
ذاتي") في إطار إمبراطورية إسالمية.
خـالل تـراجع اإلمـبـراطـوريـة  ظـهـرت
حـركـة قـوميـة عـربيـة في بالد الـشام 
تــــســــعى إلى اســــتــــبــــدال اجملـــتــــمع
الـسـيـاسي الـعـثـمـاني اإلسالمـي. كان
مـؤسسو احلركـة القوميـة العربية من
ــســيــحـيــ والــلــبــنــانــيـ الــعــرب ا
والــســوريــ الـذين ســعــوا إلى بــنـاء
هـوية عربية عـلمانية يـستطيع العرب
ـسيحيون أن يعيشوا فيها ويعملوا ا
سـلمة. كـشركـاء متـساوين لألغـلبيـة ا
كــان الـشــاب إلـيــاس سـاســون  الـذي
كــان نـاشـطًـا في الـسـيــاسـة الـقـومـيـة
هو أحـد الـيـهود الـعـربـيـة في دمشـق 
ــثـقـفـ الـذين ســعـوا إليـجـاد مـكـان ا
لـلـجـالـيـة الـيـهـوديـة في إطـار الـهـوية

العربية العلمانية اجلديدة نفسها.
ســار سـاسـون عـلى هــذا الـنـحـو عـلى
خـــطى والـــده  ديـــفـــيـــد  الـــذي كــان
نـاشـطًـا في حـركـة الـنـهـضـة الـعـربـيـة
ية األولى. في عام عـشية احلرب الـعا
1921 كــتب سـاسـون في الــصـحـيـفـة
الـيهوديـة التي تصـدر باللـغة العـربية
(الـــعــالـم اإلســرائـــيــلي)  "أنـــا عــربي
ويـــهــــودي في الـــوقـت نـــفـــسه". كـــرر
سـاسون هذا البيان في صـيغ مختلفة
عـدة مـرات في الـعـشريـنـات من الـقرن
ــرحـــلــة من ـــاضي. بـــيــد إن هـــذه ا ا
تـصور ساسون لذاته بوصفه "يهودي
عـــربي" لـم يــدم طـــويالً. فـــقـــد أصــبح
ســاسـون صـهـيـونــيًـا  و اسـتـبـدال
الـرغبة في االندمـاج في مجتمع عربي
عــلــمــاني بــهـويــة صــهــيـونــيــة. مــنـذ
مـــنــتـــصف الـــعــشـــريـــنــيـــات  ســعى
ســاسـون اليـجـاد تـقـارب بـ احلـركـة
ــؤســســة الــقـــومــيــة الـــعــربــيــة مـع ا

الصهيونية.
ؤسسة شـعر ساسون باالسـتياء من ا
األشـــكــنـــازيــة الـــتي ســـيــطـــرت عــلى
احلــركــة الــصـهــيــونــيـة ومــؤســسـات
االســتـيــطـان عــلى خـلــفـيــة الـتــمـيــيـز
والـقمع لليهود ذوي االصول العربية.
لـكن الـفتـرة الـقصـيـرة التـي رأى فيـها
نـفـسه "يـهوديـاً عـربيـاً" لم تـسـعفه في
الــتـحــول إلى مـؤسس تــيـار "الــيـهـود
ــثـقـفـ الــعـرب" الـتي تــبـلـورت بـ ا
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انـتـقـاداته اجلـوهريـة بـسـبب اإلحـباط
واإلذالل لـرفض الـقـيـادة الـصـهـيـونـيـة
اســتــخـــدام خــدمــاته. فــفي أغــســطس
ــؤتـمــر الــصــهــيـوني 1921 عــشــيــة ا
الـثـاني عـشـر في كارلـسـبـاد  نـشر في
صـــحــــيـــفـــة " دؤار هـــايـــوم " رســـالـــة
ــؤتــمــر من مــفــتــوحــة إلى مــنــدوبي ا
دمــــشق  انـــتــــقـــد فـــيــــهـــا الــــقـــيـــادة
الـصـهـيونـيـة ومـبعـوثـها فـي فلـسـط
"). ادعى أنه كـان من ـنـدوبـ ("جلـنـة ا
ـمـكن تهـدئة الـراي الـعام الـعربي في ا
إســرائــيل ومــؤيـديــهــا في ســوريـا إذا
ســـمح لـه وأصـــدقــاؤه لـالنــخـــراط في
الــعالقـات الــعـامــة  " بـيــد إن احلـركـة
الـصـهـيونـيـة قـد اخـطات خـطـا جـسيم
بـتـغاضـيهـا عن يـهود الـشرق واذاللـها
لـهم ... فإذا كـنا نعـرف كيـفية الـتحدث
ــــثــــلـــيه  إلـى الـــشــــعب الــــعـــربي و
فــسـنـضـع مـعـظم الــصـحف الــسـوريـة
حتت نفوذنا  وسنتحدث أمام الشعب
الـــعـــربي ونـــشـــرح له فـــائـــدة الــعـــمل
ـعادي الـصـهيـوني وسنـؤيد الـتأثـير ا
لـلصـهيـونيـة في األوساط الـعربـية في
أرض إسـرائيل وسوريـا. "أكد ساسون
ـوجودة في عـلى أن الـيـهـوديـة فـقط. ا
الـبالد العربية  بامكانها القضاء على
ـعــادي لـلـصـهــيـونـيـة. بـدون الــتـيـار ا
الـعودة إلى اسماء امثال كالفيرسكي 
ويـدعي سـاسـون "لـقـد عـارضـنـا دائـمًـا
شــراء ذ اشـخــاص بـأمــوال من قـبل

نظمة الصهيونية". ا
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تـــدريـــجــيـــا  جنح ســـاســـون في شق
ؤسسـة الصهـيونية طـريقه إلى قـلب ا
فـي فــلــســطـــ ابــان االنــتــداب  بــدءا
كـخبيـر محتـرف في السيـاسة العـربية
والـــعــربــيـــة  ثم في االعــوام 1940 و
1948 مديرا لقسم الشرق االوسط في
وزارة اخلـــارجـــيـــة. في هـــذه اجملــال 
عــــــــمل إلـى جــــــــانـب بن غــــــــوريـــــــون
وأرلـوسوروف وشاريت ودوف يوسف
 الــذين قــدروا ســيـطــرته عــلى الــلــغـة
ـامه بـالـنخـبـة الـسيـاسـية الـعـربـية وإ
الـفـلسـطيـنيـة والـعربـية  وقـدرته على
الــتــواصل مع الــسـيــاســيـ الــعـرب 
ـعـلـومـات  ومـحـاولـة تـغـيـير وجـمع ا

