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إريك 
رولو اسم 

معروف يف 

عامل السياسة والصحافة 

يف أوساط املتابعين للشأن 

العربي والشرق األوسطي. 

فهو عمل منذ أواسط 

خمسينيات القرن املاضي 

يف صحيفة "لوموند" 

الفرنسية النافذة، ومل يلبث 

أن توىل مسؤولية منطقة 

الشرق األوسط فيها. وكانت 

تغطياته الصحافية خملتلف 

أوضاع املنطقة العربية 

وحميطها تلقى اهتمامًا 

كبيراً ومتابعة يف مناطق 

واسعة من العامل، وطبعًا يف 

املنطقة العربية املعنية.

حتّول رولو منذ أواسط 

الثمانينيات املاضية من 

العمل الصحايف اىل الدور 

الدبلوماسي، حين عّينه 

الرئيس الفرنسي األسبق 

فرانسوا ميتران سفيراً 

لفرنسا يف تونس أواًل، 

وهي العاصمة التي كانت 

قد حتولت إىل مقر موقت 

جلامعة الدول العربية بعد 

جتميد عضوية مصر يف 

إثر االتفاقية املصرية ـ 

اإلسرائيلية يف سنة 1979، 

ثم إىل مقر للمركز القيادي 

الرئيسي ملنظمة التحرير 

الفلسطينية بعد خروج 

قيادات املنظمة من بيروت 

يف سنة 1982. وتوىل بعد 

ذلك منصب السفير الفرنسي 

يف تركيا، قبل أن يعود عند 

انتهاء مهمته الدبلوماسية 

إىل الكتابة واملتابعات 

الصحافية. وهو صاحب 

احلوار الشهير مع القائد 

الفلسطيني الراحل صالح 

خلف )أبو إياد( الذي ُنشر 

يف كتاب صدر يف أواخر 

سبعينيات القرن املاضي 

بعنوان: "فلسطيني بال 

هوية"، وترجم إىل عدة 

لغات.

ومثلما يوضح كاتب 

املقدمة، الصحايف والكاتب 

أالن غريش، وكذلك الكاتب 

نفسه يف الصفحات األوىل، 

فإن رولو هو من مواليد 

مصر يف سنة 1926، وسليل 

عائلة مصرية من الطائفة 

اليهودية، واسمه كان إيلي 

رّفول. وقد انتقل إىل فرنسا 

يف كانون األول / ديسمبر 

1951، عندما خّيرت 

السلطات امللكية املصرية 

هذا الشاب املشارك يف 

نشاطات األوساط الطالبية 

والعمالية اليسارية بين 

دخول السجن ومغادرة البلد 

نهائيًا.

وأحدث قيام الدولة 

يف كواليس الشرق األدنى: مذكرات صحايف 

دبلوماسي )1952 ـ 2012(

Dans les coulisses du Proche-Orient: Memoires d’un 
journaliste diplomate (1952-2012)

Eric Rouleau

Paris: Maison Fayard, 2012. 433 pages.
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الصهيونية يف فلسطين، 

واحلرب العربية ـ 

اإلسرائيلية األوىل يف 

سنة 1948، ومساعي 

احلركة الصهيونية للعمل 

على استمالة عناصر من 

الطوائف اليهودية يف البالد 

العربية إىل الهجرة إىل 

إسرائيل، أو العمل حلسابها 

يف تلك البالد، شرخًا 

بين هذه الطوائف وبقية 

مكونات اجملتمعات العربية، 

كما أتاحت اجملال أمام 

السلطات احلاكمة يف بعض 

هذه البالد ألن تخلط يف 

قمعها للمعارضة اليسارية 

داخلها بين اخليارات 

السياسية والفكرية ألعضاء 

هذه املعارضة والهوية 

اليهودية للبعض منهم، 

وذلك يف زمن أصبح فيه 

كل مواطن يهودي متهمًا 

باحتمال الصلة باحلركة 

الصهيونية ودولتها اجلديدة 

التي واجهت احمليط العربي 

عسكريًا يف سنة 1948، 

وصادرت أراضي الشعب 

الفلسطيني وحقوقه ووطنه.

وهكذا غادر الشاب إيلي 

رفول بلد نشأته )مصر( قبل 

استيالء الضباط األحرار 

على السلطة يف صيف 

سنة 1952 بأشهر قليلة. 

