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هل هناك خريطة جديدة لل�شرق الأو�سط؟.

ع

دد
خ
ا
�
ص

و ...جمال عبد النا�صر وال�صلح

د .بارعة القدسي

حني �أ�صبح (رابني) عاطالً عن العمل
()1

التوسع ،والدليل هو أن الذين زاروا الكنيست
اإلسرائيلي في القدس لم يجدوا أية خريطة
تعني األراضي التي تنوي إسرائيل احتاللها ،أي
أنهم لم يجدوا خريطة ما يسمى بإسرائيل
الكبرى ،ومع ذلك فإن قادة إسرائيل يتحدثون
عن أن احلدود اآلمنة إلسرائيل هي حيث
يصل اجليش اإلسرائيلي.
خريطة إسرائيل الكبرى ،كما يكتب
(بيريز) ،ليست أكثر من خرافة عربية لها أثر
أقوى من أثر الواقع نفسه ،وتغيير الوقائع
أسهل بكثير من إزالة اخلرافات ،ومع ذلك
فإن (موشي دايان) يعلن ،من دون مواربة( :إن
جيلنا هو الذي صنع إسرائيل عام ،1948
وجيلكم هو ال��ذي صنع إسرائيل عام
 ،1967واجليل القادم سوف يصنع إسرائيل
الكبرى) .فأي شيء هي إسرائيل الكبرى إن
لم تكن اخلريطة التي تعني األراضي العربية
التي تنوي إسرائيل احتاللها؟.

أجاز لي مؤلف كتاب (السياسة املسلحة)
أن أستعير من كتابه بعضا مما نشره في جزء
من أجزاء الكتاب .وهذا الذي أستعيره هو أن
(شمعون بيريز) في دراسته التي حتمل هذا
العنوان( :يوم قريب ويوم بعيد) ،يكتب في
معرض محاولته إظهار إسرائيل مبظهر
الباحث عن السالم الذي ال يريده العرب،
وفي معرض حديثه عن الطريقة التي ميكن
بها حترير جمال عبد الناصر من اخلوف
والتوجس الذي يشعر به جتاه إسرائيل ،وكان
ذلك قبل حرب حزيران بأسابيع معدودة( :يجب
علينا أن نعيش من دون حرب في السنوات
العشر املقبلة .فاحلرب مجازفة قد تعرض
أية حضارة إلى الدمار .ولقد عانى اليهود
الذي يسكنون إسرائيل كثيرا من ويالت
الدمار واحلروب ،وهم لن يجدوا فائدة في أية
مجابهة عسكرية ،مهما كان أمرها).

()4

()2

هل ميكن النظر إلى هذا النص باعتباره
يشكل منوذجا للصوت اإلسرائيلي في حديثه
إلى العالم اخلارجي؟ .رمبا كان ذلك صحيحا
إلى حد كبير .ففي الوقت الذي كان (بيريز)
يشارك في التخطيط للحرب املقبلة مع
العرب ،وكانت في ذلك الوقت حرب عام
 ،1967باعتباره أحد القادة البارزين في احلياة
السياسية اإلسرائيلية ،وصديق (بن غوريون)

و(موشي داي��ان) اخمللص ،كان يعلن على
صفحات مجلة (األزمنة احلديثة) الفرنسية
عن رغبة إسرائيل في السالم ،وعن خطر
الدمار الذي تؤدي إليه احلروب.

()3

إسرائيل ،كما يكتب (بيريز) ،ال تسعى إلى

مثال فريد في التضليل السياسي ،ومنوذج
نادر في تزييف الوقائع التاريخية .الواليات
املتحدة خذلت إسرائيل وتركتها معرضة
للدمار؟ .ومع ذلك فإن اجلياد املعصوبة العيون
واملفتونة ب��ال��دوران حول نفسها تريد أن
تصدق.
أليس كافيا أن (إسحق رابني) وقف ذات يوم
ليعلن أنه أصبح عاطال عن العمل بعد أن
عمدت الواليات املتحدة إلى تلبية كل ما طلبته
إسرائيل منها؟.
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هل هناك خريطة جديدة لل�شرق الأو�سط؟
مصطفى نبيل
ما هي حقيقة اخلريطة اجلديدة للشرق
األوس��ط؟ .وهل ميكن أن يعاد تقسيمه
كما حدث في عشرينيات القرن املاضي؟.
وما الذي يراد من املنطقة العربية في
ظل املتغيرات العاملية اجلديدة؟.
وهل ميكن ونحن في القرن الواحد
والعشرين ،أن تطرح أفكار حول مستقبل
البلدان العربية بعيدا عن دوله وشعوبه؟.
وما هو احلد الفاصل بني الوهم واحلقيقة
في املشروعات واألفكار املطروحة؟.
ومل���اذا يعيد ال��غ��رب ط��رح أسس
التقسيم القدمي؟.
تطرح من جديد أفكار وآراء حول إعادة
رسم خريطة الشرق األوس��ط ،وتولي
مراكز البحث الغربية أهمية كبيرة
ملستقبل املنطقة العربية ،ويرى الباحثون
الغربيون في النظام العربي ماضيا عتيقا
استنفد أغراضه ،ويبحثون عن صيغة
جديدة ونظام شرق أوسطي جديد.
ويقسمون الشرق األوسط إلى عدة
أنساق ،يفصلون فيها دول اخلليج عن
مصر والشام ،ومصر والشام عن دول
املغرب العربي التي يلحقونها بدول
جنوب أوروبا ودول حوض البحر األبيض.
ويدخل البعض ضمن الشرق األوسط دوال
مثل قبرص وأفغانستان وتركيا وباكستان
واجلمهوريات اإلسالمية التي استقلت بعد
انهيار االحتاد السوفييتي ،كما يدخلون
إسرائيل ،وتخرج منه عند البعض دول
عربية مثل املغرب واجلزائر وتونس وأحيانا
ليبيا والسودان.
والهدف الذي تسعى هذه الدراسات
لتحقيقه من النظام اجلديد ،منع ظهور
قوة محلية تنازع في السيطرة على
مستودعات الطاقة في هذه املنطقة
احلساسة م��ن العالم ،أو تتحكم
في فوائض البترول ،ومعاجلة اخللل
االستراتيجي املتمثل في التهديد الذي
تتعرض له دول صغيرة قليلة السكان
وشديدة الغنى ،من دول كثيفة السكان

قيام هذه الدول كان
�أحد نتائج �صراع القوى
الكربى ،فالعراق والأردن
اخرتاعان بريطانيان،
و�أقيمت حدود
ال�سعودية والكويت
والعراق من قبل موظف
مدين عام ،1922
ور�سمت فرن�سا احلدود
بني �سورية ولبنان.
وشديدة الفقر كما تهدف إلى ضمان
مستقبل إسرائيل.
ومن يتابع هذه األبحاث ،يشعر وكأن
العالم يعود إلى الوراء ،إلى الفترة التي
تشكل فيها دول الشرق األوسط ،عندما
اقتسمت كل من بريطانيا وفرنسا
أراضي اإلمبراطورية العثمانية ،وهي ذات
الترتيبات التي يعملون على تغييرها.
وفي هذا اإلطار ،صدر كتاب أمريكي
بالغ األهمية ،عنوانه( :السالم الذي
ينهي السالم) ،أو (سالم ما بعده سالم)،
كتبه دافيد فرومكني ،عضو مجلس
العالقات اخلارجية األمريكية ،والكاتب
في مجلة (فورين أفيرز) ،والذي صاغ من
الوثائق واألسرار واملذكرات قصة قيام
الشرق األوس��ط ،وال��ذي تشكل خالل

ثماني سنوات من سنة  1914حتى سنة
 .1922كشف فيه خالل  650صفحة من
الترجمة العربية ،العديد من القضايا
التي لم يكشف عنها الستار ،وهي الفترة
التي لم تكن فيها الواليات املتحدة طرفا
فاعال.
وما أن بزغ فجر القرن العشرين،
إال وك��ان الشرق األوس��ط هو احلصن
الوحيد الذي لم يقتحمه األوروبيون-
باستثناء شرق آسيا -فقد كان من بقايا
اإلمبراطورية العثمانية في آسيا ،لذلك
كان تثبيت سيطرة احللفاء في الشرق
األوسط ذروة استيالء أوروبا على بقية
العالم ،والفصل األخير في مغامرات
استعمارية شديدة اخلطر.
وم��ع نهاية احل��رب العاملية األول��ى،

