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قد يبدو الثناء على هذا الكتاب أمراً غير ضروري بعدما حوى غالفه تقديرات 

سفير األميركي السابق لدى إسرائيل ال(لويس . أنصار متميزين من أمثال صموئيل و
، )ورئيس املعهد األميركي للسالم ومدير هيئة تخطيط السياسات يف وزارة اخلارجية

الزعيمة السابقة حلركة السالم واحلقوق املدنية وعضو الكنيست (وشوالميت ألوين 
أحد زعماء الضفة الغربية ومسؤول ملف القدس (، وفيصل احلسيني )وزيرة الثقافةو
أون الشرعية من املنظور  –ولقد مَحَضَ هؤالء الثالثة كتاب بار ). رتبة وزيرب

ه أغنى كتاب يعرض لقوى السالم يف تاألميركي واإلسرائيلي والفلسطيني بصف
 –بار . وكل ما يف وسعي أن أفعله يتمثل يف أن أضيف آرائي إىل هذا اإلجماع: إسرائيل

ر مكتب موشيه دايان، ومدير التثقيف يف أون هو ضابط سابق برتبة عقيد، وكان مدي
هذا إضافة . اجليش اإلسرائيلي ورئيس دائرة الشبيبة يف املنظمة الصهيونية العاملية

إىل أنه ينشط حالياً يف كثير من منظمات السالم وحركة احلقوق املدنية والسالم 
لكنيست ، فضالً عن كونه مؤرخاً وعضواً فريداً يف ا)ليبرايل/حزب سياسي حمائمي(

ليفصل بين معرفته، جدياً وهو يبذل جهداً ثقافياً . تقاعد يف منتصف واليته األوىل
الشخصية منها واملوثقة، بموضوع كتابه، وبين التزامه وانخراطه القويين يف 

إن  إالّ. وهو يقر بأن موقعه كباحث ومشارك قد يؤثر يف قدرته النقدية. مضمونه
قياً نزيهاً إىل حد بعيد، وهو بالتايل يستحق الثناء السجل التاريخي يمثل جهداً حقي

  .على النوعية اجليدة التي انتهى إليها عمله

                                                            
  املصدر: Journal of Palestine Studies, vol. xxvi, no. 3 (Spring 1997), pp. 

94-96. 
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النعكاسات  إن هذا النص، الذي يعتمد عامة على التطور الزمني للحوادث، يعرض
كتب أُخرى، فإن التحقيب يتبع عدة وكما يف . احلوادث التاريخية على حركة السالم

يشكل اخللفية، يف حين  ١٩٤٨اإلرث املؤمل حلرب : لقات العنفاحلروب وغيرها من ح
، الذي تال حرب األيام ١٩٧٠ – ١٩٦٧أن اجلدل بشأن خيارات السالم يف الفترة 

 تؤدي إىل إنهاء احتكار حزب العمل للسلطة؛ ١٩٧٣الستة، يمثل احلد الفاصل؛ حرب 
) ١٩٨٨ – ١٩٨٧(ة يف لبنان تفكك حركة السالم؛ االنتفاضة الفلسطيني ١٩٨٢حرب 

تخرج  ١٩٩١تمارس مزيداً من التأثير يف حركة السالم؛ حرب اخلليج سنة 
واالستثناء املهم . اإلسرائيليين من الغرف احملكمة اإلغالق إىل مؤتمر مدريد للسالم

الوحيد الستخدام احلوادث العنيفة يف التحقيب يتمثل يف مبادرة السادات خالل 
أمّا "). شلوم عخشاف("ل الذي يتناول السالم اآلن ، ومقدمة الفص١٩٧٨ – ١٩٧٧

عرفات يف /الفصل اآلخر بشأن قنوات أوسلو التي أدت إىل تسهيل مصافحة رابين
فهو يوفر للكتاب أمًال بالتحقيب املستند إىل حوادث  ١٩٩٣حديقة البيت األبيض سنة 

  .السالم
إىل جمموعة ذات لإلشارة  ١٩٧٢ابتداء من سنة " حركة"يستخدم املؤلف مفردة 

واحلركة . وزن من الناس، يجمعهم السعي لتحقيق السالم طوال حقبة معينة من الزمن
السالم "دعيت الحقاً " احلركة من أجل السالم واألمن"التي عرفت يف البداية باسم 

، وقد جاء االسم من يافطة كبيرة أعدت لتظاهرة يف تل أبيب) (شلوم عخشاف" (اآلن
  ).تظاهرات آنذاكوهي إحدى أكبر ال

حمبي "، مل يكن هناك سوى حلقات صغيرة، أو حتى أفراد من ١٩٧٢فقبل سنة 
ة، وال يدور يف خلده أن هناك أي فرصة موكان معظم اإلسرائيليين يؤيد احلكو. "السالم
وإذا راجعنا الفهرست جند أن هناك تعداداً ألكثر من أربعين منظمة ونشرة . للسالم
 ٢٤أون يف الفصل اخلتامي إن احلركة باتت تضم أكثر من  –ويقول بار . سلمية

السالم "، ويتحدث عن الصورة املتشرذمة للحركة، والتي حلركة )٣٢٧ص (جمموعة 
واحلقيقة أنه يف ظل وجود مثل . فيها، ويبرز سلبياتها وإيجابياتها" دور رئيسي" "اآلن

