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  كتب بالعربية

  البندقية وغصن الزيتون:
  جذور العنف يف الشرق األوسط

  دايفيد هيرست
  ترجمة: عبد الرحمن أياس

  صفحة. 657. 2003بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 
 

 1977حتى اآلن ثالث طبعات باإلنكليزية من هذا الكتاب. كانت األوىل سنة  صدر
. أمّا الطبعة الثالثة التي بين أيدينا اآلن  بتســــــــعة فصــــــــول، والثانية باثني عشــــــــر فصــــــــالً

 150ترجمتها، فقد أضـــــــــاف إليها املؤلف دايفيد هيرســـــــــت مقدمة مســـــــــتفيضـــــــــة بحدود 
.   صفحة، يمكن اعتبارها بحق كتاباً متكامالً

 إن الدولة اليهودية [....]"منذ البداية يضع املؤلف إصبعه على احلقيقة حين يقول: 
. ربما كانت  كانت كذلك يف أســـــــــاســـــــــها ووالدتها ونموها الالحق مشـــــــــروعاً اســـــــــتعمارياً
تختلف يف نبضــــــها األول عن تلك احلركة العريضــــــة من االســــــتعمار األوروبي يف القرن 

ها يف الوســـــــيلة والنتائج كانت جزءاً منها [....] ومل التاســـــــع عشـــــــر الذي تفرعت عنه، لكن
). هذه 19(ص  "تقلّ عنها ظلماً أو قساوة يف تأثيرها يف سكان األرض التي استعمرتها

حجتـــه  "البنـــدقيـــة وغصـــــــــــن الزيتون"احلقيقـــة التـــاريخيـــة هي التي أقـــام عليهـــا كتـــاب 
  املركزية.

فســــــــــه على دعم راع وكأي مشــــــــــروع اســــــــــتعماري، اعتمدت إســــــــــرائيل يف وجودها ن
ثم الواليــات املتحــدة  - كمــا هو معروف تــاريخيــاً -  إمبريــايل، بريطــانيــا العظمى أوالً

التي أضـــحت زعيمة العامل الرأســـمايل وأكبر قوة غربية بعد احلرب الكونية الثانية. ولقد 
أصبحت إسرائيل أقوى بما ال يقارن مما كانت عليه سابقاً، لكنها مل تصبح أقل اعتماداً 

من أي وقت مضـــــــــــى، وعلى نفوذه الهائل الذي اكتســـــــــــبته  "املتروبوليتاين"على راعيها 
  مباشرة أو بالتنسيق مع أصدقائها يف الواليات املتحدة.

أتــاح  1978يبين املؤلف يف مقــدمتــه أن فتح احملفوظــات اإلســـــــــــرائيليــة يف ســـــــــــنــة 
فرصــــــــــــاً جــديــدة كــاملــة للبحــث يف قيــام الــدولــة اليهوديــة. وقــد اســـــــــــتفــادت جمموعــة من 

، كمــا أصـــــــــــبحوا يعرفون الحقــاً، من هــذه احملفوظــات لينتجوا روايــة "املؤرخين اجلــدد"
وا األصـــــــول االســـــــتعمارية املميزة إلســـــــرائيل 1948كاملة وتعديلية ألحداث  . لقد تقصـــــــّ

املنتمون إىل التيار الســــــــــــائد، قد طمســـــــــــوها منذ زمن  التي كان املؤرخون التقليديون،
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 "1949-  1947والدة مشكلة الالجئين الفلسطينيين، "طويل. وهكذا شكلت أعمال مثل 
 -  صـــــــــــنـــــاعـــــة الصـــــــــــراع العربي"آلفيشـــــــــــاليم، و"تـــــآمر عبر نهر األردن"لبِني موريس و

يونية الصـــــــــــه "أقدس احلقائق"  إليالن باِبه حتدياً لـــــــــــــــــــــــ "1951-  1947اإلســـــــــــرائيلي، 
أن إســـــــــــرائيل  "التاريخ اجلديد". وبحســـــــــــب موريس أظهر "احلقائق العقائدية واخلرافية"و

أن اجملتمع اليهودي مل "، و"نقية وبريئة"كانت مولودة من رحم خطيئة أصـــلية ومل تكن 
، وأن اجليوش العربيــة، لضـــــــــــعف 1948يتعرض قط خلطر اإلبــادة عشـــــــــــيــة حرب العــام 