وتابع الشاب املهاجر، من 

وطنه اجلديد، فرنسا، أحداث 

مصر واملنطقة العربية 

والشرق األوسط، يف وكالة 

الصحافة الفرنسية أواًل، 

ثم يف صحيفة "لوموند" 

التي مل يلبث مؤسسها 

ورئيس حتريرها األول، 

أوبير بوف ميري، أن عرض 

عليه توّل مسؤولية منطقة 

الشرقين األدنى واألوسط 

يف صحيفته التي كانت 

آنذاك قريبة من األوساط 

الديغولية )نسبة اىل قائد 

املقاومة الفرنسية ضد 

االحتالل األملاين النازي 

والرئيس الحقًا، شارل 

ديغول(. واختار املهاجر 

اجلديد اسمًا جديداً له يف 

كتاباته، هو إريك رولو، 

الذي سيصبح سريعًا اسمًا 

معروفًا يف سماء الصحافة 

العاملية املتابعة للشأن 

العربي والشرق األوسطي، 

بما يف ذلك طبعًا وبصورة 

خاصة، الصراع العربي ـ 

اإلسرائيلي. ويقول رولو 

أنه استغرب بعض الشيء 

اختيار مؤسس "لوموند" 

صحافيًا من أصل يهودي 

كي يغطي منطقة باتت 

أغلبيتها ال تسمح، بعد قيام 

الدولة الصهيونية، بمجيء 

مواطنين من الطوائف 

اليهودية إليها.

لكن املنعطف الكبير يف 

مهنة الصحايف الصاعد 

ومصيره جاء يف سنة 

1963 عندما وصلته دعوة 

من رئيس حترير "األهرام" 

آنذاك، حممد حسنين هيكل، 

عبر أحد معاونيه، وهو 

الصحايف لطفي اخلول، 

إىل زيارة مصر يف صيف 

تلك السنة، وبمبادرة تبّين 

الحقًا أن الرئيس املصري 

جمال عبد الناصر مل 

يكن بعيداً عنها. وأصّر 

الصحايف رولو، وفقًا 

لقواعد صحيفته املستقلة، 

على أن تكون تكاليف 

الرحلة واإلقامة فيها على 

حساب الصحيفة الفرنسية، 

ال على حساب "األهرام" أو 

احلكومة املصرية، وهما 

اجلهتان الداعيتان، علمًا 

بأن تلك الدعوة أتاحت 

له العودة إىل مناطق 

نشأته وشبابه املبكر، 

كما أتاحت له التعرف اىل 

القيادات املصرية وبعض 

الشخصيات العربية 

املقيمة أو الالجئة سياسيًا 

إىل مصر يف حينه، وتطوير 

شبكة عالقات ومعارف 

ستخدمه الحقًا يف رحالته 

التالية التي شملت العديد 

من الدول العربية وغير 

العربية يف املنطقة.
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ويشير الكاتب إىل أن 

بين العوامل التي كانت وراء 

دعوة السلطات املصرية 

له، تغطياته امليدانية 

ألحداث الكونغو يف مطلع 

الستينيات، حين استقل هذا 

البلد اإلفريقي الكبير والغني 

باملوارد املنجمية عن 

الدولة املستعمرة بلجيكا، 

وواجه جملة من التدخالت 

اخلارجية والصراعات 

الداخلية على النفوذ. وهي 

صراعات جنم عنها، فيما 

جنم، تصفية أحد أبرز 

شخصيات مرحلة االستقالل 

يف الكونغو ويف إفريقيا يف 

تلك احلقبة، وهو أول رئيس 

حكومة للكونغو املستقلة، 

باتريس لومومبا، الذي 

تآمرت على اإلطاحة به 

الدولة املستعِمرة السابقة، 

بلجيكا، والدولة الصاعدة 

عامليًا بعد احلرب العاملية 

الثانية والطاحمة إىل وراثة 

نفوذ الدول االستعمارية 

القديمة، الواليات املتحدة 

األميركية. ويقول رولو 

يف كتابه إن تغطياته ملا 

جرى يف الكونغو بدت 

للمسؤولين املصريين قريبة 

من مواقفهم التي كانت 

متعاطفة وداعمة حلركة 

االستقالل اإلفريقية.

إاّل إن ثمة سببًا آخر، 

وفقًا للكاتب، كان على 

األغلب وراء الدعوة املصرية 

إليه، وهو الرغبة لدى عبد 

الناصر يف االنفتاح على 

فرنسا الديغولية بعد انتهاء 

حرب التحرير اجلزائرية، 

وبدايات توّجه الرئيس 

الفرنسي الذي توىل السلطة 

يف سنة 1958، وأدى 

دوراً مهمًا يف إنهاء احلرب 

االستعمارية يف اجلزائر، 

إىل إحداث شيء من التوازن 

يف عالقات فرنسا الشرق 

األوسطية. ومن املعروف 

أن سياسة فرنسا يف 

اخلمسينيات كانت منحازة 

إىل إسرائيل ومعادية 

حلركة التحرر العربية. 

