل �لعرب يف �صورية حتى منطقة خلدة جنوب بريوت. كم� �أن هن�ك 

خمطط ت�صجيع �إق�مة دولة علوية يف �صورية. و�عرتف ر�بينوفت�ص بوجود عدة “جمعي�ت 

يهودية �صهيونية ك�نت ن�صطة يف من�طق �لعلويني قبل �ال�صتقالل، منه� حركة ف�بي وحركة 

 .
ح�لوت ه�ت�صوفيتم، و��صتمرت �لعالقة حتى قي�م �لدولة و��صتقالل �صورية”75

مو�جهة  من   ،2004 م�ر�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  �صورية  يف  �لق�م�صلي  مدينة  يف  حدث  وم� 

“�إ�رش�ئيل”؛  بني بع�ص �الأكر�د وقو�ت �الأمن �ل�صورية م� هو �إال دليل على م� تخطط له 

�أي �ال�صتف�دة من �نهي�ر �لنظ�م و�الأمن يف �لعر�ق، وزي�دة نفوذ �لتي�ر �لكردي �لعر�قي 

�ملط�لب ب�النف�ص�ل عن �لعر�ق، وحتريك �الأكر�د يف �صورية لكي يقومو� مب� ق�م به �أكر�د 

�لعر�ق، و��صتغالل �لظروف �ملحيطة ب�غتي�ل رئي�ص وزر�ء لبن�ن �ل�ص�بق رفيق �حلريري، 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �لوطنية، خدمة  و�إ�صع�فه� متهيد�ً ل�رشب وحدته�  لل�صغط على �صورية، 

و��صرت�تيجيته� يف �ملنطقة.
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ثالثاً: لبنان: 

وجدت �حلركة �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل” يف لبن�ن �حللقة �الأكرث �صعف�ً يف �لدول �لعربية 

�لتي من �ملمكن تنفيذ خمطط�ته� فيه�. كم� �أن لبن�ن من وجهة �لنظر �ل�صهيونية، هو خط�أ 

جغر�يف وت�ريخي، ح�صب م� ذكر مو�صي �أرينز �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�ص�بق يف و��صنطن، 

�لذي �دعى �أن “�لكي�ن �مل�صيحي/ �لدرزي كي�ن مركب يحمل يف ذ�ته عطبه �لتكويني منذ 

حلظة ت�أ�صي�صه �أو �إعالنه دولة لبن�ن �لكبري”. ويف �جتم�ع عقد يف 1954/2/27، �صم بن 

Moshe Sharett، ووزير �لدف�ع �الإ�رش�ئيلي يف ذلك �لوقت،  غوريون ومو�صيه �ص�ريت 

والفون Lavon ورئي�ص �الأرك�ن مو�صي د�ي�ن، عر�ص �قرت�ح يق�صي ب�فتع�ل ��صطر�ب�ت 

و�إحد�ث فو�صى يف لبن�ن، متهيد�ً الإق�مة دولة م�رونية فيه. وق�ل بن غوريون �إن �لوقت 

من��صب “لدفع �ملو�رنة �إىل �ملط�لبة ب�إق�مة دولة م�صيحية”. ويقول �ص�ريت يف مذكر�ته �إن 

بن غوريون “عدد �ملبر�ت �لت�ريخية �مل�صجعة على �إق�مة كي�ن لبن�ين م�صيحي”، وك�ن 

“ب�إنف�ق م�ئة �ألف �أو حتى مليون  �حل�صور كم� يقول �ص�ريت متحم�صني لذلك وط�لبو� 

دوالر، �إذ �إن �مل�رشوع �لذي ر�صمن�ه �صوف يوؤدي عند جن�حه �إىل �إحد�ث تغيري �أ�ص��صي 

وح��صم يف �ل�رشق �الأو�صط و�صتبد�أ مرحلة جديدة”. وج�ء يف ر�ص�لة وجهه� بن غوريون 

ملو�صيه �ص�ريت يف 1954/2/27 )يوم عقد �الجتم�ع( ون�رشته� �صحيفة د�ف�ر �الإ�رش�ئيلية 

يف 1971/10/29، �أنه: 

�إذ ي�صكل  �لعربية...  �الأ�صعف يف �جل�معة  لبن�ن هو �حللقة  �أن  �لو��صح  من 

وثق�فته�  تر�ثه�  له�  �الأغلبية  وهذه  �للبن�ين،  �لت�ريخ  عب  �الأغلبية  �مل�صيحيون 

�ملختلفة عن تر�ث وثق�فة �لدول �لعربية �الأخرى �الأع�ص�ء يف �جل�معة �لعربية... 

يبدو  �الأمر  هذ�  مثل  ك�ن  طبيعي�ً،  �أمر�ً  م�صيحية  دولة  خلق  م�ص�ألة  تبدو  وهكذ� 

�صبه م�صتحيل يف �لظروف �لع�دية. �أم� يف ح�ل �نت�ص�ر �لفو�صى و�ال�صطر�ب�ت 

�أو �حلرب �الأهلية، ف�إن �الأمر ي�صبح خمتلف�ً ومن دون  �أعر��ص �لثورة  وظهور 

يل  يبدو  �لوجود.  حيّز  �إىل  �لدولة  تلك  �إخر�ج  يكن  ال  �لقوي  ودعمن�  مب�درتن� 

ل�صي��صتن�  �لرئي�صية  �لهموم  �أحد  �الأقل  على  �أو  �الأ�ص��صي  و�جبن�  هو  هذ�  �أن 

�خل�رجية. فلرنكز جهدن� جميع�ً على هذه �لق�صية، فقد الحت يف �الأفق فر�صتن� 

م�  �إىل  �لو�صول  �صبيل  ويف  �صدى.  �إ�ص�عته�  �لت�ريخ  لن�  يغفر  ولن  �لت�ريخية 

نبتغيه، علين� فر�ص قيود على �حلدود �للبن�نية وتنظيمه�، وي�صتح�صن �ختي�ر 

 .
76

بع�ص �للبن�نيني يف �لد�خل و�خل�رج وجتنيدهم من �أجل خلق �لدولة �مل�رونية
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1954/5/16، ح�رشه بن غوريون و�ص�ريت ود�ي�ن وكب�ر  �آخر عقد  �جتم�ع  ويف 

�ال�صتف�دة  غوريون  بن  �قرتح  �الإ�رش�ئيلية،  و�خل�رجية  �لدف�ع  وز�رة  م�صوؤويل 

لتحريك  �صورية،  يف  �لد�خلية  �الأو�ص�ع  وتف�قم  و�صورية،  �لعر�ق  بني  �لتوتر  من 

مذكر�ت  يف  ج�ء  كم�  يريد  �الأخري  وك�ن  ذلك،  على  د�ي�ن  وو�فق  لبن�ن.  يف  �الأو�ص�ع 

يف  “�إ�رش�ئيل”  توؤيده  بدور  للقي�م  ر�ئد  وبرتبة  لبن�ين  �ص�بط  على  �لعثور  �ص�ريت، 

على  الأر��ٍص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �حتالل  �قرتح  د�ي�ن  �أن  �ملذكر�ت  يف  وج�ء  لبن�ن. 

 .
�إ�رش�ئيل”77 مع  وثيقة  عالق�ت  يقيم  م�صيحي  “كي�ن  وخلق  لبن�ن،  مع  �حلدود 

دولة  الإق�مة  متحم�ص�ً  ك�ن  غوريون  بن  �أن  مذكر�ته  يف  �ص�ريت،  مو�صيه  و�عرتف 

ت�بع�ً  يكون  م�روين  نظ�م  والإق�مة  �ملنطقة  يف  �ال�صتقر�ر  لزعزعة  لبن�ن  يف  م�صيحية 

�ل�رشق  يف  �الأور�ق  خلط  يريد  ك�ن  “�إ�رش�ئيل”  وزر�ء  رئي�ص  و�أن  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�الأو�صط الإق�مة نظ�م جديد فيه. 

وك�نت ��صرت�تيجية بن غوريون لتفتيت لبن�ن �صنة 1954، تن�ص على:

1. �أن لبن�ن هو �أ�صعف حلقة يف �لدول �لعربية.

عن  تختلف  وح�ص�رة  تق�ليد  ولهم  �لت�ريخي،  لبن�ن  يف  �أغلبية  هم  �مل�صيحيني  �أن   .2

تق�ليد بقية �لدول �لعربية.

3. �أن فرن�ص� �أخط�أت عندم� جعلت للبن�ن حدود�ً د�ئمة.

4. �أن �إن�ص�ء دولة م�صيحية يف لبن�ن هو �أمر طبيعي له جذور ت�ريخية.

5. �أنه من دون مب�درة “�إ�رش�ئيل” وم�ص�عدته� �لفع�لة لن يتم �إن�ص�ء دولة م�صيحية 

يف لبن�ن.

 .
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6. �أن �الأمر ال يتحقق من دون �جتز�ء حدود لبن�ن

ت�أخذ  �الأمور  “الأن  “�إ�رش�ئيل”  بجو�ر  ط�ئفية  دولة  �إق�مة  يريد  غوريون  بن  وك�ن 

ط�بع�ً �آخر يف ح�الت �لفو�صى و�لثورة و�حلرب �الأهلية حتى يتحول �ل�صعيف �إىل بطل 

 .
رمب� ح�ن �لوقت �الآن الإق�مة دولة م�صيحية يف جو�رن�”79

1954/3/18 يف  �أبدى حتفظ�ً يف ر�ص�لة بعثه� لنب غوريون يف  �أن مو�صي �ص�ريت  �إال 

تنفيذ خطته يف لبن�ن، ففي �لوقت �لذي عهد لق�صم �الأبح�ث يف وز�رته )�خل�رجية( بو�صع 

ب�أنه ال ف�ئدة من حم�ولة  لبن�ن جمهورية م�صيحية، �عرتف  �أن ي�صبح  �أجل  در��صة من 

�إث�رة �لو�صع يف لبن�ن من �خل�رج �إذ� مل يكن له� وجود يف �لد�خل. و�أكد �ص�ريت يف ر�ص�لته 
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�أنه ال يوجد يف لبن�ن -يف ذلك �لوقت- حركة تنوي حتويل لبن�ن �إىل دولة م�صيحية، تكون 

�ل�صلطة فيه� ب�أيدي �ملو�رنة. كم� �أن �إق�مة دولة م�صيحية �صوف يوؤدي �إىل ذه�ب �مل�صلمني 

 .
80

يف لبن�ن �إىل �صورية، و�صم م� بقي منه ل�صورية

يف  ل�ص�ريت  ر�ص�لة  لبن�ن،  �صوؤون  عن  �ل�صهيوين  �مل�صوؤول  �ص��صون،  و�أر�صل 

1954/3/28، �أبدى فيه� مع�ر�صته لوجهة نظر �الأخري �ملتحفظة عن لبن�ن. وق�ل فيه�: 

�إنن� جن�نب �حلقيقة �إذ� حددن� ب�صكل ق�طع �أن جميع �ملو�رنة مبن فيهم �أه�يل 

بكركي، �صلمو� ب�لو�صع �لق�ئم من �صميم قلوبهم. فلو ك�ن �الأمر كذلك، فلم�ذ� 

ال نز�ل نرى مع�ر�صة م�رونية �صديدة لكل م�رشوع عر�قي �أو �صوري ال يتحدث 

عن �لوحدة �لعربية �أو �حت�د فيدر�يل عربي وح�صب، بل عن �صيء �أكرث تو��صع�ً، 

عن جمرد مزيد من �لتق�رب بني �لبالد �لعربية؟.

و�أ�ص�ف �ص��صون حم�والً �لدف�ع عن وجهة نظر بن غوريون للتدخل يف لبن�ن: 

لن ن�ص�ير �حلقيقة �إذ� قلن� �إن جميع �لزعم�ء �ملو�رنة تخلو� عن �أحالم �إع�دة 

�إىل �ص�بق عهده. ونحن ن�صمع حتى يومن� هذ� مط�لبة م�رونية  لبن�ن �مل�صيحي 

�لعربية. ون�صهد حتى يومن� هذ� هجم�ت م�رونية على  ب�خلروج من �جل�معة 

�أولئك �لذين يفكرون يف �إمك�ن قي�م �حت�د �قت�ص�دي مع �صورية، وال نز�ل نقر�أ 

لئال  �مل�روين  للرئي�ص  حتذير�ت  �مل�رونية  �ل�صحف  �صفح�ت  على  �ليوم  حتى 

 .
81

يتم�دى يف �مل�ص�ركة مع �مل�صلمني

و�صجع بن غوريون على قي�م ك�نتون�ت عرقية وط�ئفية لالأقلي�ت يف �لوطن �لعربي 

متهيد�ً الن�صالخه� عن �لدول �لعربية، وكلف جمموعة من �الإ�رش�ئيليني �أمث�ل ي�رش�ئيل 

ج�ليلي )خبري يف �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية( وميك�ل ي�دين )خبري يف �ل�صوؤون �لع�صكرية( 

يف  )خبري  �صيلو�ح  وروبني  �لعربية(  �ل�صي��صية  �ل�صوؤون  يف  )خبري  �ص��صون  ومو�صيه 

 .
82

�صوؤون �الأكر�د( على �إعد�د تلك �خلطة

ومن �أجل ذلك، عر�ص �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف روم� �إلي�هو �ص��صون، مع جنيب �صفري، 

�أن  1955/2/12، �قرت�ح  بن�ء على مو�فقة من �لرئي�ص �للبن�ين �الأ�صبق كميل �صمعون يف 

تو�فق “�إ�رش�ئيل” على:

�صم�ن حدود لبن�ن.  •
�الإ�رش�ع �إىل جندة لبن�ن عند تعر�صه لهجوم �صوري.   •
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لبن�ن  يعرتف  �أن  مق�بل  �للبن�ين،  �لزر�عي  �الإنت�ج  ف�ئ�ص  “�إ�رش�ئيل”  ت�صرتي  �أن   •
بـ“�إ�رش�ئيل”.

�أن يتم �جتم�ع بينه وبني كميل �صمعون خالل زي�رة �الأخري لروم�.  •

“�إ�رش�ئيل”  �أع�دت  عندم�   ،1976 �صنة  �الأهلية  �حلرب  حتى  ت�أخر  �للق�ء  ولكن 

�لذي  ر�بني  �إ�صحق  بني  عقد  �لذي  �للق�ء  خالل  م�رونية  دولة  �إق�مة  خمططه�  عر�ص 

ك�ن وزير�ً للخ�رجية يف ذلك �لوقت، و�لرئي�ص �للبن�ين �الأ�صبق كميل �صمعون وزعيم 

عن��رش  من  عن�رش  �ألف  �إر�ص�ل  �الجتم�ع  عن  ومتخ�ص  جميّل.  بي�ر  �لكت�ئب  حزب 

يف  لتدريبهم  قب�ص  طريق  عن  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  �ليمينية  �للبن�نية  �مل�صلحة  �مليلي�صي�ت 

 .
“�إ�رش�ئيل”83

تكوين�ت  خلق  حم�والته�  يف  �ملخطط،  هذ�  تنفيذ  �إىل  تطمح  “�إ�رش�ئيل”  ز�لت  وم� 

�ملركزية يف بريوت، و��صتخد�مه� ورقة الإ�صع�ل �حلرب  �ل�صلطة  ع�صكرية متمردة على 

�الأهلية يف لبن�ن، وت�صجيع �لطو�ئف �لدينية على �النف�ص�ل و�لتمرد. وهو م� ح�ولت �أن 

تنفذه طو�ل �ل�صنو�ت �مل��صية، وخ��صة بعد �صنة 1982، بتكوين جي�ص لبن�ن �جلنوبي 

 .
84

بقي�دة �صعد حد�د و�نطو�ن حلد

�صهر،  من  �أكرث  د�م  �لذي   ،2006/7/13 يف  لبن�ن  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وخالل 

�إع�دة  �أجل  من  معه�،  م�صبقة  عالقة  له�  �لتي  �الأطر�ف  بع�ص  مع  “�إ�رش�ئيل”  �ت�صلت 

�لبحث يف خططه� لدعم �إق�مة دويالت يف لبن�ن. و�إذ� ك�نت “�إ�رش�ئيل” قد ف�صلت حتى �الآن 

يف توظيف بع�ص �خلالف�ت �ملوجودة لدى �ل�صعب �للبن�ين، �إال �أنه� لن تي�أ�ص يف ��صتمر�ر 

حم�والته� لتجزئة لبن�ن و�إ�صع�فه. 

ر�بعاً: �جلز�ئر:

 4.5 عددهم  �لب�لغ  �جلز�ئر،  يف  للببر  �النف�ص�لية  �حلرك�ت  “�إ�رش�ئيل”  �صجعت 

دويالت  الإق�مة  وخططت   .
85

�لعربي �ملغرب  دول  يف  ماليني   9 �أ�صل  من  ن�صمة،  ماليني 

بربرية يف �ملغرب �لعربي م�صتندة �إىل بع�ص �الأحد�ث �لد�خلية �لتي ت�صتغله� للت�أثري على 

بع�ص �الأ�صخ��ص �لذين يفكرون ب�النف�ص�ل عن �لوطن �الأم. ويقول عن تلك �ملوؤ�رش�ت 

ق�صم  ورئي�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لب�حث   ،Rafael Israel ي�رش�ئيل  روف�ئيل  �لبوفي�صور 

�لت�ريخ �الإ�صالمي يف �جل�معة �لعبية �إن:
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وجود تي�ر مع�ٍد حلملة �لتعريب �لتي دعت �إليه� �لدولة و�لتي ُتعدُّ �جلز�ئر جزء�ً 

من فرن�ص�، �لذي تعزز خ��صة بعد ��صتق�لة �لرئي�ص �جلز�ئري �الأ�صبق �ل�ص�ذيل بن 

جديد، �إذ �أبدى بع�ص زعم�ء �لببر تع�طفهم مع هذ� �لتي�ر الأنه يلتقي مع رغب�تهم. 

�لثق�فة  �صد  عد�ئي�ً  موقف�ً  ويقف  �جلز�ئر،  �أفرقة  �إىل  يدعو  جن�ح  وجود  وكذلك 

�إ�ص�فة  �الإفريقية.  ب�أن دور �جلز�ئر يكمن يف هويته�  و�لتعريب الإي�نه  �لعربية 

�إىل فرن�صة و�أفرقة  �لد�عني  �لببر و�لعرب وكل  �إ�صالمي، يحت�صن  �إىل منو تي�ر 

�جلز�ئر، ب�عتب�ر �أن �الإ�صالم عقيدة توحيدية يكن �أن حت�صم م�صكلة �النق�ص�م 

و�لت�صتيت. و�أخري�ً ظهور �أحز�ب جديدة متثل جم�ع�ت �لببر، كحزب ح�صني �آية 

�أحمد �لذي ين�دي ب�لعلم�نية و�لديوقر�طية. و�أر�صل �ملو�ص�د �الإ�رش�ئيلي �صموئيل 

طوليد�و )من �أ�صل مغربي و�صغل من�صب م�صت�ص�ر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

لل�صوؤون �لعربية( �إىل �جلز�ئر و�ملغرب و��صتقر يف ب�ري�ص، من �أجل تنظيم �ليهود 

.
86

يف �لبلدين و�الت�ص�ل مع بع�ص زعم�ء �لببر قبل ��صتقالل �جلز�ئر

و�أر�صلت “�إ�رش�ئيل” �ل�صالح عب و�صط�ء يف �أوروب� �إىل �لببر يف �جلز�ئر، و�نك�صفت 

تلك �لعملي�ت بعد �إحب�ط �صلط�ت �الأمن �جلز�ئرية يف �صهر �أبريل/ ني�ص�ن 1994 حم�ولة 

لتهريب م�صد�ص�ت وبن�دق من طر�ز عوزي للجز�ئر. كم� �أحبطت يف �صهر يوليو/ متوز من 

1994 حم�ولة لتهريب �أ�صلحة �إ�رش�ئيلية عب زورقني بحريني. وك�ن �لدعم �الإ�رش�ئيلي 

لالأقلي�ت يف �جت�هني:

�صنة  منذ  فرن�ص�  طريق  عن  ب�ل�صالح  �لن�صطة  �لببرية  �جلم�ع�ت  بع�ص  �إمد�د   .1

1993، ومت �كت�ص�ف نفق كبري يف مدينة ول�ص �رشق �جلز�ئر، يحتوي على �أ�صلحة 

وذخرية �إ�رش�ئيلية.

�ل�صالح  على  تتدرب  لكي  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لببرية  �لعن��رش  بع�ص  ��صتقد�م   .2

�إىل  و�صلت  قد  وك�نت  �لع�ص�ب�ت.  بحرب  �خل��صة  �لع�صكرية  �لعملي�ت  وعلى 

�لذين ترت�وح  �لببر  من  250 جز�ئري�ً  تقل  1994/4/18 ب�خرة  مين�ء حيف� يف 

�الإ�رش�ئيلية  �ملالحة  ل�رشكة  ت�بعة  ب�خرة  على  �صنة   30-20 بني  م�  �أعم�رهم 

يف  �أخرى  جمموعة  و�صلت  قد  ك�نت  ذلك،  وقبل  �لفرن�صية.  مر�صيلي�  من  �آتية 

�لو�قعة �رشق  1994 ونزلت يف م�صتوطنة كف�ر�ت  �أو�خر �صهر �صب�ط/ فب�ير 

و�ملجموعة  حلول.  �بن  ��صم  عليه  يطلق  �صخ�ص  �ملجموعة  يقود  وك�ن  حيف� 

يف  �لببر  من  �ص�بق  �ص�بط  وهو  �أطل�ص  �أبو  ��صمه  �صخ�ص  يقوده�  ك�ن  �لث�نية 
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طريق  على  يوكنع�م  م�صتوطنة  يف  �لث�نية  �ملجموعة  ونزلت  �جلز�ئري  �جلي�ص 

.
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مغ�ربة يهود  يقطنه�  �لتي  حيف�   – جميدو 

على  �صدهم  �لتمييز  ق�صية  وتثري  �جلز�ئر  يف  �لببر  مط�لب  “�إ�رش�ئيل”،  وتدعم 

من  �لتعريب  ترف�ص  �لتي  �لببرية  �لعن��رش  وتدعم  و�لق�نوين.  �ل�صي��صي  �ل�صعيدين 

�أجل حثه� على �النف�ص�ل. وظهرت �أيدي “�إ�رش�ئيل” يف تلك �ملح�والت ب�لطلب من �ليهود 

�لفرن�صيني دعم �لببر يف فرن�ص�، و�ال�صتف�دة من �خلالف�ت بني زعم�ء �لببر )�لعرو�ص( 

�النتخ�ب�ت  مبق�طعة  )�لعرو�ص(  دعوة  يف  ظهرت  �لتي  �جلز�ئر،  يف  �ملركزية  و�ل�صلطة 

�لرئ��صية �جلز�ئرية �لتي جرت يف �صهر ني�ص�ن/ �أبريل 2004. 

خام�ساً: �ل�سود�ن:

��صتغلت “�إ�رش�ئيل” ق�صية جنوب �ل�صود�ن ب�صكل كبري منذ بد�ية �لتمرد، على �أ�ص��ص 

�أن �ل�صود�ن يثل �لعمق �ال�صرت�تيجي مل�رش يف عهد �لرئي�ص جم�ل عبد �لن��رش. ووجدت 

“�إ�رش�ئيل” يف �لنز�ع بني �ل�صم�ل و�جلنوب بيئة مو�تية لكي تتدخل يف زي�دة �خلالف�ت 
�ل�صود�ين  د�رفور  �إقليم  يف  يحدث  وم�  وم�رش.  �ل�صود�ن  الإ�صع�ف  منه�  و�ال�صتف�دة 

ح�لي�ً، و�ل�صغوط�ت �لدولية �لتي تقوده� �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية �صد �ل�صود�ن بعد 

توقف �ملع�رك بني �النف�ص�ليني و�جلي�ص �ل�صود�ين يف �جلنوب، ت�صري �إىل دور �إ�رش�ئيلي 

يف  �النف�ص�ليني  دعم  يف  كبري�ً  دور�ً  �أّدت  �أن  بعد  د�رفور  يف  �جل�رية  �الأحد�ث  يف  جديد 

�جلنوب. ويف كت�ب �صدر يف �صنة 2003 عن مركز دي�ن الأبح�ث �ل�رشق �الأو�صط و�إفريقي� 

)�لت�بع جل�معة تل �أبيب( بعنو�ن “�إ�رش�ئيل وحركة حترير جنوب �ل�صود�ن: نقطة �لبد�ية 

ومرحلة �النطالق” ملوؤلفه مو�صي فرجي Moshe Farji، وهو عميد متق�عد وثيق �ل�صلة 

بدو�ئر �ملخ�بر�ت �الإ�رش�ئيلية )�ملو�ص�د(، تف��صيل مهمة عن �لدور �لكبري �لذي ق�مت به 

وكذلك  �ل�صود�ن.  جنوب  يف  �النف�ص�ليني  ودعم  م�ص�ندة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخب�ر�ت 

�ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية يف �إ�صع�ف �لوطن �لعربي حتى بعد توقيع م�رش على �تف�قية 

�ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل” يف �صنة 1979.

وفيه  �ل�صود�ن”،  �إىل  كمدخل  “�إفريقي�  عنو�ن  �لكت�ب  من  �الأول  �لف�صل  تن�ول  فقد 

معلوم�ت مهمة عن �ملخطط �الإ�رش�ئيلي الحتو�ء �إفريقي� و�النت�ص�ر يف قلبه� لالقرت�ب من 

هذ�  �أن  �إىل  �ملوؤلف  �أ�ص�ر  وقد  جنوبه.  �إىل  �لنف�ذ  من  تتمكن  لكي  به،  و�الإح�طة  �ل�صود�ن 

م�  �ل�صدد  هذ�  يف  وذكر  �ل�صتيني�ت،  و�أو�ئل  �خلم�صيني�ت  �أو�خر  يف  تنفيذه  بد�أ  �ملخطط 

ن�صه: 
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�أمث�ل  �إفريقي�،  �إىل  وخب�ء  دبلوم��صيني  �إيف�د  على  �إ�رش�ئيل  حر�صت 

لكي  �ملو�ص�د،  يف  �ل�صعبة  �ملهم�ت  رجل  ن�ت�ن  بن  و��صري  �حزب�ئيل  �إيهود 

و�لكونغو  �إثيوبي�  خالل  من  �ل�صود�ن،  جنوب  يف  له�  قدم  موطئ  جتد 

و�مل�صوؤول  �ملو�ص�د  رج�ل  كب�ر  �أحد  زعري  �أهرون  لعب  وقد  وكيني�.  و�أوغند� 

�ل�ص�بق يف جه�ز �لدف�ع خطة �الحتو�ء، من خالل �إيف�د �أكرث من خم�صة �آالف 

�مل�صت�ص�رين  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�لت�صييد،  و�لبن�ء  �لزر�عة  يف  وم�صت�ص�ر،  خبري 

�ملج�ورة  �لدول  تلك  جيو�ص  وت�صليح  وتدريب  تنظيم  �أجل  من  �لع�صكريني، 

لل�صود�ن.

�لذي عمل على دعم  لوبر�ين، م�صت�ص�ر بن غوريون،  �أوري  �ملخطط  وك�ن مهند�ص 

 .
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حرك�ت �لتمرد و�النف�ص�ل يف جنوبه

وو�صل عدد �مل�صت�ص�رين �الإ�رش�ئيليني �لذين تولو� مه�م تدريب �لوحد�ت �خل��صة 

على  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صالح  تدفق  �إىل  تلق�ئي�ً  ذلك  و�أدى  م�صت�ص�ر.   600 �إىل   1960 �صنة 

و�لط�ئر�ت  “جب�ئيل”  �ل�صو�ريخ  �إىل  وو�صوالً  “عوزي”  ب�لر�ص��ص  بدء�ً  �ملتمردين، 

وبعد  لل�صود�ن.  �ملج�ورة  �حلدود  على  ت�ص�د،  يف  جوية  مط�ر�ت  ثالثة  و�إق�مة  �ملق�تلة، 

��صتقالل �إريرتي� �صنة 1993 �ألقت “�إ�رش�ئيل” بثقله� ور�ءه�، وقدمت له� كل دعم �صي��صي 

وع�صكري ممكن، حتى �عتبه� موؤلف �لكت�ب �أقوى حليف ��صرت�تيجي لـ“�إ�رش�ئيل” يف 

و�ل�صود�ن  �ليمن  �أمن  وتهدد  �الأحمر  �لبحر  على  ت�رشف  ق�عدة  و�أهم  �الإفريقية،  �لق�رة 

مع�ً. وبد�أت �الت�ص�الت مع �ملتمردين يف جنوب �ل�صود�ن من خالل �لقن�صلية �الإ�رش�ئيلية 

كو�جهة  مهم�ً  دور�ً  �إثيوبي�  يف  �أن�ص�أت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشك�ت  و�أّدت  �أب�ب�.  �أدي�ص  يف 

يدير  �أ�صبح  �لذي  �لن�صط  �ملو�ص�د  رجل  ن�ث�ن  بن  �أ�صري  وك�ن  �الت�ص�الت.  تلك  الإجر�ء 

وبعد  �جلنوبيني.  �لزعم�ء  مع  ب�الت�ص�ل  ق�م  من  �أول  هو  �إثيوبي�،  يف  “�نكود�”  �رشكة 

�أقوى قب�ئل �ملنطقة لكي تكون  �لدنك�  �أو�ص�ع �جلنوب وقع �الختي�ر على قبيلة  در��صة 

تو�صيع  يف  �لب�رز  ب�لدور  ق�م  �لذي  �أم�  �جلنوب.  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  منه  تت�صلل  �لذي  �لب�ب 

نط�ق تلك �الت�ص�الت وتوثيقه�، فقد ك�ن د�فيد كيمحي رجل �ملهم�ت �خل��صة يف �ملو�ص�د، 

�لذي عني يف م� بعد، مدير�ً ع�م�ً لوز�رة �خل�رجية �الإ�رش�ئيلية.

ويعر�ص مو�صي فرجي، �ملر�حل �لتي مرَّ به� دعم “�إ�رش�ئيل” للحركة �النف�ص�لية يف 

�جلنوب ب�أنه� خم�ص مر�حل:
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تقدمي  �أولهم�  �أمرين،  على  “�إ�رش�ئيل”  ركزت  �إذ  �خلم�صيني�ت،  يف  �الأوىل  �ملرحلة   .1

��صتثم�ر  �لغذ�ئية و�الأطب�ء(، وث�نيهم�  )�الأدوية و�ملو�د  �الإن�ص�نية للجنوبيني  �مل�ص�عد�ت 

�لتب�ين �لقبلي بني �جلنوبيني �أنف�صهم، وتعميق هوة �ل�رش�ع بني �جلنوبيني و�ل�صم�ليني.

2. �ملرحلة �لث�نية يف �ل�صتيني�ت، عندم� بد�أت �صفق�ت �الأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية تتدفق على 

1962، ومعظمه�  جنوب �ل�صود�ن عب �الأر��صي �الأوغندية. وك�نت �أول �صفقة يف �صنة 

من �الأ�صلحة �لرو�صية �خلفيفة �لتي غنمته� “�إ�رش�ئيل” من م�رش خالل �لعدو�ن �لثالثي 

على م�رش �صنة 1956، ب�الإ�ص�فة �إىل �لر�ص��ص “�الإ�رش�ئيلي” عوزي. وبعد �ت�ص�ع نط�ق 

تدريب �ملتمردين �جلنوبيني يف �أوغند� و�إثيوبي� وكيني�، وك�نت �إثيوبي� �أكب ق�عدة الإي�ص�ل 

�الأ�صلحة و�لذخ�ئر �إىل جنوب �ل�صود�ن، كم� �ت�صع نط�ق تزويد �جلنوبيني ب�ل�صالح من 

�لدول �ملج�ورة. وحينم� توىل �أوري لوبر�ين، مهند�ص عملية �لتطويق و�الخرت�ق من�صب 

�صفري “�إ�رش�ئيل” يف �أوغند� ثم يف �إثيوبي�، تطور ذلك �لدعم �إىل حد �أن بع�ص �صب�ط �لقو�ت 

�الإ�رش�ئيلية �خل��صة ك�نو� ينتقلون لتدريب �النف�ص�ليني يف من�طق جنوب �ل�صود�ن.

تدفق  ��صتمر  وفيه�  �ل�صبعيني�ت،  حتى  �ل�صتيني�ت  منت�صف  من  �لث�لثة  �ملرحلة   .3

��صمه  �إ�رش�ئيلي  �ل�صود�ن من خالل و�صيط  للمتمردين يف جنوب  �الإ�رش�ئيلية  �الأ�صلحة 

“ج�بي �صفيق” ك�ن يعمل حل�ص�ب �ملو�ص�د. وبع�ص هذه �الأ�صلحة ك�نت رو�صية ��صتولت 
�ملع�صكر  على  ب�إ�صق�طه�  �صحن  ط�ئر�ت  وق�مت   ،1967 حرب  يف  “�إ�رش�ئيل”  عليه� 

�لكو�در  لتخريج  �مل�ص�ة  ل�صب�ط  مدر�صة  “�إ�رش�ئيل”  و�أن�ص�أت  لالنف�ص�ليني.  �لرئي�صي 

بع�ص  يف  ب�لفعل  ت�صرتك  �إ�رش�ئيلية  عن��رش  وك�نت  �لتمرد.  ف�ص�ئل  لقي�دة  �لع�صكرية 

لدى  �النف�ص�ل  فكرة  تغذي  “�إ�رش�ئيل”  و��صتمرت  للجنوبيني.  خبته�  مقدمة  �ملع�رك 

�ملتمردين يف �جلنوب، عب ت�صوير �رش�عهم مع �حلكومة �ملركزية ب�أنه بني �صم�ل عربي 

م�صلم حمتل، وجنوب زجني �إفريقي م�صيحي م�صطهد.

4. �ملرحلة �لر�بعة، تبد�أ من �أو�خر �ل�صبعيني�ت وتنتهي يف �أو�خر �لثم�نيني�ت. وفيه� 

جرى ��صتئن�ف دعم �لتمرد �مل�صلح بزع�مة �لعقيد جون قرنق John Kranak �بتد�ء من 

�صنة 1983. ويف تلك �لفرتة ظهر �لنفط يف جنوب �ل�صود�ن، م� عزز دعم �جله�ت �الأجنبية 

�أو  ب�ل�صالح  للجنوبيني �صو�ء  �إثيوبي� دعمه�  �أي�ص�ً �ص�عفت  �النف�ص�لية. وفيه�  للحركة 

�إىل  قوي  بثقل  “�إ�رش�ئيل”  �ألقت  كم�  ت�رشفهم.  حتت  لالإذ�عة  حمطة  و�صع  طريق  عن 

ج�نب جي�ص جون قرنق، فزودته ب�أ�صلحة متقدمة، ودربت ع�رشة من طي�ريه على قي�دة 
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مق�تالت خفيفة للهجوم على �ملر�كز �حلكومية يف �جلنوب، ووفرت له �صور�ً عن مو�قع 

خب�ئه�  بع�ص  “�إ�رش�ئيل”  �أر�صلت  كم�  �ل�صن�عية.  �أقم�ره�  �لتقطته�  �حلكومية  �لقو�ت 

لو�صع �خلطط و�لقت�ل �إىل ج�نب �النف�ص�ليني، وقد قتل منهم خم�صة �صب�ط يف مع�رك 

�ل�صب�ط  �أن  وثبت  �ملو�ص�د.  �صب�ط  من  �ثن�ن  بينهم  وك�ن   ،1988 �صنة  نه�ية  يف  د�رت 

�الإ�رش�ئيليني ��صرتكو� يف �لعملي�ت �لتي �أدت �إىل �حتالل ثالث مدن يف �صنة 1990، وهي 

مدن م�مبيو و�ند�ر� وطمبوه.

5. �ملرحلة �خل�م�صة، بد�أت يف �أو�خر �صنة 1990 و��صتمرت حتى بدء �ملف�و�ص�ت بني 

�الإ�رش�ئيلي  �لدعم  و�صل  وفيه�   .2002 �صنة  �ل�صود�نية  و�حلكومة  قرنق  جون  حركة 

�حلكومة  مع  �لتف�و�صي  موقفهم  لتعزيز  و�ل�صالح  ب�الأمو�ل  ذروته،  لالنف�ص�ليني 

�ملركزية يف �ل�صم�ل.

ويالحظ عمق �الت�ص�الت �لتي ك�نت جتري بني �ل�صف�ر�ت �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية يف 

كيني� و�أوغند� لتن�صيق جهودهم� يف دعم جون قرنق وحركته. وك�ن قرنق قد ح�صل على 

منحة در��صية �أمريكية مكنته من �حل�صول على درجة �لدكتور�ه يف �القت�ص�د �لزر�عي، 

ع�صكرية  بدورة  �لتحق  وبعده�  �ملتحدة.  �لوالي�ت  يف  ع�صكرية  دور�ت  لتلقي  و�أهلته 

�صفر�ء  مع  ومنتظمة  وثيقة  عالقة  على  وظل  مر�ت،  ثالث  ز�ره�  �لتي  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

رو�تب  تدفع  “�إ�رش�ئيل”  ك�نت  كم�  كيني�.  وخ�صو�ص�ً  �ملج�ورة،  �لدول  يف  “�إ�رش�ئيل” 
حترير  “جلي�ص  “�إ�رش�ئيل”  قدمته  م�  جمموع  وُيقدر  �النف�ص�ليني،  و�ل�صب�ط  �لق�دة 

�جلنوب” بـ 500 مليون دوالر، ق�مت �لوالي�ت �ملتحدة بتغطية �جل�نب �الأكب منه.

2003، جمموعة من �ل�صب�ط  “�إ�رش�ئيل” حتت ت�رشف جون قرنق �صنة  وو�صعت 

وك�ن  �لثم�نيني�ت.  يف  �إليه�  ه�جرو�  �لذين  �الإثيوبية  �الأ�صول  ذوي  �لفال�ص�،  يهود  من 

��صتعد  قد  �الإ�رش�ئيليني،  مب�ص�عدة  �جلنوب  على  �صيطرته  �أحكم  بعدم�  قرنق،  جون 

�ملوجودة  قو�ته�  �إىل  تعليم�ته�  �الأمريكية  �لدف�ع  وز�رة  و�أ�صدرت  �النف�ص�ل،  الإعالن 

�الأمر. ولهذ� فقد م�ر�صت  �إذ� م� لزم  �ل�صود�ن  للتدخل يف  يف كيني� و�إريرتي� ب�ال�صتعد�د 

ت�صتجيب ل�رشوط  لكي  �ل�صود�نية  �الأمريكية �صغوط�ت كبرية على �حلكومة  �حلكومة 

 .
89

قرنق يف مف�و�ص�ت �ل�صالم

�ل�رشق  الأبح�ث  د�ي�ن  مركز  يف  �لب�حثة  روبني  يهوديت  قدمته�  �أخرى  در��صة  ويف 

�الأو�صط، تن�ولت �ملخطط �الإ�رش�ئيلي يف دعم �النف�ص�ليني يف جنوب �ل�صود�ن، ق�لت �إن 
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بالده� �أّدت دور�ً يف تعميق �لفجوة بني �الأطر�ف �ملت�ص�رعة من �أجل بلوغ هدف �لتفتيت 

لتجريد م�رش من عمقه� �ال�صرت�تيجي و�ن�صغ�ل �ل�صود�ن بهمومه �لد�خلية. والأن �حلرب 

�لد�ئرة يف جنوب �ل�صود�ن منذ حو�يل �أربعة عقود تقريب�ً، تعك�ص ب�صكل و��صح �أن �لدولة 

“�إ�رش�ئيل”  �أو �لط�ئفية مهددة د�ئم�ً ب�النق�ص�م، وهذ� يتطلب من  ذ�ت �لتعددية �لعرقية 

جنوب  يف  للعرب  �ملع�دية  و�لدينية  �لعرقية  �جلم�ع�ت  مع  �لتح�لف�ت  �إق�مة  على  �لعمل 

وتدريبهم  ب�ل�صالح  �ملتمردين  وتزويد  �لع�صكري  للتمرد  “�إ�رش�ئيل”  ودعم  �ل�صود�ن، 

و�ل�صغط  له  و�ملع�دية  لل�صود�ن  �ملح�ذية  �لدول  مع  حت�لف�ت  و�إق�مة  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

�قت�ص�دي�ً  �ل�صود�ن  وحم��رشة  �ل�صود�ن،  عن  �نف�ص�لهم  الإعالن  �لتمرد  قي�د�ت  على 

 .
90

وع�صكري�ً، من خالل �فتع�ل �الأزم�ت �لد�خلية من �أجل �إ�صع�فه وتفتيت قو�ه

بدعم جون قرنق وتبني  �ملتحدة  �لوالي�ت  �إقن�ع  يف  مهم�ً  دور�ً  “�إ�رش�ئيل”  �أّدت  كم� 

وجهة نظره يف مف�و�ص�ت �ل�صالم �لتي متت يف كيني� بني �حلكومة �ملركزية يف �خلرطوم 

�أن  �إال  �لطرفني،  بني  �ل�صالم  �تف�قية  على  �لتوقيع  من  �لرغم  وعلى  و�النف�ص�ليني. 

�أنه�  على  يدل  م�  �ل�صود�ن،  جنوب  من  �لع�صكريني  م�صت�ص�ريه�  ت�صحب  مل  “�إ�رش�ئيل” 
مل تغلق �لب�ب بوجه تدخله� يف تنفيذ ��صرت�تيجيته� بدعم �نف�ص�ل �جلنوب عن �ل�صود�ن، 

وخ��صة �أن جون قرنق حليفه� �لذي دعمته طو�ل �ل�صنو�ت �مل��صية، �أ�صبح ن�ئب�ً لرئي�ص 

�جلمهورية يف �ل�صود�ن، مل يكن ي�نع يف دفع �ال�صتحق�ق�ت �ملطلوبة منه جت�هه�. وبعد 

عبت  فقد  ولهذ�  �إفريقي�،  يف  حلف�ئه�  �أهم  �أحد  خ�رشت  �أنه�  “�إ�رش�ئيل”  وجدت  مقتله، 

قرنق.  فقد�ن  من  بـ“�إ�رش�ئيل”  حلقت  �لتي  �خل�ص�رة  فد�حة  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صح�فة 

كم� دع� م�صوؤول �إ�رش�ئيلي يف وز�رة �خل�رجية �الإ�رش�ئيلية، �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية 

“و�لرئي�ص جورج بو�ص على وجه �خل�صو�ص الإنق�ذ �مل�صيحيني يف �ل�صود�ن عقب م�رشع 
�ملجتمع  �إث�رة  يف  “�إ�رش�ئيل”،  وبد�أت  �ل�صود�ن”.  يف  �الإ�صالميني  من  وحم�يتهم  قرنق، 

�لدويل �صد �حلكومة �ل�صود�نية، فقد حذر مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي “من تعطل 

�مل�صرية �ل�صلمية يف �ل�صود�ن بعد غي�ب وتال�صي وجود زعيم قوي يف جنوب �ل�صود�ن 

يقوم ب�لدور نف�صه �لذي ك�ن يقوم به قرنق”. كم� حذرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت، 

“�إن  ق�ئلة:  قرنق  م�رشع  عقب  �ل�صود�ن  جنوب  على  �الإ�صالميني  �صيطرة  عودة  من 

م�رشع قرنق �صيوؤدي �إىل �صعي �الإ�صالميني لل�صيطرة على �جلنوب مرة �أخرى لتطبيق 

.
�ل�رشيعة �الإ�صالمية، و�إنه� �رشيعة ت�صمح ب�صفك دم�ء �لغري”91



100

دور “اإ�سرائيل” يف تفتيت الوطن العربي

�نف�ص�ل  حلركة  �جلديد  �لرئي�ص  مع  �أي�ص�ً  جيدة  عالق�ت  لـ“�إ�رش�ئيل”  �أن  �صك  وال 

�أ�صبح ن�ئب�ً لرئي�ص �ل�صود�ن بعد م�رشع  �جلنوب، �جلرن�ل �صلف� كري م�ي�رديت، �لذي 

قرنق، و�لذي من �ملمكن �أن ت�صتخدمه �أي�ص�ً يف خمطط�ته� يف تفتيت �ل�صود�ن. 

�ساد�ساً: �خلليج �لعربي: 

�لعربي الأهميته �جلغر�فية  �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل” مبنطقة �خلليج  �هتمت �حلركة 

و�لنفطية. وح�ولت �ل�صهيونية �أن تدخل �أجز�ء من منطقة �خلليج �لعربي �صمن حدود 

�لدولة �ليهودية. و�أول تلك �مل�ص�ريع، ك�ن م�رشوع �إق�مة دولة يهودية يف �خلليج �لعربي 

 Rotshstin لذي ورد �صمن ر�ص�لة تقدم به� �لطبيب �ليهودي �لرو�صي م.ل. روت�ص�صتني�

و�لث�ين،  �خلليج.  منطقة  يف  يهودية  دولة  الإق�مة  �لبيط�نية  للحكومة   ،1917 �صنة  يف 

�ليهود  Norman Bintwish �لذي �صمنه يف كت�به )فل�صطني  م�رشوع نورم�ن بنتوي�ص 

لفل�صطني  خريطة  على  و�حتوى   ،1919 �صنة  �ل�ص�در  و�مل�صتقبل(  و�حل��رش  �مل��صي 

تدخل فيه� منطقة �خلليج �لعربي. وبعد قي�مه� ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �الهتم�م ب�خلليج 

�لعربي من خالل عقد حت�لف�ت مع نظ�م �ص�ه �إير�ن، و�لرتكيز على �لتنوع �لط�ئفي فيه. 

وحت�ول “�إ�رش�ئيل” �إق�مة عالق�ت مع بع�ص دول �خلليج �لعربي من �أجل �لو�صول �إىل 

من�بع �لنفط �لعربية، ولكي ت�صتغل ق�صية �الأقلية �ل�صيعية يف تلك �لدول.

�لعربي  �لوطن  تفتيت  �إىل  �لد�عية  �الإ�رش�ئيلية  و�ملخطط�ت  �لدعو�ت  ف�إن  �لو�قع،  ويف 

وجتزئته، و�لتي ت�صدر عن بع�ص �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني، مل تعد مبث�بة م�ص�ريع فقط، 

بل �أ�صبحت ق�بلة للتنفيذ يف بع�ص �الأقط�ر �لعربية. وتلتقي تلك �مل�ص�ريع مع �ملخطط�ت 

�الأمريكية �لتي و�صعه� مفكرو �ملح�فظني �جلدد ومنظروهم يف �لوالي�ت �ملتحدة، و�لتي 

د�خل  �إىل  مع�ركه�  تنقل  �أن  “�إ�رش�ئيل”  وتريد  �ل�صهيونية.  �ملخطط�ت  مع  مت�م�ً  تتفق 

عن  �خلطر  و�إبع�د  �لعرب،  على  وهيمنته�  تفوقه�  ��صتمر�ر  �أجل  من  �لعربية  �الأقط�ر 

حدوده�.
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املبحث االأول: موقف احلركة ال�صهيوينة و“اإ�صرائيل” 

العربية:  الوحدة  من 

�لعربية  �الأمة  بوجود  و�ل�صهيونية  �ال�صتعم�ر  ت�صكيك  �الأول  �لف�صل  يف  الحظن� 

منطقة  عن  �الإ�صالمية   - �لعربية  �لثق�فة  �إ�صق�ط  وحم�ولة  �لو�حد،  �لعربي  وب�لوطن 

�أجل ت�صويه �صورة  �أنه متعدد �لهوي�ت و�الأقلي�ت. ولهذ�، ومن  �ل�رشق �الأو�صط بحجة 

�لعربية  ب�لقومية  �لت�صكيك  �إىل  �أي�ص�ً  �ل�صهيونية  �حلركة  �صعت  فقد  و�مل�صلمني،  �لعرب 

�مل�رشوع  بد�ية  منذ  �لقومية،  وحدته  وتدمري  �لعربي  �لوطن  تفتيت  حم�ولة  و�إىل 

�ل�صهيوين، على عدة م�صتوي�ت. فقد ركزت �الأدبي�ت �ل�صهيونية و�الإ�رش�ئيلية ومو�قف 

�لق�دة �ل�صه�ينة و�الإ�رش�ئيليني، على نفي عروبة �ملنطقة، و�لت�صكيك يف �لوحدة �لعربية 

و�لقومية �لعربية. وك�ن خمطط جتزئة �لوطن �لعربي �إىل دويالت �صغرية فكرة ترددت 

ب��صتمر�ر يف �لتفكري �ال�صرت�تيجي �الإ�رش�ئيلي، وحلم�ً كبري�ً �صعت �حلركة �ل�صهيونية 

و“�إ�رش�ئيل” �إىل حتقيقه منذ بد�ية �مل�رشوع �ل�صهيوين، الأن وجود دولة عربية موحدة 

�أن تو�جه �خلطر �ل�صهيوين، وحت�فظ على �الأمن �لقومي �لعربي هو خطر  ق�درة على 

على  مبنية  �لعربية،  و�لوحدة  �لقومية  �إىل  �ل�صهيونية  �لنظرة  وك�نت  وجوده�.  يهدد 

�أ�ص��ص عن�رشي و��صتعم�ري و��صتيط�ين، العتق�ده� بتفوق �ليهود على �لعرب، وتفوق 

�لنظرة،  هذه  تكوين  يف  �ال�صتعم�رية  و�لثق�فة  �لبيئة  �أثرت  وقد  �الآخرين.  على  �ليهود 

وخ��صة �أن “�لقومية �ليهودية” ولدت يف بيئة ظهور �لقومي�ت يف �أوروب�، وظهور فكرة 

“�لفل�صفة  ف�إن  رودن�صون  مك�صيم  يقول  وكم�  و�إفريقي�.  �آ�صي�  يف  �الأوروبي  �ال�صتيط�ن 

�لتي ك�نت ق�ئمة يف �أوروب� �آنذ�ك ق�مت على �عتب�ر كل رقعة من �الأر�ص تقع خ�رج ذلك 

ح�ص�ري�ً،  فر�غ�ً  توؤلف  بكونه�  بل  ب�لطبع  �ل�صك�ن  من  لي�ص  خ�لية.  �أوروب�(  )�أي  �لع�مل 

 .
وبذلك ت�صبح مالئمة لال�صتعم�ر”1

وربطت �حلركة �ل�صهيونية م�رشوعه� ب�مل�رشوع و�مل�ص�لح �ال�صتعم�رية �الأوروبية، 

للعمل مع�ً على تفتيت �لوطن �لعربي و�إق�مة دولة يهودية يف فل�صطني متنع قي�م �لوحدة 

�لعربية. ومن خالل ��صتعر��ص وجه�ت نظر بع�ص �ل�صي��صيني و�ملفكرين �الإ�رش�ئيليني 

من �لوحدة �لعربية، �صوف نالحظ �أن م� يقلق “�إ�رش�ئيل” هو �أن تتحقق �لوحدة �لعربية 

�لقومي  �لتحرر  حلركة  �لت�ريخية  �الإيح�ء�ت  من  قريب  جيل  يد  على  �أجي�ل  بعد  ولو 
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بتقوي�ص  بدء�ً  �لعربي،  �لوطن  تفتيت  يريدون  �الإ�رش�ئيليني  �لق�دة  ف�إن  ولهذ�  �لعربي. 

مرور�ً  �لو�حدة،  �لعربية  �الأمة  فكرة  مبحو  و�نته�ء  ح�لي�ًَ،  �لق�ئمة  �جلغر�فية  �لكي�ن�ت 

ب�رشب �لنظ�م �لعربي وت�صفية موؤ�ص�ص�ته �لوحدوية.

ومن �إنك�ر �حلركة �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل” وجود �الأمة �لعربية �لو�حدة، �إىل �لت�صكيك 

م�  وهو  �لعربية،  �لوحدة  من  �الإ�رش�ئيلي  �ملوقف  يتمحور  موحد،  عربي  وطن  بوجود 

�إذ �صيتم ��صتعر��ص وجه�ت نظر �لق�دة و�مل�صوؤولني  �صنح�ول مع�جلته يف هذ� �لف�صل. 

�لعربية،  و�لقومية  �لعربية  �لوحدة  من  مبو�قفهم  يتعلق  م�  يف  و�الإ�رش�ئيليني  �ل�صه�ينة 

منذ بدء �مل�رشوع �ل�صهيوين �إىل م� بعد قي�م “�إ�رش�ئيل”. فقد �أ�صدر يت�صح�ق بن ت�صفي 

Itzhak Ben-Tsfi ع�صو �للجنة �لتنفيذية لله�صتدروت و�أحد زعم�ء �حلركة �ل�صهيونية 

عن  كتيب�ً  �أ�صدر  و�يزم�ن(  بعد  لـ“�إ�رش�ئيل”  رئي�ص  ث�ين  �أ�صبح  )�لذي   1920 �صنة  يف 

�لعربية لي�صت  �للغة  �لتي تتكلم  �لقب�ئل  “�إن  �لعربية” ق�ل فيه:  “�حلركة  �لعرب بعنو�ن 

لتوحيد  �أو مو�صوعية  ذ�تية  �أي نزعة  �لعرب  لدى  �أمة و�حدة ولي�ص  يوم  ومل تكن ذ�ت 

قو�هم و�إن ��صتعم�ل �للغة �لعربية ال يكن �عتب�ره �أ�ص��ص�ً للحديث عن �أمة عربية و�حدة، 

.
بل �إن �لعرب هم خليط من �لقب�ئل و�لطو�ئف �لدينية”2

�إىل وز�رة  �ل�صهيونية يف مذكرة رفعه�  �أحد ق�دة �حلركة  وذكر ن�حوم �صوكولوف، 

فل�صطني  يف  يهودي  كومنولث  �إن�ص�ء  “�أن   1916/4/12 بت�ريخ  �لبيط�نية  �خل�رجية 

حتت حم�ية �إنكلرت� �صيقيم جد�ر�ً ف��صالً بني عرب �آ�صي� وعرب �ل�صم�ل �الإفريقي. وهذ� 

.
�صيكون فيه خدمة كبى لدولة ت�صم يف حوزته� عرب�ً من �جل�نبني”3

�صعوب  “�إن  بقوله:  �لعرب،  �ل�صهيونية”  “ت�ريخ  كت�به  يف  �صوكولوف  و�صف  كم� 

و�ملعتقد�ت  �الأعر�ق  من  �صلة  عن  عب�رة  �لعثم�نية  �الإمب�طورية  من  �لعربي  �لق�صم 

و�لطو�ئف و�الأنظمة �الجتم�عية �ملختلفة بدون �أي ر�بطة م�صرتكة غري �للغة. �إن �ل�صف�ت 

 .
�لطبيعية الأر�صهم جتعل ثلثهم بر�برة مفرت�صني رحالً يخ�فهم �لثلث�ن �لب�قي�ن”4

وح�صب ر�أي بن غوريون، ف�إن �ل�رشق �الأو�صط لي�ص منطقة عربية خ�ل�صة، بل على 

دون  و�ليهود،  و�الإير�نيون  ف�الأتر�ك  عرب�ً،  لي�صو�  �صك�نه  غ�لبية  ف�إن  ذلك  من  �لنقي�ص 

�لعرب  من  �أكرث  هم  �لعربية،  �لدول  يف  �لعربية  غري  و�الأقلي�ت  �الأكر�د  �العتب�ر  يف  �الأخذ 

يف  �ل�ص�بق،  “�إ�رش�ئيل”  خ�رجية  وزير  �إيب�ن  �أب�  �أنكر  فقد  ولهذ�  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف 

يف  ك�نو�  �لعرب  �إن  ويقول  �لت�ريخ،  عب  عربية  وحدة  وجود  �إ�رش�ئيل”  “�صوت  كت�به 
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خالف�ت عب �لت�ريخ و�إن فرت�ت �لوحدة بينهم ك�نت ق�صرية ومتت ب�لقوة و�إن �لتجزئة 

�ل�صي��صية �لتي تعي�صه� �الأقط�ر �لعربية مل ت�أت عن طريق �ال�صتعم�ر، بل �أر�ده� �لعرب 

�لعربية غري  �لدول  �لتي جتمع  �لثق�فية و�لرت�ثية  �لرو�بط  �أن  ومل يعرت�صو� عليه�، كم� 

 .
5
ك�فية لتحقيق �لوحدة �ل�صي��صية

�صنة  لندن  يف  �ل�ص�در  كت�به  يف   D.B.Zeif زيف  ب.  د.  �ل�صهيوين  �لك�تب  نفى  كم� 

1948 وجود �لعرب �لذين حتدث عنهم بق�لب �أيديولوجي عن�رشي “يف �لو�قع لي�ص هن�ك 
لقد  م�.  �إىل حد  من�صجم�ً  �أي مك�ن؛ بل ال يوجد حتى عرق خمتلط �ختالط�ً  �أي عرب يف 

�لعربية، ومن حل  �أنح�ء �صبه �جلزيرة  �لعربي من �لوجود كلي�ً يف جميع  �لعرق  �ختفى 

حملهم هم خليط من �الأجن��ص على درجة و�طئة من �لتطور �لب�رشي ويتكلمون ب�لل�ص�ن 

�لعربي”. وي�صي زيف يف كالمه عن �لعرب ويقول: “نظر�ً الأن نق�ء �لن�صب يف ملة حممد 

يحل د�ئم�ً حمل نق�ء �لدم، فمن �أين لن� �أن جند �أحف�د قري�ص �الآن؟ وحتى يف �صميم قلب 

وكثري  �الإم�ء  �لن�ص�ء  من  �صيل  ب��صتري�د  ب�طر�د  �لعرق  تلويث  جرى  �لعربية  �ل�صحر�ء 

 .
منهن يف �ل�صنو�ت �الأخرية من �ل�صود�ن و�الأق�ليم �الإفريقية �الأخرى”6

وعلى �لنقي�ص من زيف �لذي �أنكر وجود �لعرب حتى يف �جلزيرة �لعربية، ف�إن �لك�تب 

�الإ�رش�ئيلي د�فيد ك�م�، �عرتف بوجود �لعرب يف �جلزيرة �لعربية فقط وق�ل ب�أن “هن�لك 

�لتي  �لبالد  بقية  �أم�  �لعربية،  �جلزيرة  هو  فيه  غرب�ء  لي�صو�  للعرب  ع�ئد�ً  و�حد�ً  وطن�ً 

مغت�صبة  �إمب�طورية  فيه�  يقيمون  عليه�  م�صيطرين  له�  حمتلني  �إال  فلي�صو�  يقطنونه� 

هذه  يف  �ل�رشعي  �حلق  له�  �لتي  لل�صعوب  �لطبيعية  �حلقوق  وق�حة  بكل  وي�صتنكرون 

�ملنطقة قبل �الحتالل �لعربي”. و�إن �لعرب عب�رة عن طو�ئف و�صعوب خمتلفة وقب�ئل 

متن�حرة، و�إن �الأمة �لعربية “لي�صت ومل تكن ذ�ت يوم �أمة و�حدة، و�إن �لعرب لي�صو� �أمة 

بل هم خليط من �لقب�ئل و�لطو�ئف �لعربية، و�إن حركتهم �لقومية لي�صت يف جوهره� �إال 

 .
تقليد�ً الأوروب� وب�ص�عة جملوبة م�صتوردة من �خل�رج”7

�لعربي فقط، بل  �لعربية و�لوطن  �الأمة  �ل�صهيونية بنفي وجود  ومل تكتف �حلركة 

�إن بع�ص �ل�صه�ينة �أمث�ل �لك�تب �ل�صهيوين ف. جرف��صي F.Gerfasi، �دعو� �أن مت�صك 

�الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  حتقيق  �أم�م  عقبة  ي�صكل  �لعربية  ب�لوحدة  �لعربية  �لقومية 

وق�ل: “�لقومية �لعربية بتم�صكه� ب�لوحدة �لعربية هي �لعقبة �لرئي�صية �أم�م �ل�صالم بني 

و�إنه�  �لعربي  �لت�ريخ  يف  له� �صند�ً  �لعربية ال جتد  �لوحدة  و�إن  و�إ�رش�ئيل،  �لعربية  �لدول 

.
ك�نت �ال�صتثن�ء ال �لق�عدة وم� من �صيء ق�صم �لوطن �لعربي مثل �الإ�رش�ر على توحيده”8
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حم�ربة  طريق  عن  �لغرب  خدمو�  ب�أنهم  يعرتفون  �الإ�رش�ئيليني  ف�إن  �ملق�بل،  ويف 

�لقومية �لعربية �لتي ن�دى به� �لزعيم عبد �لن��رش، ويربط �لك�تب �الإ�رش�ئيلي �صموئيل 

 1967 Shamuil Yaari بني �مل�ص�لح �الأوروبية و�النت�ص�ر �الإ�رش�ئيلي يف حرب  يعري 

�لعربية  �لدول  تعتب  �لتي  �ملنطقة  يف  ��صتقر�ر  �إق�مة  يف  �ص�همت  �إ�رش�ئيل  “�إن  ويقول: 

�لغرب ر�بح�ً يف  لقد خرج  �ل�صوفي�تي.  �لنفوذ  �الأمريكي بطرد  �لنفوذ  دع�مته� وتر�صخ 

 .
1967 الأن �إ�رش�ئيل حطمت �لن��رشية”9

كم� �أدت “�إ�رش�ئيل” دور�ً كبري�ً يف �إث�رة �خلالف�ت بني �الأقط�ر �لعربية، الأن ذلك من 

�ص�أنه �أن ي�صعف �لعرب ويقويه�. ويعرتف �صمعون برييز Shimon Peres ب�أنه “لكي 

 .
نكون قوة �صي��صية يف �ل�رشق �الأو�صط يجب �أن تت�صع �خلالف�ت بني �لعرب”10

 كم� �أكد �لعميد �الإ�رش�ئيلي و�أحد �لق�دة �لع�صكريني �فيعزر� يعري Ifiazra Yaari، �أن 

من م�صتلزم�ت �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي �إحد�ث �ملزيد من �النق�ص�م�ت د�خل كل دولة 

 .
11

عربية وبني �لدول �لعربية بع�صه� مع بع�ص

كذلك  �أنكرت  �إنه�  بل  فقط،  �لعربية  �الأمة  لوجود  �ل�صهيونية  �حلركة  نفي  يكن  ومل 

�أر�ص بال �صعب ل�صعب بال  �أن فل�صطني  وجود �ل�صعب �لفل�صطيني يف فل�صطني، و�دعت 

�أر�ص )�أي �ليهود(. ولهذ� فقد رف�ص �ملوؤمتر �ل�صهيوين �ل�ص�بع يف �آب/ �أغ�صط�ص 1905، 

يف  �لعربي  �لوجود  نوردو  م�ك�ص  �أث�ر  عندم�  �لفل�صطينيني،  �لعرب  بوجود  �العرت�ف 

فل�صطني، بعد ن�رش جنيب ع�زوري بي�نه �لت�ريخي يف نه�ية 1904 بعنو�ن “بالد �لعرب 

�ال�صتعم�ر  من  �حلذر  �إىل  فيه  دع�   1905 �صنة  �لعربية”  �الأمة  “يقظة  وكت�به  للعرب” 

و�مل�رشوع �ل�صهيوين يف فل�صطني. وق�ل م�ك�ص نوردو: 

�إن �ل�صعوب�ت �لتي نو�جهه� يف عالق�تن� مع �ل�صك�ن �لعرب يف �أر�ص �إ�رش�ئيل 

لي�صت �أكب �ل�صعوب�ت وال �أ�صو�أه�، ب�لن�صبة للم�ص�ألة �لعربية ب�أ�رشه�، �إن �أكب 

�أعد�ئن� هم �لقوميون دع�ة �لعروبة خ�رج �أر�ص �إ�رش�ئيل وخ�صومن� يف �صورية 

وم�رش �لذين يقومون بكل م� يف و�صعهم الإث�رة �صعور �لكر�هية �صد �ل�صهيونية 

�جلهلة  �لفالحني  م�ص�عر  �أولئك  ويثري  �إ�رش�ئيل.  �أر�ص  �إىل  �ليهودية  و�لهجرة 

و�مل�ص�كني بحلم م�صكر عن �إمب�طورية عربية كبرية يف �آ�صي� و�إفريقي� �ل�صم�لية، 

ت�صم �صورية وفل�صطني و�لعر�ق و�جلزيرة �لعربية وم�رش، وبدون �صك ليبي� 

وتون�ص و�جلز�ئر ومر�ك�ص �أي�ص�ً. �إن �أكب �أعد�ئن� هم �لقوميون دع�ة �لعروبة. 