استطاعت بريطانيا أن تباهي بأن
جيوشها قد اقتحمت آخر احلصون في
العالم ،وأجنزت تلك املسألة املزعجة
الشرق األوسط القابل لالنفجار ،التي
استمرت ملحة في السياسة العاملية
منذ حملة نابليون على مصر ،وها هي
قد سويت بواسطة ترتيبات ما بعد
احلرب التي توصلت إليها الدول األوروبية،
فأقامت بريطانيا دوال وعينت حكاما،
ورسمت حدودا جديدة ،وأجلست بريطانيا
فؤاد األول على عرش مصر عام ،1922
وجعلت مصر محمية بريطانية مستقلة
بإعالن اللنبي ،وأنشأت محمية العراق
مبوجب معاهدتها التي عقدتها في ذات
العام ،وأجلست على عرشه مرشحها
فيصل ،ومبقتضى أحكام االنتداب على
فلسطني عام  ،1922وضع شرق األردن
على الطريق ليشكل وجودا سياسيا،
ووضع األمير عبداهلل على رأس��ه ،أما
فلسطني فقد وعد اليهود بوطن قومي
ووعد غير اليهود بحقوق كاملة.
ويؤكد الكاتب األمريكي أن هذه
التقسيمات ج��اءت مصطنعة ،ولم
يلبث أن عم االضطراب هذه املناطق،
وكانت البداية ثورة  1919في مصر ،وثورة
العشرين في العراق ،وانتقلت االضطرابات
إلى أفغانستان وإيران وتركيا.
وقيام هذه الدول كان أحد نتائج صراع
القوى الكبرى ،فالعراق واألردن اختراعان
بريطانيان ،وأقيمت حدود السعودية
والكويت والعراق من قبل موظف مدني
عام  ،1922ورسمت فرنسا احلدود بني
سورية ولبنان.
ويخلص الكاتب من ذل��ك إل��ى أن
سيطرة الدول األوروبية أدت إلى تدمير
البنى األساسية التي كان يعيش في
ظلها األهالي ،وإقامة بنى أوروبية جديدة،
ولكن السؤال امللح هو :هل يحدث في
الشرق ما حدث في أنحاء العالم األخرى
من األخذ بهذه النظم وما حتدثه من أثر

املديـــر املســــؤول املشرف على التحرير :صــفوان قدســـي
أمني التحرير :مــاجـدة جبــور | اإلخراج الفني :الرا تـومـا

اإلدارة والتحــريــــر  :دمشــــق  -حـي الــروضــة  -هاتف | 3315403 :فاكس3315402 :

االشـتراك السـنوي :لألفراد  1000ل.س | للمؤسسات  3000ل.س | تصدر مرة كل أسبوعني مؤقتاً

فيسبوك :حزب االحتاد االشتراكي العربي | املوقع االلكتروني | www.asuparty.org :اإلمييلinfo@asuparty.org :
فيسبوك :اجلبهة الوطنية التقدمية | املوقع االلكترونيwww.Pnf.org.sy :

2

السنة السادسة عشرة  -العدد  2 - 414نيسان Issue No. 414 2019 -

تعنى بقضايا الفكر والثقافة والسياسة

عميق ودائم؟ .وأهمية هذا السؤال ليس
فقط ألن الشرق منطقة حضارات قدمية
عريقة يفخر بها أصحابها وله معتقدات
عميقة اجلذور ،بل ألن التغييرات اجلذرية
التي اقتحمت حياة الشرق حتتاج إلى
أجيال متعاقبة قبل أن تضرب بجذورها
في األرض.
فقد صاغ السياسيون الغربيون النظام
اجلديد ،ونشروا اجلنود والطائرات في
مساحة متتد من مصر إلى العراق ،وسقط
احلكم التركي للشرق ولم تتوقف املعارضة
احمللية وال الرفض العميق لهذه النظم.
ويعاني التقسيم اجلديد منذ اللحظات
األولى لقيامه من التناقض واالضطراب،
فمثال لم تكن احلكومة البريطانية
راضية عن اختيار كيتشنر بني عامي
 1914و ،1916رعايته الهاشميني كزعماء
للشرق العربي ،ومع حلول عام ،1918
أخذ البريطانيون يعتبرون الشريف
حسني عبئا عليهم ،فهو يدفعهم إلى
صراع خاسر مع ابن سعود ،ومع حلول
عام  ،1919أخذوا ينظرون إلى فيصل ابن
احلسني حاكم العراق باعتباره غادرا
وإلى عبداهلل حاكم األردن باعتباره غير
فعال .وما أن انتهت احلرب العاملية األولى
حتى اضطر مجلس الوزراء البريطاني
لالعتراف بأن سياسته اختلفت في
شبه اجلزيرة العربية ،نتيجة اخلصومة
بني حليفي بريطانيا احلسني ملك احلجاز
وابن سعود سيد جند ،واشتكى احلسني من
أنه مضطر إلنفاق  12ألف جنيه شهريا
من املساعدة البريطانية التي يتلقاها
في سبيل الدفاع عن نفسه من هجمات
يشنها عليه ابن سعود الذي يتلقى بدوره
مساعدة تبلغ خمسة آالف جنيه شهريا.
وتتغير السياسات وتتبدل املواقف
ويستخلص الكاتب( :تطرح األوض��اع
في الشرق األوسط حق الوجود لبلدان
قامت كالعراق وإسرائيل واألردن ولبنان،
لذلك ال يزال الشرق األوسط حتى اليوم،
املنطقة التي تشهد حروبا من أجل
البقاء .وتستمر املقاومة للسياسات
الغربية وتشكل خاصية متيز هذه
املنطقة ،نتيجة غياب اإلحساس
بالشرعية من جانب ،وغياب قواعد
اللعبة السياسية املتفق عليها من
جانب آخر .فالشرق األوسط منطقة
لبلدان لم تصبح أمما بعد ،ورمبا أصبح
الشرق األوسط شبيها بوضع أوروبا في
القرن اخلامس امليالدي ،عندما انهارت
سلطة اإلمبراطورية الرومانية ،ودخلت
اإلمبراطورية في خضم صراع حضاري
طويل ،حتى انبثق من هذا الصراع نظام
سياسي جديد).
وهذه الفقرات التي نقلتها عن الكاتب
بنصها تعبر عن الرسالة التي يحملها
كتابه ،وهي هشاشة النظام العربي
وقابليته للتغيير ،وهي أخطر ما يتضمنه
كتابه ،مما يفرض على العقل العربي

األوس��ط مكانا للقتال واحل��رب في
املستقبل( .)..وكانت الشعوب والبلدان
موضع مقايضة تنتقل من سيادة دولة
إلى أخرى وكأنها سلع أو بيارق ،ولم
يتحقق شيء ملصلحة األهالي ،إمنا من
أجل تهيئة األجواء للتوفيق بني مطالب
دول متنافسة)!.

استخالص عبر املاضي ودروسه ،ومعاجلة
طبيعة العقبات التي تواجه هذا النظام من
موقع وطني يحرص على مستقبل أهله.

القومية والدين

وإذا كان الشرق األوسط يواجه احتماالت
التغيير التي يتوقعها الكاتب ،فما أجدرنا
بقراءته ،لكي نتأمل كيف فعلها الغرب،
وأعاد رسم خريطة املنطقة.
يقف إلى جانب فكرة الكاتب احملورية،
تفاصيل كثيرة يجدر تأملها ،ولعل أهمها
تراوح السياسة البريطانية بني تأييد
فكرة انتقال اخلالفة العثمانية إلى العرب
أو إقامة الدول اجلديدة في املنطقة على
أساس الفكرة العربية.
وهنا يالحظ عدم اهتمام بريطانيا
مبضمون األف��ك��ار املطروحة ،وتركز
اهتمامها على مصاحلها ،وتصبح األفكار
لديها أداة فعالة لالنقسام والتناحر،
وهذه املرحلة التاريخية تزخر باملراوغة
واخلداع والوعود الكاذبة ،والعرب سكان
املنطقة ليسوا بشرا كغيرهم بل أشباحا
بال مالمح أو مطامح أو أهداف.
بل ولم تكن السياسة البريطانية
قائمة على خطة استراتيجية ،إمنا على
سياسات تتغير بتغير األحوال ،ولم تكن
القضية العربية أكثر من واجهة تأمل
بريطانيا أن حتكم من خلفها.
ترتبط اخلريطة اجل��دي��دة للشرق
األوس��ط باللورد كيتشنر ،الذي رسم
اخلطة الرئيسية لالستيالء على دول
الشرق األوس��ط ،وأمسك بكل خيوط
املسألة ،فهو صاحب احلرب املنتصرة
ضد الثورة املهدية في السودان ،وهو
الذي حكم مصر (البلد الذي كان جزءا
من اإلمبراطورية العثمانية من وجهة
النظر الرسمية ،ولكنه واقعيا كان
بلدا مستقال حتى احتلته بريطانيا
مدعية أن هدفها هو إع��ادة النظام
ثم ترحل ،ولكنها بقيت ولم ترحل).
واستمر حلمه -حتى وهو وزير للدفاع
خالل احلرب -أن يعود إلى مصر من جديد،
فكرته األساسية التي سعى لتنفيذها أن
لبريطانيا مصلحة حيوية في االستيالء
على جانب كبير من اإلمبراطورية
العثمانية الناطقة بالعربية ،حتى ال
تستخدم الدولة العثمانية (اخلالفة) في
تقويض مركز بريطانيا في الهند ومصر
والسودان ،خاصة وبريطانيا حتكم أكثر من
نصف مسلمي العالم ،وحتى متنع الدولة
العثمانية من إعالن اجلهاد ضد بريطانيا،
وكان يهدف إلى استيالء بريطانيا على
طريق بري إلى الهند ،يبدأ من جزيرة قبرص
ثم اإلسكندرون وميتد إلى بالد الرافدين،
وكان يخشى أن تسبقه روسيا وتستولي
على هذه املناطق.
وشجع كيتشنر الشرف حسني على
املطالبة باخلالفة ،ولكن سرعان ما تضاربت

سقوط األوهام!.