ءتها العمالنية [....] مل تكن تملك يف الواقع أي فرصــــــــــة تدريبها وتســــــــــليحها، ولعدم كفا
لتنزل هزيمة بالدولة الوليدة. ومل يفرّ الفلسطينيون بأمر من قادتهم، بل بسبب اإلرهاب 

(ص  "املتعمد غالباً، والعنف واجملازر املرتكبة بحقهممن قبل امليليشـــــــــــيات اليهودية.
27(  

راع مل تترك الكثير من النتائج املهمة لكن إعادة التقويم اجلذرية هذه خلبراء الصـــــــــ
والعملية. فهي مل تُفضِ إىل أي تغيير واضح يف سياسات إسرائيل، أو إىل تقليص الدعم 

  الذي كانت هذه السياسات تناله من الراعي املتروبوليتاين.
فقد اعترف الضــــــــحايا "يقول املؤلف إن إســــــــرائيل تشــــــــكل حالة اســــــــتعمارية فريدة؛ 

وبحقها يف الوجود الدائم. وقد  - الدولة القومية اليهودية -  بإســـــــــــرائيلاحملليون [....] 
تخلوا علناً عما كان يحق لهم أن يطالبوا به بوصفه حقاً لهم، يف ضوء كل من القوانين 
الدولية والنظم املكرســة املعادية لالســتعمار، أي عن اســتعادة وطنهم املغتصــب وعودة 

)، ومل يفدهم هذا يف شـــــــيء. كما 31(ص  "تيطانالالجئين وتفكيك جهاز الهجرة واالســـــــ
ب الشـــــــع "وجود"فلســـــــطينيي اخلارج، ســـــــوى أنها لفتت أنظار العامل إىل  "ثورة"مل تفدهم 

الفلســــــطيني ونضــــــاله من أجل حقوقه. لكن بعد النكســــــات التي واجهها عرفات وتشــــــتت 
 وا من دونقواته مل يأت اخلالص. وأخيراً عندما شـــــعر فلســـــطينيو الداخل باليأس انفجر

، والتي كانت يف جوهرها "باالنتفاضـــــة"حث من القيادة يف املنفى فيما أصـــــبح يُعرف 
فاعلية فيما يتعلق بتأثيرها يف اجملتمعين  "انتفاضة احلجارة"غير مسلحة. وقد أثبتت 

اإلســـــــرائيلي والدويل. كما تســـــــببت الوحشـــــــية التي ميزت رد إســـــــرائيل بضـــــــرر بالغ على 
  الدولية.صعيد سمعتها 

تســـــــــــوية " 1988حاول عرفات أن يســـــــــــتفيد من زخم االنتفاضــــــــــــة ليعرض ســـــــــــنة 
تقوم على حل على أســـــاس دولتين. وكرس الفلســـــطينيون نضـــــالهم للتأســـــيس  "تاريخية

من فلســــــطين التاريخية تشــــــمل األراضــــــي احملتلة، وتخلوا عن  %22الســــــلمي لدولة على 
  .1948امت سنة التي ق "إسرائيل"الباقية والتي باتت تشكل  78%

، واعترف بحق إســـــــرائيل يف الوجود. ومع هذا "نبذ العنف"ويف جنيف أعلن عرفات 
رأى املؤلف أن العرض كان مقامرة فاشلة بسبب الضعف املستمر لكل من الفلسطينيين 
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لعرفــات أن يحظى بــاحترام يليق برجــل دولــة وصــــــــــــانع  -  يف رأيــه -  والعرب. ومل يُتَح
  ."أوسلواتفاق "سالم إالّ بعد 

إجنازاً ألن كالً من الطرفين اعترف ألول مرة بوجود  "اتفاق أوســـــــــــلو"اعتبر املؤلف 
اآلخر، وبحق كل منهما يف تقرير املصـــــير بصـــــفتهما شـــــعبين على أرض فلســـــطين. لكن 
هذا مل يمنعه من توجيه النقد إىل ســــــلســــــلة من التنازالت قدمها عرفات، والتي وصــــــفها 

عاماً  16تراجع الســـــــادات الذي وصـــــــفه عرفات نفســـــــه قبل  بأنها أكبر بما ال يقاس من
أو ال شــيء مضــمون على  - ! لقد قدم الكثير من التراجعات لقاء ال شــيء"كفراً"باعتباره 