�أال  لي�صت  �لعربية  �لوحدة  م�ص�ريع  �أن  للعرب  نثبت  �أن  و�جبن�  من  �أنه  و�أعتقد 
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كل  م�ص�لح  ك�نت  �إذ�  �مل�ص�ألة  تدر�ص  الأن  �صت�صطر  �الأوروبية  و�لدول  وهم�ً... 

 .
12

و�حدة منه� متط�بقة مع تطلع�ت دع�ة �لعروبة

له  مق�لة  يف  وكتب  �صنو�ت.  بعد  �لعربية  �الأمة  وجود  و�أنكر  نوردو  م�ك�ص  وع�د 

1920 ق�ل فيه�:  �صنة 

كلمة  �الأقل  على  �الآن  حتى  �لعربية”  “�الأمة  تعبري  يز�ل  ال  حظن�  حل�صن 

ف�رغة. �إنه غري موجود �إال يف عقول �ل�صحفيني �ل�صوريني �مل�صيحيني �ملتبجحني، 

وعقول بع�ص تالمذتهم و�رشك�ئهم من �مل�صلمني. هن�ك حق�ً عرب لكن ال توجد 

�أمة عربية مبفهوم �ملدنية �الأوروبية لتعبري �الأمة وال وحدة بني جم�هريه�. �إن 

بدوي�ً يف �صم�ل �إفريقي� بعيد كل �لبعد عن مو�طن يف بغد�د كبعد �لهندي �الأحمر يف 

�لوالي�ت �ملتحدة عن رجل �الأعم�ل يف وول �صرتيت �أو �ل�صي��صي يف جمل�ص �لنو�ب 

�الأمريكي. �إن �لقر�بة بني فالح من م�رش وت�جر من م�صقط �أو بدوي من �لعر�ق 

�إيط�يل  �أرز  �لقر�بة بني مز�رع  �أقل من  �أو حريف يف بريوت  �ليمن  ب�ئع من  وبني 

فكرة  ت�صيطر  مل  �الآن  وحتى  نورم�ندي،  يف  فرن�صي  �أبق�ر  ومربي  لومب�رو  يف 

حم�صورة  �ل�صك�ن  ماليني  بني  و�لعالقة  عقولهم.  على  و�ال�صتعم�رية  �لقومية 

م�ص�ح�ت  ت�صم  قوية  م�صتقلة  دولة  نحو  �لتطلع  يف  ولي�ص  و�لدين  �للغة  يف 

و��صعة من �آ�صي� و�إفريقي� وال ت�صتطيع حتمل تدخل �أجنبي د�خل حدوده�. �إن 

�لعالقة �لد�خلية �مل�صتمرة منذ مئ�ت �ل�صنني متزقهم، و�لقب�ئل �ملختلفة ين��صب 

بع�صه� بع�ص�ً �لعد�ء، و�ملن�ف�صة �لتقليدية �لق�ئمة بينه� �أقوى –�إىل حد بعيد– من 

ال  ف�إنه  �آ�صي�  منطقة  يف  �لق�ئم  �لتطور  �إىل  فب�لنظر  و�أخري�ً  ب�لت�ص�من.  �صعوره� 

يز�ل من �ملبكر ب�لن�صبة لن� �أن نرتعد خوف�ً من خطر دولة عربية جم�ورة مع�دية 

لن�، �إن هذه �لدولة غري ق�ئمة حتى �الآن و�إىل �أن تقوم –هذ� �إذ� ق�مت يف يوم من 

 .
13

�الأي�م– �صيكون لدين� مت�صع من �لوقت ملالءمة �أنف�صن� مع �لوق�ئع �جلديدة

ومل يهتم �لزعيم �ل�صهيوين �ملتطرف ج�بوتن�صكي، �لذي ُيعدُّ �الأب �لروحي ملن�حيم 

كت�به  يف  �لعرب  بوجود  �الإ�رش�ئيلي،  و�لليكود  �ص�رون  و�أريل  �ص�مري  و�إ�صحق  بيغني 

“تركي� و�حلرب” عند حديثه عن �الإرث �لرتكي، وق�ل �إن م� يطلق عليه “حركة عربية” 
فكرة  هي  و�ال�صتقالل  �لنه�صة  بتحقيق  �لعربية  �الآم�ل  و�إن  الأو�نه�،  �ص�بقة  ت�صمية 

غ�م�صة كفكرة �الأمة �لعربية، و�ن�صق �لد�عون �إىل �لوحدة �لعربية الأن جمرد ت�ص�به �للغ�ت 

ال يعني وجود �أمة عربية و�حدة وق�ل: “�إن ر�بطة �الأمة هي �ل�صعور ب�لوحدة �لقومية، 

وهذ� �ل�رشط �الأ�ص��صي ال حتققه قب�ئل خمتلفة ت�صكن �رشيط�ً مت�صالً من �الأر�ص يتد 
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على �ل�ص�طئ �ل�صم�يل الإفريقي� وغرب �آ�صي� من �ملحيط �إىل �خلليج و�لذي يكن �أن ي�صكل 

 .
يوم�ً م� �أ�ص��ص�ً لدع�ية ن�صطة للوحدة �لقومية”14

�أنه  من  �لرغم  –على  حتققت  �إذ�  �أنه  و�دعى  �لعربية  �لوحدة  قي�م  من  �أوروب�  وحذر 

يرف�ص وجود �لعرب- “ف�إنه �صتحدث �أعظم �لكو�رث �ال�صتعم�رية �ملعروفة يف �لت�ريخ 

الأنه �صيهدد ]الأنه� �صتهدد[ �لوجود �الأوروبي يف �صو�طئ �إفريقي� وتلك �الأجز�ء من �آ�صي� 

.
�لتي تزمع �أوروب� �إن�ص�ء حكم فيه�”15

ويالحظ �لتن�ق�ص يف موقف �حلركة �ل�صهيونية من �لعرب، فهي �أنكرت وجود �الأمة 

�لعربية و�إمك�نية حتقيق �لوحدة �لعربية، �إال �أنه� يف �لوقت نف�صه، حذرت من خطورته� 

على �مل�رشوع �ل�صهيوين. كم� �أن �حلركة �ل�صهيونية �لتي ك�نت حت�ول نفي وجود �لعرب 

وتعّدهم بدو�ً رحالً غري مرتبطني ب�الأر�ص، �عرتفت بحتمية �ل�رش�ع بينه� وبني �لقومية 

�لعربية عند قي�م “�إ�رش�ئيل”. وق�ل ج�بوتن�صكي يف خط�ب �ألق�ه يف تل �أبيب 1929: “�إن 

فل�صطني ملتقى ح�ص�رتني )�لعرب و�ليهود( ال ت�صرتك�ن يف مف�هيمهم� �لروحية، ولذلك 

.
ف�إن �لتق�رب بينهم� ��صتح�لة ت�ريخية”16

ويقول �لك�تب �الإ�رش�ئيلي جورج فر�نك Goerge Frank يف كت�به “ق�صية �إ�رش�ئيل”: 

“وكم� �أو�صحن� من قبل ف�إن للعرب ت�صور�ً وهم�ً حول �أنف�صهم وحول �لع�مل من حولهم 
ب�صبب �ملعتقد�ت �الإ�صالمية �لتي متنع �لتطور �ل�صي��صي، لقد حتول �الإ�صالم يف يد �لزعم�ء 

�فرت��ص�ت  حتقيق  �أجل  من  �لوحدة  توجد  ال  حيث  �لوحدة،  خللق  �أد�ة  �إىل  �لطموحني 

�لك�تب  �أم�   .
يهودية”17 �أنه�  ملجرد  دولة  �إز�لة  �أو  �لعربية  �لوحدة  حلم  مثل  م�صتحيلة 

�ل�صهيوين ن�صيم رجو�ن Nasim Rajwan فيوؤكد يف كت�به “من �لفكر �ل�صهيوين” على 

�لتن�ق�ص بني �لقومية �لعربية و�ل�صهيونية ويقول: 

ويف �لوقت نف�صه ف�إن �لك�رثة �لفل�صطينية و�إن�ص�ء �إ�رش�ئيل دولة دين�ميكية 

على طر�ز غربي يف و�صط �لع�مل �لعربي ك�نت �رشبة �صديدة �لق�صوة للكبي�ء 

و�العتز�ز �لعربي، فك�ن ال بد للقومية �ل�صيقة و�لتطرف و�لتع�صب من �إحر�ز 

ن�رش حمتوم، وم� لبثت بف�صل �أ�صو�ت �لعقل و�العتد�ل �أن �صمتت، وب�لتع�صف 

و�لتحكم غ�لب�ً، و�ص�دت روح �لث�أر ومل يعد ير�صى �لعرب مب� هو �أقل من وحدة 

عربية �ص�ملة و�رشق �أو�صط عربي بك�مله و�ليوم بعد ربع قرن من �ال�صطر�ب�ت 

تق�رب  �لعربي  �لبعث  من  �لعنيفة  �لفرتة  �أن  �إىل  ت�صري  دالئل  هن�لك  و�ل�رش�ع 

.
18

نه�يته�
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�لعربية،  �الأمة  وجود  على  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صهيونية  �حلركة  زعم�ء  �إنك�ر  يوؤثر  ومل 

على تخوفهم من �لوحدة �لعربية، الأن “�إ�رش�ئيل” ك�نت تنظر �إىل �لدول �لعربية و�لقوة 

عربية  دولة  من  لي�ص  يهدده�  �لذي  �خلطر  و�أن  تهدده�،  و�حدة  قوة  وك�أنه�  �لعربية 

بني  �لتن�صيق  من  وتخوف  حذر  بكل  تنظر  وك�نت  كله�.  �لعربية  �لدول  من  بل  و�حدة، 

�أدت  فقد  ولهذ�  �ال�صتعم�ر،  عن  �لعربية  �لدول  ��صتقالل  من  وتخ�صى  �لعربية،  �لدول 

“�إ�رش�ئيل” دور�ً مع�دي�ً ال�صتقالل �لدول �لعربية وللق�ص�ي� �لعربية يف �ملح�فل �لدولية. 
و�صوتت �صد ��صتقالل تون�ص �صنة 1952، ويف �لع�م نف�صه ع�ر�صت �مل�رشوع �ملقدم من 

�إفريقي�  �مل�صتعمر�ت يف  �لتي ك�نت تريد طرح م�ص�ألة حترير  �آ�صيوية  �الأفرو  �لبالد  كتلة 

�لدورة  يف  �جلز�ئر  ��صتقالل  �صد  ووقفت  �ملتحدة.  لالأمم  �لع�مة  �جلمعية  �أم�م  �ل�صم�لية 

�لع��رشة للجمعية �لع�مة لالأمم �ملتحدة �صنة 1955، ويف �لدورة 13 للجمعية �لع�مة لالأمم 

�ملتحدة �صنة 1958، وك�نت تدعم موقف فرن�ص� �ملع�ر�ص ال�صتقالل �جلز�ئر. و�نح�زت 

�إىل ج�نب بريط�ني� يف مف�و�ص�ت �جلالء مع م�رش، و�صد ��صتقالل عدن وحممي�ت جنوب 

�صبه �جلزيرة �لعربية �صنة 1965. 

�ل�صح�فة  وقفت  وفرن�ص�،  �جلز�ئرية  �لتحرير  جبهة  بني  �إيفي�ن  مف�و�ص�ت  وخالل 

�جلز�ئر  ��صتقالل  �صد  يقف  ك�ن  �لذي  �لفرن�صي  �ل�رشي  �جلي�ص  ج�نب  �إىل  �الإ�رش�ئيلية 

وي�صعى �إىل �إق�مة دويلة فرن�صية يف �جلز�ئر.

وال �صك �أن “�إ�رش�ئيل” ك�نت قد و�صعت ��صرت�تيجية حمددة له� يف �ل�رشق �الأو�صط 

من خالل �إث�رة �ل�رش�ع�ت على �أ�ص��ص قومي وديني، وعلى �عتب�ر “�أن �لقومية �لعربية 

�أهد�فه�  �لعربية...  �ل�صعوب  ت�صكنه�  �لتي  �الأر��صي  على  �لعرب  غري  �إب�دة  تريد  حركة 

�لتو�صع على ح�ص�ب �ل�صعوب غري �لعربية، حركة كهذه جتعل من تلك �ل�صعوب مو�طنني 

 .
من �لدرجة �لث�نية يف �أح�صن �حل�الت”19

وحددت در��صة �إ�رش�ئيلية بعنو�ن “�إ�رش�ئيل على م�ص�رف �لقرن �لـ21” �ص�درة �صنة 

1988م عن معهد “ف�ن لري” �الإ�رش�ئيلي يف �لقد�ص و�ملتخ�ص�ص يف �لدر��ص�ت �ال�صرت�تيجية، 

�الأعلى  “�لقومي”  �لهدف  ومتثل  “�إ�رش�ئيل”.  لدولة  “�لقومية”  و�الأهد�ف  �لغ�ي�ت 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف �إق�مة “�إ�رش�ئيل” �لكبى ذ�ت �لهوية �ليهودية �لنقية، كقوة �إقليمية عظمى 

مهيمنة يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. ويتحقق ذلك من خالل �لردع �لوق�ئي و�النتق�مي، وت�أمني 

و�قت�ص�دي�ً  �صي��صي�ً  �ملنطقة  يف  و�لتحكم  �الأر��صي،  وتهويد  و�ال�صتيط�ن  �ل�صم  عملي�ت 
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�لدولة  بق�ء  �صم�ن  ي�صتلزم  وهذ�  و�قت�ص�دي�ً.  ع�صكري�ً  �لذ�ت  على  �العتم�د  مع  وثق�في�ً 

�لعبية يف �ل�رشق �الأو�صط د�خل حدود �آمنة معرتف به� دولي�ً، ويف ظل تفوق ح�ص�ري 

وعالق�ت عميقة مع جري�نه� �لعرب ودول �جلو�ر �جلغر�يف �الأخرى، وتكثيف �ال�صتيط�ن 

وتقلي�ص �لوجود �لعربي فيه� �إىل �أدنى حّد، و�ل�صعي �إىل مّد �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية ب�أ�ص�ليب 

مب��رشة وغري مب��رشة �إىل من�بع �أنه�ر �الأردن وجنوب لبن�ن وجبل �ل�صيخ، مع �ل�صعي �إىل 

.
20

�حل�صول على ح�صة من مي�ه �لنيل يف �إط�ر �لتع�ون �الإقليمي مع م�رش

ومت�صي �لدر��صة �الإ�رش�ئيلية �إىل طرح م� هو مطلوب من “�إ�رش�ئيل” �لقي�م به، وهو 

��صتمر�ر �لبق�ء “�لقومي” بدرجة ع�لية من �ل�صالبة ونق�ء �جلن�ص �ليهودي، وتقلي�ص 

�لوجود �لعربي يف �أر�ص “�إ�رش�ئيل”، مع �ل�صعي �إىل تقوية رو�بط �لتم��صك �الجتم�عي 

و�ل�صي��صية  و�الجتم�عية  و�لثق�فية  �لعرقية  و�لتن�ق�ص�ت  �ل�رش�ع�ت  على  و�لق�ص�ء 

�الأيديولوجي  ب�لهدف  �الجتم�عي  �لهدف  ويرتبط  �ليهودي.  �ملجتمع  ت�صود  �لتي 

�ليهودية  �لروح  بعث  ب�إع�دة  �ليهودية  �حل�ص�رة  �إحي�ء  يف  يتمثل  �لذي  مب��رش،  ب�صكل 

فكرة  و�إثر�ء  �ل�صب�ب،  بني  �ليهودية  �لتق�ليد  وتقوية  �الإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  يف  �لدينية 

�لهدف  ب�عتب�ره  �الأق�صى  �مل�صجد  �لهيكل مك�ن  بن�ء  و�إع�دة  �أ�ص��صي�ً،  �ل�صهيونية مبد�أً 

�لعمل  “�إ�رش�ئيل”. مع  و�لتف�فهم حول  و�لق�در على توحيدهم  �لع�مل،  ليهود  �الأ�صمى 

يف �لوقت ذ�ته على زرع عو�مل �لفرقة و�لت�صتت و�لتحزب �لفكري ون�رشه� يف �لبلد�ن 

على  و�لق�ص�ء  و�لعرقي،  و�لط�ئفي  �لديني  �لتطرف  زي�دة  �إىل  يوؤدي  ومب�  �لعربية، 

�الإقليمي  �لتع�ون  بفكرة  و�إحاللهم�  �الإ�صالمي  و�لت�ص�من  �لعربية  �لقومية  فكرتي 

�ملنطقة  يف  �الأقلي�ت  و�أيديولوجي�ت  �الإ�صالمية  �الأ�صولية  وتوظيف  �أو�صطي،  �ل�رشق 

“�إ�رش�ئيل”.  مل�صلحة 

 �أم�م تلك �ملو�قف، يكن تلخي�ص �ملوقف �ل�صهيوين/ �الإ�رش�ئيلي من �لوحدة �لعربية 

ب�لنق�ط �الآتية: 

�لعربية،  �لوحدة  من  و�ل�صهيونية  �الأوروبي  �ال�صتعم�ر  بني  �لع�صوي  �لتالقي   .1
�لتي �صبق �أن ع�جلن�ه� من قبل. 

2. �ل�صعور �لديني بتفوق �ليهود على �لعرب، وبحقهم �لت�ريخي و�لتور�تي ب�إق�مة 
“�إ�رش�ئيل”، من دون �لنظر �إىل �نعك��ص ذلك على �لعرب وعلى وحدتهم.

�لعمل  �ليهودية، و�رشورة  �لقومية  �لعربية مع �الأهد�ف  �لقومية  �أهد�ف  3. تن�ق�ص 

مع �لقوى �ال�صتعم�رية على �رشب �مل�رشوع �لقومي �لعربي.
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و��صتمر�ره�،  وجوده�  على  خطر�ً  ت�صكل  �لعربية  �لوحدة  �أن  “�إ�رش�ئيل”  �عتق�د   .4

ولهذ� فقد وقفت �صّد �مل�ص�ريع �لوحدوية �لعربية )�لوحدة بني م�رش و�صورية(. 

�لعربي،  �لوطن  يف  �ملوجودة  و�لط�ئفية  �لقومية  لالأقلي�ت  “�إ�رش�ئيل”  ��صتغالل   .5

�ال�صتقر�ر  عدم  ح�لة  الإبق�ء  �لعربية،  �الأمة  وبني  بينه�  تن�ق�ص�ت  خلق  �أجل  من 

و�ل�رش�ع�ت. 

مع�جلته  عند  �لعربي،  �لقومي  �ملفكر  �حل�رشي،  �ص�طع  �إليه  تو�صل  م�  يوؤكد  وهذ� 

خلطورة �لتجزئة على �لوطن �لعربي بقوله: “ال يجوز �أن يق�ل �إن �لعرب خ�رشو� معركة 

فل�صطني مع �إنهم ك�نو� �صبع دول، بل يجب �أن يق�ل �إن �لعرب خ�رشو� معركة فل�صطني 

 .
الأنهم ك�نو� �صبع دول”21
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الوحدة بني  “اإ�صرائيل” من  الثاين: موقف  املبحث 

و�صورية: م�صر 

�لعربية  �لقومية  �صد  �أهد�فهم�  برتجمة  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صهيونية  �حلركة  ق�مت 

 ،1958 و�لوحدة �لعربية من خالل مو�قفهم� من قي�م �جلمهورية �لعربية �ملتحدة �صنة 

“�إ�رش�ئيل” ب�أن وجوده� �أ�صبح يف خطر. ويف �ملق�بل ت�صكل مع تلك �لوحدة،  �إذ �صعرت 

كـ“�إ�رش�ئيل”  �لعربية،  للوحدة  �ملع�دية  �لقوى  �إ�صع�ف  يف  �أثر  م�  �ص�مل،  عربي  نهو�ص 

�إط�ر  يف  قبل  من  نظري�ً  �أعلنته  قد  ك�نت  م�  عملي�ً  “�إ�رش�ئيل”  وطبقت  �لغربية.  و�لدول 

�صعرت  الأنه�  و�صورية،  م�رش  بني  �لوحدة  مع  تع�مله�  يف  �لعربية  للوحدة  حم�ربته� 

الأنه�  عليه�،  و�صتق�صي  حت��رشه�  و�أنه�  كم��صة،  بني  و�صعته�  قد  �لوحدة  تلك  ب�أن 

�أكرث �ملت�رشرين من تلك �لوحدة. كم� ر�أت �أن �لوحدة -مثله� مثل �لدو�ئر �ال�صتعم�رية 

�لغربية- موجهة �صده� و�صد م�ص�ريعه� يف �لوطن �لعربي، وب�لت�يل ف�صل تلك �مل�ص�ريع 

و�صورية  م�رش  بني  �لوحدة  يف  “�إ�رش�ئيل”  ووجدت  �لعربي.  �لوطن  جتزئة  �إىل  �لد�عية 

�أنه� ت�صكل نفي�ً لوجوده� على �أ�ص��ص �أنه� تهدف �إىل تدمريه�، م� يدل على �أن �النق�ص�م 

�لت�ريخ جيد�ً،  �لتي در�صت  ب�لبق�ء. و“�إ�رش�ئيل”  لـ“�إ�رش�ئيل”  ي�صمح  �لذي  �لعربي هو 

�أق�م  �أن  �إال بعد  �لفرجنة من فل�صطني،  �الأيوبي مل ي�صتطع طرد  �لدين  �أن �صالح  تعرف 

تع�ون�ً وقي�دة موحدة بني م�رش و�صورية. 

�لتي ك�نت  ب�الأخط�ر  �الأخرية  �أن �صعرت  بعد  �لوحدة بني م�رش و�صورية،  ومتت 

على  �الإ�رش�ئيلية  �لغ�ر�ت  وتز�يد  �لغربية،  و�لدو�ئر  “�إ�رش�ئيل”  قبل  من  تهدده� 

“�إ�رش�ئيل” قد ه�جمت �ملو�قع �ل�صورية يف بحرية طبية )�لكر�صي  �أر��صيه�. وك�نت 

 30 37 جندي�ً �صوريةً و12 مدني�ً و�أ�رشت  1955/12/11، وقتلت فيه�  و�أبو ت�يه( ليلة 

�آخرين، وق�د تلك �لقو�ت رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ل�ص�بق �أريل �ص�رون. ويبدو �أن 

�ل�صعور ب�خلطر �مل�صرتك على م�رش و�صورية من “�إ�رش�ئيل”، قد �أ�صهم� يف �الإ�رش�ع 

خطته�  ت�صع  بد�أت  قد  “�إ�رش�ئيل”  ب�أن  �لقول  يف  نب�لغ  وال  بينهم�.  �لوحدة  ب�إق�مة 

و�أن   ،1962 �صنة  �النف�ص�ل  حدوث  منذ   ،1967 �صنة  و�صورية  م�رش  على  للعدو�ن 

ق�ئمة.  ز�لت  م�  بينهم�  �لوحدة  ك�نت  لو  مه�جمتهم�  على  جتروؤ  تكن  مل  “�إ�رش�ئيل” 
�الآتية  �لفعل  ردود  “�إ�رش�ئيل”  �تخذت  و�صورية،  م�رش  بني  �لوحدة  قي�م  بعد  ولهذ�، 

ملح�ربته�:
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�إىل  ر�ص�لة  ب�إر�ص�ل  �لوقت،  ذلك  يف  “�إ�رش�ئيل”  وزر�ء  رئي�ص  غوريون،  بن  ق�م   .1
خطورة  فيه�  تن�ول   Dwight D. Eisenhower �أيزنه�ور  دو�يت  �الأمريكي  �لرئي�ص 

قي�م �لوحدة على �أمن “�إ�رش�ئيل” وعم� تخطط له من �لرد عليه�. وق�ل يف ر�ص�لته: “�إن 

�مل�نع ال  �لعربي. و�إن هذ�  �لهجوم  �إىل م�نع قوي ي�صد عنه� �حتم�الت  �إ�رش�ئيل بح�جة 

�أن يتمثل �إال يف �أن يكون الإ�رش�ئيل جي�ص قوي ت�صتطيع �أن تو�جه [به[ تي�ر  يكن 

�لوحدة �لذي �زد�د قوة”. ويف ر�ص�لة ث�نية �أكد بن غوريون للرئي�ص �الأمريكي على: 

�أن عو�مل �لوحدة �لعربية تعمل بن�ص�ط وقوة و�إذ� جنح م�صع�ه� ف�إن ح�ص�ر 

توجه  �أن  على  ق�درة  �لعربية  �لدول  جيو�ص  وت�صبح  ك�مالً،  ي�صبح  �إ�رش�ئيل 

خطري�ً  تدهور�ً  ذلك  يعني  و�صوف  متعددة.  جه�ت  من  خطرية  �رشب�ت  �إليه� 

)خم�طب�ً  �لفذة  �لع�صكرية  بخبتك  تعلم  كم�  الأنه  �إ�رش�ئيل،  �أمن  مقت�صي�ت  يف 

 .
22

�أيزنه�ور( لي�ص الإ�رش�ئيل �أي عمق من �لن�حية �جلغر�فية

تطوير  عب  �لردع  طريق  و�نته�ج  �لع�صكرية  قوته�  بزي�دة  “�إ�رش�ئيل”  ق�مت   .2

�الأبح�ث �لذرية و�متالك �ل�صالح �لنووي �لذي طورته من فرن�ص�، وبتطوير عالق�ته� مع 

�لدول �الأجنبية و�لدول �لقريبة منه� �لتي نفرت هي �الأخرى من �لوحدة، كرتكي� و�إير�ن. 

و�أعلنت ت�أييده� م�رشوع �لهالل �خل�صيب، وط�لبت �رش�حة من بريط�ني� �أن تقدم �لدعم 

مبنع  وهددت  �لعربية.  �جلزيرة  من  �ل�صم�يل  و�لق�صم  و�الأردن  �صورية  ليحتل  للعر�ق 

م�رش  مع  �لوحدة  �إىل  �ن�صم  �إذ�  ب�حتالله  �الأردن  وتهديد  حوله�،  عربي  طوق  وجود 

.
23

و�صورية

زي�رة  خالل  �ملتحدة،  �لعربية  �جلمهورية  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لوالي�ت  �أبلغت   .3
�لق�هرة  �إىل  �الأمريكية  �خل�رجية  وزير  وكيل  ن�ئب   Robert Murphy موريف  روبرت 

ولق�ئه مع عبد �لن��رش “�أن �إ�رش�ئيل قد جتد نف�صه� يف خطر �أم�م كل حركة مو�لية لعبد 

�لن��رش تخلع �مللك ح�صني، و�أنه� قد تتخذ تد�بري لدعم حدوده� على نهر �الأردن ب�حتالل 

�الأر��صي �الأردنية �لو�قعة على �ل�صفة �لغربية”. و�أعلن بن غوريون يف 1960/11/4 )بعد 

ك�نت  مم�  بكثري  �أقوى  �الآن  هي  �ملتحدة،  �لعربية  “�جلمهورية  �أن  �لوحدة(  على  ع�مني 

عليه قبل �أربع �صنو�ت �أثن�ء �حلملة �الإ�رش�ئيلية على �صين�ء. لقد �أ�صبح �لعدو �أقوى من 

قبل وقد غز� �صورية. �إن م�رش تدعمه� �الآن حلقة من �لدول �لقوية �ملرتبطة بدول ع�ملية 

.
كبى”24
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�إليه�، على  �لع�مل  �ليهود يف  �ليهودية وجذب  �لهجرة  “�إ�رش�ئيل”، زي�دة  4. �صجعت 
“�إ�رش�ئيل”  �لع�مل، وربطت  �لتبع�ت من يهود  �أنه� يف خطر وط�لبت مب�ص�عفة  �أ�ص��ص 

بني �أمنه� وهجرة �ليهود �إليه�. وق�ل بن غوريون: “�إنني ال �أ�صتطيع �أن �أقول �إنن� يف �أم�ن 

الأ�صدق�ء  ك�صبن�  وعلى  �أ�صلحتن�،  تفوق  وعلى  �لهجرة،  على  تعتمد  �ملقبلة  �صالمتن�  الأن 

موؤمتر�ت  خم�صة   ،1960 �صنة  ويف  �لوحدة،  من  ع�مني  بعد  “�إ�رش�ئيل”  وعقدت  جدد”. 

�إىل ت�صجيع هجرة  “�إ�رش�ئيل” وموؤمترين يف نيويورك، هدفت منه�  �صهيونية ع�ملية يف 

�ليهود وجمع �لتبع�ت لـ“�إ�رش�ئيل”. و�تخذت قر�ر�ت يف خمتلف �مل�صتوي�ت: �ل�صي��صية 

رد�ً  �ليهودية(  �لهجرة  )زي�دة  و�لب�رشية  �لع�صكرية(  قوته�  )زي�دة  و�الأمنية  )حت�لف�ت( 

 .
25

على �لوحدة

�إال �أن �لهجرة �ليهودية تر�جعت خالل �لوحدة �مل�رشية - �ل�صورية، بعك�ص م� �صعت 

قوية  عربية  دولة  وجود  ظل  يف  �لهجرة،  من  �ليهود  خم�وف  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل”،  �إليه 

�إليه� �صنة  �ألف يهودي ه�جرو�   71 �إذ هبطت �لهجرة من  بـ“�إ�رش�ئيل”.  وموحدة حتيط 

1957 )م� قبل �لوحدة( �إىل 27 �ألف مه�جر يهودي خالل �لع�م �الأول للوحدة. ويالحظ �أن 
�ملعدل �ل�صنوي للهجرة �لذي ك�ن خالل �ل�صنو�ت �الأربع �ل�ص�بقة للوحدة 1957-1954 

خالل  هبط  �لهجرة  معدل  �إن  �أي   ،)29،750( �لوحدة  �صنو�ت  خالل  �أ�صبح   )44،660(

.
26

�صنو�ت �لوحدة بن�صبة %66 

5. قللت “�إ�رش�ئيل” خالل فرتة �لوحدة بني م�رش و�صورية، من عدو�نه� �صد �لدول 

�لعربية �ملج�ورة. فقد بلغت �العتد�ء�ت على �حلدود مع م�رش قبل �لوحدة وبعده�:

جدول رقم )3(: �العتد�ء�ت �الإ�رس�ئيلية على م�رس

735 �عتد�ء من 1954-1949  

707 �عتد�ء�ت من 1958-1955 

193 �عتد�ء، ومل يحدث �أي �عتد�ء ع�م 1962 من 1962-1959

3،104 �عتد�ء�ت  كم� �نخف�صت �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �حلدود مع �صورية من 

.
�صنة 1958 �إىل 824 �عتد�ء �صنة 271959

�عتد�ء،   2،250 �لعربية  �لدول  1960على جميع  �الإ�رش�ئيلية �صنة  وبلغت �العتد�ء�ت 

�رتفعت �صنة 1965 )بعد �النف�ص�ل( لت�صل �إىل 6،038 �عتد�ء.
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�ل�صورية بعدة هجم�ت  �لقو�ت  �لوحدة، وق�مت  �أن �صورية قد ت�صجعت خالل  كم� 

على مو�قع �إ�رش�ئيلية على �حلدود �مل�صرتكة، وعلى قو�رب �ل�صي�دين يف طبي� )100 

�ل�صوري  �ل�صي��صي  �خلط�ب  �أ�صبح  كم�   .)1961 �صنة  هجمة  و25   1960 �صنة  هجمة 

خالل  �ملوحدة  �لعربية  ب�لقوة  ثقة  و�أكرث  “�إ�رش�ئيل”  جت�ه  ت�صدد�ً  �أكرث  و�مل�رشي 

 .
28

�لوحدة

�ل�صورية  “�لتو�فيق”  قرية  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أن  �لن��رش  عبد  ووجد 

للوحدة  تهديد   ،1960 �صنة  مطلع  يف  �حلر�م  �ملنطقة  من  �جلنوبي  �جلزء  على  �لو�قعة 

�رتفعت  �لتي  �لعربية  و�جلم�هري  �لعرب  �لوحدويون  ر�أى  كم�  �ل�صورية.   - �مل�رشية 

معنوي�ته� بعد �أن ق�مت �لوحدة، �أن �إمك�ن �لتغلب على “�إ�رش�ئيل” �أ�صبح �أمر�ً ممكن�ً. �إذ 

حققت وحدة م�رش و�صورية بيئة و�أجو�ء قومية ووطنية مع�دية لال�صتعم�ر يف �ل�ص�رع 

�لعربي، م� �ص�عد يف �إحد�ث حتوالت ثورية يف �لدول �لعربية �الأخرى �أدت �إىل �إق�مة �أنظمة 

وطنية ثورية. و�ندلعت �لثورة يف �لعر�ق �صنة 1958 على �مللكية، ويف �ليمن �صنة 1962 

و�ص�همت  �لبيط�ين،  �ال�صتعم�ر  �صد  عدن  يف  �مل�صلحة  �لثورة  و�نطلقت  �الإم�م،  على 

�لوحدة يف �الإ�رش�ع بنج�ح �لثورة �جلز�ئرية و��صتقالله� �صنة 1962. و�أ�صبح �إمك�ن قي�م 

جبهة عربية موحدة �صد “�إ�رش�ئيل” �أمر�ً ممكن�ً. وعلى �لرغم من �النف�ص�ل �لذي حدث 

للوحدة، �إال �أن �لوحدة �مل�رشية �ل�صورية خلقت بيئة وحدوية بني بع�ص �الأقط�ر �لعربية، 

كم�رشوع �لوحدة بني م�رش و�لعر�ق و�صورية �صنة 1963 و�حت�د �جلمهوري�ت �لعربية 

�صنة 1971، وم�رشوع �لوحدة �مل�رشية - �لليبية �صنة 1973. 

وقد �أث�ر ذلك “�إ�رش�ئيل”، �إذ �أبدى �أب� �إيب�ن وزير خ�رجية “�إ�رش�ئيل” �الأ�صبق، قلقه 

 ”Realit]“ من خطر قي�م �أي وحدة بني �لدول �لعربية، ويف مق�بلة مع جملة ري�ليتي 

“�إ�رش�ئيل” بتو�فر �رشوط ثالثة: ��صتمر�ر �مل�ص�عد�ت  1966، ربط بق�ء  �لفرن�صية �صنة 

�ل�رشق  يف  �لر�هن  للو�صع  �لكبى  �لدول  حم�ية  و��صتمر�ر  �الأمريكية،  �لع�صكرية 

�الأو�صط، و��صتمر�ر �خلالف�ت بني �لدول �لعربية، الأنه� -كم� يقول- لو �حتدت مل� بقيت 

 .
“�إ�رش�ئيل”29

مع�دية  هي  عربية  وحدة  “كل  ب�أن  نف�صه  �ل�صي�ق  يف  برييز  �صمعون  �رشح  كم� 

�صلبية  وحدة  تكون  �أن  �إال  يكن  ال  �لن��رش  عبد  ظل  حتت  �لعربية  ف�لوحدة  الإ�رش�ئيل، 

 .
�أعني �أنه� موجهة �صد �إ�رش�ئيل”30
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خد�ع  �صع�ر  �لوحدة  �صع�ر  “�إن  بقوله:  �لوحدة  على  حقده  بيغن  من�حيم  و�أظهر 

حتمل لو�ءه �لق�هرة وهو يهدف �إىل تن�صيب ديكت�تور و�حد على رقعة متتد من �ملحيط 

 .
�الأطل�صي حتى �خلليج )�لف�ر�صي( وال مك�ن الإ�رش�ئيل يف هذه �لوحدة”31

وربطت جملة نيوزويك �الأمريكية بني �لوحدة و�مل�ص�لح �الأمريكية يف �ملنطقة �لعربية، 

وق�لت يف عدده� بت�ريخ 1958/4/19 “�إن �خلطر �الأكب يكمن يف �مل�صتقبل يف خطة �لق�هرة 

ال  �لق�هرة  �إن  �الأو�صط.  �ل�رشق  برتول  على  قوته�  يف  تعتمد  كبى  عربية  دولة  الإق�مة 

 .
تخفي خططه� وال تفت�أ تعلن �أن برتول �لعرب للعرب”32

وعندم� حدث �النف�ص�ل، ك�نت “�إ�رش�ئيل” من �أكرث �لدول ترحيب�ً به، ودعت حلف�ءه� 

زي�رة  بعد  �إيب�ن  �أب�  دع�  كم�  �النف�ص�ل.  بحكومة  فور�ً  �العرت�ف  �إىل  �لغربية  �لدول  من 

�أنور �ل�ص�د�ت للقد�ص �إىل “تفهم ك�مل ب�أن هن�ك خط�ً يهودي�ً يف ن�صيج �ملنطقة �صو�ء �أر�دت 

عربي  لون  من  ال  �ألو�ن  عدة  من  يت�ألف  �ملنطقة  ن�صيج  الأن  رف�صته�  �أو  �لعربية  �لقومية 

.
و�حد ومل ت�صعه �ليد �لعربية فقط”33

��صتقر�ر  �إق�مة  �أ�صهمت يف  �إ�رش�ئيل  “�إن  �الإ�رش�ئيلي �صموئيل يعري:  �لك�تب  وق�ل 

يف �ملنطقة �لتي تعتب �لدول �لرجعية دع�مته�. كم� �أ�صهمت يف تر�صيخ �لنفوذ �الأمريكي 

حطمت  �إ�رش�ئيل  الأن   1967 يف  ر�بح�ً  �لغرب  خرج  لقد  �ل�صوفي�تي.  �لنفوذ  وطرد 

. ولهذ� ف�إن �لبع�ص ال يرى �أن من �أهد�ف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �لدول 
�لن��رشية”34

على  �لق�ص�ء  بل  فقط،  �لعربية  �الأر��صي  �حتالل   1967 يونيو  حزير�ن/   5 يف  �لعربية 

تلك  يف  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لن��رش  عبد  ق�ده  �لذي  �لعربي  �لوحدوي  �لقومي  �لتي�ر 

�لفرتة، و�أدى �إىل تر�جع �حلركة �لقومية �لعربية بعد ذلك. و�تفق �لقوميون �لعرب:

بكل �جت�ه�تهم على �أن م� جرى يف �خل�م�ص من حزير�ن هو موؤ�مرة خ�رجية 

�لكي�ن  جنب مع  �إىل  قوى دولية جنب�ً  له� وتنفيذه�  �الإعد�د  ��صرتكت يف  كبى، 

�أن ت�رشب م�رشوع  �أر�دت من خالل تلك �حلرب  �لقوى  �ل�صهيوين، و�أن هذه 

�لنهو�ص �لعربي، وم�رشوع بن�ء �لقدرة �لعربية، وم�رشوع �لتحرر �لعربي �لذي 

 .
35

�صكل �آنذ�ك منوذج�ً للعديد من قوى �لتحرر وحركة عدم �النحي�ز

م�رش  بني  �لوحدة  خطورة  �أظهر  �النف�ص�ل  بعد  �إيه  �أي.  �ل�صي.  �أعدته  تقرير  ويف 

و�صورية على “�إ�رش�ئيل”، وج�ء يف �لتقرير:
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�جلمهورية  �نف�ص�ل  وخ�صو�ص�ً  �لعرب  بني  �لوحدوي  �الجت�ه  �صعف  �إن 

�لعربية �ملتحدة، خف�ص خطر تعر�ص �إ�رش�ئيل العتد�ء�ت متز�منة على جبهتني. 

وهذ� يدعم �ملوقف �الأمني �الإ�رش�ئيلي، ونحن نعتقد ب�أن �إ�رش�ئيل �صتكون ق�درة 

على �ملح�فظة على تفوقه� �لع�صكري �أم�م جري�نه� �لعرب، تفوق�ً ييزه �لعرب 

.
36

بحيث يكون ر�دع�ً لهم من مه�جمة �إ�رش�ئيل

ولهذ� ف�إن �صي��صة �لزعيم عبد �لن��رش قد حظيت بدعم جم�هريي كبري يف �خلم�صيني�ت 

�أجل  من  و�لعمل  �لعربية،  �لوحدة  �صع�ري  رفع  الأنه  �مل��صي،  �لقرن  من  و�ل�صتيني�ت 

حترير فل�صطني، وعدَّته �جلم�هري �لعربية مبث�بة �ملنقذ و�ملحرر. وقد �أيقظ عبد �لن��رش 

�الأمل لدى �الأمة �لعربية، ب�إمك�نية حتقيق �لهدفني، وب�أن تطلع�ته� على و�صك �الإجن�ز، م� 

جعل “�إ�رش�ئيل” ت�صعى �إىل �رشب �لنظ�م �مل�رشي �صنتي 1956 و1967 الإ�صع�فه �أم�م 

�جلم�هري �لعربية. 

�لعربية،  �لدول  بني  وتع�ون  حت�لف�ت  �إق�مة  من  ب��صتمر�ر  “�إ�رش�ئيل”  خ�صيت  كم� 

�الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �ملعلق  و�عرتف  �صده�.  موجهة  �لتح�لف�ت  تلك  مثل  �أن  وترى 

“�أن  ور�أى  �لعربية  �لدول  بني  حت�لف  �أي  �إق�مة  “�إ�رش�ئيل”  مبع�ر�صة  �صيف  زئيف 

ع�صكري  �ئتالف  وخلق  و�صورية  �لعر�ق  مثل  الإ�رش�ئيل  متطرفني  عدوين  بني  �لتق�رب 

 .
بينهم� هو مبث�بة خطر حقيقي”37

ويرى �لبوفي�صور �صلومو �أفنريي Shlomo Avniri وكيل وز�رة �خل�رجية �الأ�صبق 

يف حم��رشة له “�أن �أو�ص�ع �لعرب من �نق�ص�م ونز�ع�ت �أدت �إىل تفكيك نظ�مهم �الإقليمي 

خوف  وجود  عدم  موؤكد�ً  �ص�خنة،  مو�جه�ت  �إىل  �لنز�ع�ت  تطورت  �أن  بعد  و�نهي�ره 

.
م�صتقبلي الأي ت�آلف ع�صكري �أو �صي��صي عربي �إثر ذلك”38

ويف �لو�قع ف�إن �حلركة �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل” قد ح�ربت� �لوحدة �لعربية يف جميع 

�ملر�حل، ولي�ص يف وحدة م�رش و�صورية فقط، وحتى �لوحدة �لتي �قرتحه� �الأمري عبد 

�هلل الإق�مة مملكة عربية يف �صورية �لطبيعية رف�صته� �حلركة �ل�صهيونية، وق�ل مو�صي 

�ص�ريت )�رشتوك( يف رده على ر�ص�لة وردت للوك�لة �ليهودية من رئي�ص �لديو�ن �الأمريي 

�الأردين حممد �الأن�صي �صنة 1940: 

وهن�ك  �لبحث،  ب�ص�ط  على  �هلل  عبد  �الأمري  م�رشوع  يطرح  مل  �الآن  حتى 

�ل�صعب  من  �أنه  غري  ب�مل�رشوع،  �هتم�م�ً  يبدون  �ل�صه�ينة  �ل�صي��صيني  بع�ص 
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على �حلركة �ل�صهيونية تقبله ب�صبب فكرة �ململكة �لعربية. �صحيح �أنن� نعرف 

�لعربية ت�صكل عقبة  �مللكة  ف�إن  �لرغم من ذلك،  �الأمري عبد �هلل، وعلى  �صخ�صي�ً 

 .
39

ب�لن�صبة لل�صهيونية �لتي ال ت�صتطيع تقبله�

�لعربية،  �لدول  بني  و�لتع�ون  �لوحدة  �أ�صك�ل  جميع  �صّد  “�إ�رش�ئيل”  وقفت  كم� 

و�ليمن  و�الأردن  و�لعر�ق  م�رش  �صم  �لذي  �لعربي  �لتع�ون  جمل�ص  قي�م  ع�ر�صت  فقد 

�أن�ص�أته �جلز�ئر و�ملغرب وتون�ص  �لذي  �لعربي  1989/2/16، و�حت�د �ملغرب  �ل�صم�يل يف 

“�إ�رش�ئيل”  و�أظهرت  �لعربي.  �لتع�ون  جمل�ص  لقي�م  �لت�يل  �ليوم  يف  وموريت�ني�،  وليبي� 

ك�ن  �جلنوبي،  �ليمن  �أن  ومع   ،1989/11/30 يف  �ليمن  �صطري  بني  للوحدة  مع�ر�صته� 

يوؤيد بقوة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ملنظم�ت �لفل�صطينية �لر�ديك�لية، وتوجد قو�عد 

ع�صكرية فل�صطينية يف عدن، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” ع�ر�صت ب�صدة �لوحدة �ليمنية من منطلق 

مع�د�ته� الأي تق�رب وحدوي بني قطرين عربيني. ولهذ� ف�إن “�إ�رش�ئيل” �لتي ق�ل رئي�ص 

يف  مدر�صة  فتحت  �إذ�  ب�أنه  ه�رك�بي  يهو�صف�ط  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخب�ر�ت 

جنوب �ل�صود�ن، ف�إن ذلك �صوف يوؤثر على �أمن “�إ�رش�ئيل”، ترى يف قي�م �لوحدة �لعربية 

خطر�ً كبري�ً يهدد وجوده� بطبيعة �حل�ل. 

و�هتم�م “�إ�رش�ئيل” بتجزئة �لوطن �لعربي، �نعك�ص على موقفه� من �تف�ق�ت �لت�صوية 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  بتجزئة  “�إ�رش�ئيل”  ق�مت  فقد  و�لعرب.  �لفل�صطينيني  مع 

�أر��صي   ،2 �أو�صلو  �تف�ق  �لغربية وقط�ع غزة. فقد ق�صم  �ل�صفة  تن�صحب منه�، يف  �لتي 

�ل�صفة �لغربية �إىل ثالث من�طق:

�أ: ت�صمل �الن�صح�ب من �صت مدن فل�صطينية هي ن�بل�ص وجنني وطولكرم  منطقة   •
م�ص�حته�  وتبلغ  �خلليل،  مدينة  من  �الأكب  و�جلزء  حلم  وبيت  �هلل  ور�م  وقلقيلية 

3% من �ل�صفة �لغربية. و�أ�صبحت مبوجب �التف�ق خ��صعة ل�صلطة �حلكم �لذ�تي 

�لفل�صطيني، وتتمتع ب�ل�صالحي�ت و�مل�صوؤولي�ت �ملتعلقة ب�الأمن و�لنظ�م �لع�م. 

م�ص�حة  27%من  وت�صمل  �لغربية،  �ل�صفة  �صك�ن  من   %68 فيه�  يقيم  ب:  منطقة   •
�التف�ق  مت  عم�  تختلف  �ملنطقة  وهذه  فل�صطينية.  وبلدة  قرية   450 وت�صم  �ل�صفة 

عليه يف منطقة �ألف، �إذ حتتفظ “�إ�رش�ئيل” لنف�صه� يف هذه �ملنطقة ب�مل�صوؤولية �الأمنية 

م�صوؤولية  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  بو��صطة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تتوىل  بينم�  �لعلي�، 

�لنظ�م �لع�م �إىل ج�نب �مل�صوؤولي�ت �الإد�رية و�ملدنية كم� يف �ملنطقة �أ. 



123

موقف “اإ�صرائيل” من الوحدة العربية

منطقة ج: ت�صمل م� بقي من �أر��صي �ل�صفة �لغربية غري �مل�أهولة بكث�فة �صك�نية،   •
تتمتع  وال  و�مل�صتوطن�ت،  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  ع�صكرية  قو�عد  فيه�  توجد  �لتي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ب�أي �صالحي�ت �أو م�صوؤولي�ت �أمنية فيه�. 

�إن  �أي  �ل�رشقية يف منطقة خ�م�صة،  و�أدخل قط�ع غزة �صمن منطقة ر�بعة، و�لقد�ص 

يدخل  وهذ�  من�طق،  خم�ص  �إىل  غزة  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  جز�أت  “�إ�رش�ئيل” 
�صمن �صي��صته� يف جتزئة و�إ�صع�ف كل م� له عالقة ب�لعرب. وه� هي تن�صحب من قط�ع 

تقوم  �أن  �ملمكن  من  و�لتي  �حتالله�،  حتت  �لغربية  �ل�صفة  وترتك   ،2005/9/11 يف  غزة 

بتجزئته� �أي�ص�ً يف �ل�صنو�ت �لق�دمة. وم� ز�لت متنع �أي �ت�ص�ل جغر�يف بني �ل�صفة �لغربية 

وت�صكيله�  �لت�رشيعية،  �النتخ�ب�ت  يف  حم��ص  حركة  جن�ح  بعد  وخ��صة  غزة،  وقط�ع 

للحكومة �لفل�صطينية يف �صهر �آذ�ر/ م�ر�ص 2006. 



124

دور “اإ�سرائيل” يف تفتيت الوطن العربي

العرب يف  “اإ�صرائيل” من  الثالث: موقف  املبحث 

الت�صوية: مرحلة 

مرحلة  يف  �لعرب  من  موقفه�  لتغري  م�صتعدة  وال  موؤهلة  غري  “�إ�رش�ئيل”  ز�لت  م� 

�لت�صوية، الأنه� ال ت�صتطيع �أن تن�صلخ وتق�وم م� تر�كم لديه� من موؤثر�ت مع�دية للعرب يف 

مرحلة �ل�رش�ع. وث�ر نق��ص لدى بع�ص �ملفكرين �الإ�رش�ئيليني بعد �النتف��صة �لفل�صطينية 

عن  �الإ�رش�ئيلي  �لفكر  بن�ه�  �لتي  �مل�صوهة  �ل�صخ�صية  كبري  حد  �إىل  هزت  -�لتي  �الأوىل 

من  �لتي  �لعالقة  نوعية  عن  �أو�صلو،  �تف�قية  على  �لتوقيع  وبعد  �لعربية-  �ل�صخ�صية 

�ملمكن �أن تن�ص�أ يف �مل�صتقبل، بني �لفل�صطينيني و�لعرب من جهة، و�الإ�رش�ئيليني من جهة 

 ،Yahouda Benyamin ث�نية. و�نتقد �الأك�ديي �الإ�رش�ئيلي �لبوفي�صور يهود� بني�مني

وهو ع�مل نف�صي من ج�معة حيف�، موقف �الإ�رش�ئيليني من �لفل�صطينيني يف كت�به “�أر�ص 

�إ�رش�ئيل م�صكلة �ل�صهيونية” �لذي �ألفه بعد �النتف��صة، وق�ل: “�إن على �الإ�رش�ئيليني �أن 

يعرفو� �حلقيقية، وهو �أنه يوجد �صعب �آخر يعي�ص يف هذه �الأر�ص” كم� ق�ل: 

�لذين  �الأو�صط  �ل�رشق  عرب  مع  �لعمل  م�  هو  يو�جهن�  �لذي  �لتحدي  �إن 

�أن  �ل�صه�ينة  �كت�صف  �لعي�ص معهم؟ قبل مئة �صنة  ينبغي  يعي�صون هن� وكيف 

ثمة عرب�ً يف �إ�رش�ئيل و�ليوم بعد مئة �صنة ال تز�ل �ل�صهيونية حتت وقع �ملف�ج�أة 

�أنه  �إن هذ� �الكت�ص�ف �صعب جد�ً لدرجة  لوجود عرب يعي�صون يف هذه �لبالد. 

.
40

�أ�صبح مبث�بة �لتحدي �الأكرث جدية لل�صهيونية، عد� �أنه يثل �لف�صل �الأكرث له�

“�إ�رش�ئيل”،  بقي�م  هدفه�  �ل�صهيونية  �حلركة  حققت  �أن  بعد  �ملتوقع،  من  وك�ن 

يف  و��صح  بتغيري  تقوم  �أن  �لعربية،  �لدول  بع�ص  مع  ت�صوية  مع�هد�ت  عقد  يف  وجنحت 

تع�مله� مع �لعرب ونظرته� �إليهم، ولكنه� مل تفعل، بل على �لعك�ص ��صتمرت يف موقفه� 

�إمك�نية  عن  هو  �لوقت،  هذ�  يف  يث�ر  �لذي  �ل�صوؤ�ل  ف�إن  ولهذ�  للعرب.  �ملع�دي  �ل�ص�بق 

��صتمر�ر “�إ�رش�ئيل” يف ت�صويه �ل�صخ�صية �لعربية كم� ك�نت تفعل من قبل، ويف حم�ربته� 

للعرب و�لوحدة �لعربية.

