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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()42
الفصل الخامس :تقويمان )ميالدي وهجري(
تلقى  ) 42( 6-5رئيس الوزراء االسرائيلي جائزة الرواية مرتين
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
هناك العديد من الجوائز الدولية التي منحت ألولئك الذين ساهموا في السالم العالمي  ،مثل ميدالية األمم المتحدة للسالم وجائزة رامون
ماجسايساى الفلبينية .ولكن من المؤكد أن جائزة نوبل للسالم هي األفضل في ضوء درجة االعتراف العالية أو تاريخها الطويل .في نوفمبر
منحت جائزة نوبل للسالم ألول مرة من قبل هنري دونان من سويسرا الذي أسس الصليب األحمر  ،ومنذ ذلك الحين استمرت 1901 ،
.في عام  (ICAN) 2017الجائزة ألكثر من  116سنة حتى تم منح الحملة الدولية إللغاء األسلحة النووية
فاز رئيس الوزراء اإلسرائيلي مرتين بهذا جائزة نوبل للسالم .في البداية كان مناحيم بيغن في عام  .1978وكانت جائزة مشتركة مع الرئيس
المصري أنور السادات .بعد حرب رمضان في عام  ، 1973أبرم السياسيان معاهدة السالم الثنائية بغض النظر عن معارضة جميع الدول
العربية األخرى .والثاني :اسحق رابين وشمعون بيرس عام  1994عندما كان رابين رئيسا للوزراء وكان بيرس وزيرا للخارجية )أصبح
بالجائزة معهم .بعد حرب الخليج  ،ولد زخم الحوار ) (PLOالحقا رئيسا للوزراء( .وفاز ياسر عرفات  ،رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
بين إسرائيل وفلسطين .من خالل وساطة النرويج  ،تم إبرام ما يسمى "اتفاقات أوسلو" بينهما .لقد كان الحدث التاريخي الذي صادقت عليه كل
.من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية .كان هذا هو سبب حصولهم على جائزة نوبل للسالم
.تقاسم جائزة نوبل للسالم في الماضي من قبل األفراد والمنظمات .في حالة األفراد كانوا في الغالب من المدنيين مثل نشطاء السالم أو الفالسفة
كان هناك عدد قليل جدا من السياسيين  ،ولم يكونوا من كبار السياسيين في الدولة مثل الرئيس أو رئيس الوزراء .عالوة على ذلك  ،حتى لو
كان هو أو هي أعلى منصب في الوالية  ،فإن معظمهم تقاعد بالفعل من الخدمة الفعلية في وقت الفوز بجائزة مثل رئيس الوزراء السابق
إيساكو ساتو من اليابان .إذا كان عدد البلدان الفائزة حسب البلد  ،تم منح رؤساء الواليات المتحدة عدة مرات .كانوا تيودور روزفلت في عام
وودرو ويلسون في  ، 1919جيمي كارتر في عام  2002وباراك أوباما في عام  .2009لكن الواليات المتحدة هي حالة نادرة 1906 ،
.جدا
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انطالقا من هذه الحقائق  ،من المفاجئ أن يفوز رئيسا الوزراء اإلسرائيليان بجائزة نوبل للسالم في عامي  1978و  .1994واألكثر غرابة
هو أن مصير الفائزين بعد منحهم منحوا دورا نحو األسوأ .وقد اغتيل الرئيس السادات المصري الذي حصل على جائزة بيغن في عام 1978
صب كرئيس أو رئيس وزراء
بعد ذلك بثالث سنوات .كما تم اغتيال رئيس الوزراء رابين  ،الفائز عام  ، 1994بعد ذلك بعامين .وكالهما ق ُ ِ
.حاليين من قبل جنوده أو خصومه الشباب ضد معاهدة السالم
.وقال ألفريد نوبل  ،مؤسس الحائز على جائزة نوبل  ،إن جائزة السالم ست ُمنح
تقسم الفائدة المذكورة إلى خمسة أجزاء متساوية  ،يتم تقسيمها على النحو التالي / - - - / :جزء واحد للشخص الذي يكون قد قام بأكثر أو"
 ".أفضل عمل للتآخي بين األمم  ،أو إلغاء أو تخفيض الجيوش ولعقد مؤتمرات السالم والترويج لها
)مقتطف من إرادة ألفريد نوبل(