السياسات وظهر الصراع بني السلطات
البريطانية في الهند ومصر ،حتى لقد
عاد الضابط السياسي ستورز -كما برهن
الكاتب -وحذف من مذكراته ما جاء عن
اخلالفة في برقية كيتشنر إلى احلسني عام
 ،1914وادعى لورانس أن املكتب العربي
آمن بالقومية العربية منذ البداية.

العباءة الخضراء

وال يفوت الكاتب في دراسته األعمال
األدبية التي تعبر عن صورة العرب في
اخمليلة الغربية ،وأبرز هذه األعمال رواية
(العباءة اخلضراء) التي صدرت عام 1916
ملؤلفها البريطاني جون بوتشان .وقد
عبرت هذه الرواية عن اخملاوف من اشتعال
حرب دينية ،ويتخيل استخدام أملانيا (نبي
جديد مزيف) في خطة تدمير اإلمبراطورية
البريطانية ،وينتقل هذا النبي إلى تركيا.
(ثمة ري��ح جافة تهب عبر الشرق،
والهشيم في انتظار شرارة ،وهذه الريح
تهب في اجتاه احلدود الهندية) .وتقول
الرواية في الفصل الثاني( :إننا اجلنس
الوحيد ال��ذي يستطيع تدريب رجال
قادرين على النفاذإلى ما وراء جلود
شعوب نائية ،ورمبا يكون االسكتلنديون
أفضل من اإلنكليز ،ولكننا جميعا
أفضل ألف مرة من أي جنس آخر).
والسمة العامة ألدبيات هذه املرحلة
التاريخية ،سوء الفهم واملراوغة واخلداع.
يكتب الصحفي البريطاني ج��ورج
ستيفنز عن العربي قائال( :ابن األكاذيب
ال��غ��ام��ض) ،ويقول مبعوث الرئيس
األمريكي عن اخملططات البريطانية( :هذه
خطة كلها س��وء ،جتعل من الشرق

ون��ت��وق��ف قليال ع��ن��د ع���دد من
الشخصيات التي يزيح عنها الكاتب
الستار ،والتي لعبت أدوارا هامة في والدة
الشرق األوسط ،وأول هذه الشخصيات
هو لورانس العرب ،الشخصية ذات
األفق الكاذب ،الذي لم يكن الصدق من
فضائله ،ويكشف الكاتب األمريكي سر
األسطورة الكاذب ،والذي لم يكن أكثر من
شخصية مصرية صنعها كاتب موهوب
وطموح ،فبفضل جهود أمريكي اسمه
لويل توماس ،وهو مقدم عروض ناشئ
في اخلامسة والعشرين ،طموح يبحث عن
الشهرة والثروة خالل احلرب العاملية األولى،
فسافر إلى جبهة القتال باحثا عن قصة
تصلح لعمل مسرحي ،فالتقى بلورانس
وهو يرتدي اللباس العربي ،فقرر أن يجعل
منه بطله املنشود لقصة مثيرة تكون
األساس لعرض مسرحي ميكن تسويقه
وذيوعه ،وقدم في العمل كل عناصر
األسطورة ،لورانس قائد وملهم ثورة
عربية تدمر اإلمبراطورية العثمانية.
وكتب لهذا العرض النجاح واالنتشار،
وعرض في نيويورك على مسرح سنشرى،
ونقل إلى حديقة ميدان ماديسون ،وحقق
جناحا كبيرا انتقل بعده إلى لندن ،واستمر
يعرض بها ملدة ستة أشهر ،وشاهده ما
يزيد على مليون مشاهد ،ثم طاف بالعرض
حول العالم ،وخلقت األسطورة ،وصدقها
حتى صاحبها!.
ماذا بعد أن استعرضنا الكتاب الذي
يروي قصة ثماني سنوات شكلت دول
الشرق األوسط بحدودها احلديثة؟ .أال
يحق لنا أن نتساءل :هل ميكن أن تفرض
خريطة جديدة على املنطقة من دون
العودة إلى دولها وأهلها؟.
وأال يفرض ذلك على الفكر العربي
ومؤسساته امل��ب��ادرة ،بوضع معالم
املستقبل ،ومواجهة العالم بفكر
موحد ،وحتى يصبح العرب طرفا فاعال
في صنع احلاضر واملستقبل؟.
فلم يعد مقبوال أن يكتفي (الفكر
العربي) بنقد الغير عاجزا عن املبادرة
وسد الفجوة بني األفكار اجملردة والوقائع
القائمة ،حائرا بني موازين القوى السائدة
والشعارات واألهداف املطروحة كما كان
عليه احلال في عشرينات القرن العشرين.
ويثير الدهشة جتاهل اجلامعات ومراكز
البحث هذه القضية ،وكأنه كتب علينا
أن يصنع مستقبلنا غيرنا.

ه�شا�شة النظام العربي وقابليته للتغيري� ،أخطر ما يت�ضمنه كتابه ،مما
يفر�ض على العقل العربي ا�ستخال�ص عرب املا�ضي ودرو�سه.
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تعنى بقضايا الفكر والثقافة والسياسة