وقبل �الإج�بة عن هذ� �ل�صوؤ�ل، ال بّد من �لت�أكيد على �أن �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي هو جمتمع 

غري موحد يف نظرته �إىل �لت�صوية مع �لعرب، بعك�ص م� ك�ن عليه خالل �صنو�ت �ل�رش�ع 

و�حلروب، حيث ك�ن موحد�ً تقريب�ً يف موقفه �ملع�دي و�ل�صد�مي مع �لعرب. وهذ� يعني 
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�أن  �ملمكن  من  بينم�  �صدهم،  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  وحد  �لعرب  مع  و�لعد�ء  �ل�رش�ع  �أن 

يوؤدي �لتع�ي�ص �ل�صلمي مع �لعرب �إىل �إحد�ث نز�ع�ت وم�ص�كل د�خل �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي 

بني مع�صكر �ملوؤيدين و�ملع�ر�صني لل�صالم. وظهر هذ� و��صح�ً، من �غتي�ل رئي�ص وزر�ء 

“�إ�رش�ئيل” �ل�ص�بق ��صحق ر�بني، على �أيدي �ملتطرف �الإ�رش�ئيلي �إيغ�ل ع�مري، �ملع�ر�ص 
و�لذي  �ملحتلة،  �لعربية  �الأر��صي  من  “�إ�رش�ئيل”  و�ن�صح�ب  �لعرب  مع  �ل�صالم  لعملية 

يثل تي�ر�ً ال ي�صته�ن به د�خل �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي. وكذلك ت�أييد �أكرث من ن�صف �ملجتمع 

�الإ�رش�ئيلي �نتخ�ب �ليمني �الإ�رش�ئيلي �ملع�ر�ص لعملية �لت�صوية، وو�صول جمرم �حلرب 

ف�إن  ولهذ�  �ملتطرفة.  �لدينية  �الأحز�ب  مع  ب�لتح�لف  �ليمينية  �حلكومة  لرئ��صة  �ص�رون 

�حتم�الت حدوث تغيري يف �لفكر �الإ�رش�ئيلي جت�ه �ل�صخ�صية �لعربية، مرتبط مبو�قف 

ب�رشورة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطة  وب�قتن�ع  �لت�صوية،  بعملية  �الإ�رش�ئيليني  من  طرف  كل 

حدوث تغيري يف �لثق�فة ومن�هج �لتعليم �الإ�رش�ئيلية، ويف �ملف�هيم �لتي ك�نت �ص�ئدة من 

قبل �لت�صوية مثل “�إ�رش�ئيل” �لكبى و�العرت�ف بوجود �ل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه، 

و�حل�ص�رة و�لثق�فة �لعربية، و�عتق�د �ليهود بتفوق �لعن�رش �ليهودي على �لعربي.

“�إ�رش�ئيل” وم�رش بعد �لتوقيع على مع�هدة  ومل تعط �لتجربة �الأوىل للت�صوية بني 

�ل�صالم بينهم� يف �صنة 1979، �أية موؤ�رش�ت على حدوث تغري حقيقي يف موقف “�إ�رش�ئيل” 

من �لعرب. �إذ ك�ن من �ملتوقع �أن توؤثر �تف�قية �ل�صالم بني �أكب دولة عربية و“�إ�رش�ئيل” 

�إىل تغيري يف ر�أي �الإ�رش�ئيليني من �لعرب، ولكن هذ� مل يتم، و��صتمر �لفكر �الإ�رش�ئيلي 

و�لدكتور  كوهني  �إدير  �لدكتور  به�  ق�م  م�صرتكة  در��صة  ويف  �لعرب.  �صورة  ت�صويه  يف 

مري�م روث Maryam Routh، من ج�معة حيف�، و��صتند� فيه� �إىل ��صتطالع للر�أي �لع�م 

�الإ�رش�ئيلي، �أجري على 260 ط�لب�ً يهودي�ً يف �صنة 1985، �أي بعد �صت �صنو�ت من �لتوقيع 

على �تف�قية �ل�صالم �مل�رشية - �الإ�رش�ئيلية، تبني �أن �صورة �لعربي لدى �لطالب �لذين 

�الأوالد  خ�طف  �لدر��صة،  يف  ج�ء  كم�  �لعربي  وبقي  تتغري،  مل  معهم  �ال�صتطالع  �أجري 

.
41ً

وق�تالً وجمرم�ً و�إره�بي�

�الإ�رش�ئيلية،  �أمونيم  غو�ص  حركة  مثل  �ملتطرفة  �ليمينية  �حلرك�ت  موقف  وكذلك 

مع�هدة  على  �لتوقيع  قبل  �ل�ص�د�ت،  �أنور  �مل�رشي  �لرئي�ص  و�صفت  قد  ك�نت  �لتي 

�ل�صالم �مل�رشية �الإ�رش�ئلية ب�أنه “ن�زي متع�صب من بني �لن�زيني �لذين ق�مو� بثورة 

�ل�ص�د�ت، عب  �ل�صالم ب�صنو�ت عندم� �غتيل  1952”. وبعد مع�هدة  23 متوز/ يوليو 
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“هكذ� يكون  �أحد زعم�ء �حلركة نف�صه� عن فرحته من �غتي�ل �لرئي�ص �مل�رشي وق�ل 

.
رد �لرب الأعد�ئه”42

من   Danial Bartal ب�رط�ل  د�نيئيل  �الإ�رش�ئيلي  �لبوفي�صور  �أعده�  در��صة  ويف 

ج�معة تل �أبيب، يف مطلع �صنة 1997، �أي بعد و�صول �ليمني �الإ�رش�ئيلي بزع�مة نتني�هو 

�إىل �ل�صلطة، تو�صل �لب�حث بعد مر�جعة 142 كت�ب�ً من كتب �لتدري�ص �ملعتمدة يف خمتلف 

مر�حل �لتعليم �البتد�ئية و�الإعد�دية و�لث�نوية ملو�د �لت�ريخ و�الآد�ب و�جلغر�في�، �إىل �أن 

تلك �لكتب م� ز�لت تعبِّ عن �لقن�ع�ت �لتي �ص�دت يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي قبل 30 �صنة، 

و�أن �الإن�ص�ن �لعربي م� ز�ل يقدم يف من�هج �لتعليم، بعد �لتوقيع على �تف�قية �ل�صالم مع 

م�رش قبل 20 �صنة، و�تف�قيتي �أو�صلو وو�دي عربة، ب�صورة م�صوهة عن طريق تقديه 

�إم� ب�صورة جندي عدو�ين �رشير، �أو فالح ج�هل متخلف. و�أكد ب�رط�ل على �أن �ملن�هج 

�لتعليمية �الإ�رش�ئيلية مل تعك�ص �ملتغري�ت �لتي طر�أت على �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي 

يز�ل  ال  �ل�صالم  و�أن   ،1977 �صنة  يف  للقد�ص  �ل�ص�د�ت  �أنور  �مل�رشي  �لرئي�ص  زي�رة  منذ 

.
43

يعر�ص يف كتب �لدر��صة �الإ�رش�ئيلية على �أنه فكرة خي�لية غري و�قعية

تغري  مل  �ليمينية،  �صيم�  وال  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صي��صية  �الأحز�ب  معظم  �أن  كم� 

وم�رش  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ل�صالم  �تف�قي�ت  على  �لتوقيع  بعد  �لعرب  من  مو�قفه� 

جديد،  يهودي  تي�ر  وجود  من  �لرغم  وعلى  �لفل�صطينية.  �لتحرير  ومنظمة  و�الأردن 

�صد   ،Yashayahu Lebouvitz ليبوفت�ص  يي�ص�ي�هو  “�إ�رش�ئيل”،  فيل�صوف  ق�ده 

�أن �الأحز�ب �لدينية  �إال  “�إ�رش�ئيل” �لكبى،  �إق�مة  �إىل  �لتي�ر �لديني �ملتطرف و�لد�عي 

�أدبي�ته�  �لعرب ويف مع�د�تهم، ومل تغري يف  �إىل  �ليمينية م�صتمرة يف نظرته�  و�لقومية 

وك�ن  �لت�صوية.  م�صرية  قبل  نف�صه�  �ل�ص�بقة  �لعن�رشية  �لنظرة  �لعرب  �إىل  �لنظر  من 

ليبوفت�ص قد �نتقد مو�قف تلك �الأحز�ب ودعوته� �إىل �صيطرة “�إ�رش�ئيل” على �لعرب، 

��صتمر�ر  ف�إن  و�إال  �ملحتلة،  �لعربية  �الأر��صي  من  “�إ�رش�ئيل”  �ن�صح�ب  �إىل  ودع� 

�لثق�فة  بني  فرق  كم�  �ليهودية.  للدولة  تدريجي  �نهي�ر  �إىل  يوؤدي  �صوف  �الحتالل 

ور�أى  �ليهودية،  ب�لهوية  منهم�  كل  عالقة  وحتديد  �ليهودية،  و�الأر�ص  �ليهودية، 

و�رتب�ط  وعي  هي  بل  �الأي�م،  من  يوم  يف  �أر�ص�ً  تكن  ومل  �أر�ص�ً  لي�صت  �ليهودية  �أن 

�لق�ئم  و�لت�ريخي  �لديني  ب�لرت�ث  �ليهودية  �رتب�ط  و�أن  �ليهودية،  �لذ�تية  ب�لثق�فة 

.
44

ب�طل �رتب�ط  �لعرب، هو  �الآخرين ومنهم  �لتفوق و�لعن�رشية �صد  على عن�رش 
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ومل يغري �ليمني �الإ�رش�ئيلي موقفه من �لعرب، بعد عملية �لت�صوية، وم� ز�ل يرف�ص 

�لعربية  �الأر��صي  من  و�الن�صح�ب  �لكبى،  “�إ�رش�ئيل”  ب�إق�مة  �الأول  هدفه  تغيري 

�لت�ريخية و�لدينية يف  �الأبع�د  �أدبي�ته على  �لفل�صطينية. ويركز يف  �لدولة  و�إق�مة  �ملحتلة 

“�لرب و�ل�صعب  �إ�رش�ئيل” وم� يثل ذلك من ك�رش �لعالقة بني  “�أر�ص  بـ  �ليهود  عالقة 

و�الأر�ص”. بل �إن �ليمني �الإ�رش�ئيلي �ملتطرف �لذي �غت�ل رئي�ص �لوزر�ء �ل�ص�بق �إ�صحق 

من  موقفه  يغري  مل  دمه،  �صفك  �أوجب  م�  �إ�رش�ئيل”،  “�أر�ص  عن  تن�زله  بذريعة  ر�بني، 

�صد  ُنفِّذت  �لتي  �ال�صت�صه�دية  �لعملي�ت  بعد  خ��صة  �صورتهم،  ت�صويه  ومن  �لعرب 

�أهد�ف �إ�رش�ئيلية. ويعرتف �أحد زعم�ء حركة غو�ص �إيونيم �ملتطرفة، ب�أن �لت�صوية مع 

�لعرب لن توؤدي �إىل حتقيق �ل�صالم معهم، و�أن من يعتقد ب�أن “�ل�صالم �صوف يحل يف هذ� 

.
�جليل، �إمن� يعي�ص يف وهم وحلم”45

ج�ئزة  �حل�ئز   ،Elyaazer Wildinberg و�لدينبغ  �ليع�زر  �لتي�ر  هذ�  �أن�ص�ر  ومن 

ليثور  ودوب  �لت�صوية،  عملية  بعد  �لعرب  من  موقفه  يغري  مل  �لذي   ،1976 ل�صنة  �لدولة 

Doub Lithor، ح�خ�م م�صتوطنة كري�ت �أربع ب�لقرب من �خلليل، �لذي �أفتى قبل جمزرة 

�حلرم �الإبر�هيمي بفتوى يبيح فيه� للم�صتوطنني قتل �ملو�طنني �لفل�صطينيني. ومن �أن�ص�ر 

 ،Bynyamin Zaif Cahana �أي�ص�ً زعم�ء حركة ك�ه�ن�: بني�مني زيف ك�ه�ن�  هذ� �لتي�ر 

وحركة ك�خ: ب�روخ م�رزل Baroukh Marzal، وق�دة معظم �الأحز�ب �لدينية �ملتطرفة.

ومن �أجل معرفة موقف “�إ�رش�ئيل” من �لوحدة �لعربية بعد عملية �لت�صوية، ال بد من 

�لتعرف �إىل موقف �الأحز�ب �ل�صي��صية و�لر�أي �لع�م �الإ�رش�ئيلي، الأنه� تعب عن �لروؤية 

�ل�صي��صية لـ“�إ�رش�ئيل” مل�صتقبل تع�مله� مع �لعرب. فقد ظهرت مو�قف متب�ينة لالأحز�ب 

لفكرة  ومع�ر�ص  ب�رشوط،  موؤيد  بني  و�نق�صمت  �لعرب،  مع  �لت�صوية  من  �الإ�رش�ئيلية 

�لت�صوية بحد ذ�ته�. و�أدركت بع�ص �الأحز�ب �ل�صهيونية �لي�ص�رية �أن �مل�صلحة �لقومية 

و�ال�صرت�تيجية لـ“�إ�رش�ئيل”، تتطلب �لعمل على �إيج�د ت�صوية مع �لعرب و�لفل�صطينيني 

حتقق من خالله� �لهدف �ل�صهيوين ب�إق�مة “دولة �إ�رش�ئيل” �لعظمى �قت�ص�دي�ً و�صي��صي�ً 

بعدم� ت�أكد لهم ��صتح�لة �إق�مة “دولة �إ�رش�ئيل” �لكبى جغر�في�ً. وط�لبت تلك �الأحز�ب 

مع  �ص�مل  تطبيع  وحتقيق  �ل�صالم”  مق�بل  “�الأر�ص  �أ�ص��ص  على  �لعرب  مع  بت�صوية 

�لدول �لعربية، و�لتو�صل �إىل �رش�كة ك�ملة بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل” تخرجه� من عزلته�، 

.
46

وجتعله� مقبولة يف �ملنطقة
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للق�صية  �لرئي�صية  �لق�ص�ي�  من  �ملعلنة  �الإ�رش�ئيلية  �الأحز�ب  مو�قف  وظهرت 

�لتي   ،1999 �الإ�رش�ئيلي ل�صنة  �لكني�صت  �لفل�صطينية، يف بر�جمه� �النتخ�بية النتخ�ب�ت 

تكررت يف �صنة 2003 و2006، يف �جلدول �لت�يل:

47
جدول رقم )4(: مو�قف �الأحز�ب �ل�سيا�سية �الإ�رس�ئيلية من �لق�سية �لفل�سطينية

�ملوقف من �لدولة �لفل�سطينية�ملوقف من �لقد�س �حلزب 
�ملوقف من �جلد�ر 

�لفا�سل 

�لليكود 

�لقد�ص ع��صمة “�إ�رش�ئيل” 

ومع�ر�صة تق�صيمه�، �إغالق 

موؤ�ص�ص�ت منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية و�ل�صلطة �لفل�صطينية 

يف �ملدينة

ت�أييد �حلكم �لذ�تي للفل�صطينيني 

وتبقى �الأمور �ملتعلقة ب�الأمن 

و�لعالق�ت �خل�رجية من م�صوؤولية 

“�إ�رش�ئيل”

�إق�مة �جلد�ر و�لف�صل 

�لت�م و�حتف�ظ 

“�إ�رش�ئيل” ب�الأر��صي 
�لتي جتده� من��صبة

�لعمل 

�لقد�ص ع��صمة “�إ�رش�ئيل”. �ملدينة 

�لقدية و�ص�حة �حلرم تكون حتت 

حكم موحد ي�صرتك فيه م�صلمون 

وم�صيحيون ويهود

 �إيج�د حل مل�صكلة �حلدود من 

خالل �لتن�صيق بني �لطرفني. تب�دل 

�أر��ٍص حلم�ية �مل�صتوطن�ت �لكبرية 

و�مل�صتوطن�ت �ل�صغرية

ت�أييد �إق�مة �جلد�ر 

�لف��صل

�سينوي

�إيج�د حل و�صط يكن �جل�نبني من 

�لعي�ص بجو�ر بع�صهم� يف �ملدينة. 

و�حرت�م �الأم�كن �ملقد�صة جلميع 

�الأدي�ن، مع وجود �لقد�ص حتت 

�ل�صي�دة �الإ�رش�ئيلية

�إق�مة دولة فل�صطينية ب�رشط 

�لتن�زل عن حق �لعودة. و�إق�مة 

حكومة معتدلة

 �إق�مة �جلد�ر لعدم 

دخول �لفل�صطينيني 

لـ“�إ�رش�ئيل”

�سا�س
�لقد�ص ع��صمة “�إ�رش�ئيل” ورف�ص 

تق�صيم �ملدينة ب�صكل قطعي

رف�ص �إق�مة دولة فل�صطينية 

�إق�مة خط ف��صل ولكنه 

لي�ص مبث�بة حدود 

�صي��صية

يهود�ت 

هت-ور�ة

�لقد�ص ع��صمة “�إ�رش�ئيل” ورف�ص 

تق�صيم �ملدينة ب�صكل قطعي

رف�ص �إق�مة دولة فل�صطينية ولكن 

يكن �لتو�صل �إىل حل و�صط لهذ� 

�ملو�صوع �إذ� مت وقف �لعملي�ت 

�لفد�ئية

ت�أييد �إق�مة �جلد�ر 

ملو�جهة �لعملي�ت 

�لفد�ئية

ي�رس�ئيل 

بعليا
�لقد�ص ع��صمة “�إ�رش�ئيل” �ملوحدة 

ال يكن �أن تكون هن�ك 

ت�صوية �صي��صية يف ظل غي�ب 

�لديوقر�طية يف �ملجتمع 

�لفل�صطيني

ت�أييد �إق�مة �جلد�ر 

ت�أييد �إق�مة �جلد�ررف�ص �إق�مة دولة فل�صطينية�لقد�ص ع��صمة “�إ�رش�ئيل”مفد�ل

مريت�س 
�لقد�ص ع��صمة لـ“�إ�رش�ئيل” وكذلك 

لدولة فل�صطني

�إق�مة دولة فل�صطينية على حدود 

1967

ت�أييد �إق�مة �جلد�ر 

ملو�جهة �لعملي�ت 

�الإره�بية

�الحتاد 

�لقومي
ت�أييد �إق�مة �جلد�ررف�ص �إق�مة دولة فل�صطينية�لقد�ص ع��صمة “�إ�رش�ئيل”
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ويالحظ من خالل تلك �ملو�قف، �أن �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية، غري ر�غبة بتحقيق ت�صوية 

و�أن معظم  �ل�صالم.  �لعرب ال حتقيق  ��صت�صالم  تريد  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  �لفل�صطينيني  مع 

�الأحز�ب تلتقي يف مو�قفه� من �لق�صية �لفل�صطينية ومن �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي، مع 

�ختالف�ت ب�صيطة على: 

• �حلف�ظ على �أمن “�إ�رش�ئيل” ووجوده� دولةً �أقوى من جميع �لدول �لعربية، وحقه� 
ب�متالك �ل�صالح �لنووي، ورف�صه� �متالك �لعرب لهذ� �ل�صالح. 

يهود  جميع  بل  فقط،  “�إ�رش�ئيل”  يهود  متثل  ال  يهودية  دولة  “�إ�رش�ئيل”  بق�ء   •
�لع�مل، ورف�ص �لدولة �لثن�ئية �لقومية لليهود و�لعرب، الأنه� متثل ب�عتق�د �الأحز�ب 

�الإ�رش�ئيلية تهديد�ً لهوية “�إ�رش�ئيل” �ليهودية. 

• رف�ص عودة �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل دي�رهم �لتي طردو� منه� �صنة 1948.
• بق�ء �لقد�ص �ملوحدة ع��صمة �أبدية لـ“�إ�رش�ئيل”. 

• بق�ء معظم �لتجمع�ت �ال�صتيط�نية �لكبرية يف �ل�صفة �لغربية.
• �عتب�ر قي�م �لدولة �لفل�صطينية موؤجالً، ويف ح�ل قي�مه� ال بد من �أن تبقى منزوعة 
�ل�صالح و�ل�صي�دة، مع عدم �ل�صم�ح بوجود حدود مب��رشة له� مع �لدول �لعربية 

�ملج�ورة. 

• عدم �الن�صح�ب من ك�مل �الأر��صي �لعربية و�لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة 1967.
• �إق�مة عالق�ت طبيعية بني “�إ�رش�ئيل” و�لدول �لعربية. 

كم� �أن مفهوم “�إ�رش�ئيل” يف �لت�صوية مع �لعرب، يجب �أن ي�صتند �إىل حتقيق �الأمن 

�لثقل  من  و�لتخل�ص  �لعربية،  �لدول  مع  ك�ملة  دبلوم��صية  عالق�ت  و�إق�مة  له�،  �لك�مل 

�الإ�رش�ئيلي من  �لعربي -  �ل�رش�ع  �أ�صك�ل  ك�فة  و�إنه�ء  �لفل�صطينية  للق�صية  �لت�ريخي 

�لت�صوية  م�صرية  �أن  �لعلم  مع  حتتله�.  �لتي  �لعربية  �الأر��صي  من  تن�صحب  �أن  دون 

 ،242 �لدويل  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  على  �لعربية  �لدول  مو�فقة  منذ  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف 

ومرور�ً مبوؤمتر مدريد �صنة 1991، ك�نت مبنية على �أ�ص��ص “�الأر�ص مق�بل �ل�صالم”. 

مو�فقة  منذ  �لعربية،  �الأقط�ر  بني  و�رش�ع�ت  خالف�ت  �إحد�ث  يف  “�إ�رش�ئيل”  وجنحت 

ومع�ر�ص  موؤيد  بني  �لعربية  �لدول  �نق�ص�م  ب�صبب  معه�،  �ل�صالم  مع�هدة  على  م�رش 

�ل�رش�ع  �ص�حة  من  ف�علية  و�أكرثه�  �لعربية  �الأقط�ر  �أكب  �أخرجت  �لتي  �التف�قية  لتلك 

“�إ�رش�ئيل”.  مع 
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�أف�صل  �لليكود،  حزب  وزعيم  �الأ�صبق،  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  نتني�هو  ويبقى 

عن�رشية  �أفك�ر  من  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  يختزنه  وم�  �ملتطرف  �ليميني  �لتي�ر  على  مث�ل 

 ،1995 “A Place Among the Nation” �لذي كتبه يف �صنة  مع�دية للعرب ففي كت�به 

بني  �أو�صلو  �تف�قية  وبعد  ق�صرية،  بفرتة  �الإ�رش�ئلية  �حلكومة  لرئ��صة  و�صوله  قبل  �أي 

عربي  هو  م�  لكل  و��صحني  وكر�هية  حقد�ً  نتني�هو  �أظهر  و“�إ�رش�ئيل”،  �لفل�صطينيني 

ومغ�لط�ت ف��صحة عن �لعرب. ومل تختلف وجهة نظره عن وجه�ت نظر رو�د �حلركة 

�ل�صهيوينة �لذين حتدثو� عن فل�صطني �خل�لية من �ل�صك�ن، و�ليهود بو�صفهم �صعب�ً من 

�أر�ص  �إىل  عودتهم  عند  يجدو�  “مل  �ليهود  �إن  �ملج�ل  هذ�  يف  نتني�هو  ويقول  وطن.  دون 

�إ�رش�ئيل، �صوى �خلر�ب وعدد قليل من �ل�صك�ن... و�إن �لعرب �لذين �أق�مو� 1200 �صنة 

على �أر�ص �إ�رش�ئيل، مل يقيمو� �أي مدينة جديدة �صوى مدينة �لرملة”. ويف �لوقت نف�صه 

�لذي �أ�ص�د فيه رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي ب�ليهود وب�أن وجودهم يف فل�صطني هو �لدليل 

“على وجود �هلل”، ه�جم �لعرب، وو�صفهم ب�أنهم غري م�صتعدين للديوقر�طية، الأنه� “ال 
تن�صجم مع �الإ�صالم، والأن �أ�صلوب �لتعذيب وقطع �الأع�ص�ء �جل�صدية و�لعبودية وعدم 

حرية �ل�صح�فة ال تعتب ��صتبد�د�ً �أبد�ً عندهم”. كم� و�صف �لفل�صطينيني ب�أنهم �إره�بيون، 

“�إره�بيون  �أنهم  من  �لرغم  على  �لديوقر�طية  �لدول  يخدعو�  �أن  ��صتط�عو�  وب�أنهم 

�لعرب  �أن  �ل�صنني”. كم� ركز على  و��صتبد�ديون قتلو� مو�طنني غربيني طو�ل ع�رش�ت 

�أية حلظة ي�صتطيعون ذلك،  “�إ�رش�ئيل”، بل يريدون تدمريه� يف  �ل�صالم مع  ال يريدون 

.
48

ولهذ�، ف�إن على “�إ�رش�ئيل” �أن حت�فظ على تفوقه� �لع�صكري مع �لعرب

“�إ�رش�ئيل”،  قي�م  بعد  ي�أت  مل  للعرب  �ملع�دي  �الإ�رش�ئيليني  موقف  �أن  �ملوؤكد  ومن 

�أي  �أوروب�.  يف  ع�م  مئة  من  �أكرث  قبل  �ل�صهيونية  �حلركة  ن�ص�أة  �إىل  جذوره  تعود  بل 

�لعن�رشية  مو�قفهم  معهم  جلبو�  فل�صطني،  �إىل  �أوروب�  من  �مله�جرين  �ليهود  �إن 

فكر  من  �الأوروبية  �ال�صتعم�رية  �لدول  يف  �ص�ئد�ً  ك�ن  مب�  ت�أثرهم  نتيجة  �لعرب  جت�ه 

بزعم�ء  لت�أثرهم  نتيجة  و�أي�ص�ً  �الأوروبية.  �الأخرى غري  �الأمم  �صّد  عن�رشي �صوفيني 

�لديني  وب�لرت�ث  �أوروب�،  يف  �ص�ئد�ً  ك�ن  م�  على  �أفك�رهم  بنو�  �لذين  �ل�صهيوين  �لفكر 

عن  ورث  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لفكر  ��صتمر  “�إ�رش�ئيل”  قي�م  وبعد  لليهود.  و�لت�ريخي 

�الإن�ص�ن  �صورة  ت�صويه  يف  �لعرب،  �صّد  �لعن�رشية  نظرته  �ل�صهيونية  �الأيديولوجية 

�لعربي عن طريق م� يكتبه �ملفكرون �الإ�رش�ئيليون و�الأدب�ء ومن�هج �لتعليم �لر�صمية. 

مت�أثر  �إ�رش�ئيلي  جيل  ون�ص�أ  عربي،  هو  م�  لكل  �ملع�دية  �ملو�قف  من  نوع�ً  ذلك  وخلق 
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كر�هية  كله�  فوقية  نظرة  �إليهم  وينظر  �لعرب،  �صد  �الإ�رش�ئيلي  �لعن�رشي  ب�لفكر 

�لعربي و��صح�ً و�رشيح�ً، ويظهر ذلك من خالل  وحقد. و�أ�صبح ر�أي �الإ�رش�ئيلي يف 

�ملم�ر�ص�ت �ليومية �لتي يقوم به� جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صد �لعرب يف �الأر��صي 

ومم�ر�ص�ت  ت�رشيح�ت  خالل  من  وكذلك  لبن�ن.  جنوب  ويف  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�لفل�صطينيني لي�صو�  �أن  �إ�رش�ئيلي من  �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني، مثل م� �رشح به وزير 

بح�جة �إىل �ملي�ه الأنهم اليغت�صلون كثري�ً مثلم� يفعل �الإ�رش�ئيليون. وت�رشيح�ت رئي�ص 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ل�ص�بق �إيهود ب�ر�ك يف و��صنطن، �أم�م ح�صد من �ليهود �الأمريك�ن 

“د�خل فيال من �الأحر��ص و�أن هذه �لفيال  “�إ�رش�ئيل” تعي�ص  1996، ب�أن  يف مطلع �صنة 

تت�صم ب�لرث�ء وحتتوي على ح�ص�رة وتكنولوجي�، وخ�رج ن�فذة �لفيال ت�رشي قو�نني 

.
وقو�عد �أخرى مغ�يرة، حيث ال مك�ن �أو حق لل�صعف�ء”49

ولهذ� ف�إن ت�صويه �لعرب يف �لفكر �ل�صهيوين و�الإ�رش�ئيلي، قد �أ�صهم يف �لت�أثري على 

�الإ�رش�ئيلي،   - �لعربي  �ل�رش�ع  �صنو�ت  طو�ل  �لعرب  مع  �الإ�رش�ئيليني  تع�مل  طريقة 

وجعل حتقيق �لتع�ي�ص �ل�صلمي بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل” �أمر�ً �صعب�ً. كم� �ص�هم ذلك يف 

�الإن�ص�ن  ت�صويه  ��صتمر�ر  و�إن  �لعربية.  و�لوحدة  �لعربية  للقومية  “�إ�رش�ئيل”  حم�ربة 

�لعربي يف �لفكر �الإ�رش�ئيلي يف مرحلة �لت�صوية، يعني ��صتمر�ر خلق ر�أي ع�م �إ�رش�ئيلي 

مع�د للعرب كم� ك�ن يف مرحلة �ل�رش�ع. و�صيظل �لعرب ي�صعرون ب�أنهم مهددون ب�لفكر 

و�ملم�ر�صة من �جلم�ع�ت �الإ�رش�ئيلية �لدينية و�لقومية �ملتطرفة، �لتي تط�لب يف �أدبي�ته� 

�لكبى يف وطنهم، ومنعهم من  “�إ�رش�ئيل”  و�إق�مة  �لعرب وطردهم  ومم�ر�ص�ته� بقتل 

حتقيق �لوحدة �لعربية. 

هل �لر�أي �لع�م �الإ�رش�ئيلي مهي�أ فعالً لل�صالم مع �لعرب؟ 

�لتي متت م�  �الإ�رش�ئيلية  �لر�أي  ��صتطالع�ت  ��صتعر��ص بع�ص  �لو�قع، من خالل  يف 

بني 2003-2006، يالحظ �أن �جلو �لع�م يف �ل�ص�رع �الإ�رش�ئيلي، غري مهي�أ لقبول ت�صوية 

�ملكت�صب�ت  من  �لكثري  حققت  قد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  من  �لرغم  على  �لعرب،  مع  �صي��صية 

�لعربية  �لدول  به�  ق�مت  �لتي  �لتن�زالت  ومن  به�،  �لعربية  �لدول  بع�ص  �عرت�ف  من 

�إىل �لعرب نظرة عد�ئية،  ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية. وم� ز�ل �الإ�رش�ئيليون ينظرون 

ويرف�صون �لتع�ي�ص معهم. فقد �أبدى 63.7% من �ليهود ت�أييدهم لت�صجيع هجرة �لعرب 

ال  �الإ�رش�ئيليني  �أن  على  يدل  م�   ،1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  �أر��صي  من  �لفل�صطينيني 
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قي�م  منذ  معهم  يعي�صون  �لذين  �لفل�صطينيني  حتى  �لعرب،  مع  ب�صالم  �لعي�ص  يريدون 

“�إ�رش�ئيل”  مت�ر�صه�  �لتي  �لت�صفي�ت  �صي��صة  �الإ�رش�ئيليني  من   %79.2 و�أيد  دولتهم. 

 .
50

�صّد �لفل�صطينيني

مع�هدة  على  ربه  عبد  ي��رش  مع  بيلني  يو�صي  توقيع  �الإ�رش�ئيليني  من   %61 و�نتقد 

جنيف، الأنه� بر�أيهم لي�صت يف �مل�صلحة �لقومية �الإ�رش�ئيلية، على �لرغم من �أن خم�طره� 

�ليهود  من   %66 و�أبدى  �الإ�رش�ئيليني.  على  �رشره�  من  بكثري  �أكرث  �لفل�صطينيني  على 

�أنهم ال ي�صعرون بعطف على �لفل�صطينيني �لذين هدمت من�زلهم. ور�أى  “�إ�رش�ئيل”  يف 

51% من �الإ�رش�ئيليني �أن �لقوة �لتي ��صتخدمه� �جلي�ص �صّد �ملدنيني �لفل�صطينيني لوقف 

�النتف��صة ك�نت مالئمة. ووجد 47% من �الإ�رش�ئيليني �أن �أريل �ص�رون �أقدر �صخ�صية 

يف  له  من�ف�صني  �أربعة  ح�صل  حني  يف  �لفل�صطينيني،  مع  �ل�صالم  حتقيق  على  �إ�رش�ئيلية 

�ليهود  �أن  �ال�صتطالع  و�أو�صح  و%17.   %11 بني  م�  ترت�وح  ن�صب  على  �ال�صتطالع 

�أ�صبحو� �أكرث ت�صدد�ً وتطرف�ً يف �أي تن�زالت حمتملة من قبل “�إ�رش�ئيل” خالل حم�دث�ت 

�ل�صالم مع �لفل�صطينيني، وكذلك يف م� يتعلق بق�ص�ي� �ل�صوؤون �خل�رجية و�لدف�ع. و�أكد 

�أ�رش �أري�ن، �لذي �أ�رشف على �ال�صتطالع �أن توجه�ت �لت�صدد و�لتطرف تتز�يد بني �لر�أي 

 %57 من  �لفل�صطينية  �لدولة  الإق�مة  �ملوؤيدين  ن�صبة  �نخف�صت  فقد  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�م 

2004 �إىل 49% �صنة 2005، بينم� هبطت ن�صبة �ملوؤيدين التف�قي�ت �أو�صلو لل�صالم  �صنة 

من 58% �إىل %35. 

ورف�ص  للعرب  �لعد�ء  �أن  على  �الإ�رش�ئيلي  �لع�م  للر�أي  �ال�صتطالع�ت  هذه  وتدل 

خي�ر�ت �لت�صوية معهم، م� ز�لت هي �مل�صيطرة على �الإ�رش�ئيليني، و�أن �الإ�رش�ئيليني غري 

م�صتعدين لتغيري مو�قفهم من �لعرب بعد توقيع “�إ�رش�ئيل” ملع�هد�ت ت�صوية مع �لدول 

�لعربية، وهذ� ع�ئد بطبيعة �حل�ل �إىل �لتن�صئة �ل�صي��صية �لتي ن�ص�أ عليه� �الإ�رش�ئيليون منذ 

�لعرب  على كر�هية  د�ئم�ً  �لتي حت�ص  �ليهودية  �لدينية  وللموؤ�ص�ص�ت  “�إ�رش�ئيل”،  قي�م 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صبيبة  عن  مق�لة   2005/8/7 بت�ريخ  ه�آرت�ص  �صحيفة  ون�رشت  وقتلهم. 

ق�مت  و�لتي  �ملتطرفة،  �لقومية  �لدينية  �الأ�صولية  �أح�ص�ن  يف  ترعرعت  �لتي  �ملتطرفة 

وتقول  �رشير.  �نتق�مي  �صيف  �إىل  وحولته�  �لدولة  من  بدعم  “�إ�رش�ئيل”  تور�ة  ب�صحذ 

�ل�صحيفة: “�إن هوؤالء ي�صفون �لقتلة من �أمث�ل ق�تل �لفل�صطينيني يف �صف� عمرو وب�روخ 

غولد�صت�ين، �لذي قتل �مل�صلني �مل�صلمني يف �حلرم �الإبر�هيمي يف �خلليل، و�إيغ�ل ع�مري، 

ق�تل ر�بني، من “�ملهتدين �جلدد” �أو “�لت�ئبني �جلدد””. وتعرتف ه�آرت�ص ب�أن �حل�خ�م�ت 
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�أل�صنة  على  بر�أ�صه  يطل  و�لتحري�ص  ع�م�ً،  ثالثني  من  �أكرث  منذ  ذلك  يف  كبري�ً  دور�ً  �أدو� 

�حل�خ�م�ت يف خطبهم �الأ�صبوعية يف �ملع�هد، ويف درو�صهم �لع�مة، ويف مع�هدهم �لدينية 

�لعرب  فكر�هية  �ليدين،  ونق�ء  �لطه�رة  “يدعون  ب�أنهم  �حل�خ�م�ت  وت�صف  �لث�نوية. 

و�حلملة عليهم و�لتطلع �إىل طردهم من فوق �الأر�ص �ملقد�صة لليهود، �أو حتى �إب�دتهم هي 

�لت�لية:  �إىل �خلال�صة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحيفة  د�ئم يف خطبهم وكت�ب�تهم”. وت�صل  توجه 

�إىل م�صدر  �أر�ص كنع�ن �ملحتلة،  “�إن هوؤالء ق�مو� بتحويل عملي�ت طرد و�إب�دة �صعوب 
.
للوحي، وق�مو� بتحويل م�ص�ألة بن�ء �لهيكل �إىل هدف يجب تنفيذه فور�ً”51

�لعرب  �صّد  �لع�صكرية  ��صرت�تيجيته�  من  تغري  مل  “�إ�رش�ئيل”  ف�إن  ث�نية،  جهة  ومن 

بعد عملية �لت�صوية �لتي بد�أته� معهم، منذ �لتوقيع على مع�هد�ت ك�مب ديفيد مع م�رش، 

و��صتمرت يف بن�ء قوة ع�صكرية موجهة �صّد كل �لعرب جمتمعني ولي�ص �صّد �لفل�صطينيني 

فقط، و�صعت �إىل �متالك �لقدرة و�لتفوق �لع�صكري مق�بل جميع �جليو�ص �لعربية، و�صم�ن 

تفوقه� �لع�صكري على �لدول �لعربية على �أ�ص��ص �أنهم موحدون ع�صكري�ً �صده�، بينم� 

معهم  �لتف�و�ص  ورف�صت  وثن�ئي،  منفرد  �أ�ص��ص  على  �لت�صوية  لتحقيق  معهم  تع�ملت 

جمتمعني، بل يف عدة م�ص�ر�ت ثن�ئية. وك�نت ترى �أن �لقوة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية ال بد 

�أن تتفوق على جمموع �لقوة �لع�صكرية �لعربية من حيث �لت�صليح و�لعت�د و�لقوة. كم� 

�أنه� ق�ومت �متالك �لدول �لعربية لل�صالح �لنووي، ودمرت �ملف�عل �لنووي �لعر�قي يف 

حزير�ن/ يونيو 1981، وع�ر�صت بيع �ل�صالح �الأمريكي لل�صعودية �صنة 1983 ولدول 

توقيعه�  بعد  �لع�صكرية  ��صرت�تيجيته�  من  “�إ�رش�ئيل”  تغري  ومل  كم�رش.  �أخرى  عربية 

على �تف�قي�ت �صالم مع دولتني من دول �ملو�جهة )م�رش و�الأردن(، وكذلك بعد توقيعه� 

على �تف�ق �أو�صلو مع �لفل�صطينيني. و��صتمرت يف تطوير قوته� �لع�صكرية وك�أنه� م� ز�لت 

يف ح�لة حرب مع �لدول �لعربية. بل �أ�صبح �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يلك من �ل�صالح �أ�صع�ف 

بقوته�  تهيمن  �أن  تريد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  على  يدل  م�  �ل�صالم،  عملية  قبل  يلكه  ك�ن  م� 

مع  لل�صالم  فهمه�  الأن  �الأو�صط.  �ل�رشق  ومنطقة  �لعربية،  �لدول  ك�مل  على  �لع�صكرية 

�لعرب، يعني ��صتمر�ر تفوقه� �لع�صكري على جميع �لدول �لعربية، و�إ�صع�ف �جل�نب 

�لعربي، وجتزئة �لقوة �لع�صكرية �لعربية. 

ف�إن  �أبيب،  تل  ج�معة  يف  �ل�صي��صية  �لعلوم  �أ�صت�ذ  �إيغرون  ي�ئري  در��صة  وح�صب 

ب�لنق�ط  تتلخ�ص  �لعرب،  مع  �ل�صالم  مرحلة  يف  �لع�صكرية  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجية 

�الآتية:
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1. �إن �أكرث م� يخيف “�إ�رش�ئيل” هو قي�م حت�لف ع�صكري ي�صم جميع �لدول �لعربية 
وعلى �لرغم من �أن هذ� �خلطر قد خف بعد توقيع م�رش على مع�هدة �ل�صالم مع 

“�إ�رش�ئيل” �إال �أن “�إ�رش�ئيل” م� ز�لت تخ�صى �إع�دة قي�م حت�لف ع�صكري عربي 
�صده�.

 2.8-2.1 2. �أن تبقى ن�صبة �لتفوق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي مع �لدول �لعربية مبعدل 
لـ“�إ�رش�ئيل” مق�بل و�حد للعرب.

ت�صبح  وب�لت�يل  “�إ�رش�ئيل”  تدمري  على  ق�درة  غري  ب�أنه�  �لعربية  �لدول  �إقن�ع   .3
�لت�صوية �ل�صي��صية معه� ال بد منه�.

4. �صعي “�إ�رش�ئيل” �إىل عدم �متالك �لدول �لعربية لل�صالح �لنووي و�أنه� لن ترتدد يف 
 .

52
��صتعم�ل �لقوة �لنووية �صد �لدول �لعربية لكي متنعه� من �متالكه

لهذ� ف�إن “�إ�رش�ئيل” بنت ��صرت�تيجيته� على �لتفوق �لع�صكري على جميع �جليو�ص 

�لعربية جمتمعة ت�صكل تهديد�ً  �لع�صكرية  �لقوة  �أن  �أ�ص��ص  �لعربية وتع�ملت معهم على 

الأمنه�. ظلت تلك �ل�صي��صة مدرجة يف عد�د �لتهديد�ت �لك�منة �ملرتب�صة ب�أمنه�، حتى يف 

ح�ل �لتو�صل �إىل ت�صوية مع �لعرب، و�إىل نقل بوؤر �ل�رش�ع من حدوده� مع �لدول �لعربية 

�ملج�ورة  �لعربية  غري  �لدول  وبني  وبينه�  �لبع�ص،  بع�صه�  وبني  �لدول،  تلك  د�خل  �إىل 

�إثنية،  �أو  �لد�خل و�إق�مة دويالت ط�ئفية  �لعربية وتدمريه� من  �لدول  له� بهدف تفتيت 

وتبديد �لط�ق�ت �لع�صكرية �لعربية يف �ل�رش�ع�ت �لبينية ومنع قي�م �أي تن�صيق �أو تع�ون 

�أمني عربي و�إحب�ط �أي م�صعى لوحدة عربية وتدمري �أية قوة ع�صكرية عربية تطور ذ�ته� 

 .
53

�إىل حد م� تر�ه “�إ�رش�ئيل” خطر�ً عليه�

ف�إنن�   ،2008 ل�صنة  �الأمريكي  و�جلي�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قوة  بني  ق�رن�  م�  و�إذ� 

نالحظ �لتميز يف قوة ت�صليح �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وعدد �أفر�ده. فقد تبني �أن عدد �لع�ملني 

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي لكل �ألف مو�طن يبلغ تقريب�ً 83، �أم� يف �لوالي�ت �ملتحدة في�صل �إىل 

نحو 3 لكل �ألف مو�طن. �أم� ن�صبة �الإنف�ق �لع�صكري قي��ص�ً ب�لن�جت �ملحلي يف “�إ�رش�ئيل” 

فقد و�صلت �إىل 7.2% ويف �لوالي�ت �ملتحدة فت�صل �إىل م� يق�رب %4.2. 

�لعربية  �لدول  من  وعدد  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لع�صكري  �الإنف�ق  قيمة  مق�رنة  ومع 

�ملج�ورة فنجد �أنه� تبلغ 1،941 دوالر لكل �إ�رش�ئيلي، بينم� تبلغ 46 دوالر لكل م�رشي، 

و88 دوالر لكل �صوري، و211 دوالر لكل �أردين، و314 دوالر لكل لبن�ين، كم� يو�صح 

�جلدول �لت�يل:
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جدول رقم )5(: �لنفق�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية مق�رنة مع بع�ص �لدول �لعربية 

 
54

�ملج�ورة )تقدير�ت 2008(

لبنان�الأردن�سوريةم�رس“�إ�رش�ئيل”

�لنفقات �لع�سكرية من �لناجت 

�ملحلي%
7.22.293.386.244.54

199.5162.8255.220.0128.66�لناجت �ملحلي )باملليار دوالر( 
7.3781.5321.235.914.14عدد �ل�سكان )باملليون(

�لنفقات �لع�سكرية لكل فرد من �ل�سكان 

بالدوالر
1,9414688211314

“�إ�رش�ئيل”  ز�دت  م�رش،  مع  ديفيد  ك�مب  �تف�قية  على  قرن  ربع  من  �أكرث  وبعد 

جندي  �ألف   430 �الحتي�طي  وعدد  جندي،  �ألف   175 �إىل  لت�صل  �مل�صلحة  قو�ته�  من 

6،100 �صخ�ص، بينم� �نخف�ص عدد �لقو�ت �مل�صلحة يف م�رش  و�لقو�ت �صبه �لع�صكرية 

ع�صكرية  �ل�صبه  و�لقو�ت  جندي  �ألف   150 �إىل  �الحتي�ط  وقو�ت  جندي،   196،300 �إىل 

يبلغ خم�صة  “�إ�رش�ئيل”  ب�أن عدد �صك�ن  �ألف جندي. علم�ً   42 �إىل  )�ل�رشطة وخالفه�( 

 .
55ً

ماليني ن�صمة، بينم� عدد �صك�ن م�رش ق�رب على 70 مليون�

“�إ�رش�ئيل”  حف�ظ  �أهمية  على  �الأ�صبق  “�إ�رش�ئيل”  وزر�ء  رئي�ص  ب�ر�ك  �إيهود  و�أكد 

على قوته� �لع�صكرية بعد حتقيق �لت�صوية مع �لدول �لعربية و�عرتف ب�أن “قوة �جلي�ص 

 .
�الإ�رش�ئيلي �صتكون مطلوبة حتى يف �لفرتة �لتي ت�صمع �أجر��ص �ل�صالم فيه�”56

وبحثت وثيقة هرت�صلي� �ل�ص�درة عن موؤمتر مغلق عقد م� بني 19-21 /2001/1، و�صم 

كب�ر �خلب�ء و�ل�صي��صيني ورج�ل �لفكر وكب�ر �صب�ط �ال�صتخب�ر�ت �ل�ص�بقني و�حل�ليني 

“�إ�رش�ئيل” خالل  �ل�صي��صية، يف م�صتقبل  �لتي�ر�ت  ك�فة  �لدر��ص�ت من  وروؤ�ص�ء مر�كز 

�لعقدين �لق�دمني. و�أكدت �لوثيقة على “مت�صكه� ب�لت�صوي�ت و�لتطبيع مع �لع�مل �لعربي، 

ومن جهة ث�نية �أن تكون ج�هزة حلروب يف م�صتوي�ت خمتلفة ومتغرية”، وعلى �أهمية 

وتطوير  معه�،  �لت�صوية  حتقيق  ح�ل  يف  �لعربية  �لدول  جمموع  على  “�إ�رش�ئيل”  تفوق 

و�ص�ئل قت�لية حديثة تعتمد على �لتكنولوجي� و��صتمر�ر حم�ربة �متالك �لدول �لعربية 

 .
57

لل�صالح �لنووي وحتقيق �أي تع�ون ع�صكري بني �لدول �لعربية

ومن وجهة �لنظر �الإ�رش�ئيلية، ف�إن �لت�صوية يف �ل�رشق �الأو�صط ال يكن �أن ت�صتمر �إالّ 

�إذ� ك�نت مرتبطة ب�لردع �الإ�رش�ئيلي، و�حتف�ظه� بتفوق ك�مل على �لعرب، الأّن �أي �صالم 

�نت�ص�ر  �ملنطقة. وكذلك منع  �إ�رش�ئيلي لن ي�صمد طويالً يف  غري حممي بتفوق ع�صكري 
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�نفر�د  يعني  مب�  �لنووية،  �لدول  ن�دي  خ�رج  �لب�ل�صتية  و�ل�صو�ريخ  �لنووية  �الأ�صلحة 

ملئتي  “�إ�رش�ئيل”  �متالك  �ملوؤكد  حكم  يف  و�أ�صبح  �الأ�صلحة.  لتلك  ب�متالكه�  “�إ�رش�ئيل” 
ر�أ�ص نووي و�صو�ريخ ب�لي�صتية، ولهذ� فقد رف�صت �الن�صم�م للوك�لة �لدولية للط�قة، 

�الأمر �لذي يعك�ص �إ�رش�ره� على �الحتف�ظ بتلك �الأ�صلحة. 

وترى “�إ�رش�ئيل” �أن عليه� �أن تبقى “متيقظة مت�م�ً للتهديد�ت �لتي تط�ل ��صتمر�ريته� 

دم�ر  �أ�صلحة  حي�زة  من  حت�لف  �أو  دولة  �أي  متكنت  �إذ�  و�أنه  و�لنمو.  للحي�ة  ق�بلة  دولةً 

حتم�ً  �صرتتفع  �إ�رش�ئيل  �صّد  تقليدي  بهجوم  م�صرتك  عدو  قي�م  �حتم�الت  ف�إن  �ص�مل، 

وب�صكل كبري”. ويف مثل هذه �حل�لة “ف�إن على �إ�رش�ئيل، �ملح�فظة على قو�ته� �لتقليدية 

وعلى  �حل�صم،  على  و�لقدرة  �لنوعية  على  معتمدة  �لقت�لية،  وجهوزيته�  قوته�  بك�مل 

.
�لدعم �لك�مل من ج�نب �لوالي�ت �ملتحدة �لتي تتو�فق م�ص�حله� مع م�ص�لح �إ�رش�ئيل”58

و�أكد مردخ�ي ف�نونو Mordacky Vanono �خلبري �الإ�رش�ئيلي �لذي ك�صف �متالك 

�لنووية بعد  �لقن�بل  ب�إنت�ج  “�إ�رش�ئيل” ز�دت من �هتم�مه�  �أن  �لنووية،  بالده لالأ�صلحة 

توقيعه� على �تف�قية �ل�صالم مع م�رش، يف �لفرتة م� بني 1981-1983 حيث ق�مت ببن�ء 

وحد�ت “�إنت�ج �لليثيوم 6” يف مف�عل ديون� ومن ثم �إنت�ج �لرتتيوم و�لديرتيوم، �إ�ص�فة 

 .
59

�إىل �إق�مة من�ص�أة خ��صة لت�صنيع تلك �ملو�د وحتويله� �إىل قنبلة هيدروجينية

بعد  “�إ�رش�ئيل”  عليه�  ح�صلت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لنووية  �لقدر�ت  ت�صنيف  ويكن 

�تف�قي�ت ك�مب ديفيد مع م�رش، وهي �حلق�ئق نف�صه� �لتي ك�صف عنه� �خلبري ف�نونو، 

ك�الآتي:

150-200 قنبلة  “�إ�رش�ئيل” متلك خمزون�ً من �لقن�بل �لنووية يرت�وح م� بني  �أن   .1

�ن�صط�رية �أ�صغر حجم�ً و�أ�صد ت�أثري�ً من قنبلتي هريو�صيم� و ن�غ�ز�كي.

2. �إن مف�عل ديون� �الإ�رش�ئيلي قد مت رفع قدرته �إىل 150 ميغ�و�ط.

3. �إن “�إ�رش�ئيل” �أنتجت قن�بل �لنيرتون وقن�بل �لهيدروجني.

ف�إنه� متعددة نظر�ً المتالك  �الإ�رش�ئيلية  �لنووية  �لروؤو�ص  �إىل نوعية  ب�لن�صبة  �أم�   .4

�لروؤو�ص  �أنو�ع  خمتلف  الإنت�ج  ت�صلح  �لتي  �الن�صط�رية  للمو�د  “�إ�رش�ئيل” 
�لنووية، وب�لت�يل يكن �لقول �إن �لنوعي�ت �لتي متلكه� “�إ�رش�ئيل” ت�صتمل على:

• �لقن�بل �لذرية من عي�ر قن�بل هريو�صيم�، وهو 20 كيلوطن�ً ويطلق عليه� �لقنبلة 
�لعي�رية.
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• �الأ�صلحة �لنووية �لتكتيكية، وهي عب�رة عن روؤو�ص نووية �صغرية للغ�ية ذ�ت 
يف  �إطالقه�  ويكن  �لعملي�ت،  م�رشح  يف  ع�دة  ت�صتخدم  حمدودة  تدمريية  قوة 

مد�فع �له�وت�رش �أو من �صو�ريخ )جو – �أر�ص(.

• �لروؤو�ص �لهيدروجينية.
• روؤو�ص تكتيكية نيرتونية.

مثل  �ملدى،  �لق�صرية  �لب�ل�صتية  �ل�صو�ريخ  متتلك  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  ب�الإ�ص�فة  هذ� 

و�لط�ئر�ت  )�أريح�-2(  )�أريح�-1(  و�صو�ريخ  �ل�صنع  �الأمريكية  )الن�ص(  �صو�ريخ 

بروؤو�ص  لديه�  �لتي  و)الن�ص(  )�أريح�(  �صو�ريخ  زودت  قد  تكون  �أن  )�حتم�ل  �لق�ذفة. 

نووية، وذلك ��صتن�د�ً �إىل تقرير وك�لة �ال�صتخب�ر�ت �ملركزية �الأمريكية(.

يف  �أهمية  �الأكرث  هي  مدريد،  يف  �لت�صوية  بدء  بعد  �أي  �لت�صعيني�ت،  فرتة  �أن  �صك  وال 

�حلقيقية  �الإ�رش�ئيلية  �لروؤى  مدى  تعك�ص  وهي  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  �الإنف�ق  زي�دة 

يف  �الأول  �جل�نب  ي�صكل  �لع�صكري  �جل�نب  �أن  وكيف  �لعربية  �لدول  مع  ل�رش�عه� 

يبني  �لت�يل  و�جلدول  �لعرب.  مع  �صالم  عملية  وجود  من  ب�لرغم  “�إ�رش�ئيل”  �هتم�م�ت 

�الإنف�ق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي يف �صنو�ت خمت�رة.

يف  �ل�سالم  عملية  فرتة  يف  �الإ�رس�ئيلي  �لع�سكري  �الإنفاق   :)6( رقم  جدول 

�ل�رسق �الأو�سط بعد مدريد 

2005 1999 1997 �لبيان

10.45 8.7 11.7 �الإنفاق )باملليار دوالر(

18 9.4 16.9 �لن�سبة �ملئوية )%(

1,495 1,401 1,983 ما يتحمله �لفرد )بالدوالر(

ي�ص�ر �إىل �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تعمد �ىل �إخف�ء مد�خيل �صخمة من مبيع�ت �الأ�صلحة 

وحتوله� �إىل �مليز�نية �لع�صكرية، فقد ك�صف مر�قب �لدولة يف “�إ�رش�ئيل” يف �آب/ �أغ�صط�ص 

2005 �أن �ص�رون ووزير دف�عه موف�ز ق�م� ب�إخف�ء نحو 2 ملي�ر و600 مليون دوالر من 
مع  ر�صمية  ترتيب�ت  دون  �لع�صكرية  �مليز�نية  �إىل  وحتويله�  �الأ�صلحة،  مبيع�ت  مد�خيل 

وز�رة �مل�لية.
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كم� �أن �الإنف�ق �لع�صكري يف “�إ�رش�ئيل” يت�صف ب�لرتكيز على �لتكنولوجي� و�ملعد�ت 

ويقلل �الإنف�ق ن�صبي�ً على �الأفر�د و�الأجور )50-65% من �ملو�زنة ل�رش�ء �الأ�صلحة من 

�لد�خل و�خل�رج و�لب�قي لالإنف�ق على �لقوة �لب�رشية(. 

و�رتفعت �ملو�زنة �الإ�رش�ئيلية يف �صنة 2005 لت�صل �إىل حو�يل 30 ملي�ر دوالر، وهي 

�لع�صكري. وهذ� ال يدخل �صمن برن�مج  �الإنف�ق  �لزي�دة يف  تو�صح ب�صكل دقيق حجم 

�إىل  1.92 ملي�ر دوالر  �أن ترتفع من  �ملتوقع  �إنه من  �إذ  �لع�صكرية،  �الأمريكية  �مل�ص�عد�ت 

. ولهذ� ف�إن �نعك��ص عملية �لت�صوية �ل�صلمية على �لقدر�ت �لع�صكرية 
60

1.98 ملي�ر دوالر
�الإ�رش�ئيلية من وجهة �لنظر �الإ�رش�ئيلية، يتطلب �أن تبقى “�إ�رش�ئيل” من �لن�حية �لفعلية 

�الأمن  لتعزيز  و�صيلة  بو�صفه  �ل�صالم  �إىل  تنظر  الأنه�  �لعربية،  �لدول  مع  حرب  ح�لة  يف 

�أن قوة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�متالكه  �أنه� تعتقد  �الإ�رش�ئيلي ولي�ص هدف�ً بحد ذ�ته. كم� 

ويو�صح  معه�.  �صالم  �تف�قي�ت  توقيع  على  �لعرب  �أجبت  �لتي  هي  متطورة  الأ�صلحة 

�ال�صرت�تيجية،  للدر��ص�ت  ج�يف  مركز  عن  �ص�درة  تق�رير  من  �ملجمع  �لت�يل  �جلدول 

�لدف�عي  �الإنف�ق  ن�صبة  و�ال�صت�ص�ر�ت،  للدر��ص�ت  �لزيتونة  مركز  قبل  من  و�ملرتجم 

:
لبع�ص �لدول �لعربية و“�إ�رش�ئيل”61

جدول رقم )7(: �الإنفاق �لع�سكري لـ “�إ�رس�ئيل” و�لدول �لعربية

�لدولة

�إجمايل �الإنفاق

)باملليون دوالر �أمريكي(

ن�سبة �الإنفاق لكل فرد

)بالدوالر �الأمريكي(

ن�سبة �الإنفاق من �إجمايل 

�لناجت �ملحلي

200220032002200320022003
10,10710,0461,5311,4999.79.1“�إ�رس�ئيل”

2,8172,41739343.353.4م�رس
7798281461508.28.3�الأردن
1,3451,59177896.27.2�سورية

18,50219,1087877899.88.9�ل�سعودية
8168282262304.84.6لبنان

3154554516514.15.3�لبحرين
3,6604,8301,5251,93110.411.6�لكويت

1,3691,4412532577.176.8ليبيا
2,0962,19764673.753.32�جلز�ئر
1,6082,32053764.25�ملغرب

2,6342,5536936383.23.7�الإمار�ت
56160329305.25.2�ليمن
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املبحث الرابع: م�صاريع ال�صرق االأو�صط وال�صرق االأو�صط 

واملتو�صطي: الكبري 

�أوالً: م�رسوع �ل�رسق �الأو�سط: 

يف  جديد  �صي��صي  نظ�م  �إق�مة  �خلم�صيني�ت  منذ  ح�ولت،  ب�أنه�  “�إ�رش�ئيل”  تعرتف 

�ل�رشق �الأو�صط من خالل �إط�حة نظ�م عبد �لن��رش و�لنظم �ملع�دية له� لكي تقود �لنظ�م 

�ملنطقة،  �لعرب ك�أغلبية يف  ب�إنك�ر وجود  �دع�ء�ته�  �إىل  . م�صتندة 
62

�جلديد وت�صيطر عليه

عليه  ي�صيطر  ال  �الأو�صط  �ل�رشق  دول  من  دولةً  لوجوده�  مبر�ً  لنف�صه�  تخلق  لكي 

�لعرب. ولهذ� ف�إن ق�دته� مل يرتكو� من��صبة �إال وحتدثو� فيه� عن وجود قومي�ت خمتلفة 

يف �ل�رشق �الأو�صط، وعن �أن �لعرب ال يثلون �صوى قومية من �لقومي�ت �لتي تت�ص�وى 

�ل�ص�بق، عروبة منطقة  “�إ�رش�ئيل”  �إيب�ن وزير خ�رجية  �أب�  مع غريه� من �الأمم. و�أنكر 

�ل�رشق �الأو�صط وق�ل: 

مت�ص�ويني  لي�ص�  �لعربي  و�لع�مل  �الأو�صط  �ل�رشق  �أن  نذكر  �أن  �حليوي  من 

�للغة  �أخذن�  �إذ�  60 مليون عربي  �أو متط�بقني. و�ل�رشق �الأو�صط ي�صكنه حو�يل 

من  يتد  عربي  غري  �أو�صط  �رشق  وهن�ك  �لعرب.  غري  من  مليون�ً  و57  �أ�ص��ص�ً 

�أفغ�ن�صت�ن  لت�صمل  �ملنطقة  و�إذ� و�صعن�  �إثيوبي�.  �إىل  �إ�رش�ئيل  و�إير�ن عب  تركي� 

�إن  وب�ك�صت�ن، ف�إن ذلك �صوف يزيد من و�صوح �لالعرب �لغ�لبة على �ملنطقة. 

