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كان االعتقاد أن لبنان سيكون الدولة العربية الثانية التي توقع معاهدة سـالم مـع 
إســرائيل هــو الســائد عنــد كثيــر مــن صــانعي السياســة اإلســرائيلية علــى امتــداد عقــود مــن 

وهــذا الكتــاب يبــرهن عــن مــدى خطــأ الصــهيونيين األوّلــين حــين ظنــوا أن الصــلة . الــزمن
فـاق الســالم، ولِـمَ كـان مــن اجلـائز يف العقـل أن يكــون اللبنانيـة املارونيـة ســوف تسـهل ات

واملؤلفـة لـورا تسـترين . الفلسطينيون، ضحايا الصهيونية، أسبق إىل طاولة املفاوضات
أيزنبرغ أستاذة يف قسم الشؤون العامـة والدوليـة يف معهـد الدراسـات العليـا يف جامعـة 

، علـــى مـــا )بســـبب النـــزاع(انيـــة ونظـــراً إىل تعـــذّر الوصـــول إىل احملفوظـــات اللبن. بيتســـبرغ
. تقــول أيزنبــرغ يف التمهيــد لكتابهــا، فقــد ركــزت علــى السياســة الصــهيونية حيــال لبنــان

ـــعة يف احملفوظـــات، وال ســـيما املـــواد املتاحـــة يف  وقـــد بَنَـــت دراســـتها علـــى أبحـــاث موسَّ
  .إسرائيل

وارنـة بـين امل" حتـالف األقليـات"القضية األساسـية يف كتـاب أيزنبـرغ هـي أن فكـرة 
فهــــذه الفكــــرة التــــي تبنَّتهــــا الــــدائرة السياســــية يف الوكالــــة . والصــــهيونيين هــــي امللومــــة

اليهوديــــة تعتبــــر أن ثمــــة مصــــلحة لكلتــــا اجلمــــاعتين، وهمــــا أقليتــــان يف العــــامل العربــــي 
واإلســـــالمي األوســـــع، يف ضـــــم قواهمـــــا للحفـــــاظ علـــــى وجودهمـــــا وبقائهمـــــا يف الشـــــرق 

  .األوسط
كـان . املارونيـة املبكـرة - ين األولين اللقاءات الصهيونيةحتلل أيزنبرغ يف الفصل

املوارنـــة، يف نظـــر الصـــهيونيين، حلفـــاء طبيعيـــين ألنهـــم كـــانوا يتســـمون بموقـــف ســـلبي 
فقـد كـان بعـض املوارنـة يعـد نفسـه بمثابـة قلعـة غربيـة . وجمابه حيال العرب املسـلمين
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ومغلوطــــاً فيــــه  - اعتقــــاداً راســــخاًوكــــان هــــؤالء املوارنــــة يعتقــــدون . يف الشــــرق األوســــط
وقـــد . أنهـــم أحفـــاد الفينيقيـــين، وأن ال عالقـــة لهـــم بـــالعرب - بحســـب الوقـــائع التاريخيـــة

حملــــت هــــذه التصــــورات املغلــــوط فيهــــا بعــــض املوارنــــة علــــى الــــدعوة إىل إنشــــاء لبنــــان 
أمّا الصهيونيون . اليهودي الناشئ" الوطن القومي"مسيحي صغير داخل يف حتالف مع 

انوا، من جهتهم، يعتقدون أن املوارنة ليسوا عرباً، ونظراً إىل خوفهم من الـذوبان يف فك
. األكثرية العربية املسلمة، فإنهم سـوف يتعـاطفون مـع إنشـاء دولـة يهوديـة يف فلسـطين

يضـــاف إىل ذلـــك أن أي تعبيـــر عـــن االنفتـــاح والتضـــامن يف الشـــرق األوســـط كـــان عالمـــة 
هيونيين األولين، وذلك نظراً إىل منـاخ العـداء الـذي واجـه على الترحيب بالنسبة إىل الص

  .مهمتهم يف الشرق من قِبل البريطانيين والفرنسيين والفلسطينيين
كــان أهــم الالعبــين مــن اجلانــب املــاروين يف هــذه الروايــة اخلرقــاء البطريــرك أنطــون 

