
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١٨٦ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  اإلسرائيلية األربع –احلروب العربية 
  وعملية السالم

Four Arab Israeli Wars 
and the Peace Process 

by Sydney D. Bailey. 
New York: St. Martin’s Press, 1990 

  
، "الكويكرز"إىل طائفة  –وهو كاتب مستقل ومستشار  –ينتمي سيدين بايلي   

ألّف بايلي ثالثة عشر . وله اهتمامات بارزة منذ أمد طويل بقضايا احلرب والسلم
؛ وأعمال خمتلفة تتعلق "كيف تنتهي احلروب"؛ و"٢٤٢صنع القرار : "كتاباً، منها

  .بعمل منظمة األمم املتحدة
، ١٩٦٧، و١٩٥٦، و١٩٤٩ – ١٩٤٧: هييشير عنوان الكتاب إىل أربع حروب 

ويقول بايلي يف املقدمة أن اهتمامه الرئيسي ال ينصبّ على القتال، وإنما . ١٩٧٣و
على املساعي التي تبذلها أطراف خارجية بعد احلرب، بهدف مساعدة الفرقاء يف 

وصف موجز : وهو يلجأ إىل اتباع البنية نفسها طوال الوقت. حتقيق سالم حقيقي
القتال؛ وصف الالعبين األساسيين؛ القتال ونتائجه؛ مقتطفات من وثائق  ملقدمات

  .؛ ببليوغرافيا خمتارة)أكثرها وثائق األمم املتحدة(مهمة 
وضع بايلي لنفسه مهمة ضخمة، لكن قيود املساحة أوجبت معاجلة موجزة 

م، يسرد الكاتب األفعال يوماً بعد يو. ملوضوعه هي بمثابة عرض جلدول زمني موسّع
وبسبب متطلبات التغطية، جاء عمله بمثابة خالصة . ويعلق عليها ويحللها بإيجاز

وافية ومتراصة، وشكل أداة مرجعية جمدية جداً ألولئك الذين ينشدون ملخصاً جيداً 
  .خللفية األحداث خالل األزمات، من دون التعمق يف التفصيالت

يتعامل معها كلها على ال يملك بايلي نظرة نقدية عند انتقائه ملصادره، و
من فائدة  صوهناك أمر آخر ينتق. السواء كمصادر موثوق بها، وهي ليست كذلك

الكتاب، هو أن مصادره ال تتضمن حواشي بصورة منفردة، وإنما بالعكس جند عادة 
. حاشية واحدة يف نهاية كل فقرة، وهذه األخيرة حتشر املعلومات فيها حشراً
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رجة يف معظم احلواشي، ويتعامل كل مصدر مع موضوع ويتضاعف عدد املصادر املد
إن معدل عدد املصادر املدرجة يف كل حاشية . أو مع بيان خمتلف من دون تبيان ذلك

لقد أُدرجت املصادر، على األرجح، وفقاً . هو أربعة، ويصل أحياناً إىل عشرة أو أكثر
ال يستطيع إال أن يخمن  ئرلترتيب ظهور البيانات التي تعود إليها يف الفقرة، لكن القا

وإذا أراد التأكد من مصدر ما، بغية تقويم دقة البيان املنشور أمامه، توجب عليه . ذلك
وهذا األمر غير مريح، حتى . استشارة الكتب املدرجة يف احلواشي للعثور على ضالته

  .لو توفرت الكتب له
وإذا افترضنا . ةإن حجم املصادر التي استشهد الكاتب بها استلزم تلك املعاجل

أن معدل املصادر يف كل حاشية هو أربعة، فإننا جند أنفسها أمام خمسة آالف 
من  ئلقد قام الكاتب بعمل جامع ومهم جداً، لكن من املؤسف أال يتمكن القار. اقتباس

  .التحقق من املصادر بسهولة
در فقد حوى الكتاب عدداً قليالً جداً من املصا. ثمة مالحظة نقدية أخيرة

لقد أحسن . العربية، ومل يستخدم تلك املدونة باللغة العربية أو باللغة العبرية
ومن . اإلسرائيليون صنعاً بنشر آرائهم باإلنكليزية، لكن العرب مل يفعلوا ذلك لألسف

مع أنني أتصور أن كالً من الطرفين، العرب (حسنات كتاب بايلي عدم حتيزه 
، لكنه ال يغطي املواقف العربية تغطية )لطرف اآلخرواإلسرائيليين، سيجد أنه يحبّذ ا

  .كافية
بعد هذه القراءة، ال بد من القول إن  لكتاب بايلي فائدة عملية؛ فهو يسلسل يف 

خمتصر مفيد األحداث والالعبين وقراراتهم، ويفسّر يف بعض احلاالت أعمالهم 
سل وحتدث مع بعض مل يعتمد بايلي على السجالت املنشورة فقط، بل را. (وأفكارهم

دين راسك، واجلنرال ريكهي،  واجلنرال أود  بول، واللورد : الالعبين أيضاً، مثل
كما أنه تمكن من الوصول إىل برقيات صادرة عن وزارة اخلارجية . كارادون

ويركز الكتاب تركيزاً ). األميركية تمّ نزع السرية عنها، لكنه ال يدرجها يف قائمته
مم املتحدة؛ وهنا تكمن قيمته، ألن الكاتب يعرف املنظمة الدولية رئيسياً على عمل األ

  .معرفة شخصية
  ريتشارد باركر
  رئيس حترير جملة
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