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كتاب 
املؤرخ هنري 

لورانس، 

صاحب كرسي تاريخ العامل 

العربي املعاصر يف "كوليج 

دو فرانس"، هو الرابع يف 

سلسلة كتب صدرت بعنوان 

"مسألة فلسطين". وهو يغطي 

الفترة بين حربين: حرب 

1967، واحلرب على لبنان 

يف سنة 1982.

وللتذكير، فإن اجلزء 

األول من هذا العمل 

التأريخي، والذي صدر يف 

سنة 1999، تناول الفترة 

1799 ـ 1922. أّما اجلزء 

الثاين، الذي صدر يف سنة 

2002، فتناول الفترة 

1922 ـ 1947. وتناول 

اجلزء الثالث، الذي صدر يف 

سنة 2007، الفترة من سنة 

1947 حتى مقدمات حرب 

.1967

يشرح املؤلف، يف مقابلة 

أجرتها دورية "إيسبري" 

الفرنسية معه ومع املؤرخ 

اإلسرائيلي املقيم يف 

بريطانيا آيف شاليم، منهجه 

يف الكتابة التأريخية، فيقول: 

"أسعى باستمرار لتوسيع 

املوضوع كي أكون أقل 

خضوعًا للضغوط الداخلية، 

والعذابات والعواطف التي 

يثيرها هذا الصراع. ووفق 

هذا املنطق، اخترت أن 

أحتدث عن 'مسألة فلسطين، 

وليس تاريخ فلسطين أو 

تاريخ الصراع اإلسرائيلي ـ 

العربي. وهذا التوسيع يسمح 

يل بإدماج تعددية األطراف 

الفاعلة ـ احمللية، واإلقليمية 

أو الدولية وغيرها ـ وكذلك 

الصراعات بشأن األرض."1

يستهل املؤرخ كتابه 

بحديث للرئيس الفرنسي 

شارل ديغول يف أثناء 

لقاء يف 1 / 7 / 1967 

يف باريس مع رئيس 

احلكومة السوفياتية ألكسي 

كوسيغين، العائد من لقاء 

مع الرئيس األميركي 

ليندون جونسون، وتناول 

اللقاء ضمن أمور ُأخرى 

ذيول حرب حزيران / 

يونيو 1967. يقول ديغول: 

"بالنسبة إىل إسرائيل، فإنه 

سيكون من الصعب جداً 

تأمين عودتها إىل مواقعها 

السابقة. هذا سيستغرق وقتًا 

ويتطلب ضغوطًا كبيرة. 

ويف أي حال، فإن كل شيء 

يتعلق بالواليات املتحدة. 

فإذا كانت تشّجع إسرائيل 

مسألة فلسطين ـ اجمللد الرابع، 1967ـ1982:

غصن الزيتون وبندقية املقاتل

La question de Palestine ـ Tome IV, 1967-1982: Le 
rameau d’olivier et le fusil du combatant

Henry Laurens

Paris: Editions Fayard, 2011. 896 pages.

Le conflit et l`historien - Entretien avec Henry Laurens et Avi Shlaim, http://www.eurozine.com/  1

articles/2010-11-16-shlaimlaurens-fr.html.
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من حتت الطاولة على البقاء، 

فستبقى، لكن إذا وافقت 

على فكرة انسحاب إسرائيل، 

فإنها ستنسحب" )ص 9(.

أّما كوسيغين فقال: 

"جونسون قال يل إن على 

القوات اإلسرائيلية أن تخلي 

األراضي املستوىل عليها، 

لكن يجب من أجل ذلك 

حل قضايا مثل االعتراف 

بإسرائيل وحرية املالحة 

يف قناة السويس وخليج 

العقبة، وقضية الالجئين 

الفلسطينيين." وأضاف: 

"اقترحنا البحث يف مسألة 

االنسحاب )من األراضي 

احملتلة( بشكل منفصل، لكن 

جونسون مل يوافق ]....[. 

