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قبـل الذهـاب بعيـدً ا يف احتامالت العنوان جيب أن نبين العصيان املقصود ،وأعني به اسـتعادة

اإلرادة مـن أي أحـد يصـادر عليـك إرادتـك فتعصيه ،سـواء كانت مصـادرة اإلرادة باسـم وطن

أو ديـن أو دنيـا ،باسـم حاكـم حملي مسـتبد أو أجنبـي حمتـل ،أو أي مفسـد للحيـاة مصـادر حلـق
االختيـار طاعـة وعصيانًـا ،إذ ال وجـود لـك يف حـال املصادرة إال يف حـال العصيان ،أمـا الطاعة
ً
مسـؤول وال
خمتـارا وال
املطلقـة فهـي تأكيـد لعـدم االختيـار ،وجلربيـة ال تبقـي عىل اإلنسـان ال
ً

مسـتح ًّقا لثـواب أو عقاب.

إظهـارا مبال ًغـا فيه هذه
يلتبـس احلـق بالزيـف يف مسـاحة فكريـة واسـعة مـن ثقافتنـا؛ إذ نجد
ً

األيـام ملقـوالت منتشرة يف تراثنا تشـيد بفضائـل الطاعة واإلذعـان ،وتقلل بالضرورة من مقولة
"إنما الطاعـة يف املعـروف" .وهلـذا تسـتجد أمهيـة احلديـث عـن فضيلة العصيـان ،ومـا حتمله من

حضـور الـذات الواعيـة وتقديـر النفـس وخلع اخلنـوع .وحني يأيت السـؤال :ملاذا ال نجـد حدي ًثا

كاف ًيـا عـن فضائـل العصيـان؟ فذلك ألن التمـرد والعصيان على الدولة والتنظيـم كان ظاهرة يف

تعـود وجـود قيادة عامة تطـاع خارج نظام
جمتمعـات العـرب واملسـلمني يف العصـور األوىل ،ومل ُي ّ

القبيلـة ،فكانـت الدعـوة إىل العصيان تعني التفـكك واالهنيار للكيان اإلسلامي يف جمتمع يعيش

حريـة مبال ًغـا فيهـا .أما يف زماننـا ،حيث أصبحت احلكومة أشـد هيمنة عىل الفـرد واملجتمع بأكثر
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ممـا حصـل يف عمـوم التاريـخ املعـروف للبرشيـة ،وحيث الصـوت والصـورة واحلركة والسـكنة
أصبحـت مراقبـة ومرصـودة ،فإن اإلنسـان قـد فقدَ هبـذه الطريقة اجلائـرة الكثري من إنسـانيته.

ذكـر مؤلـف كتـاب مبـس :صعود حممد بـن سـلامن إىل السـلطة 1أن بعض سـكان البالد حني

يتحدثـون معـه فإهنـم كانـوا يضعـون اهلواتـف اجلوالـة يف الثالجـة هبـدف عـزل الصـوت .وقد

قديما نكتفـي بفصل سـلك اهلاتـف لنتمتع بحريـة القول ،غير أن تطـورات التقنية أصبحت
كنـا
ً
تسير يف اجتـاه معاكـس لكرامة اإلنسـان وخصوصيتـه ،وبتطـرف يف جمتمعاتنا؛ ممـا يوجب إنجاز

معاجلـات صارمـة حلاميـة عقـول النـاس وكرامتهـم من طغيـان املتحكمين الذين يلغـون الذات
اإلنسـانية ويسـخروهنا بدنًـا وأذنًـا ،وجعلها حنـكًا يرصخ بطاعتهـم ،وبدنًا يسير يف خدمتهم بال

أدنـى وعـي وال اعتراض ،فهـذا زمن نرشـد فيـه البرشية السـتعادة القدرة عىل العصيـان يف أوج
ثقافـة اإلذعان ومصادرة إنسـانية اإلنسـان.

غياب املسؤولية
سـمع كثيرون عـن الكلمـة األسـوأ التي تكاد تشـق األذن ،بعـد أن تدل عىل موت اإلنسـانية

وغيـاب الفضيلـة ومتكـن التفاهـة ،وهـي قول أحدهـم بعـد أن ينفذ جريمـة "إنه ينفـذ القانون"،

بينما السـبب هو خضوعه مليـزان القوة؛ إذ إن حكومات االسـتبداد جتعل القوانين خادمة لغاياهتا

وتعبيرا عـن قوهتـا .2أو قـد يقـول املطيـع ألوامـر اجلريمـة
مبررا جريمتـه" :إننـي عبـد مأمور".
ً
ً

وطاملـا سـمعت هـذه الكلمـة مـن الذيـن يعتـذرون عـن فسـادهم وظلمهـم وجرائمهـم ،وهذه

خيانـة للكرامـة والقلـب والعقـل والديـن واملجتمـع ،بل إلنسـانية القائل نفسـه ،فهـذا القائل لو

سـألته كـم ثمنـه يف السـوق ،سـوق العبيـد ،السـتنكف وربام قاتلـك ،بينما يعرتف مـن العبودية
بنفسـه بأنـه يف أدنـى دركات العبوديـة ،دركهـا األحقـر الفاقد لـكل اختيار.

كان العبيـد يف املجتمعـات القديمـة يرعـون املـروءة والكرامـة ،وعبيـد الطغـاة يف عرصنـا

ال يرعوهنـا؛ ذلـك أن املنقـاد املذعـن يسلي نفسـه بأنـه ختلى عـن املسـؤولية ،وعـن قـرار مصريه
ً
ممدوحـا وال مذمو ًمـا بسـبب أي قـرار نفـذه
مسـؤول وال مال ًمـا وال
ومصير بلـده ،وأصبـح ال
ً

أو فكـرة قاهلـا .فاآلخـرون ،حكا ًمـا كانـوا أو قـادة أو مفكريـن أو علماء ،قالـوا وفعلـوا هـذا أو
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ذاك ،وهـم الذيـن يقـع عليهـم اللـوم ،أمـا دور هـذا املنقـاد يف احليـاة فقـط فهـو مدح القـرارات
احلكيمـة التـي يتخذهـا املسـؤولون .فالتخلي عن املسـؤولية عنـده فضيلة ،بـل متعة ،فـإذا كانت

"هنـاك مباهـج الفتـة للتملـص مـن املسـؤولية" ،3كام قـال أحدهم ،فـإن هذا التملص سـقوط يف
التفاهـة والتبعيـة .جينـي هـذا التملص عىل النفس واملجتمع أسـوأ مـا يفعله جمتمع أو فرد بنفسـه،

شـخصا أو بلـدً ا أو أمـة أخـرى تدبـر وتصنع
متعـة غيـاب املسـؤولية ،وحينهـا يصبـح املسـؤول
ً
للمسـتقيلني عـن مسـؤوليتهم مسـؤوليات تنفعها وتضر املتخلني.

إن العصيان واملشـاركة فيه يف وجه الطغيان هو صناعة مسـؤولية تقع عىل اجلميع ويتشـاركون

فيهـا ،والـذي يسـبقها ويعوقها هـو الرعب منها واخلوف مـن وقوعها فردية ،وكأهنا سـتقع كاملة

على الفـرد العـايص ،بينما احلقيقة أهنا يف حال العصيان سـتؤخذ مـن املهمل املضيع املفسـد وتقع
على اجلميـع ،وتكـون حصـة كل فـرد منهـا حمـدودة قط ًعـا .4وهنـا توجد احليـاة احلقيقيـة وتولد

املسـؤولية ويولـد األحـرار واملجتمـع احلـر ،إذ قبلهـا ال وجـود ألحـد إال لفـرد ،فمئـات املاليني

حـرا واحدً ا.
مـن املطيعين املذعنني الغائبني عن املسـؤولية ال يسـاوون
ً
شـخصا ًّ

عصيان امللوك من إرهاصات النبوة والسيادة
كان ممـا هيـأ العـرب للرسـالة مـا متيـزوا به مـن الرتفع والشـموس عـن الدونيـة ،والرتفع عن

الـذل للملـوك .قـال عمرو بـن كلثـوم يف معلقته:
وأيـــام لنـــا غـــر طـــوال

عصينـــا امللـــك فيهـــا أن ندينـــا

أمـا عنترة بـن شـداد فإنـه يمتـدح فرسـه بأهنـا عزيزة مرتفعـة ،ال تشرب من حيـاض العجم

ً
فضلا عـن أن تدين هلـم وتطيـع .يقول:
مـن الفـرس وغريهـم،
ـت بــاء الدحرضــن فأصبحــت
رشبـ ْ

زوراء تنفـر عـن حيـاض الديلـم

وكان مـن إرهاصـات متيـز قريـش ورفعتها بين العرب أهنـم مل خينعوا لفـارس وال للروم ،كام

لقاحا 5يرتفـع أحدهم أن يكـون ملكًا وال أن يكـون خاض ًعا
حـدث لبعـض إخواهنـم ،فقد كانـوا ً

مللـك .وإليـك هـذا النـص القيـم املذكـور يف مصـادر كثيرة منهـا املفصـل .فقـد حـاول بعـض
رؤسـائها ووجوههـا التحكـم بأمـر مكـة وإعلان نفسـه ملـكًا عليهـا ،حيلي رأسـه بالتاج شـأن
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امللـوك املتوجين ،ولكنـه مل يفلـح ومل ينجـح ،حتى ذكـر أن بعضهم التجـأ إىل الغرباء ملسـاعدهتم

بنفوذهـم السـيايس واملـادي والعسـكري يف تنصيب أنفسـهم ملـوكًا عليها فلم ينجحـوا ،كالذي

ذكـروه عـن عثمان بـن احلويرث بن أسـد بـن عبـد العـزى ،املعـروف بـ"البطريق" ،مـن أنه طمع

يف ملـك مكـة ،فلما عجـز عن ذلك خـرج إىل قيرص ،فسـأله أن يم ِّلكـه عىل قريش وقـال :أمحلهم

على دينـك فيدخلـون يف طاعتك ،ففعـل ،وكتب له عهـدً ا وختمه بالذهب ،فهابـت قريش قيرص
ومهـوا أن يدينـوا لـه .ثـم قام األسـود بن املطلب أبو زمعـة فصاح ،والناس يف الطواف :إن ً
قريشـا

لقـاح ،ال متلـك وال متلـك .وصـاح األسـود بـن أسـد بن عبـد العـزى :أال إن مكة حـي لقاح ،ال
تديـن مللـك .فاتسـعت قريـش على كالمـه ،ومنعـوا عثمان ممـا جـاء لـه ومل يتم لـه مـراده ،فامت
عنـد ابـن جفنـة؛ فاهتمـت بنـو أسـد ابن جفنـة بقتلـه ،وابن جفنـة هو عمرو بـن جفنة الغسـاين.

6
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نحـن ال نعصي لرغبـة جمردة يف ا لعصيان ،بل بسـبب إنسـانيتنا الواعية بمسـؤوليتنا ،وهذا هو

اإلنسـان الواعـي املسـؤول املختـار .فاملطيع السـلبي لطاملـا قرر مسـب ًقا أنه مسـلوب اإلرادة ،وما
اجلرائـم الكبرى يف التاريخ إال بسـبب الطاعة العامة للمفسـدين واملتجربيـن واملتكربين .فجرائم
النازيين ً
مثلا جرائـم طاعـة للحاكم ،وأكبر حماكمـة يف التاريخ هي حماكمـة النازيين؛ إذ "كانت

جريمتهـم الطاعـة" ،وكانـت حماكمات نورنبيرغ ( )1946-1945ألن املجرمين تعللـوا بالطاعة

ومل يقتحمـوا العقبـة ،وجتـردوا من الفضيلـة الواجبة -فضيلـة العصيان -وهانـوا وأصبحوا دمى
جمردة من اإلنسـانية والشـجاعة واملسـؤولية.

قـد يكـون العصيـان أحيانًـا فضيلـة اإلنسـان الوحيـدة يف مواجهة جتريـده من إنسـانيته .وهو

يف وجـه الطاغيـة فضيلـة مل يتمتـع هبـا كثير مـن الرجـال يف التاريـخ ،فوجـود العصيـان يعـدل
الكفـة ويثير االنتبـاه ويفتـح ً
جمـال للتفكير والتصويـب ومعرفـة الفضيلـة من الرذيلـة .صحيح

أن العصيـان قـد ال ينجـح؛ إذ مل ينجـح الذيـن عصـوا هتلـر وال كثير مـن الذيـن واجهـوا صدام
متأخـرا جدًّ ا ،لكـن الذين عصـوا وضحوا هم الشـجعان والرشفاء
وحافـظ وبشـار والقـذايف إال
ً

الذيـن أحيـوا العصيـان ،وتلـك فضيلة الشـعوب احليـة .وقبل أن نسـتمع ملن يـزوق الطاعة جيب

أن نعلـم أن الطاعـة املطلقـة رش مطلق.
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العصيان والقانون
طاعـة القانـون تكـون حين نقبل به ونشـارك يف صياغتـه ،أما القوانين التي نشـكو منها فإهنا

ال ختضـع هلذيـن اجلانبين؛ إذ مل تصنعهـا األمـة لنفسـها وال قبلـت هبـا ،فهـي قوانين حكومـات

ورثهـا ملحتـل داخلي ،وهـي هبـذا فاقـدة لرشعيـة سـنّها
تضطهدنـا صاغهـا حمتـل خارجـي ثـم ّ

يف املنزلـة األوىل ،ثـم فاقـدة ملراعـاة املصالـح العامـة ،تراعـي فقـط مصالـح املحت َّلين اخلارجـي

والداخلي .وال تـزال أجهـزة االحتلال يف جمتمعاتنـا تسـن كل يـوم قانونًـا يتوجـه إىل اإلرضار

بالنـاس هبـدف إخضاعهـم واسـتتباعهم وحرماهنـم مـن الوصـول إىل اسـتقرار أو حيـاة حـرة

مقبولـة .فلا مبرر لسماع حمامي املحتلين وهم يبررون قوانينهم وحيرمـون الضحايا مـن فضيلة
العصيـان ،ويفرضـون على املجتمـع رذيلة الطاعـة العمياء هلـم؛ ألن مصدر الطاعـة واملعصية يف

هـذه احلالـة ليـس رشيعـة سماوية وال قانونًا أرض ًّيـا ارتضاه النـاس بينهم ،ولو صاغـه البرش ضد

قوانين الرشيعـة ،بـل جمـرد شـهوات للمفسـدين ولسـادهتم املحتلين .ومـن هنا ترى أن املسـلم
يأنـس ويقبـل ويعيـش سـعيدً ا يف ظـل قانـون بشري يف جمتمـع غري مسـلم ،وال يقبـل وال يرىض

بالعيـش يف جمتمعه املسـلم الـذي اغتصبه املحتل املحلي ،ليس اغتصا ًبا ألرضه وثرواته فحسـب،

بـل اغتصـاب لقوانينـه وأخالقه.

إهنـا معانـاة بين أن يعيـش إنسـان بين توحـش مجاهير منفلتـة وتوحـش طاغـوت مفسـد،

كالمهـا رش وغير إنسـاين .والذيـن ر ّددوا" :حاكـم ظلـوم خري من فتنـة تدوم" مل يعلمـوا أهنا حالة

اضطـرار ،ومل يعرفـوا أن رش الظلـوم يف زماننـا مضاعـف ،وأقـرب إىل القتـل واملـوت .يف زماننـا

تل ّبـس الظـامل بالتوحـش فجمـع الرشيـن :الظلـم والفتنـة ،وأصبـح أوجـب الواجبـات عىل كل

إنسـان عاقـل أن يسـعى يف إسـقاط قوانني فتنته املتوحشـة الظاملـة .فإذا ما زاد على ظلم االحتالل
املحلي املتوحـش أنـه يسـتخدم أحـدث التقنيـات املعـارصة للإرضار باملجتمـع وكبتـه وترهيبه

ورسقتـه ،يصبـح العصيـان مـن أعىل الفضائـل املقدسـة .فالواقع البائـس ونتائجه املدمرة تسـقط
كل نظريـات سـابقة يف ظـروف خمتلفـة قيلـت يف غير مكاهنـا وزماهنا.
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املعصية :فضيلة أم رذيلة؟
الطاعـة عنـد أرسـطو فضيلة حين متنح للحاكم السـيايس احلكيـم ،وهي فريضة على العبيد.

أمـا احلـر فيطيـع ويطـاع بحسـب طبقـات اليونـان .وال يمكن قبـول كالم أرسـطو مطل ًقـا لكونه
تأسيسـا
خطـأ يف املنزلـة األوىل ،وقد ترك األحـرار هذه الطبقية يف الطاعة والعصيان ،وكالمه كان
ً

على واقـع اليونـان آنـذاك .ثـم ال يقبـل قوله لسـبب آخـر وهو تغير الظـروف وتغير القناعات
ومتييـز احلـق مـن الباطـل؛ فليس جمتمـع اليونان باملجتمـع النموذج ،فما كان كذلك ولـن يكون.

فالعبـد عندهـم يؤمـر فيطيـع دون سـؤال وال تـردد ،ويعاملونـه أشـبه بآلـة عمـل منـه كإنسـان.
هـذه صـور منحطـة ال يقبلهـا اإلنسـان إال يف حـال جتـرده من إنسـانيته ،فـإذا كانـت الطاعة خري
فضائـل العبيـد عندهم فـإن العصيان خير فضائل األحـرار .فاألحرار يطيعـون بحرية ويعصون
بعضا طاعة سـيد لسـيد لغايـة جتمعهم وهـدف ال يتحقق إال
فيما يضر باإلنسـان .يطيـع بعضهم ً

بطاعـة األحـرار املتبادلـة يف شـؤون تقتضيهـا هـذه الطاعة .كما أن إعطـاء أمر ال يصنـع تفاوتًا يف
املسـتوى وال يصنـع طبقيـة وال هرميـة .7ومتـى تأملنـا عصر التأسـيس اإلسلامي وجدنـا هذه

أدوارا مؤقتة ثم تعود املسـاواة
الكفـاءة املتبادلـة وصـدور األوامـر بين متامثلين تصنـع مكانتهـم
ً
إثـر هنايـة املهمـة اإلدارية أو العسـكرية ،إذ إن "من مل يتعلم الطاعة ال سـبيل أن حيسـن الرئاسـة".8

ومن الطاعة ما هو رذيلة
ً
زميلا يف العمـل أو صدي ًقـا مـن احلـي الـذي تسـكنه ينقلـب جمر ًمـا
لقـد كان مرع ًبـا أن تـرى

ً
حمرت ًفـا ً
مغتـال حيمـل أدوات االغتيـال ألصدقاء قدماء .وال أشـك أنه سـيصعب عليه جدًّ ا
قاتلا

أن يقـول طاعـة األوامـر؛ ألن فعلتـه الرهيبـة خيانـة للديـن واألخلاق والوطـن ،وسـيبقى هذا
وعـارا له يف احلياة واملامت إن مل يلق عقابه .فشـخص شـارك
اجلـرم معل ًقـا يف رقبتـه طـوال حياته،
ً

يف اغتيـال وتقطيـع ابـن حيـه ورفيـق عمله قـد أختيل أن حيتـج بأن جريمتـه "طاعة لـويل األمر" أو

أنـه "عبـد مأمـور" ،وهذه عين اجلريمة املرذولة .وأسـوأ منهم فـرق االغتيال التي سيرها القذايف

الغتيـال املعارضين ،وكذلك فعل صدام ،وكانت كل هذه اجلرائم أو الرذائل قد مورسـت باسـم
الطاعـة .والغريـب أن منفذهيـا قـد يتحركـون بقناعـة يف أدمغة مسـخت وغسـلت من اإلنسـانية
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لتكـون حيوانـات قاتلـة ،لكـن احليـوان يقتـل حني جيـوع ،أما هـؤالء فيقتلون ويامرسـون أبشـع
اجلرائـم عبودية لبـاغ أو جمنـون أو متغطرس.

هنـا يصبـح العصيـان فضيلـة اإلنسـان الوحيـدة العظمـى يف وجه الطغيـان ،وتكـون الطاعة

أسـوأ األخلاق وأكثرهـا انحطا ًطـا .فالعصيـان جيـب أن يبقى ح ًّيـا يف املجتمع معينًا على التفكري
والوعـي وسـلوك الصـواب .أمـا مـن يقول إنـه يطيع يف مثل هـذه املواقـف فليس إنسـانًا ،بل آلة

فسـاد وتدمير ال عقـل وال ضمير وال وعي هلا ،ووجودهـا يف دور االسـتخدام جريمة ،وواجب

أي جمتمـع سـوي أن يتخلـص من هـذه القاذورات املطيعـة ،فهي جراثيم سـامة تفتك بكل يشء،
وجتعـل مـن الطاعـة مفارقة للتفكير ،وطاعة عميـاء غبية جمـردة عن اليقظـة النقدية.9

بني الطاعة الواعية واحلرية
ليـس هنـاك تنافر بين الطاعة الواعيـة أو الطاعة النقدية واحلريـة ،فالتنافر بين الطاعة العمياء

واحلريـة ،إذ الطاعـة العميـاء إلغـاء للذات املفكرة ،والطاعـة النقدية تصلح الـذات واملجتمع ،بل

هـي نمـط راق مـن احلريـة ،حتقـق التعـاون الواعـي ،وتتخلـص مـن حالـة القطيع املطيـع .يقول

فوكـو" :كلما تترك احلريـة للفكـر تتأكـد مـن أن روح الشـعب سـتتعلم الطاعـة" .10فالتفكري يف
األمـر املـؤدي إىل طاعـة أو عصيـان هـو نمط مـن احلريـة أو هو الطاعـة الواعية.

الطاعة والبالهة
كتبـت حنـة أرنـدت عـن أخيمان النـازي ،11الـذي كان أحـد عمال النازيين يف مجـع اليهـود

للمحرقـة ،حيـث شـهدت املحكمـة التـي أجراهـا الصهاينـة لـه يف فلسـطني ،وكانـت تعليقاهتـا
ومالحظاهتـا عـن شـخصية العسـكري النـازي مهمـة .فمـن مالحظاهتـا أنـه كان أبلـه ومطي ًعـا

ً
ومنفـذا للنظـام النـازي ،وهـذه الطاعـة يف حد ذاهتا أسـاس اجلريمة ،حيث إن شـعور الشـخص

أنـه يـؤدي واج ًبـا عسـكر ًّيا وطن ًّيـا يبرز العقـل الغائـب أو املغيب .وال يمكـن أن يقبـل من جمرم

دعـواه أنـه كان يطيـع األوامر ،وإال فـكل جمرم يمكن أن يعـذر بالطاعة للمجـرم األكرب ،واملجرم
األكبر مـا كان لـه أن ينفـذ جرائمـه لوال وجـود هذه املسـوخ معدومـة العقل والقلـب والضمري

مربرا ألي جريمـة؛ ألن اجلرائم
واألخلاق .ثـم إن البالهـة ودعـوى الوطنية ال يمكن أن تكـون ً
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ذاهتـا ضـد خصـوم احلاكم هي خيانـة لألوطـان ،وجتريم املعارضـة مصادرة لألوطـان ومصادرة

للآراء .فـإذا زاد على ذلـك جرائـم االغتيـاالت والسـجون فيكـون احلاكـم ضـد الوطـن وضد
مصاحلـه .كما أهنـا تسـمي ترصفـات أخيمان غبـاء وبالهـة ،وهـذا وصف ملطـف حلقيقـة الدور
اإلجرامـي للمنفـذ ،فكيـف تسـمي االنحطـاط األخالقـي والتخلي عـن املسـؤولية جمـرد بالهة

وغبـاء؟ 12أم ألن التفلسـف يلطـف العبـارة ويمسـخها أحيانًا؟

الطاعة كخيانة
يتسلى احلكام الفاسـدون واملفسـدون بوصم السـكان اخلارجني عن طاعتهـم ،ومن يتومهون

أنـه يكرههـم أو خيالـف على األقـل قناعاهتـم بأهنم خونـة للوطن .ويقـوم املفسـدون بالربط بني
احتجـاج األحـرار على خراهبم وتدمريهم وبني شـعارات اخليانـة ،ليرصفوا حقيقـة خيانة الطغاة

للشـعوب ،ويرمـون املعارضين واملحتجين والفاضحين لفسـادهم باخليانة .وهـذا العبث ليس
فقـط خيانـة ل ّلغـة وال للفهـم ،بل جزء مـن خيانة املسـتبدين للمجتمـع والوطن واللغـة والعقل،

حين جيعلـون الوطـن رغباهتـم ،واملصالح اخلاصة هبـم هي الوطن الـذي يرونـه مزرعتهم ،ومن
خيالفهـم يف طريقـة أدائهـم يف مزرعتهـم فإنه خائن.

وحين يلقـي الطاغيـة أو عبيـده لقب خائن فـإن من املهم التمييـز والنظر يف مـن خيون الوطن

ً
فعلا ،وليـس النظـر إىل من يـؤرش إىل اآلخرين حني يمارس القهر والدناءة جتاه الوطن وسـكانه.
ولعل يف هذا املقطع من كتاب العصيان ما جيدد التنبه حليل خيانة النفس والناس بالطاعة:
"اعلم أنك بإطاعتك ختون نفسك بنفسك.

ما معنى ختون نفسك بنفسك؟
 أمل تسمع شي ًئا؟ -ال يشء.

 -أمل تسمع باملظامل الصارخة وبالصفقات القذرة؟

 ال يشء ،ال يشء ح ًّقا. -كاذب!
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اخليانة احلقيقية هي عندما نكذب عىل أنفسنا.
الطاعـة هـي أن أصبـح "خائنًـا لنفسي" .ويف املحصلـة ،ال نطيـع ،أو نطيـع ً
قليلا ،خو ًفـا مـن

اآلخـر… احلريـة التـي تلـزم وترغـم وتبعـث يف ّ
كل منّا حركـة العصيان ،تلـك التي تبـدأ بالتمرد

عىل الـذات".13

بني الوثنية والعصيان
راج بين املسـلمني يف العقـود األخيرة دعـوة توثين احلـكام وجعلهـم أصنا ًما تعبـد من دون

اهلل .هـذه الوثنيـة تدعـو إىل متجيدهـم وقبول فسـادهم وانحطاطهـم ،بل حتى الرتويـج لرذائلهم
األخالقيـة كالسـكر والزنـا ،كما ذهب بعض سـخفاء هذه األفـكار الوثنية إىل طاعـة احلاكم حتى
وإن ظهـر على التلفـاز وهـو يزين ويسـكر !14وهذا من أغـرب االنحطاط ،وتغييـب لرقابة األمة،

وتسـخيف هبـا وإسـاءة إليهـا .وعلـة هؤالء دناءة نفوسـهم وسـقوط مهمهـم وتـردي أخالقهم،
حيـث ال مـروءة وال شـهامة وال محايـة جلنـاب األمة من االنحطـاط .واألعجب أن مـن يدعو إىل
هـذا االنحطـاط يرى نفسـه شـيخ دين! فهـؤالء قوم رسـخت الرذيلـة يف فهمهـم وعقوهلم ،وتم

تكوينهـم على تلقـط السـقطات والسـخافات مـن شـواذ املواقـف واألقـوال التي وجـدت عند
السـابقني ،دون عـرض على علـم أو عقل ،ثـم يقومون بالرتويج هلـا إن كانت تسـاعد يف تقديس

األصنـام .وقـد درجت ألسـنتهم على تسـويغ الرذائل لسـادهتم ،وماتت ضامئرهم فلا يمكن أن

تبجـل إال الطاعـة الرديئـة املسـقطة لـكل الفضائـل ،وال تعـرف إنـكار منكـر ألهنا لسـان الرذيلة
واملنكـر املسـتقوي بسـلطة الظلـم والزيـف ،فهـم أبواق اسـتعباد وعبوديـة مطلقة ،بـل الوثنية يف

أسـوأ صورهـا ،وأوثـان هؤالء رش مـن األصنام واألوثـان املعروفة ،فاألصنام ال تضر وال تنفع،

بينما أصنـام هـؤالء ال يصدر منهـا إال الرضر.

اإلذعان ٍّ
ختل عن إنسانية اإلنسان
يشير رصيـح القـرآن إىل أن إنسـانية اإلنسـان مرتبطـة باالختيـار وليـس باإلذعـان ،وحين

حييـد األمـر عـن املصلحـة فال جتـوز الطاعة وجيـب العصيـان ،إذ شـنع بالطاعة املطلقـة ،فالطاعة

بـرا بالنفس ومحايـة للناس،
املحمـودة عنـد اهلل ويف كتابـه هـي الطاعـة يف املعـروف ،طاعـة احلـق ًّ
16

نايصعلا ةليضف

طاعـة للخالـق ومحايـة حلقوق املخلـوق .والم القـرآن الذين احتجـوا بالطاعة وقـد كان واجبهم

العصيـان .قـال تعـاىل" :وقالوا ربنا إنا أطعنا سـادتنا وكرباءنا فأضلونا السـبيال" (األحزاب.)67 ،
قـال ابـن كثير يف تفسير اآليـة" :أي اتبعنا السـادة وهم األمـراء والكبراء من املشـيخة ،وخالفنا

الرسـل ،واعتقدنـا أن عندهـم شـي ًئا ،وأهنـم على يشء ،فـإذا هم ليسـوا على يشء" .15فالطاعة يف

هـذا السـياق هـي رذيلتهـم حين انصاعوا للسـلطة الفاسـدة ،وهي خسـارهتم دنيا وآخـرة .وقد

كان عليهـم أن يقومـوا بأمانـة املسـؤولية التـي ختاذلـوا عنهـا .قال تعـاىل" :إنا عرضنـا األمانة عىل
السماوات واألرض واجلبـال فأبين أن حيملنهـا وأشـفقن منهـا ومحلهـا اإلنسـان إنـه كان ظلو ًما

ً
جهـول" (األحـزاب .)72 ،واألمانـة هـي الطاعـة عند بعـض املفرسين ،وهي االختيـار أو الرضا

باالختيـار بين أن يفعـل اإلنسـان أو يترك .قال النبـي صىل اهلل عليه وسـلم" :والـذي نفيس بيده
ّ
ولتنهـو ّن عـن املنكر أو ليوشـكن اهلل أن يبعث عليكم عقا ًبا منـه ثم تدعونه فال
لتأمـرن باملعـروف
ُ
يسـتجاب لكـم" .16ويف حديـث آخر عـن أيب عبـد اهلل طـارق بـن شـهاب البجيل أن ً
رجل سـأل

النبـي صلى اهلل عليـه وسـلم وقـد وضـع رجلـه يف الغـرز :أي اجلهـاد أفضـل؟ قـال" :كلمة حق

عنـد سـلطان جائـر" .17ومـن خـرج مـن االختيـار أو ألـزم نفسـه أال يتدخـل يف يشء فإنـه خيرج

مـن كونـه إنسـانًا ،وحينهـا يتخلى عن األمانـة ،ويندثر حتـت عجلات اجلربية واخلنـوع ،إذ يفقد

عدوا كان
مزيـة احلضـور يف الكـون ،ومـا يميزه عـن الكائنات ،من خالل تسـليم إرادته إىل غيره ًّ
حلا.
حلـا أو طا ً
أو صدي ًقـا صا ً

لنستعيد فضيلة العصيان
زراعـة الصـدق والضمير والتضحية والشـجاعة رضورة لزرع فضيلة العصيـان التي اختفت

يف مـزارع املسـتبدين ،إذ ال بـد يف جمتمـع األحـرار مـن املخالفـة ومـن وجـود الرأي اآلخـر الذي
ال يوجـد وال يسـمح لـه يف جمتمـع العبيـد .إن العصيـان يف هذه احلالـة ،وكام رشح أعلاه ،تكريم
اإلنسـان وتقديـره ،وهـو حقـه يف ممارسـة القبـول والرفض .هـذا العصيان حيتوي فضيلـة الطاعة
واالنقيـاد الرصيـح لقانـون سـنه اجلميع لصالح اجلميـع ،أو نخبة اختارها اجلميـع لتمثل مصاحله

ً
مقبـول بسـبب صـدوره عـن املجتمـع ،ال ألنه مفـروض عليـه .ويقوم
ومتثـل قناعاتـه؛ فأصبـح

العصيـان بحـذف اإلضافـات التـي يزيدها املسـتغلون على القانـون لفرض مصاحلهـم وحرمان
17
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دائما يف حقيقة الطاعة والعصيـان ،فالطغاة
املجتمـع مـن حقوقـه وحريته .هلذا نحتـاج إىل التفكري ً

يسـمون اإلذعـان لرشورهـم طاعة ،وينكـرون أن عصيـان رشورهم هو احلـق والفضيلة.

ليـس هنـاك مـن حكم مسـبق متفـق عليـه إال بعد اسـتكامل رشوط سـن القوانين وبنائها من

حتريـرا لإلنسـان ومحايـة للحقـوق وتقييـدً ا النفالتـه ،فقبل حـق الطاعة
قبـل مـن سـيحكم هبـا،
ً

جيـب حتقيـق أو توفير حقـوق العصيـان ،لنسـتطيع إجيـاد أو صناعـة حـق طاعـة ،فبـدون حـق
العصيـان ال توجـد حقـوق طاعـة إال مـا يعـرف بالقهـر الـذي يلغي إنسـانية اإلنسـان.

18
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تايمـزُ ،بع ْيـد انتخابـات الرئاسـة األمريكية يف

يرجـع اهتمام الرئيـس األمريكـي

" :2016سـأكون سـعيدً ا بـأن أكـون مـن حيقق

الفلسـطينيني وإرسائيـل ،يف األسـاس ،إىل

إنجـازا هائل ً
ا ألنـه مل ينجـح
هـذا .سـيكون
ً

دونالـد ترامـب بإنجـاز تسـوية سياسـية بين
رغبتـه يف حتقيـق وعـد انتخـايب قطعـه على
نفسـه ،كـي يضمـن تأييـد قاعدتـه االنتخابيـة

مـن اإلنجيليين املتحمسين إلرسائيـل دولـة
ً
فضلا عن تطلعه الشـخيص إىل حتقيق
هيوديـة،

إنجاز تارخيي ،واستشـعار مستشـاريه املقربني
معظمهـم إمـا هيـود أو إنجيليـون متعصبونأن الظـرف مـوات ،فلسـطين ًّيا وعرب ًّيـا،وإقليم ًّيـا ودول ًّيـا ،لتمرير مثـل "صفقة" كهذه.

مبكـرا يف املقابلـة
جتلى هـذا االهتمام
ً
الصحفيـة التـي أجرهتا معه صحيفـة نيويورك

السلام بين إرسائيـل والفلسـطينيني .أحـب
أحـد يف ذلـك" .1لكـن القوام الرئيـس ملفهومه

للتسـوية مل يتبلور ،بشـكل واضـح ،حتى هناية

عـام  ،2018حيـث قـال يف سـبتمرب مـن ذلـك

العـام" :إذا أراد الفلسـطينيون واإلرسائيليـون
دولتين ،فلا بـأس ،وإذا أرادوا دولـة واحـدة

فلا بأس مـن جانبي .أنـا جمرد وسـيط" .2وقد

انتهـى هـذا التخبـط يف  28ينايـر 2020م ،حني

أعلـن يف حضور رئيس احلكومـة اإلرسائيلية،
بنيامين نتنياهـو ،عـن "صفقـة القرن".
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ُيطلق عىل اخلطة رسـم ًّيا اسـم" :سلام من

قبـل بلورهتـا بشـكل هنائـي" .6ويـرى أفيـف

لكنهـا عرفـت باسـم "صفقـة القـرن" .وهـي

إقـرار "الصفقة" بسياسـات األمـر الواقع التي

أجـل االزدهـار" (،)Peace To Prosperity

ً
تتكـون مـن  181صفحـة و22
فصلا،

ترتسـكي أن األمـر كارثـي؛ وذلـك مـن زاوية
تتبناهـا حكومـة يمينيـة متعصبـة" :مل تناقـش

ومـن خرائـط ومالحـق ،وتتنـاول تفاصيـل

الواليـات املتحـدة األمريكيـة اخلطـة علي

عزمـي بشـارة "عصابـة األربعـة" ،3وهـم:

احلكومـة اليمينيـة يف إرسائيـل فقـط .وبمعنى

التفاصيـل ،عكـف على صياغتها من سماهم
جاريـد كوشـنر ،صهـر ترامـب ،وجيسـون
جرينبالت ،املسـؤول القانـوين يف امرباطوريته

التجاريـة وأحـد املقربين منـه ،وديفيـد
فريدمـان ،السـفري األمريكـي يف إرسائيـل،

وآيف بريكوفيتـش ،خليفـة جرينبلات يف إدارة

ترامـب ،يف حين مل تشـارك وزارة اخلارجيـة
األمريكيـة يف اإلعـداد لـ"الصفقـة" .ومـن

املالحـظ أن كل الشـخصيات التـي شـاركت

يف إعدادهـا شـخصيات هيوديـة فقـط ،ولـذا

تسـاءلت كارولينـا ليندسمان مسـتنكرة" :أال

اإلطلاق مـع الفلسـطينيني ،وإنام ناقشـتها مع

آخـر ،فـإن "صفقـة ترامـب" ،بمثابـة صـك
اعرتاف بالسياسـة االسـتقوائية ،االستئصالية،

الظاملـة ،التـي تنتهجهـا احلكومـة اإلرسائيليـة

بالفعـل على األرض يف السـنوات األخرية".7
وليـس أدل على أن "صفقة القرن" ليسـت

سـوى تفامهـات أمريكيـة -إرسائيليـة ،أو
باألحـرى استنسـاخ خلطـط إرسائيليـة سـابقة

من أن مسـؤولني أمنيني إرسائيليني سـابقني قد

طرحـوا يف السـابق خط ًطـا مماثلة؛ حيث سـبق
وعـرض مستشـار األمـن القومـي اإلرسائييل

مكون كله
توجد مشـكلة يف أن طاقم الوسـطاء َّ

السـابق ،اللـواء احتيـاط جيـورا آيالنـد،

فـإن مندوبين رسـميني مـن قبـل رئيـس

إطـار دراسـة أعدهـا لصالـح مركـز "بيجن -

ولذا عد شـلومو شـامري هـذه "الصفقـة" جمرد

"بدائـل إقليميـة لفكـرة دولتين لشـعبني"،

مـن هيـود"؟ .4وفض ً
ال عـن الطاقـم اليهودي،

احلكومـة اإلرسائيليـة شـاركوا يف صياغتـه5؛
"تفامهـات بين الواليـات املتحـدة األمريكيـة

وإرسائيـل ،ليس إالّ ،وترص ًفا يظهر اسـتخفا ًفا

بالطـرف الفلسـطيني ،الذي مل ُيؤخـذ رأيه فيها
22

خطـة لتسـوية الصراع مـع الفلسـطينيني يف
السـادات" للدراسات االستراتيجية ،بعنوان:

يؤكـد فيهـا أن إرسائيـل باتت "ترفض بشـكل

واضـح فكـرة اقتسـام تلـك املسـاحة الضيقـة

مـن األرايض مع الفلسـطينيني إلقامـة دولتني

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

لشـعبني" .8ويذهـب عزمي بشـارة إىل أن نص
"الصفقـة" نـص إرسائيلي يمينـي بخطـاب

صهيـوين دينـي.9

تقترح "الصفقـة" تقديـم حافـز اقتصادي

للطـرف الفلسـطيني خاصـة ،هـو يف جوهـره
إغـراء قـد يسـاعده على جتـرع اإلملاءات
ً
فضلا عـن حافـز لبعـض
املجحفـة هبـا،
الـدول العربيـة .و ُعقدت هلذا الغـرض ،وقبل

اإلعلان عنهـا ،ورشـة اقتصاديـة يف مملكـة
البحريـن  -بحضـور جمموعـة مـن الـدول،

على رأسـها الواليـات املتحـدة األمريكيـة
وإرسائيـل ،ومـن الـدول العربيـة مصر

والسـعودية واإلمـارات واألردن واملغـرب -
ُأعلن يف ختامها عن إنشـاء صندوق اسـتثامري
بقيمـة  50مليـار دوالرُ ،يصص منها  28مليار

دوالر لالسـتثامر يف البنـى التحتية بـ"الــدولة"

الفلسـطينية املقرتحـة على عشر سـنوات،

املتداخلـة لـدي اجلانبين ،مـن شـأنه أن
ِ
يصعـب الفصل بين االقتصاديـن ،اإلرسائييل
والفلسـطيني ،بام يعني أن االقتصاد الفلسطيني

سـيظل تاب ًعا لنظيره اإلرسائيلي" .10من ناحية

أخـرى ،ثمـة اسـتحالة يف تطبيـق البنـود
قياسـا عىل
االقتصاديـة املتعلقـة بـ"الصفقـة"ً -

وعـود سـابقة  -طاملـا بقـي احتالل؛ لـذا فهي
ميتـة قبـل أن تولـد ،فضل ً
ا عـن أن "الصفقـة"

تتعامـل مـع الفلسـطينيني وكأهنـم ليسـوا أمـة
ذات تطلعـات قوميـة مجاعيـة ،وإنما جمموعـة

مـن األفـراد ال تتجـاوز تطلعاهتـم الفـرص
االقتصاديـة يف حيـاة أفضـل".11

املبحث األول :التحول يف السياسة
األمريكية
تعكـس "الصفقة" ً
حتول يف سياسـة اإلدارة

األمريكيـة احلاليـة جتـاه سـبل حـل الصراع،

وهـو مـا يسـميه جلعـاد شير  -أحـد أعضـاء

بواقـع  2.8مليـار كل عـام ،فيما سـ ُيخصص

وفـود التفـاوض اإلرسائيلية مع الفلسـطينيني

إال أن ثمـة تسـاؤالت تدور حـول مصادر

وملموسـا عـن سياسـة كل اإلدارات
بـارزا
ً
ً

"ترسـيم احلـدود بين إرسائيـل و"الدولـة"

اخلمسـة األخيرة" .12كما يلفـت شير النظـر

أي احلـدود املتعرجـة والطويلـة ،واجليـوب

مسـبوقني ،كالمهـا يف مصلحـة إرسائيـل:

املبلـغ املتبقـي ملصر واألردن ولبنـان.

