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داود تلحمي
هزمية حزيران/يونيو مل تنت ِه
بات م�س ّلم ًا به ب�أن حرب حزيران/يونيو � 1967شكلت منعطف ًا كبيراً وعميق الأثر في
م�سار الأحداث و�أو�ضاع منطقة ال�شرق الأو�سط ومعطيات ال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي.
وبعد مرور خم�سين عام ًا على هذه الحرب ،ف�إن ظاللها الثقيلة ما زالت حا�ضرة بقوة في
�أو�ضاع منطقتنا العربية عامة ،والم�شرقية خا�صة ،بما في ذلك ،طبع ًا ،الو�ضع الفل�سطيني
وتطوراته.

كان

�أحد الأهداف الأ�سا�سية للحرب
ا إل�سرائيلية في حزيران/يونيو
 1967توجيه �ضربة قوية �إلى النزعة
اال�ستقاللية التحررية المتنامية �آنذاك في
المحيط العربي ،وخ�صو�ص ًا �إلى نظام جمال
عبد النا�صر في م�صر� ،صاحب الدور الم�ؤثر
الوا�سع ،منذ �أوا�سط الخم�سينيات ،في �أكبر البالد
العربية ديموغرافي ًا ،كما في المنطقة العربية
عامة� ،إلى جانب محاولة �إخماد بوادر النهو�ض
الوطني الفل�سطيني التي مثلتها العمليات الفدائية
الفل�سطينية المتزايدة ع�شية الحرب .فالنهو�ض
الوطني الفل�سطيني ،وتنامي النزعة اال�ستقاللية
التحررية في محيط الدولة الإ�سرائيلية ،ي�شكالن
خطراً ا�ستراتيجي ًا بالن�سبة �إليها ،كما �أو�ضحت
�إعالنات و�سيا�سات وممار�سات جميع الحكومات
ا إل�سرائيلية منذ �سنة .1948
وال يتعلق الأمر ح�صراً ،بالجانب الع�سكري،
�أي باحتمال تنامي القوة الع�سكرية العربية ،ذلك
ب�أن الم�شروع ال�صهيوني المدعوم منذ بداياته

من قوى غربية (ا�ستعمارية) رئي�سية ،كان قد
ِ
�ضمن في جميع المراحل ،بما في ذلك قبل �سنة
 1948وفي �أثنائها ،تفوق ًا ع�سكري ًا كبيراً على
خ�صومه المحتملين في المنطقة ،وهو تفوق تزايد
بين �سن َتي  1948و .1967فالنهو�ض العربي
الحامل للتهديد ،من وجهة نظر �إ�سرائيل ،هو
�أ�شمل من مراكمة القوة الع�سكرية وتخزين
الأ�سلحة ،لأن قيام دول عربية متطورة في
مختلف المجاالت ،بما في ذلك على ال�صعيدين
االقت�صادي ــ االجتماعي والعلمي ــ التكنولوجي،
في محيط الدولة ال�صهيونية ،ي�شكل تحدي ًا
ملمو�س ًا لها ،الأمر الذي يهدد دورها ك�إمبريالية
�إقليمية و�أداة رئي�سية في م�ساعي �إخ�ضاع
المنطقة وتكييفها للتال�ؤم مع م�صالح القوى
الإمبريالية العالمية الأ�سا�سية التي تعتبر
بغ�ض النظر
�إ�سرائيل نف�سها جزءاً من مع�سكرهاّ ،
عن �أي اختالفات �أو تباينات مرحلية �أو ظرفية
* كاتب فل�سطيني.
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يمكن �أن تن�ش�أ بين الدولة ال�صهيونية و�أي من
�أقطاب هذا المع�سكر ،بما في ذلك بريطانيا قبل
الحرب العالمية الثانية ،والواليات المتحدة
الأميركية بعدها.
�إن �إ�سرائيل ،والقوى الإمبريالية التي تدعمها،
والتي لديها م�صالح اقت�صادية وا�ستراتيجية
مهمة في منطقة ال�شرق الأو�سط ،بدءاً بم�صادر
الطاقة (النفط والغاز) ،ترى في ا�ستمرار التخلف
و�إدامة �سيطرة �أنظمة الحكم اال�ستبدادية الفا�سدة
في محيط الدولة ال�صهيونية� ،ضمانة مهمة
لـ ''ا�ستقرار'' المنطقة على ما هي عليه ،بما يتيح
إل�سرائيل موا�صلة �أداء دورها المتميز فيها،
وا�ستمرار تح ّكم القوى الإمبريالية في ثروات
المنطقة الطبيعية ووجهة �إنفاق عائداتها المالية.
ومن هذه الزاوية� ،شكلت حرب حزيران/
يونيو  1967التي �ش ّنتها �إ�سرائيل على م�صر
(واحتلت في �أثنائها قطاع غزة ،المرتبط منذ
اتفاقيات الهدنة في �سنة  1949بالإدارة
الم�صرية) ،وعلى �سورية ،وال�ضفة الغربية
المرتبطة �آنذاك بالمملكة الأردنية ،محطة
�أ�سا�سية في تعزيز القب�ضة ا إلمبريالية على
المنطقة ،ومنطلق ًا ،في الوقت ذاته ،لتدعيم غير
م�سبوق لعالقة االرتباط بين �إ�سرائيل والواليات
المتحدة الأميركية .فهذا الإنجاز الكبير الذي
حققته القوات الإ�سرائيلية خالل تلك الحرب
ال�سريعة (�أقل من �أ�سبوع من المعارك) ،والمتمثل
في �إذالل حركة النهو�ض والتحرر الوطني
العربية ،و�ضرب القوة الع�سكرية لدولتين
عربيتين كانتا �آنذاك حليفتين �أ�سا�سيتين لالتحاد
ال�سوفياتي ،الخ�صم الأ�سا�سي للواليات المتحدة
في ''الحرب الباردة'' ،يف�سر الحما�سة الالحقة لدى
جميع الإدارات الأميركية لتدعيم دور ووظيفة
هذا ''الذخر اال�ستراتيجي'' الذي �أظهر خالل هذه
الحرب كفاءة ا�ستثنائية ،وخ�صو�ص ًا في زمن
كانت فيه الواليات المتحدة تتلقى �ضربات
متالحقة من جانب قوى التحرر الوطني في
�أنحاء العالم ،وال �سيما في فييتنام ،وهي قوى
كانت تح�سبها وا�شنطن في خانة خ�صمها

