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الوطن في ربع عام

مصر: التطبيع!
الفلسطينيني  نحن  علمتنا  التي  مصر  بحاكميه.  والصغير  بفقرائه  الكبير  الوطن 
نعيش  الذي  الكبير  الوطن  من  اجلزء  هو  املغتصب  أن  مع  تعلمنا،  التطبيع. منها  مخاطر 
فيه، فلسطني. معذرة، هناك أجزاء كثيرة من الوطن الكبير مغتصبة ومنسية. ونحن لن 
ننسى. لكن مصر، مثقفو مصر سبقونا ورفضوا التطبيع. ملاذا، ألسباب كثيرة، رمبا أهمها 
أن مصر بلد مكتمل له تشكيلته االجتماعية االقتصادية الواضحة املعالم، طبقيا وثقافيا 
واقتصاديا، لذا هي مرشحة لدولة مركزية، أما جزيئات الوطن، حتى لو كانت ثرية بكفاح 
تصلح  ال  العربي،  اخلليج  حال  النفط،  بريع  ثرية  أو  الصهيوني،  االستيطان  وبعسف  ممتد، 

لتكون قوة التوحيد.
يدور النقاش في مصر اآلن حول ترجمة أعمال يهود صهاينة وغير صهاينة، يهود   

تقدميون مبفهوم الكيان أو عصر العوملة وخاصة كتابات املؤرخني اجلدد. يرافق هذا تساؤالت 
عدة: هل هو اختراق ثقافي؟ هل هو تطبيع؟ هل ثقافتنا أضعف من املواجهة؟

األعداء  أقصد  العربي،  املواطن  إلى  األعداء  كتابات  تصل  التي  األولى  املرة  هذه  هل  ولكن، 
عامة والصهانية خاصة! ماذا نتعلم في جامعاتنا؟ سواء في التاريخ أو االقتصاد أو العلوم 
التي  األوروبية  املركزانية  ثقافة  غير  ماذا  اإلنسان...الخ  علم  االجتماع،  علم  السياسية، 

مكونها الصهيوني واضح. 
وأبعد من هذا، أال حتفل صحفنا بصفحات مليئة بكتابات «إسرائيليني» صهاينة؟ تُرمى 
هكذا دون تعليق وال نقد وال حتى توضيح! ملاذا لم نتنبه اطر هذه وهي مطروحة هكذا 

دون حتذير. 
األمور  على  التركيز  اجلدير  من  ولكن  املسألة،  هذه  مع  موسع  تعامل  مكان   هذا  ليس 

التالية:
ال مشكلة في ترجمة أعمال أي عدو، بل املشكلة في غياب الدولة الوطنية التي   -1

تعتبر املواطن عدوها، ولذا ال تهتم بحماية وعيه.
وحقوق  حياة   يعيش  بأن  للمواطن  تسمح  لم  واملواطن  السلطة  بني  العالقة  2-  إن 

تتخذه  إجراء  أو  قانون  أي  في  التشكك  حقه  من  ولذا،  احلقيقية،  املواطنة 
السلطة.
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3-  إلى جانب غياب دور الدولة في حماية الثقافة والوعي ال توجد في الوطن العربي 

حياة حزبية حقيقية لتقوم األحزاب بتعميق الوعي وصيانته وتفتحه على ثقافة 
الغير واآلخر والعدو.

أن  وذلك  العربي  الوعي  وتطوير  حماية  هيئة  تشكيل  من  بد  ال  األسباب،  4-  لهذه 

تقوم ب:
ترجمة ما هو مع وما هو ضد ونشرها على أن يصاحبها تقدمي، ونقد وحتليل. هذا   .a

طويلة  العدو  ثقافة  مع  جتربتنا  ألن  ضروري  احلذر  هذا  ولكن  صحيح،  وهذا   ،ً جهدا يتطلب 
ومرّة وتتطلب أعلى من احلذر. ملاذا؟

ً للدولة عن كل طالب؟  هل تنبه أحد إلى أن اجلامعات البريطانية مثال تقدم رئاساتها تقاريرا
ً، عميد كلية من العمل كمخرب ثقافي ضد األمم األخرى طاملا  ما الذي مينع أكادميياً كبيرا
ً شراء الدول الغربية الراسمالية جليوش  ً؟ كما لم يعد سرا يقدم للدولة االستعمارية تقاريرا
من املثقفني بعضهم بدراية وبعضهم بال. هذا ناهيك عن املنظمات غير احلكومية ودورها 
املغلف بالدميقراطية والتنمية. إن هجمة بهذا القدر تستحق حذرا بقدر أكبر. حذر ال يحول 

 . ىْ دون دميقراطية املعرفة، لكنه يُصرُّ على دميقراطية التصدِّ
أال يدل هذا على أن الدولة هناك، في الغرب، وفي كل مكان بالطبع،  تُسيِّر كل شيء، ولكن 

من حتت الطاولة؟

تونس: بوليس العرب
األنظمة  بني  عمل  تقسيم  هناك  أن  يبدو  العربي،  الوطن  في  القطرية  تعميق  سياق  في 
القطرية العربية، اخلليج للنفط الرخيص ومتويل الوطن العربي بالوهابية وحتويل الفوائض 
اجلنس  جتارة  على  النظام  لتعييش  واملغرب  أميركا،  وخاصة  الراسمالي  الغرب  إلى  املالية 
تونس  أما  تايالند،  مع  تنافس  في  األرض  أرجاء  أربعة  من  واملشتيني  للمصطافني  الرخيص 

فتتخصص بوزارات الداخلية ومناهضة «اإلرهاب».
اجتماعهم  األربعاء  أمس  العربية  الدول  في  اإلرهاب  مكافحة  أجهزة  رؤساء  بدأ  فقد  
الداخلية  وزراء  لس  العامة  األمانة  مقرّ  التونسية،  العاصمة  في  عشر  الثاني  السنوي 
لألمانة  بيان  في  اإلرهاب. وورد  متويل  ملكافحة  عربية  استراتيجية  مشروع  لدراسة  العرب، 
العامة لس وزراء الداخلية العرب صدر يوم الثالثاء 23 جوان أنّ االجتماع الذي سيتواصل 



5

على مدى ثالثة ايّام سيبحث «مشروع استراتيجية عربية ملكافحة غسل األموال ومتويل 
في  ودورها  االنترنت  وشبكة  اإلرهاب  ملكافحة  الوقائية  السياسات  تفعيل  وطرق  اإلرهاب 

تنامي اإلرهاب واخلصائص الفكرية والنفسية واالجتماعية للشخصية اإلرهابية.»

الصومال: إثيوبيا ثانيةً
البريطاني  االستعمارين  عن  املوروثة  التقليدية  سياستها  األميركية  اإلمبريالية  تبرح  لم 
والفرنسي وغيرهما في الوطن العربي، ومن بنود هذه السياسة استخدام األمم القدمية احمليطة 
بالوطن العربي لتدخل حروباً عدوانية على الوطن العربي بالنيابة عن الغرب الراسمالي. 
هكذا مت استخدام إيران الشاه، وتركيا أتاتورك وعدنان مندريس. واليوم تُستخدم إثيوبيا ضد 
الصومال. فبعد أن خرج االحتالل اإلثيوبي من الصومال في كانون الثانٍي من هذا العام، عاد 
بها األميركيون على الصومال. وهذه املرة  بدعم أميركي إلنقاذ احلكومة الصومالية التي نصّ
لم تخفِ أميركا - أوباما) أنها تدعم هذه احلكومة ضد شباب ااهدين. لعل املفارقة هي 
أن إثيوبيا التي عانت قبل عشر سنوات من الدعم األميركي ألريتريا في حربهما، تقوم هي 
اليوم باالعتداء على الصومال، بينما إريتريا تقف ضد حكومة الصومال املدعومة أميركياً 
لألطماع  نهباً  طرية  القُ الدولة  حكم  حتت  العربي  الوطن  أن  هنا،  القصيد  وإثيوبياً.  بيت 

اإلقليمية والدولية. وطن يحدد مصيره اآلخرون. ال حل عربي لإلشكاليات العربية.

العراق: مالحقة جيش االحتالل الهارب
هل للحقد دور في السياسة؟ ال بد. ولكنه ليس الدور احلاسم، أما توفره فيزيد السياسة 
 ً حقدا العراق  في  األميركية  السياسة  تلوين  يزيد  ما  هذا   .ً غدرا وحتى  ووحشية  عنفاً 
وللتابعني  وللصهيونية  الرأسمالي  للغرب  قلق  مصدر  العراق  كان  ودموية.  وشوفينية 
العرب. لكلٍّ مصاحله وهواه وجشعه وجبنه بالطبع. وإلى جانب هذه العوامل لكلٍّ حقده. 
لذا كان ال بد من تدمير العراق. اغتبط احلكام العرب، وتشفى التابعون العرب وخاصة من 

املثقفني املتغربنني الذين يشتاقون خلدمة الغرب شوق احملبّ املعنَّى. 
وكان العدوان وكان الدمار، وكان مليون ونصف شهيد وستون الف معتقل وخمسة ماليني 
موت  القتلى  أضعاف  وموت  جندها،  قتل  من   ً بدءا اإلمبراطورية  انهيار  كان  مشرد. ولكن 
الرعب من  فلتات سيوف احلُفاة، وصوالً إلى انهيار أبراج املال واألعمال. وبعد كل هذا، أال 
وعلى  عندنا  بدأ  االنهيار  وأن  أطرافها،  من  انهيارها  يبدأ  اإلمبراطورية  أن  الفخر  لنا  يجوز 

أيدينا؟ 
أنه  حتفه. صحيح  يلقى  أن  إلى  قُدماً  للمضي  ستدفعه  اإلمبريالي  املركز  مصالح  لكن 
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مدفوع باملصالح، ولكنه محفوز كذلك باحلقد على الشعب الذي تسبب في بدء اإلنهيار.
إيران.  وحمى  سوريا  حمى  الذي  هو  املقاوم  الوحش. والعراق  بطن  في  زال  ما  العراق  لكن 
تتوقف  أن  بالده  على  أن   ،ً مؤخرا بالده  اقتالع  محاولة  بعد  جناد  أحمدي  قيادة  ستدرك  فهل 
ً. وأن املطلوب  عن التدخل في الشأن العراقي، وأن تغادر تراث شاه إيران جتاه العراق حتديدا
في هذه املرحلة جبهة عربية إيرانية ملواجهة موجات الغرب الرأسمالي االفرجنية التي لم 
الضرب  أن  فاتضح  االنتخابات،  في  إيران. أما  بضرب  تلويح  هناك  كان  شهر  تتوقف. قبل 
األخطر كان قبل االنتخابات ومت خاللها وبعدها. اتضح أن املوساد و أل سي.آي.إيه قد «أعدوا 
القدمية  األمم  وإثيوبيا،  وتركيا  إيران  وبني  بيننا  عديدة  ملفات  هناك  استطاعوا»!  ما  لكم 
احمليطة بنا نحن القدامى ايضاً. لكن تفكيك التناقضات أكثر عملياتياً، فليكن أولها رفع 

يد إيران عن العراق.
حني يحصل هذا، تأتي اخلطوة األهم، وهي مالحقة اجليش األميركي املهزوم من املدن إلى 
قواعده «اآلمنة». كان تكتيك املقاومة إضعاف جيش النظام العميل كي يضطر األميركيون 
للخروج فيُقتلوا. لذا، من املتوقع أن تضغط املقاومة لكي يضطر اجليش اتبىء للخروج 

من جحوره. 

السودان: التقسيم احملتوم
طراد  صيد  كنا  لو  كما  منهم. يالحقوننا  نسلم  ال   ، يّ  القصِ املكان  ذلك  في  هناك،  حتى 
مقدس. مع والدة الثورة املصرية، ال بل قبلها بعام طرحت بريطانيا «حق» جنوب السودان 
في االنفصال، ودارفور أيضاً. بريطانيا التي تطرح حقوق كل األمم، ولم تترك أمة إال وذبحت 
منها، ونهبتها بالطبع ! هل كل هذا حرصاً على حقوق أهل اجلنوب ودارفور؟ يقول محمد 
املاضي  4 سبتمبر  في  محاضرة  ألقى  الصهيوني،  األمن  وزير  ديختر  آفي  أن  الدولة،  سيف 
بالسودان،  اخلاص  اجلزء  نتناول  اإلسرائيلي. واليوم  القومي  األمن  أبحاث  معهد  2008 في 

وفيما يلي أهم ما جاء به:
واجب  هو  وقدرتها  طاقاتها  واستنزاف  عام،  بشكل  الرئيسية  العربية  الدول  إضعاف  إن 
يحتم  وهو ما  مواجهة األعداء،  في  وإعالء منعتها  قوة إسرائيل  تعظيم  أجل  من  وضرورة 
عليها استخدام احلديد والنار تارة والدبلوماسية ووسائل احلرب اخلفية تارة أخرى.  والسودان 
مبوارده ومساحته الشاسعة، كان من املمكن أن يصبح دولة إقليمية قوية منافسة لدول 

مثل مصر والعراق والسعودية.
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كما أنه يشكل عمقا استراتيجيا ملصر ، وهو ما جتسد بعد حرب 1967 عندما حتول إلى 
قواعد تدريب وإيواء لسالح اجلو املصري وللقوات الليبية، كما انه أرسل قوات مساندة ملصر 
في حرب االستنزاف عام 1968. وعليه فانه ال يجب أن يسمح لهذا البلد أن يصبح قوة 
مضافة إلى قوة العالم العربي والبد من العمل على إضعافه وانتزاع املبادرة منه لبناء دولة 

قوية موحدة.

من  ميثل  ما  وهو  وفاعل.  وموحد  قوي  سودان  من  أفضل  وهش  ومجزأ  ضعيف  فسودان   

املنظور اإلستراتيجي ضرورة من ضرورات األمن القومي اإلسرائيلي. وانه حان الوقت للتدخل 
في غرب السودان وبنفس اآللية والوسائل لتكرار ما فعلته إسرائيل في جنوب السودان. 
.. وإن الدور األمريكي في دارفور يسهم بشكل فعال في تفعيل الدور اإلسرائيلي. وأمريكا 
مصرة على التدخل املكثف في السودان لصالح انفصال اجلنوب وانفصال دارفور على غرار 

ما حدث في كوسوفو. 

األرض احملتلة
هي أرض محتلة، أما فلسطني فهي التي تعاني االحتاللني 1948 و 1967.

إعالن وأسئلة تبحث عن إجابات

أسئلة برسم مؤمتر «مؤمتر التيار العاملي االول» حول « جتارب توحيد األحزاب واحلركات اليسارية في 
فلسطني وعبر الكوكب»

ار“ (احلركة التقدمية الوطنية الدميقراطية) في فلسطني احملتلة، وبتمويل من مؤسسة   بدعوة من ”التيّ
روزا لكسمبورغ ـ املنظمة غير احلكومية األملانية (اإلجنوزة)، سيعقد في مدينة البيرة (ليس رام اهللا) 
ار» حول « جتارب توحيد األحزاب واحلركات اليسارية  يوم 27-26 حزيران اجلاري، «املؤمتر العاملي االول ل»لتيّ

في فلسطني وعبر الكوكب»1 

1  جاء في دعوة املؤمتر: 
 We invite you to participate in the First International Conference of Tayyar -the Progressive National
Democratic Movement (PNDM)- on ‘’Experiences of unification of Left parties and movements in Pales-
 tine and across the globe’’ in Ramallah.  The International Conference will be held on the 26th, 27th and
 28th of June
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احملتلة  الذاتي  احلكم  ومناطق   1948 احملتلة  األرض  في  لقرائها  واإللكترونية  الورقية  «كنعان»  تقترح 
1967 حضور املؤمتر، كما تتوقع كنعان من قرائها العرب وغيرهم (من متحدثي اإلجنليزية) أن يرسلوا 

أسئلتهم الى املؤمترين.
من  ورؤيتهم  موقفهم  ويحددوا  على  يجبيبوا  أن  منهم  وتتوقع  املؤمترين  من  «كنعان»  تقترح  كما 
القضايا التالية، وذلك ألنها تشكل افتراضاً من «كنعان» أنها أساس عمل أي تيار أو حركة (شيوعية 

ـ اشتراكية ـ ماركسية/عروبية االنتماء)، وكذلك لتوخي الفائدة.

وستفرد «كنعان» صفحاتها وخاصة الورقية للمداخالت العميقة في هذا الشأن وكذلك صفحاتها 
اإللكترونية:

1) ما هي فلسطني بالنسبة لليسار؟ فلسطني التاريخية  العربية بكاملها كجنوب لسوريا العربية، أم 

الضفة الغربية وقطاع غزة (كما ينص أوسلو) أم حتى الضفة الغربية وحدها؟

الشيوعية  عن  كتراجع  املضادة  الثورة  عصر  في  طرأت  تسمية  فاليسار  اليسار؟  تعريف  هو  ما   (2

واملاركسية واالشتراكية.
3) هل آن األوان لتجاوز تسمية يسار ال سيما بعد هزمية الرأسمالية عقائديا واقتصاديا مع األزمة املالية 

االقتصادية احلالية؟ 
اآلخر  والبعض   ،1948 عام  منذ  منه  البعض  فعل  كما  الصهيوني،  بالكيان  اليسار  هذا  يعترف  4) هل 

بعد أوسلو؟
5) هل سحب املعترفون اعترافهم أم يصرون عليه؟

6) هل غير اليسار موقفه من االعتراف بالكيان بعد الهجوم الصهيوني املطالب باعتراف عربي وإسالمي 

بدولة يهودية خالصة والرفض املطلق حلق العودة؟
7) هل هذا اليسار مع أي من احللول التالية:

أ) دولتني
ب) دولة واحدة دميقراطية

ت) دولة واحدة اشتراكية عربية كرؤية وليس كمشروع حالي مباشر
ث) دولة فلسطينية في األردن

8) ما موقف اليسار من املقاومة املسلحة ومن معسكر املمانعة الذي هو الشعب العربي؟
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اليسار  ملوقف  مشابه  موقفه  هل  ً؟  ) حتديدا اهللا  (حزب  اجلهادي  اإلسالم  من  اليسار  هذا  موقف  9) ما 

الغربي وخاصة التروتسكي؟
10) ما موقف اليسار من الهجمة املشتركة لألنظمة الغربية واليسار الغربي على:

أ) القومية العربية
ب) اإلسالم

ت) حق العودة
11) هل يُقر اليسار بأن ما نحتاجه اليوم هو معسكر وطني يكون اليسار ضمنه؟

12) هل يرى هذا اليسار نفسه فلسطينياً فقط؟

13) ما موقفه من البعد القومي العروبي؟ وما موقفه من القومية العربية؟

هل  مبعنى  العربية  األمة  من  جزء  وأننا  عربية  فلسطني  بأن  احلكيم  أطروحات  اليسار  جتاوز  هل   (14

اصبحت قدمية هذه األطروحات؟
15) كيف ميكن ليسار أن يكون محلياً وله عالقات اممية دون االرتباط واالنتماء العربي ؟

16) هل اليسار مع االنتخابات حتت االحتالل رغم التجربتني السابقتني؟

17) هل هذا املؤمتر مقدمة لوحدة اليسار على اساس برملاني انتخابي حتت االحتالل؟

18) هل االنتخابات لسلطة تفاوضية حتت االحتالل متناقضة مع عدم االعتراف بالكيان الصهوني؟

في  شارك  ملاذا  هذا  قبل  وإذا  محلية؟  مدنية  سلطة  إلى  وحتويلها  السلطة  بحل  اليسار  يقبل  19) هل 

االنتخابات لهذه السلطة؟ وشارك قسم منه في وزاراتها؟
(القدومي،  في  تتمثل  بحيث  اخلارج  في  التحرير  منظمة  إلى  املفاوضات  ال  حتُ بأن  اليسار  يقبل  20) هل 

مشعل، ماهر الطاهر وجبريل) مبا هم خارج معتقل االحتالل؟
هل  أي  ؟  املؤمتر  في   1948 فلسطينيو  يُشمل  لم  فلماذا  فلسطني،  لكل  اليسار  هذا  كان  إذا   (21

فلسطينيو 1948 هم إسرائيليون؟
22) هل يقبل املؤمتر بحضور (يساري عضو كنيست) كيساري في املؤمتر؟

23) ما موقف هذا اليسار ، وخاصة (التيار الوطني الدميقراطي) من منظمات األجنزة؟

24) هل يتلقى متويال منها؟

25) هل سيستمر اليسار في قبول قياديني فيه وهم إما أعضاء أجنزة أو ممولني منها؟

26) هل التمويل من منظمات أجنبية (مأجنزة) هو عالقة كولونيالية (استعمارية)؟

27) هل سيناقش اليسار عالقته باليسار العاملي من مدخل رفض األستذة املركزانية اليسارية الغربية 

على يسار محيط النظام العاملي؟
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تيارات  وهي  اإلمبريالية؟  مناهضة  مثل  اليسار  باسم  اجلديدة  التجارب  من  اليسار  هذا  موقف  28) ما 

لهزمية  النضال  من  يعفيها  فضفاض  شعار  إلى  فتلجأ  بالدها  داخل  الطبقي  النضال  من  تتهرب  وأحزاب 
راس املال (جتربة فرنسا).

29) على أية اسس من ما تقدم يتحد اليسار: اي على االنتخابات للحكم الذاتي؟ على االعتراف بالكيان 

(اي شطب حق العودة)؟ على خلق قُطرية فلسطينية في أجزاء من فلسطني؟ على تبعية متويلية من 
األجنزة؟ على ترشيح مأجنز كبير للرئاسة؟

30) إذا لم يتحد اليسار ايام الكفاح املسلح هل يتحد في ظل التسوية؟ 

تشريعي  ومجلس  حكومات  في  اليسار  شارك  ملاذا  صعباً  املسلح  الكفاح  كان  إذا  املهام،  حيث  31) من 

دون أن يُصر على فتح ملف الفساد على األقل (في حكومتي رام اهللا وغزة)؟
______

موقع «كنعان»:   ·
http://kanaanonline.org/ebulletin-ar ، موقع «كنعان» من عام 2001 الى 2008 

http://www.kanaanonline.org/ebulletin.php

عادل سمارة:
أنت؟» أما  من  لك  أقلْ  برنامجك،  هو  ما  لي  :»قل  السياسية  القوى  اختبار  في  املألوف  كان 
التزامك  أوالً  أختبر  األهم:»سوف  أن  فأعتقد  التردي،  هذا  بكل  الفلسطيني  اليسار  وحالة 

ببرنامجك»!

لن نعالج هنا مؤمتر توحيد اليسار تاركني هذا للعدد القادم من كتعان. وسأحصر األمر اآلن 
«Imprisoned Ideas” 1998 ”أفكار  كتابي  في  كتبت  قد  كنت  األولى:  نقطتني:  في 
حبيسة“ مقاالً بعنوان :NGOization of Political Parties ص 131، ”أجنزة األحزاب 
السياسية“، وقصدت باختصار أن منظمات األجنزة في األرض احملتلة حولت األحزاب واملنظمات 

السياسية إلى منظمات أجنزة. 

لهذا  ووجه  لألجنزة  لكسمبورغ  روزا  منظمة  ممثل  حتدث  األول  اليوم  صباح  في  أنه  الثانية: 
اليسار نقداً الذعاً. حتدث وهو يبتسم مستهزئاً، لدرجة أنني اشفقت عليهم. وصدف أن أتى 
السطور  له  صدفة. كتبت  قط. مجرد  يعرفني  ال  مروة! هو   د.سوسن  و  أنا  بجانبي  وجلس 

التالية على ورقة وناولته إياها:
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هي  منظمتك  أن  أعتقد  فاسد؟  يسار  بتمويل  تقوم  كيف  احلد،  هذا  إلى  نقديّ  أنك  «طاملا 

يسار استعماري».

فكتب لي: «إن املشكلة أن اآلخرين ال ينظمون أنفسهم».

عبارة  يردد  هنا  احمليط. وهو  في  املتخلف  اليسار  تنظيم  األبيض  اليسار  مهمة  أن  إذن  واضح 
ماركس «الذين ال ميثلون أنفسهم»!  
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مساهمة في تصويب اخلطاب الفلسطيني:
كيف اختفى «معسكر االعداء»؟

مسعد عربيد

تقييم  في  نختلف  وقد  الفلسطيني.  املشهد  في  تستوقفنا  التي  املفارقات  هي  كثيرة 
عقوده  عبر  املشهد،  هذا  أن  على  نختلف  ال  االحوال  كل  في  أننا  إالّ  تلك،  أو  املسألة  هذه 
الفلسطيني:  الوطني  املشروع  أهداف  عن   ً وابتعادا  ً وتعقيدا  ً تدهورا إزداد  األخيرة،  األربعة 
حترير الوطن احملتل. وال ينبع هذا االستخالص من منظور سوداوي أو عدمي، بل يستند الى 

مقاربة موضوعية في حتليل الواقع القائم.

سأتناول في هذه الدراسة بعض اجلوانب العامة للخطاب الفلسطيني بالتحليل النقدي، 
وإن لم أكن بصدد اخلوض التفصيلي في كافة أبعاده وحيثياته، وسأحاول شرح قصة حتريف 
هذا اخلطاب في حياة شعبنا ومسيرة نضاله، علّها توفر مدخالً ملعاجلة العديد من القضايا 
مساهمة  كونها  العاجلة  احملاولة  هذه  تعدو  الفلسطينية. وال  احلالة  في  وامللحة  الهامة 
متواضعة ال تفي بغرض تصويب اخلطاب الفلسطيني ومعسكر االعداء وال تشكل بديالً 
عن القراءة النقدية والشاملة لهذا اخلطاب مبجمل شعاراته وطروحاته، والتي تبقى مهمة 

وضرورية الستكمال مسيرة الشعب الفلسطيني نحو حترير وطنه احملتل. 

(1)

بعض سمات احلالة الفلسطينية

يستعصي، لدى القراءة النقدية للخطاب واحلالة الفلسطينيني، القفز عن بعض السمات 
املميزة لهما2:     

السياسي  اخلطاب  على  للتدليل  تعميم،  من  عليه  تنطوي  ما  على  الفلسطيني“،  ”اخلطاب“ و“اخلطاب  مفردة  2    نستخدم 
والثقافي  واالعالمي والشعبي ـ اليومي الذي يشمل مجمل الشعارت واملقوالت والطروحات بل واالفكار التي سادت صفوف احلركة الوطنية 
الفلسطينية املعاصرة منذ نهوضها في منتصف ستينيات القرن املاضي (خطاب م.ت.ف. وكافة الفصائل الفلسطينية مبا فيها تلك التي 
لم تنضم الى هذه املنظمة مثل حركة املقاومة االسالمية (حماس) واجلهاد االسالمي وغيرها). وال نستثني من مفردة ”اخلطاب“ و“اخلطاب 
الفلسطيني“ املقوالت واالفكار التي شاعت بني قطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده (الوطن احملتل، مخيمات 

الالجئني، والشتات الفلسطيني)، ، بل نرى انه من املفيد ان تشملها.    
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(«حركة  املعاصرة  الفلسطينية  املقاومة  حركة  تنتج  لم  السياسي:  الفكر  غياب   (1

احلالة  ومهام  وإشكاليات  بقضايا  االضطالع  على   ً قادرا سياسياً   ً فكرا املقاومة») 
الهائل  والكم  السياسية  والتحليالت  الكتابات  زخم  من  بالرغم  والعربية،  الفلسطينية 
من الصحف واجلرائد واملواقع االلكترونية التي مألت الساحة خالل العقود االربعة االخيرة. 
ً ما تختلف بحسب املرجعية الفكرية، بل هي تتناقض في  كما نلحظ ان هذه الكتابات نادرا
أغلب االحيان بسبب املرجعيات السياسية واالرتباطات املصلحية املتباينة، سواء كان ذلك 
على شكل تبعية لالنظمة العربية (مصر، السعودية، العراق، سوريا على سبيل املثال)، 
أو االحزاب احلاكمة (حزب البعث العربي االشتراكي بشقيه مثالً) أو الدول العظمى (مثل 

االحتاد السوفييتي سابقاً). 

وقياداتها  فصائلها  اختالف  على  احلركة  هذه  تقم  اجلدية: لم  النقدية  املراجعة  2) غياب 

النهوض  وسبل  وإخفاقاتها  املعاصرة  لتجربتها  وشاملة  وأمينة  جدية  نقدية  مبراجعة 
عنوان  حتت  اندرجت  التي  «احملاوالت»  كثرة  من  بالرغم  الفلسطيني،  الوطني  باملشروع 
ملراجعتها  أمد،  منذ  الوقت،  حان  التي  واالطروحات  الشعارات  ووفرة  النقدية»،  «املراجعة 
التي  التضحيات  جسامة  من  بالرغم  املنشودة  املراجعة  هذه  جترِ  لم  وتقوميها.  ونقدها 
بها  احملدقة  الكبيرة،  وااطر  قضيتنا  بها  مرت  التي  اخلطيرة  واملنعطفات  شعبنا  قدمها 
واملقبلة عليها، على مستقبلها، ناهيك عن عدالة القضية الفلسطينية وتألق مكانتها 

االممية التي أضحت قبلة أنظار شعوب العالم وشرفائه.

3) تشي مسيرة االخطاء واملآزق التي سقطت فيها التجربة الفلسطينية، بفقدان القدرة 
تفادي  اجل  من  الدروس  هذه  واستثمار  باالخطاء  واالتعاظ  التجارب  من  ”التعلم“  على 
الوقوع في املزيد منها. على النقيض من ذلك، فقد أظهرت احلركة الوطنية الفلسطينية 
قدرة هائلة، وعلى نحو مثير للدهشة وللتأمل، على االصرار في املضي على الدرب نفسه أي 
ارتكاب االخطاء، واملزيد منها، وتكرارها وإعادة إنتاجها، دون التوقف للحظة للتقييم وطرح 

االسئلة ومراجعة التجربة بامانة.

قد يحملنا املنطق الشكلي على حتميل القيادات الفلسطينية املتنفذة (في فتح و م.ت.ف) 
واخلطوات  السياسات  اتخاذ  عن  االولى  االخطاء: املسؤولة  هذه  عن  االولى  املسؤولية  وزر 
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العملية للتراجع عن االهداف الوطنية وخرق ثوابت النضال الفلسطيني، وحتريف البرامج 
السياسية تطويعاً خلدمة املصالح والسياسات، وعقد الصفقات واالتفاقيات واملفاوضات 
مع العدو احملتل. إال ان هذا ال يعفي اآلخرين من املسؤولية التاريخية: ال يعفي اولئك الذين 
رفضوا االتفاقيات (اوسلو وملحقاتها ..وغيرها). ورفضوا الولوج مع العدو الصهيوني في 
دهاليز املفاوضات العبثية، وال الذين ما زالوا يتشدقون باخلطاب الثوري ومفردات املقاومة، 
كما انه ال يعفي اولئك الذين وصلوا الى السلطة من بوابة اوسلو رغم رفضهم لها ومن 
خالل انتخابات ”دميقراطية“ متت في ظل االحتالل وما زالوا يتمسكون بزمام سلطة وهمية 

قامت على ارضية اوسلو وحتت حراب االحتالل.

يعرّي هذا كله مظاهر العجز والتناقض واالنقسام والفوضى التي تعم احلالة الفلسطينية، 
طبقي  اصطفاف  من  مأساويتها،  على  احلالة،  هذ  وراء  هو  ما  عنا  يغيب  اال  يجب  انه  إال 
ومصلحي ال يفسر هذه التناقضات فحسب، بل يعمل على تعميقها. وال بد من التنبه ـ 
رغم اختالف االطراف املتشابكة في احلالة الفلسطينية وهول التناقضات بينها ـ الى ان 
املصالح املادية (باالساس الطبقية والسياسية واالقتصادية منها كذلك املصالح الفئوية 
والفصائلية والفردية دون استثناء) تظل العامل احلاسم واالكثر وزناً والذي يقف وراء هذه 
التناقضات ووراء التمسك بالسلطة الوهمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يقف 

وراء الفساد املستشري في أجهزة السلطة واملنظمة ومؤسساتهما ويُعذيها. 

وتفاديا خللل التأويل أو إساءة الفهم، نقول إن محاكمة احلالة الفلسطينية بكل تعقيداتها 
احملتل.  العدو  مع  الرئيسي  التناقض  أساس،  وعلى  سياق  في  يتم  ان  يجب  أبعادها،  وتعدد 
كافة  ويحاكم  االطراف  كافة  يشمل  تعميم  من  النقد  هذا  عليه  ينطوي  ما  فإن  وعليه، 
”فتح“  قيادة  على  يقتصر  وال  الفلسطينية“  السياسية  ”القيادة  من  كجزء  الفصائل 
لوحدها أو عرفات كفرد أو لوحده. اال انه ال يساوي بني االطراف التي انتهجت نهج التسوية 
يتطلب  بل  املقاومة،  راية  ترفع  زالت  ما  التي  وتلك  له،  صنيعة  وأضحت  لالحتالل  واذعنت 
نْ حسم صراعه مع االحتالل  نْ يقاوم من جهة، ومَ املوقف وفي كل دقائقه أن يفصل بني مَ
االكبر،  االمبريالي  العدو  واستراضاء  ”أمن“ العدو  وحماية  الوطن  عن  التنازل  اساس  على 

من جهة اخرى.



15

4) تخريب الوعي اجلمعي الوطني والقومي: ال تستوي قراءة احلالة الفلسطينية، على ما 
فيها من تعقيدات ومأساوية، دون االلتفات اجلدي الى ما حلّ بالوعي الفلسطيني والعربي 

من تدمير وتشويه عبر العقود االربعة االخيرة. 

االحباط  نتيجة  جاءت  هذه  واجلمعي)  (الفردي  الوعي  تخريب  عملية  ان  صحيحاً  وليس 
مبقدور  ليس  كان  وإن  الفلسطينية  الساحة  في  والتطورات  الظروف  وتعقيدات  والوهن 
م التاريخ، تاريخ  كِ املرء موضوعياً ان ينكر هذه املؤثرات الكبيرة. إال انه لو تسنى لنا ان نُحَ
معاناة  من  تسببه  ما  على  والتطورات  الظروف  هذه  شأن  من  لكان  وثوراتها،  الشعوب 
تباين  من  الرغم  وعلى  وعيه.  ذر  وجتُ الفلسطيني  الشعب  إرادة  من  تُصلب  أن  وإحباط، 
قيادات  فان  والشعبي،  اجلمعي  بالوعي  أودت  التي  واخلارجية  الداخلية  والعوامل  االسباب 
الفصائل الفلسطينية ومثقفيها تتحمل املسؤولية الكبرى واالولى. وإن كنا بعيدين عن 
كيل االتهامات الى هذا الفصيل أو ذاك، فشعبنا أدرى بذلك، وان لم نكن بصدد قراءة توزيع 
املقاومة،  حركة  قيادات  فان  املئوية،  والنسب  احلصص  اساس  على  واقتسامها  املسؤولية 
علماني  ولتنظيم  متنفذة“،  ”غير  واخرى  متنفذة  لقيادة  او  ليمني،  أو  ليسار  استثناء  دون 
وآخر إسالمي، حتمل وزر ومسؤولية الكارثة التي حلت بواقع ووعي شعبنا وارادته. بل حري 
وعبر  دوماً  املقاومة  وقوى  اليسار،  قوى  تكن  لنسأل: ألم  قدما  املسألة  بهذه  ندفع  ان  بنا 
اجلماهير؟  لدى  والنقدي  الثوري  الوعي  تنشئة  عن  واملسؤولة  املبادرة  صاحبة  هي  التاريخ، 
َنْ تنازل عن احلق  نْ يحمل راية الثورة واملقاومة مبِ فكيف يتساوى إذن، أمام الشعب والتاريخ، مَ

والوطن وانصاع الرادة العدو؟

ً عن أعراف وتقاليد احلركات الثورية  يتضح لنا من هذا ان احلالة الفلسطينية تشكل شذوذا
واآلنية  والفئوية  الطبقية  مصاحلها  اختارت  قياداتها  الن  الشعوب،  تاريخ  في  والتحريرية 
والذاتية. في هذا االصطفاف يكمن التفسير لتخليها عن املصالح الوطنية ونحر برنامج 

حترير فلسطني.

من  مستوياته،  بشتى  الفلسطيني،  اخلطاب  ومقوالت  شعارات  انتاب  ما  الى  نظرة  ولعل 
تعكس  مرآة  سوى  هذه  التراجع  مسيرة  فليست  نقول.  ما  على  دليل  خير  وتدهور  تآكل 
والهزائم  الفلسطيني  والسياسي  الوطني  البرنامج  الندحار  واملوضوعية  املادية  النتائج 
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املتتالية التي حلّت به. وقد جتلى هذا في التالعب املتواصل بالشعارات والطروحات مما أدى 
وتخريب  الشعب  تضليل  في  وتوظيفها  وتأويلها  أبعادها  من  الكثير  وتشوية  طمس  الى 

وعيه وإلهائه عن برنامج التحرير الوطني.

عبر  الفلسطيني،  الثقافي  واخلطاب  املثقف  التحم  للسياسي:  «الثقافي»  تبعية   (4
مراحل نضال شعبنا وتبلور ثقافته، باملهام الوطنية وبعبء حترير الوطن سواء خالل حقبة 
مكافحة االحتالل البريطاني وما رافقة من مكافحة للهجرة واالستيطان الصهيوني، وبعد 
قيام الكيان الصهيوني عام 1948، أو خالل نشأة وتبلور احلركة الوطنية املعاصرة. ارتبط 
املثقف بانتمائه وهويته بتلك املسيرة حيث ربط املسألة الثقافية بالوطنية واالجتماعية، 
الكفاح  درب  وإنارة  املرحلة  وقراءة  الفلسطينية  الوطنية  الشخصية  بلورة  في  فساهم 

الشعبي. 

إال أن هذا اخلطاب، سرعان ما أخذ «يتالءم» مع نهج التسوية (الذي فرّخ لبالطه مثقفني 
القرن  سبعينيات  أوائل  منذ  الفلسطينية،  الثقافة  فارتبطت  ومادحني)،  وكتَّابا  وشعراء 
املاضي، «باملؤسسة» السياسية وإنخرطت في عملية التسوية وتسويقها واستدخالها 
في الوعي اجلمعي الفلسطيني والعربي. وليس في هذا انتقاص للنتاجات الناقدة والتي 
الثقافي  للخطاب  العام  للمسار  وصف  هو  ما  بقدر  الوطنية،  باالهداف  ملتزمة  ظلت 

الفلسطيني.

يسمى  ما  ومنظمات  احلكومية  غير  املنظمات  مع  اخلطاب  هذا  متاشى  موازٍ  وبشكل 
مجتمعنا  لتنخر  تفشت  اوسلو) والتي  بعد  ـ  ما  مرحلة  في  املدني» (خاصة  ب»اتمع 
التمويل  في  وذاك  هذا  وفوق  والهوية،  االنتماء  في  وخطابه  املثقف  فتخارَجَ  وموسساتنا، 

والفساد (الداخلي واخلارجي) فاصبح أداة إفساد وتخريب وتدمير.3  

املرحل  في  االنتاج  هذا  متيز  ان  فبعد  برمته.  الثقافي  االنتاج  طبيعة  على  هذا  انعكس 
املبكرة بالرصانة العلمية واملوضوعية وااللتزام الوطني والنضالي4، أخذ املثقف والثقافة 

3   انظر بيان تأسيس ”جبهة املثقفني: بيان الثقافة الفلسطينية“(يناير 2009) في موقع ”كنعان“ على الرابط التالي: 
http://kanaanonline.org/ebulletin-ar/?p=523

4   نستذكرفي هذا الصدد، على سبيل املثال، جهود وإصدارات مركز االبحاث الفلسطيني ونتاجاته القيمة حتت إشراف الدكتور أنيس 
صايغ. 
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السياسية  التسوية  لنهج  بوقاً  ليصبحا  وانتقال  السياسي  اخلطاب  مع  «يتكيفان» 
كما  احملتل.  الوطن  حترير  برنامج  وخيانة  والقومية  الوطنية  الثوابت  عن  التخلي  ولتبرير 
جتلي في الوهن الذي أصاب خطاب التحريض اجلماهيري الذي ساد مرحلة «مدي يا ثورتنا 
مدي» و «طالعلك يا عدوي طالع» (والذي يغيب كليةً عن املشهد الفلسطيني الراهن)، 
مجازر  بعد  خاصة  العربية  لالنظمة  التعرض  أو  املساس  عدم  الى  امليكانيكي  القفز  وفي 
ايلول (سبتمبر 1970) ومعارك االحراش (يوليو 1971) وتراجع البعد القومي وإعالء نغمة 
«التضامن العربي» الرسمي عوضا عن املشاركة الشعبية العربية احلقيقية في معركة 

التحرير.

الصهيوني  االحتالل  طبيعة  املقاومة: تفرض  ومستقبل  القادمة  االجيال  عن  5) التخلي 
الذي  الصهيوني  ـ  االمبريالي  املشروع   من   ً وجزءا اقتالعياً  استيطانياً  احتالالً  كونه  ـ 
وتشابك  الصراع  هذا  على  التعقيد  من  املزيد  تفرض  ـ  برمته  العربي  الوطن  يستهدف 
أطرافه وتعدد االعداء الذين ميلكون إمكانيات هائلة على كافة املستويات. بيد ان هذا بدوره 
والقدرات  االمكانيات  كافة  حشد  يتطلب  املدى  طويل  نضاالً  يكون  ان  نضالنا  على  يحتم 
الوطنية والقومية واالممية بقدر يفوق قدرات الشعب الفلسطيني لوحده مهما عظمت 
ال  وهي  الطويل  تاريخه  عليها  يؤكد  كما  االرض  على  الصراع  حقائق  هي  تضحياته. تلك 
تخضع للمصالح واملطامع اآلنية للقيادة الفلسطينية املتنفذة وال تصغي الى رغائبيتها، 

بل هي ال تنصاع إال لقوانني التاريخ وحراك الشعوب وإرادتها.

إال انه وبالرغم من هذا كله، وبالرغم من شعارات م. ت. ف. التي توسطها شعار «تعبئة 
الجيال الفلسطينية والعربية القادمة العناية الكافية  قومية»، فان حركة املقاومة لم توالِ
من حيث تربيتها وتنشئتها وتهيئتها ملواجهة الصراع احملتدم في بالدنا واملرشح ان يظل 
وقبله،  ذلك  وفوق  والتثقيف،  والعقيدة  باملعرفة  تسلحها  ولم  قادمة،  لعقود   ً مستعرا
بالوعي الثوري كي تصمد ويتسنى لها أن تناضل وتستمر في مقاومة االحتالل واملشروع 

الصهيوني.

والتي  العاملية  التحرر  حلركات  مخالفاً   ً نحوا الفلسطينية  املقاومة  تْ  نَحَ الصدد  هذا  في 
فعلى  واولولياتها.  مهامها  أهم  إحدى  بقضاياهم  والعناية  الشباب  تنشئة  من  جعلت 
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الرغم من إنشاء مؤسسات ومنظمات شعبية للشباب الفلسطيني، فان هذه املؤسسات 
إفساد  على  وعملت  واخلذالن،  واالحباط  للضياع  عرضة  االجيال  تركت  اسمها،  باستثناء 
الفئوية  املصالح  خدمة  في  وجتييره  والثوري  والقومي  الوطني  وعيهم  وتخريب  عقولهم 
لكل  وخالفاً  واملتنافسة.  املتعددة  الفلسطينية  والفصائل  للقيادات  والضيقة  اآلنية 
ً مثل عدونا، فاننا  حركات التحرر في العالم، والتي لم تواجه بكل املعايير واملقاييس عدوا
الشباب  واقع  عليه  يشهد  ما  وهو  مستقبلها  وتنمية  القادمة  اجيالنا  في  نستثمر  لم 

واالجيال الصاعدة في الوطن احملتل.5

6) إنسداد املشروع الوطني وغياب البديل: لم يتمخض املأزق الفلسطيني عن بديل وطني 
قادر على االضطالع باملهام النضالية ومتابعة مسيرة املشروع الوطني. على النقيض من 
ذلك، إزدحم خطابنا بعد كل منعطف باالصوات التي ارتفعت عالياً متباكية على «املرحلة 
العصيبة التي جتتازها ثورتنا» ومطالبة «مبراجعة املرحلة» و»تقومي التجربة» واالستفادة 
أي  يتقاعس  ولم  النصر»،  حتى  الثورة  «متابعة  على  والتصميم  ودروسها»،  «عبرها  من 
النقدية» حيناًً،   ب»املراجعة  أسموه  الذي  الدجل  بهذا  املساهمة  عن  فلسطيني  فصيل 

و»النقد والنقد الذاتي» أحياناً اخرى.

 (2)

في السياق التاريخي
التراجع: عنوان املرحلة

لم يكن قد انقضى على انطالقة الكفاح الفلسطيني املسلح سوى أعوام قليلة (وهي 
مفارقة ال جتوز االستهانة بها)، حتى أخذ نهج التسوية السياسية (تسوية الصراع العربي 
ـ الصهيوني) والتراجع عن املشروع الوطني في حترير فلسطني يتسلل الى صفوف حركة 
املقاومة الفلسطينية. وقد اقترنت بهذه العملية السياسية، عملية اخرى، ال تقل خطورة 
بل كانت شرطاً لتمرير نهج التسوية وإستدخال الهزمية، وهي عملية الفرش االيديولوجي 
الفلسطيني  الوطني  اجلمعي  الوعي  وتدمير  لتشوية  والسياسي  الثقافي  والتمهيد 

والعربي على حدٍ سواء. 