�ل�رشق �الأو�صط مل يكن يف �مل��صي وال يف �حل��رش وال يكن �أن يكون يف �مل�صتقبل 

.
63

ملك�ً خ�ل�ص�ً للعرب

مفهوم  �أن  فيه  �صك  ال  فم�  �لت�صمية،  بهذه  �الأو�صط  �ل�رشق  ت�صمية  �إىل  وب�لن�صبة 

�لبيط�نية  لال�صرت�تيجية  خدمة  �الأ�ص��ص  يف  و�صع  غربي  م�صطلح  �الأو�صط  �ل�رشق 

�لوجود  حم�ية  على  �لق�در  �لوظيفي  �لدور  على  وركز  �ل�رشق،  يف  م�صتعمر�ته�  جت�ه 

�ال�صتعم�ري �لبيط�ين يف �لهند وعدم تعر�صه للمخ�طر. وح�صب د�ئرة مع�رف �لع�مل 

�صورية،  �الأردن،  �لعر�ق،  م�رش،  �لت�لية:  �لدول  ي�صمل  �الأو�صط  �ل�رشق  ف�إن  �الأمريكية 

�ليمن، قب�ص،  �الإم�ر�ت،  �ل�صود�ن،  �ل�صعودية،  �لكويت، عم�ن، قطر،  �لبحرين،  لبن�ن، 

�إير�ن، “�إ�رش�ئيل”، تركي�. 

ي�صغل �لوطن �لعربي م�ص�حة ت�صل 
 2

وتبلغ م�ص�حة �ل�رشق �الأو�صط 15.4 مليون كم

، وي�صم حو�يل 300 مليون ن�صمة من �لعرب، و150 مليون ن�صمة من 
2
�إىل 13 مليون كم
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غري �لعرب )تركي� و�إير�ن و“�إ�رش�ئيل” وقب�ص( �أي �إن �الأر�ص �لعربية ت�صكل 84% من 

. م� يدل على �أنه من حيث �مل�ص�حة 
64

م�ص�حة �ل�رشق �الأو�صط و66% من جمموع �ل�صك�ن

و�ل�صك�ن ذ�ت �أغلبية عربية.

و�أظهرت �لكت�ب�ت �لغربية عن �ل�رشق �الأو�صط:

• �أن منطقة �ل�رشق �الأو�صط، �صميت من خالل عالق�ته� ب�لغري ولي�ص مب� يوجد فيه� 
من خ�ص�ئ�ص تتميز به�. 

�أن �ل�رشق �الأو�صط ال ُيعّد من �ملن�طق �جلغر�فية �ملعروفة، بل هو تعبري �صي��صي   •
�أكرث منه جغر�في�ً، �أريد به �إدخ�ل دول غري عربية فيه وخروج دول عربية منه.

• �أن مفهوم �ل�رشق �الأو�صط يف �لكت�ب�ت �لغربية ي�صم خليط�ً من �لقومي�ت و�لدي�ن�ت 
ل�صعوب  وموحد�ً  ج�مع�ً  ال  وخمتلف�ً،  متعدد�ً  يظهر  فهو  ولهذ�  �لقومية،  و�للغ�ت 

.
65

�ملنطقة

ومن حيث ��صتخد�م �مل�صطلح، ��صتعمل تعبري �ل�رشق �الأو�صط الأول مرة �صنة 1902 

�ص�حب   Alfred Mahan م�ه�ن  �لفريد  �لك�بنت  هو  �أمريكي  بحري  �ص�بط  بو��صطة 

نظرية �لقوة �لبحرية يف �لت�ريخ، يف مق�ل ن�رشه يف �أيلول/ �صبتمب 1902 يف لندن بعنو�ن 

“�خلليج �لف�ر�صي و�لعالق�ت �لدولية”، �إال �أن م�ه�ن مل يذكر �لدول �لتي ي�صمله� �ملفهوم. 
ويف �لع�م نف�صه كتب ف�لنت�ين �صتريول مر��صل �ل�صوؤون �خل�رجية جلريدة �لت�يز عدة 

مق�الت يف �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1902 حتت عنو�ن “�مل�ص�ألة �ل�رشق �أو�صطية” ك�ن 

�ملو�صوع �الأ�ص��صي للمق�الت هو �لدف�ع عن �لهند.

فيه  حتدث  �الأو�صط”  �ل�رشق  “م�ص�كل  بعنو�ن   1909 �صنة  كت�ب�ً  ه�ملتون  و�أ�صدر 

�إفريقي�.  �آ�صي� و�صم�ل  �لو�قعة بني جنوب  �ملنطقة  �لتي تو�جه بريط�ني� يف  �مل�ص�كل  عن 

ح�كم  وحتدث  �الأق�صى.  و�ل�رشق  و�مل�رشق  �الأدنى  �ل�رشق  حمل  يحل  �مل�صطلح  و�أخذ 

و�ملن�طق  للهند  مدخالً  لكونه  �الأو�صط  �ل�رشق  عن  كريزون  �للورد  �لبيط�ين  �لهند 

.
66

�ملج�ورة

�ملنطقة  على  للداللة  �الأو�صط  �ل�رشق  تعبري  ��صتخدم  �الأوىل،  �لع�ملية  �حلرب  وبعد 

�مل�صتعمر�ت  وزير  ت�رش�صل  ون�صتون  و�أن�ص�أ  �الأدنى.  �ل�رشق  ي�صمله�  �لتي  �جلغر�فية 

�لبيط�ين �صنة 1921 �إد�رة �ل�رشق �الأو�صط �لتي ت�رشف على �صوؤون فل�صطني و�رشق 

�الأردن و�لعر�ق، و�أ�صيف �إليه� م�رش. 
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وخالل �حلرب �لع�ملية �لث�نية، �أن�ص�أت بريط�ني� مركز متوين �ل�رشق �الأو�صط وقي�دة 

�ل�رشق �الأو�صط. وتغريت حدود �ل�رشق �الأو�صط بعد �نته�ء �حلرب، لتلتقي مع �مل�ص�لح 

و�أ�صبح  �لعربي.  �لوطن  لتمزيق  متهيد�ً  فل�صطني،  يف  “�إ�رش�ئيل”  قي�م  بعد  �لبيط�نية 

�لتي ك�ن ي�صمه� من قبل، دوالً  �لدول  �إىل ج�نب  �ل�رشق �الأو�صط يتد لي�صم  م�صطلح 

�لعربية  و�جلزيرة  و�إير�ن،  وب�ك�صت�ن  و�أفغ�ن�صت�ن  و�حلب�صة  وقب�ص  كرتكي�  جديدة 

و�ل�صود�ن، بينم� خرجت منه دول �ملغرب �لعربي.

�ملف�هيم  مع  تن�صجم  ال  �الأمريكية  �لدر��ص�ت  يف  �لعربي  �لوطن  ت�صمية  �أن  ويالحظ 

�لقومية �لعربية، فهي تتج�هل �لوطن �لعربي على �أنه وحدة �صي��صية وت�ريخية وتنظر 

�إليه بو�صفه وحدة جيو�صي��صية متج�هلة �لق��صم �حل�ص�ري �لعربي. ويتج�هل �خلط�ب 

�ل�صي��صي �الأمريكي مفهوم �لع�مل �لعربي، وي�صتعمل بدالً منه مفهوم �ل�رشق �الأو�صط 

�لبع�ص  ويربط  �مل��صي.  �لقرن  مطلع  منذ  بريط�ني�  ت�صتعمله  �لذي  نف�صه  �ملفهوم  وهو 

بني م�رشوع �ل�رشق �أو�صطي وم�ص�ريع �أمريكية عديدة ك�نت قد قدمته� يف �خلم�صيني�ت 

�ملتحدة  �لوالي�ت  �قرتحته  �لذي  بغد�د  حلف  كم�رشوع  �مل��صي،  �لقرن  من  و�ل�صتيني�ت 

�صنة 1955 يف عهد �لرئي�ص �الأمريكي �أيزنه�ور، لي�صم تركي� و�لعر�ق و�إير�ن و�لب�ك�صت�ن 

�أنه� لعبت دور�ً مهم�ً يف  �إال  �إليه ر�صمي�ً،  �أن �لوالي�ت �ملتحدة مل تن�صم  وبريط�ني�. ومع 

�لغربية  �مل�ص�لح  حلم�ية  متقدم�ً  دف�ع  خط  يكون  �أن  �أجل  من  وم�دي�ً،  ع�صكري�ً  دعمه 

�لنفطية يف �ل�رشق �الأو�صط خوف�ً من تغلغل �لنفوذ �ل�صوفي�تي و�ت�ص�عه يف �ملنطقة. كم� 

�أن �حللف ك�ن يهدف �إىل فر�ص �صي��صة �ل�صلح بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل”، عن طريق ربط 

بينهم�.  �لتف�هم  من  م�صرتكة  قو��صم  خللق  و�حد،  بحلف  و“�إ�رش�ئيل”  �لعربية  �الأقط�ر 

هدف�ن  و�ل�صلح  �الأحالف  �أن  “يعتب  �ال�صتعم�ر  �أن  �لعربية  �لقومية  �حلركة  ووجدت 

.
متالزم�ن و�لعمل لتحقيق �أي منهم� هو يف �لوقت نف�صه عمل لتحقيق �لهدف �الآخر”67

ولهذ� فقد حدثت ردود فعل و��صعة يف �لدول �لعربية �صّد �حللف، ووجهت �ملع�ر�صة 

عو�قب  من  و�أنذرته  �ل�صعيد  نوري  �ل�ص�بق  �لعر�ق  وزر�ء  لرئي�ص  حتذير�ت  �لعر�قية 

�لدخول يف حلف ال يخدم �مل�ص�لح �لوطنية للعر�ق. و�قرتحت �صورية على م�رش �إق�مة 

�لتظ�هر�ت  وعمت  موحدة.  وقي�دة  و�صورية  م�رشية  قو�ت  ي�صم  موحد  عربي  جي�ص 

�أنه موجه �صده�،  �لعو��صم �لعربية م�صتنكرة قي�م �حللف و�عتبته �جلم�هري �لعربية 

م� دفع �مللك �صعود بن عبد �لعزيز ملك �ل�صعودية �إىل و�صف �حللف ب�أنه خي�نة عظمى 

�أهلية بني �لدول �لعربية  و�أن �ل�صكوت عليه جرية الأنه يهد �لطريق للدخول يف حرب 
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و�ل�صلح مع “�إ�رش�ئيل”. ويف �لو�قع فقد �أر�دت �لوالي�ت �ملتحدة جر بع�ص �لدول �لعربية 

 .
68

يف حلف دف�عي ي�صم �أطر�ف�ً عربية وغري عربية متهيد�ً لدخول “�إ�رش�ئيل” �إىل �حللف

كم� عب عبد �لن��رش يف خط�ب له �أم�م جمل�ص �الأمة �مل�رشي �صنة 1957، عن ت�صور�ته 

للعالقة بني �ملعركة يف فل�صطني و�الأو�ص�ع �لعربية خالل فرتة حلف بغد�د، وق�ل: 

�الأحالف  ف�إن معركة  �ل�صكوت،  �أنن� ال ن�صتطيع  وج�ءت حلظة وجدن� فيه� 

�لعربية  �لدول  ب�قي  �إىل  توجه  �لدعوة  وبد�أت  �لعر�ق،  حدود  تخطت  �لع�صكرية 

�إىل �حللف �لع�صكري �جلديد. وك�ن هذ� خطر�ً على �ملنطقة كله� من  كي تن�صم 

�أن  فلو  م�رش.  يف  هن�  �لوطنية  �صالمتن�  على  خطر�ً  ك�ن  وكذلك  نظرن�،  وجهة 

�الن�صم�م  وقبلت  �إليه�  �ملوجهة  �لدعوة  لهذه  ��صتج�بت  �لعربية  �لدول  جميع 

�إىل هذ� �حللف، �إذن لك�ن معنى ذلك �أن �هتم�م هذه �لدول �صوف يتجه �إىل خطر 

ر�ب�ص  حمقق  خطر  عن  ويتغ�فل  �ل�صيوعي(  �خلطر  )يق�صد  �ل�صم�ل،  من  ق�دم 

يف قلب �ملنطق �لعربية نف�صه� وهو �إ�رش�ئيل. ولو حدث ذلك لك�ن معن�ه ت�صفية 

ق�صية فل�صطني يف �ص�لح �إ�رش�ئيل �أوالً، ثم ك�ن معن�ه ترك م�رش وحده� تو�جه 

�لوطن  �أجز�ء  ب�قي  �إىل  م�رش  بعد  ت�صتدير  ثم  �لتو�صعية  ومط�معه�  �إ�رش�ئيل، 

 .
69

�لعربي تلتهم منه جزء�ً بعد جزء

�صعت  له،  و�الأنظمة  �جلم�هريية  �لعربية  �ملع�ر�صة  ب�صبب  بغد�د  حلف  ف�صل  وبعد 

�أيزنه�ور  �أو م�رشوع  �إىل تقدمي مبد�أ  �ل�صوفي�تي،  �ملتحدة حتت ه�ج�ص �خلطر  �لوالي�ت 

�صنة 1957، �لذي دع� �إىل تطوير �قت�ص�د دول �ل�رشق �الأو�صط، و�عتم�د برن�مج للتع�ون 

�الأمريكية  �لع�صكرية  �لقوة  و��صتخد�م  �ملنطقة.  دول  بني  �لع�صكري  �ملج�ل  يف  و�لدعم 

عدو�ن  الأي  تتعر�ص  قد  �لتي  �الأو�صط  �ل�رشق  دول  و��صتقالل  �صي�دة  وحم�ية  ل�صم�ن 

 ،1958 �صنة  لبن�ن  يف  �لع�صكري  �لتدخل  ب�صبب  �أي�ص�ً  ف�صل  �مل�رشوع  �أن  �إال  خ�رجي. 

و�لرف�ص �ل�صعبي �لعربي له. و�لفرق بني تلك �مل�ص�ريع يف �خلم�صيني�ت وم�ص�ريع �ل�رشق 

�الأو�صط ح�لي�ً، �أن تلك �مل�ص�ريع ج�ءت يف وقت �صعود �لفكر �لقومي و�لوحدوي �لعربي 

ووجود �أنظمة عربية د�عمة للوحدة كنظ�م عبد �لن��رش، بينم� م�رشوع �ل�رشق �أو�صطي 

�الآن، ج�ء يف ظروف �أنظمة عربية �صعيفة، وعدم وجود دولة مركزية رئي�صية كم� ك�نت 

م�رش يف عهد عبد �لن��رش، تدعم �لوحدة �لعربية. بل �إن �لت�صتت �لعربي �ملوجود ح�لي�ً 

�أدى �إىل �أن تعي�ص �لدول �لعربية منكبة على نف�صه�، يف حم�ولة حلل م�ص�كله� �القت�ص�دية 

و�الأمنية �لد�خلية. 
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وي�صف حممد ح�صنني هيكل �ل�رشق �أو�صطية و�صف�ً حقيقي�ً ملفهوم �ل�رشق �الأو�صط 

�لعقدة  �أن  �لت�صور.  �لت�صور ولي�صت كل  �أو�صطية جزء من  �ل�رشق  �ل�صوق  “�إن  بقوله: 

بل  فح�صب،  وع�صكري�ً  وفكري�ً  �قت�ص�دي�ً  تهيمن  بحيث  قوية  �إ�رش�ئيل  تكون  �أن  لي�صت 

.
�لعقدة هي �إ�صع�ف �ملنطقة وتطويقه� و�إع�دة ترتيبه� من جديد”70

الأن  �لعربي،  �جل�نب  من  �لرتحيب  يلق  مل  �أو�صطي  �ل�رشق  م�صطلح  ف�إن  ولهذ�، 

وم�رشوع  بغد�د  بحلف  ومرتبط  و�صهيونية،  غربية  ��صتعم�رية  ت�ريخية  �أ�صوالً  له 

�إىل تفتيت �لوطن �لعربي، وطم�ص �لهوية �لقومية  �أيزنه�ور و�مل�ص�ريع �الأخرى �له�دفة 

من  جزء�ً  ت�صبح  لكي  �لعربية،  �ملنطقة  على  “�إ�رش�ئيل”  فر�ص  ج�نب  �إىل  عنه،  �لعربية 

.
71

�ملنطقة، مم� يوؤدي �إىل تهمي�ص �لنظ�م �لعربي

بعك�ص �الإ�رش�ئيليني �لذين رحبو� به، و�إن �ختلفو� يف حتديد �لدول �لتي ي�صمله� �ل�رشق 

�أبيب، �أن  �الأو�صط، فقد ج�ء يف تقرير ملركز ج�يف للدر��ص�ت �ال�صرت�تيجية يف ج�معة تل 

دول �ل�رشق �الأو�صط ت�صم جميع �لدول �الأع�ص�ء يف �جل�معة �لعربية ب��صتثن�ء موريت�ني� 

و�ل�صوم�ل ب�الإ�ص�فة �إىل “�إ�رش�ئيل” و�إير�ن. و�أكد تقرير �آخر �ص�در عن مركز مو�صي 

د�ي�ن ب�أن دول �ل�رشق �الأو�صط ��صتثني منه� جميع دول �ملغرب �لعربي و�أُ�صيفت تركي�. 

بينم� حددت �جلمعية �الإ�رش�ئيلية للدر��صة �ل�رشقية، �ل�رشق �الأو�صط ب�أنه ي�صم �ملنطقة 

�ملمتدة من غرب تركي� �صم�الً �إىل �إثيوبي� و�ل�صوم�ل و�ل�صود�ن جنوب�ً ومن �إير�ن �رشق�ً 

.
72ً

�إىل قب�ص وليبي� غرب�

�أو�صطي، فهي تقوم على �رشورة حتويل  و�أم� �لروؤية �الأمريكية للم�رشوع �ل�رشق 

منطقة �ل�رشق �الأو�صط �إىل منظومة ��صرت�تيجية و�حدة و�إنه�ء ك�فة �ل�رش�ع�ت �الإقليمية 

يف �ملنطقة ويف طليعته� �ل�رش�ع �لعربي – �الإ�رش�ئيلي، من خالل �لربط بني �ل�صالم و�الأمن 

و�لتع�ون �القت�ص�دي، يف بن�ء و�حد بحيث متتزج هذه �ملكون�ت يف �تف�ق ت�صوية لل�رش�ع 

�لعربي – �الإ�رش�ئيلي من خالل خلق م�ص�لح جم�عية بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل”، م� يجعل 

�الأو�صط، يف  لل�رشق  �الأمريكي  �لت�صور  �ل�رش�ع ع�لية جد�ً. وج�ء  �إىل  �لعودة  تكلفة  من 

للكونغر�ص  وقدمته�   ،1979 �صنة  �الأمريكية  �لتنمية  وك�لة  و�صعته�  �أمريكية  وثيقة 

�لت�صوية  من�خ  ظل  يف  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  ديفيد  ك�مب  مف�و�ص�ت  بعد  �الأمريكي 

و�لت�ص�لح بني م�رش و“�إ�رش�ئيل” �لذي بد�أ يف ك�مب ديفيد، على �أ�ص��ص �أن �لتع�ون بني 

ف�صله  �أثبت  �لذي  �مل�صرتك،  �لعربي  �لتع�ون  حمل  يحل  �أن  يجب  �الأو�صط  �ل�رشق  دول 
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1945- حتى �الآن.  �لعربية �صنة  �لوثيقة( منذ قي�مه -ب�إن�ص�ء �جل�معة  )من وجهة نظر 

و�قرتحت �لوثيقة �إق�مة نظ�م �رشق �أو�صطي �إقليمي جديد يت�صع مل� هو �أكرث من �لنظ�م 

.
73

�لعربي �لق�ئم، ب�إدخ�ل “�إ�رش�ئيل” وتركي� و�إير�ن �إليه

�الأو�صط  �ل�رشق  ب�أن  �الأو�صط”  �ل�رشق  “م�صتقبل  كت�به  يف  لوي�ص  برن�رد  ويعرتف 

�صوف ي�صتمر يف �الفرت��ص �أن �مل�صوؤولية �حلقيقية و�لقر�ر�ت �له�مة، �صيتواله� �أ�صخ��ص 

يف �أم�كن �أخرى بعيدة، و�أن من �لطبيعي �أن يقود هذ� �العتق�د �إىل �لنظري�ت �لت�آمرية، �صد 

و�لغرب  �ملتحدة  �لوالي�ت  �أو  �ليهود  �أو  كـ“�إ�رش�ئيل”  �أعد�وؤهم،  �أنهم  يعتقد  �لذين  هوؤالء 

ن�بليون  جميء  قبل  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �لعربية  �لدولة  وجود  لوي�ص  وينفي  عموم�ً. 

بون�برت للمنطقة �صنة 1798، ويقول �إنه يف ذلك �لوقت مل يكن موجود�ً �صوى دولتني هم� 

 .
74

تركي� و�إير�ن

�أعد برن�جم�ً عملي�ً  �الأمريكية قد  �لت�بع جل�معة ه�رف�رد  �الأو�صط  �ل�رشق  وك�ن معهد 

ب�حثون  فيه  �ص�رك  �الأو�صط،  �ل�رشق  دول  بني  و�لوف�ق  �لتع�ون  لتحقيق   ،1977 �صنة 

�صت�نلي  �إ�رش�ف  حتت  و“�إ�رش�ئيل”،  وفل�صطني  ولبن�ن  و�الأردن  م�رش  من  و�أك�دييون 

في�رش ود�ين رودريك و�إلي��ص توم�. وتوج �مل�رشوع بندوة عقدت �صنة 1983، ن�ق�صت فيه 

�صبل حتقيق تع�ون �قت�ص�دي يف �ل�رشق �الأو�صط، و�أ�صدرت �لندوة م�رشوع )�قت�ص�دي�ت 

�ل�صالم( �قرتح فيه �إن�ص�ء �صوق م�صرتك يف �ل�رشق �الأو�صط، يت�صمن حرية �نتق�ل �الأفر�د 

:
75

وروؤو�ص �الأمو�ل و�لتب�دل �لتج�ري. و�أقرت �لندوة

1. �لت�صليم ب�لو�قع �ملوجود يف �ل�رشق �الأو�صط بوجود “�إ�رش�ئيل” دولة وب�صي�دته� 

�لتي  �مل�صتوطن�ت  فيه�  مب�   ،1948 �صنة  منذ  عليه�  ��صتولت  �لتي  �ملن�طق  على 

�أق�مته� يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة.

2. �لرتكيز على �لع�مل �القت�ص�دي دون غريه من عو�مل �ل�رش�ع يف �ملنطقة، و�إغف�ل 

�لق�ص�ي� �الأخرى �لرئي�صية �لتي �أدت �إىل �ل�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط.

3. �لرتكيز على �ال�صتف�دة من �لنخب و�إهم�ل دور �جلم�هري من ح�ص�ب�ته� يف تنفيذ 

�مل�رشوع.

ُيعّد  �لعمل،  حزب  وزعيم  �ل�ص�بق،  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  برييز،  �صمعون  �أن  �إال 

عر�ب م�رشوع �ل�رشق �الأو�صط، �إذ و�صع ت�صوره للم�رشوع يف كت�به حتت عنو�ن “�ل�رشق 

�الأو�صط �جلديد”، �دعى فيه �أن �لهدف من �مل�رشوع هو “تخفيف �لتوتر�ت يف بلد�ن �ل�رشق 
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�الأو�صط” من خالل “�إن�ص�ء منظمة تع�ون �إقليمية تتحرك على ق�عدة فوق �إقليمية” حتت 

��صم “�صوق �رشق �أو�صطية”. و�قرتح برييز ثالث مر�حل لتطبيق م�رشوعه: يتم يف �ملرحلة 

“�إ�رش�ئيل”  �إ�رش�ئيلي - فل�صطيني و�إق�مة منطقة حرة بني  �قت�ص�دي  �الأوىل قي�م تع�ون 

�حلرة  �لتج�رة  منطقة  تو�صيع  �لث�نية،  �ملرحلة  ويف  �لفل�صطيني.  �لذ�تي  �حلكم  ومنطقة 

لين�صم �إليه� �الأردن مع �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، الإق�مة جتمع �قت�ص�دي 

و�للوك�صمبورغ.  وهولند�  بلجيك�  بني  )�لبنلوك�ص(  �القت�ص�دي  �الحت�د  غر�ر  على  ثالثي 

وت�ص�ف يف �ملرحلة �لث�لثة وهي �الأهم يف �مل�رشوع �الإ�رش�ئيلي، دول �أخرى يف منطقة �مل�رشق 

م�صرتكة  )�صوق  ي�صبه  مب�  “�إ�رش�ئيل”،  وبني  بينه�  �حلر  للتب�دل  منطقة  الإق�مة  �لعربي 

لل�رشق �الأو�صط( تقوم على حتقيق �ملب�دئ �لت�لية: �لتخل�ص من �جليو�ص و�صب�ق �لت�صلح، 

و�لتكنولوجي�  �ملي�ه  مو�رد  يف  و�مل�ص�ركة  �ملنطقة،  يف  �لدكت�تورية  �لنظم  من  و�لتخل�ص 

ملك�فحة �لت�صحر، وتنمية �ل�صي�حة للحد من �لبط�لة، وبن�ء بنية حتتية للنقل و�ملو��صالت، 

 .
76

وتدعيم �لرو�بط �لثق�فية بني �صعوب �ملنطقة، ودعم �ل�صالم

�ملنطقة  على  �لهيمنة  �أو�صطية  �ل�رشق  م�رشوع  من  تريد  “�إ�رش�ئيل”  ف�إن  ولهذ� 

�لعربية  �لدول  مع  �القت�ص�دي  �لتع�ون  يحل  و�أن  ع�صكري�ً،  مهيمنة  هي  كم�  �قت�ص�دي�ً 

�الأمل�ين  �الجتم�ع  ع�مل  مقولة  تطبق  بذلك  وهي  و�لع�صكري.  �ل�صي��صي  �ل�رش�ع  حمل 

�أي جمتمع هي �لرو�بط �لقومية و�لعرقية،  �أن م� يجمع  �ملعروف دوركه�مي، �لذي يرى 

كم�  �القت�ص�دية،  �مل�ص�لح  على  �لرتكيز  “�إ�رش�ئيل”  تريد  حيث  �القت�ص�دية.  و�مل�ص�لح 

فعل �الحت�د �الأوروبي �لذي ق�م على �مل�ص�لح �القت�ص�دية، الأن ربط �لعرب -من وجهة 

�لنظر �الإ�رش�ئيلية- مب�ص�لح �قت�ص�دية معه�، يكن �أن ُي�صهم يف تفكيك عن��رش �لوحدة 

�لعربية. كم� �أن “�إ�رش�ئيل” ترف�ص �أي نوع من �لتع�ون �القت�ص�دي و�ل�صي��صي بني �لدول 

�لعربية، وتف�صل بطبيعة �حل�ل، �أن يكون �أي تع�ون بينه� وبني كل دولة عربية على حدة. 

وهي ترى �أن �أي مك�صب للعرب، مهم� ك�نت ن�صبته وقيمته، �صيكون خ�ص�رة له�.

، �لتي تعني �أي ربح للعرب �صيكون خ�ص�رة 
77Game وهي بذلك تطبق نظرية �للعبة

له�. ولهذ� فهي تريد �أن تبقى م�ص�لح �لعرب عند م�صتوى �ل�صفر، و�أن عليه� �أن تكون 

�لر�بحة �لوحيدة يف لعبة �ل�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط، وخ��صة �أنه� ال تتحمل �خل�ص�ئر. 

ومن جهة ث�نية فقد �أف�صح �صمعون برييز، عن مفهومه لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، 

“قبل كل �صيء هند�صة معم�رية �صخمة، هند�صة ت�ريخية  ب�أنه لي�ص عملية جر�حية بل 
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�أو�صط جديد متحرر من �رش�ع�ت �مل��صي وم�صتعد الأخذ مك�نه يف �لع�رش  لبن�ء �رشق 

.
�جلديد، �لع�رش �لذي ال يطيق �ملتخلفني وال يغفر للجهلة”78

ويرى برييز �أن �ل�صبيل �لوحيد لتخفيف �لتوتر�ت و�ل�رش�ع يف �ل�رشق �الأو�صط، هو 

تقدم �قت�ص�دي�ت دول �ملنطقة، وهذ� ال ي�أتي �إال من خالل “تنفيذ �مل�ص�ريع �القت�ص�دية 

�مل�صرتكة �لر�مية �إىل تقلي�ص �لفجوة �لتي تف�صل د�خل �لنظ�م �الجتم�عي - �ل�صي��صي، 

وهذه  قومية،  فوق  ق�عدة  على  تتحرك  �إقليمية  تع�ون  منظمة  �إن�ص�ء  خالل  من  وذلك 

.
�ملنظمة هي �صوق �رشق �أو�صطية”79

و�إير�ن،  �لعر�ق  بوجود  الأنه  �الأو�صط،  �ل�رشق  مل�رشوع  �أمني�ً  بعد�ً  هن�ك  �أن  كم� 

و�حتم�ل �متالكهم� �أ�صلحة غري تقليدية، ول�صم�ن “م�صتوى معقول من �الأمن �لقومي �أو 

�الإقليمي، فال بد من �إق�مة نظ�م �إقليمي - �رشق �أو�صطي، للرق�بة و�لر�صد، ي�ص�عد على 

 .
فر�ص �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط”80

 ولهذ� ف�إن م�رشوع �ل�رشق �أو�صطية �صيحقق لـ“�إ�رش�ئيل” �لدخول �إىل منطقة �ل�رشق 

�الأو�صط وت�صبح جزء�ً منه معرتف�ً به� من �لدول �لعربية )جزء من �الإقليم(، ويوؤدي �إىل 

تفكيك �لوطن �لعربي ح�صب �ملخطط �لت�يل:

1. ف�صل بلد�ن �مل�رشق عن بلد�ن �ملغرب �لعربي.

2. �إع�دة تعريف �مل�رشق لكي ي�صمل م�رش ودمج “�إ�رش�ئيل” فيه.

3. ف�صل �لعر�ق عن دول �مل�رشق �لعربي و�إدخ�له يف منظومة �قت�ص�دية جديدة مع 

دول �خلليج و�إير�ن. 

4. دمج بلد�ن �ملغرب �لعربي يف تع�ون �قت�ص�دي مع دول �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط.

5. عزل �ل�صود�ن و�ل�صوم�ل و�ليمن عن �لدول �لعربية و�صمه� �إىل نظم �قت�ص�دية مع 

�أفريقي�.

6. حتول فل�صطني �إىل معب لـ“�إ�رش�ئيل” نحو �لدول �لعربية.

“�إ�رش�ئيل” �أن تدخل �إىل نظ�م �ل�رشق �الأو�صط، �صمن حميط عربي يتميز  وال تريد 

�لتي  و�مل�صريية،  و�حل�ص�رية  و�لدينية  �للغوية  �لروحية،  ومكون�ته  رو�بطه  بتج�ن�ص 

هي  بل  �ملنطقة،  لقي�دة  موؤهالً  جتعله  و�حدة،  عربية  قومية  ت�صكيل  على  �لقدرة  متنحه 

�إىل  �ملنطقة  بتجزئة  �إال  يحدث  لن  وهذ�  م�ص�حله�،  لتحقيق  �الأو�صط  �ل�رشق  قي�دة  تريد 

دويالت �صغرية. كم� �أن “�إ�رش�ئيل” ال تريد �أن تذوب يف حميط عربي مع�د له�، الأن ذلك 
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�أو�صطي،  �ل�رشق  مب�رشوعه  وجد  برييز،  ف�إن  ولهذ�  �ل�صهيونية.  هويته�  ذوب�ن  يعني 

�أنه �ل�صبيل �لوحيد �لذي ت�صتطيع “�إ�رش�ئيل” من خالله �أن تكون ع�صو�ً �رشعي�ً يف نظ�م 

�أ�رشة  �لنه�ئي هو خلق  “�إن هدفن�  كت�به:  �أهد�فه�. ويقول يف  �إقليمي غري عربي، يحقق 

�ملجموعة  غر�ر  على  خمت�رة،  مركزية  وهيئ�ت  م�صرتكة  �صوق  ذ�ت  �الأمم،  من  �إقليمية 

.
�الأوروبية”81

�أهمية  �لعربي من عن��رش قوته، من خالل تقليل  �لوطن  و�أر�د برييز كذلك، جتريد 

ومت��صكه،  وثرو�ته،  �صك�نه،  وعدد  �جلغر�فية،  م�ص�حته  �صعة  يف  �ملتمثلة  �لعن��رش  تلك 

على  ذلك،  من  بدالً  و�لرتكيز  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  يريده  �لذي  �جلديد  �لع�ملي  �لنظ�م  يف 

عن��رش جديدة يف �لتكنولوجي� �ملتطورة و�لتقدم �لعلمي و�لتعليم �لع�يل، ولهذ� فقد حتدث 

عن �إنت�ج فكري جديد يف �ملنطقة بدالً مم� هو �ص�ئد ح�لي�ً، فعندم� ندر�ص بلد�ً م�، تزودن� 

�لكتب ب�الأبع�د �جلغر�فية و�أ�صول �لطق�ص وعدد �ل�صك�ن و�لكنوز �لطبيعية، وت�ريخ ذلك 

�أو �صغري�ً. ويعرتف  �إذ� م� ك�ن ذلك �لبلد كبري�ً  �لبلد، وب�العتم�د على كل ذلك ن�صتنتج 

ب�أن   1991 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف   Expansion �ك�صب�ن�صن  ملجلة  حديثه  يف  برييز 

تق�صيم �لعمل يف �لنظ�م �ل�رشق �أو�صطي �صوف يكون من خالل خلق مع�دلة جديدة: �إن 

�ملع�دلة �لتي �صوف حتكم �ل�رشق �الأو�صط �جلديد �صوف تكون عن��رشه� كم� يلي: �لنفط 

.
82

�ل�صعودي + �الأيدي �لع�ملة �مل�رشية + �ملي�ه �لرتكية + �لعقول �الإ�رش�ئيلية

�لعربية  �لوحدة  بني  هو  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لفعلي  �ل�رش�ع  �أن  “�إ�رش�ئيل”  وترى 

و�لتن�ق�ص�ت  �لعد�و�ت  ��صتمر�ر  �إىل  توؤدي  �صوف  �لوحدة  الأن  �لط�ئفية،  و�لتعددية 

�إىل  �ملنطقة  �صتقود  و�لدويالت  و�لكي�ن�ت  �لطو�ئف  تعددية  بينم�  �ملنطقة،  يف  و�حلروب 

�ال�صتقر�ر و�ل�صالم.

�أ�صب�ب خطورة م�رشوع �ل�رشق �أو�صطي على �لعرب يعود لالأ�صب�ب  ولهذ� ف�إن من 

�لت�لية:

• الأن له داللة ��صتعم�رية ويخدم �مل�ص�لح �ال�صتعم�رية و�لتع�ون �ال�صرت�تيجي بني 
�لدول �لغربية و“�إ�رش�ئيل”.

• يدخل “�إ�رش�ئيل” يف �ل�رشق �الأو�صط ويدجمه� يف �ملنطقة ويزيل عزلته� �جلغر�فية. 
• ال عالقة له بطبيعة �ملنطقة �لعربية و�صعوبه� بل يطم�ص هوية �ملنطقة ويزيل  

عنه� خ�صو�صيته� �لعربية.
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عجز  ح�لة  يف  وهم  عليهم  فر�ص  بل  بر�ص�هم،  ي�أت  ومل  عربي�ً  م�رشوع�ً  يكن  مل   •
و�صعف، كم� �أن �لعرب دخلو� �إليه ب�صكل فردي ال ب�صكل تكتل �أو جمموعة موؤثرة.

�مل�رشوع  حمل  �إحالالً  �جلديد  �أو�صطي  �ل�رشق  �مل�رشوع  يكون  �أن  من  �لتخوف   •
�لتع�ون �القت�ص�دي و�ل�صي��صي و�الأمني بني  �أن يكون  �لقومي �لعربي وبدالً من 

�لدول �لعربية، ي�صبح بني كل دولة عربية على حدة مع “�إ�رش�ئيل” ويزيل �لهوية 

و�لثق�فة �لعربية للمنطقة وت�صبح �لقومية �لعربية يف حميط �أكب تختلط فيه ثق�ف�ت 

و�أجن��ص �أخرى.

�لدول  �مل�صرتك كج�معة  �لعربي  �لتع�ون  �أو�صطي موؤ�ص�ص�ت  �ل�رشق  �لنظ�م  • يهدد 
�لعربية و�ملوؤ�ص�ص�ت �الأخرى و�إف�ص�ل مع�هدة �لدف�ع �لعربي �مل�صرتك و�ملع�هد�ت 

�الأخرى �لعربية – �لعربية للتع�ون �مل�صرتك.

�لفر�صة  ويعطيه�  �لعربية  �لدول  مع  عالق�ته�  لتطبيع  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لطريق  يهد   •
لتطوير وتنمية �قت�ص�ده� وم�ص�ركته� يف ثرو�ت �ملنطقة وت�صبح �رشيك�ً يف �لرثوة 

�لنفطية �لعربية.

ويف �ملق�بل، فقد �أدى طرح م�رشوع �ل�رشق �أو�صطية �إىل:

�ل�رشق  �مل�رشوع  ت�ص�عد  مق�بل  �لعربية  �لوحدة  وفكرة  �لقومي  �لتي�ر  �نح�ص�ر   .1

م�صطلح�ت  و�أوجدت  �لعربي  �لنظ�م  على  �لت�صوية  عملية  �أثرت  وقد  �أو�صطي 

جديدة يف �خلط�ب �ل�صي��صي �لعربي.

ب�لعالق�ت  �هتم�مه�  من  �أكرث  �جلو�ر  بدول  �لعربية  �لدول  �هتم�م  �زد�د   .2

�لدول  بني  �لثقة  وعدم  �الأم�ن  بعدم  �صعوره�  ب�صبب  �لعربية   – �لعربية 

�لث�نية.  �خلليج  حرب  بعد  �أكرث  ذلك  وتر�صخ  �لعربية 

3. �صيوؤثر على قي�دة �لدول �لعربية �ملوؤثرة د�خل �لنظ�م �لعربي ويدخله� يف ت�ص�بك 

مع �لدول غري �لعربية �لتي تريد �أن تقود �مل�رشوع �ل�رشق �أو�صطي.

و�لقومي�ت  �الأدي�ن  متعدد  نظ�م  وجود  �إىل  �أو�صطي  �ل�رشق  �لنظ�م  �صيوؤدي   .4

�لوطن  يف  و�لدينية  �لعرقية  �الأقلي�ت  لدى  �صحوة  قي�م  يف  يوؤثر  م�  و�لثق�ف�ت، 

�لعربي ويجعله� تتح�لف مع �لقومي�ت و�لعرقي�ت �الأخرى يف �لدول غري �لعربية 

�صّد �مل�ص�لح �لعربية.
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تقدم  مل  ب�أنه�  �إليه�  �لهجوم  وتوجيه  �لعربية  �لدول  ج�معة  �إ�صع�ف  �إىل  �صيوؤدي   .5

�صيئ�ً للنظ�م �لعربي طو�ل ن�صف قرن، و�الأف�صل �لبحث عن �إط�ر �إقليمي جديد 

هو �ل�رشق �الأو�صط. 

ومع �أن ندوة ه�رف�رد، هي �لتي مهدت �لطريق النعق�د موؤمتر�ت �لقمة �القت�ص�دية يف 

�ل�رشق �الأو�صط و�صم�ل �إفريقي�، �إال �أن موؤمتر مدريد لل�صالم �صنة 1991 �أ�رشع يف تهيئة 

�ل�صالم يف  د�عم�ً مل�صرية  �قت�ص�دي�ً  �لظروف النعق�د تلك �ملوؤمتر�ت، ولكي تكون رديف�ً 

�ملنطقة، من �أجل �إع�دة ترتيب �ل�رشق �الأو�صط و�صم�ل �إفريقي� وفق �مل�ص�لح �الأمريكية 

و�الإ�رش�ئيلية. ومن �أجل �أن حتل �مل�ص�لح �القت�ص�دية �ملت�ص�بكة مع دول �ملنطقة، حمل 

من  �أكرث  طو�ل،  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �الأ�ص��صية  �ل�صمة  ك�نت  �لتي  و�ل�رش�ع�ت  �حلروب 

ن�صف قرن، وبهدف �أن تدخل “�إ�رش�ئيل” �إىل منظومة دول �ل�رشق �الأو�صط، على ح�ص�ب 

�لنظ�م �الإقليمي �لعربي، ولربطه� مب�ص�ريع �قت�ص�دية م�صرتكة مع �لدول �لعربية، دعم�ً 

لعملية �ل�صالم. وج�ءت موؤمتر�ت �لقمة �القت�ص�دية �الأربعة �لتي ُعقدت يف �لد�ر �لبي�ص�ء 

)قطر(  و�لدوحة   ،1996 )م�رش(  و�لق�هرة   ،1995 )�الأردن(  وعم�ن   ،1994 )�ملغرب( 

بت�صجيع  و“�إ�رش�ئيل”،  �لعربية  �لدول  بني  �لعالق�ت  يف  جديدة  �صي��صة  لتكر�ص   ،1997

و��صح من قبل �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية. �لتي دعت على ل�ص�ن وزير خ�رجيته� و�رن 

�أجل  �إىل �ال�صتف�دة من �ملوؤمتر�ت �القت�ص�دية، من   ،Warren Christopher كري�صتوفر 

“ترجمة وعود �ل�صالم �إىل مك��صب حقيقية من �ملمكن �أن ترفع م�صتوى �ملو�طن �لع�دي 
للم�ص�حلة  �لطريق  متهد  �ل�صالم  فو�ئد  من  ج�نب�ً  و�ملجتمع�ت  �الأفر�د  منح  طريق  وعن 

�حلقيقية بني �ل�صعوب”. وك�نت �ملوؤمتر�ت تعقد حتت رع�ية وتنظيم �ملنتدى �القت�ص�دي 

�لع�ملي World Economic Forum �لذي مقره يف �صوي�رش�، من �أجل ربط عملية �ل�صالم 

يف �ل�رشق �الأو�صط ب�الآث�ر �الإيج�بية، على �صعيد �مل�ص�لح �القت�ص�دية لدول �ملنطقة.

موؤمتر قمة �لد�ر �لبي�ص�ء �القت�ص�دي: عقد يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1994، بعد دخول 

بني  �أو�صلو  التف�ق  تنفيذ�ً  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  �إىل  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قي�دة 

قي�دة �ملنظمة و“�إ�رش�ئيل”، وتوقيع �الأردن على �تف�ق �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل” يف و�دي 

61 دولة، معظمهم  2،500 م�ص�رك من  �أي�م،  ��صتمر ثالثة  �لذي  �ملوؤمتر  عربة. وح�رش 

�للتني  ولبن�ن  �صورية  ب��صتثن�ء  �لعربية  �لدول  جميع  عن  وممثلون  �الأعم�ل،  رج�ل  من 

�الأوروبية و�الآ�صيوية. وتر�أ�ص  �ملتحدة و�لدول  �لوالي�ت  �ملوؤمتر، و�ص�ركت فيه  ق�طعت� 

�لدول و�حلكوم�ت، ووزر�ء �خل�رجية و�القت�ص�د،  �لعربية روؤ�ص�ء  �لدول  وفود بع�ص 
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�لذي  �ملوؤمتر،  �أ�صفى على  �لعربية ع�صمت عبد �ملجيد، م�  �لدول  �لع�م جل�معة  و�الأمني 

�الأمريكية و�رن  �لث�ين وبح�صور وزير �خل�رجية  �مللك �حل�صن  �لع�هل �ملغربي  �فتتحه 

لت�صويق  دويل  منتدى  ب�أنه  �نعق�ده  عند  �ملوؤمتر  وو�صف  كبرية.  �أهمية  كري�صتوفر، 

�مل�ل  ر�أ�ص  �إقن�ع  “�إ�رش�ئيل”  و�أر�دت  �الأو�صط.  �ل�رشق  �الإقليمي يف  �لتع�ون  م�رشوع�ت 

�أ�ص��ص  �ل�صالم، على  �أجل تقوية  �الأو�صط، من  �ل�رشق  �لعربي و�الأجنبي ب�ال�صتثم�ر يف 

�أنه ال ينجح �إال من خالل تقوية �لبن�ء �القت�ص�دي لل�صالم. كم� �أنه� �أر�دت �أن تظهر للع�مل 

وخ��صة �ل�رشك�ت �لكبرية، �أن �ملق�طعة �لعربية �القت�ص�دية قد �نتهت. �إال �أن �ملوؤمتر مل 

�الإ�رش�ئيلي.   - �الأمريكي  �لتن�صيق  مو�جهة  يف  متك�مالً،  عربي�ً   - عربي�ً  تن�صيق�ً  ي�صهد 

و�لتكنولوجي،  �لعلمي  �لتب�دل  و�إىل  �الإقليمية،  �ال�صتثم�ر�ت  ت�صجيع  �إىل  �ملوؤمتر  ودع� 

وغرفة  لل�صي�حة،  �إقليمية  وهيئة  �لتنمية  كبنك  �إقليمية،  �قت�ص�دية  موؤ�ص�ص�ت  و�إق�مة 

�ملنطقة، و�إن�ص�ء جلنة  للقط�ع �خل��ص يف دول  �إقليمية وجمل�ص لالأعم�ل ت�بعني  جت�رية 

�لتوجيهية يكون  �للجنة  تنفيذية مل�ص�عدة  توجيه ت�صم ممثلي �حلكوم�ت، و�صكرت�رية 

�عرتف  الأنه  �ملوؤمتر،  من  �مل�صتفيدين  �أكرث  ك�نت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  وال�صك  �ملغرب.  مقره� 

الأول مرة ب�لدور �الإقليمي �جلديد له� يف �ل�رشق �الأو�صط، من قبل �لدول �لعربية، حتى 

�لتي مل توقع �تف�قي�ت �صالم معه�.

يف  عم�ن،  يف  �لث�ين  �القت�ص�دي  �لقمة  موؤمتر  عقد  �القت�ص�دي:  عم�ن  قمة  موؤمتر 

�لبي�ص�ء  �لد�ر  موؤمتر  �نعق�د  من  و�حدة  �صنة  بعد   ،1995 �صنة  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

و�أجو�ء خالف�ت عربية - عربية  �القت�ص�دية،  �ملوؤمتر�ت  �نعق�د  ف�ئدة  و�صط �صكوك يف 

لتطبيع عالق�ته� مع “�إ�رش�ئيل” من دون تن�صيق مع �لدول �الأخرى، وتوتر يف �لعالق�ت 

�الإ�صالمي  �جله�د  ملنظمة  �لع�م  �الأمني  �غتي�ل  �أثر  على  �الإ�رش�ئيلية،   - �لفل�صطينية 

�لفل�صطينية فتحي �ل�صق�قي يف م�لطة، وت�أكيد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي على �أن �لقد�ص 

�لع��صمة �ملوحدة لـ“�إ�رش�ئيل”، و�صدور قر�ر من �لكونغر�ص �الأمريكي، بنقل �ل�صف�رة 

�الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص بنه�ية �صنة 1999. وح�صل تر�جع يف عدد �حل�صور، �إذ 

�ص�رك فيه حو�يل �ألفي ممثل من 63 دولة. وعر�صت م�ص�ريع بقيمة 100 ملي�ر دوالر. 

مت  �لتي  �لتو�صي�ت  لتنفيذ  �لالزم  �ملوؤ�ص�ص  �لهيكل  �إن�ص�ء  على  �ملوؤمتر  يف  �لرتكيز  وك�ن 

�التف�ق عليه� يف موؤمتر �لد�ر �لبي�ص�ء، بعد �أن الحظ �ملجتمعون يف عم�ن، �أنه مل تنفذ �أي 

�ل�صي�حة و�لزر�عة  للتع�ون يف جم�الت  �ملوؤمتر عدة بر�مج  �لتو�صي�ت. ون�ق�ص  من تلك 

و�لنقل و�لتج�رة و�ملي�ه، و�أهمه� ك�ن م�رشوع تنمية و�دي �الأردن، من طبي� �إىل �لبحر 
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على  فيه�،  �لد�خلة  لالأطر�ف  �حلدودية  �ملن�طق  يف  تقع  �مل�ص�ريع  معظم  وك�نت  �الأحمر. 

�أ�ص��ص �أن ذلك �صوف ينع ن�صوب حروب و�رش�ع�ت بني تلك �لدول �مل�ص�ركة فيه�. 

�لليكود  تكتل  و�صول  بعد   ،1996/11/17 بت�ريخ  عقد  �القت�ص�دي:  �لق�هرة  موؤمتر 

�ليميني بزع�مة بني�مني نتني�هو لرئ��صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، وت�ص�وؤل �هتم�مه ب�لبعد 

�القت�ص�دي يف �لعالق�ت مع �لدول �لعربية، بعك�ص م� ك�ن عليه ر�بني وبرييز يف موؤمتري 

ب�ل�صالم  �هتم�مه  من  �أكرث  �الأمن  بق�صية  نتني�هو  �هتم  فقد  وعم�ن.  �لبي�ص�ء  �لد�ر 

�الإقليمي  )�لتع�ون  وعم�ن  �لبي�ص�ء  �لد�ر  موؤمتري  عنو�ن  ك�ن  وبينم�  و�القت�ص�د. 

و�لتنمية �القت�ص�دية(، فقد ك�ن عنو�ن موؤمتر �لق�هرة )�لفر�ص �ال�صتثم�رية(. �إال �أن عدد 

�مل�ص�ركني يف موؤمتر �لق�هرة �رتفع عن عدد �مل�ص�ركني يف موؤمتري �لد�ر �لبي�ص�ء وعم�ن، 

يثلون  �خل��ص،  �لقط�ع  من  �أعم�ل  رجل   1،500 منهم  م�ص�رك،  �آالف  ثالثة  بلغ  فقد 

�إز�لة  و�رشورة  �ل�صالم،  عملية  يف  �القت�ص�دية  �لتنمية  �أهمية  �ملوؤمتر  ون�ق�ص  دولة.   90

�لعقب�ت �لتي تعرت�صه�.

موؤمتر �لدوحة �القت�ص�دي: عقد بت�ريخ 1997/11/16، يف �صوء زي�دة �جلدل حول 

ف�ئدة �ملوؤمتر�ت �القت�ص�دية، و�لدعوة الإلغ�ئه�، ب�صبب تعرث عملية �ل�صالم و�ملف�و�ص�ت 

بني �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، وتعنته� وعدم �لتز�مه� بتنفيذ �التف�قي�ت 

�لتي وقعته� مع �لفل�صطينيني، م� �أدى �إىل مق�طعة كل من م�رش و�ململكة �لعربية �ل�صعودية 

للموؤمتر. و�ص�ركت  �لفل�صطينية ولبن�ن و�ملغرب و�جلز�ئر،  �لتحرير  و�صورية ومنظمة 

فيه ت�صع دول عربية فقط، وهي، �الأردن و�ليمن وقطر و�صلطنة عم�ن و�لكويت وتون�ص 

�لدول  بع�ص  على  دولية  �صغوط�ت  ومور�صت  �لقمر.  وجزر  وجيبوتي  وموريت�ني� 

�نخف�ص م�صتوى  �نعق�ده. كم�  بد�ية  يف�صل منذ  �أن  ك�د  �لذي  �ملوؤمتر،  �لعربية حل�صور 

وممثلني  وزر�ء  وكالء  �إىل  و�حلكوم�ت  �لدول  روؤ�ص�ء  من  �ملوؤمتر  يف  �لدول  م�ص�ركة 

م�دلني  �خل�رجية  وزيرة  وتر�أ�صته  �لوفود،  �أكب  ك�ن  �الأمريكي  �لوفد  �أن  �إال  ع�ديني. 

�أولب�يت، وتاله �لوفد �الإ�رش�ئيلي من حيث حجم �لوفد. وتر�جع عدد �لدول �مل�ص�ركة يف 

�ملوؤمتر �إىل 65 دولة، بح�صور 850 رجل �أعم�ل. 

وب�صبب �لظروف �لتي �نعقد فيه� �ملوؤمتر، ف�إنه مل ي�صهد ك�ملوؤمتر�ت �ل�ص�بقة تن�ف�ص�ً 

بني �لدول �مل�ص�ركة يف تقدمي �مل�ص�ريع ويف ��صتقط�ب �ال�صتثم�ر�ت. بل �إن معظم �لدول 

�لعربية �لتي �ص�ركت يف �ملوؤمتر مل تتقدم ب�أي م�رشوع للموؤمتر. وك�نت �الأردن وقطر قد 
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ح�صلت� على بع�ص �ل�صفق�ت، فقد وقع �الأردن و“�إ�رش�ئيل” على �إن�ص�ء منطقة �صن�عية 

�لبي�ن  و�نتقد  “�إ�رش�ئيل”.  �إىل  �لطبيعي  �لغ�ز  نقل  �إربد، وجددت قطر بحث م�رشوع  يف 

�خلت�مي �ل�ص�در عن �ملوؤمتر “�إ�رش�ئيل” ب�صبب مم�ر�ص�ته� �صّد �لفل�صطينيني ومم�طلته� 

بتنفيذ �التف�قي�ت �لتي وقعته� معهم. كم� ط�لب �لبي�ن �ن�صح�به� من �الأر��صي �لعربية 

مع  لالتف�قي�ت  تنفيذه�  و�رشورة  و383،   242 لقر�ري  طبق�ً   ،1967 �صنة  منذ  �ملحتلة 

�لفل�صطينيني. و�أ�ص�ر �لبي�ن �إىل �الأو�ص�ع �ملرتدية لالقت�ص�د �لفل�صطيني، ب�صبب �صي��صة 

�الإغالق �لتي تقوم به� �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية بحجة دو�ٍع �أمنية. 

ورف�صت �لدول �لعربية �أن تعلن عن رغبته� يف ��صت�ص�فة �ملوؤمتر �لق�دم يف �أر��صيه�، 

�نعق�د  مك�ن  عن  �الإعالن  وت�أجل  فيه�.  �ملوؤمتر  ب�نعق�د  “�إ�رش�ئيل”  �قرت�ح  رف�ص  كم� 

�ملوؤمتر �خل�م�ص، �لذي مل يعقد لالآن، بعد مرور �صبع �صنو�ت على �نعق�د موؤمتر �لدوحة.

و�صيوؤدي �مل�رشوع �ل�رشق �أو�صطي �إىل �أن ال تعود منطقة �ل�رشق �الأو�صط منطقة عربية 

تقع فيه� جزر �إقليمية مثل “�إ�رش�ئيل”، و�إمن� �لعرب هم �لذين �صي�صكلون جزر�ً �صغرية، 

يف حني �أن �لقوى �ملوؤثرة و�لف�علة يف �ملنطقة �أ�صبحت مق�صورة على “�إ�رش�ئيل” ودول 

�الإ�رش�ئيلية  ت�مري رئي�ص ج�معة بري�ل�صبع  �إبر�ه�م  ف�إن  �جلو�ر، وخ��صة تركي�. ولهذ� 

يعتقد �أن م�ص�ريع �ل�رشق �أو�صطية �صوف توثق �ل�صلة بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل” من دون 

“�الأيديولوجي�ت �لقومية �صتندمج يف نظم فوق  �اللتف�ت للرو�بط �لقومية �لعربية، و�أن 

.
83

قومية” يف �إط�ر �ل�رشق �أو�صطية

و�إذ� ق�رن� بني �مل�رشوع �ل�رشق �أو�صطي و�مل�رشوع �لوحدوي �لعربي، ف�إن �مل�رشوع 

�أقط�ر�ً غري  �أو�صع جغر�في�ً من �مل�رشوع �لوحدوي �لعربي، الأنه ي�صم  �أو�صطي  �ل�رشق 

عربية كـ“�إ�رش�ئيل” وتركي� و�إير�ن �إىل ج�نب �لدول �لعربية. كم� �أنه غري متج�ن�ص ب�رشي�ً 

ب�رشي�ً  متج�ن�ص  �لعربي  �مل�رشوع  بينم�  و�لثق�ف�ت،  و�الأعر�ق  �الأجن��ص  متعدد  فهو 

ولغوي�ً وثق�في�ً وح�ص�ري�ً. وكذلك ف�إن �مل�رشوع �ل�رشق �أو�صطي مرتبط ب�لنظ�م �لع�ملي 

ومب�ص�لح �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية يف �ملنطقة وبتطبيع �لعالق�ت مع “�إ�رش�ئيل”، بينم� 

�مل�رشوع �لوحدوي �لعربي يهدف �إىل حتقيق �مل�ص�لح �لعربية وم�صتقبل �الأمة �لعربية من 

دون �رتب�ط�ت خ�رجية. ولهذ� ف�إن �مل�رشوع �ل�رشق �أو�صطي يهدف �إىل تقطيع �أو�ص�ل 

�لوطن �لعربي وجتزئته وحمو �لهوية �لعربية عن �ملنطقة، بينم� �مل�رشوع �لعربي يهدف 

�إىل حتقيق �لوحدة �لعربية. 



