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جـــــــــذور الغضب
العنوان :احلرب العظمى يف سبيل احلضارة:احتالل الشرق االوسط
تأليف  :روبرت فيسكعرض :ستيفن همفريزترجمة :عبد علي سلمانصحفـي غ ــاضــب يلقـي ب ــالل ــوم عل ــى طغ ــاة
املـنــطقـ ــة وعل ــى الـتــطفـل الغ ــربـي الل ــذيـن
تسببا بعدم االستقرار
اســم الكـت ــاب :احل ــرب العـظـيـم ــة يف سـبـيل
احلضارة :فتح الشرق االوسط
قـبل كل شـيء ،فــان هــذا كـتــاب عـن احلــرب،
وبالتحـديد عن احلروب التي أرعبت الشرق
االوس ــط اب ـتـ ـ ــداءً م ــن افغـ ـ ــان ـ ـس ـتـ ـ ــان الـ ـ ــى
اجلــزائــر .وكــان امل ــؤلف م ــراسالً لـصحـيفــة
"لـ ـن ـ ـ ــدن ت ـ ـ ــامي ـ ـ ــز" وبـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا ل ـ ـصـحـ ـيـف ـ ـ ــة
"االنديـبندنت" لفـترة طويلـة يف جميع هذه
االرج ــاء وينـتقل الـكتــاب صعــوداً ونــزوالً يف
القـرن العـشـريـن بطـريقـة يقـودهـا علـى مـا
يـب ــدو ال ــوعـي اكـث ــر مـن اي شـيء آخ ــر ،مب ــا
يـناسب املوضـوع .ويكاد الكتـاب ان يكون عن
العنف املستمر .وقـد قدم املؤلف نفسه على
انه شــاهــد غيــر هيــاب وقــاض عـنيــد يحـكم
على احلـوادث التي يـرويها .النه يعـتقد انه
يــروي قـص ــة عن غ ـدٍ ال ي ــرحم وعـن خيــانــة
(يف ج ـ ــزء مــن الق ـص ـ ــة ي ــظه ـ ــر ان الـ ـش ـ ــرق
اوسـطـيني قــد خــانــوا انفـسهـم كمــا خــانـهم
ق ــادتهـم ،ولكـن اخلـي ــان ــة يف معـظـمه ــا ك ــان
سببها جبروت وطمع وغطرسة الغرب).
ولقـد رمـى فـهمك نفـسه مـرةً بعـد اخـرى يف
احلفـ ـ ـ ــر املل ــته ـب ـ ـ ــة وغ ـ ـ ــال ـبـ ـ ـ ـاً مـ ـ ـ ــا تع ـ ـ ــرض
خملـ ـ ــاطـ ـ ــرشخـ ـص ـيـ ـ ــة يف ال ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة كـ ـ ــان يف
افغــان ـسـت ــان خالل ص ــراعهــا الـط ــويل ضــد
الـســوفـيت ثـم يف حمــام الــدم الــذي سـببـته

احلـرب العـراقيـة -االيـرانيـة يف ثمـانـينيـات
القــرن املــاضـي وبعــدهــا يف حــرب اجلــزائــر
االهلـي ـ ــة بعـ ــد عـ ــام  1991ثـم االنــتفـ ــاضـ ــة
الفلـســطيـني ــة الث ــانيــة حلـني كبــوتهــا عــام
 2000وعنــدمــا ال يتــواجــد شخــصي ـاً وسـط
ال ـصـ ــراع واخلـ ــراب ،فـ ــانـه يعـيـ ــدهـمـ ــا الـ ــى
الــذاكــرة ،كـمــا ح ــدث يف بحـثه عـن تهجـيــر
االرمـن وعـن امل ـ ــذابح يف احل ـ ــرب العـ ــاملـيـ ــة
االولــى ،او (يف الئحــة مخـتلفــة) معــاجلـته
لسجون وغرف التعذيب يف زمن الشاه.
وعلــى كل حــال ،فــان فيــسك يـحتــرم نفـسه
فهو مـراسل يف قاعـدة احلرب وينـسج كتابه
بـصــورة اســاسـيــة مـن تقــاريــره مـن مـيــدان
املعـركة فكـتاباته عـن احلرب قويـة ومفصلة
وج ــدي ــة وشخـصـي ــة مت ــامـ ـاً .ولـن يـص ــادف
القــارئ هـنــا "اضــراراً غـيــر مـبــاشــرة" ســوى
الـبـي ــوت املهــدمــة واالج ـس ــاد املقـطعــة .ويف
احيـان كـثيـرة يـتكـدس الــرعب فـوق الــرعب
ال ـ ــى احل ـ ــد ال ـ ــذي ي ـبـ ـ ــدو أنه اك ـب ـ ــر مــن ان
يحتمل او ميكن امتصاصه.
وتلك احلـدة تنـبع من قــوة الكتـاب الهـائلـة
ومـن ضـعفه مـن الـن ــاحـي ــة املـب ــدئـي ــة وبع ــد
قــراءة الـكتــاب فـلن يــستـطـيع املــرء جتــاهل
اخل ـس ــائ ــر الـب ـش ــري ــة لق ــرارات اجلـن ــراالت
والــسي ــاسيـني يف منـطقــة الـشــرق االوسـط
وسواه ويـصور فـيسك الـشرق االوسـط على
انه مكـان الـعنف الـذي ال يـتبـدل والـذي ال
ميـكــن الي ق ـ ـ ــارئ ان ي ـت ـ ـص ـ ـ ــور ان ه ـن ـ ـ ــاك