من السذاجة حماولة حل 

مشكلة الالجئين، كما يقترح 

هو، من خالل هجرة قسم 

منهم إىل كندا وقسم آخر إىل 

الواليات املتحدة، إذ قال يل 

إن أميركا ستقبل بهم، لكن 

الالجئين ال يقبلون بذلك 

ألنهم يريدون العودة إىل 

ديارهم" )ص 9 ـ10(. وهنا 

يكشف املسؤول السوفياتي 

عن النيات األميركية 

بتوظيف التشبث اإلسرائيلي 

باألراضي احملتلة كورقة 

ضغط لتحقيق حل مالئم 

إلسرائيل والواليات املتحدة.

كان مستشار الرئيس 

األميركي والتر روستو 

كتب يف مذكرة وّجهها إىل 

الرئيس يف نهاية اليوم األول 

للحرب، أي يف 1967/6/5، 

أن "احلرب يجب أن تقود 

إىل تسوية سياسية شاملة 

للصراع على أساس التفوق 

الكاسح لإلسرائيليين، وليس 

على أساس وقف إطالق النار 

الذي ال يحّل شيئًا" )ص 16(. 

وهو ما اعتبره املؤلف حتواًل 

يف املوقف األميركي.

كما قال السفير األميركي 

يف األمم املتحدة آرثر 

غولدبرغ، للسفير الفرنسي 

لدى املنظمة الدولية: "يجب 

أاّل يكون هناك أي ترضية 

للعرب ألن ذلك يخدم االحتاد 

السوفياتي، وعلى األطراف 

العربية أن حتاور إسرائيل 

بشكل مباشر" )ص 43(.

ومعروف أن قرار جملس 

األمن رقم 242 الذي صدر 

يف 1967/11/22 ال يشير 

إىل "مفاوضات مباشرة" بين 

العرب واإلسرائيليين. وهكذا، 

يكشف كالم غولدبرغ التوافق 

األميركي ـ اإلسرائيلي 

املسبق على استبعاد أي دور 

دويل فاعل، ووضع العرب 

عمليًا حتت رحمة املفاوض 

اإلسرائيلي، املستقوي 

بانتصار عسكري كاسح.

ويرى املؤلف أن اللوبي 

اإلسرائيلي مل يؤّد دوراً 

رئيسيًا يف الواليات املتحدة 

خالل إدارة جونسون، 

فجونسون نفسه كان مؤيداً 

إلسرائيل، وكان منذ البداية 

يستبعد تكرار سيناريو سنة 

1957، حين ضغط الرئيس 

األميركي دوايت أيزنهاور 

على إسرائيل لالنسحاب 

من سيناء وقطاع غزة 

)ص 159(.

أّما هنري كيسنجر، 

املستشار ذو النفوذ الواسع 

يف إدارة ريتشارد نيكسون، 

فكانت رؤيته إىل الصراع 

حمكومة بمناخ "احلرب 

الباردة"، فهو "ال يعبأ 

بالقرارات الدولية وقدسية 

احلدود، ويهتم بموازين 

القوى ]....[. والفكرة هي 

إفهام السوفيات من خالل 

االتصاالت الثنائية أن 

خطوات التقدم يف الشرق 

األوسط مشروطة بالتقدم 

يف امللف الفييتنامي" 

)ص 181(. ومعروف أن 

قضية فييتنام كانت يف 

أوج اشتعالها يف أواخر 

الستينيات.

ويتناول املؤلف صعود 

املقاومة الفلسطينية بعد 
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معركة الكرامة يف آذار / 

مارس 1968، وكذلك حرب 

االستنزاف التي خاضها 

اجليش املصري ضد القوات 

اإلسرائيلية على جبهة 

قناة السويس، والتي كّبدت 

إسرائيل خالل عامين خسائر 

ال تقل عن خسائرها خالل 

حرب 1967 )ص 209(، 

األمر الذي استجلب دعوات 

إسرائيلية إىل "التصعيد 

بهدف تدمير اجليش املصري 

وإسقاط عبد الناصر"، كما 

قال السفير اإلسرائيلي يف 

واشنطن يتسحاق رابين. 