5   باملقارنة، اعتاد تشى غيفارا في مخاطبته للكوادر الشابة في الثورة واحلزب الكوبيني أن يقول:“من الضروري استخدام 
كل الفرص املتاحة لتنمية االفراد الى أقصى إمكانياتهم وتثقيفهم من أجل تقدمي أكبر اخلدمات المتهم“.
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ومن أجل جتليس طرحنا في سياقه التاريخي، ودون االسهاب في التفاصيل، فانه من املفيد 
اواخر  الى  املعاصر،  الفلسطيني  الكفاح  من  االولى  السنوات  الى  خاطف  بشكل  العودة 

ستينيات وبدايات سبعينيات القرن املاضي.

والتنازالت  بالتراجعات  املصحوبة  واالخفاقات  املتالحقة  الهزائم  نلحظ  أن  يفوتنا  ال  هنا، 
(التكتيكية واالستراتيجية) والتي متثلت ”بتعديل“ تلو اآلخر في برامج م.ت.ف.ـ  البرامج 
التي  تلك  وخاصة  املتعاقبة  الفلسطيني  الوطني  الس  دورات  عن  الصادرة  السياسية 
وامليثاقني   (1974 (صيف  الفلسطيني  الوطني  للمجلس  عشرة  الثانية  الدورة  تلت 
الفلسطينيني (القومي لعام 1964 والوطني لعام 1968)ـ   وبرامج وسياسيات وأدبيات 

كافة الفصائل الفلسطينية دون استثناء. 

املشروع  أهداف  عن  والتراجع  الفلسطيني  النضال  ثوابت  عن  املتهرول  التنازل  أضحى 
الوطني ”سمة“ املرحلة، رغم تعدد الذرائع واملسميات التي برع أصحاب نهج التسوية في 
نحتها. وقد امتدت هذه املرحلة منذ بداية الصدامات املسلحة مع النظام االردني (1968) 
متوز/يوليو  عجلون  أحراش  (معارك  االردن  في  الفلسطيني  العسكري  الوجود  وتصفية 
(باالستعارة  املسلح  للكفاح  نهائي  وداعٍ  في  ومغادرته  لبنان  في  بالهزمية   ً مرورا  ،(1971

إثر  هناك  الفلسطيني  العسكري  الوجود  تصفية  بعد  جاء  همنجواي) والذي  إرنست  من 
الى  الفلسطينية  القيادة  ارحتال  ذلك  تال   .1982 صيف  في  للبنان  الصهيوني  االجتياح 
تونس ومسلسل التنازالت والهزائم التي شملت اعتراف عرفات بالكيان الصهيوني ونبذه 
الى  وصوالً   ،(1988 عام  أواخر  في  والحقاً   1985 عام  القاهرة  (في  ”االرهاب“/املقاومة 
املفاوضات السرية مع احلكومة االسرائيلية، بدايةً عبر وسطاء هولنديني أواخر عام 1989، 
والحقاً في مؤمتر مدريد، الى ان تُوجت بإعالن املبادئ واتفاقية اوسلو (أيلول/سبتمبر 1993) 
عن  النهائي  والتخلي  للصراع  سياسية  لتسوية  أساساً  االحتالل  مع  املفاوضات  واعتماد 

برنامج حترير الوطن.   

الصراع بني نهجني 
ً ـ منذ أواخر ستينيات القرن  أخذ الصراع بني نهجي التسوية واملقاومة يشق طريقه مبكرا
للشعب  السياسية  احلياة  مناحي  وكافة  الفلسطينية  الفصائل  صفوف  الى  ـ  املنصرم 
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ً أن هذا الصراع كان قد احتدم في املؤمتر  الفلسطيني في شتى أماكن تواجده. وليس سرا
1971) عقب  االول/اكتوبر  (تشرين  سوريا  في  إلتأم  الذي  «فتح» ـ  حلركة  الثالث  العام 
اخلروج من االردن (متوز/يوليو 1971) ـ ومتحورحول وسائل النضال وجدوى الكفاح املسلح 
كوسيلة أو كالوسيلة الرئيسية أو الوحيدة لتحرير الوطن. كان الصدام بني هذين النهجني 
قد جتلى آنذاك بوضوح حتى كاد نهج التسوية أن يهيمن على قرارات وسياسات ذلك املؤمتر 
لوال املواقف احلازمة لبعض قيادات الس الثوري حلركة فتح التي تصدت خلط االستسالم 
وجنحت، ولو إلى حني، في «إرجاء» هيمنة نهج التسوية الذي مثلته آنذاك كثرة من أعضاء 

اللجنة املركزية حلركة فتح.

إال ان ما يجدر ذكره هو ان املقدمات السياسية والتاريخية للصراع بني هذين النهجني أخذت 
الفلسطينيني  القادة  لبعض  والتصريحات  االطروحات  من  عدد  في  احلني  ذلك  قبل  تتبلور 
ً في حياة الشعوب) من إنشاء م. ت.  والتي جاءت بعد فترة قصيرة (هي باالحرى قصيرة جدا
ف. (1964) وانطالقة الكفاح املسلح والنهوض اجلماهيري الذي عاشته حركة املقاومة 
الفلسطينية عقب االحتالل الصهيوني الثاني (5 حزيران/يونيو 1967) ومعركة الكرامة 

(21 آذار/مارس 1968).

ً ما يتم القفز  ال أورد هذه الوقائع من باب النوستاجليا للماضي، بل لتأكيد حقيقتني، كثيرا
عنهما:

ويالت  من  الفلسطيني  الوطني  املشروع  على  جرّه  وما  واخليانة  التسوية  نهج  ان  االولى، 
ونتائج وخيمة، لم يكن مجرد ردة فعل للضغوط، على اختالف مصادرها (احمللية والقومية 
واالقليمية والدولية)، ولم يأتِ طفرة وبدون مقدمات سياسية وطبقية وتاريخية، بل أخذ 
باتت  التي  وان اخليانة،  املبكرة،  منذ مراحله  الفلسطيني  النضال  جسد  ينخر  النهج  هذا 
اليوم مفضوحة، جاءت نتيجة لتراكم سنوات من التراجع والتنازل أصبحت خاللها املقاومة 
الفلسطينة بكافة فصائلها ومنذ ذلك احلني مسرحاً للصدام بني نهجي التسوية واملقاومة 
ومواقفهما من الكيان الصهيوني والصراع العربي ـ الصهيوني والهجمة االمبريالية على 

بالدنا.
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أما احلقيقة الثانية، فهي انه ما كان ليتسنى للقيادة الفلسطينية ان تأخذ املشروع الوطني 
الى هذا احلضيض والطريق املسدود دون التالعب باملفردات وتأويل الشعارات وتزييف املقوالت 
بغية تدمير الوعي اجلماهيري وتغذية االوهام الزائفة حول استمرار النضال و»الثورة حتى 
النصر» و»حترير كامل التراب الوطني الفلسطيني» ...وغيرها، وما اقتضته هذه العملية، 
التي امتدت سنوات طويلة من طمس للحقائق وتضليل للجماهير الفلسطينية والعربية 

وحرفها عن النضال وإيصالها الى حالة االحباط والقنوط التي نشهدها اليوم.

(3)

في «البراغماتية» الفلسطينية

ترعرعت في صفوف احلركة الوطنية الفلسطينية، منذ أوائل سبعينيات القرن املنصرم ورمبا 
قبل ذلك، نزعة أطلقت على نفسها «الواقعية السياسية» أحياناً والبراغماتية «والتعامل 
متت  بالواقعية،  ادعائها  رغم  وطروحاتها،  النزعة  هذه  تكن  اخرى. ولم  الواقع» أحياناً  مع 
ً ملصالح القيادات  الى واقع شعبنا وظروفه ونضاله بصلة، وإمنا كانت متثل بامتياز امتدادا
والفئات املتنفذة في حركة املقاومة الفلسطينية واصطفافاتها السياسية واالقتصادية/

الطبقية.

تنامت هذه النزعة، السباب وبحكم عوامل ذاتية وموضوعية عديدة، لتصبح «مدرسة» 
اخلطاب  على  املهيمنة  أضحت  حتى  وكبرت  ومروجني،  ومؤيدين  وأتباع  نهج  ذات  متكاملة 
وقد أغدق عليها أعداء املشروع التحريري الفلسطيني شتى موارد  ال سيما  والسياسات 

الدعم والتأييد والتمويل.

السياق  في  النزعة  هذه  حتاكم  عاجلة  وقفة  نقف  أن  املقام  هذا  في  املفيد  من  ولعله 
الفلسطيني.

تعني البراغماتية، من حيث اجلوهر، استخدام النتائج كقاعدة أساسية لتقييم املمارسة 
العملية او «لتقييم كيف نكون عمليني»، وتنبع من االدراك بان القدرات النظرية والفكرية 
هي جزء من الفعل البشري وانه ال ميكن وال يجوز الفصل بني النظرية واملمارسة. فالنظرية، 
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ً للتجربة امللموسة، إال أنها تعود في احملصلة النهائية لتطوير هذه التجرية  وإن كانت جتريدا
ً من تقييم النضال والتجربة  وإثرائها. وضمن هذا املفهوم فان البراغماتية تشكل أداةً وجزءا

وإجنازاتها وتصويب االنحرافات واالخطاء التي تعتري املسيرة. 

كانت هذه املقدمة ضرورية لطرح االسئلة التالية:

كان مشروع التحرير الوطني الفلسطيني قد انطلق من ظروف الشعب الفلسطيني في 
وتصاعد  اجلماهيرية  رقعته  اتساع  من  ذلك  تال   وما  املاضي  القرن  وستينيات  خمسينيات 

الكفاح املسلح.

وحترير  الوطني  استقاللها  سبيل  في  ناضلت  التي  الشعوب  من  بغيره  وأسوة  عليه،  وبناءً 
ضرورة  بل  طوباوياً  حلماً  يكن  لم  فلسطني  حترير  فان  واالستعمار،  االحتالل  من  اوطانها 
االحتالل  وإنهاء  وطنه  حترير  في  الفلسطيني  الشعب  مصالح  تلبي  وموضوعية  تاريخية 
الصهيوني. وعليه، فان مشروع التحرير الوطني قام على أرضية حتليل موضوعي للظروف 

احمللية والقومية العربية والدولية.

النضال  مسيرة  أملت  التي  واملوضوعية  الذاتية  للعوامل  قراءتنا  هي  هذه  كانت  إن 
الفلسطيني، فكيف أصبح هذا املشروع الوطني الفلسطيني بحاجة الى هذا القدر من 
االهداف  و»تكييف»  السياسية  البرامج  تعديل  اقتضت  التي  السياسية»  «الواقعية 
االستراتيجية والتكتيكية (إقرأ التنازالت املتوالية)، كل ذلك في غضون سنوات قليلة من 
انطالقة الكفاح الفلسطيني املعاصر أي منذ بدايات سبعينات القرن املنصرم وصوالً الى 
إعالن املبادئ واتفاقيات اوسلو (1993)؟ فقد أخذت قيادات احلركة الوطنية، بعد سنوات 
قليلة من الكفاح من أجل التحرير،تطلق «البالونات االختبارية» بغية تبني نهج التسوية 
سياسية  تسوية  في  الحقاً  جتسدت  والتي  احملتل  العدو  مع  الصفقات  وعقد  السياسية 
تسعى الى إقامة «سلطة وطنية»6 وهمية انتهت مبشروع التحرير الوطني الى حضيض 

التراجع واخليانة.

6    البرنامج السياسي املرحلي ملنظمة التحرير الفلسطينية، املقرر من الس الوطني في دورة انعقاده الثانية عشرة 
.1-8/6/1974
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الباب  هذا  ومن  املبكرة  املرحلة  تلك  في  الفلسطيني  «البراغماتية» البيت  دخلت  كيف 
الواسع؟

االهداف  مع  تتناقض  ال  وثوراتها  الشعوب  حياة  في  البراغماتية  إن  آنذاك  لنا  قالوا 
انهم  وقلنا  للشعب،  النهائية  االهداف  مع  ومتناغمة  ملتزمة  بقيت  طاملا  االستراتيجية 
ه طبيعة الصراع العربي ـ  في ذلك محقون، الى ان أخذت البراغماتية الفلسطينية تشوّ

الصهيوني وحقائقه وتلفق املركبات الرئيسية ملعسكر االعداء.

وقالوا لنا ان البراغماتية تعني «التكيف» مع الواقع القائم من أجل حتقيق االهداف املرحلية 
بوعي  ويفتكون  وروحها  املقاومة  يجهضون  بهم  فاذا  السائد»،  القوى  «ميزان  ظل  في 
محتقناً  حقيقتة  في  والعاملي  والعربي  الفلسطيني  الواقع  كان  عندما  وإرادته  الشعب 
ً باالمكانيات والقدرات الكامنة خلوض نضال شعبي ثوري في سبيل  بالتناقضات ومكتنزا

املشروع التحريري الفلسطيني والعربي النهضوي.

انكشف  ان  الى  اآلنية  االهداف  مع  العملي  التعامل  تعني  البراغماتية  أن  آنذاك  أفهمونا 
وأهداف  ومبادئ  معايير  عن  التخلي  قصدت  «عملية»  ال  عدمية  براغماتية  عن  القناع 
النضال الوطني واالنقالب، كما إتضح باملدلول الفعلي، على واقع شعبنا ونضاله وحرفه 
عن أهداف الكفاح الوطني وثوابته وزجوا بنا في أوهام أسموها «فن» املمكن في السياسة 
وشرحوا لنا أن املقياس الوحيد للسياسات والبرامج هو احلكم عليها على أساس النتائج 

واالجنازات.

أوهمونا بانه علينا ان جنرب «كل شيء» قبل ان نطلق االحكام ووعظوا  أن ال أحكام مسبقة، 
فهنا تكمن حكمة الدهر والتاريخ. فال مكان لديهم وال قيمة للحقائق واملعرفة وال أهمية 

لتجارب الشعوب وعبرها.

علمونا ان الواقع «غير ثابت» وفي تغير مستمر، بل هو حالة فضفاضة دائمة السيولة، 
املادي  الواقع  مرآة  هي  بها،  يتشبثون  زالو  ما  التي  رغائبيتهم  بل  رغباتهم  بأن  وأقنعونا، 

والوجود امللموس وهي التجسيد احلقيقي ملصالح شعبنا وطموحاته ومستقبله. 
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وها نحن نقف اليوم، بعد اربعة عقود من املعاناة والهزائم، فلنحتكم للنتائج واالجنازات، 
الفلسطينية»  الوطنية  «السلطة  من  نحن  واين  التحرير،  مشروع  من  نحن  أين  ونرى 

العتيدة!

لقد دار الدهر ليعلمنا ان كل ما تفتق عنه هذا الذهن البليد واملرتد ليس سوى مسميات 
خداع  بغية  والتنازالت  التراجعات  ومترير  لتبرير  كمسوغات  استخدمت  ملفقة  مجردة 
اجلماهير ومتلقها وتخريب وعيها وإحباط إرادتها وصوالً الى حتقيق مصالح القيادات والفئات 

املتسلطة على قرار شعبنا.

(4)

الشعارات بني الطمس والتأويل

صاغ خطاب حركة املقاومة الفلسطينية املعاصرة، خاصة بعد االحتالل الثاني عام 1967 
وما تاله من تصاعد النضال الوطني والكفاح املسلح، صاغ جملة من االطروحات واملقوالت 
الى  بعضها  وارتقى  الشعبي،  النضال  يوميات  تنير  «شعارات»  الى  منها  العديد  تُرجم 
«ثوابت  اآلخر  بعضها  ارتسم  حني  في  النظر،  إعادة  او  للنقاش  قابلة  غير  «مسلمات» 

وطنية» تشكل خطوطاً حمراء تفصل بني نهج حترير الوطن احملتل من جهة، ونهج التسوية 
واالنحراف وخيانة املشروع الوطني من جهة اخرى.

ولعل نظرة فاحصة في املشهد الفلسطيني توضح بجالء هول التناقض بني شعاراتنا من 
جهة، وممارستنا من جهة اخرى، وعمق الهوة بني اقوالنا وأفعالنا. ففي حني احتفظ الكثير 
من هذه الشعارات ببريق مفرداتها، نراها فقدت (الشعارت) جوهرها وأصبحت خالية من 
مضمونها ودالالتها النضالية. كما رأينا في حاالت عديدة كيف مت طمس الكثير من أبعاد 
وظلّ  وتشويه،  تأويل  موضع  أو  النسيان  طيَّ  بعضها  فأصبح  والطروحات،  الشعارات  هذه 
ً بيننا ولكن بال حياة وال روح. كما شهدنا بام العني كيف وُظف العديد  بعضها اآلخر حاضرا
من الشعارات لتضليل الشعب وتخريب وعيه. ولم تنج من عملية التخريب هذه الشعارات 

االستراتيجية أو ما أطلقوا عليه ذات يوم «الثوابت الوطنية الفلسطينية». 
لذا، أصبحت احلاجة ماسة وملحة ملراجعة وتقومي العديد من هذه الشعارات والطروحات، ال 
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من اجل إعادة جتليسها في خطاب وأدبيات الفصائل الفلسطينية7، بل من أجل تصويبها 
وترسيخها في الوعي اجلمعي الشعبي ـ الفلسطيني والعربي. 

* * *

ومقوالت  شعارات  من  الرئيسية  احملاور  بعض  على  االضواء  التالية،  الفقرات  في  نسلط، 
اخلطاب الفلسطيني، على سبيل املثال ال احلصر، كعينة متثيلية لعمق املأزق الذي وصلنا 
اليه، ونأمل ان تساهم  هذه املناقشة في استنهاض احلوار حول اخلطاب الفلسطيني على 

اسس سليمة تبث احلياة في مشروع املقاومة وثقافتها:

1) طبييعة الصراع

هو  وهل  فلسطيني؟  ـ  اسرائيلي  او  اسرائيلي،  ـ  عربي  أو  صهيوني،  ـ  عربي  صراع  هو  هل 
صراع وجود أم صراع حدود؟ وهل هو تناقض تناحري أم خالف حتسمة املفاوضات، يوماً ما!؟ 

هل ما زال تناقضنا مع املشروع االمبريالي ـ الصهيوني صراعاً أم أنه أضحى مجرد نزاع؟

2) تعريف الوطن الفلسطيني

 «ً وحتديد حدوده اجلغرافية والسياسية والوطنية/القومية. ففلسطني لم تعد «وطناً واحدا
في ذهن الفلسطيني والعربي حيث تعددت «االوطان» واجلغرافيات بحسب تعدد املفاهيم 

والسياسات:
فهل هي فلسطني التاريخية، أم هي الضفة الغربية وقطاع  غزة؟
أم أنها ما يتيسر التقاطه من فتات بعد «إزالة آثار عدوان 1967»؟

ليس  فانه  الفلسطينية،  الفصائل  ومواقف  برامج  بني  االختالفات  من  وبالرغم  تعميم،  من  القول  هذا  في  مما  الرغم  7    على 
واالدعاء  الفلسطيني  ”الوطني“  املشروع  وقيادة  السلطة“  ”عرش  على  تتربع  زالت  ما  والتي  ـ  مبجملها  الفصائل  تلك  نقول  ان  مبالغة 
بتمثيل الشعب الفلسطيني ـ لم تعد تشكل، من منظور العملية التاريخية، االمكانية املوضوعية للنهوض باعباء ومهام التحرير ومتابعة 

مسيرته. 
أن  بعد  الراهن  مأزقها  من  خلروجها  إمكانية  من  هناك  فليس  رجعة.  غير  الى  وبرامجها  الفصائل  هذه  صفحة  ويت  طُ لقد   
اصطفت بعضها، سياسياً وتاريخيا، مع مصاحلة العدو احملتل واملشروع الصهيوني ـ االمبريالي في فلسطني والوطن العربي وبعد ان ارتبط 
ً) وكسب  حتديدا (مصر  العربي  الكومبرادور  وساطة  الى  آخر  بعض  سعى  حني  في  التنفيذية،  أدواته  احدى  وأصبح  به  واقتصاديا  مصلحياً 
واصالحها  الفلسطينية  الفصائل  لنهوض  وتاريخية  موضوعية  إمكانية  هناك  ليست  اخرى،  االمبريالي. بعبارة  ـ  الراسمالي  الغرب  رضى 

واستعادتها لنهج املقاومة والتحرير كما يتوهم البعض.
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والراعي  الصهاينة  علينا  بها  ينعم  الشريف»  القدس  عاصمتها  فلسطينية  «دولة  أو 
االميركي ـ صاحب خريطة الطريق « و»العرّاب النزيه»ـ  عبر املفاوضات التائهة في أنفاق 

ودهاليز ال نهاية لها؟ 

3) تغييب البعد القومي العربي

وحترير  الصهيوني  ـ  العربي  الصراع  تزوير  ضحايا  وأكبر  أول  العربي  القومي  البعد  كان 
عمقه  عن  الفلسطيني  النضال  بتر  بهدف  وحتريف  طمس  من  اعتراه  ما  جرّاء  فلسطني 
املثال  سبيل  على  (نورد  العربية  الشعبية  الطبقات  حضن  من  واجتثاثه  العربي  القومي 
اطروحات فلسطنة القضية والنضال الفلسطيني والقرار الفلسطيني املستقل وبكائيات 
الراحل  توقيتها  وبراعة  إطالقها  في  حذق  عرباه» و»معتصماه» التي  «يا  «وحدنا» و  يا 

ياسر عرفات...وغيرها).

4) مستقبل فلسطني احملررة

فهل نريدها سلطة وطنية/دولة على»أي شبر» يتم «حتريره، كما زعم أحدهم قبل ثالثة 
عقود ونيف؟

أم «دولة» ال تعدو كونها سلطة «حكم ذاتي محدود» تدير شؤوننا املدنية على ما تبقى 
من الوطن من رقع جغرافية متناثرة؟

ام  نريدها «دولة دميقراطية علمانية» كما نادينا بها منذ أواخر ستينات القرن املاضي؟ أو 
فلسطني عربية كجزء من مشروع نهضوي قومي عربي وأمة عربية موحدة؟

تواكب   ، وموحدٍ وحرٍ  نام  عربي  وطن  من   ً جزءا اشتراكية،  عربية  فلسطني  ننشد  اننا  أم 
االنسانية في قرنها احلادي والعشرين؟8

ً راية اخلالفة االسالمية  أم تُرى نريد فلسطني وقفاً إسالمياً أو إمارة إسالمية تُعلي مجددا
وفق رؤية احلركات االسالمية و»القرآن دستورنا»؟ 

العلمانية  الدميقراطية  الدولة  ونقد  فلسطني  في  االشتراكي  احلل  حول  عربيد  ومسعد  سمارة  عادل  مساهمات  انظر      8
في مجلة ”كنعان“ وموقعها االلكتروني:

http://kanaanonline.org/ebulletin-ar/?p=1217 
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5) طبيعة ومكونات معسكر االعداء

وطمس  االعداء  معسكر  طبيعة  تشويه  التسوية  نهج  وهيمنة  التراجع  مسيرة  اقتضت 
املعروفة:  بالثالثية  اعدائها  معسكر  املقاومة  حركة  حددت  عاصف  جدل  فبعد  اطرافه. 
في  عقود،  ثالثة  من  اكثر  منذ  ذلك  كان  العربية».  والرجعية  واالمبريالية  «الصهيونية 
سبيعنيات القرن املاضي، أما اليوم فان اخلطاب السائد يكاد يخلو من االشارة الى مفردة 
السياسي  معجمنا  من  املصطلح  شطب  مبجرد  انه  حسبنا  االعداء» وكأننا  «معسكر 

ب»معسكر  يسمع  الناشئ  جيلنا  يعد  لم  ساحر.  بضربة  (االعداء)  العدو  سيختفي 
االعداء» وكأننا نستحضر املصطلح من التاريخ الغابر، من «مخلفات الستينيات».

؟ نْ فكيف لنا بعد ان «اختفى» االعداء من خطابنا ان نخوض النضال، وضد مَ
وأطرافه  مكوناته  طبيعته،  أعدائها:  ملعسكر  دقيق  حتديد  دون  تنتصر  ان  لثورة  وكيف 

املتشابكة؟

 (5)
شعار «معسكر االعداء» منوذجاً

ثورة دون «أعداء»
وحركة حترير وطني تتصالح مع احملتل

يتوجب على كل ”حركة تغيير“ـ  إن كان سيكتب لها النصرـ  سواء كانت حركة حترير وطني 
أو ثورة اجتماعية/طبقية، يتوجب عليها حتديد البؤر االساسية للصراع  ومحاوره املركزية. 
اي أنه على هذه احلركة أن حتدد بدقة وفي كل مرحلة تناقضاتها واعداءها ومعاركها والتمييز 
بني تلك الثانوية/اآلنية/التكتيكية من جهة، وتلك الرئيسية /االستراتيجية طويلة املدى 
من جهة اخرى، على ان يستنير هذا باالهداف الرئيسية للنضال الوطني ويتم في تناسق 
وتناغم مع مساره العام والشامل، مما يعني خضوع الثانوي ملقتضيات الرئيسي واحلذر من 
في  اجلهود  صب  أجل  من  وراهنيتها،  أهميتها  رغم  والثانوية  اجلانبية  باملعارك  االنشغال 

مواجهة التناقضات الرئيسية.
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فأين نحن من هذا؟

(«وتبسيط»)  تزوير  الفلسطيني  القرار  على  املسيطرة  السياسية  القوى  امتهنت  لقد 
معادلة معسكر االعداء، وعليه فاننا نعيش اليوم مرحلة «دفع الثمن» للنتائج الوخيمة 
ومغبة االضرار اجلسيمة التي حلقت بالنضال الفلسطيني وتخريب الوعي الوطني اجلمعي 

العربي والفلسطيني. 

وركيزة  الفلسطيني  النضال  بديهيات  من  وأطرافه  االعداء  معسكر  حتديد  كان  ان  فبعد 
أساسية في برامج كافة حركات التحرر الوطني عبر التاريخ، «اختفى» هذا املعسكر من 
ان  الى  التنازالت  من  طويلة  متوالية  عبر  ومكوناته،  اطرافه  واختزلت  السياسي  معجمنا 
انتهى الى الصلح مع العدو احملتل والى تقزمي الصراع الى مجموعة من «املسائل اخلالفية 
شطب  مت  بينما  «النزاع»،  في  الوحيد  الطرف  والتفاوضية» مع «االسرائيليني»9 وكأنهم 
االعداء اآلخرين حتى بدا االمر وكأن الصهيونية استطاعت لوحدها ان تنهض مبشروعها 
االستيطاني وان حتتل فلسطني وتقيم الكيان الصهيوني على أرضها، وكما لو كان الكيان 
ً، لوحده، أن يستمر في البقاء والتوسع لستة عقود، دون الدعم الراسمالي  الصهيوني قادرا

ـ االمبريالي والتواطؤ والتآمر العربي الرسمي.

بالرغم من تعدد أسباب ودوافع تدهور البرنامج الوطني الفلسطيني، فانه ميكننا اجلزم بانه 
ما كان لنا ان نصل الى هذا احلضيض لو متسكت حركة املقاومة بثوابت النضال الوطني 
الفلسطيني وأهدافه. ويقف على رأس هذه تزوير طبيعة الصراع ومعسكر اعدائنا وطمس 

مكونات واطرافه الرئيسية.
 

فكيف اصبحنا حركة حترر دون حتديد دقيق ملعسكر االعداء، و»ثورة» دون «اعداء»؟
وكيف تصاحلنا مع احتالل ميعن في قضم ارضنا وإبادة وجودنا؟ 

جتدر مالحظة ان خطابنا (وقيادتنا) قد استدخل وعمم مفردة ”اسرئيل“ بدل الكيان ومن يدعمه، في حني اسقط ”الصهيوني“   9
الفكرية  التهيئة  عملية  عبر  ذلك،  أدى  وقد  االستعمال.  نادرة  صهيوني  مفردة  أصبحت  حتى  االحيان  من  كثير  في  الصراع  توصيف  من 
آليات  تشهد  كما  له،  ”االسرائيلي“ ووفر  االمامية  الواجهة  الى  دفع  كما  الوعي  في  الصهيوني  البعد  إسقاط  الى  والثقافية،  واالعالمية 

ووسائل االعالم، البروز واحلضور الثقافي واالعالمي الدائم إضافة الى حضورة العسكري والسياسي واالقتصادي.  
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سنحاول االجابة على هذه التساؤالت من مدخل يتناول االبعاد الرئيسية التالية:
1) تغييب البعد الراسمالي في الصراع العربي ـ الصهيوني

2) طمس العمق القومي العربي للنضال الفلسطيني 

3) طمس «االبعاد غير اليهودية» في املشروع الصهيوني.

اوالً: تغييب البعد الراسمالي في الصراع العربي ـ الصهيوني

لقد تراجعت احلركة الوطنية الفلسطينية، بشتى فصائلها وبرامجها وإن بدرجات متفاوتة 
«وبوضوح» متفاوت أيضاً، عن نهج املقاومة والتحرير و»بدلت» معسكر االعداء فحيّدت 
مع  الصلح  وعقدت  واملصاحلة  الوساطة  مواقع  في  بعضهم  ونصبت  الرئيسية  مكوناته 
العدو احملتل الذي أضحى «شريكاُ» في املفاوضات. إال ان هذا كله لم يكن ليتسنى دون 
االنقالب على اسس املشروع الوطني التحريري وتغيير أهداف النضال الفلسطيني ووسائله 
مصاحلها.  حتقيق  يضمن  مبا  املتنفذة  الفلسطينية  القيادة  وسياسات  نهج  مع  لتتناغم 
وتتأقلم  تتناغم  كي  والسياسات  والبرامج  «تكييف» االهداف  هذا  اقتضى  اخرى،  بعبارة 
ميزان  عن  تعبر  التي  النضال  وسائل  اختيار  أملى  بدوره  وهذا  اجلديدة،  الصراع  معادلة  مع 
القوى بني اطراف الصراع وتتناسب مع االهداف «اجلديدة» وتضمن حتقيقها (التخلي عن 
الكفاح املسلح وكافة أشكال املقاومة الشعبية املتاحة في ظل الظروف العصيبة التي 

اجتازها وآلياته (املفاوضات!).

إالّ أن تغييب الراسمالية املفارقة الكبيرة في مسار حركة املقاومة الفلسطينية وإن كانت 
مفارقة غير مستهجنة. فمنذ بداياتها املبكرة، حاذرت هذه احلركة وخطابها في مستوياته 
املتعددة ـ سواء عن جهل أو دراية، عن قصد أو بدونه ـ معاجلة البعد الراسمالي أو بلورة 
اية مفاهيم حوله وحتاشت حتديد اية مواقف منه في سياق حتديدها ملعسكر االعداء. وقد 
بصداقتها  تبجحها  من  بالرغم  الراسمالية،  من  املوقف  جتنب  على  املقاومة  حركة  ثابرت 
لالحتاد السوفييتي ودول املنظومة االشتراكية التي اسموها ذات يوم «حليفاً استراتيجياً»، 
مع أنها لم تأت على ذكر الراسمالية ولم تطور موقفاً منها ولم تعتبرها طرفاً في معسكر 

االعداء منذ تلك اآلونة. 
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واملقصود بالبعد الرأسمالي في هذا السياق هو دور الراسمالية والغرب الراسمالي في (1) 
فلسطني  تراب  على  واستمراره  الصهيوني  الكيان  قيام  وفي  وتطورها  الصهيونية  نشأة 
الوطن  إخضاع  في  الراسمالي  الغرب  املصالح  تخدم  وظيفية  وكدولة  إمبريالية  كقاعدة 
العربي والهيمنة على مقدراته، وفي (2) تفكيك الوطن العربي وقيام دول سايكس ـ بيكو 
هذا  أطراف  بني  القائمة  والعالقة  الوظيفي  و(3) الترابط  به،  املناطة  والوظيفة  القطرية 

الثالثي (الكيان الصهيوني والقطريات العربية والغرب الراسمالي). 

يشرح لنا هذا املسار وبوضوح: 

1) آثار تغييب البعد الراسمالي على خلق تفسير مشوه وفهم خاطئ ومجزوء لطبيعة 
وجذور الصراع القائم في وطننا ورده الى جذور وعوامل دينية وثقافية ، االمر الذي شجع غالة 
الصهاينة على التطرف في املزيد من عنصريتهم والتمادي في مطالب «يهوديتهم النقية» 

الى ما نشهده اليوم من مطالبة العرب باالعتراف بـ «يهودية الدولة» الصهيونية. 

هكذا مت، بعبارة اخرى، إقصاء الصراع العربي ـ الصهيوني عن القوى املادية والطبقية التي 
تقف خلفه وخلف املشروع املعادي االكبر: الراسماليـ  االمبرياليـ  الصهيوني، كي يتسنى 
الحقاً اختزال هذا الصراع الى نزاع فلسطينيـ  اسرائيلي وتقزميه من تناقض تناحري وصراع 

وجودي الى خالفات تفاوضية.   

2) وهنا أيضاً تكمن خطورة التغطية على االسباب اجلذرية للصراع وتزوير حقيقة اطرافه 
ومصاحلها (االعداء واحللفاء واالصدقاء) والعالقات التي حتكمها، وما يتطلبه هذا من تضليل 

للجماهير، وتأكيد احلرص على إخفاء الراسمالية كطرف رئيسي في معسكر االعداء.

الفلسطيني  املسلح  الكفاح  اليها  انتهى  التي  احملتومة  النهاية  نفهم  هنا  ومن   (3

نهج  وانتهاج  الوطن،  وحترير  االحتالل  ملقارعة  الوحيدة  أو  الرئيسية  الوسيلة  أو  كوسيلة 
التسوية واملفاوضات.

4) كما تتضح بجالء، وبذات القدر من اخلطورة والراهنية ، الداللة العملية لهذه التغطية 

والتضليل على النضال اليومي وتطوير الشعارت التي تنير درب اجلماهير في كفاحها.
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5) وتفسر معنى «العفو العام» الذي منحته القيادة الفلسطينية العداء رئيسيني في 
عقد  «العفو» لتعذر  هذا  لوال  إذ  العربية)،  القطرية  وأنظمة  (االمبريالية  املعسكر  هذا 
أوائل  منذ  تنشدها  الفلسطينية  القيادات  كانت  والتي  وبعدها  أوسلو  قبل  الصفقات 

سبعينيات القرن املاضي.  

تلك هي حكاية طمس البعد الراسمالي في معسكر االعداء في السياق الفلسطيني الذي 
شمل، ولو لبضع سنوات قليلة، االقانيم الثالثة: الكيان الصهيوني واالمبريالية والرجعية 

العربية، قبل ان يُختزل الى مسلسل التفاوض املهني مع االحتالل االسرائيلي.

ثانياً: طمس العمق القومي العربي

جاء طمس البعد القومي العربي ثمرة للنهج القطري الذي اتبعته القيادة الفلسطينية، 
أسوة مبثيالتها من القطريات العربية احلاكمة. وهي، وإن لم تقف على راس نظام حكم، 
إال ان ذلك كان غايتها املنشودة. وامللفت هنا ان الكثيرين ممن لم يروا االمور بهذا الوضوح 
منذ سبعينيات القرن املاضي ما زالوا يدسون رؤوسهم في الرمل الى يومنا هذا حتى بعد 
اتفاقيات اوسلو وتوظيف السلطة في خدمة االحتالل الصهيوني وحماية أمن اسرائيل. 

كما أن طمس هذا البعد املركزي في الصراع العربي ـ الصهيوني جاء استجابة للمصالح 
الطبقية (االقتصادية والسياسية واالجتماعية) للقيادات والفئات والطبقات املتنفذة في 
قيادة احلركة الوطنية الفلسطينية، تلك املصالح التي متثلت في إقامة قطرية فلسطينية 
حتقق مصالح الكمبرادور الفلسطيني في موازاة الكمبرادور العربي احلاكم في قطرياته. 
ويتجلى الدليل على هذا، دون ان يستدعي ذلك التصريح العلني به، في ممارسات وتصرفات 
عبر  خلقتها  التي  واالقتصادية  والسياسية  التنظيمية  والبنية  الفلسطينية  القيادة 

م.ت.ف. والفصائل والتنظيمات الفلسطينية االخرى.

انعكس كل هذا في تصالح وتواطؤ ، وفي كثير من األحيان حتالف، القيادة الفلسطينية 
املتنفذة مع الرسمي العربي ـ انظمة القطرية العربية ـ حتت شعارات ومسوغات عديدة 
ليس أقلها «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لالنظمة العربية» و»احلفاظ على القرار 
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عربية»  مساندة  «جبهة  وخلق  العربي»  و»التضامن  املستقل»  الفلسطيني  الوطني 
والوقوف بحزم ضد اية جبهة أو اشكال «مشاركة عربية» شعبية حقيقية... وغيرها اال 

مبا يخدم اهدافها اآلنية والضيقة وفي محطات معينة. 
نحو  وانطالقها  العربي  القومي  احلضن  من  الفلسطينية  «إفالت» القيادة   اقتضى  لقد 
ترسيخ القطرية الفلسطينية تفكيك العالقة مع اجلماهير والطبقات الشعبية العربية 
وفك االرتباط معها (اجلماهير) والتخلي عن النضال من أجل فلسطني كنضال عربي قومي. 
وهذا تطلب بدوره التغطية على طبيعة الصراع واطرافه وحقيقة االستهداف الصهيوني 

ـ االمبريالي للوطن العربي وموارده على مدى قرنني من الزمن.

العربية  االمة  إبعاد   (1) يعني  كان  العربي  القومي  البعد  تغييب  فان  السياق،  هذا  وفي 
وجماهيرها عن  معادلة الصراع من ناحية، و(2) التستر على حقيقة الغايات االساسية 
للمشروع الصهيوني الذي يستهدف هذه االمة من ناحية ثانية، و(3) التغطية على الطرف 
بأكمله. فهذا  العربي  الوطن  وهو   ، الصهيوني  ـ  العربي  الصراع  من  املستهدف  املركزي 
وسوقه  موقعه  على  والهيمنة  إخضاعه  أجل  من  واملستهدف  املقصود  هو  برمته  الوطن 
وموارده وقواه العاملة ومستقبل شعوبه وتنميته، أما احتالل فلسطني فال يشكل سوى 
البعد  تغييب  فان  الختراقه. وعليه،  االساسية  والقاعدة  االولى  العتبة  لنقل  االول،  املعبر 
القومي كان يعني، باملدلول العملي والنضالي، نفي وحدانية  املصلحة واملعركة واملصير 

بني الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. 

هنا نقف امام أقبح النماذج في تدمير الوعي الفلسطيني والعربي وأشدها كارثية على 
االيام  من  يوم  في  يستهدف  لم  الصهيوني  ـ  االمبريالي  املشروع  الن  ومستقبلنا،  نضالنا 
ال  مبا  الزمن  من  قرنني  مدى  على  واجلغرافيا  التاريخ  حقائق  تشير  بل  وحدها،  فلسطني 
الذي  املشروع  لهذا  االنطالقية  املادية  القاعدة  كانت  فلسطني  أن  إلى  للشك،  مجاالً  يدع 

استهدف دوماً، وما زال، عبر كافة مراحله ومخططاته، الوطن العربي برمته.

ثالثاً: طمس االبعاد واجلذور غير اليهودية/االسرائيلية في الصراع العربي ـ الصهيوني

في سياق تزوير معسكر االعداء وكي يتسنى تشوية طبيعة الصراع العربي ـ الصهيوني 
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على  مسلطة  االضواء  إبقاء  من  بد   ال  كان  اسرائيلي،  ـ  «نزاع» فلسطيني  الى  وتقزميه 
«اخلصم االسرائيلي» وإسقاط املكونات االخرى أي غير «االسرائيلية /اليهودية» للحركة 
من  إسقاطها  أي  بالدنا،  في  الصهيوني  ـ  االمبريالي  ـ  الراسمالي  وللمشروع  الصهيونية 
واملشروع  الفكرة  اليهودية» في  غير  «االبعاد  طمس  هذا  اقتضى  االعداء. وقد  معسكر 
العقود  عبر  نضالنا  اعترى  الذي  التحريف  مخاطر  أهم  أحد  شكل  والذي  الصهيونيني، 
االربعة االخيرة. وما نقصده باالبعاد غير اليهودية هنا هو دور ومصالح الغرب الراسمالي 
والنبوءات  لالدعاءات  البروتستانتية  املسيحية  التأويالت  (مثل  دينية   ً أبعادا يشمل  والذي 
التوراتية)، وسياسية وجيوبوليتيكية (االستعمار واالمبريالية والعوملة) واقتصادية (نشوء 
طبيعة  من  هامة  جوانب  وإغفال  إخفاء  أدى  وقد  وسياساتها).  ومصاحلها  الراسمالية 
وجذور واطراف املشروع الصهيوني (فكرةً وحركةً وبرنامجاً)، الى فهم مجزوء ومختل لهذا 

املشروع. 

نذكر فيما يلي، على سبيل املثال، بعض هذه اجلوانب التي ظلت خارج السياق العام خلطابنا 
وأدبياتنا وال تتناولها سوى القلة وباستيحاء:

أ ) اجلذور والعوامل املسيحية الغربية (البروتستانتية) في نشأة الصهيونية التي وُلدت 
مسيحية غربية بروتستانتية ثم تطورت الحقاً، بعد ثالثة قرون، في مشروع يهودي صهيوني 

استيطاني في فلسطني.10

ب) العوامل واجلذور الطبقية واالجتماعية والدينية والسياسية والتي أقامت الترابط بني 
(1) الصهيونية، التي بدأت مسيحية ـ بروتستانتية ثم أصبحت يهودية الحقاً، من حيث 

نشأتها ومنوها وتالقي مصاحلها من ناحية، و(2) االستعمار االوروبي في مرحلة الكولونيالية 
واوستراليا  وكندا  املتحدة  (الواليات  البيضاء  االوروبية  املستوطنات  وإقامة  الكالسيكية 
الصهيونية،   (1) بني  الترابط  وكذلك  ثانية،  ناحية  من  املثال)  سبيل  على  ونيوزيلندة 
املسيحية ـ البروتستانتية أوالً ثم اليهودية، و(2) نشأة النظام الراسمالي وتطوره وصوالً 
تأتي  أن  وقبل  التقليدي  الكاثوليكي  الفكر  اليهودية“ في  ”األمة  مفهوم  وال  فلسطني  اليهود“ إلى  ”عودة  فكرة  تتواجد  لم   10
احلركة االصالحية البروتستانتية. أما فكرة الصهيونية وتوطني اليهود في فلسطني فقد ظهرت مع ظهور البيوريتانيني املتشددين بعد أن 
كانت كتابات مارتن لوثر املوالية لليهود (1523) وقرار اوليفر كرومويل بالسماح لليهود بالعودة الى اجنلترا عام 1655 قد مهدت الطريق 
لذلك. حدث هذا كله بثالثة قرون قبل تبلور الفكرة الصهيونية في خلق ”وطن قومي لليهود“ في منتصف القرن التاسع عشر وتأسيس 

احلركة الصهيونية الهرتسلية عام 1897.
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الى دور الصهيونية وعالقتها بالنظام العاملي والعوملة الراسمالية في حقبتنا.11

دور  على  التغطية  في  الصهيونية  للفكرة  الغربية  املسيحية  اجلذور  إخفاء  ساهم  لقد 
والغرب  الغربية  (املسيحية  بينها  املبكرة  الرابطة  وعلى  الراسمالي  الغرب  ومصالح 

الراسمالي) وبني كل من:
(1) فكرة ومشروع استيطان/توطني اليهود في فلسطني؛ 

الوطن  على  والهيمنة  فلسطني  في  الطامعة  االوروبية  االستعمارية  السياسات  و(2) 
العربي برمته؛ 

و(3) نشأة وتطور النظام الراسمالي من جهة ثالثة. 

كل هذا ساهم في التستر على دور الغرب الراسمالي في صراعنا مع املشروع الصهيوني 
وكيانه احملتل في فلسطني. 

النظرية  أو  التاريخية  اجلوانب  بعض  إخفاء  على  هذه  التستر  مخاطر  تقتصر  لم  رابعاً: 
فحسب أو على جتهيل اجليل الناشئ بها، بل تعدتها الى تشويه فهم املشروع الصهيوني 
النضالي،  املنظور  ومن  العملية  الناحية  من  أدى،  مما  واالمبريالية  بالراسمالية  وعالقته 
تشكل  والتي  الصراع   في  واالساسية  الرئيسية  القوى  هذه  عن  االنظار  وحرف  تبرئة  الى 
موضوعياً ومادياً مكونات رئيسية في معسكر االعداء التي لوال دعمها ملا استطاع املشروع 
الصهيوني ان ينجز جتسيده املادي في القاعدة الصهيونية/الكيان الصهيوني وملا استطاع 

هذا الكيان ان يدوم على احلياة حتى يومنا هذا.  

كيف أصبح «االسرائيلي» «اخلصم» الوحيد؟

هنا نخلص الى املعادلة الراهنة في الصراع العربيـ  الصهيوني واختزاله في نزاع فلسطيني 
ـ اسرائيلي:

انظر عادل سمارة في دراسة ”عالقة الصهيونية باإلمبريالية والنظام العاملي اجلديد“، موقع ”كنعان“:  11
http://kanaanonline.org/ebulletin-ar/?p=1220
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مررت  ان  بعد  املعسكر  هذا  في  طرفاً  تعد  احلاكم12 لم  العربي  الكومبرادور  1) فانظمة 

جاء  العربية» والذي  لالنظمة  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  «عدم  في  «فتح» شعارها 
القومي  عمقها  من  الفلسطينية  القضية  واجتثاث  العربية  الرجعية  مهادنة  سياق  في 
ً ملا اسموه آنذاك ب»القرار الوطني  العربي وتفكيك العالقة مع اجلماهير العربية وانتصارا

الفلسطيني املستقل» وفلسطنة النضال الفلسطيني.