ماركيوز ...وال�صراع العربي الإ�سرائيلي
د .فؤاد زكريا
لو كانت هناك مشكلة يصعب االنتهاء
فيها إلى رأي قاطع في صدد فكر هربرت
ماركيوز السياسي واإليديولوجي ،لكانت
تلك مشكلة حتديد انتمائه .فهو قد بذل كل
ما في وسعه من جهد لكي يقنع العالم-
الذي أصغى إليه بانتباه شديد في السنوات
األخيرة -بأنه خارج عن جميع التيارات التي
تتصارع في عاملنا املعاصر .وعلى الرغم من
أن السلب ،أو الرفض ،كان هو القوة الدافعة
له في حتديه لألنظمة القائمة ،فإن خروجه عن
هذه األنظمة لم يكن (سلبيا) على اإلطالق.
أعني أنه لم يكن من تلك الفئة من املفكرين
الذين يرفضون كل ما هو موجود بدافع اليأس
أو التشاؤم أو السأم أو عدم االكتراث ،ويتخذون
من صراعات العالم موقف املتفرج الساخر
أو احلكيم املتعالي .فالسلب عنده لم يكن
تباعدا أو رفضا لتحمل املسؤولية ،ولم يكن
انعزاال أو عزوفا ،وإمنا كان في صميمه روحا
نقدية .والفرق واضح بني السلب املتعالي أو
غير املكترث ،وبني السلب النقدي .إذ أن األخير
يفترض اندماجا كامال فيما ينقده ،ومعايشة
تامة له ،مع رفض لألسس التي يرتكز عليها.
أما األول فقد يتم من دون معاناة حقيقية،
ألنه لم يعايش ولم يندمج.
وهكذا رف��ض ماركيوز طريقة احلياة
الرأسمالية والتطبيقات االشتراكية في
بالد الكتلة الشرقية .وجمع بني االثنني معا
حتت فئة واحدة ،أطلق عليها اسم (اجملتمع
الصناعي املتقدم) .وكان جهده األكبر منصبا
على كشف نواحي التقارب بني النظامني
فيما يشبه (في رأيه) أن يكون مؤامرة منهما
معا على حرية اإلنسان احلديث .على أن هذا
الهجوم املزدوج ميكن أن يكون في الوقت ذاته
دفاعا مزدوجا ،فالنقد املوجه إلى النظم
االشتراكية يرضي الواليات املتحدة ،ويسدي
إليها خدمة جليلة ،والنقد املوجه إلى البالد
الرأسمالية يتالقى مع وجهات نظر املعسكر
املعادي لها .ومن هنا كان أقصى ما ميكن أن
يوصف به موقف الطرفني من ماركيوز هو
أنه موقف عدم االرتياح ،ولكنه ليس موقف
التحرمي أو اخلصومة الشديدة ،فهو ينقد
كل طرف ويخدمه في آن واحد ،ولذلك كانت
كلماته مسموعة ،ومقبولة ،هنا وهناك.
ورمبا كان هذا ،من الوجهة العملية ،موقفا
شديد الذكاء ،ألنه يضفي على صاحبه صفة
العاملية وصفة املوضوعية ،ويضمن له في
الوقت ذاته شهرة في جميع أرجاء العالم ،ما
دام كل نظام يجد لديه ما يرضيه ،ويستخدمه
في الهجوم على خصمه ،وميكنه -من ناحية
أخرى -أن يتجاهل العناصر املضادة له في
كتاباته .ولكن هذا الذكاء العملي يشكل
صعوبة شديدة بالنسبة إلى شارحي فكر
ماركيوز ،ذلك ألنه يجعل مسألة انتمائه
الفكري غير قابلة للحل .وعدم االنتماء هذا
قد يكون ناجما عن اجتاهه إلى تكوين رأي في
احلضارة اإلنسانية ال يجد صدى له في كل
اإليديولوجيات املوجودة .ولكن األرجح في
نظري أنه يرجع إلى رغبته في أن يظل غامضا،
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ماركيوز
محيرا ،يغضب اجلميع ويرضي اجلميع،
فيكتسب بذلك نوعا من األصالة فريدا غير
مألوف ،ويقبل عليه الكل ألنهم ال ميكنهم أن
يجزموا إن كان معهم أم عليهم ،وينحاز إليه
الشباب بوجه خاص ،ألن الشباب -في عالم
متزقه احلروب والصراعات اإليديولوجية -ينحاز
بطبيعته إلى كل من يتجسد فيه نزوعه
اخلاص إلى عدم االنتماء.
ه��ذا الغموض املتعمد ،في املواقف
السياسية واإليديولوجية ،هو بعينه
األسلوب الذي يتبعه ماركيوز في حتديد موقفه
من املشكلة اليهودية بوجه عام ،ومن النزاع
العربي اإلسرائيلي بوجه خاص .فهو في هذه
احلالة بدورها يتخذ لنفسه مظهر املوضوعية
التي تكشف عن عيوب الطرفني معا ،ويبدو
في الظاهر كما لو كان يستهدف غايات تعلو
على املصالح الضيقة لهذا اجلانب أو ذاك،
بحيث يصعب على القارئ العادي أن يحدد
بوضوح الظرف الذي ينتمي إليه .ولكن قليال
من التروي كفيل بأن يكشف عن موقفه
احلقيقي ،الذي أستطيع أن أقول باطمئنان
إنه كان منحازا لشعبه على حساب العرب،
وعلى حساب احلقيقة.
لقد كان ماركيوز في اجتاهه العام يهوديا
غير متعصب .ولكنه في الوقت ذاته لم يكن
يهوديا متمردا ،على غرار اسبينوزا أو ماركس.
وكان قبوله أن يشتغل سنوات طويلة في
جامعة برانديس  Brandeisاألمريكية أمرا ذا
داللة ،إذ أن هذه اجلامعة يهودية صريحة ،في
تكوينها وفي اجتاهها الثقافي وفي أساتذتها
وطالبها .وليس في هذا ما يعيب أستاذا يهوديا
هاربا من احلكم النازي .ولكن اليهودي املتمرد
ال يقبل أن يقوم مبهمة كهذه ،فهو إذن كان
متحررا لم يصل إلى درجة التمرد.
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النظام ال�سائد
ا�ستوعب هذه الطبقة
يف داخله وربط
م�صاحلها مب�صاحله،
بحيث حتول بها من
طبقة ثورية بالقوة
�إىل طبقة حمافظة �أو
م�سايرة بالفعل.
ولكن هذا التحرر كانت له حدود ال يتعداها،
وكان من الطبيعي أن يضيق نطاقه في أحيان
معينة ،هي تلك التي يشعر فيها بأن هناك
فرصة لتمجيد الشعب الذي ينتمي إليه ،أو
للدفاع عنه ضد خطر يهدده .على أنه في أغلب
احلاالت التي كان يتعاطف فيها مع شعبه كان
يعبر عن رأيه تعبيرا غير مباشر ،ينم عن متجيد
ال شعوري على األقل لهذا الشعب.
فمن املعروف أن ماركيوز ال يؤمن بثورية
الطبقة العاملة في البالد الصناعية املتقدمة،
ألن النظام السائد قد استوعب هذه
الطبقة في داخله وربط مصاحلها مبصاحله،
بحيث حتول بها من طبقة ثورية بالقوة إلى
طبقة محافظة أو مسايرة بالفعل .ولقد
كان البديل الذي يكمن فيه أمل البشرية
في التمرد على األوضاع اجلائرة السائدة ،هو
تلك الفئات الهامشية ،املضطهدة ،ذات
اجلنس اآلخر واللون اآلخر .تلك الفئات التي ال
تندمج في اجملتمع ،ألنها مرفوضة أو منبوذة
منه ،هي في نظر ماركيوز صانعة التاريخ
في مستقبل البشرية .وليس من الصعب
أن يدرك القارئ تشابها واضحا بني أوصاف
هذه الفئات الهامشية ،وأوصاف األقليات
اليهودية في اجملتمعات التي تعيش فيها.
فهي بدورها (حسب الصورة املألوفة) خارجة
عن اجملتمع ،تنتمي إلى (جنس آخ��ر) ،وهي
مضطهدة ،تعيش على الهامش .واألهم من
ذلك أنها (غير مندمجة) بطبيعتها ،بل إنها
ال تسعى أصال إلى االندماج في مجتمعاتها.
فهي في انغالقها على نفسها ،وفي انعزالها
عن مجتمعها ،حتقق الشرط األساسي الذي
يراه ماركيوز ضروريا لكل فئة قدر لها أن تصنع
التاريخ ،وحتقق املعجزة ،وتخلص البشرية من
اغترابها في العصر احلاضر.
لذلك أعتقد أن تأكيد ماركيوز للدور

الذي تقوم به األقليات املضطهدة في حترير
البشرية ،ونظرته إليها بوصفها وريثة الروح
الثورية ،وأمل اإلنسانية الوحيد ضد قوى
الظلم والقمع ،كان فيه تأثر ضمني مبوقفه
من حيث هو مفكر ينتمي إلى شعب يعد
نفسه أقلية مضطهدة حيثما كان .والدليل
على صحة هذا التفسير أن ماركيوز قد
استخدم لفظ (الغيتو  )ghettoللداللة على
هذه الفئات التي يرى أنها صانعة التاريخ،
وهو لفظ معروف مشتق من التراث اليهودي
بالذات .وإذا كان من الشائع لدى بعض الكتاب
استخدام هذا اللفظ للتعبير عن األقليات
املضغوطة بوجه عام ،فإن استخدام ماركيوز
له يزيد من قوة االرتباط بني الفئة التي ال تقبل
العيش في ظل استبداد اجملتمع الصناعي
املتقدم ،وبني الطوائف اليهودية بالذات.
ومن املؤكد أن صورة اليهودي هي أول صورة
تقفز إلى ذهن القارئ ،وتبعث فيه إحساسا ال
شعوريا بأن اليهود هم على األقل فئة رئيسية
من الفئات التي ستخلص البشرية من مظالم
النظم السائدة ،حني يقرأ السطور التي يصف
فيها ماركيوز ،قرب نهاية كتاب (اإلنسان ذو
البعد الواحد) ،تلك الفئات الهامشية التي
هي معقد األمل في الثورة على استبداد
اجملتمع الصناعي .فيقول( :إنها قوة بدائية
تخالف قواعد اللعبة ،وهي إذ تفعل ذلك إمنا
تكشف زيف هذه اللعبة .وعندما يتجمعون،
وعندما يسيرون في الطرقات بال سالح ،وبال
حماية ،مطالبني بأبسط احلقوق املدنية،
يعلمون أنهم يعرضون أنفسهم للكالب
وللحجارة ،وللقنابل ،وللسجن ،وملعسكرات
التعذيب ،بل وللموت).
إن صورة مخلصي البشرية ،عند ماركيوز،
حتمل إذن مالمح يهودية واضحة .وأغلب الظن
أن هذا التشابه كان ال شعوريا ،مستمدا من
تعاطفه مع الشعب الذي ينتمي إليه ،وعجزه
عن التحرر من تراثه الطائفي .ولكن آراء
ماركيوز في هذا املوضوع لم تكن كلها تتخذ
هذه الصبغة الضمنية غير املباشرة .ففي
نص واحد على األقل ،عبر ماركيوز عن آرائه في
قضية النزاع العربي اإلسرائيلي تعبيرا صريحا،
وكان ذلك في كتاب (نهاية اليوتوبيا La fin
( )de L,utopieالترجمة الفرنسية ص-128
 .)130في هذا النص .في هذا النص ،الذي
يسجل حوارا طويال دار بني ماركيوز وبني بعض
زعماء احلركة الطالبية في بالد متعددة ،حتدث
ماركيوز عن النزاع في الشرق األوسط ،وكان
ذلك في سياق حديث أعم عن الرأسمالية
املتقدمة والعالم احلديث .وكان زمن احلديث
هو عام .1968
وقد بدأ ماركيوز بالقول إن هذا النزاع قد
أحدث انقساما بني قوى اليسار ،ذلك ألن
اليسار ظل ينحاز إلى صف إسرائيل (وهو أمر
مفهوم متاما) ،ولكن هذا اليسار -والسيما
املاركسي منه -ال يستطيع من ناحية أخرى
أن يتجاهل أن العالم العربي ،في جزء منه،
مندمج بالعالم املعادي لإلمبريالية .وهكذا
يحدث الفصام موضوعي لدى اليسار بني
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التضامن الذهني أو الفكري (مع العرب،
بسبب عدائهم لإلمبريالية) والتضامن
العاطفي (مع إسرائيل).
ويقدم ماركيوز بعد ذلك رأيه في هذا
املوضوع بوصفه رأيا شخصيا ،وليس حتليال
موضوعيا للموقف .ومن املؤكد أن تأكيد وجود
تعارض بني رأيه الشخصي وبني التحليل
املوضوعي هو في ذاته أمر ذو داللة واضحة.
ولكنه على أية حال يقدم في هذا الصدد عرضا
مسهبا لوجهة نظره في هذا املوضوع .وملا كان
هذا العرض هو املوضع الوحيد الذي اهتدينا
فيه إلى رأي صريح ومفصل ملاركيوز في هذا
املوضوع احليوي ،فقد آثرت أن أقدمه إلى القارئ
العربي كامال ،لكي يتبني له كيف كان هذا
املفكر املشهور ينظر إلى قضية نزاعنا مع
إسرائيل في أعقاب حرب عام .1967
(إنكم ستفهمون أنني أشعر بنفسي
متضامنا مع إسرائيل ألسباب شخصية
جدا ،وهي في الوقت ذاته ليست شخصية
فقط .فليس في استطاعتي ،أن��ا الذي
أعلنت مرارا أن العواطف واألفكار األخالقية
واملشاعر تنتمي إلى السياسة ،بل إلى العلم
ذاته .ليس في استطاعتي إال أن أرى في هذا
التضامن أكثر من مجرد حتيز شخصي ،فأنا
ال أستطيع أن أنسى أن اليهود قد اضطهدوا
وظلموا قرونا طويلة ،وأن ستة ماليني منهم
قد أبيدوا منذ عهد ليس بالبعيد .تلك
حقيقة واقعة ،فإذا ما اهتدى هؤالء الناس
آخر األمر إلى مكان ال يخشون فيه اضطهادا
وال ظلما ،فلست أملك إال أن أتضامن مع
هدف كهذا .وإني لسعيد بأن أكون في هذه
النقطة متفقا مع سارتر ،الذي قال :إن كان
ثمة شيء ينبغي أن مننع حدوثه بأي ثمن،
فذلك هو حرب إبادة جديدة ضد إسرائيل.
تلك هي املقدمة التي ينبغي البدء بها
من أدل اإلجابة عن السؤال الذي تطرحه
إسرائيل ،وهي مقدمة ال تلزمنا باملوافقة
على كل أفعالها ،كما أنها ال تلزمنا بتقدمي
تأييدنا إلى الظرف املضاد.
وألشرح ما أعنيه ،فأقول إن من املمكن
النظر إلى إقامة دولة إسرائيل على أنه عمل
ظالم ،من حيث أن هذه الدولة أقيمت على
أرض غريبة ،وبفضل اتفاق دولي ،من دون عمل
حساب باملعنى الصحيح للسكان األصليني
وملستقبلهم .ولكن هذا الظلم ال ميكن
إصالحه بظلم آخر أفدح .فالدولة موجودة،
وال بد أن تتفاهم مع جيرانها املعادين لها:
هذا هو احلل الوحيد.
وإني ألعترف بأن إسرائيل قد أضافت ظلما
آخر إلى هذا الظلم األول .فهي قد عاملت
السكان العرب بطريقة أقل ما توصف به
هو أن من املمكن االعتراض عليها -وهو أخف
األوصاف -فسياستها تكشف عن سمات
عنصرية وقومية كان ينبغي ،وما زال ينبغي،
أن نرفضها بوصفنا يهودا .فال يصح أن
يوافق املرء على أن يعامل العرب في إسرائيل
بوصفهم مواطنني من الدرجة الثانية أو
الثالثة ،حتى لو كانت املساواة القانونية
ممنوحة لهم.
وهناك ظلم ثالث (ولعلكم ترون أنني