ـواقـف.ويـعـد سـاسـون هـو الـيـهـودي ا
الــشــرقي االبـرز الــذي عـمـل إلى جـانب
الــقـــيــادة األشــكـــنــازيــة. لــقـــد تــمــسك
بـانتـقـاداته لفـشل هذه الـقيـادة في فهم
الـسـياسـة العـربيـة بـعمق  عـلى الرغم
مـن أنه كـان قــادرًا عــلى كــبح انــتــقـاده
وكـان مخـلصًـا في مجـال عمـله بوصفه
"مـسـاعـدًا ومـسـتـشارًا" ; إال انه لـم يكن
مـن اصحاب القرار.الـذي ظل محصورا
في قـــبـــضـــة الـــقـــيــادة الـــســـيـــاســـيــة

األشكنازية.
لــذا بـرز إحـسـاس سـاسـون بـاحلـرمـان
" في عـندما  تعيـينه "وزير السفارد

احلكومة اإلسرائيلية عام 1961.
فـي عام 1962 اقــتـرح إنـشـاء مــنـظـمـة
مـؤسسـية  سـياسيـة وغيـر سيـاسية 
لــلـيـهـود الـسـفـارد  وفي عـام 1963
ـابــاي  عـارض ـؤتــمـر الــتــاسع  فـي ا
وزيـر التعليم والثقافة أبا إيبان  الذي
اشـتكى من أنشطة احلركة الصهيونية
في الـعراق  ومصر وبلغاريا واليونان
تلكون ومن الـقائم عـليها بانـهم ال 
ادنـى  شيء يــؤهــلم إلى الــعــمل بــهــذا
اجملـال  واحـتج عـلى عدم ذكـر أعـضاء
ــة  والـــســفــارد  يـــيــشــوف الـــقــد
ـشـاريع الـصـهـيـونـيـة ومـسـتـوطـنـة وا
البالد  وأيضا التغاضي عن الهجرات
الـكـبـيـرة الـتي قـام بـهـا يـهـود الـشـرق.
وحــدد ســاســون الــفـجــوة الــطــائــفــيـة
الــقـائــمـة في إسـرائــيل بـأنــهـا " مـرض
خـــبــيـث ".في ســبـــتــمـــبــر 1963 هـــدد
بـاالستـقالـة من منـصب وزيـر اخلدمات
الـبريديـة إذا لم يتم تعـيينه كـعضو في
الـلجـنة الـوزارية للـشؤون األمـنية وإذا
ـسـتـوى لم يــتم إنـشـاء مـنـتـدى رفـيع ا
لــعالج مـشـاكل اجملـتـمــعـات الـشـرقـيـة.
بينما كان مسؤولو ماباي غاضب من
أن الـشـخص الـذي  تـعـيـيـنه فـي هذا
تـنًـا للـتـرقيـة  حذر ـنـصب لم يـكن  ا
ســاسـون زمالئه من أن مـابـاي سـيـدفع
ــسـتــقــبل بــسـبب ثــمــنـاً بــاهــظًــا في ا

استمرار ضرر يهود الشرق.
من صــفـحـات كـتــاب يـارون ران تـظـهـر
صــورة إلـيــاهـو ســاسـون كــشـخــصـيـة
مـــنـــظــرة لـــلـــحـــركـــة الــصـــهـــيـــونـــيــة
واإلســرائـيـلـيــة. عـنـدمــا كـان شـابًـا في

ــــســـتــــشــــرقـــ فـي أواخـــر الــــقـــرن ا
ـدرسة  التي  الـعشرين. تـقرأ هذه ا
حتـديدهـا بأسـماء مثل يـهودا شـنهاف
وإيـال شـوحـط  وتــســتـمــر فـي حتـدي
هيـمنة وترفض الـرواية الصـهيونيـة ا
مــبـدأ "إزالــة الـتـعــريب" الـتي فــرضـهـا
ـهـاجـرين اجملــتـمع األشـكـنـازي عــلى ا
الـعـرب من أجل اسـتـيـعابـهم في وضع
أدنـى داخل كــــيــــان ذي اجتـــاه غــــربي
مـتـفوق عـلى الـثقـافة الـشـرق أوسطـية

العربية واليهودية على حد سواء.
ــؤسـسـة كــان مـوقف ســاسـون جتـاه ا
األشـــكــنــازيــة الـــتي حــكـــمت احلــركــة
الـصـهـيـونـيـة مـتـنـاقـضًـا. كـان الـشـاب
ســاســون حــريـصًــا عــلى قــبــول نـفس
ــشـروع ــســاهــمــة في ا ــؤســســة وا ا
ـهاراته - مـعرفـة عمـيقة الـصهـيوني 
بـالقـومية الـعربـية والعـديد من قـادتها
والسيطرة على اللغة والثقافة العربية
- مـن أجل إيـجـاد حل لـلـنـزاع الـنـاشئ
فـي أرض إســرائـــيل. لــقـــد اعــتـــقــد أن
الــصـراع بــ احلـركــتـ الــقـومــيـتـ
ـــكـن حـــله مـن خالل إنـــشـــاء كـــيـــان
يـهـودي - صـهـيـوني فـي بـلـد سـيـكون
ـلك جــزءًا من احتـاد عــربي بـرئــاسـة ا
فـيـصل. كـانت هذه الـفـكـرة متـسـقة مع
الـتفـكير الـصهـيوني الذي يـرتكـز عليه

اتـــفــاق وايـــزمـــان - فــيـــصل الــذي 
تــوقـيـعه عـام  1919ولـم يـتم تـنــفـيـذه
مـطـلـقًـا. إن فـكـرة أن الـصـدام الـصـعب
بـ الصهيونية والقومية الفلسطينية
ـكن حـله من خالل اتـفاق مع احلـركة
الـقــومـيـة الـعـربـيـة أو الـدول الـعـربـيـة
يــظل حــافــزاً ثـابــتــاً في دبــلـومــاســيـة
الـصـراع الـعـربي اإلسـرائـيـلي ويـظـهر