عراب  اصبحت  ان  بعد  االعداء،  معسكر  في  طرفا  االخرى  هي  تعد  لم  واالمبريالية   (2

التسوية املمسك مبفاتيح احلل.

الكفاح  ذروة  في  حتى  املعسكر  هذا  مكونات  في  أصالً  تندرج  فلم  الراسمالية  أما   (3
الفلسطيني وتصاعد حركة املقاومة. 

رم الصراع من بعديه األممي والعاملي. فبتفكك املعسكر االشتراكي تخلت القوى التي  4) حُ

زعمت انها ماركسية أو شيوعية او اشتراكية أو يسارية، تخلت سريعاً عن هذا املعتقد 
كتناقض  الصهيوني  الكيان  مع  متناقض  اصالته،  حالة  وفي  حيث  من  معتقد،  هو  الذي 
القومية العربية. فالكيان الصهيوني كقاعدة راسمالية وإمبريالية هو مضاد حتماً للقوى 
االشتراكية، وألنه يحتل بلدا عربياً فهو متناقض مع القومية العربية، وألنه يحتل قطرا 
عربيا أكثرية شعبه مسلمةً فهو مضاد للمسلمني واملسيحيني العرب، وألنه دولة تنادي 
القوى  تهافت  فإن  أخرى،  بكلمة  األخرى.  لألديان  مضاد  فهو  يهودية  اي  نفسها،  بدينية 
ً في أن يستمرىء اليمني التفريط بالوطن. وألن هذه القوى الفلسطينية  اليسارية لعب دورا
عامة تنازلت إلى هذه احلدود فقد أفقد هذا القضية البعد التضامني العاملي. وعليه، فإن 

حركة التضامن قد انقسمت إلى ثالثة اقسام:
ً 1) قسم تنحى جانباً يأساً وقرفا؛

2) وقسم قرر االستمرار طبقاً  لنهج التسوية والتماشي معه؛ 
3) وقسم واصل البحث عن قوى ثورية ليتعاون معها، وقد ال يجدها.

12       نستخدم مفردة الكومبرادور احلاكم في هذا السياق للداللة على االنظمة العربية الوكيلة لالجنبي والتابعة له ودورها في ربط 
التنمية االقتصادية ـ االجتماعية لبلدانها باملصالح االجنبية وشركاتها الكبرى مما يؤدي الى احتجاز التنمية الوطنية وتخريب الصناعات 
ويقترن  احمللي  الكمبرادور  طبقة  دور  تسهل  تابعة  حكم  انظمة  منخفضة. وهي  وباسعار  االجنبي  االنتاج  تدفق  خالل  من  وخنقها  احمللية 

وجودها بوجوده مما يخلق حتالفاً طبقياً بينها وبني الطبقة احلاكمة.
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أدت هذه العوامل مجتمعة، وعبر عملية دامت سنوات طويلة، الى إعادة صياغة مفاهيم 
العدو ومعسكر االعداء وتوجيهها باجتاه ”االسرائيلي“ لوحده، في حني متت ”تبرئة ذمة“ 
االطراف االخرى، والى اختزال الصراع الى ”نزاع“ ال يتعدى بعض ”املسائل اخلالفية“ يتأتى 
حلها عبر املفاوضات السلمية. هكذا كانت، بعد إسقاط مكونات معسكر االعداء االخرى، 
والدة ”املعادلة“ االفتراضية اجلديدة التي يقف فيها االسرائيلي ”كاخلصم“ الوحيد على 
الفلسطيني  الطرف  الثاني  الشق  في  مواجهته  في  يقف  فيما  املعادلة،  شقي  من  واحد 
ولوحده أيضاً، وفي احلقيقة ليس كل الفلسطيني. ومع االقرار بان احملتل الصهيوني ميثل 
واجهة الصدام املباشر واليومي، فان املكونات االخرى، وبالدليل املادي وبدليل التجربة املريرة 
ً ملصالح ومستقبل الشعب الفلسطيني  واالمة العربية،  والدامية، ال تقل خطورة وتدميرا
بالسالح  واملزود  واملمول  واملتواطئ  واملتآمر  الشريك  شمل  املكونات  هذه  في  يلتئم  حيث 

والعتاد.13 

بوضوح أكثر، أدى تشويه معسكر االعداء وطمس مكوناته الرئيسية واالبقاء على االبعاد 
االسرئيلية/الصهيونية/اليهودية، الى حتييد ثم تنحية االطراف الرئيسية االخرى (الغرب 
الراسمالي ـ االمبريالي وأنظمة الكومبرادو العربي التابعه والعميلة له)، فأصبح الصراع 

ً في «اسرئيل».  (الذي ما لبث ان حتول الى نزاع سرعان ما أضحى خالفاً) محصورا

هنا جند ما يفسر:

اخلطاب  مسار  عبر  االميركية،  االمبريالية  الراسمالي،  الغرب  زعيمة  أصبحت  كيف   -

الفلسطيني، ”العرّاب النزية“ وراعية عملية السالم وصاحبة خريطة الطريق. 
املصير  في  وترسم»  «حتكم  التي  االخرى  واالطراف  القوى  كافة  مع  االمر  وكذلك   -

الفلسطيني من رباعية واوروبية ومجتمع الدولي وشرعية دولية ... وتطول القائمة.
 

املصري  (النظام  مخابراتها  ودوائر  العربي  والكومبرادور  القطرية  أنظمة  حتولت  وكيف   -
منوذجاً)، الى «أخوة في السالح» وراعية للمصاحلة الفلسطينية! 

13   على سبيل املثال، الدور االميركي  والغرب الراسمالي ودور االنظمة العربية في حرب االسابيع الثالثة في غزة (يناير 
2009) واحلرب ضد حزب اهللا في لبنان (صيف 2006). 
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«الوطنية»  وسلطته  الوطنية  وحركته  الفلسطيني  الشعب  قيادة  اصطفت  وكيف   -
في  شريكة  أصبحت  وكيف  احلاكم،  العربي  الكومبرادور  مبوازاة  فلسطينياً   ً كومبرادورا

حصاره وجتويع أبنائه وقمع مناضليه وتصفية قضيته الوطنية برمتها.
 * * *

كانت هذه مناقشة عاجلة لشعار «معسكر االعداء»، إالّ أنها ال تفي بالغرض وال تعوض 
وإن  وهي  الفلسطيني.  اخلطاب  ومقوالت  شعارات  من  ولغيره  له  شاملة  مناقشة  عن 
شرحت كيف «انقرض» هذا املعسكر من حياتنا وخطابنا، فانها تُبقي الباب مفتوحاً ملزيد 

من احلوار املوسع حول هذه القضايا املصيرية.
خامتة

فلسطني.  حترير  مشروع  اندحر  العاديني،  الناس  وعي  وفي  اليوم،  الفلسطيني  الشارع  في 
وقرى  مدن  شوارع   في  التجوال  يكفيك  ذلك،  إلثبات  سوسيولوجية  لبحوث  حاجة  ال 
ً عن جتّار الكلمات النارية والكتابات  الضفة الغربية...لترى هذا االستخالص بوضوح بعيدا

السياسية والترويج للمؤسسة احلاكمة.

لقد مت تخريب الوعي الفلسطيني، الفردي واجلمعي، على كافة مستوياته وبشكل مبرمج 
وطننا  ومتس  فعالً  تعنينا  التي  تلك  سوى  الدنيا  قضايا  بكل  إلهاؤنا  ومنتظم. ومت  ال  وفعّ
على  فعلية  خطوات  تشكل  التي  تلك  واآلخرة“ عدا  ”الدنيا  مبشاغل  وشغلونا  ومصيرنا، 
درب التحرير واملقاومة. دعوكم، قالوا لنا بكل لغات االرض وأحاييلها، من مقولة التحرير 
تلك، فهاكم من متع الدنيا ما تشاؤون.  إنتشوا بها. دعوكم من السياسة، فتلك لنا ... 
ولنا وحدنا دون سوانا. فهذا العدو ماكر وجبار، وال يقدر عليه أحد سوانا... سوى ”غالّبة يا 

فتح“. نحن، وحدنا دون سوانا، حذقنا اللعبة وأتقنا فن ”املفاوضه“.
 

في وعي الفلسطيني الباطني تراجعَ املشروع الوطني وتصدرَ الهم الشخصي والعائلي 
اجلهد  على  فاستحوذ  االولويات  قائمة  واعتلى  اجلمعي  على  الذاتي  وارتقى  الهموم  كافة 

والفعل والطاقة... فصدق فينا القول الشعبي ”يا رب نفسي“. 
في وعي الفلسطيني الباطني أصبح حترير فلسطني حلماً نائياً بعد أن كان واقعاً كفاحياً 
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ملموساً احتضنه الشعب واالمة على مدى قرن من الزمن وسالت في الذود عنه أنهار من 
الدماء.

هذه نظرة من خالل نظارات سوداء قامتة! قال أحدهم.

وهذا هراء يغنب شعبنا تضحياته ويستخف بقدراته. قال آخر.

ال... ال هذا وال ذاك. بل هو تشخيص للواقع يصفه ويدونه كما هو دون دجل. 

لنا أن ننكر ذلك إن شئنا، وأن نخلد، بعد ذلك، للنوم الهنيء. ولنا أيضاً أن جنز راس من يقول 
به وننزل به من التهم ما نشاء. إال ان هذا ال يغير من الواقع شيئاً. بل، هو إن دلّ على شيء، 
وأن  معهم  وأوطاننا  وتاريخنا  يغرقونا  ان  يريدون  التسوية  مستنقع  في  الغارقني  ان  فعلى 

يدفنوا رؤوسنا والى االبد في التراب كي ال نقشع الهزمية احمليقة بنا.

لقد أحرزنا من البطوالت الدونكيشيتية الكثير، ومألنا الدنيا صراخاً حتى كادت فلسطني، 
الصحف  في  مساحة  باكبر  تفوز  االرضية،  الكرة  خارطة  على  الصغير  حجمها  من  دعك 
تاريخ  ان  إال  حرج.  وال  فحدث  االنترنت  شبكة  عن  أما  واالبحاث،  والكتب  واالت  واجلرائد 
الشعوب يعلمنا احلقائق بعيدا عن رغباتنا: ان الوطن لن يتحرر الى أن يصبح التحرير هماً، 
شخصياً وفردياً وجمعياً ووطنياً، والى أن يتحول الى واقع معاش لكل مواطن فلسطيني 

وعربي.

معسكر  الى  ولينظر  وأفعاله،  أقواله  العدو،  فليقرأ  ذلك،  في  يحاجج  نْ  مَ بيننا  كان  فاذا 
االعداء (الصهيوني والعربي الرسمي والدولي دون استثناء). هؤالء ال يحاججون في االمر، 

بل هم على بينة منه. 

ويومياً  حياتياً  مشروعاً  نحمله  هماً  الوطن  فيها  يصبح  التي  اللحظة  تأتي  أن  وإلى 
ونستدخلة عقيدة وبرنامجاً ومهمة حياة ... والى أن يستقر هذا املشروع وذاك البرنامج 
في أعماقنا لينير ممارستنا وأفعالنا ... والى أن تنهض قوى سياسية ـ اجتماعية (احزاب، 
منظمات، جمعيات، مثقفون) لتكون رافعة املشروع الوطني وحاملة املقاومة والنضال من 
أجل التحرير ... الى أن حتني تلك اللحظة فان مشروع حترير الوطن سيظل معطالً ومشلوالً 
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وسيبقى حلماً طوباياً يراودنا، يسكننا، نحنُّ اليه، نتباكى عليه، إال انه ال يجد طريقة الى 
فعلنا وممارستنا.

  

إال ان هذا كله لن يتحقق دون اخلطوة االولى، خلق الوعي الوطني اجلمعي: النقدي والثورى 
البوصلة  وتصويب  اخلطاب  تصويب  دون  ذلك  يتسنى  القادمة. وهل  واالجيال  املواطن  لدى 

والذي يقتضي تصويب الشعارت والطروحات؟ 

بدون هذا الوضوح في الرؤية والبرنامج سيظل حترير الوطن وهماً وسراباً.

هل ما زلنا في بداية الطريق؟ أم أنه علينا ان نبدأ املشوار من جديد؟ كال! رمبا! ولكننا هذه 
املرة نقف في بداية الطريق الصحيح. ألم يقولوا: إعرف عدوك!
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دايتون...جلوب باشا لفلسطينيني
 في دولة بال وطن

ت. ثابت عكاوي
كنعان تقدم كنعان ترجمة خلطاب اجلنرال األميركي كيث دايتون في ندوة نظمها له معهد 
ً في  واشنطن لسياسة الشرق األوسط في 7 أيار 2009. . ودايتون الرجل الذي يلعب دورا
األراضي احملتلة، ويصوغ للفلسطينيني دولة/مستقلة/محتلة معاً، ويُنشىء جيشاً حلفظ 

األمن. 
ما يلي خطاب كولونيالي متعجرف بامتياز للضابط األميركي الذي يصوغ قوات فلسطينية. 
لو كان لنا أن نستفتي الناس يعد قراءته، ملا فعلوا غير اإلنضمام للمقاومة. خطاب دايتون 
البريطانية  اإلمبراطورية  لدور  األميركية  اإلمبراطورية  استنساخ  يؤكد  والفوقي  املتعالي 
نصوغ  ارضكم  ومنلك  منلككم  لكننا  هنا،  تعيشون  أنتم  صحيح  مبعنى:  لها،  السابقة 
دايتون  يتعظ  لم  به. لذا،  يحل  ما  وليرَ  فليقاوم  هذا  يرضه  ال  ومن  ومستقبلكم،  يومكم 
بالتاريخ/ وال حتى بهزمية اإلمبراطورية في العراق. وكان قد صدر مقال ل إلكس فيشمان 
في صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية 22 أيار 2009، عن نفس احملاضرة بعنوان ”جيش 

دايتون“ لكنا فضلنا ترجمة احملاضرة األصلية.

وهذا نص حرفي حلديث اجلنرال كيث دايتون:

لي الشرف أن أحظى بفرصة التحدث أمام هذا احلضور املتميز. اسمي كيث دايتون، 
وأنا أتولى رئاسة فريق صغير من الضباط األميركيني والكنديني والبريطانيني واألتراك ارسل 
السلطة  أمن  قوات  على   التنظيم  بعض  ادخال   على  للمساعدة  االوسط  الشرق  الى 

الفلسطينية.
 ً واختصارا األميركي،  األمني  التنسيق  فريق  اسم  اموعة  هذه  على  يطلق 
(USSC) . لكننا  في الواقع نشكل جهدا دوليا مشتركا. جميع أعضاء الفريق يتحدث 

باإلجنليزية، مع تفاوت بسيط في اللكنة [ضحك]. وآمل في هذه األمسية أن أشارككم 
في أفكاري حول املواضيع التالية: السالم من خالل األمن، ودور اميركا في بناء قوات أمن 
بل  ليست وحدها،  بأن اميركا  كالمي   اواصل  وانا   ، تذكروا  الفلسطينية. ولكن  السلطة 
أيضاً معها كندا، واململكة املتحدة، وتركيا  من يعمل على هذه املهمة في الوقت الراهن.
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احلديث إليكم حول هذا الفريق، املوجود معظمه هنا الليلة، هو بال شك نتاج جهد 
ثمني قام به الباحثون في هذا املعهد. وهذا يذكرني بقصة سمعتها عن ونستون تشرشل. 
في  قصتني  ساروي   بأني  تشرشل. وانبهكم  عن  تروى  التي  القصص  أحب  أنا  باملناسبة 

سياق حديثي.
تقول احلكاية أنه ذات مرة حاصرت امرأة تشرشل واندفعت نحوه بصوت عال قائلة 
«سيدي رئيس الوزراء أال يثيرك أن تعلم أنه في كل مرة تلقي فيها خطاباً متتلئ القاعة 

وتفيض باحلضور؟».
قال تشرشلـ  احلاضر البديهة دائماً: نعم سيدتي، هذا يثيرني، لكن  كلما غمرني 
هذا الشعور، يتبادر لذهني لو أنني كنت على حبل املشنقة، بدل أن ألقي خطاباً فسيكون  
بصورة  معكم،  وصريحاً   ً مباشرا سأكون  الليلة  ترين» [ضحك] حسن،  ما  ضعف  احلشد 
تتالءم مع جندي خدم  بالده قرابة 39 عاماً. سأخبركم عما هو فريد في فريقنا، وما كنا 

نقوم به، وما آمل أن ننجزه في املستقبل.
السياسة  سأترك  التحديات.  مالمسا  وأعرج  املتاحة  الفرص  عن  سأحتدث 
هذا   في  املنخرطة  فالدول  بها،  مني  معرفة  أكثر  هم  ملن  (االستراتيجيات)  والسياسات 
ودعوني  املهمة،  هذه  على  العمل  فريق  من   ً جزءا ليكونوا  ضباطاً  أرسلت  قد  املشروع  
أستخدم عبارات يرددها الباحثون في هذا املعهد عن السبب في ذلك «إن القوانني السارية 
الس  في  يجري  ما  أن  حني  األوسط» وفي  الشرق  في  بها  العمل  ميكن  ال  فيغاس  الس  في 
فيغاس يبقى في الس فيغاس، لكنه ليس صحيحاً أن ما يحدث في الشرق األوسط يبقى 

في الشرق األوسط.

مبادئ عمل فريق التنسيق

الصراع  حل  بأن  القناعة  نتشاطر  األمني  التنسيق  فريق  في  جميعاً  ونحن 
للعالم  وبالتالي  التوالي،  على  لدولنا  وطنية  مصلحة   من  هو  اإلسرائيلي  الفلسطيني 
أجمع. دعوني في البداية أعرض بعض املبادئ األساسية التي استند إليها في عملي هذا.

أوالً: وكما أسلفت، فإني أؤمن بعمق أن املساعدة على حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني 
تصب في مصلحة األمن القومي للواليات املتحدة.

بسالم  تعيش  فلسطينية  دولة  الدولتني.  بحل  راسخاً  إمياناً  يؤمنون  ممن  واحد  أنا  ثانياً: 
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وأمن إلى جانب دولة إسرائيل، وهو احلل الوحيد الذي يحقق االحتياجات بعيدة املدى لدولة 
اسرائيل وكذلك أيضاً يحقق طموحات الشعب الفلسطيني. وشكل هذا التوجه وعلى 

مدا طويل عماد سياسة قيادتنا القومية، وأنا أشاركها هذا التوجه.
ثالثاً: دعوني أعلن بشكل واضح وجلي عن قناعتي الراسخة، علماً أنني أقول هذا ألصدقائي 
الروابط  إن  املاضي  العام  في  أوباما  الرئيس  قال  وكما  بأنه  مستمر،  وبشكل  اإلسرائيليني 
 ً األبد  إلى  وستبقى   ً غدا وال   اليوم،  ال  لالنفصام  قابلة  غير  وإسرائيل  املتحدة  الواليات  بني 

[تصفيق].
قبل أن أبدأ، أود أن يعلم كل شخص في هذه القاعة أنني أعتبر ـ  وأنا مخلص 
فيما أقول ـ أن معهد واشنطن أشهر مراكز الدراسات املتعلقة بقضايا الشرق األوسط، 
ليس فقط في واشنطن، بل في العالم أيضاً [تصفيق] لم أنته بعد، فانا اقرأ تقارير املعهد، 
واحتدث إلى األصدقاء والباحثني فيه حول قضايا هامة. العاملون هنا في املعهد قادرون على  
منحك نصائح تتسم بعمق التحليل والالانحياز. وأنا أعتمد عليها، وأشعر أحياناً أنني قد 

أفقد البوصلة بدونها.
إضافة لذلك ـ وبعضكم يجهل هذا ـ يتميز العاملون في املركز بنكران الذات. 
ً معنا، هل أنت هنا يا مايك؟ مايك هال وقفت؟  السيد مايك ايزنشتات البد أن يكون موجودا
[تصفيق]، ما ال يعرفه بعضكم ـ ال يا مايك يجب أن تبقى واقفاً [ضحك] هذا أمر ـ ما ال 
يعرفه بعضكم أن مايك ايزنشتات عقيد احتياط في اجليش االميركي، وهو مسؤول كبير 
في  معي  العامل  الكادر  ضمن  تخطيط  كضابط  عملية  مهمة  أجنز  وقد  املعهد،  في  هنا 
قد  مايك،  بها  يتمتع  التي  االطالع  وسعة  احلكمة  أن  أخبركم  أن  [تصفيق]. أريد  القدس 
ويجب  لنا،  املستقبلية  اإلستراتيجية  اخلطط  رسم  في  فاعل  وبشكل  تزال  وال  ساهمت 
علي يا مايك أن أقول لك إنني فخور بك، واملعهد فخور بك أيضاً، ولك الشكر اجلزيل على 

كل خدماتك [تصفيق].

فتشت عن األسلحة العراقية
حسن، دعونا نبدأ. لقد وصلت إلى املنطقة في شهر كانون األول/ديسمبر 2005 
والتخطيط  السياسة  قسم  ملدير  نائباً  عملت  حيث  واشنطن،  في  البنتاغون  من  قادماً 
عن  البحث  مبهمة  مكلفاً  العراق،  في  كنت  ذلك  وقبل  األركان.  هيئة  في  اإلستراتيجي 
أسلحة الدمار الشامل العراقية. قد يتساءل بعضكم فيما إذا كانت املهمة املوكلة إلي 
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راهناً في الشرق األوسط هي مكافأة على جهودي املبذولة في العراق، أو رمبا كانت فكرة 
لشخص ما استهدف معاقبتي [ضحك]. سيدي الوزير ولفوفتنز لن أطلب منك أن تقول 

لي أياً منها االصوب [ضحك].
قبل ذلك كنت ملحقاً عسكرياً في سفارتنا في روسيا. لكن في قناعاتي كنت 
ً لكم، أنا أقدر هذا [ضحك]. وهذا مهم ألن رجل املدفعية  جندي مدفعية [تصفيق]. شكرا
تعلم كيفية «ضبط النيران» فأنت تطلق الطلقة األولى بحيث تكون أكثر قرباً ممكناً من 
الهدف، مستخدماً كافة املعلومات املتوفرة حولك ثم تطبق تلك املعلومات على الطلقات 

التالية وتضبط اإلحداثيات حتى تصيب الهدف.
هذا ما فعلناه، على وجه التحديد، أنا والفريق في الشرق األوسط. لقد أصبحنا 
متعمقني في فهم سياق ودينامية الصراع من وجهة نظر اجلانبني وذلك من خالل التفاعل 
اليومي معهما على أرض الواقع. وتبعاً لذلك ضبطنا حتديد الهدف. واآلن، ظهر إلى الوجود 
مكتب التنسيق األمني االميركي، في آذار/مارس 2005، كمجهود  ملساعدة الفلسطينيني 
على إصالح أجهزتهم األمنية. حيث لم تكن قوات األمن الفلسطينية حتت سلطة عرفات 

قادرة على إجناز التماسك الداخلي، وليس لديهم مهمة أمنية واضحة أو فاعلة.
كانت الفكرة من تشكيل USSC (فريق التنسيق األمني االميركي) خلق كيان 
حالة  تنهي  واحدة  عمل  خطة  إطار  في  الدوليني  املانحني  مختلف  بني  ينسق  جهاز   أو 
تضارب اجلهود. وتعبئ املزيد من املوارد وتهدئ من مخاوف اإلسرائيليني حول طبيعة قدرات 
الفلسطينية  السلطة  يساعد  أن  التنسيق  فريق  على  وكان  الفلسطينية.  األمن  قوات 
على حتديد احلجم الصحيح لقواتها وتقدمي النصح لها فيما يتعلق بإعادة بنائها وتدريبها 
وحتسني قدراتها، لفرض حكم القانون وجعلهم مسؤولني أمام قيادة الشعب الفلسطيني 

الذي يخدمونه.

أسباب اختيار دايتون
ثالثة  هناك  حسن،  كهذا؟  عمل  لقيادة  جنرال  برتبة  اميركي  ضابط  اختير  ملاذا 
سيحظى  جنرال  برتبة  ضابطاً  أن  الكبار  السياسي  القرار  صناع  شعور  هو  أسباب. األول 
بثقة واحترام اإلسرائيليني. ضعوا هذا في خانة «نعم». الثاني هو أن مقام وهيبة اجلنرال 
سيشكل رافعة للتعاون الفلسطيني مع دول عربية أخرى، بامكانكم وضع هذا في خانة 
ً اكبر على عملية التداخل بني مختلف الوكاالت  ”نعم“. والفكرة الثالثة أن للجنرال نفوذا
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ً سيئاً [ضحك] في احلكومة االميركية. اثنان من ثالثة ليس أمرا
حسن، أين نحن اآلن، أو من نحن وكيف  نتالءم في السياق اإلقليمي؟ وهذا مهم 
من  تعرفون  لندعكم  واملتبع“،  السائد  عن  ”بخروجنا  لطفاء  الليلة  وسنكون  ما.  مبعيار 
متعدد  فريق  نحن  سابقاً  قلت  االحيان. وكما  اغلب  في  كهذا  بعمل   نقوم  ال  ألننا  نكون، 
في  يعملون  عندما  السفر  لقيود  يخضعون  االميركيون  العناصر  مهم.  هذا  اجلنسيات. 

الضفة الغربية. لكن العناصر الكندية والبريطانية ال يخضعون ملثل هذه القيود.
اهللا.  رام  في  تسكن  ـ  أفراد  ثمانية  ـ  اإلنكليزية  اموعة  معظم  الواقع،  في 
ومن يعرف منكم شيئاً عن املهام في أعالي البحار يعلم أن الواليات املتحدة ال تفهم أن 
العيش مع الناس الذين تعمل معهم أمر ثمني. أما الكنديون الذين يتجاوز عددهم ثمانية 
عشرة فهم منظمون في فريق يدعى محاربي الطريق. ويتنقلون يومياً في مختلف أنحاء 
الضفة الغربية، يزورون قادة أمنيني فلسطينيني، يطلعون على األوضاع احمللية، ويعملون مع 

فلسطينيني ويتحرون االمزجة على أرض الواقع.
يوفر الكنديون للفريق مترجمني محترفني وهم كنديون من أصول عربية، وعلى 
صلة مباشرة مع السكان. الكنديون والبريطانيون هم عيوننا وآذاننا. وعندما ألتقي بقادة 
والبريطانيني،  الكنديني  معي  أحضر  اسرائيليني  عسكريني  قادة  أو  فلسطينيني  أمنيني 

.ً وكوننا فريق متعدد اجلنسيات مسألة  مهمة جدا
أطراف  كافة  مع  العمل  البداية  منذ  منحنا  أننا  وهي  أخرى  مهمة  نقطة  هناك 
الفلسطينيني  مع  يومية   بصورة  نتعامل  أننا  يعني  وهذا  اإلرهابيني.  باستثناء  الصراع 
واإلسرائيليني ـ هذا أمر فريد من نوعه في املنطقة. صدقوا أو ال تصدقوا. في أي  يوم  قد 
ألتقي في رام اهللا وزير الداخلية أو قائد قوات األمن في السلطة الفلسطينية صباحاً ثم 

ألتقي باملدير العام لوزارة الدفاع اإلسرائيلية بعد ظهر نفس اليوم.
غالباً يزور فريقي وأنا األردن ومصر، وحتى أنه سمح لنا بالتنسيق مع دول اخلليج. 
شعارنا هو التحرك إلى األمام بحرص وتنسيق كامل مع كل األطراف. سأريكم في بضع 
دقائق كيف نعمل. نحن أيضاً مرتبطني بشبكة  مع كافة املبعوثني في املنطقة العاملني 
تدعى  مجموعة  مع  يومي  اتصال  على  وأنا  اإلسرائيلي. فريقي  العربي  الصراع  مجال  في 
(EUPOL COPPS) وهو فريق من رجال الشرطة األوروبيني، الذين يعيشون هناك وهم 

مسؤولون عن إصالح الشرطة املدنية الفلسطينية.
ونحن نعمل معهم أيضا بصورة مشتركة على إصالح النظام القضائي. كذلك 
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نحن على ارتباط  وثيق مع جهود ممثل الرباعية اخلاص، توني بلير وفريقه. ونحن أيضاً على 
صلة وثيقة بصديق لي من هيئة األركان املشتركة العميد بول سيلفا، في القوى اجلوية 

الذي يتابع ويراقب خارطة الطريق ويرسل تقاريره مباشرة إلى وزيرة اخلارجية كلينتون.
التنسيق  عملية  سياق  في  املنطقة  في  آخرين  دوليني  العبني  مع  جنتمع  وكذلك 
األمم  وموظفي  احلكومية  غير  وباملنظمات  حده  على  كل  بالدول  اإلتصال  بني  تتراوح  التي 
املتحدة. لكن رمبا ما هو أكثر أهمية حول من نحن هو أننا نعيش في املنطقة. نحن لم ننزل 
باملظلة لبضعة أيام ثم نعود إلى الوطن. بل نبقى ونقيم هناك. في منطقة حيث يشكل 
فهم احلقيقة على أرض الواقع وبناء عالقات مع مختلف األطراف حجر الزاوية في إجناز عمل 

ما، يجب استثمار الوقت، وقد فعلنا ذلك.
ً عن الوطن، كما سمعتم، ألكثر من ثالثة أعوام ونصف. وطاقم عملي  كنت بعيدا
ميددون اقامتهم وأحياناً تزيد مدة اقامتهم عن اقامتي. وإذا ما ذهب أحدهم إلى القنصلية 
االميركية في القدس في آخر الليل أو في عطلة نهاية األسبوع فسيرى بعض األضواء في 
البناء. وغالباً ما يكون هؤالء رفاقي. وأظن أن دزرائيلي هو القائل: «سر النجاح هو الثبات 

واإلصرار على الهدف».

فوز ”حماس»
لذا دعوني أحتدث قليال عن التاريخ ونحدد إلى أين وصلنا منذ آذار/مارس 2005. 
كان اجلنرال كيب وارد أول قائد لفريق األمن االميركي، وكانت مهمته البدء بعملية تدريب 
وجتهيز قوات األمن الفلسطينية. لكن مهمته تعطلت، صراحة، بعملية الفصل اإلسرائيلي 

األحادي في قطاع غزة عام 2005. ولم يقم بأي عمل على صعيد مهمته.
«حظاً  لي  قال   ،2005 األول/ديسمبر  كانون  في  إلي  القيادة  انتقلت  وعندما 
ً». وقليالً كان تقديري حلجم احلظ الذي كنت بحاجة اليه، ذلك ألنه بعد شهر ربحت  سعيدا
”حماس“ في انتخابات الس التشريعي الفلسطيني وتغيرت مهمتي بني ليلة وضحاها. 

ً التالية واجهنا وضعاً من اثنني إما حكومة «حمساوية» في  وخالل الثمانية عشر شهرا
األراضي احملتلة أو حكومة وحدة على رأسها شخص من ”حماس».

ونتيجة لذلك، ركزنا نشاطنا التنسيقي الدولي على املساعدة بالنهوض باقتصاد 
غزة، وعلى نطاق واسع  من خالل التنسيق مع إسرائيل ومصر والفلسطينيني على املعابر 
ً في معبري رفح وكارني. ونسقنا ايضا  املساعدة التدريبية التي قدمها   الرئيسية، وحتديدا
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الكنديون والبريطانيون للحرس الرئاسي الفلسطيني الذي كان يدير تلك املعابر احلدودية.
وألن احلرس الرئاسي يقدم تقاريره مباشرة الى الرئيس عباس، وليس خاضعاً لنفوذ 
ً من إهمال  ”حماس“ أُعتبروا أطرافاً في اللعبة. لكن كافة قوى األمن األخرى عانت كثيرا

”حماس“ لها، وعدم دفع رواتبها، واضطهادها، وفي الوقت نفسه واصلت ”حماس“ بناء 

قوات أمن خاصة بها بدعم سخي من إيران وسوريا. في حزيران/يونيو 2007، كما أعتقد 
أنكم تعرفون، قامت ”حماس“ بانقالب في قطاع غزة ضد قوات أمن السلطة الفلسطينية 

الشرعية.
واهزين  وسوريا،  إيران  من  املدعومني  احلمساويون  امليلشيا  رجال  أطاح  وهكذا 
مع  الشرعية  الفلسطينية  السلطة  أمن  بقوات   ،ً جيدا واملسلحني   ً جيدا واملمولني   ،ً جيدا
ضرورة اإلشارة إلى أن هذه القوات لم حتصل على رواتب خالل ستة عشر شهرا وينقصها  
التجهيز والتدريب. أحفظوا هذا في ذاكرتكم. وبغض النظر عن كل هذا صمدت القوات 
النهاية  في  ولكن  واجلرحى.  القتلى  من  مئات  بضع  وفقدت  أيام  خمسة  الفلسطينية 

مازالت ”حماس“ هي الرابحة، وبالتالي تغيرت مهمتي بصورة جد دراماتيكية.

تدريب قوات السلطة
في   التكنوقراط  من  حلكومة  رئيساً  فياض  سالم  عباس،  محمود  عني  أن  وبعد 
حزيران/يونيو 2007 انتقل مركز اهتمامنا من غزة إلى الضفة الغربية. في متوز/يوليو أعلن 
أمنية  مساعدات  برنامج  لتمويل  الكونغرس  من  دوالر  86 مليون  طلب  عن  بوش  الرئيس 
لقوات األمن الفلسطينية. ووافق الكونغرس على الفور. وعدنا إلى اللعبة مرة أخرى. وما 
ً. لم يكن لدينا  ُ األولى كانت صفرا لم يقله الرئيس هو أن ميزانيتنا في الثمانية عشر شهرا
مال. كنت عملياً منسقاً جلهود أناس آخرين. ولكن هذه املرة لدينا النقود في جيوبنا ولدينا 
سالم  حلكومة  دعمنا  في  ثابتاً  سمتا  سلكنا  الوقت  ذلك  ومنذ  إلجنازها.  جاهزون  مهمة 

فياض املعتدلة في الضفة الغربية.
 161 العام. ومببلغ  نهاية  إضافيني  دوالر  75 مليون  بـ  واإلدارة  الكونغرس  وأمدنا 
مليون دوالر بات بإمكان فريق األمن االميركي االستثمار في مستقبل السالم بني إسرائيل 
والفلسطينيني من خالل حتسني األمن، إذن، ماذا فعلنا؟ وحتى ال جنازف بدفعكم الى الشعور  

بامللل، فعلنا ذلك في أربع مجاالت رئيسية.
حتى  الرئاسي  احلرس  مع  وثيقة  بصورة  عملنا  أننا  ومع  والتجهيز.  التدريب  أوالً 
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قوة  ـ  فلسطينية  جندرما  إلى  الفلسطينية  الوطني  األمن  قوات  حتويل  على  ركزنا  اآلن، 
شرطة منظمة أو وحدات شرطة كما كانتـ  لتعزيز العمل اجلاري من قبل الشرطة املدنية 

اخلاضعة لنصائح األوروبيني.
يستغرق برنامج التدريب مدة أربعة أشهر في مركز تدريب الشرطة الدولي  في 
كادر  بوجود  املركز  عمان. وميتاز   مدينة  خارج  (JIPTC) وهو  باألحرف  ونختصرها  ـ  األردن 
اإلنسان  حقوق  على  يركز  مطور  اميركي  تدريب  منهاج  ويتبع  أردني  ـ  اميركي  تدريبي 
مع  التعامل  وكيفية  الشغب،  تظاهرات  على  والسيطرة  للقوة،  اخلاص  واالستخدام 

االضطرابات والقالقل املدنية. ويركز التدريب أيضاً على تالحم الوحدة وعلى القيادة.

واآلن ميكن أن تتساءلوا. ملاذا األردن؟

اجلواب بسيط. الفلسطينيون ارادوا التدرب في املنطقة، لكنهم ارادوا  االبتعاد عن 
العشيرة، والعائلة والتأثيرات السياسية. اإلسرائيليون يثقون باألردنيني، واألردنيون متلهفون 
واإلسرائيليني.  الفلسطينيني  مع  منسقة  وهي  خطرة  غير  كلها  جتهيزاتنا  للمساعدة. 
مع  بشأنه  التنسيق  يتم  لم  ما  للفلسطينيني  شيئاً  نقدم  ال  هذا. نحن  فهم  من  تأكدوا 
دولة اسرائيل ومبوافقة اسرائيلية. أحياناً هذه اإلجراءات تزعجني -  كان لدي شعر أكثف 

من هذا عندما بدأت ـ لكن ال يهم فقد جعلنا األمور تسير على ما يرام.
لدينا  واجلوارب.  العربات  بني  التجهيزات  وتتراوح  ذخيرة،  أو  بنادق  نعطي  ال  نحن 
اآلن ثالث فرق متخرجة ـ مبعدل خمس مائة رجل لكل منها. من مركز التدريب االميركي 
األردني، وهناك فرقة أخرى قيد التدريب، وتتلمذ اخلريجون بكثافة على أيدي األردنيني الذين 
والشعب  الفلسطيني  للعلم  الوالء  من  منطلقني  املهمة،  هذه  في  وحماس  بجد  عملوا 

الفلسطيني.
ما الذي بنيناه-  أقول هذا تواضعاً، ما فعلناه هو بناء رجال جدد. يتراوح متوسط 
أعمار اخلريجني بني 20 و22 عاماً، وهؤالء الشباب وضباطهم يعتقدون أن مهمتهم بناء 
دولة فلسطينية. وإذا كنتم ال حتبون فكرة الدولة الفلسطينية، فلن حتبوا بقية حديثي. 

ولكن إذا أحببتم فكرة دولة فلسطينية، فتابعوا اإلصغاء.
دعوني أقتبس لكم، على سبيل املثال، مالحظات على التخرج من كلمة لضابط 
فلسطيني كبير في اخلريجني وهو يتحدث إليهم في اجتماع لهم  في األردن في الشهر 
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املاضي. قال: ”أنتم يا رجال فلسطني قد تعلمتم هنا كيف حتققون أمن وسالمة الشعب 
إلى  تأتوا  انفسكم. لم  ومسؤولية  الشعب  عن  املسؤولية  تتحملون  الفلسطيني. أنتم 
النظام  حتفظون  كيف  لتتعلموا  هنا  إلى  جئتم  بل  إسرائيل،  تقاتلون  كيف  لتتعلموا  هنا 
وتصونون القانون، وحتترمون   حقوق جميع مواطنيكم، وتطبقون حكم القانون من أجل أن 

نتمكن من العيش بأمن وسالم مع إسرائيل».

صناعة رجال فلسطينيني جدد
واآلن لدى عودة شباب فلسطني اجلدد هؤالء،  أظهروا حوافز وانضباط ومهنية، ويا 
له من تغير -  وأنا ال أتباهى بهذا-  فقد جعل هذا التغير  ضباطاً في اجليش اإلسرائيلي 
يسألونني في اغلب االحيان «كم من هؤالء الرجال اجلدد تستطيع أن تصنع، وبأية سرعة، 

ألنهم الوسيلة التي ستؤدي الى رحيلنا عن  الضفة الغربية».
اال الثاني الذي ركزنا جهودنا عليه قدرة وقابلية البناء في وزارة الداخلية. وهذا 
يبدو عمالً أرضياً، ولكنه حيوي بإطالق، ألننا نحاول صياغة حكومة طبيعية. وزارة الداخلية 
وأمام  الوزراء  رئيس  أمام  األمنية  القوى  كافة  عن  مسؤولة  الفلسطينية  السلطة  في 
ً سيئاً، ألن  الرئيس. وعندما سقطت غزة سقطت معها وزارة الداخلية، ولم يكن هذا أمرا
الوزارة كانت حتت سيطرة ”حماس“،  وانصب تركيز الوزارة احلمساوية على إنشاء ما سمي  
سقطت  الشرعية. وعندما  األمن  لقوى  احلمساوي  البديل  كانت  التي  ـ  التنفيذية  القوة 

ً من األمور احلسنة التي حدثت في  حزيران/يونيو 2007. الوزارة ـ كان سقوطها واحدا
حسن، الوزير املعني في حكومة فياض، لم يكن لديه حرفيا ما  يعمله عندما دخل 
مكتبه، وقد شكى لي ذلك وقال إنه ال ميلك حتى آلة كاتبة. فكروا في هذا. من يتكلم عن 
اآلالت الكاتبة هذه األيام؟ لكنه ال ميلك حتى آلة كاتبة. في األشهر الثمانية عشر األخيرة 
للحكومة  قائدة  ذراعاً  الداخلية  وزارة  جعل  في  كافية  وعناصر  كافية  أمواالً  استثمرنا 
الفلسطينية ولديها ميزانية كافية، لتفكر بطريقة استراتيجية وتخطط عملياتياً. كما 
قلت إنها مفتاح الوضع الطبيعي في فلسطني. ولم تعد القرارات األمنية في فلسطني 

من صنع رجل واحد في منتصف الليل، وبهذا اجتزنا طريقاً طويالً.
اال الثالث هو البنية التحتية. من الصعب وصف الوضع البائس للتسهيالت 
األمنية الفلسطينية التي واجهناها في البداية  ـ لم تكن حقاًً مالئمة للسكن البشري. 
في األشهر الثمانية عشر األخيرة عملنا مع املقاولني الفلسطينيني لبناء كلية للتدريب 
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ميكنها  جديد  نوع  من  عمليات  قاعدة  أيضاً   وكذلك  أريحا،  في  الرئاسي  للحرس  الفني  
اسكان – كما هو واقع احلال اآلن – اسكان الفا من القوى االمنية الفلسطينية العائدين 

من األردن على قمة تلة خارج مدينة أريحا.
ونخطط لبناء قاعدة عمليات أخرى  في جنني ومبوافقة ودعم كاملني من اجليش 
اإلسرائيلي. ونحن أيضاً في وسط إعادة بناء مركز تدريب للجندرمة والشرطة الفلسطينية، 
ايضا في اريحا. وعلي أن أخبركم عن الشعور بالفخر والثقة الذي يبديه املستفيدون من 
فيهم  مبن  املواقع،  لهذه  واحللفاء  االميركيني  الزوار  من  تقدير  مثار  كان  الذي  العمل  هذا 
الفلسطينية  األمنية  القوى  أن  القول  العدل  من  أرى  مرة  الكونغرس. وألول  من  مبعوثني 

تشعر بأنها الفريق الفائز.
واال الرابع الذي ركزنا عليه هو تدريب القادة الكبار. يبدو هذا نوعاً من الغباء 
من  واحدا  يكون  أن  احملتمل  من  نظري  وجهة  من  صغير_ لكنه  برنامج  الواقع  في  لكنه  ـ 
اعظم الفوائد املستدامة. لقد خرّجنا فعالً نوعني من الرتب رائد ومقدم وعقيد من خالل 
دورة أقرب إلى حلقة بحث ملدة ثمانية أسابيع حيث لدينا ستة وثالثون رجالً من مختلف 
القوى األمنية وقد تعلموا كيف يعاجلون القضايا اليومية وكيف يعملون بصورة مشتركة 

واحترام للمعايير الدولية. أنه العمل األكثر شعبية الذي قمنا به.
لقد حضرت حفلتي تخرج وكانتا أشبه بتخرج جامعي. فقد احضروا عائالتهم. 
ألنهم  املشاهدة  يستحق  أمر  الرسمي. إنه  باللباس  واجلميع  أيضاً  حضروا  قادتهم  وكافة 
يشعرون اليوم بأنهم يدخلون مجتمع األمم من حيث معاملتهم كقادة كبار لشعب قد حان 

الوقت ليدير فعليا  شؤونه وحياته كدولة.
ً لهذه الدورة، وهو سؤال تتطلب االجابة عليه مقاال. ويتم  وأجرينا امتحاناً أخيرا
اختيار سؤال من أصل عشرة أسئلة. وميكن أن يدهشكم أن تعلموا أن املقال االكثر شعبية- 
واختاره  أكثر من %50  هو سؤال «ملاذا حقوق اإلنسان مهمة في فلسطني؟ واآلن من كان 
يتوقع هذا؟ وهل تعرفون ملاذا؟ لقد حصل القادة املتخرجون على الترفيع وعلى مواقع أكثر 

مسؤولية.
األسبوع  في  زرته  الذي  األردن،  في  املتدربة  األمن  لوحدة  اجلديدة  الفرقة  قائد  إن 
املاضي، وهو واحد من اخلريجني في دورة القيادة، هو اآلن فخور ومسرور مبا تعلمه وبأنه يطبق 
ما تعلمه في قيادته لوحدة جديدة مؤلفة من خمسة مائة رجل من الذين سيعودون إلى 

الضفة الغربية.
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أجنزه  عما  ـ  هنا  أؤكد  أن  وعلي  ـ  والفلسطينيون  نحن  لدينا  ماذا  حسن، 
بالكثير  قاموا  لكنهم  أساعدهم.  وبالتالي  لهم  القوة  أوفر  ألنني  الفلسطينيون؟ 
مع  بالشراكة  االميركي  األمن  فريق  األرض. إن  على  الوقائع  عن  نتحدث  بأنفسهم. دعونا 
ً والنتائج  الفلسطينيني واألردنيني واإلسرائيليني قد مضى على عمله ثمانية عشر شهرا
األمن»  عبر  «السالم  حديثنا  بعنوان  وثيقة  صلة  على  تفاؤال. وهي  توقعاتنا  اكثر   تفوق 

احلقائق على األرض تغيرت وسوف  تستمر بالتغير.
أنا ال أعلم كم واحد منكم يدرك أن الفلسطينيني، في السنة ونصف املاضية، 
قد انخرطوا في سلسلة ما يدعونه الهجوم األمني عبر الضفة الغربية، ومبنتهى الدهشة 
بالتنسيق مع اجليش اإلسرائيلي، وبسلسلة من اجلهود املتواصلة الستعادة حكم القانون 
ً بنابلس ثم جنني واخلليل وبيت  في الضفة الغربية وإعادة بناء السلطة الفلسطينية. بدءا
حلم. لقد أثاروا اهتمام املؤسسة الدفاعية اإلسرائيلية. بقراراتهم وانضباطهم ودوافعهم 

والنتائج التي حقوقها.