ً
فضلا عـن أن
متويـل هـذا املبلـغ الطمـوح،

الفلسـطينية املقرتحـة  -بموجـب "الصفقة"-

يف السـنوات 1999م2001/م " -انحرا ًفـا

التـي سـبقتها يف البيـت األبيـض يف العقـود

إىل أن "الصفقـة" أتـت بأمريـن جديديـن غير
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"إلغـاء التفريـق الـذي كان سـائدً ا بين الكتـل

قائمـة .14وهو مـا يعني عمل ًّيا ،بحسـب رئيس

الرابـع مـن يونيـو 1967م ويف حميـط القـدس

وضـع حجـر األسـاس ملـا سماه "حتريـر"

االسـتيطانية الكبرى القريبـة مـن خطـوط

 التـي كان مـن املفترض ضمهـا إىل احلـدوداجلديـدة إلرسائيـل -واملسـتوطنات التـي تقع

يف عمـق األرايض الفلسـطينية ،بما يعنـي عدم

احلكومـة اإلرسائيليـة السـابق إهيـود أوملرت،

إرسائيـل مـن أجـزاء معينـة مـن املناطـق
-منطقـة املثلـث -التـي تشـكل اليـوم جـز ًءا

منهـا ،لكـن يقيم هبـا مواطنون فلسـطينيون.15

إخلاء أي مسـتوطنة ،ووجـوب اعتراف

وتشير نعمـي حـزان إىل أن "الصفقـة

مسـبق إلقامـة دولـة هلم ،وهـو أمر غـاب عن

سـيطرة إرسائيليـة على الضفـة الغربيـة ،وإىل

األمريكيـة ،وعنصر جديـد يف خطـة أمريكية

إىل فرصـة لفـرض حقائـق على األرض"16؛

املاضيـة".13

الالجئين ،وتعـارض عودهتـم ليـس فقـط

الفلسـطينيني بإرسائيـل دولـة هيوديـة ،كرشط

تسـعى ملأسسـة التحول مـن إدارة الصراع إىل

كل اخلطـط التـي عرضتهـا الواليـات املتحدة

أهنـا حتولـت بالنسـبة إىل الساسـة مـن اليمين

رسـمية يؤيد املطلـب اإلرسائييل يف السـنوات

وذلـك لكوهنا تتبنى موقف اليمني إزاء مسـألة

ويف هـذه النقطـة يشير مجـال زحالقـة -

إىل إرسائيـل ،وإنما إىل الالدولـة الفلسـطينية

إرسائيـل ومنـذ طرحـت ،قبـل نحـو  15عا ًما،

أن الصفقـة "تشـف ،باألسـاس ،عـن تغير

العضـو العـريب السـابق يف الكنيسـت -إىل أن
رشط االعتراف هبـا كدولـة هيوديـة يف أي
تسـوية ،وهـي حتـاول جاهـدة احلصـول على
ركيـزة دوليـة هلـذا املطلـب ،فجـاءت "صفقـة

مشيرا إىل أن
القـرن" لتلبـي هـذا املطلـب،
ً

إرسائيـل تـرى يف هـذه "الصفقـة" مرجعيـة

أيضـا .17ويؤكـد عزمي بشـارة
املقرتحـة ذاهتـا ً

رئيـس يف املوقـف األمريكـي مـن االنحيـاز

إىل إرسائيـل والتحالـف معهـا إىل التامهـي...

مـع مواقـف اليمين اإلرسائيلي" ،وإىل "تبنـي

الرسديـة اإلرسائيليـة ،بما يف ذلـك غيبيـات
الرسديـة التوراتيـة" ،وكذلـك "العمـل على

جديـدة ألي تسـوية سياسـية مسـتقبلية ،تلغي

إمالئهـا على الفلسـطينيني والعـرب بالضغط

قواعـد اللعبـة ،وإىل أنـه أصبـح مـن العبـث،

السـيايس (الوسـيط) لرعايـة املفاوضـات ،أو

مكانـة القـرارات الدولية دفعـة واحدة ،وتغري
يف نظرهـا ،اسـتمرار االلتـزام بقوانين مل تعـد

24

الفعلي ،والتخلي بذلـك متا ًمـا عـن الـدور
الوصايـة على مـا يسـمى (عمليـة السلام)،

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

وهـو الـدور الـذي قامـت بـه بوصفهـا دولـة

"وثيقـة جنيـف" غير الرسـمية يف ديسـمرب

مشيرا ،مـن جانب
أجندهتـا ويتعصـب هلـا"؛
ً

السـابق  -الـذي أكـد أن لغتهـا لغـة كراهيـة

عظمـى ،ال جمـرد حليـف إلرسائيـل يتبنـى

2003م ،وعضـو أطقـم تفـاوض إرسائيليـة يف

آخـر ،إىل أن "الصفقـة" جتسـد منطـق القـوة،

وليسـت لغـة سلام ،لغـة عنرصيـة تعبر عن

وتعـد "الصفقـة"
انتصـارا سـاح ًقا
ً
للتوجهـات اليمينيـة اإلرسائيليـة ،التـي تـرى

االسـتعالئي للرجـل األبيـض ،لغـة تكـن

بمعنـى أن القـوي يفـرض إرادتـه.18

أن إلرسائيـل ادعـاءات "تارخييـة وقانونيـة"

على كل الضفـة الغربيـة التي تعدهـا جز ًءا من
"الوطـن التارخيـي للشـعب اليهـودي" ،وأن

تركهـا منطقـة حمتلـة هـو تنـازل سـخي ،وأهنا
هـي التـي سـتقرر كل يشء ،أحيانًـا باالتفـاق
مـع األمريكيني ،وأهنا سـتحتفظ لنفسـها بحق

الفيتـو ،إذا وقـع ذات مـرة يشء مل َي ُـرق هلـا يف
"الصفقـة" ،وأن الالدولة الفلسـطينية املقرتحة

سـتقام إذا نفذت سلسـلة من الرشوط املسبقة،
التي سـتحدد إرسائيـل ما إذا كانـت قد نُفذت
بالفعـل.19

مـن ناحيـة أخـرى ،يالحـظ عزمي بشـارة

أن لغـة "الصفقـة" لغة اسـتعامرية وصائية تعود

إىل القرن التاسـع عرش ،وإىل أهنا "مسـتفزة ألي

عـريب أو حتـى (رشقـي) أو (جنويب) مـن أبناء
أيضا،
العـامل الثالـث" ،20وهومـا التفـت إليـهً ،

دانيئيـل ليفـي -أحـد املشـاركني يف صياغـة

اسـتعالء اسـتعامري ،ونمط من أنماط التفكري
احتقـارا للفلسـطينيني وتسـخر منهـم ،وتنظر
ً

إليهـم بوصفهـم عصابـة مـن اخلارجين على

القانـون ،وحمرضين ،وناكريـن للجميـل،
وتـرى فيهـم رشيـكًا الئ ًقـا للحـوار فقـط إذا

أعربـوا عـن النـدم وك ّفـروا عـن خطاياهم .
21

ولعـل ثمـة مبالغة فيما ذهب إليـه الدكتور

إبراهيـم أبـراش مـن أن "الصفقـة" تعكـس

ً
حتـول يف نظـرة املجتمـع األمريكـي والدولـة

منوها بأن
العميقـة جتـاه القضيـة الفلسـطينيةً ،
الرئيـس ترامـب مل يـأت مـن الشـارع ليصبـح

رئيسـا ،وإنما صنعتـه الدولة العميقـة لتحقيق
ً

أهـداف حمـددة ،وأنـه حتـى يف حالـة عـدم

إعـادة انتخابـه فلـن يتغير املوقـف الرسـمي

كثريا بالنسـبة إىل الرصاع يف الرشق
األمريكـي ً
األوسط .
22

وتعـد "الصفقـة" امتـدا ًدا لسلسـلة مـن

اإلجـراءات غير املسـبوقة التـي اختذهتـا إدارة

ترامـب ،وتصـب كلهـا يف مصلحـة إرسائيل،
25
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ومنهـا :التنصـل مـن االلتزامـات األمريكيـة

صـدى ألفـكار شـيمون بريس بشـأن "الرشق

"الدولـة" الفلسـطينية املقرتحـة بموجـب

فيـه إرسائيـل جـز ًءا طبيع ًّيـا مـن اإلقليم.

السـابقة برعايـة حـل الدولتين -ال متـت
"الصفقـة" ملفهـوم الدولة بصلـة  -واالعرتاف
بالقـدس املوحـدة عاصمـة إلرسائيـل ونقـل

األوسـط اجلديـد" ،أو "الكبير" ،الـذي تصبح

مل تلـق "الصفقـة" ً
قبول سـوى يف إرسائيل،
ومل ِ
ً
تبـق أمام الفلسـطينيني ً
ضئيل
هامشـا ولـو

السـفارة األمريكيـة إليهـا ،دون تـرك أي جمال

مـن املنـاورة ،خاصة يف ثالث قضايـا جوهرية

األمريكـي املـايل للمؤسسـات الفلسـطينية-

"أزاحـت مسـألتي القـدس والالجئين مـن

حلـق العـودة -واالعتراف بضـم إرسائيـل

ُقسـم القدس ولـن يعود الجئ
اجلانـب ،فلن ت َ

إرسائيـل للمسـتوطنات املقامـة على أرض

احلـدود ،فقـد حتددت بشـكل أحـادي اجلانب

بومبيـو -و"غـور األردن" ،بما يعنـي فـرض

وغـور األردن".24

للتفـاوض بشـأن املدينـة ،ووقـف الدعـم

هـي :القـدس والالجئين واحلـدود ،حيـث

وقـف دعـم "األونـروا" يف اسـتهداف رصيـح

جـدول األعامل بشـكل عميل وبشـكل أحادي

هلضبـة اجلوالن السـورية املحتلـة ،ودعم ضم

واحـد إىل أرض دولـة إرسائيـل .أمـا مسـألة

فلسـطينية -مبـدأ وزيـر اخلارجيـة األمريكيـة

بما يف ذلـك ضـم أجـزاء مـن الضفـة الغربيـة

حـدود وأمـر واقع بالقـوة ،وإغلاق املفوضية

الفلسـطينية يف واشـنطن .تسـعى "الصفقـة"،

ضمـن أمور أخـرى ،إىل تقديم نمـوذج جديد
وخمتلـف حلـل الصراع ،مـن ناحيـة ،وإىل

خلـق بيئـة رشق أوسـطية جديـدة تضـم حل ًفا
أمريك ًّيـا إرسائيل ًّيـا عرب ًّيـا ،23وإزالـة العقبـة

الفلسـطينية ،التي حالـت دون التطبيع الكامل

والعلنـي والرسـمي مع بعض الـدول العربية،

خاصـة اخلليجيـة ،التـي حـدث تقـارب بينها

مؤخـرا ،كام حالـت دون دمج
وبين إرسائيـل
ً

الكيـان املحتـل يف املنطقـة؛ وهـي هبـذا املعنى
26

ويمكـن إجيـاز أبـرز مسـاوئ هـذه

"الصفقـة" ،وإن كانـت كلهـا مليئة باملسـاوئ،

يف النقـاط التاليـة:

 -خطـــة أحاديـــة اجلانـــب تغيـــب عنهـــا
التبادلي ــة؛ إذ تس ــتطيع إرسائي ــل بموجبه ــا
ضـــم املســـتوطنات بشـــكل أحـــادي
اجلان ــب من ــذ املرحل ــة األوىل ،حت ــى قب ــل
مرحلـــة التفـــاوض.

"الدولـــة" الفلســـطينية املقرتحـــة "دولـــة" مـــع وقـــف التنفيـــذ ،طب ًقـــا لـــروط

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

حتـــددت بشـــكل أحـــادي اجلانـــب.25

املبحث الثاين :متكني الدولة اليهودية
وتركيع الالدولة الفلسطينية

بقولـــه" :ال تبقـــي الوثيقـــة مـــن الدولـــة
الفلســـطينية ،التـــي يفـــرض أهنـــا ِ
تعـــد
ُ

-1التمكني لدولة هيودية

تسـعى "الصفقـة" إىل ترتيـب وضـع

مشـــرا إىل "أن مـــن صاغوهـــا مل يفعلـــوا
ً

هيوديـة ،وتلبيـة كل مطالـب اليمين وادعاءاته

الفلســـطينية القائمـــة لقـــب دولـــة" ،وإىل

وضـم املزيد مـن األرايض الفلسـطينية املحتلة

وهـــو مـــا يؤكـــده عزمـــي بشـــارة

هبـــا الفلســـطينيني ،ســـوى التســـمية"،
يف احلقيقـــة أكثـــر مـــن منـــح الســـلطة

أن "(الصفقـــة) هـــي يف احلقيقـــة الوضـــع
القائـــم ،مـــع إضافـــة لصيقـــة ()label
الدول ــة ،وه ــذا ه ــو التص ــور اإلرسائي ــي

لفكـــرة الدولـــة".26

"الدولـــة" الفلســـطينية املقرتحـــة ليســـتدولـــة بالفعـــل؛ الفتقارهـــا إىل التواصـــل
اجلغـــرايف ،حيـــث إهنـــا مكونـــة مـــن

أجـــزاء ترتبـــط ببعضهـــا بشـــبكة مـــن

الطـــرق بـــدون إمكانيـــة تطويـــر دائـــم،

مريـح إلرسائيـل ،وتثبيـت وجودهـا كدولـة

التوراتيـة و"التارخييـة" .ففـي جمـال التوسـع

تتيـح "الصفقـة" إلرسائيـل "ضم مجيـع الكتل

االسـتيطانية الواقعـة غـريب احلواجـز األمنيـة

القائمـة ،التـي يقيـم فيهـا نحـو 345000

مسـتوطن ،مـع عدم إخلاء أي مسـتوطنة من
املسـتوطنات التـي تقـع رشقـي هـذه احلواجز

ويقطنهـا نحـو  10000مسـتوطن ،منهـا 15

بـؤرة اسـتيطانية منعزلة ،يقيم فيهـا نحو 1400

مسـتوطن28؛ وهو ما يعني أن إرسائيل سـتضم

إليهـا نحـو نصـف املنطقـة (ج) ،التي تسـيطر
عليهـا بالفعـل ،وتشـكل  ٪ 60مـن مسـاحة
الضفـة الغربيـة  -بواقع  % 17مـن منطقة "غور

كـــا تفتقـــر إىل حـــدود مســـتقلة ألهنـــا

األردن" ،و % 3من مسـاحة املسـتوطنات و% 10

إرسائيـــل ،وتفتقـــر إىل االســـتقالل

وفيما يتعلـق بمجـال األمـن ،تلبـي

حماطـــة مـــن كل جوانبهـــا بدولـــة
األمن ــي ،حي ــث تس ــيطر إرسائي ــل عليه ــا
أمن ًّيـــا ســـيطرة تامـــة.27

عبـارة عن كتـل اسـتيطانية وحماور للسير".29

"الصفقـة" كل متطلبـات األمـن اإلرسائيليـة،
وهـي تتبجح ،بلا مواربـة ،بأن الشـق األمني
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هبـا تطور "اسـتنا ًدا إىل تفهـم اجلانب األمريكي

سـتحدد الرتددات التي ستسـتخدمها "الدولة"

لالحتياجـات األمنيـة إلرسائيـل" .30بـل إن

الفلسـطينية املقرتحـة .33من ناحيـة أخرى ،لن

يف فلسـطني ،ليتيـح هلـا العربـدة عسـكر ًّيا يف

السلاح وحسـب ،بل سـتكون مرغمـة ،وإىل

هـذا التفهـم يتجـاوز التمكني أمن ًّيـا إلرسائيل

الفزاعـة" اإليرانيـة:
اإلقليـم قاطبـة ،بذريعـة " َ

"جيـب أن نضع يف احلسـبان كل مـا تفعله إيران

كي نحـدد االحتياجات األمنيـة إلرسائيل".31

تكـون "الدولة" الفلسـطينية املقرتحـة منزوعة

األبـد ،على التعـاون والتنسـيق األمنـي مـع

أجهـزة األمـن اإلرسائيليـة.

خمولة ،بموجب "الصفقـة" ،بأن تعربد
أي إهنـا َ

ترسـخ
وفيما خيـص قضيـة "القـدس"ّ ،

بـل و"تفوضهـا يف مسـألة حتديـد الطريقة التي

وتكـرس احتالهلـا للقـدس
بشـطرهيا،
ّ

يف كل مـكان بلا قيـد ،حتـت رعايـة أمريكية،

"الصفقـة" هيمنـة إرسائيـل على املدينـة،

تراهـا مناسـبة للسـيطرة األمنيـة إذا غـاب عن

الرشقيـة ،وتقضي على أمـل الفلسـطينيني يف

على طائـرات التجسـس ،واملسيرات وكل

بـل إهنـا تتيـح لدولة الكيـان الصهيـوين حتديد

بموجـب "الصفقـة" كذلـك تسـيطر

العنصري .أما األماكن اإلسلامية املقدسـة -

واضـع اخلطـة يشء مـا ،مـن خلال االعتماد

عتـاد جوي آخـر".32

إرسائيـل على املحـاور الرئيسـة للطـرق؛

بما يمكنهـا مـن تطويـق مجيـع املسـاحات
الفلسـطينية ،وعىل احلدود الدوليـة لـ"الدولة"

الفلسـطينية املقرتحـة ،ومتنحهـا حريـة العمل

يف املجـال البري يف كل املسـاحة الواقعـة

غـرب هنـر األردن ،مـع سـيطرة تامـة على
املجـال اجلـوي بأكملـه ،وسـيطرة يف البحـر

على امليـاه اإلقليميـة لقطـاع "غـزة" ،ومتكنهـا
حتـى مـن فـرض حصـار بحـري دائـم عليه.
ويف املجـال اإللكرتومغناطيسي ،هـي التـي
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جعلهـا عاصمـة لدولـة فلسـطينية مأمولـة،
حـدود القـدس طب ًقـا حلـدود جـدار الفصـل

املسـجد األقصى -فـإن "الصفقـة" تعيد خلط

األوراق وتتيـح إلرسائيل التسـلل إىل املسـجد

األقصى عبر َبوابـة التأكيـد  -كما يقـول نص
اخلطـة  -على أمهيـة القـدس لألديـان الثالثة،

وعلى حريـة الوصـول إىل األماكـن املقدسـة،

وممارسـة العبـادة؛ بمعنـى أن املسـجد األقىص
متاحـا أمـام اليهـود للصلاة فيـه،
سـيكون ً
وهـي خطـوة سـتتلوها ،ال ريـب ،خطـوات

متهـد ملـا هـو أخطـر بعدهـا.

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

أمـا سـكان القـدس الرشقيـة مـن

هاجـروا مـن الـدول العربيـة إليهـا بعـد

على إرسائيـل ،فـإن "الصفقـة" وضعـت

األوىل ،عـن هـذا األمـر ،مدعيـة أن الصراع

الفلسـطينيني ،الذيـن يمثلـون عب ًئـا سـكان ًّيا

إقامتهـا عـام 1948م .تتحـدث اخلطـة ،للمرة

نصـب عينيهـا إزاحة هـذا العبء عـن كاهلها

العـريب  -اإلرسائيلي "خلـق عـد ًدا متسـاو ًيا،

التخلـص منهـم وختيريهم بين :احلصول عىل

وأن اليهـود الذيـن "فـروا" من الـدول العربية

لتصبـح دولة الكيـان أكثر هيوديـة؛ وذلك عرب
جنسـية "الدولـة" الفلسـطينية املقرتحة ونقلهم

تقري ًبـا ،مـن الالجئين الفلسـطينيني واليهود،

"عانـوا" مثـل الفلسـطينيني" .34وهـذا ادعـاء

بذلـك خـارج إرسائيـل ،أو منحهـم إقامـة

إرسائيلي بامتيـاز ،تبنتـه "الصفقـة" بحذافريه،

التخلـص منهـم يف أي وقـت مـن خلال عدم

إرسائيـل سـعت بـكل السـبل االسـتخباراتية

إرسائيليـة -بـدون جنسـية -مـا يعنـي إمكانية

رغـم وجـود حقائق تارخييـة مثبتـة ،أمهها ،أن

جتديـد اإلقامـة ،أو منحهـم جنسـية إرسائيـل
ٍ
وعندئـذ
لكـن بشروط مل حتددهـا اخلطـة،

لتهجير هـؤالء اليهـود إليها ،حلاجتها املاسـة،

مواطنين مـن الدرجـة الثانية وعاملـة رخيصة

مصـادر إرسائيليـة.

خيضعـون لتمييـز عنصري ويصبحـون
مطلوبـة.

ويف قضيـة الالجئين ،تتامهـى "الصفقـة"

-التـي مجعـت بين الرتهيـب والرتغيـب-

يف ذلـك الوقـت ،إىل عاملـة رخيصة ،بحسـب
وثمـة مسـألة أخرى ،ذات صلـة بموضوع

الالجئين ،تتعلق بالنسـبة الكبيرة -نحو % 20

مـع مجيـع مطالـب إرسائيـل يف هـذا الشـأن،

مـن عـدد سـكان إرسائيـل -مـن فلسـطينيي

أي الجـئ فلسـطيني داخـل حدودهـا ،ولـو

والذيـن يمثلون عقبة يف طريـق هيودية الدولة،

أعـداد ونوعيـة الالجئين الذيـن قـد يرغبـون

بالطبـع ،ملطلـب إرسائييل عن طريـق اقرتاح ما

مـن ثالثـة أوجـه :إعفاؤها متا ًما من اسـتيعاب

بشـكل رمـزي؛ ومنحهـا حق االعتراض عىل

يف العـودة إىل "الدولـة" الفلسـطينية املقرتحـة؛

وإسـقاط أي مطالـب تتعلـق بتعويـض
الالجئين ،حتـت ذريعـة أهنـا -إرسائيـل -قد
"حتملـت عـبء" اسـتيعاب اليهـود الذيـن

الداخـل الذيـن حيملـون جنسـية إرسائيليـة،

سـعت "الصفقـة" إىل التغلـب عليهـا تلبيـة،

يسـمى بتبادل أراض و"نقل مسـاحات مأهولة
بفلسـطينيني ،مثـل قـرى ومدن منطقـة املثلث

التـي يعيش فيهـا نحو  250000فلسـطيني"،35
وهـو ما يعني تطبيـق خطة الـ"ترانسـفري" التي
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حتـدث عنهـا مسـؤولون إرسائيليون سـابقون

بضرورة االلتـزام بحـدود الرابـع مـن يونيـو

ليربمـان -ممـا يربهـن أن "الصفقـة" صناعـة

 ،242وكل القـرارات الدوليـة ذات الصلة".36

رحفعـام زئيفـي -وحاليـون -أفيجـدورإرسائيليـة بامتياز.

عـام 1967م ،طب ًقا لقـرار جملس األمن الدويل،

مـن بين هـذه اإلملاءات ،مطالبـة

وختا ًمـا ،يمكـن اجلـزم بـأن "الصفقـة"

الفلسـطينيني بقبـول الرسديـة الصهيونيـة

تضـم مـا تشـاء مـن األرايض الفلسـطينية

مـن رسديـات فلسـطينية مـن خلال بضعـة

يف أن تكـون دولـة هيوديـة ،وتوفر كل أسـباب

الدراسـية والكتـب التـي تتطـرق للرسديـة

على املجـال البري والبحـري واجلـوي ،مـع

وسـائل اإلعلام تتنـاول شـي ًئا منها ،مـا يعني

ُص ِممـت للتمكين لدولـة هيوديـة توسـعية،

بموجـب ادعـاءات توراتيـة ،وحتقق مشـيئتها

عـن الصراع ،وبطمـس وحمـو كل مـا سـواها
إجـراءات ،مـن بينهـا ،حـذف املناهـج

األمـن هلـا؛ مـن خلال متكينهـا من السـيطرة

الفلسـطينية ،والتوقـف عـن بـث أي مـادة يف

جتريـد "الدولـة" الفلسـطينية املقرتحـة من كل

التسـليم املذعـن بالرسديـة الصهيونيـة؛ ومـن

مقومـات الدولـة ،لتحقـق حلـم املتطرفين
دين ًّيـا هبـا يف احلصـول -كخطـوة أوىل -على

ً
فضلا
موطـئ قـدم يف املسـجد األقصى،

عـن فـرض سـيطرهتا على القـدس بأكملهـا،
وإزاحـة الوجـود الفلسـطيني منهـا.

-2تركيع الفلسطينيني وتصفية قضيتهم

تعـد "الصفقـة" جمموعـة مـن اإلملاءات

بينهـا أن "الصفقـة" حتظـر على الفلسـطينيني

اللجوء إىل املؤسسـات الدولية ،أو إىل املحكمة
اجلنائيـة الدوليـة ،وتطالبهـم بوقف ما يسـمى

بالتحريـض ضـد جرياهنـم ،يف حين ال يوجد
بنـد كهـذا يف "الصفقـة" يطالـب إرسائيـل

باملثـل .37كما حتظـر "الصفقـة" على "الدولـة"

الفلسـطينية املقرتحـة أن تعقـد أي حلف أمني

املهينـة التي يتعين عىل الفلسـطينيني االنصياع

أو عسـكري أو اسـتخباري مـن شـأنه أن يؤثر

الزمـت مفاوضـات التسـوية الدائمـة بين

ضـد إرسائيـل والواليـات املتحـدة األمريكية

األخيرة؛ حيث جتاهلـت املطلب الفلسـطيني

تتوقـف عـن دفـع أمـوال ألرس "املخربين"

هلـا ،وهـي "تلتـف على كل املبـادئ التـي

إرسائيـل والفلسـطينيني يف العقـود الثالثـة
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على أمـن إرسائيـل38؛ وأال تقـوم بعمـل مـا

ومواطنيهما يف املحكمـة اجلنائيـة الدولية؛ وأن

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

-املقاومين -الذيـن يقضـون عقوبـة السـجن

تنـص "الصفقـة" ،إمعانًـا يف اإلذالل ،على

وفيما يتعلـق بـ"الدولـة" الفلسـطينية

منحهـا صـك اعتراف إرسائيلي -أمريكـي؛

يف إرسائيـل وألرس "املخربين" املتوفين.39

املقرتحـة ،فـإن الرسـوم التوضيحيـة للخريطة

املقرتحـة هلذه "الدولة" توضـح أهنا جمرد "جزر
متناثـرة هنا وهنـاكِ ،
تذكر بـ"البانتوسـتونات"

يف فترة "األبارهتايـد" [الفصـل العنصري]

بجنـوب أفريقيـا .هـي دولـة ،ظاهر ًّيـا ،على

الـورق ،لكـن اجلوهـر خيلـو مـن كل مغـزى
ممكـن".40

وثمة حتايل واسـتخفاف تقرتحه "الصفقة"

فيما يتعلـق بمسـاحة األرض التـي سـتقام

عليهـا "الدولـة" ،لتكـون أقـرب ،يف احلجـم،

مـن املسـاحة التي كان من املفترض أن حتصل
عليهـا على أسـاس حـدود الرابـع مـن يونيـو

1967م .إذ تقترح  -على سـبيل التعويـض

عـن األرض التـي ستسـتويل عليهـا إرسائيـل
يف الضفـة الغربيـة " -نقـل وحـدات صغيرة

مـن األرض إليهـا يف غـرب منطقـة "النقـب"،

بالقـرب مـن احلـدود مـع مصر ،لكـن هـذه
املناطـق صحراويـة ،وإمكانيـة زراعتها ضئيلة

للغايـة .وهـي بالنسـبة إىل سـكان الضفـة
الغربيـة ضواحـي بعيـدة ،وتنميتهـا معقدة من
الناحيـة االقتصاديـة".41

وجـوب اختبـار نوايـا هـذه "الدولـة" قبـل
حيـث تشترط "مـرور فترة انتقالية مـن أربعة

أعـوام ينبغـي عليهـا [أي الدولة الفلسـطينية]
خالهلـا ،أن تسـتويف مجيع الشروط املنصوص

عليهـا ،وأن تظـل منزوعـة السلاح إىل
األبـد" .42وممـا يشير إىل أن "الدولـة" املقرتحة

جمـرد حبر على ورق ،وأن النوايـا مبيتـة لعدم

إقامتهـا بالفعل ،أن "الصفقة" تشترط اسـتيفاء
الفلسـطينيني هلـذه الشروط التعجيزيـة قبـل

أن تنفـذ إرسائيـل التزاماهتـا هبـا ،ومـن هـذه
الشروط:

 -أن تك ــون الس ــلطة الفلس ــطينية ،أو هيئ ــة
قوميـــة أو دوليـــة أخـــرى توافـــق عليهـــا
إرسائيـــل ،مســـؤولة مســـؤولية كاملـــة

عـــن قطـــاع غـــزة.

 -نـــزع ســـاح "محـــاس" و"اجلهـــاد

اإلســـامي" وكل ميليشـــيا أو تنظيـــم
آخـــر.

 -تتوقـــع الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة
مـــن احلكومـــة الفلســـطينية أال تضـــم

أعضـــاء مـــن "محـــاس" و"اجلهـــاد
اإلس ــامي" ومنظ ــات "إرهابي ــة" أخ ــرى
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إال إذا انتهجـــت هنـــج الســـام ،وتبنـــت

املكانـة اخلاصـة للأردن يف األماكن املقدسـة،

بإرسائيـــل ،وقبلـــت باتفاقيـــات ســـابقة

السـيادة اإلرسائيليـة ،وترفـض اإلبقـاء على

ق ــرارات "الرباعي ــة" الدولي ــة ،واعرتف ــت
بـــن األطـــراف.43

وثمـة بنـد غريـب يف "الصفقـة" يبـدد

عنصر سـيادة الفلسـطينيني على أرايض هـذه

"الدولـة" ،ويضع املتطلبـات األمنية إلرسائيل
 مصطلـح مطـاط  -فـوق كل اعتبـار ،ويبنيإىل أي مـدى سـتكون "الدولـة" املقرتحـة

مرهونـة بالكامـل للإرادة اإلرسائيلية؛ حيث
ينـص هـذا البنـد عىل أنـه "سـيكون إلرسائيل

حيـث تضـع "الصفقـة" املسـجد األقىص حتت

الوضـع احلايل؛ وبمقتضى "الصفقة" سـتكون
العاصمـة الفلسـطينية املقرتحـة يف "بلـدة "أبو

ديـس" واألحيـاء التـي تقـع خـارج نطـاق
جـدار العـزل ،وهـذا يعنـي فصـل "الدولـة"

الفلسـطينية عـن القـدس الرشقيـة متا ًمـا،

وبخاصـة يف البلـدة القديمـة واحلـرم األقصى

جـراح".46
الرشيـف وحـي الشـيخ ّ

لقـد أفرغـت "الصفقـة" هـذه "الدولـة"

احلـق يف املوافقـة  -أو عـدم املوافقـة  -على

الفلسـطينية املقرتحـة ،يف واقع األمـر ،من كل

والبنـاء يف املناطق الفلسـطينية املتامخة للحدود

حيـدد ثالثـة عنارص الزمـة ال تكون ثمـة دولة

خطط اجلانب الفلسـطيني السـتخدام األرض
اإلرسائيليـة اجلديـدة ،وف ًقـا الحتياجاهتـا

األمنيـة".44

على صعيـد آخـر ،تشـطب "الصفقـة"

مقومـات الدولـة يف التعريف القانـوين ،الذي
بـدون واحد منها ،وهي :األرض ،والشـعب،
والسـيادة .إذ إن "الدولـة" التـي تتحـدث عنها

"الصفقـة" ختلـو من العنـارص الثالثـة جمتمعة،

حـق عـودة الالجئين الفلسـطينيني إىل داخـل

"فـأرض (دولـة الصفقـة) ليسـت فلسـطني

يف اهلجـرة إىل "الدولـة" الفلسـطينية املقرتحـة

والشـعب الـذي تتحدث عنـه (الصفقة) ليس

إرسائيـل ،كما سـبق وذكرنـا ،وتقيـد حقهـم

حتـى يف حـدود قـرارات الرشعيـة الدوليـة،

وف ًقـا التفاقيـات أمنيـة باتفـاق الطرفين،

كل الشـعب الفلسـطيني بـل أقـل مـن نصفه،

أمـا مدينـة القـدس ذاهتـا فسـتصبح خـارج

سـتكون دون سـيادة .والدولـة دون سـيادة

تراعـي املتطلبـات األمنيـة إلرسائيـل".45
السـيطرة الفلسـطينية والعربيـة؛ أي جتاهـل
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حيـث يتـم جتاهل الالجئين ،كما أن (الدولة)

ليسـت دولة".47

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

املبحث الثالث :إىل أين متيض "صفقة
القرن"؟
مـن الواضـح أن "الصفقـة" تسـتهدف

تصفيـة النضال الفلسـطيني الطامـح إىل حتقيق
التطلعـات القوميـة الفلسـطينية؛ لـذا رفضتها
مجيـع الفصائل الفلسـطينية ،ومـن الصعب أن
يوافـق زعيم فلسـطيني ،حال ًيا أو يف املسـتقبل،

عليهـا؛ كوهنـا "تتبنـى خمطـط إقامـة دولـة

وجمـزأة وبلا سـيادة".48
فلسـطينية حمـدودة
َ

وعلى فرض أن الفلسـطينيني قبلوا بـ"الصفقة"

وقامـت دولـة فلسـطينية ،فسـتكون "مقسـمة

إىل سـتة (كانتونـات) ،وهـو وضـع جيعـل من

الصعـب أن تكـون دولـة مسـتقرة ودائمـة.
ويثبـت التاريـخ أن الـدول التـي ال تتمتـع

بحـدود متواصلـة أقرب إىل التفـكك" .49وقد

يذهـب الفلسـطينيون يف معارضتهـم -بدافـع

مـن اإلحبـاط واليأس -مدى أبعـد ويلجؤون
إىل تصعيـد الصراع ومفاقمتـه؛ لكـن األمـر

املؤكـد أنـه إذا اقتصر املوقـف الفلسـطيني

على الرفـض بالترصحيات والشـعارات ،دون
بلـورة استراتيجية وطنيـة للمواجهـة ،فـإن

ذلـك لـن يوقـف تنفيـذ "الصفقـة".50

واحلقيقـة أن الفلسـطينيني يف حـال ال

ُيسـدون عليهـا بعـد تزايـد عزلتهـم يف العـامل

العـريب وتراجـع أمهيـة القضيـة الفلسـطينية
يف جـدول األعمال العـريب ،بعـد أن صـارت
هاجسـا .51وقـد قـال مسـؤول
إيـران متثـل
ً

رفيـع املسـتوى يف رام اهلل ،مقـرب مـن "أبـو

مـازن" ،لصحيفـة يرسائيـل هيـوم إن الرئيـس
ٍ
ومتـأذ من موقـف الـدول العربيـة التي
حمبـط
مل تفعـل ،بحسـب زعمـه ،مـا يكفـي للتصدي
خلطـة الضم" :الترصحيات التـي يطلقها حكام

الـدول العربيـة ضـد اخلطـة ليسـت أكثـر مـن

رضيبـة شـفاه :األردن ،ومصر ،والسـعودية،
ودول عربيـة أخـرى حتتـاج اآلن أكثـر ممـا يف

املـايض إىل احلفـاظ على العالقـات اجليدة مع
واشـنطن وعلى البـاب املفتـوح أمامهـا لـدي
الرئيـس ترامـب وتفضـل تركنـا وحدنـا يف

املعركـة".52

وقـد يرضـخ الفلسـطينيون للتفـاوض

-حتـت وطـأة الضغـوط العربيـة والدوليـة-

حـول "الصفقـة" للحصول عىل احلـد األقىص

املمكـن الـذي تتيحـه ،53وهـو مـا يؤكـده
اعتراف مسـؤول رفيـع يف مكتب "أبـو مازن"

بـأن رئيـس السـلطة ومستشـاريه سـ ّلموا
بحقيقـة أن خطـة الضـم سـتُط ّبق يف الشـهور

القريبـة ،وأن كل مـا تبقـى للفلسـطينيني هـو

حماولـة تقليـل األرضار .54ويؤكـد سـليامن
بشـارات أن الفلسـطينيني "فقـدوا الكثير مـن
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نقـاط القـوة ،سـواء بسـبب االنشـغال الدويل

ضغو ًطـا على الفلسـطينيني كـي يعـودوا إىل

بسـبب منـح اإلدارة األمريكيـة االحتلال

ويرى شـلومو شـامري أن ترامب نفسـه هو

على األرض ،وبالتـايل ال توجـد دولـة عربيـة

التنفيـذ؛ وذلـك بسـبب "انحيـازه الواضـح

اإلدارة األمريكيـة ،وإذا حـدث رفـض للضم

وجهـات نظرهـا ،وإعطائهـا ُ -م َقدَّ ًمـا ونقـدً ا

بجائحـة "كورونـا" وتبعاهتـا االقتصاديـة ،أم

مائـدة التفـاوض".58

اإلرسائيلي الضـوء األخضر لتنفيذ سياسـاته

العقبـة يف طريـق إخـراج "الصفقـة" إىل حيـز

وإقليميـة أو دوليـة قـد تدخـل يف مواجهـة مع

إلرسائيـل ،وحتمسـه لـكل مطالبهـا ،وتبنيـه

ً
فسـيكون
خجـول".55

 -كل مـا طلبتـه تقري ًبـا ،يف مقابـل عرضـه

فيما خيـص املوقـف األمريكـي ،فـإن ثمـة

على الفلسـطينيني "شـيكات" مؤجلـة الدفـع

قائما" :هـل سـتكون خطـة ترامـب سياسـة
ً

سـيرصفهم عـن االعتماد عليـه كوسـيط نزيـه

تباينًـا لآلراء يف هذا الصدد ،وسـيبقى السـؤال

سـيتبناها كل من سـيجلس عام قريب يف البيت
األبيض؟" ،56أم إن "الصفقة" سـتدفن ،رسم ًّيا
وعمل ًّيـا ،حـال هزيمـة ترامـب يف االنتخابات

الرئاسـية القادمة ،ولن يكـون هناك أي وجود
لعرابيها ،وعىل رأسـهم
أو أثـر سـيايس هلـا وال ّ

صهـره جاريـد كوشـنر ،مهنـدس "الصفقـة"،

أم "سينشـأ واقـع جديـد يف حـال فـوزه ،يدفع
العـرب والفلسـطينيني إىل التعامـل اجلـدي

وتأسيسـا على هـذا املوقـف يـرى
معهـا".57
ً
إيتامـار آخينر أن إرسائيل لن تسـتطيع املسـاس

باملناطـق املخصصـة لـ"الدولـة الفلسـطينية

املقرتحـة ،حتسـ ًبا إلمكانيـة أن ينجـح ترامـب

يف االنتخابـات القادمـة ،وعندئـذ سـيامرس
34

واضحـا تاريـخ اسـتحقاقها ،وهـو مـا
ليـس
ً
واملوافقـة على خطتـه ،واالنخـراط كعنصر

مشـارك وفاعـل يف تطبيقهـا" .59أضـف

إىل ذلـك أن هنـاك معارضين لـ"الصفقـة"

داخـل الكونجـرس األمريكـي ،حيـث قـدّ م

عضـوا مـن احلـزب الديمقراطـي خطا ًبـا
107
ً
للرئيـس ترامـب ،قالوا فيه إن اخلطة ال تسـمح

بإقامـة دولـة فلسـطينية يف الضفـة الغربيـة

وقطـاع غـزة ،مشيرين إىل أهنا ختلو من حسـن
النيـة" .
60

وأرى أن ترامـب ،يف حالـة إعـادة

انتخابـه ،سـيواصل الضغـط مـن أجـل تنفيـذ

خطتـه .أمـا إذا انتُخـب رئيـس ديمقراطـي،
فقـد ترتاجـع فـرص اخلطـة يف التنفيـذ ،لكـن

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

إرسائيـل ستسـعى جاهـدة إىل اختاذها مرجعية

والكتـل االسـتيطانية وسـائر املسـتوطنات،

أيضـا ،حقائق جديـدة عىل األرض.
فرضـتً ،

األمر جـز ًءا من اخلطـوط العريضـة للحكومة

ملفاوضـات قادمـة ،وبعـد أن تكـون قـد
وفيما يتعلـق بإرسائيـل ،فباسـتثناء بعـض

اهلوامـش اليمينيـة املتطرفـة التـي حتتـج على

وليـس لدينـا شـك يف هـذه احلقيقة .سـيكون
اجلديـدة .مـن املهـم فعـل ذلـك بـأرسع مـا

يمكـن".62

وجـود بنـد يف "الصفقـة" يتحدث عـن "دولة"

ومـن املؤكـد أن هـذه اهلرولـة اإلرسائيليـة

ً
فضلا عن
اليسـار ،التـي ال وزن سياسـ ًّيا هلـا،

حيـث أطلـق وزيـر اخلارجيـة األمريكيـة

فلسـطينية برشوط تعجيزيـة ،وبعض هوامش

بعـض التخوفـات مـن عواقـب الضـم مـن
جانـب واحـد ،فـإن كل الكتـل واألحـزاب

الصهيونيـة بإرسائيـل تؤكـد رضورة انتهـاز
الفرصـة التـي يوفرهـا الدعـم األمريكـي

غير املسـبوق وضـم الكتـل االسـتيطانية

واملسـتوطنات و"غـور األردن".