اليوم "كحل إقليمي".
بـالنسبـة لساسون  كانت طـريقة تقدم
الــفــكــرة في أوائل الــعـشــريــنــيـات من
ـــــاضي مـن خالل احلـــــوار الـــــقــــــرن ا
والـعالقات العـامة مع الـقيادة الـعربية
بـطـريـقـة لـطـيـفـة. إذ لم يـعـجـبه مـوقف
الــنــشــطــاء الــصــهــايـنــة مــثل حــايــيم
ـيل إلـى رشوة كـالـفـاريـسـكي  الـذي 
. رأى الــقـادة الــعــرب الـفــلـســطــيـنــيـ
ساسون هذا تعبيرًا عن ازدراء وتقليل
مـن قــيــمـــة أهل الـــشــرق. وتــعـــاظــمت
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دمـــشق والــقـــدس  دعــا إلى حل وسط
بـ الـصـهـيـونـيـة والـقـومـيـة الـعـربـيـة
والـفـلـسـطـينـيـة. في ثالثـيـنـيـات الـقرن
الـعشـرين تبنى إيـديولـوجية قـريبة من
اتـفـاقيـة السالم  عـلى الرغم من أنه لم
يــكن في صـفـوف مــنـظـمـة شــعـر فـيـهـا
بـعنـصر غـريب. كخـبيـر بارز فـي خدمة
اإلدارة الـسيـاسيـة ووزارة اخلارجـية 
حـاول عـلى مـدى عـقـود إيـجـاد صـيـغـة
ـــــــنـع الــــــدعـم الــــــكـــــــامل حـل وسط  
والــتــلــقــائي من قــبل الــدول الــعــربــيـة
ـنـعـهم من لـلــقـضـيـة الـفــلـسـطـيـنــيـة  
ــشـاركـة في حـرب 1948 لــلـتـفـاوض ا
عـلى اتفاقـات السالم مع األردن ومصر
فـي نــهـــايـــة تـــلك احلـــرب. كــوزيـــر في
حــكـومـة لـيــفي إشـكـول  انــشـغل بـعـد
حـــــرب األيــــام الـــــســـــتــــة بـــــدراســــات
اســـتـــقـــصــائـــيـــة دعت إلـى اســتـــغالل
إجنـازات احلرب لـلتوصل إلى اتـفاقات

. شكلة الالجئ سالم وحل 
اخـتـار ران وصف سـاسـون فـي عـنوان
كــتـابه بـأنه "مـسـتــعـرب". فـفي الـعـقـود
ــصــطــلح األخــيــرة  اســتــخــدم هــذا ا
بــشـكل أســاسي لإلشــارة إلى اخلـبـراء
األمـــريــكــيــ فـي الــشــؤون الـــعــربــيــة
والـشــرق أوسـطـيـة  وقـد اكـتـسب هـذا
ـصـطلح بـشكـل أساسي في إسـرائيل ا
ـــتــحــدة ولـــكن أيــضًـــا في الــواليــات ا
مـصـطلح مـه بـالـنسـبة ألولـئك الذين
يتعاطفون مع العالم العربي  وأحيانًا
ـتحدة عـلى حسـاب مصالـح الواليات ا
وأحـيــانًـا عـلى حـسـاب إسـرائـيل. عـلى
أي حـال  يـلـعب الـعـربي دور الـوسيط
الــســـيــاسي والــثــقـــافي الــذي يــفــســر
ــؤسـســة الـتـي يـعــمل من أجـلــهـا في ا
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ـــســـتـــعـــرب هــو نـــوع من "قـــريب إن ا
ـسـتـشـرق  الذي الـعـائـلـة"  للـتـعـبـير ا
اتـخـذ أيـضًا بـعـدًا مـهيـنًـا بـنشـر كـتاب
إدوارد ســـــــعـــــــيـــــــد  الـــــــذي ادعى أن
ـستشرقـ الغربيـ أصبحوا أدوات ا
حتــــكـم في خـــــدمــــة اإلمــــبـــــريــــالــــيــــة
واالسـتعـمار الـغربي وأداة قـمع الرؤية
ستقلة للشرقي وإخضاعهم الـذاتية ا
ــــصــــالح ومــــصــــالح الــــغــــرب. خالل
الــسـنــوات الـتي قــضـاهــا في الــوكـالـة
الــــيـــهـــوديـــة وفـي وزارة اخلـــارجـــيـــة
اإلسـرائـيـلـيـة  كـان سـاسـون نـوعًـا من
ـسـتـعـرب ذوي اخلـبـرة الـعـالـية في ا
الـسـياسـة العـربيـة في ذلك الوقت  مع
قــــــدرة نـــــادرة عــــــلى الــــــتـــــواصـل مع
الـسـيـاسيـ الـعرب  ولـديه شـبـكة من
الـــروابط فـي جـــمــيـع أنـــحــاء الـــعـــالم
الــعــربي تــثــيـر اإلعــجــاب واحلــقـد من
الــــيــــهــــود الــــغــــربـــيــــ فـي رئــــاســـة
احلــــــــكـومـة اإلسرائـيـليـة واحلـركـــــة

الصهيونية.
ـســتـعــرب في ثـنــايـا بــيـد إن مــكـانــة ا
احلـــركــة الــصــهـــيــونــيـــة واحلــكــومــة
اإلســرائــيـلــيــة مــغـايــرا لــلــمـســتــعـرب
االمــــريــــكي واالوربـي . حـــيـث يـــعــــمل
األخـير ويتـصرف خدمـة لصنـاع القرار
الــــذيـن هم بــــعـــــيــــدون عن الــــشــــؤون
اإلقـليمية ويعتمدون إلى حد كبير على
. عــمـلت مــعـرفــة وتــفـســيـر احملــتــرفـ
ســــاســـون إلـى جـــانب شــــخـــصــــيـــات
سـيــاسـيـة مـحـنـكـة امـثـال بن غـوريـون
وشـــاريت ارلــوزوروف الـــذين عــرفــوا
الـقيادة الفلسطينـية والعربية في كثير
مـن األحـيـان والـتـواصل مع مـبـاشـرة
واألهـم من ذلك - وضــــعــــوا وجــــهـــات
نـــظـــرهم حـــول الــعـالقـــات الــعـــربـــيــة
اإلســرائــيـــلــيــة الــكــبــرى عــلى أســاس
اعـتقادهم بـضرورة إقامة دولـة يهودية

ذات سيادة.