وبما أن املناخ الشعبي 

العربي كان متعاطفًا على 

نطاق واسع مع الشعب 

اجلزائري املناضل من أجل 

حريته واستقالله، وهو 

تعاطف اتخذ من جانب 

النظام الناصري يف مصر 

طابعًا إسناديًا عمليًا، فإن 

ذلك فاقم من عداء فرنسا 

للمنطقة العربية، ويف 

املقابل، من عداء الرأي العام 

العربي لفرنسا وسياساتها 

االستعمارية، وخصوصًا 

أن حالة العداء هذه وصلت 

إىل حد جمابهة عسكرية 

دموية، عندما رّتب حكام 

فرنسا يف أواخر سنة 1956 

مع املسؤولين يف بريطانيا 

وإسرائيل لشّن عملية حربية 

كبيرة ضد مصر الناصرية 

التي كانت قد ارتكبت 

"جريمة" استعادة السيادة 

املصرية على شركة قناة 

السويس التي كانت حتى 

ذلك احلين حتت السيطرة 

البريطانية ـ الفرنسية. 

وهذه احلرب هي التي عززت 

شعبية عبد الناصر الداخلية 

والعربية، وزادت رصيده 

يف "العامل الثالث"، وأفشلت 

بالتال أحد األهداف 

الرئيسية للحرب الثالثية، 

وهو حتديداً اإلطاحة بعبد 

الناصر ونظامه يف مصر.

ويتحدث رولو عن لقائه 

األول بعبد الناصر، وعن 

املقابلة التي أجراها معه 

والتي لقيت اهتمامًا عامليًا 

واسعًا بعد نشرها، ويشير إىل 

أنه كان قد اشترط يف حديثه 

التمهيدي مع مضيفه حممد 

حسنين هيكل قبل املقابلة 

أن يكون لديه احلرية لطرح 

أي أسئلة من دون قيود، 

بما يف ذلك عن املعتقلين 

السياسيين يف مصر. وبعد 

أن وجد استجابة من طرف 

اجلانب املصري، وقام 

بطرح السؤال على الرئيس 

املصري، فاجأه األخير 
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بإبالغه نيته اإلفراج عن 

املعتقلين السياسيين قبل 

نهاية العام. ومعروف أن 

املعتقلين كانوا آنذاك يف 

معظمهم من اليساريين، 

شيوعيين وماركسيين 

خاصة، ومن اإلخوان 

املسلمين. وبسبب بعض 

ضعت على 
ُ
القيود التي و

املعتقلين إلطالقهم، والتي 

رفضها بعضهم، تأخر 

اإلفراج عن املعتقلين 

اليساريين حتى عشية 

وصول الزعيم السوفياتي 

نيكيتا خروتشوف إىل 

ميناء اإلسكندرية يف 

أيار/ مايو 1964 

للمشاركة يف افتتاح 

السّد العال يف أسوان، 

والذي تم بناؤه بمساعدة 

مالية وفنية من االحتاد 

السوفياتي، وهي املساعدة 

التي جاءت حتديداً بعد 

رفض الواليات املتحدة 

والبنك الدول تقديم 

القروض لتمويل بنائه، 

األمر الذي دفع عبد الناصر 

يف حينه إىل اتخاذ قرار 

تأميم قناة السويس، والذي 

أعلنه يف خطابه الشهير يف 

اإلسكندرية يف 26 / 7 / 

1956، وذلك كي توفر له 

عائدات املالحة يف القناة 

بعض املداخيل التي تساهم 

يف تمويل بناء السّد.

ويشير رولو اىل أنه ملس 

يف أثناء حديثه مع عبد 

الناصر إعجابًا من جانبه 

بالرئيس الفرنسي شارل 

ديغول، وهو إعجاب تبّين 

لديه الحقًا أنه متبادل، 

أي أن الرئيس الفرنسي 

كان يكّن مشاعر مشابهة 

للرئيس املصري. ومعروف 

أن العالقات الفرنسية ـ 

العربية التي كانت سيئة يف 

اخلمسينيات، حتولت شيئًا 

فشيئًا إىل عالقات حسنة 

منذ ما بعد استقالل اجلزائر، 

إذ بدأت العالقة اخلاصة 

الفرنسية ـ اإلسرائيلية 

تفتر شيئًا فشيئًا، وبلغ 

الفتور ذروته بقرار ديغول 

حظر األسلحة الفرنسية 

عن أطراف الصراع يف 

إبان احلرب اإلسرائيلية 

على الدول العربية 

احمليطة يف 5 حزيران / 

يونيو 1967، وهو حظر 

كانت إسرائيل عمليًا، هي 

املستهدف الرئيسي منه، 

ذلك بأن ديغول كان قد 

حّذر اإلسرائيليين سلفًا من 

أنه سيدين الطرف الذي 

يبدأ احلرب، وهو ما فعله 

بعد احلرب. وشهدت مرحلة 

ما بعد هذه احلرب حتسنًا 

مطرداً يف عالقات فرنسا 

بالعامل العربي يف خمتلف 

اجملاالت، بما يف ذلك 

اجملال االقتصادي.

