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  :سالم عابر
  "املسألة اليهودية"نحو حل عربي لـ 

  ف سماحةيجوز
  .صفحة ١٤٥. ١٩٩٣دار النهار للنشر، : بيروت

ف سماحة، يباريس جوزب، للصحايف اللبناين املقيم "سالم عابر"كتاب يأتي 
إلقليمي ا -يف حلظة تاريخية فُرض خاللها على العرب أن يمتثلوا للقرار الدويل

اإلسرائيلية لعملية إنهاء  بقبول السالم بحسب الرؤية) األميركي ـ اإلسرائيلي حتديداً(
، ينتقد سماحة األخطاء العربية، على وفيه. اإلسرائيلي الطويل -الصراع العربي 

يف رحلة الدم واملوت واخلراب، التي عرفها مسلسل احلروب  مستوياتها كافة،
، كما يقول يف املقدمة، معتبراً أن "النقد الذاتي"والهزائم، انطالقاً من قناعته بضرورة 

ق يف اإلقرار بالهزيمة يتحول إىل نقطة انطال". بعد كل هزيمة"هذا النقد ضروري 
إنه وقت للمواساة، . عملية البحث عن موقع حقيقي للعرب، على الرغم من كل شيء

نه وقت للعمل اجلاد، عبر االستفادة من دروس أأي  ؛ووقت للعناد واالستنهاض
أهمية إعادة صياغة مشروع النهضة العربية "إزاء ذلك، ال يتجاهل سماحة . املاضي

  ."والتقدم نحو الديمقراطية يف آن معاً ›مالسال‹يف اجتاه يتيح التحرر من إسار 
، مارتن بوبر، التي ترى أن "اليساري"يستشهد سماحة بمقولة للمفكر الصهيوين 

حتقيق الهدف اإلنساين للصهيونية لن يكتمل من غير إيجاد حل وطني للشعب 
الفلسطيني، وإذ يتجاوز سماحة منحاها اإلنساين الظاهر، يكتشف أن هدفها تبرئة 

روع الصهيوين، ثم إسرائيل، من االرتباط العضوي بمشاريع استعمارية، جتعل من املش
لكنه يتساءل عن نتيجة قلب ). ١٤٢ص (اليهود جالية أجنبية ومعادية يف املنطقة 

ماذا لو تعامل العرب مع اإلسرائيليين عبر عقلية خمتلفة، شرطها الوحيد : هذه املقولة
التهورات وارتكاب األخطاء، والسعي جديًا  أن تتخلص من هذا احلجم الهائل من

للوصول إىل حد من القوة واملعافاة والديمقراطية، يصبح " الستكشاف آفاق املستقبل،
، بصفتهم أفراداً يعيشون يف املنطقة لإلسرائيليينممكناً، معه، تقديم اقتراح دمج 

  ).١٤٣ص " (وليس بصفتهم دولة
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إسرائيل،  -ة يف التخاطب مع املنتصر يحاول سماحة، إذاً، أن يؤسس لغة جديد
" .حل عربي للمسألة اليهودية"باعتبار أن اجملال ال يزال متسعاً بعض الشيء إليجاد 

اخللفيات انفتاحه على احلوار مع وقائع املرحلة، تاريخياً وآنياً، دفعه إىل رفض 
ادة من الدروس املسبقة واألحكام اجلاهزة، البائدة واملهترئة، ودفعه أيضاً إىل االستف

ثمة حاجة ماسة إىل النهوض، عربياً، من دوامة االستسالم، بسبب وجود . املاضية
، وهو "الطموح الكبير للعرب"مقومات ذاتية لهذا النهوض، وملا يسميه سماحة 

الوصول إىل وضع ألنفسهم يصبح معقوالً معه وعد اليهود بحقوقهم، كأفراد، يف ظل "
متحصّنة ومتوثبة  ›دولة إسرائيلية‹ه التعايش مع نظام عربي جديد ال يمكن ل

ويضيف سماحة أن الهدف هو التوصل إىل ). ١٤٣ص " (ومستعدة لالنقضاض عليه
لكنه . بناء طوق حول إسرائيل يضرب اختراقاتها، ويحاصرها، ويقلل من أهمية دورها

  .يلغي اخليار العسكري، معتبراً أنها عملية حضارية شاملة
قًا، بحسب العنوان، أن هذا السالم الذي عرفه العرب مؤخرًا، يدرك سماحة مسب