اسبينوزا
أجعل مهمتي أكثر مشقة) هو أن سياسة
إسرائيل اخلارجية ،منذ إنشاء دولتها ،كانت
تساير السياسة اخلارجية األمريكية مسايرة
تامة أكثر مما ينبغي .ففي األمم املتحدة لم
يحدث مرة واحدة أن اتخذ مندوب إسرائيل
موقفا يؤيد معركة التحرر التي يخوضها
العالم الثالث ضد اإلمبريالية .وهذا ما أتاح
التوحيد بني إسرائيل واإلمبريالية ،وبني
العرب والعداء لإلمبريالية.
وفي هذه الناحية بدورها ،ال ينبغي أن
ييسر املرء مهمته أكثر مما يجب .فالعالم
العربي ليس وحدة .وإنكم لتعلمون ،مثلي،
أنه يتألف من دول ومجتمعات تقدمية
ورجعية .ف��إذا ما حت��دث امل��رء عن الدعم
املقدم إلى اإلمبريالية ،كان في استطاعته
أن يتساءل أيهما أنفع لإلمبريالية :أصوات
إسرائيل في األمم املتحدة أم كميات البترول
التي تقدمها هذه الدولة العربية أو تلك بال
انقطاع .وقد استؤنف تقدمي هذه الكميات
مرة أخرى .وثانيا ينبغي أن نتذكر أن إسرائيل
قد اقترحت التفاوض مرات عديدة ،ولكن
ممثلي البالد العربية رفضوا ذلك االقتراح.
وثالثا فهناك حقيقة واقعة هي أن ممثلني
للعرب ،ليسوا بأقلهم أهمية ،قد أعلنوا
صراحة أنه ينبغي أن تشن ضد إسرائيل
حرب إبادة .هذه حقيقة واقعة (ومن املؤسف
أن في اإلمكان التيقن منها) .في هذه
الظروف ،يستطيع املرء أن يفهم ويبرر حربا
وقائية ،كتلك احلرب التي شنت ضد مصر
وسورية واألردن.
فما الذي ينبغي عمله من أجل وضع حد
لهذه البؤرة اخمليفة للنزاع؟ .من املؤسف أن
النزاع بني إسرائيل والدول العربية قد أصبح منذ
وقت طويل نزاعا بني الواليات املتحدة واالحتاد
السوفيتي ،وانتقل من املستوى احمللي إلى
مستوى الدبلوماسية -الدبلوماسية العلنية
واخلفية -وإلى التنافس على تقدمي األسلحة إلى
الطرفني املتنازعني .واملشكلة الكبرى اآلن هي
إرجاع هذا النزاع إلى حدوده األصلية.
فمن واجبنا أن نفعل كل ما في وسعنا

لكي يتالقى ممثلون إلسرائيل وللعرب
ويحاولوا حل مشكالتهم بطريقة مشتركة-
واحلمدهلل أن هذه املشكالت ليست هي
مشكالت الدول الكبرى -واملثل األعلى هو
بالطبع أن تضع هذه املناقشات أسس تكوين
جبهة مشتركة من إسرائيل وخصومها
العرب ضد تدخل القوى اإلمبريالية .ولو
قامت هذه اجلبهة لكانت شيئا ظهر في
أوان��ه ،ذلك ألن البالد العربية بدورها في
حاجة إلى ثورة اجتماعية :وهو أمر ينبغي
أال ننساه .بل إن هذه الثورة قد تكون أشد
إحلاحا من تدمير إسرائيل).
هذا النص الهام يثير أسئلة كثيرة حول
مدى تقدمية تفكير هربرت ماركيوز .فهو
كعادته في جميع مواقفه ينقد الطرفني
معا ،ويدافع في الوقت ذاته عن جوانب معينة
من سياستهما ،ويتخذ بذلك أمام مستمعيه
مظهر املفكر احمل��اي��د .ولكن ليس من
الصعب أن يدرك القارئ من وراء هذا احلياد
الظاهري اجتاها قويا إلى تأييد وجهة النظر
اإلسرائيلية .ولنذكر دائما أن الداعية الذكي
ليس هو الذي ينحاز على طول اخلط ،بل هو
ينقد أوال -ليكسب الثقة -ثم ينحاز في إطار
من هذا النقد.
ومن الواضح أن ماركيوز لم يحاول أن
يخفي انحيازه إلسرائيل بناء على أسباب
وصفها بأنها (شخصية جدا ،وهي في الوقت
ذاته ليست شخصية فقط) .أما األسباب
الشخصية فهي عقيدته وثقافته اليهودية
(وهي عوامل لم متنع مفكرين آخرين مثل
رودانسون أو ليلنثال من مهاجمة هذه الدولة،
بل ورفض فكرة إقامتها من حيث املبدأ) .وأما
األسباب التي (ليست شخصية فقط) فهي
أسباب عاطفية وأخالقية ،يردد فيها ماركيوز
القصة القدمية ،قصة املاليني الستة من اليهود
الذين قضت عليهم النازية ،وقصة الشعب
املضطهد الذي (اهتدى) أخيرا إلى مكان آمن،
ومن ثم فال بد من التضامن معه.
ولسنا نود أن نضيف ردا جديدا على هذه
احلجج البالية التي يستطيع أن يكشف