نحـو الضـم تسـتند إىل ضوء أمريكـي أخرض،
بومبيـو يـد إرسائيـل ،ورأى أن األمـر شـأن

خيـص إرسائيـل .فيما قـال السـفري األمريكـي
يف إرسائيـل ،ديفيد فريدمـان ،إن هناك "صفقة

داخـل الصفقة جيـري بموجبها ترسـيم حدود

املسـتوطنات والطـرق املؤديـة إليهـا مـن قبـل
جلنـة أمريكيـة -إرسائيليـة؛ وذلـك متهيـدً ا

لتحديـد املناطـق التـي سـيجري ضمهـا إىل

ويف أول خطـوة عمليـة نحـو عملية الضم،

إرسائيـل" .63وقـد ُسـئل فريدمـان يف مقابلـة

وجانتس يف اتفاقهام االئتاليف -بشـأن تشـكيل

حصلـت إرسائيـل على ضـوء أمريكي أخرض

اسـتنا ًدا إىل "صفقـة القـرن" ،ضمـن نتنياهـو

أجرهتـا معـه صحيفـة يرسائيـل هيـوم :هـل

احلكومـة اجلديدة -بندً ا يقيض بفرض السـيادة

لفـرض سـيادهتا على الكتـل االسـتيطانية

األردن" .61ويؤكـد ذلـك مـا قالـه نائـب وزير

أسـابيع؟ فأجـاب" :هنـاك ثالثـة عنـارص

"نحـن ننتظـر فقـط أن تسـتقر احلكومـة .كل

مـن ترسـيم اخلرائـط ،وهـو يف طـور العمـل،

اإلرسائيليـة على الضفـة الغربيـة و"غـور

األمـن اإلرسائيلي ،آيف دخيرت ،يف هـذا الصدد:

الربامـج االنتخابيـة لألحـزاب حتدثـت عـن

رضورة فـرض السـيادة على (غـور األردن)

واملسـتوطنات و"غـور األردن" بعـد سـتة

ينبغـي اسـتيفاؤها لتحقيـق ذلـك :االنتهـاء
وأن توافـق إرسائيـل على جتميـد البنـاء يف

نصـف املنطقـة (ج) ،وأن تعلـن إرسائيـل عن
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فـرض السـيادة ،وعندئـذ نحـن عىل اسـتعداد

لالعتراف بذلـك" .64ويسـتند أنصـار الضـم

بمعنـى أهنـا قد تتبنـى األجزاء التـي يف اخلطة،
والتـي ِ
حتسـن مـن وضعهـا األمنـي وتشـكل،

داخـل إرسائيـل ،بحسـب عزمـي بشـارة ،إىل

حمفـزا للشروع يف عملية االنفصال
بالتـوازيً ،

ويعمـل ملصلحـة إرسائيـل ،وأنه كلما فرضت

أفضل هلـا".66

أن "اليمينيين يـرون أن فـرض الوقائـع عمـل

عـن الفلسـطينيني ،وتنشـئ واق ًعا استراتيج ًّيا

أمـرا واق ًعـا يف األرايض الفلسـطينية
إرسائيـل ً

ويفترض دانيئيـل ليفـي أن مصممـي

الواليـات املتحـدة األمريكيـة وربما غريهـا

يف مصلحـة إرسائيـل .طب ًقا للسـيناريو األول،

مجلـة من األمـور ،منها :وجود ترامـب وإدارة

االعتراف بسـيادهتا على كل املسـتوطنات

وعـدم رغبتهـم يف التصعيـد ،واألوضـاع

جنـب مـع االعتراف ببضعـة "بنتوسـتونات"

رد الفعـل األورويب.

ضغـط عىل الفلسـطينيني كي يوقعـوا الصفقة،

املحتلـة منـذ 1967م ،سـتحظى باعتراف

هبـذا الواقـع" .65كما يسـتند أنصـار الضـم إىل

"الصفقة" فكروا يف ثالثة سـيناريوهات مجيعها

"تنفذ اخلطـة طب ًقا للتفسير اإلرسائييل؛ بمعنى

أمريكيـة داعمة للضم ،وانقسـام الفلسـطينيني

املقامـة يف الضفـة وغـور األردن ،جن ًبـا إىل

العربيـة واإلقليميـة املواتيـة ،وإمكانيـة احتواء

فلسـطينية ،وهذا مـا يأمله ترامب بعد ممارسـة

وبحسـب دراسـة أعدها "معهد دراسـات

لكـن هـذا السـيناريو غير منطقي ،وسـتكون

أن تشرع إرسائيـل يف "الضـم التدرجيـي

تتعلـق بالرشعية وسـتدخل يف رصاع من أجل

السـلطة الفلسـطينية ،يف املقابـل ،أرايض ذات

أن مصممـي "الصفقـة" قصـدوه؛ فهـو أن

األمـن القومـي اإلرسائيلي" ،فمـن املتوقـع

للمسـتوطنات والكتـل االسـتيطانية مـع منح
قيمـة مماثلـة يف املنطقـة (ج) -املناطـق التـي
يسـكنها فلسـطينيون وتشـكل امتـدا ًدا إقليم ًّيا
فلسـطين ًّيا -وإذا أرصت السـلطة الفلسـطينية

على رفـض اسـتئناف املحادثـات سـتواصل
إرسائيـل تشـكيل واقـع انفصـال عـن
الفلسـطينيني ،إقليم ًّيا وسياسـ ًّيا وديموغراف ًّيا،
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للقيـادة التـي تقبـل هبـذا السـيناريو مشـاكل

البقـاء" .67أما السـيناريو الـذي يرجحه ويرى
" ُيتّهـم الفلسـطينيون برفـض اخلطـة ،فتتحرك
إرسائيـل -بالتنسـيق مـع الواليـات املتحـدة
األمريكيـة -نحـو فـرض سـيادهتا وسـيطرهتا

بشـكل دائـم ،حتـى بما يتجـاوز ما هـو خمطط
يف هـذه الوثيقـة" .68وثمـة سـيناريو ثالـث،

تلمـح إليـه الوثيقـة بشـكل واضـح ،يتامهـى

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

مـع مطالب غلاة اليمينيين يف إرسائيل بجعل

على أمـل االنفصـال عـن الفلسـطينيني ويزيد

احلديـث يف الوثيقـة عـن أن األردن "بحكـم

العنرصيـة ،وخيلـق واق ًعـا استراتيج ًّيا يصعب
ِ
ومتعرجـة،
فيـه الدفـاع عـن حـدود طويلـة

األردن وطنًـا بدي ً
ال للفلسـطينيني ،حيث جيري

قرهبـا اجلغـرايف والتشـابه الثقـايف والعالقـات
مهما يف مسـاعدة
دورا
ًّ
األرسيـة سـتلعب ً
الفلسـطينيني يف جمـاالت متنوعـة".69

ويـرى الباحـث أن ثمـة سـيناريوهني

حمتملين يف املسـألة :أن تقـدم إرسائيـل على

ضـم كامـل وشـامل للمسـتوطنات والكتـل
االسـتيطانية و"غـور األردن" ،لكـن هـذا

السـيناريو ينـذر بوقـوع صـدام مـع األردن،
خاصـة ،ومـع املجتمـع الـدويل ،عامـة ،ومـن

ثـم فهـو أقـل ح ًّظـا يف التنفيـذ؛ أما السـيناريو
األوفـر ح ًّظـا فهـو أن تكتفـي إرسائيـل بضـم

تدرجيـي وعلى مراحل للمسـتوطنات والكتل
االسـتيطانية ،التـي متـارس فيهـا ،بالفعـل،

سـيادهتا على األرض بـدون معوقـات.

وثمـة آحاد يف إرسائيـل -يعملون يف مراكز

أبحـاث أو يكتبـون يف الصحـف ،وليـس هلـم
وزن حقيقـي مـن حيـث رسـم السياسـات-
يعبرون عـن ختوفـات مـن الضـم ،سـيام مـن

جانـب واحـد ،مشيرين إىل أن ذلك من شـأنه
أن "هيـدد ،على املـدى البعيد ،هيوديـة الدولة،

و ُيسرِّ ع االنـزالق نحـو دولة واحـدة ،ويقيض

مـن فـرص االحتـكاك معهـم ،ويعـزز فرص

وجيـوب ومسـتوطنات منعزلـة ،واألخطـر
مـن ذلك ضـم نحـو  450000ألف فلسـطيني
حلـدود الدولة".70

ويرسـم الباحـث يف شـؤون الصراع

اإلرسائيلي  -الفلسـطيني ،شـاؤول أريئيلي،

ثالثـة سـيناريوهات حمتملـة ملسـتقبل إرسائيل
بعـد الضـم ،تراوح بين دولـة ثنائيـة القومية،

ودولـة "فصـل عنصري" ،أو نشـوء موجـة

عنـف فلسـطينية وعربيـة عامـة جيـري حتـت
دخاهنـا طـرد وهتجير مئـات اآلالف مـن
الفلسـطينيني مـن الضفـة الغربيـة ومـن داخل

اخلـط األخضر إىل األردن ،بما يشـبه مـا
مشيرا إىل أن
حـدث عامـي  1948و،1967
ً

خيـار التهجير والتطهير العرقي ينسـجم مع
األهـداف الثالثـة للحركـة الصهيونيـة :دولـة

ديمقراطيـة ذات أغلبيـة هيوديـة على كامـل

أرض فلسـطني التارخييـة" .
71

وثمـة ختـوف مـن أن يـؤدي ضـم "غـور

األردن" واملسـتوطنات إىل "تقويض العالقات

اخلاصـة مـع األردن ،واحتمال اإلرضار
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باتفـاق السلام معهـا ،وإىل تصعيـد املقاومـة

الضفـة ،وإىل صدام عسـكري يـؤدي إىل إعادة

الـدول العربيـة ،وفـرض النظـام الـدويل

وختا ًمـا ،يـرى الباحـث أن إرسائيـل لـن

واألخطـر هـو تفكيـك السـلطة الفلسـطينية

سـتنتظر إىل مـا بعـد االنتخابـات الرئاسـية

ويـرى رئيـس احلكومـة اإلرسائيليـة السـابق،

ترامـب بفترة رئاسـية ثانية فستسـتخدمه ،هو

فرص التفـاوض بني إرسائيل والفلسـطينيني،
وأهنـا خطـة تركيع وإملاءات؛ حيـث ُأحلقت

الفلسـطينيني -وربما على بعـض األطـراف

الفلسـطينية ،وتباطـؤ عمليـات التطبيـع مـع

عزلـة على إرسائيـل ،وربما حتـى مقاطعتهـا،
وحتمـل إرسائيـل ملسـؤولية إدارة مناطقها".72

إهيـود أوملـرت ،أن "الصفقـة تقضي على

احتلال قطاع غـزة".74

ت ْقـدم يف املرحلـة احلاليـة على الضـم ،وإنما

األمريكيـة القادمة يف نوفمبر 2020م ،فإذا فاز

وإدارتـه وكبـار مستشـاريه ،أداة ضغـط على
العربيـة -كـي يقبلـوا بالتفـاوض عىل أسـاس

هبـا قائمـة مطالـب بتنـازالت يتعين على
الفلسـطينيني القيـام هبا وتعد رشو ًطا مسـبقة،

(البيـت األبيـض) إدارة أمريكيـة جديـدة مـن

اتفـاق السلام حين يتـم التوقيـع عليـه .لكن

الضغـط التـي متتلكهـا إرسائيل داخـل أمريكا

"الصفقـة"؛ أمـا إذا مل يفـز وجـاءت إىل

مـع أهنـا مطالـب جيـب أن تكـون جـز ًءا مـن

الديمقراطيين ،فستسـعى لدهيـا كل وسـائل

االفتراض بـأن مـن املمكـن اشتراط وجـود

كـي جتعلهـا تتبنـى "صفقـة ترامـب"  -أو

لغـم ينسـف كل إمكانيـة ملفاوضـات يف

حلل الرصاع مع الفلسـطينيني؛ وإذا فشـلت يف
هذا املسـعى فسـت ْقدم  -حتت ضغـط اليمينيني

مفاوضـات مـع رشوط مسـبقة ،معنـاه وضـع
املسـتقبل" .73

األجـزاء املهمـة منها بالنسـبة إليها  -كأسـاس

وقـد حذر نحـو  300من كبار العسـكريني

بداخلهـا ،وعجـز الفلسـطينيني ،وهتافـت

مـن أن ضـم "غـور األردن" واملسـتوطنات

-على اختـاذ خطـوات تدرجييـة مدروسـة

السـابقني يف رسالة إىل أعضاء االئتالف احلاكم

سـيؤدي إىل "وقـف التنسـيق األمنـي مـع
السـلطة الفلسـطينية ،وإىل مواجهات عنيفة يف
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العـرب ،وانشـغال األوروبيين والمباالهتـم
وحمسـوبة على األرض ،لفـرض أمـر واقـع،
وخلـق حقائـق جديـدة على األرض.

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

الهوامش
 1.1حـوار صحفـي مـع دونالـد ت رامـب ،صحيفـة

وإرسائيـل" ،موقع جريـدة معريـف:2020/2/1 ،

https://nyti.ms/2Y7QKy2

 7.7أفيـف ترتسـكي" ،التفاصيـل الصغيرة :مـاذا

مقارنـة" ،موقـع "معهد دراسـات األمـن القومي

القـرن؟" ،موقـع منتـدي التفكير اإلقليمـي،

نيويـورك تايمـز ،2016/11/23 ،متوفـر على
ال رابـط التـايل:

 2.2جلعـاد شير" ،صفقـة القـرن ل رتامـب :نظـرة
اإلرسائيلي"،

ly/3heSTk5

ف ربايـر،

https://bit.:2020

https://bit.ly/3f46RDI

سـيحدث علي األرض إذا طبقـت "صفقـة
 ،(www.regthink.org) 2020/2/14على
التـايلhttps://bit.ly/2B2jJuY:

ال رابـط

 3.3عزمـي بشـارة" ،صفقـة ت رامـب – نتنياهـو:

 8.8جيـورا آيالنـد ،بدائـل إقليميـة حلـل الدولتين،

سـؤال مـا العمـل؟" ،املركـز العـريب لألبحـاث
والدراسـاتً ،2020 ،
نقال عن :أنط وان شلحت،

االستراتيجية ،متوفـر على موقـع املركـز:

الطريـق إىل النـص ومنـه إىل اإلجابـة عـن

"صفقـة ت رامـب -نتنياهـو :التامهـي املعلن مع
إرسائي ل" ،موقع عـرب https://:2020/5/4 ،48

bit.ly/2UxwPHL

 4.4كارولينـا ليندسمان" ،علام يبتهـج مؤيـدو
"صفقـة القـرن" .موقـع جريـدة هآرتـس،
15/2/2020:ht t ps:// bit.ly/3dJ0eGw

 5.5أودي (إهيـود) ديقـل ،نوعـا شوسترمان ،عنـات

قورتـس" ،إىل أيـن متيض صفقة القـرن؟" ،ف رباير
2020م ،موقـع معهـد دراسـات األمـن القومـي

اإلرسائيلي( ،ترمجـة الدكتور حممد هنـدام) ،رابط
املقـال

األصليhttps://bit.ly/2XFHQso:

Udi Dekel, Anat Kurz and Noa
Shusterman, “The Deal of the Century:
Where Does it Lead?”, INSS, February
24, 2020.

 6.6شـلومو شـامري" ،صفقـة القـرن ليسـت سـوى
تفامهـات بين الواليـات املتحـدة األمريكيـة

مركـز بيغـن  -السـادات للدراسـات
https://bit.ly/2MPQ0bm
Eiland, Giora. Regional Alternatives
to the Two-State Solution. Ramat
Gan: Begin-Sadat Center for Strategic
Studies, Bar-Ilan University, 2010.

9.9أنطـوان شـلحت" ،صفقـة ت رامـب -نتنياهـو"،
مصـدر سـابق.

1010أودي (إهيـود) ديقـل وآخـرون" ،إىل أيـن متضي
صفقـة القـرن؟" ،مرجـع سـابق.

1111دانيئيـــل ليفـــي" ،صفقـــة القـــرن خطة
ك راهيـــة ،وليســـت خطـــة ســـام" ،نُرش
املقـــال يف األصـــل باللغـــة اإلنجليزية عىل

موقـــع)The American Prospect( :

https://bit.ly/2UgxWLR

ترمجـه إىل العربيـة :ميرون ربوبـورط ،على

موقـع ( ،)www.mekomet.co.ilبتاريـخ

2/10

.2020/
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 1212جلعـاد شير" ،صفقـة القـرن :نظـرة مقارنـة"،

 2323أودي (إهيـود) ديقـل وآخـرون" ،إىل أيـن متضي

 1313املرجع نفسه.

 2424رايف سـجيف" ،صفقـة القـرن والشرق

مصـدر سـابق.

 1414مجـال زحالقـة" ،كيـف تقـرأ إرسائيـل صفقـة
القـرن؟" ،جملـة قضايـا إرسائيلية ،العـدد (،)77

( ،2020/2/ 12ص  ،)102-92ص .100

أساس ـا
 1515إهيـود أوملـرت" ،صفقـة ت رامب ليسـت
ً
للتفـاوض وإنما إنجـاز مذهـل يف العالقـات
العامـة لنتنياهـو ،2020/1/13 ،موقـع معريـف

)(www.maariv.co.il

 1616نعمـي حـزان" ،خطـة القـرن سـتقود إىل مزيـد
مـن العنـف والك راهيـة" ،موقـع ()zman.co.il
https://bit.ly/37lZTHo :2020/2/5

صفقـة القـرن؟" ،مرجـع سـابق.

األوسـط يف مفترق طـرق" ،موقـع الدفـاع
اإلرسائيلي،

،2020/2/8

https://bit.ly/2MGwRbP

على

ال رابـط:

" 2525خطة ت رامب للسلام خطة ضم وليست خطة
سالم" ،موقع حركة السالم اآلن (،)Peace Now
https://bit.ly/37mfXZI :2020/1/30

 2626أنطـوان شـلحت" ،صفقـة ت رامـب -نتنياهـو"،
مصدر سـابق.

" 2727خطـة ت رامـب للسلام خطـة ضـم وليسـت
خطـة سلام" ،مرجـع سـابق.

 1717أفيـف ترتسـكي" ،التفاصيل الصغيرة" ،مرجع

 2828أودي (إهيـود) ديقـل وآخـرون" ،إىل أيـن متضي

 1818أنطـوان شـلحت" ،صفقـة ت رامـب -نتنياهـو"،

 2929املرجع نفسه.

سابق.

مصدر سـابق.

 1919دانيئيـل ليفـي" ،صفقـة القـرن خطـة ك راهية،
وليسـت خطـة سلام" ،مرجع سـابق.

 2020أنطـوان شـلحت" ،صفقـة ت رامـب -نتنياهـو"،
مصدر سـابق.

2222إب راهيـم أبـراش" ،مـاذا بعـد هوجـة التنديـد
بصفقـة ت رامـب -نتنياهـو :الـكل ينتظر قـر ًارا

إرسائيل ًّي ـا بضـم األغـوار واملسـتوطنات" ،موقـع
bit.ly/3hkTaSv

40

" 3030صفقـة القـرن يف سـطور" ،موقـع البي يب يس،
https://bbc.in/2YrL7ur :2020/1/29

 3131املرجع نفسه.
 3232املرجع نفسه.
 3333أودي (إهيود) ديقل وآخرون ،مرجع سابق.

 2121دانيئيل ليفي ،مرجع سابق.

( ،)MiddleEastonlineعلى

صفقـة القـرن؟" ،مرجـع سـابق.

ال رابـطhttps://:

" 3434صفقة القرن يف سطور" ،مرجع سابق.
 3535أودي (إهيود) ديقل وآخرون ،مرجع سابق.
 3636املرجع نفسه.
 3737دانيئيـل ليفي" ،صفقة القـرن خطة ك راهية،"...
مرجع سابق.

ينيطسلف ةلود ال ةيدوهي ةلود :نرقلا ةقفص

 3838أودي (إهيـود) ديقـل وآخـرون" ،إىل أيـن متضي
صفقـة القـرن؟" ،مرجـع سـابق.

 3939سـعر هـاس وآخـرون" ،اخل رائـط ،احلـدود،
الالجئـون :خطـة ت رامـب بـكل تفاصيلهـا"،
موقـع ) ،(Ynetبتاريـخ  2020/1/29عىل ال رابط:
https://bit.ly/3hhnaP8

 4040دانيئيـل ليفـي" ،صفقـة القـرن خطـة ك راهيـة
وليسـت خطـة سلام " ،مرجع سـابق.

4141حجـاي عاميـت" ،مـامل ُي قـل لكـم :األرقـام من
وراء "صفقـة القـرن" لدونالـد ت رامـب" ،موقـع
( ،)themarker.comبتاريـخ  ،2020/1/30عىل
ال رابـطhttps://bit.ly/3hhn36j :
4242املرجع نفسه.

4343نفسه.

 5252أريئيـل كهنـا" ،ليـس مـن املنطـق أن تتنـازل
إرسائيـل عـن (اخلليـل) و(بيت إيـل) ،بالضبط

مثلما أن الواليـات املتحـدة لـن تتنـازل عـن
متثـال احلريـة" ،مقابلـة صحفيـة مـع السـفري

األمريكـي لـدى إرسائيـل ،ديفيـد فريدمـان،

موقـع ( ،)israelhayuomبتاريـخ

2020/5/8

https://bit.ly/3fkmd76

5353رايف سـجيف" ،صفقـة القـرن والشرق األوسـط
يف مفترق طـرق" ،مرجع سـابق.

 5454أريئيل كهنا ،مصدر سابق.
5555سـليامن بشـارات" ،هـل تضـم إرسائيـل
الضفـة الغ ربيـة وماهـي خط واهتـا :هـذه هـي
السـيناريوهات املتوقعـة" ،موقـع قـدس بـرس،
:2020/5/5

https://bit.ly/3hmazKK

4444أودي (إهيود) ديقل وآخرون ،مرجع السابق.

5656جلعـاد شير" ،صفقـة القـرن ل رتامـب :نظـرة

4646أودي (إهيود) ديقل وآخرون ،مرجع السابق.

5757حممـد املنشـاوي" ،صفقة القرن وإعـادة انتخاب

4545دانيئيل ليفي ،مرجع سابق.

 4747إب راهيـم أبـراش" ،ماذا بعـد هوجـة التنديد،"...
مرجع سـابق.

 4848حجـاي عاميـت" ،مـامل ُي قـل لكـم :األرقام من
وراء صفقـة القـرن ،"...مرجع سـابق.

 4949أودي (إهيود) ديقل وآخرون ،مرجع السابق.

 5050إب راهيـم أبـراش" ،ماذا بعـد هوجـة التنديد،"...
مرجع سـابق.
 5151عبـد احلفيـظ العبـديل ومـي املهـدي" ،هـل
يعيـد الفلسـطينيون ارتـكاب اخلطـأ التارخيـي
برفـض صفقـة القـرن؟" ،على ال رابـط:
https://bit.ly/3cRVcWQ

مقارنـة" ،مرجـع سـابق.

ت رامـب" ،موقـع ب وابـة الشروق:2020/1/4 ،
https://bit.ly/30BBrk0

 5858إيتامـار آخينـر" ،نفـق مـن غـزة وانتظـار لوريث
أبـو مـازن :تفاصيـل جديـدة حـول صفقـة
القـرن" ،موقـع ( )Ynetبتاريـخ :2020/1/26

https://bit.ly/2YxdaZJ

 5959شـلومو شـامري" ،صفقـة القـرن ليسـت سـوى
تفامهـات بين الواليـات املتحـدة األمريكيـة
وإرسائيـل" ،مصـدر سـابق.

 6060أودي (إهيـود) ديقـل وآخـرون" ،إىل أيـن متضي
صفقـة القـرن؟" ،مرجـع سـابق.
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6161سـليامن أبـو أرشـيد" ،الضـم سـيضع
إرسائيـل بين خيـاري األبارهتايـد والتطهير
العرقـي" ،موقـع غـرب  ،2020/4/16 ،48على
الرابـطhttps://bit.ly/2MTfu7P :

 6262أريئيل كهنا ،مصدر سابق.

 6363هيوديـت أوبنهايمـر وأفيـف ترتسـكي،
"الصفقـة داخـل الصفقـة" ،موقـع هاآرتـس
( ،)www.haaretz.co.ilبتاريـخ ،2020/2/18
نقلا عـن :مجـال زحالقـة ،مرجـع سـابق.

 6464أريئيـل كهنـا" ،ليـس مـن املنطـق ،"...مصـدر
سابق.

 6565أنطـوان شـلحت" ،صفقة ت رامـب -نتنياهو،"...
مرجع سابق.
 6666أودي (إهيـود) ديقـل وآخـرون" ،إىل أيـن متضي
صفقـة القـرن؟" ،مرجـع سـابق.
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 6767دانيئيـل ليفـي" ،صفقـة القـرن خطـة ك راهيـة
وليسـت خطـة سلام " ،مرجـع سـابق.
 6868املرجع نفسه.

 6969املرجع السابق.

 7070أودي (إهيود) ديقل وآخرون ،مرجع سابق.

 7171سـليامن أبـو أرشـيد" ،الضـم سـيضع
إرسائيـل ،"...مصـدر سـابق.
 7272أودي (إهيود) ديقل وآخرون ،مرجع سابق.

أساس ـا
 7373إهيـود أوملـرت" ،صفقـة ت رامب ليسـت
ً
للتفـاوض ،"...مرجع سـابق.

" 7474نـداء إىل أعضـاء االئتلاف :الضـم مـن طرف
واحـد خطـر أمني شـديد وزائد" .موقـع "حركة
ضبـاط مـن أجـل أمـن إرسائيـل"ً ،
نقلا عـن:
مجـال زحالقـة" ،كيـف تقـرأ إرسائيـل صفقـة
القـرن؟" ،مرجـع سـابق.

القضية الفلسطينية بين انحياز صفقة
القرن وقرارات المؤسسات الدولية
*

علي فاضلي

تقديم
بعـد مـرور عـدة عقود عىل االحتلال الصهيوين للأرايض الفلسـطينية ،ما تزال هـذه القضية
مـن أهـم القضايـا املطروحة عىل السـاحة الدوليـة ،بالنظر إىل تبعاهتـا عىل اسـتقرار منطقة الرشق
األوسـط والعـامل بـأرسه ،وهـي القضيـة التـي مل تربح مكاهنا بسـبب التعنـت اإلرسائيلي املدعوم
أمريك ًّيـا يف االسـتجابة للحقوق املرشوعة للشـعب الفلسـطيني.
وبعـد سـنوات مـن احلـوار بين الفلسـطينيني وسـلطات االحتلال اإلرسائييل حتـت الرعاية
األمريكيـة املنحـازة لكيـان االحتالل ،وهو احلوار الـذي مل يربح مكانه نتيجـة التامطل اإلرسائييل،
أقدمـت إدارة الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامب عىل طرح رؤيتها للحل يف وثيقة سـميت "سلام
من أجل االزدهار :رؤية لتحسين حياة الشـعبني الفلسـطيني واإلرسائييل" ،وهي اخلطة املعروفة
بـ"صفقـة القـرن" ،وتقع يف  181صفحة ،تنسـم إىل شـقني :أحدمها سـيايس ،واآلخر اقتصادي.
*

باحث يف القانون والعالقات الدولية.
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وتـم اإلعلان عـن اخلطـة يف حفـل رسـمي يف العاصمـة األمريكية واشـنطن يف  29مـن يناير

 ،2020حضره الرئيـس األمريكـي ترامب ورئيس الـوزراء اإلرسائييل بنيامين نتنياهو ،كام حرضه
جمموعـة مـن السـفراء ،من بينهـم ثالثة سـفراء عرب (اإلمـارات ،والبحريـن ،وعامن).

وقـد جـاءت رؤيـة ترامب كما كان متوق ًعا منها منحـازة بالكامل للجانـب اإلرسائييل ،وتلغي

احلقـوق التارخييـة للشـعب الفلسـطيني ،وعلى رأسـها إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة عىل أرايض
 1967عاصمتهـا القـدس الرشيـف ،وعودة الالجئين ،األمر الذي جيعل صفقـة ترامب تتعارض

باملطلـق مـع قـرارات املؤسسـات الدوليـة ،ويف مقدمتهـا قرارات جملـس األمن الـدويل واجلمعية
ثـم جيعل من خطـة ترامب خطة فاقـدة للرشعية القانونيـة والدولية
العامـة لألمـم املتحـدة ،ومن ّ

التـي أقـرت على مـدى عقـود احلقـوق املرشوعـة للشـعب الفلسـطيني .وهلـذا أعلنـت صفقـة
ترامـب مـن البدايـة رفضهـا لقـرارات الرشعية الدولية حـول القضية الفلسـطينية.

املحور األول :موقف صفقة القرن من قرارات املؤسسات الدولية
يف إعلان واضـح عـن رفض مهنديس صفقة القرن لقرارات املؤسسـات الدولية حول القضية

الفلسـطينية ،قطعـت مضامين الصفقـة مـع كل تلك القـرارات الدوليـة ،وعىل رأسـها القرارات

الصـادرة عـن جملـس األمـن الـدويل واجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة ،بتنصيصها على أن "هذه

تكـرارا لقـرارات اجلمعيـة العـام لألمـم املتحـدة وجملـس األمن الـدويل ،وغريها
الرؤيـة ليسـت
ً

مـن القـرارات الدوليـة بشـأن املوضوع؛ ألن هـذه القرارات مل ولـن تضع حدًّ ا للصراع" .1بل إن
مضامين الصفقـة محلـت املسـؤولية عـن الفشـل يف إجيـاد حل عـادل ودائـم للقضية الفلسـطينية
لقـرارات املؤسسـات الدوليـة؛ ذلك أن تلـك القرارات ،وف ًقـا للصفقة" ،سـمحت ولفرتة طويلة

جـدًّ ا للزعماء السياسـيني أن يتجنبـوا التعامـل مـع تعقيدات هذا الرصاعً ،
بدل من السماح بشـق

مسـار فعيل للسالم".2

كما أعلنـت صفقة القـرن بكل وضوح عـن الدعم واالنحيـاز األمريكيني للكيـان الصهيوين،

ً
فضلا عن دولة
فوف ًقـا للصفقـة "ال يمكـن للواليـات املتحـدة األمريكية أن تطلب مـن أي دولة،
إرسائيـل ،أحـد حلفائهـا املقربين ،تقديم تنازالت من شـأهنا أن تـؤدي إىل تفاقـم الوضع األمني
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ةيلودلا تاسسؤملا تارارقو نرقلا ةقفص زايحنا نيب ةينيطسلفلا ةيضقلا

املحفـوف باملخاطـر بالفعـل .فلن تطلـب الواليـات املتحدة األمريكيـة من إرسائيـل التوصل إىل

تسـوية إال إذا كان ذلـك يعـزز مـن أمـن إرسائيـل وشـعبها على املـدى القصير والطويـل .وقـد
صممـت هـذه الرؤيـة انطال ًقـا من هـذه الـروح ،وجيدر بجميـع البلـدان األخرى أن تتبـع النهج

نفسه " .3

يتضـح بشـكل جلي أن الـروح التـي حتكمـت يف صياغـة صفقـة القـرن هـي روح االنحيـاز

للكيـان الصهيـوين ،وهـي روح تعنـي إلغـاء كل القـرارات الدوليـة املتخـذة على مـدار عرشات
السـنني حـول القضيـة الفلسـطينية ،وهي قرارات باملئات تؤيد حق الشـعب الفلسـطيني يف تقرير

مصيره وإقامـة دولته املسـتقلة على األرايض الفلسـطينية التي تم احتالهلا عـام  ،1967بام يف ذلك
مدينـة القدس.

إن هـذا املوقـف األمريكـي الرافـض لقـرارات املؤسسـات الدوليـة ،التـي كانـت الواليـات

املتحـدة األمريكيـة أحـد أكرب املسـامهني يف تأسيسـها ،يؤكد هيمنة منطـق معاداة املنظومـة الدولية

ومؤسسـاهتا الفاعلـة لـدى إدارة الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب ،وهـو منطـق شـمل عـدة
مؤسسـات دوليـة ،مـن بينهـا املجلس الـدويل حلقوق اإلنسـان ،ومنظمـة اليونيسـكو ،واملحكمة
اجلنائيـة الدوليـة ،بـل وصـل إىل منظمات مثـل منظمـة الصحة العامليـة مع تفشي جائحة فريوس

كورونـا املسـتجد ،حيـث أعلـن الرئيـس ترامب قطع الدعـم املايل عـن املنظمة بعد اهتامها بسـوء
إدارة أزمـة جائحـة فيروس كورنا.

وإذا كانـت كل اإلدارات األمريكيـة املتعاقبـة انحـازت بـكل وضـوح للكيـان الصهيوين ضد

احلقوق املرشوعة للشـعب الفلسـطيني ،واسـتخدمت كل الوسـائل لدعم كيان االحتالل ،بام فيها
اسـتخدام حـق النقـض بمجلس األمـن الدويل ملنع مترير القـرارات التي تدين الكيـان الصهيوين،

إال أهنـا حافظـت على جـزء من مـاء الوجـه األمريكـي بسماحها بتمرير قـرارات ملجلـس األمن
-وإن كانـت ال تدعـم أغلبيـة القـرارات التي تم متريرها -ترفض سياسـة االسـتيطان اإلرسائيلية

وتؤيـد قيـام دولـة فلسـطينية على حـدود عـام  .1967أمـا اإلدارة األمريكيـة احلالية مـع الرئيس

ترامـب فلـم حتافـظ على ذلـك اجلـزء املتبقـي من مـاء الوجـه األمريكـي ،وأعلنت بـكل وضوح
رفضهـا املطلـق كل القرارات الدوليـة حول القضية الفلسـطينية.
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املحور الثاين :مسألتا احلدود واملستوطنات

ً
أول :موقف صفقة القرن من مسألتي احلدود واملستوطنات

تنتصر صفقـة القـرن للموقـف الصهيـوين يف مسـألتي احلـدود واملسـتوطنات؛ فلا وجـود،

وف ًقـا لصفقـة ترامـب ،لدولة فلسـطينية مسـتقلة عىل حـدود يونيـو  .1967و حتت عنـوان "ركائز

الدولـة الفلسـطينية" تعلـن الصفقـة أن ركائـز هذه الدولـة "حتددهـا الواليات املتحـدة األمريكية
وإرسائيـل بعد استشـارة السـلطة الفلسـطينية".4

إن الدولـة الفلسـطينية يف نظـر الرؤيـة الرتامبية هي دولـة منزوعة السـيادة ،فالصفقة تعدم كل

مقومـات السـيادة املعروفـة يف منظومـة القانون الـدويل ،والتي تتمتـع هبا بدهي ًة أي دولة مسـتقلة،

فالسـيادة وف ًقـا للصفقـة "مفهـوم جامـد عرقـل املفاوضـات السـابقة مـن دون داع ،فالشـواغل
العمليـة والتشـغيلية التـي تؤثـر يف األمـن واالزدهار هي املسـائل األهم".5

يظهـر إذن أن إدارة ترامـب تريـد تطبيـق منطقـه التجـاري على قضيـة حساسـة مثـل القضية

الفلسـطينية ،منطق ال وجود فيه لدولة فلسـطينية متتلك مقومات السـيادة واالسـتقالل الوطني.

