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 صفحة )٥٧٤(،سلسلة فهم الشرق األوسطCoédition L'Harmattan  منشورات الهرماتان
 

   عرض                       

    صفوت حاتم.د
 

 مقدمة
                   الملـــــك الفنيقـــــين أ  الموغلـــــة فـــــي القـــــدم القديمـــــة األســـــطورةتحكـــــي 

" تليفاسـا " ٔانجـب مـن زوجتـه ) ملك بالد كنعان وفلسطين ( " ٓاجينور " 
لــه االٕ  رٔاىوحــدث ذات يــوم ٔان  ."ٔاوروبــا" صــبية رائعــة الجمــال ٔاســمياها 

ٔاوروبــا وهــي تلعــب مــع قريناتهــا  علــى شــاطئ البحــر  "زيــوس " اإلغريقــي 
في "  زيوس "وفكر . بها لنفسه  فوقع في حبها على الفور وقرر ٔان يحتفظ

بـيض ؤاخـتلط أ الجميلة  ٕاليه فتنكر في شـكل ثـور  الفتاة انتباهٔان يجذب 
ٔان وجـدت  فـي  "ٔاوروبـا" ومـا لبثـت . بالبنات الالهيات على شاطئ البحـر

هــذا الثــور األبـــيض كـثيــر مـــن اللطــف والنعومـــة مــا ٔاغراهـــا بالصــعود علـــى 
ب واقفا وخاض بهـا البحـر حتـى على ظهره حتى ه استقرتوما ٔان . ظهره 
حيـث كشـف لهـا عـن حقيقتـه ؤاعلـن لهـا عـن " كريـت " جزيرة  ٕالىوصل 

تحـــت شـــجرة دلـــب " ٔاوروبـــا " مـــن " زيـــوس" وهكـــذا تـــزوج . هيامـــه بهـــا
  .ستبقى خضراء طول العمر

       و" مينــوس : " ثالثــة ذكــور هــم "  زيــوس " مــن   " اوروبــا " ؤانجبــت 
 ٔابنتــهالملتــاع علــى " ٓاجينــور " ويقــر الملــك ". ونســاربيد" و " رادامانتــا "

سـيلكس : " ٔان يرسـل فـي البحـث عنهـا ٔاوالده الثالثـة " ٔاوروبـا " الجميلة 
          وســترحل معهــم فــي رحلــة البحــث عــن" قــدموس " و " وفينيقــوس " و " 
ـــا "  ـــنجح  ." تليفاســـا" ٔامهـــم  " ٔاوروب                    الـــذي يعنـــي ٔاســـمه" قـــدموس " وي
معـــه مـــن ٔارض  شـــبه القـــارة اليونانيـــة حـــامالً  ٕالـــىفـــي الوصـــول " الشـــرق " 

 ٔاختـه ٔاسـمويتوج ملكا ويطلـق علـى األرض الجديـدة " األلفا باء " كنعان  
  ".أاوروب" التائهة 

ــــــدة ٔاســــــم ٔاميرتهــــــا  وهكــــــذا ســــــتعطي  ٔارض فلســــــطين للقــــــارة الجدي
               الوقـت شـيئا ٓاخـر ٔاتـي بـه  ولكنهـا تعطيهـا فـي نفـس" . اوروبا " المخطوفة 

ســــينقل معــــه لــــألرض الجديــــدة  حيــــث ،مــــن ٔارض فلســــطين" قــــدموس"
 " األلفا باء"في األبجدية  العلم  ممثًل  المعرفة

كـتابـــه عـــن عالقـــة ٔاوروبـــا " بشـــارة خضـــر " بهــذه األســـطورة  يبـــدٔا بهـــا 
العالقــة تلخــص فــي مجملهــا  ٔاســطورةوهــي .. بفلســطين منــذ فجــر التــاريخ

لعجيبة التي ربطت منذ زمن موغل فـي القـدم بـين ٔاوروبـا وهـذه القطعـة ا
  ." فلسطين"  الصغيرة من ٔارض الشرق التي سميت فيما بعد بٔارض

   الكتاب هدف
 تمـــــت الســـــرد وطريقـــــة التنـــــاول ومـــــنهج الكـتـــــاب فصـــــول ٔان ورغـــــم

 يجهـــل  الـــذي األوروبـــي القـــارئ  ٔاساســـي بشـــكل يخاطـــب بشـــكل صـــياغتها 
 العربــــي  والصــــراع الفلســــطينية بالقضــــية المتعلقــــة التفاصــــيل مــــن كـثيــــر

 العديــد كــون   مــن  يمنعــا لــم الســرد وذلــك المــنهج  هــذا ٔان ٕاال. الصــهيوني
 علـى جديـدة تظـل  ذكرهـا التـي المعلومات  من وكـثير الكـتاب فصول  من

 ٔاهميتهــا عــن فضــالً  الفلســطينية،  الــدراما بفصــول المهــتم العربــي القــارئ 
 السياســـي القـــرار صـــانع و الفلســـطينية  الشـــئون فـــي المتخصـــص للباحـــث

     .  القضية هذه مع تتعامل التي األطراف  تحكم التي الخلفيات لفهم
 وفلســـطين ٔاوروربـــا بـــين العالقـــة عـــن التـــوثيقي عملـــه الكاتـــب ويبـــدأ 

 العـرب بـين  قرون منذ ربطت التي"   الخوف عقدة"   مفهوم على بالتٔاكيد 
  ٔان الكاتـب ويـرى     . اآلخـر  تجـاه  منهمـا كـل وعي في والكامنة واألوروبيين

  هـذا يومنـا حتـى محكومـا سـيظل  الطـرفين بـين والـدامي الملتبس التاريخ
 الغريـــزي  الالوعـــي علـــى الكاملـــة الســـطوة   لهمـــا كـــان معينـــين بتـــاريخين

 تــــاريخ وهــــو ميالديــــة ٧١١ عــــام هــــو األول التــــاريخ    . واألوروبيــــين للعــــرب
:  ١٠٩٩ عـــام هـــو الثـــاني والتـــاريخ األنـــدلس، فـــي العربـــي  الوجـــود بدايـــة
 الصــليبية الحملــة بعــد القــدس فــي الالتينيــة اإلمبراطوريــة تٔاســيس  تــاريخ

   .الفرنجية 
 بــــالوجود األنــــدلس فــــي العربــــي الوجــــود مقارنــــة يمكــــن ال ٔانــــه ورغــــم 

 عقــــــدة"   ٔان ٕاال.  الحضــــــارية الناحيــــــة مــــــن العربيــــــة األرض فــــــي الصـــــليبي 
 ففـــي. هـــذا  يومنـــا حتـــى مســـتعرة ظلـــت الطـــرفين بـــين المتابدلـــة" الخـــوف
 ٕالـى اليمين من والفكرية  السياسية الدوائر بعض ظلت األوروبي الجانب
 فـــي اإلســـالمية الثـــورة نجـــاح  بعـــد  خصوصـــا  العقـــدة هـــذه تغـــذي  اليســـار
. اإلســالمية البلــدان مــن العديـد فــي  شــعبيا اإلسـالمي التيــار وصــعود ٕايـران
           لمقالــــة العــــادي غيــــر االنتشــــار  - الكاتــــب  قــــول حــــد علــــى – يفســــر وهــــذا