خداعها كل من لديه أبسط إملام بحقائق
املشكلة .ولكن ما يهمنا في األمر هو مستوى
هذه احلجج ذاتها ،واملبادئ التي ترتكز عليها.
فمن األمور التي تثير الدهشة حقا أن يلجأ
مفكر (نقدي) ،لم تخدعه املظاهر السائدة في
أشد اجملتمعات الصناعية تقدما ،ونفذ بفكره
إلى (اجلوهر) فاهتدى فيه إلى احلقيقة من وراء
القناع املزيف ،إلى حجج سطحية واهية
كهذه ،لكي يتخذ منها نقطة البدء ،والركيزة
األساسية في مناقشة قضية النزاع العربي
اإلسرائيلي .وليس لهذه الظاهرة من تعليل
سوى أن التعاطف املفرط (الذي ال يفصله عن
التعصب سوى فارق كمي) قد أسكت صوت
العقل فيه لكي يعلي صوت العاطفة اجملردة.
وهذه بدورها حقيقة اعترف بها ماركيوز ،وحاول
أن يضعها في صيغة مبدأ عام ،هو أن العوامل
العاطفية واألخالقية ينبغي أن يكون لها
مكان في السياسة ،بل في العلم ذاته.
وعلى الرغم من أن ماركيوز يعلن ،في هذه
احلالة ،مبدأ ميكن أن توجه إليه اعتراضات ال حصر
لها ،فإنا نود فقط أن نشير إلى أن العواطف
التي يجب أن يسمح لها بالتأثير في السياسة
ال بد أن تكون مرتكزة أصال على أساس عقلي.
فالوضع السليم هو أن يقتنع العقل أوال ،ثم
تأتي العاطفة بعد ذلك لكي تضيف إلى حكم
العقل طاقة تدعمه وتزيد من حماسة اإلنسان
له .أما ذلك النوع من العاطفة ،الذي ال يكون
اإلنسان قد استمع فيه أوال إلى صوت العقل،
فقد عانت منه البشرية ويالت كثيرة ،يعرف
ماركيوز ذاته واحدة من أشدها قسوة ،وأعني
بها جتربة احلكم النازي .وإنه ملن سخرية األقدار
حقا أن يقف ماركيوز ،الذي طاملا ندد باحتقار
النازية للعقل ،وأكد أن هذا االحتقار ذاته هو
الذي يفسر نزوعها العدواني إلى هدم كل القيم
اإلنسانية ،لكي يدافع عن مبدأ العاطفة اجملردة
في السياسة ،ناسيا أن العواطف نسبية،
وأنها ميكن أن تبرر كل شيء ،وأن العطف على
اليهود املضطهدين حني يصل إلى حد تشريد
شعب بأكمله من أجلهم ال يشكل ظلما
إنسانيا صارخا فحسب ،بل يشكل أيضا
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عدوانا صارخا على العقل .وحني يداري ماركيوز
طابع املفارقة هذا بقوله( :إن الدولة موجودة،
وأن احلل الوحيد هو أن تتفاهم مع جيرانها
املعادين لها) ،فإنه يزيد موقفه سوءا ،إذ يتحدث
مبنطق األمر الواقع اخلاضع للقوة الغاشمة،
ويخلع عن نفسه -في هذه النقطة بالذات-
رداء الفيلسوف ،محب احلكمة والباحث عن
احلقيقة.
ومن وراء مظهر احلياد الزائف ،الذي يعدد
فيه خطأ لهذا الطرف وخطأ لذاك ،وميزة لهذا
الطرف وأخرى لذاك ،يحتشد تفكير ماركيوز
في املشكلة مبغالطات مضللة ،فيفترض
أن اخلدمة الوحيدة التي تؤديها إسرائيل
لإلمبريالية هو أنها متنحها صوتها في األمم
املتحدة ،وهو يعلم جيدا أن املسألة ليست
مسألة صوت زائد ينحاز إلى صف اإلمبريالية
في هيئة دولية ال متلك حتى اآلن قوة تنفيذية،
وإمنا هي تخدم اإلمبريالية عن طريق سياسة
كاملة متارسها في الشرق األوسط ،أصبحت
بفضلها وسيلة اإلمبريالية في إرهاب دول
املنطقة وتخريب اقتصادها .أما الوجه
املقابل ،وهو تقدمي دول الشرق األوسط لبترولها

إلى اإلمبريالية ،فإن ماركيوز يخدع نفسه إذا
ظن أن الدول العربية لها فيه خيار ،ويعلم
أن إسرائيل ذاتها من أهم األسلحة التي
تستخدم ،بصورة غير مباشرة ،لكي يصبح
وصول بترول الشرق األوسط إلى دول الغرب
أمرا مضمونا.
إن ماركيوز يخاطب ،في هذا احلديث،
جمهوره املفضل ،الذي جلب له الشهرة،
وأعني به ممثلي احلركات الطالبية اليسارية.
وهو يخاطب هذا اجلمهور بنفس منطقه ،إذ
يعلم مدى عداء الطالب اليساريني لإلمبريالية
العاملية ،ولذلك يدعو في نهاية حديثه إلى ما
يصفه بأنه احلل األمثل ،وهو تكوين جبهة
مشتركة من إسرائيل وخصومها العرب
تقف في وجه القوى اإلمبريالية .هذا احلل
يرضي مستمعيه إلى أبعد حد ،ألنه يتمشى
مع األهداف التي يكافحون من أجلها ،ولكن
ماركيوز أول من يعلم باستحالته العملية،
إذ أن عداء إسرائيل لإلمبريالية معناه تغيير
كيانها من ج��ذوره .إنه إذن يتملق مشاعر
مستمعيه ،ويوهمهم بأن إسرائيل سيكون
في استطاعتها يوما ما أن تشارك في حتقيق

األهداف التي يسعون إليها ،وبذلك يضفي
عليها صورة تقدمية هي أبعد ما تكون
عنها.
وأغرب ما في األمر أن ماركيوز يفترض ضمنا
في بداية حديثه ،أن انحياز اليسار إلسرائيل
أمر (مفهوم متاما) .إنه يأخذ التزييف الذي
وقعت فيه جبهات يسارية معينة على أنه
حقيقة مسلم بها ،وينظر إلى األمر الواقع
غير املنصف على أنه احلقيقة والواجب.
وهو في تسليمه هذا يزيد من تأكيد الفكرة
الباطلة التي تعد إسرائيل -وفقا لها -دولة
تقدمية حتمل مشعل احلضارة في املنطقة
التي تعيش فيها .وإنه ملن الغريب حقا أن
يتناسى ماركيوز األسس الدينية والعنصرية
التي قامت عليها دولة إسرائيل ،ويتجاهل
إص��رار اليهود على رفض الكفاح من أجل
االندماج السوي في اجملتمعات التي يعيشون
فيها ،لكي يؤكد أن عواطف اليسار تتجه
بطبيعتها نحو إسرائيل ،وأن عقله يتجه نحو
املعادين لإلمبريالية من العرب .وأحسب أن
اليسار الذي يعاني من انفصام كهذا بني
عقله وعواطفه ال يستحق أن يكون يسارا

بأي معنى من املعاني.
وعلى أية حال فقد اتبع ماركيوز في
تعليقه هذا على القضية العربية اإلسرائيلية
أسلوبه املفضل ،الذي يتملق فيه مشاعر
الشباب ،ويندمج اندماجا متاما مع طريقتهم
في النظر إلى األمور ،ولكنه يقدم في الوقت
ذاته إيحاءات ضمنية تكشف عن اجتاه مضاد
إلى حد بعيد للتقدمية احلقة التي يدافع
عنها هؤالء الشباب.
هذا املوقف ميثل منوذجا مصغرا لطريقة
ماركيوز العامة في التفكير .ولو اتسع املقام
لتضمن هذا املقال إثباتا مفصال لهذا احلكم.
وحسبي اآلن أن أق��ول إن تفكير ماركيوز
ليس -في رأيي -من ذلك النوع الذي سيكتب
له البقاء طويال ،وأن عبادة الشباب الثائر له،
التي أخذت بوادر تضاؤلها تظهر في اآلونة
األخيرة ،ستختفي في املستقبل ،وسيدرجه
التاريخ ضمن تلك الفئة التي تلمع سريعا
وتنطفئ سريعا ،ألن التألق الدائم وقف على
املفكر األصيل ،الثابت على املبدأ ،الذي يحدد
مجال انتمائه بوضوح ويظل ملتزما به حتى
النهاية.

جمال عبد النا�صر وق�ضية ال�صلح
د .عبد العظيم أنيس
عندما طلب مني رئيس التحرير أن
أكتب شيئا عن ثورة يوليو/متوز ،ترك لي أن
أختار الزاوية التي أتناول منها هذه الثورة.
وبعد تفكير ،استقر رأيي أن أتناول على
وجه التحديد مسألة اجلهود التي بذلت
من الغرب لدفع عبد الناصر إلى الصلح
مع إسرائيل خصوصا في السنوات األولى
للثورة ،وقد استمرت هذه اجلهود إلى وقت
زيارة وزير اخلزانة األمريكي -أندرسون -إلى
القاهرة في ديسمبر/كانون األول سنة
 ،1955الذي جاء يعرض على مصر مقايضة
السد العالي بالصلح مع إسرائيل.
وسبب اهتمامي بهذا اجلانب اليوم،
ينقسم إلى شقني :الشق األول هو أن هذه
القضية حية اليوم في ضوء املفاوضات
والعثرات بني العرب وإسرائيل في واشنطن،
ووصول جوالت املفاوضات في هذا املضمار
إلى عشر جوالت.
أما الشق الثاني ،فهو تاريخي في
حقيقة األمر ،فهذا اجلانب -ثورة يوليو/
متوز وقضية الصلح -ال يعرف عنه غالبية
الناس شيئا ،وقلما جتد بني املثقفني من
اهتم ببحث هذه القضية .وهناك عدد من
الكتب التي تناولت في السنوات األخيرة
هذه القضية وفي مقدمتها كتب األستاذ
محمد حسنني هيكل ،خصوصا كتاب
(ملفات السويس) ،باإلضافة إلى بعض
الكتب األمريكية ومنها الكتاب القدمي
(لعبة األمم) ملؤلفه ضابط اخملابرات السابق
مايلز كوبالن .إال أن مثل هذه الكتب والوثائق
املصاحبة لبعضها (كتب هيكل على وجه
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اخلصوص) غير متيسرة لغالبية الناس،
وقد يكون من املفيد التعرض للموضوع في
مقال واحد.
قبل وقوع ثورة يوليو/متوز -ووفقا لرواية
كوبالند -عاد كيرميت روزفلت (مسؤول
اخملابرات األمريكية في الشرق األوسط)
إلى واشنطن بعد زي��ارة للقاهرة ،وقدم
لوزير اخلارجية األمريكي تقريرا عن األوضاع
في مصر ،ملخصه ما يأتي :إن الثورة
الشعبية املتوقعة في دوائر اخلارجية والتي
يسعى إليها الشيوعيون واإلخوان ،ليست
مطروحة ،وأنه ال توجد طريقة إلبعاد اجليش
عن التحرك ،وأن الضباط الذين يرجح أنه
يقودوا االنقالب على نظام فاروق لهم دوافع
سياسية ،وأن على الواليات املتحدة أن تقبل
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إزاحة امللك فاروق ،ورمبا نهاية امللكية ،وأنه
إذا كان ال مفر من عدو ال يخاف من هذا
االنقالب ،فهي الطبقات العليا في مصر
واإلنكليز وليس إسرائيل.