إن دولـة فلسـطني الرتامبيـة "دولـة منزوعة السلاح بالكامل وسـتبقى كذلك يف املسـتقبل"،6

وهـي دولة سـتتكلف إرسائيل بتحمل مسـؤولياهتا األمنيـة ،ومعابرها ال ختضـع لألجهزة األمنية
الفلسـطينية بـل سـتتوىل إرسائيـل اإلرشاف األمنـي عليهـا .وال حيق لدولة فلسـطني وف ًقـا للرؤية
الرتامبيـة "أن متثـل طر ًفـا يف أي اتفـاق عسـكري أو اسـتخبارايت أو أمنـي مـع أي دولـة أو منظمة

بطريقـة قـد تضـع أمن إرسائيل يف خطر بحسـب مـا حتدده دولـة إرسائيل" .7وهلـذه األخرية احلق

يف "تفكيـك وتدمير أي مرفـق ضمـن دولة فلسـطني يسـتخدم إلنتاج األسـلحة املمنوعـة أو أي

أعمال عدائية".8

أمـا يف مسـألتي احلـدود واملسـتوطنات فصفقـة ترامـب تقطـع مـع أي إمكانية إلقامـة الدولة

الفلسـطينية على حـدود 1967؛ ذلـك أن كال مـن "دولـة إرسائيـل والواليات املتحـدة األمريكية

ال تؤمنـان بـأن دولـة إرسائيـل ملزمـة قانونًـا بتزويـد الفلسـطينيني بــ  % 100مـن أرايض مـا قبـل

 ،9"1967كما أن إرسائيـل "لـن تضطـر إىل اقتلاع أي مـن املسـتوطنات ،وسـتقوم بدمـج الغالبية
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العظمـى منهـا ضمـن أراض إرسائيليـة متجاورة ،عالوة عىل ذلك ستشـكل اجليـوب اإلرسائيلية
الواقعـة يف األرايض الفلسـطينية املتجـاورة جـز ًءا مـن دولـة إرسائيـل" ،10باإلضافـة إىل أن غـور
األردن سـيخضع وف ًقـا لرؤيـة ترامـب للسـيادة اإلرسائيلية.

واألكثـر مـن ذلك هـو قيام رؤية ترامب بتربير االحتالل الصهيـوين ألرايض  ،1967واعتبارها

أرضـا احتلـت يف سـياق دفاعـي" ،فاالنسـحاب مـن األرايض التـي احتلت يف حـرب دفاعية أمر
ً

نـادر يف التاريـخ ،وتنـص هـذه الرؤيـة عىل قيام دولـة إرسائيل بنقل مسـاحة كبيرة -وهي أراض
قدمـت إرسائيـل مزاعـم قانونيـة وتارخييـة حمقة ختوهلا السـيطرة عليهـاً ،
فضل عن أهنـا متثل جز ًءا

ً
مـن أرايض أجـداد الشـعب اليهـودي -وال بد من اعتبـار ختليها عنها
مهم".11
تنـازل ًّ

ثان ًيا :مسألتا احلدود واملستوطنات يف قرارات جملس األمن الدويل

تقـوم صفقـة القـرن بتزويـر فاضـح للتاريـخ والواقـع بتربيرهـا االحتلال الصهيـوين بنـاء

على الرسديـات واألكاذيـب الصهيونيـة حـول أحقيـة أرض فلسـطني ،كما تشـكل هـذه الرؤية
الرتامبيـة رض ًبـا لـكل قرارات املؤسسـات الدوليـة ،والتي أسـهمت الواليات املتحـدة األمريكية

يف تأسيسـها وإقـرار قراراهتـا ،وعلى رأس تلـك املؤسسـات جملـس األمـن الـدويل.

مـن أبـرز قـرارات جملـس األمـن الـدويل الرافضـة لرشعنـة االحتلال اإلرسائيلي لألرايض

الفلسـطينية املحتلـة عـام  ،1967قـرار جملـس األمن رقـم ( )242بتاريـخ  22نوفمبر  ،1967وهو

مـن أهـم القـرارات الدوليـة يف هـذا الباب ،وشـكل مسـتندً ا ومرج ًعـا قانون ًّيا لدى الفلسـطينيني

للمطالبـة بإقامـة الدولة الفلسـطينية املسـتقلة عىل حدود  ،1967بحيث أكـد جملس األمن يف قراره
أن حتقيـق أي سلام عـادل ودائم يف الرشق األوسـط يتطلب "انسـحاب القـوات اإلرسائيلية من

األرايض التـي احتلتهـا يف نـزاع  ،12"1967وهـو املطلب الذي جدد املجلس التأكيـد عليه يف قراره

رقـم ( )338بتاريـخ  22أكتوبر .13 1973

ويف قـراره رقـم ( )446بتاريـخ  22مـارس  ،1979أكد جملس األمن رفضه سياسـة االسـتيطان

اإلرسائيليـة يف األرايض الفلسـطينية املحتلـة سـنة  ،1967واعتبر املجلـس أن إقامة املسـتوطنات

ليـس هلـا أي مسـتند قانـوين ،وتشـكل عقبـة خطيرة أمـام حتقيـق السلام الدائـم يف الشرق
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األوسـط ،كما طالـب املجلـس إرسائيـل ،بصفتهـا القـوة املحتلـة ،باالمتنـاع عـن "أي عمـل من

شـأنه تغيير الوضـع القانـوين والطابـع اجلغـرايف أو أي عمـل قـد يـؤدي إىل التأثير امللمـوس يف
الرتكيـب السـكاين للأرايض العربيـة املحتلـة منذ عـام  ،1967بام فيهـا القدس ،وأن متتنع بشـكل

خـاص عـن نقـل جمموعـات مـن سـكاهنا إىل األرايض العربيـة املحتلة".14

وعلى املنـوال نفسـه سـارت جمموعـة مـن قـرارات جملـس األمـن يف مسـألة عـدم االعرتاف

باالحتلال اإلرسائيلي ألرايض  ،1967وعـدم االعتراف باملسـتوطنات التي أقامتهـا إرسائيل يف

تلـك املناطـق ،ومـن بين هذه القـرارات القرار رقـم ( )465بتاريـخ  1مـارس  ،1980والذي دعا

خصوصـا فيام يتعلق
بـكل وضـوح إىل "عـدم تقديـم أي مسـاعدات إىل إرسائيل يمكن اسـتعامهلا
ً

باملسـتوطنات يف األرايض الفلسـطينية" .15وهـذه الدعـوة مـن جملـس األمـن الـدويل إدانـة لـكل

دولـة تسـاعد الكيـان الصهيـوين يف إقامـة املسـتوطنات الصهيونية ويف اسـترياد البضائـع القادمة

مهما لدعـوات مقاطعة الكيـان الغاصب
مـن تلـك املسـتوطنات ،كما أنه يشـكل مرج ًعـا قانون ًّيا ًّ
ومقاطعـة بضائعـه القادمة مـن املسـتوطنات الصهيونية.

غير أن سـنة  2016تبقـى سـنة اسـتثنائية يف تعاطـي الواليـات املتحـدة األمريكية مـع قرارات

جملـس األمـن الـدويل فيام يتعلـق بالقضية الفلسـطينية؛ حيث أسـهمت الواليات املتحـدة يف آخر

أيـام إدارة الرئيـس األمريكـي السـابق بـاراك أوبامـا يف متريـر القـرار رقـم ( )2334الـذي يديـن

سياسـة االسـتيطان اإلرسائيليـة بامتناعهـا التصويـت عـن القرار ،وعدم اسـتخدام حـق النقض
لتعطيـل متريره.

وتكمـن أمهيـة االمتنـاع األمريكـي يف كونـه يشـكل سـابقة منـذ سـنوات عديـدة يف التعاطـي

مـع قـرارات جملـس األمـن التي تديـن الكيان الصهيـوين ،بحيث أسـهمت إدارة الرئيس السـابق
بـاراك أوبامـا يف متريـر قرار يديـن الكيان الصهيوين بعد أن اسـتقر العرف األمريكي عىل اسـتعامل
حـق النقـض ملنـع مترير أي قـرار يدين إرسائيـل منـذ ثامنينيات القـرن املايض.16

وقـد نـص القـرار رقم ( ،)2334الصادر بتاريخ  23ديسـمرب  ،17 2016على إدانة "مجيع التدابري

الراميـة إىل تغيير التكويـن الديمغـرايف وطابع ووضـع األرايض الفلسـطينية املحتلـة ،بام يف ذلك
القـدس الرشقيـة ،والتـي تشـمل إىل جانـب تدابير أخـرى بنـاء املسـتوطنات وتوسـيعها ،ونقل
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املسـتوطنني اإلرسائيليين ،ومصـادرة األرايض ،وهـدم املنـازل وترشيد املدنيني الفلسـطينيني ،يف

انتهـاك للقانـون الدويل اإلنسـاين والقـرارات ذات الصلة".

ويف إقـرار واضـح مـن املجلـس بمرجعيـة حـدود يونيـو  1967كأسـاس لقيـام الدولـة

الفلسـطينية ،أكـد املجلـس أنـه "لـن يعترف بأي تغييرات يف خطـوط  4يونيو  ،1967بما يف ذلك

القـدس ،سـوى بالتغييرات التـي يتفـق عليهـا الطرفـان من خلال املفاوضـات" ،وهـذه الفقرة

مـن القـرار حتظـى بقيمـة خاصـة ،بحيـث حاولـت صفقـة القرن الزعـم بـأن القرار رقـم ()242
غير واضـح يف مطالبـة إرسائيل باالنسـحاب من األرايض التـي احتلتها عـام  ،1967وبأن القرار

حيظـى بتفسيرات متعـددة بـل ومتعارضـة حـول مضامينـه ،لكـن القـرار الـذي اختـذ يف أواخـر
 2016أكـد بلغـة واضحـة عـدم رشعيـة االحتلال اإلرسائيلي ألرايض  ،1967ولذلـك تتجاهل

صفقـة ترامـب العديـد مـن قـرارات جملس األمـن حـول االحتلال اإلرسائيلي ألرايض ،1967

ومنهـا القـرار ( )2334الـذي ينسـف املزاعم األمريكيـة واإلرسائيلية حول عـدم وضوح مضامني
القـرار ( )242بخصـوص عـدم رشعيـة االحتلال الصهيـوين ألرايض .1967

كما نـزع املجلـس مـن خالل القـرار نفسـه أي رشعيـة عـن التعامالت التـي تقوم هبـا الدول

مـع املسـتوطنات الصهيونيـة؛ حيـث دعـا مجيـع الـدول إىل "التمييـز يف تعامالهتـا بني إقليـم دولة
إرسائيـل واألرايض املحتلـة منـذ عـام  ،"1967مـا يشـكل سـندً ا قانون ًّيـا إضاف ًّيا إىل جانـب القرار

رقـم ( )465لدعـاة مقاطعـة البضائـع القادمة مـن املسـتوطنات اإلرسائيلية.

تبرز كذلـك أمهيـة هـذا القـرار الصادر عـن جملس األمـن يف إشـارته إىل فتوى حمكمـة العدل

الدوليـة بتاريـخ  9يوليـو  ،2004وهـي الفتـوى التـي اعتبرت مـن خالهلـا أن تشـييد جـدار يف

األرايض الفلسـطينية املحتلـة مـن قبـل إرسائيـل ،بما يف ذلـك القـدس الرشقيـة ،يتعـارض مـع

القانـون الـدويل ،كما طالبـت املحكمـة من الكيـان الصهيـوين التوقف الفـوري عن بنـاء اجلدار،

وبالتعويـض عـن مجيـع األرضار الناجتـة عـن تشـييده .كما عـدت املحكمة مجيـع الـدول "ملزمة

بعـدم االعتراف بالوضـع غير القانـوين املرتتـب على تشـييد اجلـدار ،وعـدم تقديـم العـون أو
املسـاعدة يف اإلبقـاء على الوضـع الناشـئ عـن هـذا التشـييد" ،كام أنه جيـب عىل "األمـم املتحدة،
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وال سـيام اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن ،النظـر يف ما يلـزم من إجـراءات أخرى إلهنـاء الوضع

غير القانـوين الناتـج عن تشـييد اجلـدار والنظـام املرتبـط به".18

وتكمـن أمهيـة هـذه اإلشـارة يف قرار جملـس األمـن إىل فتوى حمكمـة العدل الدوليـة يف كوهنا

اعرتا ًفـا بفتـوى قضائيـة مـن املجلـس ذي الطبيعة السياسـية .وذلـك عىل خالف تاريـخ التعاطي
األمريكـي مـع فتـاوى حمكمـة العـدل الدولية ،حينما تكون يف غير مصلحة الواليـات املتحدة أو

أحـد حلفائهـا املقربين مثـل الكيـان الصهيـوين .كام أن هـذه الفتوى الصـادرة عن حمكمـة العدل
الدوليـة ،بوصفهـا أعلى جهاز قضائـي دويل ،تنزع أي رشعيـة قانونية عن صفقـة القرن األمريكية
ِ
املرشعنة للمسـتوطنات اإلرسائيلية.
ومضامينهـا
ومـن القـرارات التـي أصدرهـا جملـس األمـن كذلك حـول القضيـة الفلسـطينية ،قـرار رقم

( )1515بتاريـخ  19نوفمبر  ،19 2003وهـو قـرار أعلـن مـن خاللـه املجلـس عن تأييـده خريطة

الطريـق ،وهـي اخلريطـة التـي بالرغـم مـن انحيازهـا الكبير للكيـان الصهيـوين وتركيزهـا عىل

معاجلـة الشـواغل األمنيـة للكيـان عرب جتريـم املقاومة املسـلحة ،وإقامة تنسـيق أمني فلسـطيني-
إرسائيلي للتصـدي حلـركات املقاومـة ،فإهنـا أعلنـت عـن رضورة إهنـاء االحتلال اإلرسائيلي

ألرايض  1967كأسـاس للحـل الشـامل والدائـم للقضية الفلسـطينية.20

ثال ًثا :مسألتا احلدود واملستوطنات يف قرارات اجلمعية العامة
تتعـارض قـرارات اجلمعيـة العامـة لألمم املتحدة بشـكل مطلـق وكامل مع صفقـة القرن فيام

يتعلـق بمسـألتي احلـدود واملسـتوطنات .فبعد قرارهـا رقم ( )181سـنة  1947املخالـف للقانون

الـدويل ،والقـايض بتقسـيم فلسـطني بين دولـة عربيـة وأخـرى هيوديـة ،يف ظـرف كانـت أغلب

دول العـامل تعيـش أثنـاءه حتـت نير االسـتعامر الغريب ،حتولـت اجلمعيـة العامة بعـد حصول عدد
كبير مـن الـدول على اسـتقالهلا إىل مؤسسـة دولية ملسـاندة قيـام دولة فلسـطينية مسـتقلة ،وهي

املؤسسـة التـي طاملـا تعرضـت للهجـوم واالنتقاد من قبـل الواليـات املتحدة األمريكيـة والكيان

الصهيـوين ملنارصهتـا احلقـوق املرشوعة للشـعب الفلسـطيني يف إقامة دولته املسـتقلة.
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ومـن القـرارات التـي أصدرهتا األمـم املتحدة حول القضية الفلسـطينية ،القـرار رقم ()3236

الصـادر يف  22نوفمبر  ،21 1974والـذي أكدت مـن خالله اجلمعية العامة أن من حقوق الشـعب

الفلسـطيني ،غير القابلـة للتصرف ،حقـه يف تقريـر املصير واحلـق يف االسـتقالل والسـيادة

الوطنيين ،كما اعرتفـت اجلمعيـة بحـق "الشـعب الفلسـطيني يف اسـتعادة حقوقه بكل الوسـائل
وف ًقـا ملبـادئ ومقاصد ميثـاق األمـم املتحدة".

ويف السـنة نفسـها ،أعلنـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا رقـم ( )3336عن دعمها "حلـق الدول

واألقاليـم والشـعوب العربيـة املعرضـة للعـدوان واالحتلال اإلرسائيليين يف اسـتعادة املـوارد
الطبيعيـة ،ومجيـع املـوارد والثـروات األخـرى هلـذه الـدول واألقاليـم والشـعوب ،ويف احلصول

على تعويـض كامل عـن اسـتغالهلا واسـتنزافها وفقدهـا واألرضار الالحقـة هبا".22

كما نزعـت اجلمعيـة العامـة أي رشعيـة ألي اتفاقيـات دوليـة يتـم عقدهـا بين الـدول حول

القضيـة الفلسـطينية دون إرشاك ملمثلي الشـعب الفلسـطيني ،واحترام حقوقـه غير القابلـة

للتصرف ،بحيـث أعلنـت اجلمعيـة العامـة بكل وضـوح عـن رفضها "مجيـع االتفاقـات اجلزئية
ً
واملعاهـدات املنفصلـة التـي تشـكل انتهـاكًا
صارخـا حلقوق الشـعب الفلسـطيني" ،وعن رفضها

"مجيـع االتفاقـات واملعاهـدات املنفصلة من حيث ادعائها البت يف مسـتقبل الشـعب الفلسـطيني
واألرايض الفلسـطينية التـي حتتلهـا إرسائيـل منـذ عـام  ،1967بما فيهـا القـدس" .ويف رفـض

ألي مبـادرات فرديـة يف التعاطـي مـع القضيـة الفلسـطينية ،أكـدت اجلمعية أنه "ليـس ألي دولة

احلـق يف االضطلاع بـأي إجـراءات أو تدابير أو مفاوضـات يمكن أن تؤثر يف مسـتقبل الشـعب
الفلسـطيني وحقوقـه غير القابلـة للتصرف يف األرايض الفلسـطينية املحتلـة دون إرشاك منظمة

التحريـر الفلسـطينية على قدم املسـاواة وف ًقـا لقـرارات األمم املتحـدة".23

وقـد جـددت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا رقـم ( )19/67سـنة  ،24 2012والـذي منحـت من

خاللـه اجلمعيـة لفلسـطني صفـة "مركـز دولـة غري عضو هلـا صفة املراقـب باألمم املتحـدة" ،عىل
رضورة إقامـة الدولـة الفلسـطينية املسـتقلة وذات السـيادة عىل حـدود .1967

يتضـح بشـكل ال لبـس فيـه أن مقرتحـات صفقـة القـرن فيما يتعلـق بمسـألتي احلـدود

واالسـتيطان هـي مقرتحـات فاقـدة ألي رشعيـة قانونيـة ودوليـة؛ فوف ًقـا لقرارات جملـس األمن
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واجلمعيـة العامـة :ال حـل للقضيـة الفلسـطينية إال باالنسـحاب اإلرسائييل الكامـل من األرايض
املحتلـة عـام .1967

املحور الثالث :مسألة الالجئني

ً
أول :موقف صفقة القرن من مسألة الالجئني
تنطلـق صفقـة القـرن يف مقاربتهـا لقضيـة الالجئني الفلسـطينيني مـن تزوير فاضـح للحقائق

التارخييـة ،عبر حديثهـا عـن الجئني هيود ،بحيـث تزعم الصفقة بـأن "الرصاع العـريب اإلرسائييل
تسـبب يف مشـكلة جلـوء يف صفـوف الفلسـطينيني واليهـود على حد سـواء" ،25كام تقـوم الصفقة

بتحويـل اليهـود الذيـن غـادروا بلداهنـم األصلية لتأسـيس كيـان االحتالل إىل الجئين تعرضوا

للمعانـاة نتيجـة إجبارهـم على الفرار مـن البلـدان العربية واإلسلامية ،لذلك فأي حل ملشـكلة
الالجئين ،كما رود يف الصفقـة ،جيـب أن ينـص على "معاجلة أزمـة الالجئني اليهـود وتعويضهم

عـن اخلسـائر" ،بـل تـرى أن دولـة االحتلال "تسـتحق احلصـول على تعويضـات عـن تكاليف
اسـتيعاهبا ّللجئين اليهـود القادمين من تلك البلـدان".26

هكـذا تقـوم رؤيـة ترامـب بالتمويـه على أزمـة الالجئين الفلسـطينيني عبر افتعـال أكذوبـة

الالجئين اليهـود ،وعـوض اعتبـار هـؤالء اليهـود القادمين مـن أصقـاع العـامل حمتلين ألرايض
الشـعب الفلسـطيني ،حتوهلـم الصفقـة إىل الجئين مضطهدين يسـتحقون التعويـض ،وتعويض

الكيـان الصهيـوين الذي اسـتقبلهم.

بـدل أن تذكـر صفقـة ترامب باملسـؤولية التارخييـة والقانونية للكيان الصهيـوين جتاه الالجئني

الفلسـطينيني ،نجدهـا ترمـي املسـؤولية يف حجـر الـدول العربيـة ،فالالجئـون ،وف ًقـا للصفقـة،

تعرضـوا للتجاهـل "بصفـة مجاعيـة على نحـو قـاس ومهجـي إلبقـاء الصراع ح ًّيـا ،ويتحمـل
إخواهنـم العـرب املسـؤولية األخالقية لدجمهم يف بلداهنـم مثلام دمج اليهود يف دولـة إرسائيل".27

فلا مسـؤولية يف نظـر ترامـب للكيـان الصهيوين عن أزمـة الالجئين ومعاناهتـم وهتجريهم ،بل

هـي مسـؤولية يتحملهـا "إخواهنـم العرب".
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جهرا
وهـو موقـف مل تكـن تقـول بـه حتـى السـلطات اإلرسائيليـة التـي أعلنـت أهنـا "تعبر ً

عن أملها بسـبب مأسـاة الالجئني الفلسـطينيني ومعاناهتم وخسـارهتم ،وهي مسـتعدة ألن تكون
ً
فعـال مـن أجـل إهناء هـذا الفصـل الرهيب منـذ  53عا ًما ،لتسـاهم بدورهـا يف إجياد حل
رشيـكًا

عـادل وشـامل هلـذه القضيـة" .28كما اعرتفـت "بواجبهـا املعنـوي عـن إجيـاد حل رسيـع لوضع

الالجئين من سـكان خميمـي صربا وشـاتيال".29

أمـا مقرتحـات صفقـة القـرن ملعاجلـة مسـألة الالجئين الفلسـطينيني فتقطـع مـن الباديـة مع

إمكانيـة عودهتـم إىل ديارهـم وممتلكاهتـم داخـل كيان االحتلال اإلرسائييل ،فرؤيـة ترامب تنص

على أنـه "جيـب أن يلغـى حق عـودة أي الجـئ فلسـطيني أو اسـتيعابه يف دولـة إرسائيل".30
وليس أمام الالجئني وف ًقا لرؤية ترامب إال ثالثة خيارات:

1.استيعاهبم يف دولة فلسطني وف ًقا لرتتيبات أمنية مع إرسائيل.
2.إدماجهم يف الدول املستضيفة هلم.
3.قبول  5000الجئ كل سنة عىل مدى  10سنوات يف دول منظمة التعاون اإلسالمي.
واملالحـظ أن هـذه االقرتاحات جتاوزت يف جتاهلها وتعسـفها عىل احلقـوق املرشوعة لالجئني

الفلسـطينيني حتـى املقرتحـات اإلرسائيليـة السـابقة حول املوضـوع ،والتي اقرتحـت ،باإلضافة

إىل مقرتحـات قريبـة ممـا طرحتـه صفقـة ترامـب ،عودة عـدد حمدد مـن الالجئني إىل دولـة الكيان

املحتـل "على أن تعطـى األولويـة لالجئني الفلسـطينيني املقيمني حال ًيـا يف لبنان".31

ثانيا :مسألة الالجئني يف القرارات الدولية

أول مالحظـة جيـب الوقـوف عندهـا عنـد التعاطـي مع قـرارات املؤسسـات الدوليـة التابعة

لألمـم املتحـدة حـول مسـألة الالجئين الفلسـطينيني ،أن أغلـب القـرارات اخلاصة هبذه املسـألة
صـدرت عـن اجلمعيـة العامة لألمـم املتحدة ،يف حين كان تعامل جملس األمن الدويل مع املسـألة

تعامل ً
ا باهتًـا بسـبب املوقـف األمريكـي املسـاند إلرسائيـل ،إذ صـدر عـن املجلـس قـرار يدعو

إرسائيـل إىل تسـهيل عـودة الالجئين الذيـن فـروا مـن حـروب  ،32 1967وقبلـه دعـا املجلس يف

قـراره رقـم ( )242إىل "حتقيـق تسـوية عادلـة ملشـكلة الالجئين" ،دون تأييـد رصيح مـن املجلس
53

العدد الثامن
()2020

حلـق العـودة؛ ومن هنا نستشـف اقتصـار صفقة القرن اإلشـارة إىل هذا القرار الصـادر عن جملس
األمـن دون غيره مـن قـرارات املجلـس ،والزعم بوجـود تفسيرات متعارضة حـول مضامينه.

لكـن يف مقابـل التعامـل الباهـت ملجلس األمـن مع مسـألة الالجئني ،كانت قـرارات اجلمعية

العامـة جـد واضحـة يف دعمهـا حلق عـودة الالجئني للأرايض واملمتلـكات التي طـردوا منها يف
حـروب  ،1948وهـي قـرارات تنـزع أي رشعيـة قانونية ملقرتحـات صفقة القـرن فيام خيص ملف

الالجئني.

وأهـم قـرار صادر عـن اجلمعية العامة حول املسـألة ،هو القرار رقم ( )94سـنة  ،1948والذي

قـرر بشـكل واضـح رضورة عـودة الالجئين الراغبين يف العـودة إىل ديارهم ،ودفـع تعويضات

للذيـن يقـررون عـدم العـودة ،33ممـا يعنـي أن حق العـودة أو عدمها هو حق حصري لكل الجئ
فلسـطيني ،ال حيـق ألحد التقريـر فيه بدل الالجئني أنفسـهم.

وقـد بقـي خيـارا العودة أو القبـول بتعويضات خياريـن "مفتوحني ّللجئني الفلسـطينيني ،إىل

أن حسـمت اجلمعيـة العامـة مسـألة حـق العـودة ،وأكـدت أن هـذا احلـق يعـد من احلقـوق غري
القابلـة للتصرف ،ألنـه يتعلـق بحقـوق اإلنسـان غير القابلـة للتصرف ،مثـل حـق الشـعب يف

االسـتقالل واملسـاواة مع الشـعوب األخـرى".34

ففـي قراراهـا رقـم ( )2443سـنة  ،1968أكـدت اجلمعيـة العامـة "حـق مجيـع السـكان الذين

تركـوا منازهلـم نتيجـة لبـدء األعامل العدائية يف الرشق األوسـط ،غري القابل للتصرف ،يف العودة
إليهـا ،واسـتئناف حياهتـم الطبيعيـة ،واسترداد أمواهلـم وديارهـم ،واالنضمام إىل أرسهـم وف ًقا

لإلعلان العاملـي حلقوق اإلنسـان"35؛ وهو ما تـم تأكيده يف القرار ( )3236سـنة  .1974باإلضافة
إىل ذلـك ،أعلنـت اجلمعيـة العامـة عـن معارضتهـا "كل السياسـات واخلطـط الراميـة إىل إعـادة

توطني الفلسـطينيني خـارج وطنهم".36

يبـدو بشـكل جلي مـدى التناقـض بين قـرارات املؤسسـات الدولية ،وعلى رأسـها اجلمعية

العامـة لألمـم املتحـدة ،وبين ما تقرتحـه رؤية ترامـب حلل مسـألة الالجئني الفلسـطينيني ،وهي
مقرتحـات فاقـدة ألي رشعيـة قانونيـة ودوليـة ،وال يمكـن حـل هـذه املسـألة إال باحترام تلك

القـرارات املؤيـدة للحقـوق املرشوعـة لالجئني الفلسـطينيني.
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املحور الرابع :قضية القدس
حاولـت صفقـة القـرن إجياد حلول جاهـزة ملختلف القضايا احلساسـة يف القضية الفلسـطينية

بمنطـق "الوصفـة اجلاهـزة" ،وباملنطـق نفسـه التـي سـارت فيـه الصفقـة يف مسـألتي احلـدود

والالجئين ،قدمـت رؤيـة ترامـب حلها السـهل والغريب لقضيـة القدس عرب االنحيـاز الفاضح

ملوقـف الكيـان الصهيـوين ،فالقـدس وف ًقـا لصفقـة ترامـب "سـتبقى العاصمـة السـيادية لدولـة
إرسائيـل ،وجيـب أن تظـل مدينـة غري مقسـمة".37

هكـذا وبـكل بسـاطة وبمنطـق السـمرسة الـذي جييـده ترامـب ،تُلغـى بجـرة قلم عقـود من

الصراع حـول القـدس ،وتلغـى معهـا احلقـوق التارخييـة للشـعب الفلسـطيني الـذي قـدم مـن

أجلهـا آالف الشـهداء واجلرحـى واألرسى ،بـل تلغـى معـه كل القـرارات الدوليـة املؤيـدة حلق

الشـعب الفلسـطيني يف السـيادة على القـدس.

ويف اسـتمرار لتزويـر التاريـخ والواقـع ،تدعـو صفقـة ترامـب لإلشـادة بالكيـان الصهيـوين

حلاميتـه األماكـن الدينيـة ،على عكـس "العديـد مـن السـلطات السـابقة التـي حكمـت ودمرت

األماكـن املقدسـة للديانـات األخـرى" .38وهـو ما يتنـاىف مع سـجل الكيان الصهيـوين يف تدنيس

األماكن املقدسـة ،كام سـجل ذلك جملس األمن بحضور أمريكي سـنة  1969عقب قيام سـلطات
االحتلال بإحراق املسـجد األقصى ،حيث اعترب املجلـس أن "تدمري أو تدنيس األماكن املقدسـة

أو املبـاين الدينيـة يف القـدس يمكـن أن هيدد بحدة األمن والسلام الدوليين" ،و"أن العمل املقيت

لتدنيـس املسـجد األقىص يؤكـد احلاجة امللحة إىل أن متتنـع إرسائيل عن خرق القـرارات الدولية،
وأن تبطـل مجيـع اإلجـراءات واألعمال التي اختذهتـا لتغيري وضـع القدس".39

وكان جملـس األمـن قـد اعترب سـنة  1968أن "مجيـع اإلجـراءات اإلداريـة والترشيعية ،ومجيع

األعمال التـي قامـت هبـا إرسائيـل بما يف ذلـك مصـادرة األرايض واألملاك التـي من شـأهنا أن

تـؤدي إىل تغيير الوضـع القانـوين للقـدس ،هـي إجـراءات باطلـة ،وال يمكـن أن تغير وضـع
القـدس" ،كما شـجب املجلـس عـدم التـزام إرسائيـل بقـراري اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة

( )2253و( )2254املتعلقين بالقـدس ،40وهـو مـا جـدد املجلـس تأكيـده فيما بعـد.41
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وبعـد إقـرار الكيـان الصهيـوين للقانـون األسـايس املتعلـق بالقـدس ،أعلـن جملـس األمـن

يف قـراره ( )478عـن رفضـه القانـون ،واعتبره يشـكل انتهـاكًا للقانـون الـدويل ،وأكـد أن مجيـع

فـورا .ويف موقف
اإلجـراءات التـي اختذهتـا إرسائيـل يف القـدس إجـراءات باطلة وجيـب إلغائها ً

الفـت دعـا املجلـس مجيـع الـدول األعضـاء باألمم املتحـدة التـي أقامت بعثـات دبلوماسـية يف
القـدس إىل سـحبها مـن املدينة املقدسـة.42

وتبرز أمهيـة هـذا القـرار يف كونه ينزع الرشعيـة القانونية عـن البعثات الدبلوماسـية املوجودة

يف القـدس ،ومـن بينهـا قـرار إدارة ترامب افتتـاح السـفارة األمريكية يف الكيـان الصهيوين بمدينة
القـدس ،كما ينـزع الرشعيـة ،رفقـة باقي قـرارات املجلـس ،عن مجيـع مضامني صفقـة القرن فيام

خيـص قضيـة القـدس؛ ألن القـدس وف ًقـا هلـذه القـرارات هـي منطقـة حمتلـة من طـرف إرسائيل
وتواجدهـا عليهـا غير رشعي ،وأهنـا جزء مـن أرايض الدولة الفلسـطينية.

أصـدرت اجلمعيـة العامـة مـن جانبها سلسـلة مـن القـرارات الرافضة لالحتلال اإلرسائييل

للقـدس ،ومطالبة باالنسـحاب الفـوري منها .ومن بينهـا القـراران ( )2253و( )2254الصادران

سـنة  ،1967حيـث عـدّ ت اجلمعيـة العامـة مـن خالهلما اإلجـراءات التـي قامت هبـا إرسائيل يف
فـورا .43كما أعلنـت اجلمعيـة العامة عـن رفضها
القـدس غير صحيحـة ،مطالبـة منهـا إلغاءهـا ً

االعتراف بالقانـون األسـايس حـول القدس ،وبـكل ما تتخـذه إرسائيل من إجراءات تسـتهدف

طابـع القدس.44

ويف سـنة  ،2017وبعـد قـرار إدارة ترامب نقل مقر السـفارة األمريكيـة يف إرسائيل إىل القدس،

صادقـت اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحدة يف جلسـة اسـتثنائية طارئة على مرشوع قـرار تقدمت به

كل مـن تركيـا واليمن حـول القدس.

وقـد نـص القـرار ،الذي حظي بدعـم دويل كبري ،على أن "أي قرارات أو إجـراءات يقصد هبا

تغيير طابـع مدينـة القـدس الرشيـف أو وضعها أو تكوينهـا الديمغـرايف ليس هلا أي أثـر قانوين،
والغيـة وباطلـة ،ويتعين إلغاؤهـا" ،كما دعـا القـرار مجيـع الـدول إىل االسـتجابة لقـرار جملـس
األمـن رقـم ( )478باالمتنـاع عـن إنشـاء بعثـات دبلوماسـية يف القـدس ،وبعدم االعتراف بأي
إجـراءات تقـوم هبا إرسائيـل يف املدينة املقدسـة.45
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خالصات
 -أبان ــت مضام ــن صفق ــة الق ــرن ع ــن الورط ــة القانوني ــة الت ــي يعيش ــها الكي ــان الصهي ــوين،
بحي ــث مل جت ــد إدارة ترام ــب أي ق ــرار دويل مس ــاند لكي ــان االحت ــال ،باس ــتثناء الق ــرار

( )242بتأويلــه تأوي ـ ً
ا تعســف ًّيا ،يناقــض مضمونــه الواضــح يف اعتبــار الوجــود اإلرسائيــي

ً
واحتـــال ألرايض الشـــعب الفلســـطيني؛ لذلـــك
بـــأرايض  1967وجـــو ًدا غـــر رشعـــي

كان ــت خط ــة ترام ــب رصحي ــة يف رف ــض كل الق ــرارات الدولي ــة الص ــادرة ع ــن جمل ــس
األم ــن واجلمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة ح ــول القضي ــة الفلس ــطينية.

 -أكـــدت صفقـــة القـــرن مـــدى جتاهـــل الواليـــات املتحـــدة املؤسســـات الدوليـــة التـــي
أســـهمت يف تأسيســـها ،واملوجـــودة فـــوق أراضيهـــا ،عندمـــا يتعلـــق األمـــر بقـــرارات يف

غـــر مصلحتهـــا ومصلحـــة حليفهـــا اإلرسائيـــي ،بالرغـــم مـــن أن جمموعـــة مـــن تلـــك
الق ــرارات أس ــهمت الوالي ــات املتح ــدة يف إخراجه ــا؛ وه ــو س ــلوك أصب ــح ي ــارس ب ــكل

عنجهي ــة م ــع إدارة الرئي ــس ترام ــب ،ال ــذي مل يت ــورع ع ــن االنس ــحاب م ــن مؤسس ــات
دوليـــة مثـــل املجلـــس الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان ومنظمـــة اليونيســـكو؛ ألهنـــا أصدرتـــا

قـــرارات تديـــن جرائـــم االحتـــال بحـــق الشـــعب الفلســـطيني.

 -بالرغــم مــن الضغــوط األمريكيــة التــي وصلــت مــع إدارة ترامــب حــد التهديــد العلنــي،
ف ــإن الغالبي ــة الس ــاحقة م ــن دول الع ــامل أعلن ــت لس ــنوات طويل ــة ع ــن دعمه ــا احلق ــوق

املرشوع ــة للش ــعب الفلس ــطيني وكفاح ــه ومقاومت ــه الس ــرداد حقوق ــه املرشوع ــة ،وه ــو

م ــا تأك ــد س ــنة  2017ح ــن صوت ــت الغالبي ــة الس ــاحقة م ــن دول الع ــامل باجلمعي ــة العام ــة

لألم ــم املتح ــدة ع ــى ق ــرار يرف ــض أي تغي ــر يف وضعي ــة الق ــدس ،وين ــزع الرشعي ــة ع ــن
أي وج ــود دبلوم ــايس يف مدين ــة الق ــدس ،بع ــد ق ــرار ترام ــب نق ــل مق ــر س ــفارته إليه ــا.

 -بالرغ ــم م ــن أمهي ــة الق ــرارات الدولي ــة الداعم ــة حلق ــوق الش ــعب الفلس ــطيني ودوره ــا
يف املرافع ــات القانوني ــة واملدني ــة ،فإن ــه ال ب ــد م ــن تعزي ــز ه ــذه الق ــرارات بعم ــل مي ــداين،

س ــيايس ومق ــاوم ،وه ــو م ــا يتطل ــب إع ــادة النظ ــر اجل ــذري يف مس ــار أوس ــلو وم ــا تبع ــه
م ــن تراج ــع للفع ــل املق ــاوم ،وتعزي ــز التنس ــيق األمن ــي م ــع كي ــان االحت ــال ،يف ظ ــل
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حتدي ــات إقليمي ــة ودولي ــة غ ــر مس ــبوقة ،جعل ــت القضي ــة الفلس ــطينية ترتاج ــع يف س ــلم

األولوي ــات ملصلح ــة قضاي ــا أخ ــرى.

وبعـد اإلعلان عـن صفقـة القـرن ومضامينها التـي جتـاوزت يف انحيازها للكيـان الصهيوين

حتـى مـا كان يطرحـه الكيان من مقرتحات للحل قبل سـنوات ،ال بد مـن مراجعة دور الواليات
املتحدة كراع للمفاوضات بني الفلسـطينيني وسـلطات االحتالل ،ورضورة اسـتغالل تناقضات

الواقـع الـدويل لتعزيـز القـوة التفاوضية للفلسـطينيني ،وعدم االرهتـان الكامل للـدور األمريكي
الـذي مل حيقـق للفلسـطينيني أي حـق ،بـل على العكـس مـن ذلـك يعلـن بـكل وضـوح انحيازه

املطلق لسـلطات االحتالل.
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التحيزات والمغالطات في صفقة القرن
ُّ
*

معاذ العامودي

مقدمة
تكمـن اخلطـورة يف مبـادرة الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب حلـل الصراع الفلسـطيني-

اإلرسائيلي التـي عرفـت إعالم ًّيـا بـ"صفقـة القـرن" أهنـا تبـدأ مـن الصفـر ،وتقطع كل مـا تم من

مبـادرات أمريكيـة سـابقة بكسر واضـح 1للسـلوك األمريكـي كوسـيط يف عملية التسـوية -عىل

مـس سـلوك ترامـب القيم
الرغـم مـن أن مجيـع املبـادرات تنحـاز لالحتلال اإلرسائيلي -فقـد ّ

األخالقيـة التـي دعـت إليهـا الواليـات املتحدة األمريكيـة يف كل مسـارات صعودها وسـيطرهتا

السـابقة ،والتـي كانـت تتصرف هبـا كدولـة عظمى.

"ال تعتقـد إرسائيـل والواليـات املتحـدة "...وردت هـذه العبـارة حرف ًّيـا يف الشـق السـيايس

لصفقـة القـرن املرتجـم ،ما يعني مشـاركة االحتلال اإلرسائييل يف صياغـة هذه املبـادرة وبتوافق
مـع جارد كوشـنر وطاقمه املتمثل بالسـفري األمريكي لـدى االحتالل اإلرسائيلي ديفيد فريدمان،
وجيسـون غرينبلات كبير املوظفين القانونيين لرتامـب ،وآيف بريكوفيتـش مسـاعد كوشـنر،
ومجيعهـم منحـازون بالكامل لسياسـات االحتلال اإلرسائييل بالكامـل ،ويتبنون الرؤيـة الدينية

*
62

باحث دكتوراه يف االقتصاد السيايس ،جامعة القايض عياض ،املغرب.