ويروي الكاتب أن ديغول 

قال ملسؤول أملانيا الغربية 

بعد شهر من حرب 1967 

إن هزيمة مصر الناصرية 

تخدم بالدرجة األوىل 

مصالح الواليات املتحدة 

التي اتهمها ديغول أمامهم 

بتطلعات للهيمنة على 

الشرق األوسط )ص 160(. 

ومعروف أن ديغول كان، 

منذ توليه الرئاسة يف سنة 

1958، يسعى لرسم سياسة 

استقاللية نسبية لبلده جتاه 

الواليات املتحدة، األمر 

الذي دفعه إىل إخراج فرنسا 

من النطاق العسكري حللف 

شمال األطلسي، وكذلك 

لالعتراف املبكر بجمهورية 

الصين الشعبية، يف وقت 

كانت الواليات املتحدة تصّر 

على اعتبار نظام تشانغ 

كاي تشيك يف جزيرة تايوان 

ممثاًل للصين كلها، ويحتل 

مقعدها الدائم يف جملس 

األمن الدول.

ويروي رولو أجواء األيام 

التي سبقت حرب 1967 

حين كان هو نفسه يف 

القاهرة، وكاد يتشكل لديه 

االنطباع، بعد عدة أيام من 

االنتظار، أن احلرب لن تقع 
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أو أنها مؤجلة. وينقل عن 

لقاء له مع تشارلز يوست، 

مبعوث الرئيس األميركي 

جونسون ملعاجلة األزمة 

الناجمة عن إغالق مصر 

مضائق تيران أمام السفن 

اإلسرائيلية يف أيار / مايو 

من السنة ذاتها، قوله إن 

عبد الناصر قال لروبرت 

أندرسون، املبعوث اخلاص 

للرئيس األميركي، أنه يريد 

تفادي املواجهة املسلحة، 

وأنه يقترح إرسال نائبه 

زكريا حميي الدين إىل 

واشنطن يف 7 حزيران/ 

يونيو، إليجاد صيغة 

عملية للتعايش، مشيراً إىل 

إمكان التساهل مع مرور 

بضائع إسرائيلية غير 

استراتيجية عبر املضائق 

)ص 142 و143(. وينقل 

الكاتب أن جونسون طلب 

من عبد الناصر عدم 

املبادرة إىل شن احلرب، 

بينما أعطى املوافقة 

إلسرائيل على بدء الهجوم 

على مصر )ص 143(.

وعلى قاعدة املعلومات 

املتوفرة حاليًا، يتبين أن 

ضباط اجليش اإلسرائيلي 

مارسوا ضغطًا مكثفًا على 

احلكومة اإلسرائيلية من 

أجل القيام بالهجوم على 

مصر واحمليط العربي. 

وكان يف مقّدم هؤالء 

الضباط رئيس أركان 

اجليش يف ذلك احلين، 

اجلنرال يتسحاق رابين، 

ورئيس األركان خالل 

حرب السويس يف سنة 

1956، اجلنرال موشيه 

دايان، والذي تم إدخاله إىل 

احلكومة يف 1 حزيران/ 

يونيو 1967 كوزير 

للدفاع بضغط من كبار 

ضباط اجليش. ويقول 

الكاتب إن اجلنرال أريئيل 

شارون ذهب إىل حد 

مفاحتة يتسحاق رابين يف 

أواخر أيار / مايو 1967 

بضرورة تنظيم انقالب على 

احلكومة، وتأليف حكومة 

عسكرية بقيادة رابين نفسه 

)ص 162(.

وينقل الكاتب عن 

اجلنرال يتسحاق رابين، يف 

أثناء مقابلة أجراها معه 

يف شباط / فبراير 1968، 

أي بعد أقل من عام على 

احلرب، قوله: "ال أعتقد أن 

عبد الناصر أراد احلرب. 

والفرقتان اللتان أرسلهما 

إىل سيناء يف 1967/5/14 

مل تكونا لتكفيا لبدء هجوم 

ضد إسرائيل. هو كان يعلم 

ذلك، ونحن نعلمه... هو كان 

يراوغ" ـ استخدم الكاتب 

تعبير "bluff" اإلجنليزي، 

والذي يجري استخدامه 

أحيانًا بشيء من التصرف 

يف اللغة العربية، فيقال إنه 

كان "يبلف" )ص 158(. 

ويضيف الكاتب أن إسرائيل 

رفضت عرضًا مصريًا شبه 

رسمي قبل احلرب بسحب 

القوات املصرية التي ُأدخلت 

إىل سيناء، وبإعادة فعلية 

للحركة يف املضائق، 

يف مقابل التزام إسرائيل 

بعدم مهاجمة سورية، لكن 

العسكريين يف إسرائيل 

رفضوا العرض )ص 159(.