''ال�شيوعي'' في حربها الكونية.
و�إذا كانت الواليات المتحدة دعمت قيام
�إ�سرائيل في �سنة  ،1948واعترفت بها �إدارة
هاري ترومان اعتراف ًا واقعي ًا ( )de factoبعد
دقائق من �إعالنها في ليلة � 15 - 14أيار/مايو
من تلك ال�سنة ،ف�إن الدعم الأميركي المالي
والع�سكري الهائل إل�سرائيل ،وال�شراكة
اال�ستراتيجية المتطورة باطراد بعد �سنة ،1967
ال يقارنان بالعالقات التي كانت قائمة قبل
حرب تلك ال�سنة بين الدولتين.
من الجانب الآخر ،كان هناك �أوهام لدى
بع�ض الم�س�ؤولين العرب ،بعد حرب  ،1967ب�أن
الواليات المتحدة قد تكرر ما فعلته في �سنة
 1956في �إثر حرب ال�سوي�س (العدوان الثالثي
على م�صر) ،عندما �ضغطت بقوة على حكومة
دافيد بن ــ غوريون ل�سحب قواتها من الأرا�ضي
التي احتلتها في �أثناء تلك الحرب ،وتحديداً
�صحراء �سيناء وقطاع غزة .لكن هذه الأوهام
تبين �أن �إدارة ليندون
�سرعان ما تبددت ،عندما ّ
جون�سون لم تكن في وارد ال�ضغط على �إ�سرائيل
لالن�سحاب من الأرا�ضي العربية التي احتلتها،
و�إنما ،على العك�س تمام ًا ،عملت على ا�ستثمار
هذا ''الإنجاز'' الع�سكري الإ�سرائيلي لإر�ضاخ
الدول العربية المعنية ،وعموم المنطقة العربية،
للإرادة والم�صالح الأميركية والإ�سرائيلية
الم�شتركة.
فحتى قبل اندالع المعارك� ،أر�سل م�ست�شار
الأمن القومي الأميركي ،والت رو�ستو ،مذكرة �إلى
رئي�سه ليندون جون�سون ،في  ،1967/6/4قال
�سماهم،
فيها �إن ''المعتدلين'' العرب ،كما ّ
يف�ضلون �أن يجري تحجيم عبد النا�صر من طرف
الإ�سرائيليين ،على م�سائل مثل ق�ضية الالجئين
الفل�سطينيين1.
ومما جاء حرفي ًا في المذكرة:
ّ
''تحت ال�سطح ،هناك �إمكان لمرحلة جديدة من
االعتدال في ال�شرق الأو�سط� ،إذا كان ممكن ًا �إيجاد
حل لم�س�ألة الالجئين .لكن ذلك كله يتوقف على
تحجيم نا�صر 2''.وفي نهاية اليوم الأول من
الحرب ( 5حزيران/يونيو) ،بعث والت رو�ستو
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بمذكرة �أُخرى �إلى رئي�سه ر�أى فيها �أن ''الحرب
يجب �أن تقود �إلى ت�سوية �سيا�سية �شاملة لل�صراع
على �أ�سا�س التفوق الكا�سح للإ�سرائيليين ،ولي�س
يحل
على �أ�سا�س وقف �إطالق النار الذي ال ّ
�شيئ ًا3''.
ولذلك لم يكن غريب ًا �أن ي�صر الأميركيون في
مداوالت مجل�س الأمن الدولي الذي انعقد منذ
اليوم الأول للحرب لمناق�شة مختلف الدعوات �إلى
وقف الحرب ،على �أن يخلو القرار رقم  ،235الذي
�صدر عن المجل�س في  9حزيران/يونيو ،والذي
دعا �إلى وقف النار ،من �أي حديث عن عودة
القوات الع�سكرية المتحاربة �إلى مواقعها ال�سابقة
على الحرب 4.وي�ؤكد نبيل العربي ،الع�ضو في
الوفد الم�صري في منظمة الأمم المتحدة �آنذاك،
ووزير خارجية م�صر والأمين العام لجامعة
الدول العربية الحق ًا� ،أن بحث ًا قام به �أظهر ''�أن
جميع قرارات المجل�س ال�سابقة كانت تربط بين
وقف �إطالق النار وان�سحاب القوات المعتدية5''.
وكان جمال عبد النا�صر نف�سه �أكد ،في حينه،
المالحظة ذاتها علن ًا ،فذكر ،على �سبيل المثال،
في خطاب �ألقاه بعد �أ�شهر قليلة على الحرب ،في
 1967/11/23تحديداً ،في افتتاح الدورة
الخام�سة لمجل�س الأمة في القاهرة� ،أن مجل�س
الأمن ،ب�ضغط من الواليات المتحدة ،لم يربط
وقف النار في حزيران/يونيو  1967بالعودة
�إلى مواقع ما قبل المعارك 6.وكرر عبد النا�صر
هذه المالحظة �أكثر من مرة في ت�صريحاته
العلنية ،بما في ذلك في الحديث الذي �أجراه معه
�أحد كبار محرري مجلة ''نيوزويك'' الأميركية،
�أرنو دي بور�شغريف ،في مطلع �شباط/فبراير
ذكر ب�أن الواليات المتحدة رف�ضت في
� ،1969إذ ّ
حزيران/يونيو  1967ربط الدعوة �إلى وقف
النار باالن�سحاب ،وذلك ''لأول مرة في تاريخ
الأمم المتحدة'' ،على حد قول الزعيم الم�صري7.
وينقل الم�ؤرخ الفرن�سي هنري لوران�س عن
مح�ضر لقاء جرى في باري�س بين الرئي�س
الفرن�سي �شارل ديغول ،ورئي�س الحكومة
ال�سوفياتية �ألك�سي كو�سيغين ،في ،1967/7/1
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حين كان الم�س�ؤول ال�سوفياتي في طريق العودة
�إلى بلده بعد زيارة للواليات المتحدة التقى
خاللها الرئي�س الأميركي جون�سون ،قول ديغول
لكو�سيغين'' :بالن�سبة �إلى �إ�سرائيل ،ف�إنه �سيكون
�صعب ًا جداً تحقيق عودتها �إلى مواقعها ال�سابقة...
وعلى �أي حال ،كل �شيء يتعلق بالواليات
المتحدة .ف�إذا كان ه�ؤالء (يق�صد الأميركيين)
ي�شجعون من تحت الطاولة �إ�سرائيل على البقاء،
ف�ستبقىّ � .8''...أما كو�سيغين فقال للرئي�س
الفرن�سي في اللقاء �إياه'' :جون�سون قال لي �إن
على القوات الإ�سرائيلية �أن ُتخلي (الأرا�ضي)
الم�ستولى عليها ،لكن ،من �أجل ذلك ،يجب حل
ق�ضايا مثل االعتراف ب�إ�سرائيل وحرية المالحة
في قناة ال�سوي�س وخليج العقبة ،وق�ضية
الالجئين الفل�سطينيين ''...و�أ�ضاف الم�س�ؤول
ال�سوفياتي'' :اقترحنا البحث في م�س�ألة االن�سحاب
(من الأرا�ضي المحتلة) على حدة ،لكن جون�سون
لم يوافق ''.وزاد كو�سيغين في التو�ضيح'' :ومن
ال�سذاجة محاولة حل م�شكلة الالجئين كما يقترح
هو ،من خالل هجرة ق�سم منهم �إلى كندا وق�سم
�آخر �إلى الواليات المتحدة� ،إذ قال لي �إن �أميركا
�ستقبل بهم ،لكن الالجئين ال يقبلون بذلك لأنهم
يريدون العودة �إلى ديارهم9''.
وزادت النقا�شات التي جرت في مجل�س الأمن
أمر
الدولي طوال الأ�شهر التي تلت الحرب ،ال َ
و�ضوح ًا .فاعتر�ض الأميركيون على �أي �صيغة
في �أي قرار ي�صدر عن المجل�س تلزم �إ�سرائيل
ال
باالن�سحاب من الأرا�ضي المحتلة ان�سحاب ًا كام ً
(ومن هنا �صيغة ''االن�سحاب من � ٍ
أرا�ض اح ُتلت''
ن�ص القرار،
ولي�س من ''الأرا�ضي المحتلة'' في ّ
باللغة ا إلنجليزية ،والذي انتهت �إليه نقا�شات
المجل�س في  ،1967/11/22وحمل الرقم 242
في �سل�سلة قرارات المجل�س) ،كما رف�ضوا �أي
�صيغة تحدد �أي مهلة �أو �أي �سقف زمني
لالن�سحاب� ،أو تعطي هذا االن�سحاب الأولوية على
ال�شروط الأميركية ــ الإ�سرائيلية بـ ''�إنهاء كل
المطالب وحاالت الحرب'' ،وباالعتراف ''ب�سيادة
و�سالمة �أرا�ضي وا�ستقالل كل دولة في المنطقة
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وح ّقها في العي�ش ب�سالم �ضمن حدود �آمنة
ومعترف بها ،متحررة من التهديدات و�أعمال
القوة'' ،مثلما جاء في ن�ص القرار 10.والدولة
المق�صودة بهذه ال�ضمانات كلها هي ،طبع ًا،
�إ�سرائيل.
وحاول الأميركيون ،بعد �صدور القرار،
التهوين على الأطراف العربية ،وخ�صو�ص ًا تلك
ال�صديقة لهم ،وفي طليعتها الأردن ،من خالل
تف�سير غياب ''�أل'' التعريف في الحديث عن
الأرا�ضي المحتلة ب�أنه يعني مجرد ''تعديالت
طفيفة'' على الحدود ،وخ�صو�ص ًا في ال�ضفة
الغربية المحتلة 11.و�أكثر من ذلك� ،سعى الرئي�س
الأميركي جون�سون لطم�أنة العاهل الأردني الذي
رده على
التقاه في  ،1967/11/8بالقول ،في ّ
�س�ؤال للملك ح�سين ب�ش�أن المهلة المحتملة لهذا
�سيتم ''خالل �ستة
االن�سحاب الإ�سرائيلي ،ب�أنه
ّ
�أ�شهر 12''.ولم يلبث الملك الأردني �أن �أدرك ،بعد
مرور �أكثر من عام على الحرب� ،أنه لن يكون
هناك تقدم �سريع على طريق الت�سوية ،و�أن هذه
جراء الحرب) قد تدوم
الحالة (الو�ضع القائم ّ
لفترة طويلة13.
والأدهى من ذلك كله� ،أن قرار مجل�س الأمن
رقم  242لم ي�شر قط �إلى ال�شعب الفل�سطيني
وحقوقه ،وحتى في البند الموجز الذي تحدث عن
''�إنجاز حل عادل لم�س�ألة الالجئين'' ،ف�إن القرار
لم ي�شر �إلى كون ه�ؤالء الالجئين ،المطلوب حل
م�شكلتهم ،هم الالجئون الفل�سطينيون ،الأمر الذي
ترك المجال مفتوح ًا �أمام الجانب الإ�سرائيلي
لإثارة مو�ضوع ''الالجئين'' اليهود من الدول
العربية ،بما يتيح له تمييع م�س�ألة حق الالجئين
الفل�سطينيين في العودة �إلى ديارهم في �صيغة
من نمط ''تبادل الجئين'' عرب ويهود،
وبالمح�صلة تبرير رف�ض عودة الالجئين
الفل�سطينيين �إلى ديارهم ووطنهم.
وكان وا�ضح ًا �أن قرار مجل�س الأمن هذا جاء
نتيجة ميزان القوى الذي �أوجدته نتائج الحرب،
بل حتى جمال عبد النا�صر الذي قبلت حكومته
بالقرار ،لم يكن را�ضي ًا عنه ،واعتبره ''غير ٍ
كاف