 "خذ وطالب"األقل! ويفســـــر املؤلف رضـــــوخ عرفات لتنازالت متراكمة بخضـــــوعه ملنطق 
ه جوة بين ما كان يحققالذي فرضــــــه عليه ضــــــعفه. وبالتايل مل ينجح إالّ يف توســــــيع الف

فعالً وبين ما كان يؤكد لشعبه أنه سيحققه. واتضح بالتدريج أن الهدف املتواضع بحد 
ذاته، الذي كان وضـــــــــــعه نصـــــــــــب عينيه، أي إقامة دولة يف جزء صـــــــــــغير من فلســـــــــــطين 
األســــــــــــاســـــــــــية، مل يكن ممكن التحقيق، وأن إســـــــــــرائيل كانت ال تفعل أكثر من اســـــــــــتغالل 

 "رىإســـــرائيل الكب"واملضـــــنية التي ال تنتهي لتعزز قبضـــــتها على املفاوضـــــات القاســـــية 
  .1967التي قامت بعد سنة 

  االنتفاضة الثانية
من وطنهم يكاد يتالشــى حتت وطأة  "ما تبقى"بينما كان الفلســطينيون يشــاهدون 

االســــــــتيطان الشــــــــره الذي مل يتوقف، ويســــــــتمرون يف حتمل اإلذالل الناجم عن االحتالل 
وطأته، كان ال بد ليأسهم من أن ينفجر. وهكذا اندلعت االنتفاضة الثانية الذي مل تخف 

. ورأى املؤلف أن اجلدال التاريخي ال يزال مســـتمراً بشـــأن 2000أيلول/ســـبتمبر  29يف 
الســؤال عما إذا كان براك هو الذي أطلق االنتفاضــة خدمة ألهدافه اخلاصــة، حين وضــع 

خصمه السياسي املتطرف، شارون، للقيام  آالف اجلنود ومروحيات أباتشي يف تصرف
بزيارته االســـــــتفزازية للمســـــــجد األقصـــــــى، أو عما إذا كان عرفات شـــــــجع عليها كوســـــــيلة 
لتعزيز وضعه السياسي املتهالك. لكنه يجزم أن االنتفاضة كانت وال ريب آتية. وكانت 

ســـــــــــتمر، يف جوهرهـا ثورة شـــــــــــعبيـة تلقـائيـة موجهـة أوالً إىل االحتالل اإلســـــــــــرائيلي امل"
وتعبيراً عن اليأس من أن تتمكن أوســـــــــــلو من إنهاء هذا االحتالل [....] كانت يف الواقع 

  )41(ص  "(حرب استقالل) الفلسطينيين.
بيد أن هذا الرأي املوضــــــــوعي مل يمنع املؤلف من انتقاء العمليات االنتحارية التي 

شـــــــــرعية النضـــــــــال  -  يف رأيه - صـــــــــاحبت االنتفاضـــــــــة. فهي يف الواقع العملي زعزعت
الفلســطيني بأســره، بوصــفه معادياً لالســتعمار. إذ كلما زاد االشــمئزاز من العمليات، يف 
كل من إســـــــــــرائيل وســـــــــــائر أنحاء العامل، بات من األســـــــــــهل على إســـــــــــرائيل أن تســـــــــــتخدم 
  استخداماً كامالً ترسانة العنف املتفوقة بما ال يقاس، والتي تغذيها الواليات املتحدة.
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منذ أعوام. وحين  "االنتفاضــة"ف أن اجليش اإلســرائيلي كان ينتظر هذه ورأى املؤل
  )43 (ص "أفرغ كل كبته على الفلسطينيين الذين مل يعرفوا ما الذي أصابهم."اندلعت 

لقد كسر اإلسرائيليون جميع قواعد اللعبة، على حد تعبيره. أمّا بالنسبة إىل شارون 
ـــــــ - نفوما رافقها من ع - فقد مثّلت االنتفاضة ن هو م"  الفرصة التي كان ينتظرها. فـ

الزعماء اإلســـــــرائيليين الذين عارضـــــــوا كل خطوة من خطوات عملية الســـــــالم، من كامب 
بالنســـبة إليه، وإىل  "أوســـلو"). وكانت 45(ص  "إىل أوســـلو 1978ديفيد األوىل يف العام 

ل بإسرائيل نة حتأعظم حم"كثيرين من املتطرفين العلمانيين واملتدينين اإلسرائيليين، 
  )45(ص  "على اإلطالق، ونقضاً للصهيونية كما يفهمونها.

