الصهيونية الحديثة وتنازالتها المؤلمة في لبنان واألردن وسيناء
عدت في ألسبيع ا ألاضي ي ايا مييأ ضي ل يبأ ألا ميأ ألاويخط هط ،ل كتايي" اي مييأ
ض ييي عييط ألسضييئ بييتألاطم ألاميييائ اضيا يين عهطيييضط همهطيييا تاييطس ،تأل بييتألاطم ألسبييع "
ألاتجم ألابي م من ألام قميت ضهيفبي اشيت ف لط ،ألهم يعيت بتألاطلط ،قيدض .،ي ط كت اي
لضيي شييادت ضيدز أل،دطييد قي
ابأل ألا ميأ ألاضبض ئ ثطتأل عط ألا طه ،ألا طه ،ك ألم ألاميئ ألاضي
ألسحيي،ألأ ألاجضيعيييت ألس ثييت جشييمي عب ييي المييتأ ا ي ألام ي مييدعا ألاطضييط أل بييتألاطل قييد
م يعف ضعلغ بطكتمن ف ألابيح ،ألابطيبط ،أل بتألاطلط .،ضي ي ألا مييأ ط كيت اي لضيي ميعميت
ألامكيع ألابي لوعح مكيعقي حتفطي عط موتطحيت تجيم ألاح ئ ف بتألاطم لضثياخئ في ألا يطييت
ألاضمحد  .ف ميأ همهطيا ف ضجضلن طد ت ح م ضحي تط لبيبيطط م ضحي ت عييد مشي طم ألاه تطي،
ألاوخط هط ،كعقي س ثت ألاوطغ مكتفي مشددأل مشهجي" ضح ت غبم دضيي ألايتلي ألامييئ ألسضتط ي
فقي اله تط ،ألاوخط هط ،جضطع تيألاي جضطع محلطالمخي.
وكنت دتد نبهت

لتو ة تورت الأوتام ةوع دتات انتددا كتان نونيتالو راي تا ل توزراء اتا  ،7991ال ستيما يتتي

داةت فيه النص الوالي " :ذا كان كل ةد ية تشأل ة اا فع يا ا و سالدة ووجود الدولة الوي تعيش فيها ،فال بتد
ةن تبحتتا األب بيتتة فتتي ل ت ع التتدوع ا ت طتتاه لألمتتا و ت ر ل ت ع األد يتتات ،ةو ربمتتا لوص ت يوها فتتي النهايتتة دث متتا
يحدث في البوسنة والهاسك ،ييا يمارس الصام لناك يم ة دنهجية ل و هيا العادتي تد ةد يتة د ت مة تشتأل
ةب بيتتة دح يتتةذ و ذا كتتان يح ت لأتتل ةد يتتة االن صتتاع ا ت الدولتتة الوتتي تعتتيش فيهتتا ،ف تتيت د ت ال اي ت ةن يوو تتل
البعض لو اسونواج ةنه د األفضل لهم طاد ل ع األد ية د داةل الحدود والوخ ص د ل ع المشأ ة نهاايا "ذ
عط مشطه ،اط
لعمقييد ل لضثيييم همهطيييا ضبييممد الض ي قييدضي ف ي اييبأل ألاه ي ا ض ي ألا ييبأ ألا لييك اييبأل
ألاكتأل ،ض ألسف يت" عم هخئ جيا ،يقميتألف ضيبألعح جهيطييت ييام طمحيدا عهخيي جخيتأل" حميا
عمد ل شياد أل ضجتئ ألاحتأ ألسثطئ ضطل  ،فطمش لت ي ح ضن في ق يا ألاضحي ضي "،حميا عميد
ل مش لت ضح ض ،ف علجط ي اضحي ض ،آتطاطم شيت ه بن.