شـخص ـاً يف ذلك املكـان اسـتمـتع ليـوم واحـدٍ
مـن حيــاته ط ــوال ربع القــرن امل ــاضي وهــذه
الـصورة هي تـشويه خـطر صحـيح ان احلياة
ابـع ـ ـ ــد مــن ان تـك ـ ـ ــون سـهـلـ ـ ـ ـةً ،لـكــن وعـل ـ ـ ــى
النـقيـض مـن القلق املــستــوطـن واالحبــاط،
فـان الشرق اوسـطيني قادرون علـى التسامح
مع ـظـم االحـي ــان .ويــتح ــدث فـي ـسـك قلــيالً
بـص ــورة اكثــر جتــريــديــة عـن القـضــاي ــا غيــر
العنفيـة مثل الـركود االقتـصادي وتعـقيدات
االسالم الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاس ــي أو وضع املـ ـ ــرأة وهـ ـ ــذه
الثغرة لـيست نقطة ضعف بحد ذاتها .ذلك
ان فيــسك يـتنــاول مــواضـيع مخـتلفــة لـكن
القـارئ بحـاجـة ملعـرفـة ان هــذا الكتــاب رغم
طـ ــوله املـتعـث ــر لـيــس ه ــو ال ـش ــرق االوســط
كــامالً ولعلـه سيكـون "روبـرت فيـسك" كـامالً
فـ ــالكـت ــاب ملـيء ب ــال ــذك ــري ــات ال ــشخـصـي ــة
امل ـسـتع ــادة ح ــول اشك ــالـي ــات عالق ــة امل ــؤلف
ب ـ ـ ــاب ـيـه ب ـيـل وال ـتــي لــم تـكــن ع ـن ـيـف ـ ـ ــة ويف
احلقـيقــة فــان ه ــذه العالقــة أمّــدت الك ــاتب
بعـنـ ــوان الكـتـ ــاب .ذلك ان االب فـي ــسك ق ــد
مُنح وســام احلملـة خلــدمته يف فـرنـسـا عـام
 1918وهذا الـوسام "الذي اورثه االب لالبن"
قــد نُقـش علـيه شعـار "احلــرب العـظـيمـة يف
سـبـيل احلـض ــارة" وال ــسخ ــري ــة امل ــرة لـ ــذلك
الــشعــار تــأكــدت بهــديــة اخــرى قــدمهــا ج ـدّ
املؤلف ألمه الـى والد املؤلـف وهي عبارة عن
رواية للصبيان لتوم جراهام تروي مغامرات
جـنــدي بــريـطــانـي ش ــاب يف افغــان ـسـتــان يف
اواخ ـ ــر القـ ــرن الـت ـ ــاسع عـ ـشـ ــر وبـ ــالـنـ ـسـبـ ــة
للمـؤلف فـان الـوسـام والـروايـة يـرمـزان الـى
العجـرفة والتـطفل املدمـر للغرب يف الـشرق
االوسط طوال القرن املاضي.
واذا كـان هــذا الكتـاب عن احلـرب فهـو ايضـاً
كتــاب عن الـنفــاق والال أبــاليــة التـي يتــسم
بهـا اولئـك الذيـن يف السلـطة ففـيسك رجل
غاضب واكثـر من ان يكون رجالً قـليل الثقة
بصحــة ارائه فليـس ثمـة قـائـد وطـني انفك