قيادة اسرائيلية لقوات فلسطينية

وعلي أن أخبركم. أن الشباب الذين تدربوا في األردن هم املفتاح. لنتوقف قليالً 
عند اخلليل، ألن أي واحد منكم إذا كان يعرف شيئاً عن اخلليل فهي مكان صعب. إنها أكبر 
مكان  وهي  عدوانيون،  وهم  املستوطنون  من  كبير  وفيهاعدد  الغربية،  الضفة  في  مدينة 
مقدس لليهود والعرب. منذ عام رفض جيش الدفاع اإلسرائيلي أي اقتراح يسمح للسلطة 
الفلسطينية بتعزيز حاميتها في اخلليل، وهي قوة ال يزيد عديدها عن400 شرطي ودركي 

مع أنها أكبر مدينة في الضفة الغربية.
أداء  ولكن  ال،  قالوا  األردني،  البرنامج  من  املتخرجني  ببعض  قوتهم  نعزز  أن  اردنا 
هؤالء اخلريجني في جنني، حيث كانت أول مكان النتشارهم، كان جد مؤثر، بحيث أنه بعد 
أيضاً.  قادها  بل  اخلليل،  في  القوة  بتعزيز  فقط  اإلسرائيلي  اجليش  يسمح  لم  أشهر  ستة 
وكانت هناك قرى في محافظة اخلليل لم يشاهدوا شرطياً فلسطينياً بالزي  الرسمي منذ 

العام 1967. فكروا في هذا . ليس بعد اآلن.
القانون  مكان  الشريعة  وقانون  القبلي،  القانون  فيه  ساد  الذي  املكان  ذلك  في 
العلماني للسلطة الفلسطينية. دعوني أقدم لكم مثاالً مدهشاً. أخبرني محافظ اخلليل 
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مت  وقد  اجرامية،  حلقة  بكونهم  أدينوا  شبان  أربعة  الحقت  القوى  أن  ـ  أشهر  ثالثة  منذ  ـ 
احتجازهم. وهم في السجن.

وفي صباح اليوم التالي. ذهب احملافظ إلى عمله، فوجد أربعة شيوخ جالسني خارج 
مكتبه، وعرف ماذا سيحدث. هؤالء الشبان ينتمون إلى أقوى العشائر في منطقة اخلليل، 
بإمكانكم  ليس  أوالدنا  إلينا  كاآلتي: «أعيدوا  الشبان  هؤالء  مع  املاضي  في  جتربته  كانت 
االحتفاظ بهم، نحن نعلم كيف نتعامل معهم». حسن اليوم اختلف األمر. قال احملافظ 
وهو يجلس إلى مكتبه. دخلوا علي وقال رئيسهم الشيخ: نحن نعلم أنكم اعتقلتم أوالدنا 
األربعة ليلة أمس ونحن نراقب ما تفعلونه خالل الشهرين املاضني. وجئنا لنقول لكم أننا 
نؤمن بكم وبإمكانكم االحتفاظ بهم. نحن ال نعرف كيف نتعامل مع هؤالء األوالد. إنهم 

اوالدكم، لقد عادت السلطة، دعونا منضي» [تصفيق].
 125 – حوالي  مجموعة  كانت  حيث  املاضي   األسبوع  اخلليل  في  كنت  حسن 
االمن  لقوات  اخلاصة  الثانية  الفرقة  من  125 متدرباً،  وعددها  األردن  في  تدرب  -  ممن  رجال 
الوطني تعمل حتت امرة قائد املنطقة،  تقدم الدعم لرجال الشرطة والدرك فيما سمي  
باتفاق أوسلو املنطقة A وأيضاً في املنطقة B، التي تتبع السيطرة اإلسرائيلية حسب 
اتفاق أوسلو. ملاذا هم في املنطقة B؟ ألن القائد العسكري اإلسرائيلي في املنطقة قال: 
في  كما  علي  يكذبون  يعودوا  الشباب-  لم  بهؤالء  أثق  وأنا  مساعدتهم  إلى  بحاجة  «أنا 

السابق».
من  تلقيتها  التي  وبالتقارير  رأيت،  مبا  وسأخبركم  جيد،  مغزى  ذو  ل  حتوّ أيضاً  هذا 
الكنديني والبريطانيني الذين يتنقلون أكثر مني، وفحواها أن التحول الذي كان موضع جدل 
في أصعب مدينة في األراضي الفلسطينية احملتلة قد أصبح عميقاً. وفي وسط كل هذا 
لم يعد هناك صدامات ـ سواء بني القوات األمنية الفلسطينية واجليش اإلسرائيلي أو بني 
القوات الفلسطينية واملستوطنني اإلسرائيليني الذين يعيشون في املنطقة. هذا أمر رائع، 

وأعتقد أننا سعداء به.

احلمالت األمنية

عبر الضفة الغربية تتسم احلمالت األمنية بالتشدد مع العصابات املسلحة وسط وجود 
بارز للشرطة، وبتفكيك  امليليشيات غير الشرعية وبالعمل ضد نشاطات ”حماس“ غير 
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اجلرمية.  تضاءلت  وقد  الفلسطينيني.  املواطنني  وسالمة  أمن  على  وبالتأكيد  الشرعية، 
وباستطاعة الفتيات املراهقات في جنني زيارة اصدقائهن بعد حلول الظالم ودون خوف من 
التعرض للهجوم. وكذلك احملالت الفلسطينية اآلن مفتوحة بعد حلول الظالم. حيث لم 

يكونوا كذلك من قبل، أي قبل عام ال أكثر.
لصندوق  تقرير  ففي  املناطق.  أكثر  في  الطبيعية  حالتها  من  احلياة  وتقترب 
النقد الدولي نشر في نهاية شباط/فبراير، وهو دائماً ما ينتقد اجلميع يقول «خالل العام 
2008 حققت السلطة الفلسطينية تقدماً جوهرياً على صعيد األمن في عدد من املدن 

هذا  عن  واألمن. ونتج  الشرطة  قوات  نشر  عبر  وذلك  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية 
ربحية  األكثر  كان   2008 العام  أن  بحيث  بالعمل.  والثقة  االستقرار  من  عال  مستوى 

للسلطة الفلسطينية من العقد املاضي.
اآلن وفي لقاءاتي مع القادة الفلسطينيني األسبوع املاضي، في طولكرم ونابلس 
قدراتهم  في  عميقة  ثقة  هناك  أن  لي  تبني  اجلنوب،  في  حلم  وبيت  واخلليل  الشمال  في 
وفي تعليقاتهم اإليجابية حول التعاون مع اجليش اإلسرائيلي في املنطقة. في بيت حلم، 
ولدهشتي أشار قائد املنطقة بفخر أنه هو والقائد اإلسرائيلي قد عملوا معاً حيث كان 
منع التجول مطبقاً منذ العام 2002 في الضفة الغربية، ولكنه لم يعد يطبق في بيت 
حلم، وأنه سمح للفلسطينيني بإدارة نقاط التفتيش اخلاصة بهم للسيطرة على أعمال 

التهريب.
تقدم  هناك  لكن  الطريق.  على  كثيرة  حتديات  هناك  هشاً،  يكون  قد  الوضع 
الذي  التحدي  هو  وهذا  ـ  الكبير  التحدي  الواقع. لكن  أرض  على  احلقائق  لتغيير  حقيقي 
اريدكم ان تقصوه اذا لم تقصوا أي شيء الليلة _  كان في كانون ثاني/يناير 2009. وكما 
وعلى  األكل».  بعد  يأتي  احللويات  على  «البرهان  القول  البريطاني  الفريق  لضباط  يحلو 
الذي  التحدي  يوازي  الغربية  الضفة  في  أمني  حتد  هناك  يكن  لم  املاضية  السنة  امتداد 
واجهه الفلسطينيون في حفظ القانون والنظام أثناء عملية الرصاص املسكوب ـ الغزو 

اإلسرائيلي لغزة في كانون ثاني/يناير.
قبل الغزو البري، حذرني سرا اصدقائي في اجليش اإلسرائيلي من أن توترات شعبية 
كبيرة قادمة إلى الضفة الغربية، وتوقع البعض انتفاضة ثالثة ـ وهو أمر يرعبهم لكنهم 
التنبؤات   هذه  من  أياً  أن  إسرائيل. إال  جنوب  على  الصواريخ  إطالق  إليقاف  بااطرة  رغبوا  
كما ظهر فيما بعد لم يتحقق .حدثت تظاهرات وكان بعضها صاخباً، لكن أيام الغضب 
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املوعودة  التي دعت إليها ”حماس“ باستمرار فشلت في أن تترجم عملياً.
ملاذا حدث ذلك؟ حسن. كان هناك  سببان. االول كما أعتقد أن املهنية واألهلية 
اجلديدة  التي متتعت بها القوى األمنية الفلسطينية اجلديدة قد تضمت تعامالً مدروساً 
ومنضبطاً مع التظاهرات الشعبية. وكانت التوجيهات من رئيس الوزراء والرئيس واضحة 
فقد سمحت بالتظاهرات دون أن تسمح لها بالتحول إلى العنف، ولذلك أبعد املتظاهرين 

ً عن اإلسرائيليني. بعيدا
وفي هذا الوقت، وخالفاً ألي وقت في املاضي، كان لدى الرئيس أو رئيس الوزراء األدوات 
املناسبة للمهمة. وشعر اجليش اإلسرائيلي أيضاً ـ بعد أسبوع أو نحوه ـ أن الفلسطينيني 
كانوا هناك وأن بإمكانهم الوثوق بهم. في الواقع، فإن القسم األكبر من القوات اإلسرائيلية 
حتركت إلى غزة من الضفة الغربية ـ فكروا في هذه للحظة ـ والقائد كان غائباً لثمانية 

أيام متتالية. وهذا يكشف عن نوع الثقة، التي وضعت في هؤالء الناس اآلن.
ً عن التظاهرات،  على أية حال  تعمد االسرائيليون احلد من ظهورهم وبقوا بعيدا
اخلطأ  املكان  في  ليسوا  أنهم  ليتأكدوا  الفلسطينيني  مع  اليومية  نشاطاتهم  ونسقوا 
ً عن التظاهرات القادمة. وهكذا  والزمان اخلطأ من أجل أن يتجنبوا صداماً أو أن يبقوا بعيدا
بقوله  املنطقة  في  اإلسرائيلي  القائد  يبلغ  منوذجية  وبطريقة  الفلسطيني  القائد  كان 
«لدينا تظاهرة متجهة من نقطة A إلى نقطة B. وهي قريبة من نقطة تفتيش لكم 
النقطة ملدة ساعتني من أجل أن متر التظاهرة، وعندها  هنا في بيت إيل. نأمل أن تغادروا 

ميكنكم أن تعودوا».
وهذا ما فعلوه على وجه التحديدـ  يا للروعة. حدثت تظاهرات كبيرة ضد غزو غزة 
بالطبع، لكنها في معظمها كانت سلمية. ولم تخرج عن نطاق  السيطرة، وطبق رجال 
الشرطة والدرك ما تدربوا عليه في األردن، وبخالف األحداث املاضية لم يقتل أي فلسطيني 
في الضفة الغربية خالل األسابيع الثالثة من الوجود اإلسرائيلي على أرض غزة. هذا أمر 

.ً جيد جدا

تقييم سياسي
السبب الثاني وهو في اعتقادي يحتاج إلى مزيد من الدراسةـ  وبإمكان معهدكم 
أن يساعدنا على ذلك ـ  وهوما لم اتوقعه. سمعت هذا في الشمال وفي اجلنوب. املوضوع 
لكنهم  ـ  غزة  غزو  يدعموا  لم  الغربية  الضفة  في  السكان  أن  من  بالرغم  أنه  هو  امللح 
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ً مما فعله اإلسرائيليون ـ ولكنهم ال يدعمون ”حماس“ وال  كانوا في احلقيقة غاضبني جدا
يؤيدونها.

ما أقوله هنا أنهم اظهروا دعمهم للسكان بالتبرع بالدم وإرسال املالبس، واألغذية 
وأشياء من هذا القبيل. لكنهم لم يخرجوا ليتظاهروا لصالح ”حماس“. تظاهروا لصالح 
الناس في غزة. لكن ”حماس“ لم تكن موضع اهتمامهم. ملاذا؟ ألنهم أدركوا أن ”حماس“ 
األمور.  هذه  مبثل  راغبني  يعودوا  لم  الضفة  في  والناس  لغزة،  والكارثة  الفوضى  جلبت  قد 
باإلضافة إلى وجود قوات أمن بينهم، وقد بدأوا باحترامها. وبطريقتي أقول: «املأمول من 

النظام قد تفوق على املأمول من الفوضى».
وزارة  مع  مبادراتنا  سنواصل  الكونغرس  وافق  إذا  هنا؟  من  نذهب  أين  إلى  حسن 
الداخلية الفلسطينية لتمويل وإعادة بناء القوى األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية 
من خالل املزيد من التدريب والتجهيز والتأهيل وتكثيف العمل مع االحتاد األوروبي واملزيد من 
البنى التحتية، ولدينا اآلن خطط على الورق وجتهيز ثالثة فرق أخرى في األردن ـ أي ما يعادل 
خمسة عشر ألفاً من قوات األمن الوطني، وإقامة قاعدتي عمليات، ولدينا خطط لتوسيع 

تدريب القادة مبا في ذلك املستوى املتوسط من الضباط.

نوعها  من  فريدة  ووظيفية  ولوجستية  ادارية  لبنية  حاجة  هناك  أن   ً جيدا وندرك 
للسلطة الفلسطينية. ونعمل  بجد وجهد مع وزارة الداخلية ورؤساء األمن لتصميم أمور 
كهذه تناسب الفلسطينيني، ونعمل بصورة مشتركة مع القادة العسكريني اإلسرائيليني 
في الضفة الغربية الكتشاف اخليارات للتقليل من آثار أقدام (وجود) اجليش اإلسرائيلي، مع 
تقدم قدرات الفلسطينيني والبرهنة على ذلك. كان هناك تقدم قد حصل فعالً. وأريدكم 
أن تعلموا هذا ـ مبوازاة اجلهود التي بذلها اجليش اإلسرائيلي لتقليل وجوده األمني وخاصة 

في الشمال.
ومن خالل جهود الفريق البريطاني في رام اهللا، أخذنا بيد منظمات الدفاع املدني 
الفلسطيني املهملة، معظمكم لم يسمع بها من قبل، لكن هؤالء كانوا أول املتجاوبني. 
وهم رجال اإلطفاء واإلسعاف. إنهم على جدول ميزانيتنا اآلن. وسوف نساعدهم. ولدينا 
خطة تدعى املبادرة التدريبية في الضفة الغربية، حيث لدينا خطط ملواصلة سلسلة من 
الدورات في الضفة الغربية حول القيادة واألمور اللوجستية، واإلسعافات األولية والصيانة 
واللغة اإلنكليزية وتدريب قادة الفرق والسياقة. ويشرف على  كل هذا بريطانيون وأتراك مع 

األخذ في االعتبار نقل اإلشراف إلى الفلسطينيني أنفسهم فيما بعد.
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طريق طويل

حسن. لنعد إلى موضوع السالم عبر األمن. هل ميكن أن يحدث هذا فعال ؟ هذا موضوع 
الطريق  على  والتحديات  سنفعل  أننا  تراهنون  لذلك؟  طويل  أمامنا  الطريق  هل  شائك. 
شائكة ومخيفة. الوقت قد ال يكون في صاحلنا. عمل جدي ينبغي أن نقوم به ضد اإلرهاب، 
كان  اال. إذا  هذا  في  واإلسرائيليني  واألردنيني  الفلسطينيني  مع  خيارات  نكتشف  ونحن 
التي  املعابر  إدارة  وعلى  احلدود،  على  بانتظارنا  جاد  عمل  فثمة  فلسطينية  دولة  من  البد 
يشرف عليها الكنديون. ثم هناك أيضاً غزة وتشكيالت ”حماس“ املسلحة التي تشكل 

حتدياً ضخماَ ملستقبل الدولة الفلسطينية.
لكنني أود أن أقول لكم أن األمر غير ميئوس منه. إن استمرار وجود فريق صغير 
ويعيش  األطراف،  كافة  مع  ويعمل  وبريطاني  اميركي  للعمل،  نفسه  ومكرس  ومتمرس 
نبني  نحن  وفير.  نتاج  بإعطاء  بدأ  قد  عسكري  بإحساس  األرض  تضاريس  ويدرك  معهم، 
حقائق جديدة على األرض من أسفل إلى أعلى، ولدينا شركاء حقيقيون في اململكة األردنية 
وفي السلطة الفلسطينية، وفي دولة إسرائيل. ال نستطيع فعل كل شيء بالطبع لكننا 
نعتقد أننا نخلق الظروف واألسس األمنية إذا شئتم، التي ستجعل من املهمة الصعبة 

ً أسهل قليالً. أمرا
كبير  مسؤول  وهو  صديقي  رددها  التي  الطيبة  الكلمات  تلك  عاتقي  على  وآخذ 
اآلن.  كذلك  يعد  ولم  مضى  فيما  الذع  ناقد  وهو  اإلسرائيلي،  اجليش  في  وبراغماتي  وصارم 
بعمل  قام  االميركي  األمني  «الفريق  اجلريدة  من  مباشرة  قوله  أقتبس  وأنا  ـ  القائل  وهو 
أضع  أفضل» واآلن  اإلسرائيليون  نحن  سنفعل  أكثر  الفلسطينيون  عمل  وكلما  عظيم، 

نصب عيني هذه الكلمات التي يجب أن تبقى وتتحول إلى حقيقة واقعة.
ومرة أخرى فإن موضوع حديثنا هو السالم من خالل األمن: فالطريق إلى السالم في 
هذه املنطقة أمر في غاية الصعوبة،  كلكم تعلمون هذا وأنا أقول أنه مير عبر غابات من سوء 
الفهم، ونقص الثقة، واجلراح القدمية، والضعف السياسي واملؤسساتي، واملفسدون الذين 
يريدون لنا أن نفشل جميعاً، وهناك مخاطر في كل خطوة على الطريق. ولكن باملقارنة مع 
السنوات املاضية نحن اآلن على الطريق الصحيح، وباستطاعتنا حتديد خطوات تقدمنا إلى 
األمام. نحن نتقدم إلى اإلمام. السالم عبر األمن لم يعد حلماً مستحيالً. أظن أن هيرتزل 

هو القائل: إذا أردت شيئاً فلن يكون حلماً.
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ولكن  الفلسطينيني.  صبر  ونفاذ  اإلسرائيليني  حذر  أقدر  محترف  وكعسكري 
في  االجتماع  األذهان  إلى  األمام. أعيد  إلى  النظر  كما  اخللف  إلى  النظر  أحياناً  املفيد  من 
إسرائيل.  أمن  عن  مباشرة  ومسؤول  متشدد  كبير  إسرائيلي  ضابط  بوجود  شباط/فبراير 
وحول  الثاني/يناير  كانون  في  الغربية  الضفة  في  يحدث  لم  عما  مكتبه  في  نتحدث  كنا 
التوقعات في املستقبل. اعتدل في جلسته وقال: «التغير بني الرجال الفلسطينيني اجلدد 
في العام املاضي كان معجزة. جيلي منا مع اإلنتفاضات واآلن لدى األمل في أن أطفالي لن 
يواجهوا الشيء نفسه. وبالنتيجة آمل أن نخاطر باتخاذ خطوات إلى اإلمام، وكان صادقاً 

ً ولكن آمالً، وأنا كنت كذلك. فيما يقول. بقي حذرا
حسن، وعدتكم بقصتني عن تشرشل. لذا سأنهي بواحدة. وأريدكم أن تفكروا 
أيار/مايو  في  اليوم  أنفسنا  إلى  بها  ننظر  التي  الطريقة  ألنها  القصة،  تلك  كلمات  بآخر 
2009 كفريق أمني اميركي. وهذه واحدة من القصص املفضلة لدي عن تشرشل. آمل أن 

ال تسيء إلى شخص في الفريق. في الفترة األخيرة للحرب العاملية الثانية، كان املد في 
صالح احللفاء، ولذا كانت سكرتيرة تشرشل تنظم مواعيده مع جماعات الضغط املدنية. 
وفي يوم ما نظمت السكرتيرة لقاء له مع رئيسة احتاد االعتدال املسيحي البريطاني في 

تعاطي اخلمر [ضحك] أنا متأكد أنكم ترون إلى أين تسير األمور.
الفسيحة،  البيضاء  القاعة  وفي  الواسع  ونستون  مكتب  وفي  احملدد،  الوقت  وفي 
تقدمت سيدة صغيرة احلجم وعلى رأسها قبعة كبيرة، وقفت أمام مكتبه، وبال مقدمات 
راحت تؤنبه على تعاطيه اخلمر [ضحك] قالت.. ونستون، لقد حسبنا كمية سموم الشراب 
التي استهلكتها منذ بداية هذا العام وستمأل نصف مكتبك هذا من األرض إلى السقف. 

عار عليك ماذا ميكن أن تقول لنفسك؟
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االنتخابات اإليرانية:

فزاعة ”سرقة االنتخابات“
جيمس بتراس
Global Research, June 18, 2009  

كنعان: نود اإلشارة إلى أن هذه املقالة كتبت في أعقاب االنتخابات، ورغم عدم تأثير مرور 
أكثر من شهر على نشرها، وبروز أو جالء بعض املواقف

، إال أن جوهرها ظل منطقياً طاملا و حتليل اجتماعي طبقي سياسية للوقع اإليراني.

«يعني التغيير بالنسبة للفقراء الغذاء والعمل، وليس مالبس فاخرة وليس تغير الدستور 
دينية»  وليست  طبقية  حرب  كبيرة  بدرجة  هي  إيران  في  االستجمام...السياسة  أو 

(فايننشال تاميز/ 15 حزيران 2009).
مقدمة:

هزمية  وحتصل  ما،  حصة  األبيض  للبيت  فيها  يكون  انتخابات  أية  حتصل  أن  الصعب   من 
من  شرعية  غير  االنتخابات  هذه  بأن  الزعم  ويتم  إال  األبيض  للبيت  تابع  ملرشح  انتخابية 
األبيض  البيت  صرخ   ،ً جدا وجيزة  فترة  منذ  واإلعالمية.   السياسية  النخبة  نظر   وجهة 
رقابة  حتت  متتا  أنهما  رغم   ، سليمةً وال  صحيحة  غير  وغزة  فنزويلال  انتخابات  بأن  وتابعوه 
ومتابعة، بينما اغتبطت هذه األطراف باالنتخابات اللبنانية املفبركة رغم حصول حزب اهللا 

والتحالف الذي يقوده على %53 من األصوات.
املشاركة  وصلت  حيث  قياسياً  رقما  إيران  في  الرئاسية  االنتخابات  سجلت  لقد 
فيها %80 من مجموع الناخبني، مبن فيهم الناخبني غير املتوقعني ما وراء البحار، الذين 
بلغ عددهم 234,812، وحصل منهم أحمدي جناد على 111,792 وموسوي على 78,300 
صوتاً. إن املعارضة التي يقودها حسني موسوي لم تتقبل نتيجة الهزمية وقامت بتنظيم 
والبنوك  للسيارات  وتدمير  حرائق  إلى  وانتهت  عنف،  إلى  حتولت  التي  كبيرة  مظاهرات 
فإن  الغالب  وفي  األخرى.  والسلطات  الشرطة  مع  املسلحة  واملواجهات  العامة  واملباني 
الشبح الضخم لصناع الراي الغربيني، مبن فيهم مختلف مؤسسات اإلعالم املرئي واملطبوع 
مزاعم  تبنت  جميعها  واحملافظة،  الكنسية  الرئيسية  اللبرالية  والشبكات  واإللكتروني 

املعارضة بأن نتائج االنتخابات مزورة.
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فاحملافظون اجلدد واحملافظون اللبراليون والتروتسكيون قد انضموا إلى الصهاينة في 
التهليل الحتجاجات املعارضة زاعمني أنها طليعة الثورة الدميقراطية. لقد أدان اجلمهوريون 
والدميقراطيون النظام، ورفضوا اإلقرار بنتيجة االنتخابات وامتدحوا جهود املتظاهرين لقلب 
نتائج االنتخابات. لقد طالبت كل من نيويورك تاميز، سي أن أن، واشنطن بوست، ومكتب 
اخلارجية اإلسرائيلي ، وكل قيادات ورئاسات املنظمات اليهودية األميركية الرئيسية،  فرض 

عقوبات اشد ضد إيران واعلنوا أن دعوة أوباما باقتراح احلوار  مع إيران على أنه عبثاً.

فزاعة تزوير االنتخابات
أن  على  وبنوا  مسبقاً  اقتنعوا  ألنهم  االنتخابات  نتائج  الغرب  قادة  رفض  لقد 
مقابالت  ينشرون  كانوا  طويلة  لشهور  يخسر... فهم  أن  ميكن  ال  اإلصالحي   مرشحهم  
يومية، ويكتبون افتتاحيات وتقارير من امليدان عن فشل إدارة أحمدي جناد، كما أشاروا إلى 
دعم رجال من  املؤسسة الدينية، والرسميني القدامى، والتجار والبازار، وفوق كل ذلك نساء 
وشباب املدن املتحدثني اإلجنليزية بطالقة، ليثبتوا أن موسوي، مدعوماً من هؤالء،  متقدم 
في استطالعات الراي قبل االنتخابات. االنتصار الذي وصفه موسوي بأنه انتصار «األصوات 
املعتدلة»، وهو على األقل منوذجٌ الستخدام البيت البيض لهذا الكليشيه الفارغ. بناء على 
ال  تزويرٌ،  عليه  طرأ  الناخبني  اصوات   فرز  بأن  نتيجة  اللبراليون  األكادمييون  استخلص  هذا، 

سيما ألن مرشح املعارضة موسوي، خسر في معقله اإلثني أي بني األذريني.
كما زعم بعض األكادمييني بأن «اصوات الشباب»- وهو زعم مرتكز على مقابالت 
اجروها مع طلبة اجلامعات من الشريحة العليا من الطبقة الوسطى في األحياء الشمالية 
لطهران صوتوا بشكل كبير للمرشح اإلصالحي.. لعل املدهش في ما يخص اإلدانة العاملية 
لنتائج االنتخابات بأنها مزورة أنه لم يكن هناك أي إثبات على ذلك ال مكتوباً وال بناء على 

تقارير املراقبة، بحيث  ميكن إبرازه ال  قبل وال بعد حساب األصوات. 
وخالل احلملة االنتخابية بكاملها، لم تكن هناك اية شكاية أو إدانة ميكن التمسك 
فقد  بالتأكيد،  ينتصر  سوف  مرشحها  بأن  تعتقد  كانت  الغربية  الدعاية  أن  بها. فطاملا 
  ، وُصفت احلملة االنتخابية بأنها تنافسية بشكل حاد، مترافقة مع نقاش جماهيري حامٍ
ونشاط عام غير مسبوق لم تتم عرقلته من قبل املهتدين اجلدد(أصحاب النزعة الدينية 
احلداثيني. كان االعتقاد بنزاهة االنتخابات قويا لدرجة أن القادة الغربيني واإالعالم اجلماهيري 

اعتقدوا بأن املرشح املقرب منهم سوف يفوز.
ملؤيدي  اجلماهيرية  املسيرات  غطت  التي  تقاريره  على  الغربي  اإلعالم  ارتكز  لقد 
املعارضة، متجاهلني ومقللني من التحول الهائل لصالح أحمدي جناد. واسوأ من هذا، فقد 
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املضاد  املرشح  أن  حقيقة  املتنافسة  للمظاهرات  الطبقي  التكوين  الغربي  اإلعالم  جتاهل 
كان قد اكتسب زخمه االنتخابي من العدد الهائل للطبقة العاملة، والفالحني واحلرفيني 
من  أتى  قد  اإلصالحيني  ملظاهرات  الضخم  الدعم  أن  حني  في  العامة  اخلدمة  وموظفي 

الطبقات العليا والوسطى والطلبة ورجال األعمال واملتخصصني. 
طهران  في  املتركزين  واملراسلني  الغرب  في  الرأي  قادة  معظم  فإن  هذا،  من  أبعد 
قد  قد بنوا استقراءهم من مالحظاتهم في العاصمة- والقليل منهم غامر بالوصول إلى 
ألحمدي  اجلماهيرية  القاعدة  توجد  حيث  والقرى  والصغيرة،  املتوسطة  واملدن  املقاطعات، 
يسهل  الذين  الطلبة  من  نشيطة  اقلية  كانوا  املعارضة  مؤيدي  فإن  هذا،  من  جناد. وأكثر 
نزولهم إلى الشوارع، بينما تأييد جناد آت من شباب الطبقة العاملة وربات البيوت الذين 
يعبرون عن وجهة نظرهم في صناديق االقتراع وليس لديهم ذلك امليل لالنخراط في سياسة 

الشارع.
لقد بنى عدد من الناقدين اإلعالميني مبن فيهم جدعون راخمان من ال فايننشال 
أصوات  %63 من  كسب  جناد  أحمدي  أن  حقيقة  على  مزورة  االنتخابات  بأن  زعمهم  تاميز، 
موسوي..  حسني  األذرية،  اإلثنية  من  هو  الذي  منافسه  ضد   ، باألذرية  الناطقة  املنطقة 
كان االفتراض التبسيطي أن الهوية اإلثنية أو االنتماء جلماعة لغوية، هو التفسير الوحيد 

املمكن للسلوك االنتخابي وليس باألحرى املصالح االجتماعية والطبقية.
إن نظرة قريبة فاحصة لعينة االنتخابات في منطقة اذربيجان من إيران تكشف بأن 
موسوي كسب فقط في مدينة شابيستار  في أوساط الطبقات العليا والوسطى (وحتى 
زم بشكل مدوي في املناطق الريفية األوسع حيث سياسات إعادة  بهامش ضيق)، بينما هُ
توزيع الثروة  حلكومة أحمدي جناد قد ساعدت اإلثنية األذرية في شطب الديون، واحلصول على 
قروض رخيصة وقروض سهلة للمزارعني. بينما كسب موسوي في منطقة غرب أذربيجات 
في  بالسكان  املكتظة  املناطق  املدن. ففي  ناخبي  يكسب  كي  اإلثنية  ارتباطاته  مستغالً 
طهران، فإن موسوي قد تفوق على جناد في املراكز املدينية لطهران وشيميرانات من خالل 
كسب اصوات سكان املناطق من الطبقات العليا والوسطى، حيث خسر بشكل كبير في 

أحياء الطبقة العاملة واملدن الصغيرة واملناطق الريفية.
في  كتاب  طرحه  اإلثني» الذي  «التصويت  على  املسؤول  وغير  املشوه  التركيز  إن 
قد  مسروق  انتخابي  نصر  بأنه  جناد  انتصار  تسمية  لتبرير  تاميز  ونيويورك  تاميز،  الفايننشال 
توافق مع رفض متصلب ومسبق باالعتراف باستطالع الراي الشامل الذي حصل من قبل 
متفوق  جناد  أن  أظهر  حيث  اسابيع،  بثالثة  االنتخابات  قبل  املتحدة  الواليات  من  خبيرين 

بهامش 2 إلى 1 – اي حتى أوسع من نسبة نصره االنتخابي يوم 12 حزيران.
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كان  األذرية،  اإلثنية  أوساط  في  أو  بني  فيما  أنه  االستطالع  هذا  كشف  وققد 
حد  اي  إلى  يكشف  الذي  األمر  موسوي،  على  متفوقا   2-1 بنسبة  مفضال  جناد  أحمدي 
بوسع املوقف واملصالح الطبقية ممثلة مبرشح أن تتفوق على الهوية اإلثنية للمرشح اآلخر، 
(واشنطن بوست 15 حزيران  2009). كما أظهر االستطالع كيف أن القضايا الطبقية، 
ً في تشكيل اآلفضليات السياسية من «منط احلياة املبني  ضمن جماعات العمر، أكثر تأثيرا
تتوفر  ال  هم  إيران  في  الشباب  ثلثي  من  أكثر  فإن  االستطالع،  لهذا  اجليل». وطبقاً  على 
الكتلة  «يشكلون  24-18 عاماً  بني  ما  أعمارهم  الذين  وان  للكمبيوتر  التسهيالت  لهم 
االنتخابية األقوى لصالح أحمدي جناد من بني مختلف اموعات» (واشنطن بوست 15 

حزيران 2009).
إن اموعة الوحيدة التي فضلت موسوي بشكل متواصل، كانت طلبة وخريجي 
تصويت  إن  املتوسطة.  الطبقة  من  العليا  والشرائح  األعمال  واصحاب  طهران،  جامعة 
بال  أقلية  تصويت  كان  لإلصالح»،  «دعمٌ  أنه  على  الغربي  اإلعالم  امتدحه  الذي  الشباب 
كصاحبة   ً جدا محظية   مجموعات  من  أتى  أنه  كما  30 باملئة،  نسبة  يتعدى  وال  مواربة 
امتيازات، ومتحدثة جيدة باللغة اإلجنليزية ومتحكمة بشكل احتكاري باإلعالم الغربي. إن 
هيمنتهم الشاملة على تقارير األخبار الغربية هي التي خلقت ما أٌشير إليه ب «أعراض 
شمال طهران- سندروم»، لصالح الطبقة احملظية العليا التي منها أتى الكثير من هؤالء 
الطلبة. بينما يبدو هؤالء متحدثني طلقاءً، يلبسون بشكل مميز، يتقنون اإلجنليزية، إال أنهم 

خسروا في االقتراع السري في صناديق االنتخاب.
والكيماويات.  للنفط  املنتجة  املناطق  في  جناد  احمدي  تفوق  فقد  العموم  وعلى 
وهذا قد يكون انعكاسا ملعارضة عمال النفط للبرنامج اإلصالحي الذي يتضمن اقتراحات 
جيدة  نتائج  جناد  أحمدي  حتقيق  يخص  فيما  نفسه  العامة.واألمر  املشاريع  بخصخصة 
في مناطق احلدود نظرا لتركيزه على تقوية األمن القومي في مواجهة تهديدات الواليات 
املتحدة وإسرائيل  على ضوء تزايد هجمات اإلرهابيني التي تنظمها الواليات املتحدة والتي 
تدخل من باكستان والغارات اآلتية من منطقة كردستان العراقية املدعومة من إسرائيل  
ً من املواطنني اإليرانيني. إن اإلشراف على ومتويل هذه اجلماعات اإلرهابية  والتي قتلت عددا
هي سياسة أميركية متبعة منذ فترة جورج بوش أي سياسة رسمية، والتي لم يقم أوباما 

بوقفها، وفي احلقيقة فقد تصاعدت قبيل االنتخابات.
لعل ما جتاهله املعلقون الغربيون واإليرانيني احملميني من قبلهم، هو التأثير القوي 
العام  الرأي  على  وأفغانستان  العراق  ضد  املتحدة  الواليات  شنتها  التي  املدمرة  للحرب 
اإليراني: أي موقع أحمدي جناد القوي في مسألة الدفاع يقابله موقف مؤيدي الغرب واملزاج  
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الدفاعي الضعيف من قبل الكثيرين في هجمة اإلعالم املعارض. ان األكثرية الساحقة من 
ووحدة  متاسك  وبضرورة  القومي،  األمن  بأهمية  شعروا  قد  االقتراع  حق  أصحاب  الناخبني 
هذه  بأن  والتجاوزات  األخطاء  مختلف  من  الرغم  على  االجتماعي،  الرفاه  ونظام  البالد، 
ميكن أن تُصان أكثر وتتحسن بوجود أحمدي جناد وليس على يد تكنوقراط الطبقة العليا 
املدعومة من الشباب املترفني ذوي االجتاهات الغربية الذين يفضلون حياة مترفة فردية على 

قيم  التضامن االجتماعي.
لقد بني تكوين عملية االنتخاب من ناحية دميغرافية أن هناك استقطاباً طبقيا حقيقياً 
حيث يقف أصحاب الدخل العالي، مؤيدوا اجتاه السوق، والرأسماليني األفراد ضد الطبقة 
األخالقي»  «االقتصاد  اتمع  وتضامن  تدعيم  ومؤيدي  املنخفض،  الدخل  ذوي  العاملة، 
املفتوح  الهجوم  إن  دينية.  تعاليم  مبوجب  االحترام  محدودي  والربحيني  املرابني  فيه  الذي 
الذي شنه اقتصاديو املعارضة ضد إنفاق احلكومة على الرفاه، وتسهيالت القروض والدعم 
األكثرية  أن  مبا  لهؤالء   اإليرانية  األكثرية  تقبل  دون  حالت  قد  األساسية  للسلع  املوسع 
الفقراء  العمال  استفادة  حامي  أنها  على  الدولة  بدت  البرامج. فقد  هذه  من  مستفيدة 
والفساد. واالمتيازات  والقوة،  الثروة،  من  كل  السوق  متثل  «السوق»  حيث  مواجهة  في 
إن مهاجمة املعارضة لسياسة احلكم اخلارجية  املتشددة، واملواقف التي تنفر من الغرب، 
لم يكن لها صدىً إال في أوساط الطلبة اجلامعيني اللبراليني ومجموعات االقتصاد املوجه 
للتصدير. فبالنسبة للكثير من اإليرانيني، فإن مشروع التسلح اإليراني هو الذي حال دون 

العدوان األميركي اإلسرائيلي. 
إن فشل املعارضة االنتخابي ال بد أن ينبئنا إلى اي حد هي بعيدة عن نبض شعبها 
وخاصة في االهتمامات احليوية. فال بد لإلنتخابات أن تذكرهم بأن زيادة ميلهم إلى الرأي 
الغربي، فإنهم إمنا يبعدون انفسهم من  عن هموم وشؤون احلياة اليومية واألمنية، والسكن، 
والشتغيل ودعم املواد الغذائية وهي العوامل  التي جتعل احلياة مقبولة ومحمولة ألولئك 
جامعة  في  االمتيازات  صاحبة  الفئة  وخارج  الوسطى  الطبقة  وضع  حتت  يعيشون  الذين 

طهران.
يبدو إن انتصار أحمدي جناد االنتخابي ، من منظور تاريخي مقارن يجب أن ال يكون 
مدهشاً. ففي مواجهة انتخابية مشابهة بني القوميني الشعبويني ضد اللبراليني الغربني، 
متكن الشعبويون من الكسب. فمن األمثلة السابقة هناك مثال بيرون في األرجنتني، وفي 
البرازيل،  في  ولوال  بوليفيا،  في  موراليس  وإيفو  فنزويال،  في  تشافيز  احلالي،  القريب  الوقت 
حرة. إن  انتخابات  في  60 باملئة  من  أكثر  حتى  انتخابية  اصوات  على  حصلوا  وجميعهم 
أكثرية الناخبني في هذه البلدان تفضل سياسة الرفاه االجتماعي على سياسة األسواق 
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املنفلتة، وتفضل األمن الوطني على االنحياز لالمبراطوريات العسكرية.
إن نتائج انتصار أحمدي جناد االنتخابي مفتوحة للنقاش. رمبا تدرك الواليات املتحدة 
أن استمرارها في دعم أقلية غنية ولكنها مهزومة فعال في االنتخابات، سيقود إلى تنازالت 
في موضوع التخصيب النووي ووقف دعم إيران حلزب اهللا وحماس. إن مقترباً عقالنياً رمبا 
 ،ً يقود إلى نقاش عريض ومفتوح مع إيران، وإلى اإلدراك، بأنه كما اشار السيناتور كيري مؤخرا
بأن تخصيب اليورانيوم ال يشكل مخاطر على أحد. إن هذا املقترب هومناقض بشدة ملوقف 
الصهاينة األميركيني الذين يطوقون أوباما والذين يتبعون قيادة إسرائيل التي تدفع باجتاه 
حرب وقائية ضد إيران ويشككون في جدوى املفاوضات مع حكومة غير شرعية في طهران 

التي «سرقت االنتخابات». 
تشي األحداث األخيرة بأن القادة السياسيني في أوروبا، وحتى البعض في واشنطن، 
البيت  يعلق  فلم  سرقت.  قد  االنتخابات  بأن  زعمه  في  املهيمن  اإلعالمي  اخلط  تتقبل  ال 
املوجه  القمع  على  باألحرى  ركز  ولكنه  حديثاً،  املنتخبة  احلكومة  مع  مفاوضاته  األبيض 
ضد املعارضة احملتجة، (وليس على حساب األصوات). واألمر نفسه، فإن الدول أل 27 في 
اإليراني  الشعب  يحقق  أن  إلى  العنف  بشأن  حقيقي  قلق  عن  عبرت  قد  األوروبي  االحتاد 
ترم حرية التعبير. (فايننشال تاميز 16 حزيران 2009  طموحاته بالوسائل السلمية، وبأن حتُ
نتائج  في  شكك  األوروبني  القادة  من  أحد  من  ما  فرنسا،  في  ساركوزي  4). وباستثناء  ص 

االنتخابات.
نتنياهو  أومىء  فقد  اإلسرائيلي:  الفعل  رد  هو  االنتخابات  أعقاب  في  الشاذ  املوقف  لعل 
 » االنتخابات  «تزوير  فزاعة  استخدام  عليهم  بأن  األميركيني،  الصهاينة  من  أتباعه  إلى 
ليمارسوا الضغط األقصى على نظم أوباما إلنهاء ووقف مختلف خطط اللقاء بينه وبني 

نظام الرئيس املعاد انتخابه أحمدي جناد.
أما التناقض األبرز فهو في موقف معلقني أميركيني (اليسار واليمني والوسط) 
الذين بلعوا مزاعم التزوير االنتخابي  وهم  يحقنون نتنياهو  وأتباعه األميركيني بجرثومة 
غير مرئية للمجادلة والفبركة: مفادها: في حني أنهم يرونها حرباً دينية، فإننا نرى حرباً 

ً انتخابياً، نرى نحن عدم استقرار أمبريالي. طبقية، وفي حني يرون هناك تزويرا
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” أمراء السالم ”
ملاذا أستوطن ”املعتدلون العرب“ في ميونخ ؟

فضل مصطفى النقيب
جامعة واترلو – كندا
شباط / فبراير 2009 

املقال منشور في عدد اذار/ مارس 2009 من مجلة وجهات نظر

يهدف هذا املقال الى قراءة  كتاب «نهج االعتدال العربي» للدكتور مروان املعشر بصورة 
أحكام  أي  بدون  الكتاب  في  الرئيسية  لالطروحات  نعرض  بأن   منهجية.14وذلك  و  جدية 
مسبقة، ثم نقوم بفحص صدقيتها على اساس احملاكمة املنطقية واالدلة املتوفرة مبا في 

ذلك الشواهد واالحداث التاريخية املعاصرة.
الدعوة إلى اجلدية ال تنبع فقط من كون املؤلف قد شغل مناصب عديدة هامة ذات اتصال 
في  ثم سفيرًها   في إسرائيل،  األردنية  للحكومة  أول سفير  فهو  مبوضوع الكتاب  مباشر 
ً  للخارجية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، املكلف  ً  لإلعالم، ووزيرا الواليات املتحدة وكان وزيرا
بشؤون اإلصالح، وهو الذي يشغل اآلن منصب  نائب رئيس البنك الدولي، فهذه املناصب، في 
ً على تأليف كتاب بهذا املستوى  حدِّ ذاتها ال تعني، بالضرورة، أن من يشغلها سيكون قادرا

من اجلدية، إنها في أحيان  كثيرة تعني العكس.
الدعوة إلى اجلدية في التعامل مع كتاب الدكتور املعشر  تنبع من أن املؤلف ميثل ظاهرة 

أصبح لها وجود متنام  في معظم احلكومات العربية، ومن املفيد التوقف عندها بجدية.
والذين  بالدهم  حكومات  في  قيادية  مراكز  لهم  الذين  األفراد  ظاهرة  املعشر   مروان  ميثل 
يتمتعون بكفاءات عالية مت صقلها خالل سنوات الدراسة في أفضل اجلامعات األمريكية، 
في  قيادية  مناصب  لهم  الذين  العالية  الشهادات  حملة  من  غيرهم  عن  هؤالء   مييز  وما 
يكن  وان  احلكومات،،  تلك  في  يستشري  الفساد  بإن  يعترفون  أنهم  هو  احلكومات،  نفس 
بصورة متفاوتة بني الدول، ويكرس نظاماً يعيد انتاج التاخر بشكل مستمر، وانهم يسعون 
في تلك احلكومات من اجل حتقيق إصالح تدريجي من الداخل، على اساس ان إحجامهم 
عن العمل في تلك احلكومات يعني  تركها حتت  سيطرة ما ميكن تسميته مع شيء من 
التعميم برجال «احلرس القدمي» اندين بشكل مستمر للوقوف  ضد أي  تغيير في النظام 
القائم ألن ذلك يهدد مراكزهم ومصاحلهم، وهم يخشون أن يقود بقاء النظام القدمي على 

14  مروان املعشر، نهج االعتدال العربي: مذكرات سياسية 2005-1991، بيروت دار النهار، 2008. 
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حاله الى سقوطه  بيد احلركات االسالمية االصولية التكفيرية. 
وهم يرون أن أهم عقبة تقف في وجه تيار االصالح العقالني الذي يلتزمون به، هي مشكلة 
للتقدم  معاديا   ً جوا يكرس  الصراع  ذلك  أن  أساس  على  العربي-االسرائيلي.،  الصراع 
واالصالح، إضافة الى املاسي والكوارث االنسانية التي يجرها بشكل يومي على الشعب 
الفلسطيني، والشعوب العربية ااورة. إنهم يرون ان أوضاع الصراع والعنف تكرس أجواء 
اخلطر التي تساعد رجال « احلرس القدمي» على منع التغيير، كما أن انحياز الواليات املتحدة 
التكفيري. إنهم  الفكر  وانتشار  للغرب   والكراهية  ألمريكا  العداء  أجواء  يغذي  السرائيل 
مبقدور  ال يقبل الشك بإنه ليس  يرون أن أحداث ستة عقود من الصراع قد أثبتت بشكل 
اسرائيل أو العرب حتقيق االنتصار العسكري الذي يفرض نهاية للصراع، وان احلل الوحيد 
املمكن هو احلل الذي ياخذ بعني االعتبار املصالح احليوية للفريقني، وان مثل هذا احلل ممكن 
اذا متكن املعتدلون في العالم العربي واملعتدلون في أسرائيل، وبرعاية أمريكية، من تكوين 

جبهة متماسكة ضد  املتطرفني العرب واملتطرفني االسرائيلني الذين يعادون السالم.
يعترف أصحاب مدرسة االعتدال  بأن غالبية الناس في العالم العربي  ال تشاركهم ذلك 
في  امل  اي  الناس  عند  تترك  لم  عقود  منذ  املتكررة   األمل  خيبة  أن  إذ  املتفائل،  الشعور 
االمريكي  املوقف  في  تغيير  اي  حدوث  في  او  العربية،  احلكم  النظمة  التدريجي  االصالح 
الداعم إلسرائيل. وبالرغم من ذلك فهم يصرون على أن تفاؤلهم مبني على أرضية الفهم 
املوضوعي للمصالح احلقيقية ألطراف النزاع الثالثة: العرب، إسرائيل والواليات املتحدة، وأن 
لغة العقل واحلداثة  والتسامح  ستنتصر في النهاية ألنها اللغة الوحيدة التي تعبر عن 

روح العصر.
لذلك دعونا نقرأ الكتاب بجدية لنرى ما هو املعنى احلقيقي لهذه الظاهرة؟ 

(1) 

تسيطر على كتاب «نهج االعتدال العربي « فكرتان محوريتان، يعمل املؤلف على إثبات 
صدقيتهما، من خالل روايته ألحداث عايشها وكان له أحياناً دورٌ في التأثير على مسارها.

