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 سيرورة التطبيع مع العدو ومخاطرها

 :مدخل ـ 1

ســـرا"يل  إكلة االعتـــرال الرســمي بهــا" ول ــن  مــن مشــ ة مطلقــا  ة والشـــرعي  ال تعــا ي كــل دوع العــالم الط يعي ــ
ـ ممكن   ك ر عدد  أ تسعى باستمرار للحصوع على اعترال سـات ة منهـا" والهياـات وم س  العربي ـ ة  من الـدوع" ااص 

 . والواقـعوذلك لتث يـ  رـرعي ة ودود ـا  يـر الشـرعي كما تسعى للحصوع على اعترال األفراد .المجتمع المد ي
: لـى السـ اع ال ـديهي والم ارـرإيقود ـا  سرا"يلي  ير الط يعيالعدو اإلالحديث عن التط يع العربي مع كيان  ن  أ

ة مجتمــع اســتعماره تلفيقــي ويــعي وريفــي عســكره الفــوره  ــو تط يــع مــع  يكلي ــ؟ والجــوا  التط يــع مــع مــن
ع دموه عدوا ي لم ت تمل معالمه بعد" قا"م على استيراد المهادرين اليهود وسرقة حقوق اآلاربن وتراثهم و  التوس 

 لى  فسه. إ واستنسابا   فا  وحضارتهم وأريهم وتاريخهم و س ها تعس  

حدى أوراقه إماع اإلسرا"يليين المشهورين" في سموحة" و و من علماء االدتفي  ذا السياق يصف سامي 
ــالعلمي ــ ــة فــي دامعــة حيفــا المجتمــع اإلســرا"يلي ب    اال  لتحقيــم مشــاريع ه   قيــد ال نــاء والت لــور ليصــ   أساســا  فع 
حضـاره ع ــره"  بنــاء تـراثو ماليـين يهــوده ال يزالـون فـي الشـتات"  7.5هـا إعــادة اسـتيعا  أ م   "ة ك ـرى  خ وي ـ

ه  مجتمــع مقاتــل" ر بعــد . ويكمــل فــي توصــيفه لهــذا المجتمــع ب   ــســتعم  ة( لــم ت  وتــوطين اليهــود فــي أراب   عربي ــ
 اتـه علـى ة بـين مكو  كاتـه" كمـا يعـا ي مـن ا قسـامات حـاد  ل أبـر  محر  ة قرار مركـزه فيـه وتشـك  سة العسكري  للم س  

  . ساس ديني" وعرقي" وسياسي" ورؤيوه أ

رــمو"يل إيز شــتاد" و ــو مــن علمــاء االدتمــاع األبــر  والمهنــدس األوع للمجتمــع اإلســرا"يلي" وأحــد وعمــل 
ة صــل ة للمجتمــع اإلســرا"يلي" حيــث ة  خ وي ــأصــحا   يريــة المركــز واألطــرال" علــى بلــورة بنــاء  ــواة صــهيو ي  

 خ ــا  دــيء بهــم مــن  اج" وتضــم  ا  للتخطــيو والســيطرة" والقــوة العســكرية" وتو يــع اإل تــل النــواة مركــزا  حصــري  تشــك  
. ثـم ت عهـا بنـاء األطـرال بـاليهود 1918روسيا وررق أوروبا ع ر مودتي الهجرة األولى والثا ية" أه ق ـل عـا  

. وكـــان  ـــ الء المســـتقدمون 1939المســـتقدمين ع ـــر مودـــات الهجـــرة الثالثـــة" فالرابعـــة" فالخامســـة حتـــى عـــا  
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المركـز. ومتـى مـا بلـ   ق ـل فـون مـنل     رات يـدير ا صـهاينة  خ ويـون ي  ا  ع ـر عـزلهم فـي مسـتعمنون صهيو ي  د  د  ي  
ــــيــــم   " يــــتم   هينالتصــــ المطلــــو  مــــن  مون الحــــد  ســــتقد  الم   ا الف ــــر هم إلــــى منيومــــات المجتمــــع اإلســــرا"يلي. أم 

ة الحديثــة" أن يــ من بــ ن م علــى مــن يحملــه" بتعريــي ليــون بينســكر" وايــع تعــاليم الصــهيو ي  الصــهيو ي فيتحــت  
ـــ ـــ ة فـــي م ســـاة وتنتهـــي م ســـاتها عنـــد حصـــولها علـــى أرب  اليهـــود أم  ة ب عـــد ا لهـــا" أه فـــي إطـــار دولـــة يهودي 

فم لها" وات   حدود   فم على أن ت ون بداية  ذه األرب فلسطين" من دون االعترال ب ه   العنصره ال الديني. وات  
روا العــودة شـتات دميعـا " متــى مـا قـر  ة ف ــرة تحضـير  ـذه األرب الســتيعا  يهـود الن الصـهيو ي  علـى أن تتضـم  

لــى تنيــيم ال ي وتســات" بحســب توصــية أرثــر إا تقلــوا إليهــا. وقــد عمــل صــهاينة الهجــرة األولــى فــي الزراعــة" ثــم 
" الذه عمل على تنييم األرب للهجرة الثا ية. فعمل 1909ن" ر"يس مكتب الوكالة اليهودية في يافا عا  يروب

" ثم كي وتس كينيري  و ير ا" والتي دميعها استعمل  لتخزين السالح 1909 على ت سيس كي وتس دا ا يا في
حة كالها ا ـا واتسـل" ة مسـل    تردمته في أوا"ل عشرينيات القرن المايي إلـى حركـات إر ابي ـوالتدريب الذه تم  

رين لقتــل العمـــاع العـــر  المعتريـــين علـــى عـــد  إرـــراكهم فـــي األعمـــاع الزراعيـــة التـــي قامـــ  لمصـــلحة المســـتثم
  حصر العمل بالعماع الصهاينة فقو  العمل الع ره( بالر م من  الء روات هم. الجدد" حيث تم  

ــإفــالمجتمع اإلســرا"يلي  دة والعــادات وال تقاليــد ذن مجتمــع رــتات ال تــاريال لــه وال تــراث وال لوــة تفــا م موح 
ة" وقد استعمل اليهـود  ات الديني  صة للمناسلوة مخص   طويل   ة" كا   لوق   حاينة ودامعة. وحتى اللوة الع ري  

. و ـــذا المجتمـــع م نـــي علـــى و لوـــة ال لـــد الـــذه يعيشـــون فيـــهأى" كلوـــة الييـــديع فـــي بعـــ  أوروبـــا" لوـــات أاـــر 
ــأيــديولوديا عدوا ي ــ و أب مــن يهــود الدياســ ورا المهــادرين عي" حــدود مركــزه مــا يســتوعة ذات مخــزون ف ــره توس 

طيع آار دبابة اسرا"يلية الوصوع ال يابو لها" تصل إلى حيث تستليه" في حين ان حدود أطرافه إالمهجرين 
م بمجتمعـات مولوبـة علـى سرا"يلية  ولدا ماير. و ذا المجتمع يسعى للتحك  قوع ر"يسة الو راء اإل ليه" على حد   إ
ادمة  لى مزارع ع يد فيإات في داالها لترويضها وتحويلها سمو  الصراع العمل على تدمير ا وبث   مر ا ويتم  أ

 ة.ة" وبالتالي فمعركة الح وع دون التط يع معه  ي معركة ودود حتمي  الصهيو ي  

صـلة ت ـدأ ة مت  ة:  ـو عملي ـسـات العادي ـأرـكاع اإلعتـرال بالـدوع والم س   ل ـل   اإلعترال بـ إسرا"يل  االفـا   ن  إ
تصـــاده والثقـــافي والنفســـي منـــي واالقالسياســـي واأل إلـــى التط يـــع وصـــوال   عترال باللســـان والقلـــب ثـــم تســـتمر  االبـــ
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إلى اإلاالص للف ر الصهيو ي بكل مندرداته" واالصـطفال مـع أصـدقاء  ا  ال امل" و ذا يقود المخدوعين تلقا"ي  
يقـف عنـد  مـر الـذه المشـاريعها" األ إسرا"يل  والمدافعين عن ودود ا والداعمين لها والمـدافعين عـن سـلوكها  و 

اه إلــى كــل ميــا ر فلســطين كودــود رــرعي وط يعــي فحســب" بــل يتعــد   حــدود االعتــرال بــالودود االحتاللــي فــي
مــع  وأن يكــون منســجما   بــد  اإلعتــرال بكيــان العــدو ال . وعليــه فــ ن  فــي العــالم شــةة المتوح  م ريالي ــواإل ةالصــهيو ي  

ة منــذ ذلــك الوقــ  اإل تــدا  ومــا دــرت عليــه السياســة اإلســتعماري   التســليم بنصــوص وعــد بلفــور و صــوص صــك  
ــا  ــذاوحتــى   ــل عــر  االرتــداد واالستســال  لــم ف ــرة اإلعتــرال بكيــان العــدو مــن ق   ضــال إلــى ذلــك أن  . وي  يومن
و تيجـة اإلحسـاس  "الضـوو  والتواطـ ي للتذاكي أو التخطيو االستراتيجي والد اء بل بنتيجة تلق   ل  تادا  تتحص  

ة إلفســـاد بياـــة ة االعربي ـــق ـــل الردعي ـــوتضـــافرت  ـــذه العوامـــل مـــع الـــدعم المـــالي مـــن  "والهزيمـــةبـــالعجز والهـــوان 
دــواء الفاســدة دــاء اإل قــال  الردعــي فــي مصــر يــمن  ــذه األ. و ة فــي القيــادة ومــا يحــيو بهــاة الفلســطيني  القضــي  

عقــد مــ تمر دنيــف عــا   وتــم   1971ثــر وفــاة  عيمهــا" مــن ق ــل الســادات عــا  إ علــى ع ــد الناصــر والناصــرية"
ـــدة وصـــوال  هـــات الســـادات اضـــح  تود  حيـــث ات   1974 " وداـــوع ومـــا تـــاله 1978إلـــى كامـــب ديفـــد عـــا   لجدي

توافم  . في  ذه المرحلةة وحق ة النفوي الحق ة السعودي  م  ة وما س  ة الردعي  في مرحلة الرد   المنطقة العربية من ثم  
ح  وتسـل   "  السادات بع ور قنـاة السـويس رـرقا  ستعداد القياده الفلسطيني مع مرحلة اإل حطا   بعد أن تسل  اإل

ــ ة. وكمــا   بالنيــا  العربــي الرســمي بقيــادة مصــر الســادات والســعودية الردعي ــالقيــادة الفلســطينية بالفــدا"ي وتوط 
ة واطـــورة . ومـــن  نـــا تـــ تي أ مي ـــر مون الطريـــم لويـــو ـــا الـــذين يشـــق  وه ف ـــذلك للخيا ـــة طال"عي  للنضـــاع طال"عي ـــ

 فـي طـرحهم واعتـرافهم بالعـدو   مون على مـن سـوا م بويـوح  د  الذين يتق والتط يع الطال"عيين في الخيا ة والتواط 
ــ عــاء عــاء الحكمــة أو علــى رــكل اد  رب العربيــة بل ــوس  تضــليلي وطنــي علــى رــكل اد  فــي األه  المزعــو  و حق 

والمقصـود  " ة القديمـةالعقلي ـو ه  .   الء يجهرون بالهجو  على مـا يسـم  الواقعة واإلقرار باألمر ة والواقعي  العقال ي  
مون " ويطــــال ون بــــالتويير وأن يكــــون الطــــرح بلوــــة يفهمهــــا الوــــر  والعــــالم    ويتقــــد  ةري ــــة التحر  ة الوطني ــــالعقلي ــــ

و أواحـدة للشـع ين    دولـةو أ  دولـة ل ـل مواطنيهـا و أمثـل رـعار  دولتـين لشـع ين   ة المخادعةبالشعارات الخل ي  
ــ  دولــة ديمقراطيــة علما ي ــ فيــه الخيــر العمــيم للجميــع . والــدور  ن   فيــد بــالطــرح بمــا ي  دون لهــذا ة   و كــذا... ويمه 

مشـروعه  " أه المنيمـة"الفـدا"ي الفلسـطيني ا المجـاع بـدأ مفعولـه حينمـا طـرح  الخطير والت ثير الخطيـر فـي  ـذ
ل بال ر امج الوطني الفلسطيني  حم العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة ر  وما تال ذلك ع ر ما ع   1974عا  
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إلــى أن وصــل إلــى إلتــزا  القيــادة الحاليــة بالتنســيم األمنــي مــع  ج   وطــا  يتــدر   والــذه رــل   "الضــفة والقطــاع(فــي 
ة ماة بالماة وتقـزيم كـل ميـا ر المقاومـة فـي الحركـة الوطنيـة إلـى العدو ماة بالماة واإللتزا  بالمفاويات الع ثي  

ة ب دهزتها بدور الحارس األمنـي لمصـلحة العـدو اع وقيا  السلطدردة العجز التا  عن بذع أه دهد  ضالي فع  
ال  ـرى  د قلـم للتوقيـع علـى اإلعتـرال بــ إسرا"يل  اليهوديـةع منيمـة التحريـر إلـى مجـر  واستيطا ه واحتالله" وتحو  

 .واتفاقات اإلذعان معها

  ه دردـة  ساسـي بـالموقـف الـوطني األ الستقطا  المستعدين لله و  عـن مسـتوى  ا  قوي   ل منااا  ه رك   ذا كل  
ة جا ات ال وصلة الوطنيـة النضـالي  وتعميم اإل حرال عن ات  منااات التيايس من تحرير فلسط ن " ولخلم كا  
ـ" فشـيمة أ ـل ال يـ  كل  يـاربا   ط ـل. و نا يصدق قوع المثل  إذا كان ر  ال يـ  بالفةالمشر    ة  هـم الـرق. . ااص 

لعمالــة بمختلــف تالوينهــا لــم ينحصــر فــي الــم المنااــات دور القيــادات المنخرطــة فــي االستســال  والخيا ــة وا ن  أ
اه إلــى العمــل الم ــرمج واإلعتــرال بـــ إسرا"يل  ال  ــرى" بــل تعــد   1948ة وتشــجيع التنــا ع عــن فلســطين اإلح اطي ــ