 األوســــاط مــــن عديــــد فــــي الحضــــارات صــــدام عــــن " هتنجتــــون صــــامويل" 
 المبتـذل وتبسـيطه العلمـي منهجـه تهافـت رغم الغربية  والثقافية الفكرية
  دفقـــ هـــذا ورغـــم.  األوروبيـــة والحضـــارة اإلســـالمية الحضـــارة  بـــين للعالقـــة

 صــــياغة فــــي"  هتنجتــــون"  مقــــوالت  الغربيــــة السياســــية األوســــاط  تبنــــت 
 اإلســالمية  الــدول  مــع للتعامــل   ٕاســتراتيجية ؤاهــداف سياســية  مفــاهيم 

   .  عام  بشكل الجنوب وبلدان خاص بشكل
 هـــي الصـــليبية الحـــروب ذكريـــات ظلـــت فقـــد العربـــي الجانـــب فـــي ٔامـــا

 ٕانشـــاء  يـــرون ال العـــرب مـــن كـثيـــر  ٔان بـــل. للغـــرب العـــرب لرؤيـــة المغـــذي 
ـــــة  ٔاول وٕانشـــــاء  الصـــــليبية الحـــــرب منظـــــور  خـــــالل مـــــن ٕاال ٕاســـــرائيل دول

    .  ميالدية ١٠٩٩   عام فلسطين ٔارض على صليبية ٕامبراطورية
 العـرب  ظلهـا في يعيش كان التي العامة الصورة بوضع يبدأ  والكـتاب
 هــذا مــن استخالصــه  يمكــن وفيمــا. الصــليبية الحــروب عشــية واألوروبيــين

"  حتميـة"  يبـدو فيمـا كانـت  الطـرفين بـين السياسـية المواجهة ٔان السرد
 فالعـــالم الطرفـــان، ظلهـــا فـــي يعـــيش  كـــان التـــي السياســـية لألوضـــاع نظـــرا

 ومركزهــا العباســية الدولــة:  سياســية قــوى  ثالثــة  تتقاســمه كانــت العربــي
 ومركزهـــــا الفاطميـــــة الدولـــــة..  قرطبـــــة ومركزهـــــا  األمويـــــة الدولـــــة..  بغـــــداد
 تتنـازع كانـت الثالثـة القـوى هـذه ٔان يـذكرنا ٔان الكاتـب  ينسى وال. القاهرة
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 بقيــادة ٔاحقيتهــا منهــا كــل وتــدعي"  اإلســالمية الخالفــة"  لقــب  بينهــا فيمــا
 التبريـري   اإلطار والدين اإلسالم من جعل مما  اآلخرين دون  المسلمين 

 المنـــاطق علـــى  الفـــاطميون فـــرض عنـــدما خصوصـــا السياســـية للصـــراعات
 كـان الـذي السـني المـذهب  مواجهـة فـي الشـيعي المذهب يحكمونها التي

  .   العربي العالم ٕانحاء بقية في سائدا
 سياســــيتان ٕامبراطوريتــــان يتنازعهــــا كـــان فقــــد المســــيحية ٔاوروبــــا ٔامـــا

 البيزنطيــة  فاإلمبراطوريــة. مختلفــة دينيــة مرجعيــة علــى منهمــا كــل تعتمــد 
. القســـــــطنطينية  فـــــــي البابويـــــــة للكنيســـــــة تابعـــــــة وكانـــــــت الشـــــــرق  فـــــــي

 الغـــرب فـــي  الجرمانيـــة  الالتينيـــة  اإلمبراطوريـــة هـــي الثانيـــة اإلمبراطوريـــة
   .  روما  في البابوية للكنيسة تابعة كانت والتي

 فـــــي دور  بالـــــدين المتخفيـــــة السياســـــية  الصـــــراعات لهـــــذه كـــــان هـــــل
 تبريــره  هــو الــدين ســيكون والــذي  المتوســط شــاطئ بــين الحتمــي الصــدام 

 يميــل الكاتـب  ٔان يبــدو   ؟ المباشـرة ٔاداتــه هـي الصــليبية والحـروب األعلـى
 السـالجقة ٔامـام البيزنطيـة  اإلمبراطوريـة هزيمـة ٔان يـرى  فهو. االعتقاد لهذا

 كــان الصــغرى  ٓاســيا كــل علــى واســتيالئهم  ١٠٧١ عــام المســلمين األتــراك
 االجتيــاح هــذا ٔاعقــاب ففــي. الصــليبية الحــروب  فــي العملــي التفكيــر بدايــة

"  البابـــــا دعـــــم ١٠٧٣ عـــــام"الســـــابع ميشـــــيل" اإلمبراطـــــور   طلـــــب التركـــــي
 بـالحرب البابـا انشغال ولكن. الشرق  مسيحيــي لنجدة"  السابع  جريجوار

 تحقيـــق  عـــدم علـــى عمـــل ســـلطته لتكـــريس الجرمانيـــة اإلمبراطوريـــة ضـــد 
 ٔاخــرى  مــرة  الــدعوة تنــتعش ٔان تلبــث مــا ولكــن. الصــليبية الحــرب مشــروع

"  الثـــاني ٔاوربـــين "  البابـــا بـــين المفاوضـــات بـــدٔات عنـــدما ١٠٨٩ عـــام مـــع
. لألخـر منهمـا كل دعم على  للحصول"  الكسيس"  البيزنطي واإلمبراطور 

 التوسـع يواجـه كـان والثـاني ،"الرابع  هنري "اإلمبراطور  يواجه كان فالبابا
    .  النورماندي

 مواجهــــة فــــي"  الثــــاني ٔاوربــــين"  البابــــا ســــلطة تــــدعمت ٔان وبمجــــرد
. الصــــليبية  للحمــــالت مصــــرعيه علــــى البــــاب انفــــتح حتــــى" الرابــــع هنــــري "  

 كـونراد( ١١٤٧ عـام   الثانية الصليبية الحملة ،١٠٩٦ عام األولى الحملة
 فردريـك(١١٨٩عـام الثالثة   الصليبية الحملة ،)السابع ولويس و الثالث

 الصـــليبية الحملـــة ،)األســـد قلـــب  وريتشـــارد ٔاوغســـت وفيليـــب بـــاربروس
ــــودوان( ١٢٠٢ عــــام الرابعــــة  ولــــودوج مــــونتفيرا دو وبونيفــــاس التاســــع  ب
 ىندريــه بلغاريــا ملــك( ١٢١٧ عــام الخامســة الصــليبية  الحملــة ،)دانــدولو
 ١٢٢٨ عــــــام السادســــــة الصــــــليبية الحملــــــة ،)بريــــــان دو  وجــــــان الثــــــاني