153

موقف “اإ�صرائيل” من الوحدة العربية

ثانياً: م�رسوع �ل�رسق �الأو�سط �لكبري: 

��صم  حتت   ،2003/11/6 يوم  �البن  بو�ص  جورج  �الأمريكي  �لرئي�ص  �قرتحه 

�أحد�ث  خلفية  على  ج�ء  �لذي  �مل�رشوع  ويدعو  �الأو�صط”.  �ل�رشق  حترير  “��صرت�تيجية 
22 بلد�ً يف �ل�رشق �الأو�صط، مب� يخدم  2001، �إىل �إحد�ث تغيري�ت يف  �أيلول/ �صبتمب   11
�لدول  يف  �ص�ملة  �إ�صالحية  عملية  �إجر�ء  طريق  عن  و�الإ�رش�ئيلية،  �الأمريكية  �مل�ص�لح 

�لعربية و�الإ�صالمية، ور�صم خريطة جديدة لل�رشق �الأو�صط �لكبري، من �ملغرب �لعربي 

غرب�ً �إىل ب�ك�صت�ن �رشق�ً مرور�ً برتكي� و�إير�ن و“�إ�رش�ئيل”، لتتم �ملح�فظة على �مل�ص�لح 

وتوفري  �لبرتول  م�ص�در  على  �ل�صيطرة  ت�أمني  خالل  من  �لعربي،  �لوطن  يف  �الأمريكية 

على  �مل�رشوع  ويركز  �ملع�ر�صة.  �ل�صي��صية  �حلرك�ت  من  و�حلد  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأمن 

وعدم  م�صتبدة  �أنظمة  ووجود  �لديوقر�طية  غي�ب  من  �ملنطقة  لدول  �ملتخلف  �لو�صع 

�مل�رشوع  هذ�  وُيعّد  �لن��ص.  بني  �لتطرف  �نت�ص�ر  على  ي�ص�عد  م�  �ملر�أة،  حقوق  �حرت�م 

�أبع�د خمتلفة، �صي��صية  �لذي هو م�رشوع للقرن �حل�دي و�لع�رشين، حزمة متك�ملة له 

و�قت�ص�دية و�إ�صالحية و�أمنية وثق�فية - تعليمية. 

وك�ن ريت�ص�رد بريل، رئي�ص د�ئرة �لتخطيط �ل�صي��صي يف وز�رة �لدف�ع �الأمريكية 

ب�صبب   ،Prince of Darkness �لظالم  �أمري  و��صنطن،  يف  عليه  يطلق  �لذي  �ل�ص�بق، 

�أفك�ره وطروح�ته �ملتطرفة وت�أييده لـ“�إ�رش�ئيل” و�لتدخل �الأمريكي يف �لعر�ق، قد قدم 

نتني�هو  بني�مني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  لرئي�ص   1996 يوليو  متوز/  �صهر  يف  مهمة  وثيقة 

من �أجل م�ص�عدته يف بلورة ��صرت�تيجي�ت جديدة لتطوير �حلركة �ل�صهيونية. و�صمت 

 Institute For �ملتقدمة  و�ل�صي��صية  �ال�صرت�تيجية  �لدر��ص�ت  معهد  يف  �لع�ملة  �للجنة 

�الأمريكية،  �لع��صمة  يف  مقره  �لذي   Advanced Strategic and Political Studies

وزير  م�ص�عد   Douglas Feith فيث  دوغال�ص  �ل�صهيوين  �ليهودي  بريل،  ج�نب  �إىل 

 James كولبت  وجيم�ص   ،John Bolton بولتون  وجون  �الأمريكية،  �خل�رجية 

ليوفنبغ  وروبرت   ،Charles Firyanx jr. جونيور  فريب�نك�ص  وت�ص�رلز   ،Colbert

 Miraf ومري�ف فريم�رش ،David Wurmser وديفيد فريم�رش ،Robert Luvnbergh

و�أو�صت  �البن.  بو�ص  جورج  �إد�رة  يف  ف�علني  �أع�ص�ء  �أ�صبحو�  �لذين   ،Wurmser

��صرت�تيجية جديدة ل�صم�ن  �لو��صح:  “�النقط�ع  �لتي حملت عنو�ن  �لوثيقة  �للجنة يف 

�ملنطقة” )A Clean Break: A New Strategy For Securing the Realm(، و�لتي 

تعي�ص  �لتي  �إ�رش�ئيل  “دعوة  �الأبي�ص،  �لبيت  �إىل  و�صوله  عند  �البن  بو�ص  �إليه�  ��صتند 
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�إىل �لعمل على تدمري �لقومية �لعربية” ب�صفته� تهدد �مل�ص�لح �لغربية.  م�صكلة كبى، 

جهد�ً  �صيكون�ن  وتعزيزه�  �لعلم�نية  �لعربية  �لقومية  �إ�صالح  “�إن  �لوثيقة:  يف  وج�ء 

�إير�ن من  �أن �ملد �الأ�صويل يف  عقيم�ً وخط�أً ��صرت�تيجي�ً كبري�ً. قبل �صنو�ت تعلم �لغرب 

خالل �حت�ص�ن �لقومية �لعربية �لعلم�نية يف �لعر�ق، ك�ن خطوة خطرة وخط�أً متفجر�ً. 

�لنتيجة  �إىل  �لوثيقة  تو�صلت  فقد  ولهذ�  �صورية”.  على  يطبق  �أن  يجب  نف�صه  و�لدر�ص 

�لت�لية: “من م�صلحة كل من �إ�رش�ئيل و�لغرب ت�رشيع زو�ل �لقومية �لعربية �لعلم�نية. 

حلظ�ته�  يف  خطرة  تكون  قد  لكنه�  �النهي�ر.  �صفري  على  �الآن  ب�لفعل  تت�أرجح  �إنه� 

.
�الأخرية، ولذ� ال يجب �عتب�ره� حليف�ً يف غرفة �النتظ�ر”84

�لع�صكريني  مع كب�ر  مغلق�ً  �جتم�ع�ً  وك�ن ريت�ص�رد بريل ودوغال�ص فيث، قد عقد� 

�ملوؤمترين  على  وفيث  بريل  وعر�ص  �الأو�صط.  �ل�رشق  م�صتقبل  يف  للبحث  �الأمريكيني، 

“�حلرب �الأمريكية على �الإره�ب”،  �أهد�ف  لوحتني بي�نيتني على �ص��صة عمالقة ل�رشح 

ت�صمنت �للوحة �الأوىل مثلث�ً ذ� �أ�صالع ثالثة: �ل�صلع �الأول: �لعر�ق وكتب بج�نبه “�لهدف 

��صرت�تيجي”،  “هدف  ب�أنه�  وو�صفت  �خلليج،  منطقة  �لث�ين:  و�ل�صلع  �لتكتيكي”، 

و�ل�صلع �لث�لث: م�رش وكتب بج�نبه� “�جل�ئزة �لكبى”. ويف �للوحة �لث�نية، مثلث �آخر، 

ت�صمن ثالثة �أ�صالع �أي�ص�ً، �ل�صلع �الأول “�إ�رش�ئيل” )فل�صطني(، و�ل�صلع �لث�ين �الأردن 

)فل�صطني(، و�ل�صلع �لث�لث �لعر�ق )�ململكة �له��صمية(. وهذ� �ملوؤمتر �لذي ر�صم خريطة 

�ل�رشق �الأو�صط �جلديد �لذي تريده �لوالي�ت �ملتحدة، ي�صبه �إىل حد كبري موؤمتر �ل�صالم 

�لذي عقد يف فر�ص�ي ب�لقرب من �لع��صمة �لفرن�صية �صنة 1919، و�أعطى �ل�رشعية �لدولية 

�ال�صرت�تيجي  �ملحلل  جعل  م�  بيكو،   – �ص�يك�ص  �تف�قية  بعد  �لعربي،  �مل�رشق  لتجزئة 

�الأمريكي ك�ل�صتون، ي�صف �الجتم�ع ب�أنه: 

ذكر �لكثريين مب� حدث يف ثالثيني�ت �لقرن �لع�رشين، حني �صيطر �ملتطرفون 

�الأيديولوجيون على دولة �أوروبية هي �أمل�ني�، ثم فجرو� �لع�مل ب�حلرب. و�الآن، 

�لقوي و�إ�رش�ئيل،  �ل�صهيوين  �ليهودي  �للوبي  ف�إن بريل وفيث، ومن ور�ئهم� 

ي�صيطرون عملي�ً على �أعتى جه�ز ع�صكري يف �لت�ريخ، مقره يف �لبنت�غون، وعلى 

 .
85

�أقوى �إمب�طورية منذ روم�، ومقره� و��صنطن

بريل  و�صعه  �لذي  �ملخطط  بتنفيذ  تقوم  �حل�لية،  بو�ص  �لرئي�ص  �إد�رة  �أن  ويبدو 

وفريقه يف �ل�رشق �الأو�صط، وقد ك�صف �لبوفي�صور جون لوي�ص غ�دي�ص، �أ�صت�ذ �لت�ريخ 

�أنه  �لعر�ق،  على  �الأمريكي  �لعدو�ن  من  �أ�صهر  قبل  �الأمريكية  ي�ل  ج�معة  يف  �لع�صكري 
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“على عك�ص �ملظ�هر، ب�ت �لرئي�ص بو�ص يتلك �أ�صلحة ��صرت�تيجية كبى هي كن�ية عن 
خطة لتغيري �ل�رشق �الأو�صط �الإ�صالمي ب�أكمله جللبه مرة و�إىل �الأبد �إىل �لع�مل �حلديث”. 

وركز غ�دي�ص على �أن: 

�إط�حة  من  متكن�  �إذ�  الأنه  �ملقبلة،  ل�رشبتن�  �ملالئم  �لهدف  �صيكون  �لعر�ق 

�صد�م وكررن� م� ح�صل يف �أفغ�ن�صت�ن على �صف�ف �لفر�ت، ف�صننجز �ملهمة غري 

�ملكتملة يف �خلليج ونق�صي على �أ�صلحة �لدم�ر �ل�ص�مل. وهذ� �صيجعلن� ق�درين 

�صد�م  يوفره�  �لذي  �لدعم  �أنو�ع  لكل  نه�ئي  حد  و�صع  على  نف�صه  �لوقت  يف 

لالإره�بيني، خ�صو�ص� �أولئك �لذين ي�صتهدفون �إ�رش�ئيل.

�حل�صول  من  �ملتحدة  �لوالي�ت  يكن  �صوف  ذلك،  حتقيق  ب�أن  غ�دي�ص،  و�عرتف   

�ل�رشق  بلد�ن  يف  �لرجعية  �الأنظمة  ويقوِّ�ص  �لرخي�ص،  �لنفط  من  وفرية  كمي�ت  “على 
 .

�الأو�صط”86

ومن �أهم �لنق�ط �لو�ردة يف م�رشوع �ل�رشق �الأو�صط �لكبري:

قزوين  حو�ص  منطقة  و�إخ�ص�ع  �لنقل،  وممر�ت  �لط�قة  م�ص�در  على  �ل�صيطرة   •
ب�لثقة  جديرة  جله�ت  �الأحمر  و�لبحر  �ملتو�صط  �لبحر  و�رشقي  �لب�رشة  وخليج 

ب�لن�صبة للوالي�ت �ملتحدة.

• ت�صفية �حلرك�ت �الإ�صالمية، حتت ��صم مك�فحة �الإره�ب وتغيري �ملن�هج �لتعليمية 
�لتي حتر�ص على “�إ�رش�ئيل” و�لوالي�ت �ملتحدة.

و“�إ�رش�ئيل”،  �ملتحدة  للوالي�ت  �ملع�دية  �ملنطقة  لدول  �لع�صكرية  �لقوة  �إ�صع�ف   •
�لقدر�ت  وحتجيم  �ل�ص�مل،  �لدم�ر  �أ�صلحة  �لدول  تلك  متلك  حم�ربة  خالل  من 

و�لب�ك�صت�ن  و�إير�ن  وتركي�  )م�رش  و�الإ�صالمية  �لعربية  للدول  �لع�صكرية 

و�إندوني�صي�(.

�ملنطقة،  يف  �الأمريكي  �لوجود  تع�ر�ص  �لتي  و�حلكوم�ت  �الأنظمة  من  �لتخل�ص   •
وفر�ص �أنظمة عميلة له�، على غر�ر م� ح�صل يف �لعر�ق و�أفغ�ن�صت�ن.

• �حلد من نفوذ �الحت�د �الأوروبي ورو�صي� �الحت�دية و�ل�صني، يف منطقة بحر قزوين 
و�لقوق�ز و�آ�صي� �لو�صطى و�ل�رشق �الأو�صط. 

ومن �الآث�ر �ملرتتبة على �مل�رشوع:
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1. تغيري �لبنية �لثق�فية �لعربية و�الإ�صالمية بني �صعوب �ملنطقة، وبث ثق�فة�لهزية 

و�ال�صت�صالم يف �ملجتمع�ت �لعربية بدالً من ثق�فة �ملق�ومة.

للم�ص�لح  خدمة  و�ل�صي��صية  �القت�ص�دية  �لليب�لية  �لفل�صفة  مب�دئ  غر�ص   .2

�الأمريكية. 

3. �ال�صتيالء على ثرو�ت �ملنطقة.

4. جعل “�إ�رش�ئيل” جزء�ً مندجم�ً وم�صيطر�ً يف �ملنطقة و�صم�ن �أمنه� و�صالمته�.

�الأقط�ر  تفتيت  �إىل  يوؤدي  ب�صكل  وثق�في�ً،  �صي��صي�ً  �لعربية  �ملنطقة  ت�صكيل  �إع�دة   .5

�لعربية. 

�أر�دت  �لعربية،  �لدول  يف  �ل�صي��صية  و�الإ�صالح�ت  �لديوقر�طية  حتقيق  وبحجة 

�لوالي�ت �ملتحدة �أن تفر�ص �أنظمة جديدة يف �لوطن �لعربي، توؤدي كم� هو ح�ل �مل�رشوع 

�صي�صعف  م�  عليه،  و�صيطرته�  �الإقليم  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  دخول  �إىل  �أو�صطي،  �ل�رشق 

�لعالق�ت �لعربية - �لعربية، ويوؤدي �إىل جتزئة �لوطن �لعربي.

�أر�دت  �لعربي،  و�خلليج  قزوين  بحر  يف  �لط�قة  م�ص�در  على  �صيطرت  �أن  وبعد 

�لوالي�ت �ملتحدة من هذ� �مل�رشوع �لتحكم �صي��صي�ً و�قت�ص�دي�ً مبنطقة �ل�رشق �الأو�صط، 

من خالل تغيري جميع جو�نب �حلي�ة �لثق�فية و�ل�صي��صية للمو�طنني. و�لدخول يف ن�صيج 

�لد�خل ين�صجم مع مع�يري �حلي�ة �لع�رشية �الأمريكية  �لعربية لتغيريه� من  �ملجتمع�ت 

�لثق�فة  ح�ص�ب  على  جديد  �إقليمي  �أمني  نظ�م  وترتيب  �الإره�ب،  مك�فحة  غط�ء  حتت 

�لعربية و�الإ�صالمية وروح �ملق�ومة �ل�صعبية للمخطط�ت �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية. 

�أن  �إال  و�أمنهم ووحدتهم،  �لعرب  �الأمريكي موجه يف معظمه �صّد  �مل�رشوع  �أن  ومع 

�ملتحدة  �لوالي�ت  تتحكم  لكي  �لنفطية،  �الأوروبية  �مل�ص�لح  �صّد  �أي�ص�ً  موجه  منه  ج�نب�ً 

مب�ص�در �لط�قة يف �أوروب�، وخ��صة �أن �صن�ع�ت �لدول �الأوروبية تعتمد ب�صكل كبري على 

�لنفط �لعربي، �أكرث من �عتم�د �لوالي�ت �ملتحدة. ون�رشت وك�لة �لط�قة �الأمريكية تقرير�ً 

ذكرت فيه �أن �ال�صتهالك �لع�ملي للط�قة �رتفع من 66.1 مليون برميل يف �ليوم �صنة 1990 

برميل  مليون   98.6 �إىل  ي�صل  �أن  �ملتوقع  ومن   ،2005 �صنة  برميل  مليون   81.2 �إىل 

يف  برميل  مليون   16.9 �لعربي  �خلليج  من  �لنفط  �ص�در�ت  معدل  وو�صل   .2010 �صنة 

�ليوم، �أي 30% من �إجم�يل �ل�ص�در�ت �لع�ملية �لذي بلغ 56.3 مليون برميل يف �ليوم. و�إذ� 

�أ�صفن� �ص�در�ت دول �صم�ل �أفريقي�، ف�إن �ل�ص�در�ت �صرتتفع �إىل 19.5 مليون برميل يف 
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�ليوم )35%(. ويبدو �أن هذ� من �أحد �الأ�صب�ب �لرئي�صية مل�رشوع �ل�رشق �الأو�صط �لكبري، 

وهو �ل�صيطرة على �لنفط �لعربي، و�لتحكم يف و�صوله �إىل �لدول �الأوروبية �لتي ت�صتهلك 

7.6 ماليني برميل من �لنفط �لعربي، �أي م� يع�دل )38%( من �ل�ص�در�ت �لعربية. 

�أنه�  �أ�ص��ص  على  �الأو�صط  �ل�رشق  ملنطقة  �ملتحدة  �لوالي�ت  نظرت  فقد  �لو�قع  ويف 

وحددت  �لفر�غ.  هذ�  متالأ  عظمى  لقوة  بح�جة  وهي  �لنز�ع�ت”  مزقته�  فر�غ  “منطقة 
�ملنطقة جغر�في�ً �بتد�ء من تركي� وحتى �لهند �ل�صينية، وعلى �لوالي�ت �ملتحدة �أن تتخذ 

يف  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  لل�رش�ع  حّد  و�صع  طريق  عن  �لفر�غ،  تعبئة  ب�صدد  خطو�ت 

ذلك  و�إن  قوة”  “موقف  الإيج�د  �الأو�صط  ب�ل�رشق  �آ�صي�  �رشق  جنوب  وربط  فل�صطني، 

 .
87

�صي�صمح ب�إن�ص�ء جيو�ص ه�ئلة يف �ملنطقة تكون حتت �إر�ص�د �الأمريكيني

�لتعليمية  �ملن�هج  تغيري  على  تعمل  �أمريكية  بحثية  فرق�ً  �ملتحدة  �لوالي�ت  و�أر�صلت 

و�لثق�فية يف بع�ص �لدول �لعربية. وهن�ك ت�رشيح�ت �أمريكية �رشيحة تتحدث عن ذلك 

م�  �لعربية  �الأقط�ر  ت�صهد  �أن  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ملتحدة  �لوالي�ت  تريده  م�  �إن  وتقول 

�صهدته �أوروب� �ل�رشقية من حتوالت و�إ�صالح�ت، بعد �نهي�ر �الحت�د �ل�صوفي�تي. و�إن 

هذ� �لتغيري �إم� �أن يكون عن طريق �لقوة كم� حدث يف �لعر�ق �أو عن طريق �إث�رة �لقالقل 

�لد�خلية كم� حدث يف لبن�ن، ويكن تكر�ره يف دول عربية �أخرى. و�مل�رشوع �الأمريكي، 

�إذ مطلوب دول عربية ب�أ�صك�ل  �إىل فّك و�إع�دة تركيب �الأقط�ر �لعربية،  يهدف يف �لو�قع 

و�ملطلوب  جديدة.  و�صورية  جديد  ولبن�ن  جمز�أ  جديد  عر�ق  ف�ملطلوب  جديدة،  وحدود 

موؤ�ص�ص�ته�  بجميع  نف�صه�  �لعربية  �لدول  تدمري  بل  فقط،  �لعربية  �الأنظمة  تغيري  لي�ص 

وخلق دويالت ب�أ�صك�ل وموؤ�ص�ص�ت وهوي�ت وطنية جديدة، بعيدة عن �لعروبة. �ملطلوب 

لي�ص �إ�صالح دول �ملنطقة، بل تغيري كيمي�ء �ل�رشق �الأو�صط �لتي تعني تغيري�ً يف تركيبة 

و�صي��صية  وثق�فية  و�جتم�عية  �قت�ص�دية  كيمي�ء  وجود  حيث  من  �الأو�صط،  �ل�رشق 

.
88

جديدة

ومن جهة ث�نية، يالحظ من خالل حم�والت �لوالي�ت �ملتحدة تطبيق م�رشوع �ل�رشق 

ق�صية  �أنه�  على  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  �ل�رش�ع  ق�صية  �إىل  تنظر  �أنه�  �لكبري،  �الأو�صط 

�لديوقر�طي،  و�الإ�صالح  �الإره�ب،  مك�فحة  �أولوي�ت:  �أربع  على  تركز  بينم�  ه�م�صية، 

وتغيري من�هج �لتعليم، و�لثق�فة �لعربية �ملع�دية للوالي�ت �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل”. علم�ً ب�أن 

�الإره�ب وحتقيق  �إىل مك�فحة  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �ل�رش�ع  يوؤدي حّل  �أن  �ملفرو�ص  من 

�الإ�صالح�ت �لديقر�طية. ولقد �أظهر تقرير بيكر - ه�ملتون Baker-Hamilton �ملقدم 
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للرئي�ص بو�ص يف �صهر ك�نون �الأول/ دي�صمب 2006، �رشورة حّل �لق�صية �لفل�صطينية، 

.
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ك�رشط حلل �مل�ص�كل �الإقليمية �الأخرى يف �ل�رشق �الأو�صط

وك�ن �ص�رون قد ط�لب هو �الآخر ب�إع�دة ت�صكيل �ل�رشق �الأو�صط، مب� يخدم �مل�ص�لح 

�الإ�رش�ئيلية. وعب �لك�تب �لبيط�ين �ملعروف ب�تريك �صيل عن خمطط�ت �ص�رون جت�ه 

�ل�رشق �الأو�صط، قبل �لعدو�ن �الأمريكي على �لعر�ق بقوله: 

من �ملفيد �أن نح�ول ت�صور م� يدور يف ذهن �أريل �ص�رون، فهو يحلم ب�إع�دة 

ت�صكيل �لع�مل �لعربي ب�صورة تخدم م�صلحة �إ�رش�ئيل. فهو يريد حتقيق ن�رش 

�أمل  لكل  نه�ئي  حد  وو�صع  عرف�ت،  نفي  �أو  وموت  �لفل�صطينيني،  على  نه�ئي 

ب�إق�مة دولة فل�صطينية، و��صتمر�ر �لتقدم نحو حتقيق “�إ�رش�ئيل �لكبى” وذلك 

ب�صم معظم �ل�صفة �لغربية �إن مل يكن كله�، وم�ص�عفة بن�ء �مل�صتوطن�ت وطرد 

�مل�صتمر  �الإ�صع�ف  �لهجرة.  على  �إجب�رهم  �أو  �لفل�صطينيني  من  كبرية  �أعد�د 

للعر�ق و�صورية، وذلك ال�صتبع�د �أي تهديد من جبهة عربية �رشقية. قلب نظ�م 

�ملاليل يف �إير�ن، وحم�ولة بعث �لر�بطة �الإير�نية - �الإ�رش�ئيلية �لقدية وتدمري 

حزب �هلل يف لبن�ن. كل ذلك يف �صبيل حتقيق �لهدف �لنه�ئي الإ�رش�ئيل على �ملدى 

�حل�رشي  �متالكه�  بف�صل  “مدجن”  عربي  ع�مل  على  �لهيمنة  وهو  �لبعيد، 

.
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الأ�صلحة �لدم�ر �ل�ص�مل، وبف�صل حت�لفه� �ال�صرت�تيجي مع �لوالي�ت �ملتحدة

و�ملم�ر�ص�ت  للعر�ق،  �لبيط�ين   - �الأمريكي  �الحتالل  على  �صنو�ت  �أربع  وبعد 

�مل�رشوع  م� ج�ء يف  يوؤكد  �لعر�قي،  �ل�صعب  �الحتالل �صّد  به� قو�ت  تقوم  �لتي  �لقمعية 

�لوالي�ت �ملتحدة  �لعربي، تكون مل�صلحة  ب�إع�دة ر�صم خريطة جديدة للوطن  �الأمريكي 

�الأمريكي يف  �مل�رشوع  تنفيذ  �أم�م  �لعر�قية تقف ع�ئق�ً  �ملق�ومة  و“�إ�رش�ئيل”. و�إن ك�نت 

�لعر�ق، حتى ال ينتقل تنفيذ �مل�رشوع �إىل �أم�كن �أخرى جم�ورة. 

وخالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على لبن�ن يف �صهر متوز/ يوليو 2006، عر�صت �لوالي�ت 

�ملتحدة �الأمريكية على ل�ص�ن وزيرة �خل�رجية كوند�ليز� ر�ي�ص Gondalisa Rice، عند 

�الأو�صط  �ل�رشق  م�رشوع  �صمته  �الأو�صط  لل�رشق  جديد�ً  م�رشوع�ً  لبريوت،  زي�رته� 

على  �ملزدوج  بعدو�نه�  �الإ�رش�ئيلية  �لط�ئر�ت  فيه  تقوم  ك�نت  �لذي  �لوقت  يف  �جلديد. 

لبن�ن وفل�صطني، وي�صقط مئ�ت �ل�صهد�ء و�جلرحى من �للبن�نيني و�لفل�صطينيني، وع�دت 

�أوملرت. و�أعلنت  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  و�أكدت على دعوته� تلك بعد �جتم�عه� مع رئي�ص 

وقف  فيه  بالده�  ترف�ص  ك�نت  �لذي  �لوقت  يف  �جلديد،  �الأمريكي  �مل�رشوع  عن  ر�ي�ص 
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�إطالق �لن�ر يف لبن�ن، قبل �أن حتقق “�إ�رش�ئيل” جن�ح�ت ع�صكرية و�لق�ص�ء على حزب 

�هلل، على �أمل �أن ت�صبح �لظروف يف ح�ل جن�ح �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لق�ص�ء على �ملق�ومة 

�ل�رشق  مل�رشوع  �الأمريكي  و�لت�صور  �مل�رشوع.  لتنفيذ  مهي�أة  و�لفل�صطينية،  �للبن�نية 

�الأو�صط �جلديد، هو �إيج�د منطقة �آمنة حتمي �مل�ص�لح �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية من خالل 

وجود دويالت �صعيفة ومتفرقة مرتهنة ب�صكل ك�مل ب�لوالي�ت �ملتحدة، و�لق�ص�ء على 

جميع حرك�ت �ملق�ومة و�لتي�ر�ت �ل�صي��صية �لتي تع�ر�ص م�رشوعه�، كحزب �هلل يف لبن�ن 

وحركة حم��ص يف فل�صطني. وم�ص�عدة “�إ�رش�ئيل” يف فر�ص حّل على �لفل�صطينيني، من 

خالل �صلطة وطنية �صعيفة غري ق�درة على مع�ر�صته�، وتوطني �لالجئني �لفل�صطينيني 

يف �لدول �لعربية، وجتزئة �الأقط�ر �لعربية �ملجز�أة �أ�صالً، �ص�ربة عر�ص �حل�ئط برغب�ت 

�ل�صعوب �لعربية وم�ص�حله� �لتي تتن�ق�ص مع تلك �لتوجه�ت. 

به  تقوم  م�  �أن  من  بو�ص  �لرئي�ص  ذكره  م�  �جلديد،  �الأو�صط  �ل�رشق  مالمح  ومن 

�لع�ملية  “�حلرب  من  جزء  و�أنه  �لنف�ص”،  عن  “دف�ع  هو  لبن�ن  جنوب  يف  “�إ�رش�ئيل” 
�صّد �الإره�ب �لتي يجب �لفوز به�”. بل �إنه ربط بني �أمن بالده وقت�ل حزب �هلل وق�ل: 

�أيديولوجية  وقت�ل  �الأو�صط،  �ل�رشق  م�ص�ر  تغيري  هو  وطنن�  لت�أمني  �لوحيد  “�ل�صبيل 
�الإره�ب ون�رش �أمن �حلرية”. ولهذ� فقد ر�أى جمزرة ق�ن� �لتي ر�ح �صحيته� 57 لبن�ني�ً 

�أغلبهم من �الأطف�ل، وجرح �لع�رش�ت يف جنوب لبن�ن، و��صتمر�ر �لقتل و�لتدمري �لذي 

“�إ�رش�ئيل” يف لبن�ن وفل�صطني، دف�ع�ً عن �لنف�ص ومن مع�مل �ل�رشق �الأو�صط  تقوم به 

.
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�جلديد

ومن جهة �أخرى، يالحظ �أن �لوالي�ت �ملتحدة تنظر �إىل �ل�رشق �الأو�صط ك�أنه حقل 

جت�رب، وتقرتح وتقدم م�ص�ريعه� على �أمل �أن ينجح �أحده�، من دون �أن يكون للدول 

جيد�ً  تعرف  الأنه�  عليه.  تطبيقه�  تريد  �لتي  �مل�ص�ريع  بتلك  ر�أيه�  �لعربية  و�ل�صعوب 

�الأمريكية  و�مل�ص�لح  “�إ�رش�ئيل”  ب��صتثن�ء  �ملنطقة  يف  �أحد�ً  تخدم  لن  �مل�ص�ريع  تلك  �أن 

�الأو�صط  �ل�رشق  منطقة  ربط  �خلم�صيني�ت  منذ  ح�ولت  �أن  �صبق  ب�أنه  علم�ً  و�لغربية. 

�إيزنه�ور،  م�رشوع  ثم  بغد�د  حلف  م�رشوع  من  بدء�ً  �الأمريكية،  ب�ال�صرت�تيجية 

�الأو�صط �جلديد. ومع �الختالف يف بع�ص  �لكبري و�ل�رشق  �الأو�صط  ب�ل�رشق  و�نته�ء�ً 

يف  م�ص�حله�  حم�ية  �إىل  ب��صتمر�ر  تهدف  ك�نت  �أنه�  �إال  �مل�ص�ريع،  تلك  بني  �الأهد�ف 

وت�صعى  �لعربية،  و�لقومية  �ل�صيوعية  حم�ربة  تريد  ك�نت  �خلم�صيني�ت  ففي  �ملنطقة. 

ترى  بينم�  م�ص�حله�.  تهدد  �أن  تخ�صى  �لتي  �الإ�صالمية  �الأ�صولية  حم�ربة  �إىل  ح�لي�ً 
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�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  هو  يو�جهه�  �لذي  �لرئي�صي  �خلطر  �أن  �لعربية  �ل�صعوب 

�الإ�رش�ئيلي �صده�.  �لتي يرتكبه� �جلي�ص  �لعربية و�ملج�زر  لالأر��صي 

�ملنطقة نحو  �إىل �جت�ه  يوؤدي  �الأو�صط �صوف  لل�رشق  �الأمريكي  �لت�صور  �أن  يبدو  ال 

�ال�صتقر�ر، بل �إىل �ملزيد من �حلروب و�صفك �لدم�ء. وه� هي ثالث دول عربية يف �ل�رشق 

�صقوط  للعر�ق،  �الأمريكي  �الحتالل  منذ  ت�صهد  و�لعر�ق،  ولبن�ن  فل�صطني  �الأو�صط، 

�ملنطقة.  يف  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  وغي�ب  �ل�صي��صة،  تلك  جر�ء  من  يومي�ً  �لقتلى  ع�رش�ت 

غريت  فلقد  �لنج�ح،  ويح�لفه�  �لنور  �الأمريكية  �مل�ص�ريع  ترى  �أن  ب�ل�رشورة  ولي�ص 

حتقيق  �أن  من  ت�أكده�  بعد  �لكبري  �الأو�صط  لل�رشق  �ملوؤيد  موقفه�  من  �ملتحدة  �لوالي�ت 

�لديوقر�طية - كم� ك�نت تدعي - ل�صعوب �ملنطقة، لن يخدم م�ص�حله�، و�صوف ي�ص�عد 

على و�صول تي�ر�ت �صي��صية، عن طريق �النتخ�ب�ت، مع�دية له�. كم� �أن دعوته� ح�لي�ً 

لل�رشق �الأو�صط �جلديد خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على لبن�ن، و�صمود �ملق�ومة �للبن�نية 

يف وجه �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �صوف يفر�ص على �الإد�رة �الأمريكية �أن تعيد ح�ص�ب�ته� من 

جديد، م� دفع وزير خ�رجية �لوالي�ت �ملتحدة �ل�ص�بق جيم�ص بيكر، الأن يقدم مقرتح�ته 

للرئي�ص بو�ص، الإنق�ذ م� يكن �إنق�ذه من �مل�ص�لح �الأمريكية يف �ملنطقة.

ثالثاً: �مل�رسوع �ملتو�سطي: 

ردت �أوروب� على �مل�ص�ريع �الأمريكية مب�رشوع �أوروبي �صّمته )�ل�رش�كة �الأوروبية 

ت�رشين  �صهر  يف  �نعقد  �لذي  بر�صلونة  موؤمتر  يف  �الأوروبية  �لدول  تبنته  �ملتو�صطة(. 

�أنظمة  �صمن  �ملنطقة  ر�صم  �إع�دة  �إىل  �الآخر،  هو  هدف،  و�لذي   ،1995 نوفمب  �لث�ين/ 

�أمل�ني� وفرن�ص�  �لدول �الأوروبية:  �إقليمية جديدة، تكفل له� م�ص�حله�. و�صم �مل�رشوع، 

وبريط�ني� و�إ�صب�ني� و�إيط�لي� و�لبتغ�ل و�ليون�ن و�لنم�ص� وبلجيك� و�لد�منرك وفنلند� 

و�أيرلند� وهولند� و�ل�صويد وم�لط� وقب�ص و�للك�صمبورغ، وبع�ص �لدول �لعربية �ملطلة 

على �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، �أو �لقريبة منه، ك�الأردن وم�رش و�صورية ولبن�ن وفل�صطني 

و�جلز�ئر و�ملغرب وتون�ص، �إىل ج�نب “�إ�رش�ئيل” وتركي�. و�لهدف هو ت�صكيل جتمع من 

دول �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، لت�صكيل جتمع فع�ل يرتكز على �أ�ص�ص حمددة ذ�ت ط�بع 

�صي��صي و�قت�ص�دي وثق�يف و�أمني، يتم بن�وؤه� ��صتن�د�ً �إىل �تف�قي�ت م�صرتكة و�لتز�م�ت 

 .
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تع�قدية، ونق��ص حول ك�فة �لق�ص�ي� �لتي تهم دول �لبحر �ملتو�صط

�لوقت  يف  �حليوي،  جم�له�  متثل  �ملتو�صط  للبحر  �جلنوبية  �ل�صفة  �أن  �أوروب�  وترى 

�لذي تر�جع فيه هذ� �لنفوذ مل�صلحة �لوالي�ت �ملتحدة. ولهذ� فهي تريد ��صتع�دة دوره� 
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يف �ل�رشق �الأو�صط عن طريق فتح �أ�صو�ق جديدة له� مع دول �ملنطقة، لتقوية �قت�ص�ده� 

�أم�م �ملن�ف�صة مع �القت�ص�د �الأمريكي، وب�لت�يل لكي تتحول �إىل قوة �قت�ص�دية و�صي��صية 

جنوبي  دول  دمج  �أوروب�  وتريد  �لدويل.  �لنظ�م  �أقط�ب  �أحد  لت�صبح  كبرية  وع�صكرية 

�لبحر �ملتو�صط يف �الحت�د �الأوروبي لزي�دة قدرته� �لتن�ف�صية، من دون مر�ع�ة �مل�ص�لح 

�لعربية و�إذ� م� ك�نت �ل�رش�كة �الأوروبية �ملتو�صطة �صتكون على ح�ص�ب �لتع�ون �لعربي 

�الإقليمي. كم� �أن �ل�رش�كة، تخدم �أوروب� وم�ص�حله� على ح�ص�ب �مل�ص�لح �لعربية. ولهذ�، 

�لتي �ص�ركت يف �ل�رش�كة، وعد �الحت�د �الأوروبي  �أجل تقدمي حو�فز للدول �لعربية  من 

�الأو�صط  �ل�رشق  دول  ت�صمية  عليه�  �أطلقت  �لتي  �لدول،  لتلك  م�لية  م�ص�عد�ت  بتقدمي 

“�إ�رش�ئيل” �إىل  �أن �مل�رشوع �الأوروبي يدخل  �إفريقي� ولي�ص �لدول �لعربية. كم�  و�صم�ل 

نظ�م �إقليمي ت�ص�رك فيه دول عربية ال تقيم عالق�ت دبلوم��صية معه�. 

�أو�صطية و�ملتو�صطة من حيث �الأهد�ف  ويالحظ وجود تد�خل بني م�رشوع �ل�رشق 

�أنظمة  �صمن  �لعربية  �ملنطقة  �صي�غة  �إع�دة  يح�ول  كليهم�  الأن  فيهم�،  �لد�خلة  و�لدول 

و“�إ�رش�ئيل”.  �الأوروبية  و�لدول  �ملتحدة  �لوالي�ت  م�ص�لح  حتمي  جديدة،  �إقليمية 

يف  بينم�  �لق�ئدة،  �لدولة  دور  متثل  �أو�صطي  �ل�رشق  �مل�رشوع  يف  “�إ�رش�ئيل”  وتبقى 

ولهذ�  �الأوروبي.  لالحت�د  و�لقي�دة  م�ص�رك،  ع�صو  عن  عب�رة  هي  �ملتو�صطي  �مل�رشوع 

ف�إن �مل�رشوع �الأو�صطي، ي�صكل خطر�ً �أكب على �لوطن �لعربي من �مل�رشوع �ملتو�صطي. 

الأنه�  �لعربي،  و�لت�ص�من  �لعربية  للوحدة  تهديد�ً  ت�صكل  �مل�ص�ريع  تلك  جميع  ولكن 

�لدف�ع  مع�هدة  ك�تف�قية  �مل�صرتكة،  �لعربية  و�التف�قي�ت  �ملع�هد�ت  جتميد  �إىل  �صتوؤدي 

�أمنية جديدة  �إق�مة ��صرت�تيجية  �إىل  �لعربي �مل�صرتك و�لتع�ون �القت�ص�دي. كم� �صتقود 

على ح�ص�ب �الأمن �لقومي �لعربي، و�صم�ن �لتفوق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي على ح�ص�ب 

�لعربية مع  �لدول  �لعربية، و�إجر�ء من�ور�ت ع�صكرية م�صرتكة بني قو�ت بع�ص  �لدول 

�لقو�ت �الإ�رش�ئيلية، و�لتن�صيق �الأمني بينهم�. 

كم� �أن تلك �مل�ص�ريع ظهرت يف فرتة م� بعد �لت�صوية بني “�إ�رش�ئيل” وبع�ص �الأقط�ر 

بد�أته�  �لتي  �لعربية  �لوحدة  حم�ربته�  يف  م��صية  “�إ�رش�ئيل”  �أن  على  يدل  مم�  �لعربية، 

�حلركة �ل�صهيونية منذ �أكرث من مئة �صنة، الأن جن�ح تلك �مل�ص�ريع يعني جن�ح “�إ�رش�ئيل” 

يف فر�ص نف�صه� يف قلب �لوطن �لعربي، و��صتمر�ر �لتجزئة �لتي �ص�همت فيه� مع �لدول 
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التفتيت  م�صاريع  مواجهة  يف  العرب  االأول:  املبحث 

االإ�صرائيلية: 

�الإ�رش�ئيلية،  �لتفتيت  م�ص�ريع  ملو�جهة  يوؤهلهم  م�  �لذ�تية  �لقوة  من  �لعرب  يتلك 

خ��صة �أن مفهوم �لقوة مل يعد يتحدد ب�لقدر�ت �لع�صكرية للدولة فقط، و�إهم�ل م� متلكه 

�لدولة �أو �الأمة من قدر�ت �أخرى. ف�إذ� ك�نت للوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية، بو�صفه� �لقوة 

�لفيتن�مي  �ل�صعب  �أم�م مق�ومة  �نهزمت  �لع�مل، قد  و�قت�ص�دي�ً- يف  �لعظمى -ع�صكري�ً 

�لع�صكرية  �الآلة  متتلكه  ك�نت  �لذي  �لع�صكرية  و�لقدر�ت  �ل�صالح  يتلك  يكن  مل  �لذي 

�الأمريكية، وه� هي ع�جزة ح�لي�ً عن �لق�ص�ء على مق�ومة �ل�صعب �لعر�قي �الأعزل، �إال 

يف  لبن�ن  على  �الإ�رش�ئيلي  للعدو�ن  �للبن�ين  �ل�صعب  مق�ومة  �أن  كم�  �ملق�ومة،  �إر�دة  من 

2006، قد �أحلقت �لهزية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لذي ك�ن يدعي ب�أنه ال يقهر،  �صيف 

ومق�ومة �ل�صعب �لفل�صطيني الآلة �حلرب �الإ�رش�ئيلية، قد �أرغمت قو�ت �الحتالل على 

هزية  على  توحدت  �إذ�  ق�درة  جمتمعة  �لعربية  �لقوة  ف�إن  غزة،  قط�ع  من  �الن�صح�ب 

خالل  من  ع�دة  تكون  �الأمة  �أو  �لدولة  قوة  �أن  كم�  �ل�صهيونية.  و�حلركة  “�إ�رش�ئيل” 
تو�فر ثالثة �إمك�ن�ت: )1( �ملو�رد �لطبيعية �أو �الإمك�ن�ت و)2( كيفية �ال�صتف�دة من تلك 

�لنت�ئج.  حيث  من  �لقوة  و)3(  �لقومية  �مل�ص�لح  عن  �لدف�ع  ��صرت�تيجية  يف  �الإمك�ن�ت 

�لديوغر�فية، و�القت�ص�دية، و�لع�صكرية، عن نف�صه�   – �الإمك�ن�ت  �أن تك�صف  ويكن 

.
1
من خالل عملية �ملو�جهة مع �لطرف �الآخر

وال �صك �أن �الأمة �لعربية متتلك من �ملو�رد �لطبيعية و�لقوة �لب�رشية، ومن �لقدر�ت 

“�إ�رش�ئيل”  ملو�جهة  يوؤهله�  م�  توحدت  �إذ�  و�لع�صكرية،  �القت�ص�دية  و�الإمك�ن�ت 

�إال عند توحده�. ولهذ� فبقدر م� تكون تلك  �أنه ال قيمة لتلك �الإمك�ن�ت  �إال  وخمطط�ته�، 

ح�لة  ��صتمرت  �إذ�  له�،  قيمة  ال  هي  م�  بقدر  �لعرب،  توحد  �إذ�  وف�علة  موؤثرة  �لقدر�ت 

�لتجزئة و�خلالف�ت بني �الأقط�ر �لعربية. 



170

دور “اإ�سرائيل” يف تفتيت الوطن العربي

�أوالً: �الإمكانات �القت�سادية �لعربية: 

يلعب �القت�ص�د دور�ً مهم�ً يف �ل�رش�ع �لعربي - �ل�صهيوين، ولهذ� فقد ��صتعمل �لعرب 

�ال�صتثم�ر�ت  من  �لكثري  حرمه�  م�  قي�مه�،  منذ  “�إ�رش�ئيل”  �صد  �القت�ص�دية  �ملق�طعة 

�الأجنبية. كم� �أن �القت�ص�د �لعربي يتميز ب�آف�ق و�إمك�ن�ت عديدة جتعله موؤهالً للتن�ف�ص 

مع �القت�ص�د �الإ�رش�ئيلي، يف ح�ل توحده. وعند ��صتعر��ص بع�ص �الأرق�م عن �القت�ص�د 

�لن�جت  �لعربي، يالحظ قوة هذ� �القت�ص�د، ب�ملق�رنة مع �القت�ص�د �الإ�رش�ئيلي. فقد بلغ 

للن�جت  ملي�ر�ً   117 مق�بل  �أمريكي،  دوالر  ملي�ر   722.9  ،2004 �صنة  �لعربي  �لقومي 

�لع�م  �آالف دوالر يف   5.07 �لعربي  �لفرد  �أن متو�صط ن�صيب  �الإ�رش�ئيلي. ومع  �لقومي 

ن�صيب  �أن  �إال  دوالر،  �ألف   19.53 �لب�لغ  �الإ�رش�ئيلي  �لفرد  ن�صيب  مع  ب�ملق�رنة  نف�صه، 

�لنفط  �حتي�طي  ون�صبة  دوالر.  �ألف   17.17 ك�لبحرين  �لعربية  �لدول  بع�ص  يف  �لفرد 

�لغ�ز  �حتي�طي  ن�صبة  و�أم�   ،%59.3 بلغت   2004 �صنة  �لع�ملي  �الحتي�طي  �إىل  �لعربي 

�لنفط  30.5%. و�إنت�ج  �لع�م نف�صه  �لع�ملي فقد بلغت يف  �إىل �الحتي�طي  �لعربي  �لطبيعي 

�خل�م �لعربي 20.2 مليون برميل يومي�ً، بينم� ن�صبة �إنت�ج �لنفط �خل�م �لعربي لالإنت�ج 

�لع�ملي 29.7%. ون�صبة �إنت�ج �لغ�ز �لطبيعي �لعربي لالإنت�ج �لع�ملي 13.9%. وجمموع 

مليون  و947  ملي�ر   202  ،2000 �صنة  �لعربية  �لدول  مو�زن�ت  يف  �حلكومية  �الإير�د�ت 

مليون.   760 و  ملي�ر   198 نف�صه  �لع�م  يف  �حلكومية  �لنفق�ت  وجمموع  �أمريكي،  دوالر 

�أوقية،  مليون   32.20 �لذهب  من  �لعربية  للدول  �لر�صمية  �لدولية  �الحتي�طي�ت  وبلغت 

يف  و�رتفعت  دوالر،  مليون  و204  ملي�ر   162 �الأجنبية  �لعمالت  من  �ملوجود�ت  �ص�يف 

�لع�م �لت�يل 2001، لت�صل �إىل 180 ملي�ر و 829 مليون دوالر. وو�صل �إجم�يل �ل�ص�در�ت 

�لعربية مع �لنفط يف �صنة 2004، 400 ملي�ر دوالر، ومن دون �لنفط 140 ملي�ر دوالر، 

مق�بل �ل�ص�در�ت �الإ�رش�ئيلية 41 ملي�ر دوالر. وبلغت �لو�رد�ت �لعربية يف �لع�م نف�صه 

قي�م  ف�إن  ولهذ�  �الإ�رش�ئيلية.  �لو�رد�ت  قيمة  دوالر  ملي�ر   39 مق�بل  دوالر،  ملي�ر   220

�صوق عربية م�صرتكة يثل تطور�ً منطقي�ً للتنمية �لعربية، وهو �أوىل مقدم�ت �لعقالنية 

�لتج�رة وفتح  �أن حترير  �مل�صرتكة. كم�  �إنه يقوم على �مل�ص�لح  �إذ  �لعربية،  �لعالق�ت  يف 

ي�رش�ً  �أكرث  �أمر  هو  عربي  �إط�ر  يف  �القت�ص�دي،  و�الندم�ج  �لعربية  �لدول  بني  �الأ�صو�ق 

�لتج�رية  �حلو�جز  �إز�لة  ت�صتتبعه�  �لتي  �الإنت�جية  �لهي�كل  تكوين  �إع�دة  من  كلفة  و�أقل 

للتكتل يف �الإط�ر �الأوروبي و�الإط�ر �لع�ملي.
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ثانياً: �الإمكانات �لب�رسية �لعربية: 

�لب�رشية يحتل عن�رش�ً مهم�ً يف �صي�ق �ل�رش�ع بني  �لقدر�ت  �لفرق يف  �أن  ال جد�ل يف 

طرفني، وقد �حتل هذ� �لف�رق موقع�ً متميز�ً يف �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي بوجه خ��ص، 

وحيث تزد�د ب�صورة مت�ص�رعة �أهمية هذ� �لف�رق يف بد�ي�ت �لقرن �لـ 21، ف�إن تكييف �أثره 

يف مو�جهة �لعرب لـ“�إ�رش�ئيل” يكت�صب بعد�ً مهم�ً.

 %4.6 300 مليون ن�صمة، يثلون  �إذ يبلغ عدد �لعرب ح�لي�ً )2006( �أكرث بقليل من 

من �صك�ن �لع�مل )�أي م� يع�دل مو�طني �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية(. و�إذ� ��صتمر �لنمو 

�ل�صك�ين يف �لوطن �لعربي على م� هو عليه ح�لي�ً، فمن �ملمكن �أن ين�هز �لعرب 450 مليون�ً 

بعد �أقل من خم�صة وع�رشين ع�م�ً. كم� يبلغ عدد �لعم�لة �لعربية 110 ماليني ع�مل عربي. 

وينت�رش �لعرب على م�ص�حة �ص��صعة تبلغ 1.4 ملي�ر هكت�ر )14.2 مليون كيلومرت مربع( 

�أي م� يربو على 15.2% من م�ص�حة �لع�مل. ب�ملق�بل بلغ تعد�د �صك�ن “�إ�رش�ئيل” حو�يل 

�ألف كيلو مرت مربع من فل�صطني.   20 �أكرث قليالً من  5.5 ماليني ن�صمة، يتوزعون على 

ويالحظ �ت�ص�ل �لوطن �لعربي جغر�في�ً، بع�صه مع بع�ص من دون عو�ئق وال فو��صل 

�لوحيد  �لف��صل  هو  فل�صطني  يف  �ل�صهيوين  �لوجود  و�أن  و�إفريقي�،  �آ�صي�  يف  �أجز�ئه  بني 

�لذي منع �لتو��صل بني �الأر��صي �لعربية.

مل�صلحة  كبري  و“�إ�رش�ئيل”  �لعرب  بني  �لتف�وت  �أن  يظهر  �ملق�رنة،  هذه  خالل  من 

�لعرب )قر�بة خم�صني �صعف�ً يف عدد �لب�رش، و�أكرث من 600 �صعف يف �مل�ص�حة(. وكذلك 

�الأمر ب�لن�صبة للتوزيع �لعمري، �إذ �إن �لعرب هم �الأكرث فتوة، وي�صكل ن�صبة من هم �أقل 

من ع�رشين �صنة، حو�يل ن�صف �لعرب )مق�بل 35% يف “�إ�رش�ئيل”(، وهذ� ينعك�ص ب�صكل 

�ملق�رنة،  هذه  ومثل  �لعربي.  لالقت�ص�د  �الإنت�جية  �لط�قة  ويف  �لعمل،  قوة  على  �إيج�بي 

تظهر �لتفوق �لعربي �لكبري من حيث �لعدد و�مل�ص�حة، حتى لو �أخذن� عدد �ليهود خ�رج 

.
2
فل�صطني، و�لب�لغ عددهم �صبعة ماليني

ثالثاً: �الإمكانات �لع�سكرية �لعربية: 

تتبنى �لدول �لعربية �لرئي�صية ويف مقدمته� م�رش، �صي��ص�ت دف�عية مكثفة تقوم على 

�الحتف�ظ بقو�ت م�صلحة متطورة تكون ق�درة على �حلف�ظ على �مل�ص�لح �مل�رشية وعلى 

�إىل �صورية، ف�إنه�  �الأمر ب�لن�صبة  �أي تهديد�ت خ�رجية. وكذلك  �لقومي ومو�جهة  �أمنه� 

�لرغم  على  “�إ�رش�ئيل”،  مع  فعلية  حرب  ح�لة  يف  ز�لت  م�  �لتي  �لوحيدة  �لعربية  �لدولة 
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من �أن �لقو�ت �مل�صلحة �ل�صورية تع�ين �صغوط�ً �قت�ص�دية حتول دون حدوث منو كمي 

ونوعي لهذه �لقو�ت، �إال �أنه� حر�صت على ��صتمر�ر دعمه� ب�الأ�صلحة �حلديثة �ملتطورة، 

جرى  وقد  ل�صورية.  لالأ�صلحة  �لرئي�صي  �مل�صدر  �ل�صوفي�تي  �الحت�د  �نهي�ر  بعد  حتى 

�التف�ق بني �صورية ورو�صي� �الحت�دية يف منت�صف �صنة 1999 على قي�م رو�صي� بتحديث 

�لدف�ع�ت �ل�صورية و�إمت�م �ل�صفقة �لع�صكرية �ملوقعة بني �لبلدين، �لتي ت�صل تكلفته� �إىل 

حو�يل 2 ملي�ر دوالر. 

ب�لن�صبة �إىل �الإنف�ق �لع�صكري م� ز�لت �ملنطقة �لعربية حتتفظ مبعدل ع�ٍل للغ�ية من 

�ملنطقة،  يف  و�ل�رش�ع  �لتوتر  �أجو�ء  ��صتمر�ر  يعك�ص  م�  وهو  �لع�صكري،  �الإنف�ق  حيث 

��صتخد�م  �إىل  �أ�ص��ص�ً  يحت�ج  �لعربية  للمنطقة  �لع�صكري  �الإنف�ق  عبء  قي��ص  ف�إن  ولذلك 

عدد من �ملع�يري �ملحددة يف هذ� �ل�ص�أن، و�أبرزه� يتمثل يف قي��ص ن�صبة �الإنف�ق �لع�صكري 

�إىل �إجم�يل �لن�جت �ملحلي، وهو م� ي�ص�عد على حتديد ن�صبة م� يخ�ص�ص من �لن�جت �لقومي 

�لعربية  �ملنطقة  لدول  �لدولية  �ملك�نة  بتحديد  يتعلق  فهو  �الآخر،  �أم�  �لع�صكري.  للعبء 

�لتعرف  ي�ص�عد على  م�  �لع�صكري، وهو  �الإنف�ق  �الأ�صلحة ومعدالت  ��صتري�د  من حيث 

�لع�صكري  و�الإنف�ق  �ل�صالح  و�رد�ت  حيث  من  �لدول  تلك  و�صع  �إىل  مق�رن  منظور  من 

.
3
ب�ملق�رنة مع بقية دول �لع�مل

وت�صليح  �إنف�ق  من  �لعربية  و�لدف�عية  �لع�صكرية  �الإمك�ن�ت  ��صتعر��ص  خالل  ومن 

�ل�صلبي�ت  �لرغم من بع�ص  �قت�ص�دية وب�رشية عربية، على  و�إمك�ن�ت  ودف�ع، وقدر�ت 

فيه�، �إال �أنه� ت�صع �لعرب يف كفة من يتلك �لقدر�ت �لكبرية، وتوؤهلهم ملو�جهة �مل�رشوع 

�ل�صهيوين يف فل�صطني، لو توحدت تلك �الإمك�ن�ت، ووجدت �الإر�دة �ل�صي��صية �لو�حدة 

ال�صتعم�له�. 

“�إ�رش�ئيل” لل�صالح �لنووي ب�عرت�ف وزير �لدف�ع �الأمريكي  ومع �لت�أكد من �متالك 

قبل  ومن  �الأمريكي،  �ل�صيوخ  جمل�ص  �أم�م   ،Robert Gates غيت�ص  روبرت  �جلديد 

�عرت�ف ف�نونو، �أ�صبح على �لعرب �أن يفكرو� ب�خلي�ر �لنووي �لعربي، للرد على �متالك 

�لعربية  �لدول  �أن تفكر  �ل�صالح. وتوجد مبر�ت جتعل من �ل�رشوري  “�إ�رش�ئيل” لهذ� 
ب��صتعم�له  ويهدد  �لنووي  �ل�صالح  ويتلك  بهم،  يرتب�ص  عدو  فهن�ك  �لنووي،  ب�خلي�ر 

�صدهم، ويح�ول �بتز�زهم وتخويفهم من قوته �لنووية �لتي ينعهم من �متالكه�. كم� 

�أنه توجد قوى �إقليمية �أخرى، وهي �إير�ن، ت�صعى المتالك �لقوة �لنووية، و�إن ك�نت غري 



173

االإ�صرائيلية التفتيت  مل�صاريع  العرب  مقاومة 

“�إ�رش�ئيل”. و�لدول  مع�دية، ولكنه� كقوة �إقليمية �صتدخل يف �صب�ق �لت�صلح �لنووي مع 

متتلك  �أن  �ملفرو�ص  ومن  �لقوتني،  تلك  بني  �ل�رش�ع  �ص�حة  منت�صف  يف  يف  تقع  �لعربية 

�لقدر�ت �لنووية للدف�ع عن نف�صه� يف ح�ل حدوث �رش�ع م�صلح قد ي�صتعمل فيه �ل�صالح 

�لنووي. كم� �أن �عتم�د �لعرب، على �حللف�ء �لدوليني يف ح�ل تعر�صهم لتهديد�ت نووية، مل 

يعد مقبوالً بعد �نهي�ر �الحت�د �ل�صوفي�تي، م� يجعلهم يتعر�صون البتز�ز�ت “�إ�رش�ئيل” 

يف  يف�صلون  و�الأ�صدق�ء  �حللف�ء  معظم  �أن  ج�نب  �إىل  �لنووي.  لل�صالح  �لوحيدة  �مل�لكة 

�لنه�ية �لوقوف �إىل ج�نب “�إ�رش�ئيل” يف �أي �رش�ع �إقليمي يف �ملنطقة. كم� �أن �لعرب يلكون 

�الإمك�ن�ت �لعلمية )�لعلم�ء( و�مل�دية )�الأمو�ل( و�لقدر�ت )�لذ�تية( للح�صول على �خلي�ر 

�لنووي، ال�صتخد�مه يف �ملج�الت �ل�صلمية و�لع�صكرية. و�لعرب بح�جة �إىل �حل�صول على 

على  ق�درون  وهم  �لنووي،  �ل�صالح  المتالك  �ل�صي��صية  و�الإر�دة  �لنووية  �لتكنولوجي� 

�حل�صول على �لتكنولوجي� �لنووية �إذ� تو�فرت لديهم �الإر�دة �ل�صي��صية.

ولهذ� ف�إن �متالك �لعرب لل�صالح �لنووي، �صيلعب دور�ً مهم�ً يف ردع “�إ�رش�ئيل” عن 

�لتم�دي يف �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية �لعربية و��صتعم�ل ورقة �الأقلي�ت. كم� �أن �لردع 

�لدول  على  عدو�نه�  وقف  على  “�إ�رش�ئيل”  �صريغم  �الإ�رش�ئيلي  �لنووي  للخي�ر  �لعربي 

�لعربية، و�الن�صح�ب من �الأر��صى �لعربية �ملحتلة، و�لتز�م �لقو�نني �لدولية، و�العتد�ل 

يف �صي��صته� �الإقليمية. و�لفر�صة مو�تية ح�لي�ً حل�صول �لعرب على �لتكنولوجي� �لنووية 

�لتي قد توؤدي يف �مل�صتقبل �إىل �حل�صول على �ل�صالح �لنووي، وذلك من خالل �ال�صتف�دة 

من �صد�ق�ت بع�ص �لدول �لعربية مع �لدول �الأجنبية، كم� فعلت �لب�ك�صت�ن من قبل، يف 

�صب�قه� للت�صلح مع �لهند.