أنـا عربي ويهـودي في الوقت نفسه ...
كـــتـــاب جــديـــد يـــســـلط الـــضــوء عـــلى
شـخـصـيـة يـهوديـة عـربـيـة ضـاعت ب

صفحات التاريخ
إلـياهو ساسون كبير اليهود الشرقي
الـــذين عـــمـــلـــوا إلـى جــانـب الـــقـــيــادة
األشــكـــنــازيــة الــغـــربــيــة لــلـــمــنــظــمــة
الـصـهيـونـية ولم يـتـوقف عن الـتحـذير
من فـشـلـها في فـهم الـسيـاسـة العـربـية
بــعــمق. عــنــدمــا  تــعـــــيــيـنـه "وزيـرا
شـرقـيـا" في احلكـومـة اإلسـرائيـلـية في
عـام 1961 حـدد الـفـجـوة الـعـرقـيـة في
إسـرائـيل بـأنـهـا "مـرض خـبـيـث" وحذر
من أن حـزب ماباي سيدفع ثمنا باهظا
ـسـتقـبل بـسبب اسـتـمرار الـضرر في ا
الــــذي حلق الـــســـفـــارد  –الــــيـــهـــود

الشرقي .
بـقـيت شـخـصيـة ( الـيـاهو  –الـياس –
ســــاســــون ) فـي ذاكــــرة الــــســــيــــاســـة
اإلســرائــيــلــيـة بــوصــفه دبــلــومــاســيـا
مـعـروف بـتـقـاريـره الـتـفـصـيـلـيـة ("لـقـد
فــعــلت  ذكــرت  فـعــلت") وكــمــا عــيـنه
ديفيد بن غوريون في عام  1961بديال
لــبــاخــور شــطــريت في مــنــصـب وزيـر
الـسـفارد في احلـكـومة اإلسـرائـيلـية.
فـي وقت الحق  مع افتتـاح محـفوظات
الـدائـرة السـيـاسيـة لـلوكـالـة اليـهـودية
ووزارة اخلـارجية  اكـتشف البـاحثون
شـخـصيـة مـعقـدة ورائـعة شـاركت مـنذ
عــقــود في مـحــاولـة ســد الــفـجــوة بـ
احلــــركــــات الــــوطـــنــــيــــة الــــعــــربــــيـــة
والـفـلـسطـيـنـية واحلـركـة الـصهـيـونـية
ودولــة إســرائــيل. اآلن نــشـر الــدكــتـور
يــارون ران أطـروحـته الـدكـتـوراه الـتي
تـتـناول جـزءًا من قصـة حـياة سـاسون
وألــــقـى ضــــوءًا جـــديــــدًا عــــلـى كل من
سـاسون الـرجل ... وحياتـه الشخـصية
وبـعض القضايا االسـاسية على جدول
أعـــــمــــالـه في مـــــجــــال الـــــســــيـــــاســــة

اإلسرائيلية.
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ولــــد ســــاســــون عـــام 1901 – 1900
لــعـائـلـة مـتــوسـطـة احلـال في دمـشق .
تـلــقى تـعـلـيـمه في مـدرسـة " الـيـانس "
ــســيــحــيــة " الــعــزريــا " . ــدرســـة ا وا
ــيـة األولى تــرعــرع أبــان احلـرب الــعــا
ومـارافـقـهـا من حتوالت عـلى الـصـعـيد
ي ; من الـــســـيـــاسي الـــعـــربي والـــعـــا
اتـفاقـية الـسالم التي حـولت مديـنة من
ؤقتة احلـكم العثـماني إلى الـعاصمـة ا
لـــلــدولــة الـــعــربــيــة األولـى حتت حــكم
االمـــيـــر فـــيـــصل وجـــزء من االنـــتــداب

الفرنسي على سوريا ولبنان.
كـــان ســـاســـون الـــشـــاب نـــاشـــطـــا في
الـطـائـفـة اليـهـوديـة واحلـركة الـقـومـية
الـعربية  وبعد ذلك أيضا في نشاطات
احلـركـة الـصـهـيـونـيـة عـام 1927 بـعـد
خـمس سـنـوات نـفي في تركـيـا  انـتقل
إلـى الـقـدس . حـيث مــزج بـ الـنـشـاط
الـــســـيــاسـي والــصـــحـــفي مع اعـــمــال
الـتجـارة التي كان يـبرع بهـا . عُ عام
1933 خــبـيـرا في اجلـنــاح الـسـيـاسي
لــلــحــركـة الــصــهــيـونــيــة في الــشـؤون
الـعربية  استمر ما يقارب أربعة عقود
في مـــجـــال االســـتـــيـــطـــان والـــيـــهـــود
الشرقي ومختصا في الشؤون العرب

وبعد ذلك سياسي محنك.
جـاء كتـاب " يارون ران " لـيعـرض امام
الـــقـــار شـــخـــصـــيـــة ســاســـون عـــلى
مـحـورين : بـ الـطـائفـة الـيـهـودية في
الـبـلـدان الـعـربـيـة واحلـركـات الـقـومـية
الــعـربــيـة ; وكــونه وسـيــطـا بــ  هـذه
الــطــائــفـة واحلــركــات الــعـربــيــة وبـ

حكومة إسرائيل واحلركة الصهيونية.
خالل الـفـتـرة العـثـمانـيـة  كان الـيـهود
أقـلـيــة مـعـتـرف بـهـا ومـسـتـقـلـة ("حـكم
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ـكن ان تسيـرُ احليـاة او الشعـوب واجملتمـعات عـلى األرضِ بودٍّ دائمٍ أبداً ال
إنّمـا تتخلّلهـا النّزاعاتُ واالحدات وحتدُثُ فـيها اخلالفات واألختالفات ; حيثُ
يُعـدُّ االختالفُ ب النّاس سُـنةً سنّها الله في كـونه قال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
َ إِلَّـا مَـنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِـذَلِكَ لَــجَـعَلَ الــنَّـاسَ أُمَّــةً وَاحِــدَةً ـ وَلَـا يَــزَالُـونَ مُــخْـتَــلِـفِــ