 ،)لـويس سـان( ١٢٤٨ عـام السابعة الصليبية الحملة ،)الثاني  فردريك(
   .    ٕانجلترا  ملك وٕادوارد لويس سان ١٢٧٠ عام الثامنة الصليبية الحملة 

   ١٢٩١ الصليبية الحمالت نهاية
 هــو الــدين كــان كيــف الصــليبية للحــروب تقييمــه فــي المؤلــف ويــذكر

 واقتصــــادي  سياســــي هــــو مــــا تبريــــر فــــي ٔاســــتخدم الــــذي التبريــــري  اإلطــــار 
 الــذي االضــطهاد  عــن الفصــل هــذا فــي يكشــف المؤلــف ٕان بــل.  وعســكري 

ــــــالطبع  والمســــــلمين الشــــــرقيين والمســــــحيين اليهــــــود القــــــاه ــــــى ب ــــــد عل  ي
 التــي هــي كانــت المســيحية  البيزنطيــة اإلمبراطوريــة ٔان ورغــم.  الصــليبيين

ـــــة مـــــن النجـــــدة طلبـــــت  لكـــــن ، ٔايضـــــا المســـــيحية  الالتينيـــــة اإلمبراطوري
 فــي الشــرقيين المســيحيين مصــالح  عكــس فــي ســتدور  الصــليبية الحمــالت

 الحمـالت ٔان: "  كـتابهـا فـي"  موريسـون  سيسـيل"  وتذكر.  القسطنطينية
 المســــــيحيين بــــــين العالقــــــات فــــــي تــــــردي عــــــن  ٕاال تســــــفر لــــــم الصــــــليبية
 ســـيتولى ١٢٦٠ عـــام بدايـــة ومـــع".  األرثـــوذكس  والمســـيحيين الكاثوليـــك
 بيـنهم مـن يظهـر ٔان يلبـث ولن.  وسوريا  وفلسطين مصر حكم المماليك

 عكـا ملـك جـان سان على ١٢٩١ عام سينتصر الذي "  بيبرس"  المملوك
 التــي العربــي والعــالم فلســطين علــى الصــليبية  الموجــات   بــذلك لتنتهــي
 حكمهـم فـرض فـي المماليـك وسـينجح،  الزمان من قرنين  لمدة  استمرت

 ٕاداريـة كوحـدة ونصـف قـرنين لمـدة وفلسـطين  وسوريا مصر من كل على
 مــنهم ينتــزع  حتــى) ؟ تاريخيــة مصــادفة مجــرد هــي هــل(   واحــدة وسياســية

        .العربي الشرق  حكم   العثمانيون

  اإلمبراطوري نابليون حلم   
 قطـــع هـــو مصــر علـــى الفرنســية للحملـــة األول الهــدف ٔان الشـــائع مــن

 هـذا فـي . الهنـد فـي ومستعمراتها بريطانيا بين البحرية المواصالت طريق 
 شـرقية ٕامبراطورية  تكوين في"  نابليون"  حلم ٔان الكاتب يوضح الفصل

 علـــى الســـيطرة فـــي يـــرى   كـــان الـــذي األوروبـــي الصـــليبي للحلـــم امتـــداد هـــو
 ضــــرورة فـــي يعتقـــد" نـــابليون"   كـــان لقــــد.  والقـــوة للمجـــد مبعـــث الشـــرق 
 لعــدو المتراميــة البحريــة اإلمبراطوريــة  لمواجهــة بريــة ٕامبراطوريــة تٔاســيس
  العربـي والشـرق  مصر بغزو  ٕاال يتحقق لن هذا  ؤان ٕانجلترا، اللدود فرنسا

 تعــــويض فرنســــا ٔارادت فقــــد االســــتعمارية االقتصــــادية  الناحيــــة مــــن ٔامــــا 
   .  األمريكية والقارة كندا في اإلنجليز ٔامام خسرتها التي  مستعمراتها

  لليهود بونابرت نداء   
 حــول  ٔاثيــر  الــذي بالجــدل الخــاص هــو الفصــل هــذا فــي المهــم الجــزء

 تحــت  فافطلالصــ الصــغرى  وٓاســيا ٔافريقيــا ليهــود"  نــابليون"  نــداء صــحة 
 هـذا فـي كـتـب  مـن ؤاول".     القديمـة القـدس ٕامبراطورية" السترداد قيادته

"  سـوكولو نـاحوم"  الصـهيوني  الكاتـب هو -المؤلف يقول كما - الموضوع
 هــذه صــحة  مؤكــداً  ١٩١٩ عــام المنشــور  "  الصــهيونية تــاريخ"  كـتابــه فــي

"  الرسـمية الجريـدة فـي نشـرهما تم  خبرين  ٕالى  هذا في  ومستندا الدعوة
/  يونيــو ٢٧و ٓايــار/ مــايو ٢٢  ٕالــى تاريخهمــا ويرجــع"   يونيفرســل  مونيتــور 

 لهـم دولـة  بٕاقامـة  لليهـود"  يونـابرت"  دعـوة عـن ١٧٩٩ عـام مـن حزيـران 
   .  وفلسطين القدس في

 علــى  عثــر انــه"  كــوبلر فرانــز"  هــو ٓاخــر صــهيوني  كاتــب  يــدعي بينمــا
 نيســان/  ابريــل  ٤ بتــاريخ كانــت  ؤانهــا"  نــابليون" لــدعوة الكامــل الــنص
 ٔان المؤلـــف يـــذكرو    .الفلســـطينية عكـــا لمدينـــة حصـــاره ٔاثنـــاء ١٧٩٩ عـــام

"  الــــدعوة"  هــــذه صــــحة  فــــي شــــككوا قــــد الجــــادين البــــاحثين مــــن  عــــددا
 وهــو كـتبــه"  بونــابرت"  ٔان يقــول  الــدعوة خطــاب ٔان:  منهــا عــدة ألســباب

ـــــاريخ بينمـــــا القـــــدس فـــــي               ٔان يقـــــول فلســـــطين علـــــى الفرنســـــية  الحملـــــة ت
   .  المدينة  هذه ٔابدا يطأ  لم"  نابليون" 

 ٕالــــى"  بونــــابرت"  نــــداء حمــــل الــــذي الحاخــــام ٔاســــم ٔان الثــــاني األمــــر
 ٔاي  لـــه لـــيس وهمـــي اســـم هـــو"  ليفـــي بـــن هـــارون"  الحاخـــام وهـــو اليهـــود 

 ٔارشـيف ٔان  الثالـث األمـر. الحقبـة هـذه ٔاثنـاء القـدس يهـود تاريخ في وجود
 ذكـره عـدم عـن فضـالً   النـداء لهذه ذكر ٔاي من تماماً  يخلو الفرنسية الحملة