�الأو�صط  �ل�رشق  منطقة  الإبق�ء  �الإ�رش�ئيلي  �لرف�ص  �أم�م  �لطبيعي  من  �أ�صبح  ولهذ� 

خ�لية من �الأ�صلحة �لنووية، �أن يلج�أ �لعرب �إىل �خلي�ر �لنووي. الأن �خلي�ر �لنووي �لعربي، 

�صوف يردع “�إ�رش�ئيل” من �لعدو�ن على �لدول �لعربية، ومن قي�مه� ب�البتز�ز �ل�صي��صي 

من  تن�زالت  على  �حل�صول  �أجل  من  �لنووي،  لل�صالح  ب�متالكه�  لتفرده�  و�لع�صكري 

�أنف�صهم،  عن  �لدف�ع  يف  �لذ�تية  بقدر�تهم  �لعرب  ثقة  من  �صيزيد  كم�  �لعربية.  �لدول  قبل 

وعدم �العتم�د على قوى �أجنبية يف ح�ل تعر�صهم لعدو�ن خ�رجي. ولي�ص ب�ل�رشورة يف 

ح�ل �متالك �لعرب للتكنولوجي� �لنووية، �أن ي�صتعملوه� من �أجل �حل�صول على �ل�صالح 

�لنووي فقط، بل يكن ��صتخد�مه� كذلك يف �ملج�الت �ل�صلمية وتوليد �لط�قة. 
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�لعلوم و�لتق�نة  ��صرت�تيجية تطوير  �لعربية، كم� ج�ء يف تقرير جلنة  �لدول  �أن  كم� 

يف �لوطن �لعربي، متلك ط�ق�ت ب�رشية وم�ّدية و�إبد�عية ه�ئلة، ولكن ينق�صه� �لتن�صيق 

�أجل حتقيق  �لتي تعمل من  �ل�صي��صية  و�لتخطيط و�لعمل �جلم�عي �مل�صرتك، و�الإر�دة 

�مل�ص�لح �لعربية �مل�صرتكة. ف�مل�صكلة �حلقيقية لي�صت م�صكلة علم وتكنولوجي�، بل هي 

بكل  و�ل�صك  �لقريب،  من  و�خلوف  و�لريعية،  �لقبلية  مف�هيم  حتكمه�  عقلية  م�صكلة 

بني�ته  �ملطلقة  و�لثقة  للغريب،  �لت�م  �ال�صت�صالم  ذلك،  يق�بل  ب�صلة.  �لعرب  �إىل  يت  م� 

و�مل�صتقبلية.  و�مل�لية  و�القت�ص�دّية  �ال�صرت�تيجية  مق�ديرن�  وت�صليمه  وخمطط�ته، 

توؤهلهم  �لتي  �القت�ص�دية  و�الإمك�ن�ت  �لب�رشية  �لكف�ء�ت  يلكون  �لعرب  ف�إن  ولهذ� 

للح�صول على تكنولوجي� نووية متقدمة. وهن�ك ع�رش�ت �لعلم�ء �لعرب �مله�جرون �إىل 

�لذين يعملون يف خمتب�ت نووية متقدمة. وتذكر بع�ص �الإح�ص�ئي�ت  �لدول �الأجنبية 

بوجود �آالف �لعلم�ء �لعرب �لع�ملني يف مو�قع ح�ّص��صة يف �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية، 

 350 ويعمل  �لنووية.  �الأبح�ث  مر�كز  يف  ح�لي�ً  يخدمون  ذّرة  ع�مل  ثالثون  بينهم  من 

ب�حث�ً م�رشي�ً يف �لوك�لة �الأمريكية للف�ص�ء )ن��ص�( Nasa بقي�دة �لع�مل �لدكتور ف�روق 

“مركز �ال�صت�صع�ر عن ُبعد” يف “ج�معة بو�صطن”. �إ�ص�فة �إىل  �لب�ز، �لذي ير�أ�ص ح�لي�ً 

�ألف  من  و�أكرث  �لفيدر�لية،  و�لهيئ�ت  �مل�صت�صفي�ت  يف  يعملون  �آخرين،  ثالثمئة  حو�يل 

“نيوجر�صي”  والية  يف  وب�لذ�ت  �الآلية،  و�حل��صب�ت  �لكومبيوتر  ب�صوؤون  متخ�ّص�ص 

تطوير  يف  �لعرب  �جل�مع�ت  �أ�ص�تذة  من  عدد  وي�ص�هم  كبرية.  عربية  ج�لية  ت�صم  �لتي 

�الأمريكية،  �الأبح�ث  ومر�كز  و�لهند�صيّة يف �جل�مع�ت  �لفيزي�ئية  �لدر��ص�ت  من  �لعديد 

ك�لع�مل  ونيوجر�صي،  بو�صطن  وج�معتي  نيويورك  يف  كولومبي�  ج�معة  يف  وخ��ّصة 

معهد  يف  ويعمل   ،1999 �صنة  للكيمي�ء  نوبل  ج�ئزة  منح  �لذي  زويل،  �أحمد  �مل�رشي 

ي�صد  �صوف  �مله�جرة،  �لعربية  �لكف�ء�ت  تلك  من  و�ال�صتف�دة  للتكنولوجي�.  ك�ليفورني� 

�لنق�ص من �لعلم�ء �لعرب �لع�ملني يف مر�كز �الأبح�ث �لعربية، �إذ� قدمت لهم �المتي�ز�ت 

�مل�لية و�لفنية �لتي يح�صلون عليه� يف �ملر�كز �لعلمية �لتي يعملون فيه�.

وقد وجدت حم�والت جدية يف بع�ص �لدول �لعربية المتالك قدر�ت نووية يف �ل�صنو�ت 

�مل��صية، وخ��صة يف م�رش و�لعر�ق وليبي�. وطبق�ً ال�صتنت�ج�ت حمّمد ح�صنني هيكل، ف�إّنه 

يف �أو�خر �صنة 1965 و�أو�ئل �صنة 1966 ك�نت �مل�ص�فة بني �مل�رشوع �لنووي �الإ�رش�ئيلي 

و�مل�رشوع �لنووي �مل�رشي 18 �صهر�ً. و�أوقف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على م�رش و�صورية 
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�لنووية،  1967، حم�والت م�رش �ال�صتمر�ر يف �صعيه� تطوير قدر�ته�  و�الأردن يف �صنة 

ب�صبب عدم قدر�ته� �مل�لية، و�هتم�م �لقي�دة �مل�رشية بت�صليح �جلي�ص �مل�رشي ب�الأ�صلحة 

�لتقليدية يف حرب �ال�صتنز�ف. 

�لعربية  �ملوؤ�ص�ص�ت  دور  تفعيل  من  بد  ال  �لعربي،  �لنووي  �خلي�ر  حتقيق  �أجل  ومن 

�لعربي �مل�صرتك ال�صتخد�م  �لعلمي  �لنووي، ك�ملجل�ص  �لتي له� عالقة ب�خلي�ر  �مل�صرتكة 

عمرو  �لعربية  �لدول  جل�معة  �لع�م  �الأمني  و�أعلن  �ل�صلمية.  �الأغر��ص  يف  �لذرية  �لط�قة 

مو�صى، مو�فقة جمل�ص وزر�ء خ�رجية �لدول �لعربية يف �جتم�عهم �الأخري يف مطلع �صهر 

على  م�صرتك  عربي  تع�ون  يف  للبحث  عربية  جلنة  ت�صكيل  على   ،2006 �صبتمب  �أيلول/ 

جديد  م�صرتك  عربي  حترك  بد�ية  �ملب�درة  تلك  تكون  وقد  �لنووية.  �لتكنولوجي�  �صعيد 

ويكن  �ل�صهل،  ب�الأمر  لي�ص  �لعربي  �لنووي  �خلي�ر  �لنووية.  ب�لتقنية  �لعربي  لالهتم�م 

�لتكنولوجي�  على  �حل�صول  �أجل  من  �ل�صي��صية  �الإر�دة  �لعرب  �متلك  �إذ�  عليه  �لتغلب 

�لنووية. وع�مل �لزمن لي�ص يف م�صلحة �لعرب، فكلم� مر �لوقت، �ص�هم يف تقوية �لقدر�ت 

�لنووية �الإ�رش�ئيلية �لتي لن ي�صتطيع �لعرب �للح�ق به�. وال بد من �قتن�ع �لدول �لعربية 

بخطورة �لتهديد �لنووي لالأمن �لقومي �لعربي، يف ح�ل عدم �متالك قوة ردع نووية عربية 

ت�صتطيع من خالله� �صد �أي تهديد �أو عدو�ن نووي قد يتعر�ص له �أي قطر عربي. و�إن 

تهديد “�إ�رش�ئيل” ب��صتعم�ل �ل�صالح �لنووي لن يكون موجه�ً �صد دولة عربية وحده�، بل 

�صد �جلميع. وال بد من وجود ��صرت�تيجية عربية موحدة، تنتظم من خالله� �صبل �لتع�ون 

�لعربي �مل�صرتك يف �ملج�ل �لنووي، و�إع�دة �لروح للموؤ�ص�ص�ت �لعربية �مل�صرتكة �ملخت�صة 

�ملوجودة من قبل، و�إيج�د موؤ�ص�ص�ت عربية جديدة تهتم بتنظيم وتطوير �لقدر�ت �لنووية 

�لعربية وتب�دل �خلب�ت بني �لب�حثني �لعرب. و�إذ� ك�نت هن�ك موؤ�ص�ص�ت عربية م�صرتكة، 

تتن�ول جميع فروع �لعمل �لعربي من �لفن و�لثق�فة �إىل �الأمن وحم�ربة �ملخدر�ت، و�نته�ء 

بق�ص�ي� �ملر�أة و�ل�صح�فة، فحري بن� �إيج�د مثل تلك �الحت�د�ت و�ملنظم�ت �لعربية ومر�كز 

�جل�مع�ت  توؤدي  �أن  �ملمكن  ومن  �لنووي.  و�لت�صلح  �لذرة  بق�ص�ي�  تهتم  �لتي  �الأبح�ث 

�لزي�ر�ت  لتب�دل  �لعرب  و�لب�حثني  �لعلم�ء  بني  �الت�ص�ل  قنو�ت  فتح  يف  دور�ً  �لعربية 

و�ملعلوم�ت و�إق�مة ق�عدة معلوم�ت تخت�ص ب�لتكنولوجي� �لنووية، وتكثيف �الت�ص�الت 

مع مر�كز �لدر��ص�ت �الأجنبية لال�صتف�دة منه� يف هذ� �ملج�ل، ومع �لعلم�ء �الأج�نب وتب�دل 

�أن ت�صتثمر يف �الأبح�ث و�لط�قة �لنووية، وخ��صة  �لزي�ر�ت معهم. وعلى �لدول �لعربية 

�أنه� متتلك من �الإمك�ن�ت �مل�دية م� يوؤهله� لذلك. 
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مل يعد هن�ك من خي�ر �أم�م �لعرب �صوى �أن يعيدو� من جديد بن�ء ��صرت�تيجيتهم على 

يح�صلو�  �أن  �الأخرى،  ك�ل�صعوب  حقهم  من  �ألي�ص  �لنووية.  �لتكنولوجي�  �متالك  �أ�ص��ص 

على �لتقنية �لنووية من دون �رتب�ك �أو خوف من ردود فعل �لقوى �الأخرى �لتي ترف�ص 

ح�صولهم عليه�؟ كيف من �ملمكن �أن حت�صل �لدول �لعربية على �أمنه� يف �لقرن �حل�دي 

قد  للعرب  �لرئي�صي  �لعدو  “�إ�رش�ئيل”  بينم�  �لنووي،  �لردع  متلك  ال  وهي  و�لع�رشين، 

ح�صلت عليه منذ �أكرث من ن�صف قرن؟.



177

االإ�صرائيلية التفتيت  مل�صاريع  العرب  مقاومة 

املبحث الثاين: اأهـميــة فـل�صـطـيـن فـي ال�صـراع 

العربي - االإ�صرائيلي:   

�ل�صهيونية  والدة  منذ  قدمي  �ل�صهيونية  و�حلركة  �لعرب  بني  و�ل�رش�ع  �لتن�ق�ص 

�لع�رشين،  �لقرن  �لعرب و�مل�صلمون يحذرون منذ مطلع  �أكرث من مئة ع�م. فقد بد�أ  قبل 

�ل�صح�فة  وحفلت  و�الإ�صالمية.  �لعربية  �الأمتني  على  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  خطورة  من 

�لعربية منذ نه�ية �لقرن �لـ 19 ومطلع �لقرن �لع�رشين ب�لعديد من �ملق�الت �لتي حتذر من 

�لهجرة �ليهودية و�إق�مة دولة يهودية يف فل�صطني. وك�ن �لهدف لدى �لعرب يف �مل�رشق 

لالإمب�طورية  خ��صعة  ك�نت  �لتي  �ملن�طق  ت�صم  موحدة  عربية  دولة  �إق�مة  �لعربي، 

�لعثم�نية، متتد من لو�ء �ال�صكندرونة جنوب�ً �إىل �حلدود �مل�رشية ب�لقرب من رفح، ومن 

�لبحر �الأحمر غرب�ً حتى ب�ب �ملندب، ثم �إىل �ل�رشق من حدود �لب�رشة مع �إير�ن )�صورية 

ولبن�ن وفل�صطني و�رشق �الأردن(. 

�ل�ص�در  �لعربية”  �الأمة  “يقظة  كت�به  يف  حذر  من  �أو�ئل  من  ع�زوري  جنيب  وك�ن 

�صنة 1905، من �مل�رشوع �ل�صهيوين وق�ل: 

هن�ك ح�دث�ن ه�م�ن من طبيعة و�حدة، ولكنهم� يقف�ن على طريف نقي�ص: 

هم� يقظة �الأمة �لعربية، و�صعي �ليهود �خلفي ال�صتع�دة ملك “�إ�رش�ئيل” �لقدمي 

على نط�ق و��صع. �إن م�صري ه�تني �حلركتني هو �ل�رش�ع �مل�صتمر، حتى تتغلب 

لهذ�  �لنه�ئية  ب�لنتيجة  منوط  كله  �لع�مل  وم�صري  �الأخرى،  على  منهم�  �لو�حدة 

 .
4
�ل�رش�ع بني �ل�صعبني �للذين يثالن مبد�أين متع�ر�صني

و�لبيط�ين  �لفرن�صي  �ال�صتعم�ر  مق�ومة  يف  �لعرب  �أحر�ر  من  �لع�رش�ت  و�نغم�ص 

�ال�صتعم�رية  �مل�ص�ريع  �صد  �لعربي  �لوطني  �ملد  و�رتفع  �ل�صهيوين،  و�مل�رشوع 

�الأوروبية و�ل�صهيونية. وت�أ�ص�صت حرك�ت عربية و�إ�صالمية، يف م�رش و�صورية ولبن�ن 

�ل�صهيونية  �مل�ص�ريع  لف�صح  �لعربي  �ملغرب  ودول  �الأردن  و�رشق  وفل�صطني  و�لعر�ق 

و�جلمعية   ،1909 �صنة  �الأدبي  �ملنتدى  وجمعية  �لقحط�نية  ك�جلمعية  �ال�صتعم�رية،   -

�لعلمي  و�لن�دي  �الإ�صالح  وجلنة   ،1910 �صنة  �لعربية  �جل�معة  وجمعية  �لفت�ة  �لعربية 

�صنة 1912، و�ملوؤمتر �لعربي �صنة 1913، وتنظيم “جمعية �لتحرير �لعربية” �صنة 1933، 

وك�نت ت�صم جم�ع�ت مع�دية لال�صتعم�ر و�ل�صهيونية، وتط�لب مبق�ومتهم�. و�جلدير 
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ب�لذكر هن� �لت�أكيد على موقف �ل�صلط�ن �لعثم�ين عبد �حلميد �لث�ين، �لذي رف�ص ت�أجري 

فل�صطني �أو بيعه� للحركة �ل�صهيونية عند �إ�رش�ر هرتزل على مق�بلته يف �الأ�صت�نة، على 

�أ�ص��ص �أن فل�صطني كل فل�صطني هي وقف �إ�صالمي وال يجوز �لتن�زل عنه�. 

 ،1919 �صنة  يوليو  متوز/  �صهر  يف  �نعقد  �لذي  �الأول  �ل�صوري  �ملوؤمتر  و�أكد 

69 مندوب�ً عن �الأقط�ر �ل�صورية: فل�صطني، �رشق �الأردن، لبن�ن و�صورية،  وح�رشه 

�ل�صي��صي  ب�ال�صتقالل  “�ملط�لبة  �إىل  ودع�  �لطبيعية.  �صورية  يف  �لتجزئة  رف�صه  على 

�لتي حتده� �صم�الً جب�ل طورو�ص وجنوب�ً رفح. بدون  �ل�صورية  للبالد  �لن�جز  �لت�م 

و�ص�ية”. وال  حم�ية 

وخ�ص �ملوؤمتر �ل�صوري، �لق�صية �لفل�صطينية بثالثة قر�ر�ت مهمة، وهي:

�لبالد  من  �جلنوبي  �لق�صم  بجعل  �ل�صهيونيني  مط�لب  نرف�ص  �إنن�  �ص�بع�ً: 

�أي  �إىل  هجرتهم  ونرف�ص  لالإ�رش�ئيليني،  قومي�ً  وطن�ً  فل�صطني،  �أي  �ل�صورية، 

ق�صم من بالدن�، الأنه لي�ص لديهم فيه� �أدنى حق، والأنهم خطر �صديد جد�ً على 

�لبالد  �صك�ن  �أم�  �ل�صي��صي،  و�لكي�ن  �لقومية  �القت�ص�دي�ت  حيث  من  �صعبن� 

�الأ�صليني من �إخو�نن� �ملو�صويني فلهم م� لن� وعليهم م� علين�.

ث�من�ً: �إنن� نطلب عدم ف�صل �لق�صم �جلنوبي من �صورية �ملعروف بفل�صطني 

)...( عن �لقطر �ل�صوري، ونطلب �أن تكون وحدة �لبالد م�صونة ال تقبل �لتجزئة 

ب�أي ح�ل ك�ن.

)....(

ع��رش�ً: �إن �لق�عدة �الأ�ص��صية من قو�عد �لرئي�ص ول�صون �لتي تق�صي ب�إلغ�ء 

�ملع�هد�ت �ل�رشية، جتعلن� نحتج على كل مع�هدة تق�صي بتجزئة بالدن� �ل�صورية 

�ل�صهيونيني  متكني  �إىل  يرمي  خ�صو�صي  وعد  كل  �أو  بيكو[،  �ص�يك�ص  ]�تف�ق 
]وعد بلفور[ يف �لق�صم �جلنوبي من بالدن�، ونطلب �أن تلغى تلك �ملع�هد�ت ب�أي 

ح�ل ك�ن. 

ورف�صهم  �لعربية  ب�لوحدة  �إي�نهم  على  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �لعرب  �لقوميون  و�أكد 

�مل�رشوع �ل�صهيوين يف فل�صطني. 

ومت   ،1920/3/8 يف  دم�صق  يف  �نعقد  �لذي  �لث�ين  �ل�صوري  �ملوؤمتر  وط�لب 

�لبالد،  ب��صتقالل  �لطبيعية،  �صورية  على  ملك�ً  �الأول  في�صل  �مللك  تن�صيب  فيه 
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�ملوؤمترون،  رف�ص  كم�  �لعربية.  �لدولة  من  جزء�ً  فل�صطني  تكون  �أن  وب�رشورة 

م�  هو  �ملطلب  هذ�  وك�ن  لليهود.  قومي�ً  وطن�ً  فل�صطني  بجعل  �ل�صهيونية  �ملز�عم 

من  �جلنوبي  �لق�صم  ف�صل  عدم  نطلب  �إنن�  �ملوؤمتر:  عن  �ل�ص�در  �لث�ين  �لقر�ر  يف  ج�ء 

لبن�ن.  �صمنه�  من  �لتي  �ل�ص�حلية  �لغربية  �ملنطقة  وال  بفل�صطني،  �ملعروفة  �صورية 

كم�  �الأحو�ل.  من  ح�ل  ب�أي  �لتجزئة  تقبل  ال  م�صونة  �لبالد  وحدة  تكون  �أن  ونطلب 

نرف�ص  �إنن�  �ل�ص�بع:  �لقر�ر  يف  وج�ء  �ل�صهيونية  �ملط�مع  �لعربي  �ملوؤمتر  رف�ص 

فل�صطني-  –�أي  �ل�صورية  �لبالد  من  �جلنوبي  �لق�صم  جنعل  ب�أن  �ل�صهيونية  مط�لب 

لهم  لي�ص  �أي ق�صم من بالدن� الأنهم  �إىل  لالإ�رش�ئيليني، ونرف�ص هجرتهم  قومي�ً  وطن�ً 

.
5
�أي حق والأنهم خطر �صديد جد�ً على �صعبن� فيه� 

و�أعلن �مللك في�صل بعد �نعق�د �ملوؤمتر، �أن فل�صطني �صتكون م�صمولة �صمن �حلكومة 

مل  م�  كذلك،  فل�صطني  ي�صمل  كملك  لقبه  “�إن  �صح�يف:  حديث  يف  وق�ل  �جلديدة.  �لعربية 

يكن هن�ك �صك حول هذه �لنقطة ب�صبب �صوء ��صتعم�ل �لغرب لكلمة �صورية و�لتي تعني 

ب�لن�صبة �إليهم �لق�صم �ل�صم�يل من �لبالد فقط. لقد ك�ن هدف �حل�صني دوم�ً �صم فل�صطني 

.
�إىل �ملنطقة �لتي ��صرتط �أن ي�صمله� �ال�صتقالل �لعربي”6

يف  يحدث  مب�  �ل�صعبي  و�الإ�صالمي  �لعربي  �الهتم�م  بزي�دة  �لفرتة  هذه  وعرفت 

فل�صطني، ودع� مفتي فل�صطني �حل�ج �أمني �حل�صيني، �إىل �نعق�د �أول موؤمتر �إ�صالمي يف 

�لقد�ص بت�ريخ 1931/12/13، للتد�ول يف ح�ل �الأمة ويف كيفية دعم �ل�صعب �لفل�صطيني. 

و�ص�رك يف �ملوؤمتر قي�د�ت عربية و�إ�صالمية من خمتلف �الأقط�ر، على �لرغم من حم�ولة 

دولة  �إق�مة  من  �لهدف  �أن  �ملجتمعون  وبنّي  �ملقد�صة.  �ملدينة  يف  �نعق�ده  منع  بريط�ني� 

يهودية يف فل�صطني، هو جتزئة �لوطن �لعربي “و�إ�صغ�ل �أهل كل قطر من �الأقط�ر �لعربية 

و�تفق  متقلبة”.  حملية  و�أو�ص�ع  م�صطنعة  بق�ص�ي�  �الأخرى  �الأقط�ر  يف  �إخو�نهم  عن 

�ملوؤمترون على ميث�ق، ج�ء فيه:

�لتجزئة ال  �أنو�ع  ت�مة وكل م� يطر�أ عليه� من  �لعربية وحدة  �لبالد  �أن  �الأوىل:  �مل�دة 

تقره �الأمة وال تعرتف به.

هي  و�حدة  وجهة  �إىل  �لعربية  �الأقط�ر  من  قطر  كل  يف  �جلهود  توجه  �لث�نية:  �مل�دة 

�لعمل  على  �القت�ص�ر  �إىل  ترمي  فكرة  كل  ومق�ومة  موحدة،  ك�ملة  �لت�م  ��صتقالله� 

لل�صي��ص�ت �ملحلية و�الإقليمية. 



180

دور “اإ�سرائيل” يف تفتيت الوطن العربي

�مل�دة �لث�لثة: مل� ك�ن �ال�صتعم�ر بجميع �أ�صك�له و�صيغه يتن�فى كل �لتن�يف مع كر�مة 

�الأمة �لعربية وغ�يته� �لعظمى، ف�إن �الأمة �لعربية ترف�صه وتق�ومه بكل قو�ه�. 

ب�الت�ص�ل مع �صخ�صي�ت عربية  ق�مت  �لعربي،  �لقومي  �ملوؤمتر  جلنة من  وت�صكلت 

 .
7
للتح�صري النعق�د �ملوؤمتر �لث�ين يف بغد�د، ولكن بريط�ني� رف�صت �نعق�ده

 )1939-1936( �لكبى  �لفل�صطينية  �لثور�ت  بعد  وخ��صة  فل�صطني،  ق�صية  و�أدت 

و�لب�ك�صت�ن.  �لهند  يف  و�مل�صلمني  �لعرب  و�ملثقفني  �ل�صي��صيني  �هتم�م�ت  يف  مهم�ً  دور�ً 

�لتي  �لبيط�ين،  �الحتالل  �صلط�ت  �لفل�صطيني،  �لن�ص�ل  مع  �ل�صعبي  �لتج�وب  و�أث�ر 

خ�صيت من �ندالع ثورة عربية - �إ�صالمية يف م�صتعمر�ته� رد�ً على �ملوقف �لبيط�ين من 

ت�صجيع �لهجرة �ليهودية �إىل فل�صطني، م� جعل ت�ص�ن�صلور Tchanslor، �ملندوب �ل�ص�مي 

�لبيط�ين، يكتب �إىل وزير �مل�صتعمر�ت �لبيط�ين �للورد ب��صفيلد Basfild عن �ل�صعور 

�لب�ق  ح�ئط  �نتف��صة  بعد  �لعربية،  و�الأقط�ر  فل�صطني  عم  �لذي  لبيط�ني�  �ملع�دي 

فل�صطني  عمت  قد  �لعربية  �مل�ص�عر  من  موجة  “�إن  فيه�:  يقول   ،1929 �أغ�صط�ص  �آب/  يف 

�إىل م�  �أن �حل�لة �ل�صي��صية لن تعود مرة �أخرى  و�الأقط�ر �لعربية �ملج�ورة. ومن �ملوؤكد 

 .
ك�نت قبل �آب/ �أغ�صط�ص �مل��صي”8

بع�ص  ح�صول  مق�بل  بفل�صطني  �لت�صحية  من  �لفل�صطينية  �ل�صح�فة  وحذرت 

يف  كت�ب�ته  خالل  من  ن�ص�ر،  جنيب  دع�  فقد  �إقليمية،  مك��صب  على  �لعربية  �لزع�م�ت 

جريدة �لكرمل �لفل�صطينية عن ذلك، وق�ل يف �لعدد �ل�ص�در يف 1922/7/5: “�إن من يعتقد 

�إنق�ذ بقعة عربية �أخرى، ال بد و�أنه يع�ين من  ب�أن ت�صحية فل�صطني يكن �أن يوؤدي �إىل 

 .
مر�ص ُع�ص�ل يف عقله، وعليه �أن يرتك �ص�حة �ل�صي��صة �لعربية حتى ي�صفى”9

ووجهت �ل�صحيفة �نتق�د�ً ح�د�ً ملوقف �ملوؤمتر �لعربي وحزب �لالمركزية من �لق�صية 

�لفل�صطينية، ج�ء فيه:

�أيجوز لن� ي� طالب �الإ�صالح �أن يتمنى بع�صكم يف موؤمتر ب�ري�ص �أن يكون 

�ل�صوريني... قولو�  �ل�صقة عن  �الأن��صول لتخفيف  �لدومللي يف  حمط مه�جري 

ي�صعف  �ل�صهيونية...  للجمعي�ت  �الأر��صي  متليك  �أن  �حلكومة  ملندوبي  كلمة 

تع�ر�صو�  وال  هذ�  ت�ص�هدو�  و�أن  �لعثم�نية.  �جل�معة  وب�لت�يل  �لعربية  �لقومية 

ك�أنكم ال �صلة بينكم وبني �إخو�نكم يف �لعروبة و�لعثم�نية �لوطنية يف فل�صطني، �أو 

.
10

ك�أنكم ال تعلمون �أن �صي�ع فل�صطني يق�صي على �آم�لكم وحي�تكم �القت�ص�دية
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يهدد  الأنه  �لفل�صطينيني،  على  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  خطورة  من  �لرغم  وعلى 

�ملخطط  تنفيذ  بدء  منذ  ر�أو�  �لفل�صطينيني،  �أي  �أنهم،  �إال  وطنهم،  يف  وجودهم 

�ل�صهيوين - �ال�صتعم�ري، �أن �ملوؤ�مرة لي�صت موجهة �صدهم فقط، بل هي موجهة �صد 

�الأمة �لعربية و�أن على �جلميع �لت�ص�من الإف�ص�ل �ملوؤ�مرة عليه�. وهذ� م� ك�نت ت�صري �إليه 

�ل�صح�فة �لفل�صطينية، �إذ ك�نت تن��صد �إخو�نهم �لعرب لنبذ �خلالف�ت وت�أييد �لفل�صطينيني 

]�لفل�صطينيني[  �لفل�صطينيون  �إخو�نكم  “فنحن  �ل�صهيونية.  �حلركة  �صد  ن�ص�لهم  يف 

ن�ص�طركم يف كل مو�قفكم �أنو�ع �ملحن، فلم�ذ� ال ت�ص�طرونن� على �الأقل ب�صيء من �ل�صعور 

 .
ب�مل�ص�ئب �لتي تن�صب على روؤو�صن�، فنحن نك�د نفنى وجنلى عن بالدن�”11

كم� دع� خليل �ل�صك�كيني �صنة 1914، �لذي ُيعّد من �أو�ئل �لفل�صطينيني �لذين حذرو� 

�لعربي، �لعرب  �لعربية ومن جتزئة �مل�رشق  �لعرب من �مل�رشوع �ل�صهيوين على �الأمة 

�أن  يريدون  �ل�صه�ينة  “�إن  وق�ل:  �لعربي،  �لوطن  عن  فل�صطني  �ن�صالخ  يق�ومو�  لكي 

�لعربية  �جلزيرة  تربط  �لتي  �لو�صطى  و�حللقة  �لعربية  �الأقط�ر  قلب  فل�صطني  يتلكو� 

للحيلولة  جز�أين  �إىل  �الأمة  وتق�صيم  �حللقة  ك�رش  يريدون  �أنهم  يبدو  وهكذ�  و�إفريقي�، 

.
]للحوؤول[ دون توحده�”12

و�ص�همت �ل�صحف �لعربية و�لفل�صطينية يف بث �ل�صعور �لوطني �ملع�دي للم�رشوع 

�ل�صهيوين، يف �الأقط�ر �لعربية، فقد �صنت �صحف �الأهر�م و�ملقطم وفتى �لعرب، حملة 

على �ل�صهيونية، ودعت �لعرب �إىل �لوقوف مع �لفل�صطينيني، الأن �خلطر �ل�صهيوين ال 

يهدد فل�صطني فقط، بل يهدد �لوطن �لعربي بك�مله. 

وال �صك �أن �حلركة �ل�صهيونية �أر�دت منذ بد�ية �ل�رش�ع خلق فتنة وخالف�ت يف �ل�صف 

ح�جز  و�إق�مة  �لعربي  �لوطن  تفتيت  �إىل  �له�دف  فل�صطني،  يف  ملخططه�  خدمة  �لعربي، 

ب�رشي غريب يف قلب �لوطن �لعربي. وقد �عرتف و�يزمن، كم� ورد يف حم�رش �جلل�صة 

�لث�نية بت�ريخ 1918/3/8 للجنة �ل�صهيونية، ب�أنه �قرتح على �حلكومة �لبيط�نية خالل 

“لك�رش �حلز�م �لعربي  مف�و�ص�ته معه� حول وعد بلفور، �أن تكون �ل�صهيونية و�صيلة 

 .
�ملمتد من �ملغرب �إىل دم�صق”13

)�ملوؤمتر  �ل�ص�م  بالد  وحدة  عن  فل�صطني  �صلخ  بعدم  �لفل�صطينية  �ملوؤمتر�ت  وط�لبت 

وجد�ن  يف  فل�صطني  وبقيت   .)1919 ين�ير  �لث�ين/  ك�نون  �لقد�ص  يف  �لفل�صطيني  �لعربي 

�لعرب و�مل�صلمني، وك�نت �الأر�ص �لعربية �لوحيدة �لتي �ختلطت فيه� �لدم�ء �لعربية من 
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�ص�ئر �الأقط�ر �لعربية دف�ع�ً عنه�. منذ ��صت�صه�د �بن �ل�ص�حل �ل�صوري �ل�صيخ عز �لدين 

�لق�ص�م يف �أحر�ج يعبد �لفل�صطينية �صنة 1935، �لذي �أدى �إىل ��صتع�ل �لثورة �لفل�صطينية 

�لكبى �صنة 1936، ومرور�ً بقو�فل �ل�صهد�ء �لعرب و�مل�صلمني �لذين ��صت�صهدو� دف�ع�ً 

عن فل�صطني. 

�أ�صده  على  �ال�صتعم�ري   - و�ل�صهيوين  �لعربي  �مل�رشوعني  بني  �ل�رش�ع  وك�ن 

�الإ�صالمي  �ملوؤمتر  �نعق�د  و�صهدت  و�لث�نية،  �الأوىل  �لع�مليتني  �حلربني  بني  م�  فرتة  يف 

�الإدر�ك  زي�دة  على  �حلدث�ن  ودّل  �لعربي.  و�ملوؤمتر   1931 �صنة  ب�لقد�ص  �ل�صعبي 

�لعربي و�الإ�صالمي يف مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين. وعبت �حلرك�ت �لوطنية �لعربية 

و�الإ�صالمية يف خمتلف �الأقط�ر �لعربية عن نف�صه� يف �نتف��ص�ت وثور�ت د�عمة للحقوق 

�ل�صيخ  خ��صه�  �لتي  �مل�صلحة  ب�لثورة  �لن�ص�ط�ت  تلك  وتوجت  �لفل�صطينية.  �لوطنية 

�لعربية،  �لثورة  �صميت  �لتي   ،1936 �صنة  �لكبى  ب�لثورة  ثم  ومن  �لق�ص�م،  �لدين  عز 

وم�ص�ركة �ملن��صلني �لعرب بجي�ص �الإنق�ذ بقي�دة �ل�صوري فوزي �لق�وقجي، و�جليو�ص 

�لعربية يف حرب 1948، �إىل ج�نب �لفل�صطينيني.

عربية  م�صوؤولية  هي  “�إ�رش�ئيل”،  مق�ومة  ب�أن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صعور  وب�صبب 

م�ص�ركة  بعد  وخ��صة  فقط،  �لفل�صطينيني  تهدد  وال  بك�مله�،  �لعربية  �الأمة  تهدد  الأنه� 

�الأقط�ر  بني  وقي�دته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وت�رشد   ،1948 حرب  يف  �لعربية  �جليو�ص 

على  �لعربية،  �لدول  �إىل  قي�دتهم  �أمر  �لفل�صطينيون  �صلم  بفل�صطني،  �ملحيطة  �لعربية 

�الأوىل،  �لعرب  ق�صية  هي  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  �أعلنت  قد  ك�نت  �لدول  تلك  �أن  �أ�ص��ص 

و�أن “ق�صية فل�صطني لي�صت ق�صية خ��صة بعرب فل�صطني وحدهم، بل هي ق�صية �لعرب 

.
�أجمعني، و�أن فل�صطني عربية يتحتم على �لدول �لعربية و�صعوبه� �صي�نة عروبته�”14

ومل يكن �لوعي �لعربي بخطورة �مل�رشوع �ل�صهيوين مقت�رش�ً على �مل�رشق �لعربي 

�ل�صهيونية على  �لعربي من خطورة �حلركة  �لعرب يف �ملغرب  �ملثقفون  فقط، فقد حذر 

�لفل�صطيني يف ن�ص�له �صد �النتد�ب  �ل�صعب  جزء من �لوطن �لعربي، وط�لبو� مب�ص�ندة 

�لعرب بني م� يحدث  �لكت�ب و�الأدب�ء  �إىل فل�صطني. وربط  �ليهودية  �لبيط�ين و�لهجرة 

�لتح�لف  �لعربي، ودقو� ن�قو�ص �خلطر من  للمغرب  �لفرن�صي  يف فل�صطني و�ال�صتعم�ر 

من  وحذرو�  �ل�صهيوين.  و�مل�رشوع  �لبيط�ين   - �لفرن�صي  �ال�صتعم�ري  �مل�رشوع  بني 

�إىل  �لت�أثري على �ل�صب�ب �لعربي، عن طريق ��صتدر�جهم  �أ�ص�ليب �ليهود �ل�صهيونيني يف 

�لتحلل من �الأخالق و�الإدم�ن على �خلمر. ويقول ك�تب جز�ئري يدعى عمر ر��صم، �لذي 
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�أدرك بوعيه �لقومي، �خلطر  يعد من رو�د �ل�صح�فة �لوطنية يف �ملغرب �لعربي، و�لذي 

يف  ي�صعون  �أخذو�  �لذين  وحدهم  هم  “�ليهود  �مل�صلم:  �لعربي  �ل�صب�ب  على  �ل�صهيوين 

ت�صتيت �صملن� ونهب �أرز�قن� بو��صطة وب�ء �خلمر، وقد ن�لو� �الآن مبتغ�هم و�رشن� لهم 

�أ�رشى وعبيد�ً”. وذكر يف مق�لة له يف 1914/7/28، �أي قبل �صدور وعد بلفور، ن�رشه� يف 

جريدة �ملن�ر �جلز�ئرية، “�أن �خلطر �ل�صهيوين ال ي�رش فل�صطني فقط بل كل �لعرب، �إن 

�لتف�هم مع �ل�صهيونية م�صتحيل، الأن يف ذلك �عرت�ف�ً بهم وبزع�متهم، و�لبالد �ملقد�صة 

 .
��صرت�ه� �آب�ء �لعرب بدم�ئهم”15

كم� �ص�د �صعور لدى �ل�صعوب �لعربية يف �ملغرب �لعربي ب�رشورة دعم �لفل�صطينيني 

ثورة  خالل  وخ��صة  �لفل�صطينيني،  �ملق�تلني  �صفوف  يف  ب�لتطوع  وبد�أو�  وم�ص�ندتهم، 

تدعو  �لعربي،  �ملغرب  �أقط�ر  يف  �ل�ص�درة  �ل�صحف  يف  كثرية  كت�ب�ت  وظهرت   .1936

�لف�صل  لهم  ك�ن  �لذين  �أحد  �لز�هري،  �ل�صعيد  حممد  وكتب  ب�مل�ل.  �لتبع  �إىل  �ملو�طنني 

“فظ�ئع �ل�صهيونية  1929، حتت عنو�ن  يف �لدعوة مل�ص�ندة �لفل�صطينيني، مق�لة يف �صنة 

�أيه� �جلز�ئريون �لذين بي�صو� وجه �جلز�ئر يف حرب  �أنتم  “�أين  يف فل�صطني” ق�ل: فيه� 

هن�لك؟.  �ملج�هدين  �مل�صلمني  الإخو�نهم  يومئذ  �الإع�ن�ت  من  جمعوه  ك�نو�  مب�  طر�بل�ص 

به�  فت�صمدو�  �لكرية  �الأمة  هذه  من  �الإع�ن�ت  وجمع  ب�الكتت�ب  �ليوم  تقومون  هل 

جر�ح �إخو�نكم يف فل�صطني؟”. وو�صف �لك�تب نف�صه �صعور �جلز�ئريني وتع�طفهم مع 

“�أرى يف �جلز�ئر �أعين�ً ب�كية تفي�ص  1929، وق�ل:  �لفل�صطينيني بعد �أحد�ث �لب�ق �صنة 

م�  على  و�حل�رشة  �الأمل  ملوؤه�  د�مية  وقلوب�ً  �ل�رشيف،  �لب�ق  �صح�ي�  على  �لدمع  من 

�أ�ص�ب �مل�صلمني حر��ص �لب�ق �ل�رشيف، وعو�طف ه�ئجة �ص�خطة على �أولئك �لل�صو�ص 

على  جتور  �لتي  �جل�ئرة  �الإنكليز  �صي��صة  وعلى  �لب�ق،  �غت�صبو�  �لذين  �ل�صهيونيني 

�لتي  ب�ملق�الت  �ملغ�ربية  �ل�صحف  وحفلت  فل�صطني”.  يف  �ليهود  وحت�بي  �مل�صلمني 

�جلز�ئريني  �لدين  رج�ل  �أحد  �لعقبي  �لطيب  �ل�صيخ  وكتب  فل�صطني.  يف  �لو�صع  ع�جلت 

يف �لثالثيني�ت، و�لذي �أ�ص�ص جريدة �الإ�صالح يف م� بعد، مق�لة يف �صحيفة �لب�ص�ئر �صنة 

1937، بعنو�ن “ح�صن �الإ�صالم ومعقل �لعروبة” حتدث فيه� عن “ك�رثة فل�صطني �لتي 

لدى  فل�صطني  مك�نة  وعن  و�ل�صهيونية،  �إنكلرت�  �صّد  و�لعربي  �الإ�صالمي  �لع�مل  تثري 

فقط،  الأهلك  �أنت  فم�  فل�صطني  ي�  لبيك  “لبيك  ب�ل�صع�ر  �ملق�لة  وبد�أ  و�مل�صلمني”  �لعرب 

�حل�فل  فل�صطني  ت�ريخ  �لعقبي  و��صتعر�ص  �أجمعني”.  و�مل�صلمني  كلهم  للعرب  ولكنك 

ب�لبطوالت و�الأجم�د: 
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ذ�ت  �لعربية  �لبالد  هذه  قيمة  �لدني�  من  مك�ن  �أي  يف  عربي  �أي  يجهل  ومل 

�أنكر م� الأبن�ئه� �الأبط�ل �ملغ�وير و�الأ�صود  �الأجم�د �لت�لدة و�الآث�ر �خل�لدة، وال 

�الأ�ص�و�ص من ف�صل على �لعروبة ودف�ع عن ح�صنه� �حل�صني ومعقله� �ملتني. 

لهذ� ف�إن ك�رثة فل�صطني مل تكن ب�الأمر �لذي يخ�ص �أهله� فح�صب، ولكنه� ك�نت 

م�أ�ص�ة ع�مة وك�رثة عظمى حلت ب�لع�مل �الإ�صالمي كله و�لعرب �أجمعني. 

�ل�صي��صة �لبيط�نية �ال�صتعم�رية يف فل�صطني  �لعقبي  �ل�صيخ  �نتقد  �أخرى  ويف مق�لة 

بفل�صطني،  حلقت  �لتي  �لك�رثة  عمق  عن  وحتدث  �ليهودية،  للهجرة  ت�صجيعه�  ب�صبب 

�لث�كلة  �لد�مية، فل�صطني  �ل�صهيدة، فل�صطني  ب��صم فل�صطني  �ليوم  يلهج  �لن��ص ال  “ومن 
�لب�كية، �ل�ص�كية �حلزينة؟ فل�صطني �صحية �ال�صتعم�ر �لبيط�ين �لغ��صم، ونهبة �لعدو 

�لقوي �لظ�مل”. وبعد �أن دع� �ل�صعب �جلز�ئري للوقوف �إىل ج�نب �لفل�صطينيني، حتدث 

عن �أالعيب �ال�صتعم�ر �لبيط�ين، وق�ل: “�أر�د �الإنكليز �لعت�ة �لبغ�ة تقديه� على مذبح 

مط�معهم وم�ص�حلهم �خل��صة لقمة �ص�ئغة لالآكلني، وغنيمة ب�ردة ل�صذ�ذ �لع�مل ونف�ية 

�ال�صتعم�ر  مع  �جلز�ئر  يف  �لفرن�صي  �ال�صتعم�ر  بني  وربط  �ل�صهيونيني”.  من  �الأمم 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  مبق�ومة  و�أ�ص�د  لهم�.  �لت�صدي  و�رشورة  فل�صطني،  يف  �لبيط�ين 

وم�  فل�صطني  �أخب�ر  تغطي  �ملغ�ربة  �صحف  وك�نت  ووطنه.  حريته  �أجل  من  وكف�حه 

يحدث فيه� من تطور�ت، وتركز على مق�ومة �ل�صعب �لفل�صطيني، وتربط ذلك مبق�ومة 

يكن  مل  �لو�قع  ويف  �لعربي.  �ملغرب  لدول  و�الإيط�يل  �لفرن�صي  �ال�صتعم�ر  �صّد  �ملغ�ربة 

بل  للفل�صطينيني،  �لعربي  �ملغرب  يف  �لعرب  دعم  ور�ء  �لوحيد  �لد�فع  هو  �لديني  �لع�مل 

ك�ن �لد�فع قومي�ًَ عربي�ً. وهو م� �أ�ص�ر �إليه �ل�صيخ �لطيب �لعقبي، �إذ يقول: “هذ� �لوطن 

و�الأفع�ل  و�ل�صم�ء  و�لل�ص�ن  �لقلم  بذلك  ي�صهد  �ملنت�صب،  عربي  وطن  ثر�ه  يف  نبتن�  �لذي 

و�لتو�ريخ �ملكتوبة و�الأخب�ر غري �ملكذوبة، ف�إذ� تظلم �أهل فل�صطني فهو حقيق بذلك، و�إن 

 .
ذلك لبع�ص حق فل�صطني علين� يف دعمه�”16

و�نتقدت �ل�صح�فة �جلز�ئرية موقف �حلك�م �لعرب ب�صبب مو�قفهم “�ملتخ�ذلة” جت�ه 

“ر�أين� �أمر�ء �لعرب يذهبون ب�أنف�صهم  �لق�صية �لفل�صطينية. ووجهت لهم �لنقد �ل�صديد: 

ومبندوبيهم جمتمعني حل�صور حفلة تتويج ملك �إنكلرت� بلندرة، فلم�ذ� مل نرهم يذهبون 

 .
�إليه حمتجني على تنكيله� بجري�ن �مل�صجد �الأق�صى وحم�يته”17

كم� حتدثت قي�د�ت مغ�ربية وطنية عن فل�صطني وخطر �مل�رشوع �ل�صهيوين، �أمث�ل 

�الإم�م عبد �حلميد بن ب�دي�ص يف �فتت�حية له يف �صهر �أيلول/ �صبتمب 1938، حتدث فيه� 
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تق�صيم  على  �لعلم�ء”  “جمعية  ب��صم  مق�لته  يف  و�حتج  وقد�صيته،  �الأق�صى  �مل�صجد  عن 

فل�صطني ودع� �إىل ت�أييد �ل�صعب �لفل�صطيني و�إع�نتهم يف كف�حهم �لع�دل. و�نتقد �ل�صلط�ت 

�لفرن�صية يف �جلز�ئر، ب�صبب موقفه� �ملوؤيد للحركة �ل�صهيونية، وط�لبه� بوقف �ل�صغط 

على “�إخو�نن� �لفل�صطينيني، وب�الأخ�ص �صّد م�رشوع تق�صيم وطنهم �الإ�صالمي �لعربي 

�ال�صتعم�ر  “�إن  بقوله:  فل�صطني  يف  يحدث  م�  ب�دي�ص  بن  و�صخ�ص  عديدة”.  قرون  منذ 

�الإنكليزي يريد �أن ي�صتعمل �ل�صهيونية �ل�رشهة لتق�صيم �جل�صم �لعربي، فيمالأ فل�صطني 

�ل�صهيونية  بني  �حلقيقة  يف  “هو  �لعد�ء  �أن  و�أكد  �لع�مل”.  من  �ملنبوذين  ب�ل�صهيونيني 

 .
و�ال�صتعم�ر من جهة و�لعروبة من جهة �أخرى”18

�ملغ�ربة  و�ملثقفني  �لكت�ب  قبل  من  �لفل�صطينية  ب�لق�صية  و�الهتم�م  �لت�أييد  يكن  ومل 

م�  �جلمعي�ت حتتج على  تلك  و�الإ�صالمية. وك�نت  �لعربية  قبل �جلمعي�ت  من  بل  فقط، 

يقع يف فل�صطني، و�صكلت جل�ن للدف�ع عن حقوق �لفل�صطينيني. 

و�ص�ركت بع�ص �ل�صخ�صي�ت �لوطنية �ملغ�ربية، �أمث�ل عبد �لعزيز �لثع�لبي، يف موؤمتر 

�لقد�ص لن�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني �صنة 1931، �لذي عقد برئ��صة �حل�ج �أمني �حل�صيني 

جلنة  يف  ع�صو�ً  �لثع�لبي  و�نتخب  لفل�صطني،  �ليهود  هجرة  بريط�ني�  م�ص�ندة  على  للرد 

 .
19

�ملوؤمتر �لتنفيذية

وك�ن  “�إ�رش�ئيل”،  قي�م  بعد  �لفل�صطينية  ب�لق�صية  �هتم�مهم  �ملغ�ربة  �لعرب  وز�د 

�ل�صيخ �الإبر�هيمي، من �أكرث �لكت�ب دف�ع�ً عن �لق�صية �لفل�صطينية، وكتب �صل�صلة مق�الت 

يف جريدة �لب�ص�ئر، �صور فيه� م� حلق ب�ل�صعب �لفل�صطيني، وه�جم بريط�ني� ودوره� 

م�صلم�ً  عربي�ً  وبينه  وفل�صطني،  �جلز�ئر  بني  ربط  كم�  �ل�صهيوين.  �مل�رشوع  دعم  يف 

وفل�صطيني�ً، و�أث�ر ق�صية و�جب �لعرب يف �لدف�ع عن فل�صطني. ويف مق�لة له حتت عنو�ن 

“و�جب�ت على �لعرب” حتدث فيه� عن دور �لعرب يف �لدف�ع عن عروبة فل�صطني، و�أن 
ذلك و�جب قومي وديني ووطني. وج�ء يف مق�لته �أنه يد�فع عن فل�صطني:

فله  ث�لث�ً،  و�الإ�صالم  �لعروبة  بحكم  وفل�صطيني  ث�ني�ً،  وم�صلم  �أوالً  عربي  الأنه 

�لبلق�ء  على  �أجد�ده  خيول  هو�دي  طلعت  يوم  من  فل�صطني  يف  �رشك  بعروبته 

وله  لالأرو�م،  �لزوؤ�م  �ملوت  حتمل  ب�لريموك  جي�دهم  وت�ص�هلت  و�مل�ص�رف، 

ب�إ�صالمه عهد لفل�صطني من يوم �خت�ره� �لب�ري للعروج �إىل �ل�صم�ء ذ�ت �لبوج، 

وله ن�صبة من يوم ق�ل �لن��ص: م�صجد عمر، بل ق�لو� غزة ه��صم. 
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�أنه على �لرغم من �ل�صد �لذي �رشبه �ال�صتعم�ر بني �جلز�ئر و�مل�رشق �لعربي  و�أكد 

ورغم �عتب�ر �جلز�ئر فرن�صية، ف�إن “�جلز�ئر تبقى عربية ت�صعر مب� يجري يف فل�صطني، 

وك�أنه يجري فوق �أر�صه�. و�إن هذه �حلو�جز لن متنع �ل�صعب �جلز�ئري من �لتعبري عن 

 .
عروبته”20

�لعربي، عملت  �ملغرب  �لعرب يف  �لفل�صطينية من  �لق�صية  ن�لته  �لذي  للت�أييد  ونتيجة 

�غتي�ل  يف  م�ص�ركته�  يف  فعلت  كم�  �ملغربية،  �لوطنية  �لرموز  مالحقة  على  “�إ�رش�ئيل” 
�ملن��صل �ملغربي �ملهدي بن بركة، �لذي �غتيل يف �لع��صمة �لفرن�صية ب�ري�ص �صنة 1966، 

ب�أن بن بركة  �غتي�له. علم�ً  �الإ�رش�ئيلي و�لق�ئمني على  �ملو�ص�د  وتبني وجود عالقة بني 

ك�ن من �أكب �ل�صخ�صي�ت �ملغ�ربية �ملن��صلة �صّد “�إ�رش�ئيل”.

ووجد �لفل�صطينيون �أنف�صهم غري ق�درين على حترير وطنهم مبفردهم، و�أن �ل�رش�ع 

مع �لعدو �ل�صهيوين �أكب من قدر�تهم يف ذلك �لوقت. وع�دو� �إىل �لطروح�ت نف�صه� �لتي 

جزء  هي  فل�صطني  و�أن  �الختالف�ت،  بع�ص  مع  �مل��صي  �لقرن  �أو�ئل  يف  مرفوعة  ك�نت 

من �لوطن �لعربي، و�ملعركة مع �الإ�رش�ئيليني هي معركة �لعرب و�مل�صلمني، الأن �خلطر 

�ل�صهيوين يهدد �الأمة �لعربية وال �لفل�صطينيني فقط. 

�أنظمة  بو�صفه�  وجوده�  بني  �لعربية،  �الأنظمة  بع�ص  ربطت  ث�نية،  جهة  ومن 

غزة  على  �الإ�رش�ئيلية  �لغ�رة  و�ص�همت  و�الإمبي�لية.  “�إ�رش�ئيل”  �صّد  و�لعمل  وطنية 

مع  م�رش،  على  �لثالثي  �لعدو�ن  يف  “�إ�رش�ئيل”  وم�ص�ركة   ،1955 فب�ير  �صب�ط/  يف 

�مل�رشوعني  بني  للعالقة  �لعرب  �إدر�ك  زي�دة  يف   ،1956 �صنة  وفرن�ص�  بريط�ني�  من  كل 

على  �لثالثي  �لعدو�ن  �إن  بل  لهم�.  �لت�صدي  و�رشورة  و�ل�صهيوين،  �ال�صتعم�ري 

على  �لعدو�نية  “�إ�رش�ئيل”  بوظيفة  �لعربية  �جلم�هري  وعي  زي�دة  يف  �أ�صهم  قد  م�رش، 

منددة  �لعربية  و�ملدن  �لعو��صم  �صو�رع  يف  ب�الآالف  تخرج  جعله�  م�  �لعربية،  �الأمة 

ب�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي - �لبيط�ين - �لفرن�صي على م�رش.

�جلم�هري  عند  �لقومي  و�لوعي  �الإدر�ك  زي�دة  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  و�أ�صهمت 

يع�نونه�،  �لتي  �مل�ص�كل  معظم  ب�أن  يوؤمنون  وجعلتهم  �خلليج،  �إىل  �ملحيط  من  �لعربية 

�الهتم�م  وتطور  �لعربي.  �لوطن  قلب  يف  �لدخيل  �ل�صهيوين  �لكي�ن  وجود  ب�صبب  هي 

وخ�ص�ص   .1945 �صنة  �لعربية،  �لدول  ج�معة  قي�م  بعد  �لفل�صطينية  ب�لق�صية  �لعربي 

ميث�ق �جل�معة �لعربية ملحق�ً خ��ص�ً عن فل�صطني، وخول جمل�ص �جل�معة �حلق يف تعيني 



187

االإ�صرائيلية التفتيت  مل�صاريع  العرب  مقاومة 

مندوبني عن �ل�صعب �لفل�صطيني. “متثيل فل�صطني مبندوب و�حد �أو �أكرث بحيث ال يزيد 

�لوفد �لفل�صطيني على ثالثة، وي�صرتك �لوفد يف جميع �أعم�ل �ملجل�ص، على �أن يتم تر�صيح 

 .
�ملندوبني من قبل �للجنة �لعربية ثم من قبل جمل�ص �جل�معة”21

وب�صبب �أهمية �لق�صية �لفل�صطينية لدى �لعرب و�مل�صلمني، فقد ك�نت �لق��صم �مل�صرتك 

جلميع �ملوؤمتر�ت �لعربية و�الإ�صالمية �لتي �نعقدت خالل �أكرث من ن�صف قرن، وخ��صة 

موؤمتر�ت �لقمة �لعربية و�ملوؤمتر �الإ�صالمي �لذي ن�ص�أ الأول مرة من �أجل �لبحث يف �لرد 

�الإ�صالمي على �إحر�ق �إ�رش�ئيلي للم�صجد �الأق�صى ع�م �صنة. وب��صتثن�ء موؤمتر قمة عّم�ن 

�صنة 1978، وموؤمتر قمة �لق�هرة �صنة 1990، وموؤمتر قمة �رشم �ل�صيخ �صنة 2003، ف�إن 

و�أدى  فل�صطني.  �أجل  من  تنعقد  ك�نت  �ليوم،  حتى  بد�يته�  منذ  �لعربية  �لقمة  موؤمتر�ت 

�نعق�ده� �إىل �إذ�بة �جلليد يف �لعالق�ت �لعربية �لر�صمية، و�إىل �إيج�د حّد �أدنى من �لت�ص�من 

“�إ�رش�ئيل” مي�ه نهر �الأردن، �صبب �نعق�د  �لعربي، ومث�ل على ذلك، ك�ن خطر حتويل 

�أول موؤمتر قمة عربي يف �لق�هرة يف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 1964، على �لرغم من �خلالف�ت 

�مللوك و�لروؤ�ص�ء  �ليمن، وقد و�فق  �لعربية ب�صبب حرب  �ل�ص�حة  �لتي ك�نت يف  �لعميقة 

�لعرب يف ذلك �ملوؤمتر على ت�صكيل قي�دة عربية موحدة للجيو�ص �لعربية، وعلى �عتب�ر 

قر�ر�ت  ��صتعر��ص  خالل  ومن  �لعربية”.  �الأمة  يهدد  خطر�ً  يعتب  �إ�رش�ئيل  “وجود  �أن 

�لقمة  موؤمتر  �نعق�د  منذ  �لفل�صطينية  ب�لق�صية  عالقة  له�  �لتي  �لعربية  �لقمة  موؤمتر�ت 

1964 حتى موؤمتر �لقمة �الأخري �لذي �نعقد يف �خلرطوم يف �صهر  �لعربي �الأول يف �صنة 

�لعربي  ب�ل�رش�ع  كثري�ً  �هتم  �لر�صمي  �لعربي  �لعمل  �أن  يالحظ   ،2006 م�ر�ص  �آذ�ر/ 

�ل�صهيوين وب�لق�صية �لفل�صطينية.
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املبحث الثالث: الرف�س العربي للتطبيع مع “اإ�صرائيل”: 

�إنَّ �ملق�طعة �لعربية هي �أحد جو�نب �ملق�ومة �لعربية لـ“�إ�رش�ئيل”، و�صكل من �أ�صك�ل 

مع  و�ل�صي��صي  و�لثق�يف  �القت�ص�دي  للتطبيع  �خلليج،  �إىل  �ملحيط  من  �لعربي  �لرف�ص 

�لرف�ص  خالل  من  �إن  “�إ�رش�ئيل”،  قي�م  قبل  �لعربية  �ملق�طعة  بد�أت  ولقد  “�إ�رش�ئيل”. 
�لفل�صطيني و�لعربي �لتع�مل مع �ملنتج�ت �ليهودية يف فل�صطني قبل �صنة 1948 وبعده، �أو 

�لتع�مل مع �ل�رشك�ت و�ملوؤ�ص�ص�ت �لدولية �لتي تتع�مل مع “�إ�رش�ئيل” ومتده� ب�مل�ص�عدة 

و�لعون. ولهذ� ف�إن �لعرب ر�أو� �أن �ملق�طعة مبث�بة �إجر�ء دف�عي ووق�ئي يف �ل�رش�ع مع 

�لعربية،  �لدول  طريق  عن  ر�صمية  مق�طعة  ب�أنه�  �لعربية  �ملق�طعة  وتت�صم  “�إ�رش�ئيل”. 
ورف�ص عربي �صعبي للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”. ولهذ� فقد �ص�رت �ملق�طعة �لعربية ب�صكل 

�لتي  �ل�صهيونية  �حلركة  �صّد  موجهة  فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  بدء  مع  متو�ز 

يف   ،1910 �صنة  عربية  حركة  وظهرت  �لعرب.  �لعم�ل  حمل  للعمل  �ليهود  �إحالل  �أر�دت 

�ملق�بل ملق�طعة �ملنتج�ت �ليهودية. ون�رشت �صحيفة فل�صطني يف 1914/4/11 مق�لة تدعو 

�الإ�صالمية  �جلمعية  ودعت  �ليهودية.  و�لب�ص�ئع  �لتج�ر  مق�طعة  �إىل  �لفل�صطينيني  فيه� 

 ،1920 ين�ير  ث�ين/  ك�نون  من  ع�رش  �ل�ص�د�ص  يف  ن�بل�ص  يف  عقدته  موؤمتر  يف  �مل�صيحية 

وح�رشه عدد غفري من �ملو�طنني و�لتّج�ر �لفل�صطينيني �تخذو� فيه قر�ر�ً مبق�طعة �ليهود 

مق�طعة ت�مة وبلّغو� قر�رهم هذ� �إىل ممثلي دول �حللف�ء �ملوجودين يف �لقد�ص ون�رشوه يف 

�ل�صحف �لفل�صطينية و�لعربية.