وغام�ض ًا'' 14،معتبراً �أنه ،في ظل موازين القوى
الناجمة عن الحرب ،ف�إن هذا كان �أق�صى ما
تمكنت الدول العربية و�أ�صدقا�ؤها ،وخ�صو�ص ًا
االتحاد ال�سوفياتي �آنذاك ،من الح�صول عليه ،في
ظل الدعم الأميركي القوي للمطالب
الإ�سرائيلية 15.وهكذا كانت �صورة الموقف
الأميركي ،واالحتماالت ب�ش�أن االن�سحاب
ا إل�سرائيلي من الأرا�ضي المحتلة خالل الحرب،
قاتمة منذ وقت مبكر لدى القيادة الم�صرية ،ففي
خطابه الم�شار �إليه �سابق ًا ،والذي �ألقاه في
� ،1967/11/23أطلق عبد النا�صر عبارته
ال�شهيرة'' :ما �أُخذ بالقوة ال ي�سترد بغير القوة''16،
ُ
م�ؤكداً �أولوية ا�ستعادة القوات الم�سلحة الم�صرية
جهوزيتها وقدراتها على مواجهة المحتلين
لإحداث التغيير المطلوب في ميزان القوى ،بما
يتيح ا�ستعادة الأرا�ضي التي اح ُتلت في حرب
حزيران/يونيو  ،1967وهو ما �أطلق عليه تعبير
''�إزالة �آثار العدوان''.
لم تتغير اقتناعات جمال عبد النا�صر بعد �أن
حلت �إدارة ريت�شارد نيك�سون الجمهورية في
مطلع �سنة  1969محل �إدارة جون�سون
الديمقراطية ،والتي كانت معروفة بانحيازها
ا إل�سرائيلي الفاقع ،فوا�صل اال�ستعداد الحتمال
خو�ض معركة لإحداث التغيير المن�شود في ميزان
القوى ،بحيث تتم ''�إزالة �آثار العدوان'' .وبد�أت
ال ،في مطلع ربيع �سنة
القوات الم�صرية ،فع ً
 1969حرب ًا حقيقية �ضد القوات الإ�سرائيلية
المتمركزة على طول ال�ضفة ال�شرقية لقناة
ال�سوي�س ،وحتى في عمق �صحراء �سيناء المحتلة،
ُعرفت با�سم ''حرب اال�ستنزاف'' ،وهي حرب
وتكبد
ا�ستمرت حتى �صيف �سنة ،1970
ّ
المحتلون خاللها خ�سائر باهظة في الأرواح
والعتاد.