ويف سياق متصل، كتب 

الوزير شمعون بيرس، يف 

مقالة نشرها أن "ناصر 

سينتهي بالسقوط، وخلفاءه 

سيضطرون إىل االهتمام 

بالوضع االقتصادي، 

ويفّضلون مصلحة بلدهم 

على العامل العربي، وبالتايل 

يتفاوضون مع إسرائيل" 

)ص 224(. وهو كالم 

يتجاوز االستشراف إىل 

التعبير عن رهان مبكر على 

فصل مصر عن حميطها 

العربي.

ويرى املؤلف أن عبد 

الناصر ـ على الرغم 

من قبوله مبادرة وزير 

اخلارجية األميركي روجرز 

يف صيف سنة 1970 ـ 

توصل إىل تقدير أن الواليات 

املتحدة لن تضغط على 

إسرائيل لالنسحاب الكامل، 

األمر الذي يجعل اخليار 

العسكري ضروريًا. وعبد 

الناصر نفسه قال لياسر 

عرفات الذي زار القاهرة يف 

الفترة 24 ـ 1970/8/26 

إن هناك "احتمااًل بنسبة 

واحد يف األلف يف أن تعيد 

إسرائيل األراضي احملتلة"، 

وأبدى شكه، من جهة ُأخرى، 

يف أن "الكفاح املسلح 

الفلسطيني يمكن أن يدّمر 

الدولة الصهيونية"، مستطرداً 

أن "دولة صغيرة يف الضفة 

الغربية وغزة أفضل من ال 

شيء" )ص 273(. وهو كالم 

يؤشر إىل خيار سيفرض 

نفسه الحقًا يف الساحة 

الفلسطينية.

ويرصد املؤرخ تدهور 

عالقات أنور السادات 

الذي خلف عبد الناصر، 

مع االحتاد السوفياتي، 

إذ إنه على الرغم من 

مبادرته إىل توقيع معاهدة 

صداقة مع السوفيات يف 

1971/5/27، قام بطرد 

املستشارين السوفيات 

من مصر يف تموز/ يوليو 

1972، وهي خطوة فاجأت 

واشنطن، وأذهلت كيسنجر 

الذي استغرب تفريط 

الرئيس املصري بهذه 

الورقة )ص 349(. ومل يكن 

غريبًا أن تنتهي األمور 

بإلغائه معاهدة الصداقة يف 

أواسط آذار / مارس 1976 

بقرار أحادي )ص 558(، 

تكريسًا لتقاربه من الواليات 

املتحدة.

وكان السادات رّتب، عبر 

مستشاره لألمن القومي 

حافظ إسماعيل، لفتح قناة 

سرية مباشرة مع البيت 

األبيض بدأت تعمل منذ 

مطلع سنة 1972. ويف 

1973/3/23، التقى حافظ 

إسماعيل هنري كيسنجر، 

ونقل عنه قوله إن "الواليات 

املتحدة لن تضغط على 

إسرائيل، لكن تغييراً جديًا 

يف املواقف العربية سيؤثر 

كثيراً يف املواقف اإلسرائيلية 

]....[، وعلى العرب االقتناع 

بأنهم لن يحصلوا على 

شيء من خالل التحالف مع 

السوفيات" )ص 384(. ونقل 

إسماعيل عن كيسنجر يف 

لقاء الحق جرى يف باريس 

يف 1973/5/20 قوله إن 

"مصر ال تستطيع أن حتصل 

عبر طاولة املفاوضات على 

ما خسرته يف املعركة." 
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ويرى املؤلف أن مثل هذا 

الكالم ساعد يف ترجيح 

فكرة احلرب لدى السادات 

)ص 390(.

وقال كيسنجر ملسؤولين 

إيرانيين جاؤوا إىل واشنطن 

يف آب / أغسطس 1973 

بمناسبة زيارة للشاه: "إن 

مصر تبدو مستعدة لسالم 

منفرد" )ص 399(.

ويعتبر املؤلف عمليات 

اخلداع التي قام بها 

السادات، وإدارته للتغطية 

على مشروعه شّن احلرب يف 

خريف سنة 1973، إحدى 

عمليات اخلداع والتمويه 

األكبر يف القرن العشرين.