لكن يف �صنة 1937، �أعطيت �ملق�طعة الأول مرة بعد�ً عربي�ً و��صع�ً يف موؤمتر بلود�ن يف 

�صورية، فقد �أدرك �لعرب �أن حم�ربة �مل�رشوع �ل�صهيوين ال يكن �أن تنجح �إذ� ��صتقبلت 

�الأ�صو�ق �لعربية �لب�ص�ئع �ليهودية، ولهذ� فقد قرر �ملوؤمتر مق�طعة �ملنتج�ت �ليهودية. 

وبعد قي�م “�إ�رش�ئيل”، ويف �أي�ر/ م�يو 1951، �أقر جمل�ص �جل�معة �لعربية تو�صية �للجنة 

�ل�صي��صية، بت�صكيل مكتب �ملق�طعة �لعربية، وتعيني مفو�ص ع�م يع�ونه مندوب عن كل 

دولة عربية. و��صتمرت �ملق�طعة �لعربية طو�ل �صنو�ت �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي. 

ومل تتوقف �إال بعد توقيع م�رش على �تف�قية ك�مب ديفيد مع “�إ�رش�ئيل”، و�لتي ت�صمنت 

�لتخفيف من �صور �ملق�طعة. �إال �أنه� �نتقلت بعد ذلك، من مق�طعة ر�صمية من قبل �لدول 

�لعربية �إىل حرك�ت �صعبية يقوده� �ملثقفون و�لنخب �ل�صي��صية يف كل بلد عربي.
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ودخل م�صطلح مق�ومة �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” �إىل �مل�صطلح�ت �مل�صتعملة يف �ل�رش�ع 

�لعربي - �الإ�رش�ئيلي، منذ زي�رة �لرئي�ص �مل�رشي �أنور �ل�ص�د�ت للقد�ص يف 1977/11/19. 

وك�ن رف�ص �لعرب تطبيع �لعالق�ت مع “�إ�رش�ئيل” موؤ�رش�ً مهم�ً على موقفهم منه�، على 

�لرغم من حم�والت “�إ�رش�ئيل” تطبيع عالق�ته� �لر�صمية مع �لدول �لعربية منذ �لتوقيع 

�الأردن  مع  عربة  و�دي  و�تف�قية   ،1979 �صنة  م�رش  مع  ديفيد  ك�مب  مع�هدة  على 

“�أن  1994. وقد ن�صت �لفقرة �لث�لثة من �مل�دة �خل�م�صة ملع�هدة ك�مب ديفيد على  �صنة 

يعمل �لطرف�ن على �إق�مة عالق�ت ثق�فية وتب�دل ثق�يف بني �لطرفني ت�ص�عد على خلق من�خ 

�لبوفي�صور  �أمث�ل  �الإ�رش�ئيليني  �لب�حثني  بع�ص  جعل  م�  و�لتع�ون”،  للتف�هم  من��صب 

�إلعز�ر �صموئيلي و�لبوفي�صور ح�ييم �صيكيد و�لبوفي�صور من�حيم ميل�صون، يربطون 

 .
22

تطبيع �لعالق�ت مع �لعرب، كخطوة �رشورية لتحقيق �ل�صالم معهم

�لتطبيع  حتقيقه�  ح�ل  يف  �لعرب  من  �لت�لية  �الأهد�ف  حتقيق  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  وتطمح 

:
23

معهم

1. �العرت�ف �لعلني من �لعرب ب�أن فل�صطني مل تعد عربية بل هي �إ�رش�ئيلية، بكل م� 

يعني ذلك من تن�زالت عربية ل�ص�لح �مل�رشوع �ل�صهيوين يف �ملنطقة.

2. �ل�صكوت عن �ملم�ر�ص�ت �الإ�رش�ئيلية �صّد �لفل�صطينيني و�لعرب.

3. �لقبول ب�مل�رشوع �ل�رشق �الأو�صطي �جلديد، و�ملو�فقة �لعربية �ل�صمنية على تبديل 

خ�رطة �ملنطقة، متهيد�ً لتجزئة �لوطن �لعربي، مل�صلحة �مل�رشوع �ل�صهيوين.

4. �لقبول ب�أن تكون “�إ�رش�ئيل” �لقوة �لع�صكرية و�ل�صي��صية و�القت�ص�دية �لرئي�صية 

يف �ل�رشق �الأو�صط، على ح�ص�ب �لت�ص�من �لعربي. 

�لعربية  �مل�ص�لح  ح�ص�ب  على  كبرية  وم�لية  �قت�ص�دية  �متي�ز�ت  على  ح�صوله�   .5

�مل�صرتكة.

مع  �رش�عه�  يف  �لعربية  لل�صعوب  هزية  �إىل  �لعربية  �الأنظمة  هزية  حتويل   .6

“�إ�رش�ئيل”، م� يرتتب على ذلك �لت�أثري �ل�صلبي على �لثق�فة و�حل�ص�رة �لعربية.
مم�  �لعربية،  للمجتمع�ت  و�الإعالمي  �لثق�يف  �لغزو  حتقيق  يف  “�إ�رش�ئيل”  جن�ح   .7

يهدد �لوجود �لعربي و�لعقيدة �لعربية. 

8. زرع �لهزية يف نفو�ص �الأمة �لعربية و�إذالله� وقهره�، �أم�م حم�والت �لرتكيز على 

عن�رش �لتفوق لدى �جل�نب �الإ�رش�ئيلي.
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9. �إخر�ج �ملو�طن �لعربي من د�ئرة قوميته �لعربية ووجوده وت�ريخه، وجعله يعي�ص 

يف ح�لة من عدم �التز�ن و�لالمب�الة ب�لق�ص�ي� �مل�صريية �لتي تو�جهه.

للوجود  مق�وم  جم�هريي  خط�ب  من  �لعربي،  �ل�صي��صي  �خلط�ب  يف  تغيري   .10

�الإ�رش�ئيلي، �إىل خط�ب ��صت�صالمي مه�دن.

�الأجي�ل  تخ�ص  �لتي  �لعربية  �لدر��صية  �ملن�هج  تغيري  �إىل  كذلك،  “�إ�رش�ئيل”  وتهدف 

و�عتب�ر  �لعربية،  �لدول  مع  �ل�صي��صية  �التف�ق�ت  مع  لتن�صجم  و�لالحقة،  �ملع��رشة 

�ملن�هج، و�صي�غة مف�هيم  تلك  منه� يف  بدالً  “�إ�رش�ئيل”  و�إحالل  فل�صطني غري موجودة 

�لت�ريخية  �لذ�كرة  �الإقليمية و�لدولية. وم�صح  ومن�هج عربية، مب� يتالءم مع �ملتغري�ت 

لالأمة �لعربية وقطع �صالته� مب��صيه�، بطريقة تخدم �مل�رشوع �ل�صهيوين يف فل�صطني، 

و�لرتويج لنظ�م �ل�رشق �أو�صطية بدالً من �لوحدة �لعربية و�لتع�ون �لعربي �مل�صرتك. 

ومع �أن بع�ص �لدول �لعربية، ح�ولت ر�صمي�ً تطبيع عالق�ته� مع “�إ�رش�ئيل”، �إال �أن 

�لرف�ص �لعربي �ل�صعبي للتطبيع �أف�صل هذ� �ملخطط، ومل حتقق “�إ�رش�ئيل” م� ك�نت ت�صعى 

�إليه. وظهر ذلك بو�صوح خالل �نتف��صة �الأق�صى �لفل�صطينية و�ملوقف �ل�صعبي �لر�ف�ص 

�أ�ص��ص  على  �الأمريكية،  �ملنتج�ت  ومع  معه�  و�لتع�مل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لعالق�ت  تطبيع 

“�إ�رش�ئيل”. ومت تنفيذ حمالت  �إحدى و�ص�ئل �ملق�ومة �ل�صعبية �صّد  �أن �ملق�طعة ت�صكل 

كم�ص�ركة  و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �ملنتج�ت  ملق�طعة  �لعربية  �الأقط�ر  خمتلف  يف  و��صعة 

�صعبية يف دعم �النتف��صة �لفل�صطينية، وخلق ثق�فة �ملق�طعة يف �أو�ص�ط �جلم�هري �لعربية. 

وت�صكلت جل�ن �ملق�طعة يف �لدول �لعربية، لتحقيق �الأهد�ف �لت�لية:

 - �لعربي  �ل�رش�ع  يف  للفل�صطينيني  �لد�عمة  �لعربية  �ل�صعبية  �لق�عدة  تو�صيع   .1

يف  و�مل�ص�همة  �ملق�ومة  على  بقدرته  �لعربي  للمو�طن  �لثقة  و�إع�دة  �الإ�رش�ئيلي، 

�لن�ص�ل �صّد “�إ�رش�ئيل” وحلف�ئه�. 

2. �عتم�د خطط مق�طعة ت�صهل على �ملو�طن �لعربي معرفة �ملو�د �لتي عليه مق�طعته�، 

عن طريق ن�رش قو�ئم بكل تلك �ملنتج�ت، و�لدول �لتي عليه �أن يق�طع منتج�ته�.

�ملق�طعة  �النخر�ط يف حركة  �ملدين، وت�صجيعه� على  �ملجتمع  �الت�ص�ل مبنظم�ت   .3

.
24

وم�ص�همته� يف ن�رش ثق�فة �ملق�طعة

4. ت�ص�هم �ملق�طعة يف تف�قم �الأزمة �القت�ص�دية يف “�إ�رش�ئيل”، وجتعل كلفة �الحتالل 

لالأر��صي �لعربية مرتفعة. 
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5. تعري�ص �مل�ص�لح �القت�ص�دية �الأمريكية للخطر ب�صبب �ملوقف �الأمريكي �مل�ص�ند 

مو�قفه�  على  �ل�صديقة  �لدول  ومك�ف�أة  �لعربية.  لالأمة  و�ملع�دي  لـ“�إ�رش�ئيل” 

�ملوؤيدة للق�ص�ي� �لعربية، وت�صجيعه� على �ال�صتمر�ر يف تلك �ل�صي��صة. 

�ملنتج�ت،  تلك  ملق�طعة  عربي  جم�هريي  وعي  خلق  يف  �حلمالت  تلك  جنحت  وقد 

لـ“�إ�رش�ئيل”، و�ملم�ر�ص�ت �الإ�رش�ئيلية جت�ه  كرد فعل على �ل�صي��صة �الأمريكية �لد�عمة 

�أهمية  �للبن�ين، على  �هلل  �لع�م حلزب  �الأمني  �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل،  �لفل�صطينيني. و�أكد 

�ل�صعبي  �ملوؤمتر  �نعق�د  خالل  وق�ل  “�إ�رش�ئيل”.  مو�جهة  يف  �ملق�طعة  �صالح  ��صتعم�ل 

�لعربي للمق�طعة �لذي �نعقد يف دم�صق يف 2003/3/3: 

لقد ب�ت من �جللي �أن �أعد�ءن� �لذين ن�صتهدفهم ب�ملق�طعة هم �لوالي�ت �ملتحدة 

وك�نت  �ملج�ورة،  �لعربية  �لدول  بقية  وتهدد  �لعر�ق،  �حتلت  �لتي  �الأمريكية 

د�ئم�ً �لد�عم �لرئي�صي لعدون� �لت�ريخي �إ�رش�ئيل. �إنن� ال ندعو �إىل �لقتل و�إمن� �إىل 

�ملق�طعة، مق�طعة جميع �لب�ص�ئع �الأمريكية و�مل�ص�لح �الأمريكية دون ��صتثن�ء. 

�أنه من��رش لق�ص�ي�ن�،  ومن ينزعج من مق�طعتن� له وي�صعر ب�لغنب، فليثبت لن� 

 .
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وعنده� �صن�صتثنيه من �ملق�طعة

و��صنطن  يف  �لعربية  �الأمريكية  �لعالق�ت  حول  �لقومي  �ملجل�ص  �أ�صدره  تقرير  ويف 

ب�صبب  �الأمريكية  للب�ص�ئع  �ل�صعبية  �لعربية  �ملق�طعة  ب�ت�ص�ع  �عرتف   ،2002/11/30 يف 

�ملوقف �الأمريكي يف م�ص�ندة “�إ�رش�ئيل”. وق�ل �لتقرير �إنه ب�لرغم من �جلهود �لتي بذلته� 

�لوالي�ت �ملتحدة يف �لتقليل من �ص�أن �الآث�ر �لن�جمة عن �لدعوة �إىل مق�طعة �صعبية عربية 

ر�صمية للمنتج�ت �الأمريكية ت�ص�من�ً مع �النتف��صة �لفل�صطينية، �إال �أن �لدالئل ت�صري �إىل 

�أن �ملق�طعة له� ت�أثري كبري يف �الأو�ص�ط �لعربية. و�أكد �لدكتور جون ديوك �أنطوين، رئي�ص 

�ملجل�ص �لقومي و�أمني �رش جلنة �لتع�ون �ملوؤ�ص�صي بني �لوالي�ت �ملتحدة ودول جمل�ص 

�أن �ل�صي��صة �الأمريكية  �لتع�ون �خلليجي، بعد زي�رته للدول �لعربية خالل �النتف��صة، 

�لعرب.  �مل�صتهلكني  عيون  يف  �الأمريكية  �لب�ص�ئع  ل�صورة  يح�صل  �لذي  �ل�رشر  تغفل 

و�أملح �إىل �أن �لت�أثري �لن�جم عن مق�طعة �ملنتج�ت �الأمريكية، و�لذي الحظه من حم�دث�ته 

�لعربية،  �ملنطقة  يف  وموزعون  وك�الت  له�  �لتي  �الأمريكية  �ملوؤ�ص�ص�ت  عن  ممثلني  مع 

وجود خ�ص�ئر كبرية يف مبيع�ت تلك �ملوؤ�ص�ص�ت. فقد �نخف�صت �صل�صلة مط�عم �أمريكية 

�الأمريكية  �لب�ص�ئع  �أن مق�طعة  �أنطوين  �ل�صعبية. وبني  �ملق�طعة  40% منذ بد�ية  بن�صبة 

�لعرب  �ملو�طنني  حّث  �إىل  �لد�عية  �لعربية  �جلمعي�ت  �أطلقته�  �لتي  �لدعو�ت  �إىل  تعود 
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و�الأغذية  �لتجميل  و�أدو�ت  و�ملالب�ص  �ل�صي�ر�ت  من  �الأمريكية،  �ملنتج�ت  مق�طعة  على 

�ل�صي��صة  بني  �أنطوين  وربط  �لكهرب�ئية.  و�الأدو�ت  �حل��صوب  �أجهزة  �إىل  و�ملط�عم، 

وق�ل:  �الأمريكية،  للمنتج�ت  �ل�صعبية  و�ملق�طعة  �لفل�صطينية  �لق�صية  جت�ه  �الأمريكية 

�أن ي�صرتي �أي �صيء �أمريكي يف �لوقت �لذي ال تفعل فيه �لوالي�ت �ملتحدة  “كيف للمرء 
�صيئ�ً الإيق�ف �لظلم يف فل�صطني؟”. و�أ�ص�ر �إىل �ل�رشر �لذي حلق ب�لتع�ون �القت�ص�دي بني 

�لفر�ص لعقد م�ص�ريع جت�رية جديدة  �إن  �النتف��صة، وق�ل  �لعرب و“�إ�رش�ئيل” ب�صبب 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �لتج�رية  �ملك�تب  �إليه  تهدف  ك�نت  م�  وهو  و�الإ�رش�ئيليني،  �لعرب  بني 

بع�ص �لعو��صم �لعربية، قد توقفت الأجل غري م�صمى، م� ي�صكل ك�رثة جت�رية �صببته� 

.
�النتف��صة لـ“�إ�رش�ئيل”26

 Arab ويف ��صتطالع للر�أي �لع�م �لعربي �أجر�ه �أحد مو�قع ��صتطالع�ت �لر�أي �لعربية

Polls على �الإنرتنت، �أظهر 79.5% من �لذين �صملهم �ال�صتطالع وجوب مق�طعة جميع 

 PROPER. A.S.W دبليو  �إ�ص.  �إيه.  بروبر.  موؤ�ص�صة  وبينت  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�رشك�ت 

�الأمريكية �ملتخ�ص�صة يف ��صتطالع�ت �لر�أي �لع�م، �أن ع�رشة من �أهم �ل�رشك�ت �الأمريكية 

قن�ة  كوال،  كوك�  �مل�لية،  للخدم�ت  �ك�صب�ص  )�أمريك�ن  �لع�ملية  �الأ�صم�ء  ذ�ت  �لع�ملية 

دي�صكفري، مالهي ديزين، فورد لل�صي�ر�ت، لف�يز ملالب�ص �جلينز، مكدون�لد للوجب�ت 

�ل�رشيعة، م�يكرو�صوفت خلدم�ت �لكمبيوتر، وقن�ة �م. تي. �لتلفزيونية( ع�نت �نهي�ر�ً يف 

مبيع�ته� على م�صتوى �لع�مل �لعربي مبعدالت ترت�وح من 15% �إىل 30%. بينم� �رتفعت 

مبيع�ت �رشك�ت ع�ملية غري �أمريكية، مثل �رشك�ت هوند�، نوكي�، ب�ن��صونيك، �ص�م�صونغ، 

�صوين، تويوت�، وفولك�ص و�غن. و�أ�ص�ر �لتقرير �لذي �صمل 30 �ألف م�صتهلك، �إىل �أنه مل 

ي�صبق �أن بلغت درجة �لعد�وة للوالي�ت �ملتحدة م� و�صلته خالل �النتف��صة. و�أكد �لتقرير 

.
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�أن 56% من �مل�صتهلكني �لعرب قرر �الإقالع عن ��صتخد�م �مل�رك�ت و�ل�رشك�ت �الأجنبية

لنف�صه�  للدع�ية  �لعربية  �الأقط�ر  يف  و��صعة  بحمالت  �الأمريكية  �ل�رشك�ت  وق�مت 

بحملة  �الأمريكية  �ملط�عم  �أحد  ق�م  فقد  �أمريكية.  وال  وطنية  �رشك�ت  �أنه�  على  وركزت 

�إعالنية و��صعة يف �الأردن خالل �نتف��صة �الأق�صى �لفل�صطينية، بعد �أن �أن تكبد خ�ص�ئر 

�أجبه على  م�  �الأمريكية،  �لب�ص�ئع  ملق�طعة  �ل�صعبية  �نطالق �حلمالت  كبرية منذ  م�لية 

�إغالق بع�ص فروعه. و�بتكر وجبة عربية �دعى �أن جميع مكون�ته� من �إنت�ج حملي، و�أنه� 

ال حتمل �صوى �ال�صم �الأمريكي فقط، و�أنه يتم�صك ب�لرت�ث �الأردين وب�لع�د�ت و�لتق�ليد 

�لعربية، و�الإيح�ء ب�أنه مطعم وطني �أردين للت�أثري على �صلوك �مل�صتهلكني. 
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و�صخ�صي�ت  مهنية  ونق�ب�ت  �صي��صية  �أحز�ب  من  �لتطبيع  مق�ومة  جلنة  وت�صكلت 

ق�م  كم�  و�الأمريكية.  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلع  مق�ومة  �إىل  �الأردنيني  �ملو�طنني  دعت  وطنية، 

طالب بع�ص �جل�مع�ت �الأردنية بتوزيع قو�ئم حتوي �أ�صم�ء �رشك�ت �أمريكية و�إ�رش�ئيلية 

�ال�صتثم�ر�ت  حجم  �أن  وذكر  منه�.  بدالً  حملية  بد�ئل  وو�صع  مبق�طعته�،  تط�لب 

�الإ�رش�ئيلية �ملعلنة يف �الأردن تبلغ حو�يل 25 مليون دوالر موزعة على 28 �رشكة. وك�ن 

من نت�ئج �ملق�طعة �أن �أغلقت �رشكة كيت�ن �لع�ملة يف جم�ل �لغزل و�لن�صيج م�ص�نعه� يف 

�الأردن بعد �أن منيت بخ�ص�ئر ف�دحة. و�رشحت �رشكة �أخرى ل�صن�عة �ملالب�ص له� عالقة 

مع �رشك�ت �إ�رش�ئيلية �أكرث من 1،350 ع�مالً ب�صبب �خل�ص�ئر �لتي تكبدته� من �ملق�طعة. 

 .
28

كم� �أفل�صت �رشكة �أخرى بعد �أن �رشحت 850 ع�مالً من عم�له�

وللرد على �حلمالت �لوطنية للمق�طعة، �أ�صدرت �صل�صلة مط�عم �أمريكية بي�ن�ً بد�أ ب�آية 

قر�آنية تتحدث عن �رشورة �لت�أكد من �الأخب�ر �لتي ينقله� م� �أطلقت عليهم بـ “�ملغر�صني”، 

�الأردن. وك�نت  �الأمريكية يف  �ل�صعبية ملنتج�ته�، ت�رش ب�ال�صتثم�ر�ت  �ملق�طعة  و�أن تلك 

تلك �ملط�عم قد ذكرت �أن مبيع�ته� قد �نخف�صت بن�صبة 40% ب�صبب �ملق�طعة. 

�الإنرتنت،  على  �الأردنية  �ال�صتطالع  مر�كز  �أحد  �أجر�ه  ��صتطالع  نت�ئج  و�أظهرت 

حول مو��صيع تهم �ملو�طن �الأردين، �أن 77% من �الأردنيني يقومون مبق�طعة �لب�ص�ئع 

 %71 �أج�ب  5%. كم�  �ملق�طعني مل تتج�وز  �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية، يف حني ن�صبة غري 

 %13 بينم�  و“�إ�رش�ئيل”،  �الأردن  بني  �قت�ص�دية  عالق�ت  �إق�مة  يف  يرغبون  ال  ب�أنهم 

.
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يو�فقون على ذلك

�لب�ص�ئع  ملق�طعة  �ل�صعبية  �مل�رشية  �حلمالت  �أثمرت  فقد  م�رش،  يف  �الأمر  وكذلك 

�الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية عن نت�ئج كبرية لدى �ملو�طن �مل�رشي، م� جعل بع�ص �ملوؤ�ص�ص�ت 

�الأمريكية  �ملنتج�ت  مبيع�ت  و�نخف�صت  �ل�صعبية.  للمق�طعة  نتيجة  �أعم�له�  توقف 

و�الإ�رش�ئيلية يف بع�ص �حل�الت �إىل 80%، و�أغلقت بع�ص �ملحالت فروعه� �إىل حني �نته�ء 

�الأزمة. وخ�رشت �إحدى �رشك�ت �ملي�ه �لغ�زية �الأمريكية 51% من مبيع�ته�، و�نخف�صت 

�الأمريكية  �ملط�عم  من  �لعديد  فروع  و�أغلقت   .%75 بن�صبة  �الأمريكية  �ل�صج�ئر  مبيع�ت 

بعد �أن �نخف�صت مبيع�ته� بن�صبة 80%. وق�م بع�ص �ل�صب�ب �مل�رشي �ملتطوعني، ب�إعد�د 

قو�ئم ب�أ�صم�ء �ل�صلع �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية �لتي جتب مق�طعته� وتوزيعه� على طالب 

�جل�مع�ت و�ملد�ر�ص. ويف ��صتطالع للر�أي �لع�م �مل�رشي، �أعلن 75% من �مل�رشيني عدم 

.
رغبتهم يف �إق�مة عالق�ت �قت�ص�دية مع “�إ�رش�ئيل”30
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�أكد رئي�ص  �إذ  �أدنى م�صتوي�ته،  �إىل  �لتج�ري بني م�رش و“�إ�رش�ئيل”  �لتب�دل  وو�صل 

�إىل  و�صل  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لتج�ري  �لتب�دل  حجم  �أن  �مل�رشية،  �لتج�رية  �لغرف  �حت�د 

�لقومية  �للجنة  من�صق  فرج�ين  ن�در  د.  وك�صف   .2004 �صنة  م�رشي  جنيه  مليون   50

للمق�طعة �أن عدد رو�د مط�عم �مل�أكوالت �الأمرييكية يف �لق�هرة قد تقل�ص بن�صبة %50.

�أجب  �ل�صعبية �مل�رشية، مم�  وت�أثرت كذلك بع�ص �ل�رشك�ت �لبيط�نية من �ملق�طعة 

�رشكة )�صين�صبي( �لبيط�نية على �إغالق فرعه� يف م�رش بعد �خل�ص�ئر �لتي تعر�صت 

جمل�ص  رئي�ص  ديفي�ص  بيرت  و�عرتف  ��صرتليني.  جنيه  مليون   120 جت�وزت  و�لتي  له� 

�إد�رة �ل�رشكة بعزوف �ل�صعب �مل�رشي عن �رش�ء منتج�ته�. 

ويف �ل�صعودية، حققت �ملق�طعة خ�ص�ئر كبرية، وخ��صة للمط�عم �الأمريكية �لتي تقدم 

�لوجب�ت �ل�رشيعة، �إذ تقدر تلك �خل�ص�ئر بنحو 60%. وك�نت حملة �ملق�طعة قد �نت�رشت 

يف �ل�صعودية بعدة طرق حيث ك�نت �لن�رش�ت �لتي تدعو للمق�طعة توزع يف �مل�ص�جد وعب 

�الإنرتنت. وت�صمنت هذه �لدعو�ت �أ�صم�ء حو�يل 30 �رشكة �أمريكية منه� �مل�رشوب�ت �لغ�زية 

�قت�ص�ديون  و�أكد  �لكومبيوتر.  و�أجهزة  �ل�صي�ر�ت  غي�ر  وقطع  و�ل�صج�ئر  و�مللبو�ص�ت 

�صعوديون �أن �ملبيع�ت �الأمريكية تر�جعت بن�صبة ترت�وح بني 30%-60% ب�صبب �ملق�طعة. 

وك�ن رج�ل �لدين يف �ل�صعودية و�أئمة �مل�ص�جد قد �أ�صدرو� فت�وى بتحرمي �رش�ء �ملنتج�ت 

�الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية، وو�صفو� �رش�ء تلك �ل�صلع ب�أنه �إع�نة للعدو. وح�ولت بع�ص �ملط�عم 

و�ل�رشك�ت يف �ل�صعودية ك�رش ح�جز �ملق�طعة ب�لتبع للفل�صطينيني. و�أم�م فرحة كبرية 

للمو�طنني �ل�صعوديني يف �لدم�م، �أغلقت مط�عم مكدون�لدز �الأمريكية �أبو�به�، بعد مق�طعة 

�الأه�يل للمطعم، وكذلك �الأمر يف مدينة مكة �ملكرمة و�ملدن �ل�صعودية �الأخرى و�نخف�صت 

قيمة �ملبيع�ت بدرجة كبرية، م� ��صطر تلك �ملط�عم �إىل �ال�صتغن�ء عن بع�ص �لعم�ل �لذين 

يعملون لديه�. وتر�جعت �لو�رد�ت من �ل�صلع و�لب�ص�ئع �الأمريكية يف �ل�صعودية، بن�صبة 

23%، وو�صلت �إىل 4.3 ملي�ر دوالر يف �صنة 2003، بعد �أن ك�نت �صتة ملي�ر�ت دوالر قبل 

.
31

�النتف��صة

�لربع  �نخف�صت يف  لل�صعودية  �الأمريكية  �ل�ص�در�ت  �أن  �إىل  بي�ن�ت ر�صمية  و�أ�ص�رت 

�الأول من �صنة 2004 بن�صبة 33% �أي م� يع�دل 2.8 ملي�ر دوالر، و�أن �مل�صتهلك �ل�صعودي 

حتول �إىل �ملنتج�ت �الأوروبية و�لي�ب�نية بدالً من �الأمريكية. 
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لبن�ن،  �لتطبيع يف  �لوطنية ملق�ومة  �لهيئة  ي��صني �صويد، رئي�ص  �للو�ء  لبن�ن دع�  ويف 

“�إ�رش�ئيل”، وحتديد�ً �ل�رشك�ت �الأمريكية، ب�صبب �نحي�ز  �إىل مق�طعة كل �قت�ص�د يدعم 

�ملق�طعة  �الأمريكية من  �لب�ص�ئع  �إن حجم خ�ص�ئر  لـ“�إ�رش�ئيل”. وق�ل  �ملتحدة  �لوالي�ت 

�ل�صعبية �للبن�نية حو�يل 200 مليون دوالر. و�أكد �أن �ملق�طعة �ل�صعبية �لعربية من �ملحيط 

�إىل �خلليج بد�أت تكب وتتع�ظم. 

ويف �ل�صود�ن، تر�جع حجم �ملبيع�ت يف �رشكة �لبيب�صي كوال �الأمريكية خالل �صنو�ت 

54 مليون  �ألف زج�جة( بقيمة  )مليون وثم�نني  �ألف �صندوق يومي�ً   45 �النتف��صة من 

دين�ر �صود�ين )19ملي�ر�ً و440 مليون�ً �صنوي�ً(، �إىل ت�صعة �آالف �صندوق يومي�ً )270 �ألف 

زج�جة يومي�ً( بقيمة 10 ماليني وثم�منئة �ألف دين�ر يومي�ً )ثالثة ملي�ر�ت و888 مليون 

دين�ر �صنوي�ً(. وترك 16 مندوب�ً للمبيع�ت �لعمل يف �ل�رشكة. 

�إطالقه� حلملة  �لرغم من  �الأمريكية، على  نف�صه مع �رشكة كوك� كوال  �الأمر  وحدث 

ك�نت  فقد  ملنتوج�ته�.  �ل�صعبية  �ملق�طعة  ح�جز  الخرت�ق  �ل�صود�ن  يف  و��صعة  �إعالمية 

 13 بقيمة  يومي�ً(،  زج�جة  �ألف   264( يومي�ً  �صندوق  �ألف   11 �النتف��صة  قبل  مبيع�ته� 

�صنوي�ً(.  دين�ر  مليون  و772.5  ملي�ر�ت  )�أربعة  �صود�ين  دين�ر  �ألف  و200  مليون�ً 

و�نخف�صت �ملبيع�ت �إىل �أربعة �آالف �صندوق يومي�ً )96 �ألف زج�جة يومي�ً( بقيمة �أربعة 

ماليني و800 �ألف دين�ر يومي�ً )ملي�ر و782 مليون دين�ر �صنوي�ً(. و�أع�د جت�ر �صود�نيون 

�أطلقته جلنة  �لذي  �ملق�طعة  ب�لتوظيف بعد ند�ء  130 ثالجة لل�رشكة، و�صحب مئة طلب 
مق�طعة �لب�ص�ئع �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية. و��صتق�ل ثالثون مندوب�ً للمبيع�ت فور بد�ية 

.
32

�ملق�طعة

ويف �ليمن، حققت �لدعو�ت ملق�طعة �ل�رشك�ت �الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية جن�ح�ً كبري�ً، 

�ملق�طعة.  قبل  م�  �ملبيع�ت  مع  مق�رنة   %45 بنحو  �ل�رشك�ت  تلك  مبيع�ت  وتر�جعت 

وت�صكلت �للجنة �ل�صعبية �ليمنية �لعلي� ملق�طعة �ملنتج�ت �الأمريكية و�ل�صهيوينة، خللق 

وعي �صعبي ملق�طعة تلك �ل�صلع، م� �أجب بع�ص �ل�رشك�ت �لتي متت مق�طعته� على ن�رش 

�لبخيتي  �إعالن�ت تروج جلو�ئز رحالت الأد�ء �حلج ملن ي�صرتي منتج�ته�. و�أكد حمود 

وق�ل:  �ليمن،  يف  �ملق�طعة  جن�ح  على  �مل�صتهلك،  حلم�ية  �ليمنية  �جلمعية  رئي�ص  ن�ئب 

ويخ�فون  �أعم�ل  رج�ل  الأنهم  ك�ذب،  فهو  �ملق�طعة  من  تخ�ف  ال  �أمريك�  �إن  يقول  “من 
على م�ص�حلهم �القت�ص�دية، ولوال ذلك مل� ز�رتن� �مللحقة �القت�ص�دية �الأمريكية مرتني 

.
متت�ليتني”33
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فقط،  و�الأمريكية  �الإ�رش�ئيلية  �ملنتج�ت  مق�طعة  �إىل  تدُع  مل  �ملق�طعة  ف�إن  �لو�قع  ويف 

مدير  عب  فقد  ولهذ�  “�إ�رش�ئيل”.  مع  تتع�مل  �لتي  �لعربية  �ل�رشك�ت  ملق�طعة  دعت  بل 

�ملن�طق  �تف�قية  توؤدي  �أن  من  خم�وفه  عن   ،2005/1/4 بت�ريخ  �ل�صعودي  �جلم�رك 

�ل�صن�عية �ملوؤهلة )�لكويز QIZ( �لتي وقعته� م�رش و�الأردن مع “�إ�رش�ئيل”، �إىل تهريب 

�صلع �إ�رش�ئيلية �إىل �الأ�صو�ق �ل�صعودية و�لعربية. كم� وجه رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي ملركز 

تنمية �ل�ص�در�ت �ل�صعودية دعوة لرج�ل �الأعم�ل �ل�صعوديني تدعوهم �إىل عدم �لتع�مل 

.
34

مع �أي �رشكة م�رشية �أو �أردنية له� عالقة مع �ل�رشك�ت �الإ�رش�ئيلية

�جلزيرة  قن�ة  يف  �ملع�ك�ص  �الجت�ه  برن�مج  مل�ص�هدي  �لع�م  للر�أي  ��صتطالع  ويف 

�الأمريكية  للمنتج�ت  �ل�صعبية  �لعربية  �ملق�طعة  عن   ،2005/4/5 بت�ريخ  �لتلفزيونية 

 .
و�الإ�رش�ئيلية، �أعلن 85% من �مل�ص�هدين رف�صهم �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”35

ب�أن  “�إ�رش�ئيل”(  �أن�ص�ر  من  يهودي  �أمريكي  )موؤرخ  لوي�ص  برن�رد  ويعرتف 

�الأرجح كذلك ملدة  �لعرب مع�دون و�صيبقون على  �ملهن  �الأك�ديية و�أ�صح�ب  “�لدو�ئر 
طويلة، وينطبق ذلك على و�ص�ئل �الإعالم”. ويرى �أن �لدول �لعربية �لتي �أق�مت عالق�ت 

ومع�هد�ت مع “�إ�رش�ئيل”، ت�صهد هي �أي�ص�ً مو�قف مت�صلبة يف �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل”. 

�الأكرث  مو�طنيهم  قبل  من  لل�صجب  يتعر�صون  �لدول،  هذه  يف  �لر�أي  يخ�لفون  “ف�لذين 
.

 36
عن�د�ً” 

�لعربي  �لوطن  تفتيت  يف  “�إ�رش�ئيل”  بدور  �لعربي  �الإي�ن  مدى  وملعرفة 

�لعرب  �لطلبة  تعلق  ��صتطالع  �أظهر  �لعربي،  �ملوقف  وحدة  �أم�م  �لعر�قيل  وو�صعه� 

عينة  �ال�صتطالع  و�صمل  لتحقيقه�.  �ملع�دي  “�إ�رش�ئيل”  ودور  �لعربية،  ب�لوحدة 

و�ليمن  )فل�صطني  و�لعرب  �الأردنيني  من  �لريموك  ج�معة  طلبة  من  ط�لب�ً   550 من 

�لعربي  �ل�صب�ب  �أن  تبني  وقد  وُعم�ن(.  و�لبحرين  �لعربية  و�الإم�ر�ت  و�ل�صعودية 

�لتطبيع  ويرف�صون  �لعربية،  ب�لوحدة  موؤمنني  ز�لو�  م�  �لبع�ص-  يعتقده  م�  -بعك�ص 

مع “�إ�رش�ئيل” �لتي يرون �أنه� �لعدو �لذي يقف ور�ء م� تتعر�ص له �الأمة �لعربية من 

�عتب�ر  �الأول،  �ل�صوؤ�ل  على  �مل�صتطلعني، رد�ً  �لطلبة  �أغلبية  و�أيدت  م�ص�كل وحتدي�ت. 

“�إ�رش�ئيل” هي �ل�صبب �لرئي�صي لعدم قي�م وحدة عربية. وبلغ عدد �لذين و�فقو�  �أن 

موزعني   ،%79.5 ون�صبتهم  �صخ�ص�ً،   550 �أ�صل  من   437 �لعينة  �أفر�د  من  ذلك  على 
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220 )40%( من �لعينة مو�فقني، و217 )39.5%( مو�فقني ب�صدة. بينم� ع�ر�ص  على 

113 �صخ�ص�ً ون�صبتهم  “�إ�رش�ئيل” �صبب�ً رئي�صي�ً يف عدم قي�م �لوحدة �لعربية  �عتب�ر 

65 )11.8%( مع�ر�ص�ً، و48 )8.7%( مع�ر�ص�ً ب�صدة.  20.5%، موزعني على  ك�نت 

�لث�ين،  �ل�صوؤ�ل  �لدر��صة م� ج�ء يف  �لتي �صملته�  �لعينة  �لغ�لبية �لعظمى من  �أيدت  كم� 

وقد  �لعربي،  �لوطن  جتزئة  يف  �أ�ص��صي�ً  دور�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”  �أن  يو�فقون  ك�نو�  �إذ�  عم� 

217 )39.5%( من �لعينة  83.3%، موزعني على  458 �صخ�ص�ً ون�صبتهم  بلغ عددهم 

من  ع�ر�صو�  �لذين  عدد  بلغ  بينم�  ب�صدة.  مو�فق  �لعينة  من   )%43.8( و241  مو�فق 

 )%11.6(  64 على  موزعني   ،%16.7 تتج�وز  ال  ون�صبتهم  �صخ�ص�ً   92 �لعينة  �أفر�د 

عن  �الإج�بة  يف  �لطلبة  غ�لبية  وو�فقت  ب�صدة.  مع�ر�ص�ً   )%5.1( و28  مع�ر�ص�ً، 

�لوطن  يف  لالأقلي�ت  �الأ�ص��صي  �ملحرك  هي  “�إ�رش�ئيل”  �أن  على  �لث�لث،  �ل�صوؤ�ل 

 135 على  موزعني   ،%70 ون�صبتهم   385 �ملوؤيدة  �لعينة  �أفر�د  عدد  وبلغ  �لعربي، 

165 )30%( من �أفر�د  250 )45.5%( مو�فق�ً ب�صدة. بينم� �عتب  )24.5%( مو�فق�ً و 

�لعربي. وتوزعت  �لوطن  �الأقلي�ت يف  �أي دور يف دعم  “�إ�رش�ئيل” ال تلعب  �أن  �لعينة، 

و30  �الأقلي�ت،  دعم  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  دور  وجود  يع�ر�ص   )%24.5(  135 على  �لعينة 

 .
37

ب�صدة يع�ر�ص   )%5.5(

مع  �ل�رش�ع  �أن  على  �لر�بع،  �ل�صوؤ�ل  عن  �ملجيبة  �لعينة  غ�لبية  وو�فقت 

يف  �لك�ملة  �لعربية  �حلقوق  بعودة  �إال  يتوقف  لن  ح�ص�ري  �رش�ع  “�إ�رش�ئيل” 
ون�صبتهم   478 �ل�صوؤ�ل  هذ�  على  و�فقت  �لتي  �لعينة  �أفر�د  عدد  بلغ  وقد  فل�صطني. 

مو�فق�ً   )%29.1( و160  مو�فق�ً،  �لعينة  من   )%57.8(  318 على  موزعني   ،%86.9

“�إ�رش�ئيل” هو �رش�ع ح�ص�ري  �أم� ب�لن�صبة للذين ع�ر�صو� �أن �ل�رش�ع مع  ب�صدة. 

 72 عددهم  بلغ  فقد  فل�صطني،  يف  �لك�ملة  �لعربية  �حلقوق  بعودة  �إال  يتوقف  لن 

وع�ر�ص   ،)%6.7(  37 عددهم  وك�ن  ع�ر�ص  من  على  توزعو�   ،%13.1 ون�صبتهم 

.)%6.4(  35 عددهم  وك�ن  ب�صدة 
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“�إ�رس�ئيل” من �لوحدة �لعربية  جدول رقم )8(: ر�أي �لطلبة من موقف 

38
�ملئوية بالن�سبة 

�ل�سوؤ�ل
�أو�فق

)%(

�أو�فق ب�سدة

)%(

�أعار�س

)%(

�أعار�س ب�سدة

)%(

�ملجموع

)%(

تعترب “�إ�رس�ئيل” �ل�سبب 

�لرئي�سي لعدم قيام �لوحدة 

�لعربية

4039.511.88.7100

تلعب “�إ�رس�ئيل” دور�ً �أ�سا�سياً 

يف جتزئة �لوطن �لعربي
39.543.811.65.1100

“�إ�رس�ئيل” هي �ملحرك 
�الأ�سا�سي لالأقليات يف �لوطن 

�لعربي

24.545.524.55.5100

�ل�رس�ع مع “�إ�رس�ئيل” �رس�ع 

وجود لن يتوقف �إال بعد زو�لها
57.829.16.7 6.4100

�لتجزئة وعدم �لوحدة �لعربية 

�أ�سهما يف �إ�سعاف �ملو�جهة مع 

“�إ�رس�ئيل”
67.8244.7298.5

)8 أوراق الغية(

و�أج�بت �الأغلبية �لعظمى من �لطلبة عن �ل�صوؤ�ل �خل�م�ص �ملتعلق ب�أن �لتجزئة وعدم 

�لوحدة قد �أ�صهم� يف �إ�صع�ف �ملو�جهة مع “�إ�رش�ئيل”، وبلغ عددهم من �أفر�د �لعينة 505 

ون�صبتهم 91.8%. موزعني على 373 )67.8%( �صخ�ص�ً مو�فق�ً، و132 )24%( مو�فق�ً 

ب�صدة. �أم� ب�لن�صبة للذين ع�ر�صو� �عتب�ر �لتجزئة وعدم �لوحدة ب�أنهم� �أ�صهم� يف �إ�صع�ف 

�ملو�جهة مع “�إ�رش�ئيل”، فقد بلغ عددهم 37 ون�صبتهم 6.7%، موزعني على مع�ر�ص 26 

 .
39

)4.7%( ومع�ر�ص ب�صدة 11 )2%(، وك�نت 8 �أور�ق الغية )1.5 %(

حم�ية  �مل�ص�ريع  تريد من هذه  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لوالي�ت  �أن  �ملوؤكد  وب�ت يف حكم 

�لعربي،  �لوطن  �لعمل على جتزئة  “�إ�رش�ئيل”، من خالل  م�ص�حله� وم�ص�لح حليفته� 

وهو �لدور نف�صه �لذي لعبته من قبل فرن�ص� وبريط�ني�. ولهذ� فقد و�فقت غ�لبية �لطلبة 

وموقف  �لعربية  �لوحدة  حول  �لريموك  ج�معة  يف  �لر�أي  ��صتطالع  يف  �ص�ركو�  �لذين 

“�إ�رش�ئيل” منه�، على �أن من �أ�صب�ب عرقلة �لوحدة �لعربية، �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية. 
وبلغ عدد �أفر�د �لعينة �لذين و�فقو� على ذلك 454 �صخ�ص�ً ون�صبتهم 82.5%، من �أ�صل 
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ب�صدة  مو�فق�ً  و281   )%31.5( مو�فق�ً   173 بني  م�  على  توزعو�  �لعينة،  �صملتهم   550

)51.1%(. بينم� ع�ر�ص ذلك، 94 �صخ�ص�ً ون�صبتهم 17.1%. وتوزعو� على م� بني 66 

مع�ر�ص�ً )12%( و28 مع�ر�ص�ً ب�صدة )%5.1(.

يف  مهم�ً  دور�ً  توؤدي  �ملتحدة  �لوالي�ت  ب�أن  �لعينة،  من  �لعظمى  �لغ�لبية  و�أج�بت 

 .%92.2 507 طالب ون�صبتهم  ��صتمر�ر �لتجزئة يف �لوطن �لعربي، وبلغ عدد �ملوؤيدين 

181 مو�فق�ً )32.9%( و326 مو�فق�ً ب�صدة )59.3%(. بينم� مل  وتوزعت �الأ�صو�ت بني 

34 مع�ر�ص�ً )%6.2(  7.3%، وتوزعو� على  40 �صخ�ص�ً ون�صبتهم  يع�ر�ص ذلك �صوى 

بديالً  �أو�صطي  �ل�رشق  �مل�رشوع  ب�عتب�ر  يتعلق  م�  ويف   .)%1.1( ب�صدة  مع�ر�صني  و6 

للوحدة �لعربية، فقد و�فق على ذلك 142 فقط من �لعينة ون�صبتهم 25.8%، توزعو� على 

86 مو�فق�ً )15.6%( و56 مو�فق�ً ب�صدة )10.2%(، بينم� ع�ر�ص �عتب�ر �مل�رشوع �ل�رشق 

 223 على  وتوزعو�   ،%72 ون�صبتهم  �لعينة  من   396 �لعربية،  للوحدة  بديالً  �أو�صطي 

مع�ر�ص�ً )40.5%(، و173 مع�ر�ص�ً ب�صدة )31.5%(، مع وجود 12 ورقة الغية. وهذه 

�لنتيجة تثبت خط�أ فكرة �أنه �إذ� مل تتحقق �لوحدة �لعربية، ف�إن �مل�رشوع �ل�رشق �أو�صطي 

�صيكون �لبديل عن �لوحدة �لعربية.

جدول رقم )9(: ر�أي �لطلبة من موقف �لواليات �ملتحدة من �لوحدة �لعربية 

40
وم�رسوع �ل�رسق �أو�سطي بالن�سبة �ملئوية

�أو�فق

)%(

�أو�فق ب�سدة

)%(

�أعار�س

)%(

�أعار�س ب�سدة

)%(

�ملجموع

)%(

من �أ�سباب عرقلة �لوحدة 

�لعربية �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية

31.551.1125.199.6

تلعب �لواليات �ملتحدة دور�ً 

هاماً يف ��ستمر�ر �لتجزئة يف 

�لوطن �لعربي

32.959.36.21.199.5

يعترب �مل�رسوع �ل�رسق �أو�سطي 

�لبديل من �لوحدة �لعربية
15.610.240.531.597.8
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�أم� ب�لن�صبة �إىل ر�أي من �صملهم �ال�صتطالع حول �لتطبيع �لعربي مع “�إ�رش�ئيل”، 

�أن  �لُعظمى  �لغ�لبية  ر�أت  �إذ  ع�م،  ب�صكل  للتطبيع  ر�ف�صة  �لطلبة  مو�قف  ك�نت  فقد 

لل�رش�ع  �لقومي  �ملفهوم  تغيري  هو  �لثق�يف  �لتطبيع  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  هدف 

�أ�صخ��ص   507 �لتطبيع  ترف�ص  �لتي  �لعينة  �أفر�د  عدد  وبلغ  �الإ�رش�ئيلي.  �لعربي 

ومن   ،)%40.5( ط�لب�ً   223 �لتطبيع  يرف�ص  من  على  وتوزعو�   ،%92.2 ون�صبتهم 

يرف�ص �لتطبيع ب�صدة 284 )51.6%(. �أم� �لذين ع�ر�صو� �لقول �إن هدف “�إ�رش�ئيل” 

فلم  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  لل�رش�ع  �لقومي  �ملفهوم  �لثق�يف هو تغيري  �لتطبيع  من خالل 

33 )6%(، ومن يع�ر�ص  42 �صخ�ص�ً )7.6%(، توزعو� على من يع�ر�ص  يبلغ �صوى 

.)%1.6( 9 ب�صدة 

على  ق�درة  للتطبيع  �لعربية  �ملع�ر�صة  �أن  على  �لعينة،  �أفر�د  من  �الأغلبية  وو�فقت 

 ،)%74.4(  409 �ملو�فقني  عدد  وبلغ  �لعربية،  �جلم�هري  لدى  �لقومية  �لروح  ��صتنه��ص 

توزعت �أ�صو�تهم على من و�فق 145 )26.4%( و�لذين و�فقو� ب�صدة 264 )48%(. �أم� 

�لذين ع�ر�صو� �عتب�ر مع�ر�صة �لتطبيع ق�درة على ��صتنه��ص �لروح �لقومية �لعربية، 

)18.9%( ومن ع�ر�ص   104 )24.5%( ط�لب�ً، توزعو� على من ع�ر�ص   135 ك�نو�  فقد 

ب�صدة 31 )%5.6(.

�ملع�دية  �لعربية  �حلرك�ت  �أن  �جل�معة،  طلبة  من  �لعينة  �أفر�د  ن�صف  من  �أكرث  و�أيد 

�ل�صي��ص�ت  لوقف  �لعربية  �الأنظمة  على  �لت�أثري  على  ق�درة  “�إ�رش�ئيل”  مع  للتطبيع 

و�الأن�صطة �ملتعلقة ب�لتطبيع، وبلغ عددهم 312 )56.7%(، ك�ن 202 قد و�فق )%36.7(، 

و110 قد و�فق ب�صدة )20%(. ويف �ملق�بل ك�ن جمموع من ع�ر�ص ذلك 225 )%40.9(، 

منهم 190 ع�ر�ص )34.5%(، و35 ع�ر�ص ب�صدة )%6.4(.
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41
جدول رقم )10(: �ملوقف من �لتطبيع مع “�إ�رس�ئيل” بالن�سبة �ملئوية

�ل�سوؤ�ل
�أو�فق

)%(

�أو�فق ب�سدة

)%(

�أعار�س

)%(

�أعار�س ب�سدة

)%(

�ملجموع

)%(

تهدف “�إ�رس�ئيل” من خالل 

�لتطبيع �لثقايف �إىل تغيري 

�ملفهوم �لقومي لل�رس�ع �لعربي 

�الإ�رس�ئيلي

40.551.661.699.8
)ورقة الغية(

�ملعار�سة �لعربية للتطبيع 

قادرة على ��ستنها�س 

�لروح �لقومية لدى 

�جلماهري �لعربية

26.44818.95.698.9
)6 أوراق الغية(

�حلركات �لعربية �ملعادية 

للتطبيع قادرة على �لتاأثري 

على �الأنظمة �لعربية لوقف 

�سيا�ساتها �ملتعلقة بالتطبيع

36.72034.56.497.6
)13 ورقة الغية(

تدل نت�ئج �ال�صتطالع، على �أن �ل�صعوب �لعربية م� ز�لت تعّد “�إ�رش�ئيل” �لعدو �الأول 

معه�.  �لتطبيع  ترف�ص  فهي  ولهذ�  �لعربية،  �لوحدة  حتقيق  �أم�م  ع�ئق�ً  تقف  و�أنه�  له�، 

ويثبت ��صتمر�ر �إي�ن �لعرب -خ��صة �ل�صب�ب منهم- ب�لوحدة �لعربية طريق�ً لتحقيق 

�الأهد�ف �لعربية �لتي حت�ول “�إ�رش�ئيل” �أن متنع قي�مه� وت�صع �لعر�قيل �أم�مه�. 

ون�رشه  �لعربية،  ب�لوحدة  ر�أيه  حول  �لعربي  �لع�م  للر�أي  �ص�بق  ��صتطالع  ويف 

يف  �إليه�  تو�صلن�  �لتي  �لنت�ئج  من  قريبة  �لنت�ئج  ج�ءت  �لعربية،  �لوحدة  در��ص�ت  مركز 

�ال�صتطالع �ل�ص�بق. �إذ تبني �أن �أغلبية �لذين �صملهم �ال�صتطالع يرون �أن �لوحدة �لعربية 

�لعربية،  �أقط�رهم و�الأمة  تو�جه  �لتي  �لتحدي�ت و�مل�صكالت  �لطرق ملو�جهة  �أف�صل  هي 

وذكر 77% من �مل�ص�ركني �أن �أقط�رهم ال ت�صتطيع مو�جهة �أو حل �مل�صكالت مبفرده�. 

 .
42

وذكر 83% منهم �أن لدولهم م�صلحة يف �لتع�ون �الأوثق مع بع�ص �الأقط�ر �لعربية

من كل ذلك نرى �أن �الإي�ن �لعربي ب�لوحدة �لعربية وحم�ربة تفتيت �لوطن �لعربي 

�لعربية -�مل�صتفيدة من ح�لة  �الأنظمة  �لرغم من حم�والت بع�ص  م� ز�ل موجود�ً، على 

�لتجزئة �لتي تعي�ص فيه�- مه�جمة �لوحدة �لعربية، بل وحتى �لتع�ون �لعربي �مل�صرتك. 

�الأمن  م�ص�كل  حّل  يف  �أ�صهمت  قد  �لعربي،  �لوطن  يعي�صه�  �لتي  �لتجزئة  ح�لة  وك�أن 

و�ال�صتقر�ر و�لتنمية �ل�ص�ملة يف �الأقط�ر �لعربية. 
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متة خلا ا

اخلامتة

�لوطن  تفتيت  يف  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صهيونية  �حلركة  لدور  �ل�ص�بق  �لتن�ول  خالل  من 

�ال�صرت�تيجية  �أن  يالحظ   ، وخالله�  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �لت�صوية  عملية  قبل  �لعربي، 

الإ�صع�فه�،  �لعربية  �الأمة  على  تت�آمر  ز�لت  م�  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  تتغري،  مل  �الإ�رش�ئيلية 

لكي تبقى �لدولة �لقوية و�ملهيمنة �لوحيدة يف �ملنطقة. فال “�إ�رش�ئيل” غريت موقفه� من 

�لعرب، بعد م�صرية �لت�صوية مع بع�ص �لدول �لعربية، منذ �لتوقيع على �تف�قي�ت ك�مب 

ديفيد مع م�رش، و�أو�صلو مع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وو�دي عربة مع �الأردن، وال 

�لعرب  �إ�صع�ف  �أجل  من  و��صتغاللهم  �لعربي  �لوطن  يف  �الأقلي�ت  دعم  عن  توقفت  هي 

�لوطن  تفتيت  �إىل  �له�دفة  �ملخطط�ت  و�صع  عن  تتوقف  مل  وكذلك  معه�.  �رش�عهم  يف 

�لوطن  قلب  يف  �لوجود  يف  �ل�رشعية  لنف�صه�  تعطي  لكي  �صعيفة،  دويالت  �إىل  �لعربي 

�ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل” من جهة و�الأمة  �أن �ل�رش�ع بني �حلركة  �لعربي، م� يدل على 

�أو  ت�صوية  �تف�قي�ت  على  ب�لتوقيع  ينتهي  لن  طويل  �رش�ع  هو  ث�نية،  جهة  من  �لعربية 

�مل�رشوعني:  بني  �رش�ع  فهو  �لعربية،  �لدول  وبع�ص  “�إ�رش�ئيل”  بني  عالق�ت  �إق�مة 

“�إ�رش�ئيل”  حم�والت  من  �لرغم  وعلى  �ال�صتعم�ري.  و�ل�صهيوين  �لعربي  �لنه�صوي 

بتح�لف�ته� �لدولية، حتقيق �ملك��صب عن طريق �حلروب، و�تف�قي�ت �لت�صوية مع �لدول 

�لعربية، �إال �أن �مل�رشوع �ل�صهيوين عجز بعد �أكرث من مئة ع�م من وجوده، عن هزية 

�الأمة �لعربية، على �لرغم من �لدعم �لذي ح�صل عليه من �لدول �ال�صتعم�رية �الإمبي�لية 

�لعربي - �الإ�صالمي، مل  �لنه�صوي  �ملق�بل، ف�إن �مل�رشوع  �مل��صية. ويف  �ل�صنو�ت  طو�ل 

يتوقف عن مق�ومة �مل�رشوع �ل�صهيوين، على �لرغم من حم�والت فر�ص ثق�فة �ل�صالم 

�أقرب ملع�هد�ت ت�صوية موؤقتة منه� �إىل مع�هد�ت  على �ل�صعوب �لعربية، ومع�هد�ت هي 

�صالم. و�إذ� ك�نت بع�ص �الأ�صو�ت قد �رتفعت يف �ل�صنو�ت �الأخرية تط�لب ب�إنه�ء �ل�رش�ع 

�لعربي - �الإ�رش�ئيلي، من دون �لنظر �إىل خطورة ذلك على �الأمتني �لعربية و�الإ�صالمية 

يف  يكون  لن  و�لدولية  �لعربية  �حل�لية  �لظروف  يف  �ل�رش�ع  توقف  الأن  ووجودهم�، 

م�صلحة �لعرب، ف�إن “�إ�رش�ئيل” تعرتف هي �الأخرى ب�أن �لتوقيع على �تف�قي�ت ت�صوية 

مع �لدول �لعربية ال يعني �نته�ء �ل�رش�ع مع �لعرب، بل �إن �ل�رش�ع �صي�صتمر بو�ص�ئل 

�أخرى. ويوؤكد يف هذ� �ملج�ل، �أيهود ب�ر�ك رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ل�ص�بق، يف مق�بلة له 

مع جريدة ه�آرت�ص �لعبية، على �أن �ل�رش�ع مع �لعرب هو �رش�ع وجود: 
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يخرتق  �رش�ع  �ملعي�ص،  �لو�قع  جو�نب  مبختلف  جد�ً  معقد  �رش�ع  هذ� 

و�حل�ص�رية،  و�جلغر�فية  �ل�صي��صية  �الأبع�د  وهويتهم،  هويتن�  �أبع�د  جميع 

و�أي�ص�ً �لبعد �لديني، وفيه �صيء من �ل�صد�م �جل�ري بني �لع�مل �الأول و�لع�مل 

�لث�لث. و�أعتقد �أن نقطة �النطالق �الأقوى لل�رش�ع هي �صنة 48، ولكن م� حدث 

 1882 �أو �صنة  1917 )وعد بلفور(  48 م� ك�ن ليحدث لوال م� حدث �صنة  �صنة 

قطع�ً  فهو  �ملعنى  وبهذ�  فل�صطني(.  يف  يهودية  م�صتوطنة  �أول  �إن�ص�ء  )ت�ريخ 

 .
1
�رش�ع ب�ص�أن �لوجود

هون�ث�ن  �لع�ملي،  �ليهودي  �ملوؤمتر  لرئي�ص  �الآخر  هو  يعرتف  غوريون،  بن  �أن  كم� 

غولدم�ن Honathan Goldman، بعدم �إمك�نية حتقيق �صالم مع �لعرب، الأنه كم� ق�ل: 

�غت�صبن�  الأنن�  طبيعي  وهذ�  �إ�رش�ئيل،  مع  �صالم�ً  �أقمت  مل�  عربي�ً  كنت  لو 

بالدهم. �صحيح �أنن� وعدن� بتلك �لبالد، ولكن مل�ذ� يعنيهم هذ� �لوعد، ف�إلهن� غري 

�ألفي ع�م، وهذ�  قبل  ذلك  �إ�رش�ئيل، ولكن حدث  �أنن� جئن� من  �إلههم. و�صحيح 

وهتلر،  ون�زيون  لل�ص�مية،  مع�د�ة  هن�ك  ك�نت  �أنه  و�صحيح  يعنيهم.  ال  �أي�ص�ً 

ولكن هل ك�ن ذلك خط�أهم؟ �إن �لعرب ال يرون �صوى �صيء و�حد وهو �أنن� جئن� 

 .
2
و�صلبن�هم �أر�صهم، فلم�ذ� يتوجب عليهم قبول ذلك؟

على  �صيبقي  فل�صطني،  يف  وجوده�  �أن  نف�صه�  قر�رة  يف  ترى  “�إ�رش�ئيل”  ك�نت  و�إذ� 

ف�إن  �لعربي،  �لوطن  تفتيت  �أهد�فه� و��صرت�تيجيته� يف  �أن حتقق  �إىل  �لعرب  �ل�رش�ع مع 

�إال بزو�ل  “�إ�رش�ئيل”، هو �رش�ع وجود، لن ينتهي  �ل�رش�ع مع  �أن  �لعربية ترى  �الأمة 

وجود  الأن  فل�صطني،  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �ل�رشعية  �حلقوق  وعودة  “�إ�رش�ئيل” 
“�إ�رش�ئيل” يف فل�صطني مل يغري �حلق�ئق �لت�لية:

الأن  لي�ص  �لعربية،  �الأمة  وجد�ن  ويف  �لعربي  �لوطن  من  جزء�ً  تبقى  فل�صطني  �أن   •
خ�ص�رته� متثل هزية لالأمة �لعربية فقط، بل الأنه� متثل �لتحدي �لرئي�صي للوجود 

�لعربي يف هذ� �لع�رش.