رقلا ةقفص يف تاطلاغملاو تازُّيحتلا

والسياسـية لـه ،دون أن يكـون أي رأي للفلسـطينيني فيهـا ،كما أن غالبيـة البنـود الـواردة فيها ال

ختلـو مـن عبـارة "مع مراعـاة احلاجـة األمنيـة إلرسائيـل" دون أي اعتبـار للحاجـات االجتامعية
واالقتصاديـة والسياسـية واألمنيـة للفلسـطينيني ،يف حين ركـز اجلهـد الفلسـطيني على حشـد

الدعـم الـدويل ملواجهـة مترير هـذه املبـادرة بشـقيها االقتصادي والسـيايس.2

مهما يف أي إدارة أمريكيـة قادمـة جتـاه الفلسـطينيني،
وبـدون شـك ،سـترتك املبـادرة
تأثيرا ًّ
ً

بفعـل قوننـة الئحـة طويلة مـن املواقف األمريكيـة اجلديدة ،أمههـا االعرتاف األمريكـي بالقدس

عاصمـة لدولـة الكيـان الصهيـوين ونقـل السـفارة األمريكيـة إليهـا ،ووقـف التمويل عـن وكالة

غـوث وتشـغيل الالجئين الفلسـطينيني ،وحمـاوالت التوطين هلم ،ممـا سـتجد أي إدارة أمريكية
الحقـة نفسـها مضطـرة إىل معاجلتهـا قبـل أن تسـتأنف دورهـا كـرا ٍع جـدي لعمليـة السلام يف

الرشق األوسـط.3

ورغـم ذلـك ،ال تغـدو الصفقـة سـوى كوهنـا مبـادرة ختضـع للقبـول أو الرفض الفلسـطيني

حاهلـا مثـل أي مبـادرة أمريكيـة سـابقة رفضتهـا اخلطـوات الفلسـطينية على أرض الواقـع إذا

مـا تعارضـت مـع حقوقهـم املرشوعـة ،وحالـة املقارنـة بين إدارة ترامـب واإلدارات األمريكيـة
السـابقة إلظهار التطرف احلاد يف السـلوك األمريكي كوسـيط يف عملية التسـوية ،وال يعني ذلك
أيضـا لالحتالل اإلرسائييل عىل حسـاب احلقوق
حسـن سـلوك اإلدارات السـابقة التـي انحازت ً

املرشوعـة للفلسـطينيني ،بأسـاليب خمتلفـة أمههـا اسـتخدام حـق النقـض الفيتو جتـاه أي قرارات

هتاجـم االحتلال اإلرسائيلي ،أو تنـارص الفلسـطينيني ،لكنها كانـت ملتزمة بتصرف الدولة عىل
األقل.

حتـاول هـذه الورقـة تبيـان املغالطـات التـي وردت يف صفقـة القـرن بشـقيها االقتصـادي

والسـيايس ،عبر حتليـل النصـوص ومقارنتهـا بالوقائـع عىل األرض ،بما يتقاطع مع مـا عرف يف

مسـار املفاوضـات بـ"قضايـا احلـل النهائـي" املتمثلة بـ"القـدس ،الالجئين ،احلدود والسـيادة"،
والتـي أراد إهناءهـا ترامـب بما يتفـق مـع اجتاهـات الصهيونيـة اليمينية ،مـع تبيان فلسـفة النص
واالصطلاح املسـتخدم يف املبـادرة ملصلحـة االحتلال اإلرسائيلي.
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ً
أول :اللغة االستعامرية والدينية يف إطار مبادرة ترامب يف شقها السيايس
أخطـر مـا جـاءت بـه اإلدارة األمريكيـة جماراهتـا لسياسـة االحتلال اإلرسائيلي "الفـرض

بالقـوة" ،أي صاحـب القـوة هـو الـذي يفـرض رؤيتـه ،وهـذا خمالـف ملنطـق الدولـة وجدارهـا
األخالقـي القائـم على مبـدأ "القوي هو احلـق" ،وليس "حق القـوة" الذي تبنتـه اإلدارة األمريكية
يف مبادرهتـا "رؤيـة ترامـب للسلام واالزدهـار ،ومسـتقبل أكثـر إرشا ًقـا إلرسائيـل والشـعب
الفلسـطيني" ،وقـد ظهـر منطـق القوة ولغة االسـتعامر ،وإحاطتها بجـدار ديني يف مبـادرة ترامب

"صفقـة القـرن" كالتايل:

اللغة االستعامرية يف مبادرة ترامب

مـن خلال تتبـع بنود الشـق السـيايس يف مبادرة ترامـب نرى أن اللغـة االسـتعامرية الوصائية

ظاهـرة باجتـاه أن حاجـة الشـعب الفلسـطيني إىل االسـتقالل جيـب أن متـر مـن خلال حترضه يف
البدايـة ،يف إهانـة واضحـة للفلسـطينيني والقانـون الـدويل ،فقـد ورد يف الشـق السـيايس ملبـادرة

ترامـب "عنـد توقيـع اتفاقيـة السلام اإلرسائيليـة الفلسـطينية ،سـتحافظ دولـة إرسائيـل على

املسـؤولية األمنيـة الغالبـة لدولة فلسـطني ،مـع التطلع إىل أن يكون الفلسـطينيون مسـؤولني عن

أكبر قـدر ممكـن مـن أمنهم الداخلي ،وف ًقا ألحـكام هـذه الرؤية ،سـتعمل دولة إرسائيل بشـكل

جـدي لتقليـل أثرهـا األمنـي يف دولة فلسـطني ،وف ًقا للمبدأ القائـل بأنه كلام قامت دولة فلسـطني

بعمـل املزيـد ،قـل مـا يتعين على دولـة إرسائيـل القيـام بـه ،سـتناقش دولـة إرسائيـل واململكة

األردنيـة اهلاشـمية إىل أي مـدى إن أمكـن تسـتطيع اململكـة األردنيـة اهلاشـمية مسـاعدة دولـة
إرسائيـل ودولـة فلسـطني فيما يتعلـق باألمـن يف دولة فلسـطني".

وقـد ورد يف نـص الصفقـة" :إذا فشـلت دولـة فلسـطني يف تلبيـة مجيع أو أي مـن معايري األمن

يف أي وقـت ،فـإن دولـة إرسائيـل سـيكون هلـا احلـق يف عكـس العملية املذكـورة أعاله ،سـتزداد
البصمـة األمنيـة لدولـة إرسائيـل يف كل أو أجزاء من دولة فلسـطني نتيجة لتصميـم دولة إرسائيل

الحتياجاهتـا األمنيـة املوسـعة والوقـت اللازم ملعاجلتهـا" ،مـا يعنـي أن االحتلال اإلرسائيلي

وفـق بنـود الصفقـة التـي تفـرض على الفلسـطينيني هـو صاحـب الوصايـة والقـرار عـن طبيعة
االحتياجـات األمنيـة للفلسـطينيني ،وحيـق هلا التدخـل بالقوة متى تقرر ،وسـبل املعاجلـة األمنية
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للفلسـطينيني ،بما ال تتحملـه أي مبـادرة سياسـية يصيغهـا وسـيط أو راع لعملية سلام بني طريف
الرصاع.

تبنّي الرواية التوراتية الدينية يف مبادرة ترامب
حمضـا جـاء فيهـا" :بالنسـبة إىل
ويف السـياق الدينـي ،أورد نـص الوثيقـة خطا ًبـا دين ًّيـا تورات ًّيـا ً

اليهوديـة ،تقـع أورشـليم القـدس ،وف ًقـا للتقاليـد اليهودية ...أصبحـت القدس املركز السـيايس

للشـعب اليهـودي ...مما جعـل املدينة العاصمة واملركز الروحي للشـعب اليهـودي ،والتي ظلت

قائمـة منـذ مـا يقـرب مـن  3000عام .مل تفقـد القدس قداسـتها أبدً ا للشـعب اليهـودي :إهنا تظل

يف االجتـاه الـذي يتجـه إليـه اليهـود يف مجيع أنحـاء العامل يف الصلاة ووجهة احلج اليهـودي ...إال
أن جبـل اهليـكل نفسـه هـو أقـدس موقـع يف اليهودية ،هناك مـا يقارب مـن  700إشـارة منفصلة

إىل القـدس يف الكتـاب املقـدس العبري ،على مـدى  100جيـل ،كانـت آمـال وأحلام الشـعب

اليهـودي تتجسـد يف عبارة "السـنة القادمـة يف القدس".

وقـد تبنـت املبـادرة رسديـة االحتلال اإلرسائيلي حرف ًّيـا كما ورد يف التـوراة ،بام ال يتناسـب

مـع وثيقـة سياسـية تسـتمد حلوهلا مـن النصـوص الدينيـة ،دون أن تتطرق هـذه املبـادرة للرواية
الفلسـطينية ،حيـث أشـارت املبـادرة للقـدس يف سـياق الرواية التوراتيـة ،يف مجلة واحـدة عابرة،

تضمنـت "وقـوع حادثـة اإلرساء ،واهتمام بنـي أميـة يف القـدس" ،يف تسـخري واضـح للديـن يف
السياسـة ،ويتضمـن النص السـابق عـدة مغالطـات أمهها:

1.االسـتدالل الزمنـي الدينـي بمصطلـح "مركز سـيايس"" ،عاصمة الشـعب اليهـودي" ،يتناىف

مـع مـا كان وقتهـا ،أي قبـل أربعة آالف عام ،يف حين يعلم اليهود اليوم وفـق معتقداهتم أهنا
مدينـة مقدسـة ،وليسـت عاصمة سياسـية ،وإقحام السـياق الدينـي يف املبـادرة يتوافق مع ما

يطرحـه اليمين املتطـرف داخـل االحتلال اإلرسائييل مـن "هيودية الدولـة" ،وتبنـي الرواية

التوراتيـة كأهنـا قانون دويل أو وثيقة سياسـية ،هبـدف عرض مظلومية اليهود ،دون اإلشـارة

ألي كلمـة تتعلـق بنكبـة الفلسـطينيني ،يف حين اعتربت الوثيقـة أن معاناة الفلسـطينيني هي
من أنفسـهم.
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2.كان الطـرح األول وفـق الوكالـة اليهوديـة أن تكـون حيفـا عاصمـة االحتلال اإلرسائيلي،
بصفتهـا مدينـة علامنيـة ،لكـن بـروز الصهيونيـة وجتـذر اليمين املتطـرف داخـل االحتالل
اإلرسائيلي أفضى يف النهايـة للمطالبـة بالقـدس أن تكـون عاصمـة سياسـية مـن منطلـق

تـورايت ،دون أي مبـاالة حلقـوق املسـلمني يف العـامل ،منهـم الفلسـطينيني.

التحريض عىل املناهج التعليمية الفلسطينية

يف إشـارة إىل الفلسـطينيني ،وضمـن سـلوك سـابق ملحـاوالت تعديـل املنهـاج التعليمـي

الفلسـطيني ،تطرقـت مبـادرة ترامب ملناهج التعليم ،وشـيطنة املقاومة الفلسـطينية ضد االحتالل

اإلرسائيلي املسـتعمر ،فقـد ورد يف نـص املبادرة" :ال يمكن أن يتجذر السلام أبـدً ا يف بيئة يتم فيها

التسـامح مـع العنـف ومتويله ومكافأته ،لذلك مـن املهم جدًّ ا أن يركز التعليم عىل السلام لضامن

التـزام األجيـال املقبلة بالسلام وضمان إمكانية أن يـدوم اتفاق السلام اإلرسائييل الفلسـطيني،

مهما يف اتفاقيـة السلام اإلرسائيلية الفلسـطينية هبدف
سـيكون الرتويـج لثقافـة السلام
عنصرا ًّ
ً
هتيئـة بيئـة تضـم قيـم التعايش واالحترام املتبـادل يف مجيع أنحـاء املنطقة".

وبذلـك مل تتطـرق املبـادرة يف سـياق مناهـج التعليـم ملـا يـرد يف مناهـج تدريـس االحتلال

اإلرسائيلي املليئـة بالعنرصيـة والتحريض عىل املسـلمني والعـرب ،والتي تظهر العريب كشـخص

"بدائـي ،لـص ،قـذر ،رشيـر ،غـدار ،متوحـش ،جبـان ،قاتـل أطفـال ونسـاء وشـيوخ "..على

عكـس وصـف اليهـودي فيهـا بـ"املتحضر ،الطبيب ."..وعىل سـبيل املثـال ورد يف كتـاب ديرخ

رشع الـرواد يف بنـاء املسـتوطنة كان بجوارهـا عـرب
مهيليـم للصـف الرابـع االبتدائـي" :حينما َ

وجوههـم صفـراء ،والذبـاب يتطايـر على وجوههـم ،كثير منهـم حفاة عـراة ،بطوهنـم منفوخة

مـن األمـراض ."..يف حين يعتقد  ٪75مـن تالميذ املرحلـة االبتدائية أن العـريب "خاطف أطفال،
وخمـرب ،وجمـرم" ،ويعتقـد  ٪90منهـم أن العـرب ليـس هلـم حـق يف فلسـطني ،وجيـب قتلهـم

وترحيلهـم عنهـا ،وغالبيتهـم يـرون أن الصراع راجع إىل إقـدام العرب عىل قتل اليهـود ورميهم

يف البحر.4

وتعاقـب وزراء مـن التيار الدينـي اليميني املتطرف عىل جهاز التعليـم يف االحتالل اإلرسائييل

يف ظـل حكومـة بنيامين نتنياهو اليمينيـة املتطرفة فقط؛ منهـم نفتايل بينيت ،أقحمـوا خالهلا املزيد
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مـن املركّبـات الدينيـة بتنويعاهتـا املختلفـة يف مجيـع الكتـب التـي متر بمراحـل تدقيق مشـددة قبل
إجازهتـا ،كوسـيلة لبنـاء هوية االحتلال اإلرسائييل ثقاف ًّيـا ودين ًّيـا ،وملؤها بام يتوافق مـع الرواية

التوراتيـة مـن الصـف األول االبتدائـي حتـى الثالـث الثانـوي .وقـد ورد أكثـر مـن  600نص يف
 80كتا ًبـا مـن الكتـب التعليميـة داخـل االحتلال اإلرسائييل يتضمـن تلميحات وإشـارات دينية

وحتريضيـة ،منهـا عدم اإلشـارة إىل لفظة فلسـطينيني واسـتبداهلا بـ"األعداء" ،و"الغريب السـيئ"

يف إشـارة إىل الفلسـطينيني والعـرب بـل وكل العـامل غير اليهودي ،وإظهـار العـريب دو ًما كرشير
وعـدو ومتخلـف ،وحـث الطلبة على االنخراط يف اجليـش باعتباره "جيش الـرب" وتعظيم قيمه

وتكريـم قتاله.5

كل هـذه النصـوص يف املناهـج داخـل االحتلال اإلرسائيلي ملنـح الرشعية ملحاربة املسـلمني

والعـرب والفلسـطينيني ،وقتلهـم دون رمحة ،وممارسـة السياسـات التعسـفية والطـرد بحقهم ،مل
تتطـرق هلـا مبـادرة ترامـب األخيرة ،والتـي خصصـت -على حـد وصـف اإلدارة األمريكيـة-

للسلام واالزدهـار ،بـل تطرقـت للفلسـطينيني ومناهجهـم التعليميـة ،وحقهـم يف مقاومـة
املسـتعمر واالحتلال.

ثانيا :املغالطات التي وردت يف قضية احلدود
ً
مهما أمـام عمليـة السلام بين الفلسـطينيني
ظـل موضـوع احلـدود واالسـتيطان عائ ًقـا ًّ

واالحتلال اإلرسائيلي يف ظـل تعنـت االحتلال اإلرسائيلي ،ورفضـه االلتـزام بالقـرارات

الرشعيـة ،واسـتغالل عامـل الزمـن يف تأجيـل أي حلول لقضايا احلـل النهائي عبر التغيري بالقوة
على أرض الواقـع ديمغراف ًّيـا وجغراف ًّيـا ،حتـى تص ّعـب احلـل أمـام أي عمليـة اتفـاق أو تسـوية

قادمـة على الفلسـطينيني ،وقـد خضعـت قضيـة احلدود ملواقـف خمتلفـة مـن اإلدارات األمريكية
السـابقة ،إال أن إدارة ترامـب تعاملـت بمبـدأ القـوة واالبتـزاز السـيايس بـأدوات اقتصاديـة جتاه
الفلسـطينيني ،وجـاءت املواقـف كالتـايل:
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املواقف األمريكية من قضية االستيطان واحلدود
جـاء موقـف ترامـب مـن قضيـة احلـدود واالسـتيطان خمال ًفا لسـابقيه بشـكل يمينـي متطرف

حيكـم على مـا تـم اإلمجـاع عليـه دول ًّيـا بعـدم رشعيته .نـص قـرار جملس األمـن رقـم ( )446يف

مـارس " 1979اعتبـار املامرسـات اإلرسائيليـة بإقامـة املسـتوطنات على األرايض الفلسـطينية
والعربيـة املحتلـة عقبـة خطـرة يف وجه السلام يف الرشق األوسـط وليس هلا أي مسـتند قانوين".

وعكـس الرئيـس األمريكـي رونالـد ريغـان وجهـة نظـره يف مذكـرة "هانسـل" التـي اعتبر فيهـا

"إنشـاء املسـتوطنات يف األرايض املحتلـة ال يتفـق مـع القانـون الـدويل" ،ثـم أيـدت إدارة بيـل

كلينتـون "مبـدأ األرض مقابـل السلام" بالرغـم مـن غض الطرف عن االسـتيطان الذي يامرسـه
االحتلال اإلرسائيلي يف القـدس الرشقيـة.6

مرصحـا" :جيب
ومثـل موقـف بـوش االبـن تعبيره عـن القلـق بشـأن التوسـع االسـتيطاين،
ً

إزالـة املواقـع االسـتيطانية غير املرصح هبا" ،وشـمل النـص ضمن ًّيـا مواقع اسـتيطانية مرصح هبا

مرصح هبا يف تبني لسياسـة االحتلال اإلرسائييل على األرض يف فرض ما
قانون ًّيـا ،وأخـرى غير ّ
هـو قانـوين ومـا هو غري قانوين ،إال أن املسـتوطنات مجيعها غير قانونية وفق القانـون الدويل .ويف
عهـد الرئيـس األمريكـي السـابق باراك أوبامـا أصبح "جتميد بنـاء املسـتوطنات يف الكامل" رش ًطا

أساسـ ًّيا ملفاوضـات السلام ،بموقف إجيايب جديد ،لكـن مل يتبعه أي قـرارات فعلية عىل األرض.
وقـد اسـتخدمت إدارة أوبامـا حـق النقـض (الفيتو) ضد قـرار جملس األمـن يف فرباير ،2011

الـذي يديـن مجيـع املسـتوطنات اإلرسائيليـة يف األرايض الفلسـطينية املحتلـة عـام  1967بحجـة

قـرارا للمـرة األوىل
أن القـرار يضر بفـرض السلام ،ويف ديسـمرب  2016اعتمـد جملـس األمـن
ً

يطالـب االحتلال اإلرسائيلي بوقف االسـتيطان بأغلبية األصـوات وبموافقة الواليـات املتحدة
األمريكيـة .وقـد اعتبر الرئيـس أوبامـا هنايـة فترة واليته عـام  2017أن "سياسـة رئيـس الوزراء

بنيامين نتنياهـو الداعمـة للمسـتوطنات يف األرايض املحتلـة جتعـل مـن املسـتحيل إقامـة دولـة
فلسـطينية يف املستقبل".
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املغالطات يف السياق التارخيي والقانوين والسيايس لقضية احلدود
موقـف إدارة ترامـب مـن قضيـة احلـدود مل يتوافـق مـع أي مـن القوانين الدوليـة السـابقة،

كسرا ملسـار اإلدارات السـابقة بالكامـل ،بـل نسـفها مبتدئًـا برشعنـة املسـتوطنات .فقـد
وم ّثـل ً

أعلـن وزيـر اخلارجية األمريكـي مايك بومبيو أن "واشـنطن مل تعد تعترب املسـتوطنات اإلرسائيلية

على األرايض الفلسـطينية خمال ًفـا للقانـون الدويل" .وقد سـارع رئيس الـوزراء اإلرسائييل بنيامني
نتنياهـو للتعليـق على القـرار األمريكـي ً
قائلا" :اخلطـوة األمريكيـة بشـأن املسـتوطنات تصحح
خطـأ تارخي ًّيا".7

نصـت مبـادرة ترامـب على أنـه" :جيـب أن ال يطلـب مـن أي حكومـة
ويف مسـألة احلـدود ّ

املسـاس بسلامة وأمـن مواطنيهـا ،وينطبـق هـذا بشـكل خـاص على إرسائيـل ،وهـي الدولـة

التـي واجهـت منـذ إنشـائها وال تزال أعـداء يدعـون إلزالتها .لقد مـرت إرسائيـل بتجربة مريرة
باالنسـحاب مـن املناطـق التي اسـتخدمت بعد ذلك لشـن هجمات ضدها" ،ثـم أوردت املبادرة

نصـا آخـر جـاء فيـه" :يعـد االنسـحاب مـن األرايض التي تـم االسـتيالء عليها يف حـرب دفاعية
ًّ
نـادرة تارخييـة ،جيـب االعتراف بـأن دولـة إرسائيل قد انسـحبت بالفعـل من  ٪88مـن األرايض

التـي اسـتولت عليها عـام ."1967

وخيلـو النـص السـابق متا ًمـا مـن أي كلمـة احتلال ،يف حماولـة أمريكيـة لنزع صفـة االحتالل

عـن االحتلال اإلرسائيلي ،ثـم يصـف العـدوان التـي شـنه االحتلال اإلرسائيلي على العـرب

بـ"احلـرب الدفاعيـة" ،ومتاشـ ًيا مـع روايـة االحتلال اإلرسائيلي وصـف األرايض التـي احتلهـا
ٍ
الكيـان الغاصـب اإلرسائيلي بأهنـا
أراض "مسـتوىل عليها" ،حيث يسـميها االحتلال اإلرسائييل
أرايض مرهونـة.

أمـا يف سـياق التبنـي التـام لروايـة االحتلال الغاصـب ،فإن أميركا تعد هـذه األرايض رهينة

اسـتوىل عليهـا االحتلال اإلرسائيلي إلجبـار العـرب على مفاوضات السلام ،أي إهنـا مرهونة

لعمليـة السلام يف تربير يتجـاوز كل احلدود األخالقية والقانونية ،ومتاشـ ًيا مع صـورة "الضحية"

الـذي حيـاول االحتلال اإلرسائيلي بشـكل دائـم أن يقـدم صورته للعامل مـن خالهلـا ،وأنه حماط
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باألعـداء ،يف حين أن االحتلال هـو مـن بـارش بحـرب  ،1967ويفتخـر هبـذه احلـرب وبعنصر
املفاجـأة التي اسـتخدمها خالهلا.

وتشير مبـادرة ترامـب أن االحتالل اإلرسائيلي أعطى العرب  ٪88من األرايض التي اسـتوىل

عليهـا ،يف حين أن مـا انسـحب منـه بالفعـل هـي سـيناء التـي ال تعـد أرايض فلسـطينية ،فجمع
األرايض العربيـة وحسـاهبا عىل الفلسـطينيني مغالطة تارخيية كبرية تقدم عليهـا الواليات املتحدة.

املغالطات الواردة فيام يتعلق بحدود دولة فلسطني املقرتحة وفق املبادرة
أتـت املبـادرة على اقرتاح دولة للفلسـطينيني مع سـيطرة كاملـة من االحتلال اإلرسائييل عىل

حدودهـا وجماهلـا الكهرومغناطييس ،وعوامل اإلنتـاج واالقتصاد فيها ،فقد ورد فيها" :ستسـتفيد

دولـة فلسـطني مـن الوصـول اخلـاص إىل بعـض املنشـآت املعينـة يف مينـاء حيفـا وأسـدود يف
إرسائيـل ،مـع وجود وسـيلة فعالـة للتصدير واسـترياد البضائـع إىل دولة فلسـطني وخارجها من

دون املسـاس بأمـن إرسائيـل" ،لكـن الواليـات املتحـدة األمريكية تعمـدت ذكر املوانـئ البحرية
والربيـة واجلويـة حتـت سـيطرة االحتلال ،ومل تلتفت املبـادرة إال أن ما يسـتخدمه الفلسـطينيون

اآلن مـن طـرق املـرور لبضائعهـم هـي نفـس مـا تتضمنـه املبـادرة حال ًيا ،لـذا ال تعـرض "صفقة

القـرن" أي يشء جديـد للفلسـطينيني ،ويكفـي التعرض ملسـألة اقتصـادات املقاصة الفلسـطينية

8

وابتـزاز االحتلال اإلرسائيلي لنقـد فرضيـة حتقيـق االسـتقالل املزعـوم حتـت سـيادة االحتالل

للحـدود الفلسـطينية ،حيـث كانـت على مدار سـنواهتا مصـدر قلق مايل للسـلطة الفلسـطينية.9

ثـم أردفـت املبـادرة أنـه "جيـب أال يطلـب السلام اقتلاع النـاس العـرب أو اليهـود مـن

منازهلـم ...مـن املرجـح أن يـؤدي إىل االضطرابـات املدنيـة ويتعارض مـع فكـرة التعايش" .ويف
واقـع األمـر مل يكـن وجـه السلام هو مـا قصدتـه "صفقة ترامـب" أو عـدم إخراج الفلسـطينيني

مـن أرضهـم ،بـل عـدم رجـوع الالجئين حتـى حلـدود دولـة فلسـطني  ،1967ومتكين وبقـاء

املسـتعمرين يف دولـة االحتلال اإلرسائيلي يف األرايض التـي احتلوهـا منـذ عـام  ،1948وحتـى

 ،1967وعلى مـدار سـنوات كانـت الواليـات املتحدة األمريكية وسـي ًطا يف عملية السلام ،لكنها
مل تضغـط على االحتلال اإلرسائيلي إلحلال السلام.
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ثالثًا :املغالطات التي وردت يف قضية الالجئني الفلسطينيني وحق العودة
كان يف التطـرق ملسـألة الالجئين الفلسـطينيني يف مبـادرة ترامب إجحاف بحق الفلسـطينيني،

فاملشـكلة الفلسـطينية بـدأت كحركـة جلـوء ،ونتيجـة االحتالل اإلرسائيلي لألرض الفلسـطينية

وطـرد سـكاهنا منهـا ،فقـد ورد يف نـص املبـادرة " :تسـبب الرصاع العـريب اإلرسائييل يف مشـكلة

الالجئين الفلسـطينيني واليهـود على حـد سـواء ...تـم طـرد عـدد مماثـل مـن الالجئين اليهود

مـن األرايض العربيـة بعـد فترة وجيـزة مـن قيـام دولـة إرسائيـل ...جيـب تطبيـق حـل عـادل

هلـؤالء الالجئين اليهـود مـن خلال آلية دولية مناسـبة منفصلـة عن اتفاقيـة السلام اإلرسائيلية
الفلسطينية " .

وأردف نـص املبـادرة" :كما عانـى الالجئـون اليهـود الذيـن أجبروا على الفـرار مـن الدول

العربيـة واإلسلامية ،اسـتقر معظمهـم يف دولة إرسائيل واسـتقر بعضهم يف أماكـن أخرى ،جيب
أيضـا معاجلـة قضيـة الالجئين اليهـود ،بما يف ذلك التعويـض عن األصـول املفقـودة ،باإلضافة
ً

إىل ذلـك ،فـإن دولـة إرسائيـل تسـتحق التعويـض عـن تكاليـف اسـتيعاب الالجئين اليهود من

تلـك البلدان".

يف التفنيـد األول ملسـألة طـرد اليهـود من البلاد العربية ،هنـاك مغالطة تارخيية كبيرة وانحياز

واضـح لروايـة االحتلال اإلرسائيلي الـذي يصر أن يعيـش دور الضحيـة ويمثلهـا أمـام العامل،

هيجـروا مـن البلـدان العربيـة ،بل تم اسـتقطاهبم وإقناعهـم بالذهاب لفلسـطني بعمل
فاليهـود مل ّ

منظـم مـن قبـل احلركـة الصهيونيـة ،والتي عـدّ ت املهاجريـن اليهـود اجلدد العنرص األسـايس يف

قيـام وبنـاء دولة االحتلال اإلرسائييل.

ولـو أخذنـا هيود العـراق كمثال ،كان هنـاك جهد موسـع للوكالة اليهوديـة إلقناعهم باهلجرة

إىل إرسائيـل .وقـد ألقيـت قنابـل يدوية مـن قبل الوكالـة اليهودية على اهلياكل والكنـس واملعابد

اليهوديـة لتخويـف هيـود العـراق مـن البقـاء فيهـا ،وفق مـا ذكـره مردخاي بـن بـورات 10الذي

كان يف العـراق يف مهمـة مزدوجـة تشـمل مفاوضـة احلكومـة عىل طريقـة هتجري هيـود العراق إىل
فلسـطني ،ووضـع قانـون إلسـقاط اجلنسـية عنهم وجتميـد أمالكهم كـي يقطعوا األمـر ويرحلوا
إىل دولـة االحتلال اإلرسائيلي ،11فاعتبارهم الجئني ومسـاواهتم بالفلسـطينيني عىل كال احلالتني
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هـو سـجال غير حقيقـي ،لذلـك فـإن مـا تـم يف فلسـطني هـي حالـة هتجير للسـكان األصليني
الفلسـطينيني ،واسـتبداهلم باملهاجريـن اليهـود اجلـدد والذين جـاؤوا بتحفيز ديني ومـايل من قبل

احلركـة الصهيونيـة ،وكذلـك احلـال يف هيـود اليمـن الذيـن تـم تقديـم التحفيـز املايل هلـم حلاجة

االحتلال اإلرسائيلي للعاملـة ،ويف املغرب وتونس ومصر مل يرحل اليهود بل ذهبوا إىل فلسـطني
وفق دعـوات الوكالـة اليهودية.

وتـأيت املغالطـة الثانيـة يف السـياق نفسـه حين طالبـت مبـادرة ترامـب بتعويـض العـرب

لالحتلال اإلرسائيلي عـن أصوهلـم املفقـودة ،واعتبـار ذلـك اسـتحقا ًقا مـن الـدول العربيـة

أيضا يف آليـة التعويض بالرغم
وتعويضـا عـن تكاليـف اسـتيعاهبم ،ومل يكتفوا بتحمل العـبء بل ً
ً
وكرها حتـت إغراءات وهتديـدات الوكالـة اليهودية هلم باهلجـرة إىل أرض
مـن خروجهـم طو ًعـا
ً

فلسـطني ،متزامنًـا مـع عـدم التعويـض أو حتمـل العـبء لقرابة  600ألـف مهاجر فلسـطيني ،أي

مـا نسـبته  ٪61مهاجـر فلسـطيني تم هتجريهـم بالقوة ،إىل أن وصـل عددهم يف هنايـة  2018قرابة
 6.2ماليين الجـئ مـن أصـل  13.1مليون فلسـطيني موزعني يف بقـاع األرض ،ويعيش  ٪58من
الالجئين يف خميمات وكالـة غوث وتشـغيل الالجئين "األونـروا" يف دول اجلوار ،وهـو ما حتاول

الواليـات املتحـدة األمريكيـة العمـل على تفتيته إلهناء قضيـة الالجئني ،يف حني تسـعى لتعويض

مـن جـاء من اليهـود -بتحريض مـن الوكالـة اليهودية -إىل فلسـطني واسـتعامرها.

رابعا :املغالطات التي وردت يف قضية السيادة
ً
شـكّل اتفـاق أوسـلو خطـأ تارخي ًّيـا من حيـث اعرتاف منظمـة التحرير الفلسـطينية والسـلطة

الفلسـطينية بدولـة االحتلال اإلرسائييل؛ إذ م ّثل ذلك سـلطة عىل األرض دون منح الفلسـطينيني

دولـة ذات سـيادة ،يف حين مل تعترف ال دولة االحتالل اإلرسائييل وال أمريكا بدولة فلسـطني ،بل
اعرتفتـا فقـط بمنظمـة التحريـر باعتبارها ً
ممثلا رشع ًّيا ووحيدً ا للفلسـطينيني .وقـد أزاحت إدارة

ترامـب هـذا االعتراف بخطـوة واحـدة ،حين أغلق ترامـب مكتب منظمـة التحرير وحسـاباهتا

املالية ،وطرد السـفري الفلسـطيني من واشـنطن يف منتصف سـبتمرب .2018
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وأبقـت "مبـادرة ترامـب" قضيـة السـيادة بالنسـبة إىل الفلسـطينيني فضفاضـة خاضعـة ألمن

واسـتقرار االحتلال اإلرسائيلي ومرهتنـة لـه .وال تبـدو املصطلحـات مهمة بالنسـبة إىل سياسـة

رئيـس حكومـة االحتلال بنيامين نتنياهـو الذي أعلـن يف خطاب لـه يف جامعة بار أيلان بتاريخ

 14يونيـو  2009إبـان الضغـط الـذي تعـرض لـه اليمين اإلرسائييل يف مسـألة الدولة الفلسـطينية

مـن إدارة أوبامـا ً
قائلا" :سـبق أن أرشت إىل املبـدأ األول  -االعتراف ،بمعنـى أنـه يتحتـم على

الفلسـطينيني االعتراف بإرسائيـل اعرتا ًفـا حقيق ًّيـا بصفتهـا دولـة الشـعب اليهـودي .أمـا املبـدأ

الثـاين فهـو نـزع السلاح إذ جيـب أن تكـون األرض التابعـة للفلسـطينيني حتت طائلة أي تسـوية

سـلمية منزوعة السلاح وخاضعة لتدابري أمنية راسـخة" .ويشير نتنياهو هنا إىل أن املصطلحات
مهما أن
ليسـت مهمـة طاملـا قبلـت الدولـة الفلسـطينية بشروط االحتلال اإلرسائيلي ،وليـس ًّ

تسـمى دولـة ،فهـي عبارة عن تسـمية ،لكـن جيب أن تكـون منزوعة السلاح ،وخاضعـة لتدابري
أمنية راسـخة مرتبطـة بأمـن إرسائيل".12

وقـد تبنـت إدارة ترامـب نفـس رؤيـة نتنياهو حني أشـارت يف "صفقـة القرن" إىل أن "السـيادة

مفهـوم غير متبلـور تطـور عىل مـر الزمن ،مـع تزايـد االعتامد املتبـادل ،ختتـار كل دولـة التفاعل

مـع الـدول األخـرى مـن خلال إبـرام اتفاقات حتـدد املعايير األساسـية لكل أمـة .إن فكـرة أن
السـيادة مصطلـح ثابـت ومعرف باسـتمرار كانت حجر عثـرة ال لزوم له يف املفاوضات السـابقة،

فمفهـوم الرباغامتيـة والشـواغل العمليـة التشـغيلية التـي تؤثـر يف األمـن واالزدهـار هـي األكثر
أمهية " .

ويظهـر التشـدد يف السـيادة وأمهيتهـا ضمـن املبـادرة حين احلديـث عـن سـيادة االحتلال

مهما ،واألهم منه
اإلرسائيلي وأمنـه وحـدوده ،يف الوقـت الـذي يبـدو فيـه املفهـوم مرنًـا وليـس ًّ

العمـل والتشـغيل للفلسـطينيني ،فتتحـول الصيغـة إىل أنـه من املمكـن أن تكون دولة بال سـيادة،
ً
معطلا لطريق السلام .ووفق التشـدد يف السـيادة نرى
حيـث تعـدّ املبـادرة السـيادة الفلسـطينية

التناقـض واالنحيـاز واملغالطـات حين يتعلـق األمـر باالحتالل اإلرسائيلي ،فقـد ورد يف مبادرة
ترامـب "صفقـة القـرن" مصطلح السـيادة يف مواضع خمتلفـة لكنها ملصلحة االحتلال اإلرسائييل

منهـا" :سـتحتفظ دولـة إرسائيـل بالسـيادة على املياه اإلقليميـة التي تعتبر حيوية ألمـن إرسائيل
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وتوفـر االسـتقرار يف املنطقة ...سـتكون دولة إرسائيل مسـؤولة عن األمن يف مجيـع املعابر الدولية
إىل دولة فلسـطني ...سـتواصل إرسائيل سـيطرهتا عىل املجال اجلوي والطيـف الكهرومغناطييس

غـرب األردن ...سـوف يدعـم التمويـل اإلضـايف مرافق جيـدة ملعاجلة مياه الصرف الصحي يف
الضفـة الغربية وقطـاع غزة."...

وعلى مـا يبـدو فـإن كل مـا يتعلـق بالسـيادة غير مهـم بالنسـبة إىل الفلسـطينيني مـن وجهـة

نظـر "صفقـة القـرن" ،ال حـدود دولتهـم وال موانئهـا وال طيفهـا الكهرومغناطيسي وحتـى آبار

امليـاه اجلوفيـة داخـل حـدود الدولة الفلسـطينية املقرتحة ال حيـق للفلسـطينيني أن حيفروها ،فوفق
املبـادرة سـيوفر االحتلال اإلرسائيلي مرافق ملعاجلـة مياه الصرف الصحي لتحقيـق احتياجاهتم
املائيـة ،أمـا عىل صعيد سـيادة االحتلال اإلرسائييل فـكل يشء يف املبادرة مرهـون بأمن االحتالل

اإلرسائيلي وحدودها.

خامتة
يسـعى االحتلال اإلرسائيلي السـتغالل مبـادرة ترامـب لتنفيـذ سياسـات تعـزز سـيادته

االسـتعامرية على األرض الفلسـطينية ،آخرهـا قـرار ضـم غـور األردن ومسـتوطنات الضفـة

الغربيـة املزعـم تنفيـذه يف أول يوليـو  .2020وقـد أسسـت مبـادرة ترامـب هلـذه اخلطـوات ،أمـا
السـلطة الفلسـطينية فـردت على املبـادرة برفضها ً
أول ،ثـم بوقف كافة أشـكال التنسـيق األمني

رفضـا لقرار الضـم ،ولكن خطـوات الفلسـطينيني ما تـزال قارصة يف
مـع االحتلال اإلرسائيلي ً

ظـل االنقسـام الفلسـطيني الداخيل ،وأمـام انجراف االحتلال اإلرسائييل نحـو التطرف واليمني
أكثـر ،مـع فقـدان املسـتوى العـريب الرسـمي قدرتـه عىل اختاذ قـرارات فعليـة متنـع االحتالل من
اختـاذ خطواتـه على األرض ،فقـد مثـل قـرار ترامـب نقـل السـفارة للقـدس وإعالهنـا عاصمـة

لالحتلال اإلرسائيلي االختبـار األكبر لضعـف املسـتوى الرسـمي العريب.

وقـد كشـفت املبـادرة تأثير وجهـة نظر اليمين املتطرف يف االحتلال اإلرسائيلي عىل احلزب

اجلمهـوري وقاعدتـه املسـيحية اإلنجيليـة ،لكـن هـذا التأثري له مقاومتـه يف احلـزب الديمقراطي
مؤخرا ضد قـرار حظر محلة مقاطعـة إرسائيل،
أيضا ،والذي صـوت
وجملـس النـواب األمريكـي ً
ً
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وسـحب االسـتثامرات منهـا ،وفـرض العقوبـات عليهـا .كما أن هنـاك انتقـا ًدا متزايـدً ا لسياسـة
االحتلال اإلرسائيلي املتعجرفـة جتـاه الفلسـطينيني حتديـدً ا يف األوسـاط واجلامعـات الشـبابية
داخـل احلـزب الديمقراطي.