ومعه نتفة من املصداقية هنا.
وهـو يتعـامل مع الـكثيـر مـنهم بـاحتقـار ان
لم يـكن بـاشـمئـزاز وبـينـهم رجـال يف مــوقع
املـ ـسـ ــؤولـيـ ــة (سـ ــواء اكـ ــان هـ ــؤالء عـ ــرب ـ ـاً او
اي ـ ـ ــران ـيــني أو ات ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـاً او اس ـ ـ ــرائ ــيل ـيــني او
ب ــري ـط ــانـيـني او امـ ــريكـ ــان) فلـي ــس هـن ــاك
ابطـال أعزة يـستحقـون االحتـرام انهم فـئة
تـظهــر عــدم كفــاءتهــا يف االوضــاع الـصـعبــة
فقد كان جيـمي كارتر محظـوظاً حني هرب
وهــو يـظهــر نفــسه مبـظه ــر البـطل وكــذلك
املـلك ح ـسـني ال ــذي فعـل ذلك مبــرارة اكـبــر
قلــيالً ولـم يـكـن فـيـ ـسـك مـ ــولع ـ ـاً بـ ــوسـ ــائل
االعالم (رغم ان هنـاك بعض االستثناءات)
وك ـ ـ ـ ـ ــانـ ــت مـح ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــة CNNوصـح ـ ـيـف ـ ـ ـ ـ ــة
الـنيــويــورك تــامي ــز محل ازدرائه حــسب مــا
يــرى ب ـسـبـب ف ــشلهـمــا اخمل ــزي يف مقــارعــة
االكـاذيب والتشـويهات والتـستر علـى صُناع
السياسة االمريكية.
فهل وج ــد فـي ــسك الـت ــركـيـب ــة االن ـس ــانـي ــة
املك ــون ــة مـن ال ــشج ــاع ــة واجلـنب والق ـس ــوة
وعمل اخليــر وسط النـاس العـاديني الـذين
تـشابـكوا يف شبـكة من الـقوى غيـر الظـاهرة
ولـ ــو اخـ ــذنـ ــا وضعـيـ ــة االشـيـ ــاء يف الـ ـشـ ــرق
االوسط ،فان املرء يوافقه الرأي فالكذّابون
واصح ـ ــاب االبه ـ ــة الفـ ــارغـ ــة مــن اصحـ ــاب
الـب ــدالت واالف ــواه الـث ــرث ــارة س ــواء اك ــان ــوا
غ ــربـيـني او مـن ال ـش ــرق االوســط ،يـثـي ــرون
غـيــظ أي ام ـ ــرءٍ يعـ ــرف ب ـصـ ــورة مـبـ ــاشـ ــرة
حقــيقـ ــة مـ ــا يجـ ــري ومـ ــرة اخـ ــرى فهـنـ ــاك
م ـشـكل ــة إذ إن فـي ــسك ي ــديـن ال ـسـي ــاسـيـني
بـسـبب مـا فـرضــوه من معـانـاةٍ مـريعـة علـى
شعــوب ال ـشــرق االوســط ،لكـنه ب ــاملق ــابل ال
ي ـس ــأل بـص ــورة ج ــدي ــة عـن االسـب ــاب الـتـي
جعلـت ه ــؤالء ال ـسـي ــاسـيـني يـتخ ــذون مـثل
هــذه القــرارات ومــا هـي الـبــدائل الـتـي كــان
يفترض القيام بها .ومن احلسن جداً جلد
قـ ـ ــادة الغ ـ ــرب وال ـ ـش ـ ــرق االوس ــط جلهـلهــم

وعمــاهـم االخالقـي وشهــوتـهم لـلحكـم ..الخ
ولعل ذلك يـسبـب اخلجل والـشعـور بـالــذنب
(رغم انـه نادراً مـا يفعـل ذلك) لكنه ال يـقدم
مع ـ ــاي ـي ـ ــر وم ـب ـ ــادئ ج ـ ــدي ـ ــة ميـكــن ل ـص ـن ـ ــاع
الـسيـاســة استخـدامهـا لـتطـويـر االمـور الـى
االحسن.
وبـاخـتصـار فــان كتـاب "احلـرب الـعظـيمـة يف
س ـب ــيل احلـ ـضـ ـ ــارة" هـ ـ ــو ك ـتـ ـ ــاب ذو اه ـم ـيـ ـ ــة
اسـتثنـائيـة ،اذ حتـولت خبـرة فـيسـك التي ال
تُ ـضـ ــاهـ ــى بـ ــاحلـ ــرب وتـ ــأثـيـ ــرهـ ــا يف الـ ـشـ ــرق
االوسط املعـاصـر وقـدرة املـؤلف علـى حتـويل
هــذه اخلبـرة إلـى مــادة ملمـوسـة حتــولت كل
ه ــذه ال ــى لغـ ـةٍ تلـم ــؤه ــا الع ــاطف ــة وسـيــظل
املبتدئـون يف مهنة املـراسلة احلربـية يجدون
انفـ ــسهـم مـ ـش ـ ــدوهـني بــتف ـ ــاصــيل الـكـت ـ ــاب
الـواسعـة وصعـوبـة متـابعـة قفـزات املـؤلف يف
البلــدان واالزمنــة وكتـاب "احلـرب الـعظـيمـة