اإلجماع أو الذين  هذا التشرذم، كان هناك جمال أمام الذين يودون البقاء ضمن
افترقوا عن االجتاه الرئيسي السائد، وخصوصاً اجتاه مؤسسة حزب العمل، كي يجدوا 

  .اخلليط اخلاص بهم من األيديولوجيا واملمارسة العملية
أون يضم إىل معسكر السالم، وهو حمق يف ذلك، بضع  –إىل ذلك، فإن بار 

ل بِتْسيلِم التي فازت بجائزة منظمات حلقوق اإلنسان تعنى باألراضي احملتلة، مث
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 اآلنوهكذا، فهو يقر باالرتباط املهم بين املنظمات التي تسعى للسالم . منيل/كارتر
وبين تلك التي تنادي بالعدالة واحترام ) لكنها تبحث عن حلول ممكنة يف املستقبل(

ال يتعمق  ن الكتابإ إالّ. اآلناملعاناة الفردية  التقليل من مستوىبأي  ،كرامة اإلنسان
إنهاء االحتالل، وال يف كون "و" أَنْسَنَة االحتالل"بما فيه الكفاية يف درس التوتر بين 

غير (الفلسطينيين الساعين للعدالة قد أنشأوا شبكة واسعة من منظمات حقوق اإلنسان 
ونظراؤهم ). أنهم، وهو أمر له داللته، مل ينشئوا سوى قلة قليلة من جمموعات السالم

ئيل ليسوا قادرين على تعبئة أي كتلة حاسمة للمطالبة بحقوق اإلنسان يف إسرا
  .الفلسطيني، يف حين أن عشرات، بل مئات األلوف يتظاهرون من أجل السالم

باختصار، فإن كل ما يريد املرء أن يعرفه عن قوى السالم يف إسرائيل موجود يف 
صفحة إىل  ٥٠٠ارب حجمه وال يمكن املرء أن يتوقع أن يحتاج كتاب يق. هذا الكتاب

لكن على الرغم من أن الفصل الذي يعالج التفاعل مع الفلسطينيين . مزيد من التوسع
وربما كان ذلك . على نحو هامشي إالّ يمتاز بشموليته، فإن احلوار األكاديمي مل يغطَ

من الصفحات، بيد أنه قد يكون  اًعائداً إىل تقدير أن قيمته الفعلية ال تستحق مزيد
اإلسرائيلي التي تشدد على  –اجماً كذلك عن طبيعة التعاون األكاديمي الفلسطيني ن

غير أن أهمية مساهمتهم يف . طابعه غير السياسي أو تنفي أي انتماء فئوي مسبق
تطوير بعض األفكار واملفاهيم قد أثرت غالباً يف السياسات ويف الرأي العام لدى 

  .اءالفلسطينيين واإلسرائيليين على السو
، "ربع قرن من النضال يف سبيل السالم"يتضمن الفصل اخلتامي، وهو بعنوان 

املعطيات، أحدهما يغطي فترة ما بعد اغتيال رابين، واآلخر يتحدث عن  قسمين حديثيْ
إنه من القصر بحيث ال يتمكن من توفير حتليل معمق وشامل  آفاق املستقبل، إالّ

                                                            
  نظرا: Jonathan Kuttab and Edy Kaufman, “An Exchange on Dialogue,” 

Journal of Palestine Studies, vol. xvii, no. 2 (Winter 1988), pp. 84-108; 
Edy Kaufman,      
“Israeli-Palestinian Co-authoring: A New Development Toward Peace?”  
           
Journal of Palestine Studies, vol. xxii, no. 4 (Summer 1993), pp. 32-44;   
          
 Edy Kaufman, “The Intifada and the Peace Camp in Israel: A Critical      
             
 Introspective,” Journal of Palestine Studies, vol. xvii, no. 4 (Summer 
1988),   pp. 66-80.                                                                                         
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تطورات، بما يف عدة مقنعة على تأثير احلركة يف إىل ذلك، فإن هناك دالئل . ومتوازن
من شبه " آخر بوصة"ذلك تقوية مناحم بيغن يف اتخاذه قراره الصادم بالتخلي عن 

وكذلك التأثير يف االنسحاب من لبنان . جزيرة سيناء من أجل السالم مع مصر
ا يستمع ، عندم١٩٩٣منذ سنة : "أون يقول –إن بار  إالّ. والعملية السلمية احلالية

ناشطو السالم إىل اإلذاعة أو التلفزة وينصتون إىل زعماء حكوماتهم وهم يرددون 
احلجج نفسها التي رفضوها أعواماً عندما كانت حركة السالم تعرضها، فإن هؤالء 

عن حق أنهم أثروا يف  ن ال بد من أن يغمرهم شعور بالرضى، وأن يزعموايالناشط
ن الواضح أن هذا الشعور ليس بهذه البداهة يف ظل وم). ٣٢١ص " (السياسات القومية

غير أن املؤلف حمق يف إشارته إىل الدور املهم . رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة
تشكيل احلالة النفسية والسياسية التي سادت يف "الذي اضطلعت حركة السالم به يف 

ات مراجعة ذاتية أكثر لكن املرء يفتقد يف اجلانب املتعلق بالسلبي." اجلانب الفلسطيني
 .نقدية

  
 إدي كوفمان
  مدير معهد ترومان لتشجيع السالم
  اجلامعة العبرية يف القدس
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