خَلَقَهُمْ) صدق الله العظيم .
ُحـال ان تعيش اجملتمعات البشـرية بحالة وفاق دائم دون أن يكونَ هناكَ من ا
; إذ إنّ التنـازُع واألختالف يعـد احد مُحـركات  الشـعوب لألمام تـنازع أيضـاً
حـيثُ إنّ الوفاق الدائم يخلِـقُ تماسك اجملتمعـات إلّا أنّه في ذات الوقتِ يخلُق
ستجدّة  خاصة اجلمـود ويقتل التطوّر ويُقعِد الشعوب عن التكيّف للظروف ا
ونحن في وسط عالم عبارة عن رمال متحركة سريعة التَغير  البد لألستعداد

ستجدات الدولية للحفاظ على الهوية ومرتكزاتها . الدائم للتكيف مع ا
كل شــخـص وكل مــجــتــمع يــتــعــرّض إلـى أزمــات ومــشــاكل وتــصل الى حــد
األنــهـيــارات عـلى جــمـيع األصــعـدة تـســتـدعي احلـل...فـإن الـصــراع وتـزاحم
ـكن ألحـد مـنا أن ـشـارب من سـ احلـيـاة وال  ـصـالح واخـتالف اآلراء وا ا
.. إذ ال قـدرة لإلنـسـان على الـتـخـلف عن قـوان يـتخـلّص من الـصـراع تـمامـاً
ــرتـكــزات هـو احلــيـاة أو الــتـمــرّد عـلى ســ األشــيـاء.. وأحــد تـلك الــسـ وا
الـصراع ان لم جنـزم ان الـبـشريـة ابـتـدأت بالـصـراع مـاب اوالد سـيـدنا أدم
علـيه الـسالم "هابـيل وقابـيل " حـينـها كـانت درس ربانـي بلـيغ للـصراع مـاب

أرادة اخلير واحلكمة وارادة الشر والتسرع .
كن التـغلب عـليهـا بشرط وكل الصـراعات مـهما كـانت انواعـها او اشكـالهـا 
ان نبـحث بجد عن  طرق صحيحة ومتوازنة للتعامل معها... ومن السهل على
اإلنسـان أن يـسايـر الــــقوانـ والــــسـ ويتـعـامل معـهـا حـسب مقـتـضيـاتـها

وأسبابها إالّ انه يستحيل عليه جتاوزها أو التغافل عنها...
ولـعلّ من أوضح األمـثلـة عـلى ذلك… اخلالفـات الـتي نـتـعـرّض لهـا جـمـيـعاً في
البـيت أو محل الـعمل أو في اجملـتمع فانه ال مـخلّص لـكل واحد مـنا منـها وقد

حتصل حتى مع أقرب الناس إلينا فضالً عن اخلصوم...
ـسلم فـيها والشك أن األسـباب والدوافع إلـيهـا عديـدة ومتـنوعة إال أن الـقدر ا
إنـهـا حتـصل دائـمـاً ونـبـتـلى بـهـا جـمـيـعـاً بـ آونـة وأخـرى فـكيـف يـنبـغي أن
نــتـصــرّف ال لـنــرفع اخلالف أو كــمـا يــسـمــيه الــبـعض الــصــراع بل لـنــخـفف
ـنــاطق احلـارة احملـتــدمـة بـالــغـضب والـنــار وإشـعـال أضــراره أو نـنـقــله من ا
نطق ـناطق الباردة الـتي يحكمهـا العقل وا احلرائـق في اكثر من بعد   إلى ا
واحتـرام اخلالف والتعـامل معه على انه سـنة البدّ منـها فينـبغي مسـايرتها ثم
صلحة األكمل... فليست اخلالفات سبب تسـييرها إلى االستفادة األفضل وا
ــصـالح  بـ الـدول تــام لـلـحـروب عــلى الـرغم ان الــسـبب الـرئـيــسي اصـبح ا
والنـاس في الغالب  اذاً علينا البحث اجلاد واحلثيث  عن  السبل الكفيلة في
تخفيف حدة الصراع ونحتكم الى لغة العقل ونتيقن ان الغالب وال مغلوب في

فقه احلروب .
وضعـنـا في العـراق بـحـاجة الى حـضـور دائم للـحـكمـة ولـغـة العـقل والـتفـكـير
السـلـيم  فبـعد مـرور خمـسة عـشر عـامـاً  على جتـربة االداء الـسيـاسي الذي
شابـهُ كثير من االحـداث اجللل كان البد من مـراجعة حـقيقيـة نقف من خاللها
على الهفوات التي جعلتنا ندخل في صراعات داخلية قاتلة اوصلتنا ان نكون

الطرف االضعف في النزاعات الدولية.
صالح أحـياناً وتتعمق اخلالفـات على اسس مذهبية بالـتأكيد عندمـا تتزاحم ا
صـالح حزبـية ضيـقة حتـدث الصدامـات وتصل الى حد او قومـية او الـركون 
االحــتـراب ... ومن احلـكـمـة أن نـنــظـر إلى تـلك  الـقـضــايـا من مـنـظـور واقـعي
ن يبـحثون قضايا الصراعـات ويعملون من أجل حلها ومنـصف فان الكثير 
مخـلص يقعـون في مطبات خطـيرة فينشـغلون بتأجـيج الصراع بدالً من حلّه
ا تـوسعـة دائرته بـدالً من حتجـيمـها.. أحيـاناً عن تـعمـد وإصرار وأحـياناً ور
ـا ألنهم لـم يدخـلوا الـبيـوت من أبوابـها ولم كثـيـرة من دون قصـد أو تعـمّد وإ
يتـمتعوا بـنظرة منصـفة ومتعـادلة حتفظ للـجميع حقه وتـرعى للكل مصاحله...
نحن فـي العراق فقدنـا احليادية في الـتعامل ومن تـدخلوا حلل نزاعـاتنا كانوا
يتـراقصـون على جراحـنا النـهم يبحـثون عن حتـقيق مصـاحلهم ان كـانوا على
مسـتوى دول او مـنظـمات دوليـة  كل االتفـاقات التـي صيغت بـرعايـة دولية او
تحـدة انتهت بـالفـشل وبقت السـاحة السـياسيـة تَميل حـيث كفة بأطـار اال ا
ــتـسـيـدة في الـعـراق  واقــول جـازمـاً امـريـكـا تــبـحث عن مـصـاحلـهـا الـدول ا
ـصــلـحـة الـعـراقــيـة  وأين يـكـمن الــعـراق في ضـمـائـر وايـران كــذلك  فـإين ا