ويف اليوم الثاين 

الندالع احلرب، أي يف 

1973/10/7، قام حافظ 

إسماعيل بإبالغ هنري 

كيسنجر أن هدف مصر 

ينحصر يف عبور القناة 

والتمركز يف شريط ضيق 

شرقيها، للتفاوض الالحق 

من موقع أفضل. وهنا يتوىل 

كيسنجر دوراً مركزيًا يف 

توجيه احلرب يف االجتاه 

الذي يخدم سياساته، فهو 

مل يكتِف بتوفير كميات 

كبيرة من السالح إلسرائيل 

يف أثناء احلرب، انطالقًا من 

حساباته بأن أي انتصار 

للجانب العربي سيبدو 

انتصاراً لالحتاد السوفياتي 

)ص 422(، بل ذهب إىل 

حد ترك اإلسرائيليين 

يواصلون عملياتهم 

العسكرية بعد صدور قرار 

جملس األمن رقم 338 

القاضي بوقف إطالق 

النار، وهو ما مّكن اجليش 

اإلسرائيلي من توسيع 

ثغرة "الدفرسوار" غربي 

قناة السويس وحماصرة 

اجليش املصري الثالث. 

وهذا احلصار سُيستخدم 

كورقة ابتزاز للسادات الذي 

وافق، يف أول لقاء له مع 

كيسنجر يف 1973/11/7، 

على فك االشتباك احملدود 

بين اجليشين املصري 

واإلسرائيلي، وعلى عقد 

مؤتمر دويل يكون مدخاًل 

ملفاوضات ثنائية مع 

إسرائيل )ص 462(.

وكان الرئيس الفرنسي 

جورج بومبيدو يرى أن 

الواليات املتحدة تسعى 

حلل منفرد مصري ـ 

إسرائيلي، األمر الذي 

سيزيد، برأيه، عوامل 

عدم االستقرار والعنف 

يف املنطقة )ص 454(. 

وعشية مؤتمر جنيف، 

يف أواخر تلك السنة، بّلغ 

السادات كيسنجر نيته 

إنهاء كل تعاون عسكري 

مع السوفيات، كما أشار إىل 

أنه لن يثير مسألة التمثيل 

الفلسطيني يف املؤتمر 

قبل انتهاء مفاوضات فك 

االشتباك )ص 462(. وكان 

كيسنجر غير راغب يف إشراك 

الفلسطينيين يف املؤتمر.

ويف إسرائيل، اقترح 

كيسنجر على حكومة غولدا 

مئير، يف لقاءات أجراها 

ي 12 و1974/1/13، 
َ
يوم

تقديم املقترحات اإلسرائيلية 

بشأن فك االشتباك األول، 

كأنها مشروع أميركي 

"لتسهيل األمور على 

السادات". وفعاًل، َقِبل 

السادات جوهر "املشروع 

األميركي" عندما عرضه 

كيسنجر عليه يف أسوان 

يف 1974/1/14، األمر 

الذي أثار استياء معاونيه، 

وخصوصًا وزير اخلارجية 

إسماعيل فهمي ورئيس 

األركان عبد الغني اجلمسي، 

اللذين كانا يريان إمكان 

التوصل إىل اتفاق أفضل 

)ص 469 ـ 470(. ويعتبر 

املؤلف أنه، على الرغم من 

رفض السادات االلتزام 

رسميًا بتعهد بعدم االعتداء، 

فإن إعادة فتح قناة السويس 
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وبناء املدن على القناة 

لهما عمليًا املفعول نفسه. 

ومعروف أنه جرى توقيع 

اتفاق فك االشتباك هذا يف 

1974/1/18، وتم افتتاح 

القناة رسميًا للمالحة يف 

1975/6/5، وبذلك، يقول 

املؤلف، تم فعاًل إنهاء خيار 

مواصلة املعارك )ص 526(.

وقبل انتقاله إىل السعي 

لفك االشتباك على اجلبهة 

السورية، أصّر كيسنجر على 

إلغاء احلظر النفطي العربي 

الذي ُفرض يف أثناء احلرب، 

على الواليات املتحدة. 

وهو ما حتقق فعاًل يف 

.1974/3/18

ويستخلص املؤلف من 

كتابات كيسنجر رؤيته أنه 

كان "يف إمكان إسرائيل أن 

حتتفظ بجزء من مكاسبها 

يف األرض يف حرب 1967 

بدعوى األمن" وأن "مسألة 

إقامة مستوطنات اإلسكان 

يف األراضي احملتلة تبدو 

غائبة تمامًا عن اهتماماته. 