على أمل المصالحة والسالم بين السويد والنرويج  ،يتم منح جائزة السالم في النرويج .ونتيجة لذلك  ،تُمنح جائزة نوبل في خمس فئات من
 ،الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف األعضاء  /الطب واألدب واالقتصاد في ستوكهولم بالسويد  ،في حين ت ُمنح جائزة السالم فقط في أوسلو
.النرويج
ما معنى جائزة نوبل للسالم الممنوحة لمحادثات السالم في الشرق األوسط؟ سبب الجوائز كان جهود بناء السالم في الشرق األوسط .لم يكن
هناك شك في أن ثالثة سياسيين إسرائيليين بذلوا جهود ا كبيرة من أجل السالم مع فلسطين على الرغم من المعارضة الداخلية القوية .ال أحد
.يعترض على قرار لجنة االختيار بأن السياسيين اإلسرائيليين يستحقون جائزة نوبل للسالم
ومع ذلك  ،هل يمكن أن تقتصر قضية السالم في الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية على المشكلة بين إسرائيل وفلسطين؟ إن منطق ما
بعد الحرب حول الشرق األوسط في السياسة الغربية يضع الكثير من الضغوط على وجهة نظر السالم بين إسرائيل وفلسطين .لقد أعطوا موافقة
بأثر رجعي لحقيقة أن إسرائيل فازت في الحرب أربع مرات .تم استبدال نتائج بناء أرض الوطن اليهودي في فلسطين واستقالل إسرائيل التي
تسببت في الصراع في الشرق األوسط لمشكلة السالم في المنطقة .كان من المحتمل أن تكون نية أوروبا الغربية في المؤامرة لتغليفها في
.جائزة" مع جائزة نوبل للسالم .جلبت وساطة النرويج جائزة نوبل في عام  .1994بدا وكأنه امتدح نفسه بالنرويج"
صحيح أن الحرب بين إسرائيل والدول العربية قد انتهت بعد حرب رمضان في عام  1973وجوائز نوبل للسالم في عامي  1978و
ولكن بالكاد يمكن القول إن السالم قد جاء في الشرق األوسط .إن الحالة السياسية في الشرق األوسط آخذة في التدهور عالوة على 1994.
.اغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابين في عام 1995

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
هناك العديد من الجوائز الممنوحة ألولئك الذين ساهموا في السالم العالمي  ،مثل جائزة األمم المتحدة للسالم وجائزة الفلبين ماجسايساي  ،ولكن
ليس هناك أي شيء مناسب لجائزة نوبل للسالم نظرا الرتفاع درجة االعتراف أو طول التاريخ أظن منحت جائزة نوبل للسالم األولى هنري
دونان من سويسرا الذي أسس الصليب األحمر في عام  1901ويستمر في القطن لمدة  116سنة حتى عام  2017عندما تم منح "الحملة
 (ICAN)".الدولية من أجل القضاء على األسلحة النووية
 ،فاز رئيس الوزراء اإلسرائيلي مرتين بهذه الجائزة المشرفة على جائزة نوبل للسالم مرتين .في البداية كان مناحام بيغين في عام 1978
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وهذه المرة كانت جائزة مشتركة مع الرئيس السادات المصري .بعد حرب الشرق األوسط الرابعة عام  ، 1973كان االثنان يقدران أنهما قاما
بالسالم ضد المعارضة المحيطة .والثاني كان اسحق رابين عام  1994وسايمون بيريز  ،في ذلك الوقت كان رابين رئيسا للوزراء وكان
بيريز وزيرا للخارجية )الحقا رئيس الوزراء( .وكان عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التي شاركت معهم .في هذا الوقت بعد حرب
الخليج  ،ولد زخم الحوار بين إسرائيل وفلسطين  ،وتم إبرام ما يسمى "اتفاقية أوسلو" بينهما بوساطة النرويج .أصبح الحدث التاريخي الذي
.وافقت عليه إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بشكل متبادل هو سبب حصولها على جائزة نوبل للسالم
يقترب األشخاص والمنظمات من النصف تقريبا عند النظر إلى الفائزين بجائزة نوبل للسالم في الماضي .وبالنسبة لألفراد  ،هناك في األغلب