بعد  املاضية،  السنوات  في  صيته  شاع  الذي  العربي  االعتدال  نهج  أن  هي  األولى   الفكرة 
أن انقسم العالم العربي إلى «معسكر االعتدال» و»معسكر املمانعة»، هو في جوهره 
النهج منذ بداية  لذلك  مخلصاً  ظل  الذي  العربي الوحيد  البلد  هو  األردن  وأن  أردني،  نهج 

الصراع العربي-اإلسرائيلي وحتى اليوم. 
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يعيد املؤلف نشأة نهج االعتدال إلى حكمة القيادة األردنية (امللك عبد اهللا أوالً ثم امللك 
حسني) التي التزمت، منذ  تأسيس أمارة شرق األردن عام 1921، العمل على توثيق العالقات 
مع العالم الغربي حتى أصبح لألردن دور مميز في العالم العربي، حيث كانت الدول الغربية 
بني  كجسر   » و  لالعتدال  كواحة  العربية-اإلسرائيلية  احلروب  سنوات  طوال  إليه  تنظر 
الغرب والعالم العربي»، ثم يرى املؤلف أن ذلك الدور قد تطور  بعد توقيع معاهدة السالم 
ً بني الشرق والغرب  اإلسرائيلية- األردنية عام 1994 «. حيث ذهب إلى أبعد من كونه جسرا

ليصبح منوذجاً للتسامح تفتقر إليه املنطقة منذ وقت طويل»(صفحة 24).
ويرى املؤلف ان صواب ذلك النهج قد اتضح بشكل جلي في السنوات القليلة املاضية وذلك 
عبر النجاحات الكبيرة التي حققها االردن وكرست له مكاناٌ اقليمياً وعاملياً مرموقاً يفوق 
بدرجات ما يسمح به حجمه الصغير وإمكاناته املادية والبشرية املتواضعة. ويذكر املؤلف 
من هذه «النجاحات «، جناح االردن في توقيع اتفاقية التجارة احلرة مع الواليا ت املتحدة في 
الوقت الذي لم تستطع فيه دولة اكبر وأقوى مثل مصر توقيع مثل تلك االتفاقية،  كما 
يذكر جناح االردن في أخذ املكان الذي كانت حتتله سوريا، لسنوات طوال، في التحالف غير 
قضايا  جتاة  عربي  اجماع  قيادة  على  يعمل  ومصر) الذي  السعودية  الى  (اضافة  الرسمي 
املنطقة. وهو يرى أن حتالف مصر والسعودية واالردن شكل «ألول مرة في العالم العربي 
حتالفاً فعاالً من أجل السالم عمل على التاثير في سياسات الواليات املتحدة والغرب، بدالً 

من االكتفاء بردود االفعال عليها « (صفحة 155).
ولكن الكتاب ال يتوقف طويالً أمام هذا النوع من «النجاحات» التي  يعرفها اجلميع، إنه 
يهتم بنوع آخر من «النجاحات»غير املعروفة للناس، النجاحات التي أجنزتها الدبلوماسية 

األردنية بصمت، وسمع عنها الناس غالبا على أنها إجنازات دول أخرى. 
من األمثلة الهامة عن تلك «النجاحات» قصة املبادرة السعودية من أجل حتقيق السالم 
مقابل  العربية،  األراضي  من  الكامل  إسرائيل  مبدأ» انسحاب  وفق  وإسرائيل،  العرب  بني 
الدول  تبنتها  أن  بعد  العربية  باملبادرة  تعرف  أصبحت  التي  معها» وهي  الكامل  التطبيع 

العربية  في اذار / مارس 2002 في مؤمتر القمة  في بيروت. 
لقد سمع الناس أول مرة عن املبادرة السعودية في 6 شباط / فبراير 2002، من مقال في 
جريدة النيويورك تاميز  للصحافي األمريكي توماس فريدمان اقترح فيه أن تعرض 22  دولة 
أمنية،  وضمانات  التجارة،  وتطبيع  كاملة،  دبلوماسية  عالقات  أقامة  إسرائيل  على  عربية 
مقابل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل إلى حدود 4 حزيران / يونيو عام 1967. وبعد بضعة 
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أيام، نشر فريدمان مقاالً حتدث فيه عن مقابلة أجراها في الرياض مع ولي العهد السعودي 
الكامل»  التطبيع  مقابل  الكامل  «االنسحاب  فكرة  خاللها  عليه  عرض  اهللا،  عبد  األمير 
فما كان من األمير عبد اهللا إال أن أتهم الصحافي، عن طريق الدعابة، بأن  تلك الفكرة هي 
فكرته وأن الصحافي حصل عليها عبر سرقة أوراق مكتبه، ألن اململكة العربية السعودية 
الكامل  «االنسحاب  أساس  على  مبنية  السالم  أجل  من  مببادرة  القيام  إلى  الطريق  في 
مقابل التطبيع الكامل». وبعدها، قامت السعودية بإخطار األمني العام لألمم املتحدة بأنها 
ستتقدم باملبادرة إلى مجلس القمة العربي لنيل موافقة الدول العربية عليها. وهذا  ما 

حصل، في الواقع،  بعد أسابيع في مؤمتر القمة في بيروت.
وفي الكتاب نقرأ تفاصيل القصة «احلقيقية» وراء  تلك املبادرة. فهي، حسب املؤلف،  لم 
تبدأ مع مقال توماس فريدمان في شباط/ فبراير 2002، بل إبتدأت  في عام 1998 ومع امللك 
حسني. ففي ذلك الوقت أخذ امللك يبدي تضايقه من اجلمود  الذي أصاب العملية السلمية 
بني الفلسطينيني وإسرائيل، ثم توصل إلى قناعة مفادها إن أسلوب حتقيق السالم بشكل 
تدريجي على مسارات مختلفة، لم يعد مجدياً، وأنه ال بد من انتهاج أسلوب آخر  تشترك 
«االنسحاب  أساس  على  الصراع،   إنهاء  إلى  يهدف  واحد  مسار  في  العربية  الدول  فيه 
حتى  مبارك  حسني  الرئيس  على  الفكرة  عرض  وأنه  الكامل»،  التطبيع  مقابل  الكامل 
تقوم مصر بتبنيها وإقناع بقية الدول العربية باملوافقة عليها،  وأن مبارك حتمس للفكرة 
اخلارجية  وزيرة  ألن  يحصل،  لم  ذلك  لتبنيها. ولكن  عربية  قمة  مؤمتر  لعقد  بالدعوة  ووعد 
ألنها  قمة  مؤمتر  لعقد  الدعوة  عدم  مبارك  من  طلبت  أولبرايت،  مادلني  وقتها،  األمريكية 
السالم.  حتقيق  اجل  من  األمريكية  اجلهود  إجهاض  على  سيعمل  املؤمتر  ذلك  مثل  أن  رأت 
رسالة  ضمن  جديد  من  الفكرة  طرح  يعاد  أن  قبل  سنوات  أربع  مضت  115) ثم  (صفحة 

أرسلها امللك عبد اهللا الثاني إلى الرئيس جورج بوش في 8 سبتمبر /  أيلول 2001 حتى 
ً عقده  بني الرجلني في 20 سبتمبر/  يتسنى له مناقشتها في االجتماع الذي كان مقررا
تشرين الثاني 2001. ولكن ذلك االجتماع لم يتم بسبب أحداث يوم 11 سبتمبر. ولم يتم 
في  إفطار  مائدة  2002 وعلى  الثاني   إحياء الفكرة من جديد إال في 28 نوفمبر/ تشرين 
ً لالردن في الواليات املتحدة، بشرح  أحد فنادق واشنطن حيث قام مروان املعشر، وكان سفيرا
الفكرة لتوماس فريدمان، كما جاءت في مقاربة امللك حسني عام 1998، وفي رسالة امللك 
عبد اهللا الثاني إلى الرئيس جورج بوش عام 2001، فتحمس فريدمان للفكرة بشدة، ويبدو 

أنه قرر في ذلك الصباح أن يطير إلى الرياض ويقوم بسرقتها من مكتب األمير عبد اهللا. 
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التي   القصة  أهمها  من  كثيرة،  أخرى   » «جناحات  وراء  «حقيقية»  قصص  الكتاب  وفي 
كانت وراء أطالق ما أصبح يعرف باسم «خارطة الطريق»، إذ نقف على تفاصيل احملاوالت 
املتحدة،  الواليات   ) الرباعية  اللجنة  مع  للخارجية،  كوزير  املؤلف،  بها  قام  التي  املضنية 
االحتاد األوروبي، روسيا، األمم املتحدة) ومع وزارة اخلارجية االمريكية، تارةً، ومع البيت االبيض، 
مهلة  ضمن  تنفذ  ومفصلة  محددة  «خطة  على  اتفاق  الى  التوصل  أجل  من  أخرى،  تارة 
احملاوالت   تلك  ووجهت  مرة  من  وكم    .(144 (صفحة  السالم»  لتحقيق  محددة  زمنية 
ً املؤلف في أن يعرض املوضوع على الرئيس  بعدم االكتراث او الرفض الصريح حتى جنح اخيرا
ً،.ما الذي يريدونه  بوش الذي قال له غاضباً «ماذا يريد الفلسطينيون مني؟ أعطيتهم تصورا
بعد؟» (صفحة 168) فقال له «سيدي الرئيس، يشك معظم الفلسطينيني في إمكان 
عمليه. ال  خطوات  إلى  بحرفيته  تصوركم  ترجمة  هو  نطلبه  ما  جل  التصور،  هذا  حتقق 
نطلب أي التزامات إضافية من جانبكم» ( ذات الصفحة) وعندئذ، فكر بوش للحظة،  ثم 
نظر إلى املعشر وقال «ال مشكلة لديً في هذا»،  ثم خاطب مساعد وزير اخلارجية وليم 
بيرنز : « لم ال تستبطنان شيئاً ما؟.». وكان ذلك هو األمر الرئاسي  الذي أطلق مشروع 
خارطة الطريق. فبعد ذلك االجتماع عقدت االجتماعات واملداوالت والرحالت املكوكية بني 
عواصم العالم حتى مت التوصل إلى الصيغة الرسمية خلارطة الطريق التي تبنتها اللجنة 
الرباعية  وأعلنت السلطة الفلسطينية موافقتها عليها على الفور، بينما وافقت عليها 

احلكومة اإلسرائيلية مع أربعة عشر حتفظاً.
االن، كلنا يعرف أن بعض القراء يعتبرون تلك «النجاحات» إجنازات حقيقية، وأن بعضهم 
اآلخر ال يعتبرها كذلك، ولكن من املؤكد أن جميع القراء سيستغربون  عند قراءة الكتاب 
من كثرة عدد تلك «النجاحات». ومن قصر املدة التي يعيشها كل واحد منها. ملاذا  هذه 

ً ؟ الكثرة؟  وملاذا ال يعيش أي واحد من تلك «النجاحات» إال فترة قصيرة جدا
الواقع أن أهمية كتاب «نهج االعتدال العربي « هو أنه يقدم أجوبة مقنعة لهذه االسئلة،  
أذ يستطيع أي قارئ للكتاب، حتى وأن كان غير ملم بتفاصيل العملية السلمية في الشرق 
األوسط، أن يكتشف بسرعة، ومن الطريقة التي يصف املؤلف  يها ااض العسير لوالدة أي  
واحدة  من تلك «النجاحات»، أن كل «جناح»يتحقق، يكون في واقع األمر مثابة «مكسب 
» بالنسبة إلى العبني آحرين. وفي  « بالنسبة إلى بعض الالعبني في الصراع،  و»خسارةً
خالل أسابيع أو أشهر تتمكن األطراف اخلاسرة من حتطيم مكاسب اإلطراف الرابحة، وذلك 
لسبب بسيط وهو أن كل طرف من أطراف النزاع الثالثة: العرب، إسرائيل، والواليات املتحدة 
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ليس  ألنه  بينهم.  وذلك  يتم  إتفاق  أي  جتاه  ذاته  الوقت  في  وخاسرين  رابحني  دوماً  يضم 
احملورية  القضايا  جتاه  واحدة  نظر  وجهة  ميلك  الثالثة  األطراف  هذه  من  واحد  طرف  هناك 
للصراع. ففي الواليات املتحدة غالباً ما تكون وجهة نظر وزارة اخلارجية على تناقض تام مع 
وجهة نظر البيت األبيض، ومع وجهة نظر أعضاء أقوياء في الكونغرس، وفي إسرائيل هناك 
ومؤسسة  العسكرية  وللمؤسسة  األحزاب  من  كبير  لعدد  ومتنافرة  كثيرة  نظر  وجهات 
اابرات إضافة إلى قوى املستوطنني. أما في الطرف العربي، فإضافة إلى االنقسام احلاد بني 
معسكر «االعتدال» ومعسكر «املمانعة»، هناك وجهات نظر متنافرة داخل كل معسكر، 
بل داخل كل دولة. االنقسام في اجلانب االمريكي يخص طبيعة النظام األمريكي.  واالنقسام 
في اسرائيل يخص طبيعة احلركة الصهيونية.  ولذلك فإن ما يهمنا هنا هو االنقسام في 
اجلانب العربي، وال نقصد االنقسام بني معسكر «االعتدال»  ومعسكر «املمانعة»، ولكن 
االنقسام داخل كل طرف  من أطراف معسكر االعتدال.  واملؤلف يعرض بشكل تفصيلي 
التي  السياسية  «. املدرسة  «مدرستني  بوجود  يقول  حيث  األردن،  في  احلاصل  لالنقسام 
حزب  مع  جيدة  صالت  على  وهي  حسني  امللك  يرعاها  وكان  فلسطينية،  دولة  قيام  تؤيد 
يرعاها  وكان  فلسطينية،  دولة  قيام  تعارض  التي  األمنية  واملدرسة  إسرائيل،  في  العمال 
في   ً سفيرا املؤلف  كان  إسرائيل. وعندما  في  الليكود  حزب  مع  صالت  ولها  احلسن  األمير 
إسرائيل، كان امللك حسني يطالبه بعدم االجتماع بزعماء الليكود الذين كانوا في املعارضة 
ً عندما أجتمع املؤلف  تلك األيام، بينما كان األمير احلسن يؤنبه ألنه ال يجتمع بهم.  وأخيرا
بزعيم الليكود بنيامني نتنياهو بادره األخير بالقول إن أسرائيل واالردن يلتقيان على مصلحة 
مبنطق  وحتدث  القول  هذا  املعشر  عارض  وعندما  فلسطينية،  دولة  قيام  عدم  وهي  واحدة 
املدرسة السياسية التي جتد أن من مصلحة األردن قيام دولة فلسطينية قال له نتنياهو:» 
أكثر  72 )  ووجود  سعادة السفير، أظنني أفهم املوقف األردني أفضل منك». (صفحة 
 – الصراع  ومواضيع  خاص،  بشكل  الفلسطينية  القضية  مواضيع  جتاه  «مدرسة»  من 
العربي اإلسرائيلي  بشكل عام، قائم  بشكل حاد، وإن كان غير معلن، في اململكة العربية 

السعودية، كما أنه قائم  بشكل حاد ومعلن في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهكذا يتضح لنا أن أي «جناح « يتحقق كاتفاق بني األطراف الرئيسة الثالثة للصراع يكون 
أطراف  من  طرف  كل  داخل  اتلفة  القوى  بني  للصراع   تأجيج  عن  عبارة  األمر  واقع  في 
الصراع.  ومن الطبيعي أن يقود ذلك الصراع إلى إضعاف التزام األطراف الثالثة بأي اتفاق. 

ً بعد اآلخر، وحتول «النجاحات» إلى فشل بعد فشل. ولهذا نشهد انهيار االتفاقات واحدا
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ً مع أهمية «النجاح»،  ولهذا كله فإن  سرعة حتول «النجاح» إلى «فشل»  تتناسب طردا
ً، كان سقوطه يتم بسرعة كبيرة. ومن األمثلة املهمة على  فكلما كان «النجاح» كبيرا
ذلك، النجاح الذي حققه املؤلف فيما هو وزير للخارجية،  في التوصل مع موظفي البيت 

األبيض إلى صياغة رسالة من الرئيس بوش إلى امللك عبد اهللا الثاني في عام 2004. 
من  نيسان  إبريل/   14 في  شارون  اإلسرائيلي  الوزراء  برئيس  التقى  قد  بوش  الرئيس  كان 
النظر  وجهة  من  كارثة  لشارون  بوش  رسالة  وكانت  علنية.  رسائل  وتبادال  العام،  ذلك 
العربية، حيث أنها شكلت تراجعاً عن السياسة األمريكية املعلنة وانحيازًا كامالً للموقف 
اإلسرائيلي. وقد شعرت الدبلوماسية األردنية بحرج شديد من تلك الرسالة، فألغى امللك 
واشنطن  بزيارة  اخلارجية،  وزير  املعشر،  وقام  لواشنطن،  مقررة  كانت  زيارة  الثاني  اهللا  عبد 
واالجتماع مبوظفي البيت األبيض لصياغة رسالة يقوم الرئيس بوش بتوجيهها للملك عبد 
اهللا تعمل على إيجاد توازن مع رسالته لشارون، حتى يتمكن امللك من احلضور لواشنطن. 
وبعد مفاوضات طويلة، وجهود مضنية، متكن املعشر من االتفاق مع املسؤولني في البيت 
وقد  لشارون،  بوش  رسالة  في  جاء  ما  تدحض  أنها  أعتقد  رسالة  صياغة  على  األبيض 
شعر باالعتزاز من هذا النجاح الكبير، وخصوصاً عندما عرض الرسالة على وزير اخلارجية 
األمريكي كولن باول الذي قال له بصراحة :» ما كانت وزارة اخلارجية لتحصل على رسالة 

بهذه القوة»(صفحة 213).
وقد مهدت تلك الرسالة لزيارة امللك لواشنطن واالجتماع بالرئيس بوش وعقد مؤمتر صحفي 
كبير  اتصل   املؤمتر  ذلك  أثر  2004. وعلى  أيار/ مايو  من  السادس  في  األبيض،  البيت  في 
ً بامللك  املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات ليهنئ املعشر ويقول له «انه افتخر كثيرا

عند مشاهدته حفل حديقة البيت األبيض على شاشة التلفزيون» (صفحة 216).

بعد أسابيع قليلة  من ذلك النجاح الكبير، النجاح الذي حرك، وفق رواية املعشر، شعور 
وشعور  الفلسطينية،  السلطة  عند  الفخر  وشعور  األردنية،  الدبلوماسية  عند  االعتزاز 
احلسد عند وزارة اخلارجية األمريكية، استقبل الرئيس بوش امللك عبد اهللا الثاني وقال له 

:» لقد سئمت من املسألة الفلسطينية-اإلسرائيلية» (صفحة 217 ).

الشرق  في  السلمية  العملية  من  كثيرة  أحيان  في  يسأمون  األمريكيون  املسؤولون  كان 
اإلسرائيليون  املسئوولون  وكان  فيها،   املباشر  تدخلهم  إيقاف  الى  فيعمدون  األوسط، 
يعلنون، بني احلني واألخر، عن خيبة أملهم من العملية السلمية وتوصلهم إلى القناعة 
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بأنه ال يوجد لهم شريك للسالم في اجلانب الفلسطيني فيعمدون الى تعطيل املفاوضات 
مع السلطة الفلسطينية. ولم يكن يخفى على أي مراقب محايد أن سأم ادارة بوش لم 
لفرض  االسرائيلي  لليمنب  العنان  اطالق  في  الثابته  سياستها  في  االمعان  من  أكثر  يكن 
سياسات األمر الواقع دون تدخل والتظاهر بأن االمر يعود الى ارادة الطرفني، كما أن سأم 
احلكومة االسرائيلية ليس اال تعبيرا تضليليا  عن رفضها من الناحية الفعلية التفاوض 
بصورة جدية مع أي طرف فلسطيني مهما كان معتدال، ألن أقصى ما ميكن أن تقدمه هو 
آخر  شعب  أي  أو  الفلسطيني  الشعب  به  يقبل  أن  ميكن  الذي  األدنى  احلد  من  بكثير  أقل 

يسعى لنيل حريته.

فانها  الفلسطينية)  والسلطة  واألردن  والسعودية  (مصر  العربي  االعتدال  رباعية  أما   
بعد  يزدادان   ونشاطها  حيويتها  فان  العكس  وعلى  األمل،  بخيبة  وال  بالسأم  تصاب  ال 
العالم،  لعواصم  املكوكية  بالزيارات  فرسانها  فيبدأ  السلمية  بالعملية  حتل  نكسة  كل 
واالجتماعات التي ال تنتهي حتى يتمكنوا من القضاء على السأم األمريكي، أو خيبة األمل 

اإلسرائيلي وتعود العملية السلمية إلى مسارها من جديد.
يصبح  سنة،  بعد  وسنة  آخر،  بعد   ً شهرا املشهد  ذلك  تكرر  على  الكتاب  يأتي  أن  وبعد 
في  النفوذ  أصحاب  ظاهرة  بني    ً كبيرا شبهاً  هناك  أن  للكتاب  جاد  قارئ  ألي  الواضح  من 
أنظمة بلدان االعتدال العربي الذين يصرون على التمسك بالعملية السلمية بشكل دائم 

ومستمر ومطلق، وبني ظاهرة « أمراء احلرب».  
من املعروف أن ظاهرة «أمراء احلرب» حتدث في احلروب األهلية بعد انهيار السلطة املركزية 
للدولة وقيام أشخاص أقوياء، يتمكنون  من السيطرة على مناطق معينة من البالد وفرض 
سلطتهم عليها بقوة السالح، وحينئذ  تنشأ لهؤالء املتنفذين الألقوياء مصالح اقتصادية 
شكل  وفي  احلرب،  في  االستمرار  طريق  عن  إال  بها  االحتفاظ   يستطيعون  ال  وسياسية 
مشابه فنحن نرى أنه بعد أن أنهار إجماع النظام الرسمي العربي بالنسبة لقضية العرب 
مصاحلها  حماية  على  تعمل  األنظمة  تلك  داخل  عديدة  فئات  ظهرت  فلسطني،  املركزية، 
االقتصادية والسياسية عن طريق احلصول على التأييد األمريكي. وهو تأييد ال يستطيع 
هؤالء  ضمانه اال عبر احلصول على التأييد االسرائيلي لهم، والذي يدفعهم الى االستمرار 
هذه  ويقود  السلمية»  «العملية  باسم  تعرف  أصبحت  التي  العملية  في  دائم  بشكل 
الفئات أشخاص ميكن وصفهم بأنهم «أمراء السالم» على أساس أن مصاحلهم أصبحت 
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« مرتبطة  احلرب  «امراء  مصلحة  أن  كما  متاماً  السلمية»،  «العملية  باستمرار  مرتبطة 
باستمرار احلرب..

باستمرار  ميثلونها  الذين  مصالح  ارتبطت  وكيف  السالم»  «أمراء  ظاهرة  نشأت  كيف 
«العملية السلمية»؟ 

(2)

ال ميكن االجابة على هذا السوال بدون أخذ الفكرة احملورية الثانية في كتاب «نهج اإلعتدال 
العربي» في اإلعتبار.

يرى املؤلف أن تكرار مبادرات السالم العربية قد جنحت في إقناع العالم « بطريقة ال يرقى 
« هي التي أطلقت معظم  وأنها  اليها الشك، ان قوى اإلعتدال العربي موجودة فعال «، 
املبادرات  السياسية في األعوام اخلمسة املاضية -  ال سيما مبادرة السالم العربية وخارطة 

الطريق  - من أجل اخلروج من املأزق ودفع عملية السالم نحو األمام « ( صفحة 258 ).
وهو يرى أن أهم ما يهدد قدرة  قوى االعتدال العربي على االستمرار في نهج االعتدال هو أن 
تلك القوى كرست نهج االعتدال في عملية السالم ولم تكرسه في « مشاغل أخرى مثل 

احلاكمية الرشيدة والرفاه االقتصادي واملشاركة في صنع القرارات» (ذات الصفحة ).
وهذا هو احملور الثاني للكتاب الذي ينتقد فيه املؤلف حكومات االعتدال العربي في أنها لم 
تعمم سياسة االعتدال التي تبعتها في العملية السلمية على أوضاعها الداخلية، وهو 

يقول: 
«التعايش والتنوع واالعتدال، قيم ال تنطبق على عملية السالم فقط، بل بجب أن متارس 
أيضاً داخل اتمعات العربية. فاحلكومات العربية ال تستطيع أن تطلب من العرب املوافقة 
على إقامة عالقات مع إسرائيل، الدولة العدوة منذ ستة عقود، بينما تأبى القبول باألحزاب 

املعارضة في بلدانها، فهذا يفقدها الصدقية في عيون شعوبها»(صفحة 260 ).
أنظمة  العربي» أن  االعتدال  «نهج  كتاب  مؤلف  اعتقاد  هو  الكالم  لهذا  الواضح  واملعنى 
االعتدال العربي قد جنحت في سياستها «اخلارجية» وفشلت في سياستها «الداخلية».

ً إذ أنه يتناقض مع طبائع األمور ومع أبسط مفاهيم املنطق السياسي،  وهو قول غريب جدا
كما أنه يتناقض بشكل كامل مع السجل التاريخي للعالقة بني «السياسةاخلارجية» و 

«السياسة الداخلية» ألنظمة «االعتدال العربي».



72

اخلارجية» بشكل  «سياستها  تختار  الدول  أن  يعتقد  من  هناك  يكون  أن   ً جدا غريباً  يبدو 
مستقل عن «سياستها الداخلية». فطبائع االشياء تفرض أن تكون السياسة اخلارجية 
ً عن متطلبات السياسة الداخلية. فالدولة، في أي بلد، تعمل على حماية مصالح  تعبيرا
معينة ( قد تكون املصالح الوطنية، وقد تكون مصالح طبقة معينة أو فئة معينة)،  وهي 
تختار السياسات التي تعتقد أنها تضمن حماية تلك املصالح، فتقوم بتطبيق بعض تلك 
السياسات في الداخل، والبعض اآلخر في اخلارج. وهناك مقولة من القرن التاسع عشر، 
شاشة  على  االسبوعية  أحاديثه  في  ترديدها  من  هيكل  حسنني  محمد  االستاذ  يكل  ال 
داخلية  سياسة  هناك  ولكن  بلد،  إلي  خارجية  سياسة  هناك  ليست   » : تقول  اجلزيرة، 
تفرض اسلوب التصرف اخلارجي للبلد. « وفي منتصف القرن العشرين اكتسبت مقولة 
« كل السياسة هي سياسة محلية»،( All politics is local) لرئيس مجلس النواب 

االمريكي املشهور توماس أونيل (1912 – 1994 ) شهرة طاغية في االوساط اآلمريكية، 
إذ أنها أعادت  صياغة مقولة القرن التاسع عشر بلغة السياسة األمريكية. وهي مقولة 
تؤكد حقيقة أن ما تتخذه حكومة أي بلد في العالم من مواقف،  جتاه بلدان العالم االخرى، 
ما هو في الواقع اإل امتداد للمواقف التي اتخذتها تلك احلكومة جتاه أوضاع بلدها الداخلية، 
ً عن املمارسات الداخلية في تلك الدولة.  أي أن املمارسات اخلارجية إلي دولة تأتي دوماً تعبيرا
ولذلك فالقول بإن دول «االعتدال العربي» جنحت في «اختيار» سياستها اخلارجية وفشلت 

في إختيار سياستها الداخلية، هو قول ال معنى له من الناحية املنطقية.
ومن ناحية تاريخية، فالعالقة بني نشوء ما يدعوه املؤلف بنهج «االعتدال العربي» وتطوره 

وبني تطورات االوضاع الداخلية لبلدان دول االعتدال  عالقة واضحة ال التباس فيها. 
لنأخذ  مصر، وسنرى أن تطور سياسة «االعتدال» فيها جتاه الصراع العربي-االسرائيلي 
كان تعبيرأ عن تطور االوضاع الداخلية ملصر. ومن املمكن املرور السريع على ثالث مراحل 

مميزة في ذلك التطور. 
املرحلة االولى تخص العهد امللكي،حيث كان عنوان املشهد السياسي هو النضال لتحقيق 
االستقالل من االستعمار البريطاني، وحيث كان هناك ملك، وحزب أغلبية (الوفد) وأحزاب 
والشيوعيون). ومن  ( االخوان  عقائدية  واحزاب  الدستوريون)،  واالحرار  (السعديون  أقلية 
تلك  النقراشي) وان  (حكومة  االقلية  االحزاب  بيد  1948 كانت  عام  احلكومة  أن  املعروف 
احلكومة  هذه  ولكن  فلسطني  في  احلرب  خوض  عدم  مصر  مصلحة  من  أن  رأت  احلكومة 
اضطرت الى دخول تلك احلرب حتت ضغط الرأي العام الذي كان يرى أن املعركة ضد االستعمار 
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واملشروع الصهيوني هي معركة واحدة أي أن السياسة الداخلية املتمحورة حول قضية 
التحرر الوطني فرضت السياسة اخلارجية في دخول احلرب.

الثورة  اختطته  الذي  النهج  أن  املعروف  ومن  23 يوليو،  ثورة  مرحلة  كانت  الثانية  املرحلة 
في سنواتها االولى كان نهج العمل على حتقيق جالء القوات البريطانية وتكريس سياسة 
التحرر وعدم االنحياز، وحتقيق التنمية الوطنية بشكل يعيد توزيع الدخل القومي لصالح 
االغلبية الفقيرة. ولم يكن في أولويات الثورة، في تلك السنوات، أي مكان للصراع العسكري 
مع اسرائيل.  والذي حدث أن الدول االستعمارية واسرائيل عارضت  مشروع التحرر والتنمية 
املستقلة في مصر وشنت عليها حرب 1956، وهكذا كان اختيار الثورة لسياسة داخلية 
تعتمد على التنمية املستقلة هو الذي عكس نفسه في سياسة خارجية كرست الصدام 

مع اسرائيل.
نهج  وتكريس  املستقلة،  التنمية  سياسة  على  االرتداد  مرحلة  كانت  الثالثة  املرحلة 
التبعية للراسمال العاملي، التي قادها أنور السادات، ولقد  كان من املستحيل املضي في 
تتطلب  ما  أول  تتطلب  التي  االمريكية  للسياسة  التبعية  تكريس  بدون  السياسة  تلك 
الصلح مع إسرائيل. وهكذا نرى أن سياسة الصلح مع إسرائيل، كانت كسياسة الصدام 

ً عن متطلبات السياسة الداخلية في مصر. مع إسرائيل، تعبيرا
بأربع  مرت   قد  العربي- االسرائيلي  بالصراع  عالقتها  أن  وسنرى  ثانياً،  السعودية،  ولنأخذ 
في  اململكة  في  الداخلية  االوضاع  تطور  عل  أميناً   ً تعبيرا كانت  املراحل  تلك  وان  مراحل، 

العقود املاضية. 
االوضاع  كانت  عندما  املاضي،  القرن  من  واخلمسينيات  االربعينيات  تخص  االولى  املرحلة 
الداخلية في اململكة توصف بالهادئة واآلمنة واملستقرة وذلك بفضل الثروة الهائلة التي 
بدأت تنهال على اململكة من عائدات النفط من ناحية، وبفضل نظام القرون الوسطى الذي 
كرسته العائلة السعودية، وهو نظام وصفه الروائي عبد الرحمن منيف، الذي نزعت عنه 
احلكومة السعودية اجلنسية، بقوله «...نحن نعيش في نظام ال مينع فقط حرية املعارضة، 
تهديد  بأي  تشعر  املالكة  االسرة  تكن  لم  املرحلة  تلك  انه مينع أيضاً حرية التأييد» وفي 
ً في مجال الصراع العربي – االسرائيلي وإن  لشرعيتها ولذلك كانت تأخذ موقفاً متشددا

كان في عمومه موقفاً لفظياً. 
املرحلة الثانية كانت املرحلة الضبابية التي اتخدت فيها االسرة السعودية مواقف متناقضة 
من الصراع العربي –االسرائيلي.  بدأت تلك املرحلة عندما بدأت االسرة السعودية تشعر 
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برياح التغيير تهب في املنطقة بعد قيام ثورة اليمن عام 1962 ولم يعد بإمكانها البقاء 
خارج حلبة الصراع العربي – االسرائيلي كما كانت في املرحلة السابقه، على أساس أن 
رياح  ومحاربة  تغيير  بدون  الداخلية  أوضاعها  على  االبقاء  أساس  على  املبنية  سياستها 
التغيير في املنطقة فرضت عليها أن تكون مع اسرائيل في معسكر واحد أثناء حرب اليمن، 
وخالل سنتني كان سالح اجلو االسرائيلي يطير فوق السواحل الشرقية للمملكة ليلقي 

باملساعدات حللفاء السعودية من القوات امللكية اليمنية.15 
بداية  في  تبدلت  تغيير  بدون  للمملكة  الداخلية  االوضاع  على  احلفاظ  متطلبات  ولكن 
ثم  الفلسطينية  املقاومة  مع  الهائل  العربي  الشعبي  التعاطف  ظهر  حني  السبعينات 
هذا  قاد  وقد   ،1973 عام  حرب  في  ومصر  سوريا  مع  الوقوف  على  الهائل  العربي  االجماع 
االسرة السعودية الى اتخاذ موقف معادٍ للمعسكر االمريكي-االسرائيلي وتبني سياسة 

قطع امدادات النفط عن الواليات املتحدة االمريكية.16 
ـ  العربي  الصراع  في  نشيطاً   ً دورا السعودية  االسرة  باتخاذ  اتصفت  التي  الثالثة  املرحلة 
االسرائيلي، وقد جتلى ذلك النشاط  في مبادرة امللك فهد للسالم التي طرحتها اململكة 
ً عن ظهور  على القمة العربية املنعقدة في فاس عام 1982.فلقد جاءت تلك املبادرة تعبيرا
حتديات كبيرة لشرعية العائلة السعودية، إذ شهدت سنوات آخر السبعينات ظهور تصدع 
في التحالف الذي قامت على اساسه اململكة عام 1932 بني العائلة السعودية  واملؤسسة 
الوهابية وجتلى هذا الصدع في حادث احتالل احلرم الشريف في مكة في نوفمبر / تشرين 
الثاني  عام 1979 الذي انتهى مبقتل العشرات ثم باعدام قائد املتمردين جهيمان بن محمد 
مثلته  الذي  التحدي  ظهر  ذاته  الوقت  وفي  أتباعه.  من  العشرات  مع  العتيبي  سيف  بن 
كان  املتحدة. وقد  للواليات  املعادية  االسالمية  احلركات  وظهور  إيران  في  االسالمية  الثورة 
من تداعيات تلك التحديات تعاظم قوة اجتاه جديد في االسرة السعودية يقوده االمير بندر 
بن سلطان (وهو من ظل سفير اململكة في واشنطن حلوالي عشرين سنة) وكان يرى ان 
التصدي للتحديات التي تواجهها االسرة السعودية ال يتم اال عبر تطوير العالقة السعودية- 
االمريكية الى حتالف استراتيجي كامل في كل الشؤون السياسية والعسكرية واالمنية 
واالقتصادية، وأن مثل هذا التحالف ال يتحقق اإل اذا أظهرت السعودية مرونة في موضوع 
الصراع العربي – االسرائيلي.  وفي تلك الفترة بدأت اململكة العربية السعودية، باشراف 
بتمويل  قامت،  بريطانية  شركة  أن  أساس  على   ’ بذلك  علم  على  تكن  لم  أنها  مرة  من  أكثر  السعودية  احلكومة  أعلنت    15
سعودي،  باالتفاق مع احلكومة االسرائيلية على القيام بعمليات سالح اجلو االسرائيلي.، وليس مهماًإذا كان ذلك النفي صحيحاً أو كاذباً 

فاملهم في املوضوع هو أن مصلحة االسرة السعودية ومصلحة اسرائيل كانتا في جانب واحد أثناء حرب اليمن. 
16  هناك من يعتقد أن ذلك املوقف الذي قاده امللك فيصل كان وراء اغتياله، ولكن ليس هناك إثبات على ذلك.
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سياسات  رسم  في   للمساهمة  االمريكية  العامة»  «العالقات  شركات  بتوظيف  بندر، 
ً هاماً في إقناع امللك فهد بتقدمي مبادرة السالم في  اململكة،  ومن املعروف أن بندر لعب دورا

مؤمتر القمة العربي في فاس. 
الواليات  في   2001 لعام  سبتمبر/أيلول    11 أحداث  بعد  ابتدأت  التي  الرابعة،  املرحلة 
املتحدة، وفيها أخذت احلكومة السعودية في لعب دور قيادي في تبني العملية السلمية 
وفق االمالءات االميركية، ففي هذه املرحلة تعرضت االسرة السعودية ألخطر حتد واجهتة 
منذ تأسيس اململكة. وجاء هذا التحدي من ثالثة مصادر. االول من الكونغرس االمريكي، 
الذي رأى أن احلكم السعودي املتزمت  أوجد تربة خصبة لوالدة احلركات االصولية االرهابيه 
االمراء  امام  اال  تفسح  سياسية  باصالحات  بالقيام  السعودية   االسرة  يطالب  فأخذ 
الشباب الذين تلقوا تعليمهم في اجلامعات االمريكية لتسلم مهام قيادية في احلكومة. 
وكان ذلك يثير قلق الكثيرين من أفراد االسرة السعودية االخرين. أما املصدر الثاني فجاء 
من احلركات االصولية التي أخذت تقوم  بعمليات ارهابية داخل اململكة، وكان املصدر الثالث 
للتحدي هو منو ظاهرة املعارضة لنظام االستبداد السعودي من أعداد متنامية من املثقفني 
االمير  على  األمريكية  العامة  العالقات  شركات  أشارت   الوسطى. ولقد  الطبقة  ونخب 
(ثم امللك) عبد اللة بإن أفضل طريق ملواجهة هذه التحديات هي ضمان التأييد االمريكي 
وفي  اسرائيل.  من  التقرب  في  هو  التأييد  ذلك  لضمان  الطرق  أقصر  وأن  مطلق،  بشكل 
مبدأ  وفق  اسرائيل  مع  للسالم  السعودية  املبادرة  بتقدمي  امللك  ثم  األمير  قام  السياق  هذا 
االنسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل، كما أخذ يتخذ مواقف معادية لنهج املقاومة 

في فلسطني ولبنان ويقود ما أصبح يعرف بنهج «االعتدال العربي».
يتضح من هذه املراجعة التاريخية السريعة أن السياسة اخلارجية ملصر والسياسة اخلارجية 
ً  صادقاً  ل تعبيرا للسعودية، جتاه قضايا الصراع العربي – االسرائيلي تطورتا في نحو شكَ
عن تطور أزمة الشرعية في نظام حكم البلدين، وفي هذا السياق يتضح أن مقولة املؤلف 
في أن نهج «االعتدال العربي» كان في الواقع نهجاً اردنياً هي مقولة صحيحة على أساس 
ذ النظام املصري يعاني منه منذ نهاية السبعينات، وبدأ  أن االفتقاد الى الشرعية الذي أخّ
قبل  منه  يعاني  االردني  النظام  كان  الثمانينات،  أواخر  منذ  منه  يعاني  السعودي  النظام 
ذلك بعقود، بل أن النظام األردني عانى من االفتقاد للشرعية منذ والدة الدولة األردنية في 
البريطاني  االستعمار  كان  األردني  الكيان  أسس  الذي  أن  املعروف  من  أنه  1921. إذ  سنة 
الصهيوني،  للمشروع  البريطانية  الرعاية  مبتطلبات  عضوي  بشكل  مرتبطة  والسباب 
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ومن هنا نفهم طبيعة التناقض الذي عاشه املؤلف، فاملعشر، عندما أصبح نائباً لرئيس 
الوزراء مسؤوالًًً عن قضايا االصالح، حاول بجهد وصدق أن يغير من «السياسة الداخلية» 
سياسة  أن  حلقيقة  واع  غير  وهو  اخلارجية،  االعتدال  سياسة  مع  تتالءم  حتى  األردن  في 
ً عن سياسة «االستبداد»  «االعتدال»اخلارجية التي يتحمس لها، كانت في الواقع تعبيرا
التي ميقتها ويعمل على تغييرها. فاحلقيقة الصارخة في العالم العربي أن «الستبداد» 
في الداخل و»االعتدال»  في اخلارج ما هما اال وجهان لعملة واحدة لها اسم واحد وهو 

«غياب الشرعية». 

في  باالستمرار  التمسك  على  السالم»  «امراء  أصرار  يفسر  ما  هو  للشرعية  االفتقاد 
مينحهم  الذي  الوحيد  املصدر  انها  أساس  على  ومطلق،  دائم،  بشكل  السلمية  العملية 
«شرعية أمريكية» يعتقدون أنها كافية لتعويضهم عن «الشرعية الوطنية» التي ليس 

بامكانهم احلصول عليها. 
البحث الدائم واحملموم عن الشرعية في اخلارج، يتصف بالسلوك العصبي  والعبثي أحياناً، 
وهو السلوك الذي نشاهده يومياً في تصرفات «امراء السالم» في هرولتهم الدائمة من 
لقاء الى اخر، ومن مؤمتر الى اخر، ومن مبادرة سالم الى أخرى، فاملهم بالنسبة إلى هؤالء  
ليس ما يحدث في اللقاء أو املؤمتر أو املبادرة ولكن مجرد حدوث اللقاء وانعقاد املؤمتر وظهور 

املبادرة، على أساس أن في ذلك ضماناً الستمرار التأييد األمريكي لهم.
وفي هذا السياق يبدو نهج «أمراء السالم»، كنهج شخص يعيش في بلد ما على أساس 
أن  التأشيرة  صالحية  انتهت  كلما  عليه  املفروض  من  فإن  ولذلك  مؤقتة.  إقامة  تأشيرة 

يكرس كل جهده  للحصول على متديد لها.لفترة أخرى. 
العرب  السالم»  «أمراء  فيه  يعيش  الذي  البلد  اسم  هو  ما  اجلوهري:  السؤال  يبرز  وهنا 

بتأشيرة إقامة مؤقته؟
(3)

للكلمة  االصطالحي  السياسي  باملعنى  «ميونيخ»،  هو  البلد  تلك  اسم  أن  الواضح  من 
وليس املعنى اجلغرافي.