والشيء الوحيد الذي طلبه 

من السلطة اإلسرائيلية بهذا 

الصدد هو العمل بهدوء" 

)ص 494(. و"التبرير الدائم 

للسياسة الكيسنجرية هو 

إضعاف، وحتى إزالة، 

الوجود السوفياتي يف 

الشرق األوسط، وليس 

البحث عن حل للصراع 

العربي ـ اإلسرائيلي بحد 

ذاته" )ص 495(.

ويقول كيسنجر ليتسحاق 

رابين )الذي أصبح رئيسًا 

للحكومة اإلسرائيلية(، يف 

3 / 6 / 1974: "لو أردنا 

حدود 1967، لكان يف 

إمكاننا احلصول عليها، 

مع وجود الرأي العاملي 

كله خلفنا... وقد جرى 

وضع االستراتيجيا من 

أجل حمايتكم" )ص517، 

والهامش 26 يف ص 851(. 

وهذه السياسة األميركية 

حققت إجنازاً آخر عبر فك 

االشتباك الثاين على اجلبهة 

املصرية املوّقع يف جنيف 

يف 1975/9/4، والذي 

التزم فيه الطرفان املوّقعان 

بحّل الصراع بالوسائل 

السلمية، وتضّمن جملة 

التزامات أميركية ملصلحة 

إسرائيل.

ويتناول املؤرخ تطورات 

احلرب اللبنانية التي اندلعت 

يف ربيع سنة 1975، 

بمختلف جوانبها وتشعباتها 

الداخلية واخلارجية، 

والتصعيد اإلسرائيلي على 

احلدود اجلنوبية وصواًل إىل 

اجتياح آذار/ مارس 1978 

وإقامة الشريط احلدودي 

"األمني".

وينتقل املؤلف إىل إدارة 

الرئيس األميركي جيمي 

كارتر، والتي يقول إنها 

بدأت جهودها يف أوائل سنة 

1977 لعقد املؤتمر الدويل 

يف جنيف قبل نهاية تلك 

السنة، وأخذت تبحث يف 

التمثيل الفلسطيني فيه، إّما 

من خالل أشخاص ملحقين 

بالوفد األردين، وهو ما 

كان مقبواًل من يتسحاق 

رابين )ص 586(، وإّما من 

خالل وفد عربي موحد، كما 

اقترحت سورية، وهي صيغة 

مقبولة من إدارة كارتر، 

لكنها كانت مرفوضة من 

اجلانب اإلسرائيلي، وكذلك 

من جانب السادات.

وكان السادات يعتبر 

صيغة الوفد املوحد قيداً 

عليه وتعقيداً يف مسار 

التسوية التي كان يستعجلها 

ألسباب داخلية، وخصوصًا 

بعد انفجار الشارع املصري 

يف 18 و1977/1/19 

احتجاجًا على رفع الدعم 

احلكومي عن السلع 

األساسية. وهذه العوامل 

كلها دفعته إىل السعي لفتح 

قناة مباشرة مع إسرائيل، 

بدأت يف لقاء سري يف 
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املغرب، وانتهت بزيارته 

هو نفسه إلسرائيل يف 

.1977/11/19

وجسدت خطوة السادات 

هذه انتقااًل من نظرية 

"الـ 99% من األوراق بيد 

واشنطن" إىل فرضية 

"احلاجز النفسي الذي يشكل 

70% من املشكلة" مع 

إسرائيل، وهو احلاجز الذي 

اعتقد أنه يكسره بزيارته 

إلسرائيل. لكنه واجه منذ 

اليوم األول تعنتًا كبيراً من 

طرف مناحم بيغن، فعاد 

مرة أُخرى إىل طلب التدخل 

األميركي للقيام بدور 

"الشريك الكامل"، وهو طلب 

أفضى إىل خلوة، وإىل اتفاق 

كامب ديفيد يف أيلول / 

سبتمبر 1978، ثم املعاهدة 

املصرية ـ اإلسرائيلية يف 

26 آذار / مارس 1979. 