وينقل الكاتب عن 

الرئيس املصري عبد الناصر 

يف مقابلة ُأخرى له معه 

يف كانون الثاين / يناير 

1970 أنه كان مقتنعًا 

بأن "األميركيين يسعون 

لقلب النظام املصري منذ 

سنة 1965"، وأن هدفهم 

االستراتيجي هو اإلطاحة 

بكل األنظمة التقدمية 

العربية، وخصوصًا بعد 

"ثورَتي" السودان وليبيا 

يف السنة السابقة، أي سنة 

1969 )ص 270(.

وينقل الكاتب أيضًا عن 

السفير األميركي األسبق 

ريتشارد باركر أن رابين 

الذي ترك اجليش بعد احلرب 

بأشهر قليلة وُعّين سفيراً 

إلسرائيل يف واشنطن، 



179 قراءات كتب بالفرنسية

بعث يف أيلول / سبتمبر 

1969 إىل رئيسة احلكومة 

اإلسرائيلية آنذاك، غولدا 

مئير، برسالة داخلية 

يبلغها فيها أن الواليات 

املتحدة تدعم العمليات 

اإلسرائيلية ضد مصر يف 

أثناء حرب االستنزاف، 

وأنها، على غرار إسرائيل، 

حتّبذ سقوط النظام 

الناصري )ص 272(. كما 

ينسب إىل رابين قوله بعد 

حرب 1967 بفترة وجيزة: 

"إن الشعوب املهزومة ال 

خيار لها إاّل أن تطيع" 

)ص 222(، وهو ما يعزز 

الصورة "الصقرية" التي 

كان يتسم بها رابين يف تلك 

الفترة. وينقل الكاتب أيضًا 

عن شمعون بيرس، املقّرب 

آنذاك من رئيس احلكومة 

األول إلسرائيل دافيد بن ـ 

غوريون، قوله للكاتب إن 

الفروقات بين "احلمائم" 

و"الصقور" مل تكن أساسية 

)ص 219(، يف حين كان 

الوزير النافذ يغآل ألون 

يطلق على "احلمائم" تعبير 

"العصافير الغبية".

ويقول الكاتب أنه، بعد 

أن عاد إىل باريس يف إثر 

حضوره القمة العربية يف 

اخلرطوم، والتي ُعقدت بين 

28 آب / أغسطس و2 أيلول/ 

سبتمبر 1967، اتصل به 

سفير األردن يف باريس، عبد 

الله صالح، وطلب منه إيصال 

رسالة إىل سفارة إسرائيل 

بأن األردن مستعد للسالم مع 

إسرائيل إذا ما أعيدت الضفة 

الغربية والقدس الشرقية 

)ص 187(، مع إمكان 

القبول ببعض التعديالت 

على احلدود، لكن من دون 

تنازل عن األماكن اإلسالمية 

يف القدس. ويروي الكاتب 

أن الرّد اإلسرائيلي جاء بعد 

أيام، وأكد أن "ال تخلي عن 

القدس التي تشكل جزءاً ال 

يتجزأ من عاصمة الدولة 

اليهودية." وينقل الكاتب قبل 

ذلك عن عبد الناصر قوله يف 

أثناء قمة اخلرطوم إن الوقت 

يعمل ملصلحة إسرائيل، وإن 

"علينا العمل بسرعة للحؤول 

على األقل دون االستيطان 

يف الضفة الغربية والقدس 

الشرقية" )ص 186(، األمر 

الذي يفسر تشجيعه التحرك 

األردين يف هذا االجتاه يف 

ذلك احلين.

والكاتب، الذي ال يخفي 

إعجابه بالرئيس عبد 

الناصر، مع أنه يف مقابالت 

أجرتها معه شبكة "روسيا 

اليوم" التلفزيونية مل يخِف 

انتقاداته لـ "أخطاء" الرئيس 

املصري األول، يتناول بعد 

ذلك شخصية خلفه أنور 

السادات بأوصاف هي يف 

جمملها سلبية. ففي حديثه 

عن تاريخ السادات يف 

أربعينيات القرن املاضي قبل 

حركة تموز / يوليو 1952، 

يشير إىل عالقة له باألجهزة 

األملانية النازية يف إبان 

احلرب العاملية الثانية، 

وكذلك بـ "احلرس احلديدي" 

التابع للملك فاروق. كما 

يشير إىل أن السادات، بعد 

وصول الضباط األحرار إىل 

السلطة يف مصر، كان يتلقى 

لعدة أعوام مبالغ منتظمة من 

مسؤول اخملابرات السعودية 

)ص 324(.

ويتناول الكاتب التحول 

الذي طرأ على سلوك السادات 

بعد وفاة عبد الناصر، فبعد 

ظهر طوال حياة 
ُ
أن كان ي

 مطلقًا 
ً
عبد الناصر والء

ومن دون حتفظ لقائد حركة 

الضباط األحرار، سارع، 

بعد أن أصبح رئيسًا، ومنذ 

بدايات تسلمه السلطة، إىل 

االنقالب على جممل تراث 

سلفه السياسي واالجتماعي. 