وتقـديم  عن م اد"ها وقيمها" االصاإو  ةوالممنهج والجاد لشراء الذمم وإ واء ال وادر وإبعاد القيادات األكثر دذري  
  را"ي الخ يث.اإل ة ووالء للقيادة التي تمتلك الماع الوفير والمنهجاألكثر ت عي   ال وادر وترقية

ة متماسـكة مـن األ صـار والمنتفعـين والم يـدين إن  هج التنا ع والتط يع التدريجي مع العدو قد أودد  يكلي ـ
لقيــادة المستســلمة مــن كــة ل ــل مــا يصــدر عــن الــة وم ار ة واســعة وعريضــة مهل  والفاســدين والمفســدين ذات ترات ي ــ

ــة رــاملة يــم  . و ــذه الترات ي ــمواقــف وســلو  ر مــن   الساســة والعســكريين وقيــادات األطــر الجما يريــة ومــا تيس 
لحكمـة وذكـاء القيـادة الفاسـدة"  يعـزل مناصـرا   واحد   في طابور   فين عموما  كتا  وصحفيين ورعراء وطيف المثق  

ا  ومثقفــين وصــحفيين مــن الضــفة والقطــاع ومــع العديــد مــن الم سســات الوطنيــة كت ــ كمــا قــاموا بالتواصــل مــع
ل الشـــرعي الســـلطة تحـــ  عنـــوان ت ييـــد منيمـــة التحريـــر الفلســـطينية بوصـــفها الممث ـــ ة واســـتقطابها لخـــو  والردعي ـــ

ليقسـموا والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن توادده" بل منهم من بـادر لتتصـاع والتواصـل مـع الصـهاينة 
" مـن أدـل أن وقيادة السـلطة  ـذه. الجديد واعتداع القيادة ة النهج اال هزاميأمامهم أ لظ األيمان بحقيقة وصدقي  

العربــي الردعــي والتــابع للوــر   تث ــ   جاحهــا فــي عمليــة إعــادة الت  يــل واإل خــرا  العميــم فــي صــفول النيــا 
ية يقو  على اإلعتـرال بحـم  إسـرا"يل  فـي الودـود علـى القض دت كل مشروع تسووه لحل  ها أي  " ف    ستعماره اإل
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 338و 242دت مشروع الملك فهـد وبعـد ذلـك القـرارين . فقد أي  ين والعيع ب من وسال  فوق ربوعهاأرب فلسط
 .في  ذا السياق ةة ت تيكي  الصادرين عن مجلس األمن وكل م ادرة عربية أو أوروبي  

بتصفية العديد من الـرؤوس القياديـة المخلصـة لخلـم حالـة مـن اإلر ـا   يضا  أدا  ها وقام   إسرا"يل  من 
 ة وتفــرد القيــادة المستســلمة مــن دهــة أاــرى. كمــا أن تعاو ــا  والــو ن مــن دهــة وتمهيــد الطريــم لمزيــد مــن وحدا ي ــ

وكـان أبـر  سـلو  للتخريـب علـى  ـذا الصـعيد"  1987قد تضافر من أدل تخريب وإ هـاء إ تفايـة عـا   عميقا  
 .  ذا مع العلم أن  القذرةل باللجنة السياسية ورراء الذمم وإفساد المنايلين بسيل من أمواع النفو ر  يل ما ع  تشك

ي عنهمــا و قلهمــا   اطــوة واحــدة باتجــاه اإل ســحا  مــن الضــفة والقطــاع بمعنــى التخل ــالعــدو الصــهيو ي لــم يتقــد  
 بيـب رـياا  أتـل ين المنيمة وحكومـة العـدو" مـا  ادت ة بة والعلني    اإلتصاالت الرسمي  لسيادة أارى.  وحينما تم  

" ادة من بصمتها علـى وثـا"م اإلذعـانللشعب الفلسطيني وذلك لتستف ل  تجاه المنيمة سوى اإلعترال بها كممث  
 .من داال ال ي  في قيادة  هج التنا ع والتواط  والخذالن كي تستمر  

 

 التطبيع ومقومات رفضه: – 2

رعار  ال صل  وال  :ح النيا  العربي رعارين متناقضينطر  العربي ة المرو عة الهزيمةوبعد  1967في عا  
 التـه ربمـا بالعمـل الدبلوماسـي إوالشـعار الثـا ي يعنـي .   الة آثار العـدوانإورعار    سرا"يل وال اعترال ب تفاوب

التنفيـذ ول ـن مـن  اويـة مـا  م من ذلك ما يعنيه  ذا الشعار ليس من  اويـة ول ن األ "دون مفاوياتمن ا مورب
مــة العربيــة وحاربتهــا وا تزعــ  قــد اعتــدت علــى األ 1967ســرا"يل عــا  ف  :مــن أطروحــة سياســي ة يفتريــه مســ قا  

مـن الممل ــة  ا   كا ـ  الضــفة الوربيـة دـزء ول نـان ردنرايـي األأة والقطـاع وسـيناء والجــوالن وبعـ  منهـا الضـف  
ر العدوان يعنيان في  ذه الحالة  الة آثاإالعدوان و  رد  و  دارة المصرية(.تل مستت عا  ة ة وقطاع  ز  ة الهارمي  رد ي  األ
الخـو  األاضـر" أه حـدود عـا   لـى حـدودإجهـد دبلوماسـي أو عسـكره بعنهـا سـواء  ر ما    سرا"يل إن تنسحب أ

 :دديد آار ق ل الحـر  وبعـد الحـر  ريء حصلو  حزيران. من مساخال عدوان التي ا طلق  منها في 1948
 ردن فـــي حـــر  حزيـــرانورـــار  األ "ةمي ـــ يمـــة التقد  ة واأل يمـــة الردعي ـــبـــين األ الم ـــد"ي والرمـــزه  حصـــل اللقـــاء
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 ردن   لـــأل محـــدودة رســـل  وحـــدات عســـكريةأ نفـــي المجهـــود الحربـــي حـــي ورهـــرت الســـعودية كمشـــار    1967
لشــعار  ورافضــا    اســرا"يل ع يــد اســتمرار القتــا رهــر الفــدا"ي الفلســطيني ب ندقيتــه يخــرق الج ــاع والوديــان معلنــا  و 
ــم الفلســطيني والعربــي ل . الــة آثــار العــدوانإ ــإلــى إقــد حمــل الحل ة اــكمــا ســا م فــي تعميــم التع  "ةمكا يــات واقعي 

 .ةة العربي  ة والردعي  ة والصهيو ي  م ريالي  م الرف  لتة فتعم  مي  التقد  

ع من  ه القا"ـد  ـمـع العـدو. فهـو طـرح  فسـه بدايـة ب  بدأ اطوات االرتداد والتط يـع لقد كان أ ور السادات أو 
ــ عــن أعلــنبعــد أن  1970الم نق ــذ إثــر وفــاة ع ــد الناصــر عــا   الــداعي إلــى  كه بالســير علــى الــنهج الناصــره تمس 

ومــن  ــذا الموقــع بــدأ عمليــة  .بصــفته اليفــة ع ــد الناصــر واســعا   وبهــذا أاــذ ت ييــدا   الوحــدة ومحاربــة االســتعمار"
حــداث اال قــال  أفــي  ىولــالخطــوة األ بمثابــةيــد الناصــرية  1971يــار أ ه فــي ــان ا قالبــ" ف حــرال والتوييــراإل

فــاال قال   "ة يختلــفاــ نــا بــدأ مــنهج التع . و قــوى العربيــة المنيمــة والجما يريــةالشــامل علــى الــوعي العربــي وال
وفـي اومة في وعي األمة. التي كر ستها الناصرية وعلى ف رة المق والثواب  رمل اال قال  على الوعي والمفا يم

ث اـذ يتحـد  أو  ا ير عسكره سوفييتي فـي مصـر"17000ودود  السادات  هىأ ذار إدون سابم وب 1972عا  
. مريكـاأبيـد  فـي المنطقـة وراق الحـلأفـي الماـة مـن  تسـعة وتسـعين :عن عالقـات متوا  ـة بـالور  ورهـر رـعار

عاء   يابة  عـن  1973وبعد حر  رهر رمضان  اال تصـار فـي الخطـا  العربـي الرسـمي أعلن السادات  ورا  واد 
بـــدأ    بطـــل الع ـــورال حـــر  تحريـــر. وفـــي رـــل  تســـمية  فســـه   حـــر  تحريـــكالتـــي كا ـــ  بالنســـ ة إليـــه حـــر  ال

إلــى يــل االقتصــاد المصــره علــن سياســة اال فتــاح التــي تعنــي تحو أ  1974وفــي عــا   . ســرا"يل إبالتفــاوب مــع 
ــأ "القطــو الســمان ويعضــعة القطــاع العــا وبــدأ فــي مصــر عهــد رهــور رأســمالي  اقتصــاد ا كــان ه االرتــداد عم 

والـرأس مـاع  يـر المسـتول وعـن المشـروع النهضـوه فـي االقتصـاد  "ة العربية ورأسـمالية الدولـةل باالرتراكي  عر  ي  
ـــ وســـع وعلـــى اإلثـــر فـــت  الســـادات أ .مـــا لـــى األإطـــوات واســـعة الناصـــرية وســـارت فيـــه انته والصـــناعة الـــذه در 

ي ــة العالقــات ماــات ماليــين الــدوالرات لــدعم  التــي قــد م  "رأســها الســعودية ة وعلــىمــع الــدوع العربيــة الردعي ــ الود 
 فاال خـرا  فـي  ـذا التحـالي مـارس ى  يـا  لـإة ة والردعي  م ريالي  لت مي معاد  ع النيا  المصره من  يا  تقد  تحو  

  .الجهن مي
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تعيــد ت  يــل  فســها بمــا  الفلســطينية أاــذت منيمــة التحريــر 1974و  1973 يعــام فــي المقابــل  واــالع
السـلطة الوطنيـة قامـة إفيهـر رـعار  "بعـد رحيـل ع ـد الناصـر الفاسـدة والخا"نـة  يمة العربيـةواقع األ ينسجم مع

ــ "فــي الضــفة والقطــاع ل النيــا  العربــي الرســمي الــذه أاــذ يتشــك  قيــادة المنيمــة فــي وا صــهار  دمجبــا ســاعد مم 
ثنـاء أ المزعـو  لنيا  السعوده بقيادة الملك فيصـل بطـل قطـع الـنفومن ابزعامة مصر السادات ومشاركة ك يرة 

والــداعم ال  يــر لمنيمــة " لــه وا قالبــه الردعــيتحو  فــي وع لنيــا  الســادات والــداعم المــالي األ األوع" حـر  تشــرين
وأاـذ  ـذا   التسـويات السـلمية تزايـد الحـديث عـن و نـا بـدأ ي ايا تها للقضية األ  المقد سة.في ا حرافها و  التحرير

ـالحديث يتعم   بـين العـر   آار الحـرو كـحـر  تشـرين  ن أعلـن السـاداتأوأصـ    ـو المرتجـى بعـد  ع"م ويتوس 
 والعدو الصهيو ي.

 "االقتصـــادية والصـــناعيةالنهضـــة المشـــروع القـــومي العربـــي وقضـــى علـــى مشـــروع الســـادات ب قـــو    كـــذا 
ــ وأطلــم العنــان  "تحــ  رــعار مصــر أـــوال   لمصــر الوحــدوه  قليمــيالــدور اإل أ هــىر قــيم المجتمــع المصــره و ودم 

ر على الوعي أث  الردعي ة المتطر فة   اية  بف ر ع د الناصر القومي والم عاده لالستعمار مم ا  سالميةللتيارات اإل
 ."  فسي ا  وسياسي ا  وعملي ا  مع العدوالتط يعمن  مةراحل متقد  لى مإحتى وصل  فشياا   العربي رياا  

قامـة السـلم إو هـا اسـتعداده لالعتـرال ب عـن علـنأ و  1978مفـاديء عـا   بشـكل    سرا"يل إقا  السادات بزيارة 
ودردـر  "ه صديم ألمريكـا   أ   فسه على . ثم قد  كامب ديفد الصل  المنفرد في اتفاقية معها عقدبالفعل و  "معها
مـــن النيـــا  الردعـــي العربـــي فـــي االصـــطفال  صـــ ح  مصـــر دـــزءا  أ اا  فشـــي ورـــياا   "اـــرى أ حزابـــا  أو   يمـــة  أمعـــه 

 .واالستراتيجيا والمواقف والسلو 

ــأن فــي المقابــل لــم يــتمك   بحيــث ا  الــوطنيين العــر  مــن احــتالع موقــع منــارر لموقــع الســادات حــد مــن الحك 
 ــ الء" و  " ا بالحريــة واال عتــاق والوحــدةي شــر  و ويقود ــا قيــادة وطنيــة  نهكــةالم   ميــةيجتــذ  الجمــا ير والقــوى التقد  

واكثــرعلــى األ  فلســطيني ة قامــة دولــة ت ــريس موقــف المنيمــة بالمطال ــة ب ومــع .الســريع لال هيــار عيقــا  م   دورا   " أد 
لـم يعـد " 1948 رايي الفلسطينية التي احتل  عا وعد  المطال ة بتحرير األ فقو رايي الضفة والقطاعأعلى 
صــ   ألســان المعاريــة الفلســطينية التــي  لــى ال حــر ســوى علــىإحــديث عــن تحريــر فلســطين مــن النهــر   نــا 

 ما  اليرول الجديدة.أ صوتها يعيفا  
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ورفـ  الحـدود  النيري ـة دور ـا فـي حـدود المما عـة ورـل   "ة فـي الـوطن العربـيمي  لقد ترادع دور القوى التقد  
. يا ت ثقة الجما ير بها مع األتز  ا ف "ةة والصهيو ي  م ريالي  التي تطالب بها اإل الفايحة من االستسال  القصوى 

كثر وطــردت المقاومــة الفلســطينية مــن ل نــان ودــاء  كثــر فــأيفــد وبعــده ترادعــ  القــوى الوطنيــة دــاء كامــب دثــم 
ل ارتداد عـن المواقـف الوطنيـة وتق  ـ ضا  أي  ذه اطوات صاح ها. وسلوأللسال  وبعده واده عربة و م تمر مدريد 