ل إده، عريضـــة، ومطـــران بيـــروت املونســـنيور إغنـــاطيوس مبـــارك، والـــرئيس اللبنـــاين إميـــ
وحشــــداً مــــن الوجــــوه املارونيــــة الصــــغيرة التــــي اســــتعملت العالقــــة الصــــهيونية لغايــــات 

لبنـــان باعتبـــاره مســـيحياً، "وقـــد نظـــرت هـــذه الشخصـــيات كلهـــا إىل . شخصـــية وسياســـية
وقـــــد ذهـــــب املطـــــران مبـــــارك، ). ٦٢ص " (منفصـــــالً عـــــن العـــــامل العربـــــي ومتفوقـــــاً عليـــــه

يف  ١٩٤٧ة، إىل أبعد من ذلك، فأعلن يف سنة املعروف بتعاطفه الصريح مع الصهيوني
أن لبنــــــان يطلــــــب ) "UNSCOP(رســــــالة إىل جلنــــــة األمم املتحــــــدة اخلاصــــــة بفلســــــطين 

  ).١٤٣ص " (احلرية لليهود يف فلسطين مثلما يرغب يف حريته واستقالله
جمتمع املستوطنين اليهود املقيمين (وكانت الصلة بين بعض املوارنة والييشوف 

تنطوي على عدد من العالقـات املتنوعـة، منهـا التبـادل ) بل إنشاء إسرائيليف فلسطين ق
التجــــــاري والســــــياحة واملقــــــاالت املدسوســــــة املؤيــــــدة للصــــــهيونية يف وســــــائل اإلعــــــالم 
اللبنانيــة، وســوى ذلــك مــن األفكــار واملقترحــات التــي تنــدرج يف ســياق توطيــد األواصــر 

. إن هـذه الصـلة واجهـت صـعوبات جمـة إال. بين لبنان وأوائـل املسـتوطنين الصـهيونيين
املارونيـة مـن النزاعـات  - وجـاء أهـم العقبـات التـي اعترضـت توثيـق الصـلة الصـهيونية

املارونيــــة، والضــــغوط الفرنســــية ملنــــع قيــــام أيــــة مســــتعمرات يهوديــــة يف  - املارونيــــة
وقــــــد زادت احلــــــرب العامليــــــة الثانيــــــة يف حــــــدة . لبنــــــان، أو إجــــــراء تعــــــديالت يف حــــــدوده

وأخيراً أبـرزت احلـوادث يف فلسـطين، كـالثورة . البريطاين يف لبنان - نافس الفرنسيالت
التــــي قادهــــا مفتــــي القــــدس احلــــاج أمــــين احلســــيني، ضــــعف ) ١٩٣٩ - ١٩٣٦(العربيــــة 
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إذ أضحى . التعاطف مع الصلة الصهيونية يف األوساط املسيحية واإلسالمية يف لبنان
اليهوديـة وزاد يف حـدة التـوتر بـين املسـتعمرين املفتي حمـور املعارضـة العربيـة للدولـة 

  .الفرنسيين والبريطانيين
ذروتهــا يف اتفــاق " مــوارنتهم"وقــد بلغــت مســاعي الصــهيونيين لتوطيــد الــروابط مــع 

لكــن يف ذلــك الوقــت كــان الــرئيس إميــل إده قــد أصــبح . ١٩٤٦مــايو /أيــار ٣٠مكتــوب يف 
رة اخلـــوري، قـــد تبنـــى لهجـــة أكثـــر خـــارج الســـلطة، وكـــان الـــرئيس اللبنـــاين اجلديـــد، بشـــا
ومل يكـــن مـــن املمكـــن تنفيـــذ اتفـــاق . تســـاحماً حيـــال املســـلمين يف لبنـــان ممـــا فعلـــه ســـلفه

ومل . ، ألن توقيعه كـان مـن قِبـل الكنيسـة املارونيـة والوكالـة اليهوديـة١٩٤٦مايو /أيار
ه، وال يف تكن آراء البطريرك عريضة املؤيدة إلقامة دولة يهودية مقبولـة عنـد أبنـاء ملتـ

أبـــــرز حميـــــد فرجنيـــــة، وزيـــــر  ١٩٤٩ويف ســـــنة . الفاتيكـــــان، وال عنـــــد أكثريـــــة اللبنـــــانيين
زمــن احلــروب املقدســة : "خارجيــة لبنــان ومنــافس آل إده، موقــف املســيحيين، حــين قــال