كما سارع بعد توليه 

السلطة، إىل إعادة األراضي 

املصادرة يف عهد سلفه إىل 

كبار امُلاّلك السابقين، وإىل 

فتح اجملال أمام تنامي 

شرائح األثرياء القدماء 
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واجلدد، وكذلك إىل نقل 

رسائل إىل اإلدارة األميركية 

بشأن نياته الودية جتاهها، 

وهي رسائل تالحقت إىل 

أن وصلت يف صيف سنة 

1972 إىل حد تقديم هدية 

جمانية تمثلت يف طرد 

اخلبراء والفنيين السوفيات 

من مصر بطريقة مهينة. 

ويورد الكاتب أيضًا كيفية 

تعامل السادات مع مرحلة 

ما بعد حرب تشرين األول / 

أكتوبر 1973، والتي شهدت 

عمليًا تسليمه باملطالب 

األميركية التي كانت يف 

جمملها تصّب يف مصلحة 

اجلانب اإلسرائيلي. ويروي 

الكاتب أن وزير اخلارجية 

الفرنسي يف تلك الفترة، 

ميشال جوبير، استخلص 

"أن املنتصرين احلقيقيين 

يف حرب أكتوبر ليسوا 

اإلسرائيليين وال العرب 

وإنما الواليات املتحدة" 

)ص 359(.

ويورد الكاتب على لسان 

عيزر وايزمن، الذي كان 

ناطقًا باسم حزب الليكود 

يف احلملة االنتخابية التي 

سبقت انتخابات ربيع 

سنة 1977، قوله له، قبل 

يومين من االنتخابات 

التي فاز فيها الليكود، إن 

حكومة برئاسة مناحم بيغن 

ستعيد سيناء إىل مصر يف 

مقابل السالم )ص 363(، 

يف حين كان الكاتب، يف 

املقابل، قد سمع من زعيم 

حزب العمل آنذاك شمعون 

بيرس، قبل أسابيع قليلة 

من االنتخابات ذاتها، ويف 

أثناء غداء عمل جمعهما 

يف باريس، أن إسرائيل، 

وألسباب أمنية، لن تعيد أبداً 

إىل مصر النصف املتاخم 

لها من سيناء )ص 364(.

ويورد الكاتب أن 

السادات كان يكرر قبل 

سنة 1977 أن املفاوضات 

املباشرة مع إسرائيل 

ستؤدي إىل االستسالم نظراً 

إىل موازين القوى، لكن 

عندما قال له جيمي كارتر، 

الذي بدأ واليته الرئاسية 

يف مطلع سنة 1977، 

إن حرية حركته حمدودة 

بسبب معارضة الكونغرس 

والطائفة اليهودية 

األميركية، استخلص 

السادات أن عليه أن يخاطب 

اإلسرائيليين مباشرة، فغّير 

مساره وقرر زيارة إسرائيل

)ص 368(. ويف سياق 

حماولة تفسير إقدام 

السادات على زيارة القدس 

هذه، وإلقاء خطابه يف 

الكنيست يف أواخر السنة 

ذاتها، يقول الكاتب إن 

السادات ربما كان يعتقد 

وفق التقاليد السائدة 

يف الريف املصري أن 

املصاحلة مع اخلصم تتم 

من خالل الزيارة املباشرة 

التي تقود عادة إىل إنهاء 

اخلالف )ص 370(.

وبينما حاول السادات 

أن يصّور اتفاق كامب ديفيد 

املوّقع يف السنة التالية 

باعتباره إجنازاً كبيراً سمح 

باستعادة األرض املصرية 

احملتلة، فإن الرأي العام 

املصري الذي كان لدى 

بعض قطاعاته بعض اآلمال 

املعلقة على نتائج زيارته 

للقدس يف السنة السابقة، 

كان قد فقد أوهامه، بحسب 

الكاتب، وحتّول إىل موقف 

مشكك ومعارض لسياسة 

السادات. وحتى الرئيس 

األميركي جيمي كارتر الذي 

أدى دوراً كبيراً يف هندسة 

اتفاق كامب ديفيد، وحاول 

أن يوظفه يف حينه يف 

حملته االنتخابية لتجديد 

واليته يف سنة 1980 )وهو 

جتديد مل ينجح يف حتقيقه، 

كما هو معروف(، فينقل عنه 

الكاتب قوله يف مقابلة مع 

املذيع التلفزيوين األميركي 

الشهير تشارل روز يف 

أيلول / سبتمبر 2010، 

إن اتفاق كامب ديفيد 
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كان بالنسبة إليه "هزيمة 

سياسية" )ص 380(.