    .  لها ؤارخوا  رافقوها الذين شهودها من
 فـي" الـدعوة"   هـذه عـن شيئا يذكر لم نفسه" نابليون" ٔان الرابع األمر
 األمــر.    "  هيالنــة ســانت "  فــي المنفــى فــي كـتبهــا التــي الشخصــية مذكراتــه
 والـذي(١٨١٧ ينـاير ١٥ يـوم لـه  حـديث فـي ذكـر"  نابليون"  ٔان الخامس
  ؤان ســليمان هيكــل ٕاعــادة فــي يرغبــون اليهــود  ٔان")  جوروجــو"   ســجله
   .الحدوث ممكن غير ٔامر هذا ٔان  شخصياً  هو تقديره

"  دعــــوة كــــان ســــواء: "  بقولــــه الخــــالف هــــذا علــــى  المؤلــــف ويعقــــب
 الصــهاينة  الكـتــاب اإلدعــاء يحــاول كمــا – ال ٔام صــحيحة لليهــود"  نــابليون 
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 عرض كتاب  

ـــــٕان –  االســـــتعماري   المشـــــروع فـــــي اليهـــــود دور  ٔان األمـــــر ذلـــــك داللـــــة ف
 االسـتعماريتين القـوتين  خيـال يـداعب  بـدأ  قد كان والفرنسيين لإلنجليز

      .عشر الثامن القرن  نهاية  مع

   ١٩٤٨ العبرية الدولة قيام   
 الدولـة  نشـٔاة صـاحبت التـي الظروف الفصل هذا في  المؤلف يناقش

 األوروبيـة الـدول  ٔان  المؤلـف ويـرى .  الفلسـطينية المٔاساة وظهور  العبرية
 والمصــــالح اليهوديـــة  المصـــالح بـــين التــــوازن  مـــن نـــوع ٕاحـــداث  حاولـــت
 بـــين القـــوى وتوازنـــات  الحـــرب ٔان ٕاال التقســـيم، قـــرار خـــالل مـــن العربيـــة
 لـم ٔاوروبـا ٔان  المؤلـف ويـرى     .ٕاسـرائيل لصـالح كلها جاءت واليهود العرب
 القسـري  التهجير على المترتبة الفلسطينية  المٔاساة حجم -  ٓانذاك  - تقدر
 هـو الفصـل هـذا في بالذكر الجدير ولكن .  اإلسرائيلي  اإلرهاب مارسه الذي
 الــــذي الصــــهيوني للمشــــروع المعارضــــة ٔاشــــكال عــــن  المؤلــــف   كـتبــــه مــــا

 ويـذكر  .  المسـيحية الدوائر خاص وبشكل األوروبية الدوائر بعض  ٔاظهرته
 فـــــي المســـــيحي االشـــــتراكي الحـــــزب  مواقـــــف  الصـــــدد هـــــذا فـــــي  المؤلـــــف 
 الصــــليب وصــــحيفة فرنســــا، فــــي المســــيحية الشــــهادة جماعــــة بلجيكــــا، 
 علـى األخيـرة  هـذه  ٔادانـت  وقد" الفيجارو " صحيفة ٔاقل وبدرجة الفرنسية 

  .  "  شتيرن "     لعصابة اإلرهابية األعمال" مورياك فرانسوا" لسان
 هـــــي كانـــــت المقدســـــة واألمـــــاكن القـــــدس وضـــــع ٔان الكاتـــــب ويـــــذكر

ـــــي الموضـــــوعات  ـــــت  الت كبـــــر االهتمـــــام احتل ـــــدوائر مـــــن األ  المســـــيحية ال
    .  األساسية ومعارضتها  ةالكاثوليكي 

 مــن عــددا ٔان الفصــل هــذا فــي الكاتــب يــذكرها التــي المعلومــات ومــن
 بســــبب العبريــــة بالدولــــة االعتــــراف فــــي متــــرددة ظلــــت األوروبيــــة الــــدول 
 الــدول  اعتــراف تــٔاخر يفســر وهــو  المقدســة لألمــاكن الواضــح غيــر الوضــع 

 فــي  بٕاســرائيل  - مــثال -  فرنســا اعترفــت فلقــد.  اليهوديــة بالدولــة األوروبيــة
 نيســـــان/  ٕابريــــل ٢٧   فـــــي ٕانجلتــــرا بهــــا واعترفـــــت ١٩٤٩ ٓايــــار/ مــــايو ٢١

  ومســــئولة اليهوديــــة الدولــــة  لنشــــٔاة مهــــدت التــــي هــــي ٔانهــــا رغــــم(  ١٩٥٠
 العـرب  البـاحثين  المؤلـف وينصـح  .    )الفلسـطينيين مٔاسـاة عـن بالكامل

ــــدول مواقــــف فــــي بالتــــدقيق ــــة االعتــــراف مســــٔالة مــــن األوروبيــــة  ال  بالدول
 ذلـك علـى مثـاالً  الكاتـب وئاخـذ  .   ٓانـذاك الفلسـطينية  والمسـٔالة العبريـة
" (  شــباك هنــري  بــول"  وزراءهــا رئــيس خــاص وبشــكل  بلجيكــا، موقــف

)  المؤلــف قــول حــد علــى والعربيــة الفلســطينية الدراســات فــي  المجهــول
 البرلمـان مناقشـات فـي وصـرح  فلسـطين تقسـيم لقرار معارضا كان  والذي

 جديــة  مشــكلة"   يشــكل المنطقــة فــي يهوديــة دولــة ٕانشــاء ٔان البلجيكــي 
ــــــى وخطــــــراً  ــــــي العــــــالم عل ــــــة فهــــــذه.. العرب ــــــى ســــــتكون الدول  حســــــاب عل

  . "    بعد فيما العربية البلدان حساب على ثم البدء في الفلسطينيين 
 الصـراع  تـاريخ مـن مختلفـة مواضـع في البلجيكية المعارضة وستظهر

                 واقــــــع كــــــٔامر  بٕاســــــرائيل لالعتــــــراف اضــــــطرت بلجيكــــــا ٔان ورغــــــم. ٓانــــــذاك
 de facto   ستنسـحب ٔانهـا ٕاال ،١٩٤٩   عـام  الثـاني كـانون/  يناير ٢٩ في 

 ٔايــار/  مــايو ١١ فــي المتحــدة مــملالٔ   ٕاســرائيل  انضــمام علــى التصــويت مــن
 ووضــع المقدســة األراضــي وضــع ٔان البلجيكــي  المنــدوب وســيعلن ١٩٤٩

 بــدون الزالــت ٔامــور  هــي اليهوديــة الدولــة وحــدود الفلســطينيين  الالجئــين
    .  عملية  حلول

 الــــدوائر كانــــت الموقــــف لهــــذا المتحمســــين ٔاشــــد ٔان المؤلــــف ويــــذكر
 كــــــان بينمــــــا"  الحــــــرة بلجيكــــــا"  صــــــحيفة خــــــاص وبشــــــكل الكاثوليكيــــــة 
 !!  حكـــومتهم لموقــف المنتقـــدين ٔاشـــد هــم والشـــيوعيون االشــتراكيون 
              فــي  de jur    قانونيــاً  اعترافــاً  اليهوديــة بالدولــة بلجيكــا اعترفــت وعنــدما 