فهل . لذا، نراه يعمل على إيجاد هذا احلل العربي للمسألة اليهودية. عابراً  لن يكون إالّ
آن األوان، بالنسبة إىل العرب، يف حال كانوا مقتنعين بضرورة احلصول على سالم 

ذا السالم املوجود حالياً، بما يتالءم عادل وشامل لهم، أو على األقل حتسين شروط ه
 -من أجل هذا احلل؟ وهل صحيح أنه يمكن لهم " يعملوا"و" يفكروا"مع طموحاتهم، كي 

بعد كل هذه السنوات الطويلة من الهزائم واالنكسارات والصراعات الداخلية، إىل القمع 
أن يؤسسوا  -م واإلرهاب والتسلّح املوجّه إىل الداخل، وتصفية احلسابات فيما بينه

  ملثل هذا احلل؟
يبدو أن األنظمة العربية ترغب يف حل يرضي طموحاتها اخلاصة؛ حل ينطلق 
من حسابات ضيقة األفق يف حين أن ما يطرحه جوزيف سماحة يشكل البديل 
العقالين، املشتمل على اجلوانب الثقافية والفكرية والسياسية، إىل الوعي الدقيق 

املسارات التي مرت التيارات السياسية والفكرية فيها،  ملوازين القوى، وحتليل
االعتراف املنطقي بأن الناصرية تظل أقوى هذه التيارات  وحماوالً ،مستخلصاً العبر

يف معاجلة مشكالتنا الداخلية، ألنها طرحت األسئلة املتعلقة بمصيرنا، وال تزال 
بعد حرب : دروس املطلوبةقادرة حتى اآلن، وعلى الرغم من كل شيء، على إعطائنا ال

" ال يزال يشكّل االحتياطي الشعبي األكثر اتساعاً"الناصرية " جمهور"أن  ااخلليج، بد
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فالناصرية بحثت يف االستقالل السياسي واالقتصادي، ويف التنمية ). ١٤٠ص (
والتدرّج نحو الوحدة، كما يف موقع إسرائيل يف الصراع العربي مع القوى 

الدروس الهائلة للناصرية يف "سماحة إنه يجب االستفادة من  يقول. االستعمارية
اجتاه إجناز ما مل تنجزه من برناجمها، بعد تعديله ليصبح متوافقاً مع نهاية القرن 

  ).١٤٠ص " (والتحوالت الدولية الهائلة
إذاً، يمكن للعرب أن يقدموا مثل هذا احلل املطلوب، إذا جنحوا يف قراءة 

حة أن يعينهم على ذلك، عبر قراءة نقدية وعقالنية واعية جململ يحاول سما. تاريخهم
فالنقد الذاتي يبقى الطريق األسلم واألفضل لتغيير . ه خالل سنوات الصراعبما مرّوا 

فلينصرف كُلٌ "يقول سماحة إن هذا السالم قد حَلّ . املسار العربي املهترىء واملستسلم
من أوهام احلل العسكري : رأوا تاريخهموموقع العرب أن يق). ١١٧ص " (إىل موقعه

إلبادة اإلسرائيليين، إىل أهمية وضرورة التنبّه فعلياً وجدياً للعامل النووي 
اإلسرائيلي؛ ومن فشل الطروحات اإلسالمية بسبب تمسّكها باحلل العسكري إىل عجز 

القومي الوطني الليبرايل وغير الليبرايل، والشيوعي، و(التيارات السياسية املتنوعة 
، باستثناء الناصرية كما سبقت اإلشارة، عن إيجاد الطروحات )ةطبمدارسه اخملتل

، "سالم عابر"إنها عناوين البناء الفكري لكتاب . العمالنية لتطوير اجملتمع العربي
الذي يلحظ أيضاً فشل الرهان على القطب املناهض للواليات املتحدة األميركية، وقد 

العمالة الكاملة ألميركا : "ويقول سماحة متهكماً. السوفياتي سقط مع انهيار االحتاد
، ويضيف أنه يف هذا )٧٦ص " (خير من التحالف الناقص مع االحتاد السوفياتي

اإلسرائيلي  -الصراع العربي "الوقت الذي تضطرب فيه املعايير جند من يعتبر أن 
ع قدم يف الشرق اختراع سوفياتي يقوم على توريط العرب حتى تكسب موسكو مواق

وحكام الكرملين على دهاء كاف بحيث يثيرون العداء العربي إلسرائيل، . األوسط
  ).٧٦ص " (ولكنهم ال يقدّمون السالح الكفيل بحسمه