ة ذة بوصفها قيادة تاريخية ولها رمزي ـالقيادة الفلسطينية المتنف   ين" وذلك بمسا مةمن ق ل ال ثير  ما كان مرفويا  
لمفـا يم والمواقـف وت ـريس اارى في ا قـال  سا م   ي األف "عالية عند الشعب الفلسطيني والجما ير العربية

و ت ــريس أو منــع اال ــزالق أة مــن وقــف التــد ور ي ــة و يــر الجد  ي ــن قــوى الــرف  الجد  ولــم تــتمك   الستســال .حالــة ا
 وال دولــة "لــى ال حــرإرفــع رــعار تحريــر فلســطين مــن النهــر تودــد دولــة عربيــة واحــدة ت " بحيــث لــم تعــدالمما عــة

ة ة السياسي  ر واال عتاق من الت عي  وال دولة واحدة ترفع رعار االرتراكية والتحر  " واحدة ترفع رعار الوحدة العربية
ــ .ةم ريالي ــة اإلة للــدوع االســتعماري  واالقتصــادي   ات  ــور الســادات منــذ بدايــة الســ عينيأم االرتــداد الــذه بــدأه لقــد تعم 

النيـا  بعـد أن بـات  الذليل التط يع ويتم   تم   المريضة  ذه المنااات في رل  . و س وأص    و الحاع السا"دوت ر  
 محـاوال  أو اجـل أه تحف ـظ  دون بـيمـارس دوره علـى المكشـول و للور  االستعماره  يا  وموال ا  ردعي   ا  العربي  يام

 ال فــاحو  المقاومـة علــى الشــرس والـوق  الهجـو " ف ـان ةيــروري  و ة ة وعادي ـت ـدو ط يعي ــ اال هزامي ــة دعـل المواقـف
ن لــم يفهمهــا إرة وال يهــم عليــا وم ــر  اعتقــاع المقــاومين مصــلحة وطنيــة صــار و  يســرا"يلالا االحــتالع يــد المســل  
 المصلحة.  ذه تعرلو التي تفهم  وحد ا   ي والسلطة  فالقيادة "الناس

ــــ ــــلمنطــــم  الخضــــوع ملقــــد تحق  قامــــة إرايــــي و مــــن واالســــتيالء علــــى األســــرا"يلية فــــي األالمصــــال  اإل متفه 
ـكمـا تحق ـ .الطـرق  المستوطنات ورم   لالداـين الفلسـطينيين  ألن مـن رفـ  حـم عـودة ا  سـرا"يل إم موقـف م تفه 

يتصـــر ل منـــدوبها  ن  إبـــل  "صـــديقة لـــدى العـــر  ركـــايمباتـــ  أو  علـــى حـــد    عمهـــا  ق ولهـــا بـــذلك يعنـــي اال تحـــار
ة العــر  والثــورات العربيــة وتــدعم صــديق صــارت مريكــا. بــل إن  أمــن ومــاع و يــر ذلــكأكمنــدو  ســا  ومستشــار 

 ل العســكره لعــد  قيامهــا بالتــدا   االمو ــج الســذ   ن  إرــكاع الــدعم بــل أف وكــل ســقا  الحكــا  الــديكتاتوريين بالقصــإ
الضــال ة الدينيــة  لمصــلحة بعــ  القــوى  لتــدا  ت و ــي اليــو  .الــر"يس األســد المقــاو  فــي ســوريا يــد  يــا  الفــوره 

 . و ــذا مــا فعلــه محمــد مرســي" ممثــل االاــوان" الــذه ســرا"يل إالتط يــع مــع  رــرعنة لتعمــيموالمجرمــة واإلر ابيــة 
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التــي  الخيا ي ــة التزامــه بكــل المعا ــدات واالتفاقــاتعــن  بتــداء  صــف المجــر  بيــريس بالصــديم الحمــيم" وأعــر  او 
مــــا فعلــــه أيضــــا ك ــــار قــــادة و ــــذا   ســــرا"يل إمريكــــا وأفضــــل العالقــــات مــــع أو ســــج  "برمهــــا الســــادات وم ــــار أ

 .وسلوأفي الدفاع عن  الفلسطينيين المط  عين

يصرل  عطايا بصيوة  "سرقات" :  رراوى و و يعني في األساس لفسادأصنال ا ل التط يع مرافم لإن  
 ن  أمـا رحـم ربـي. ومـن الجـدير ذكـره  ال  إ" ما حـةسـة الفاسـدة واإلدارة الالـوالء للم س   بياـةو ـذا بـالط ع يخلـم  "له(

لررـاوى والعطايــا مـن اــالع ا فـي إطــار الفصـا"ل الفلســطينية قـد تــم  والتط يـع معــه  تعمـيم اإلعتــرال بكيـان العــدو
ل  بوتقـة اصطناع اإلمتيا ات وسياسـة  يصـرل لـه  قـد رـك   . بل إن  كثر فسادا  رراء الذمم و يادة اإلمتيا ات لألو 
واد ـاتهم الوطني ـة  وحـرل المنايـلين عـن واألاالقيـة ة" وتخريـب الـروح الوطنيـةالة للفساد والعمالة والوصـولي  فع  

اد ورــراء الــذمم ورــراء الــوالءات بالمــاع والمناصــب التــي اعتمدتــه الســعودية سياســة اإلفســ . إن  والديني ــة الحقيقيــة
فـي صـفوفها  عميقـا   قد أحـدث الـال   الفلسطينية تح  اديعة دعم تنييمات المقاومة" ودوع الخليج مع الفصا"ل

ال ثيـر  اردـ أالتـي  ة الخ يثـةصـفول قيـادة منيمـة التحريـر التـي ر نـ   فسـها لهـذه السياسـة التخري ي ـ ة  وااص  
فة و قلــ  العديــد مــن ال ــوادر إلــى تجربــة التنــافس  يــر مــن المنايــلين والمقــاومين مــن تجربــة  الفــدا"ي  المشــر  

 .لمنافع من الويع القا"مل استنفادا   مشر لال

 فسـهم ويـما"ر م أداع صالحون ومجا ـدون يرفضـون بيـع ل ن بالر م من مالم  الق    ذه بقي  نا  ر  
ت ريســه مــن  " علــى مــا تــم  ات القــرن المايــيوا منــذ  هايــة امســينيات ومطلــع ســتينيء ترب ــلخــدا  الشــيطان. و ــ ال

والشـعب  مـة العربيـة عمومـا  ذ ـان دمـا ير األأفـي  ةة والعروبـة والوحـدة والقومي ـة والثوري ـمي ـة والتقد  مفا يم الوطني  
مــة و ــا  ي ايراتهــا  ده األواالســتن ال والعــداء لمســتع " وعلــى التع يــر عــن حالــة الــرف الفلســطيني اصوصــا  

ة العربيــة. ويــمن  ــذه المفــا يم دــرى تصــنيف الردعي ــو  االســتعمار"و ة الصــهيو ي  و  ة"م ريالي ــاإلمــع والمتــواطاين 
تشـــمل النيـــا  و  العربي ـــة ةســـتعمارية" ثـــم الـــدوع الردعي ـــإركـــا وبريطا يـــا وفر ســـا كـــدوع يمأتشـــمل يـــة لعاد  القـــوى الم  

ة التابعــة لالســتعمار الوربــي حــزا  والقــوى اليميني ــودوع الخلــيج والموــر  وكــل األ والمصــره  رد ــي والســعودهاأل
كل ما  و سـل ي عـن الـدور المعـاده الـذه  دياع بحم  األ ال في ذ ن  ذهة تحرير ا. وترس  ة وقضي  م  عاده لألالم  
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مــم المتحــدة فــي ات األوالــدور الســل ي لقــو " الــدولي ومنيمــة التجــارة العالميــة يــه صــندوق النقــد الــدولي وال نــكي د  
 .ميركية وحلفا"هاة األم ريالي  س ب اضوعها ر ه ال امل لمصال  اإلة بقليمي  واإل ةالقضايا الدولي  

والسـيادة"  "" واالسـتقالعر مـن االسـتعمارة منهـا: التحـر  يجابي ـإوطنية  خ  رعارات ومفا يمفي المقابل ترس  
وفي  ذا المجـاع  ر.قه  رادة الشعب التي ال ت  إوقوة الجما ير و  " " وال فاح المسل  الشع ية ةوالثور  وتحرير فلسطين

لالستعمار  ة بقيادة الر"يس المصره دماع ع د الناصر  الناصرية(  ومن موقع معاد  ة العربي  قام  حركة القومي  
اســـتوالع ورلــــم  اســـتوالع الشــــعو  ورلمهـــا ويـــد   ة يـــد  ة والعقا"دي ـــة والمعنوي ــــ" بالتع اـــة السياســـي  ةم ريالي ـــواإل

 تهـا وكشـف  فـ  الجمـا ير وع   هـا ثق     أكمـا  .ر من االستعمار ومع تحرير فلسـطينومع التحر  " الط قات الشع ية
ــ ــعــن ايا ــات النيــا  العربــي الرســمي للقضــايا القومي   ث بحقــوق ودعــ  للتشــ    .ة وقضــية فلســطين ااصــةة عام 

سـات  م ارــرا   ت دورا  د  أاــرى قــد أ حــزا  دما يريــةأوكا ـ  . اهايــهفــي استن ا  مهم ــ ت دورا  أد  ة و مــة العربي ــاأل ومقد 
ــة  وأ  ــه ــ ــة كا ــ  األاــالع تلــك الحق ااص  حركتهــا ويعلــو  ــدير ا مــن  ســعوتت   "ر والوحــدةاقــة لل فــاح والتحــر  ة تو  م 

سـقطته ويـد العـدوان الثالثـي علـى مصـر عـا  أااي  معار  واسـعة يـد حلـف بوـداد و لى الخليج و إالمحيو 
مــ  الودــود االســتعماره وحج  يــد االســتعمار الفر ســي وطردتــه  ســقطته كمــا وســا دت الثــورة الجزا"ريــةأو  1956
ة  ا علـى المكشـول. وعلـى يـوء الهجمـة القومي ـيـ  يـد  ة وحر   يمة الردعي  دوار اليا رية لألم  األكما حج  
توييــر ل رــن  حــر   اعمــة شــةتوح  ة المة والقــوى االســتعماري  ة العربي ــكــان مــن الضــروره بالنســ ة للردعي ــ ةالتحرري ــ

وأصــ   قلــب المفــا يم وافــ  الطموحــات والحــديث عــن  ه أصــ   التط يــع يــروريا  المفــا يم والعقــوع" ولهــذا كل ــ
 .عاتهامة وتطل  عاده لألالم   للصف   ا  يروري   مرا  أ والعقال ي ة والواقعي ة تدوير الزوايا واالعتداع المزعو 

 

 بداية التطبيع الرسمي: - 3

موسـومة برمـو  ورـارات   707بيو ـ   "   طـ  طـا"رة 1977تشرين الثا ي  الس  " التاسع عشر منليل 
ة التوت  ب  بن  وريون  طار الجيع العربي المصره في م حتـى  ب ت قى في تصـاعد مسـتمر  ر والترق  تل أبيب. حد 

ة عمليـة تفجيري ـ ما " ورب   ورةمنا الحديث قد يدور حوع  رت و ارة األمن اإلسرا"يلية من أن  " حينما حذ  آار لحية
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لـك اللحيـة" د كل ريء" إذ رهر الردل الـذه كـان حتـى ت. ل ن عندما ف ت  ال ا " ت د   قاسية في عمم إسرا"يل
ادات" الــذه : الــر"يس المصــره الراحــل محمــد أ ــور الســ ألــد  أعــداء إســرا"يل ســرا"يليين" واحــدا  مــن فــي  يــر اإل

 المزعو .  السال   يع مع العدو باسم التط  عر ا  أص   منذ تلك اللحية 

ـ ة ليلقـي في اليو  التالي" يصل السادات إلى ال نيس  في مدينة القدس المحتلة" و نـا  يقـف الـف المنص 
  .   ني حياة دديدة" ولن ني السال  دات م اليو  بقدمين ثابتتين" من أدل أن اطابه التاريخي: 

ا  بالنســ ة إلــى ي  ال يــزاع أمــرا  بــديه  إســرا"يلـ  عنــدما كــان العــداء لــأربعــين عامــا " أه و  واحــد كــان ذلــك ق ــل 
ــو يــر اارديــة الســادات  فســه قــد   ن  أحتــى  "الــدوع العربيــة ا  علــى فعــل   اســتقالته ق ــل يــومين مــن الزيــارة" محتج 

تهم ر  رـــوا " وقـــد عـــل  تلـــك ال ـــديهيات عنـــد الـــ ع " وإن كـــان  ـــ الء قـــد ســـ قوا الســـادات ب ر"يســه" واليـــو " ت ـــد  
وصــوال  إلـــى آاــر مــا كشــف عـــن وثيقــة و يــر الخارديــة الســـعوده" عــادع الج يــر" لــولي العهـــد " الوثــا"م أايــرا  

 .مع تصفية القضية الفلسطينية مع  إسرا"يل  ال امل للتط يع  ط خة عن السعوده" محمد بن سلمان" 

تسـالمي أو التمهيـد لمـا تـال االس  كامـب ديفيـد ه الراحل لم تنحصـر فـي تعمـيم  مـو اطياة الر"يس المصر 
مــا فــي كو ــه أاــرج الدولــة األكثــر ة إلــى الجــالد" وإ   فاقــات القا"مــة علــى تقــديم التنــا الت مــن الضــحي  ذلــك مــن االت  

يد العدو اإلسرا"يلي. كـان  ـذا  ـو   دةموح   من د هة حاول  أن ت دو ذات يو   ة في قلب األمة العربيةمركزي  
ر الحكـومي" أرييـه  ـاؤور" آ ذا " منـاحيم بـيون" بالتحديـد" وفـم مـا قالـه السـكرتي  دل ر"يس الو راء اإلسرا"يلي

 . يديعوت أحرو وت لصحيفة 

ة في م تمر رارك  فيه رخصـيات سرا"يلي ذكرى الزيارة التاريخية الخيا ي  إلحيا ال نيس  اأق ل فترة وديزة 
قيم  حلقات حواريـة عـن دور أإسرا"يلية ومصرية" من بينهم السفير المصره لدى تل أبيب" حا   ايرت" كما 

 ال نيس  في مسار السال  ومتا ة االتفاقات الموقعة مع مصر.