 فـي البلجيكيـة   الخارجيـة وزارة تتـردد لن ١٩٥٠ الثاني كانون/  يناير ١٦
 االعتـــراف يعنـــي ال  اليهوديـــة بالدولـــة االعتـــراف ٔان يقـــول تصـــريح ٕاصـــدار

 وضــــع مــــن  موقفهــــا وال   الوطنيــــة ســــيادتها عليهــــا تمــــارس التــــي بالحــــدود
 بـــــالخطوات االعتـــــراف عـــــدم  يعنـــــي كـــــان مـــــا وهـــــو" .  المقدســـــة األراضـــــي
      .١٩٤٨ حرب  بعد ٕاسرائيل فرضتها التي التوسعية
 وبدرجـة  االشتراكية، األحزاب ٔان الفصل هذا في الكاتب يذكره ومما

 للدولـة تحمسـا األحـزاب  ٔاكـثر هي كانت األوروبية الشيوعية األحزاب ٔاكبر
 ذلــك تفســير ٔان الكاتــب ويــرى   !! بهــا لالعتــراف داعيــة ؤاكبــر اإلســرائيلية

 الســوفييتي اإلتحــاد بمواقــف األوروبيــة  الشــيوعية األحــزاب الرتبــاط يعــود
 ٔان بـل. قيامها فور   اليهودية بالدولة قانونيا   تعترف  دولة ٔاول كان الذي

  وداعيـة ٕاسـرائيل عـن للـدفاع محاميـا نفسـه مـن وضـع   السـوفييتي اإلتحـاد
    !!  بها  لالعتراف

   ١٩٦٧-١٩٤٨الباردة الحرب حقبة
 فيـه  ٔاعلنـت الـذي   التـاريخي الظـرف ٔان المؤلـف يـذكر الفصـل هـذا في
 النظــام دخــول   مــع نشــوءها ترافــق ٕاذ.  مثاليــا ظرفــا كــان اليهوديــة الدولــة
.   وروسـيا ٔامريكـا بـين  القطبيـة وانقسـام البـاردة الحـرب مرحلة في الدولي
 ثـــالث مـــن لـــه دعـــم ٔاكبـــر علـــى  الصـــهيوني المشـــروع حصـــل  لهـــذا ونتيجـــة

 الوقـت فـي. وفرنسـا وٕانجلتـرا األمريكية  المتحدة الواليات هي عظمى قوى
 مصـر فـي  الـثالث القـوى هـذه العربي التحرر  حركة  فيه تواجه كانت الذي

  لوقـائع  المالحـظ ولكن  .  العربي المغرب بلدان وباقي والجزائر  والمشرق 
 اإلتحــــاد مواقــــف  فــــي حــــدث الــــذي التغيــــر  ٔايضــــا سيرصــــد  الحقبــــة هــــذه 
 لحركـة  مـتحمس مؤيـد ٕالـى اليهوديـة للدولـة مـتحمس مؤيـد من السوفييتي 

ـــ التحـــرر   ال الســـوفييتي  اإلتحـــاد موقـــف تغيـــر ٔان المؤلـــف ويـــرى   . يالعرب
ـــــي تغيـــــر ٔانـــــه ٔاســـــاس علـــــى فهمـــــه يمكـــــن   الشـــــيوعية  األحـــــزاب عقيـــــدة ف

 الصــراع ضــوء فــي  فهمــه يمكــن مــا بقــدر اليهوديــة المســٔالة مــن الســوفياتية
 رمـح كـرٔاس اليهودية للدولة  األخيرة هذه واستخدام الرٔاسمالية الكـتلة مع
   .  األوسط الشرق   في الشيوعي الوجود مواجهة في

 ســـيعمل اليهوديـــة للدولـــة بالـــذات واألوروبـــي  الغربـــي الـــدعم  ولكـــن
 الشـــكوك  وســـتظل العربـــي الشـــرق  فـــي لمصـــداقيته  الغـــرب  فقـــدان علـــى 

 سـوى الشـكوك  هـذه مـن ينجـو ولـن  .  اللحظـة هـذه حتـى هبموافقتـ تحـيط
 عقـــدة مـــن الســـتينات  ٔاواســـط فـــي   تخـــرج  بـــدٔات  قـــد كانـــت التـــي فرنســـا
 البحـــر منطقـــة فـــي ســـيةوساوالج  االقتصـــادية مصـــالحها  وتعـــاظم الجزائـــر

  حقبــة فــي  األطلنطــي حلــف دول وبــين  بينهــا االنشــقاق وظهــور  المتوســط
" .  العربيـة فرنسـا بسياسـة"  ميُسـ مـا  بدايـة  ٔاو"   ديجـول شارل  الرئيس
 يتعلـــق فيمـــا خـــاص طريـــق لتبنـــي اوروبـــا دفـــع حاولـــت  فرنســـا ٔان ورغـــم

 هـــــي ظلـــــت الالمبـــــاالة ٔان ٕاال توازنـــــا، ٔاكـثـــــر الصـــــهيوني العربـــــي  بالصـــــراع
 يونيـــو نكســـة حتـــى العربيـــة الحقـــوق مـــع التعامـــل فـــي الســـائدة  السياســـة
   . ٔاوروبا اهتمام تكسب الفلسطينية المٔاساة بدٔات حيث  ١٩٦٧
 االشـتراكية  األحـزاب بموقـف التنويـه ٕالـى ٔايضـا هنـا المؤلـف ينسى وال

  االشــتراكي النمــوذج  تــٔاثير تحــت اإلســرائيلية للمواقــف الــداعم والشــيوعية
   .  اإلسرائيلي العمل  حزب يقودها كان التي الكيبوتزات وتجربة

   ١٩٧٣ أكتوبر حرب   

  حقبـة خـالل  العربيـة  السـاحة عـن  األوروبي  الغياب من حقبةبعد 
 ٔاثنــين العبــين مــن ٕاال  خاليــا المســرح   ٔاثناءهــا  تــرك  التــي  البــاردة الحــرب 
 ٔافاقــت بالــذات العــام هــذا ففــي. ١٩٧٣ عــام وحتــى وروســيا ٔامريكــا:  همــا 
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 عرض كتاب  

.  المتوســط البحــر فــي مصــالحها تهــدد حقيقيــة عســكرية حــرب علــى ٔاوروبـا 
 الصــــراع ٔان الشــــعور  األوربيــــين لــــدي تٔاكــــد العربــــي البتــــرول قطــــع وبعــــد 
 المجتمعــــات تطــــور   علــــى الهامــــة المــــؤثرات ٔاحــــد هــــو اإلســــرائيلي العربــــي 
 يـد  فـي  كاملة األوسط الشرق  حقيبة ترك الصحيح غير من ؤانه األوروبية 