وإذا كان جزء كبير من 

كتاب رولو قد تناول األحداث 

املرتبطة بمصر باعتبارها 

البلد العربي األكبر واملركزي 

يف أحداث املنطقة والصراع 

العربي ـ اإلسرائيلي، فإن 

الكاتب تناول أيضًا بعض 

جوانب الوضع الفلسطيني، 

فتحدث عن لقاءاته مع 

القادة الفلسطينيين، 

وخصوصًا القائدين 

الراحلين حلركة "فتح" ياسر 

عرفات وصالح خلف )أبو 

إياد(، اللذين التقاهما أول 

مرة يف القاهرة عشية عقد 

دورة اجمللس الوطني يف 

مطلع سنة 1969، وهي 

الدورة التي شهدت توّل 

ياسر عرفات ألول مرة 

رئاسة اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير. وجرى هذا 

اللقاء يف إطار عشاء رّتبه 

سفير اجلزائر يف القاهرة 

آنذاك، األخضر اإلبراهيمي، 

الذي يرسم عنه الكاتب 

صورة إيجابية، بحضور 

سفراء عرب آخرين. ويروي 

الكاتب أن مداخالت أبو 

إياد يف أثناء العشاء تركت 

لديه انطباعًا أقوى من 

مداخالت عرفات. وعندما 

حاول الحقًا إقناع الرئيس 

الفلسطيني بإعداد كتاب 

عنه عبر حوارات معه، وُجبه 

بالرفض، حّول مشروعه 

عتبر 
ُ
إىل الرجل الذي كان ي

الثاين بعده، أي أبو إياد، 

الذي تمّكن معه من إعداد 

كتابه الشهير "فلسطيني 

بال هوية"، والذي صدر يف 

أواخر السبعينيات.

وينقل الكاتب عن أبو 

إياد روايته للقاء الذي جرى 

بين عبد الناصر وكل من 

الرئيس الفلسطيني ياسر 

عرفات وأبو إياد نفسه، 

وذلك يف آب / أغسطس 

1970، بعد موافقة عبد 

الناصر على مبادرة روجرز، 

إذ قال عبد الناصر خماطبًا 

إياهما بشيء من العتاب 

على احلملة التي ُشّنت يف 

بعض األوساط واملنابر 

الفلسطينية املنتقدة له 

لقبوله باملبادرة األميركية: 

"بحسب رأيكم، كم سنة 

حتتاجون لتدمير الدولة 

الصهيونية وإقامة دولة 

موحدة وديمقراطية مكانها 

يف فلسطين احملررة كافة؟!" 

مضيفًا: "من األفضل لكم 

قبول دولة صغيرة يف 

الضفة الغربية وغزة، وذلك 

سيكون أفضل من ال شيء" 

)ص 285(. وقد حاول 

تفسير قبوله بمبادرة روجرز 

بحاجته إىل الوقت إلعادة 

بناء اجليش، باعتبار أن 

مواجهة جديدة هي مرجحة 

برأيه.

ويف سياق التوضيح 

خللفية حركة الفدائيين 

الفلسطينيين واجلماعة 

التي أطلقتها بشكل خاص، 

نقل عن 
ُ
أي حركة "فتح"، ي

يهوشفاط هيركابي، الرئيس 

األسبق لالستخبارات 

العسكرية، أنه قرأ كل ما ُكتب 

يف جملة "فلسطيننا"، املنبر 

األول حلركة "فتح"، منذ 

صدورها يف سنة 1959 حتى 

توقفها يف سنة 1964، وأنه 

مل يجد أي تعبير معاد لليهود 

)للسامية( فيها )ص 238(.

وبينما يبدو الكاتب 

متحفظًا جتاه اتفاق أوسلو، 

فإنه ينقل عن املفاوض 

اإلسرائيلي الرئيسي يف 

أوسلو، أوري سافير، قوله 

له، على األغلب بعد أعوام 

من االتفاق: "لقد أنسّنا 

عرفات بعد أن شيطّناه، لكن 

تبّين أنه خميب لآلمال" 

)ص 409(. ويف إشارة إىل 

النهاية املأسوية للزعيم 

الفلسطيني، ينقل الكاتب 

عن كتاب لإلسرائيلي أوري 

دان، بشأن حياة اجلنرال 

أريئيل شارون، كالمًا يؤكد 

اغتيال عرفات، ويشير إىل 
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كون شارون قد "حصل 

يف حمادثة هاتفية على 

املوافقة الضمنية للرئيس 

بوش" )ص 414(.