وكان موشيه دايان سبق أن 

قال لوزير الشؤون اخلارجية 

املصري بطرس بطرس 

غايل املرافق للسادات خالل 

زيارته األوىل إلسرائيل 

إن "االستنتاج املنطقي 

الوحيد ملبادرة السادات هو 

سالم منفرد" )ص 635(، 

بينما اعتبر وزير الدفاع 

اإلسرائيلي عيزر فايتسمان 

حماوالت السادات تضميَن 

االتفاق مع إسرائيل قسمًا 

خاصًا بالوضع الفلسطيني 

بمثابة "ورقة توت" تمّكنه 

من عقد سالم منفرد مع 

إسرائيل )ص 663(.

وشّكل تصاعد الثورة 

الشعبية يف إيران واإلطاحة 

بنظام الشاه، حليف 

األميركيين وصديق إسرائيل، 

يف مطلع سنة 1979، 

حدثًا ضاغطًا دفع كارتر 

والسادات إىل اإلسراع يف 

إجناز التسوية مع إسرائيل. 

واستغل بيغن هذا التسرع 

لضمان فصل مصر عن 

اجلبهات العربية األُخرى، 

وعن القضية الفلسطينية. 

ويشير املؤلف إىل أن 

االتفاقات املتعلقة بالشأن 

الفلسطيني ال تتضمن إشارة 

إىل بنود قرار جملس األمن 

رقم 242 يف مفاوضات 

الوضع النهائي، األمر الذي 

يعني إمكان ذكر القرار 242 

من دون تطبيقه )ص 681(، 

أي أن بيغن يقول عمليًا إن 

املفاوضات تستند إىل القرار 

242، لكنها ليست نتيجتها 

)ص 859، الهامش 31(، 

وهذا توّجه إسرائيلي سيعود 

إىل البروز يف التسعينيات 

يف إبان املفاوضات 

الفلسطينية ـ اإلسرائيلية.

لقد استغلت احلكومة 

اإلسرائيلية هذه التطورات 

كلها لتكثيف االستيطان يف 

األراضي احملتلة، وخصوصًا 

يف الضفة الغربية. ويف 

أواسط سنة 1980، أصدر 

الكنيست اإلسرائيلي قراراً 

يعتبر القدس عاصمة لدولة 

إسرائيل، كما تعرضت 

الهيئات الوطنية الفلسطينية 

يف األراضي احملتلة لهجمة 

واسعة وصلت إىل حد إقالة 

رؤساء البلديات املنتخبين. 

وعمدت إسرائيل إىل تشكيل 

"روابط القرى"، يف حماولة 

ولدت ميتة، إليجاد قيادة 

حملية بديلة مرتبطة 

بإسرائيل.

ومل تكترث إسرائيل بقرار 

جملس األمن رقم 476 الذي 

صدر يف 1980/8/20 

بأغلبية 14 صوتًا وامتناع 

الواليات املتحدة، وهو 

القرار الذي اعتبر التصويت 

يف الكنيست بشأن القدس 

من دون أي قيمة قانونية، 

وطالب الدول التي لها 

سفارات يف القدس بنقلها 

منها، وهو ما نّفذته كل من 

هولندا و12 دولة من دول 

أميركا الالتينية والكاريبي 

)ص 744(.

وهكذا، فإن إخالء سيناء 
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عنى، بالنسبة إىل إسرائيل، 

إطالق يدها يف األراضي 

احملتلة )ص 760(. وشارون 

الذي أصبح وزيراً للدفاع بعد 

انتخابات حزيران / يونيو 

1981، يقول علنًا إنه خالل 

30 سنة سيكون هناك مليون 

يهودي يف القدس وحميطها، 

و300.000 يف بقية الضفة 

الغربية )ص 778(. وهو 

توّجه التزمت به احلكومات 

اإلسرائيلية الالحقة كافة.