    .  بمفردها األمريكية المتحدة الواليات
 حيــث ،١٩٧٣ نــوفمبر ٦ فــي مبكــرا األوروبــي الفعــل رد جــاء وهكــذا

ــــــت  ــــــي(  التســــــع األوروبــــــي اإلتحــــــاد دول طالب  بعــــــودة)  الوقــــــت هــــــذا ف
 ضــم وعــدم ١٩٧٣ ٔاكـتــوبر ٢٢ قبــل القائمــة القتــال لخطــوط المتحــاربين 
 ٔان الطبيعـي مـن وكان.  المنطقة دول كل سيادة واحترام بالقوة األراضي 
ــــة مــــن ســــلبي بشــــكل اإلعــــالن هــــذا يســــتقبل  ــــة الدول ــــات اليهودي  والوالي
    .  األمريكية المتحدة 

 الصـراع  يخـص فيما السبعينات حقبة تميزان  مسالتين رصد ويمكن  
 مـن األوروبـي  الموقـف اقتـراب رغم ٔانه األولى المسٔالة.  اإلسرائيلي العربي

 االعتـــــراف  تـــــرفض ظلـــــت ٔاوروبـــــا ٔان ٕاال الشـــــيء بعـــــض العربـــــي الموقـــــف
 الفلسـطيني  للشـعب ووحيـد شـرعي كممثـل الفلسـطينية التحريـر بمنظمة
    .  األوروبي العربي الحوار في للمشاركة  دعوتها وترفض

 لجهـــود األمريكيـــة المتحـــدة الواليـــات معارضـــة هـــي الثانيـــة المســـٔالة
 مشـــاورتها بضـــرورة األوروبيـــة الـــدول ومطالبتهـــا  األوروبـــي العربـــي  الحـــوار
 المتحدة بالواليات األمر ووصل.  العربية الدول مع تدابير ٕاي اتخاذ  قبل

 الــدول مــن جبهــة تكــوين ٕالــى الــدعوة حــد ٕالــى ١٩٧٤ عــام فــي األمريكيــة 
 خوفـا البتروليـة العربيـة الـدول   مواجهـة فـي للوقـوف للبتـرول المسـتهلكة 
ــــدول بــــين منفــــردة  اتفاقــــات حــــدوث مــــن  ــــدول األوروبيــــة ال  العربيــــة وال
   .  البترولية 

 الخارجيـــة وزيـــر بمحـــاوالت  تميـــزت الحقبـــة هـــذه ٔان المؤلـــف ويـــذكر
 السياســية  المنــاورات كــل عــن ٔاوروبــا ٕاقصــاء"  كيســنجر هنــري "  األمريكــي 

 األمـــر ووصـــل .  المنطقـــة فـــي بهـــا يقـــوم كـــان التـــي الدبلوماســـية والجهـــود
 حــد ٕالــى ١٩٧٥    مــارس ١٥ يــوم ٔالقــاه خطــاب فــي"  نيكســون"  بــالرئيس

  ضـد  موجهة"   ٔاوروبية   مؤامرة"  واعتباره   األوروبي العربي الحوار رفض
 موضـوع سـحب عـن األمريكيـة  الضـغوط ٔاثمرت وقد.  األمريكية المصالح
 ناحيـــة ومـــن.  ناحيـــة مـــن األوروبـــي  العربـــي الحـــوار مـــن والبتـــرول الطاقـــة
 الواليـات ضـمت التـي ١٩٧٥ عـام للطاقـة  الدوليـة الوكالـة ٕانشاء عن ثانية

 رفضــــت التــــي فرنســــا عــــدا فيمــــا األوروبيــــة  والــــدول األمريكيــــة المتحــــدة
    ! ؟ لها االنضمام

   ١٩٨٩-١٩٨٠ ديفيد كامب بعد ما حقبة   
  التبلــور  مــن ٔاعلــى بدرجــة – المؤلــف يقــول كمــا – تتميــز الحقبــة هــذه 

 الـــدعوة:   مـــثال ،الفلســـطينية القضـــية مـــن ٔاوروبـــا مواقـــف فـــي  والوضـــوح 
 المحتلـة األراضي في اإلسرائيلي العنف ٕادانة..  للفلسطينيين ذاتي لحكم 
ـــر منظمـــة مـــع العالقـــات تنميـــة..     ٕاجـــراءات معارضـــة الفلســـطينية التحري
    .  الخ..المستوطنات ٕادانة..  القدس في ٕاسرائيل تمارسها التي التهويد 

 ومـا ١٩٨٧ عـام بـدٔات التـي الفلسـطينية االنتفاضـة ٔان المؤلـف ويرى 
 البضــائع علــى االقتصــادي الحصــار ثــم  وحشــي ٕاســرائيلي قمــع مــن رافقهــا 
 كــان الفلســطينية الجامعــات وٕاغــالق للخــارج تصــديرها ومنــع الفلســطينية 
 المشــروعة  األمــاني دعــم باتجــاه األوروبيــة المواقــف بلــورة فــي كبيــر دور  لــه 

 لتــــدابير  األوروبــــي اإلتحـــاد اتخــــاذ حــــد ٕالـــى وصــــلت الفلســــطيني للشـــعب
 يمكـــن  وال العقـــاب فـــوق دولـــة تعتبـــر كانـــت التـــي ٕاســـرائيل بحـــق عقابيـــة

    .  بها المساس

كـثـر بالحـدث سـتنتهي الحقبة هذه  األوروبيـة العالقـات فـي جذريـة األ
ـــــر منظمـــــة زعـــــيم عرفـــــات ياســـــر الســـــيد دعـــــوة وهـــــو الفلســـــطينية   التحري
 ١٩٨٩   عـام دولـة كـزعيم واسـتقباله وبـاريس مدريد زيارة ٕالى الفلسطينية 

  كــان ٔانــه  الزيــارة هــذه لتــاريخ استعراضــه فــي يشــير ٔان الكاتــب ينســى وال. 
 للعــالم مصـر  بعـودة العربـي الوضـع وتحســن الشـيوعية الكـتلـة انهيـار عـام

     .  المغاربي واإلتحاد العربي التعاون مجلس وتكوين العربي
كـثــــر بالحـــدث - ٕاذن -  الثمانينــــات حقبـــة انتهـــت  فــــي دراماتيكيـــة األ

 الشـــيوعي والمعســكر  الســوفييتي اإلتحــاد ســـقوط وهــو الدوليــة السياســة 
    .  الباردة الحرب ونهاية برلين حائط وسقوط 

  الحقبـة هذه في األوروبية للسياسة الحاسم المميز ٔان الكاتب ويرى 
  العــالم علــى فرضــتها التــي السياســية القوالــب مــن تحررهــا ٔاو ٕانعتاقهــا  هــو 
 لقـد  .  الثانيـة العالميـة الحـرب بعـد مـا حقبـة ميـزت التـي الثنائيـة القطبيـة 

