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األبحاث ،وحتى في األكاديميات العسكرية األميركية ومداخالته اإلعالمية لدحض السرديات الصهيونية والسياسات األميركية
تجاه الشعب الفلسطيني وجميع شعوب المنطقة .هو مؤرخ ويحتل مقعد إدوارد سعيد كأستاذ للدراسات العربية المعاصرة
في جامعة جورج تاون ،ورئيس تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية الصادرة في الواليات المتحدة .له العديد من المؤلفات
المهمة ،ومنها «تحت الحصار» عن االجتياح اإلسرائيلي للبنان وتداعياته على المقاومة الفلسطينية .وبحث في كتابه «الهوية
وتحولها .وعاين في «بذر األزمات» نصف قرن من السياسة األميركية
تشكل الهوية الوطنية الفلسطينية
الفلسطينية» مسار ّ
ّ
في الشرق األوسط ونضال الشعب الفلسطيني لتقرير المصير
في خانة إسرائيل بشكل مفضوح ،لن
تستطيع مــن بعدها أن تزعم وساطة
م ــا م ــع ال ـ ـعـ ــرب ،أو أن تـ ـح ــدد أص ــول
اللعبة ،ولتتفضل للجلوس إلــى جانب
إسرائيل في قاعة أي مفاوضات ،ألنها
أصبحت طرفًا ،ولم تعد وسيطًا».
قبل قرار ترامبُ ،يظهر كتاب الخالدي
«عـ ـ ــرابـ ـ ــو الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــداع» أن ك ـ ــل ال ــرع ــاي ــة
األميركية لعملية الـســام كانت روايــة
مـخــادعــة ،وأن املــوقــف األمـيــركــي كــان
مـنـحــازًا بكليته إل ــى إسـ ّـرائ ـيــل ،ويثير
االس ـ ـت ـ ـغـ ــراب أن ـ ــه لـ ــو ش ــق ــت الـع ـم ـل ـيــة
السلمية منذ مؤتمر مــدريــد طريقها،
ّ
ألدت إلــى تحقيق تسوية على قاعدة
األرض م ـقــابــل ال ـس ــام وإلـ ــى تثبيت
هيمنة ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى الـشــرق
العربي.
ّ
يلفت الـخــالــدي إل ــى أن ــه «ف ــي الحقيقة
لــم يـكــن األرض مـقــابــل ال ـســام واردًا
ل ــدى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عـلــى اإلط ــاق.
مــا ك ــان واردًا هــو الـقـلـيــل مــن األرض
دون الـ ـسـ ـي ــادة ،م ـقــابــل االس ـت ـس ــام.
ملــاذا؟ يسود لــدى الكثير من األوســاط
القيادية األميركية ّ
تصور للعالم يزعم
أن الـنــزاع السني الشيعي ،أو الخالف
اإليــرانــي السعودي بــاألحــرى ،أضحى
الـنــزاع األهــم فــي املنطقة ،وهــي فرصة
إلســرائ ـيــل لتفعل مــا تــريــدّ ،
وأن أح ـدًا
ال يستطيع ردع القوة اإلسرائيلية في
فـلـسـطــن ،وأن ال ـش ــروط اإلســرائـيـلـيــة
س ـت ـف ــرض ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــرب ،خ ـصــوصــا
أن الـكـثـيــر مــن دول ـه ــم ،وال سـيـمــا في
الخليج تنازلت عن خطة السالم مقابل
األرض ،وأنها ستقبل بأي شيء ،وهذا
دليل برأي األوساط القيادية األميركية
ع ـلــى ّأن الـ ـع ــرب ق ــد ق ـب ـلــوا بــالـهـيـمـنــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة .ه ــذا صـحـيــح بــالـنـسـبــة
إل ــى بـعــض األس ــر الـحــاكـمــة فــي بعض
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،إذ مــن املـمـنــوع إب ــداء
الــرأي ،لكنه غير صحيح بالنسبة إلى
الشعوب العربية .انظر إلــى الصحافة
الكويتية التي ترفض القرار األميركي.