ويلخص املؤلف املوقف احلايل لشــــــــــــارون وحكومته من عملية الســـــــــــالم بقوله إن 
خطة الســالم التي كانت تدور يف رأســه [.... هي] النقيض الكامل ألي خطة وألي ســالم "

)، إذ إن الشـــيء الوحيد 47(ص  "عبثية[....] وفكرة صـــنع الســـالم مع الفلســـطينيين فكرة 
  !"تدمير أوسلو"الذي يريده شارون هو 

يخصـــــــــــص املؤلف جانباً كبيراً من مقدمته لتناول تنامي النفوذ الصـــــــــــهيوين يف 
الواليات املتحدة، ويالحظ أن هذا النفوذ الذي تمارســــــه إســــــرائيل مباشــــــرة، أو بواســــــطة 

ضــــى. وأصــــبح كل رئيس جديد أكثر أصــــدقائها، تزايد بشــــكل صــــارخ أكثر من أي وقت م
ميالً إىل إســـــــــــرائيــل من ســـــــــــلفــه، يف عمليــة بلغــت ذروتهــا مع جورج بوش االبن. ويفرد 
صــــفحات طويلة غنية باملعلومات ليتحدث بإســــهاب وعمق عن الصــــهيونية املســــيحية، 
وعن النفوذ الصـــــــــــهيوين يف معــــاقــــل اإلدارة، والكونغرس، ووســــــــــــــائــــل اإلعالم، ومراكز 

  األبحاث.
املؤلف يف مقــدمتــه أيضــــــــــــاً، أو لنقــل كتــابــه اجلــديــد الــذي أضــــــــــــافــه إىل كتــابــه  يفنــد

 "العمل") عدداً من األســــــــــاطير عن االختالف بين "البندقية وغصــــــــــن الزيتون"األصــــــــــلي (
، وعن طبيعــة العالقــة بين الفلســـــــــــطينيين واإلدارة األميركيــة، ونظرة األخيرة "الليكود"و

  ا.إىل السالم وإسرائيل وطبيعة احتالله
يقول يف االختالف بين احلزبين الكبيرين ونظرة كــــــل منهمــــــا احلقيقيــــــة جتــــــاه 

كان الســـــــــــالم الذي عمل من أجله (ليكود) يف عهد "الفلســـــــــــطينيين واألراضـــــــــــي احملتلة: 
، احملددة بفلســـطين "شـــارون يســـعى للحفاظ على ســـيادة إســـرائيل على (أرض إســـرائيل)

). أّما حزب العمل، األكثر تكتماً دوماً، فكان ســـــــــــالمه، يف ظل 85(ص  "التاريخيةكلها
، "سيجعل إسرائيل حتتفظ بجزء أساسي من (أرض إسرائيل)"نشاطه االستيطاين الواسع، 
  )85. (ص "السالم"يف الوقت الذي يتحدث عن

أمّا عن حقيقة عالقة األميركيين بقضــــية فلســــطين فإن دايفيد هيرســــت يبدد وهمًا 
لقد ظن الفلســـــــــطينيون أن ماضـــــــــيهم، "ط معظم الفلســـــــــطينيين إذ يقول: ســـــــــاد يف أوســـــــــا
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نكبتهم، كــان جوهر قضـــــــــــيتهم، وأن اســـــــــــتعــدادهم إلخراجــه من احلســـــــــــــابــات املعنويــة 
والســـــــــــياســـــــــــية للتســـــــــــوية النهائية كان يجب، برأيهم، أن يعطيهم مكانة مهمة يف أعين 

ة حلســــــــابات جديدة األميركيين. لكن ذلك مل يحصــــــــل. فقد أصــــــــبحت أوســــــــلو نقطة البداي
شـــــــــــكلها الرأي اجلامد القديم نفســــــــــــه تقريباً وشــــــــــــابتها التحيزات القديمة ذاتها تقريباً 

  )86(ص  "املؤيدة إلسرائيل.
األميركيـــة للســـــــــــالم.  "الرعـــايـــة"ورأى املؤلف أن املبـــادئ مل يكن لهـــا أي دور يف 

ة بثقلهــا خلف املســـــــــــــاومــة وحــدهــا هي التي أدت الــدور األول. ومل تلقِ الواليــات املتحــد
عدم فرض "و "اإلنصـاف"الطرف األضـعف، الطرف الفلسـطيني، وإنما عمدت حتت شـعار 

إىل جعل الطرف املتفوق، إســــرائيل، يســــود، ويتمرد. وكان من احملتم أن يصــــبح  "احللول
  تنازل الفلسطينيين من طرف واحد أساساً ملزيد من التنازل.