ا ضهيبع ،ألبمح ييت مييأ همهطييا ألآ اي ألسقي ألم ألامي ويدتت في ألا يطييت ألاضمحيد
ييد ألاييتاطس طيبييت عتفيييت ضييي تأل" ألام ي لداشييت
ع ي هياييأ ألاييتاطس ألسضتط ي دط ي مشييطه
بيييضمخي ألاشييياد علطخييي دألفطييد ع ي ألاطمييي،ت ،طييت ألاحييتأ أل بييتألاطل " فقيييم تلي مشييطه ف ي
عتفيت ( ألامتأ عيض ،عياكعع!) ل ثت مكتفي ض تلي ألا ،طت ألابيع ألاضقم م تحعميئ ،اط .
لق ألم مشطه ألس طت مشعن لق ألي بيعق ،لجي ،فطخيي بطيبي ،أليغمطييم أل بيتألاطلط ،عتتايي"
ابه ألسق ألم اطبت علا م حيم ي حلق ،ألحد ف بلبيل ،ضمالحقي ،ضي ألامويتطحيت ألسقي ألم
ألسضتط ط ،ألام فيجأمهي ع ثتمخي ضي هيحطي ،عويطبخي ألاضمكتفي ،عليا هحي ايئ طبيع اين ضثطيم ضي
هيحط ،ل تز" ضع ل ألامحيضيم عليا ألاميتأ ألا لبيكطهطط ايئ طم قيف ط ضيي .فطعيد اهيي أل يحي ل
قيض س ألا يطيت ألاضمحد ألاحيا ضأ ب ضعيشت ض ععيتألت همهطيا ل مقططئ ألا يطيت ألاضمحيد
محلطلخي ألسحدألا ف ضهكقمهي ضهق م عحبألفطته ض ميأ همهطيا  .فخ طق م ضثالم ألضمهع ألاح يئ
ألامتأ ع ألبم دألئ ألامهف ععشيع ،د ألاد م ألابتعط ،فقد لدت أل ل ألابتأ ق ي ..ايبأل ألبيمهمج أل

لدأل ل ثييت ييضيهي فمياطيي ،امحقط ي لاييدألفخئ سهيين فييت اخييئ ض يهطيي ،ييتأ
عييأ أل تايييأ بييط
لادألف غتعط "،في ه يس ألا قيت ألامهويم ضي يم ضبيي اط . ،طقي م لط ييم طممعيت أل تاييأ
ألاد ا بلم ،مودطت شتق ل بكط "،ألسبياطأ ألام طمعمخي ف لهحيي ألامييائ اي لبيياطأ له ضي،
ييع ضم جييتألت ف ي
ألاح ييئ ألاضه ضيييت ألامتعطيي ،ألام ي م جخخيييم أل مكيييف كييياتألت" م جطييتألت..
ألاب يتألت ..ألغمطييت دعل ضيبط ،ألحمجي ،تاييا  ..يم ايبه ألسعضييم يهيت ضي أل ميتألا أل تاييأ
ألامتعي  ..ألامهييف يييات دألاضيي ،في ألاحطييي ألابطيبييط ،في ييم ألاييد م ألامتعطيي . ،ثييئ ألهمقييم ألاضياييف
ع ك ل يتز اطجميم ضي عميف ألسفمييم ألامهط ي ،ألامي جضمخيي ضي ألامييائ ألامتعي ألا ألبيع" ألامي
جملخي عضثيعي( ،كييعع) الش ويط ،ألامتعطي ،دايطال" يبيمهعيك ألاه تطي ،مأويطم ألا يت ايدز ألايد ألات
ألسضتط طيي ،ألابتعطيي ،عض ضييي فقيييم جييب ت أل تايييأ ألامهييف ألامتع ي متجييع اييا ثالثيي ،عهيوييت
ضت ،ط ،طمضط ،عخي ألاميائ ألامتع ا م ل،ض ،ألاشتعط "،ألاتغطي ،في ألا حيد " ألاميدأل البيتأ..
ألامهيوت ألاثالث ،ضتمعك ،عمويعد أل بالئ ألاضمكتف. .