ومن اإلشارات الالفتة 

لالنتباه يف الكتاب، وهي 

إشارات معّبرة عن تناقضات 

املشروع الصهيوين، تصويره 

ملوقف بن ـ غوريون السلبي 

من دعوات إقامة دولة 

علمانية يف إسرائيل، إذ ذهب 

رئيس احلكومة األول للدولة 

الصهيونية إىل حد االشتباك 

مع "الفيلسوف األبرز" 

يف إسرائيل، يشيعياهو 

ليبوفيتس الذي كان يدعو 

إىل العلمانية على الرغم 

من كونه متدينًا جداً، بينما 

كان رأي بن ـ غوريون أن 

"على الدولة أن تمسك الدين 

بقوة بيديها" )ص 101(. 

فبن ـ غوريون، غير املتدين، 

يدرك تمامًا أهمية الدين 

لتدعيم الرواية الصهيونية 

ومشروعها للسيطرة على 

أرض فلسطين.

ويكّرس الكاتب صفحات 

أخيرة لشخصية برزت 

باعتدالها يف احلركة 

الصهيونية هو ناحوم 

غولدمان، الذي عرفه الكاتب 

جيداً، والذي شغل فترة من 

الزمن موقع رئيس املؤتمر 

اليهودي العاملي. ويذكر أن 

عبد الناصر كان قد وّجه إىل 

غولدمان دعوة إىل زيارة 

مصر ومقابلته، لكن رئيسة 

احلكومة اإلسرائيلية آنذاك 

غولدا مئير رفضت إعطاء 

املوافقة عليها وعّطلتها. 

ويقول الكاتب إن غولدمان 

كان قد عارض االستعجال 

يف إعالن دولة إسرائيل يف 

أيار / مايو 1948، ودعا 

إىل التريث حتى تتوافر 

أجواء عربية أكثر إيجابية 

أو قبواًل، كما أنه اعترض 

على حرب 1967، وعارض 

الصفقة املنفردة بين مصر 

الساداتية وإسرائيل، داعيًا 

إىل حل شامل يقوم على 

االنسحاب اإلسرائيلي من 

جميع األراضي احملتلة منذ 

سنة 1967، باستثناء القدس، 

مع بعض الترتيبات اخلاصة 

باألماكن اإلسالمية املقدسة.

وبين املالحظات 

القليلة والثانوية على 

بعض ما جاء يف الكتاب، 

يمكن اإلشارة إىل الكالم 

الوارد عن أن الرئيس 

كلينتون، الذي استضاف 

احتفال 1993/9/13 

يف حديقة البيت األبيض 

لتوقيع اتفاق أوسلو، 

كان يجهل "حتى وجود 

هذه املفاوضات الثنائية 

التي دارت يف العاصمة 

النروجية" )ص 407(، 

بينما كانت اإلدارة 

األميركية يف الواقع، على 

علم دائم بما يجري يف هذه 

القناة السرية منذ بدايتها، 

سواء من خالل النروجيين 

أنفسهم الذين رعوا القناة، 

أو من خالل اإلسرائيليين 

الذين كانوا يبّلغونها أيضًا. 

لكن من الصحيح القول إن 

األميركيين فوجئوا بنجاح 

هذه القناة التي مل يكونوا 

يعتقدون أنها ستقود 

إىل نتيجة بهذه السرعة، 

وهو ما عّبر عنه وزير 

اخلارجية األميركي آنذاك 

وارن كريستوفر، حين جاء 

وزير اخلارجية اإلسرائيلي 

شمعون بيرس لزيارته يف 

كاليفورنيا يف أواخر آب / 

أغسطس 1993 كي يبّلغه 

االتفاق الذي كان قد تم 

توقيعه باألحرف األوىل قبل 

ذلك بأيام يف أوسلو.

يبقى أن نقول إن 

صحافيًا وكاتبًا سياسيًا 

بوزن إريك رولو غالبًا ما 

تثير كتاباته االهتمام 

نظراً إىل معلوماته الواسعة 

وخبرته الطويلة ومعرفته 

اجليدة بأوضاع منطقتنا 

العربية وحميطها. لكن يمكن 

القول إن القارئ املتابع 

واملهتم ربما كان يتوقع أن 
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يجد يف الكتاب قدراً أكبر من 

املعلومات اجلديدة استناداً 

إىل ما راكمه الكاتب خالل 

عمله الطويل يف جماَل 

الصحافة والدبلوماسية، 

وبقي خارج جمال النشر 

.)off the record(

ولذلك من املشروع أن 

نأمل يف املستقبل القريب 

برؤية كتاب آخر يلقي فيه 

الكاتب أضواء إضافية على 

أحداث منطقتنا وحميطها، 

وال سيما أنه، على سبيل 

املثال، كان قد كشف يف 

مقال نشره يف شهرية 

"لوموند دبلوماتيك"، يف 

عدد شباط / فبراير 2011، 

عن معلومات مثيرة بشأن 

القنوات األميركية للرئيس 

التونسي السابق، زين 

العابدين بن علي، الذي كان 

قد خرج للتو من السلطة يف 

إثر انتصار الثورة التونسية.
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