ومساع للصلح مع إسرائيل
أمريكا
ٍ

وكان هذا التقرير هو أول إشارة في التقرير
األمريكي إلى أن الثورة قد ال تكون معادية
متاما إلسرائيل .وبعد الثورة وبالتحديد في
سبتمبر/أيلول سنة  ،1952أعدت -وفق رواية
هيكل في (ملفات السويس) -مذكرة (تقدير
موقف) في اخلارجية األمريكية تتضمن
تأكيد أهمية تأييد النظام ماديا ومعنويا
بهدف حتقيق أه��داف الغرب وخصوصا

الصلح مع إسرائيل ،وتشير املذكرة إلى
أهمية أن يصدر النظام تصريحا علنيا
في وقت ما يعلن فيه نواياه غير العدوانية
جتاه إسرائيل.
ولسنا نعلم شيئا عن األسس التي
جعلت رجال اخملابرات األمريكية يتوقعون أن
يكون موقف ثورة يوليو/متوز (مرنا) في قضية
الصلح .فرمبا يكون قد جرى نقاش بني هؤالء
وبني الضباط األحرار ،وخرجوا بهذا االنطباع
من النقاش .ومن املؤكد أن هذا املوقف كان
موجودا في أوساط عدد من الضباط األحرار،
فأنا مثال أتذكر خطابا غريبا لصالح سالم
في احمللة عام  ،1953حتدث فيه عن الصلح
مع إسرائيل بشكل صريح ،وكان محل
اندهاش العديد من املثقفني.
وفي أول زيارة لكيرميت روزفلت بعد
الثورة في أكتوبر/تشرين األول  ،1952وفي
حفل العشاء الذي أقيم في منزل الوزير
املفوض األمريكي ،وحضره عبد الناصر وعبد
احلكيم عامر وصالح سالم وعبد املنعم
أمني ،أثير موضوع الصلح مع إسرائيل من
جديد .ثم جاءت زيارة ريتشارد كروسمان
النائب العمالي والوزير البريطاني السابق،
في ديسمبر/كانون األول سنة  ،1952وكان
هدف الزيارة الصريح سؤال عبد الناصر:
(ماذا تنوي أن تفعل مع إسرائيل؟) .وهو
نفس السؤال الذي وجهه أينشتني لهيكل
عندما قابله في بريستون بعد ذلك
بسنوات.
ولم تكن زيارة كروسمان مجرد مبادرة
شخصية ,فالثابت أنه طار بعد مقابلة عبد

تعنى بقضايا الفكر والثقافة والسياسة

الناصر إلى (تل أبيب) وقابل بن غوريون ،ثم
عاد إلى القاهرة بعد أسبوع يطلب مقابلة
عبد الناصر مرة ثانية ،وعندما مت اللقاء
عرض عليه اقتراحا إسرائيليا باجتماع
مشترك لالثنني في أي مكان في العالم
سرا أو علنا.
وفي كل عمليات (جس النبض) هذه
للنظام اجلديد ،كان خط دفاع عبد الناصر هو
أن موضوع إسرائيل ال يقع في سلم أولوياته،
وأن هذه القضية على أي حال تخص الدول
العربية مجتمعة ال مصر وحدها ،وبالتالي ال
تستطيع مصر أن تبت فيها وحدها .أما سلم
أولويات الثورة فهو جالء اإلنكليز والتنمية.
وقد ظل هذا هو موقف عبد الناصر حتى
بدأت مرحلة املفاوضات مع بريطانيا للجالء
عبر قناة السويس .ويذكر هيكل في كتاب
(ملفات السويس) أنه عندما بدأت هذه
املفاوضات أرسل رئيس الوزراء اإلسرائيلي-
موسى شاريت -مبادرات مستقلة مع رسل
كثيرين باقتراح لقاء مفاوضات مباشرة.
وكان رد عبد الناصر على هؤالء الرسل هو
أن موضوع إسرائيل مؤجل بالنسبة له ،وأن
مشكلة فلسطني هي مشكلة جماعية
عربية.
ثم جاءت زيارة وزير اخلارجية األمريكي داالس
ملصر في مايو/أيار سنة  ،1953وكان داالس قد
قابل السفير اإلسرائيلي في واشنطن أبا
إيبان ،قبل سفره إلى القاهرة واعترف له في
هذا اللقاء أن خبراء اخلارجية نصحوه بعدم
فتح موضوع الصلح مع إسرائيل في زيارته
األولى ملصر ،فرد أبا إيبان قائال( :إنها نصيحة
تفوح منها رائحة البترول).
لكن داالس لم يأخذ بوجهة نظر خبرائه
وأثار موضوع الصلح على مائدة العشاء
في منزل السفير كافري -وكان عبد الناصر
وعامر من حضور هذا العشاء -بإحلاح ،وقال
إن السالم مع إسرائيل هو من طبيعة
األم��ور ،وأن اإلسرائيليني ساميون مثل
العرب وأوالد عمومتهم ،وأن اخلطر احلقيقي
هو الشيوعية وليس إسرائيل .ووفق رواية
هيكل ،اضطر عبد الناصر إلى الرد على
بعض هذه االدعاءات مفندا ،وعندما سأله
داالس( :هل يعني هذا الرد استحالة السالم
مع إسرائيل) ،جلأ عبد الناصر إل��ى رده
التقليدي وهو أن إسرائيل ليست شاغله
اليوم!.

إسرائيل ضد جالء بريطانيا

وعندما ب��دأت مفاوضات اجل�لاء مع
اإلنكليز ،كان عبد الناصر يدرك أن إسرائيل
ستكون في مقدمة املعارضني جلالء
القوات البريطانية عن القناة ،لذا حاول
عبد الناصر تطمني إسرائيل بأنه عند
جالء اإلنكليز ميكن حل مشكلة الصلح
بينها وبني العرب .ويحكي خالد محيي
الدين في كتاب (شهود ثورة يوليو) ،أنه
خالل إقامته في اخلارج بعد أزمة مارس/آذار
سنة  ،1954علم أن هناك اتصاالت سرية

مع إسرائيل يقوم بها عبد الرحمن صادق-
امللحق الصحفي بسفارتنا في باريس -بهذا
الهدف ،وحتى ال تتأخر مفاوضات اجلالء.
لكن إسرائيل كانت ال تريد تنفيذ
اتفاقية جالء بريطانيا عن مصر من دون
اتفاق صلح مع إسرائيل ،وعندما وقعت
اتفاقية اجلالء في  27يوليو/متوز سنة ،1954
كانت إسرائيل قد بدأت تفقد األمل في
أن ينحاز عبد الناصر إلى صف التفاهم
والصلح مع إسرائيل ،وثبت لها خطأ
تقديرات اخمل��اب��رات األمريكية في هذا
الصدد ،ومن هنا بدأت حترك عمالءها في
القاهرة واإلسكندرية في عمليات تخريب
واسعة النطاق بالقنابل بأمل إضعاف
مركز النظام في مصر وإثبات عجزه ،وهو
األمر الذي عرف بعد ذلك بـ(فضيحة الفون)
بعد أن قبضت السلطات املصرية على
الفاعلني وقدمتهم للمحاكمة .ولقد كان
الهدف األساسي من عمليات التخريب هذه
اإلساءة إلى اتفاقية اجلالء وإلى العالقات
املصرية األمريكية .وفي فبراير/شباط سنة
 ،1955بدأت عمليات االستفزاز ضد اجليش
املصري في قطاع غزة بالغارة اإلسرائيلية
األولى التي قتل فيها العشرات من اجلنود
والضباط املصريني ،وكان الهدف من هذه
العملية إثبات عجز النظام محليا وعربيا
خصوصا أن الغرب قد رفض أن يعطى عبد
الناصر السالح الذي كان قد طلبه لتسليح
اجليش.
ولقد كانت هذه األعمال االستفزازية
من جانب إسرائيل تعني أن إسرائيل بعد أن
فقدت األمل من التفاهم مع عبد الناصر،
قد قررت أن تلجأ إلى استفزازه .لكن لم
يكن هذا هو موقف اجلانب األمريكي بالدقة
حتى مع بداية طريق باندونغ ،فعندما كان
عبد الناصر على وشك اإلعالن عن صفقة
األسلحة التشيكية ،ح��اول كيرميت