يف سـبيل احلضـارة" كتـاب مثيـر للقلق ،إذ
أنه يـؤكد وبعمق قناعة الكـثير بان الشرق
االوسط قد غـرق بصورة ال رجعة عنها يف
العـنف والفـســاد .واالحـمق هــو فقـط من
يتصور ان تلك االوضاع ميكن معاجلتها.
وكـمـ ــا كـ ــانـت الـعقـ ــود الــثالثـ ــة االخـيـ ــرة
مأساويـة فان هناك دروسـاً مختلفة يجب
تعلـمه ــا ،وواح ــد مـن ال ــدروس ه ــو االمل،
على االقل.
سـتـيفـن ه ــاف ــري ــز اسـت ــاذ يف م ــادة تـ ــاريخ
الشـرق االوسط والـدراسات االسالمـية يف
جامـعة كـاليـفورنـيا سـانت بـاربارا ومـؤلف
كـتـ ــاب "بـني الـ ــذاكـ ــرة والـ ــرغـبـ ــة :الـ ـشـ ــرق
االوسط يف عصر مضطرب"
عن صحيفة الواشنطن بوست

عن :الواشنطن بوست

ملاذا َّ
يظل الرشق عىل خالف مع الغرب
العنوان:عاصفة من الشرق :الصراع بني العالم العربي والغربتأليف  :ميلتون فيورستقــرون ـاً ه ــو ان كلـتــا احلـضــارتـني قــد
عرض :انتوني دكيس ـي ــطـ ـ ــر علــيه ـم ـ ــا ه ـ ــاج ـ ــس الق ـ ــوة
ترجمة :املدىالداخلية املفرطة ،فقد تصور الغرب
لـو طُـبع كتـاب "عـاصفــة من الـشـرق"
قـبل بـضـع سنـني ،لكــان مـن احملتـمل
ان ال تـق ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة
مبهـ ــاجـم ـ ــة العـ ــراق وه ـ ــذا يفـتـ ــرض
ط ــبع ـ ـ ـاً ان يـكـ ـ ــون كــبـ ـ ــار م ـ ــسـ ـ ــؤولــي
الـواليــات املتحــدة ومفكـروهـا الــذين
بـ ــدأوا هـ ــذه احلـ ــرب ،قـ ــد قـ ــرأوا هـ ــذا
الكـت ــاب الـ ــذي ال يق ــدر بـثـمـن .وق ــد
اوردن ـ ــا ه ـ ــذا االحـتـم ـ ــال الن امل ـ ــؤلف
م ـيـلــت ـ ـ ــون فــي ـ ـ ــورســت جـعـل االم ـ ـ ــور
املستبعدة الوقوع يف غاية الوضوح.
فـمـن ــذ الق ــرن الـث ــامــن دخل االسالم
املستبعدة الوقوع يف غاية الوضوح.
فـمـن ــذ الق ــرن الـث ــامــن دخل االسالم
واملـسـيحيـة يف صــراع من اجل فـرض
الهيـمنـة علــى منـاطق اآلخـر يف هـذا
العالم وحسب رأي املـؤلف ،فان القوة
املــتفـ ــوق ـ ــة لالمم واالمـبـ ــراطـ ــوريـ ــات
املـ ـســيحـيـ ــة خـالل الق ـ ــرون العـ ـشـ ــرة

االخيرة أو ما يقرب من ذلك وضعت
الـغـ ــط ـ ـ ــرس ـ ـ ــة مـحـل احلـك ــم ـ ـ ــة .ويف
الـقـ ـ ـ ـ ـ ــرنـ ــني املـ ــن ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــرمـ ــني كـ ـ ـ ـ ـ ــان
الــبـ ـ ــري ــطـ ـ ــانــي ـ ـ ــون والفـ ـ ــرنـ ـ ـســيـ ـ ــون
واالم ـ ــريـك ـ ــان يف ال ـ ــوقـت احل ـ ــاض ـ ــر،
تعــاملــوا مع العــالـم الع ــربي بــازدراء
وق ــد رد الكـثـيــر مـن العــالـم العــربـي
على ذلك بامتعاض كبير.
ويف "ع ــاصفــة مـن ال ـشــرق" ي ـسـتكـنه
م ـ ــراسل "الـنـيـ ــويـ ــوركـ ــر" يف الـ ـشـ ــرق
االوسـ ــط لف ـت ـ ــرة طـ ـ ــويل ـ ــة ومـ ـ ــؤلف
العـديـد من الـكتب حـول الـتعقيـدات
يف املنطقـة ،مسار الفـشل بني الشرق
والـغـ ـ ـ ـ ـ ــرب مـحـ ـ ـ ـ ـ ــذراً مـ ــن اخلـ ـ ـ ـ ـ ــروج
ب ــاسـتـنـت ــاجـ ــات سهل ــة وس ــريع ــة عـن
ال ـت ـن ـ ــافـ ــس ال ـ ــذي اس ـت ـم ـ ــر طـ ـ ــويالً
وطويالً جداً.
وكـتـب املـ ــؤلف فـي ــورسـت "ان ال ــدرس
ال ـ ــواضـح له ـ ــذا الـ ـص ـ ــراع ال ـ ــذي دام