احلل املنفرد امل�رصي ــ الإ�رسائيلي
وبينما ا�ستمر اال�ستعداد الع�سكري الم�صري
الحتمال خو�ض حرب �أو�سع لـ ''�إزالة �آثار
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العدوان'' ،ف�إن عبد النا�صر لم يع�ش لي�شرف
بنف�سه على هذه الحرب ويتعامل مع نتائجها.
وخلفه في رئا�سة م�صر ،بعد وفاته في �أيلول/
�سبتمبر � ،1970أنور ال�سادات الذي �أ�شرف على
الحرب التي جرت في خريف �سنة 1973
بم�شاركة �سورية وبدعم قوات عربية �أُخرى ،ثم
�أدار المفاو�ضات والعملية ال�سيا�سية التي تلتها،
وهي �إدارة �سيا�سية اتجهت عملي ًا ،ومنذ وقت
مبكر ،نحو حل منفرد ،م�صري ــ �إ�سرائيلي ،ال
يرتبط بحلول على الجبهات ال�شرقية :الجبهة
ال�سورية ،والجبهة الفل�سطينية ــ الأردنية ،وال
حتى بم�صير قطاع غزة الفل�سطيني الذي كان
تحت الم�س�ؤولية الم�صرية قبل حرب  .1967وهذا
ف�ض اال�شتباك
الحل المنفرد ظهرت مقدماته منذ ّ
الأول بين القوات الم�صرية والإ�سرائيلية في
ال�شهر الأول من �سنة  ،1974وتعزز ب�شكل �أو�ضح
ف�ض اال�شتباك الثاني (اتفاقية �سيناء) في
في ّ
كحل تعاقدي
�أيلول�/سبتمبر  ،1975ثم تكر�س ّ
معلن في �آذار/مار�س  ،1979حين جرى توقيع
معاهدة ال�سالم الم�صرية ــ الإ�سرائيلية الثنائية
من طرف ال�سادات ورئي�س الحكومة ا إل�سرائيلية
ِ
مناحم بيغن ،برعاية الرئي�س الأميركي جيمي
كارتر.
يف�ضل منذ ما
وحتى الملك ح�سين ،الذي كان ّ
بعد حرب  1967اعتماد طريق البحث عن الحلول
عبر في لقاء الحق �أجراه معه ،في
ال�سيا�سيةّ ،
�سنة � ،1996آفي �شاليم ،الم�ؤرخ الإ�سرائيلي
العراقي المولد والمقيم في بريطانيا ،عن
''�صدمته'' �إزاء �سلوك ال�سادات هذا 17،وخ�صو�ص ًا
على خلفية ما كان عبد النا�صر قاله له� ،أي
للملك ح�سين ،بعد الحرب مبا�شرة ،من �أنه لن
يقدم على ''المطالبة ب�أي ان�سحاب من قناة
ال�سوي�س� ،إذ في �إمكانها �أن تبقى مغلقة حتى
يحين وقت حل ق�ضية ال�ضفة الغربية وغزة''،
داعي ًا الملك �إلى البحث عن حل �شامل ،وعمل �أي
�شيء غير توقيع �سالم منفرد 18.وفي جميع
الأحوال ،ف�إن عبد النا�صر كان قد �أكد ،منذ وقت
مبكر بعد الحرب� ،أن ''مو�ضوع �إزالة �آثار العدوان
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�أكبر من الجالء عن �سينا''� ،إذ ''لو العملية �سينا
ب�س �سهلة [ ]....عل�شان �إذا كنا عايزين ن�سترد
�سينا ممكن بتنازالت بنقبل �شروط �أميركا
و�شروط �إ�سرائيل ،نتخلى عن االلتزام العربي
ونترك لإ�سرائيل اليد الطولى في القد�س وال�ضفة
الغربية و�أي بلد عربي [ ]....المو�ضوع �أكبر من
كده بكتير .المو�ضوع هو �أن نكون �أو ال نكون
[ ]....هل �سنبقى الدولة الم�ستقلة اللي حافظت
على ا�ستقاللها وعلى �سيادتها ولم تدخل �ضمن
مناطق النفوذ ،و�إ ّال حنتخلى عن هذا؟'' 19،على
حد قوله.
ومهما تكن الأ�سباب التي دفعت خليفته �أنور
ال�سادات �إلى االتجاه نحو الحل المنفرد الذي ح ّذر
منه عبد النا�صر و�سعى لتفاديه� ،أكان ذلك تردي
الأو�ضاع االقت�صادية في م�صر وتنامي
الحراكات المطلبية واالحتجاجية فيها� ،أو الرغبة
في التقرب من الواليات المتحدة ،ف�إن نتائج
الخروج الم�صري من المواجهة كانت �شديدة
ال�سلبية على الجبهات العربية الأُخرى،
وخ�صو�ص ًا على الجبهة الفل�سطينية .وكان
وا�ضح ًا �أن زعيم التيار اليميني ال�صهيوني
المت�شدد مناحم بيغن ،الذي فاج�أ العالم بنجاح
تياره في انتخابات الكني�ست في �أيار/مايو
� ،1977شعر ب�سعادة كبيرة عندما تحقق عزل
م�صر عن بقية الجبهات العربية ،وهي �سعادة
عك�ستها مالمح وجهه في �إبان توقيع اتفاقيات
كامب ديفيد في �أيلول�/سبتمبر  ،1978ثم
المعاهدة الثنائية مع م�صر في �آذار/مار�س من
ال�سنة التالية .واعتبر بيغن �أنه ،بعد توقيع هذه
المعاهدة ،بات طليق اليدين للعمل على تعزيز
ال�سيطرة الإ�سرائيلية على الأرا�ضي الفل�سطينية
وال�سورية التي اح ُتلت في �سنة  .1967وفي هذا
ال�سياق ،جرى ،في تموز/يوليو � ،1980أي بعد
زهاء عام من توقيع المعاهدة مع م�صر� ،إقرار
''قانون �أ�سا�سي'' في الكني�ست ا إل�سرائيلي يكر�س
�ضم القد�س ال�شرقية ،وكون ''القد�س كاملة
وموحدة هي عا�صمة �إ�سرائيل 20''.وبعد عام �آخر،
في ال�شهر الأخير من �سنة  ،1981قام الكني�ست
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ب�إقرار تطبيق ''القانون'' الإ�سرائيلي في الجوالن
ال�سوري .وفي الفترة ذاتها ،ا�س ُتهدفت ال�ساحة
الفل�سطينية بهجمة وا�سعة �شر�سة ،من خالل
ت�صعيد هائل للإجراءات القمعية �ضد الحركة
الوطنية الفل�سطينية في الأرا�ضي المحتلة،
وم�ضاعفة عمليات نهب الأر�ض واال�ستيطان،
كما من خالل تكثيف االعتداءات على مواقع
المقاومة ومنظمة التحرير الفل�سطينية في لبنان،
وهي اعتداءات بلغت �أوجها ،بعد �أقل من �شهرين
على �إنجاز ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية من
�سيناء ،باجتياح هذه القوات للبنان في حزيران/
يونيو  ،1982والذي انتهى بخروج قوات
المقاومة الفل�سطينية و�أجهزتها القيادية
والإدارية من لبنان وتوزعها في عدد من البالد
العربية ،القريبة والأبعد.
ووا�صل ر�ؤ�ساء الحكومات الإ�سرائيلية
المتعاقبة الذين خلفوا مناحم بيغن� ،سيا�سات
البط�ش ونهب الأر�ض ومحاوالت �إخماد الحراك
الوطني الفل�سطيني� ،أكان ذلك المنتمين �إلى تيار
بيغن ال�صهيوني ''التنقيحي'' اليميني ،كيت�سحاق
�شمير ( ،1984 – 1983ثم ،)1992 – 1986
وبنيامين نتنياهو ( ،)1999 – 1996و�أريئيل
�شارون ( ،)2006 – 2001و�إيهود �أولمرت
( ،)2009 – 2006ثم نتنياهو ثانية بعد �سنة
� ،2009أو �أولئك المنتمين �إلى التيار ''العمالي''
في الحركة ال�صهيونية ،و�إن بطريقتهم الخا�صة،
والذين حكموا بين �سن َتي  1984و1986
(�شمعون بير�س) ،ثم بين �سن َتي  1992و1996
(يت�سحاق رابين ،ثم �شمعون بير�س) ،و�سن َتي
 1999و�( 2001إيهود باراك).
وفي جميع الأحوال ،ف�إن الو�ضع الفل�سطيني
الذي كان قد حقق �صعوداً بارزاً في الح�ضور
العالمي خالل العامين اللذين �أعقبا حرب
 ،1967ثم بعد حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر 1973
وتب ّني منظمة التحرير البرنامج الوطني المرحلي
في الأ�شهر الالحقة ،ا�ستمر في مواجهة التحديات
وهجمات اال�ستنزاف والإبادة� ،سواء تلك التي
�ش ّكلها الت�صعيد الهائل للقمع الإ�سرائيلي في