بـــه مــــن مكانــــة ] عريضــــة[والبطريــــرك ] مبـــارك[وىل، وعلـــى الــــرغم ممـــا يتمتــــع املطــــران 
ينيــــة أعلــــى هــــي ســــلطة قداســــة البابــــا، الــــذي ينصــــح دينيــــة، فــــنحن نصــــغي إىل ســــلطة د

  ).١٥٣ص " (بالتعقل ومساملة املسلمين
ومن دواعي السخرية يف هذا التاريخ املهـم واملفيـد لعالقـات إسـرائيل بجيرانهـا أن 

ـــر املاضـــي يـــوم أقـــدمت، ســـنة  ، علـــى مغـــامرة ١٩٨٢القيـــادة اإلســـرائيلية مل تســـتوعب عِبَ
ففــي ســياق اجتيــاح شــارون للبنــان جنــد . هــذه املــرةأُخــرى يف لبنــان، دمويــة ومشوشــة 

أي لبنـان وإسـرائيل شـريكان يف (القرارات املتهورة واالفتراضـات نفسـها املغلـوط فيهـا 
مصـير واحــد؛ للموارنـة والصــهيونيين أعــداء مشـتركون؛ تقســيم لبنــان هـو اخليــار األمثــل، 

ففــي الثمانينــات حــلَّ . ١٩٨١ومــن املؤســف أن هــذا الكتــاب مل يكــن موجــوداً ســنة .). إلــخ
حمـــل الشخصـــيات املارونيـــة مـــن أمثـــال عريضـــة ومبـــارك وإده أمـــراء حـــرب ومقـــامرون 
ومغامرون من أمثال بشير اجلميِّل وكميل شمعون وسمير جعجع وكثيرين غيـرهم، لكـن 
. التشابه بين ما جرى يف العشرينات والثالثينات وبـين مـا جـرى يف الثمانينـات مـذهل

.  املاضــي األبعــد، مل يســتطع املوارنــة مــنح إســرائيل مــا ترغــب فيــهووقتهــا، كمــا حــدث يف
اجلميِّـــل، بعـــد انتخابـــه رئيســـاً للبنـــان، عـــن جميـــع وعـــوده ] بشـــير[تخلـــى  ١٩٨٢يف ســـنة 

 - بإنشــــــاء دولــــــة مســــــيحية يف لبنــــــان، ودعــــــا بــــــدالً مــــــن ذلــــــك إىل التعــــــايش املســــــيحي
أثبتـت نظريـة حتـالف األقليـات ووقتها، مثلمـا كـان األمـر يف املاضـي األبعـد، . اإلسالمي

وما عملية السالم التي بدأت يف مدريد إال نفي ملقولة أولئك . أنها مُهلِكة وغير صحيحة
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اليهـود واملوارنـة (الصهيونيين وغيـر الصـهيونيين الـذين يعتقـدون أن حتـالف الضـحايا 
وســــط يمكــــن أن يكــــون حــــالًّ قــــابالً للبقــــاء يف ضــــوء مشــــكالت الشــــرق األ.) واألكــــراد، إلــــخ

  .املتأصلة
إن كتاب أيزنبرغ مساهمة مهمة يف املعرفة العلمية املتعلقة بأيام الشرق األوسـط 
احلـــــديث األُوىل؛ واملشــــــكلة الوحيــــــدة يف هــــــذا الكتــــــاب هــــــي أنــــــه ال يســــــتند إىل املصــــــادر 

لكــن يمكــن أن يقــال، دفاعــاً عــن املؤلفــة، إن دراســاتها بدايــة مهمــة واستبصــار . اللبنانيــة
اللبنانيـة يف  - ول أن يكتب عـالِم آخـر تاريخـاً شـامالً للعالقـات الصـهيونيةواملأم. جيد

وهنـا يكمـن . القرن العشرين، مع ما يف ذلك من جتارب وأخطاء وآمال وأمنيات خادعـة
  .التحدي

  جورج إميل عيراين
 أستاذ العلوم السياسية يف
 اجلامعة اللبنانية األميركية
 يف بيروت



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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