الساسة ?
بني على أجيـبهم جميعـاً العراق يكـمن باحلكمة ولـغة العقل واحلوار الـفاعل ا

واطن.  اساس تغليب مصلحة الوطن وا
متى مـابحـثنـا مشـاكلـنا في مـناطق بـاردة بعـيداً من االجنـرار الى الـصراعات
وان نتحلى بلحكمة  والروية قبل اتخاذ اي موقف  حينها نستطيع القول اننا

 وصلنا من النضج يسمح لنا ان نسمي انفسنا رجال دولة.
الـعـراق فـي مـركب مـثـقـوب والـنـجاة تـكـمـن في اإليـثـار وقـبـول االخـر وتـوحـيد

تصارعة.  واقف وتغليب مصلحة الوطن على مصالح الدول ا ا
بـاديء سيـنجـو العـراق ويعـود معـافى وما دونـها السـامح الله سـنكون بتـلك ا

فـي حـالـة ضــيـاع شــامل لن يـنــجـوا مــنـهــا احـد  نـحن
ـواقف من خالل تـفـعيل جـميـعـاً مطـالـبـون بتـوحـيد ا
ــشـتــركـات وجتــــــمــيـد اخملــتـلف عــلـيه  مــحـاولـة ا
ـــنـــصــفـــة جلـــمــيـع الــقـــضـــايــا إيـــجـــاد  احلـــلــول ا
اخلـالفـــــــيــة الـتي جتــعـلــنــا جـمــيـعــاً في مـوضع ال

ظــــالم وال مظلوم .

بغداد
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صديقي يوزع أوشحة 'هيرمس  'احلريرية
الباهظة على اجلميع في اليوم األبيض".
وتــــضـــيف: "لــــكن الـــوضـع اخـــتـــلف اآلن
توسط وأعـتقـد أن الهـدية لن تـتعـدى في ا
طاف ستنفق 18 دوالرا. لكنك في نهاية ا
مـبـلغـا كـبـيرا ألنك لن تـقـدم هديـة لـشخص

واحد فقط".
بـتدعة وال شك أن هـذا النـوع من األعيـاد ا
ال ليس الـتي تسـتغـلهـا الشـركات جلنـي ا
حـكـرا عـلى اليـابـان وحـدها لـكـنه مـوجود
ـدهش فـي دول أخـرى حـول الـعــالم. لـكن ا
أن الـيـوم األبيض يـرتبط بـقيم راسـخة في

اجملتمع الياباني.
إذ يـحـرص الـيـابـانيـون عـلى تـقـد هـدايا
"أوكـايـشي" الـتـذكـاريـة تـعـبـيـرا عن الـشـكر
والـتـقديـر لـآلخـرين الذين اهـتـموا بـتـقد
الـهـدايـا لهـم. ومع اقتـراب الـيـوم األبيض
ــــتـــاجـــر بـــشـــتـى الـــطـــرق بـــيع حتـــاول ا

بضاعتها بوصفها هدايا "أوكايشي".
ويــقـول ســيــتـســو شـيــغــمـاتــسـو أســتـاذ
مـســاعـد لـلـدراسـات اإلعالمــيـة والـثـقـافـيـة
بـجــامـعـة كـالـيــفـورنـيـا: "إن تـقــلـيـد تـقـد
الـهدايا بـشكل عام من التـقاليد الـعريقة أو
هـو عـادة مـتـأصـلـة في الـثـقـافـة الـيـابـانـية
ـثلـهـا ولـيست تـفـرض عـليـك رد الهـديـة 

تعبيرا عن احلب في حد ذاته".
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ويـضـيف: "قد يـضيق الـناس ذرعـا بالـطبع
صاحبة لتبادل اليـة ا شاكل واألعباء ا بـا
الـــهــدايـــا حــ يـــصــبح األمـــر أقــرب إلى

االلتزام منه إلى التعبير عن احلب".
هل تتراجع شعبية اليوم األبيض?

بـحسب هـيئـة األعيـاد السنـوية الـيابـانية
ــنـاســبـات ــعــنـيــة بـدراســة وتــسـجــيل ا ا
والــعــطالت الــقــومــيــة فــإن حــجـم إنــفـاق
ـسـتـهـلكـ في الـيـوم األبـيض قـد تراجع ا
ئـة مـقـارنة ـاضي بـنـحو 10 فـي ا الـعـام ا
بــعـام 2017 مـن نـحـو 530 مــلــيـون دوالر
ــتــوقع أن إلى 475 مـــلــيــون دوالر ومن ا

يواصل هبوطه العام احلالي.
وتــقـول الــهــيـئــة إن هـذا االنــخـفــاض كـان
ـبـيـعـات يـوم ـثـابـة رد فـعل إلنـخـفـاض ا
عـــيــد احلب في الـــيــابــان. فــإذا امـــتــنــعت
الـنساء عن تقد الهدايا للرجال لن ينفق

الرجال أمواال لشكرهن.
سـتهـلك وتـقول الـهيئـة إن حجم إنـفاق ا
فـي عـيــد احلب تــراجع بــنـســبــة ثالثـة في
ـاضي وإن كــان جتـاوز ــئـة عـن الـعــام ا ا

ليار دوالر. ا
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بـعـد مرور شـهر عـلى احتـفاالت عـيد احلب
في الـغرب حيث اكتست الشوارع بالقلوب
ــتـاجــر في احلــمــراء والــورديــة تــزيــنت ا
الـيابـان واستعـد الزبـائن لالحتـفال بالـعيد
ُـكمل لعيد احلب وهو ما يعرف بـ "اليوم ا
تاجـر جلمع أكبر األبـيض" الذي تستـغله ا

قدر من األرباح.
ويـحـتـفل الـيابـانـيـون بالـيـوم األبـيض يوم
 14مـارس/آذار مـنـذ نـحـو 40 عـامـا لـكـنه
ـقام حتـول إلى مـنـاسـبـة اسـتـهالكـيـة في ا
األول وتــســربت الــفـكــرة من الــيــابـان إلى

دول مثل الص وكوريا اجلنوبية.
إذ تـقدم الـنسـاء عادة في عـيد احلـب هدايا
من الــشــوكــوالتــة لــلــرجــال وبــعــد شــهـر
ـثلـها في يـصـبح على الـرجال رد الـهـدية 