الأرا�ضي المحتلة واالعتداءات المتكررة على
مواقع المقاومة الفل�سطينية خارجها� ،أو تلك
الناجمة عن ا�ستمرار تدهور �أو�ضاع الجبهة
العربية ال�شرقية التي كان من المفتر�ض �أن توفر
جبهة دعم بديلة تعو�ض الفراغ الناتج من تعطيل
الجبهة الغربية .فجميع الآمال المعقودة على
الم�ؤتمرات والإعالنات العربية المناه�ضة
لل�صفقة المنفردة على الجبهة الم�صرية �سرعان
ما تبخرت ،مع االنهيار ال�سريع لـ ''ميثاق العمل
القومي الم�شترك'' بين �سورية والعراق الذي لم
يعمر �سوى ب�ضعة �أ�شهر (ت�شرين الأول�/أكتوبر
ّ
 1978ــ تموز/يوليو  ،)1979ثم ان�شغال العراق
بالحرب مع �إيران بين �سن َتي  1980و،1988
وبو�ضع اليد على الكويت في �سنة ،1990
ومواجهة م�سل�سل الحروب والح�صارات الأميركية
التي انتهت باحتالل العراق نف�سه في �سنة
 .2003هذا �إلى جانب �سل�سلة من التراجعات
المتالحقة في الأو�ضاع الداخلية والعالقات بين
�أطراف الجبهة القومية لل�صمود والت�صدي ،وهي
الجبهة التي ت�شكلت في �أواخر �سنة  1977في �إثر
زيارة ال�سادات للكني�ست الإ�سرائيلي في ت�شرين
الثاني/نوفمبر من تلك ال�سنة ،والتي �ضمت في
ال من الجزائر و�سورية واليمن الجنوبي
حينه ك ً
وليبيا ومنظمة التحرير الفل�سطينية .و�إلى جانب
ان�شغال �أطراف الجبهة ال�شرقية بالحرب ''الأهلية''
اللبنانية منذ �أوا�سط ال�سبعينيات ،جاءت التوترات
المتزايدة في العالقات بين الطرفين الفل�سطيني
وال�سوري ،المعنيين بالدرجة الأولى بين �أطراف
جبهة ال�صمود بالمواجهة المبا�شرة مع
المحتلين ،كي تزيد من �إ�ضعاف هذه الجبهة.