 األســـئلة  مواجهـــة البـــاردة الحـــرب ونهايـــة الشـــيوعية الكـتلـــة ســـقوط فـــرض
 األمريكيـة  المتحـدة الواليـات مع والعالقة األوروبية الهوية حول المؤجلة
    .  األوروبية القارة ومستقبل

   ١٩٩١-١٩٩٠المشئومة الخليج حرب
 نهايــة  بعــد دوليــة ٔازمــة ٔاول فــي فشــلت ٔاوروبــا ٔان هنــا المؤلــف يــذكر 

 فهــذه.  األمريكيـة المتحـدة الواليــات عـن اسـتقاللها لتٔاكيــد البـاردة الحـرب 
 القــرارات جديــة سياســية منافســة بــدون واحتكــرت األزمــة قــادت األخيــرة 
 انتهــــــاء للمنطقــــــة جنودهــــــا ٕارســــــال قــــــرار ٔاول مــــــن فيهــــــا اإلســــــتراتيجية 
   .  الجانبية السياسية بالمناورات 

 عــن مسـتقال دورا تلعــب نأ  األزمـة بدايــة فـي فرنســا حاولـت وكالعـادة
 المؤسســات داخــل األزمــة حــل"  شــعار برفــع والبريطــاني األمريكــي الــدور  
 كلهـا  األوروبيـة الـدول جر في نجحت األمريكية الضغوط ٔان ٕاال"  العربية 

 الخاســــر كانــــت ٔاوروبــــا ٔان يؤكــــد لهــــذه األخيــــر التحليــــل ٔان.  الحــــرب  ٕالــــى
 الحـرب جـوائز بكـل المتحـدة الواليـات فـازت لقـد.  الحرب هذه في   األكبر
  السياســي رصــيدها وخســرت الماديــة  النفقــات كــل ٔاوروبــا تحملــت  بينمــا
    .  العربي العالم  في

 الخلـــــل عـــــن  -  مســــبوق غيـــــر بشــــكل -  الحـــــرب هــــذه كشـــــفت لقــــد 
  جهازهـا فـي خاص وبشكل األوروبي الجسد في الكامن  الخطير   الداخلي

 بعـــــد فيمـــــا  سيصـــــفه الـــــذي الخلـــــل وهـــــو. ألور  والعســـــكري  الدبلوماســـــي 
 اقتصـــاديا عمالقـــا  اوروبـــا  تكـــون قـــد:  بقولـــه"  كيلـــر هورســـت"  الكاتـــب 
    . "  عسكرية ودودة سياسي قزم ولكنها 

 ٔاوروبــا ســمعة ٔاضــاعت قــد الحــرب هــذه ٔان فيــه الشــك الــذي الشــيء
 لقــد.   العــربيين والمشـرق  المغـرب فـي خــاص بشـكل وفرنسـا عـام  بشـكل
  اإليجابيــة  المشــاعر فــي المقــاييس بكــل ردة الثانيــة  الخلــيج حــرب  كانــت
 ٔاعـادت فلقد .  الثمانينات حقبة خالل واألوروبيين العرب بين نمت التي
 لــــدى الصــــليبية  الحــــروب ذكريــــات الســــطح ٕالــــى ثانيــــة مــــرة الحــــرب هــــذه

  .  الطرفين

   ١٩٩٦-١٩٩١أوروبا تهميش وإعادة مدريد مؤتمر   
  ٕاسـراع  وراء  دوافـع ثالثـة هنـاك كان ٔانه المؤلف يذكر الفصل هذا في
:   ٔاوال هنـاك .  ١٩٩١ عـام مدريـد مـؤتمر بعقد األمريكية المتحدة الواليات
ـــار معالجـــة ٔامريكـــا محاولـــة  فـــي الخلـــيج  حـــرب ســـببتها التـــي النفســـية اآلث
 عمليــــة  ٔامــــام الطريــــق انســــداد تجنــــب:   ثانيــــا وهنــــاك.   العربــــي الشــــارع
 األرض  علــى نتـائج مــن الثانيـة الخلــيج حـرب بســبب نهـائي بشــكل السـالم
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 عرض كتاب  

:  ثالثا وهناك .  المنطقة ألنظمة والهيكلي السياسي االستقرار عدم ؤاهمها
 العــراق(  األوســط  الشــرق  فــي ألمريكــا المعارضــة األنظمــة تطويــق ســرعة
 خلقتهــا التــي الشــعبي  العــداء حالــة مــن تســتفيد ٔان قبــل)  وســوريا وليبيــا
    .  ٔامريكا مواجهة في الحرب

  ممثـــل علـــى  المســـرح  لينفـــتح الظـــل ٕالـــى ٔاوروبـــا ســـتعود ثانيـــة ومـــرة
 بكـل يـديها فـي  ستمسك التي األمريكية المتحدة الواليات هو فقط واحد 
   .*  واإلسرائيليين العرب بين المفاوضات خيوط 

 معونـات صـورة فـي السـالم فـاتورة دفـع فـي ٔاوروبـا ستستمر ذلك رغم
 العراقـــــي للشـــــعب ٔاو)   الدوليـــــة المعونـــــات مـــــن%  ٥٤(  للفلســـــطينيين 
 سـتدفع: "  المؤلـف كـتبـه بمـا الصـورة هـذه اختصـار ويمكـن   .  المحاصـر 

    . "  وعسكريا سياسيا األمريكية المتحدة للواليات تبعيتها  ثمن ٔاوروبا

   ١٩٩٩-١٩٩٦نتنياهو حقبة   
 بنيـامين "  وتولي ١٩٩٦ عام ٕاسرائيل في للحكم الليكود صعود مع   

  اإلسـرائيلي واإلسـتفزاز  العنـف ٔاعمـال تصـاعد ومـع الـوزارة رئاسة"  نتنياهو
 بــــٔاطراف بحــــزم المســــك  عــــن عــــاجزة  األمريكيــــة اإلدارة  ٔان  واضــــحا بــــدا

 بــــــدٔات ثانيــــــة ناحيــــــة مــــــن،  ناحيــــــة مــــــن هــــــذا.  السياســــــية المفاوضــــــات
 التســوية لعمليــة  ٔاوروبــا  اســتدعاء ضــرورة فــي تفكــر العربيــة  الدبلوماســية

 الواليــــات هـــو وحيـــد  العـــب علـــى االعتمــــاد طويلـــة لفتـــرة جربـــت ٔان بعـــد
    .  األمريكية المتحدة

 ١٩٩٦ تشـرين/  ٔاكـتـوبر ٢٦ ففي.  فرنسا من المبادرة ٔاتت وكالعادة
 جهـــود  فـــي ٔاوروبيـــة مشـــاركة ٕالـــى"  شـــيراك جـــاك"  الفرنســـي الـــرئيس دعـــا 

    .  األمريكية المتحدة الواليات بجانب السالم
ــــرفض ورغــــم                    ٔاوروبيــــة مشــــاركة ألي الحــــازم واإلســــرائيلي األمريكــــي ال