الثانية  العاملية  احلرب  اندالع  منذ  اكتسبت،  قد  « األملانية  «ميونخ  مدينة  أن  املعروف  من 
في سبتمبر/ أيلول 1939  مضموناً سياسياً دخل في قاموس االصطالحات السياسية، 
االيام  أن  يعني  فذلك  جديدة»  «ميونخ  أنه  على  سياسي»  «اتفاق  أي  يوصف  فعندما 
النتيجة  وأن  الضعيف،  بالطرف  غرر  قد  االتفاق  في  القوي  الطرف  أن  بسرعة  ستثبت 
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ان  االتفاق  في  وعد  التي  املمارسات  في  القوي  استمرارالطرف  ستكون  لالتفاق  احلتمية 
يتوقف عنها. 

ويعود هذا املضمون السياسي السم مدينة ميونخ إلى االتفاق الذي مت توقيعه في نهاية 
عن  هتلر  أدولف  وضم   ،1938 عام  30 سبتمبر/ أيلول  في  املدينة  في  انعقد   الذي  املؤمتر 
عن  تشمبرلني  ونيفيل  فرنسا،  عن  داالدييه  وادوارد  ايطاليا،  عن  موسليني  وبنيتو  املانيا، 
بريطانيا. ونص هذا االتفاق على تقسيم دولة تيشكوسلوفاكيا (التي لم تدع الى حضور 
املؤمتر) حيث تضم املانيا منطقة السوديت، ويتم إجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير بقية 
املناطق،. وبذلك وافقت بريطانيا وفرنسا على متزيق تشوكوسلوفاكيا واعطاء هتلر كل ما 
كان يطالب به.، مع أن فرنسا كانت مرتبطة مبعاهدة دفاع مشترك مع تشيكوسلوفاكيا.

في  ستريت  داونينغ   10 في  مقره  الى  تشيمبرلني  البريطاني  الوزراء  رئيس  عاد  وعندما   
لندن خاطب اجلماهير التي أتت لتحيته :» أيها االصدقاء الكرام، للمرةً الثانية في تاريخنا 

نعود من املانيا الى داوننغ ستريت بالسالم مع الشرف، إن عصرنا هو عصر السالم 17» .
ولقد وصفت جريدة التامي اللندنية يومها عودة تشيمبرلني بالقول: «.. لم يحدث أن عاد 
ميونخ  من  تشيمبرلني  به   عاد  الذي  اإلكليل  من  أنبل  غار  بإكليل  القتال  ميدان  من  فاحت 
عندما  ذلك  من  قليلة  شهور  بعد  الوحل  في  مترغ  قد  االكليل  ذلك  أن  املعروف  ومن    .»
تبني أن تشيمبرلني عاد من ميونخ بدون سالم وبدون شرف.  فهتلر لم يتوقف عند احتالل 
منطقة السوديت، كما نص اتفاق ميونخ، بل انه قام في 15 مارس / اذار 1939 باحتالل كل 
تشكوسلوفاكيا (اي بعد ستة أشهر من مؤمتر ميونخ) وبعد أن انتهى هتلر من ذلك، قام 
في 1 سبتمبر/ أيلول 1939 بالهجوم على بولندا.  وعندها وجدت بريطانيا وفرنسا أنهما 
مضطرتان إلى إعالن احلرب على املانيا فبدأت احلرب العاملية الثانية. ومنذ ذلك الوقت أخذ 
السياسية  التصرفات  تخص  نقاط. االولى  ثالث  يتضمن  « السياسي  «ميونخ  أصطالح 
الناجمة عن خداع النفس. فلم يكن هناك أي مبرر لتشمبرلني وداالدييه في االعتقاد بان 
هتلر سوف  يلتزم باالتفاق الذي وقعه في ميونيخ، أو االعتقاد بان هتلر قادر على أن يعيش 
بسالم مع جيرانه. فداالدييه نفسه قال قبل املؤمتر: « إن هدف هتلر احلقيقي هو السيطرة 
يحصل  وعندما  ورومانيا،  بولندا   ً وغدا تشوكوسلوفاكيا،  اليوم  االوروبية،  القارة  كل  على 
خارجية  وزير  علق  على الزيت والقمح الذي يريده من الشرق سيتوجه نحو الغرب». وقد 
تشوكوسلوفاكيا على اتفاقية ميونخ يوم توقيعها بقوله « لقد ضحت بريطانيا وفرنسا 

1878 مبعاهدة  لعام  برلني  مؤمتر  (1881-1804) من  دزرائيلي  بنيامني  البريطاني  الوزراء  رئيس  عاد  عندما  االولى  املرة  17  كانت 
السالم..
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بتشكوسلوفاكيا من أجل السالم، ولكنهم لن يحصلوا إال على احلرب». والنقطة الثانية 
هي ان خداع السياسيني الفرنسيني والبريطانيني أنفسهم لم يكن قضية شخصية تخص 
ً عن املناخ العام الذي يعيش فيه البلدان ويتسم بالضعف  أصحابها ولكنها كانت تعبيرا
العام وعدم وجود رؤية قومية واضحة ومحددة في كال البلدين، فانهيار حكم حتالف االحزاب 
اليسارية (اجلبهة الشعبية) في فرنسا عام 1938 وبعد أقل من ثالث سنوات على قيامه 
وكذلك  الفاشية.  االحزاب  قوة  وتعاظم  الدميقراطية  القوى  ضعف  على  دليالُ  كان   18

فالوضع في بريطانيا لم يكن أفضل من ذلك، حيث كان في صفوف حزب احملافظني من له 
ميول فاشية واضحة ويرى ضرورة التفاهم مع هتلر وتشكيل حتالف ضد الشيوعية. أما 
النقطة الثالثة وهي األهم، فهي أن «ميونيخ» أثبتت أنه من املستحيل التعايش السلمي 
مع حركات التاريخ السوداء ( الفاشية والنازية) حيث أن السالم مع تلك احلركات ال يؤدي 

إال الى تشجيعها على العدوان.
بإسم  يعرف  أصبح  ما  على  كامل،  بشكل  تنطبق،  الثالث  النقاط  هذه  أن  الواضح  ومن 
«العملية السلمية في االشرق اآلوسط». فعندما أقدم أنور السادات على انتهاج سياسة 
الصلح مع إسرائيل  وقفت كل مؤسسة وزارة اخلارجية املصرية ضده، فاستقال وزير اخلارجية 
اسماعيل فهمي احتجاجاً على زيارة السادات للقدس، وبعد ذلك استقال  وزير اخلارجية، 
محمد إبراهيم كامل، احتجاجاً على توقيع معاهدة الصلح. والذي يقرأ ما كتبه الرجالن 
بالشكل  أنها  على  إسرائيل،  مع  الصلح  عملية  اعتبرا  أنهما  بوضوح  من مذكرات 19 يرى 
الذي متت به، عملية  خداع للنفس. وكذلك كان احلال مع ياسر عرفات عندما أقدم على 
توقيع اتفاقية أوسلو التي اعترف فيها بحق اسرائيل بالوجود دون أن تعترف األخيرة في حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير املصير. ويكفي قراءة ما كتبه إدوارد سعيد عن ذلك االتفاق 
ملعرفة مدى عملية خداع النفس التي مارستها قيادة منظمة التحرير عندما أقدمت على 
ثم  السادات  مارسها  التي  اخلداع  عملية  ان  أيضاً  الواضح  ومن  االتفاقية20.  تلك  توقيع 
صدفة  فليس  الرجلني.  لكال  السياسي  الوضع  ضعف  عن   ً تعبيرا كانت  عرفات  مارسها 
أن االول قام بزيارة القدس (15 نوفمبر 1977) بعد أشهر من انتفاضة اخلبز في 18 و 19 
للمجتمع  الشعبية  الشرائح  من  العظمى  الغالبية  أن  أكدت  1977 التي  عام  من  يناير 

االشتراكي  واحلزب  الشيوعي  الوقت. احلزب  ذلك  في  اليسارية  االحزاب  حتالف  يضم  فرنسا  في  الشعبية  اجلبهة  إئتالف  18  كان 
واحلزب االشتراكي اجلمهوري واحلزب الراديكالي، وقد تألفت حكومة اجلبهة في حزيران 1936 دون أن يشترك فيها احلزب الشيوعي وتعاقب 

على رئاستها ثالثة رؤساء وانحلت في خريف عام 1938 عندما شب اخلالف بني أحزابها حول احلرب االهلية في اسبانيا. 
19  «التفاوض من أجل السالم في الشرق االوسط: رؤية عربية» كتاب اسماعيل فهمي و»السالم الضائع في كامب ديفد» هو 

كتاب  محمد إبراهيم كامل.
20  انظر كتاب إدوارد سعيد «غزة- اريحا: سالم أمريكي»(1994)
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املصري تعارض توجهات سياسة السادات االقتصادية. وهي السياسة املبنية على اساس 
فهد  امللك  أن  الصدفة  من  ليس  أنه  كما  املستقلة.  التنمية  مرتكزات  وحتطيم  التبعية 
في  حدثت  التي  الهزة السياسية  بعد  مع اسرائيل  السالم  أجل  من  ملبادرة  تبني  بأول  قام 
اململكة بعد أحداث احلرم الشريف في مكة. وليس صدفة أن ياسر عرفات شرع في فتح 
في  جديدة  فلسطينية  قيادات  ظهرت  أن  بعد  اسرائيل  مع  السري   للتفاوض  أوسلو  قناة 
أن  خشي  عشراوي) التي  وحنان  احلسيني  وفيصل  الشافي  عبد  (حيدر  والقطاع  الضفة 
الضفة  في  الفلسطينيني  من  كبيرة  قطاعات  أخذت  كما  القيادة.،  تصدر  على  تنافسه 

والقطاع تلتف حول حركة املقاومة االسالمية ( حماس) التي انطلقت عام 1987.
ولكن األهم من كل ذلك هو أن العملية السلمية برهنت، بشكل قاطع، على أن شهية 
كما  متاماً  معها،  التصالح  عمليات  ازدياد  مع  تزداد  والتوسع  للعدوان  الصهيونية  احلركة 
برهنت «ميونيخ» على أن  شهية النازية للعدوان والتوسع تزداد مع ازدياد التفاهم معها.
إذا أخذنا النشاط االستيطاني في بناء املستعمرات اليهودية على االراضي الفلسطينية 
السادات  وزيارة   1967 حرب  بني  ما  أنه  نالحظ  فاننا  الصهيوني،  التوسع  على  كمؤشر 
وتتمحور  ببطء  تتم  الغربية  الضفة  في  االستيطان  عمليات  كانت   ،(1977) إلسرائيل 
بشكل رئيسي حول االستيطان ألهداف أمنية وعسكرية ودينية. وفي تلك السنوات بلغ 
متوسط عدد الزيادة في عدد املستوطنني اليهود السنوي أقل من أربعة االف في السنة، 
وبعد زيارة السادات السرائيل، حصل تطور تاريخي إذ أخذ النشاط االستيطاني يخرج من 
اإلطار الديني واألمني ويتحول الى استيطان مدني يشمل شرائح مختلفة من اتمع، كما 
بدأت الدولة تشرف على وضعه االداري واخلدماتي وبناء بنيتة التحتية، وفي السنوات التي 
امتدت ما بني زيارة السادات للقدس وبني توقيع اتفاق اوسلو (1993) بلغ متوسط الزيادة 
السنوي في عدد املستوطنني ما يزيد عن 14 الف مستوطن، أي أن فترة السالم مع مصر 
ً في املتوسط السنوي لالستيطان بأكثر من  ثالثة أضعاف املتوسط السنوي  شهدت ازديادا
لفترة احلرب. كذلك حصلت نقلة نوعية أخرى في النشاط االستيطاني بعد توقيع اتفاثية 
أوسلو،  ففي خالل ستة أعوام من توقيع االتفاقية تضاعف عدد املستوطنني اليهود في 

الضفة الغربية. 
مجازر  أن  نتذكر  أن  فيكفي  اازر  ارتكاب  في  االسرائيلي  العدوان  شهية  ناحية  من  أما 
صبرا وشاتيال، وقانا واحلرم االبراهيمي وجنني وخان يونس وغزة كلها مجازر حدثت في عهد 

العملية السلمية.
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وهكذا جند أنه كما فهم هتلر اتفاقية «ميونخ» على أنها ضوء أخضر ملمارسة التوسع 
من  ثم  –االسرائيلية  املصرية  السالم  اتفاقية  توقيع  من  فهمت   إسرائيل  فإن  اوروبا،  في 
توقيع اتفاقية أوسلو على أنهما أضواء خضراء ملمارسة التوسع الصهيوني في االراضي 
مع  االستراتيجي  السالم  بخيار  املتمسكون  العرب  يكون  املعنى  بهذا  الفلسطينية. 
اسرائيل قد استوطنوا في «ميونخ» منذ عام 1977 وحتى يومنا احلاضر. وهو استيطان 
أسرائيل  أقدمت  واألخرى. فكلما  الفترة  بني  إقامة  جتديد  تأشيرة  على  احلصول  يستدعي 
على عملية توسع استيطاني جديد، أو قامت بتنفيذ عدوان جديد، أو ارتكاب مجزرة جديدة، 
كلما شعرت حكومات االعتدال العربي بزيادة عزلتها عن شعوبها وتآكل شرعيتها ووجدت 
نفسها مضطرة لتقدمي تنازل جديد السرائيل يضمن لها استمرار «الشرعية األمريكية» 

ملدة أطول. 
وهناك شبه آخر بني «ميونخ» و»العملية السلمية» ففي االيام التي تلت التوقيع على 
أي    Appeasement أنه  على  حدث  ما  تصف  االنكليزية  اجلرائد  كانت  ميونخ  اتفاقية 
«استرضاء» ولم يكن لهذه الكلمة أي مضمون سيء، إذ كان معناها قريباً من معنى كلمة 
Compromise أي مساومة، ولكن بعد أن أتضح أن ما حصل في ميونيخ كان عبارة عن 

استسالم للعدوان، أصبح لتلك الكلمة مضمون سئ إذ أصبحت تعني االسترضاء على 
حساب املبادئ، وهو متاماً ما حصل مع كلمة «اعتدال» في اللغة العربية. فقبل العملية 
السلمية، كان لتلك الكلمة مضمون جيد يعني عدم التطرف، ولكن ذلك املضمون ختفى 

في السنوات املاضية إذ أخذت الكلمة ترمز للتبعية واالستسالم.
وعندما نالحظ أن بريطانيا وفرنسا لم يستوطنا في «ميونخ اال سنة واحدة ( من سبتمبر 
في  العربي  االعتدال  حكومات  استيطان  على  مضى  1939) بينما  سبتمبر  1938 الى 

نفس املدينة ما يزيد عن ثالثني سنة، فاننا ندرك حجم املأساة العربية.
(4) 

في  هي  ما  االسرائيلي،   – العربي  الصراع  في  السلمية»  «العملية  أن  سبق  مما  اتضح 
واقع االمر اال عملية تقوم بها االنظمة العربية للحصول على شرعية دولية تعوضها عن 
الشرعية الوطنية املفقودة. كما اتضح أن نهج «االعتدال العربي» ما هو في واقع األمر اال 

«السياسة اخلارجية» التي حتمي وتدعم  سياسة االستبداد الداخلية.
وهذه حقائق معروفة للجميع، فلو وقفت على ناصية أي شارع في أي مدينة عربية،  وسألت 
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املارة عن « العملية السلمية» أو عن « نهج االعتدال العربي» فان الغالبية العظمى من 
أما  البعض.  ببعضهما  «االستبداد»  و  «االعتدال»  ارتباط  عن  معبرة  ستأتي  االجابات 
الذين يعملون كمستشارين عند «امراء السالم» في العالم العربي فهم الوحيدون الذين 
لهم آراء مختلفة. ومن الطبيعي أن تكون لهم آراء مختلفة عن غالبية الناس ما داموا 
يخدمون أمراء لهم مصالح مختلفة عن مصالح غالبية الناس. واذا حصل، وتوقف بعض 
هؤالء املستشارين ليحاول أن يتعرف على آراء الناس، فأنه يخسر وظيفته ويصبح بال عمل، 
الدولية.  املوسسات  أحد  في  وظيفة  على  السابقة،  الدولية  عالقاته  بحكم  يحصل،  أو 
والواقع أن األمرين كليهما حصال مع املؤلف الذي حاول بإخالص ان يعمل من أجل قضية 
الدميقراطية ومن أجل قضية االصالح واحلكم الرشيد فوجد نفسه خارج االردن وقد حظي 

بعمل  في البنك الدولي. 
وهناك كلمة أخيرة تتعلق بثقافة مستشاري «امراء السالم». فكما قلنا إن معظمهم 
تلقى التعليم العالي في جامعات الواليات املتحدة االمريكية، ومن املعروف أن هناك ثالثة 
أنواع من الطلبة العرب الذين درسوا في تلك اجلامعات في سنوات الستينات والسبعينات 
الفكر  في  االمريكي  النهج  تقمص  وقد  وطنه  الى  عاد  الذي  هو  االول  والثمانينات. النوع 
والسلوك بشكل كامل، والنوع الثاني الذي عاد رافضاً لكل ذلك النهج بشكل مطلق. والنوع 
الثالث الذي عاد بوجهة نظر نقدية تتماهى مع ما متثله اسهام التجربة االمريكية باحلضارة 
االنسانية، وتعادي النهج االمريكي الذي يعبر عن ايديولوجية االمبراطورية االمبريالية في 
الوقت احلاضر. ومن الواضح أن معظم مستشاري «أمراء السالم» ينتمون الى النوع األول. 
وهم لذلك يتكلمون وفق رؤية االمبراطورية االمريكية للعالم، وعلى سبيل املثال،  فمروان 
املعشر يتقمص املقاربة االمريكية للصراع العربي-االسرائيلي بشكل كامل، أي أنه صراع 
بني فريقني ويحتاج الى «عقالء» من الطرفني إلنهائه، وهو ال يتوقف حلظة واحدة ليحدد 
ما هي طبيعة الطرف الذي يعتقد أن التوصل الى السالم معه عملية مقدسة.، فإسرائيل 
االيديولوجية  من  فيها  اليهودية  الغالبية  بنظر  شرعيتها،  تستمد  دولة  معروف  هو  كما 
الصهيونية، فما هي هذه «الصهيونية» برأي مروان املعشر؟ هل هي حركة حترر وطني؟ هل 
هي حركة استيطان استعماري؟ هل هي حركة إنسانية متسامحة؟ هل هي حركة متييز 

متارس يومياً عمليات التطهير العنصري ؟ 
كيف ميكن أن يدعو املؤلف القارئ الى العمل على حتقيق السالم مع حركة سياسية بدون 

ان يقول له ما هي طبيعة وماهية وبنية تلك احلركة؟
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وهناك  مثل آخر لتبني املؤلف وجهة نظر االمبراطورية االمريكية. فاملؤلف يصف العمليات 
من  فكثير  مشكلة،  ذلك  في  إرهابية.  وليس  عمليات  بإنها  االستشهادية  الفلسطينية 
أن  هي  احلقيقية  الكتاب  مشكلة  الرأي.  ولكن  ذلك  يشاركونه   احلسنه  النوايا  أصحاب 
مؤلفه غير مدرك، وغير واع، وغير ملم بحقيقة أنه مارس في كتابه، أكثر من مرة، نوعاً آخر 

من اإلرهاب الذي هو «إرهاب اللغة «. 
فعلى سبيل املثال، مرةً بعد أخرى، يقول في معرض حديثه عن املبادرة السعودية للسالم، 
أنه كان يعارض بشده منتقدي املبادرة الذين كانوا يصرون على تضمينها حق عودة الالجئني 

الفلسطينني، إلنه يعتقد أن ذلك من التفاصيل التي تضعف من قوة املبادرة. 
هل حق تقرير املصير ملاليني من البشر، هو مجرد تفاصيل؟؟؟

وهناك أمثلة أخرى.



83

مـواقــف من املـــرأة

عادل سمارة
(هذا املقال فصل من كتاب عن املرأة سيصدر قريبا)

 كان ماو تسي تونغ أول من نبه إلى أن اجتاهات الرجال نحو  النساء لم تتغير نهائياً رغم قوانني 

املساواة  بني اجلنسني والعمل املشترك بني الرجال والنساء. 

املغزى من هذا الفصل محفوز أساساً مبسألة أقل تعلقاً باملرأة من تعلقه مبسألة نقدية 
أخرى، هي التعاطي النقدي ليس مع الذين سترد مالحظات لهم وعنهم أدناه، وإمنا نقد من يُقدمون 
هؤالء للناس، لألجيال وميلؤون بهم سجل التاريخ. فخالل قراءاتي إلنشاء هذا الكتاب، وصلت إلى 
زوايا مهملة من حياة ومواقف مفكرين كبارٍ في مجاالت معينة، ألجد أنهم ذوو مواقف رجعية 
من املرأة. وليس هذا املهم وحسب، بل إن هذه ااالت او املواقف لم تُذكر إطالقاً حينما كان يُعرض 
هؤالء لنا سواء في غرف الدراسة أو مساقات املقاعد اجلامعية مما يُنشىء في ذهن الطالب وعياً 
وال  ذلك،  غير  عنهم  يعرف  وال  الفكر،  في  عمالقة  «يُعلَّم»» أنهم  مفكرين  عن  نقدي  غير  زائفاً 
»، وهذا مقتل للفكر النقدي، ومسرب لشل اإلبداع وال  لِّمَ يخطر له حتى أن يبحث في غير ما «عُ
إلى  التاريخية  املراحل  نسب  في  نقع  ال  مشتبِك. ولكي  كفعل  االجتماعي  التغيير  باجتاه  سيما 
أفراد، فإن كل مفكر بالعموم هو نتاج مرحلة تاريخية عاشها، وحينها يكون إما مثقفاً عضوياً 
لها، أو مثقفاً عضوياً ثورياً ينقدها ويتجاوزها أو اإلثنني معاً، اي مشتبكاً معها كذلك. ومن هنا، 
يعني  فذلك  معينة،  مرحلة  من  مفكرين  مواقف  وحتى  ووصف  قراءات  عن  نتحدث  ونحن  حتى 
أو  افراد  مواقف  تشرحها  أو  بها  تشي  كعالئم  أو  ضمنها،  ومن  مرحلة  عن  نكتب  اننا  اساساً، 

مجموعات أو طبقات ورمبا أُمم.
عن  وعزلهن  الطبقي  الواقع  عن  النساء  لفصل  واملمنهجة  املتواصلة  محاوالتهم  في 
وليس  بامللموس  هو  مبا  السياسي  باالقتصاد  التاريخي،  املادي  التحليل  أداة  أو  منظور  استخدام 
بالتجريد، وبكلمة،  في معاداتهم للمنهج املادي التاريخي في التحليل والنضال، يحاول اللبراليون 
اتهام هذا املنهج بتجاهله للجنس والعرق ليصلوا إلى هدفهم األخير وهو حترمي القراءة الطبقية 
حلصر قراءة اتمع في النوع، وفي النهاية بالفرد، وهذا على العموم مدخل اللبرالية الذي يؤسس 

لتقاطعات العديد من املدارس النسوية معه كأساس، وإن تخالفت معه بدرجات. 
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ترى اللبرالية أن « احلقوق السياسية لإلنسان تتناسب مبوجب قدراته العقلية».
الغنية  األمم  بني  النص  هذا  في  العنصرية  التفرقة  إلى  الوصول  املعرض  هذا  في  شأننا  ليس 
(املتقدمة) واألمم الفقيرة (املتخلفة) بالعموم فما بالك بالطبقات، وهي عنصرية تبرِّر االستعمار 
وتؤبده معاً. األمر الهام هو إصرار اللبرالية على تركيز قناعات بالتفارق العقلي الفيزيائي/اخللقي 
بني البشر األمم والشعوب، متهربة من دور االستعمار في تفاوت التطور بني األمم واحتجازه، ومن دور 
احلرمان الطبقي الذي تفرزه وتفرضه مناخات ترتد إلى طبيعة كل تشكيلة اجتماعية اقتصادية. 
ففي هذا التفكير يكمن اساس العنصرية ضد األمم األخرى. فليس التفاوت في القدرات العقلية 
الفرص  تساوي  هو  كنقص. فاألساس  وليس  كتنوع  امليول  ثم  ومن  الفرص  في  (البيولوجيا) بل 
دون  طبقي  أساس  على  مفروض  هو  الفرص  تساوي  وغياب  البدء،  نقطة  هي  املساواة  للجميع، 
مواربة. أما التفاوتات فهي جانبية وعارضة ولكلٍ تفاوته في مجال ما مع اآلخر كميول وتنوع...

الخ. إمنا األهم في هذا السياق، كيف نأتي باملساواة! 
إلى  يحتاج  فهذا  اشتراكية،  دولة  في  لنقل  ما،  حلظة  في  الفرص  تساوت  لو  وحتى   

جيلني على األقل لتساوي املناخات األسرية. فلو افترضنا وجود طفلتني أو طفلني واحد من اسرة 
عمالية/ فالحية واألخر من اسرة من الطبقة الوسطى أو البرجوازية «التي اُممت» أمالكها، فال 
 ً ً في توفير تسهيل معرفي ألبناء األسر الوسطى والبرجوازية نظرا شك أن مناخ األسرة يلعب دورا
مع  العالقة  ذات  األوساط  ثقافة  منزلية،  مكتبة  وجود  الوالدين،  لدى  والثقافة  التعلُّم  لقسط 
ًّ. ومن هنا أهمية  األسرة، في حني أن أبناء األسر الفالحية أو العمالية، قد يكون أحد الوالدين أميا
في  حتى   ً كثيرا التمييز  هذا  يختل  متشابهة. وال  مناخات  توفير  في   ً دورا ليلعب  الزمني  السياق 

عصر سهولة الوصول إلى املعلومة كنتاج للثورة التكنولوجية. 

التأسيس للفكر/ املوقف الذكوريني
وهو  املرأة،  من  مواقفهم  لعرض  املفكرين  بعض  شديدة  بانتقائية  أختار  وأنا  خالطني   

انتقاء مقصود به البخل بالوقت أكثر منه البذخ به، خالطني سؤال:  طاملا احلديث عن مفكرين 
املفكر  بني  وتربتها،  النبتة  بني  العالقة  كشف  أحاول  ال  فلماذا  التاريخي،  حياتهم  سياق  ضمن 
ومرحلته والزمان واملكان اللذين بُنيت عليهما مرحلته؟.  أي مبا أنهم اقالم مراحلهم، أو كما كان 
يُقال: «الشعر لسان العرب»، وأن التعبير عن احلياة العربية قبل اإلسالم كان بالشعر، وأن الشاعر 

كان خط الدفاع الفني والثقافي عن قبيلته/مجتمعه/مرحلة تطور اتمع. 
بضع  ال  ابحاث،  إلى  وحدها  حتتاج  التي  املعاجلة  هذه  أو  املدخل،  هذا  على  وشجعني   
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صفحات في بحث من فصل في كتاب، حقيقتان:
يخص  وخاصة فيما  من األسس،  زاال يقومان على الكثير  األولى: أن الثقافة والفكر الغربيني ما 
صرت في اليونان القدمية  املرأة وهيمنة الذكورة، التي أرسيت في اليونان القدمية، التي نُسبت وحُ
الراسمالي  املركز  في  والفكر  الثقافة  هنا  وأقصد  القدمي/األقدم.  العراق  تأثيرات  عن  إياها  عازالً 
اتمع  داخل  الثالث  املتعاقبة  مبراحلها  الراسمالية  االقتصادية  االجتماعية  التشكيالت  في  أي 
الواحد: الرأسمالية التجارية، والراسمالية التنافسية في سياقها الفكري اللبرالي،  والرأسمالية 
بعد  ما  اي   ، اجلديد  الليبرالي  سياقها  ثم  فالكينزية  الكينزية،  قبل  ما  سياقها  في  االحتكارية 
املركز  خارج  صعيد  على  تنقسم  نفسها  اليوم. وهي  انتحاره  سكني  بيده  ميسك  الذي  الكينزي 
وهي: الراسمالية  كثيرون،  ذلك  في  يشاركني  ال  وقد  أنا،  أزعم  كما  مراحل  ثالث  إلى  الراسمالي 
االستعمارية، فالراسمالية اإلمبريالية، فالراسمالية املعوملة التي حملت معها كل العفونة التي 

نسبها لينني إلى املرحلة اإلمبريالية. 
والثانية: أن التشكيالت االجتماعية االقتصادية احمليطية، وخاصة في الوطن العربي ترتكز فكرياً 
وثقافياً على مرحلتي ما قبل اإلسالم مباشرة واملرحلة األولى للنبوة واخلالفة، ومرة أخرى اقصد 

اكثر فيما يخص املوقف من املرأة.
وذلك  األصلني  هذين  ضوء  على  املرأة  من  املفكرين  مواقف  قراءة  املفيد  من  وجدت  لذا،   

املقصود  وليس  ذاك.  أو  املفكر  هذا  ذهنية  في  لالنحصار  منه  أكثر  االستمرارية  تلك  لتبيان 
ً التشكيلة االجتماعية  استصغار شأن هذا املفكر او ذاك، في إعطاء املرحلة، مبا هي مرحلة وحتديدا

االقتصادية،  حقها. 

كانت  اليونانية  احلضارة  أن  في  للشك  مجاالً  السوداء»  «اثينا  برنال  كتاب  يدع  لم   

قد  املال  رأس  حقبة  في  سيما  وال  الغربية  الفكرية  الهيمنة  واقع  ولكن  مشرقية.  متوسطية 
احتلت هذه املرحلة من التاريخ ووظفتها كأساس للمركزانية األوروبية. ليس مغزى احلديث هنا 
مناقشة عملية التوظيف واستطالتها وإمنا توضيح أن هذه املرحلة من التاريخ والتي ارتكز عليها 
الفكر الغربي باعتبارها مؤسسة أساسه، هي مرحلة فيما يخص املرأة مغرقة في الرجعية، وهذا 
أمر لم يُسمع على مقاعد الدراسة. فاليونان القدمي لم يؤسس فقط للفلسفة واألدب واألسطورة 
من  كجزء  املرأة  وجتليس  اخلاصة  امللكية  لتخليد  بوضوح  كذلك  اسس  بل  العلوم،  لبعض  وحتى 
امللكية اخلاصة ال تختلف عن املادة غير العضوية سوى كونها «مادة عضوية»، سلعة/بل متاعاً 
العضوية.  غير  املادة  من  أكثر  التعبير،  جاز  إن  تُداس،  جعلها  مما  حلظة  كل  في  الرجل  يحتاجها 
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املعوملة،  الراسمالية  حقبة  في  خاصة،  املركز  في  اليوم  البشري  اتمع  إن  القول،  لنا  يجوز  وقد 
واحملافظية اجلديدة ما زال يعيش بتأثير الثقافة والفكر اليوناني في كل من امللكية اخلاصة واملرأة. 
هناك وُضعت األُسس وهنا يجري احترامها. وإذا صح حديث برنال بأن الفلسفة والثقافة اليونانية 
مشرقية، هذا إلى جانب أن األديان مشرقية سواء السماوية أو األرضية كالكنفوشوسية والبوذية، 
فإن العالم ما زال فلسفيا وفكرياً وثقافياً يقوم على املرتكزات الشرقية، بينما كانت مساهمة 

الغرب في اجلانب الصناعي والتقني، أو ما ميكن تسميته اجلانب الزجاجي من احلضارة.
استندت في اقتناعي بامتداد املؤثر القدمي في الغرب على محتوى كتاب ميشيل فوكو   

القدمي  امتداد  وفي   .2004 الشرق،  افريقيا  منشورات  والثاني،  األول  اجلزأين  اجلنسانية»  «تاريخ 
العربي اإلسالمي في حاضرنا اليوم ونحن نعيش حقبة الراسمالية احمليطية التابعة، على كتابَيْ 
كل من خليل عبد الكرمي «مجتمع يثرب: العالقة بني الرجل واملرأة في العهدين احملمدي واخلليفي» 
سينا للنشر، القاهرة و االنتشار العربي، بيروت، 1997،، وكتاب فرج فودة زواج املتعة املنشور على 

املوقع اإللكتروني 
http://www.daralnadwa.com ،   وسأعرض تالياً ما يؤكد هذين االمتدادين.

وامللكية  واألرستقراطية  للعبودية  التعرض  او  ذكر  جرى  ما   ً كثيرا القدمية،  اليونان  يخص  ما  في 
أن  مبعنى  تذكره،  حيث  ذلك  تنقد  مراجع  هناك  كانت  وقلما  الرجل...الخ،  دور  ومركزية  اخلاصة 
سيطرة الرجل أُخذت أو جرى تناولها كمعطى أو كأنها ”قانون طبيعي“ ال دخل لإلنسان فيه، ولو 
تدخل فهو لن يغير شيئاً! ومن هنا مت ذلك اد واكاليل الغار ملفكرين مثل أرسطو وافالطون...

الخ دون اية مسحة نقد! 
فإن ما لفت نظري، إما املوافقة على هذه العالقة بني الرجل واملرأة، أو احملايدة جتاه ذلك، إلى أن قرأت 
كتاب ميشيل فوكو، تاريخ اجلنسانية بجزأيه، األول والثاني، وخاصة اجلزء الثاني املكرس عن اليونان 
القدمية، وهو عرض ضاف لتلك املرحلة فيما يخص اجلنس والعالقة بني الرجل واملرأة. والالفت ان 
لم  األولى  الدرجة  من  ونقدي  متمرد  كاتب  أنه  ورغم  العالقة،  لتلك  املفصل  عرضه  رغم  الكاتب 
الهيمنة  تلك  ينتقد  ولم  القراءة،   أثناء  اجلوهرية  لألمور  والتقاطي  قراءتي  دقة  حدود  في  يكتب، 
أرسطو،  مثل  لهم  تعرض  الذين  املفكرين  كبار  نصوص  سيما  وال  اليوناني،  اتمع  في  الذكورية 
ً لذلك احلياد األكادميي البارد. فلو قدمنا هذا  أفالطون، ديوجني...الخ. واحلقيقة أنني لم أجد مبررا

الكتاب لقارىء مستجد او فتى/اة فإنه سوف يخرج بنتيجيتني:
األولى: أن هيمنة واستعباد الذكر لألنثى ومضاجعة البالغني للغلمان، هي األمور الطبيعية في 

احلياة والتاريخ. 
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والثانية: أن ميشيل فوكو هو مفكر ذكوري من الدرجة األولى!
ماذا نقرأ في املقتطف التالي من فوكو؟:  

والعالقات  والسلوكات  اجلسد  من  املنتجة  اآلثار  مجموع  هي  ”اجلنسانية“  بأن  صح  ولئن   ”

االجتماعية  من قبل مركب معني يتعلق بتكنولوجيا سياسية معقدة، فإنه ينبغي  االعتراف بأن 
هذا املركب ال يشتغل بطريقة متناظرة هنا وهناك، وأنه ال ينتج بالتالي نفس اآلثار هنا وهناك. 
وإذن ينبغي الرجوع إلى صياغات افقدت قيمتها منذ زمن بعيد، انه يجب القول بأن هناك جنسانية 
برجوازية ، وأن هناك جنسانيات طبقية. أو باألحرى إن اجلنسانية هي، أصلياً وتاريخياً، برجوازية، 

وإنها تنتج، في انتقاالتها املتعاقبة وحتوالتها، آثارا طبقية مميزة.(ص 108 ج 1)
ليست  اجلنسانية  هذه  ان  البرجوازية،اي  للجنسانية  التاريخي  األصل  هنا  يهمنا  ما   

حلظة البدء، حتى مبحتواها الطبقي، بل هي نسخة معصرنة عن اجلنسانية في الزمن اليوناني. 
ً فيما يخص سيطرة الذكر على األنثى.  ف، كأن التاريخ ظل متجمدا وبكلمة فيها نوع من التعسُّ
إذن هناك ثالجة للتاريخ ال يحاول فوكو فتحها. وحتى مسألة الغلمان ومضاجعتهم، وهي تتجلى 
في اخلليج العربي اليوم أكثر منها في الغرب، لكنها تعود في الغرب مرة أخرى إلى األصل اليوناني 
للرجال  املثلي  الزواج  جتيز  أميركية  واليات  خمس  الغلمان. فهناك  مضاجعة  يشرعن  كان  الذي 
ً في هذا السياق، أقصد زواج املثليني، اي مأسسة هذه العالقة مبعنى  والنساء. ما يهمنا هو حتديدا
ً ملا كان  أنها تذهب في الغرب الراسمالي ملا هو ابعد مما كانت عليه في اليونان، وإن كانت امتدادا
في اليونان. ففي اليونان كانت تنتهي مضاجعة الغلمان بعد أن ينضجوا، أما في الغرب احلالي  

فتتأكد وتتمأسس بني الناضجني!
مدخل  هو  اليوناني،  أصلها  ”برجوازية“ إلى  فوكو  يسميها  التي  اجلنسانية  رد  عدم  إن   

تضليلي،  مبعنى نقد الفروع دون الرجوع أو احلفر عميقاً لنقد اجلذور، اقصد هنا جذور املركزانية 
الثقافية الغربية التي هي في اليونان القدمي كما نرى. فال بد من نقد ال يتسامح.

ال شك ان هم فوكو هنا هو نقد اجلنسانية البرجوازية، ونقد نفاقها وطبقيتها اجلنسانية حيث 
يضيف:

معنى  وستمنحه  اجلنسانية  مركب  كل  فشيئا  شيئا  ستغطي  التي  القمع  نظرية  ” ... ولعل 
مركب  بانتشار  تاريخيا  مرتبطة  إنها  األصلية.  قيامها  نقطة  هنا  جتد  إمنا  معمماً،   ً محظورا
اجلنسانية. فهي ستبرر، من جهة، امتداده املتسلط والقسري بتقرير مبدأ ان كل جنسانية يجب 
ان تخضع للقانون ، بل ان اجلنسانية ال تكون كذلك إال بأثر القانون: فليس ينبغي لكم ان تخضعوا 
للقانون.  خضوعكم  بقدر  إال  جنسانية  لكم  تكون  ال  قد  ولكن  وحسب،  للقانون  جنسانيتكم 
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ولكن من جهة اخرى ستعوض نظرية القمع هذا االنتشار العام ملركب اجلنسانية بتحليل اللعبة 
نهاية  في  يقول  كان  الذي  اخلطاب  فمن  االجتماعية.  الطبقات  حسب  للمحظورات  االختالفية 
القرن الثامن عشر : ”هناك في داخلنا عنصر ثمني علينا ان نخشاه ونصونه، والذي يجب ان مننحه 
جنسانيتنا  يقول: ”إن  خطاب   إلى  لها“ انتقلنا  نهاية  ال  مصائب  يولد  أال  اردنا  إذا  عنايتنا،  كل 
ً إلى حد أن هنا يكمن اخلطر منذ  خاضعة بخالف جنسانية اآلخرين، لنظام من القمع قوي جدا
ً رهيباً وحسب، كما لن يكف عن قول ذلك على امتداد األجيال السابقة  اآلن، فليس اجلنس سرا
مرشدو الضمير واالخالقيون واملربون واألطباء، وال تنبغي مطاردته في حقيقته وحسب، ولكن إذا 
مِّ  ذلك ما  كان يحمل معه كل هذه ااطر، فذلك ألننا –حيرة، وعياً دقيقاً جدا بالذنب، نفاقاً سَ
شئت- أصمتناه لزمن طويل“, ومنذ اآلن إمنا سيتأكد التمايز االجتماعي ، ال بالتوعية ”اجلنسية“، 

ولكن بشدة قمعه.(ص 9-108،ج1).
مرة أخرى، يبدع فوكو في وصف ونقد القمع السلطوي واحتالل السلطة للقانون وتوليدها له، 
و ” قيام السلطة بتوظيف اجلنس،عبر تهييجه ( ص126 جزء 1) . هذا معنى احلرية اجلنسية او 
الشبق املزدوج للجنسني، مبا يُبعد الناس عن قراءة االستغالل وحتى عن قراءة الناس لقيام الدولة/

الدول بزجهم في حرب عاملية.

ولكنه لم يهتد رغم كل ذلك إلى جذوره القدمية الجتثاثها. فسؤال هذا البحث ليس حتليل ونقد 
جنسانية البرجوازية، وإن كان هذا ضرورياً في موضع آخر،  وإمنا ردُّها إلى اصولها وتبيان خطورة 
. وهي األصول الكامنة او التي ابتدأت  ذلك النسغ الالأنثوي/الضد أنثوي املمتد عبر الفيتني ونيِّفْ
املتاح  حدود  في  هي  بل  برجوازية،  وتاريخيا  واصليا  بداية  ليست  اجلنسانية  أن  مبعنى  اليونان،  في 
من حيث احلفر العلمي، يونانية. وبالطبع، فإن فوكو حيث ينسب اجلنسانية إلى البرجوازية فهو 
ً من القرنني الثامن عشر والتاسع عشر متكئاً بارتياح ال يقلقه أو  يقصد البرجوازية األوروبية بدءا
ً غير الذين في أوروبا، فهي تاريخ العالم وجنسه وبرجوازيته وعلمه  يقلقله اي شعور بأن هناك بشرا
...الخ. بقية العالم بالنسبة إلى أوروبا كاملرأة عند اليونان، وعاء تفريغ سموم الرجل األبيض، إن 

أعجبه الوعاء!
في  عنه  يختلف  لم  فهو  أثينا،  املفترض“  ”الغرب  في  النحو  هذا  على  األمر  كان  وإذا   

له،  للرجل. هي  مخصصة  أنها  على  املرأة  فُهمت  حيث  العربية،  اجلزيرة  مجتمع  في  أي  الشرق، 
للتفريغ اجلنسي للخدمة تلف األشياء، هي إلى جانبه، ولكن له، وهو ليس لها. 

ويختلف  فوكو  ميشيل  كتاب  مع  يتقاطع  أعاله،  إليه  املشار  عبدالكرمي  خليل  كتاب   
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هو  املرأة  من  العربي  الوطن  في  احلالي  املوقف  أن  منه  االستنتاج  بوسعنا  أن  في  معه. يتقاطع 
امتداد طبيعي وحي كأنه بدأ باألمس، للفترة العربية في اجلزيرة قبل اإلسالم، وللفترة األولى منه، 
هُ نقدي لذلك اتمع الذكوري،  سَ أي النبوية وفترة اخلالفة. ويختلف مع فوكو بأن صيغته أو نَفَ
ً للذكورة، بل رمبا جتريحي بقصد ال يَبني بسهولة. كما يتفق  مع فوكو ألنه لم ينتصر بوضوح   نقدا
للمرأة، بتضادٍ مع ذلك املوقف من املرأة. هذا رغم أن ما يلحظه القارىء اهتمام الكاتب بالتركيز 
على مسألة اجلنس إلى درجة يخيل معها  أن هؤالء الناس لم يكن لهم من شغلٍ سوى ممارسة 

اجلنس، وهي مبالغة  متحيزة، رمبا سقط فيها الكاتب لفرط اهتمامه بدعم أطروحته21.

الرجل  مكانة  عن  عبّرت  املترادفات  تلك  أن  جند  فسوف  معاً  وذكورياً  بدائياً  اتمع  كان  إذا  «أما 
–نقصد العلو اجلسدي- عند التماس وال تكتفي بأن ميوضع األنثى املكان السفلي بل إنها توحي 
واالعتالء  واالمتطاء  الركوب  مثل:  كلمات  في  بجالء  يتضح  وذلك  والدابة  األنثى  بني   بالتسوية 

والوطء» (ص 7). 
صحيح أن هذا النص يؤكد هيمنة الذكر،  ولكن املفردات التي اختارها الكاتب ليس شرطاً أن حتمل 
عندهم املعنى احلرفي الذي اضفاه عليها، وإن كانت حتمل بال شك املعنى التمييزي واملهيمن. ما 
الغزالي  حامد  أبو  اإلمام  فيها  الوطء  دور  أو  معنى  أكد  والتي  الهيمنة،  هذه  نفس  أن  هنا  يهمنا 

سابقاً، وبعده بقرون عباس محمود العقاد، ال تزال في اتمع العربي أو لدى كثيرين فيه.  
املرأة  من  متنور  موقف  في  يفلحوا  لم  تنويري،  تيار  هم  مبا  الصفا،  إخوان  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

والصبيان:
في  ترتيبها  وفق  بها  خاصاً  علماً  فئة  لكل  يجعل  طبقياً   ً متييزا العلوم  بني  الصفا  إخوان  «ميّز 

نفسه  واألمر  العامة».  «علم  والشريعة  اخلاصة»،  «علم  هي  فالفلسفة  االجتماعي،  السلم 
من  لطائفة  يصلح  منها  قسم  كل  اقسام،  ثالثة  ينقسم  ين  «الدّ فـ  الدين،  علوم  على  ينطق 
الناس الطالبني للهداية، القسم األول يصلح للخواص من الناس، والثاني للمتوسطني، والثالث 
العلم  الناس  خواص  به  اصوص  األول  فالقسم  عليه،  ويساسون  يترتبون  والصبيان،  للنسوان 
اتص  الثاني،  بعدهم. والقسم  مِن  األمر  أولياء  ووالية  واألئمة،  بالرسل،  التصديق  بعد  والعمل، 
لم باطنها، وأنه احلق، وترك التكذيب  باملتوسطني من الناس، فالعمل بظاهر الشريعة، واإلقرار بعِ
واإلنكار له أو لشيءٍ منه. والقسم الثالث الذي يصلح النساء والصبيان الالحقني بهم في العقول 

من  صحيح  الكرمي  عبد  خلليل  تفسير  من  اليه  ذهبت  ما  ان  الفصل  هذا  مسودة  قراءة  بعد  حمدان،  آيات  لي  كتبت          21
ناحية املقارنة التي توردها بينه وبني كتاب فوكو.لكن القصد االساسي الذي سعى خليل عبد الكرمي الثباته هو نفي القداسة عن مجتمع 
يثرب، واثبات ان املبادئ الدينية التي سعى النبي محمد الى ترسيخها داخل اتمع لم يكن لها االثر الكبير مقارنة بالعوامل البيئية والتقاليد 

 . املوروثة. وكانت وجهته االساسية لذلك هي دراسة عالقة الرجل باملرأة. واعتقد أن ملالحظتها معنىً
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من الرجال، التصديق بالرسول وما جاء به، والعمل من ذلك بقدر ما في وسعهم، وما هو أصلح 
لهم، وذِكر النار وعذابها، والتخويف من الفساد والظلم، وسوء عاقبته في الدنيا واآلخرة».(22) 

كانت  الكرمي،  عبد  خليل  عنها  يتحدث  التي  العربية  احلالة  في  املرأة  أن  يبدو  ذلك،   ومع   

ذات وضعية أكثر قوة منها في اليونان، هذا مع اخذ السبق الزمني للمجتمع اليوناني:
«...بخالف ما لو أثبتنا أن نسوان ذلك اتمع كن يحتلمن ويصرحن بذلك، وكانت الواحدة منهن 
متأل الدنيا صخباً ألنها اكتشفت أن زوجها عنِّني ال طاقة له على ركوبها» (ص 11). فلم جند مثالً 
في كتاب فوكو أية إشارة إلى قيام املرأة ال باالحتالم وال باالحتجاج على ضعف زوجها جنسياً. 
ولنتصور أن امرأة قامت اليوم بكتابة مقالة في زاوية رسائل القراء في إحدى الصحف العربية 

نَّة ماذا كان سيجري لها! ناقدة زوجها بالعُ

ً على دور الطبيعة احلارة في اجلزيرة العربية في تفاقم الشبق اجلنسي،  يركز خليل عبد الكرمي كثيرا
اجلزيرة  من  حرارة  اقل  أنها  إال  متوسطية،  كمنطقة  أوروبا،  برودة  بدرجة  ليست  اليونان  أن  ومع 
العربية، ومع ذلك لم ينحصر اجلنس في النساء بل طال الغلمان! هذا ناهيك عن أن أميركا وأوروبا 
وهما باردتان ومع ذلك تنتشر املثلية الذكورية فيهما! لكن خليل عبد الكرمي، يتفوق على فوكو 
بأنه تعرَّض لدور املرأة في املطالبة باحلق اجلنسي، فكانت املرأة العربية في زمان بحثه محتجة وذات 
شعور ببعض حقها،  بينما لم يُشر فوكو قط إلى مطالب أو حقوق املرأة في اليونان، وانحصر في 

دور الذكر اجلنسي مع املرأة والغالم.