أمـا فلسـطين ًّيا؛ وان كانـت املبادرة األمريكية قـد قضت عىل آمال الفلسـطينيني بحل الدولتني،

خيـارا صع ًبـا سـيؤثر يف السـلوك السـيايس الفلسـطيني دول ًّيـا جتاه
إال أن حـل السـلطة قـد يبـدو
ً

حقـوق الفلسـطينيني ،واألهـم مـن ذلك أن املبادرة ال تعـدو كوهنا مبادرة قدمهـا ترامب ورفضها
الفلسـطينيون ،ورغـم كل تأثرياهتـا يف األرض فـإن الرفـض الفلسـطيني هـو األسـاس ،لـذا فإن

تركيـز الفلسـطينيني على مـا يمكنهـم فعلـه مـن تلقـاء أنفسـهم هـو اخليار األفضـل حال ًيـا ،عىل
مسـتوى أوضاعهـم السياسـية الداخليـة ،وعالقاهتم العربيـة والدولية.
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أربعينـات القـرن العرشيـن" ،يف احلـوار املتمـدن ،تاريـخ النشر  ،2020-3-4العـدد  .6505على ال رابـط
التـايلhttps://bit.ly/35PtGHI :

 1111إينـاس رايض" ،ق وانين إسـقاط اجلنسـية الع راقيـة عـن اليهـود" ،دراسـة منشـورة ،جامعـة بابـل ،كليـة
القانـون ،تاريـخ النشر  .2013-9-12على ال رابـط التـايلhttps://bit.ly/2Z35QqL :
 1212راجـع اخلطـاب يف :الوثائـق الفلسـطينية لسـنة  ،2009حتريـر حمسـن حممـد صالـح ،وائـل أمحد سـعد،
بيروت :مركـز الزيتونـة( .2012 ،املحـرر).
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خطة القرن وتشكل الرؤية الصهيونية
للصراع العربي اإلسرائيلي
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مأمون عامر خميس

املقدمة
جـاء اإلعلان عـن خطـة الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب للسلام يف الشرق األوسـط

واملعروفـة باسـم "صفقـة القـرن" ،ليسـلط الضـوء عىل حقيقـة ما يسـمى علمية السلام اجلارية.

وقـد جـاءت اخلطـة بخلاف حمـاوالت اإلدارات األمريكيـة السـابقة الظهـور بنوع مـن التوازن

مـن خلال الغمـوض وتـرك حسـم بعض املسـائل للمفاوضـات بين الطرفني ،لكن هـذه اخلطة

قطعـت مـع املـايض وطرحـت موق ًفـا أمريك ًّيـا يتبنـى املوقـف اإلرسائيلي بكليتـه ،بل تبنـى رؤية
اليمين اإلرسائييل املتشـدد.

نتاجـا ملجهـودات الثالثـي الصهيـوين مـن املتديـن اليهـودي ديفيـد فريدمـان
جـاءت اخلطـة ً

السـفري األمريكـي يف إرسائيـل ،وهـو هيـودي أرثوذكسي يـرأس رابطـة الصداقـة األمريكيـة مع
مسـتوطنة بيـت إيـل "قـرب مدينـة رام اهلل" التـي حولـت إليهـا ماليين الـدوالرات ،واملستشـار

اخلـاص لشـؤون املفاوضـات الدوليـة املتدين جيبسـون جرينبالت ،واملستشـار اخلـاص للرشق

*
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باحث فلسطيني.

ليئارسإلا يبرعلا عارصلل ةينويهصلا ةيؤرلا لكشتو نرقلا ةطخ

األوسـط وصهـر الرئيس األمريكي جاريد كوشـنر ،هـؤالء الثالثة إىل جانب األمريكية املسـيحية

املتعصبـة مـن أصـل مصري ،دينـا حبيب بـول ،صاغـوا صفقـة القرن.

مل تترك اخلطـة للطـرف الفلسـطيني احلـق يف مناقشـة القضايـا األساسـية ،مثل طبيعـة الدولة

واملسـائل املتعلقـة باحلـدود والسـيادة والسـيطرة على األرض ومسـألة القـدس والالجئني .كان

املطلوب من الفلسـطينيني فحسـب مناقشـة سـبل تطبيق الصفقة ،وتقديم االلتزامات الرضورية

التـي حتقـق األهـداف اإلرسائيليـة :السـيطرة على األرض ،وضمان األمـن للطـرف اإلرسائيلي
مقابـل مسـاعدات اقتصاديـة إلنجـاح اخلطـة األمريكية كرشـوة للفلسـطينيني لبيـع قضيتهم.

جسـدت اخلطـة تراكـم النجاحـات اإلرسائيليـة يف فرض الواقـع عىل األرض ،بما خيالف كل

قواعـد االتفـاق األسـايس الـذي انطلقـت على أساسـه عملية السلام ،منـذ إعالن اتفاق أسـلو
للمبـادئ األساسـية لعمليـة السلام يف  13سـبتمرب/أيلول  ،1993والتي كانت هتـدف إىل تطبيق

قـراري جملـس األمـن ( )242لعـام  ،1967والقـرار ( )338لعام .1973

لذلـك سـنتناول بالتحليـل أهم مـا تضمنته خطـة ترامب "صفقـة القرن" ،ومـدى توافقها مع

الثوابـت اإلرسائيلية يف مسـألة التسـوية عبر مقارنتهـا باملواقف اإلرسائيلية خلال املفاوضات.

ً
أول :بني الرؤية األمريكية واإلرسائيلية ألهداف عملية للسالم

أ) الرؤية اإلرسائيلية

هدفـت عمليـة السلام مـن وجهة النظـر اإلرسائيليـة إىل تثبيـت الوجود الصهيـوين يف أرض

فلسـطني ،واسـتكامل خمطـط دولـة إرسائيـل على كامل تـراب فلسـطني التارخييـة .ومـع إدراكها

بصعوبـة املهمـة ،وأن الفرصـة مل تعـد مواتيـة مرة أخرى إىل ترحيل باقي الشـعب الفلسـطيني من

أرضـه ،بـدأ القـادة اإلرسائيليـون بتوظيف العملية السـلمية لتحقيـق هدف اكتامل مشروع إقامة
الدولـة ،وقـد أكـد هـذه حقيقة املـؤرخ اإلرسائيلي رون بونداك ،أحـد أعضاء الفريـق اإلرسائييل
املفـاوض يف أوسـلو ،يف كتـاب بعنـوان قنـاة التفاوض الرسيـة :أوسـلو القصة الكاملـة ،الصادر

عـام  ،2013أشـار فيـه مـن وجهـة نظـره إىل أن العمليـة السياسـية ،والسلام بحـد ذاتـه ،جمـرد
أهـداف مرحلـة؛ فالغالبيـة النهائيـة كانـت ،ومـا تزال ،هي اسـتكامل مسـار إنشـاء إرسائيل الذي
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بـدأ بقـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة (رقم  )181اخلاص بتقسـيم فلسـطني يف التاسـع عرش
مـن نوفمبر /ترشيـن الثـاين عـام  ،1947وهو املسـار الـذي مل ِ
يؤت ثماره بعد.1

 .1الرؤية األيديولوجية

يسـيطر على املؤمنين باملرشوع الصهيوين اإليامن بأن أرض فلسـطني ،أو ما يسـمونه إرسائيل،

هـي حـق للشـعب اليهـودي ينطبـق على كامـل األرض الفلسـطينية ،وهـو اعتقـاد أكثـر عم ًقـا
ً
ورسـوخا حـول مدينتـي اخلليـل ونابلـس التي تقـع يف الضفة الغربية ،وبشـكل أسـاس القدس.
ً
رسـوخا من اإليمان باحلق يف مدينـة تل أبيـب وحيفا التي يسـكنها غالبية
وهـذا اإليمان هـو أكثر

كبرى مـن اليهـود .وعليـه فهنـاك إمجاع واسـع بين القـوى السياسـية اإلرسائيلية بعـدم إمكانية
التخلي عـن غالبيـة مناطـق الضفـة الغربية ،معتقديـن بأن التخيل عـن هذه املناطـق يمس برشعية

الوجـود اليهـودي يف كافـة أنحـاء أرض دولة الكيان ،وليـس منطقة الضفة الغربية فحسـب ،هذه
الرؤيـة مجعـت حوهلـا اليهـود املتدينين والعلامنيين على حد سـواء ،ويطـال هذا املطلب بشـكل

خـاص القـدس ويف قلبهـا منطقة احلرم القـديس "جبل اهليكل" ،والذي شـبهه أحدهم بـ"مرسـاة

جتمع بين كافـة اليهود".2

 .2الرؤية السياسية

شـكلت الرؤيـة السياسـية اإلطـار املرجعـي لعمليـة السلام القائمـة على خطـاب رابين

األخير أمـام الكنيسـت يف  5أكتوبـر  1995قبل شـهر مـن اغتياله ،والذي اسـتبعد فيـه إقامة دولة

فلسـطينية ذات سـيادة كاملـة بقولـه" :نحـن ننظـر إىل احلـل الدائـم يف إطـار دولة إرسائيـل الذي

سيشـمل معظـم مسـاحة أرض إرسائيـل كما كانـت حتت حكـم االنتـداب الربيطـاين ،إىل جانبها

كيـان ملعظـم الفلسـطينيني -ليـس كلهم-كيان أقـل من دولة" .واسـتبعد االنسـحاب الكامل من
الضفـة الغربيـة املعروفـة عنـد اإلرسائيليين بـ"هيـودا والسـامرة" بقولـه" :حـدود دولـة إرسائيل

خلال احلـل الدائـم سـتكون خـارج احلـدود التـي كانـت موجـودة قبـل حـرب  ."1967كما

اسـتبعد االنسـحاب مـن غـور األردن بالقـول" :إن احلدود األمنيـة لدولة إرسائيل سـتقع يف غور

األردن باملعنـى األوسـع هلـذا املصطلح" .كام اسـتبعد اقتالع الكتل االسـتيطانية ،قائلاً" :أريد أن

أذكركـم :لقـد التزمـت بعـدم اقتالع أي مسـتوطنة يف إطـار التسـوية املرحلية ،وعدم إعاقـة البناء
80
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مـن أجـل النمـو الطبيعـي" .كما أرص على احتفـاظ إرسائيـل بالسـيطرة على احلـدود اخلارجيـة

للدولـة الفلسـطينية ،وكذلـك السـيطرة عىل املجـال اجلـوي والبحري.3

 .3الرؤية األمنية

دائم للقيـادة واملجتمـع اإلرسائييل ،ولذلك فـإن املواقف
يشـكل التهديـد الوجـودي
هاجسـا ً
ً

السياسـية يمكـن إرجاعهـا إىل منطـق أمنـي حتـى لـو مل تظهـر كذلـك ،وبنـا ًء عليـه تعـد منطقـة

الضفـة الغربيـة املرتفعـة التـي ال يفصلهـا عـن دولـة الكيان إال خـط احلدود ،وال يوجـد أي خط

خطيرا كوهنـا تسـيطر على اجلزء املنبسـط مـن السـهل السـاحيل الذي ال
طبيعـي فاصـل ،حتد ًيـا
ً
يتجـاوز عرضـه  14كـم من منطقة قلقيلية حتى شـاطئ البحر ،وتشـكل هذه املنطقـة الضيقة التي

حتـد الضفـة الغربيـة املجـال احليوي اإلرسائييل ،حيث يسـكن فيهـا  % 67من سـكان دولة الكيان
وتوجـد فيهـا  % 80مـن املشـاريع الصناعيـة ،و تقـع فيها مـدن إرسائيليـة كثرية.4

زاد القـادة السياسـيون واألمنيـون مـن تربيرهـم بالتمسـك بالضفـة الغربيـة بسـبب جتربـة

انسـحاب إرسائيـل مـن لبنـان عـام 2000م ،ومـن قطـاع غـزة عـام 2005م ،التي اسـتفادت منها

املقاومـة هنـاك .لذلـك ،ثمـة خـوف مـن أنـه يف حـال انسـحاب اجليـش اإلرسائيلي مـن جديـد

الكـرة وسـيجلب الكـوارث يف منطقـة تعـد قلـب دولـة االحتلال ،وسـيواجه
سـيعيد ذلـك
ّ
االحتلال ثالثـة حتديـات تشـابه إىل حد كبير التحديات التـي واجهها يف حرب غـزة عام 2014م

مـن إطلاق نـار إىل داخـل املـدن اإلرسائيلية واملناطق احليوية بشـكل مسـتمر ،مـن مواقع حمصنة

ومموهـة ،وإقامـة شـبكة من األنفاق حتـت األرض ،وكذلـك احتامل انطالق غـارات عىل األحياء
احلدوديـة اإلرسائيليـة القريبـة كرضبة اسـتباقية تسـبب خسـائر كبيرة للجانـب اإلرسائييل.5

ب) الرؤية األمريكية للسالم

يوصـف الطاقـم املحيـط بالرئيـس األمريكـي بأنه طاقـم أيديولوجـي حيمل أفكار املسـيحيني

اإلنجيليين املتعصبين ،الذيـن يمثلـون قـوة انتخابيـة أمريكيـة (أكثـر مـن  50مليـون صـوت)،

يمثلهـم نائـب الرئيـس مايـك بنـس وعدد كبري مـن املوظفين الكبار املنتمين هلذا التيـار ،والذي

واضحـا يف تبنـي أطروحـات التيـار املسـيحي اإلنجيلي ،هـذا غير ّ
أن مصممـي "صفقـة
كان
ً
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القـرن" ،كما أسـلفنا أعلاه ،هـم الثالثـي اليهـودي املتديـن :كوشـنر ،فريدمـان ،وجرينبلات.
وبحسـب كوشـنر ،يف نـدوة عقـدت يف معهـد سـابان يف واشـنطن ،يف الثالث من ديسـمرب،2017

"حاولنـا نحـن الثالثـة اليهـود املتدينني ،واملرصيـة القبطية ،القيام بالكثري من جلسـات االسـتامع

مـع الفلسـطينيني واإلرسائيليين لفهـم مـا هـي قضاياهـم ،ما هـي خطوطهـم احلمراء ،ملـاذا هي

خطـوط محـراء بالنسـبة إليهم ،ومن ثـم أن نقرر كيف يمكـن أن نجد جماالت لالتفـاق املتبادل".6

فهـؤالء الثالثـة املكلفـون بصياغـة اخلطة األمريكيـة متدينون هيـود يرعاهم إنجيليون مسـيحيون
يف البيـت األبيـض ،فـكان لزا ًما عليهم أن تكون اخلطـة تتوافق مع الرؤيـة اإلرسائيلية إيديولوج ًّيا
وسياسـ ًّيا وأمن ًّيا.

 .1الرؤيـة األيديولوجيـة :مـن خلال النصـوص الواضحـة يف اخلطـة ،نجـد النـص القائـل:

"لقـد أصبحـت القدس املركز السـيايس للشـعب اليهـودي ...مما جعـل املدينة العاصمـة واملركز
الروحـي للشـعب اليهـودي ،والتـي ظلـت قائمـة منذ ما يقـرب مـن  3000عام" .وبعد اإلشـارة
إىل اخلـراب األول والثـاين للهيـكل قبـل سـتة قـرون قبل امليالد تعـاود للتأكيد على أن "القدس مل

تفقـد القداسـة أبـدً ا للشـعب اليهـودي :إهنـا تظـل االجتاه الـذي يتجه إليـه اليهود يف مجيـع أنحاء

العـامل يف الصلاة ووجهـة احلـج اليهودي يف كل عـام" ،وتأكيد أن "هناك ما يقرب من  700إشـارة

منفصلـة إىل القـدس يف الكتـاب املقـدس العبري ،على مـدى  100جيـل ،كانـت آمـال وأحالم

الشـعب اليهـودي تتجسـد يف عبارة (السـنة القادمـة يف القدس)". 7

 .2الرؤيـة السياسـية :تتوافـق الرؤيـة األمريكيـة لطبيعـة احلـل ،كما وردت يف خطـة احلل ،مع

نصا يف اخلطة" :لقـد أوضح رئيس
الرؤيـة اإلرسائيليـة املشـار إليهـا سـاب ًقا -رؤية رابني-كما ورد ًّ

تصـور أن تظـل القدس
الـوزراء إسـحاق رابين رؤيتـه فيما يتعلـق باحلـل النهائـي للنـزاع .لقـد
ّ

موحـدة حتـت احلكـم اإلرسائيلي ،وأن أجـزاء الضفـة الغربيـة التي يقطنهـا عدد كبري مـن اليهود
ووادي األردن جيـري دجمهـم يف إرسائيل" .أما الدولة الفلسـطينية سـتكون فكـرة "أقل من دولة".

واألخطـر مـن ذلـك "كانت رؤيـة رابني هي األسـاس الذي أقر عليه الكنيسـت اتفاقية أوسـلو".

مـن هـذه الرؤيـة تـم التعامل مـع امللفات األساسـية يف عملية التفـاوض ووضعت هلـا احللول بام
يتوافـق مع هـذه الرؤية.8
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 .3الرؤيـة األمنيـة :سـعت اخلطة إىل ضامن أمـن إرسائيل ورفض كل ما يعـرض أمنها للخطر،

كما جـاء يف اخلطـة" :مـن غير الواقعـي مطالبة دولـة إرسائيـل بتقديم تنـازالت أمنية قـد تعرض
حيـاة مواطنيهـا للخطـر" .وبجانبـه "لـن تطلـب الواليـات املتحـدة مـن إرسائيـل سـوى تقديـم

تنـازالت نعتقـد أهنـا سـتجعل دولـة إرسائيـل وشـعب إرسائيـل أكثـر أمنًـا على املـدى القصير
والطويل " .9

ثانيا :اخلطة األمريكية والرؤية اإلرسائيلية للحل
ً
تبنـت اخلطـة األمريكيـة وجهـة النظـر اإلرسائيلية يف مجيع املسـائل السياسـية املختلـف عليها

وهـي مسـائل السـيادة والقـدس والالجئين ،والتـي بقيـت عالقـة منـذ اتفـاق أوسـلو 1993

بين الطرفين الفلسـطيني واإلرسائيلي .مـا يمكـن مالحظتـه أن اخلطـة جـاءت لتؤكـد الثوابت
اإلرسائيليـة خلال مسيرة التفـاوض املسـتمرة مع الطـرف الفلسـطيني ،وهذا يمكـن مالحظته

بوضـوح مـن خلال متابعـة مـا تـم طرحـه عبر جـوالت التفـاوض ،أو التعامـل اإلرسائييل مع
املبـادرات التـي عرضـت ،أ ًّيـا كان مصدرهـا ،بحيـث نجحـت إرسائيـل يف فـرض رؤيتهـا ،عرب

سياسـة املراوغـة والتضليـل للمراهنـة على الوقـت وفـرض مزيـد مـن احلقائـق على األرض،

بحيـث يصعـب معاجلتهـا يف مرحلـة الحقـة يف كافـة املواضيـع على النحـو التـايل:

أ-الدولة الفلسطينية

اخلطـة األمريكيـة  :2020الرؤيـة األمريكيـة للدولـة الفلسـطينية إىل جانـب إرسائيـل جـاءت

لتلبيـة مصلحـة إرسائيليـة ،وهـذا مـا أفصـح عنـه السـفري األمريكـي ديفيـد فريدمـان عندما برر
موافقـة بلاده على إقامـة دولـة فلسـطينية ،ر ًّدا على املعرتضين مـن اليمين اإلرسائيلي ،بقوله:

"ال أحـد يريـد فـرض السـيادة عىل منطقة هيـودا والسـامرة (الضفة الغربيـة) كلها ومنـح املواطنة
(اإلرسائيليـة) جلميـع الفلسـطينيني فيهـا .ثان ًيـا :ال يمكـن أن توجـد دولـة يف العـامل املعـارص،

وبالتأكيـد ليـس دولـة عظيمـة مثـل إرسائيـل ،وفيهـا طبقتـان مـن املواطنين :إحدامهـا تصـوت
واألخـرى ال تصـوت" .لذلـك هـو يريـد أن حيمـي إرسائيـل مـن أن تتحـول إىل دولـة عنرصية،
وهـذا مـا يتفـق عليـه اإلرسائيليون أنفسـهم.10
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وقـد شـاركه يف هـذه املخـاوف رئيس جملس األمـن القومي السـابق يف عهد نتنياهـو ،اجلنرال

يف االسـتخبارات العسـكرية عمييـد درور ،بالقـول" :إن مسـألة الدولـة الفلسـطينية ليسـت هـي

السـؤال احلقيقـي املعـروض حال ًيـا على صانعـي القـرار ،بـدالً من ذلك جيـب التسـاؤل حول ما
مفتوحا،
إذا كانـت إرسائيـل تطمـح إىل تـرك إمكانيـة املفاوضات املسـتقبلية نحـو حل الدولتين
ً

أم إهنـا سـتعمل مـن أجـل إغالق هـذا اخليار من خالل توسـيع املسـتوطنات املعزولـة والدخول
يف عمليـة ال يمكـن وقفهـا نحـو وضع دولـة ثنائيـة القومية".11

التغريات يف املوقف اإلرسائييل
كانـت فكـرة الدولـة الفلسـطينية مـن املحرمات يف الفضـاء السـيايس اإلرسائيلي ،وهذا كان

واضحـا مـن اخلطـة التـي تقدمـت هبـا حكومـة الوحـدة الوطنيـة اإلرسائيليـة ،يف الرابـع عشر
ً
مـن مايو/أيـار عـام  ،1989للمصادقـة عليهـا مـن قبـل رئيس الـوزراء حينها ،إسـحاق شـامري،

ووزيـر الدفـاع إسـحاق رابني والتي اشـتملت عىل بعض النقـاط ،كان أبرزها فيما يتعلق بالدولة
الفلسـطينية ،والـذي جـاء على النحـو التـايل :أن املسيرة السـلمية سـتجري بواسـطة اتصاالت

مبـارشة بين إرسائيـل وبين املمثلين العـرب ،وأنـه لـن تقـوم دولـة فلسـطينية إضافيـة يف قطاع
غـزة ويف املنطقـة بين إرسائيـل واألردن (أي إنـه لـن يكـون هنـاك انسـحاب إرسائيلي مـن هذه
املناطق) .12

نموذجا على الرفض اإلرسائييل لفكـرة الدولة الفلسـطينية التي تبناها
املبـادرة السـابقة كانت
ً

اليمين اإلرسائيلي ،ومـا زالت هنـاك قطاعات يف اليمني ترى أوسـلو كارثة ألهنا سـمحت بإقامة

دولة فلسـطينية بجـوار دولة إرسائيل.13

أيضا الرفـض اإلرسائييل للتفـاوض مع منظمة
لكـن هـذا املوقـف بـدأ يتغري فيام بعـد ،كام تغري ً

التحريـر الفلسـطينية .فقد جاء اتفاق أوسـلو ليكشـف عن حتول يف سياسـة احلكومـة اإلرسائيلية
يف التفـاوض مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية ،ولكن منـذ البداية مل تقبـل إرسائيل فكـرة الدولة
الفلسـطينية ،وجـاء يف البنـد األول لالتفـاق يف الفقـرة (أ) إن هـدف املفاوضـات اإلرسائيليـة-

الفلسـطينية ،ضمـن عمليـة السلام احلاليـة يف الشرق األوسـط ،هـو من بين أمور أخـرى إقامة
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سـلطة حكومـة ذاتيـة انتقاليـة فلسـطينية ،لفترة انتقاليـة ال تتجاوز اخلمس سـنوات وتـؤدي إىل

تسـوية دائمة.14

الواضـح أن أوسـلو انطلقـت ومل تكـن هنـاك رؤيـة واضحـة للقيـادة اإلرسائيلية حـول كثري

مـن املسـائل .وكما يقـول رون بونـدك إن الوفد اإلرسائيلي كان مكل ًفـا بالتوصـل إىل اتفاق يبقي

كل اخليـارات مفتوحـة ،بمعنـى أنـه قد تكون هنـاك دولة فلسـطينية وقد ال تكون ،وقد تنسـحب
إرسائيل وقد ال تنسـحب .وأشـار إىل أنه مل يكن هناك اتفاق عىل شـكل هذه الدولة ،ومدى قبول

هـذه الفكـرة ،ففـي الوقـت الذي أبـدى فيه رابني اسـتعداده للقبول هبـذه الدولة ،فـإن رشيكه يف
احلكومـة ،وزيـر اخلارجيـة شـمعون برييز ،عارض بشـدة فكرة الدولة الفلسـطينية املسـتقلة التي

تسـيطر على الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة ،وطمـح إىل إجياد الظـروف التي تسـمح إلنشـاء دولة
فلسـطينية يف قطـاع غـزة فقط ،يف حني ختضـع الضفة للسـيادة اإلرسائيليـة واألردنية.15

يـوم مفاوضـات كامـب ديفيـد ،عـام  ،2000حتـدث إهيـود بـاراك يف مقابلـة مـع صحيفـة

معاريـف بالقـول" :هنـاك مـا يمكن لعرفـات احلصول عليـه :دولة فلسـطينية بموافقـة إرسائيلية
واضحـا يف القبول
ودعـم دويل" .16لكـن رئيـس الـوزراء اإلرسائيلي السـابق إهيود أوملـرت كان
ً

بدولـة فلسـطينية بقولـه" :إنـه إذا مل يتحقـق حل الدولتني للشـعبني-بحيث يتوجـب عىل إرسائيل
أن تتعامـل مـع واقـع دولـة واحـدة لشـعبني-فإن هـذا يمكـن أن جيلـب النهاية لوجـود إرسائيل

كدولـة هيوديـة .ذلـك خطـر ال يمكـن ألحـد أن ينكـره ،وهو قائـم ،بل حتـى واقعي" .واخلشـية

مـن حتـول إرسائيـل إىل دولـة ثنائيـة القومية.17

ثـم كان خطـاب نتنياهـو املشـهور بـ"خطاب بـار إيالن "1الـذي وضع فيه اخلطـوط العريضة

لرشوطـه املسـبقة لتحقيق السلام عبر إقامة دولة فلسـطينية ،بمعايير إرسائيليـة نجدها واضحة
يف اخلطة األمريكية ،ويف مقدمتها جتريدها من السلاح ومن مظاهر السـيادة األساسـية ،واعرتاف
الفلسـطينيني بيهوديـة دولـة إرسائيـل ،أي اعرتافهم بحق الشـعب اليهودي يف إقامـة دولة قومية،

والتخلي عـن حق العودة ،واسـتمرار بقاء القـدس املوحدة عاصمـة إلرسائيل.18

وبذلـك يمكـن احلديـث هنـا عن حتـول أسـايس يف املوقـف اإلرسائييل مـن فكرة إقامـة دولة

فلسـطينية إىل القبـول هبـذه الدولـة لكـن وفـق معايير إرسائيليـة ،تـم حتديدهـا مـن أجـل تلبيـة
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املطالب الفلسـطينية الشـكلية ،واملصالح اإلرسائيلية اجلوهرية يف األمن والسـيطرة عىل األرض،

واضحا يف:
حيـث ظهر املوقـف اإلرسائيلي املتشـدد
ً

 .1مسألة السيادة

عنـد النظـر يف مسـألتي احلـدود والسـيادة نجـد أن اخلطـة األمريكية منـذ البداية أسـقطت كل

إمكانيـة إلقامـة دولـة فلسـطينية حقيقية على األرض؛ فقد أعطـت اخلطة األمريكيـة كل ما تريده
إرسائيـل ،حيـث سـيكون هلـا سـيطرة أمنية على املنطقة املحيطـة بدولة فلسـطني بأكملهـا ومجيع
املعابـر احلدوديـة .أي اسـتمرار السـيطرة اإلرسائيليـة على املجـال اجلـوي والكهرومغناطيسي،
والسـيطرة على املواقـع االستراتيجية ،وضامنـات تسـمح جليـش االحتلال اإلرسائيلي بحريـة

العمـل بحجـة حماربـة "اإلرهـاب" يف كامـل املنطقـة الواقعة غـرب هنـر األردن ،لتشـمل املناطق

التـي يمكـن أن ختضـع للسـلطة الفلسـطينية أو الدولـة الفلسـطينية املفرتضـة ،وجتريـد أي دولـة
فلسـطينية مسـتقلة من السلاح.19

 .2مسألة احلدود

ورد يف القسـم الرابـع مـن (خطـة القـرن) عن املسـألة احلدوديـة أن تقوم احلـدود بحيث تلبي

املصالـح اإلرسائيليـة التـي تقـوم عىل تلبيـة املطالب األمنيـة ،املطالـب التارخييـة والقانونية لدولة
الكيـان املحتـل ،وتتجنـب نقـل املسـتوطنني مـن املسـتوطنات ،أي احتفـاظ الدولـة الصهيونيـة

باملسـتوطنات يف الضفـة الغربيـة ،وأن تضـم منطقـة غـور األردن لدولـة الكيان.

يشير النـص الـذي يعقب عىل هـذه البنـود بأنه "ال تعتقـد دولـة إرسائيل والواليـات املتحدة

أن دولـة إرسائيـل ملزمـة قانون ًّيـا بتزويـد الفلسـطينيني بـ()% 100مـن أرايض مـا قبل عـام 1967

(اعتقـاد يتوافـق مـع قـرار جملـس األمـن التابـع لألمـم املتحـدة رقـم  . 20")242وهنـا تـم حتديد
املشـكلة يف نقطتين :مسـألتي األغوار واملسـتوطنات.

املوقف اإلرسائييل من مسألة األغوار

حتظـى فكـرة ضـم غـور األردن وفـرض السـيادة اإلرسائيليـة عليهـا بتوافـق كبير بين كافـة

األطيـاف اإلرسائيليـة .وقـد بـرر املسـؤولون اإلرسائيليـون ذلـك باالعتبـارات احليويـة التي ال
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جـدال فيهـا ألمـن إرسائيـل ،وتوطني ماليين املسـتوطنني ،وهذا يسـتند إىل رؤية رئيـس الوزراء

اإلرسائيلي ليفـي أشـكول يف أعقـاب حـرب  1967مبـارشة ،وتـم توضيحهـا بالكامـل يف خطـة

آلـون التـي رأت بأنـه "جيـب أن يكون احلـد الرشقي لدولـة إرسائيل هنر األردن وخـط يعرب البحر

امليـت يف املنتصـف" حتـى بعـد توقيـع اتفاق أوسـلو .ويف نقـاش الكنيسـت حول اتفاقية أوسـلو

املؤقتـة ،يف أكتوبـر  ،1995حـدد إسـحاق رابين ،رئيس الـوزراء حينئذ ،قبل شـهرين مـن اغتياله

موقفـه ،وقـال" :سـتكون احلـدود األمنيـة لدولـة إرسائيـل يف غـور األردن ،باملعنى األوسـع من
هـذا املصطلح".21

مـن جهتـه يرى إفرايم عنربي ،رئيس معهد القدس لالستراتيجية واألمـن وحمارض يف جامعة

بـار إيلان وجـورج تـاون ،يف مقالـة لـه "أن هنـاك إمجا ًعـا يف احلكومـة اإلرسائيلية اجلديـدة بمن

فيهـم بنيامين "بينـي" غانتس ،رشيـك نتنياهو ،وأن هذا اإلمجـاع يمتد من حـزب العمل وأعضاء
املعارضـة للحكومـة والوحـدة الوطنيـة ،على فـرض القانون اإلرسائيلي عىل غـور األردن ،وهو

يتامشـى مـع املبادئ االستراتيجية لرئيس الـوزراء الراحل إسـحاق رابني".22

وهـذا يفسر ما جـاء يف اخلطة األمريكية التي جـاءت عىل النحو التايل" :سـيكون غور األردن،

وهـو أمـر حاسـم لألمـن القومـي إلرسائيـل ،حتـت السـيادة اإلرسائيليـة" .وسـيكون الوجـود
الفلسـطيني بموجـب "الرتاخيـص أو عقـود اإلجيار املناسـبة التـي متنحها دولـة إرسائيل".23

املوقف اإلرسائييل من مسألة املستوطنات

واضحـا للحـدود النهائية ،بـل اعتمد
كان املوقـف اإلرسائيلي ،منـذ البدايـة ،يرفـض حتديـدً ا
ً

الطرفـان على االتفـاق املرحلي الـذي نـص بدايـة على أن مسـألة احلـدود من املسـائل التـي يتم

حسـمها يف املرحلـة النهائيـة .لكن تم حتديد املسـاحة التي يقام عليها الكيان الفلسـطيني -سـلطة
احلكـم الذايت -حسـب اتفـاق طابا ( 28سـبتمرب  ،)1995حيث توصل الطرفان إىل تقسـيم الضفة

الغربيـة إىل ثلاث مناطـق (أ ،ب ،ج) ،وبحسـب آخـر اتفـاق تـم توزيعها على النحو التـايل( :أ)

 % 18.2مـن الضفـة الغربيـة وختضـع إدار ًّيـا وأمن ًّيـا للسـلطة الفلسـطينية ،واملنطقـة (ب) % 21.8
ختضـع إدار ًّيـا للسـلطة ،وأمن ًّيـا للطـرف اإلرسائيلي ،واملنطقـة (ج) تسـيطر عليها إرسائيـل أمن ًّيا
وإدار ًّيـا وهـي متثـل  ،% 60حيـث فيها املسـتوطنات التـي يف املنطقة.24
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 -مفاوضـات كامـب ديفيـد :2000يف حماولـة للوصـول التفـاق شـامل يف كامـب ديفيـد

(أكتوبـر  ،)2000قدمـت اإلدارة األمريكيـة رؤيتهـا تقـوم على أسـاس حـدود  ،1967لكن يعدل

تضمـن (ضـم ثلاث كتل اسـتيطانية ،بحيـث تسـتوعب  80%-75من
لتلبيـة حاجـات إرسائيـل ّ

املسـتوطنني يف الضفـة) على أن يتم تعويض الفلسـطينيني ،من دون اإلشـارة إىل مبـدأ املقايضة،25

وكان العـرض اإلرسائيلي باالنسـحاب مـن  85%مـن الضفـة الغربيـة ،لكـن الوفـد الفلسـطيني
رفض العـرض.26

 -خطـة أنابوليـس :أمـا إهيـود أوملرت فقـد أكد التزامـه بعدم إخلاء املسـتوطنات ،لكنه قبل

بـأن تكـون املنطقـة أقـل ما يمكـن ،فقد وافـق يف مفاوضـات أنابوليـس  ،2007وبحسـب مقابلة

لـه مـع صحيفـة نيوزويـك األمريكيـة ،على االنسـحاب ممـا نسـبته  % 93.7مـن أرايض الضفـة
الغربية .27

ب-قضية القدس
القـدس يف خطـة ترامـب  :2020تعاملـت اخلطة األمريكية مـع الثابت اإلرسائيلي بأن القدس

عاصمـة إرسائيـل املوحـدة ،وذهبـت إىل التعامل مع القـدس من جانبني :الروحي والسـيايس.

ففـي اجلانـب الروحـي ذهبـت اخلطـة األمريكيـة يف انحيـاز للموقـف اإلرسائيلي الثابـت

باملحافظـة على السـيطرة على منطقة احلرم القـديس "احلوض املقـدس" بالقول إن مجيـع األماكن
املقدسـة يف القـدس جيـب أن ختضـع لنفس أنظمـة احلكم املوجـودة اليوم .عىل وجـه اخلصوص،

جيـب أن يسـتمر الوضـع الراهـن يف جبل اهليكل /احلـرم الرشيف دون انقطاع .وهـي بذلك تريد

أن تقـرر الوضـع القائـم اليـوم باسـتمرار السـيطرة اإلرسائيليـة على املنطقـة ،مـع املحافظـة عىل
إقامـة إدارة دينيـة إلدارة املسـجد مشتركة بين إرسائيل والسـعودية والفلسـطينيني واألردن .كام

جيـب السماح لألشـخاص من مجيـع األديان بالصلاة يف احلرم القـديس الرشيف/جبـل اهليكل،
ً
فضلا عن
بطريقـة حتترم دينهـم احرتا ًمـا تا ًّمـا ،مـع مراعـاة أوقـات صلاة كل ديـن وعطالتـه،
العوامـل الدينيـة األخرى.28

أمـا اجلانـب السـيايس فتبنـت اخلطـة الرؤيـة اإلرسائيلية ببقـاء البلـدة القديمة حتت السـيطرة

اإلرسائيليـة والتـي سـتكون جـز ًءا مـن عاصمـة إرسائيل ،أمـا العاصمـة الفلسـطينية التي يمكن
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أن تسـمى القـدس أو غريهـا فهـي ضواحـي القـدس التـي تقـع خـارج اجلـدار العـازل الذي تم
إنشـاؤه لفصـل املدينـة عـن حميطها العريب ،وهذا يتوافق مع خطة شـارون الذي أنشـأ هذا السـور
عام .29 2004

املوقف اإلرسائييل من مسألة القدس
 -اتفـــاق أوســـلو  :1993وفيـــه تـــم تأجيلهـــا للمرحلـــة النهائيـــة للمفاوضـــات ،بحســـب
الفقــرة اخلامســة مــن البنــد الرابــع عــى النحــو التــايل" :مــن املفهــوم أن هــذه املفاوضــات
س ــوف تغط ــي القضاي ــا املتبقي ــة ،ب ــا فيه ــا الق ــدس.30"...
 -أمــا مفاوضــات كامــب ديفيــد  :2000أشــار إهيــود بــاراك إىل املوقــف اإلرسائيــي "ســوف
ننق ــل إىل س ــيادهتم بع ــض األحي ــاء العربي ــة يف الق ــدس الرشقي ــة ومجي ــع امل ــدن والق ــرى
اخلارجي ــة ،وس ــنحاول أن نمنحه ــم ح ًّي ــا أو حي ــن داخلي ــن ،وجلن ــة إدارة مش ــركة تض ــم

إىل جان ــب األردن كال م ــن اململك ــة العربي ــة الس ــعودية واملغ ــرب" .31وه ــو يتق ــارب م ــع
م ــا ورد يف الصفق ــة الي ــوم.

 -أمـــا يف أنابوليـــس ( )2007فقـــد عـــرض أوملـــرت بـــأال ختضـــع منطقـــة مـــا يســـمى
"احلـــوض املقـــدس" (ســـاحة احلـــرم القـــديس) إىل ســـيادة أي مـــن اجلانبـــن ،وأن تـــدار
بصـــورة مشـــركة مـــن طـــرف إرسائيـــل واألردن والســـعودية والواليـــات املتحـــدة.32

مسألة الالجئني
متثـل مسـالة الالجئين نقطـة إمجاع قومـي لـدى اإلرسائيليني مـن كل األطياف السياسـية من
اليسـار أو اليمين ،ومـن خلال اسـتعراض مـا ورد يف اخلطـة ومـا تم طرحـه عىل طـوال مراحل
التفـاوض ،يؤكـد ثبـات املوقـف اإلرسائيلي ،ومتاهي املوقـف األمريكي معـه عىل النحـو التايل:
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مسألة الالجئني يف "صفقة القرن" 2020

تبنـت اخلطـة األمريكيـة رؤيـة أن اتفـاق السلام الـذي يقوم على هذه اخلطـة سـيكون بمثابة

إهنـاء كل املطالـب الفلسـطينية بالعـودة إىل أرضهـم التارخييـة ،فيما تتمثـل آليـة احلـل يف ثالثـة
خيـارات لالجئين الفلسـطينيني الذيـن يبحثـون عـن مـكان إقامـة دائم:
1.االستيعاب يف دولة فلسطني (مع مراعاة القيود).
2.االندماج املحيل يف البلدان املضيفة احلالية (مرهونة بموافقة تلك البلدان).
3.توطين  5000الجـئ كل عـام ،ملـدة تصل إىل عرش سـنوات ،يف كل دولة مـن الدول األعضاء
يف منظمة التعاون اإلسلامي التـي تقبل ذلك.33

وجـدت اإلدارة األمريكيـة احلـل السـحري بالتوطين والتعويـض ملشـكلة الالجئني ورفض

أي مطالـب بالعـودة إىل وطنهـم التارخيـي ،وبنـت على ذلـك مطالـب تسير يف تنفيذهـا منذ فرتة
وهـي إلغـاء وإهنـاء دور منظمـة األونروا.