  األوروبيــة  المبــادرات بدايــة  سيشــهد ١٩٩٦  عــام ٕان ٕاال)  ٔايضــا كالعــادة (
 األوســــــط  الشــــــرق  فــــــي السياســــــي التــــــٔاثير لســــــاحة العــــــودة فــــــي والرغبــــــة

 توقيـع  ..  ) ١٩٩٦(   السـالم عمليـة فـي ٔاوروبي وسيط تعيين:  وفلسطين
).. ١٩٩٧  (   الفلســطينية والســلطة األوروبــي اإلتحــاد بــين  شــراكة اتفاقيــة
ـــين التجـــاري  الخـــالف  شـــرعية عـــدم  حـــول  وٕاســـرائيل األوروبـــي اإلتحـــاد ب
 الســـوق ٕالـــى  والمســـتوطنات الغربيـــة الضـــفة لمنتجـــات  ٕاســـرائيل  تصـــدير

 ؤان  مســـــــتقلة فلســـــــطينية منـــــــاطق المنـــــــاطق هـــــــذه واعتبـــــــار األوروبيـــــــة
) ..  ١٩٩٨  (  شــرعية غيــر المحتلــة األراضــي فــي اإلســرائيلية  المســتوطنات

 نصـــح خـــالل  مـــن"  بلنتيشـــن واي"  مفوضـــات فـــي األوروبيـــة المســـاعدة
 جانــــب  مــــن الفلســــطينية الدولــــة بــــٕاعالن التســــرع  بعــــدم عرفــــات الــــرئيس
   . واحد
  خاتمة   

 العالقــة عــن يكشــف بوثائقــه والغنــي بمعلوماتــه الثــري  الكـتــاب هــذا   
 فــي ولــدت التــي ٔاوروبــا بــين  التــاريخ فجــر منــذ ربطــت التــي ،  التاريخيــة 
    .  األسطورة تقول كما ، فلسطين ٔارض ٔاحضان 

  األمريكـــي الموقـــف انكشـــاف بعـــد مطالبـــة العربيـــة الدبلوماســـية ٕان
  عمــل ٔاجــل مــن خططهــا مــن تغيــر ٔان النحــو هــذا علــى إلســرائيل المنحــاز 
 التـوازن    الحاليـة الظـروف فـي  وهـو  العربيـة للمصـالح ومفيد جديد توازن  

 نمـــا والـــذي  فرنســـا تقـــوده والـــذي ٕاليـــه وتطمـــح ٔاوروبـــا فيـــه  ترغـــب الـــذي
   . ( * )   ١٩٩٦ ٔابريل في"  قانا"  مذبحة ٔاحداث منذ سريعا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األعمــــدة الســــبع للسياســــة األمريكيــــة فــــي الشــــرق  ،صــــفوت حــــاتم: راجــــع (*) 

  . ٢٠٠٠ٔايلول / سبتمبر  ٥، جريدة القاهرة، األوسط

 فرنســا وعــن  األوروبــي االتحــاد عــن خرجــت التــي المؤشــرات كــل ٕان
 وكـان ، التسـوية عمليـة فـي كبيـر دور  لعـب هـؤالء رغبـة عـن تعبر  بالذات 
ـــــي االتحـــــاد  ـــــر لســـــان علـــــى اإلســـــرائيلية للحكومـــــة ٔارســـــل قـــــد األوروب  وزي
     نقاط  ثالث من واضحة رسالة"  شاريت دي هيرفيه"  السابق الخارجية 

ـــــي االتحـــــاد ٔان )١( ـــــم التـــــي باالتفاقيـــــات تمســـــكه يعلـــــن األوروب  ت
 التخلـي طـرف ٔاي حـق مـن ولـيس األطـراف بـين  عليها التوقيع

   .  واحد طرف من عنها
 لعمليـــة اللحظـــة هـــذه حتـــى األساســـي الممـــول هـــي ٔاوروبـــا ٔان )٢(

 فــي مميــزا دورا تلعــب ٔان حقهـا ومــن)  ٔامريكــا ولــيس (  السـالم
 .  الدعم هذا مع يتناسب األطراف  بين الوساطة

 تقريــر فــي الحــق يعطيهــا ال العــرب علــى اإلســرائيلي التفــوق ٔان )٣(
   . منفردة السالم عملية  شكل

 حكومـة فـي الخارجيـة وزيـر مـع ٔاخـرى  مـرة الفرنسي الموقف تطور  ثم 
 بحـــــق ٕاســـــرائيل فـــــي وهـــــو نـــــادى الـــــذي"  فيـــــدرين هيبـــــر" االشـــــتراكيين 
 ٔان يمكـــن هجـــوم ٔاعنـــف وشـــن القوميـــة دولـــتهم ٕاقامـــة فـــي الفلســـطينيين 
 التـي الفرنسـية المبـادرة هـذا كـل وتـوج.  إلسـرائيل فرنسـية حكومة توجهه 

 عمليـــة إلنقـــاذ دولـــي مـــؤتمر لعقـــد وشـــيراك  مبـــارك الرئيســـان فيهـــا تشـــارك
 التحركـات هـذه  كـل.  المتواضـعة األمريكيـة  المبـادرات فشـل بعـد السـالم
 التسـوية عمليـة فـي للمشاركة )   مدروسة(  ٔاوروبية رغبة ٔاو نية عن تفصح

   .  واألمريكية اإلسرائيلية  المعارضة رغم األوسط الشرق  في
 التسـوية عمليـة فـي قـدما المشـي عـن اآلن ٔاوروبـا يمنـع لـذي ما ولكن

  ؟ كيف..  ٔانفسهم العرب ٔانهم      السياسية؟ 
 فـــي تكمـــن"  جـــريش ٓاالن"  الفرنســـي المحلـــل يقـــول كمـــا المشـــكلة

 حقيقيــة تــدابير ٔاي اتخــاذ يريــدون ال الــذين هــم فــالعرب..  ٔانفســهم  العــرب
 اآلخــــرين ٔامــــام الطريــــق وفــــتح اإلســــرائيلي األمريكــــي التحــــالف  لمواجهــــة
 مــادام: ...  ويضــيف.. إلســرائيل انحيــازا ؤاقــل اتوازنــا ٔاكـثــر ٔادوار  لممارســة
     ؟ سياستها  من تغير ٔاو ٔامريكا تقلق ٔان يجب فلماذا يتحركون ال  العرب

   .  العرض هذا نهاية في نسٔاله الذي السؤال نفس وهو
 ------------------------------------------------ 
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  : همن أعمال
  . ١٩٩٢المغرب الكبير ؤاوروبا  - ١
  .١٩٩٢ٔابناء عمومة وجيران  :لعربئاوروبا والعالم ا - ٢
  .١٩٩٤شركاء من على بعد : ٔاوروبا وبلدان الخليج العربية - ٣
  .١٩٩٥الجغرافية السياسية للقرب : ٔاوروبا وبلدان المتوسط - ٤
  .١٩٩٦الشراكة األوربية المتوسطية بعد برشلونة  - ٥

 
 
 