الـــذين رـــهدوا تلـــك فـــردت للمـــ تمر مســـاحة مـــن المقـــابالت مـــع المســـ ولين اإلســـرا"يليين أالصـــحيفة الع ريـــة 
وصـوع السـادات إلـى  ن أيقـوع آ ـذا " رو ـي ميلـو"   الليكـود ي حديث لعضو ال نيسـ  ور"ـيس كتلـة الزيارة. وف

 ما دولة اضـنا معهـا حربـا  فـي يـو  الوفـران" فـي حـين أن  د دولة" وإ   را  ددا " فمصر ليس  مجر  إسرا"يل كان م ث  
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يون والسـادات ورـامير" عنـدما أ يـر إلـى الصـورة التـي دمعـ  بـ ...قا"د عربـي القا"د الذه وصل إلينا كان أ م  
معيار أساسي في تـاريال إسـرا"يل" واصوصـا  أ ـه بعـد ا تخابـه   يارة السادات  ي  ى ميلو أن  أور  . يقشعر بد ي

أايـرا  ه سـيجلب الحـر " قـد استضـال السـادات فـي ال نيسـ " و   ـأالجميـع ر"يسا  للـو راء" كـان بـيون" الـذه قـاع 
 . ع اتفاق السال  مع مصروق  

في استق اع السادات" لم يكن  نا  مس ولون سياسيون فقو" مثل مناحيم بيون" أو الر"يس أفـرايم كتسـير" 
وإ مــا أيضــا  أســتاذ اللوــة العربيــة فــي الجامعــة الع ريــة" منــاحيم ميلســون" الــذه ودــد  فســه فــي منصــب الملحــم 

فات الجـــيع نـــ  فـــي  ـــذا المنصـــب" لقـــد كا ـــ  تصـــر  بـــ  ني عي   فيـــديـــ  رســـالة ت  تلق   : حيـــث قـــاع العســـكره فجـــ ة
.  نـا يسـتذكر  ه دوره علـى  حـو ممتـا اإلسرا"يلي  ير مق ولة بالنس ة إلى العر " ولذلك ااترت تحديـدا  ألؤد  

ا  علـى الـر"يس المصـره فـودإ ب تقـا ي اللوـة" وصـر  رـاد    ن  أالسادات باللوـة العربيـة" قـا"ال  ا ميلسون كيف حي  
 . يده: برافو

نـا كان لدينا اعتقـاد راسـال ب      :" رارلي بيطون" فقاع الحز  الشيوعي اإلسرا"يلي أما عضو ال نيس  عن 
ــ ة" مــن رــ  ها أن تقــود إلــى الســال  بــين دميــع رــعو  المنطقــة. كا ــ  مصــر أ ــم ة ودــاد   شــرع فــي عمليــة مهم 

 . سا  للف رةمتحم   ريء بالنس ة إلينا" حتى إن الجمهور اإلسرا"يلي عموما  كان

 يــارة السـادات لـم تـ ت  مــن السـماء أو فـي يـو  مشــرق :  بـالعودة إلـى سـكرتير الحكومــة آ ـذا " يقـوع  ـاؤور
د وصـوع الـر"يس المصـره إلـى  إسـرا"يل " صـار " إذ إن الهـدل لـم يكـن مجـر   ر لها على  حـو  ودميل" بل حض  

... ل ــن مــع أ ميــة  ــذه رهــار الــود  إل وســاق   لــى قــد   مــا عقــد اتفــاق ســال . ولــذلك" كــان االســتعداد يجــره عوإ   
 . دت الحقا  بنود اتفاق السال الورل المولقة  ي التي حد   األدواء" ف ن  

تحقيـم  ة ق ل ستة أرهر من تلـك الزيـارة" أثـار فـو  بـيون فـي اال تخابـات ايـطرابا  ومخـاول بشـ ن إمكا ي ـ
أ همـا   ـزة والضـفة المحتلـة علـى اعت ـار  حا  مـن قطـاع" إذ إن بـيون  فسـه عـارب اال سـ السال  في المنطقـة

ه طالــب  إســرا"يل  باال ســحا  الــذ 242علــى قــرار األمــم المتحــدة الـرقم  " وقــد احـتج   "يلادـزء ال يتجــزأ مــن إســر 
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. ل ن بيون  فسه" ر م مواقفه" تفاوب مع دوع فـي المنطقـة 1967راب  او األرايي التي احتلتها عا  أمن  
 ل إلى اتفاقات تسوية.من أدل التوص  

ومورــيه ديــان" إذ إ ــه م ارــرة بعــد ل  مواقــف كــل مــن بــيون يــمن  ــذا اإلطــار" يويــ   ــاؤور كيــف ت ــد  
. ول ـن عنـدما  الشـيال والسـال " الاتـرت رـر  الشـيالرت بين رـر  لو اي   ان: قاع دي 1967الستة   حر  األيا  

أوال " فقـو  ل بسـ  ين: ال   ـذا الت ـدي" معل ـ اتـار السـال أ اع: ع ديـان موقفـه" وقـوصل السادات إلى  إسـرا"يل " بـد  
 . ك سابقا " لم يكن في متناوع اليدأل ني لس  حمارا " والثا ي ألن السال " حين قل  ذل

ن صـحراء سـيناء. ووفـم  ـاؤور" عـ  ى فجـ ةتخل   الجارحة" فـ  الصقور ا بيون" الذه ع رل ب  ه واحد من أم
صـا  أ هـا أفضـ  بهـا أرـخاص مثـل بـيون وديـان  ـي أمـر مثيـر لال تمـا " واصو  عمليـة التف يـر التـي مـر   ف ن 

 . إلى  تا"ج عمال ية

 " فقــد1973عـزه  ــاؤور ســ ب التوييــر فــي مــزاج حــاكمي مصـر و إســرا"يل  إلــى حــر  يــو  الوفــران عــا  وي
ان س فيـــه إب ـــمســـدود" وأ ـــه ال يودـــد قـــرار ال لـــ  أ نـــا وصـــلنا إلـــى طريـــم   أويـــح   ـــذه الحـــر  ل ـــال الجـــا  ين 

أدركنــا أن الحــرو   أاــرى  . فمــن ودهــة  يــر عســكرية" ا تصــر الجــيع اإلســرا"يلي" ول ــن مــن  احيــة   الحــرو 
رى" كما حـدث فـي حـر  األيـا  م ذلك مرة أاف أثما ا  با ية" وأ ه ال يمكن االعتماد على المعجزات ليتحق  ت ل  

د ودـود ة موحـدة تهـد  ه ل ي  منع إقامـة د هـة عربي ـأ    أصحا  القرار اإلسرا"يلي آ ذا  أدركوا . ويضيف:  الستة
إسـرا"يل" علينــا إاـراج مصــر مـن  ــذه الـدا"رة" ولتحقيــم ذلــك كـان علينــا فصـل الســادات عـن االتحــاد الســوفياتي 

 .  ...  ذا ما فعله بيون بالتحديدودفعه باتجاه أميركا" ثم الدفع بم ادرة للسال

تها"  ذا أمر لم يكـن بسـيطا " ألن أصـواتا  مـن دااـل الحكومـة لعملية برم  إذا " ربو بيون الواليات المتحدة با
اتفـاق السـال   ن" الـذه رأى أن مهم و ير األمن آ ذا " عيزر فايتسمااالسرا"يلية  فسها عاري  ذلك" وفي مقد  

علـــى إداـــاع األميـــركيين إلـــى الصـــورة  . ل ـــن بـــيون أصـــر   ون محصـــورا  بـــين إســـرا"يل ومصـــر فقـــويجــب أن يكـــ
في ال داية" حاولوا إبقاء المستوطنات في سيناء"  م السال . وط قا  لناؤور" ل موقفا  على األقل إن لم يتحق  ليسج  
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ت أو بـــين المســـتوطنا لقـــرار الفصـــلنهايـــة" عنـــدما وصـــل االاتيـــار إلـــى اكثيـــرة. ل ـــن فـــي ال وبحثـــوا عـــن حلـــوع  
 . االتفاق" ااتار بيون السال 

" حيــث دنــود  صــع ا  للوايــة  م  مشــهدا  إاــالء المســتوطنات التــي قــد   يســتذكر الســكرتير الحكــومي صــور
ــإســرا"يليون مفتــرب أ هــم يــدافعون عــن دمهــور م و   دوا و ــم يخلــون المســتوطنات" وقــد أثــار ذلــك عاصــفة مــن د 

ء  قاتـل اليـو  مـن أدـل السـال "  حـن سـعدا ا"يلية. وواده بيون ذلك قـا"ال : ة في األوسا  اإلسر ردود الفعل الحاد  
كـل  ـذا ي قـى أفضـل مـن بتحقيم ذلك.  عم"  نا  عق ات في السال " و نا  آال  أيضا " ويحايا من أدله... 

 " علما  ب ن تلك المستوطنات المخالة كا   قد أقيم  على أراب  مصرية  يحايا الحر 

 

 اإلعتراف بـ"إسرائيل" كما تريد: - 4

رايـي وسـا"ر األ " واقـع احتاللهـا ل ـل فلسـطينألمـر الواقـعي دأ اإلعتـرال بــ إسرا"يل  مـن ف ـرة االستسـال  ل
مفاعيــل  ــذا االعتــرال  ه حــاع وا تهــى األمــر. وتســتمر   بــ ه حتمــي وال يمكــن  حزحتــه  ــأ" علــى العربيــة المحتلــة

 وعلــى حســا  فلســطين والشــعب الفلســطيني وعمــال   مــر إلــى التضــامن مــع العــدو الصــهيو ي قــوال  األ حتــى يصــل
 تيجــة تفــاوب  ابتــداء   يضــا  أاالعتــرال " و ــذا الــذه حصــل بالفعــل. وقــد يحصــل عربــي عمومــا  مــن القــومي الواأل

من االع عرابين  ج ع ر تفاعل حي  ذاتي بين الفرد و فسه في ررول تدفعه لمثل  ذا الحوار الداالي" أو يتدر  
ن األاطـر  ـو ي الجواسيس أو أه ررول أارى في فلسطين وااردهـا. ل ـين أو اضوع لمشول  ووسطاء وم تز  

 تيجة حـوارات و قارـات وصـراعات  بـين  ة"ة والفلسطيني ااص  ما حصل على المستوى المجتمعي العربي عام  
 ن  إبــل  ". و ــذا كــان الحــوار األاطــر علــى اإلطــالقوحتــى يومنــا  ــذا 1974تهــا منــذ عــا  القــوى والفصــا"ل ذا

 ارى.األ  تا"جه كا   وال  ال  أاطر من  شا  العمالء وكل أركاع النشا  األمني

ل بتيـار الق ـوع وتيـار الـرف . وقـد اـاب تيـار الق ـوع ر  فقد ا قسم  القوى الفلسطينية والعربيـة إلـى مـا ع ـ
. و ــو يــر العمــيمه الخ  ــألــه علــى  عــن ق ولــه وتعلــيال   دة األودــه والوســا"ل دفاعــا  معــار  وصــراعات وأ شــطة متعــد  
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 ن يفرب ذلك على العقوعأويحاوع  سرا"يل  في عقله السقيم و فسه المهزومةإكان في الواقع يدافع عن ودود  
 .ارى عموما  األ

ث ــات إو  "مــن  احيــة المزعومــة تحــ  عنــوان العقال يــة والواقعيــة وااتيــارا   تيــار االستســال  كــان يعمــل طوعــا  
ارى. وكان يحصل  ـذا التيـار أ من  احية   مق وع   درة وت  يل النفس بشكل  ة من حيث يرورة بناء القحسن الني  

 حطــيمت ابتــداء   فلســطينيا  قيــادة فــت  التــي ينســب لهــا ه. وكــان يقــف علــى رأســالتصــفيمفــي بعــ  األحيــان علــى 
العمـــل الفـــدا"ي بوصـــفه أرقـــى وأعمـــم أرـــكاع الـــرف  لالحـــتالع الصـــهيو ي علـــى أرب فلســـطين وأفضـــل أداة 

مـن  ـذه القيـادة تـنط   دـزء   لـى النقـي . ومـن بـا  األما ـة التاريخيـة فـ ن  إالنقـي   ها ا تقل  مـن   أ هلهدمه. أ
مـع  بينما الجزء اآلار كان متناق  التع ير وييهـر تسـاوقا   1948لف رة ق وع  إسرا"يل  في حدود أرايي عا  

عن ف رة التسليم واالستسال  بعد أن أص ح  بمثابة  ار" ول نه عاد وأاذ يدافع ويشرح ويجتهد دفاعا  الفريم اآل
م فـــي عالقــات دديـــدة وتلقـــى اإلستحســان مـــن الـــدوع الموقــف الرســـمي لحركـــة فــت . و كـــذا أاـــذت الحركــة تتـــنع  

ـــ ـــى إثـــر ذلـــك بمنيمـــة التحريـــر مضـــاعفا   وتلقـــى دعمـــا ماليـــا  ة ة العربي ـــالردعي  " وقـــد اعترفـــ  الـــدوع العربيـــة عل
 فــي النيــا  العربــي الرســمي" فشــياا   للشــعب الفلســطيني وأاــذت تــدمجها رــياا   ووحيــدا   ا  عي  ال رــر الفلســطينية ممــث  

 .يادة فت  مع تابعين باسم مشاركينبق

عــن ذكــاء وحكمــة القيــادة التــي  رين بد شــة  وســاح أعضــاء وكــوادر مــن فــت  فــي الســاحات الفلســطينية مع  ــ
 ـذه  ن  أخاذ ـا" وذلـك علـى قاعـدة ر وتحليـل أسـ ا  إت  خذت مثل  ذه المواقف والتي ال يرقـى عقلهـم إلـى تفسـيإت  

.  يـر أن الج هـة علـى التحليـل والوصـف القيادة قيادة فدا"يين و ي تعرل المصلحة الوطنية بحكمتها التي تعز  
فـي  ( دديـدا  ا تعت ـره  فتحـا  م ـع حـ  بشراسـة دفاعـا  قـد تنط   ل  العرا  لهذا الموقف الترادعـيالديمقراطية التي رك  