الع ــراقـيــني ويلفـت امل ــؤلف نـي ــورسـت
االنتباه الى ان االهـداف االمبريالية
الغــربـي ــة خالل ال ـسـنــوات ال ـس ــابقــة
كــانـت اكثــر عمـلي ــة وأقل جالالً فقــد
استـهدف الـغرب الـسيـطرة ملـصلحته
علــى مــا كــان يعـتقــد انـه اكبــر بــركــة
ع ـ ــامل ـي ـ ــة للــنفــط وي ـ ــرى امل ـ ــؤلـف انه
ســيك ــون مـن امل ــده ــش ان ال يعــتق ــد
اح ــد ان الع ــرب سـيعـتـب ــرون ان ه ــذا
االن ــدف ــاع لـن ـش ــر ال ــدميق ــراطـي ــة يف
رمــال ال ـشــرق يُ ـشــابه طـمــوح ـاً غـيــر
معلن.
ولن يـحب الكـثيــر من العـرب ان يـتم
اخـب ـ ــارهـم (كـم ـ ــا فـعل فـي ـ ــورسـت يف
"عـ ـ ــاصف ـ ــة مــن الـ ــشـ ـ ــرق" ان نق ـ ــاط
الــضعف يف حـضـ ــارتهـم هــي "الفق ــر
واألميــة والتعـصب الـديـني والفـسـاد
املزمـن وسوء االدارة احلاكـمة" وليس
ثـم ــة مـن م ــراقـب مح ــايـ ــد ال ميكـنه
الـوصـول الــى مثل هــذه النـتيجـة اذا
لــم يـكــن حـ ـ ــاله حـ ـ ــال الع ـ ــدي ـ ــد مــن
املـسلمني الغـاضبني الـذين يرفـضون
اسـتـب ـصـ ــار احلق ــائـق مفــضلـني ل ــوم
االمـبـ ــريـ ــالـي ـ ــة الغـ ــربـيـ ــة .ويـخلــص
املؤلف الـى ان هنـاك امالً ضعـيفاً يف
ان تقدم الـدول العربـية حالً لـلوضع

ان بـامكـانه فـرض قيمه عـلى الـشرق
وكــان ذلك ســوء تقــديــر ،امــا الـشــرق
فق ـ ــد تــصـ ـ ــور ان تع ـصــب مح ـ ــاربــيه
سيُكـره الغـرب علــى تبنـي السـذاجـة.
امـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــدرس اآلخـ ـ ـ ــر فـهـ ـ ـ ــو ان كـال
الـطرفـني كان تـنقصه القـوة الختـيار
مـنهج الـطــرف االخ ــر ..ولن يــصمــد
الغـرب امـام تفــوقه العـسكــري اذا لم
يـقـ ـبـل بـحـق ال ـ ــش ـ ـ ــرق يف حت ـ ـ ــدي ـ ـ ــد
مـصـي ــره بـنفــسه ،وسـت ـسـتـم ــر اراق ــة
ال ــدم ــاء الـتـي طـبعـت ه ــذا الـص ــراع
دائماً".
واذا انـ ـ ــت وضــعـ ـ ــت الــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االخالقـي ـ ــة والعـقلـيـ ــة الـتـي الزمـت
ال ـن ــظـ ـ ـ ــرة الغ ـ ـ ــربــي ـ ـ ــة عــن ال ـ ــش ـ ـ ــرق
االسالمـي ،فهـل يك ــون المم ال ـش ــرق
االوس ـ ـ ـ ـ ــط احلــق يف حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مستقبلها؟
لـق ـ ـ ــد ب ـي ـنــت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـتـح ـ ـ ــدة
وبـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــانـ ــيـ ـ ـ ـ ــا ان احـالل منـ ـ ــط
الـدميقراطـية الغـربي يف العـراق كان
رغبــة العــالـم بكــامله وكــان ملـصلحــة