وفي حني ان اتمع اليوناني أجاز اجلنس خارج املؤسسة الزوجية، إال أنه منع تعدد الزوجات،  أما في 
زْ اجلنس خارج األسرة لكنه سمح بتعدد الزوجات حتى أربع. ورمبا اجاز اخللع  اجلزيرة العربية، فلم يُجٍ
ً لتعدد الزوجات واحتمال عدم كفاية الذكر مبتطلبات أربع نساء. لكن اخللع ما زال  (ص 40) نظرا

قيد النقاش في معظم األقطار العربية حتى االن، مبعنى أن احلالي ليس مجرد امتداد واستطالة 
للقدمي، بل يلهث خلفه!

أما كتاب زواج املتعة ل فرج فودة املنشور على املوقع اإللكتروني 
http://www.daralnadwa.com ومع أنه في مجمله مناظرة حجج السنة والشيعة فيما 

الوفا. حتقيق:  وخالن  الصفا  إخوان  رسائل  اجلامعة: تاج  الصادق. الرسالة  جعفر  بن  إسماعيل  بن  محمد  بن  اهللا  عبد  بن  22    . أحمد 
مصطفى غالب.(بيروت: دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 1981). ص510.
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نَّة أن الرسول  يخص زواج املتعة الذي يلتقي الفريقان على حصوله في عهد الرسول، ويرى السُ
اوقفه يوم حجة الوداع، بينما يرى الشيعة أن عمرَ هو الذي اوقفه، إال أن الكتاب مبجمله يلتقي 
مع كتاب خليل عبد الكرمي في ”دونية“ املرأة جتاه الرجل، وال سيما فيما يخص رغبته اجلنسية 
اجلامحة مبعنى أن الرجال لم يكونوا قادرين على الصبر عن اجلنس إال لوقت محدود، بينما ال يتحدث 

عن النساء قط فيما إذا كنَّ قادرات على الصبر ام ال.
والسنَّة  الشيعة  مناظرات  في  صفحة)   125) وهو  كله  الكتاب  هذا  انحصار  ورغم   

القرار  في  املرأة  دور  على  القدر  بنفس  ورمبا  ذلك  جانب  إلى  احتوى  أنه  إال  املتعة،  زواج  مسألة  في 
وحتى املساومة على القبول بزواج هذا أو ذاك. وهذه أمور لو قارناها بواقع اليوم، رمبا هي متقدمة 
عنه على ضوء حرمان املرأة من قرار الزواج العادي فما بالك بزواج املتعة. وهذا يكشف عن تقدم 
اتمع الغربي الراسمالي فيما يخص قرار املرأة في الزواج على اتمع العربي. وقد يرتد هذا بدرجة 
كبيرة إلى انتقال اتمع الغربي الراسمالي وحتوله عبر الثورة الصناعية والثورات األخرى املتولدة 
عنها كالتكنولوجية واملعلوماتية واالقتصاد اجلديد...الخ في حني ال نزال نحن نغطُّ في مستوى 
من الراسمالية احمليطية بطيء التحول مما يبطىء التحول حتى في حق الزواج، هذا ناهيك عن أن 
املؤسسة الدينية، أصبحت، وبسبب التطور الراسمالي محكومة برأس املال، في حني ان املؤسسة 
الدينية لدينا محكومة باحلاكم الذي هو نفسه سدٌّ منيعٌ في وجه اي تطور حقيقي باالجتاهني 

الراسمالي واالشتراكي.
العربية  اتمعات  أوساط  في  هناك  أن  هو  الكتابني  هذين  إلى  اإلشارة  من  قصدته  ما   

االمتداد  هو  وهذا  وأكثر،  بل  اخلوالي،  لأليام  الذكورية  الشوفينية  بنفس  م  هُ من  اليوم  اإلسالمية 
الذي قصدت تبيانه.

***

حيث  من  هو،  والذكر  منفعل،  عنصر  أنثى،  هي  حيث  من  هي،  األنثى  ارسطو: ” فإن         يقول 
هشام  ترجمة  املتع،  استعمال  جزء2،  اجلنسانية،  تاريخ  فوكو،  فاعل“  (ميشيل  عنصر  ذكر،  هو 

محمد،  منشورات أفريقيا الشرق 2004: 45).
ويتابع ارسطو: ” من جهة،  أولئك الذين هم ذوات النشاط اجلنسي (والذين عليهم بهذه الصفة 
أن ميارسوه بطريقة معتدلة ومناسبة)، ومن جهة أخرى أولئك الذين هم الشركاء –املوضوعات، 
الصور التي عليها ومعها ميارس ذلك النشاط. وبديهي أن األولني هم الرجال، ولكن بكيفية أدق 
الرجال الراشدون واألحرار، أما اآلخرون، فيمثلون بطبيعة احلال النساء، ولكنهن ال يظهرن فيهم إال 
كأحد عناصر مجموع أوسع تتم اإلحالة عليه أحيانا لإلشارة إلى موضوعات متعة ممكنة، النساء ، 
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الغلمان، العبيد“.  (ميشيل فوكو، تاريخ اجلنسانية، جزء2، استعمال املتع ترجمة، هشام محمد، 
منشورات أفريقيا الشرق 2004: 46).

الناس  وأما  اسيادهم،  عبيد  هم  اخلدم  إن  يقول  ديوجني  كان  املعنى،  بهذا   ” فوكو،  ويضيف 
الالأخالقيون هم باملثل عبيد رغباتهم“ ص 78.

األطفال   وال  العبيد  ليس  املدينة  في  ان  وكما  يحكم،  الذي  هو  البيت  في  الرجل  أن  فكما   ”  

وال النساء هم الذين ميارسون السلطة، بل الرجال والرجال فقط، كذلك يجب على كل واحد ان 
ملشاعية؟  تالية  كانت  اليونان  ان  السبب  2). هل  كرجل“ ( ص81 جزء  مزاياه  نفسه  على  يبرز 
املدائح  زحمة  بني  أنه  املؤسف،  ؟  املشاعية  اشتراكية  على  االنتصار  حتاول  كعبودية  أنها  مبعنى 
لليونان القدمية لم يقل لنا أحدٌ ان هذا اتمع الفني والفلسفي كان رجعيا مقارنة مع مجتمعات 

املشاعية واألمومية .
سابقه،   الالحق  يفوق  أن  وطبيعي  ارسطو،  على  رشد  ابن  بتفوق  املقتطفات  هذه  تفيد 
ولكن هل فقط في املوقف من املرأة. ام ان هذا هو اال ارد. لكن في السياق التاريخي  وطبقا 
واقع  مع  مقارنة  تتألق  ثوريته  فإن  الديني  اإلميان  وسيطرة  رشد  ابن  لوجود  التاريخية  للمرحلة  
ارسطو الذي لم تكن فيه مؤسسة اكليركية جتعل احلاكم ظل اهللا في األرض وترسي (سياديا) 

هيمنة الرجل.

يصف أرسطو الشعور باشمئزاز لدى الشباب من أول امرأة حدث لهم أن مارسوا معها عالقات 
يتحدد  وباإلجمال  للذكورة  اضافي  متجيد  العنصرية،  من  عالية  درجة  وهذه   ،129 جنسية“ ص 
الشعور بعد اجلماع (الحظ جماع مبعنى اكثر من فرد) اي اثنني  بثقافة الرجل كمسيطر ومتمتع 

صلف! مع أنه في مناخ إنساني مبعنى الشعور احلاني بعد اجلماع فيقوم بتقبيل األنثى احتراماً.

دميوسنتني: مينع على املرأة التي متارس اجلنس خارج الزواج حضور االحتفاالت الدينية :“يجب ان 
حتس النساء مبا يكفي من اخلوف ليظللن نزيهات“  ( جزء 2، ص 139 ).

من  حميمية  اكثر  بشكل  اآلخرين  نساء  ميلكون  أنهم  حد  إلى  النفوس  يفسدون  الغاوين  ” فإن 

األزواج أنفسهم، ويصيرون اسياد  البيت وال نعود ندري إلى من ينتمي األطفال. بهذا املعنى فإن 
املغتصب إمنا يعتدي على جسد املرأة، في حني ان املغري إمنا يتطاول على سلطة الزوج. وإجماال، 
فإن الرجل، من حيث انه متزوج، ال مينع عليه سوى ان يعقد زواجا آخر، وال عالقة جنسية ميكن ان 



93

يكون  ان  وميكن  املومسات،  على  التردد  ...وميكنه  يبرمها،  التي  الزوجية  الرابطة  رد  عليه  حتظر 
عشيقا لغالم ما ” ( جزء 2، ص 140).

ليس مهماً االعتداء على جسد املرأة إذن، أما القلق احلقيقي فمن عدم دراية ملن ينتمي الطفل، 
القرن  في  لوك  جون  التقطها  التي  النزعة  هذه  اخلاصة،  امللكية  توريث  في  الدقة  به  فمقصود 

الثامن عشر ووضع لها اسساً فوالذية ال يذيبها إال لهب الثورة االشتراكية.
أما بخصوص الغلمان، فالسؤال هو: هل يتعلق األمر بكون املوقع األعلى هو حتقيق سيطرة وان 
الذكر مفترض انه قوي ولذا يشعر الرجل بامتالك  وامتالء أكثر حني يسيطر على ذكر مبا هو قوي 

مفترض وليس على انثى مبعنى انها برأيه مهيأة بالطبيعة للسيطرة؟

والعبيد  النساء  اعتبر  بينما  العاقل،  اجلزء  متثل  اعلى  كائنات   األحرار  الرجال  بأن  أرسطو  جادل 
كائنات ادنى ألنهم ال ميلكون  القدرة على ممارسة  قدراتهم العقلية بصورة تامة، وال ميلكون من 
املعرفة إال ما ميكنهم من أداء وظائفهم التي يحددها لهم اسيادهم من الرجال األحرار، فوظيفة 
حياته... شؤون  ملتابعة  يحتاجهم  الذين  الورثة  له  تنجب  أن  هي  الرجل،  لها  يحددها  ،كما  املرأة 
الرجل مميز على املرأة مبا ميلك من حيوانات منوية تشكل صورة املولود، بينما ال متلك املرأة إال ما 

يشكل مادته، والصورة برأيه اشرف واقدس من املادة“ (خديجة العزيزي 51).
هذا  ولكن  احلالي،  العصر  في  والوعي  العلم  بأدوات  العصر  ذلك  محاكمة  لنا  ليس   
ارسطو  قرر  الكبير. كيف  املفكر  لهذا  والسلطوي  والطبقي  والرجعي  الذكوري  الوجه  يُغيِّب  ال 
ارتكازه  وبالتالي  ارسطو،  مادية  ال  فهي  األهم،  أما  املنوية؟  اخلاليا  دور  والطب  التشريح  علم  قبل 
على املنطق الصوري. هذا احلديث يقودنا إلى ما هو أخطر، اي كيف مت تسويق أرسطو وامثاله من 
الفالسفة الرجعيني دون أن يتم عرض هذه اجلوانب املعتمة في فكره؟ هل مت ذلك محض صدفة، 
محض جهل، أم بتعمية مقصودة عن جوانب رجعية في الفكر والفلسفة املثالية القدمية مبا هي 

اساس للفكر البرجوازي احلديث والذكوري كذلك؟
تشكل أفكار أرسطو انسجاماً وضعياً مع الفكر الديني والفلسفة املثالية ومقدمات 
للمدرسة املثالية في الفكر العربي وخاصة الغزالي.  وهي كذلك مقدمات مبكرة  لتركة فرويد 
مقدمات  وهي  اخلاصة،  امللكية  بشأن  لوك  وجون  لألنثى،  الذكر  واقتحام  والغريزة،  اجلنس  في 
ذكورية،  وهي  والطبقة،  النوع  يخص  فيما  مركزية  أرسطو  مساهمة  الذكورية. إن   للراسمالية 
وطبقية لصالح السلطة، سلطة الرجل. ال يخفى ذلك التطابق الواسع بني ما كتبه أرسطو وبني 

ما تقول به اللبرالية. 
زوجة الرجل ب عبدته ويوصي ان يكون املرء حريصا طيلة حياته الزوجية ألنه ال  يصف افالطون 
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يعرف الليلة التي مين اإلله عليه باخللفة (اجلزء 2 ص 118). فهو يريد خلفاً مباركاً ليحفظ اسم 
األب وامالكه.

آله،  البداية  ألن   » املسألة،  في  خطأ  كل  عن  االمتناع  يجب  الليلة،  هذه  في  اليوم،  هذا  ففي   

عندما يقيم في الرجال، ينقذ كل شيء، إذا حرص كل واحد من عبدته على تشريفه بالكيفية 
املناسبة...احلرص على االمتناع إراديا عن القيام بأي شيء  غير سليم ينتمي إلى املغاالة واإلفراط 
واجلور، ألن هذا يدخل وينطبع في نفس وجسد الطفل» فااطرة هي «أن تولد كائنات شقية على 

كل حال». (جزء 2 ص 118)
بشيوعية  نادى  حيث  ارسطو  كوضوح  واضح  يٍ  حدِّ مبوقف  يبخل  لم  أشرنا،  كما  وافالطون،   

النساء واألطفال، وهي بال شك مشاعية يخصصها للرجال. 

وباملقابل، فأفالطون نفسه الذي يقول:
ولكنها  كرجل،  بالرجل  أو   ، كامرأة  باملرأة  يختص  ما  الدولة،  بإدارة  املتعلقة  االعمال  في  «ليس 
مواهب موزعة على افراد اجلنسني سواء بسواء. فاملراة باعتبار جبلتها صاحلة لكل عمل كالرجل، 

مع  انها  اضعف منه بوجه عام في االعمال على كل حال».23 
« ال فرق بني طبائع الرجال وطبائع النساء، باعتبار حكم الدولة. امنا هو تفاوت بينهما في الدرجة 
في  أكفاء  ألنهن  األحكام،  في  ومشاركتهم  أربابها،  ملساكنة  اجلدارة  ربات  وضعفاً.. فنختار  قوة 

االدارة، وهن نسيبات الرجال في الطباع».24
بل  يجيب: « كال  الرجل،  تهذيب  خالف  املرأة  تهذيب  جعل  امكانية  حول  سؤال  على  جوابه  وفي 

 25.«ً يكون تهذيب الفريق واحدا
سياسة  وفي  االطفال،  تربية  وفي  التهذيب،  في  واحدة،  قدم  على  الرجال  مع  النساء  وضع    »
األهالي. وفي حال إقامتهن في املدينة، وحال خروجهن الى احلرب يشاطرون الرجال واجبات احلكم، 
اإلستطاعة. وبذلك  قدر  مشاعاً  عندهم  شيء  كل  ويكون  الصيد  ككالب  الطرد  في  ويرافقنهم 

ينهجن أفضل منهج. وال يسئن الى العالقة التي تسود اواصر املودة املتبادلة بني اجلنسني».26
من هو أفالطون في املوقفني؟ هل هو الفيلسوف أم احلكيم، الذي يتخذ موقفاً في موقف وآخر في 
موقف آخر؟ هل نحاكم أفالطون مبعايير العصر؟ ليس هذا وال ذاك، إمنا املهم في هذا السياق، بقاء 

مناخ اليونان من املرأة حياً في مناخ اللحظة!

از.(بيروت: دار القلم للطباعة والنشر، د، ت). ص152 23  . أفالطون. جمهورية أفالطون. ترجمة: حنا خبّّ
24  . نفس املصدر. ص153.
25  . نفس املصدر. ص153
26  . نفس املصدر. ص163
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إبن رشد
و كتب التدريس من العرب إلى ابن رشد ترجمته ألرسطو، بل نسبوا للعرب  عدِّ ب مُ نَسَ  

دور الترجمة فقط، على اهميتها. ومن اين لهؤالء املقرئني أن يرتقوا إلى موقف ابن رشد من املرأة! 
وهكذا، في حني جرى التعتيم على موقف ارسطو الرجعي من املرأة، قلما متت اإلشارة إلى موقف 

ابن رشد التقدمي منها، فاية قراءات هذه!  يقول ابن رشد:
 « ال تدعنا حالنا االجتماعية نبصر كل ما يوجد من إمكانيات في املرأة، ويظهر أنهن لم يخلقن 

بجالئل  القيام  قدرة  على  فيهن  العبودية  من  احلالة  هذه  قضت  وقد  األوالد،  وإرضاع  الوالدة  لغير 
األعمال، ولذا، فإننا ال نرى بيننا أمرأة مزينة بفضائل خلقية، ومتر حياتهن كما متر حياة النباتات، 

وهن في كفالة أزواجهن أنفسهم، ومن هنا أيضا، أتى البؤس الذي يلتهم مدننا27».
واضح أن ابن رشد يقترب هنا من أهمية العمل االجتماعي مما دفعه لنقد تغييب املرأة   

هذا  وأن  االقتصادي،  االجتماعي  التطور  في  مساهمتها  تغييب  اي  العبودية  بسبب  العمل  عن 
إلى  ونبه  ماركس  عاجله  ما  وهو  املدن)،  يسميه  (هو  اتمع  على  والهالك  بالبؤس  أتى  التغييب 

أهميته بعد ابن رشد بقرون عديدة.
والنص التالي إما نفس السابق، أو مأخوذٌ من مصدر رمبا بلغة أجنبية، إمنا هو بنفس الروح:

« واملرأة في الظاهر صاحلة للعمل واحلضانة فقط، إال أن حالة العبودية التي نشأت عليها نساء 
أتلفت مواهبها العظيمة وقضت على مواهبها العقلية. وحياة املرأة تنقضي كما تنقضي حياة 

النباتات. لقد كان سبباً في شقاء املدن وهالكها28». 

 ال ميكننا اجلزم هنا بأن ابن رشد سبق في نسب القرية والزراعة إلى املرأة واملدينة إلى 

الرجل، لكن األهم هنا على األقل هو هذه النظرة املتعمقة والثاقبة في قراءة اتمع. قراءة ترفض 
على  قدرتها  على  وتاكيده  بالعبودية،  الصريح  ووصفها  والرضاعة  اإلجناب  دور  في  النساء  حصر 
القيام بأعمال الرجال لوال أن العبودية منعتها من ذلك. ويكفي أنه وصف البؤس الذي فيه اتمع 
يعتقل  اتمع  نصف  لكون  يُقاس  ال  مبا  مبكر  إدراك  للمرأة. فهذا  الذكوري  اتمع  اضطهاد  إلى 

نصفه اآلخر.
كتب ابن رشد أيضاً: «املرأة والرجل ال يختلفان من حيث طبيعتهما، ولكن بينهما تفاوت من حيث 
، فهي تفضله بنواح أخرى. كما ساوى بني الرجل واملرأة  الدرجة،  فإذا امتاز الرجل على املرأة بنواحٍ

اخلبراء  ندوة  في   ،4 ص   1980 احلداثة  دار  بيروت  اإلسالم،  في  املرأة   في   ، مناع  هيثم  عن  نقال  الطبيعيات،  في  رشد  ابن     27
حول املرأة العربية والتغيرات االجتماعية والثقافية، القاهرة 15-13 يناير  1987، اليونسكو واألسكوا. ص 81.

28   زجنية، عبد اهللا، ”املرأة واليسار العربي“، مجلة مواقف، العدد 12، بيروت 1970، ص 34.
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في الكفاءات الذهنية والعملية وحتى في احلرب» ( العطية  ص 140). 
املنطلق هنا هو املساوة بينهما، املساواة املوهوبة، وليست املمنوحة فقط وهذه خطوة   

ً تتجاوز ما يسمى النقص البيولوجي للمرأة، أو التفوق البيولوجي للرجل، أعني قبيل  متقدمة جدا
قهر اإلنسان جلوانب من الطبيعة العمياء بحيث لم تعد للقوة العضلية تلك األهمية املميزة. 
ً، ولم  نح بالطبع، ذلك ألن ابن رشد كان مفكرا وهو ال يعتمد القوة املمنوحة ألن املمنوحة، لم متُ

.ً يكن مثقف سلطة، وال تاجرا
يقول ابن رشد:

حرب  في  الرجال  يفعل  ما  لكل  اهل  وهن  طبيعة،  ال  درجة  الرجال  عن  النساء  وتختلف   »

(العلوي  املوسيقى»  في  كما  احيانا  يفقنهم  وهن  درجتهم  دون  درجة  على  ولكن  وفلسفة... 
فصول في املرأة  ص 70).

ارتباك  في  يقع  أن  دون  ولكن  نستنتج،  أن  ميكن  هكذا  أو  بأفالطون،  رشد  ابن  تأثر  هنا  نلحظ 
أفالطون، الذي في موقف مع املرأة وفي موقف يصفها بالعبدة. وهذا يؤكد قدرة التخطي والتجاوز 
لدى إبن رشد، وينفي عنه التلمذة أو التكرار أو االنصياع للتيار/الثقافة السائدة في مجتمع حياته. 
يتحدى  جذري  موقف  من  تخلو  ال  داللة   ذات  احلرب  في  للرجل  املرأة  مبساواة  رشد  ابن  اهتمام  إن 
السائد، ويجعل من املرأة قوة مقاومة وليس مجرد ضحية في احلرب يتم استخدامها إلذالل رجولة 
التي  احملتلة  األرض  في  األجنزة  منظمات  تفعل  كما  والضحايا  الشهداء  على  للبكاء  أو  املقاتلني، 
تتعاطى مع امهات وأزواج الشهداء واألسرى كفاقدات29 اي كمستضعفات فقدن القدير احلامي 
وجوبها،  وليس  املقاومة  مضار  النفس  في  يؤصل  مما  للحماية  بحاجة  أصبحن  وبالتالي  واملعيل 

ويؤصل بالطبع لضعف املرأة واحتمائها بالرجل. وفي هذا بالطبع تعميق ملشاعر االستسالم. 
وبعد، لو كان للمرأة أن حتتفل مبفكر نسوي، لكان عليها البدء بابن رشد، ولو كان للعرب أن 
يُراجعوا التراث بشكل علمي، ال باستنامة سلفية، ألعادوا تتويج ابن رشد، وليس ابن تيمية، وال 

شيوخ املرحلة. وكشأن ابن رشد كان ابن حزم نصيرا للمرأة. 

يتقاطع موقف اجلاحظ مع ابن رشد حيث كتب: «وال ينبغي ملن عظم حقوق اآلباء أن يصد 
حقوق األمهات... إن املرأة أرفع حاالً من الرجال في أمور منها أنها هي التي تُخطب وتُراد وتُعشق 

مى» (العطية، تقريظ اجلسد، 140). وتُطلب وهي تُفدى وحتُ
التشكيلة  طبيعة  في  اجلاحظ،   موقف  على  رشد  البن  املتقدم  املدى  بني  الفارق  يكمن  قد 
االجتماعية االقتصادية التي عاش كل منهما فيها. ففي األندلس هناك الزراعة وحتى العمران 

29   راجع ورشة عمل الفاقدات.
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املديني اللذين يفتحان للمرأة آفاق العمل واالنتاج أكثر من جزيرة العرب وطبيعة حياة الصحارى 
من  رجعيني  ذكوريني  ليسوا  من  تُقرِّب  اإلنتاج  أدوات  تقدم  او  طبيعة  فإن  أخرى،  والبداوة. بكلمة 
إلى  بالنسبة  ايضاً  يلفت  ما  لكن  دم.   القِ في  املوغلة  العصور  تلك  في  حتى  باملساواة،  املناداة 
مما   ً باكرا املتقدمة  اجلوانب  هذه  الطلبة  تعلم  ال  العربية  املدارس  في  التعليم  كتب  أن  اجلاحظ، 

يؤصل في ذهنية الطلبة غفلة عن الفكر التقدمي في التاريخ العربي.

ل دون تدفق الذكورية اليونانية إلى أوروبا في  دعنا نقول ’ن ما قدمه اجلاحظ وابن رشد لم يحُ
عصر راس املال، فقد أخذت النهضة األوروبية عن العرب الكثير، لكنها لم تأخذ حقوق املرأة .

باملقابل، فإن روسو، وبعد اكثر من ألفية من السنني، ورغم الثورة الصناعية: يكره كل اشكال 
االعتماد على اآلخرين ويخاف من قوة النساء ويعتقد ان قوتهن يجب ان تكبح بواسطة السلطة 
متاماً  ديني  موقف  وهذا  العزيزي) «.  خديجة   48 للرجل.(ص  سارَّة  تكون  ان  املراة  دور  األبوية... 
ميكنك أن تسمعه من رجل الدين في الكنيسة حني ميثل أمامه العروسان ويقدم بدوره النصائح، 
بل التعليمات للمرأة. سؤالنا هنا، كيف يستقيم هذا املوقف مع عقد روسو االجتماعي، ليصبح 
بلدان  مختلف  في  ذكورية  التعليم  مناهج  وألن  للذكور»!  االجتماعي  «العقد  لديه  املقصود 
االجتماعي»  «عقده  بني  مواجهة  تقيم  وال  هذا،  الرجعي  موقفه  عن  تكشف  ال  فهي  العالم، 

وموقفه املضاد للمرأة.

بيوتهن،  بلزوم  النساء  وأمر  النسائية   النوادي  جميع  بإغالق    1793 عام  روسو   نادى  لقد 
ولنالحظ أن هذا كان إبان الثورة الفرنسية على ما فيها من زخم املساواة عامة.

وحتى بيير جوزيف برودون، املفكر الفوضوي كان ينادي بدونية املرأة، علماً بأن الفوضوية هي أقرب 
إلى عالم بال قيود. 

وعلى العموم، لم يقولوا لنا في كتب التاريخ وعلم االجتماع سلبيات املفكرين الغربيني مما 
يخلق مناخاً  شامال تاماً من العمى عن فهم حقيقي لهؤالء املفكرين مبختلف جوانب أطروحاتهم 

وبالتالي مواقفهم. 
أما كانط: فلم ينف قدرة املرأة على الشؤون الفكرية، لكنه يرى أنها ال متارس هذه الشؤون حتى 
ال تشوه صورتها ...لذا نسب األخالق للرجل والعاطفة للمرأة(خديجة 52). وهكذا، يتقاطع مع 
ً من األثاث اجلميل  روسو في حصر املرأة في كونها قطعة جميلة الستخدام الرجل ومتعته، أو جزءا
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في بيت الرجل. 
جون لوك: هذا هو األب الروحي للراسمالية ...» طالب باحلرية واملساواة جلميع املواطنني، ودافع 
فوق  النساء  مستوى  يرفع  لم  لكنه  املطلقة  ية  املَلَكِ ضد  وكتب  التملك،  حق  عن  خاص  بشكل 
ً العتمادها على زوجها ال يحق لها ان  مستوى األشياء، وقصر دورهن على اإلجناب واألمومة ونظرا

متتلك. 
وذلك  اصالً،  وْن  قصَ مُ وهم  كأكثرية،  والفقراء  النساء  لوك  يُقصي  أرسطو،  خطى  على 
لتبقى قلة هي التي متلك، وهذا جوهر التشكيلة الراسمالية مبا يسمح بالتراكم. هذا تضييق 
لقاعدة النخبة التي متلك وتتحكم وال تعمل، وتوسيع قاعدة اتمع التي تنتج وتستهلك وتدفع، 
لوك  لعصر  «طبقاً  عصرنة،  هي  هذه  لوك  «مساهمة»  إن  املال.  راس  ماكينة  تشتغل  وبهذا 

نفسه»، أفكار أرسطو. 
احلالة  في  اجلنسية،  العالقة  ألن  وذلك  املرأة،  وليس  األسرة  سيد  هو  النهاية  في   الرجل  هوبز: 
الطبيعية، تتم بني رجل وامرأة حرين ومتساويني، إما بالتعاقد فيما بينهما، او يتغلب الرجل على 
املرأة ويأخذها بالقوة (التشديد من عندنا) وعندها تصير املرأة أماً ، تصبح سيدة بحكم أمومتها، 
لكنها تتوقف عن التقدم أمام تقدم زوجها الذي كانت مساوية  له» (خديجة العزيزي، ص 64).  
لكن هوبز لم ينتقد ما يؤول إليه وضع املرأة بعد الزواج، اي مؤسسة األسرة، بل يعتبر ذلك حتصيل 
ً طبيعياً، ولم يقل لنا، بعد هذا التشخيص، بأن هذا االنتصار الذكوري ميكن زحزحته،  حاصل وتطورا

فما بالك بنسفه.
وهكذا من أرسطو إلى الغزالي، إلى هوبز إلى فرويد إلى العقاد...الخ، واخليط الناظم هو اختراق 
الرجل للمرأة، سواء قَبِلَ كل على حدة به أو رفضه البعض. قد يضعنا هذا في مناخ تفهم رفض 

الكثير من النسويات للذكورة واجلنس وامليل للسحاق ومختلف املواقف األخرى. 
قد  هوبز  فإن  التراكم،  تسارع  وتيرة  يُعيق  الذي  احلق  من  وجردها  املرأة  اقصى  قد  لوك  كان  وإذا 
أخضعها ليخدم نظريته في تقديس الدولة. والدولة بالطبع هي قلعة الذكورة. لذا  يذهب هوبز 
ملا هو أخطر من لوك. فإذا كان لوك قد صاغ البنية الفوقية لفلسفة راس املال، فإن هوبز قد جهز 

أرضية القوة والقمع وتطبيق إخضاع املرأة، ليقول:
« ...وهو انه لوال هزميتهن لكان من املستحيل أن يكون هناك دولة متصورة. ذلك ان أصل الدولة 

احلامية في نظرية هوبز السياسية يكمن في هزمية النساء وعبوديتهن وخضوعهن كزوجات».
اي انه لوال سحق حقوق النساء ملا أنشأ الرجال دولتهم، وبالنسبة ل جون لوك ملا أنشأوا تراكمهم  
وبالنسبة ألرسطو ملا انشؤوا دميقراطيتهم، فأرسطو ينسب نشوء الدولة الدميقراطية إلى الرجال. 
أما حقيقة فهو ينسب الدميقراطية املتحصلة، اي الذكورية، للرجال، وليس اية دميقراطية، وهذا 
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على أية حال تأسيسٌ للراسمالية كذكورية. نعم، هي  مقدمات مبكرة. وباملقابل، يرى ابن رشد أن 
تغييب املرأة عن العمل االجتماعي قاد إلى خراب املدن واحلضارة!

وبعدهما  خاصة،  وإجنلز  ماركس  قبل  الراسمالي  النظام  في  الرجال  مواقف  وهذه  أما 
كذلك، فهل بوسع النسويات رؤية وتثمني ثورة إجنلز في هذا املستوى؟ مبا أنه كسر احلد الفاصل؟

يرى قاسم أمني بدوره أن املرأة أقدر من الرجل على التحكم في ميولها اجلنسية، وبالتالي، 
فإن الفصل بني اجلنسني وسيلة حلماية الرجل وليس املرأة30». 

هو  املرأة  «تأنيث»  أن  أم  ألخرى؟  مرحلة  ومن  ألخرى  واحدة  من  ومطلق،  ثابت  التحكم  هذا  هل 
تعود  اخلطر،  زال  لو  فيما  دفاعية،  حالة  التحكم  هذا  ان  مبعنى  هذه؟  التحكم  بقدرة  زودها  الذي 
قدرة التحكم مسألة تربوية ثقافية للرجل او للمرأة مبا هم افراد او ضمن ثقافة طبقية عامة. 
فحديث قاسم أمني ميكن ان يفسره احملافظون بأن املرأة مغرية وفاتنة مما يُضعف متاسك الرجل، بل 
هم يفعلون ذلك لينتهوا بصبِّ الالئمة على املرأة ومحاصرتها في املنزل بال عمل، حتى لو كانت 

اقتنصت قسطاً من التعليم.
(مرنيسي  للعذاب  كبير  بتعطش  تتصف  املرأة  بأن  يرى  كفرويد،  العقاد  محمود  عباس   

2001 ص 19). يرى فرويد في اجلنس اساس احلضارة (في حالة تساميه بالطبع). والسؤال هل 

هو راض عن هذه احلضارة? ولكن، كيف يلتقي العقاد وفرويد على هذا التعميم؟ هل كل النساء 
متعطشات للعذاب، أم أنهن يعشن العذاب طوال احلياة ليبدو كما لو كان اختيارهن؟  هل ميكن 
ً معقوالً. إن في هذا ثقافة  االعتقاد بأن إنساناً يستمرىء العذاب ألنه عاشه طويالً؟ ليس هذا أمرا
يُعذبوا  لم  من  استثناء  مع  حتته  وقعوا  ملن  فقط  هو  العذاب  يكون  التحيُّز. كأن  شديدة  ذكورية 
منه، أو كما كتب أرسطو ” هناك من خلقوا عبيدا وهناك من خلقوا أحرارا“.  فاي تقسيم ابدي 
للطبقات هذا، ابدي ورجعي بامتياز. ال بد من التفريق بني رفض اإلنسان للعذاب وبني حتوله إلى 
ال  التي  االعتقال  أمامه. كتجارب  ينكسر  ال  كان  وإن  يكرهه  ولكن  به،  يفاجأ  ال  للعذاب،  مجرب 
تتحول إلى هواية محببة لدى املناضلني، لكنهم يقبلون بحصولها ألن وراء موقفهم هذا هدفاً 

اسمى. إال أن معاودة التجربة ال تعني قط استهواء عذاب السجن. 
يبدو  اللواتي  النساء  وحتى  البشري.  اجلنس  على  كهذا  استنتاجاً  يعمم  أن  المرىء  ميكن  كيف 
بهنَّ  أُنيط  بدور  يقمن  أنهن  أم  كذلك،  كن  إذا  فيما  يعرف  من  العذاب،  استمراء  منهن  او  عليهن 
مطلوب  هو  كما  يظهرن  أن  منهن  تتطلب  العمل...الخ31  الزواج،  احلياة،  موجبات  فإن  وبالتالي 

. منهنَّ

اجلنس: كهندسة  احلجاب  وراء  ما  املرنيسي،  فاطمة  في   ،87 ص   ،1970 القاهرة  مبصر،  املعارف  دار  املرأة،  حترر  امني،  30   قاسم 
اجتماعية، الدار البيضاء 2001، ص 16.

به  وتلوح  الراس  غطاء  تخلع  حيث  التجميل  صالون  دخولها  (...) حلظة  تردده  كانت  ما  مصطفى“ هذا  يا  ابوك  31   ”...يلعن 
بيدها. مصطفى هو زوجها الذي اصر على تغطية شعرها.
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فرويد: الفسيولوجيا تقرر مصير اإلنسان!

حاالتهن  من  استنتجه  وما  مريضاته  له  قدمته  ما  على  استنتاجاته  في  فرويد  ارتكز 
كيف تقبل  له ليالحظ بنفسه  وعممها على النساء، وبهذا اعتقد ان فرصة كافية قد اتيحت 
النساء بفكرة ان والدة الواحدة منهن كامرأة تعني والدتها مخصية، بل إن اخلصاء هو مشكلة 

النساء بعامة. 
اليسار  من  الرجعيني/ات  مختلف  به  يستظل  الذي  الضخم  مبناه  شيَّد  قد  فرويد  يكون  وعليه 
التاريخ  وبني  األمر  هذا  بني   ً مباعدا لإلنسان  البيولوجي  التركيب  على  سواء  حد  على  واليمني 
التاريخ  هذا  في  األسرة  اثر  من   ً بدءا للبشرية،  والثقافي  واالقتصادي  املادي  االجتماعي/السياسي 
ً، إلى ما النهاية، ألثرها وأثر النظام السياسي والتشكيالت االجتماعية وتعاقب  على املرأة وامتدادا

ومتفصل وتصارع الناس من وراء أمناط اإلنتاج على وعبر عالقات االنتاج. 
وإذا كان هذا حال فرويد، فلماذا ال يكون هو نفسه مريضاً ضد املرأة؟.

”التفوق  مثل  سافرة   مجافية  الفاظا  يستعمل  ان  : ”األنوثة“. فبعد  األخص  على  ” ... انظر 
الظاهر للجهاز املذكر“ (ص 126) و (دونية البظر“،  ص (127) و ”قصور املرأة من حيث األعضاء 
التناسلية“ (ص 122) ودونيتها اجلنسية  األصلية“ (ص 122)، يؤكد جلمهور املستمعني اليه بأن 
شهوة القضيب هي اساس كل نظريته في علم نفس املرأة. ثم يحذرهم من أن إبداء اعتراضات 
على هذه الفرضية يعني تقويض النظرية برمتها. : ”اذا رأيتم ان فكرتي مغرقة في اخليال، وإذا 
نعتُّم اقتناعي بأهمية غياب القضيب في التكوين النسوي بأنها ثابتة، فإنني بالطبع ال املك اي 
دفاع“ (ص 122)  (  ” كيت ميليت، الفرويدية والثورة اجلنسية املضادة،  في كتاب طرابيشي ص 
191). هذا احلديث ال يعدو كونه ضرباً من السحر أو التنومي املغناطيسي للعقل النقدي للناس، 

وهو اقرب إلى الشعر منه إلى العلم، وبالنتيجة هو مشروع للثبات وليس للتغيير. إنه مشروع 
رجعي يحصر نفسه في التكوين البيولوجي الذي يتلخص في طموح، ومن ثم فشل، حتول البظر 
إلى قضيب. وال شك أن مختلف النظريات واملعتقدات الذكورية، ارضية كانت أم دينية التي أجلَّت 
الذكر من هذا املدخل هي من عالم السيطرة الذكورية وبالتالي بقاء عالم السياسة للرجل إلى 

األبد.
هل ميكن بناء نظرية شاملة للتاريخ، للناس في التاريخ، على اكتشاف البنت لقضيب   

اتمع  وفي  األسرة  في  التربية  عن  اكتشافاً،  كان  إذا  االكتشاف،  هذا  وعزل  الصغير32،  أخيها 
اللواتي  البنات  ان  من  اشتكى  يوم  وذات  هيل،  سترامت  منطقة  لندن،  بجنوب  مدرسة  في  عمره  من  اخلامسة  في  يزن  كان     32
الشعور  أم  الفضول  بسبب  هذا  قضيبه. فهل  إلى  ينظرن  كي  بنطاله  وينزعن  املدرسة  مراحيض  وحدة  إلى  يأخذنه  سنوات  ببضع  بكبرنه 
شاعرة  البنت  بقاء  يعني  هذا  اكتشاف  اتمع. وهل  في  العامة  والثقافة  التربية  من  نابع  أم  افكارهن  بنات  من  هذا  هل  واألهم،  بالنقص؟ 
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التي تقوم على تسويد الذكورة؟ هل ميكن بناء التاريخ على هذه الدهشة الطفولية برؤية البنت 
لدى  كرَّس  الذي  هو  الفرويدي  االكتشاف  هذا  األبد!. لعل  إلى  بهزمية  إقرارها  وبالتالي  للقضيب؟ 
النسويات اللواتي ذهنب إلى االجتاه األقصى اآلخر بوجوب عزل مملكة النساء عن الرجال إذا كان ال بد 
للمرأة أن تتحرر وطاملا من املستحيل منافسة الرجل او التساوي معه في سباق القضيب. وحني 
يصبح الصراع بني اجلنسني بسبب زيادة بيولوجية، زيادة في الطول، عند الذكر ال ميكن بلوغها عند 
ا لتدمير  املرأة، فإن البشرية سوف تغرق في صراع ال ينتهي، ورمبا يكون فرويد بهذا قد وضع اساسً
احلضارة. إذا قبلنا من فرويد مقولة ان املرأة هي الذكر الناقص، نكون قد سلَّمنا بكون الرجل هو 

السيد املؤبد، ومبقولة األديان بأن املرأة اتت من ضلع آدم. فهي إذن لعنة خضوعها الالنهائي.

سيطرته  وليس  األسرة  على  األب  سيطرة  الصغر  منذ  البنت  تدركه  ما  أكثر  لعل   

واألقوى  تعليماً  األكثر  كونه  إلى  تردها  أن  ميكن  أال  السيطرة؟  هذه  البنت  ترُدُّ  فإالمَ  القضيبية، 
تروق  ال  هذه  لكن  السبق؟  هذا  حتقيق  من  متكن  كيف  تتساءل  أن  دون  حتى  وجسمانياً  اقتصادياً 
التفوق. فلكي  وأحياناً  والتساوي  فيها  املباراة  للمرأة  ميكن  اجتماعية  امور  كلها  هذه  ألن  فرويد 
يحمي موقفه الرجعي متترس عند التكوين البيولوجي للقضيب الذي ال ميكن للمرأة جتاوز الرجل 

فيه إال برسم لوحات سوريالية.

ولكي تبقى البشرية في دوامة النزوع النسوي لتحقيق املساواة القضيبية-اإلحليلية» 
يفسر األمومة بأنها أمل املرأة أن حتقق ذلك لنفسها  عبر طفلها. بعبارة أخرى، فإن فرويد يُفرغ 
املرأة من مصدر قوتها مبا هي القادرة على إعادة إنتاج اتمع بيولوجياً، لتفقد هذا االحتكار لصالح 
احتكار القضيب! وهكذا، تبدو نظرية فرويد كأنها إمنا تقوم على الوهم بأن العالقة بني اجلنسني 

مثابة صراع تناحري إلى األبد رغم عدم استغناء احدهما عن اآلخر. فهل تطاق احلياة هكذا!
هل يكفي أن يرتكز التحليل النفسي للبشرية، وليس ألفراد مرضى على وجود القضيب، 
ً؟ يذكرنا هذا باحلوار الذي اورده باولو كويليو بني بطلي  روايته مبعنى رد الرجال  بل انتصابه حتديدا
واألمم  للقوميات  عابر  هو  القضيبي  االعتقاد  هذا  أن  ويبدو  االنتصاب33.  استمرار  إلى  قوتهم 

ً ما حاول االحتالل، وفي أحيان جنح، في إسقاط معتقلني من خالل اجلنس34.  واإلثنيات فكثيرا
بالنقص طوال عمرها؟ 

33  باولو كويليو أحد عشر دقيقة....!  
34   بعد اعتقالي األول من قبل قوات االحتالل الصهيوني مساء 1967-12-15، بعد ذلك ببضعة ايام جاء رجل فلسطيني يلبس 

لباساً مدنياً مع جندي حرس حدود من العرب في املناطق احملتلة 1948 ومعهم ضابط صهيوني، اذكر كان اسمه جوالن. 
لك  وسنسمح  لزوجك،  وتخرج  البيت  لك  ويبنون  عنك  وسيفرجون  جماعتك  عن  أخبرهم  عميالً،  كان  اعتقدت  كما  وهو  الفلسطيني،  قال 
برؤية أمك، فهي هنا في املعتقل. لم أكن أعلم أنه جرى نسف منزل أسرتي بالطبع، وهو اخلبر الذي أوصلني إياه العميل، ولست أدري ملاذا 



102

يقول فرويد بالطبيعة البيولوجية الثابتة عند الذكور واإلناث ويسحب ثباتها على الواقع 
االجتماعي، وهذا يعاكس اعتقاد النسوية االشتراكية بحرية اإلنسان االجتماعية، وبأن تأنيث املرأة 
هو نتاج سيرورة التحكم الذكوري في اتمع. وان لألنثى طبيعة معاكسة متاماً لطبيعة الذكر 
إلى  يُحيل  األوديبية. وهذا  العقدة   مرحلة  جتاوزهم  بعد  اخلصاء  عقدة  لديهم  تتكون  الذكور  ألن 
اعتقاد فرويدي بأن الرجل اسير عقدتني ال يرتاح منهما، فهو ينتقل من مرحلة عقدة مبكرة هي 

األوديبية إلى مرحلة عقدة ال تنتهي إال مبوته هي اخلصاء35.