نجحـت إرسائيـل يف تشـكيل رؤيـة العـامل اخلارجـي جتـاه مسـألة الالجئين بعـدم إمكانيـة

إعادهتـم إىل وطنهـم ،بخلاف قـرار اجلمعية العامـة لألمم املتحـدة رقم ( )194الداعـي لعودهتم
وتعويضهـم عـن معاناهتـم واألرضار التـي حلقـت هبم.

املوقف اإلرسائييل من قضية الالجئني

يف أوسـلو جـاءت مسـألة الالجئين ضمن املسـائل املؤجلـة يف وثيقـة املبادئ األساسـية التي

تـم اإلشـارة إليهـا سـاب ًقا مـن البنـد (" )5مـن املفهوم أن هـذه املفاوضات سـوف تغطـي القضايا
املتبقيـة ،بما فيها القـدس ،الالجئني ،املسـتوطنات."...

أمـا يف مفاوضـات كامـب ديفيـد ( )2000فقـد كان الطـرح األمريكـي يقضي بإجيـاد آليـة

دوليـة وصنـدوق يمـول إعـادة تأهيـل الالجئين وإعـادة توطينهـم يف فلسـطني ،أو إىل بلد ثالث
أو إرسائيـل يف ظـروف حمـدودة ،على أن تكـون عـودة رمزيـة .وجيـب أن يكـون إلرسائيـل حق

السـيادة يف حتديـد مـن يمكـن قبولـه يف إرسائيـل.34
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يف أنابوليـس ( )2007مل يتغير املوقـف اإلرسائيلي يف عهد أوملرت؛ فقد رفضـت إرسائيل مبدأ

أساسـا حلل قضيـة الالجئني الفلسـطينيني ،مع ذلك فهـي تبدي اسـتعدادها يف إطار
حـق العـودة ً
تقديـم "مبـادرة حسـن نيـة " لعـودة "عدد" من الالجئين (إىل ختوم عـام  .)1948ومل ِ
يـدل أوملرت
بـأي تفصيلات تتعلـق هبـذا العدد ،لكنـه حرص على التأكيد أنه عـدد حمدود.35

واضـح متا ًمـا أن املوقـف اإلرسائيلي بقـي ثابتًـا ومل يتغير ال بالشـكل وال باملضمـون يف كل

املفاوضـات العربية-اإلرسائيليـة ،وبالتـايل يمكـن القـول إن مسـألة الالجئين هـي مـن أكثـر

القضايـا التـي أبـدى فيهـا اإلرسائيليـون تصل ًبـا ،ولذلـك نجـد أن الصفقـة قـد تبنـت الرؤيـة
اإلرسائيليـة بشـكل كامـل.

ثال ًثا :النتائج املرتتبة عىل اخلطة األمريكية
خطـة السلام األمريكيـة هـي حلم إرسائييل ألهنـا تلبي كل مـا تريده إرسائيـل ،لدرجة دفعت

عامـوس يدلين ،رئيس معهد دراسـات األمـن القومي اإلرسائيلي " "INSSورئيس سـابق جلهاز
االسـتخبارات العسـكرية "أمـان" ،ليصـف اخلطـة بأهنـا اخلطـة األكثـر مالءمـة إلرسائيـل التـي

قدمهـا العـب دويل على اإلطلاق .مـن حيـث القضايـا اجلوهريـة للنـزاع -احلـدود ،واألمـن،
ووضـع القدس ،ومشـكلة الالجئني الفلسـطينيني -تقـوم اخلطة عىل اخلطـوط العريضة واملبادئ

األكثـر راحـة إلرسائيـل مـن تلك التـي صاغهـا كلينتون ،وجـورج دبليـو بـوش ،وإدارة أوباما.

ألن اخلطـة تعترف بالواقـع على األرض والتغيرات يف املسرح ،خاصـة يف الضفـة الغربيـة منذ
التسـعينيات ،وتوضـح للفلسـطينيني أن الوقـت مل يعـد يعمل لصاحلهم .ومع ذلـك يعرتف يدلني

بأنـه مـن الواضـح أن اخلطـة لـن تـؤدي إىل السلام ،وال يمكـن حتـى أن تكـون بمنزلـة أسـاس
للمفاوضـات اإلرسائيلية-الفلسـطينية يف املسـتقبل القريب.36

لذلـك فـإن اخلطـة بانحيازها التـام إىل إرسائيل ستؤسـس مرحلـة لتعقيد املسـائل أكثر من أن

تكـون خطـوة باجتـاه احلـل ،وذلـك يف القضايا اخلالفيـة يف املرحلـة القامة عىل النحـو التايل:
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يف مسألة الدولة
ً
مسـتحيل ،وهذا
أمـرا
وضعـت اخلطـة عراقيـل وقيـود على إقامة دولة فلسـطينية جتعـل منها ً

مـا رشحـه ديفيـد فريدمـان ،السـفري األمريكي يف دولـة االحتالل ،عـن الرؤية األمريكيـة للدولة

الفلسـطينية ،خلال مقابلـة لـه مـع صحيفـة إرسائيـل اليـوم بقولـه" :بموجـب خطتنا ،لـن تبدو

الدولـة الفلسـطينية هبـذا الشـكل الـذي خيشـاه اليمين .وإنما سـتضطرون إىل العيـش مـع دولة
فلسـطينية إذا حتول الفلسـطينيون إىل كنديني .ويف هذه احلالة ،سـتختفي مجيع املشـاكل" .فريدمان

يـدرك متا ًما أن الفلسـطينيني مل ولن يكونوا كنديني يف تعاملهم مـع اإلرسائيليني املحتلني ،فالعالقة

بين مسـتوطنني ال يمكـن قياسـها بالعالقة بين مسـتوطن مغتصب لألرض وصاحـب األرض،
لذلـك وضـع رشو ًطـا على الطرف الفلسـطيني يـدرك أهنا لـن تتحقق حيـث قـال" :وإذا مل يطبق

الفلسـطينيون تفاصيـل اخلطة ،فسـنكون آخـر من يدفع إرسائيـل إىل االعرتاف بدولة فلسـطينية،
وعمل ًّيـا نحن بأنفسـنا لن نعترف هبا".37

يف مسألة القدس
صنعـت اخلطـة األمريكيـة واق ًعـا جديـدً ا سـيكون مـن الصعـب بسـببها الوصـول إىل حـل

سـلمي يقـوم على أسـاس القـرارات الدوليـة؛ ألن اإلدارة األمريكيـة التي طرحـت اخلطة بدأت
بتنفيذهـا قبـل أن تعلنهـا ،خاصـة نقـل السـفارة األمريكية مـن تل أبيـب إىل القـدس واالعرتاف

بالقـدس عاصمـة لدولـة إرسائيـل يف  15مايو  ،2018وهـي بذلك صنعت واق ًعـا جديدً ا ال يمكن

أن يكـون هنـاك تراجـع عنـه مـن أي رئيس أمريكي يف املسـتقبل ،وأوضح مثال على هذه اخلطوة

تعهـد ّ
املرشـح الديمقراطـي النتخابـات الرئاسـة األمريكية ،جو بايـدن ،بإبقاء سـفارة بالده
هـو ّ

رئيسـا للواليات املتحدة ،ويف الوقت نفسـه
يف إرسائيـل يف موقعهـا اجلديـد يف القـدس إذا انتُخب ً
ٍ
جهـود إلبقـاء ّ
حـل الدولتين ً
قابلا
إعـادة فتـح القنصليـة األمريكيـة يف القـدس الرشقيـة وبـذل
للتطبيـق .وأضـاف بايـدن خلال حفـل جلمـع التربعـات أقيم عبر اإلنرتنـت" :أ ّمـا وقد حصل
ذلـك فأنـا لـن أعيد السـفارة إىل ّ
تـل أبيب".38
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يف مسألة األرايض

حيـا لالتفاقيـة املرحلية التي حتظـر عىل اجلانبين تغيري وضع
تشـكل عمليـة الضـم انتهـاكًا رص ً

اإلقليـم املعنـي مـن جانـب واحـد .باإلضافـة إىل ذلك ،سـيكون الضـم انتهـاكًا للقانـون الدويل
أيضـا انتهـاك لقرار جملـس األمن رقـم (،)2334
الـذي حيظـر ضـم األرايض املحتلـة .الضـم هو ً
الصـادر يف ديسـمرب .2016

شـكلت اخلطـة غطاء خلطة احلكومة اإلرسائيلية اجلديدة بحسـب االتفـاق االئتاليف للحكومة

بين نتنياهـو وغانتـس ،فقـد جـاء يف البنديـن (28و  )29من االتفاق بفـرض السـيادة اإلرسائيلية

على أجزاء واسـعة مـن الضفة الغربيـة ،بام فيها غـور األردن.39

الضـم سـيفرض على أي عمليـة سلام مسـتقبلية تنطـوي على مطالـب بالتخلي عـن هـذه

أمـرا صع ًبـا؛ ألنـه وف ًقـا للقانـون اإلرسائييل ،فـإن أي تنازل مـن قبل حكومـة إرسائيلية
األرايض ً

عـن األرايض التـي يتـم تطبيـق القانـون اإلرسائيلي عليهـا سـيتطلب أن حيصـل عىل دعـم ثامنني
مـن أعضـاء الكنيسـت يف داخل الكنيسـت اإلرسائييل ،وهذا أمر سـيكون مـن الصعب احلصول
عليـه ،بسـبب وجـود كتلـة صلبة ال تقـل عن  50مقعـدً ا.40

متكنـت إذن إرسائيـل مـن زيادة هيمنتها وسـيطرهتا عىل األرض يف الوقت الـذي تطرح اخلطة

سـيطرة إرسائيليـة على أجـزاء واسـعة مـن الضفـة الغربية واقتسـام املنطقـة " ،"Cإال أنـه يف حال

فشـل الفلسـطينيني ،بحسـب املقاييـس اإلرسائيليـة ،يف حتقيـق املطالـب األمنيـة اإلرسائيلية فمن
حـق إرسائيـل ضـم مزيـد من األرايض ،وبحسـب اخلطة "إذا فشـلت دولة فلسـطني يف تلبية مجيع

أو أي مـن معايير األمـن يف أي وقـت ،فـإن دولـة إرسائيـل سـيكون هلا احلـق يف عكـس العملية

املذكـورة أعلاه .سـتزداد البصمـة األمنيـة لدولـة إرسائيـل يف كل أو أجـزاء مـن دولـة فلسـطني
نتيجـة لتصميـم دولـة إرسائيـل الحتياجاهتا األمنيـة املوسـعة والوقت اللازم ملعاجلتها".41

يف مسألة الالجئني

شـكلت التوجهـات األمريكيـة لفـرض خطتهـا على الطـرف الفلسـطيني بخصـوص ملـف

الالجئين ،فذهبـت إىل شـن محلة حتريض وتشـويه على وكالة األونـروا "وكالة الغوث وتشـغيل
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الالجئين الفلسـطينيني" باهتامهـا بالفسـاد ،وأهنـا تسـبب يف تعميق املشـكلة وليس حلهـا ،لذلك

قـرارا بوقـف املسـامهات األمريكيـة مليزانيـة األونـروا التـي تبلـغ  364مليـون دوالر،
اختـذت
ً

واشترطت العـودة للمسـامهة التـي تبلـغ نحـو  % 30مـن ميزانيـة وكالـة الغـوث بشرط توقف

الوكالـة عـن تسـجيل اجليـل اجلديـد مـن أبنـاء الالجئين ،متهيـدً ا لوقـف نشـاط وكالـة الغـوث

رمـزا لوجـود الالجئين يف العـامل ،ونتيجـة هلذا القـرار اضطـرت وكالـة الغوث إىل
الـذي يمثـل ً

تقليـص أنشـطتها يف جماالت إنسـانية متعددة يف خميمات الالجئني الفلسـطينيني ،مما ينذر بحدوث

كوارث إنسـانية.42

واضحـا عـن املواقـف
تعبيرا
واضـح ،إذن ،مـن السـياق العـام أن اخلطـة األمريكيـة جـاءت
ً
ً

اإلرسائيليـة مـن كافـة القضايـا ،ولذلـك فقد جـاءت اخلطة كمنتـج لرتاكم املواقـف اإلرسائيلية،
ثم فاخلطـة إرسائيليـة قل ًبـا وقال ًبا.
ومـن ّ
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اإلسالم بين الشرق والغرب
*

محمد بوكريبات

توطئـة
يقصـد هـذا العمـل حماولة حتديد املسـتوى

التحليلي الـذي تنـدرج ضمنـه ثنائيـة الثقافـة
واحلضـارة يف املتـن املـدروس ،للبحـث يف

مـدى اتسـاقه مـع مبحـث األنثروبولوجيـا
الفلسـفية كما تشـكلت مالحمـه يف القرنين

ثـم اخلروج
السـابع عشر والثامن عرش ،ومن ّ
بنقـد بيجوفيتـش لسـؤال الثقافـة واحلضـارة

مـن حيـز الفلسـفة الدينيـة وعلـم الـكالم،
إىل فضـاء األنثروبولوجيـا الفلسـفية بما هـي

*

خطـاب للنـوع اإلنسـاين ككل ،ممـا جيعـل

مـن مسـامهته تنـدرج يف سـياق جهـود النقـد
الفلسـفي الرامـي إىل ختليق احلداثـة ،بعيدً ا عن

سـياقات "الدفــاع" و"التربيــر" و"التوفيــق"

التـي ميـزت املامرسـة الكالميـة جتـاه املنظومة
الفكريـة الغربيـة.

يرتكـز عمـل الورقـة يف تعقـب الثنائيـة

املدروسـة داخـل متـن اإلسلام بين الشرق

والغـرب ،وعلى نحـو أخـص مـن خلال
مبحـث "الثقافة واحلضـارة" ،لكن بمرجعيات

باحث يف مركز معارف لألبحاث والدراسات ،املغرب.
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حتليليـة خمتلفـة ،تنحـو حينًا إىل اسـتثامر النص

لقضايـا "اإلنسـان" و" الكـون" و"اهلل" .فام هي

بالكشـف عن أصلـه ،وحينًا آخر نحـو مقارنة

ختتـص إشـكالية الثقافة واحلضـارة بتعقب

بإبـراز نسـقيته ،وحينًـا إىل تأثيـل املفهـوم

التصـور لبيـان تفـرده.

مالمح من حضور ثنائية الثقــافة
واحلضــارة يف فكر بيجوفيتش

البنيـات املميـزة هلـذا املسـتوى مـن التحليل؟

أنماط الفعل والسـلوك املختلفة التي يامرسـها

اإلنسـان جتـاه الطبيعـة والغيـب؛ أي جممـل
البنيات الـرمـزيـة [لغة ،طقوس ،عبادات]...

واملـاديــة [أدوات ،مسـاكن ،تقنيـات]...

تعبر ثنائيـة الثقافـة واحلضـارة يف فكـر

املنتجـة يف سـياق تفاعلي مهـووس بالنظـر إىل

التأسيسـية إلبـراز تفـرد أطروحـة اإلسـلام

مؤطـرا بمفاهيـم الفعـل والسـلوك،
البحـث
ً

بيجوفيتـش عـن إحـدى املقدمـات املنهجيـة

السماء أو مشـدود إىل األرض .وملـا كان جمـال

واختياراتـه مـن بين طريـق الشرق الروحيـة

ثـم تكون
فإنـه ينتمـي إىل مـا هو إنسـاين ،ومن ّ

وطريـق الغـرب املاديـة .تب ًعـا لذلـك ،يكـون

التقابـل بين الثقافـة واحلضـارة هـو يف جـذره
تقابل ً
ا بين نمطين اثنين يف اسـتقبال وتقويم
األسـئلة النهائيـة والكلية ،التـي يعقبها نمطان
خمتلفـان متا ًما يف التفاعل مع خمتلف إشـكاالت
املعيـش اإلنسـاين ،بد ًءا مـن أكثـر التمظهرات

بسـاطة كما هـو احلـال مـع طريقـة األكل،

ووصوالً إىل أشـدها عم ًقا وتعقيدً ا كالعبــادة.
ثـم فإن هـذه الثنائيـة قيد الدراسـة بقدر
ومـن ّ

إشـكالية الثقافـة واحلضـارة كما وردت عنـده
إشـكالية مـؤنســنة بامتياز ،جتعلهـا تنخرط يف

سـياق اإلنتـاج األنثروبولوجـي واإلثنوغرايف،
لكـن ليـس مـن وجهـة نظـر علميـة كما يف
مباحـث األنثروبولوجيـا واإلثنوغرافيـا التـي

ازدهـرت بدايـة القـرن التاسـع عشر ،وإنما

على نحو أكثر فلسـفية ،يتقىص هوية اإلنسـان
مـن خالل ثنائيـات تقابليـة فرعية بين العبادة

واألداة ،أو التعليـم والتأمـل.2

مـا حتضر كمقدمـة مـن مقدمـات الطـرح

إننـا إذن أمـام أنثروبولوجيا فلسـفية كتلك

أحـد مسـتويات التحليل للتقابـل اجلذري بني

تتعقب سـؤال املعنـى لدى النوع اإلنسـاين ،يف

االسـتداليل لبيجوفيتـش ،1فإهنـا تعبر عـن

الرؤيـة املاديـة وبين الرؤيـة املثاليـة /الروحية
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التـي نجدهـا عنـد روسـو وهيغـل وكانـط،
املسـتويات الدنيا مـن الوجود؛ أي مسـتويات

شتيفوجيب تزع يلع روظنم نم ةفاقثلاو ةراضحلا

الفعـل ومتظهـرات املعيـش اليومـي ،بعيـدً ا

لإلنسـان ومطابقـة ألصلـه اإلهلـي ،يف مقابـل

ثـم البحـث عـن سـؤال
حـد سـواء ،ومـن ّ

قبـول وتفسير هـذه املفاهيـم بسـبب انحيـازه

عـن املناقشـات الكالميـة أو امليتافيزيقيـة على
األصـل مـن خلال مداخـل التاريـخ واللغـة

قـارصا عـن
ذلـك يكـون نمـوذج التطوريـة
ً

نحـو األصـل الطينـي لإلنسـان ،بام هـو كائن

والسـلوك .ومنـه ،فـإن املطابقـة التـي يقيمهـا

بيولوجـي ينتمـي إىل الطبيعـة ،فينحـو تبعـا

واألخلاق والديـن مـن جهـة ،وبين كل مـن

عـن مكـون الغيـب ،وينشـئ كل ما من شـأنه

بيجوفيتـش بين كل من اخللـق والثقافة والفن

التطـور واحلضـارة والعلم والطوبيـا واإلحلاد
مـن جهـة ثانيـة تعبر عـن مسـتويات حتليليـة
خمتلفـة ،وإن كانـت مرتابطـة مـع بعضهـا

البعـض "بحكـم املنطـق الداخلي لألشـياء".3
وبالتـايل فـإن مبحـث الثقافـة واحلضـارة هـو

نتـاج مبـارش نسـق ًيا ملبحـث اخللـق والتطـور؛

بحيـث يعبر جـواب اخللـق عـن اعتراف

ضمنـي بخالـق متعـال عـن إلزامـات الطبيعة

مـن جهـة ،ومكـون إهلـي يف اإلنسـان يمنحـه
إمكانيـة مفارقـة الطبيعـة على نحـو جزئي من

جهـة ثانية.

رفضا لكل
يف حين يقتيض جواب التطـور ً

تعـال أو مفارقـة خترق الطبيعة ونسـق قوانينها
احلتميـة .وينعكـس اجلـواب الوجـودي

املقـدم يف هـذا املقـام عىل املسـتوى اإلنسـاين/

األنثروبولوجـي؛ بحيث يقبـل نموذج اخلالقية
مفاهيـم العبـادة والتأمل واألخلاق باعتبارها

مكونـات مفارقة لألصـل البيولوجـي الطيني

لذلـك إىل التفاعـل مـع مكـون الطبيعـة بعيدً ا
أن يضمـن تطوره املادي وتفوقـه عىل الطبيعة.
يقتضي االختيـار األنطولوجـي بني نقطتي

االنطلاق املاديـة والروحيـة إذن مسـلكا

خاصـا ،يبرز على نحـو أكبر
أنثروبولوج ًيـا ً
إذا مـا تعقبنـا الشـبكة املفهوميـة التي يشـكلها

كل جـواب على حـدة؛ بحيـث يقترن سـؤال
الثقافـة بمفاهيـم :العبـادة والتأمـل والديـن،

والتـي بدورهـا تنسـج كل واحدة منها شـبكة

مفهوميـة جديـدة حوهلـا ،فينبنـي تب ًعـا لذلـك
نمـط خـاص يف إدراك مكونـات الوجـود

والتفاعـل معهـا .يف حين يقترن سـؤال
احلضـارة بمفاهيـم :األداة والتعليـم والتقنيـة،

والتـي تنتـج هـي األخـرى خارطـة مفهوميـة

مغايـرة السـتيعاب ثالثيـة :اإلنسـان والغيـب
والطبيعـة .
4

وأمـام هـذا الرشخ بين الثقافـة واحلضارة

تضيـع هويـة اإلنسـان ،إذ ال يـدرك جـواب
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"الثقافـة" سـوى جممـوع املكونـات الرمزيـة

واحلاجـة كاسـتمرار للتطـور البيولوجـي/

"احلضـارة" إال عـن جممـوع اجلوانـب املاديـة

لذلـك بنـاء أنظمـة تعليميـة تقنيـة تسـتجيب

والروحيـة لإلنسـان ،يف حين ال جييب نموذج

املشـكّلة لإلنسـان أو املنتجـة عبره مـن خالل

ثـم ال تقـدم الثقافة
تفاعلـه مـع الطبيعـة؛ ومن ّ

التقنـي /احليـواين /اآليل ،ممـا يفـرض تب ًعـا

لتطويـر احلاجيـات الطبيعيـة يف اإلنسـان ،عرب
السـيطرة على الطبيعـة وبنـاء املـدن الكبرى

مـن اإلنسـان سـوى بعـده العمـودي الـذي

واملصانـع العمالقـة واآلليـات املتطـورة.

الـذي نديـن له بوجودنـا .وعىل املنوال نفسـه،

اإلنتاجـات الرمزية والالماديـة ،والتي أنتجها

يربطـه بالعـامل املفـارق والكائـن األسـمى
ال تقـدم احلضـارة سـوى بعـد أفقـي يربـط

بين اإلنسـان والطبيعـة يف سيرورة تطـور
مسـتمرة تقودهـا مفاهيـم احلاجـة والغريـزة

نحـو السـيطرة والتقدم .وهو الشرخ الذي ال
إمـكان اللتئامـه إال بطريق اإلسلام من خالل
اعرتافـه بالثنائيـة التكوينية لإلنسـان ،وإمكان

اجلمـع بينهما على نحـو أشـبه مـا يكـون

بعمليـة "الرتكــيب" اهليغليـة بين األطروحـة
ونقيضهـا .5

يف مقابـل ذلـك ،تعبر الثقافـة عـن جممـوع
اإلنسـان يف خضـم سـعيه املسـتمر والدؤوب

ملحاولـة تربيـر املكـون الروحـي الـذي يميـزه
داخـل نظـام الطبيعـة عـن باقي املوجـودات؛
ٍ
تقـص لسـؤال املعنى
أي إن الثقافـة هـي نتـاج

مـن الوجـود اإلنسـاين عبر عمليـة التأمـل
اجلوانيـة ،6التـي يسـتبطن من خالهلا اإلنسـان

هويتـه املفارقة املعادية ألشـكال التطور التقني
والعلمـي يف املجتمعـات احلديثـة.7

إننـا إذن أمـام جمـايل فعـل يف غايـة التاميـز؛

تعبر احلضارة عن جممـل اإلنتاجات املادية

خيتـص األول بالطبيعة ويروم معرفة شـبكات

الرمـح اخلشـبي الصطيـاد الفرائـس والدفـاع

خيتـص الثـاين بالـذات اسـتنا ًدا إىل عمليـة
اسـتبطان داخلي تسـتنطق األصـل /القبـس

لإلنسـان بفعـل اتصالـه بالطبيعـة ،بـد ًءا مـن
عـن النفـس ،إىل أجهـزة احلواسـيب الكوانتية
وخوارزمياهتـا املعقـدة حلـل أكثـر العمليـات
ً
استشـكال .وهـو مسـار انخـراط
احلسـابية

اإلنسـان يف الطبيعـة بح ًثـا وتنقي ًبـا لتحقيـق

التفـوق والسـيطرة ،ووقوده األسـاس الغريزة
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عالقاهتـا احلتميـة لتسـخريها لصاحله ،يف حني

اإلهلـي يف اإلنسـان ،وتتفـرع عنهـا خمتلـف

األشـكال الرمزيـة مـن عبـادة وتأمـل وفنون.

لكـن مـا دالالت هـذا التمييـز بين الثقافـة
واحلضـارة؟

شتيفوجيب تزع يلع روظنم نم ةفاقثلاو ةراضحلا

ال يعبر التاميـز احلاصـل بين الثقافـة

واحلضـارة عـن جمرد متييـز مفهومـي أو معريف

يبرز إمكانـات التصنيـف املختلفـة ملكونـات

الوجـود ،وإنما هـو تعبري عـن التقاطـب احلاد
بين منظومتين فكريتين متكاملتين ،يقصـد
بيجوفيتـش مـن خالهلـا تقديـم أسـس كل

منظومـة عىل حـدة إلبراز مدى بـؤس خطاب
احلضـارة جتـاه مكونـات :اإلنسـان والعـامل

والغيـب؛ أي اسـتحضار البعـد اإلنسـاين أمام

النزعـات املسـتغرقة يف الطبيعـة ،لكوهنـا تتجه
ال حمالـة نحـو هتديـد النـوع البشري ككل،
و"هـي مهمـة تنتمـي بطبيعتهـا إىل الثقافـة".8

بالتـايل ،حتضر الثقافـة يف هـذا السـياق كما لو

ضمريا للعلـم ،ومنه للحضـارة؛ لكون
كانـت
ً

يف استشكـال معيـار املفـاصلة بني
الثقـافة واحلضـارة يف فكر بيجوفيتش
إذا كانـت العمليـة التحليليـة لبـؤس

التصـور املـادي للوجود مؤسسـة على الثنائية
التقابليـة بين الثقافـة واحلضـارة ،فإنـه مـن

املشروع التسـاؤل حـول األسـاس الـذي
اعتمـده علي عـزت يف بنـاء هـذا التاميـز/

التقابـل بين املفهومني .فام هو معيـار املفاصلة
بين احلضـارة والثقافـة يف فكـر بيجوفيتـش؟
تقترن اإلجابـة عـن هـذا السـؤال منهج ًّيا

باملامرسـة التأويليـة ،لكـون النـص ال يسـعفنا
كثيرا يف بنـاء تصـور واضـح ورصيـح
ً
حـول هـذا التسـاؤل ،مـا عـدا إشـارة لغويـة

العلـم ،كما يشير هيدغـر ،ال يفكـر ،فاحتـاج

عارضـة ،10والتـي سـنعمل على تأثيلهـا أكثر

ومجاليـة لتهذيـب نتائجـه ووسـائله ،ولرسـم

ظاهر ًّيـا غير قـادر على إمدادنـا بمفاتيـح هذا

بذلـك إىل الثقافـة ومـا حتتويه من قيـم أخالقية
غاياتـه النهائيـة يف خدمـة اإلنسـان ووظيفتـه
األصيلـة يف الوجـود.9

بعـد حين .لكـن مـا دون ذلـك يظـل النـص
خصوصـا إذا مـا علمنـا أن الثقافـة
التمييـز،
ً

حتضر يف الفكـر الفلسـفي يف مقابـل الطبيعـة

فيكـون املكـون الثقـايف بفعـل إدراكـه

( ،)natureلكـن يبدو أن بيجوفيتش يسـتخدم

احلضـاري ،الـذي يمكـن توصيفـه إىل حـد

املـادي ،ومفهـوم احلضارة كنتـاج مبارش لفعل

مفاهيـم الغايـة واملقصـد والقيـم قائـدً ا للفعل
كبير جـدًّ ا بالعمى عـن كل هـدف ومعنى ،ما
خلا تلبية مطالـب الغريـزة والنزعـات املادية
يف التقـدم.

مفهـوم الطبيعـة باعتباره جمال الفعل اإلنسـاين
اإلنسـان يف الطبيعـة؛ أي إن الطبيعـة تصبح يف
هـذا السـياق موضو ًعـا ،واحلضـارة جمموع ما

تـم إنتاجـه بعـد مبــاحثة املوضـوع والتنقيب
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فيـه .يف مقابـل ذلـك حتضر الثقافـة كنتـاج

يف العلـل النهائيـة واملاهيـات اخلفيـة ،ممـا

فـإن موضـوع النظـر هـو الــذات ،ونتيجتـه

الفاحـص ،ومـن الثاين سـبيل التأمـل الباطني

مبـارش "لتأثير اإلنسـان يف نفسـه" ،11وبالتـايل
جممـوع البنيـات الرمزيـة املنتجـة مـن طـرف

يقتضي مـن األول هنج طريق العلـم التجريبي
املسـتغرق.12

نفـس الـذات .لكـن أمـام كل هذه الشـبكات

عبر الفكـر اإلنسـاين على هـذا التقابـل

املفاصلـة بين الثقافـة واحلضـارة مستشـك ً
ال

خمتلفـة مـن قبيل :عـامل الكـون والفسـاد وعامل

والغـرب ،ويمكـن يف هذا الصـدد بناء أصلني

أرسـطو ،والفكـر واالمتـداد عنـد ديـكارت،

املكونين قيـد الدراسـة.

نتـج وف ًقـا لذلك تصـور ثنائي حـول الوجود؛

املفهوميـة والتعبيرات التوصيفيـة يبقى معيار

بين املـادي والالمـادي بصيـغ ومفاهيـم

أمـام متصفـح نـص اإلسلام بين الشرق

املثـل عنـد أفالطـون ،والصـورة واملـادة عنـد

اثنين اعتملا يف فكـر بيجوفيتـش للتمييز بني

والنومين والفينومين عنـد كانـط .وبالتـايل

يف األصـل األنطولوجـي للفصـل بين
الثقــافة واحلضــارة يف فكـر بيجوفيتش

بحيـث يعبر كل ما هـو متعني وحمسـوس عن

اعتـاد الفكـر البشري ،بعـد طـول مراس

مـع موضوعـات الوجـود ،على تقسـيم

ً
إمجـال إىل مكونـات وعنـارص ماديـة
مكوناتـه

يف مقابـل عنـارص ومكونـات ال مادية؛ بحيث
يكـون مقـدار تعلـق املوجـود باملـادة وتعينـه

كما على انتامئـه إىل عـامل األشـياء
باخلـارج َح ً

املاديـة أو عـامل املوجـودات املفارقـة .وتب ًعـا

لذلـك توزعـت مشـارب التحليـل الفلسـفي
اسـتنا ًدا إىل جهـة النظـر بين مذاهـب ماديـة
ينصـب اهتاممهـا على املحسـوس واملتعين،

ومثاليـة تتجـاوز الوجـود املادي نحـو البحث
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بنيـة الطبيعـة ،وكل مـا هـو مفـارق ورمـزي

عـن الثقافـة .وتب ًعـا لذلـك ،تكـون فاعليـة
اإلنسـان يف الطبيعـة أداة تطويـر اجلوانـب
املاديـة ،وفاعليـة اإلنسـان يف الثقافـة أداة

تطويـر جوانبـه الروحيـة ،فتنتـج ثنائيـة الثقافة
واحلضـارة بشـكل لزومـي عـن التقابـل بين

املـادي والالمـادي.

نجـد هـذا الضرب مـن العبـور مـن املادة

والالمـادة إىل الثقافـة واحلضارة كامنًا يف نسـق

بيجوفيتـش منـذ البدايـة ،حيث يقـول" :هناك
فقـط ثلاث وجهات نظـر متكاملة عـن العامل

[ ]...تأخـذ األوىل نقطـة بدايتهـا الـروح،

شتيفوجيب تزع يلع روظنم نم ةفاقثلاو ةراضحلا

والثانيـة وجـود املـادة ،والثالثـة الوجـود

نقطـة انطلاق مثاليـة تنتهـي إىل غنـاء رمـزي

نجـد أنفسـنا تب ًعـا هلـذا التحليـل أمـام ثلاث

الثقـافة واحلضـارة :حماولـة يف التـأثيـل

املتزامـن للـروح واملـادة م ًعـا" .13وعليـه

وضعيـات أنطولوجيـة ممكنـة للعـامل ،أو على

نحـو أدق ثالثـة أنظمـة خمتلفـة للعـامل ،فيلـزم
مـن نقطـة االنطلاق املاديـة ترويـض الطبيعة
واسـتثامرها لكوهنـا تنتمـي إىل نفـس النظـام،

يف حين يلـزم مـن نقطـة االنطلاق الروحيـة

تقويـة كل جوانـب الرمـز يف اإلنسـان ،ويلزم
مـن نقطـة االنطلاق الثالثة ،طريق اإلسلام،
الطريـق الثالـث الـذي ينشـده املؤلـف.

تب ًعـا هلـذه األنظمـة الثالثـة ،يقيـم

وثقـايف كبير جـدًّ ا.

تقودنـا املالحظـة اللغويـة لبيجوفيتـش

إىل التسـاؤل حـول مـدى إمـكان العثـور عىل

تسـويغ تأثيلي ( )etymologyثـاو يف اجلـذر

اللغـوي لكلمتـي ثقافـة وحضـارة ،وهـو مـا
سـنعمل على إبـرازه تال ًيـا .تعـود أمهيـة ذلك
إىل كـون هذيـن املفهومين بالـذات قـد اختـذا

ً
أشـكال وصي ًغـا فكريـة خمتلفة بفعـل اإلعامل

الفكرانــي هلام ،فـكان لزا ًما التقيـد باملفهومني
كما وردا يف حالتيهما البدئيـة.

بيجوفيتـش متييـزه بين احلضـارة باعتبارهـا

تنتمـي كلمـة "ثقــافـــة" يف االسـتعامل

نتاجا الختيار الروح
أوىل ،والثقافـة باعتبارهـا ً

على جمالني خمتلفني متـام االختلاف ،ظاهر ًّيا،

مبـارشا الختيـار املـادة نقطـة انطلاق
نتاجـا
ً
ً

العـريب إىل اجلـذر اللغوي "ثـقــف" ،15وحتيل

نقطـة انطلاق أوىل .ونجـد املؤلـف يشير إىل

ومهـا املعرفـة واحلـرب؛ بحيث تـدل يف املجال

هـذه التلازم يف معـرض قولـه" :والنظريـة

األول على الـذكاء والفطنـة ورسعـة التعليم،

هـي أنـه بحكـم املنطـق الداخلي لألشـياء

يف حين تـدل اشـتقاقاهتا يف املجـال الثـاين عىل

والطوبيـا مـع اإلحلـاد ،بينما يتـوازى اخللـق

يسـوى هبـا املعـوج مـن الرمـاح .ويبـدو أن

يتـوازى كل مـن التطـور واحلضـارة والعلـم

والثقافـة واألخلاق والفن مع الديـن"14؛ أي

إن االرتبـاط اللزومـي بين األشـياء جيعل من
اختيـار نقطـة االنطالق املاديـة ينتهي إىل ميالد
حضـارة ماديـة جوفـاء روح ًّيـا ،ومـن اختيـار

الظفـر بالشيء والعمـل بالسـيف واألداة التي
هذيـن املعنيين على قـدر كبير مـن التنافـر؛
إذ يف احلين الـذي يشير فيـه املعنـى األول
إىل مـا هـو عقلي جمـرد عـن املـادة ،فـإن الثاين

خالصـا ،وبالتايل يمتزج
يكتسـب طاب ًعا ماد ًّيـا
ً
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يف مدلـول الثقافـة املـادي والرمـزي على حد

عملي متواصل يروم تشـذيب وهتذيب النفس

حماولـة إجيـاد تناسـب بين املعنيني بالقـول إن

املبثـوث فيهـا مـن طريق النفخـة األوىل ،أو قل

سـواء .ويمكـن الذهـاب أبعـد مـن ذلـك يف
الـذكاء والفطنـة ورسعـة البدهيـة هـي رشوط

الظفـر باخلصم واالنتصـار يف احلرب ،فيحرض

املكـون املعـريف خاد ًمـا للمكـون املـادي
ومكم ً
لا لـه .وعلى املنوال نفسـه نجـد اجلذر
ّ

الالتينـي لكلمة كيلتور /كيلتـورا (culture/

ً
مدلـول ماد ًّيـا هـو" :جممـوع
 )culturaحيمـل

األعمال والتقنيـات املنفـذة ملعاجلـة األرض
واسـتخراج منتجاهتـا".16

ينكشـف مـن األصلين الالتينـي والعريب

وجـود بعـد عملي بـارز يف مفهـوم الثقافـة،

اإلنسـانية للسـمو هبـا نحـو أصلهـا اإلهلـي

هـي :قصد النفـس تقويم وتسـوية اعوجاجها

للظفـر بوصـل مبدئهـا األول ،ويمكـن تب ًعـا
لذلـك تضمين الثقافـة اخلصائـص التاليـة:
 -أهنا جهد يتصل فيه النظر بالعمل.
 -أهنا جهد حمدد املقصد والغاية.
 -أهنـــا جهـــد ختتـــص بـــه النفـــس دون
ســـواها مـــن قـــوى اإلنســـان.

 -أهنا جهد يصل الشهادة بالغيب.
وتعبر مفاهيـم االجتهــاد واإليصــال

وعلى نحـو أدق وجـود بعـد نظـري موصول
ٍ
ومـؤد إليـه؛ بحيـث تكـون الغايـة
بالعمـل

اجتهــادية ،ابتـدا ًء ،للسـمو بقـوى النفس من

تسـوية الرماح هـي الظفر باخلصـم واالنتصار

ملحاولتهـا الوصـل بين مكونـات الوجـود

مـن الفطنـة والـذكاء والثقـاف املسـتخدمة يف

يف احلـرب ،والغاية مـن تقنيات حرث األرض
هـي اسـتخراج منتجاهتـا .ويمكـن حتقيـق

التناسـب بين املعنيين اللغويين واالسـتعامل
االصطالحـي إذا مـا اسـتعضنا بالنفـس
اإلنسـانية مـكان األرض والرمـاح ،فيكـون

والقصــد ،عـن جوهـر الثقافـة بكوهنـا عملية
طينيتهـا وحالتهـا الطبيعيـة ،وإيصــالية ،ثان ًيا،

املاديـة والرمزيـة؛ إن بين عاملـي الـروح
واملـادة ،أو بين األصلين الطينـي واإلهلـي

أخيرا ،بفعـل نشـداهنا
لإلنسـان ،وقصــدية،
ً
خمصوصـا وحمـد ًدا سـل ًفا .وعليـه،
مقصـدً ا
ً

تكـون الثقافـة جهــدً ا قاصــدً ا لإليصــال،

املقصـود مـن الثقافـة هـو تسـوية املعـوج

أو قـل الثقافـة اجتهــاد قصــدي لتحقيـق

الفضائـل الروحيـة ،وبالتـايل فالثقافـة جهـد

اسـتغراق الوسـع ،فانتفـى تب ًعـا لذلك وصف

مـن النفـس أو حـرث النفـس بغـرض جنـي
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اإليصــال .وقـد علمـت أن االجتهـاد هـو:

شتيفوجيب تزع يلع روظنم نم ةفاقثلاو ةراضحلا

الكســل واإلخـلاد عن الثقافة ،وأن القصــد

عنهـا بـ"النـزول" .نجـد على مقربـة مـن هذه

عـن الثقافة وصف العــبث والعـدمــية ،وأن

حيـزا جغراف ًّيا
على "املواطـن الـذي يسـتوطن ً

هـو :تبين الغايـة ومعرفـة النهايـة ،فارتفـع
اإليصــال هـو :اللـم والتأليـف بين املتفـرق

البعيـد يف افرتاقـه ،فانتفـى بذلـك عـن الثقافة
االنفصــال والواحــدية .زيـادة على ذلـك،

تبين أن هـذه املفاهيـم يقتضي أحدهـا اآلخـر
ّ

على نحـو اضطـراري؛ إذ القصــدية تقتضي
عبـورا مـن موضـع إىل موضـع ،أو قصـدً ا من
ً

طـرف معلـوم إىل طـرف معلـوم ،وأنـت تعلم
أن هـذا العبـور أو القصـد ال يتأتـى بغير جهد

واجتهـاد؛ فمتـى كان اجلهـد كان الوصـال

بالطـرف املقصـود إليـه ،ومتـى انتفـى األول
تعـذر الثـاين ،فجـاز بعـد هـذا أن نقـول عـن
اإليصــال والقصـدية واالجتهـاد أهنا أركــان

الثقافـة وأعمدهتـا األسـاس.