هم  ــم . وتفخــر وال  الــ  تفخـر ويفخــر قادتهـا بــ    لهــا الفضــل األك ـر فــي طرحـه  ن  أعي قـف الفلســطيني وتـد  المو 
 لى النهر.إمن ال حر   ية بحدود ا اإل تدابيةالتحرير الشامل ألرب فلسطين التاريخ قدسي ةكسروا الذين  

الديموقراطيــة إلــى ف ــرة اإلعتــرال إن بر ـامج النقــا  العشــر  ــو الفـات  الرســمي ال تقــاع حركــة فــت  والج هـة 
ة اإلعتــرال ب حقي ــو  .راضــو حــدود الخــو األأ 1948بـــ إسرا"يل  فــي حــدود قــرار التقســيم والتــي تعــرل ب رايــي 

كمــا هــا ة لتعتــرال بفــي الودــود علــى أرب فلســطين وإقامــة دولــة لليهــود عليهــا كا ــ  اطــوة تمهيدي ــ  إســرا"يل 
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 ا  ل فلســـطيني  عـــر  ت  وبودود ـــا علـــى األرايـــي التـــي حصـــر اإلعتـــرال بهـــا . أمـــا ريـــد لهـــا أن ت ـــون ســـ  وكمـــا أ  أس  
" وكا ـ  مــن أدـل تمريــر التضـليل الــذه طرحـه الــ ع  ة أولـى ال أكثــرفهـذه كا ــ  مثـل محط ــ 1948ب رايـي 

حيـث بعـد ا و قـيم دولتنـا   1967وتنسـحب عـن أرايـي  1948ايـي مثل القـوع   أ نـا  ق ـل ب سـرا"يل علـى أر 
 ينفضـاهـا  الر ويكون الدفاع عـن  ـذا الضـالع بات   ت تيكي ا . إسرا"يل والور    دحر ا(. أه   خدع قاتل إسرا"يل و 

 السرية .ذه الخطة  به ون ال يق ل أ  هم تحرير فلسطين ما دا  ون ال يريد مب  ه

 لشيوعي الفلسطيني الذهمحصورة في  طاق القيادة السياسية للفصيلين ومعهما الحز  ا إن األمور لم ت م  
دوا دفعـة . فـالحز  الشـيوعي الفلسـطيني بمنيريـه وكت تـه وإعالمييـه وصـحفه واط ا"ـه كـل  ـ الء تجن ـاقا  كان سـ   

ـــ ـــ يطـــ  بهـــم أ  ة التـــي واحـــدة مســـرورين بالمهم   "أوال    إســـرا"يلـ  ة علـــى قاعـــدة اإلعتـــرال بـــة التســـوية الســـلمي  مهم 
وأن  "ن مـــ ذمنــ  إسرا"يلـ يعترفـــون بــ هــم أصــال     ألــوا ذلــك علـــى قاعــدة . وقــد عل  وفخــورين بحماســة النهــوب بهـــا

 1967 تحريـــر األرايـــي التـــي احتل ـــ  عـــا  يحصـــر النضـــاع تحـــ  رـــعاراآلاـــرين لحقـــوا بهـــم وبـــنهجهم الـــذه 
ووقــف  " ـل بهـم فـت  والج هـة الديموقراطيـة. وأصـ حوا  ينشـطون مـن أدـل أن تقسـويةالحـل السـلمي والتتط يـم و 

ع يــد الــرف  بنشــا  منقطــ واحــدا   فــي األرب المحتلــة صــفا   -الشــيوعي  فــت  والديموقراطيــة والحــز  -الجميــع
 .الناس وت رير النهج الجديدالنيير ودالوا في حملة إلقناع 

 

 التطبيع االقتصادي:  - 5

ســـال   يني الراحـــل ياســـر عرفـــات تحـــ  رـــعار عهـــا الـــر"يس الفلســـطعقـــب داـــوع اتفاقـــات أوســـلو" التـــي وق  
مــع ر"ــيس حكومــة العــدو إســحاق رابــين فــي تســعينيات القــرن المايــي" حي ــز التنفيــذ" رــرع  حكومــة   الشــجعان

 سرا"يلي االقليمي" وذلك من االع ويعاإل الر"يس األميركي األس م بيل كلينتون" بصيا ة المشروع األميركي
القمـة  ايـة تحـ  اسـم  تمر لتحقيـم  ـذه الومـ  أوع مـمويـع التط يـم العملـي. فني     يـا  رـرق أوسـطي دديـد 

" الذه عقد أوع دوراتـه فـي الـدار ال يضـاء الموربيـة فـي  هايـة تشـرين  ادية للشرق األوسو ورماع أفريقيااالقتص
" أه بعد ثالث سنوات كاملة من بدء م تمر مدريد للتسوية" وقد عقدت تلك القمة بعد ذلك ثالث 1994الثا ي 
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فرصـة  ركيـون تلـك المـ تمرات ب  هـا تمثـل (. وقـد وصـف األمي1997دورات أارى في القا رة وعمـان والدوحـة  
فرصـة ال مثيـل لهـا لردـاع  فـي المنطقـة" وأيضـا   ةالتط يعي ـ  ها لتعزيـز التطـورات الدراماتيكيـةاستثنا"ية ال مثيل ل
 مليـون مســتهلك. وقـد دـاء ال يــان 300التــي يعـيع فيهـا   شـفوا إمكا ــات المنطقـة االقتصـاديةاألعمـاع كـي يست 

ــــ السياســـي بـــين الـــدوع العربيـــة وال يـــان   التشـــ يك تمر الـــدار ال يضـــاء لـــيعلن رســـميا  الختـــامي لمـــ   االقتصـــاده ـ
ــ واألردن" وق لهــا مصــر" مــع   منيمــة التحريــر الفلســطينية ن  اتفاقــات أوســلو بــين قيــادة الصــهيو ي بعــد أن در 

لسياسية ومكاتب االرت ا  التنييميـة بـين دوع ال يان" مرحلة التط يع الرسمي" إيافة إلى اتفاقات االتصاالت ا
 عربية أارى مع ال يان  تو س" المور " قطر" سلطنة عمان" ال حرين(.

اللقاءات واالقتراحـات الخاصـة بالعالقـات العربيـة ـــ اإلسـرا"يلية كافـة علـى يـرورة الـربو الت تيكـي  تز وترك  
لعربيـة" وال يـان الصـهيو ي" بشـ كة عالقـات فـي دميـع واالستراتيجي بين الدوع العربية" وااصة بلدان الخليج ا

المجاالت االقتصادية" وذلك بهدل بناء اقتصاد مشتر  وسياسة مشتركة يجني منهما ال يان القسو األك ر من 
الفوا"ــد واألربــاح" فيمــا يحصــد الطــرل العربــي اي ــات الفشــل التنمــوه واالقتصــاده" إذ يفتــرب مشــروع الســوق 

عات لم تث ـ  سطي( ا تفاء و هاية دميع االرت اطات الم سساتية العربية" ر م أن  ذه التجم  اإلقليمي  الشرق أو 
 مــع ال يــان. ف عــد أن ا تهــى  صــفقات الســال  عربــي والتصــارع والتســابم علــى عقــد  جاحهــا فــي حمــ ة التشــرذ  ال

  اتحاد المور  العربي وتجميد عمل  1990ق لل وي  في آ  في أعقا  ادتياح العرا  مجلس التعاون العربي 
جلس التعـاون لـدوع الخلـيج م  دور بفعل الخالل الموربي ــ الجزا"ره وقضية الصحراء الوربية" داء دور إ هاء

ـ المفـروب بفعل حصـار  صـف الـدوع األعضـاء  العربية ن م رـرات عالقـات علـى قطـر" فيمـا تتصـاعد وتتحس 
 اإلمارات والسعودية وال حرين مع ال يان الصهيو ي.

ن أوالجــوا   ــو  فــي المجــاع االقتصــاده؟ ألصــحابها : مــا الــذه قدمتــه اتفاقــات أوســلورح الســ اع نــا يطــ
العديد من الخ راء وال احثين االقتصاديين" من بينهم إلياس توما وستا لي فيشر ويوسف الصاي " وددوا أن تلك 

محكم ودعلته تابعا   باإلسرا"يلي بنحو  االتفاقات وما  جم عنها من اتفاقات أارى قد ربط  االقتصاد الفلسطيني 
" و ــتج منهــا أن قطــع ال يــان الصــهيو ي العالقــات التجاريــة الفلســطينية مــع األردن و يــره مــن األقطــار ا  لــه كلي ــ

العربية  ما ق ل أوسلو(" و ذا يقلل آماع الفلسطينيين في تنسـيم اقتصـاده مسـتق ال  مـع السـوق العربيـة الواسـعة 
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بروتوكــوع  وتوكــوالت االقتصــادية" ومــن بينهــا توا  ــة يــمن مجموعــة دوع العــالم. إذ إن ال ر وتنميــة اقتصــادية م
" التي تحيى بدعم  ارو من الدوع الوربية" وااصة الدوع الما حـة والم سسـات الدوليـة  مثـل صـندوق  باريس

ــ االقتصــاد الفلســطيني س قواعــد الســتخدا  النقــد وال نــك الــدوليين و ــاده بــاريس( تتــي  لل يــان الصــهيو ي أن ي س 
للتولول في األسواق العربية  ابتداء  من التجارة الحرة والمشاريع المشتركة واتفاقات ال ويز  الر ين والتابع كجسر  

والمنــاطم الصــناعية الم  لــة فــي مصــر واألردن والمجمعــات الصــناعية فــي منطقــة الحــدود الشــمالية مــن قطــاع 
االتفاقـات اإلسـرا"يلية ل ن  ذا ال ينفي ودود مشكالت اطيرة في بنية تلـك  زة( وا تهاء  باال دماج االقتصاده. 

وسلطتها في را  هللا" ومع الدولة األرد ية" إذ تعطي ال يان الصهيو ي سـلطة واسـعة   منيمة التحرير مع قيادة 
ن االقتصــادية أه رأه فـي الشـ و  إبـداء للتـ ثير فـي اإلطـار الم سسـي لالقتصـادات العربيـة" فيمـا ال تتـي  للعـر 

لل يــان الصـــهيو ي. ولـــم تتـــر  الترتي ـــات اإلســـرا"يلية مــع ســـلطة را  هللا ومـــا يصـــح ها مـــن مخططـــات ومشـــاريع 
دة األطرال سوى إيجاد اقتصاد فلسـطيني اايـع وتـابع وقابـل لالسـتوالع. وبـدال  مـن اقتصادية إقليمية أو متعد  

ر"ــيس السـلطة محمــود ع ـاس وك ــار مسـاعديه إلــى تـوفير رــرو  الصـمود وموادهــة االحـتالع ومشــاريعه" يعمـد 
تعزيز المشروع الصهيو ي السياسي ــ االقتصاده بتسهيل عملية التط يع مع ال يان ع ـر مواصـلة دعـوة العـر  

" كـ ن مـن الممكـن  يـارة السـجين  يـارة السـجين ال السـجان   محتلة" بما فيهـا القـدس تحـ  رـعار لزيارة الضفة ال
 ن.من دون موافقة السجا

مـا  ـو تحقيـم الودـه الـذه    إ المزعو  وفم التصور األميركـي ـــ اإلسـرا"يلي  السال  إن االقتصاد السياسي لـ
شـة ومنافسـات ة المتوح  زته اللي رالي  يراد أن ت ون عليه المنطقة اقتصاديا  ثم سياسيا  بعد ذلك في سياق عالمي مي  

ــأالخطــة  ــي ال  ــرى والضـــخمة. و  الســوق واالقتصــاد الحــر و يمنـــة الم سســات االقتصــادية ل االقتصـــاد ن يت ف 
م والم ـاد  الوطنيـة والدينيـة ل  ي األارى بـدور ا توييـر الـذ نيات والمعتقـدات والقـيبتويير السياسة التي ستتحم  

االقيــة. ويســعى ال يــان الصــهيو ي وداعمــوه إلــى أن ي قــى االقتصــاد العربــي فــي موادهــة اقتصــاده المــدعو  واأل
ة ة وحتمي ـأوروبيا  راوا  كسيحا  بشكل يحقم ذوبان االقتصادات العربيـة فـي االقتصـاد اإلسـرا"يلي بالت عي ـأميركيا  و 

ـ ل االحـتالع األميركـي للعــراق وأعمـاع التـدمير التــي االرت ـا " و ـذا  ـو فحــوى عمليـة التشـ يك المنشـود. وقــد ت ف 
 العربية الر"يسة لمصلحة اقتصاد ال يان.في ت سي  اقتصادات ال لدان   الربيع العربي  مي  أعق   ما س  
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وقد س م لل اتب اإلسرا"يلي حاييم بن رار اإلرارة إلى أن تطوير ر كة متنامية من العالقـات االقتصـادية 
بـين العـر  وال يـان الصـهيو ي مـن رــ  ه أن يجعـل كلفـة فـك التشـ يك عاليــة دـدا  بالنسـ ة إلـى األطـرال العربيــة 

 سحا  من دا"رة الترتي ات اإلقليمية الجديدة.التي قد يخطر ب الها اال 

 

 :التطبيع السعودي اإلسرائيلي – 6

 .اــر فــي الــداال والخــارجتجــاه اآلنصــرية  فســها العســرا"يل  بــامتال  الــروح إتشــتر  األســرة الســعودية مــع  
 فـي ف ـرة الحكـمدـو ر و  حـدود دورافيـة. أه هحد  تال الذه ع التوس   رهوةبالعنف وسالح اإلر ا  و  آ ش والطرفان
فحسـب بـل فـي كـل مراحـل  على الخارج ليس فـي النشـ ة على االعتماد المستمر   بالتماثل وال يان تقو  ةالسعودي

األصـيل" الم نـي  جة مـع الـدينهمـا قامـا علـى أسـاس عالقـة متشـن  شـتركان فـى أ   وال يا ـان ي وحتى اليو . ودودال
ســتعد دا"مــا  لال قضــاب علــى يأن العــالم الخــاردي  الخــول مــن" وعلــى علــى األاــالق واحتــرا  إ ســا ي ة اإل ســان

ش.داال فـي  ية  فسـهاسـرا"يلبالطريقـة اإل السعودية ددارا  عنصريا  عـا ال  مـع العـراقولهذا ت ني  هما الهع  والمشو 
 ـس  قاء الجنس السعوده والجنس اليهـوده ود عقدة بناء الجدار العا ع مع الفلسطينيين وفى قتلهم ا طالقا  من