يف العـراق ويسـتنتج بـصورة راسـخة
ان "الـب ــديل سـيك ــون ذلك الـت ــاريخ،
عـ ــارفــني ان العـ ــداء بـني احل ـضـ ــارة
الع ـ ــرب ـي ـ ــة والغ ـ ــرب لــن ي ــصل ال ـ ــى
نه ــاي ــة ،وان ادارة ب ــوش قـ ــد أججـت
الصراع"
إن كتـاب "عــاصفــة من الـشـرق" هـو
واحــد من سلـسلـة الكـتب املعـاصـرة
الـتي تـتنــاول االح ــداث التــاريـخيــة
وه ـ ـ ــو ك ــت ـ ـ ــاب مـخـ ـتـ ــص ـ ـ ــر يـ ـتـ ـمـ ـتـع
بـ ــامل ـصـ ــداقـيـ ــة ويـ ــؤشـ ــر جــملـ ــة مـن
املشاكل واجلـوانب املغلقة واحلاالت
الـ ـت ــي ت ـ ـ ـسـ ـتـحـ ـ ـ ــوذ عـلـ ـ ـ ــى الـقـ ـ ـ ــارئ
احلديث.
ومـثله مـثـل الكـتـب االخــرى ومـنهــا
كتـاب ايـان بـورومـا "اختـراع اليـابـان
 "1964-1853وك ــتـ ـ ـ ــاب الــك ـ ـ ـس ــنـ ـ ـ ــدر
ستيلي "االحسـان واخليانـة :خمس
عوائل يهودية ايطالية حتت احلكم
ال ــنـ ـ ـ ــازي "وك ــتـ ـ ـ ــاب كـ ـيـف ــن س ــتـ ـ ـ ــار"
كـ ــالــيفـ ــورنـيـ ــا :ت ـ ــاريخ" فـ ــان كـتـ ــاب
فـي ــورسـت كـت ــاب نفـيــس ،ف ــدراسـته
للصـراع الـكبيـر منـذ مـولـد االسالم
ولهــذا الحين كــانت دراسـة صــريحـة
ومنتظمة.

عن :لوس اجنلس تاميز

بريطانيا من ترششل اىل توين بلري
بع ــد ان اثـبـت (الـي ــورو) مـنـ ــذ والدة مك ــانـته يف
اســواق البــورصــة العــامليــة صــارت هــذه العـملــة
االوروبـي ــة ال ــوح ــدة االكـث ــر اسـتق ــراراً وق ــوة يف
سـوق املال حـسبمـا توقـع لها املـراقبـون املالـيون
ال ــذيـن اك ــدوا عل ــى ان م ـسـتقـبل ه ــذه العـمل ــة
مبـشراً وليـس قلقاً كـالذي يحـصل مع الدوالر،
وتأتي هذه احلقـائق املتفائلة بشأن اليورو على
عـكـ ــس ال ـ ـشـك ال ـ ـ ــذي يع ـت ـمـ ـ ــد امل ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون
البريطـانيون اظهاره يف تصـريحاتهم اخلاصة

بـشــأن قــدرة هــذه العـملــة
علـى الـصمـود يف سـوق املـال
الى جـانب العـمالت االجنبـية
االخرى ،فقـد كان الـبريـطانـيون
يعــارضــون مـشــروع وحــدة الـنقــد
االوروبـيـ ــة مـن ـ ــذ والدة الفـكـ ــرة
وحـتـ ــى ت ـطـبـيـقهـ ــا ويف كـتـ ــابه
(املكـي ــدة املقــدســة ..بــريـطــانـيــا
واوروبـ ــا مـن تـ ـشـ ــرشل الـ ــى تـ ــونـي
بـل ـي ـ ـ ــر) ال ـ ـص ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــام  1998عــن
مـطـبعــة مـكمـيلـثت ،يــشيــر املــؤلف
هـيجــو يــونغ الــى عــدة مــوضــوعــات
وثـيقــة الـصلــة بعالقــات بــريـط ــانيــا

ال ـسـيـئـ ــة مع اوروب ــا ومـنه ــا الـعالق ــات امل ــالـي ــة
واالقتصاديـة وتغير الـرأي البريطـاني الرسمي
بــشكل مـسـتمــر ومتــذبــذب حيــالهــا ،ويـتحــدث
(يونغ) يف مقـدمة كتـابه عن انقسـام بريطـانيا
الـى مـؤيــدين الوروبــا ومعــارضني لهـا فـالــذين
سعوا ملعـارضة ربـط بريطـانيا بـاوروبا منـذ عام
 1945مـن ارن ـسـت بـيفـن مــروراً بــانـتــونـي ايــدن
الى بـيل كاش وجـون ريدوود ومـايكل بـورتيـللو،
كانـوا يواجهـون اتهامـات شديـدة بانهم قـصيرو
النـظــر وفنـطـازيــون ومتــزمتـون ،وكـان (بـيفن)
كما يورد املؤلف مثـاالً على التزمت البريطاني
يف االربعـيـنـيــات ،يعـتقــد بــان قـســاوســة اوروبــا
الكاثـوليك (غربـان سود يجلـبون النحـس) اما
بورتيللو فكان ينظر الى الطالب االوروبيني يف
اجلـامعــات البــريطــانيــة يف التــسعيـنيـات علـى
انهـم غشـاشـون يـشتـرون درجـاتهم الـعلميـة! يف
حني كان احد وزراء حـكومة العمـال يأخذ معه
دائم ـاً طع ــامه ملفــوف ـاً بعلـب ورقيــة اذا مــا زار
اوروبــا خــوفـ ـاً من الـتلــوث االوروبـي! علــى هــذا
النحـو املتغطـرس كان املسـؤولون الـبريطـانيون
يـنظـرون الـى اوروبـا والــى عالقتـهم بهـا ،واحـد
املــوضــوعــات االس ــاسيــة الـتي يـتنــاوله ــا كتــاب
هـيجو يـونغ التحـول املطلق والكـامل يف الرأي
البـريطـاني الـرسمي ازاء العالقـات التي تـربط
بريـطانـيا بـاوروبا وازاء وحـدة النـقد فـالطبـقة
السـياسيـة البريـطانيـة كما يـؤكد يـونغ لم تكن
قـادرة اطالقـاً علـى صيـاغة راي مـوحد وحـاسم
بـشـأن وحــدة النقـد واالفــراد مبن فـيهم رؤسـاء
الـ ــوزراء كـ ــانـ ــوا مــنقـ ـسـمــني يف آرائهـم ب ـصـ ــورة
متكـررة ففي الـستينـيات علـى سبيل املثـال كان
كـل من ايفـوش بـاول وتـيكـو الر ايــدلي اللــذين
اصـبحــا مـن بـني اكـثــر نقــاد حــزب احملــافـظـني