الـكــويــت بلد خليجي يتمتع بالحرية،
وفـيــه صـحــافــة تـعـ ّـبــر عــن ال ــرأي الـعــام،
وفـيــه انـتـخــابــات وبــرملــان ومــؤسـســات
وه ـن ــاك شـعــب ح ــر عــربــي أص ـي ــل ،قد
نختلف معه فــي الكثير مــن القضايا،
لكن ال خــاف معه في أولوية القضية
الفلسطينية ،وهــذا أمــر ينسحب على
كل الشعوب العربية».
يقودنا ذلــك إلــى القول إن قــرار ترامب
يحرج األسر الحاكمة في دول الخليج
الـعــربــي والـكـثـيــر مــن األنـظـمــة العربية
الحليفة للواليات املتحدة ،وهناك رأي
يـقــول إنــه مــا كــان لـتــرامــب ليتخذ هذا
الـقــرار لــوال مــا ملسه مــن تــراجــع هــؤالء
وتـنــازلـهــم عــن الـقـضـيــة الفلسطينية،
مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ّـززًا ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي
اإلســرائ ـي ـلــي .ال ـس ــؤال :إل ــى أي ــن يمكن
أن ت ــذه ــب ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي عــاقــات ـهــا
م ــع إس ــرائ ـي ــل ،وه ــل يـمـكــن أن نشهد
فــي املــرحـلــة ال ـقــادمــة تـفــاهـمــات علنية
إسرائيلية سعودية؟
«فـ ـ ــي املـ ـق ــابـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي أج ـ ــراه ـ ــا وزيـ ــر
االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة يسرائيل
كــاتــس ،مــع موقع «إي ــاف» السعودي،
يـتـحــدث فيها عــن مـشــروع خــط سكة
ال ـح ــدي ــد ب ــن ح ـي ـفــا وال ـخ ـل ـي ــج ،يـقـطــع
ال ـطــريــق ع ـلــى إي ـ ــران وم ـض ـيــق هــرمــز
ألن ـ ـ ــه ي ـن ـق ــل الـ ـبـ ـض ــائ ــع ب ـ ــن ال ـخ ـل ـيــج
وامل ـح ـيــط ال ـه ـنــدي وال ـب ـحــر امل ـتــوســط.

يشير المؤرخ الفلسطيني إلى ّأن القدس تتصل أيضًا في تصورات اإلسرائيليين وخرائطهم (األخبار)

وزي ـ ــارة ال ــوف ــد ال ـب ـحــري ـنــي إلســرائ ـيــل
ّ
تعبر عــن اسـتـعــدادهــم للمضي بعيدًا
ف ــي الـتـطـبـيــع م ـع ـهــا .ال ـب ـحــريــن ليست
دول ــة مـسـتـقـلــة ،وه ــي تـخـضــع للنفوذ
السعودي باملطلق ،وال يمكن أن تجري
مـثــل ه ــذه ال ــزي ــارة دون ـمــا مــواف ـقــة ،بل
ودونـ ـم ــا إرش ـ ــاد سـ ـع ــودي .الـتـنـسـيــق
ال ـس ـع ــودي اإلســرائ ـي ـلــي وامل ـ ــدى ال ــذي
يمكن أن يصل إليه يعود إلــى الوضع
الــداخ ـلــي ال ـس ـعــودي ،وإل ــى الـتـحــركــات
الشعبية العربية .الهاجس اإليراني لدى
املـلــك سلمان وابـنــه يحكم الكثير من
قراراتهما .في عام  ١٩٤٨كان املوقف
الـسـعــودي معارضًا ملــوقــف ومـشــروع
عبدالله ملك األردن الذي كان متفاهمًا
آنذاك مع الحركة الصهيونية وبريطانيا
عـ ـل ــى ن ـ ـ ــوع م ـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــم .ع ـ ــارض
اللبنانيون والـســوريــون ذلــك املـشــروع
مــن منطلقات وطـنـيــة عــروب ـيــة ،بينما
ع ــارض ـه ـ ُـا ال ـس ـع ــودي ــون وامل ـص ــري ــون
ألسـبــاب أســريــة ملكية ،وضغط الــرأي
ال ـعــام واألح ـ ــزاب املـصــريــة ال ـتــي كانت
تؤيد الفلسطينيني ،وال سيما االخوان
املسلمون والحزب االشتراكي ومصر
الفتاة وغيرهم».