وبق�ء  �لعربي،  و�ملغرب  �لعربي  �مل�رشق  بني  �لر�بط  هي  جغر�في�ً،  فل�صطني  �أن   •
“�إ�رش�ئيل” يعني عدم �لتو��صل �جلغر�يف بني �لوطن �لعربي.

• �أن �الأطم�ع �الإ�رش�ئيلية لي�صت موجهة �صّد �لفل�صطينيني فقط، بل هي �صّد �الأمتني 
�لعربية و�الإ�صالمية، م� ي�صكل خطر�ً على �لوجود �لعربي و�الأمن �لقومي �لعربي.

• �أن “�إ�رش�ئيل” م� ز�لت توؤدي دور�ً عد�ئي�ً يف حت�لف�ته� مع �أعد�ء �الأمة �لعربية، وم� 
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يحدث يف �لعر�ق من تع�ون �إ�رش�ئيلي مع قو�ت �الحتالل �الأمريكي �أكب مث�ل على 

ذلك.

• �أن “�إ�رش�ئيل” توؤدي دور�ً مهم�ً يف �إحد�ث عدم ��صتقر�ر د�خلي يف �لوطن �لعربي 
�لعربية، وكذلك توظيف  �لدول  �الأقلي�ت و�إث�رته� �صّد  ��صتغالل وجود  من خالل 

كل م� من �ص�أنه �إ�صع�ف �لعرب وت�صتيت قو�هم. 

“�إ�رش�ئيل” تقف ور�ء معظم �مل�ص�كل  �أن  �أ�صبحت تعي جيد�ً  �أن �ل�صعوب �لعربية   •
�إن ك�ن من حيث �ملم�ر�ص�ت �ملب��رشة �لتي مت�ر�صه�  �لتي تو�جهه� تلك �ل�صعوب، 

على  �لعرب  الأعد�ء  �ملب��رش  دعمه�  خالل  من  �أو  �لعربية،  �الأمة  �صّد  “�إ�رش�ئيل” 
�ل�صعيدين �الإقليمي و�لدويل، الإ�صع�ف �لقوى �لذ�تية �لعربية. 

• �أن “�إ�رش�ئيل” تريد ��صتغالل �تف�قي�ته� مع �لدول �لعربية من �أجل �إ�صع�ف �الأمة 
�أر�دت  �أجل حتقيق ت�صوية فعلية معهم. فقد  �لعربية و�رشب وحدته�، ولي�ص من 

�لعربية من �ص�حة  �لقوى  �أكب  �إخر�ج   ،1979 �لت�صوية مع م�رش �صنة  �تف�قية  من 

�لعرب  حق  وطم�ص  بـ“�إ�رش�ئيل”،  عربية  دولة  �أكب  �عرت�ف  و�إىل  معه�.  �ل�رش�ع 

موؤقت�ً(  )ولو  م�رش  ف�صل  و�إىل  �أر�صهم،  على  م�صريهم  تقرير  يف  �لفل�صطينيني 

�ل�صف وبلبلته و�إع�قة م�صريته نحو  �لعربي، و�الإمع�ن يف جتزئة هذ�  �ل�صف  عن 

�لت�ص�من و�لوحدة. 

�لتي  �ل�صعبة  �لظروف  ظّل  يف  �ل�صهيوين   - �لعربي  لل�رش�ع  ت�صوية  حتقيق  �أن   •
متر به� �الأمة �لعربية ح�لي�ً، لن يكون يف م�صلحة �لعرب، الأنهم غري ق�درين ح�لي�ً 

على �لت�صدي للم�رشوع �الإمبي�يل - �ل�صهيوين �ل�رش�ص، و�ملح�فظة على �لثو�بت 

�لوطنية و�حلقوق �لعربية يف فل�صطني. و�إن �أي ت�صوية تتحقق لن تكون يف م�صلحة 

�الأمة �لعربية، و�صتكون من نت�ئجه� جتزئة جديدة للوطن �لعربي، ال تقل يف �أبع�ده� 

عم� حدث يف �مل�رشق �لعربي بعد �تف�قية �ص�يك�ص بيكو، �لتي جز�أت �الأقط�ر �لعربية 

�إمك�نية حتقيق �لوحدة �لعربية.  �إىل دويالت وكي�ن�ت �صي��صية متن�حرة، و�أبعدت 

�لنظر  وجهة  من  �لبديل  �إال  هي  م�  ح�لي�ً،  �ملتد�ولة  �أو�صطية  �ل�رشق  �مل�ص�ريع  و�إن 

�ل�صهيونية و�الأمريكية، للوحدة �لعربية.

ولكنه�  �لقطرية،  �لعربية  �لدولة  مع  ت�صوية  حتقيق  ت�صتطيع  قد  “�إ�رش�ئيل”  �أن   •
هي  �لعربية  �لقومية  الأن  �ملوحدة،  �لعربية  �لدولة  مع  ت�صوية  حتقيق  ت�صتطيع  لن 

�لنقي�ص للم�رشوع �ل�صهيوين يف فل�صطني. ولهذ� ف�إن “�إ�رش�ئيل” ت�صعى دوم�ً �إىل 



210

دور “اإ�سرائيل” يف تفتيت الوطن العربي

طريق  �إىل  �لعرب  مع  تع�مله�  يف  و�للجوء  �لطرق،  ب�صتى  �لعربية  �لوحدة  حم�ربة 

�لعربية  للوحدة  �ملع�دي  موقفه�  ي�أتي  هن�  ومن  �لثن�ئية،  و�لت�صوي�ت  �لعالق�ت 

و�لتع�ون �لعربي �مل�صرتك. 

ومن جهة ث�نية، ومع �أن “�إ�رش�ئيل” هي �مل�صتفيدة من حتقيق �لت�صوية يف ظّل �صعف 

عربي، �إال �أنه� لي�صت و�ثقة من م�صتقبل �ملوقف �لعربي من وجوده�، فلو ك�نت مطمئنة �إىل 

�أن �مل�صتقبل يعمل مل�صلحته�، لغريت من بع�ص مو�قفه� �ملع�دية للعرب. لكن “�إ�رش�ئيل” 

تعرف جيد�ً، �أن �ل�صعوب �لعربية م� ز�لت ترف�ص بق�ءه� يف فل�صطني، وترف�ص �لتطبيع 

و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صهيونية  فر�صته  �لذي  �ل�ص�ذ  �لو�صع  لتغري  �لفر�صة  وتتحني  معه�، 

�أتيحت �لفر�صة للجم�هري �لعربية لكي تعب عن  بتح�لف�ته� �لدولية على فل�صطني. ولو 

موقفه� بكل حرية جت�ه “�إ�رش�ئيل”، لتغريت مع�دلة �ل�رش�ع �لعربي - �ل�صهيوين ب�صكل 

كبري، الأنه� ترف�ص هذ� �لوجود و�لتع�مل معه. وك�ن �آخر �لرف�ص �ل�صعبي �لعربي �لتع�مل 

خ�رجيته  ووزير  �ص�رون  زي�رة  �لر�ف�ص  �لتون�صي  �ل�صعب  موقف  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

�إىل  2005، �لذي هدد ب�لتظ�هر و�لنزول  �ص�لوم لتون�ص يف �صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 

�لع�صكري يف موريت�ني�  �ل�ص�رع ملنعه�. وكذلك ترحيب �جلم�هري �ملوريت�نية ب�النقالب 

يف �الأول من �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2005 و�لطلب من �ملجل�ص �لع�صكري �ملوريت�ين، بقطع 

�لعالق�ت مع “�إ�رش�ئيل” �لتي �أق�مه� �لرئي�ص �ملوريت�ين �ملخلوع مع�وية ولد �صيدي �أحمد 

�لط�يع. وهذ� �لرف�ص ج�ء من �جلم�هري �لعربية يف �ملغرب �لعربي، ولي�ص من �ملو�طنني 

�لعرب يف �مل�رشق �لعربي �ملحيطني بفل�صطني. وهذ� دليل كبري على م� تفكر به �جلم�هري 

و�لعربية  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  �أن  كم�  معه�.  و�لتع�مل  لـ“�إ�رش�ئيل”  ب�لن�صبة  �لعربية 

��صتط�عت  و�ال�صتعم�ر،  �ل�صهيونية  ومك�فحة  و�لتحرر  �لوحدة  �صع�ر�ت  رفعت  �لتي 

�أن تبقي �ل�رش�ع �لعربي - �ل�صهيوين مت�أجج�ً. وقد الحظن� �لت�أييد �جلم�هريي �لكبري 

�لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخ�ب�ت  يف  �لفل�صطينيني  من  حم��ص  حركة  به  حظيت  �لتي 

“�إ�رش�ئيل” ورف�صه� �العرت�ف  ب�صبب رفعه� �صع�ر �ملق�ومة �مل�صلحة ومم�ر�صته� �صّد 

به�. وكذلك �الأمر ب�لن�صبة للت�أييد �لذي حظي به حزب �هلل من �لعرب و�مل�صلمني ملق�ومته 

�ل�صج�عة للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على لبن�ن، م� يوؤكد �أن �لوجود �ل�صهيوين يف فل�صطني مل 

يح�صل بعد على �رشعية من قبل �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية، و�أن هذ� �لوجود ال يهدد 

�لوجود  يهدد  �أنه  �إال  منه،  �لرئي�صي  �ملت�رشر  هو  ك�ن  و�إن  لوحده،  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

�حل�ص�ري للعرب.
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بقدرة  مب��رش�ً  �رتب�ط�ً  مرتبط  �ل�صهيوين   - �لعربي  �ل�رش�ع  م�صتقبل  ف�إن  ولهذ� 

�لعرب على �إحد�ث تو�زن قوى بينهم وبني �مل�رشوع �الإمبي�يل �ل�صهيوين. و�إىل تطوير 

�أ�ص�ليب و�أدو�ت جديدة للو�صول �إىل �لثو�بت �لعربية يف فل�صطني، و�إع�دة �حلقوق �لوطنية 

�مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني يف وطنه. و�لوجود �ل�صهيوين يف فل�صطني، وبق�ء �لتجزئة 

“�إ�رش�ئيل”  يف �لوطن �لعربي، ظ�هرت�ن مرتبطت�ن �رتب�ط�ً مب��رش�ً مع بع�صهم�، وبق�ء 

“�إ�رش�ئيل”  وتعي  “�إ�رش�ئيل”.  بق�ء  يعني  �لتجزئة  و��صتمر�ر  �لتجزئة،  ��صتمر�ر  يعني 

جيد�ً، �أن �الأمة �لعربية موؤمنة ب�أن �ل�رش�ع معه� هو �رش�ع وجود ولي�ص �رش�ع حدود، 

م� يعني ��صتح�لة �لتو�فق و�لتع�ي�ص بني �لعرب و�ل�صهيونية �لعن�رشية. وعلى �لرغم مم� 

مثله �العرت�ف �لفل�صطيني وبع�ص �لدول �لعربية بـ“�إ�رش�ئيل”، من خطر وحتدٍّ للمفهوم 

�لقومي لل�رش�ع، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” ترى �أن هذ� �لتحول من �جل�نب �لعربي موؤقت وغري 

د�ئم، و�أن �لعرب �صوف يبّدلون مو�قفهم، عندم� يلكون �لقدرة و�لو�ص�ئل على �لتغيري. 

خمتلفة،  �أ�صك�الً  ي�أخذ  وقد  وق�ئم�ً،  م�صتمر�ً  �ل�صهيوين   - �لعربي  �ل�رش�ع  و�صيبقى 

تتعدى �ل�رش�ع �مل�صلح من دون ��صتبع�ده. وال �صك �أن ��صتمر�ر ثق�فة مق�ومة �مل�ص�ريع 

ويعرتف  �ل�رش�ع.  هذ�  م�صتقبل  حتديد  يف  مهم�ً  دور�ً  يوؤدي  �لعرب،  لدى  �الإ�رش�ئيلية 

ب�أن  �ملتطرف،  �لليكودي  و�لزعيم  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  نتني�هو،  بني�مني 

�لعقبة  هو  �إمن�  �ل�صهيونية  �لهيمنة  مل�ص�ريع  �ملق�وم  �لعرب  �لوطنيني  �ملثقفني  موقف 

�لرئي�صية يف وجه “�إ�رش�ئيل” ويقول:

�إن م�صري �لعالق�ت بني �لعرب و�ليهود �صيتحدد يف �ملد�ر�ص و�جل�مع�ت ويف 

ق�ع�ت حترير �ل�صحف ويف �مل�ص�جد يف �ل�رشق �الأو�صط، ولالآن وبعد ع�رشين 

قبول  يوجد  ال  ف�إنه  �إ�رش�ئيلية،  عربية  �صالم  مع�هدة  �أول  عقد  من  تقريب�ً  �صنة 

�لع�مل  يف  �لروحية  و�لقي�د�ت  �ملثقفون  يقم  مل  �إذ�  تغيري  يحدث  ولن  الإ�رش�ئيل، 

.
3
�لعربي ب�الن�صم�م �إىل �لدعوة للقبول ب�إ�رش�ئيل

وي�صف نتني�هو، �ل�صالم �لذي يريده مع �لعرب فيقول: 

يوجد نوع�ن من �ل�صالم، �صالم بني �لدول �لديوقر�طية، و�صالم مع �لدول 

�ل�صالم  هو  �لديوقر�طية  �لدول  بني  �ل�صالم  من  �الأول  �لنوع  �لديكت�تورية. 

مبفهومه �مل�ألوف بني �لدول �لغربية حدود مفتوحة جت�رة حرة �صي�حة.... �أم� 

�إىل  �لتي متنعه� من �خلروج  �لد�خلية  �لقوى  �لديكت�تورية فلي�ص لديه�  �الأنظمة 

�حلرب، لكن يكن كبح جم�حه� �لعدو�نية، من خالل و�ص�ئل مر�قبة خ�رجية. 
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�إذ� عرف  �أن يرتدع عن خو�ص �حلرب  �لديكت�توري�ت و�أعنفه� يكن  �أ�صد  و�أن 

�لهزية �صتجعله يخ�رش قوته. وعندم� تو�جه  و�أن  فيه�،  �أنه �صيهزم  بو�صوح 

خ�صم�ً ديكت�توري�ً يجب �الحتف�ظ بقوة ك�فية لردعه عن �خلروج للحرب وط�مل� 

 .
4
بقيت متلك هذه �لقوة �صتح�صل على �الأقل على �صالم �لردع

وعلى �صعيد �آخر، ر�أت “�إ�رش�ئيل” �أن عملية �لت�صوية مع �لدول �لعربية، هي و�صيلة 

�أن حتقق من خالله� م� عجزت عن حتقيقه من خالل عدو�نه�  ولي�صت هدف�ً، ت�صتطيع 

�الأنظمة  الأن  �ملنطقة.  يف  ووجوده�  �أمنه�  حلم�ية  وذلك  �لعربية،  �لدول  على  �مل�صلح 

�لعربية، هي �لتي �صوف تقوم بحم�ية حدوده� ووجوده�. كم� �أنه� �أر�دت �حل�صول على 

)�ل�رشعية �لق�نونية( لوجوده� يف �ل�رشق �الأو�صط، من خالل عملية �لت�صوية مع �لدول 

مع  عالق�ت  �إق�مة  ف�إن  �لعربية،  �جلم�هري  قبل  من  مرفو�صة  ك�نت  و�إن  الأنه�  �لعربية. 

�الأنظمة �لعربية، ي�ص�عده� يف �حل�صول على “�رشعية” �حتالله� لفل�صطني، ت�صتطيع �أن 

توظفه على �ل�صعيدين �الإقليمي و�لدويل لكي تن�ل م� عجزت عن �حل�صول عليه طو�ل 

ن�صف قرن من �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي. ولقد تعر�ص �أوري منرودي، يف جل�صة 

مغلقة للجنة �خل�رجية و�الأمن �لت�بع للكني�صت �الإ�رش�ئيلي يف �صهر ت�رشين �الأول 1993، 

عند من�ق�صة �تف�قية �أو�صلو وغزة و�أريح�، �إىل مفهوم “�إ�رش�ئيل” لل�صالم. وق�ل: 

 مل�ذ� ال نبم �تف�قي�ت �صالم مع �لدول �لعربية �إذ� ك�نت حتقق لن� نت�ئج �أف�صل 

مم� يكن حتقيقه ب�لو�ص�ئل �الأخرى؟ �إن هذه �التف�قي�ت حتقق لن� نت�ئج �أف�صل 

�ملنطقة،  �أرج�ء  يف  �النت�ص�ر  لن�  حتقق  فهي  و�ملعنوي،  �مل�دي  �ل�صعيدين  على 

وت�صمح لن� مبم�ر�صة دور �إقليمي يف خمتلف �ملي�دين من خالل �نت�ص�ر وتو�جد 

وزر�عية  �صن�عية  م�صرتكة  م�ص�ريع  يف  يعملون  و�مل�صت�ص�رين  �خلب�ء  �آالف 

وعمر�نية يف �الأردن ودول �خلليج و�صم�ل �أفريقي�، حتقق نت�ئج �أف�صل و�أجدى 

مم� لو حقق �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مك��صب �إقليمية يف �لدول �لعربية �ملج�ورة عن 

 .
5
طريق �الجتي�ح �لع�صكري

�لق�ص�ي�  من  يتجز�أ  ال  جزء�ً  تعدُّ  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �أن  ومب�  �ملق�بل،  يف  ولكن 

�لعربية �مل�صريية، و�أن �لهدف �لرئي�صي للمق�ومة �لعربية و�الإ�صالمية هو حترير جميع 

�الأقط�ر �لعربية من �ال�صتعم�ر و�لتبعية، ف�إن فل�صطني �لتي تقع يف قلب �لوطن �لعربي، 

هي �لق�صية �ملركزية لالأمة �لعربية من �أجل حتريره� من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. ويبقى 
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حترير فل�صطني و�لوحدة �لعربية، هدفني رئي�صيني للعرب يكّمل بع�صهم� بع�ص�ً، مهم� 

�لتفتيت  م�ص�ريع  و�إف�ص�ل  �لتحرير  طريق  تع�ر�ص  �لتي  و�ملوؤ�مر�ت  �مل�ص�عب  ك�نت 

�الإ�رش�ئيلية يف �لوطن �لعربي.

�لعربية  �لقومية  حت�رب�ن  و“�إ�رش�ئيل”،  �ل�صهيونية  �حلركة  ك�نت  �مل��صي،  ويف 

و�لوحدة �لعربية، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” و�صعت د�ئرة من تت�آمر عليهم يف �ل�صنو�ت �الأخرية، 

و�أ�صبحت تعمل ح�لي�ً على مع�د�ة �الإ�صالم، عن طريق ت�صويهه و�ال�صرت�ك مع �لقوى 

�ملع�دي للعرب، من  �الإره�ب ب�الإ�صالم و�مل�صلمني. وحولت خط�به�  �إل�ص�ق  �لدولية، يف 

�لتخويف من �ملد �لقومي �لعربي و�لوحدة �لعربية، �إىل �لتخويف من �الإ�صالم و�الأ�صولية 

�الإ�صالمية، منتهزة �ملوقف �لغربي من حم�ربة “�الإره�ب” و�رتب�طه ب�الإ�صالم �ل�صي��صي، 

�لعربية.  و�لوحدة  �لعربية  للقومية  �ال�صتعم�رية  �لدو�ئر  حم�ربة  قبل  من  �نتهزت  كم� 

�أن هدفه� يبقى د�ئم�ً هو جتزئة �لوطن �لعربي و�إ�صع�ف �لقوة �لعربية و�الإ�صالمية  �إال 

�لر�ف�صة لوجوده�. 

كم� �أن “�إ�رش�ئيل” ��صتط�عت �أن حتول ط�ئفة دينية، وهي �ليهودية، �إىل قومية تعي�ص 

تريد  �أنه�  �إال  و�جلي�ص،  ك�لتعليم  �ملختلفة،  �لدولة  موؤ�ص�ص�ت  طريق  عن  و�حدة  دولة  يف 

تفكيك �الأمتني �لعربية و�الإ�صالمية �ملوجودتني منذ �لقدم، �إىل طو�ئف متن�حرة، تعي�ص يف 

دويالت مت�ص�رعة، وهو م� تهدف �إىل حتقيقه من خالل وجوده� يف قلب �لوطن �لعربي. 

خالل  من  وجودهم  عن  يد�فعو�  �أن  �لعرب  على  و�أ�صبح  �نقلبت  �ل�صورة  ف�إن  ولهذ� 

�لتم�صك بوحدتهم من خطر �لتجزئة، الأن �لوحدة �لعربية عقيدة ر��صخة يف �صمري �الأمة 

�لعربية  �لوحدة  مقوم�ت  ب�أن  علم�ً  �لتنفيذ،  نحو  ويقوده�  يحركه�  من  تنتظر  �لعربية، 

موجودة وك�منة يف �الأمة �لعربية، وهي بح�جة �إىل من يعمل على �إجن�زه�، على �لرغم من 

توؤدي  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ف�إن  ولهذ�  �ل�صهيوين.  ك�لتحدي  تو�جهه�،  �لتي  �لتحدي�ت 

من  �لعمل  يف  �لعربية  �الأمة  ن�ص�ل  ��صتمر�ر  الأن  �لعربية،  �لوحدة  حتقيق  يف  مهم�ً  دور�ً 

�أم�مهم لتحقيق �لوحدة  �أجل حترير فل�صطني، هو �لفر�صة �لوحيدة و�الأ�ص��صية �لب�قية 

�لعربية، وبقدر م� ي�صع �لعرب فيه� من جهود، بقدر م� يقرتبون من حتقيق �لوحدة. 

و�إذ� ��صتك�ن �لعرب يف عدم مق�ومتهم للوجود �الإ�رش�ئيلي يف فل�صطني، ف�إن هذ� يعني �أنه 

ق�صي على حترير فل�صطني وعلى �لوحدة �لعربية وعلى وجود �الأمة �لعربية وم�صتقبله�، 

وخ��صة �أن �جلم�هري �لعربية تعرف ح�لي�ً، �أن �لو�قع �ل�صعب �لذي تعي�ص فيه هو �لن�جت 
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�لطبيعي لتجزئته�، وعنده� �صت�صبح �لوحدة �لعربية هدف�ً ت�صعى �إىل حتقيقه. و�إذ� ك�نت 

�لوحدة �لعربية مطلب�ً قومي�ً يف �ل�صنو�ت �مل��صية، ف�إنه� �الآن مطلب قومي ووطني يف ظّل 

نظ�م ع�ملي جديد ال مك�ن لل�صعف�ء فيه. ولي�ص من م�صلحة �جلم�هري �لعربية وال �الأنظمة 

�لعربية �أن تبقى �صعيفة �أو ت�بعة لقوى ع�ملية �أو �إقليمية تريد �ملح�فظة على م�ص�حله� 

�لت�صدي  يف  �لعربية  �لدول  ف�صل  و�إن  �لعربي.  و�ل�صعف  �لتجزئة  ح�ص�ب  على  وقوته� 

للم�رشوع �ل�صهيوين يف فل�صطني، ال يعني ب�أي ح�ل من �الأحو�ل ف�صل �ملق�ومة �لعربية 

“�إ�رش�ئيل”  على  �لتغلب  �لعرب  قدرة  عدم  ف�إن  �لعك�ص،  على  بل  �مل�رشوع،  يف  نف�صه� 

�لتي  �لعربي،  �لوطن  على  �ملفرو�صة  �لتجزئة  ح�لة  �إىل  يعود  �مل��صية،  �ل�صنو�ت  طو�ل 

�حلدود  خلق  �لذي  هو  �ال�صتعم�ر  ك�ن  و�إذ�  فيه�.  كبري  دور  �لغربي  لال�صتعم�ر  ك�ن 

�مل�صطنعة �ملوجودة بني �الأقط�ر �لعربية، و�ص�هم يف وجود “�إ�رش�ئيل”، يف ظّل غفلة من 

�لزمن وظروف معينة ك�نت متر به� �الأمة �لعربية، �إال �أن تلك �لظروف مل تعد موجودة 

ح�لي�ً، م� ي�صهم يف �إمك�نية ��صتمر�ر �ملق�ومة �لعربية ب�صتى �لطرق للم�ص�ريع �ل�صهيونية 

�لعربي،  �لوطن  يف  ن�ص�أت  عربية  دول  وجود  �أن  كم�  �لعربي.  �لوطن  جتزئة  �إىل  �له�دفة 

�أن يرحل، ال يعني ��صتمر�ر �حل�ل على  �صمن حدود و�أو�ص�ع �صنعه� �ال�صتعم�ر قبل 

م�صطنعة،  وكي�ن�ت  م�صطنعة  حدود�ً  ور�ءه  وترك  رحل  �ال�صتعم�ر  الأن  عليه،  هو  م� 

ومن م�صلحة �الأمة �لعربية تغيري �لو�قع �ملر �لذي خلفه �ال�صتعم�ر ور�ءه، وخ��صة �أن 

فل�صطني هي ملك لالأمة �لعربية بكل �أجي�له� �ل�ص�لفة و�ل�ص�عدة، وال يلك �أي عربي �أو 

�أن يتن�زل عن �صب و�حد من تر�به� �ملقد�ص.  فل�صطيني مهم� علت مرتبته وم�صوؤوليته 

وجودهم  على  حت�فظ  �لتي  للبو�صلة  �لعرب  فقد�ن  �إىل  يوؤدي  �صوف  �لتن�زل  هذ�  الأن 

يف  �لتجزئة  بق�ء  على  تعمل  �لتي  “�إ�رش�ئيل”  و�إن  ووحدتهم.  م�صتقبلهم  نحو  وتقودهم 

�أقط�رهم  �لوحدة بني  �لعرب يعملون على حتقيق  �لعربي، قد ن�ص�أت عندم� ك�ن  �لوطن 

بعك�ص م� ك�نت ت�صعى �إليه �لدو�ئر �ال�صتعم�رية و�ل�صهيونية. و�إذ� ك�نت �لفرتة �لتي �أعلن 

فيه� قي�م “�إ�رش�ئيل”، ك�نت فيه� �صبع دول عربية فقط، �إال �أنه بعد �أكرث من ن�صف قرن، 

�أ�صبحت هذه �لدول �الآن �ثنتني وع�رشين دولة، وهن�ك خمطط�ت �إمبي�لية و�صهيونية 

�لت�صدي  م� يجعل  �لعربية،  �الأقط�ر  �مل�صتقبل وجتزئة م� هو جمز�أ من  �لعدد يف  لزي�دة 

جن�ح  ف�إن  و�إال  و�أنظمة،  مو�طنني  �لعربي،  �لوطن  يف  �جلميع  م�صوؤولية  �ملخطط�ت  لتلك 

تلك �ملخطط�ت يعني زو�ل �الأمة �لعربية من �لوجود بو�صفه� �أمة و�حدة، وتفتيت �لوطن 

�لعربي �إىل دويالت هزيلة ال قيمة له�، تدور يف فلك �لقوى �الأجنبية �لكبى و“�إ�رش�ئيل”. 
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�لعدد 90، 1989.

• �أبو �صتة، �صلم�ن، كيف ترى �إ�رش�ئيل نف�صه� ع�م 2020: تو�صع جغر�يف و��صتمر�ر 
يف �لدولة، وجهات نظر، �لعدد 31، 2001.

جملة  �لعربي،”  �ل�صي��صي  �لفكر  يف  �أو�صطية  “�ل�رشق  �صعد،  حممد  ع�مود،  �أبو   •
�ل�سيا�سة �لدولية، �لعدد 115، ك�نون �لث�ين/ ين�ير 1995.

• �أحمد، يو�صف �أحمد، “�لعرب وحتدي�ت �لنظ�م �ل�رشق �أو�صطي،” جملة �مل�ستقبل 
�لعربي، بريوت، �لعدد 179، ك�نون �لث�ين/ ين�ير 1994.

�ل�رش�ع  وم�ص�ر  �لعربي  �لوحدوي  �لتطور  خ�لد،  حممد  �الأزهري،   •
�الأول/  ك�نون   ،60 �لعدد  عربية،  �سوؤون  جملة  �الإ�رش�ئيلي،   - �لعربي 

 .1989 دي�صمب 

�إ�صم�عيل، حممد زكري�، �لهوية �لعربية يف مو�جهة �ل�صالم �الإ�رش�ئيلي، �مل�صتقبل   •
�لعربي، �ل�صنة 17، �لعدد 187، �أيلول/ �صبتمب 1994. 

 ،115 �لعدد  �لعربي،  �مل�ستقبل  �أو�صطي،  �ل�رشق  و�لنظ�م  �لعربي  �لنظ�م   •
 .1995 ين�ير  ث�ين/  ك�نون 

�مل�ستقبل  �لعربي،  �لوطن  يف  و�ملتو�صطي  �الأو�صطي  �مل�رشوع�ن  حممد،  �الأطر�ص،   •
�لعربي، �لعدد 210، 1996.
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دويالت  �إىل  وحتويله�  �لعربية  �لدول  لتحطيم  �إ�رش�ئيلية  خطة  �أوري،  �أفنريي،   •
ط�ئفية، جملة هعوالم هزيه، ترجمة د�ر �جلليل، عم�ن: ت�ريخ 1983/2/19. 

�لعربية،  �لنه�صة  وم�رشوع  �أو�صطية  �ل�رشق  �ل�صوق  م�رشوع  �أمني،  جالل  �أمني،   •
�مل�ستقبل �لعربي، بريوت، �لعدد 178، ك�نون �الأول/ دي�صمب 1993. 

�ل�صلمية”على  “�لت�صوية  ت�أثري  �أولية حول  “مالحظ�ت  �لع�ل،  �لب�قوري، عبد   •
ت�رشين   ،4 �لعدد   ،1 �ل�صنة  �لعربي،  �مل�ستقبل  �لعربية،”  �لوحدة  م�صتقبل 

.1978 نوفمب  �لث�ين/ 

• �لبغوتي، عز�م، �لقمة �القت�ص�دية لل�رشق �الأو�صط و�صم�ل �أفريقي�، عم�ن، مركز 
در��ص�ت �ل�رشق �الأو�صط، 1997.

• ب�صور، معن، “�ل�صالم و�لتطبيع �لثق�يف،” �مل�ستقبل �لعربي، �لعدد 209، 1996.
• تقرير مركز “ج�يف”، �لتفوق �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي على �لدول �لعربية بلغ ذروته 
�لفل�صطيني، مد�ر  مركز  يف  �الإ�رش�ئيلي  �مل�صهد  موقع  �لعر�ق،  على  �حلرب   بعد 

ر�م �هلل، بت�ريخ 2003/9/26.

�أخط�ر  عن  �الإ�رش�ئيلية:   - �لعربية  �لت�صوية  بعد  م�  “هو�ج�ص  �صمري،  �لتقي،   •
ك�نون   ،1 �لعدد   ،53 �ل�صنة  �لطريق،  �لقومي”،  �مل�رشوع  وتغييب  “�التف�ق” 

.1994 �لث�ين/ين�ير 

• تنرية، بكر م�صب�ح، “�لوحدة �لعربية و�أبع�د �ل�رش�ع �لعربي �ل�صهيوين،” �سوؤون 
عربية، �لعدد 15، �أي�ر/ م�يو 1982.

من  و�إ�رش�ئيل  �ل�صهيونية  “موقف  �ل�ص�ذيل،  ري��ص  و�أمل  غز�يل  �أ�ص�مة  حرب،   •
�لقومية �لعربية و�لوحدة �لعربية،” جملة ق�سايا عربية، بريوت، �لعدد 6، �ل�صنة 

�ل�ص�د�صة، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1979.

�لتمييز،  �سد  جملة  �الإ�رش�ئيلية،”  �ملن�هج  يف  �لعربي  “�صورة  عمرو،  ح�صني،   •
يوليو  متوز/   ،7 �لعدد  �لق�هرة،  �لتمييز،  ملن�ه�صة  �لعربية  �ملنظمة  عن  �ل�ص�درة 

.2005

�ل�ص�درة عن  جملة فكر،  �ل�صهيوين،”  �لفكر  �لعربية يف  “�مل�ص�ألة  • �حلالج، حممد، 
موؤ�ص�صة �لفكر، ب�ري�ص، �لعدد 3، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1984.

�مل�ستقبل  �مل�صتقبل،”  �حتم�الت  �إ�رش�ئيل:  ومو�جهة  “�لعرب  جمدي،  حم�د،   •
�لعربي، �لعدد 243، 1999.



231

املراجع

• �جلب�يل، عبد �لفت�ح، “�ملوؤمتر�ت �القت�ص�دية �ل�رشق �الأو�صطية: �الأهد�ف، �لنت�ئج، 
�لتوقع�ت،” جملة �لدر��سات �لفل�سطينية، �لعدد 30، ربيع 1997.

�لعدد  �سوؤون عربية،  �لعربية: درو�ص وعب،”  “جت�رب �لوحدة  �لد�وود، حممد،   •
.2001 ،10

 ،1988/2/2 د�فار،  جريدة  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  و�ندم�ج  �صالم  يحزقيل،  درور،   •
ن�رسة موؤ�س�سة �لدر��سات �لفل�سطينية، �لعدد 2، �ل�صنة 15 �صب�ط/ فب�ير 1988.

• دروي�ص، منري، “�لوحدة �لعربية يف ع�رش �لت�صوية،” در��سات عربية، �ل�صنة 31، 
�لعدد�ن 5-6، �آذ�ر/ م�ر�ص - ني�ص�ن/ �أبريل 1995.

عن  �ل�ص�درة  قاطعو�،  جملة  �لتج�رب،  وتعرث  �ملق�طعة  �أولوي�ت  مية،  �لرحبي،   •
“حملة مق�طعة د�عمي �إ�رش�ئيل،” بريوت، حزير�ن/ يونيو 2003.

و�ملخ�طر  �لعربية  للمنطقة  �الإ�رش�ئيلي  “�الخرت�ق  �لكرمي،  عبد  حلمي  �لزعبي،   •
�الأمنية،” ن�رسة در��سات، �لعدد 84، ت�رشين �لث�ين/ نوفمب، 1994.

�الأبع�د  �لت�صعين�ت  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صرت�تيجية  �لكرمي،  عبد  حلمي  �لزعبي،   •
و�مل�ص�مني،” ن�رسة در��سات، �جليزة، �لعدد 48، �لد�ر �لعربية للدر��ص�ت و�لن�رش 

و�لرتجمة. 

و�ل�صلبي�ت،  �الإيج�بي�ت  �أو�صطي:  �ل�رشق  �لتع�ون  موؤمتر�ت  نريمني،  �ل�صعدين،   •
�ل�سيا�سة �لدولية، �لعدد 127، ك�نون �لث�ين/ ين�ير 1997.

�ل�سيا�سة  �الأو�صط نحو مفهوم جديد،”  �ل�رشق  “�الإقليمية يف  �ملنعم،  • �صعيد، عبد 
�لدولية، �لعدد 122، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1995.

�لعدد�ن  عربية،  ق�سايا  �لعربية،”  و�لوحدة  “�إ�رش�ئيل  �صلم�ن،  ر�صيد  �صلم�ن،   •
1-6، �ل�صنة 3، ني�ص�ن / �أبريل - �أيلول/ �صبتمب 1976. 

عربية،  ق�سايا  �لر�هنة،”  و�لتحدي�ت  �لعربية  “�لوحدة  ف�روق،  جالل  �ل�رشيف،   •
بريوت، �لعدد 3، �ل�صنة 6، متوز/ يوليو 1979.

• �صفيق، منري، “�لوحدة �لعربية وق�صية فل�صطني،” ق�سايا عربية، �لعدد 6، �ل�صنة 
6، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1979.

• �ص�يغ، يو�صف، “منظور �ل�رشق �الأو�صط ودالالته �لعربية،” �مل�ستقبل �لعربي، 
�لعدد 192، �صب�ط/ فب�ير 1995.
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• �ل�صلح، رغيد، “�إ�رش�ئيل و�لوحدة �لعربية،” در��سات عربية، �لعدد 7، �ل�صنة 10، 
�أي�ر/ م�يو 1974.

�ملع��رشة،”  �لق�صرية  �لعبية  �لق�صة  �لعربية يف  “�ل�صخ�صية  • �صميدة، حممود، 
�لث�ين/  ك�نون  و�لفنون،  للثق�فة  �لوطني  �ملجل�ص  �لكويت:  �لفكر،  عامل  جملة 

.1996 ين�ير - �آذ�ر/ م�ر�ص 

• عبد �حلي، وليد، �لتوظيف �ل�صي��صي مل�صكلة �الأقلي�ت، حم��رشة يف �ملنتدى �لعربي، 
عم�ن، 2002/2/20.

�الآد�ب،  �ل�صهيونية،”  �لعربي يف مو�جهة  �لقومي  “�مل�رشوع  �هلل،  �لد�مي، عبد  • عبد 
�لعدد 5-4، 2002.

• عبد �لن��رش، وليد، “�الأكر�د و�إ�رش�ئيل،” ملف �ل�صي��صة �لدولية، �لعدد 135، 1999.
• فر�صخ، عوين، “�إ�صك�لي�ت �الأقلي�ت يف �لت�ريخ �لعربي،” �ملنابر، بريوت، �ل�صنة 7 

�لعدد 68، �أي�ر/ م�يو 1993.

�ملق�طعة و�ل�صوق  و�إنه�ء  �لعالق�ت  �إ�رش�ئيل بني تطبيع  “�ل�صالم مع  • فطني، علي، 
�ل�رشق �أو�صطية،” �لدفاع �لعربي، �لعدد 93، 1994.

�لفرتة  خالل  �ل�صهيونية  و�لتحدي�ت  �لعربية  “�الأمة  �لعزيز،  عبد  �صيف،  ق�ئد   •
1882-1991: در��صة ت�ريخية،” �ملوؤرخ �لعربي، �لعدد 46، 1995-1994.

�أمن  على  �ملحتمل  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �ل�رش�ع  �نته�ء  “ت�أثري�ت  �إبر�هيم،  كرو�ن،   •
�خلليج،” جملة �لباحث �لعربي، �لعدد 45، 1997.

�لدر��سات  �إ�رش�ئيل،”  مع  �لثق�يف  و�لتطبيع  �الأو�صطية  “�ل�رشق  وجيه،  كوثر�ين،   •
�لفل�سطينية، �لعدد 23، 1995.

�أبع�ده،  م�هيته،  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �جلديد  �الإقليمي  “�لنظ�م  م�جد،  كي�يل،   •
و�أخط�ره،” جملة �لطريق، بريوت، �لعدد 2، �آذ�ر/ م�ر�ص 1994. 

جملة �سوؤون �الأو�سط، مركز  �لت�صوية،”  �إ�رش�ئيل يف �صوء  “دور  • كيلو، مي�صيل، 
�لدر��ص�ت �ال�صرت�تيجية، �لعدد 42 متوز/ يوليو 1995.

• كيمر لينغ، ب�روخ، “�ل�صالم �لق�ئم على �لقوة،” �لدر��سات �لفل�سطينية، بريوت، 
�لعدد 16، 1993.

ق�سايا عربية،  “�لوحدة �لعربية يف �لد�ص�تري �لعربية �لر�هنة،”  • �ملجذوب، حممد، 
�لعدد 2، �ل�صنة 6، حزير�ن/ يونيو 1979.

�ملخطط  يف  �لتفتيت  �إىل  �لتجزئة  من  �لعربي  “�لوطن  ح�صن،  حممد،   •
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 ،13 �لعدد  �لعربية،  �لدر��ص�ت  مركز  لندن،  �لعربي،  �لباحث  �ل�صهيوين،” 

دي�صمب1987. �الأول/  ك�نون 

• �ملخت�ر، �صالح، “عالق�ت �إ�رش�ئيل ب�الأقلي�ت يف �لع�مل �لعربي،” ن�رسة در��سات، 
�لعدد 88، �آذ�ر/ م�ر�ص 1995.

• م�ص�عد، كم�ل، “خطط �إ�رش�ئيل: �آف�ق �ل�صالم: �لتطبيع �ل�صي��صي و�حتو�ء �لوطن 
�لعربي �قت�ص�دي�ً،” �لدفاع �لعربي، �لعدد 4، 1999.

�لر�بع  �إ�رش�ئيل،” وث�ئق موؤمتر هرتزيلي�  �لقومي يف  �لقوى و�الأمن  “ميز�ن  • ملف 
2004، ترجمة مركز ب�حث للدر��ص�ت، بريوت، 2004.

�إ�صد�ر  �لعربي؟،”  و�لع�مل  �إ�رش�ئيل  بني  عالق�ت  قي�م  يحتمل  “هل  ملف   •
ك�نون  �أبيب،  تل  ج�معة  و�إفريقي�،  �الأو�صط  �ل�رشق  لدر��ص�ت  �صيلو�ح  معهد 

.1986 دي�صمب  �الأول/ 

�لتوثيق  مركز   ،1985-1946 وبي�ن�ته�  قر�ر�ته�  �لعربية:  �لقمة  موؤمتر�ت   •
و�ملعلوم�ت، �لق�هرة، �الأم�نة �لع�مة جل�معة �لدول �لعربية، 1987.

�لدر��سات  جملة  عي�د،  خ�لد  وترجمة،  �إعد�د  �خل�م�ص،  هريت�صلي�  موؤمتر   •
�لفل�سطينية، �لعدد 61-62، خريف - �صت�ء 2004/ 2005.

�لدر��سات  جملة  �صوف�ين،  �إلي��ص  وترجمة،  �إعد�د  �الأربعة،  هريت�صلي�  موؤمتر�ت   •
�لفل�سطينية، �لعدد 61-62، خريف - �صت�ء 2004/ 2005.

�لهيمنة  �إىل  �لتطبيع  من  �لعربية:  و�لدول  �إ�رش�ئيل  بني  �لتع�ون  “خمطط�ت  ندوة   •
روؤية عربية للمو�جهة،” �مل�ستقبل �لعربي، �لعدد 215، 1997.

�حلكمة،  �لعربي،”  �حل�ص�ري  و�مل�رشوع  �ل�صهيونية  �حلركة  “م�صتقبل  ندوة   •
�لعدد 11، 1999.

• نوفل، �أحمد �صعيد، �لعالقة �جلدلية بني ق�صية فل�صطني و�لوحدة �لعربية، �سوؤون 
عربية، �لعدد 57، �آذ�ر/ م�ر�ص 1989.

• يينون، �أوديد، “��صرت�تيجية �إ�رش�ئيل يف �لثم�نين�ت،” جملة كيفونيم، )�جت�ه�ت( 
�لع�ملية،  �ل�صهيونية  �ملنظمة  يف  �الإعالمية  �لد�ئرة   ،14 �لعدد  �لقد�ص،  ب�لعبية، 

�لعاملية  �لثقافة  جملة  يف  �ملق�ل  ون�رش   .61-49 �ص   ،1982 فب�ير  �صب�ط/ 

�لكويتية، 1982/11/7.
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4. ندو�ت وملفات مرتجمة عن �للغة �لعربية من مر�كز در��سات �إ�رس�ئيلية:

�لعربي،”  �لع�مل  يف  و�لط�ئفية  �الإثنية  �جلم�ع�ت  من  �الإ�رش�ئيلي  “�ملوقف  ندوة:   •
مركز ب�ر �يالن لالأبح�ث �ال�صرت�تيجية، ج�معة ب�ر�إيالن، �أي�ر/ م�يو 1992 ترجمه 

عن �لعبية، �لد�ر �لعربية للدر��ص�ت و�لن�رش و�لرتجمة، �جليزة، 1992.

�لعربي،”  �لع�مل  يف  و�لط�ئفية  �الإثنية  �جلم�ع�ت  من  �الإ�رش�ئيلي  “�ملوقف  ندوة:   •
مركز  مع  ب�لتع�ون  �ال�صرت�تيجية،  لالأبح�ث  ب�ر�إيالن  مركز  ب�ر�إيالن،  ج�معة 

1993، ترجمه  �الأبح�ث �ل�صي��صية يف وز�رة �خل�رجية �الإ�رش�ئيلية، متوز/ يوليو 

عن �لعبية، �لد�ر �لعربية للدر��ص�ت و�لن�رش و�لرتجمة، �جليزة، 1994.

• ندوة: “تفتيت �ملنطقة �لعربية،” مركز د�ي�ن الأبح�ث �ل�رشق �الأو�صط و�إفريقي�، تل 
�أبيب، ك�نون �الأول/ دي�صمب 1990.

�أبيب،  تل  ج�معة  و�إفريقي�،  �الأو�صط  �ل�رشق  الأبح�ث  د�ي�ن  مركز  ندوة:   •
و�لن�رش  للدر��ص�ت  �لعربية  �لد�ر  �لعبية  عن  ترجمه   ،1994/3/2-2/28

.1994 �جليزة،  و�لرتجمة، 

�لعربي،”  �لع�مل  يف  و�لط�ئفية  �لعرقية  �جلم�ع�ت  و�الأقلي�ت،  “�إ�رش�ئيل  ندوة:   •
�لت�بع  �صيلو�ح  ومعهد  و�أفريقي�،  �الأو�صط  �ل�رشق  الأبح�ث  د�ي�ن  مركز  نظمه� 

�خل�رجية  –وز�رة  �ل�صي��صية  �لدر��ص�ت  مركز  مع  وب�لتع�ون  �أبيب  تل  جل�معة 

و�ملركز  �أبيب،  تل  ج�معة  )ي�يف(–  �ال�صرت�تيجية  �لدر��ص�ت  ومركز  �الإ�رش�ئيلية، 

�الإعالمي �حلكومي، ومركز �لدر��ص�ت �ال�صرت�تيجية – ج�معة ب�ر�إيالن، و�ملعهد 

�ليهودي �لعربي بيت بريل. �ص�رك يف �لندوة قي�د�ت وكو�در من وز�رة �خل�رجية 

�الإ�رش�ئيلية ومكتب رئي�ص �لوزر�ء و�الأجهزة �الأمنية ومنهم يو�صي بيلني م�ص�عد 

وزير �خل�رجية ومو�صي �ص�ح�ل وزير �ل�رشطة و�لبيغ�دير �أوري �ص�جي رئي�ص 

جن�ح �ال�صتخب�ر�ت �لع�صكرية وم�صوؤولون من �لق�صم �لعربي بجه�ز �الأمن �لع�م 

�صفري  �ص�مري  و�صمعون  �ل�رشقيون،  و�الأك�دييون  و�ال�صتخب�ر�ت  “�ل�ص�ف�ك” 
“�إ�رش�ئيل” �ل�ص�بق يف م�رش، ويو�صي جين�ت رئي�ص �ملركز �الأك�ديي �ل�ص�بق يف 
م�رش ومو�صي �ص��صون �صفري “�إ�رش�ئيل” �ل�ص�بق يف م�رش. كم� �ص�رك يف �أعم�ل 

�لندوة بع�ص �لب�حثني من �لوالي�ت �ملتحدة وبريط�ني� وفرن�ص� و�خلب�ء يف �صوؤون 
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�ل�رشق �الأو�صط �لذين يعملون يف مع�هد ومر�كز �أبح�ث متخ�ص�صة يف هذ� �ملج�ل. 

و��صتمرت  له�.  مقرر�ً  �إيت�ن  زئيف  ود.  للندوة  رئي�ص�ً  �أوملبت  يو�صف  و�نتخب 

وقدمت   .1994 م�ر�ص  �آذ�ر/   2 وحتى  فب�ير  �صب�ط/   28 من  �أي�م،  ثالثة  �لندوة 

�أبح�ث عن “�إ�رش�ئيل” و�الأقلي�ت و�جلم�ع�ت �لعرقية و�لط�ئفية يف �لع�مل �لعربي. 

ويف �ملد�خالت �لكثرية و�لعديدة �لتي قدمه� �مل�ص�ركون يف �لندوة، �أكد �حل��رشون 

تطرح  بد�أت  �ملذهبية  و�جلم�ع�ت  �لعربية  غري  و�جلم�ع�ت  �الأقلي�ت  م�صكلة  �أن 

نف�صه� بقوة على �ص�حة �ل�رشق �الأو�صط يف �صوء �نفج�ر مثل هذه �مل�صكلة يف بق�ع 

خمتلفة من �لع�مل. ون�ق�صت �لندوة �أربعة حم�ور �أ�ص��صية ت�صمنت 13 بحث�ً عقب 

عليه� 25 معقب�ً وك�نت حم�ور �لندوة وفق �لت�صل�صل �الآتي: 

�لدولية،  �لتحوالت  ظل  يف  �لعربي  �لع�مل  يف  و�لط�ئفية  �الإثنية  �الأقلي�ت 

�جلو�ر:  دول  مع  وعالق�ته�  �لعربي  �لع�مل  يف  و�لط�ئفية  �لعرقية  و�جلم�ع�ت 

�لع�مل  �الأقلي�ت يف  “�إ�رش�ئيل” وت�أييد  “�إ�رش�ئيل”.   – �إثيوبي�   – �إير�ن   – تركي� 

ووالدة  �خلليج  وحرب  �جلو�ر.  دول  مع  “�إ�رش�ئيل”  وعالق�ت  �لعربي، 

وم�صتقبل  �لعر�ق.  يف  �ل�صيعية  و�ملع�ر�صة  �لعر�ق،  �صم�ل  يف  �لكردي  �لكي�ن 

هل  لبن�ن  يف  �الأقلي�ت  وحرب  �الأ�صد،  بعد  م�  مرحلة  يف  �صورية  يف  �الأقلي�ت 

�لعربي.  �خلليج  دول  يف  �ل�صيعية  و�الأقلي�ت  لبن�ن؟  تق�صيم  و�نتهى  توقفت 

جنوب  من  �الإ�رش�ئيلي  و�ملوقف  و�لنوبة،  �الأقب�ط  م�رش:  يف  و�الأقلي�ت 

�إفريقي�  �صم�ل  �أقط�ر  يف  �لعربية  غري  و�الأقلي�ت  و“�إ�رش�ئيل”  �ل�صود�ن 

و�لطو�رق. و�لببر 

5. �سحف �إ�رس�ئيلية )مرتجم عن �لعربية(:
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236

دور “اإ�سرائيل” يف تفتيت الوطن العربي

ثانياً: �ملر�جع �الأجنبية:

1. �لكتب:
• Abba Eban, An Autobiography. New York: Random House,1977.
• Abba Eban, ”Reality and Vision in the Middle East,“ Foreign Affairs. 

Vol. 43, No. 4, June 1965. 
• Avi, Shlaim, The Iror wall Israel and the Arab world. New York: 

WW.Norton and Company, 1999.
• Azoury, Neguib, Le Reveil de la Nation Arabe. Paris: 1905. 
• Bailey, James A., Teaching Strategies for Ethnic Studies. Boston:  

Allyn and Bacon, 1979.
• Bar Zohar, Micheal, Ben Gurion. The Armed Prophet. USA: 

Prentice-Hall, 1968.
• Bauborot, Jean, Le Tort d’exister. Bourdeaux: Duros, 1970. 
• Ben Gourion, Regards sur le Passe. ed. 44, Monaco: Rocher, 1965. 
• Ben Gourion, My talks with Arab leaders. Keter Book, 1972.
• Chcuraque, Andro, L’Etat D’Israel. Paris: P.U.F., 1956. 
• Cohen, Aharon, Israel and Arab World. Boston: Beacon Press  

1976.
• Cohen, Michael J., Palestine and the Great Power 1945-1948. Princeton:  

Princeton University Press, 1982.
• Derogy, Jacques & Hesi Carmel, Histoire Secrete d’Israel 1917-1977. 

Oliver Orban, 1975.
• Evron,Y., Perceptions de Securite et Strategies Nationales  au 

Moyen Orient, sous le Direction de Bassma Kadmani et d’autres, 
ed. Maison, Paris, 1994.

• Flapan, Simha Zionism and the Palestinians. London: Croom Helm,  
1979.

• Garaudy, Roger, Les Mythes Fondateurs de la Politique Israelienne. 
Paris:  Samiszdat,1996.

• Harkabi, Y., Basic factors in the Arab Collapse during the Six  
day War, Orbis, Quarterly Journal of World Affairs,Washington, 
Vol. XI, No.3, Fall 1967. 

• Herzel, Theodore The Jewish State, An Attempt at a Modern  
Solution of The Jewish Question, London, 1934. 

• Lesch, David W., The Middle East and the United States. Colorado: West   
View Press Inc., 1996.



237

املراجع

• Lewis, Bernard, ”Rethinking the Middle East,“ Foreign Affairs.  
Fall 1992.

• Lewis, Bernard, Predictions The Future of The Middle East. London:  
Phoenix, 1997.

• Moor, John Nortan, edit., The Arab – Israeli Conflict Documents. Vol. 3,  
Princeton: Princeton University Press, 1974. 

• Netanyahu, Benjamin, A Place Among The Nation. Tel Aviv: 
Yadouaout Ahranout, 1995. 

• Patai, Raphael, The Arab Mind. New York: Charles Scribner’s  
Sons, 1973. 

• Peres, Shemoan, The New Middle East, Shaftesbury Dorset.  
Element,1993.

• Terry, Janice, ”Zionist Attitudes Toward Arabs,“ Journal of  
Palestine Studies. Beirut, Vol. 5, No. 3, Autumn 1976.

• Treverton, Gregory F., & Jones, Seth G., Measuring National Power.  
Washington: Rand Corporation,2005. 

• Weismann, Chaim, The Making of Statesman. New York: Jehuda  
Reinharz, 1993.

2. �لدوريات �الأجنبية:
• Ben-Meir, Alon, The Dual Containment Strategy in No Longer 

Viable, Middle East Policy, Vol. (4), 1995, pp. 58-71.
• Heradvsteit, Daniel, Israel Elite Perceptions of the Arab - Israeli 

Conflict, Journal of Palestine Studies. Beirut, vol.no.3, p.68-93. 
• Lewis, Bernard, Rethinking The Middle East, Foreign Affairs, 

Vol. 710, No. 4, Fall 1992, pp. 99-119.
• Lewis, Bernard, Executive Intelligent Research Project, .Pentagon, 

Washington, June 2003.
• Peres, Shimon, ”Ecvire histoire a Lence Verte,“ Le Monde  

Diplomatique mai.1998.

3. �ملو�قع �اللكرتونية:

www.rotter.net :أفي�ص�ي بن ح�ييم، 2005/1/24، يف�

www.nana.co.il :ه�رون حت�وكو، 2005/1/24، يف



238

دور “اإ�سرائيل” يف تفتيت الوطن العربي

�ملوؤلف يف �صطور

�أ. د. �أحمد �صعيد نوفل

بج�معة  �ل�صي��صية  �لعلوم  ق�صم  يف  بروفي�صور�ً  ح�لي�ً  يعمل 

�لريموك - �الأردن. ح��صٌل على دكتور�ه يف �ل�صي��صة �لدولية من 

�ل�صي��صية  �لعلوم  دكتور�ه  وعلى  �لفرن�صية.  �ل�صـوربون  ج�معة 

�لدبلوم��صي  �ملعهد  يف  �لتدري�ص  له  �صبق  �لق�هرة.  ج�معة  من 

فر�ص�ي  وج�معة  بب�ري�ص،  ديك�رت  رينيه  وج�معة  �الأردين، 

بفرن�ص�، وج�معة تورنتو بكند�، وج�معة �لكويت. كتب و�ص�رك يف 

كت�بة �لعديد من �لكتب، كم� ُن�رشت له �لكثري من �لدر��ص�ت، مثل: 

م�ص�كل تدري�ص �لق�صية �لفل�صطينية يف �جل�مع�ت �لعربية، و�لوطن 

و�آث�ره،  �ل�صي��صي  و�حلل  وم�رش  �ملع��رشة،  و�لتحدي�ت  �لعربي 

وت�أثري خريطة �لطريق و�جلد�ر �لف��صل على �لت�صوية �ل�صي��صية، 

وم�صتقبل ق�صية �لقد�ص من �ملنظور �الإ�رش�ئيلي، ومنط �لتحوالت 

�لديقر�طية لدى �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، و�جت�ه�ت �لعالق�ت 

�الأردنية - �لفل�صطينية على �صوء �تف�قي�ت �لت�صوية مع �إ�رش�ئيل.