وإىل جانب هذه 

اخلطوات كلها يف األراضي 

احملتلة، أخذ أريئيل 

شارون يخطط الجتياح 

لبنان لـ "سحق" منظمة 

التحرير، ولدعم مرشح مواٍل 

إلسرائيل يف االنتخابات 

الرئاسية اللبنانية. وقام 

بعرض مشروعين على 

احلكومة اإلسرائيلية يف 

1981/12/20: األول 

الجتياح جزئي للجنوب 

اللبناين، والثاين الجتياح 

واسع يصل إىل بيروت. 

كما شرح مشروَعيه 

لبشير اجلميل يف أثناء 

زيارته للبنان بين 12 ـ 

1982/1/13، وقام اجلميل 

بإبالغ السفير األميركي 

يف بيروت بمشروع شارون 

املوسع. ويف 1982/5/25، 

زار شارون واشنطن وشرح 

لوزير اخلارجية ألكسندر 

هيغ خطَتيه: احملدودة 

والواسعة. ويف 3 حزيران / 

يونيو وجد بيغن وشارون 

يف إطالق النار على سفير 

إسرائيل يف لندن ذريعة 

مالئمة لبدء احلرب، على 

الرغم من معرفتهما بعدم 

وجود عالقة ملنظمة التحرير 

باحلادث. ويتوقف الكاتب 

عند هذا احلدث تاركًا التتمة 

للجزء الالحق من مشروعه 

التأريخي الكبير.

ال شك يف أننا أمام عمل 

مهم للمؤلف الذي استند 

إىل مراجع واسعة باللغة 

العربية التي يجيدها، وإىل 

ُأخرى باللغتين الفرنسية 

واإلجنليزية. كما اعتمد 

على العديد من الوثائق 

الداخلية املفرج عنها يف 

فرنسا والواليات املتحدة 

وبريطانيا، ويف إسرائيل. 

وهناك زخم يف الكتاب 

لوثائق الدبلوماسية 

الفرنسية املتعلقة 

باملنطقة، بما يف ذلك 

حماضر لقاءات على أعلى 

املستويات.

وقد التزم املؤرخ أيضًا 

بدرجة عالية من النظرة 

املتوازنة يف كتابة تاريخ 

هذه املنطقة وهذا الصراع، 

من دون أن يغيب تفّهمه 

ملعاناة الشعب الفلسطيني 

وشعوب املنطقة. واملهمة 

دائمًا صعبة يف هذا 

اجملال، لكن الكاتب جنح 

إىل حد كبير يف إعطاء 

عمله قيمة عالية من خالل 

استناده إىل معرفة واسعة 

بشؤون املنطقة وتاريخها، 

القريب واألبعد. وهو يف 

ذلك يغني املكتبة العاملية 

يف جمال تأريخ املسألة 

الفلسطينية، وتأريخ جممل 

تطورات املنطقة املشرقية 

يف املرحلة احلساسة التي 

تناولها الكتاب.

ويبقى أن هذا اإلجناز 

الكبير للمؤرخ لورانس 

يقدم إىل املكتبة املتاِبعة 

للشأن الفلسطيني والعربي 

املشرقي إضافة مهمة 

ذات مستوى رفيع من 

املهنية واإلحاطة بجوانب 

الصراع يف منطقتنا، كما 

بتطورات احمليط اإلقليمي 

وأحداث العامل املؤثرة 

فيه. ويستحق هذا العمل 

االهتمام والتقدير الكبيرين، 

ويفرض ضرورة قراءته 

ن يهّمه ليس 
َ
من قبل كل م

فقط معرفة ما جرى يف تلك 

الفترة الزمنية املهمة، بل 
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أيضًا فهم ما جرى بعد ذلك، 

وخصوصًا يف التسعينيات 

املاضية، وما يجري حاليًا، 

ألن منطقتنا ما زالت تنوء 

حتت أعباء وعواقب ما جرى 

يف حرب 1967، فضاًل عن 

تلك التسوية املنفردة التي 

جرت على اجلبهة املصرية 

يف أواخر السبعينيات، 

والتي يتناولها املؤلف بدقة 

وشمولية قّلما تتوفران يف 

أعمال كهذه.

داود تلحمي

كاتب وصحايف فلسطيني
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أسرى بال حراب

المعتقلون الفلسطينيون 

والمعتقالت اإلسرائيلية األولى

1949-1948

مصطفى كبها، وديع عواودة
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