بعث وزير الخارجية األميركي جورج
م ــارش ــال ف ــي ك ــان ــون األول م ــن عــام
 ١٩٤٨بــرســالــة إل ــى املـلــك عـبــد العزيز
آل سعود يشكره فيها على دوره في
تهدئة العرب ،وعلى مساعدته للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي س ـع ـي ـهــا إلن ـ ـشـ ــاء دولـ ــة
إسرائيل .وهناك الكثير من الرسائل

املشابهة في أرشيف وزارة الخارجية
ّ
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ت ـمــكــن ال ـخ ــال ــدي من
االط ـ ــاع عـلـيـهــا ،ل ــذا يـفـيــد بــأنــه «مـنــذ
البداية لم يكن لدى السعودية مشكلة
ف ــي إق ــام ــة دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل .والـتـعــامــل
ال ـس ـعــودي مــع إســرائ ـيــل نـشــط خــال
حرب اليمن في الستينيات.
فبعد الثورة اليمنية ضد على اإلمامة،
وق ـبــل انـضـمــام ال ــوالي ــات املـتـحــدة إلــى
الحلف ضد عبد الناصر والجمهوريني
ف ــي ال ـي ـم ــن ،ك ــان ــت بــري ـطــان ـيــا ال ــداع ــم
األس ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـس ـع ــودي ــة فـ ــي حــرب ـهــا
اليمنية .كانت األسلحة التي تصل إلى

أوروبا لم تعد تنظر إلى
الواليات المتحدة كحليف
يمكن الوثوق به
اإلمــام ـيــن عـبــر ال ـس ـعــوديــة بــريـطــانـيــة
املصدر ،وكانت املخابرات البريطانية
ت ـع ـمــل ف ــي ال ـي ـمــن وت ــدع ــم ال ـس ـعــوديــة
واإلماميني بتأثير من مجموعة عرفت
بمجموعة «السويس» ،ألنها ّ
حرضت
بريطانيا على شـ ّـن حــرب على جمال
عبد الناصر بعد تأميمه للقناة .هذا
امل ـج ـم ــوع ــة ق ــاده ــا ج ــول ـي ــان إي ـم ــوري
عضو البرملان ،واملسؤول السابق في
«االم آي  ،»٦وكــان يتمتع بنفوذ هائل
في أوســاط حكومة هارولد ماكميالن

امل ـح ــاف ـظ ــة .إي ـ ـمـ ــوري ه ــو م ــن صــالــح
إسرائيل قبل عام  ١٩٥٦مع البريطانيني
الذين كانوا يكنون العداء لها بسبب ما
قامت به من عمليات ضدهم عصابات
«شـ ـتـ ـي ــرن» و«األرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون» اإلره ــابـ ـي ــة
الـصـهـيــونـيــة خ ــال س ـن ــوات انـتــدابـهــم
األخيرة في فلسطني .إيموري هو من
أقنع البريطانيني أيـضــا ،بإيكال جزء
من تلك الحرب في اليمن إلى إسرائيل.
جرى االتفاق بني إسرائيل والسعودية
وبريطانيا على تقديم السالح والدعم
إلـ ـ ــى اإلمـ ــام ـ ـيـ ـ ّـن ،وكـ ــانـ ــت الـ ـط ــائ ــرات
تحلق فوق البحر األحمر
اإلسرائيلية ّ
وإثيوبيا وتحط في القاعدة الفرنسية
ف ــي جـيـبــوتــي ث ــم تـنـقــل األس ـل ـحــة إلــى
القوات اإلمامية في اليمن .البريطانيون
ل ــم ي ـن ـشــروا ك ـعــادت ـهــم أي وث ـي ـقــة عن
هــذا املــوضــوع .التسريبات ج ــاءت من
املخابرات األميركية».