عنـدما عقـد  1939صـهيو ي إلـى عـا   –أوع لقـاء سـعوده  ويعود تـاريال .وت فيره اآلار المودود الف الجدار
السـعودية" و نـا   للخارديـة و يـرا   ا ذية حضره األمير فيصل الـذه كـان آ ـبلندن م تمر حوع القضية الفلسطين

بـذع قصـارى دهـده الـذه  الملـك ع ـد العزيـز اسـتجابة  لر  ـةبالوفـد اليهـوده الصـهيو ى  ة مـرات منفـردا  عد   التقى
أفلـ   وإلحاحـا " مرور الوق  وعندما أص ح  القضية الفلسطينية أكثـر التهابـا  مع لتوطيد عالقاته باألمريكيين. و 

. من المس ولية التاريخيـة وذلـك ب صـدار  قناع الملك ع د العزيز بالتحايل اللفيي من أدل التخل  باألمريكيون 
ا ثـه وتمل صـه مـن  م. وقـد رهـر د من دا  ه بالعمـل يـد  دون أه تعه   من جة يد اليهود ول نبيان رديد الله

ــل المســ ولية للسياســة الســعودية حــوع   ــذا الموقــف ليكــون أساســا   . واســتمر  1948بويــوح فــي حــر  عــا   تحم 
عملـي أو  فار ة ومسايرة للرأه العا  العربي ل ـن مـن دون أه التـزا  لفيي ة د بيا اتمجر   أه القضية الفلسطينية

. ومـــن الطرا"ـــف التـــى يـــذكر ا المنايـــل الشــــهيد  اصـــر الســـعيد فـــى كتابـــه  تـــاريال آع ســـعود( أن الملــــك مفيـــد
أن يشــير إلــى  يبقيــادة الشــهيد ع ــدالقادر الحســين ع ــدالعزيز دأ  حــين كــان يلتقــى الوفــود الفلســطينية وبعضــها
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وعنـدما تسـلم الملـك سـعود الحكـم وبـدأ . " وأصـال  عينـه لـم ت ـن مودـودةيويقوع: فلسطين فـى عينـ العوراءعينه 
بـاالقترا  منهـا مـرة واالبتعـاد  "1952 تمو بعد ثورة  بزعامة ع د الناصر مع النيا  المصره عالقاته الملت سة 
أن يجـدوا طـريقهم   "أرامكـو  ة رـركةتحـ  ميلـ عمالؤ ا"واستطاع  "بالقلم  إسرا"يل رعرت  "عنها مرات أارى 
الناصـر بعـد أن أافقـوا فـي الوصـوع إلـى األميـر فيصـل ولـي  و جحوا في تحريضـه يـد ع ـد .إلى الملك سعود

له فـي صـراعه يـد أايـه الملـك سـعود. وفـي   ن يكون حليفا  بوكان ي مل  "الناصر بع د عهده الذه كان معج ا  
 "بعيـــد المصـــرية إلـــى حـــد    –لمصـــرية تـــد ورت العالقـــات الســـعودية ا –ومـــع قيـــا  الوحـــدة الســـورية  1958عـــا  

 –وقيـــا  الوحـــدة المصـــرية  1956عـــا   بعـــد حـــر  الســـويس –بـــ ن ع ـــد الناصـــر  وأصـــ   الملـــك ســـعود مقتنعـــا  
 الملـك تعلـم بعالقـات  إسـرا"يل السيطرة على المنطقـة العربيـة كلهـا. وكا ـ  بيطمع  –السورية وحل حلف بوداد 

لمهادمــة الوحــدة   إســرا"يل و جحــ  فــي إقناعــه بضــرورة اســتواللها لمصــلحة العا"لــة الســعودية و ســعود بســوريا
ة م لفة من مورفين يعمالن في رركة أرامكـو: األوع تشكيل لجنة سري   تم  و  واإلدها  عليها. ف دأت بالعمل فورا  

واآلاـر سـعوده  "العامـة بالشـركةيابو مخابرات إسرا"يلي يحمل دوا  سفر أمريكي ويعمل في قسـم العالقـات 
ل  اللجنة إلى أن ع د الحميد السـراج الردـل القـوه الـذه يـرأس دهـا  وقد توص    ير معرول من أصل سوره.

ع بثقة ع د الناصر ه رخ. فوق الش هات ويتمت  أل    "مكن أن يكون المفتاح لضر  الوحدةالمخابرات السورية ي
هــة يــد مها بــدوره وأعلــن عنهــا فيمــا بعــد لفضــ  المــ امرة المود  ي تســل  الخالصــة. فــ مطروه بالصــكو  الماليــة التــ

فــي تفاصــيلها ا تيــاع ع ــد الناصــر. وحــين حملــ  وكــاالت األ  ــاء   نالســورية والتــي تضــم   –الوحــدة المصــرية 
 فســـافر إلــى القــا رة وقابـــل "لخســران وودــد فيصـــل فرصــته لال تقــا ع ســـعود باآا ــر ال شــف عـــن المــ امرة بــاء 

ن إة وليسـ  مجـرد دعايـة معاديـة. ومـا دماع ع د الناصر ليت كـد بنفسـه مـن أن المـ امرة قـد دـرت حقيقـ الر"يس
قد  إليه ملف الم امرة مع الصكو  المالية وأررطة التسجيل حتى أعلن براءته منها وحاوع استواللها للمساعدة 

 على إقصاء أايه سعود عن الحكم.

لتجنيد  اإلسكندرية  أوا"ل الخمسينات( التي كا   في الحقيقة مركزا   في كلية فيكتوريا فيفي التفاصيل أ  ه 
 األرد ـي وتخريج عمـالء اإلم راطوريـة ال ريطا يـة كـان  نـا  ثالثـة طـال  يدرسـون فـي صـف واحـد و ـم: الملـك

وعــد ان اارــقجي  "للمخــابرات الســعودية حسـين وكمــاع أد ــم صــهر الملــك فيصــل والــذه أصــ   فيمــا بعــد مــديرا  
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 كـــان  اإلســـرا"يلية –تجـــار الســـالح فـــي العـــالم وذا عالقـــات وثيقـــة بالمخـــابرات األمريكيـــة  أصـــ   مـــن أ ـــم  الـــذه 
بـــا وآع رـــويمر المـــدير الســـابم و الســـالح مـــع ديفيـــد كيمحـــى ر"ـــيس الموســـاد فـــى أور  ةصـــديقا ورـــريكا فـــى تجـــار 

 .(المســوؤلين اإلســرا"يليينلمصــا ع الطــا"رات اإلســرا"يلية وتــادر الســالح ومــن االلهمــا تعــرل علــى العديــد مــن 
وعنـدما ت لـورت رخصـية ع ـد الناصـر السياسـية بعـد ا تصــاره فـي تـ ميم قنـاة السـويس وفشـل  يريـة مـلء الفــرا  

 "ر ا هــا علــى ع ــد الناصــر كــان ااســراأدركــ  أميركــا أن  "األمريكيــة التــي عرفــ  فيمــا بعــد بمشــروع إيز هــاور
ر وتخريب عالقاته بالحكا  اإلسرا"يلية إلى ودو  تحجيم ع د الناصل  المخابرات األمريكية وال ريطا ية و وتوص  
 فــي المنطقــة.  إســرا"يل علــى مصــال  أمريكــا و رــديدا   ل اطــرا  ته الواســعة يمكــن أن تشــك  ذلــك أن رــع ي   "العــر 

ف ــدأ الملــك المــذكور ب رســاع  "ف توريــا ل ــي ينهضــوا بمســ ولياتهم مجموعــةعناصــر ل الوقــ  مال"مــا  و كــذا بــات 
 مـن طموحاتـه فـي المنطقـة. وأاـذ كمـاع أد ـم يحشـو رأس را  ارير إلى العربية السعودية يد ع د الناصر محـذ  تق

األمريكيـة التـي اسـتطاع الحصـوع عليهـا  المخابراتيـة   ا بالمعلوماتفيصل بالمعلومات الخاطاة التي عز   الملك
ل  آرامكــو تهــا تــدا  فــي مهم   ةجموعــخارــقجي. وعنــدما  جحــ   ــذه المالأو عــن طريــم  يينم ارــرة مــن األمــريك

ـــ ف رســـل  للملـــك ســـعود تقريــرا   "للمــرة األولـــى  تـــم  فـــي أعقابـــه حياكـــة” تحركــات ع دالناصـــر”لمـــا أســـمته بــــ ال  مفص 
ذروة النجـاح لتلـك ورـكل   1961التـي أ هـ  الوحـدة المصـرية السـورية عـا   الصهيو أميركيـة الردعي ـة الم امرة
فـى حـر    إسـرا"يل والتعاون بالطا"رات واألسلحة والم امرات السياسية بـين السـعودية وكان التمويل ثم  الجهود.

 .الناصر اليمن الستنزال ع د

ع ـــد الناصـــر وف ـــرة الوحـــدة  ومحاصـــرة ثـــورة كـــ  الســـعودية لمهادمـــةللمصـــادر اإلســـرا"يلية فقـــد تحر   ووفقـــا  
رـارك  الصـحافة الل نا يـة التـي   فسـه فـي الوقـ . و ه السياسـةلهـذ العربية. وكان م تمر رتورا فـي ل نـان تتويجـا  

يـد ع ـد الناصـر. وفـي  ـذه األثنـاء   في حملة دعا"ية لم يس م لهـا مثيـل ماليا بدأت السعودية بالسيطرة عليها
سعودية مشتركة كا ـ  تواصـل ادتماعاتهـا فـي إحـدى الشـقم ب يـروت  –ت وين أوع مجموعة عمل إسرا"يلية  تم  

إلـى المجموعـة بعـد مـا وصـل  –الشـاه  –  إيـران ربـي وفـم اططهـا. وبعـد ذلـك ا ضـم  بهدل توديه الويع الع
 ة الموكولة لتلك المجموعة  ي:. وكا   المهم  عنهال عودة  ا  عداؤ ا لع د الناصر حد  
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صــيا ة  يريــة سياســية متل ســة بل ــوس اإلســال  متعاطفــة مــع الوــر  الحتــواء أه آثــار دا  يــة لحركــة  -1
 د الور .القومية العربية ي

 .وتصفيته تحجيم ع د الناصر -2

 الوربي تح  قيادة أميركا ودعلها مستسا ة في األقطار العربية. – شر وتعزيز ف رة التحالف العربي  -3

وقـد أاـذت المجموعـة فــي اعت ار ـا دميـع التجـار  التــي فشـل  سـابقا مثـل حلــف بوـداد والحلـف اإلســالمي 
طـــة لتحقيـــم تلـــك األ ـــدال وكا ـــ  المهمـــة صـــع ة بســـ ب اليـــرول ومشـــروع ايز هـــاور. وعكفـــ  علـــى إعـــداد ا

فتم    زيمة  ل  باألمر كله.ت ف  في اليمن ع د الناصر استنزال  حر  أن   دة في المنطقة" إال  االدتماعية المعق  
ثـــم دـــاءت الســـ عينات والثما ينـــات لتمثـــل ســـنوات ا د ـــار فـــي مجـــاع العالقـــات  1967ع ـــد الناصـــر فـــي عـــا 

وردــل المخــابرات  هلــم ت ــن  يــارة الجنــراع الســعود. وفــي  ــذا المجــاع ةة واآلن العلني ــي  اإلســرا"يلية الســر  الســعودية 
األولــى وال  ي ــ" 2016دــرت وقا"عهــا اــالع رــهر تمــو   ي" إلــى ال يــان الصــهيو ى" التــيعشــق الســابم أ ــور

أبوابـه وأكثر ـا  ءأسـو داـال مـن قـد ودولتـه  يل أن عشـقسـج  قـد التـاريال ه رفيع المستوى. و ايرة لمس وع سعوداأل
 واألمنيـة والعســكرية وإعـالن بـدء العالقـات السياســية واالقتصـادية المجـا ي مـع العــدو قامـا بــالتط يع عنـدما ةمذل ـ
فــي بيــروت  ة الملــك الســعوده ع ــد هللا ذات األصــل األميركــي اليهــودهمخالفــة صــريحة" حتــى لم ــادر  يفــ ه"معــ

ــل فــي الواقــع  2000عــا   ــذ  العشــم. و ــذا يمث  لــم يعــد  هالتــاريخى بــين دولــة آع ســعود وال يــان الصــهيو ى" ال
أل يمـة الثوريـة الـة فـى معـاداة المتمث  حيوي ـة المصال  الو بهم الشوق والهوى  بعد أن فاب ا هكتم يطيقون  أطرافه

فــى موادهــة  الردعي ــة العربيــة ودوع  إســرا"يل و وأميركــا الســعودية فــى المنطقــة" ومحاولــة بنــاء حلــف دديــد يضــم  
طـرأت و ال ع سياسـية  قـد أن مصـال  دديـدةحيـث إيران واليمن وسوريا والعراق والمقاومة الفلسـطينية والل نا يـة" 

 يع ـر عشـق  إسـرا"يلـ  لـ ه الفايـ السـعود  العشـم ( اسـتدع  إعـالن 2016-2011رة مـن  حدث  طيلة الفتـ
 يالم نــ ة للق ـوع بالحـل  السـعودية  يـر مســتعد   ن  بــ الـذه أك ـد  بنـدر بــن سـلطانواألميـر الفيصــل  يومـن ق لـه تركـ

 دأك ـ" و بـين الفلسـطينيين وبـين األردن كو فـدرالي د فقـو إقامـة إتحـادعلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وأ ها سـت ي  
فـي  العنـف موادهـة يد  المقاومة أو ما سم اه  إسرا"يل يات على سياسة تحف   أه ب ن الرياب ليس لديها أيضا  
 يعـد  وذلـك عنـدما كـان  أعلن أن السعودية ال تعت ر  فسها طرفا فى النزاع الشـرق أوسـطي. كما طم المحتلةالمنا
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ولين الســعوديين بالضــوو علــى الــدوع   المســدــاء لمطال ــة  "ة الســتق اع وفــد أمريكــي إســرا"يلي فــي الريــابالعــد  
" ووقف دعم حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة" وقطع المساعدات  إسرا"يلـ  العربية إللواء المقاطعة العربية ل