في املباعدة بني فلسفته وبني احلضارة كضرورة بشرية، يسحب فرويد احلالة اإلنسانية 
ر.  البيولوجية البحتة لتفرض نفسها على اإلنسان رغم ما قطعه من اشواط وعي ومحاوالت حتضُّ
يقول فرويد: «ان اخللية املذكرة فاعلة متحركة وتسبق اخللية املؤنثة، وهي البويضة العدمية احلركة 
والسلبية. وسلوك األفراد من الذكور واإلناث في نهاية األمر خالل عملية االتصال اجلنسي مياثل 
حركة األعضاء اجلنسية األولية، فالذكر يطارد األنثى التي يختارها، ويقبض عليها ويخترقها36». 
هو  االغتصابي  اجلوهر  هذا  هل  اجلنسية؟  العالقات  حياة  البشرية  تعيش  هكذا  حقاً  هل  ولكن، 
قانونها العام، أم أن هذا ما قبل حضاري، حتى لو مورس من قبل أكثرية الناس في أحقاب معينة. 
باملقابل، كان الرسول ينصح الرجال عادة مبداعبة النساء قبل اجلماع! كيف ميكن تقزمي اإلنسان 
لنفس  ضخم  جتميع  مثابة  احلالي  اإلنسان  وكأن  البحتة  احليوانية  احلالة  هذه  إلى  الراقي  بوعيه 
خالياه العضوية الالواعية. أو كما وصف ماركس الفالحني بأن ال فرق بني حبة البطاطا وكيس من 

البطاطا!
على أرضية هذه القناعة، رأى فرويد أن احلضارة حرب مع اجلنس، هكذا رأى األمر، وهي طاقة 
جنسية «حرفت عن هدفها اجلنسي نحو اهداف اجتماعية سامية لم يعد لها طابع جنسي37» 

ً في اخلارج. عندها  اخبرني، رمبا ليهزني نفسياً، وكنت قد اعتقلت بعد زواجي األول بأسبوع واحد. قلت له ال توجد لي جماعة، وال أعرف احدا
ذكر العميل اسمه الشخصي، والذي كنت أعرفه  قبل االحتالل حيث كان اسمه ضمن شبكة عمالء اكتشفت في فترة األردن ونشرناها في 
نشرة ”الوحدة“ النشرة السرية حلركة القوميني العرب عام 1964. املهم هنا استخدام اجلنس إلغراء اخلروج االعتقال بثمن هو العمالة. 

. من  وبالطبع لم يسمحوا لي برؤية والدتي التي كانت قد اعتقلت للضغط عليها وعليَّ
لبت لدائرة مخابرات برام اهللا، وخالل االستجواب الذي لم يكن  وبعد خروجي من املعتقل لدى الكيان الصهيوني عام 1972 طُ
أنني  من  سمعه  ما  يقصد  املعجزات“. كان  ”احملتلة“ يصنع  الغربية  القدس  في  هداسا  مستشفى  في  الطب  ”إن  الضابط   قال  تعذيباً، 
متعطل جنسياً. فهمت ما قصده الضابط روني، هكذا أسمى نفسه. قلت له أنا لست بحاجة للجنس، طبعاً انهال عليَّ بشتائم من العيار 

الثقيل، ونهرني باخلروج.

35   عبر عن هذا القلق باولو كويليو في عمله األدبي،  أحد عشر دقيقة...!
 S. Freud, : New Introductory Lectures on Psychonanalysis, college Edition  36

(New York:Norton and Co, 1065) p.114., p.114. فاطمة املرنيسي، ما وراء احلجاب اجلنس: كهندسة اجتماعية، الدار 
البيضاء    262001-

37   فاطمة املرنيسي، ما وراء احلجاب اجلنس: كهندسة اجتماعية، الدار البيضاء 2001: 34



103

.ال يختلف هذا عن ما كتبه أرسطو بشأن احليوانات املنوية بأنها اقوى عند الرجل.

وَض صياغة نظرية  الطريف في فرويد انه اكتشف التشابه اجلنسي او االزدواج بني اجلنسني، وعِ
تدمج وتطور الغنى النوعي اخلاص بكل من اجلنسني، كما اشار قبله بقرون عدة كل من اجلاحظ 
اجلوانب  خصي  الكبت: اي  على  مرتكزة  اجلنسية  املرأة  حياة  عن  نظرية  أقام  أنه   إال  رشد،   وابن 

القضيبية لديها. «ان التخلص من اجلنس البظري شرط لنمو األنوثة». 
واحلمل  نفسها  تلقيح  على  املرأة  لدى  قدرة  2008-2-5 اكتشاف  يوم  القدس  صحيفة  في  ورد 
بشكل طبيعي إذا ما اخذت خاليا من عمودها الفقري ولقحت بها، وبالتالي تصبح املرأة في غنى 
ذكور  عدد  إلى  الذكور  اختصار  إلى  هذا  سيقود  هل  الذكر. (ترى  خالل  من  لإلخصاب  اجلماع  عن 

النحل! وال شك أن هذه بشرى سارة للجندريات الالئي يطالنب مبجتمع نسوي بحت).
، بعمل تشريحي؟ أم أن تطور اجلسم نفسه مييل إلى  والسؤال هو: هل هي التي تتخلص بقرار واعٍ
وراء  ما  املرنيسي،  (  فاطمة  العددي؟  التوازن  حتفظ  كي  الطبيعة  قسمة  هي  هل  هناك؟  او  هنا 

احلجاب اجلنس: كهندسة اجتماعية، الدار البيضاء 2001، 27 ).

تقول فاطمة املرنيسي:» إنه لشيء باعث على السخرية أن تصل النظريتان اإلسالمية واألوروبية 
الة تبعا لإلمام الغزالي، أو  إلى نفس اخلالصة، فاملرأة قوة هدامة للنظام اجتماعي إما لكونها فعّ
فرويد  من  كل  إليهما  ينتمي  اللذان  اإلجتماعيان   النظامان  افرخ  فرويد. لقد  رأي  حسب  سلبية 
والغزالي اشكاال مختلفة من التوتر بني الهندسة االجتماعية واحلياة اجلنسية. لقد هوجم اجلنس 
بانه  عليه  وحكم  باحليوانية،  الرتباطه  حقيرا  وعدّ  املسيحي  للغرب  الفرويدية  التجربة  في  مثال 
مضاد للحضارة، ولذا انقسم الفرد إلى شطرين متناقضني: الروح واجلسد. إن انتصار احلضارة من 
هذا املنظور يعني ضمنيا انتصار الروح على اجلسد واملراقب على السائب، والفكر على اجلنس». 
( فاطمة املرنيسي، ما وراء احلجاب اجلنس: كهندسة اجتماعية، الدار البيضاء 2001، 33.) لكن 
املرنيسي هنا تقع في التعميم رغم صحة استنتاجها. فهل ميكننا حذف اجلاحظ وابن رشد من 

اإلسالم وحذف ماركس وإجنلز من أوروبا؟
يرى  بحتة. فهو  فردانية  بل  اجتماعية،  وال  جماعية  مرتكزات  على  فرويد  حتليل  يقوم  ال 
العقل  أما  اجلنس،  غريزة  سيما  وال  مشتركة،  ومهام  اجتماعية  عالقة  جتمعها  ال  الناس  غرائز  أن 
تتضمن  فنظريته  فرويد،  لدى  والالتقدمي  الالطبقي  البعد  تفسير  ميكننا   هنا  من  فمختلف. 
الضرورة واحلتم الفردي وهذا طبعا حال احلاالت التي عاين، اي املرضى. وإذا صح حتليله على املرضى 
رَضية.  ال يصح تعميمه على األصحاء، إال إذا افترضنا ان كل إنسان، مبا هو مطلق إنسان، هو حالة مَ
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وحتى إن صح هذا التعميم الشاذ، فلم يصل الناس جميعاً درجة املرض االنهياري بعد!. ويرى فرويد 
أن السلوك البشري ليس موجها بالعقل بل مبا هو اقوى منه، بالغرائز والدوافع وهي بطبيعتها 
ال عقالنية. وخلل هذا املدخل كامن في تبرير حصوله واإلعفاء من نتائجه. فطاملا األمر غريزي ال 
عقلي، فليس للذين اصابهم احليف األبدي إال أن يقبلوا مبا «قسم اهللا لهم»! واملرأة على رأس 

هؤالء.
يرى فرويد أن مختلف دوافع اإلنسان ميكن إرجاعها إلى غريزتني اساسيتني:

والنوع،  اإلنسان  على  حتافظ  التي  اجلنسية  الغريزة  وهي  إيروس،  «احلب»  احلياة  غريزة   -1

يسميها اللبيدو
.Tod غريزة املوت «الهدم» وهي غريزة العدوان والتدمير  -2

ً، ليسا  ً في هذا احملرك : احلياة أم احلب طاملا ليسا شيئاً واحدا والسؤال هنا،  ما هو األكثر دقة وحتديدا
متطابقني؟ فاحلياة مسألة مشتركة مع مختلف الكائنات احلية ال يتفرد فيها اإلنسان، بينما احلب 
إنساني فقط، إال إذا حصرناه في التشابه الغريزي بني الكائنات احلية وتركنا اإلنسان بينها. كما 
مبفهوم  ولكنها  املادية،  أرضيته  هي  التي  اجلنسية  الغريزة  من  اشمل  وهو  املوت،  نقيض  احلب  أن 

شمولية اإلنسانية، هي إحدى متفصالته.

كل  مصدر  هي  مثلما  وحنان  وعطف  حب  كل  مصدر  هي  اجلنسية  الغريزة  أن  فرويد  يرى  بدوره، 
الشرور كالغيرة والكراهية والعدوان. وفي هذا محاصرة للحب بحيث ال يكون من ملكوت وآفاق 

العقل الواعي. والسؤال بكلمة ثانية: ملاذا ال يكون احلب اوسع والغرائز اجلنسية من انشطته؟
وغير  فطري   ميل  العدوان  غريزة  أن  فرويد  يرى  نظريته،  في  الغريزي  اجلانب  وتثبيت  تسويد  في 

مكتسب. 
والسؤال هو: ما األصح أنه فطري، أم ان الفطري هو حب البقاء وبالتالي وجوب الدفاع عن النفس 
وحتى العمل من أجل السرمدية، ومن هنا فغريزة التدمير فرع من احلب عامة وبالتالي هي دفاعية 
تضطر في مناخ ما ان تتحول إلى عدوانية. أليس تطويع الطبيعة هو نتاج حب البقاء؟ أما الصراع 
آخر،  بإنسان  جتاوزه  وميكن  معينة،  اقتصادية  اجتماعية  تشكيالت  ونتاج  مكتسب  فهو  الطبقي 
وما  االشتراكية  االقتصادية  االجتماعية  التشكيلة  في  االشتركي  اإلنسان  جيفارا،  تشي  إنسان 

بعد.
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س له: احلب أم الغريزة اجلنسية؟ فعالقة الطفل مع أمه  ما هو األقوى، املتغلِّب على اآلخر، املؤسَّ
اسبق من تطور الشعور الغريزي لديه، ثم ماذا عن ألوان ومجاالت احلب األخرى؟ هل ميكننا التفريق 
بني الشعور اجلنسي بإجناز عمل ما بأن نشعر بلذة أداء ذلك العمل؟. مثال كتابة نص جميل يُشعرنا 

باللذة، فهل هي من احلب أم من اللذة واجلنس أم من العقل؟

يعتبر فرويد أن املرض النفسي حالة دفاعية. ال بأس، فما دام هذا حالة دفاعية، فلماذا ال يكون احلب 
حالة دفاعية بدل تركيز االعتقاد برغبة اإلنسان في التدمير؟ وملاذا ينحصر دفاع اإلنسان في حالة 
ً على التفكير والتحليل والتجريد، فلماذا ال يكون احلب وكثير  الالوعي؟ فما دام اإلنسان حيواناً قادرا

؟ من ميوله ورغائبه حاالت دفاع واعٍ
يوحد أو ميزج فرويد بني املتعة بشكل عام واملتعة اجلنسية، أي يرى املتعة ليس في اجلنس وحده بل 
في الفم والشرج…الخ، وهذا يثير السؤال: هل لألطفال، في سن ما قبل األوديبية، رغبة جنسية 
في أمهاتهم؟ مبعنى آخر، ملاذا ال نعتبر  أن احلب هو اإلطار األوسع من اجلنس بل يحتويه. أال توجد 

متعة عقلية في حاالت اإلجناز الواعي لفكرة ما ؟ أم أن املتعة هي بني عضوين بيولوجيني فقط؟
هل ميكننا بناء «علم» التحليل النفسي على اسطورة، هي اسطورة أوديب ونحن لم نستطع 
بعد قراءة األطفال، مبعنى التمييز فيما إذا كانوا يرغبون جنسياً بأمهاتهم منذ حلظة االنفصام 
البيولوجي عنهن؟ فاألسطورة في اقلها حقائق، وفي معظمها أنصاف حقائق وخيال منفلت، لذا، 

ليست رواية علمية تاريخية، هي ممتعة لكنها ليست قاعدة علمية.

الكبت والصراع الطبقي

بني كون الكبت اجلنسي جزءًا أو مكوناً من مكونات الصراع الطبقي من جهة، وبني كون اجلنس او 
الكبت اجلنسي وحده محرك احلياة اجلنسية غير املتوازية ومن ثم العصاب ، بني هذا وذاك مسافة 

هي التي تفصل رايش عن فرويد. 
«في عام 1959 ارتفع صوت فيليب رييف» بأن املاضي بالنسبة إلى ماركس يحمل في أحشائه 
«أن  ذكر،  الذي  فرويد،  قاله  ما  عكس  وهو  التاريخ»  تولد  التي  هي  البروليتاريا  وأن  املستقبل، 
املستقبل يحمل في أحشائه املاضي، وأن هذا احلمل الثقيل ال ميكن التحرر منه إال عن طريق التمرد 

األبدي ضد األب»(  الباسادو ولورو ، مقدمة في علم االجتماع بيروت، 1982، 80). 
قدرة  البروليتاريا  في  يرى  األول  أن  وفرويد)  (ماركس  هنا  اإلثنني  بني  الفوارق  أهم  أحد   



106

توليد التاريخ، بل مهمة ذلك التوليد، يرى ذلك دور الطبقة الواعية، أو حركتها ومن ثم الطبقة، 
واألهم أنه يرى أن ال عودة للوراء بعد إجناز ذلك. أما فرويد فيطرح رجعة سلفية فردية إلى يوم ميالد 
الطفل األول ليتمرد على األب، ويصبح هو اباً، ليتمرد عليه ابناً وهكذا. نحن أمام جتاوز للتاريخ، 
ورجوع ابدي للغوص التهوميي في أحشائه. وال يتعلق األمر هنا بانتصار حاسم للبروليتاريا أم ال 
بنظرة  الوراء،  إلى  فرد  بكل  تسير  وبأخرى  األمام،  إلى  جماعياً  تسير  بنظرة  يتعلق  ما  بقدر  بعد، 
يحركها الواقع املادي املعاش لتغيره بتبلورها الطبقي، مقابل نظرة هي الصراع الفردي محفوزا 

بالكبت. 
القوة  تظهر  ويقول،  الفرد؟  منها  يعاني  التي  اآلالم  احلضارة  منابع  تعوض  هل  ماركوزة:  تساءل 
التدميرية لغريزة املوت او الهدم، من كونها تتصارع من اجل إرضاء ال ميكن للحضارة أن تسمح به 
كغاية لذاتها. وفي تلك األوقات، على الغريزة أن تتحول عن أهدافها ، فاحلضارة تبدأ عندما يتم 
 Marcuse, Herbert, Eros  ) «التخلي  الفعلي عن الهدف األولي وهو اإلشباع التام للحاجات

und Kultur, Berlin, 1969, s. 12ff) ). اي االرتواء.

وهو في النهاية يحاول التفريق بني مبدا القمع املفرط للحضارة الغربية الذي يدل على القيود 
التي تهدف إلى جعل السيطرة االجتماعية حتمية ودائمة، أو بلغة غرامشي  مهيمنة، وهنا يبدأ 
تفارقه، أي ماركوزة، عن فرويد ببدء عقلنة أو تقييد احلاجات املنفلتة، الغريزة بشكل اساسي، وهو 
ً عن دقة التسمية، فإن مركز جدله هو قدرة اإلنسان على  ما يسميه ماركوزة ”احلضارة“. وبعيدا

السيطرة على الغريزة، بدل االنفالت معها ولها. 
وبالطبع يحاول ماركوزة متييز مبدأ القمع املفرط للحضارة الغربية عن القمع السياسي لتحوالت 

الغرائز اإلنسانية الضرورية الستمرار اجلنس البشري. 
يرد فرويد على احلضارة بالغريزة املنفلتة، بالعودة إلى الوضع البدائي ما قبل احلضاري، أما ماركوزة، 
فيرد على القمع املفرط سواء كونه شقاء او استهالكا، يرد على القمع التكنولوجي واإلستهالك. 
لكن رده يبقى مفككاً، فهو ليس طبقياً، بل من خالل البقايا الطبقية التي تفتقر إلى التماسك 
انتصار  مع  متاهوا  الذين  املثقفني  الى  ينضم  وبهذا  مشروعاً.  تشكل  كي  الطبقي  االجتماعي 
حلظات  ال  الزمني  االمتداد  إال  يثبته  ال  الذي  التاريخ  االنتصارلتطور  من  يتمكنوا  ولم  الراسمالية 
حتى  واحملدود  اليومي  وليس  التاريخي  االمتداد  سياق  في  األمور  وضع  أي  والسريع،  احلاد  اإلنكسار 
الذي  اخللل  يؤكد  2008 ما  احلالية  املالية/الصناعية  األزمة  على  يترتب  مكان. وقد  شكل  على 
اصاب تنظيرات ماركوزة، ويعيد إلى التحليل املادي التاريخي الذي يرتكز على دور الطبقة العاملة 
–الطبقات الشعبية- وليس على مجموعات من النزقني املمرورين العتبارات ذاتية فردية، املنفعلني 
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حلظة  ليست  فاالشتراكية  ومبادرته.  أولويته  وحدها  العاملة،  الطبقة  ليست  وأن  املفككني، 
انقالبية بل هي نتاج سيرورة تنكسر وتتفاقم إلى أن حتقق التغيير التاريخي. 

الضائعني  فردية  وبني  التاريخ،  ثورات  طبقية  بل  ماركس  طبقية  بني  ضائع  هنا  ماركوزة  لكن 
لكن  اميركا38،  في  املشردين  بعض  لدى  ووعي  ثقافي  مستوى  بوجود  تأثر  يكون  واملهمشني. وقد 
هذا ال يشكل ظاهرة، كما ان املشرد الفرد على عبقريته إن وُجدت، ليس مشروعاً ثورياً، وليست 
الثورة كفعل جماعي طبقي مشروعه بالطبع. قد يكون ماركوزة قد تأثر  حيث جرى جلم توجهه 
النقدي والطبقي لالستهالك  والقمع التكنولوجي من خالل تأثره أو حذره أمام مد التفكيكية، 
التي يبدو بانه لم يكن قادرا على الرد عليها بالدفاع عن وجود مكونات مشتركة ملن يرفضون نظام 

راس املال.
بدوره يقول فروم،  ليس شرطاً أن تبقى املدارس الفكرية في حدود كحدود جغرافيا الدول القومية، 
لذا، اصطبغ حتليله النفسي بالتحليل املادي وتقريبا الطبقي.  يرى فروم ان صعود اتمع األبوي 
يتطابق مع االنفصام بني الطبيعة والفكر، مثلما ميثل انتصار روما على الشرق. لقد اهتم فروم 
، كما هو منتظر منه ، بقراءة باخوفن من وجهة نظر اشتراكية، وركز على اتمعات التي يسود 
فيها حق األم وليس على األهمية التاريخية لتلك اتمعات التي تواجدت عبر التاريخ. (احليدري 

ص 2) .

إجنلز
رغم مساهمته املبكرة في مسألة املرأة واألسرة، إال ألن إجنلز لم يوفق في كثير من مواضع تعاطيه 
مبساواة  االقتناع  عليه  ميلي  اإليديولوجي  موقفه  كان  حني  ففي  واملرأة.  الرجل  بني  العالقة  مع 

اجلنسني، كان املوروث الثقافي يزيحه إلى انحرافات تقديرية وغير علمية. يقول إجنلز: 
الى  ميضي  باحلرب،  يقوم  فحسب. الرجل  اجلنسني  بني  يتواجد  صرف،  عفوي  العمل  « وتقسيم 
الصيد البري وصيد األسماك، ويستحصل على املادة األولية للغذاء واألدوات الضرورية لذلك. واملرأة 
تهتم بالبيت وتهيئة الطعام واللباس، تطبخ حتيك وتخيط. وكل واحد منهما سيد في ميدانه: 
الرجل في الغاب، واملرأة في البيت. كل منهما مالك لألدوات التي يصنعها ويستعملها.: الرجل 
لألسلحة وادوات الصيد  واملرأة مالكة ملتاع البيت. االقتصاد البيتي شيوعي»...(اجنلز  االعمال 

الكاملة  الد 21 ص 155 عن شيئوال ص 26.)
وجد  لو  املرأة. وحتى  هزمية  ثم  ومن  اجلنسني،  بني  املديد  الصراع  ذلك  متاماً  إجنلز  يتجاهل  وهكذان 

مميزاًن  منها  البعض  مقاالات  حتوي  Fleet Sheet   وهي  يسمونها  أسبوعية  صحيفة  املتحدة  الواليات  في  املشردون  38   يُصدر 
ويبلغ عدد املشردين في الواليات املتحدة 2 مليون شخصن هم محتجون ورافضون ونزقون، ولكنهم ليسوا ثوريني وال مادة ثورة بذاتهم.
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اتقسيم العمل الذي يتحدث عنه قبل امللكية اخلاصة واألسرة، فإن حتصيص املرأة للعمل املنزلي 
ال يوجد ما يؤكد انه كان خيارها. ملاذا ال يكون بداية هزميتها؟ 

أما بيبل فيذهب إلى ما هو أكثر ارتباكاً وال علمية مما كتبه إجنلز، بهذا الصدد يقول بيبل:
مما  بكثير  أقل  واملرأة  الرجل  بني  والعقلية  الفيزيائية  الفروق  البدائي   الزمن  في  كانت  «عموما 

هي في مجتمعنا. لدى جميع املتوحشني تقريباً وجميع الشعوب في مرحلة البربرية  (تبعا إلجنلز 
البربرية متطابقة مع املتريركية  مالحظة من ا ش كانت الفروق في وزن وفي حجم الدماغ اقل مما 
لدى شعوب احلضارة . كذلك بالكاد كانت القوة واللياقة البدنية  لدى نساء  هذه األقوام متخلفة 

عما هي لدى الرجال39» 
هذا حديث بال معنى ورمبا متعالم،  فهو يعني أن الفروق اليوم (ايام بيبل –الثلث األول من القرن 

العشرين)  اوسع بني الرجل واملرأة!. 
ً من  ً أكبر، مهارة يدوية أفضل، جتعلها متارس عددا ويقول بيبل ايضا،  «...كذلك متتلك املرأة صبرا
أن  للعمل  مالئم  تقسيم  بأنه  نعتقد  أيضا  األعمال بإتقان اعظم من الرجل...40»  « ... ونحن 
يترك للرجال الدفاع عن الوطن، وللنساء االهتمام باملوطن واملوقد...41» لم يبق عليه إال أن يقول 

بادع ايضاً!!

ولكن، يقول إجنلز في أصل األسرة:

«إن أول تناحر طبقي يظهر في التاريخ يتطابق مع تطور التناحر بني الرجل واملرأة في الزواج الفردي، كما 
يتطابق اول اضطهاد طبقي مع اضطهاد اجلنس املذكر للجنس املؤنث» .

وهذا ال ينسجم مع العبارة أهاله التي قال بها إجنلز نفسه. 
الزوجية  األسر  من  كبيرا  عددا  يشمل  كان  الذي  القدمي،  الشيوعي  البيتي  االقتصاد  ايضاً: « في  وكتب 
الضروري  االجتماعي   النشاط  من  ضربا  النساء،  الى  بها  املعهود   ، االقتصاد  هذا  إدارة  كانت  أوالدها،  مع 
ظهور  منذ  تغير  الوضع  الرجال. ولكن  قبل  من  املعاش  وسائل  حتصيل  شان  ذلك  في  شانها  للمجتمع، 
األسرة البطريركية، وال سيما منذ ظهور األسرية الفردية القائمة على الزواج األحادي. فقد فقدت إدارة 
االقتصاد البيتي طابعها االجتماعي. ولم يعد أمرها يعني اتمع، وصارت خدمة خاصة، وأمست الزوجة 
فتحت  التي  هي  ايامٍ  في  الكبيرة  والصناعة  االجتماعي  االنتاج  في  املشاركة  عن  ونحيت  األولى،  اخلادمة 

39   أوغست بيبل املرأة واالشتراكية برلني، 1973، ص 51 ص 26 من شوي
40   أوغست بيبل املرأة واالشتراكية برلني، 1973، ص 244 ص 27من شوي

41    أوغست بيبل املرأة واالشتراكية برلني، 1973، ص 321.(ص 27 من شوي
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من جديد –وأمام املرأة البروليتارية فقط – طريق االنتاج االجتماعي، ولكن في شروط إذا ما قامت معها 
املرأة بأداء واجباتها اخلاصة في خدمة األسرة، بقيت خارج االنتاج االجتماعي وعجزت عن حتصيل اي أجر، 
وإذا ما شاءت، باملقابل، أن تشارك في النشاط االجتماعي وأن حتصل على أجر خاص بها، عجزت عن أداء 
واجباتها العائلية. ذلك هو وضع املرأة في جميع فروع النشاط، سواء في مضمار الطب واحملاماة  ام في 
املصنع واملكتب. . إن األسرة الزوجية احلديثة تقوم على عبودية املرأة البيتية، على نحو سافر أو مقنع، وما 
اتمع احلالي إال كتلة تتألف بوجه احلصر من أسر زوجية هي لها مثابة جزيئات. وفي ايامنا هذه، يتعني 
على الزوج، في غالب األحوال، ان يكون سند األسرة ومعيلها، على األقل، في بيئة الطبقات املالكة وهذا ما 
يضمن له سيادة ال يحتاج الى تدعيمها بأي امتياز قانوني خاص. فالرجل في األسرة هو البرجوازي، بينما 

تؤدي املرأة دور البروليتاريا».
وبغض النظر عن اخللل في بداية هذا املقتطف حيث يبدو من حديث إجنلز كأن تقسيم العمل   

كامن رضائياً في مجتمع املشاعية البدائية، وبالطبع جتدر افشارة هنا إلى أن إجنلز رمبا اقرب إلى تقديرات 
باخونن غير اإلمبريقية منه إلى نتائج بحث إمبريقي، إال أن جوهر املقتطف أعاله يتضمن بوضوح اخذ إجنلز 
رم من األجر، وهذا يؤكد أنه عمل يولد قيمة! وهو األمر الذي  مسألة العمل املنزلي باالعتبار بأنه عمل حً

ل مهمتهن في احختراف نقد املاركسية. كان على النسويات التقاطه ال جتاهله، إال ألن التجاهل يسهِّ

في  يظهر  طبقي  تناقض  التناسل. واول  برسم  واملرأة  الرجل  بني  تقسيمه  هو  للعمل  تقسيم  اول  «ان 
مع  يتوافق  طبقي  اضطهاد  وأول  الفردي،  الزواج  في  واملرأة  الرجل  بني  التصارع  ظهور  مع  يتوافق  التاريخ 

اضطهاد اجلنس املذكر للجنس املؤنث».
قد  املعركة  تكون  األسرة  ون  تكًّ مجرد  أن  مرة. وأعتقد  غير  أشرنا  كما  األولى  التاريخية  الهزمية  هي  هذه 
سمت، فلم يعد التصارع داخلها، رغم أن غيابه ال يعني الرضى من طرف املرأة، وال الشعور بانتهاء األمر  حُ
د، الرجل. ال أستطيع الفتوى ايهما اسبق تقسيم العمل برسم التناسل، أم تقسيم  هِ من قبل املضطَ

العمل بني منزلي كدور للمرأة، وحتصيل غذاء كدور للرجل؟
يرى إجنلز أن املرأة في األسرة  البروليتارية مستقلة اقتصاديا لكونها معيلة أو مشاركة في إعالة األسرة. 
والنساء في هذه الطبقة يشعرن بانهن يتساوين مع الرجال أكثر مما يتساوين مع اقرانهن في الطبقات 
يقدمون  الرجال  كان  حيث  البدائية  اتمعات  في  تبدت  طبيعية   عمل  قسمة  أن  اجنلز  األخرى. يعتقد 
لم  اتمعات  تلك  في  املرأة  وأن  البيوت،  في  النساء  تعمل  بينما  الضرورية،  اإلنتاج  وأدوات  العيش  لقمة 
تكن خاضعة للرجل، فكل جنس كانت له السيادة في مجاله. لكن علينا التنبه إلى ان هذا التقسيم 
ترمي  وما  البدائية  الشيوعية  بني  الفوارق  أحد  هذا  اخلاصة.  امللكية  امام  يصمد  لم  ولذلك  هشاً  كان 
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عن  نفسه. فاحلديث  يفترض  وكما  يُفترض  كما  ثورياً  هنا  يعد  لم  إجنلز  أن  احلديثة. كما  الشيوعية  إليه 
دميقراطية األسرة البروليتارية هو حديث مسطح، ألنها لو حصلت، فهي دميقرطية في بطن القمع العام. 
أما تقسيم العمل في اتمعات البدائية، الذي يرضى عنه إجنلز كما يبدو، فهو من أسس ما نواجه اليوم 

من السيطرة الذكورية. 

طاملا كان هناك تقسيم عمل وسيادة مشتركة، ومن ثم انتقل البشر إلى مرحلة السيادة الذكورية، فهذا 
يعني ان مشاركة املرأة في السيادة لم يكن معيقاً لتطور اتمع البشري. وعليه، فإن الدولة التي يعتقد 
هوبز، وماري جني، وروسو،  بأنها من إنتاج الرجل ولم تكن لتوجد لو كانت للمرأة حقوق مساوية، ولم تكن 
الدميقراطة لتولد كما زعم أرسطو. هذه مواقف رجعية بامتياز. كان ميكن أن يكون للدولة طابع آخر، وقد 
ال تكون دولة ولكن حضارة، اذن يجب ان يكون املقصود لدى هؤالء، أن الدولة احلالية لن تكون على هيئتها 

احلالية لو كانت السيادة مشتركة.
هل يصح نسب كل شيء للرجل هكذا، إال إذا كان املفكر ليس ذكورياً فحسب، بل أداة نظام حكم. إن 
اقوال هؤالء املفكرين في عالقتهم او خدمتهم للنظم السائدة تشكل اساساً لكتابات أمثال هنتنجتون 

وبرنارد لويس وفوكوياما في خدمتهم للراسمالية اإلمبريالية فاملعوملة. 

يرى إجنلز ان املرأة البدائية لم تكن خاضعة للرجل، فقدميا كانت السيادة للنساء ألنهن ينحدرن من عشيرة 
واحدة، بينما األزواج يأتون من عشائر مختلفة، لكن هذه السيادة انتهت مع تطور اساليب الزراعة وتدجني 

احليوانات وتوسع اإلنتاج وظهور فائض القيمة.

وبصدد مساهمة املرأة في احلضارة، تقول كافلني رايلي:
«ومصدر السحر هو اختراع املرأة للجعة والنبيذ واخلمر إلى عصير احلبوب والعنب – وال بد أن املشروبات 
الكهنة  اقدم  وكان  الزراعة.  مجال  في  املرأة  جلهود  السحرية  القوة  على  مقنعاً  برهاناً  كانت  الروحية 
لزيادة  ورباتهم  أربابهم  إلى  قرابني  ويقدمونها  يشربونها  القدمية  ومصر  الرافدين  ارض  في  والكاهنات 
حتكمهم في احملصوالت. وكان اكتشاف املشروبات الروحية املتخمرة يعني اختراع األواني الدائمة والتي 
كانت تتسم بشيء من التركيب في الغالب»  (كافلني رايلي، عالقة القرابة باملرأة، واملدينة بالرجل في 

مجلة أمكنة، العدد 4،  آب 2002، ص 254).
إذا صح هذا التخمني املتفائل، فإن دور املرأة أو مجدها إن شئت كان واتمعات اكتفائية، أما مع امللكية 
القتال  من  بد  ال  سلطة  هو  بفائضها  والتحكم  األدوات  اصبحت  فقد  اإلنتاج  أدوات  وتعقد  اخلاصة 

الحتكارها.
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إن متعناً دقيقاً في كثرة من اإلجنازات احلضارية تقود إلى استنتاجات معاكسة متاماً ملاعمم مفكرو الذكورة 
وخاصة في عصر را س املال.

« فالبيت، أو «املدينة» في الكتابة املصرية «الهيروغليفية» يرمز لها باألم، فيؤكد بذلك التشابه بني 
وظيفة احلضانة الفردية واجلماعية. وتتفق مع هذا األبنية األكثر بدائية  -البيوت واحلجرات واملقابر- وهي 
عادة مستديرة الشكل: اشبه بالكأس املستديرة الصلبة التي تصفها األسطورة اليونانية بأنها صيغت 
األوعية: عصر  عصر  هو  املرأة  سيادة  ظل  في  احلديث  احلجري  العصر  على هيئة ثدي42 «أفروديت... كان 
األواني احلجرية والفخارية، عصر الطاسات والقدور والدنان والصناديق ومخازن احلبوب والصوامع واملنازل، 
باملرأة،  القرابة  عالقة  رايلي،  والقرى»  (كافلني  الترع  مثل  الضخمة  اجلمعية  األواني   ،ً آخرا وليس   ً وأخيرا

واملدينة بالرجل في مجلة أمكنة، العدد 4،  آب 2002، ص 255).
 

الزراعة نسوية

ديانات  مثل  والثقافة،  اتمع  في  التحوالت  اخطر  احدثت  النساء  بها  قامت  التي  الزراعية  الثورة  «ان 
الزوج  ونزول  لألم،  االنتساب  نسق  على  القائمة  االجتماعية  النظم  وزيادة  املرأة،  حول  تدور  التي  اخلصوبة 
على أهل زوجته، واهتمام عام بالوالدة، والنمو واحلضانة والنكاح والتوالد – أي (ما كان يرى آنذاك على انه 
) وظيفة املرأة. (كافلني رايلي، عالقة القرابة باملرأة، واملدينة بالرجل في مجلة أمكنة، العدد 4،  آب 2002، 

ص 255).
« اكتشف ممفورد أن املدينة نفسها هي النتاج املميز للخصائص اجلنسية الذكورية، كما كانت القرية 
باملرأة،  القرابة  عالقة  رايلي،  األنثوية»  (كافلني  اجلنسية  اخلصائص  تعكس  احلديث  احلجري  العصر  في 

واملدينة بالرجل في مجلة أمكنة، العدد 4،  آب 2002، ص 257).
هل السبب هنا ألن الزراعة أكثر باجتاه االكتفائية؟

بالعودة إلى النسويات واملاركسية،   لم تنحصر أو تتركز املواقف الصريحة للنسوانيات في اجنلز وماركس 
ةً جتاه لينني، حيث ضجرت النسوانيات من موقف لينني املناهض لإلباحية اجلنسية  وبيبل، بل كانت أكثر حدَّ
وكذا التراجع الذي حصل في سياسته جتاه األسرة بعد الفوضى التي خلقتها القوانني الثورية     التي 

أعلن عنها والتي لم يكن اتمع السوفييتي مستعدا لها «43.

رودس  في  تطبيعي  مؤمتر  عن  صهيوني  كتبه  ما  األمر   هذا  أعالج  وأنا  كفلسطيني  أتذكر  أن  القدر  سخرية  من  تكون  42   قد 
ً مثل ثدي“! أنظر مقال مناحيم بن، في رودس كان  مع فلسطينيني وفلسطينيات مقالة عنوانها: ”كان السالم في رودس دافئاً وناعما ومدوَّرا

السالم مثل ثدي مدوَّر  وطري ومدلل، في كنعان العدد 93 أيلول 1998 ص ص 46-50.
ْ( كتاب املرأة اخلادمة املرأة املبجلة أو السلطة البورجوازية والسلطة الذكورية ” ماسبيرو « ). 43   نقد موقف لينني: كلود ألزون     
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      والسؤال هو: هل من قبيل التفكير اإلصالحي قراءة موقف لينني من اإلباحية اجلنسية والتراجع في 
قراءة  نطاق  في  هذا  يندرج  هل  الثورية،  القوانني  خلقتها  التي  الفوضى  بعد  األسرة  بخصوص  سياسته 
التطبيق ومراقبته، أم يُقرأ في نطاق محافظة رجعية لدى لينني نفسه خاصة حني اصبح رجل دولة؟ في 

احلالتني، ليس املقصود إيجاد عذرٍ للتراجع.

أما عن رايش فتقول آن وجاكلني:
الفرصة  له  سنحت  فقد  رايش.  هو  اجلنسية   واحلياة  املاركسية  بني  يربط  ان  حاول  الذي  الوحيد  ان   ”
احلل  يكن  لم  ولكن  هانئة،  جنسية  بحياة  ينعمون   ال  مرضاه  ان  يالحظ  لكي  نفسيا،  محلال  بوصفه   ،
”شفاؤهم“ الواحد تلو اآلخر. فليس الفرد هو بيت القصيد، كما يزعم التحليل النفسي التقليدي وإمنا 

في  واألساسي  –اجلوهري  اجلنسي  االضطهاد  من  رايش  تغييره. وينطلق  ينبغي  ما  هو  اتمع.  واتمع 
نظره- لينتهي  الى الثورة، وهو بذلك يتميز كل التميز عن الثورييني الذين يجعلون من املسالة اجلنسية 

استطالة للثورة: 
” إن احلياة اجلنسية الضيقة، البائسة، التي يزعم الزاعمون انها غير ذات طابع سياسي، يجب أن تُدرس 
في عالقتها مبشكلة اتمع االستبدادي. فليس ميدان السياسة املآدب الدبلوماسية، وإمنا احلياة اليومية“ 

(الثورة اجلنسية ص 33).
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مقاطع من قصيدة: حفريات في جسد عربي -  مختار اللغماني
 

ال تهدر حلمي باسم اهللا
وباسم الدين

وباسم القانون
وال تذبح قلمي

« كلماتك حمرا ” قال..

فما لون دمي؟ !
إنّي أشهد بحمام العالم

              بالزيتون املطعون
              وبالبحر املسجون

              وبالدنيا
وأنا أعرف ليس على الدنيا أحلى أو أغلى من هذي الدنيا

أشهد أنّي عربيّ حتّى آخر نبض في عرقي
 عربيّ  صوتي عربيّ عشقي

             عربي ضحكي وبكائي

             عربي في رغباتي املمنوعة في أهوائي

             عربي فيما أشعر

             عربي فيما أكتب

                       لكن العالم أرحب
                       لكن العالم أرحب!

 

ي عربيّ وأبو ذرّ جدّ
حني يطول اللّيل ويدهمني حزني

          وأنا طفل معلول
يبسم لي ويقول:
          « يا ابني

د قلق اللّيل إلى حضني ! «           وسّ
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أتدثّر بني عباءته
أ عند سماحته أتدفّ
دني ده يتوسّ أتوسّ

               ويهدهدني وأقول له:
ي           « علّمني الفرحة يا جدّ

          أمنح إسمك من عندي ! «
فيعلّمني ويعلّمني ويعلّمني

ويصير لقانا في « الرّبذة « (1)
                    أجمل من كلّ كراسي العفن!!

عربي واحلالّج أبي
في يوم مجروح باألمطار

كان اجلالّدون يقودونه موثوقا نحو النّار
          كم كان جميال في جبّته

          كم كان عظيما في هيبته

كنت أنا في الساحة صحت :
          « ملن تتركني يا حالّج «

واملطر الغاضب لم يفلح في حتريك األمواج
والبحر سيبقى بعدك مسجونا محزونا ! «
نظر إليّ بغضب الواله . كان غضبه حنونا

عربي فاجأني يوما غيفارا
لم يطرق بابي لم يستأذن حرّاس حدود في حمل العشق

               املستورد
كالطائر يرحل عبر فصول العام وحيث يرى الشمس يغرّد

غيفارا عصفور شمسي املولد
ر بيضته و مدّ جناحيه نحو الشمس غيفارا عصفور كسّ

غيفارا عصفور يسقط كلّ األنساب الدينيّة أو أنساب اجلنس
غيفارا عصفور يحمل غصن الزّيتون مبنقاره وعلى اجلبهة

اق                                                          نسب العشّ
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غيفارا عصفور يعرف حزن النفط العربي ووجع الصحراء
غيفارا عصفور حني يجوع معي في الرّبع اخلالي ألقاه
                                                 عربي األمعاء

 غيفارا عصفور يبحث في الرّبع اخلالي عن قطرة ماء

غيفارا علّمني ذات مساء :
          « كن عربيّا فيما تشعر

          كن عربيّا فيما تكتب

                  لكن ال تنس بأنّ العالم أرحب
                 ال تنس بأنّ العالم أرحب !!

                    ما زال كويفير األخشيدي العبد هنا

و يطير يرى في األفق سرابا ما كان سرابا .. كانت
ة .. و يحطّ على الكعبة جوعانا ..  ة .. ما زالت مكّ مكّ

ليس على الكعبة قمح حلمام يأتي فشيوخ قريش أعطاهم
ربّك ذهبا من عمق الصحراء كفاهم شرّ احلرث و هم

منشغلون مبا منحتهم إحدى الدول الكبرى ثمنا لألطنان
 من النفط :

ة تلفزة باأللوان ! !                محطّ

أبكيك دمشق بدم كلّ شهيد في لبنان املذبوح
أبكيك دمشق بحبّ اإلخالص ألكتوبر حني وقفت

معاندة رأسك في وجه الرّيح
هذا عصر مسيرات التقتيل وعصر احلمالت احلملة

إثر احلملة
هذا عصر الذبح الوحشي وباجلملة

ام الشرق الكرماء  يا حكّ
الربذة : منفى أبى ذر وقد مات فيها.  (1)
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Contribution to the Analysis of Health Equity

By Mohammad Abu-Zaineh

 Measurement and Explanation of Inequality and Inequity in the Health 

 care in the Context of developing Countries: The Palestinia Case

 Abstract

 The question of relative inequalities in many dimensions of wellbeing reveals

 prominent on the front of the international scene. Foremost, however, inequalities

 in health came out to place on the top of the global policy agenda. This Thesis

 sharpens its focus on the measurement and explanation of income-related

 inequality and inequity in health. It considers the feasibility and applicability

 of standard measures previously proposed in health economic literature in

 the context of low-income and developing countries. The omnipresence of

 massive socioeconomic inequalities within these countries along with the

 systemic features of health financing systems, in particular the heavy reliance

 on direct payments and the incomplete coverage of risk-sharing schemes, imply

 quite varied equity issues compared to those in high-income countries. Under

 conditions, refined approaches to the measurement and explanation of equity

 are required should these be informative for complex debate on the health sector

 reforms. The Thesis consists of three self-contained essays, which all deal with

 the analysis of equity in finance and delivery of health care in the Palestinian

 health care sector. Essay I reconsiders the summary measures of inequality

 commonly used to assess vertical equity in health care finance. It shows how an
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 exclusive reliance on a single-valued measure can provide imperfect description

 of the nature of inequality prevailing in the distribution of health payments.

 While providing a further evidence on the value added of going beyond the

 commonly used “summary index approach”, the essay emphasised the use of

 appropriate statistical inference method for the measurement of inequalities.

 Essay II extends the distributional analysis of health care finance within a

 decomposition framework. It shows how the overall income-inequality effects

 of health payments can be disentangled into vertical and horizontal inequalities,

 and reranking effects. The essay shows that the decomposition model previously

 proposed to assess the extent of these three effects suffer from measurement

 pitfalls, and need to be appropriately adapted to accommodate real data survey.

 The essay applies a modified decomposition method that can provide a more

 appropriate measure for each of the three decomposable effects. It shows how

 the unequal treatment of equals and the improper treatment of unequals can be

 fairly more important in determining the degree of income-inequality induced

 by health care financing than the contribution of vertical effect. Essay III

 discusses the issues involved in the measurement and explanations of inequity

 in the delivery of health care. It seeks to determine whether and to what extent

 there is differential utilisation of various levels of health care – after accounting

 for differences in need. The essay presents and applies a more elaborated

 decomposition based on microsimulation. Besides avoiding the measurement

 limitations imposed by the standard methods, the microsimulation-based

 decomposition enables to duck the potentially contentious role of heterogeneity

 in behaviour, as well as the institutional features of the health systems in the

 analysis of inequality. Several policy-relevant factors, which have to be taken

 into account for future attempt aiming at limiting existing inequalities in the

 Palestinian health care sector are discussed and identified. The thesis concludes

 by advancing some reflections on equity issues and the future research required

.to better apprehend them
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