وق ـ ــف األمـ ـي ــركـ ـي ــون ،ف ــي ع ـه ــد ج ــون
كينيدي على الحياد ،الذي كان ال يزال
يــأمــل آنـ ــذاك ال ـت ـقــارب م ــع ج ـمــال عبد
الناصر ،وهــو موقف ّ
تغير بعد موته،
مــع وص ــول نــائـبــه ل ـي ـنــدون جــونـســون
إلى السلطة الذي راح يدعم السعودية،
ألسباب كثيرة .املهم إذًا أن جزءًا كبيرًا
من األسلحة التي أرسلها السعوديون
إلى اليمن خالل الحرب من  ١٩٦٢إلى
 ١٩٦٧حملتها الطائرات من إسرائيل،
ولكن لم يكن السعوديون على تنسيق
دائم مع إسرائيل.
ي ـقــول ال ـخــالــدي« :اس ـت ــاء الـسـعــوديــون
كـثـيـرًا م ــن ال ــرف ــض اإلســرائ ـي ـلــي ،قبل
حــرب تشرين  ،١٩٧٣لعرض تقدم به
الــرئـيــس أن ــور ال ـس ــادات إلج ــراء صلح
مـنـفــرد مـعـهــم مـقــابــل االن ـس ـحــاب من
س ـي ـنــاء م ــن دون أي ــة م ـطــالــب أخ ــرى،
بــالـشــروط نفسها الـتــي تــوصــل إليها
ات ـ ـفـ ــاق ك ــام ــب دايـ ـفـ ـي ــد عـ ـ ــام .١٩٧٩
الــرســائــل والــوثــائــق حــول هــذا العرض
الساداتي متوافرة في وزارة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة .ن ـع ــم ،ه ــذا ال ـع ــرض نملك
كــل الوثائق عنه مــن  ١٩٧٠إلــى ١٩٧٣
ف ــي أرشـ ـي ــف ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة.
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــون غـ ـضـ ـب ــوا م ـ ــن رف ــض
كـيـسـنـجــر وإس ــرائـ ـي ــل ل ـه ــذا ال ـعــرض
املصري الذي كان يقدم تنازالت هائلة
جدًا ،على إثر ذلك أيدوا سوريا ومصر
خالل حرب تشرين ،وقطعوا النفط عن
الغرب بعد  ١٩٧٣بسبب انزعاجهم من
ال ـغ ـبــاء األم ـي ــرك ــي .ي ــا ج ـمــاعــة ،الـعــرب
يــريــدون تقديم اسـتـســام فــي صيغة
سالم منفرد وأنتم ترفضون ،السادات
ّ
يقسم ال ـعــرب ،يـقــوم بعملكم وأنـتــم ال
تقبلون؟».