االنتفا�ضة واتفاق �أو�سلو
هذه التطورات كلها ،التي تزامنت مع ت�أزم
و�ضع االتحاد ال�سوفياتي في �أواخر الثمانينيات
وانهياره المعلن في نهاية �سنة  ،1991وهو
التطور الذي ترك الواليات المتحدة ،حليف
�إ�سرائيل القوي ،الدولة العظمى الوحيدة في
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العالم �آنذاك ،فاقمت تدهور المناخ الإقليمي
والدولي المحيط بالو�ضع الفل�سطيني ،على الرغم
من الوهج الهائل الذي تحقق للن�ضال الفل�سطيني
وق�ضية �شعب فل�سطين ،في الفترة ذاتها ،نتيجة
اندالع االنتفا�ضة الكبرى في الأرا�ضي المحتلة
في �أواخر �سنة  .1987فمجمل هذه التطورات
ال�سلبية في المحيط� ،إلى جانب اعتبارات
وح�سابات داخلية وذاتية �أُخرى ،حاال دون تثمير
الإنجازات الميدانية والمعنوية المهمة
لالنتفا�ضة الكبرى في الأرا�ضي المحتلة ،وف�سحا
المجال �أمام االنجرار �إلى عقد �صفقات ''غير
متوازنة'' في مطلع الت�سعينيات ،تمثلت ب�صورة
خا�صة في اتفاق �أو�سلو واالتفاقات الالحقة
المنبثقة منه.
�صحيح �أن هذه التطورات ال�سلبية في المحيط
الإقليمي والدولي لم تغير كثيراً في التعاطف
تحل دون
العالمي مع ال�شعب الفل�سطيني ،ولم ُ
ا�ستمرار وتطور التفهم لمطالبه وحقوقه الوطنية،
وخ�صو�ص ًا حقه في التخل�ص من احتالالت �سنة
 1967و�إقامة دولته الوطنية الم�ستقلة على
�أر�ض ال�ضفة الغربية ،بما فيها القد�س ال�شرقية
وقطاع غزة؛ و�صحيح �أن المحافل الدولية
وا�صلت ت�أكيد الحقوق الوطنية الفل�سطينية� ،إلى
حد ت�صويت �أغلبية كا�سحة من دول العالم في
 2012/11/29في الجمعية العامة للأمم
المتحدة ( 138دولة م�ؤيدة ،و 9فقط معتر�ضة)
على منح فل�سطين مكانة دولة غير ع�ضو في
منظمة الأمم المتحدة� ،إ ّال �إن اختالل ميزان القوى
على الأر�ض تفاقم عبر تنامي التيارات اليمينية
الأكثر عدوانية وتطرف ًا في �إ�سرائيل ،وا�ستمرار
''الت�ساهل'' الأميركي الر�سمي مع الحكومات
الإ�سرائيلية المتعاقبة و�سيا�ساتها المتحدية
ال عن ت�أزم
لل�شرعية وللقوانين الدولية ،ف�ض ً
�أو�ضاع �سورية وبالد عربية �أُخرى خالل العقد
الثاني من القرن الجديد ،الأمر الذي ف�سح المجال
�أمام ت�صعيد عمليات نهب الأر�ض والتو�سع
اال�ستيطاني في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة
منذ �سنة  .1967ووا�صلت حكومات �إ�سرائيل
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ل�سد الأبواب �أمام �أي احتمال
�سعيها الحثيث ّ
لتخليها الفعلي عن الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة
منذ �سنة  ،1967ف�أحكمت �سيطرتها المبا�شرة
على القد�س ال�شرقية ومعظم م�ساحة ال�ضفة
الغربية ،ووا�صلت تح ّكمها المطلق في الحدود
البرية وفي �أجواء قطاع غزة و�شواطئه في �إثر
قرارها �سحب م�ستوطنيها و�إعادة انت�شار قواتها
خارج حدود القطاع في �سنة .2005
ولم يعد رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين
نتنياهو ،وال جميع القوى ال�سيا�سية المتحالفة
والمتواطئة معه ،يحتاجان �إلى الكذب والت�ضليل
للتغطية على معار�ضتهما لأي تخ ّل عن الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة  ،1967وكذلك عن
الجوالن ال�سوري .وذهب نتنياهو في م�ؤتمره
ال�صحافي الم�شترك في وا�شنطن ،في � 15شباط/
فبراير  ،2017مع الرئي�س الأميركي دونالد
ترامب الذي كان قد دخل البيت الأبي�ض قبل ذلك
ب�أقل من �شهر� ،إلى حد ربط جذر كلمة ''يهودي''
بما يط َلق عليه ا�سم ''يهودا'' ،والمق�صود المنطقة
الجنوبية من ال�ضفة الغربية في اللغة الإ�سرائيلية،
من دون �أن يف�سر ما �إذا كان ذلك يعني �أن �ساحل
البحر الأبي�ض المتو�سط الذي ت�سيطر عليه
�إ�سرائيل منذ �سنة  1948ال عالقة له بالمملكتين
المفتر�ضتين للعبرانيين القدامى ،يهودا وال�سامرة.
هذا مع العلم ،طبع ًا ،ب�أن الم�ستوطنين اليهود
الذين وفدوا من �أوروبا �إلى فل�سطين ال يم ّتون
ب�صلة �إلى �أولئك العبرانيين القدامى.
من الوا�ضح �أن الم�شروع ال�صهيوني'' ،غير
الديني'' في الأ�صل ،والذي ا�ستخدم الدين غطاء
توجهه �إلى الغزو والنهب
''تاريخي ًا'' زائف ًا لتبرير ّ
وال�سيطرة على الأر�ض الفل�سطينية بعد �أن ا�ستبعد
الخيارات الجغرافية الأُخرى (الأرجنتين،
�أوغندا ،)...ال يحتاج �إلى تبرير مقنع للعالم
ال�ستمرار نهبه للأر�ض الفل�سطينية وم�صادرة
حقوق ال�سكان الأ�صليين لها .فما يرد في المقولة
الإنجليزية ال�شهيرة ''القوة هي الحق'' (might is
 )rightهو ،بال�ضبط ،ما تعتمده الحركة
ال�صهيونية كمبد�أ يحكم �سلوكها منذ بدء غزوتها
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قبل �أكثر من قرن من الزمن.
والم�شكلة في هذا ال�سلوك اال�ستعماري �أنه ال
ي�أخذ في االعتبار �أن معادلة القوة يمكن �أن
تتغير في ظروف تاريخية �أُخرى ،وخ�صو�ص ًا �أن
منطقتنا �سبق �أن �شهدت مثل هذه الأحداث قبل
زهاء ثمانية �أو ت�سعة قرون ،مع حروب نهب
و�سيطرة ا�ستخدمت الدين �أي�ض ًا ،ولو كان دين ًا
�آخر ،كغطاء لم�شروع �شبيه في �أهدافه وم�آالته،
بغ�ض النظر عن االختالفات الكبيرة في
ّ
المعطيات وال�سياقات التاريخية بين الحقبتين
المتباعدتين .وما دامت �إ�سرائيل توا�صل �سيا�سة
وحدها
''العي�ش بال�سيف''� ،أي الرهان على القوة ّ
لإدامة بقائها وهيمنتها و�سيطرتها و�إذاللها
لل�شعب الأ�صلي ولل�شعوب المحيطة ،ف�إنها تحكم
على نف�سها ب�أن تتحمل ،في نهاية المطاف،
ومهما يطل الزمن ،عواقب هذا الرهان.
� ّأما ال�شعب الأ�صلي� ،شعب فل�سطين العربي،
تحمل عواقب جرائم ارتكبتها �سلطات
الذي ّ
بحق �أنا�س هم
وجماعات �أُخرى في قارة �أُخرى ّ
�أ�سا�س ًا من �أبناء تلك القارة ،والذين ن�ش�أوا
وترعرعوا فيها ،فكان له الميزة الأخالقية منذ
وقت مبكر ،بعد عدوان  ،1967بطرح حلول
�إن�سانية للمع�ضلة الناجمة عن الغزو والتو�سع
ال�صهيونيين ،بداية بالحديث عن دولة ديمقراطية
م�شتركة ،ثم عن دولة في الأرا�ضي المحتلة منذ
�سنة � ،1967إلى جانب دولة �إ�سرائيل ،بهدف