"اليوم األبيض".
لـكن شعـبية هـذه العـيدين تراجـعت نسـبيا
فـي اآلونة األخيـرة رغم ما يحـظيان به من
دعــايـة مـكـثـفـة في ظـل الـتـغـيـرات واسـعـة

النطاق التي يشهدها اجملتمع الياباني.
يـطلق اليابانيون على الهدايا التي تقدمها
الــنــســاء لــلــرجــال في عــيــد احلب "غــيـري
شــوكــو" أي "شــوكــوالتــة إجــبـاريــة". ومن
ـتوقع أن يـقدم الـرجال في الـيوم األبيض ا
ارشميلو هـدايا بيضاء بداية من حـلوى ا
ــنـاديل والــكــعك واحلــلـوى الــبــيـضــاء وا
كـتبـية إلى الـهدايا الـقمـاشيـة واألدوات ا
رصعة بالآللئ. الفاخرة مثل اجملوهرات ا
وتـقول شركة إيشيمورا مانسيدو لصناعة
احلـلـوى في الـيابـان إنـهـا ابتـدعت "الـيوم
األبـيض" مـنـذ نـحو 40 عـامـا. إذ اسـتـغلت
الـشركـة رسوخ عـادة تقـد الهـدايا وإبداء
الـعرفان باجلمـيل في اجملتمع الياباني من
جـهــة وشـعـبـيـة عـيـد احلب في الـعـالم من
جـهـة أخـرى لـتـحض الـرجـال عـلى تـوجيه
الـــشــكــر لــلـــنــســاء في صـــورة حــلــوى من

ارشميلو احملشو بالشوكوالتة . ا
لـكن األمـر لم يعـد يقـتـصر في الـيابـان على
الـعشاق إذ اتسع نـطاق متلـقي الهدايا في
الـعيـدين ليـشمل الـزمالء والـرؤساء وأفراد
الــعــائـلــة واألصـدقــاء. وســرعـان مــا تـزداد

الهدايا وتتضاعف النفقات.
ـديرة الـتـنفـيـذية تـقـول ساواكـو هـيداكـا ا
ـركز اليابان بطوكيو التابع جلمعية آسيا
ـــيــة: "فـي أواخــر غـــيـــر الــربـــحـــيـــة الــعـــا
الـثـمـانـيـنـيـات ومطـلع الـتـسـعـيـنـيـات إبان
الــفـقـاعــة االقـتــصـاديـة ألســعـار الــعـقـارات
ــالـــيــة في الــيــابــان كــان والــد واألوراق ا

ويــقــول مـايــومي نــاغـاس مــديــر تـطــويـر
ـنـتـجـات بشـركـة "بـوراتـوس" للـحـلـويات ا
بـيعـات إلى ذورتـها في بـطـوكيـو: "تـصل ا
ـيـالد اجملـيــد- حــيث يــقـبل مــوسم عــيــد ا
الـكثير من اليـاباني على تـناول كعك عيد
ـيالد- ثم يـلـيه عـيـد احلب ويـأتي الـيوم ا
ــرتــبـــة الــثــالـــثــة من حــيث األبـــيض في ا

األهمية."
وقـد سئم بـعض الـيابانـي مـن أعبـاء عيد
ـطية احلب ومـا ينـطوي علـيه من قوالب 
لــلـرجـال والــنـسـاء وال ســيـمـا في بــيـئـات
الـعمل.ويـقول مـو سويـجيـما أحـد الطـهاة
بـالــيـابـان: "يـتـوقع الـنـسـاء من الـرجـال أن
يـقدموا لهن هدايا أغـلى ثمنا من تلك التي
ـثل قــدمـنــهـا لــهم في عــيـد احلب وهــذا 
عبئا على الذكور الذين يرهقهم البحث عن
هـديـة مـنـاسـبـة. فـضال عـن أن فـكـرة الـيوم
األبـيض ذاتهـا ال معـنى لهـا فهل رأيت في

حياتك مارشميلو أغلى من الشوكوالتة?"
وتـقـول تومـومي يـامـاغوشي أسـتـاذة علم
االجــتـمـاع والـعـلــوم اإلنـسـانـيــة بـجـامـعـة
مــونــتــانــا: "من الــواضح أن هــذه األعــيـاد

طية محددة للمرأة والرجل تسند أدوارا 
وتـقوم عـلى التـحيز اجلـنسي إذ تـستـبعد

ثلية." يول ا أصحاب ا
وتـشيـر إلى أن احلمالت الـتسـويقـية لـعيد
احلب فـي الـيـابـان تـركز كـلـيـا عـلـى صورة

رأة التي تقدم هدية للرجل. ا
وتـقــول هـيـداكـاإن الـغـرض من عـيـد احلب
في الـيـابـان هـو "إعـطـاء الـفـرصـة لـلـنـسـاء
لـلتـعبـير عن مشـاعرهن وهـذا ليس غـريبا
في عــصــر هــيــمــنــة الــرجــال واالســتــعالء

الذكوري". 
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إذ ابــتـدعت مـتــاجـر الـبــيع بـالـتــجـزئـة في
الــسـبـعـيـنــيــــــــات فـكـرة االحـتــفـال بـعـيـد
احلب عـــلى الــطـــريــقــة الـــيــابـــانــيــة حلث
الـفـتيـات عـلى شراء الـشوكـوالتـة للـتـعبـير
عن إعـجـابـهن بـالرجـال من دون اسـتـخدام
كـلــمـات.ويـرى شـيـغـمـاتـسـو أن انـخـفـاض
تـاح لإلنفـاق الشـخصي قـد يكون الـدخل ا
الــــســـبب وراء تــــراجع شــــعـــبـــيــــة هـــذين
العيدين. إذ تشير تقديرات إلى أن متوسط
دخل الــعــامـلــ الـيــابـانــ بـعــد اقـتــطـاع

ضـريبـة الدخل وصل إلـى أدنى مسـتوياته
منذ  30عاما.