إذا نظرنا إلى هذا السياسة السعودية
مـنــذ  ،١٩٤٨وجــدنــا إلــى جــانــب املعلن
منها السياسة الخفية ،وهــي الفعلية
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـحــق الـ ـثـ ـن ــاء والـ ـشـ ـك ــر مــن
األميركيني .اليوم ،ما كان خفيًا أصبح
هو العلني ،فمع ما نشهده من مواقف
عربية وسعودية وإسرائيلية وأميركية
ت ـت ـضــافــر ملــواج ـهــة إي ـ ــران ،ومــواج ـهــة
ال ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي ك ـمــا ي ـقــول ــون ،وأن ــت
حــدثـتـنــي ع ــن تـحـفــظ ال ــدول ــة العميقة
عــن ق ــرار تــرامــب بــاالع ـتــراف بالقدس
عــاصـمــة إلس ــرائ ـي ــل ،م ــع تــأيـيــدهــا في
املضي مثله ملواجهة إي ــران ،هــل نحن
إزاء أول ــوي ــة أم ـيــرك ـيــة ج ــدي ــة م ــن هــذا
النوع؟
«أعتقد أن ما حاول أن يقوم به الرئيس

السابق بــاراك أوبــامــا من اتفاق نووي
م ــع إي ـ ــران ح ـظ ـ َـي ب ـتــأي ـيــد ال ـكـث ـيــر من
ّ
يصب
الدولة العميقة ،ليس ألن االتفاق
فــي مصلحة الـطــرفــن ،ولـيــس للقناعة
بأن أي حرب أميركية إسرائيلية ضد
إيــران ستلقى الفشل فحسب ،بل ألن
كــل تقييم عسكري أميركي يستنتج
أن األمـ ــر ف ــي غــايــة ال ـص ـعــوبــة .الــدولــة
العميقة بأكثرها كــانــت تــؤيــد مهادنة
إيران ،واآلن جاء دونالد ترامب ونصب
أنــاســا كجيمس كيلي رئيسًا ألركــان
البيت األبيض ،وجيمس ماتيس وزيرًا
للدفاع .وجــاء ريكس تيلرسون ،الذي
سيترك اإلدارة قريبًا ،ألن الرجل كان
مدير «اكسون» أكبر الشركات النفطية
األمـيــركـيــة ،الـتــي تملك مـصــالــح مهمة
ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ع ــاق ــات طـيـبــة مع
إيـ ــران ،ألن حصتها كـبـيــرة فــي حقل
الـغــاز الـقـطــري وســط الخليج ،املتصل
بالحقل اإليراني ،وأي مواجهة مع إيران
سـتـخـ ّـرب مصالحها .لــذلـ ًـك ،يتصرف
تيلرسون بعقالنية مقارنة باآلخرين.
أم ــا اآلخ ـ ـ ــرون ،كـمــاتـيــس وك ـي ـلــي ،فال
يـ ـنـ ـس ــون املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ه ـ ـنـ ــاك األح ـ ـقـ ــاد
املـتــراكـمــة مـنــذ أزم ــة رهــائــن الـسـفــارة
األميركية في طهران ،وما حصل بعد
االح ـتــال األمـيــركــي لـلـعــراق ،وتفجير
السفارة األميركية ،ومقر املارينز في
بيروت ،وماتيس وكيلي كانا جنرالني
فــي ال ـع ــراق ،وهـمــا ُي ـع ـ ّـدان ملــواجـهــة مع
إي ـ ــران .ال ـح ــرس ال ـث ــوري هــو أي ـضــا لم
َ
ينس أن الغاز السام العراقي جــاء من
الغرب ،وأن الصور الجوية ملواقعه على
جبهات القتال كانت تصل إلــى قيادة
األركان العراقية من الغرب .مع ذلك ،إن
هذا االستعداد هو لتصعيد املواجهة،
وليس ّ
لشن حــرب أميركية مــع إيــران،
من طريق حلفاء عرب وإسرائيل ،وهم
في الحقيقة ال يعرفون كيف يواجهون
إي ـ ــران ،ألن األمـ ــور تـ ــزداد تـعـقـيـدًا مع
دخول روسيا إلى سوريا ،والخالف مع
األتراك ،والتقارب بني إيران وتركيا».

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى
املرحوم
الحاج فايز محمود مغنية
(أبو عماد)
وال ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء :ال ـح ــاج
عماد ،فؤاد ،جهاد
ح ـف ـي ــده ال ـش ـه ـيــد ج ـهــاد
عماد مغنية
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازي ي ـ ــوم
الثالثاء  19كانون األول
 2017م ــن ال ـســاعــة 2.00
حـتــى الـســاعــة  4:30بعد
الظهر
في مجمع املجتبى (ع) –
الحدث ،السان تريز.