ي ج د ال لبكطهطط
ي طشطت همهطيا ض قتطأ ي عمطد اا حقطق ،أل تايأ ألابي قيضت عين ألاضه ضييت ألاويخط هط،
د عتطكيهطي ألاحي ه ،ألاحيضط ،لطيئ أليهمدألأ" ي طشطت اا تايأ ألاد اي ،ألايبي
د ألامتأ عم
بيلك ألا حييدألت ألا يويي ،ييد ألاميتأ ألا لبييكطهطط ععييت ألاحييد د .ي طشيطت اييا ألغمطيييم طمبييحي
لضثيان اا ألاح ئ" عميد
تألعط علا طد ألاطضط أل بتأل طل " ي اا ديا ،وم ده وم د شيت
ل م ح،أ حطت ت ،عطضن ضهيحئ عيطج قي ايضشيط ،ي مي يب عليا ضحضيم ألاجيد في ألابييح،
ألابطيبييط ،أل بييتألاطلط .،فخييبه أليهمقياطيي ،في جلييأ ألا قييياع" ألاييدس ألالاييطئ في أليبييمهعيك ممضييد ل
ط خت ألاطخ د عو ت ألاب عت لض ،ض هيحط ،لتألد ل طم ويم في هخيطي ،ألامحلطيم ايا ل تألاطي،
ألامتأ البتأ بتألاطم مهعع ض ألاضودت بألمن.
ي عجأ ف ل طعلغ أليجمتأل علا ألاحقطق ،ضدز لعمد ض ابأل في مييأ ألس يبطيأ ألا قحي"،
ألايبط
ب طمحدا ألاضياف ضجيدي عأ جي د ألا لبيكطهطط ه بين ل ب عي ،طجيتي عليا ألاقي م
يه أل طلقع له بخئ عيا لبكطهطط ف عخد أليهمدألأ ألاعتطكييه ايئ طخي د فلبيكط عيايبألت ألايبط
لودت أل جتطد ألاعيابمط ع بت فتق ،ألاض بطقا ألا لخيتض هط ،ألا لبكطهط.،
لضي ألامتأ ألا لبكطهط ألابط ائ لام ألاعالد لوحيعخي ألابط لت مميطش ايا جييهعخئ لقلطي،
طخ دط ،ائ م،د ف ل ألام ألاقت ألامشتط ع ضب ،آيف طخ دي" فطقي م عيهخئ همهطييا هخيئ ايئ
ط ه ي أل طتفم ي شييميتألت ق ضطيي ،يويي ،ضه ييتد " يييه أل طي ييد دألاضييي علييا ألهمضييياخئ ا ضيي،
ألامتعط .،عبا طم لا ض جبئ ألاحقطق ،لن ع تع ،ألحد ض قلضن .عم هن طق م في ض يع
آ ت ع ألا لبكطهطط م ألامتأ ل جد أل ا طي ،فلبيكطهط ،جدطيد " لقي أل عيس يبطيأ شيمعي جدطيدأل
ض مل ي ا (ألا لبكطهط ف ألا  ،ألابتعط ،قكيا غ.) ،
ألاه تطيي ،ألاوييخط هط ،ألاضمجييدد عقلييئ همهطيييا مقي ئ علييا مجياييم ألاحقيييا ألا عييتز مجييياال
يييضال" مميييجت عييأ عت ل يبطييأ طض ي موي تاي .فخييبأل ألا ييبألأ ألسشييت ألاييبي طه ييت جي د لاييم ألاييعالد
يهييت
ألسوييلطط عخييبه ألا قيحيي "،ي طييتز غ ي يي ،ف ي كييالق ععيييت ألامهييي،يت علييا ييم ش ي
ألامويييعيت ألاوييخط هط ،ل بييتألاطم غطييت قيييدت علييا ألاحو ي م علطيين ف ي حطهيين" ض ي با ي ق ايين
عياهام الم ألاقت ألاحيا قدضت ألاحت  ،ألاوخط هط ،ف لتعع حييت علا ألسقم مهي،يت عطت ..