روزفلت إقناع عبد الناصر أن يتضمن إعالنه
فقرة تستهدف تطمني إسرائيل على
أمنها.
ثم جاءت زيارة وزير اخلزانة األمريكي-
أندرسون -في ديسمبر/كانون األول سنة
 ،1955بعد صفقة األسلحة التشيكية،
وجرت آخر محاولة حملاصرة قيادة الثورة
في موضوع الصلح مع إسرائيل .فقد بدأ
أندرسون أول اجتماع له مع عبد الناصر
بسؤاله عن فرص السالم مع إسرائيل .وكان
عبد الناصر قد بدأ يتخلى عن خط دفاعه
القدمي في املسألة اإلسرائيلية عندما كان
يقول إنها ليست من أولى أولوياته وأنها
مشكلة عربية وليست مصرية .لقد تخلى
عبد الناصر عن هذا القول ألنه لم يعد
مقنعا ،فاستبدله بخط دفاع ثان مبناسبة
األزمة التي أثارها اقتراح اشتراك إسرائيل
في مؤمتر باندونغ ،باعتبارها دولة آسيوية.
لقد كان هذا هو رأي (أونو) رئيس بورما إحدى
الدول اخلمس التي وجهت الدعوة إلى املؤمتر.
وأرسل عبد الناصر رسالة إلى (أونو) يقول
فيها ألول مرة إن العرب على استعداد لقبول
مشروع األمم املتحدة لتقسيم فلسطني،
فإذا قبلته إسرائيل ،فإن الطريق يكون ممهدا
الشتراكنا في باندونغ .وبالطبع لم تقبل
إسرائيل املشروع ولم تشترك في باندونغ.

عبد الناصر ورفض المفاوضات

وأالن نعود إلى زيارة أندرسون وسؤاله لعبد
الناصر الذي أعاد موقفه الذي اتخذه في
باندونغ ،وهو قبول مشروع التقسيم .وطار
أندرسون إلى تل أبيب للتداول مع بن غوريون،
وعاد مرة أخرى بعد أسبوع يحمل اقتراح بن
غوريون مبفاوضات مباشرة في أي مكان علنا
أو سرا ،ورفض عبد الناصر.
ثم سافر أندرسون إلى واشنطن لقضاء
عطلة عيد امليالد مع أسرته وللتشاور مع

حكومته ،ثم عاد إلى القاهرة يحمل معه
اقتراحا أمريكيا مؤداه أن واشنطن مستعدة
أن تتقدم إلى الطرفني املصري واإلسرائيلي
مبشروعات حلول تفصيلية يوقعها الطرفان
من دون لقاء بينهما ،ثم تتاح فرصة اللقاء
بعد التوقيع .وحمل أندرسون معه إلى القاهرة
ملفا يحتوي على ثالثة مشروعات رسائل:
إحداها موجه من عبد الناصر إلى إيزنهاور،
واألخرى تتضمن مبادئ التسوية مع إسرائيل
كما تراها مصر ،والثالثة موجهة من عبد
الناصر إلى البنك الدولي يوافق فيها على
إشراف البنك على موارد مصر املالية وأوجه
صرفها خالل سنوات تنفيذ مشروع السد.
وبعد مداوالت متصلة ،انهارت املفاوضات
التي عرفت تاريخيا باسم (مقايضة السد
العالي بالصلح مع إسرائيل) ،ورفض عبد
الناصر الصفقة وشروطها ،وسافر أندرسون
غاضبا واستعد داالس إلعالن رفض أمريكا
متويل مشروع السد العالي على نحو ما هو
معروف.
يحكي هيكل ف��ي كتاب (ملفات
السويس) أنه قد عقد اجتماع في اخملابرات
األمريكية حضره جيمس إجنلتون وكيرميت
روزفلت وفرانسيس راسل ورميون هير في
أوائل  ،1956ملناقشة املوقف من عبد الناصر
بعد باندونغ وصفقة األسلحة التشيكية
ورفضه مقايضة السد العالي بالصلح مع
إسرائيل .وفي هذا االجتماع اقترح إجنلتون
إطالق إسرائيل ضد مصر .لكن روزفلت
قال في االجتماع( :إن أسلوب االنقالب
على عبد الناصر ال يصلح في مصر ،وأنه
ليست هناك وسيلة للخالص منه إال إذا
تقرر اغتياله).
ولقد حاولت اخملابرات البريطانية تدبير
هذا االغتيال بعد هذا االجتماع ،وعندما
فشل هذا التدبير بدأ االستعداد للعدوان
الثالثي .لكن تلك قصة أخرى.

ا�ستقر ر�أيي �أن �أتناول على وجه التحديد م�س�ألة اجلهود التي بذلت من الغرب لدفع عبد النا�صر �إىل ال�صلح مع �إ�سرائيل
خ�صو�صا يف ال�سنوات الأوىل للثورة ،وقد ا�ستمرت هذه اجلهود �إىل وقت زيارة وزير اخلزانة الأمريكي� -أندر�سون� -إىل
القاهرة يف دي�سمرب/كانون الأول �سنة  ،1955الذي جاء يعر�ض على م�صر مقاي�ضة ال�سد العايل بال�صلح مع �إ�سرائيل.
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راعي بقر �أمريكي قادم من (تك�سا�س)
صفوان قدسي

()1
كان (جون فوستر داالس) ،يحلم بعالم
تكون فيه للواليات املتحدة السيادة
املطلقة .وهو لهذا السبب ،كان يريد أن
يقف بالعالم أمام حافة الهاوية بحيث
مينع االحتاد السوفييتي من أن يلعب دورا
أكثر فاعلية في السياسة الدولية وفي
تقرير مصير العالم .وكان (داالس) الذي
ي ُ َع ُّد املهندس األول لسياسة حافة
الهاوية ،يطمح إلى أن تنفرد الواليات
املتحدة في رسم خريطة العالم .ولعل
كتابه الذائع الصيت (حرب أم سالم؟)
يفصح عن الكثير في هذا املضمار.
وكان (داالس) بهذه السياسة يلخص
مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية
حني كان العالم مير بطور بالغ اخلطورة،
وهو طور االنتقال من عصر األسلحة قد انتقل بالفعل من عصر إلى آخر ،إال
التقليدية ،إلى عصر األسلحة ذات بعد حرب السويس وما جنم عنها من
الدمار الشامل.
إنذار سوفيتي بأن الصواريخ التي حتمل
الرؤوس النووية ميكن ،خالل دقائق ،أن
()2
تصل إلى لندن وباريس.
في ذلك الوقت ،لم يكن ميزان الرعب
وكان معنى هذا االكتشاف هو أن
النووي قد بدأ في ممارسة تأثيره الهائل عصر السيادة املطلقة قد انتهى ،وأن
على عالقات القوى الكبرى في عاملنا العالم أصبح محكوما مبوازين بالغة
املعاصر .وكان احلديث عن إمكانية الدقة واحلساسية ،وأن احللم األمريكي
قيام حرب تقليدية ،أقرب ما يكون إلى القدمي بقيام عالم تكون فيه للواليات
احلديث عن مسألة قابلة للتحقيق .املتحدة السيادة املطلقة ،قد تالشى
ولم يكتشف (داالس) حقيقة أن العالم متاما.

()3
وبالفعل ،فإن الواليات املتحدة
استوعبت الدرس جيدا .وكان (جون
كينيدي) ميثل البدايات األولى ملرحلة
استيعاب الدرس بشكل جيد .وعلى
الرغم من أن (كينيدي) هو الذي أوصل
العالم مرة أخرى إلى حافة الهاوية
خالل أزمة كوبا الشهيرة عام ،1961
وعلى الرغم من أنه هو الذي حتمل
مسؤولية العملية العسكرية التي
عرفت فيما بعد باسم معركة خليج
اخلنازير ،نسبة إلى اخلليج الذي
نزلت فيه قوات الغزو بهدف إسقاط
(كاسترو) ،فإن ذلك كله كان يجري
وفق حسابات ميزان الرعب النووي
البالغة الدقة واحلساسية.
وحني سقط (جون كينيدي) برصاصة
مجهولة في أحد شوارع مدينة
(داالس) ،كانت السياسة األمريكية
قد استوعبت معنى استحالة احلرب
الشاملة في عصر التوازن النووي.
وعلى الرغم من أن (جونسون) كان
أشبه ما يكون براعي بقر أمريكي
قادم من (تكساس) يحمل مسدسني
جاهزين لالستعمال عند أية حلظة،
فإن (جونسون) نفسه كان أسيرا
للحقائق اجلديدة التي فرضت نفسها
على عاملنا.