مدنيون مثل نشطاء السالم والفالسفة  ،وليس هناك الكثير من السياسيين .أقل بكثير من قمة دولة واحدة  ،بما في ذلك رئيس كولومبيا هذه
المرة .حتى لو كان أعلى  ،فإن معظم أولئك الذين تقاعدوا من الخدمة الفعلية في وقت الفوز مثل رئيس الوزراء السابق إيساكو ساتو من
 ،اليابان .باإلضافة إلى ذلك  ،عند النظر إلى الفائزين في هذه الدول الكبرى حسب البلد  ،الرؤساء السابقين مثل ثيودور روزفلت ((1906
وودرو ويلسون ) ، (1919جيمي كارتر ) ، (2002باراك أوباما ) (2009من األمثلة النادرة على منح الساسة عدة مرات في بلد واحد مع
.اختالف الواليات المتحدة
ومما يثير الدهشة أن القمة اإلسرائيلية فازت بجائزة نوبل للسالم مرتين في عامي  1978و  1994في مثل هذه الظروف .واألكثر إثارة
للدهشة هو تاريخ اإلثارة الالحقة للفائزين .تم اغتيال الرئيس السادات المصري مع بيجين عام  1978بعد ثالث سنوات .كما تم اغتيال
رئيس الوزراء رابين  ،الفائز عام  ، 1994بعد ذلك بعامين .كالهما ممسوحان من قبل جنودهم أو خصومهم الشباب الذين يعارضون السالم
.مع رئيس الدولة كموقف حالي
في المقام األول  ،ألفريد نوبل  ،مؤسس الحائز على جائزة نوبل  ،هو إرادة "الناس والمنظمات الذين قدموا أكبر وأفضل المساهمات في تعزيز
العالقات الودية بين الدول  ،واالختفاء وإلغاء التسلح  ،وتعزيز مؤتمرات السالم" سأنتظر ذلك .وعلى أمل المصالحة والسالم بين السويد
والنرويج  ،يتم منح "جائزة السالم" في النرويج .ونتيجة لذلك  ،ت ُمنح جائزة نوبل في خمس فئات من الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف األعضاء
.الطب واألدب واالقتصاد في ستوكهولم بالسويد  ،في حين تُمنح جائزة السالم فقط في أوسلو  ،النرويج /
ماذا كان مع جائزة نوبل للسالم الممنوحة للسالم في الشرق األوسط في إسرائيل وفلسطين؟ سبب حصولهم على الجائزة هو "جهود بناء
 ،السالم في الشرق األوسط" .مما ال شك فيه أن ثالثة سياسيين إسرائيليين بذلوا جهود ا كبيرة من أجل السالم مع فلسطين في المعارضة الداخلية
.وال شك في أنهم سيعارضون قرار لجنة االختيار بأنها تستحق جائزة نوبل للسالم
.ولكن المسألة السالم في الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية أو ستكون تلك التي يمكن أن تقتصر على العالقات بين إسرائيل وفلسطين
نظرية الشرق األوسط من أوروبا ما بعد الحرب والواليات المتحدة نقطة قوية جدا من الرأي القائل بأن السالم في الشرق االوسط وهذا هو
إسرائيل والفلسطينيين ) والدول العربية( ،الشرق األوسط للسالم في شكل إسرائيل في مثل إلى ما بعد الموافقة على حقيقة أن فاز في الحرب
أربع مرات يجري الحديث عن ذلك .هناك بناء وطن قومي لليهود في فلسطين )إسرائيل تأسيس( من النتيجة ،تغيير المشكلة التي تسببت في
إلى مفلطح معها على  Tsutsumimoالصراع هو أيضا أربع مرات إلى الشرق األوسط في شكل "السالم في الشرق األوسط" ،وسوف
،كما أصبحت الوساطة فرصة للفوز النرويجي عام  Misukasa. 1994جائزة نوبل للسالم القصد من بلدان أوروبا الغربية هو
.والنرويجية حتى يشعر رائحة يشيد شيء الغناء أيضا أن هناك كان في وضع يمكنها من منح جائزة نوبل للسالم
وبالفعل توقفت الحرب بين إسرائيل وفلسطين والدول العربية منذ حرب الشرق األوسط الرابعة  ،ومرتحت مرتين جائزة نوبل للسالم .إذن  ،ال
.يوجد ما عدا قول ما إذا كان السالم قد حان للمنطقة .يمكن القول إن السالم في الشرق األوسط يتفاقم منذ اغتيال رئيس الوزراء رابين

(تتمة)
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