عيئ  9191مهي،م ألاوخط هط ع ضكياعمخئ عضطيه هخت ألالطكيه ف جه أ اعهي ألابي يي ضي
ضودت ألاضطييه ألاتاطبي االبيمطكي ألاطخي دي ..عييئ  9111ميئ ألقمكييا حي ألا
ألاضقتت ل ط

 %08ض ي لتأل ي ألا ي ك ألاق ي ض ألاطخ ي دي ف ي شييتق ألستد لتغييئ ألاطخ ي د علييا قع ي م اييبأل
أليقمكيا ..ف كيت ألم يق ألابالئ ضع ضوت عيئ  9191مهي،ات ألاوخط هط ،ض لجم ألابالئ عي
ويييحتأل بيييطهي ل ليييت آيف ألاطخييي د ايييدضت ألاعطييي ت ألاضيييدألتس ألاضييي،ألتا ألامييي عهمخيييي فييي
ألاوييحتأل كطليي 91 ،بييه "،مهي،اييت حمييا ع ي ييم ضكياعخييي ألاق ضطيي ،أليبييمتألمطجط ،أليقمويييدط،
ألاضمضثل ،ف ابأل ألاج ،ض ألستف ألام ملقا فطخي ألاشمأ ألاطخي دي ألامي تأل اطويعح لضي ...،في
عيئ  9101بلضت بتألاطم كيعي الضوتطط .
ألامقطد ألاوخط هط ،ألاجدطد
تجييال طمجييتل علييا ألاحقطقيي ،طياييف ألس يبطييأ علييا اييبأل ألاهح ي ألاويييتم عيييت ألاط ي ئ هع ي
ألاويخط هط ،ألاجدطييد ضه تايي ألا عطييت .فخيبه ألس يبطييأ ألامي مم ييب شي م ألاه تطيي ،ألامحلطيم مجييتي
علييا لابييه ،ألسغلعطيي ،ألاطضطهطيي ،ألاحي ضيي ،ق ألعييداي ض ي ألاجضخييتألت أل بييتألاطلط ،ألام ي مجضمييت ف ي
فلبكط  .اطس ف با جدطد ضي حطيا ألاضعيدل" ا ي ألاجدطيد اي ل ألهمقييم ألاه عي ،ألاحي ضي ،في
ألا يطيييت ألاضمحييد اييا معهي اييبه ألاضقي يت حتفطييي قييد ييئ اييا تعيطييي ألاوييخط هط ،ل بيييك ألاح ييئ
أل دألت ف لضتط ي.
ابأل طعط اا لي حد ي دلأ بتألاطم ألالي ع ألاويخط ه في ألا يطييت ألاضمحيد اببيم
دضي لضتط ي ف ألابه ألت ألامشت ألاضي ط "،ط شف ض ألاهيحط ،ألاضقيعل ،عكعطم ،ألاحيم اا لي حيد
ي ألامتأ غياعط ع ألابيح ،ألام ويتت فتطب ،ألس يبطأ ألاضتمع.،
ض ي ألاعبيييك ،ألاض ليي ،ل طحبييأ لحييد ل لحييدألا ألاحيييدي عشييت ض ي لطل ي م بييعمضعت يهييت
بالض " عيم ايا ايبه
ألابعأ تأل محيضم ألابيب ،ألسضتط طط علا م ضي ا فلبكطه عتع
ألاحضيالت ألادعياطي ،ألامشي طخط ،ألامي مشيهخي ألاضتألجيع ألاويخط هط ،في لضتط يي ألامييائ طجيأ تجييا
ألشيهك في ض يهخيي" هقكي ،ألهمكييف هحي ألاضجييات عياعيكييم
يع لحيدألا هط طي ت
ألسضي ت"
ألابي مئ حش ألاتي س عن ض قعم.
لعمقد ل جيضم ،ألاد م ألامتعط ،في عخيد لضطهخيي ألامييئ ألسبيميب عضيت ض بيا اي ألاجيدطت
عد ت مأبطس اطا ،الحقطق ،ف مل ألادطيت.