اختزال المعاناة وتوفير الدماء والعذابات على
�شعوب المنطقة .لكن من الوا�ضح �أن المجتمع
اال�ستيطاني اال�ستعماري ا إل�سرائيلي لم يفرز،
حتى الآن ،اتجاهات وازنة ذات طبيعة عقالنية
ت�ستجيب لأي من هذه الحلول الإن�سانية ،الأمر
الذي يعني ا�ستمرار المعاناة وم�سل�سل الحروب
والمواجهات حتى �إ�شعار �آخر.
وما جرى في العقدين الأخيرين في القد�س
ال�شرقية وال�ضفة الغربية من ت�صعيد للقمع
واال�ضطهاد والتدمير ونهب الأر�ض واالعتداء
على �أ�صحابها ومزارعيها ،بما في ذلك حمالت
�إعادة احتالل مدن ال�ضفة الغربية في �سنة
 2002وما بعدها ،والحروب المتالحقة على
قطاع غزة (�شتاء  ،2009/2008خريف �سنة
� ،2012صيف �سنة  ،)2014وعلى المحيط
العربي (وخ�صو�ص ًا على لبنان قبل �سنة ،2000
ثم في �صيف �سنة  ،)2006يدل على �أننا ل�سنا
قريبين من �أي تهدئة ت�ستند �إلى احترام حقوق
وتطلعات وكرامة ال�شعوب الأ�صلية في المنطقة،
وفي المقام الأول حقوق ال�شعب الفل�سطيني
الم�صادرة والمهدورة ،وت�أخذ بعين االعتبار
�صون حياة كل َمن يعي�ش في هذه المنطقة� .إن
''ن�شوة'' حرب  1967ما زالت ت�سيطر على ر�ؤو�س
�أ�صحاب القرار في �إ�سرائيل ،غير �أن التاريخ ،كما
�سبق �أن ذكرنا ،يبقى مفتوح ًا ،والف�صول التي
فتحتها حرب  1967لم ُتغلق بعد.