 رون  مجهــوع المصــيرعــن اال تفايــة" ووقــف العمليــات العســكرية فــى ل نــان واإلفــراج عــن الطيــار اإلســرا"يلي 
ه دمـع ر"ـيس " أفايـ  الصـحف العربيـة واألدن يـة فـي الحـديث عـن اللقـاء الـذ2006 رـهر أيلـوعوفي  .أورد(

" ومستشــار األمـن القــومي الســعوده آ ـذا " بنــدر بــن سـلطان" فــي العاصــمة يهـود أولمــرتإســرا"يلي" الـو راء اإل
 .في حربها أما  حز  هللا  إسرا"يل األرد ية" كجزء من دهود دورج بوش لدعم أولمرت بعد كارثة  زيمة 

عنـــوان  تقريـــرا  لســيمور  يـــرش" تحــ "  5/3/2007فــي    يويـــوركر شـــرت مجلــة "  لصــمت   وعلــى صـــعيد  
" وط يعـة التهابـا  فـي العـالم أما  فيه اللثا  عن افايـا االسـتراتيجية األمريكيـة فـي المنطقـة األرـد    إعادة التوديه 

ع إن التحـو   : حيـث يقـوع "ارنطن" وعالقتها بالدولة الع ريـةحكومات عربية حليفة لو  االمهمات التي تضطلع به
ما أن كال ال لـدين ينيـران " السي   العناق االستراتيجي الجديد إلى ما يش ه   إسرا"يل في السياسة دفع السعودية و

 .  إلى إيران على أ ها تهديد ودوده

األصـدقاء  بحثـا  بعنـوان  "ر ون المخابرات يوسـي ميلمـان ودان رافيـف ان فيخ ير ال شر  1994 أياروفي 
الســـعوديون رســـميا  وعلنيـــا  فـــي حالـــة حـــر   كـــان  :الســـعوده دـــاء فيـــه –أســـرار التحـــالف اإلســـرا"يلي   عـــاعباألف

صـا عي القـرار فـي إسـرا"يل كـا وا يـدركون أن الممل ـة السـعودية دولـة تخـد  مصـال   را رية مع إسـرا"يل إال أن  
وأن السـعودية ر ـم اسـتخدامها  "إسرا"يل وأن التنسيم بين آع سعود وإسرا"يل يكـون دومـا  علـى أعلـى المسـتويات

ففـــي حقـــل المخـــابرات التقـــى يـــ ا   هـــااده إلســـرا"يل كا ـــ  علـــى اتصـــاع مســـتمر مععـــالم   اليـــا ره  الخطـــا 
العمليــات فــي المخــابرات اإلســرا"يلية الموســاد مــع يــ ا  أمــن ومخــابرات األســرة المال ــة الســعودية مــرات كثيــرة 

أمـا  .العربيـةة في المنطقـة مي  وت ادلوا ودهات النير حوع الطرق الوادب تط يقها إليعال القوى القومية والتقد  
عتها ة الســــعودية اإلســــرا"يلية ورــــج  المخـــابرات المركزيــــة األمريكيــــة ف ا ــــ  دومــــا  علــــى علــــم باالتصــــاالت الســــري  

يتعلم ب حث التوا ن االستراتيجي في الشرق األوسـو  1978د في وارنطن في عا  ق  أثناء م تمر ع  و  باستمرار.
حدث  اـالع الخمسـة عشـر عامـا  المنصـرمة ثـالث محـاوالت  أرار أحد الخ راء العسكريين اإلسرا"يليين إلى أ ه

علــى األقــل لتطاحــة بــالعرش الســعوده عــن طريــم ا تيــاع الملــك و حــن علــى درايــة بــ ن المخــابرات اإلســرا"يلية 
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 أ مية الحفاظ على  يا  آع سعود في المنطقة ادمة  مدى ل  وأح ط  محاولتين منها إلدرا  اإلسرا"يليين تدا  
 . تراتيجية اإلسرا"يليةلأل دال االس

  قولـــه  شـــرت مـــا يعـــز   1978وأويــ   ـــذا الخ يـــر االســـتراتيجي اإلســـرا"يلي أن صـــحيفة دافـــار فـــي العـــا  
  اإلسـرا"يليون ادتمعـوا مـع اثنـين مـن الم عـوثين السـعوديين وقـد   سبـي رـمعون بيـريعـددا  مـن مقر   إلى أن   ة  مشير 

ـــ األســـرة الســـعودية المال ـــة مقابـــل تقـــديم النيـــا  الســـعوده  ال تيـــاع عـــدد مـــن أفـــراد و  فيـــه معلومـــات حـــوع مخط 
وألن تـاريال العشـم التط يعـى بـين أوالد العـم  آع سـعود والصـهاينة(  لـم يفصـ  عنهـا.  إسـرا"يلـ  ادمات دليلة ل

أن السـفير  19/11/1991اإلسـرا"يلية بتـاريال   معـاريي الت والجورافيـا فلقـد ذكـرت صـحيفة ع المجـاقديم ومتنو  
ه  األســـ م( فـــي وارـــنطن األميـــر بنـــدر بـــن ســـلطان التقـــى مجموعـــة مـــن  عمـــاء الجاليـــة اليهوديـــة فـــي الســـعود

يـات الريـاب لـيس لـديها تحف   د السـفير السـعوده أن  وفيه أك ـ " يويور  في منزع المليو ير اليهوده تسفي رالو 
هـات النيـا  السـعوده وأن بنـدر ود   ذه السياسة تخد  تماما  ت في المنطقة" مشيرا  إلى أن    إسرا"يل على سياسة 

ة لوفد من أ شو عناصر الحركة الصهيو ية إلى الممل ة السـعودية فـي العـا   فسه أررل على ترتيب  يارة سري  
: الضــوو ة مطالــب و ــي  الوفــد بعــد  وقــد تقــد   "ديفيــد كمحــي مســ وع الموســاد س الوفــد اإلســرا"يلي فســه. وقــد تــرأ  

" الماليـــة عـــن اال تفايـــة الفلســـطينيةعلـــى الـــدوع العربيـــة للتعجيـــل ب لوـــاء المقاطعـــة العربيـــة وقطـــع المســـاعدات 
ى بـــاحثون إســرا"يليون بـــ ن أور  والعمــل مــن اـــالع أصــدقاء الممل ــة علـــى وقــف العمليــات العســـكرية فــي ل نــان.

فـي حـر  الـيمن يـد ع ـد تها مـن اـالع مسـا م أ قـذت السـعودية مـرتين: األولـى فـي بدايـة السـتينيات  إسرا"يل 
الجــيع المصــره. ويــرى ال احــث ال ســا در  ميحطــحــين قامــ  بــاحتالع ســيناء وت 1967الناصــر" والثا يــة عــا  
 "أقامتا عالقة حميمة واتصاالت قوية أاذت طـابع االسـتمرارية بعـد حـر  الـيمن  إسرا"يل باله ب ن السعودية و

د الناصـــر مـــن ااتـــراق الجزيـــرة العربيـــة عســـكريا . وأكـــد بـــاله بـــ ن الســـفير وكـــان الهـــدل المشـــتر   ـــو منـــع ع ـــ
يميـــز قـــد أبلوـــه بعمـــم العالقـــة التـــي أقامهـــا ر أ ـــارون  1970-1965اإلســـرا"يلي الســـابم فـــي لنـــدن بـــين عـــامي 

ه  اليداه في كتاب أعاد ت كيده فرد   أمرفي موادهة العدو المصره" و و  المل ان سعود وفيصل مع اإلسرا"يليين
ل لحمايته من ع د الناصر" التدا    إسرا"يل حيث أرار إلى أن فيصل طلب من   "الجزيرة العربية بال سالطين 
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طـا"رات بريطا يـة وألقتهـا مـن الجـو فـوق منـاطم  فـوذ  وأن األايرة رحن  كميات ك يرة من األسلحة" مسـتخدمة  
 ة.الق ا"ل الداعمة للمل ية اليمني  

ـــد قـــ الحكومـــة الســـعوديةوكا ـــ   ورد علـــى لســـان  ووايـــحا   اســـتفزا ي ا     موقفـــا  فادـــ ت المـــراق ين عنـــدما ت ن 
 ب بالعـدوان اإلسـرا"يلي علـى ل نـانسـر حـز  هللا لجنـديين إسـرا"يليين والتسـ   أأدا ـ  فيـه  "متحدث رسمي باسمها

بكلمــة واحــدة ن د  لــ  الحــز  مســ ولية  ــذا العــدوان و تا"جــه" ولــم ت ــحم  بالتــالي و علــى حــد    عمهــا   2006عــا  
الموقــف امتدحــه  ذار ل نــان وعاصــمته بيــروت ويقتــل الماــات مــن أطفالــه. و ــالطــرل اإلســرا"يلي الــذه كــان يــدم  

بهـذا  إسـرا"يلي عـدوانفيهـا  ىحيـيالتـي  ىبر  تطور في  ـذه الحـر " أل هـا المـرة األولـأه    أولمرت علنا" وأكد أ
حـز  هللا الـذه طالـب  أمـين عـا السيد حسـن  صـر هللا  سماحة أدا هقد بت ييد عربي وسعوده بالذات" و  الحجم

إ  نـا ال طلـب دون المقاومة" وقاع بالحرل الواحد يومهـا  األقل إذا كا وا ال ي ي   ىالحياد عل ىالعر  بالوقول عل
 .ا(وا عن  حل  من م سوى رياا  واحدا  و و: 

ردلــه فــي مجــاع االســتثمار  "قجيثنا بــ ن الملــك الراحــل  فهــد(  ــو الــذه دفــع عــد ان اارــإن التــاريال يحــد  
أ ــه  رؤوســنا بــزعم والملــك الراحــل ع ــدهللا  الــذى صــدعوا  إســرا"يل إلــى القيــا  بنقــل يهــود الفالرــا إلــى  "والمــاع
بنــدر بــن ســلطان الســفير الســعوده  الــوحع و ــو أصــال  ال يفقــه معنــى كلمــة عروبــة"  ــو الــذه دفــع "  (يعروبــ

إلقامة عالقات و يارات وطيدة مـع ردـاع الموسـاد إبـان الحـر  الحقا  وع األمن القومي   السابم في أمريكا ومس
والمعـرول أيضـا  أن الشـركات اإلسـرا"يلية التـي تعمـل فـي الريـاب منـذ الثما ينـات وحتـى  .(2006على ل نـان  

ا  ويكتشـف ( رركة و ي تحمل أسماء أمريكية حتى ال يوضب الـرأه العـ19  إلى أكثر من اليو  وصل عدد ا
عاء اإلسال  والعروبة في الوق  الذه يمارسون فيـه التط يـع االقتصـاده مـع ا دوادية آع سعود التاريخية في إد  

ي العالقات النفطية واالقتصادية وصفقات رراء السالح السنوية مـع دوع عدو العروبة واإلسال    ثم بماذا  سم  
فـي الوقـ    إسـرا"يلـ  ليس  ذا تط يعا  ودعما   ير م ارـر لـعوا"د ا في ديو  الصهاينة" أ الور  والتي تصب  

% مــن  ــذه الصــفقات الحــرا " ويتركــون أ لهــا 1بمــا قيمتــه  والــيمن الــذه ي خلــون فيــه علــى أ ــل  ــزة وفلســطين
ج لهــا ودفـع الماليــين لتعـالن عنهــا ر ــم ي م ــادرة السـال  التــي رو  حصــارا   وبمــاذا  سـم  مريـا و يموتـون دوعــا  و 

ها على بنود تفـرب رفـع العلـم اإلسـرا"يلي فـوق العواصـم العربيـة كلهـا بمـا فـي ذلـك "لحم العودة واحتواإسقاطها 
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   ألـيس  ـذا تط يعـا  مجا يـا  مـع عـدو 1967 عـا  ( لحـدودلـن تحصـلبعـودة    إسـرا"يل مكة المكرمة بعـد ق ـوع 
 األمة ومقدساتها  

" والتي قاد ا من ق ل الملـك ع ـدالعزيز ثـم أوالده دميعـا   إسرا"يل ة الدافاة بين السعودية وإن العالقة السري  
ومحمــد بــن ســلمان والملــك  يالفيصــل وأ ــور عشــق يوتحديــدا  الملــك فهــد" ويقود ــا اليــو  بنــدر بــن ســلطان وتركــ

منــذ النشــ ة وحتــى الوريفــة السياســية  ة ألحــد" فالتقــار  بــين ال يــا ين" تقــار  ممتــد  اــســلمان ذاتــه" ليســ  مفاد
ة ل ليهمـا فـي ادمـة االسـتراتيجية األمريكيـة فــي المنطقـة والعـالم" ولـن  فادـ   ـدا  إذا علمنـا أن العلــم واالقتصـادي

ى بم ـادرة السـال  العربيـة ذات اإلسرا"يلي يرفرل فوق الرياب" وربما  لألسف( فوق مكة" وفقا  لشـرو  مـا يسـم  
بعـــد أن صـــا ها لـــه ال اتـــب اليهـــوده  2002الصـــناعة الســـعودية والتـــي أطلقهـــا الملـــك الراحـــل ع ـــد هللا عـــا  

األمريكي الشهير/ توماس فريدمان" لن  فاد " فاألرقاء يتقاربون عادة" سرا  وعال ية" حتى لو بدا  يريا  أن ثمة 
ــ ت اعــدا بينهمــا فــي الــرؤى والسياســات" إال أن   ــالواقــع والتــاريال والشــوا د ت ك  ة والتــرابو د الحتمي ــد عكــس ذلــك" ت ك 

وأميـره  يأ ـور عشـق  المطيـع والمدينة" طالما أمثاع الجنراع  ساتها األسيرة في مكةعزاء لألمة" ومقد  الوثيم" وال 
اآلن وبــ وامر  – ــم وعشــرات  يــر م مــن الســعوديين  –تركــي الفيصــل وو يــر اارديتــه عــادع الج يــر يمارســون 

بعد  يالتط يع العلن "بالز ايمر( فعلى  تيجة مرب والدهة وايحة من الملك  سلمان( وابنه محمد  الملك المل ي  
يــر  إيــران وتف يــك مصــر وســوريا والعــراق ع ــر وذلــك مــن أدــل رحلــة طويلــة مــن الخفــاء" والمــداراة وال ــذ " 