غطت ل ألسائ اي ل مقيف ألاقضي ،ألامتعطي ،ألاقيدضي ،في شيخت آبألت ضييتس ععطيت ت لضييئ ايبه
ألاحيا ،ألام ل جداي ألامجدد ألاوخط ه ف بتألاطم ألا يطييت ألاضمحيد م يت في آثيتايي ألامضلطي،
ألاالحق.،
ضيي اي ل ضيي طجيتي ال لبيكطهطط في فلبيكط لشيعن عحياي ،يوي،
عمف ألامتأ طمحيدث
عأحد ألسقيتأ ألا قتأل ف ألاميال "،ألابي قد طجي  ،اين ل طم قيع ويدق ،ضي لقيتعين ألسغهطيي ا هين
ط ي ثقييطال بييضجي بأل " ل ضي حقيين علييطخئ ل طمطلي ه .ي ..اييطس ألسضييت ا ييبأل علييا أل كييالق.
اخبأل جأ ل طمأضل أل ابأل ألاهض بج ألاضمعت ض ألاوخط هط ،ألاجدطد ألابي طيتز في ضطييه ألالطكييه
ف وحتأل بطهي ف قلطئ شتق ألستد عأبته لتأل ي بيتألاطلط ،ضطيايي بيتألاطلط ،ضمهيي،ي
عهخي .ضمل ئ ل ألاب ،أل بتألاطل العهي ألبم اا عليا ضطييه ألالطكييه " لي ل بيتألاطم م بيمت
ألبم ات علا ضي محبعن ضل ي اخيي ضي عيالد ألاميتأ حياضيي لبيم مخي ألاقيدت ألامبي تط ،ألامحيا ييت
ألاد اط .،مل ا ألامل ،ألاحقطقط ،فطضي مق ئ عن ل ي مق ئ عن بتألاطم ف اح  ،ضمطه.،
ألاقض ..،بأل .. ..ا

فتو ،المأضم الضتألجم ،ألام طيت في يم ألا يع ألامتعي
بأل يهت ألاقض ،ألامتعط ،بم
ييمن قطيد ألام طيت ألامأضيم اي ألامالقيي ،ضيع لضتط يي ألامي ألبييمكيعت
ألايتألا " في ل م ضيي طهعبي
ألاوخط هط ،مجهطداي اضحيتع ،ألاضهكق ،ألامتعط ،أل بالضط ( ،فقي اتيط ،همهطييا ألامي محيدا عهخيي
عياها ه بن قعم مبع به ألت" ها مجهطد لضتط يي امحييتأ يد ضيي لبيضيه همهطييا أل تاييأ ضهيب
با ألاحط ) .علا ألامتأ ل طه ت أل ف ابأل ألاي،ض شيتقي هحي ألاويط ألاطيعيي ت بيطي" حميا
ا يهت ايبه ألايد م معيد ضتمخهي ،ا يم خي قطيبيي ايا ضطي،أل ألاقي ز ألايد ا ألايتألا  .بأل لض ي
المييتأ الضبييلضط ل طبييياض أل ف ي طجيييد ضميدايي ،د اطيي ،جدطييد ع ي كتط ي تألدمخييئ ألاجضيعطيي،
ه كخئ ض قمخئ ض ألتدائ" ف با طلقا تغع ،عطت ادز ألسكتألف ألات ب تهياي" تعضي يهت
ألاتغع ،ألس ت عط ،لشد .اطس ع ععيا م ليئ ألس ت عطي ل طيتأل عياكتطقي ،ألامي ييه أل طخضبي
تأل بتألاطم يم حيد مجطي،ه ألابطيبي ،ل
عخي ثئ جأت أل عياوطيح عمد ل مجي  ،أليهقطيد ألسضتط
ألس الق ل ألامقم ألابلطئ.
ضهيبييع ،الم طييت" ي المخييتأ ضيي ألاضبييي اطيت
اييبأل ليين بأل يهييت ألاقضيي ،ألاقيدضيي ،بييم
ألابي ت ألاحيفليي ،اييئ ألام ضيي ، ،ت
ألامضيييس ألاييد ألع الحييتد ألامي د اييا ألاض ييدا ألاييدألف
ألامهضط ،أليقمويدط "،مل ألاضلخي ألام فيحت تألاحمخي غطت ألا ،ط.،