قـسـوة علـى املـؤسـســة االوروبيـة بــرمتهــا سعيـاً
ال ـ ــى ن ـ ـش ـ ــر ك ـت ـيــب يـ ـ ــدافع عــن وح ـ ــدة اوروب ـ ــا
االقتصـادية والعـسكريـة والسيـاسيـة الشـاملة،
كـمــا ان قــائــد حــزب العـمــال الـســابق هــارولــد
ويل ـســون ك ــان يغـيــر م ــواقفه مـن اوروبــا ،فـمـن
منـاهـض الوروبـا الـى مــوال لهـا الــى منـاهـض
مـرة اخــرى ثم مـوال لهـا .ويـرى يــونغ ان ليـس
له ــذه ال ــردة املــتك ــررة م ــا يـب ــررهـ ــا ،لكــن ميكـن
فهـمه ــا بـط ــريق ــة م ــا فـب ــريـط ــانـي ــا يف ظ ــروف
ضعـفهـ ــا الـ ـسـيـ ــاسـي واالقـت ـصـ ــادي الـ ـشـ ــديـ ــد
اضطرت الى ان تتجه بكل ما لديها الى اوروبا
ومع ذلك لـم يشعر سيـاسيوها بـانهم اوروبيون
فعالً ،فـاالوروبيون اوالد ديكـارت والبريطـانيون
اوالد بـاكــوف ،واالوروبيـون يــؤمنـون بـاملـشــاريع
الكـبرى امـا البـريطـانيـون فهم اكثـر برغـماتـية
وبـريطانيـا قوة امبريـالية لم تخضعهـا اية قوة
اخـرى ،وكـانت بــريطـانيـا الـى جــانب حلفـائهـا
ق ــد ربحـت احل ــرب العــاملـي ــة ،لكـن هــذا كــان يف
امل ـ ــاضــي ك ـمـ ـ ــا يق ـ ــول (يـ ـ ــونغ) .ام ـ ــا اآلن ف ـ ــان
بـريطـانيـا التي أفل جنـمها حتـاول ان تستعـيد
مكانتها كقوة امبريالية عظمى.
والـى هذا الـيوم وحتـى حكم تـوني بليـر ال يعد
البـريطـانيـون انـفسهـم مشـاركـني حقيـقيني يف
مـؤسسـة كبيـرة مـشتـركـة هي االحتـاد االوروبي
بل (شركـاء) لكن بـدون ان يرتب ذلـك حقاً ،بل
علـى العكـس ،انهم يعـدون انفـسهم مفـاوضني
يف جتـ ـ ـ ــارة االحتـ ـ ـ ــاد االوروب ــي وعـ ـمـلـه ــم هـ ـ ـ ــو
التـعاقـد او االتفـاق مع أولئـك اجلالـسني عـلى
الطرف اآلخر من طاولة املفاوضات.
ان تـاريخ العالقـة بــرمتهـا من عـام  1945الـذي
يـســرد املــؤلف ي ــونغ تفــاصـيل دقـيقــة عـنه قــد
يـثيـر الـسخـريـة ،فــالتحـول يف الـرأي الـرسـمي