 .م من الجماعات الو ابية المتطرفةوكال"ه

 

 خاتمة:

 أ باإلعترال" ت دصلةواة متيرورة عملي  سر عن  فسه بيع    متواصل من اال هيار والترادع التط يع  و منهج
اه إلـى بـل  عنـد ذلـكف " وال تتوق ـفي الودـودالعدو الصهيو ي   حم   النفسي لخ . ممارسـات وعالقـات تـتتتعـد 

ــه وعبضــرورة الــدفاع عنــ  إلــى لوــة التط يــع وصــوال   فــي الودــود والتطــور والــدفاع عــن الــنفس" ى بحقوقــهســم  ا ي  م 
 ا  ث اتــال امــل فــي ادمتــه إ التنســيم األمنــي لــه بمــا فيهــا فــي تقــديم مــا يمكــن تقديمــه مــن اــدماتال امــل المتمث لــة 
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ــل  ارــرة مــع العــدو الصــهيو ي ن ينســجون عالقــات م ارــرة و يــر مو عــالمط   وأداء لوادــب الطاعــة. و  ةحســن الني 
ة التـي كـا وا بـاألمس يقفـون منهـا مواقـف النيم العربيـة الردعي ـ ه ومعمع ن و اهم سرعان ما يتواط" كما أ   وحلفا"ه
ة أبوابهـا تفـت  لهـم الـدوع الردعي ـعلى  ذا األسـاس . و ة لألدن ي والتواط  مع الصهيو يةها بالعمال يصفو  قدية و 

ويتحـــدثون فـــي وســـا"ل  يعقـــدون المـــ تمرات ويكت ـــون فـــي الصـــحفف "وفنادقهـــا بتوصـــية مـــن الســـيد اإلســـتعماره 
ن ومــن يــمن ذلــك أم للعــدو ر عــن وال"هــويقومــون ب  شــطة تع  ــ .وررــات العمــل ومــا إلــى ذلــك ن ويقيمــو  اإلعــال 

سـ  مـن أدلـه و  منيمة التحريـر مـن ق ـل الردعي ـة  اسـتخدم عملـ  فـي التط يـم االفـا  لهـدل التحريـر الـذه أ س  
ت سيســـها عـــا   فـــي  هر ـــا ميـــاه كثيـــرة منـــذ أن تـــم   تلقـــد دـــر  والقـــدس. لتنـــا ع عـــن فلســـطينللت ـــون أداة  العربيـــة
والقضــاء علــى الفــدا"ي الفلســطيني فــي األردن بــدأت  1970األســود عــا   أيلــوع مجــزرةبعــد  أ  ــه " حيــث1964
 خــذت قيــادة المنيمــة مســارا  حتــى ات   1974ن دــاء عــا  إمــا و  رؤوس قادتهــا.لــلمنيمــة و ل تــددين وتطويــععمليــة 
كـة . وكا ـ  حر الحاليـة الم سـاوية أوصلها إلى أوسلو ثـم إلـى تداعياتـه من االعترال الم ارر بالعدو" مم ا دديدا  
أدال  كادراتها وأطر ـا الجما يريـة فـي عمليـة حـوار و قـاش  قد منذ أن دال  في عملية التفاوب الرسميةفت  

دة فـي الحكـم العسـكره اإلسـرا"يلي والمنيمـات الصـهيو ية المختلفـة وقـادة األحـزا  وتفاوب مع مسـتويات متعـد  
ــ .الصــهيو ية لخــارج ولتعقــد اللقــاءات فــي فلســطين وفــي ع  اللقــاءات لتشــمل قــادة مــن الــداال وقــادة مــن اوتوس 

وال ثيـر مـن  المنايـلين العديد مـن  ذه السياسة أارد و  .الفار ة ومنتجعاتهالعديد من فنادق الدوع األوروبية ا
 المنـافع التـادر الـذه يعتمـد تقـديس إلـى تجربـةالمضـحي صـاحب القضـية المقدسـة"  مـن تجربـة الفـدا"ي ال وادر

 فس  ير الشريي على حسا  مصلحة الوطن وقضاياه المقدسة. الشخصية والفاوية والتنا

تتســـارع فيـــه عمليـــة بنـــاء " فـــي وقـــ   إســـرا"يل تســـارع  اطـــوات التط يـــع العربيـــة مـــع  فـــي اآلو ـــة األايـــرة
الجمهوريـة  السـعودية" وبتحـالف عربي/إسـرا"يلي يـد عالقات تط يعية مع بعـ  الـدوع العربيـة وعلـى األاـ.  

 حلـم قـديم دديـد ـو بمثابـة  ـذا  فـ ن    "إسـرا"يلـ  بالنس ة لو  للطرفين. مشتركا   ا  إيران باعت ار ا عدو   اإلسالمية في
تنــا الت للعــر  تقــديم أه ة ال يـرت و بكيا ـا   يــر  ريــب عــن المنطقـة" ول نــه  ــذه المــر   منهــا يجعــل مـن رــ  ه أن

السـاعية ع ـر دعمهـا لحركـات  ن و ـو إيـرانعملية السال " بل ب يجاد عدو مشتر  للطرفيب ما يسم ى  ورا   يمن
وفي  ذا السياق  ومنيمات المقاومة الشريفة" لتحرير أرب فلسطين ب كملها وااصة القدس والمسجد األقصى.
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فالنيا  السعوده دال فـي توريـث  "ك ير بشكل   ما بينهما مستعجلتين للتط يع تحديدا    إسرا"يل ت دو السعودية و
السـي ما ن ع د العزيز البنه محمد بن سلمان" و و يستعد لتقديم الثمن المطلـو  لـذلك الحكم من الملك سلمان ب

لتوطيد العالقات مع الواليات المتحدة التي يطلب منها الموافقة على  " بوصفه مداال  العدوتط يع العالقات مع 
 التوريث.

ماــات  مــب بضــال  ادو الــد تر    الملــك ســلمان أيضــا الــثمن المــالي الــذه طالــب بــه الــر"يس األميركــيوقــد قــد  
 مليارات الدوالرات في االقتصاد األميركي إل عاره والسماح للشركات األميركية باالستثمار في السعودية" وأايرا  

  يويور   مب بطرح اكتتا  رركة أرامكو في بورصةاالموافقة على طلب تر  ما تتم  رب  

التاريخيــة إل هــاء الصــراع اإلســرا"يلي الفلســطيني  ه يريــد اســتوالع الفرصــةوبالنســ ة لل يــان الصــهيو ي" ف   ــ
ب قــل ثمــن ممكــن" والحصــوع علــى تنــا الت لــم يكــن يحلــم بهــا فــي قضــايا القــدس والالداــين" وعقــد تحــالف مــع 

فـ يران  د تهديـد  ـووه وتسـليحي محتمـل.عليـه" ولـيس مجـر   ا  ودودي   ل اطرا  عر  لموادهة إيران التي بات  تشك  ال
 مالصـقا   ودوديـا   ل بـذلك اطـرا  " لتشـك   إسرا"يل  ون قد اقترب  ألوع مرة دورافيا  من حدود بودود ا في سوريا ت

خطــر التضــخيم وت  يــر  ســعى إلــىت  إســرا"يل و. د تهديــد  ــووه وصــارواي علــى بعــد آالل األميــاعولــيس مجــر  
  م.أميركا لموادهة  ذا الخطر المتو  جوء إليها مع لدفع الدوع العربية لل   ييرا اإل

ـــ ـــا مـــن ق  ؤ احتوا التـــي تـــم   الفلســـطينية منيمـــة التحريـــر أيضـــا   نـــا  نـــاتهم  ي  ـــذا الســـياق فـــ ل الـــنيم العربيـــة   
نــ  مــن احتوا"هــا واحتــواء وتمك  فــت  قــ  ســيطرتها علــى قيــادة التــي عم  ودوع الــنفو وااصــة الســعودية  "ةالردعي ــ

" كا   تستورق مثال ثالث ساعات يينالسعودي  و حد م أن ادتماعات القيادة مع الملأروى وقد  .قيادتها تماما  
والحـديث عـن الخـدمات  "ةة العربي ـفي التحري  علـى الفصـا"ل اليسـارية والقـوى التقدمي ـ يمضي الوق  كان دل  

 .ربــع الســاعة األايــر يجــره ال حــث فــي الــدعم المــاليالثــم فــي  ة لحيــا ة ريــى الملــك.الال مــ تنــا التالال مــة وال
س باسـم الصـندوق القـومي تتم كتابة الشـيكات باسـم أبـو عمـار رخصـيا ولـيلماع كا   لضمان السيطرة على او 

 .استنسابي ا   " حيث بعد ذلك يقو  الر"يس بتمويل صندوق المنيمة وصندوق فت الفلسطيني
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 .مــرات عديـــدةبتزايــد وبلوــ  ماـــات الماليــين بمــا يفـــوق حادــة العمليــة النضـــالية توكا ــ  الــدفعات الماليـــة 
بقـرار قمـة عربيـة وم ـال  أاـرى رـهريا  دوالر من صـندوق الـدوع العربيـة ماـة مليـون ص ح  الدفعات الشهرية وأ

مــا عـن اإل خــرا  فـي النضـاع الـوطني وا تهـى دوره تما الخـارج الفلسـطيني كـي   ن  بــ  علمـا   "  بهـا دوع الـنفوتتقـد  
ناد الثـورة أاـذت القيـادة تنفـم األمـواع  نـا سـ ن تقـو  الجمـا ير بأمـن  وبـدال   .1982بعد الخروج من ل نان عا  

 .استنسـابي ا  الحتـوا"هم . فهي تساعد وتدعم الم سسات ال ردوا ية وتنفم علـى المريـى والطل ـةإلح اطها و نا 
علــى الحجــاج العــابرين مــن  الســعودية ودوع الخلــيج أ فقــ   1987 عــا  دى الســنوات وأثنــاء إ تفايــةوفــي إحــ

تـدفع ت لفـة كا ـ   " وبطلـب المسـاعدة دينار للمتقد  1000إلى  200اوتة تصل من الضفة والقطاع م ال  متف
كـان يهـدل  فـاق و ـذا اإل" مـن حضـر إلـى األردن وطلـب المسـاعدةوتساعد كل  " تصاري  الزيارة ل ل من يتقد  

 ـا  للمتضـررين ال فـت و نـا تـم   .حويلهـا إلـى مركـز ا تمـا  الجمـا يروت الفلسـطينية المتعاو ـة تعيـيم القيـادةإلى 
ف  وتصــر   كــال. مهمــا كا ــ  ومــن  يــر توثيــم   هتوطيــة أيــرار تــتم  مــن اإلحــتالع مــن  يــر المنايــلين بحيــث 

و كـذا  .وأمـواال وعطايـا ومزايـاالمنيمـة وأ ـدق  العطايـا علـى مـن تريـى عـنهم رت ـا  اتالمنيمة  كذا مع كادر 
" بــل   عليــهأوســلو كـان قــد دلــب معــه الفسـاد وقــد تــدر  م مراكـز اإلدارة والقيــادة فــي ســلطة فـ ن ال ــادر الــذه تســل  

ــاألاــرى  ةفسـ  لــه المجــاع ليمــارس  ــو دور المفســد ل ــادرات المجتمــع وال ــادرات الوطني ــأو  ر فســاد . و ــذا مــا يفس 
ــ .يامهــا األولــىأالســلطة منــذ   رــاع حتــى أيضــا ه للفســاد والمفســدين فــي بنيــة الســلطةر عــد  التصــد  و ــذا مــا يفس 

. وعنـدما قيـل ألحـد المسـ ولين يـزداد والؤه بقـدر مـا ينهـبعليـه أن حد أن ينهب قدر ما يسـتطيع  و للواأن القوع 
 .  ذا ر ع فال داع لجلـب  يـره لي ـدأ مـن دديـد : أدا  ... الال مطال ين بتوييره ويفسد ب ن فال ا ينهب ويرتشي

ألن الــ ع  بعــد " لتط يــع والخيا ــةمــدال لك "بالهزيمــة والعجــز بالشــ م المــالي وبالتــالي حســاساإل كــذا تــم   رع 
ب وإذا مـا تعـر    .لديـه اإلسـتعداد لـذلك ييهـر ي ـدأ بـال فر بقيمـه ومواقفـه أو واال  ار والتهمـيع حساسه بالفشلإ

 نا  من يشتول ليل وكان لضوو  أو إ راءات فقد ي دأ مسار اإل حرال واإل تقاع إلى مستنقع الردة والخيا ة.  
" و نـا  مـن ينـاده علـى الويـر للحـاق بـه إلـى  ــذا  ن علـى العجـز واسـتدااع الهزيمـة ـر لي صـري     هـار وبشـكل  
ففي " عادهوبوسا"ل التهوين والتخفيف من وط ة اإل تقاع إلى المعسكر الم   ى الموريات والضوو  المستنقع بشت  

 يمــة أعــاده لتســتعمار واإلم رياليــة" كا ــ  ره الم  ات حيــث كــان النهــوب القــومي والتحــر  يات والســتينيالخمســين
ت كـرة الـثلج . وأاـذالقـات سـرية مـع اإلحـتالع الصـهيو يتفت  ع وعلى رأسها السعودية و يا  السادات التواط 
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تـي تـم السـعي المنيمـة ثـم دـاء بعـد ا اتفاقـات كامـب ديفـد ومرحلـة كامـب ديفـد ال ا حـرال تتدحرج متزايـدة ف ـان
 . بقوة من أدل تعميمها

فــي  مخال ـه بقــوة ودون اسـتحياء وأاـذ يمــد   "عــوده  عـم  ــذه  ـي المنااــات التـي ترعــرع فيهـا التط يــع وارـتد  
اء ز ال يمكـــن أن يكـــون ودهـــة  يـــر بـــل  ـــو اســـتخالتط يـــع و وبلـــدان المهجـــر.  المجتمعـــات الفلســـطينية والعربيـــة

ـمهم ـوادـب مقـد س و  يعـين  ـمقاومـة التط يـع وفضـ  المط   و  .معسكر األعـداءب ايا ي واضوع وارت ا  ة ة ملح 
 والـروح التحرريـة والدينيـة ورا نة و ي في األساس دفاع عن الوطن وعن حم العودة ودفاع عن الثقافة الوطنيـة

 لدى األمة في الحاير والمستق ل.