039

مداخل

يونيو مل تنت ِه/هزيمة حزيران

املصادر
Lloyd C. Gardner, The Road to Tahrir Square: Egypt and the United States from the
Rise of Nasser to the Fall of Mubarak (London: Saqi Books, 2011), p. 108.
Ibid.
Henry Laurens, La question de Palestine, tome quatriéme 1967-1982: Le rameau
d`olivier et le fusil du combattant (Paris: Fayard, 2011), p. 16; William B. Quandt,
Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967 (Washington D.C.; Berkeley: The Brookings Institution; The University of California
Press, 3rd edition, 2005), p. 442, fn. 83.
Mahdi Abdul Hadi, Documents on Palestine, volume II (1948-1973) (Jerusalem:
PASSIA, 2007), p. 292.

1

 �صراع الدبلوما�سية من مجل�س الأمن �إلى محكمة العدل: الجدار العازل، كامب ديفيد، ''طابا،نبيل العربي
.47  �ص،)2011 ، دار ال�شروق:الدولية'' (القاهرة
 م�ؤ�س�سة:'' (بيروت1967  ''الوثائق الفل�سطينية العربية لعام،)جورج خوري ن�صر اهلل (جمع وت�صنيف
.939  �ص،)1969 ،الدرا�سات الفل�سطينية
 م�ؤ�س�سة:'' (بيروت1969  ''الوثائق الفل�سطينية العربية لعام،)جورج خوري ن�صر اهلل (جمع وت�صنيف
.39 - 37  �ص،)1971 ،الدرا�سات الفل�سطينية

5

2
3

4

6
7

8
9
، ''قرارات الأمم المتحدة ب�ش�أن فل�سطين وال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي،) جورج طعمه (مراجعة وتدقيق10
.198 – 197  �ص،)1975 ، م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية:'' (بيروت1974 – 1947 ،المجلد الأول
Donald Neff, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945 11
Laurens, op. cit., p. 9.
Ibid., pp. 9-10.

(Washington: Institute for Palestine Studies, 2002), p. 101.
Ibid.
Avi Shlaim, Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace (London:
Penguin Books, 2007), p. 306.

12
13

 م�ؤ�س�سة:'' (بيروت1968  ''الوثائق الفل�سطينية العربية لعام،) جورج خوري ن�صر اهلل (جمع وت�صنيف14
.161  �ص،)1970 ،الدرا�سات الفل�سطينية
.66  �ص،)1980 ، دار الوحدة: ''مع عبد النا�صر'' (بيروت،	�أمين هويدي15
.938  �ص، م�صدر �سبق ذكره،''1967  ''الوثائق الفل�سطينية العربية لعام، ن�صر اهلل16
Avi Shlaim, Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations (London; 17
New York: Verso, 2009), p. 334.
Ibid., pp. 327–328.

18
.274 – 273  �ص، م�صدر �سبق ذكره،''1968  ''الوثائق الفل�سطينية العربية لعام، ن�صر اهلل19
International Documents on Palestine 1980 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 20
1983), pp. 211–212.