ويـقول: "إن نظـرة اجملتمع الـياباني ألدوار
ـيول اجلـنـسـية تـغـيرت ـرأة وا الـرجل وا
كـمـا هو احلـال في سائـر اجملتـمعـات حول
الـعالم. ولهـذا لم تعد فـكرة تخـصيص عيد
احلب لــهــدايــا الــنــســاء والــيــوم األبــيض
لـهدايا الرجال تلقى رواجا ب الياباني
في ظـل هـــذه الــتـــحـــوالت االجـــتـــمـــاعـــيــة

واالقتصادية".
لـــكن هـل ســيـــواظب الـــيـــابـــانـــيــون عـــلى
االحـــتــــفـــال بـــالـــيـــوم األبــــيض رغم هـــذه
ا يكمن احلل في شكالت االجتماعية? ر ا
تـغـيـيـر احلـمالت الـتـسـويـقـيـة لـتـركز عـلى
تـدلـيل النـفس ومكـافـأتهـا بدال من الـدخول
في حـــلــقـــة مــفـــرغــة من تـــقــد الـــهــدايــا

لآلخرين.
وتـتابع هـيداكـا: "شرع الـيابـانيـون بالـفعل
فـي إعـــــــــادة الـــنـــظـــر في ثـــــــــــقـــافــة رد
ـــــــــثــلــهــا ألن هــذه الــهــدايــا الــهــدايـــا 
الـصـغيـرة تكـلــــــــفك في النـهـــــــاية مـبالغ

كـــــــبيرة".

اضي UFO³ ∫ انخفضت أرقام مبيعات الهدايا في عيد احلب واليوم األبيض في اليابان العام ا

مــنــذ عــام 2003 وألكــثــر مـن ثالث او أربع ســنــوات شــاعت مــصــطــلــحــات
وعبـارات كثيرة تـصف أو تتنـبأ بالقـالب السياسي الـذي سيكون عـليه العراق
وكأنه قـالب جاهز ومـكتمل سـيطبق في هـذا البلد مـثل اللبـننة أي عـلى شاكلة
لـبــنــان أو دسـتــوريـا مــلــكـيــا أو فــيـدرالــيـا أوكــونــفـدرالــيــا ومن هـذه األحالم
والـتــهـيـؤات واخلـدع الـتي رسـمـهـا الـثـعــالب بـغض الـنـظـر عن دراسـة الـواقع
الـعراقي ومـا ستـؤول اليه األحـداث واألوضاع االقـتصـادية والـتي هي احملدد
ـصلـحة األساسـي لشـكل وصيـغة أي نـظام سـياسي في الـعالم لـيؤسس له و
ـغــا واخلـسـارات شــعـبه أوال .. وبــعـد خـمـس عـشـرة ســنـة من الــتـخــبط وا
ـسـتوردين ومن نـاضـلوا والسـرقـات واجلرائـم والدمـاء يـبدو أن سـيـاسيـيـنا ا
وذج مستورد يخدمـهم أوال هم وتابعيهم لم يستطيعوا رسم كثـيرا  لترسيخ 
مالمح هـذا النموذج وتركوه للفوضى التي يؤمنون أنها ستخلق ذلك وتفرضه

مادامت رواتبهم وامتيازاتهم مضمونة وجارية فوق ما يحلمون .
جـولة في شـوارع الـهـنـد ومشـاهـدة عـامة الـشـعب سـتـرسم في ذهـنك صورة
ـر به من حتول حياتي ومـعيشي هنا في ا  مطـابقة أو مشـابهة بشكل كـبير 
الـعـراق فـالــهـوة بـ الـفـقـيـر والـغـني تـزداد بــشـكل سـريع وال وجـود لـلـطـبـقـة
ا من اليـأس والتـخدير الوسـطى بعـد سنـوات وسنرى  سـعادة رغم الـفقـر ر
هـملة  قـدس  التـكتك يزحـف وينتـشر البـائع اجلوال  الـشوارع الـقذرة ا ا
ـقـدسـون كـالـفـيل والـبقـرة عـنـدهم ولـديـنـا خروف وتـراكـتـور مـقـدس تـقدم له ا
الـنذور  حريـة استـغالل الشـارع لنصب أي رمـز مقـدس  إفتـراش األرصفة
دقع والغش ـارسة أية مهنة تسـد الرمق  الفقر ا والنـوم واالستقرار فيها و
ـهراجا العـراقي التي بدت تتـضح فاضحة أصـحابها في الفـاضح و ظاهرة ا
ال الـعام سـتـوظف هذه الـثروات بـعـد غسـلهـا في اخلارج اخلـارج لسـارقي ا
السـتــثـمــارهـا داخـل الـعــراق وبـنــاء قـصــور ومـعــابـد لــهم  مـكــاتب الـســحـر
والشـعوذة والنصب واإلحتيال والعالج باخلـرافة التي غطت على العقل تماما
ـفـاخـرة وجـرفـت مـعـهـا الــفـقـيــر والـغـني مــعـا واجلـاهـل والـواعي أيـضــا  وا
ال بـعيـدا عن شيء إسمه الـوطن  وإرتفاع والتـفاخـر بالـطائـفة والعـشيـرة وا
رايات اجلـزئـيات واألحـزاب فوق عـلم الدولـة .. ولكي ال نـتجـنى على احلـقيـقة
ة مع دولة ـقارنة الظا فإن مـا يحدث في بلدنا فـاق كل التصورات حتى هذه ا
عظـيمة لها شـأنها الديبلـوماسي واالحترام ب دول الـعالم رغم عدم امتالكها
لـيار أمام  38مـليون ثروات مـثل العـراق مقـارنة بـعدد سـكانـها فـقد جتـاوز ا
نسـمة في العراق بثروات هائلة . الفرق بـ الدولت هو أن الهند لديها إدارة
وقـيادة نـزيـهـة وصـاحلـة ورواتب مـسـؤولـيـهم ال تـتـجاوز ضـعف راتـب موظف
خـبــيـر . من ذاكــرتي اخملـزونــة أسـتل جــمـلــة قـالـهــا جـاك شــيـراك مــنـتـصف
السـبعينيات مرة وهـو يتجول في بغداد : (الـتجمعات التجـارية والسكانية في

بـغداد تـشـبه الى حـد كبـيـر ما في بـاريس فـهي لـيست
مــتــمــركـــزة في مــكــان واحــد ) !! أتــمــنى لــو زارهــا
شـيـراك اآلن لـنـسـمع مـا يـقـول . ال أريـد أن أتـخـلى
ـقارنـة ولـكني أنـصح من يـريد عن وطـنيـتي جملـرد ا
أن يــفـخــر بــوطــنـــــيــته وأقــول له : إرفع راسك إنت

هندي .