، وإنما هي أراض "حمتلة"ضـــــــــــي احملتلة كذلك مل تعد الواليات املتحدة تعتبر األرا
  على حد تعبير رامسفيلد. "املسماة حمتلة"فقط، أو هي األراضي  "متنازع يف شأنها"

الكتاب بتحليل معمق يخلص إىل أن إســـرائيل تشـــكل  -  يختتم املؤلف هذه املقدمة
التي  ....]إن التكلفة ["عبئاً حقيقياً ســــياســــياً واقتصــــادياً على الواليات املتحدة. ويقول: 

ترتبها إســـرائيل بوصـــفها مســـؤولية اســـتراتيجية هي تكلفة كبيرة جداً ويمكن أن تصـــبح 
كارثية يف أي وقت [....] وما من شــــــــــــك، يف ما يتعلق باملئتين والثمانين مليون عربي 
واألكثر من مليار مســـــــــــلم، أن ســــــــــــدس ســـــــــــكان العامل (يكرهون) فعالً الواليات املتحدة 

الســـــــبب "حياز الدائم من جانب الواليات املتحدة نحو إســـــــرائيل هو ، وأن االن"وإســـــــرائيل
  )136(ص  "املنفرد األهم لهذه الكراهية.

ومن األســــــــباب التي جعلت ســــــــياســــــــة الواليات املتحدة تتصــــــــف بالصــــــــلف والرياء 
. فمن أجل إسرائيل نُقضت تكراراً قرارات  واملعايير املزدوجة تبرز إسرائيل سبباً رئيسياً

قــة أقرب حلفــاء الواليــات املتحــدة األوروبيين. ومل تقم الواليــات املتحــدة حظيــت بمواف
بأي عمل جدي لتجبر إســـرائيل على تطبيق قرارات حظيت بموافقتها هي. وتبرز أســـلحة 

  الدمار الشامل رمزاً آخر للمعايير املزدوجة الصارخة.
ية، غطية أميركأمّا إسرائيل فلم تقتصر، من جانبها، على امتالك السالح النووي، بت

بل تســـــتخدم هذا الســـــالح أيضـــــاً وســـــيلة لالبتزاز ضـــــد حليفتها الواليات املتحدة ذاتها؛ 
إن مل تريدوا أن تســاعدونا يف ظرف حســاس ســنفرض عليكم أن تســاعدونا، وإالّ "بمعنى 

). وقد جتلى هذا االبتزاز النووي حين لوحت 148(ص  "فســـــــــــنســـــــــــتخدم قنبلتنا النووية
بســـــــــــيفها النووي. مل تكن تقصـــــــــــد إخافة العرب، وإنما إجبار  7319إســـــــــــرائيل يف حرب 

الواليــات املتحــدة على املســــــــــــاعــدة الفوريــة بشـــــــــــحنــات هــائلــة من األســـــــــــلحــة التقليــديــة! 
يجب أن تكون إســــرائيل ككلب مســــعور، أخطر "ويقتبس املؤلف هنا كلمة موشــــيه دايان: 

  )149(ص  "من أن يضايقه أحد.
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عادل وشـــــــــامل (من دون ســـــــــالم "هذا البحث الغني:  ويخلص املؤلف إىل القول، بعد
، ذلك الســـــــــــالم املطارد من دون جدوى ألكثر من نصـــــــــــف قرن من الدبلوماســـــــــــية )ودائم

الشــرق أوســطية والذي ال يمكن إالّ للواليات املتحدة أن حتققه، ســتبقى إســرائيل مرشــحة 
  )148(ص  "[....] للعب دور دولة (اجلنون النووي).
كتـــابـــاً قيمـــاً جـــديراً  "البنـــدقيـــة وغصـــــــــــن الزيتون"إذا كـــان كتـــاب دايفيـــد هيرســـــــــــــت 

بالقراءة، فإنه بعد اإلضـــافة األخيرة بات مرجعاً مهماً معاصـــراً ال غنى عنه ألي باحث 
جـــدي، أو ألي قـــارئ عربي مهتم. إنـــه يمثـــل النظرة األوروبيـــة األُخرى.. النظرة اجلريئــة 

  د.واألمينة للحقيقة يف وقت واح
  هشام الدجاين
  كاتب فلسطيني
  مقيم بدمشق
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