إىل ذلك، يرى سماحة أن العرب فشلوا يف طرح رؤيتهم الواقعية لسالم حقيقي 
فأراد من خالل . جبوشامل، وأيضاً، عجزوا عن إدارة الصراع مع إسرائيل كما ي

التجارب، أن يستعين باملاضي العاملي، كي يؤسس، أو يحاول أن يؤسس، وعياً عربيًا 
جديداً، مبنياً على مواقع القوى احلالية، وعلى فهم كلي وواضح للتطورات التي حدثت، 
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معتبراً أن حرب اخلليج الثانية سمحت للعرب بحجز موقع لهم داخل ما اصطلح على 
  .، شرط مراجعة موقعهم يف النظام السابق"نظام العاملي اجلديدال"تسميته 

من ناحية أُخرى، يعتقد سماحة أن األفكار التي بشرت الثورة الفرنسية بها 
إلغاء التمييز ضدهم ": أول حماولة جدّية حلل املسألة اليهودية"يمكن اعتبارها 

واحترام احلقوق  وعلمنة السياسة وتقليص دور الكنيسة وفكرة املواطنة والدمج
النازية، وإقرار أوروبا " احملرقة"ا درس أمّ). ٢٣ص (الدينية والشخصية واملدنية 

بمسؤوليتها جتاه ما حدث لليهود ومعاملتها لهم على أساس خمتلف، فيستخلص 
": يهودها"لعرب كي يعاملوا فلسطينييهم مثلما تعامل أوروبا إىل اسماحة منه دعوة 

فال أمل لهم "، وإالّ، يستدرك سماحة، "يح الضمير ويحقق املنفعةإيجاد حل لهم يربأي "
  ).١٠٧ص " (بأي تقدم يكسر الطوق الذي يأسرهم

دراسة ملخصة، لكن معمقة، ال حتاصر نفسها يف اإلمعان يف " سالم عابر"
إنها ترى يف االختبارات كافة ما يالئم اخلروج العربي من متاهة السالم . النقد الذاتي

دعوة صريحة إىل مشروع نهضة عربية جديدة، عبر احلركة القومية  .املفروض
على تعيين مصدر التناقضات اجلديدة، وعلى " األقدر"املتجددة، التي يراها سماحة 

تقديم رؤية مطابقة لوضع املنطقة والعامل، وعلى حشد أوسع جبهة ممكنة إلطالق 
إنها، يف آن معاً، صادرة : "يقول سماحة. دورة جديدة من حماوالت النهوض العربي

عن هموم العرب، كما هي فعالً، ومعانقة لتعقيدات الوضع الدويل اجلديد، كما هي 
  ).١٤١ص " (فعالً

يريدها . يعلّق جوزيف سماحة آماالً عريضة على هذه احلركة القومية املتجددة
يف طبعة جديدة ومنقّحة، ألنها بذلك ستكون األقدر على صوغ برامج وتكتيكات 

يلخص سماحة برناجمها ". إزالة إسرائيل"الئمة، ال تكتفي بترداد الالزمة بشأن م
ضرورة البدء أوالً باملمانعة ورفض التطبيع ومقاتلته، إزاء اإلصرار على التمسك ب

اإلسرائيلي وموقعه من  -باألهداف البعيدة، وبالرؤية التاريخية للصراع العربي 
ن هذه احلركة تملك تراثاً معقوالً، وهي قادرة على إ. للنهضة العربية" الغربي"العداء 

تعيين مواقع ضعف اخلصم وحصارها، وعلى انتهاج سياسة حتالفات داخلية 
وخارجية تقوم على تقدير للواقع كما هو، ال على تصورات له تخضعه لثنائيات ال 

  ".اإلسالم ضد الصليبية"أساس لها، كالقول مثًال 
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ثمة ما يدفع . ، أو مناقشته كلياً"سالم عابر"تاب ال أدّعي قدرة على تلخيص ك
كأنه بطرحه املسائل كما هي، من دون عقد أو خلفيات، يساهم يف . إىل قراءته بتمعن

إن جوزيف سماحة يريد لنا . انتشالنا من يأس ما أوقعنا فيه سالم إسرائيل للمنطقة
أن نتعلّم من هذا العدو يريدنا . الديمقراطية الفعلية، أساس النهضة العربية اجلديدة

وهو يعترف بأن السجناء السياسيين كلهم . نفسه دروس االنتصارات احلقيقية
  ).٩٨ص " (قابعون حيث هم ألنهم بالضبط أكثر عداء ألميركا وإسرائيل من حكامهم"

         
 نديم جرجورة 

 كاتب لبناين



 

 
 

  

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