مي ــاشي الـتح ــول يف التـصــرف والـعمـل فبـشــأن
مـشــاريع الــوحــدة الـنقــديــة هــددت احلكــومــات
الـب ــري ـط ــانـي ــة الـتــي تع ــاقـبــت عل ــى ال ــسل ـط ــة
وتوعدت وتـرددت ولكنها انكفـأت بعد ذلك وكان
هـذا الـتهـديـد وهـذا الـتعــويق مكـرسـاً العـطـاء
اهـمـيـ ــة كـبـي ـ ــرة بل اق ـصـ ــى اهـمـي ـ ــة للـم ـ ــوقف
الـبريـطانـي املسـاوم .وكان ذلـك نتيجـة لضـاللة
ذاتيــة ونقـص يف الهــدف ،ويـصف (يــونغ) الــرد
البريـطاني علـى اية مبـادرة اوروبية واسعـة بانه
يـقع عــملـيـ ـ ـاً يف ثالث مـ ــراحـل :ففـي امل ـ ــرحلـ ــة
االولى ،يـدين الـبريـطانـيون املـبادرة عـلى الـفور
او يــرحبـون بهـا لـكنهـم يصـرون علــى ان ليـست
له ـ ــا عالق ـ ــة بهـم وهـي ردود تـ ــرتـبــط احـيـ ــان ـ ـاً
بـالتـرحيب بـاملبـادرة وهكـذا فان حـكومـة (اتلي)
الـتي كــانت تــصفق يف العـلن خلـطــة (شــومــان)
اخلـاصـة بــدمج صنـاعـتي الـفحم واحلـديـد يف
اوروبــا ،كــانـت تخ ـش ــى يف احلقـيقــة مـن نـت ــائج
وتـبعــات تـلك اخلـطــة وحــاولـت ســراً ع ــرقلـتهــا
ورفـضت االنـظمــام اليهـا فـعلي ـاً كمـا ان مــوقف
حكــومــة (ايــدن) يف مــؤمتــر ( )Messinaعــام
 1955ال ــذي اف ـض ــى ال ــى ت ــأسـيــس اجملـم ــوع ــة
االقـتـصــاديــة االوروبـيــة كــان م ــوقف ـاً رافـض ـاً اذ
تــوجه وفــد جتــاري رسـمي صـغيــر الــى املــؤمتــر
لكـنه س ــرع ــان م ــا ان ــسحـب مـنه ،ويف املـ ــرحل ــة
ال ـثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة ال ـتــي ت ـتـ ـ ــداخـل مع االولـ ـ ــى يـ ــضع
البــريطـانيـون انفـسهم بـان ايـة مبـادرة اوروبيـة
حـديثـة هي مجـرد وهم ،وايـاً كانـت هذه املـبادرة
فـانها لن تتحقـق او انها سوف تفـشل ،فقد كان
(وايت هـول) مقتنعـاً بان مـؤمتر ()Messina
لن يقضي الى شيء.
واقتـنعت احلكـومـات البـريطـانيـة املتـواليـة بـان

بقلم /هيجو يونغ
ترجمة /زينب محمد
معاهدة روما لن حتقق الوحدة بني الشعوب.
وقـبل اكـث ــر مـن خـم ـس ــة اع ــوام كـتـب (ج ــونـي
مـيجــر) يف مجلــة االيكــونــويـسـت انه يــرفـض
رأي اص ــدق ــائه مـن الق ــادة االوروبـيـني ب ـش ــأن
وحــدة النقــد االوروبيـة .امـا املـرحلــة الثــالثـة
وهـي االكـث ـ ــر خ ـ ــزيـ ـ ـاً لـب ـ ــري ـط ـ ــانـي ـ ــا فهـي ان
بـريطـانيـا صبت كل حقـدها واحـتقارهـا على
املـبـ ــادرة االوروبـيـ ــة لـتـ ــوفـيـ ــر العــملـ ــة وسعـت
لتشـويه املبادرة ،واصرت عـلى انها لن تتحقق
وسـتفــشل فــشالً ذريع ـاً .يف ال ــوقت الــذي كــان
فـيه االوروبيـون قـد قطعـوا اشـواطـاً بعيـدة يف
صيـاغـة اخلطـوط االسـاسيـة لهـذه الـسيـاسـة
الـنق ــدي ــة حـت ــى ان ت ــونـي بلـي ــر ك ــان يـص ــرح
بـالقـول (انـتظـروا –تـروا) اشـارة الـى اخفـاق
اخلـطـة ،امــا القـائـد احملـافـظ (وليــام هيـنغ)
فكان يقول انها لن تتحقق قبل عام  2005بل
وحتـى بعــد ذلك ،غيـر ان املـؤلف يـونغ يـشيـر
ال ــى ان العــديــد مـن الق ــرارات املهـمــة ب ـشــأن
اليـورو اتخذ كاملعتـاد يف غياب بريطـانيا .لقد
اطلـق يونغ على مـوقف بريطـانيا من تـوحيد
العملـة االوروبيـة تعبـير (املكـيدة املقـدسة) يف
كتــاب ضخم ضـم ( )559صفحـة كـتبه بـحنق
لكـونه اوروبيـاً اوالً وبـسبب املقـدار الـكبيـر من
احلمـاقة الـبريطـانية وسـوء احلكم واالعـتياد
علــى الكـذب والـعمـى الــسيـاسـي البـريـطــاني
ال ـ ــذي شعـ ــر ي ـ ــونغ ب ـ ــانه مـ ــرغــم علـ ــى ذكـ ــره
واالسوأ رفض سـياسيو بريطـانيا احتالفاتهم
القبول بالواقع االوروبي.

عن :االيكونوست