أمـا بخصوص "احلضــارة" فإهنـا تنتمي يف

اللسـان العـريب إىل جذر "حـضــر" ،17والذي

يفيـد معـاين ودالالت تقـرب إىل أن تكـون

مكانيـة؛ فاحلضرة هـي :قـرب الشيء ودنوه،
واحلـارض :القـوم النـزول على املـاء يقيمـون

فيـه وال يرحلـون عنـه ،وحضر املريـض

واحتضر :إذا نـزل به املوت ،وتقتضي الداللة
املكانيـة البـارزة يف االشـتقاقات املختلفـة

معاين االستقــرار والسكــون التي تـم التعبري

املعـاين اجلـذر الالتينـي سـيفيس ( )civisيدل

ً
حاملا لداللة
خمصوصـا" ،18فـكان هو اآلخر
ً
االســتقرار والسكــون .وتتبـدى على نحـو

أوضـح علـة نعـت املجموعـات البرشيـة

أرضـا معينـة باحلضر ،لكوهنـم
املسـتوطنة ً
يتقصـدون االســتقرار واالستيــطان ،خال ًفـا

للبـدو يف الثقافـة العربيـة اإلسلامية الذيـن

يعبرون عن الرتحــال والتنقــل املسـتمرين.

وقـد علمـت أن هـذا االســتقرار رشط قيـام
ً
نــزول على املـاء قـوام
احلضــارات ،وكونـه

التحضــر .فكانـت "احلضــارة" تب ًعـا لذلـك
ً
نــزول على املـاء طل ًبا للقـرب واالســتقرار،

أو طلـب السكــون والقــرب جـوار موضـع

واضحـا بعـد هـذا التسـويغ
املـاء .وليبـدو
ً
اللغـوي وجـود كل احلضـارات العظمـى عىل

مـر األزمان ضمـن نطاقـات مائيـة؛ إذ يقتيض
االسـتقرار الـكأل ،ووسـيلته الزراعـة ،وال

إمـكان للزراعـة بغير مـورد مـاء.

تعرب مفاهيم الطلــب والنــزول والقــرب

عـن عمليـة مسـتمرة لالندمــاج وااللتحــام
بالطبيعـة ،وهـو االندمــاج وااللتحــام الذي
ال يتخـذ شـكل التــأمل واالستغــراق ،وإنما

املجـــادلة واملغـــالبة كما يفيـد ذلك اشـتقاق
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املحـارضة ،فعلم تب ًعا هلذا أن أشـكال الطلــب

وإذا مـا تبين بعـد هذا انـدراج "الثقـافــة"

باملغــالبة واملجــادلة ،فتكـون احلضــارة نتاج

باألصـل اإلهلـي ،وانـدراج "احلضــارة" يف

جمــادلة الطبيعة بغرض القــرب واالسـتقرار.

مـن األصل الطينـي ،فقد جـاز لبيجوفيتش أن

والنـزول والقـرب تتأتـى يف سـياق احلضـارة

املجــادلة واملغــالبة بني الطبيعة واإلنسـان ،أو
حتيـل هـذه التشـقيقات املفهوميـة إىل تركـز
"احلضــارة" يف مفاهيـم القــرب والنــزول

يف سياق التــأمل اجلواين املؤدي إىل االتصــال

سـياق الطلــب الرباين املـؤدي إىل النزول قري ًبا
يبنـي طرحـه االسـتداليل على التقابـل بين
احلضـارة والثقافـة ،وجـاز لـه أن يـوازي بين

واملغــالبة ،فتنتفـي بـاألول (القـرب) صفـة

اخللـق والثقافـة والفـن واألخلاق والديـن

اسـتفرا ًغا للوسـع بغـرض الوصل بين البعيد

والطوبيـا واإلحلـاد مـن جهـة ثانيـة؛ إذ يقتيض

االجتهــاد واإليصــال لكوهنما يقتضيـان
أشـد البعـد؛ وتنتفـي بالثـاين (النـزول) صفـة

السمــو ،لكونه انشـدا ًدا نحـو األصل الطيني،

والسمــو :ارتقــاء نحـو القبـس اإلهلـي؛

وتنتفـي بالثالـث (املغالبـة) صفـة التـــأمل
واالســـتغراق ،لكوهنما يقتضيـان انخرا ًطـا

على جهـة االتصـال والوفـاق ،يف حين

تقتضي املغــالبة انخرا ًطـا عىل جهة الســيطرة
والتسخيــر ،فتبين بعـد هذا أشـد التبني كيف

تكـون "احلضــارة" موصولة باألصـل املادي،

مـن جهـة ،وبين التطـور واحلضـارة والعلـم
جمـرد األصـل اللغـوي املؤثـل تسـويغ خمتلف
األشـكال والبنيـات الرمزيـة التـي تنتجهـا

الثقافـة ،وخمتلـف أشـكال التطـور املـادي

والبيولوجـي الذي تنتجها احلضـارة .وتتضح
على نحـو أكبر الصلـة بين الثقافة والـروح،
وبين احلضـارة والطبيعة ،وعربها بين الثقافة
والديـن وبين احلضـارة واإلحلـاد.

بين روســو وكــانط :حـول إمكــان

أنثروبولوجيــا فلسفيــة يف متـن بيجوفيتـش

مفصولـة عـن األصـل الروحـي ،وحممومـة

إذا مـا أردنـا أن نعمل عىل إبـراز معامل تفرد

أسـئلة السـمو واالرتقـاء ،وموجهـة بمقاصد

و"احلضــارة" ،بين األطروحـات الفلسـفية

بأسـئلة الرتفـه واالغتنـاء ،منرصفـة عـن
السـيطرة والتسـخري ،حمجوبـة عـن مقاصـد
التأمـل والتفكير.
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أطروحـة بيجوفيتـش حـول ثنائيـة "الثقــافة"

املختلفـة ،فإننـا سـنكون مضطريـن ،مفهوم ًّيا،

إىل االسـتعاضة عـن احلضـارة بـ"الطبيعـة"،

شتيفوجيب تزع يلع روظنم نم ةفاقثلاو ةراضحلا

خصوصـا ونحـن نعلـم أن الـدالالت التـي
ً

إال بعـد العمـل الكبير الـذي قام به إرنســت

بني الشرق والغرب ،تتناسـب غاية التناسـب

الرمزيــة أو نقـد الثقافـة خالل القرن املنرصم.

يكتسـيها مفهـوم احلضـارة يف متـن اإلسلام
مـع الوضـع الـداليل ملفهـوم الطبيعـة يف الفكر
الفلسـفي .وملـا كان املقـام ال يسـمح بعـرض

ومناقشـة ومقارنـة خمتلف التصـورات املنجزة

حـول مفهومـي الثقافة والطبيعـة ،فإننا نكتفي

بنموذجين مؤسسين لألنثروبولـوجيــا
الفلسفيــة مـن جهـة ،ومعربيـن بشـكل قوي

كــارسر حتت مسمى هرمينوطيقــا األشكـال
فكـرا إنسـان ًّيا
لكـن إذا كان الفكـر الفلسـفي ً

بامتيـاز ،وكان سـؤال الثقافـة هـو يف جوهـره
ً
سؤال عن اإلنسان ،فمــا الــذي يبـرر غيـاب

التنــاول الفلسفــي إلشكاليــة الثقافــة على

امتـداد تاريــخ املامرسـة الفلسفيـة إىل حـدود

القـرن 17؟

عـن خمتلـف املواقـف مـن مسـألة التقـدم

نشير يف البدايـة إىل أن التسـاؤل حـول

مـن جهـة ثانيـة ،ومهـا تصـوري الفيلسـوف

اإلنسـاين ،لكن وف ًقـا ألبعاد وسـياقات يمكن

والتطـور التقنـي والسـيطرة على الطبيعـة

حارضا يف خمتلف حمطات التفكري
اإلنسـان ظل
ً

الفرنسي جـون جـاك روسـو يف خطابـه فــي

توصيفها عىل أهنا "غـير مؤنسنــة" ،مما جعلها

األملاين إيامنويل كانط يف رسـالته فكرة تاريــخ

الفلسفيــة" ثم "فلسـفة الثقافة" فيام بعد ،لكونه

لكـن قبـل هـذا وذاك ،يلـزم التذكير بـأن

النفـس مـن املامرسـة الفلسـفية الكالسـيكية،

جوهر ًّيـا يف اإلنسـان مل جيـد إمكانـه املعريف إال

ثـم يغيـب
بالقـدرة واإلرادة واحلريـة .ومـن ّ

أصـل التفــاوت بين البشــر ،19والفيلسـوف

كونــي من وجهــة نظر املواطنــة العـامليـة.20

التفكير يف مسـألة الثقافـة باعتبارهـا بعـدً ا
يف بدايـة القـرن  ،17املعرب عن النقلة الفلسـفية

من مركزية الـلاهوت إىل مركزية اإلنســان /

ختتلـف جذر ًّيـا عما يسـمى "األنثروبولوجيـا

انطـرح بأبعـاد "أنطولوجيــة" كما يف مباحـث

أو "ثيولوجيــة" كما يف املناقشـات املتعلقـة

كل إمـكان للنظـر يف اإلنسـان مـن خلال
مداخـل اللغـة والتاريـخ والسـلوك ،أي مـن

الــذات ،وبالتـايل فـإن سـؤال الثقافـة مقرون

خلال جممـوع البنيـات الرمزية التـي ينتجها،

احلديـث .زيـادة عىل ذلـك ،مل يتحصـل تقعيد

يف التصـور القديـم مـن جهـة؛ بحيـث حتظـى

بسـؤال الـذات وميلاد النمـوذج الفلسـفي
هـذا السـؤال ضمـن مبحـث فلسـفي متكامل

وإنما ظـل مرهونًـا إىل إلزامــات الطبيعــة كام
الطبيعـة وظواهرهـا بمركزيـة تأسيسـية لـكل
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قـول ونظـر ،فلا تنتظـم قـوى البـدن وبنيات

ميلاد سـؤال الثقافة مقرونًـا بـ"تعطيـل املادة"

أو الكوسـموس ،21أو "إلزامــات الغيب" من

يعبر روسـو عـن مقصـده مـن اخلطـاب

املامرسـة السياسـية إال عىل منوال نظام الطبيعة

و"سـيادة اإلنسـان".

جهـة ثانيـة كما يف التصـور القروسـطي الذي

بقولـه" :أهيـا اإلنسـان ،مهما كان بلـدك ،مهام

تأسـيس فلسـفي ،وتنصرف أكثـر املناقشـات

الـذي أعتقـد أننـي اسـتطعت قراءتـه ،ليـس

مركـزا لـكل تفكير معـريف أو
حيضر فيـه اهلل
ً
فلسـفية نحـو اجلانـب الثيولوجي/اإلهلي.22

يف مقابـل ذلـك أدى الفصـل بين الذات/

الفكـر واالمتـداد /العـامل ،إىل الفصـل بين

نظامين خمتلفين ،ينتمـي أحدمهـا إىل عـامل

األشـياء ،يف حين ينتمـي الثـاين إىل عـامل
األفـكار ،وبالتـايل اسـتبعاد كل إمكانيـة هلالـة
التقديـس والسـحر التـي ارتبطـت بتصـور

اإلنسـان القديـم والوسـيط للطبيعـة23؛ يف

مقابـل إضفـاء نـوع مـن املركزيـة على الذات
املفكـرة .إننـا إذن أمـام عمليتين متالزمتين:

كانـت آراؤك ،أنصـت ،هـا هـو ذا تارخيـك
يف كتـب أشـباهك املعتاديـن على الكـذب،
وإنما يف الطبيعـة التـي ال تكـذب أبـدً ا"25؛ أي

إن خطـاب روسـو موجـه ابتـداء إىل النـوع
اإلنسـاين ،وبالتـايل فإنـه خطـاب كـوين ال

ينحصر يف جمتمـع معين أو طائفـة خمصوصة،

بقـدر مـا يتوجـه بـه إىل كل إنسـان ،مهما كان
انتماؤه اجلغـرايف أو الفكـري .والغـرض مـن

توجيـه هـذا اخلطـاب هـو إطلاع اإلنسـان
على أصلـه؛ أي على حالتـه البدئيـة التـي كان
عليهـا ،لكـن ليس كما صاغتها كتـب التاريخ
التـي هـي يف منظور روسـو ال تعـدو أن تكون

تنعت األوىل بـ"نزع الســحر عـن العـالـم"،24

حاملـة لتاريـخ مزيـف وكاذب ،وإنما أصـل

الطبيعـة وظواهرها ،والثانيـة بـ"نضج الفكر"،

روسـو هـو البحـث عـن أصـل اإلنسـان مـن

والتـي اجتهـت إىل حتريـر اإلنسـان مـن ربقـة

اإلنسـان كما ختربنـا بـه الطبيعـة .إن مقصـد

والتـي تقصـدت حتريـر اإلنسـان مـن حاكمية

خلال اإلنصـات للطبيعـة ووحدهـا فقـط

مـن مدخـل للتفكير يف اإلنسـان سـوى مـا

ثيولوجـي ،واالكتفـاء باإلنسـان " يف اللحظة،

الغيـب .وأمـام هـذا التحريـر املـزدوج مل يعـد

أنتجـه مـن بنيـات رمزيـة يف سـياق تفاعلـه
املسـتمر مـع ظواهـر الوجـود ،فـكان بذلـك
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دون اسـتحضار لـكل نقـاش ميتافيزيقـي أو

هنـا واآلن ،يف مـا شـيده مـن أنظمـة يف
األخالق والسياسـة" .26لكن أمـام راهنية هذا

شتيفوجيب تزع يلع روظنم نم ةفاقثلاو ةراضحلا

العمـل نظر ًّيـا ،فإن روسـو عىل وعـي بحدوده

يميـز روسـو يف رسـالته بين نوعين مـن

االبسـتمولوجية واإلمكانـات املعرفيـة التـي

التفـاوت :خيتـص األول بكونـه طبيع ًّيـا؛

تؤخـذ األبحـاث التـي سـنعمل على إدخاهلـا

احلاصـل يف امللكات والقوى واالسـتعدادات،

يتيحهـا ،ولذلـك كتـب من ّب ًهـا" :ال جيـب أن

ضمـن هـذا املوضـوع ،كما لـو كانـت حقائق

تارخييـة ،وإنما جمـرد اسـتدالالت مفرتضـة
ومرشوطـة ،خمتصـة بتوضيـح طبيعة األشـياء

عـوض إبـراز أصلهـا احلقيقـي ،شـبيهة بما

يقـوم بـه فيزيائيونـا يف كل األيام حـول تكوين
العـامل".27

ليـس مـن املسـ ّلم وال مـن السـليم معرف ًّيا

نعـت نتائـج رضب جديـد من البحـث بكوهنا

أي مـن صنـع الطبيعـة ،ومـرده إىل التفـاوت
يف مقابـل ذلـك يتصـف الثـاين بكونـه تفاوتًـا

سياسـ ًّيا وأخالق ًّيـا؛ أي إنـه نتـاج مـا عمل عىل

تنظيمـه وتنسـيقه البشر مـن أنظمـة سياسـية
وأخالقيـة .وإذا كان التفـاوت الطبيعـي يتـم

بمعـزل عـن كل تدخـل إنسـاين ،فـإن روسـو

كبيرا ،لكـن يف مقابـل ذلـك
ال يعيره اهتام ًمـا ً

حيتـل التفـاوت السـيايس واألخالقـي املكانـة
األبـرز لكونـه يتـم عبر تدخـل اإلنسـان يف
إنتـاج أنظمة سياسـية وقيمية تكـرس التفاوت

قـدرا
حقائـق ثابتـة ،لعـدم مراكمتهـا بعـدُ
ً

والتفاضـل بين البشر يف احلـق .ومـرد هـذا

جتـاوز عتبـة االفتراض والتكهـن إىل التفسير

التقنـي والتكنولوجـي الـذي أفسـد فطـرة

األبحـاث التـي يقصدها روسـو تندرج ضمن

عليهـا قبـل االنخـراط يف احلضـارة .احتيـج

برا مـن اإلرث النظـري الـذي يمكنها من
معت ً

التفـاوت إىل أشـكال احلضارة املاديـة والتطور

خصوصـا إذا مـا علمنـا أن هـذه
والتجريـب،
ً

اإلنسـان ،أو حالتـه الطبيعيـة البدئيـة التي كان

سـياق اإلشـكال الثقـايف الـذي يتسـم برمزيته

تب ًعـا لذلـك إىل إعـادة أنسـنة هـذا اإلنتـاج

شـوقي الزيـن ً
قائلا" :مل يكـن للثقافـة يف زمن

أي عبر تقويـم النظـام السـيايس واألخالقـي

وجتريديتـه .وهـو مـا يشير إليـه الباحث حممد

احلضـاري املتوحـش عبر املدخـل الثقـايف؛

روسـو مـن تصـور علمـي قائـم بذاتـه مثلما

بما يضمـن انمحـاء التفـاوت بين البشر يف

القـرن التاسـع عرش .مـا كان وقتئذ هو رسـوم

العقــد االجتمـاعـي وإميــل؛ بحيث يضطلع

اضطلعـت بـه العلـوم اإلنسـانية الناشـئة يف
الثقافـة ال اسـمها".28

حقوقهـم ،وهـو ما يبرر تأليف روسـو لكتايب
األول بوظيفـة إعـادة تنظيـم احليـاة السياسـية
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للبشر على نحـو يضمـن املسـاواة يف احلـق،

كبيرا مـن التشـاؤم واالمتعـاض مـن املظاهر
ً

النفـس احليوانيـة ونزعاهتـا املاديـة.

تعبر عـن ابتعـاد ومفارقـة ألصـل الطبيعـي

ويضطلـع الثـاين بتشـذيب وهتذيـب قـوى

املاديـة ومن فكـرة التقـدم يف التاريـخ ،لكوهنا

وعلى نحـو أدق حترض الطبيعة عند روسـو

الفطـري لإلنسـان ،فـإن كانـط يقـدم على

واملـادي بين حاجيـات الـروح وحاجيـات

تفـاؤالً جتاه فكـرة التقـدم ومظاهـر احلضارة.

كتعبير عـن حالـة مـن االتـزان العاطفـي
اجلسـد ،يف حين حتضر احلضـارة كمجمـوع

تصـورا أكثر
الرغـم من تأثره الشـديد بروسـو
ً
تعرب الطبيعة يف رسـالة كانط ،عن سيرورة

الرتاكمات التـي أنتجهـا اإلنسـان يف سـياق

واعيـة مـن العمليـات املفضيـة إىل غايـة هنائية

الـذي أدى إىل انحـراف الطبيعـة اإلنسـانية

ذلـك تضعنـا الطبيعـة أمـام مـآزق وحواجـز

سـيادته بالعلـم على الطبيعـة ،وهـو املسـار
عـن حالتهـا البدئيـة إىل نـوع من النـزوع نحو
التملـك والسـيطرة واإلخضـاع .فاحتيـج إىل
الثقافـة إلعادة وصل اإلنسـان بأصله الطبيعي

أو الفطـري ،وبالتـايل ال تعبر الثقافـة ،كام عند
بيجوفيتـش ،عن سـمو وارتقاء عـن كل ما هو

طبيعـي ،وإنما غرضهـا يف تصـور روسـو هـو
حفظ اتصـال مظاهر احلضـارة بالطبيعة ،حتى

ال تنحـرف بنزعاهتا املادية إىل تدمري اإلنسـان.

وبالتـايل ،تقترن الطبيعـة عند روسـو بالفطرة
أو احلالـة البدئيـة ،والثقافـة بمجمـوع البنيات

السياسـية واألخالقيـة املنتجـة لتحقيـق دوام
االتصـال هبـذه الفطـرة ،أمـا احلضـارة فإهنـا

حتضر يف متـن بيجوفيتـش كما يف متن روسـو

لتوصيـف مظاهـر التطـور املـادي .يف مقابـل

قدرا
تصـور روسـو للحضـارة ،الـذي حيمـل ً
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وهـدف كيل هـو احلريـة .وألجـل حتقيـق

وإشـكاالت مسـتعصية لتطويـر اسـتعداداتنا
الذاتيـة .يقول كانـط" :يريد اإلنسـان التوافق،

ولكـن الطبيعـة تعلـم أكثـر منـه ما هـو أفضل
مضطـرا مبارحـة
لنوعـه ،إهنـا تريـد أن يكـون
ًّ

مخولـه وقناعاتـه السـلبية لكـي يلقـي بنفسـه
ً
سـبيل
يف معترك العمـل الشـاق ،ليجـد فيـه

للتخلص من مشـقته عرب اسـتخدام الفطنة".29
إن حتقيـق فكـرة التقـدم مرهـون يف

تصـور كانـط بتجـاوز احلتميـات الطبيعيـة
واختراق نظـام األشـياء ،وبالتـايل يكـون

برا عـن اختيـار إنسـاين حـر وليس
التقـدم مع ً

نتاجـا للحتميـات البيولوجيـة .لكـن عمليـة
ً

التخطـي والتجـاوز للحتميـات الطبيعيـة غري
خارجـة عـن إرادة الطبيعة ،وإنام متسـقة معها

شتيفوجيب تزع يلع روظنم نم ةفاقثلاو ةراضحلا

اتسـا ًقا تا ًّمـا ينتهـي إىل غايـة هنائية هـي "حتقيق

أو املخطـط اخلفـي للطبيعة ،وهـو " إجياد نظام

30
تعبريا عن
السـعادة"  .إن الطبيعـة وإن كانـت ً

نظـام سـيايس كامل على املسـتوى اخلارجي".

االكتمال الباطنـي لطريقـة تفكيره ،ومنهـا إىل

سـيايس كامـل على املسـتوى الداخلي وإجياد

النظـام واحلتمية واالتسـاق التام بني األشـياء،

تقترن الثقافـة عند كانـط وبيجوفيتش عىل

نمـط الوجـود اآليل واحليـواين ،ونشـدان

مـا هـو متصـف باملاديـة واحلتميـة ،ولذلـك

فإهنـا يف اآلن نفسـه تريـد مـن اإلنسـان ختطي
التحـرر .وإذا مـا حتصلـت عملية "التجــاوز"

و"التخطــي" لنظـام الطبيعـة ،انتقل اإلنسـان

مـن "حــالة البــداوة" إىل "حــالة الثقافــة"،

حـد سـواء بعمليـات التخطي والتجـاوز لكل

فإهنـا تعبر يف العمـق عـن حتريـر اإلنسـان من
ربقـة انشـداده نحو األرض ونشـدانه االرتقاء
والسـمو نحـو الرمـزي والروحـي ،لكـن إذا

"تلـك الثقافة التي تكمـن يف القيمة االجتامعية

كانـت هـذه العمليـة تعبر عنـد كانـط عـن

املواهـب ،ويتشـكل الـذوق" .31يشترط تب ًعـا

خصما لـكل حترر
بيجوفيتـش يـرى يف التقـدم
ً

لإلنسـان ،وعندئـذ تتفتـح شـي ًئا فشـي ًئا كافـة
هلـذا السـياق -االنخـراط يف إنتـاج الثقافـة-
خـرق احلتميـات الطبيعية املعربة عـن الوجود
احليـواين لإلنسـان ،وبالتـايل ينتقـل اإلنسـان

عبر ثلاث حمطـات أساسـية لتحقيـق كامله:

األولــى :هـي حمطـة االسـتجابة للطبيعـة

بما هـي نسـق مـن احلاجـات البيولوجيـة
واحليوانيـة.

الثانيــة :هـي حمطـة الثقافة كتجاوز لنسـق

هـذه احلاجـات وبنـاء أشـكال رمزيـة أكثـر

سـموا عـن املـادة.
ًّ

الثالثــة :هـي حمطـة الـكل اخللقـي التـي

تعبر عن األسـاس النهائـي للغائيـة الطبيعية،

خطـوة مـن خطـوات التقـدم يف التاريـخ ،فإن
أو تأنسـن ،وبالتـايل خصما لكل ثقافـة ،لكونه

أساسـا بأشـكال احلضـارة والتطـور
مرتب ًطـا
ً
التقنـي ،وهـو موقـف مشـابه ملـا رصح بـه

روسـو حـول فكـرة التقـدم يف التاريـخ .لكن
يصر كانـط ،متاشـ ًيا مـع مبـادئ األنـوار ،عىل

إيامنـه بفكـرة التقـدم بما هـي جتسـيد حلريـة

النـوع اإلنسـاين املتمثلـة يف اختراق حتميـة
الطبيعـة وطلبـه االكتمال عبر التعلـم.

خامتة
يمكننـا القـول ،تب ًعـا للتحليـل املتعـدد

املرجعيـات الـذي تـم إنجازه عىل امتـداد هذه

الصفحـات ،إن مبحـث الثقــافة واحلضــارة
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جيسـد مسـامهة بيجوفيتـش مـن وجهـة نظـر

الكالميـة ،أو الفلسـفة الدينيـة ،إىل رحابـة

اإلنسـان عبر الوسـائط الرمزيـة واملاديـة التي

خصوصا يف القسـم
هتـم النـوع البرشي ككل،
ً

األنثروبولوجيـا الفلسـفية يف تقصي سـؤال
أنتجهـا ،ممـا جيعلـه يشـارك يف هـذا املبحـث
نفـس األرضيـة املعرفيـة التي يقـف عليها كل

مـن روسـو وكانـط ،عىل الرغم مـن اخلالفات
بين األطروحتين؛ بحيـث سيشـكل عمـل

روسـو القاعـدة األسـاس التي سـينطلق منها
أغلـب نقـاد احلداثـة يف القـرن العرشيـن ،يف
رمـزا معرف ًّيا وفلسـف ًّيا يف
حين سـيبقى كانـط ً

الدفـاع عـن احلداثـة ومنتجاهتـا.

وخيـرج بيجوفيتـش ،بنـاء عىل ما سـبق ،يف

مقاربتـه للثنائيـة املذكـورة مـن ضيق املامرسـة
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التأمـل الفلسـفي الـذي ينخرط يف إشـكاالت
األول من كتابه اإلسلام بين الرشق والغرب.

لكـن هـذه الرحابـة الفكريـة التـي ينتمـي
إليهـا القسـم األول عمو ًمـا ،وثنائيـة الثقــافة
واحلضــارة على نحـو أخـص ،رسعـان مـا

سـتتوقف عند بدايـة العـرض إلمكانية اجلمع
بين هـذه الثنائيات مـن خالل " الوحـدة ثنائية

القطـب" .ويمكـن تربيـر هـذا االنتقـال مـن

الكـوين إىل املحلي باعتبـار الكتـاب جوا ًبا عن
سـؤال موقع اإلسلام مـن األحـداث اجلارية
يف العـامل.

شتيفوجيب تزع يلع روظنم نم ةفاقثلاو ةراضحلا

الهوامش
 1.1قسـم بيجوفيتـش كتابـه اإلسلام بين الشرق
والغـرب إىل قسـمني؛ يعنـى األول برسـم
جمموعـة مـن التقابلات الضديـة التـي تصـل
حـد التناقـض بين مكونـات تنتمـي إىل
مسـتويات خمتلفـة مـن التحليـل ،ثـم أعقـب
ذلـك بقسـم ثـان يعبر عـن املخـرج مـن هذه
الثنائيـات التقابليـة نحـو مـا أسماه "الوحـدة
ثنائيـة القطب" .انظـر :عيل عـزت بيجوفيتش،
اإلسلام بين الشرق والغـرب ،ترمجـة حممـد
يوسـف عـدس ،جملة النـور الكويتية ومؤسسـة
بافاريـا ،بيروت  ،1994ص .364 ،271
 2.2ال تعمـد األنثروبولوجيا إىل البحث يف اإلنسـان
مـن خلال املناهـج اإلحصائيـة واالسـتق رائية،
والبحـث التجريبـي املبـارش ،وإنما النظـر إىل
اإلنسـان كنـوع ،والتأمـل يف مـا شـيده مـن
أنظمـة أخالقيـة وسياسـية ،ولذلـك ال جيـري
عليهـا ما جيـري عىل علم اإلنسـان من أسـئلة
املوضوعيـة والعلميـة.
 3.3بيجوفيتـش ،اإلسلام بني الشرق والغرب ،ص
.40
 4.4انظر :املصدر السابق ،ص .98-93 ،40 ،27

 5.5يظهـر تأثـر بيجوفيتـش باجلـدل اهليغلي يف
النسـق العام للكتاب ككل؛ بحيث ينطلق من
ثنائيـات ضديـة سـتجتمع بعد ذلـك يف طريق
اإلسلام أو الطريـق الثالـث الـذي خيـرج هبـذه
الثنائيـات من منطق ال صراع إىل منطق الوحدة،
كما يظهـر يف تفاصيـل منهجيـة ومفهوميـة
ضمـن املتـن ،وهـي حماولـة مـن بيجوفيتـش،
كما يصرح بذلـك ،لعـرض املنظومـة املعرفيـة

لإلسلام بمفاهيـم معـارصة يف القسـم الثـاين
مـن الكتـاب ،وإذا مـا أدركنـا حجـم التأثير
الذي مارسـه هيغل يف بناء الفلسـفة املاركسـية
كمرجعيـة فكريـة للفعل السـيايس الشـيوعي،
يف كل مناطـق أروبـا الرشقيـة تقري ًب ـا ،سـيتبني
لنـا مـدى بداهـة العثـور على بقايـا ورواسـب
الفكـر اهليغلي حتـى لـدى النخبـة اإلسلامية
املثقفـة هبـذه الـدول ،والتـي تصـل حـد إعامل
مبـارش لبعـض هـذه املفاهيـم كــ" الوحـدة".
يقـول بيجوفيتـش" :واإلسلام هو االسـم الذي
يطلـق على الوحـدة بين الـروح واملـادة ،وهـو
الصيغـة األسـمى لإلنسـان نفسـه" .عيل عزت
بيجوفيتـش ،مرجـع سـابق ،ص.27
 6.6حيضر مفهـوم التأمـل يف نـص بيجوفيتـش
على نحـو تقابلي مـع مفهـوم التعلـم؛ لكـون
األول ينصرف نحـو الـذات اإلنسـانية بغـرض
تطهريهـا والرقـي هبـا ،ولذلـك جـاء يف النـص
كطريـق ومعبر إىل الثقافـة؛ يف حين أن التعلم
ينصرف نحـو اخلـارج ،أي العـامل اخلارجـي،
مسـتثن ًي ا الطبيعـة اإلنسـانية؛ وتب ًع ـا هلـذا
التقسـم يكـون التأمـل فعل ً
ا ج وان ًّي ا مسـتغر ًقا
يف الـذات ،والتعلـم فعل ً
ا ب ران ًّي ـا مسـتغر ًقا يف
الطبيعـة .انظـر :عيل عـزت بيجوفيتش ،مرجع
سـابق ،ص .101 ،98
 7.7سـامهت هـذه العـودة باإلنتاجـات الثقافيـة
لإلنسـان إىل سـؤال املعنـى يف إعادة بنـاء فهمنا
للعديـد من القضايـا واإلشـكاالت ،وعىل نحو
أخـص سـؤال السـيايس وسـؤال األخلاق.
مـن ذلـك؛ االجتـاه التحليلي اجلديـد الـذي
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يقوده الفيلسـوف السـيايس الف رنيس مارسـيل
غوشـيه بخصـوص إشـكالية "أصـول الدولـة
احلديثـة" بما هي تعبري عـن عملية االنقسـام.
ُي رجـع غوشـيه هـذه العمليـة إىل أنماط الديـن
البدائـي التـي أقامـت هـذا الفصـل بين عـامل
الطبيعـة وعـامل املوجـودات املفارقـة الذي حيفظ
النظـام ،فلـزم تب ًعـا لذلـك أن نظـل مدينين
لـه ،ويتخـذ سـداد هـذا الديـن شـكل االلتـزام
احلـريف بمضامين ترشيعاته ،فينشـأ تب ًع ا لذلك
سـؤال النظام السـيايس كنتـاج لسـؤال املعنى.
انظر :بيار كالستر ومارسـيل غوشـيه ،يف أصل
العنـف والدولـة ،تعريـب وتقديم علي حرب،
ديب :دار مـدارك للنشر ،2013 ،ص.227 ،173

 8.8اإلسلام بين الشرق والغـرب ،مرجـع سـابق،
ص .133
 9.9بعـد النتائـج املعاديـة لإلنسـان التـي أسـفر
عنهـا االسـتعامل الغير املعقلـن للعلـم ،والتي
متظهـرت بوضـوح يف احل ربين العامليتين ،عمل
الفكـر الغـريب على بلـورة مسـارات فكريـة
جديـدة للتفكير يف العلـم ورسـم مقاصـده
وغاياتـه ،وذلـك بتنسـيب نتائـج العلـم وقدرة
العقـل والرفـع مـن قيمـة اإلنسـان وك رامتـه.
وقـد شـكلت جهـود تيـار "اإلبسـتمولوجيا
املفتوحـة" مع كارل بوبر وميشـيل سير وويالرد
أوفمان ك وايـن االسـاس النظـري للتفكير يف
هـذه القضايـا ،قبـل أن تتبلـور هـذه اجلهـود
نضج ـا مـع الفيلسـوف
يف صيغتهـا األكثـر
ً
وعـامل االجتماع الف رنسي إدغـار مـوران مـن
خلال موسـوعته املنهـج [انظـر :إدغار مـوران،
املنهـج ،اجلـزء الثالـث وال رابـع ،ترمجـة يوسـف
تيبـس ،الـدار البيضاء :أفريقيـا الرشق.]2013 ،
وعمو ًم ـا فـإن هـذه اجلهـود أعـادت االعتبـار
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للديـن كمكون مـن مكونات الفـرد واملجتمع،
أمـام النزعـات املغلقـة التـي غذهتـا تصـورات
الوضعيـة املنطقيـة على وجـه اخلصـوص.

 1010علي عـزت بيجوفيتـش ،مرجـع سـابق ،ص.
 ،94اهلامـش  ،3حيـث يقـرن املؤلـف الثقافـة
بالعبـادة واحلضـارة بالوطـن ،وذلـك من خالل
العـودة إىل األصـل اللغـوي للكلمتين يف اللغة
الالتينية.

 1111بيجوفيتش ،مرجع سابق ،ص.94

 1212تؤثـر الرتبـة األنطولوجيـة للموضـوع يف
وضعيتـه املعرفيـة؛ بحيـث تنتمـي املوضوعات
املاديـة إىل علـم الطبيعـة الـذي يسـلك منهج
التجريـب واملالحظة ،يف حين تقرتن املوجودات
املفارقـة بعلم مـا بعد الطبيعة (امليتـافيزيقــا)،
التـي يتـم التفكير فيهـا بمعزل عـن املالحظة
والتج ربـة .وتب ًع ـا هلـذا التصنيـف القائـم على
مـدى تعين املوجـود ،تـم ترتيـب العلـوم يف
التصور الكالسـيكي إىل علم طبيعي منشـغل
باملـادة ،وعلـوم الرياضيـات املفارقـة جزئ ًّي ـا
للمادة ،وعلـم مـا بعـد الطبيعـة املفـارق كل ًّي ـا
للمادة .ولذلـك كان هذا األخري أسـمى العلوم
وأرشفهـا حتـى نعـت بـ"الفلسـفة األوىل"،
و"العلـم الـكيل" ،و"احلكمـة املتعاليـة" ،وملزيـد
نظـر يرجـع إىل :الفـارايب ،إحصـاء العلـوم،
حتقيـق عثمان أمين ،القاهـرة :مكتبـة األنجلو
امل رصيـة.1968 ،

 1313عيل عزت بيجوفيتش ،مرجع سابق ،ص.27

 1414نفسه ،ص.40

 1515ابـن منظـور ،لسـان العـرب ،قـدم لـه الشـيخ
عبـد اهلل العلايل ،أعـاد بناءه عىل احلـرف األول
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مـن الكلمة يوسـف خيـاط ،بريوت :دار لسـان
العـرب( ،1988 ،د.ت) ،حـرف الثـاء ،مـادة
(ثقف).

إىل عـامل مـا فـوق القمـر وعـامل ما حتـت القمر،

 1616انظـر :املوقـع اللغـوي املتخصص ،على ال رابط:

إىل قـوى حي وانيـة ترتكـز يف اجلـزء األدنـى مـن

https://www.cnrtl.fr/definition/culture

ويعبر املوقع أعلاه عن بوابة تم إنشـاؤها عام
 2005مـن قبـل املعهد الوطنـي للبحث العلمي
بفرنسـا ،وذلـك لتقديـم اخلدمـات اللغويـة
واللسـانية الدقيقـة بخصوص اللغة الفرنسـية،
كبيرا مـن أنـواع
نظـرا إىل كونـه جيمـع عـد ًدا
ً
ً
القواميـس اللغويـة الفرنسـية ،سـواء املختصـة
باملرادفـات أو األصـول أو غريهـا ،ممـا جيعلـه
بالـغ الدقـة يف تعيين خمتلـف دالالت الكلمات.
 1717ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة (حرض).
 1818انظـر املوقـع اللغـوي املتخصـص ،على ال رابط
التـايلhttps://www.cnrtl.fr/definition/ :
civilisation

19. Jean-Jacques Rousseau, DISCOURS SUR
L'ORIGINE ET LES FENDEMENTS DE
L'INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES, in
Collection complète des oeuvres, Genève,
1780-1789, vol. 1, in-4°, édition en ligne
www.rousseauonline.ch, version du 7
octobre 2012
20. Emmanuel
KANT,
Idée
d'une
histoire universelle au point de vue
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 2121ينعكـس نظام الطبيعة القديم يف تقسـيم العامل
على نظـام قـوى النفـس التـي تنقسـم بدورها
اجلسـد وقـوى إنسـانية ترتكـز يف جزئـه األعىل،
ً
شـكل هرم ًّي ا
وعلى نظـام الدولـة الذي يتخـذ

نظرا
يقبـع العبيـد يف قاعدتـه والسـادة يف قمته ً
ملـدى متكـن القـوى النظرية من أنفسـهم.

 2222يرجـع ملزيـد تفصيـل إىل جـون هرمـان راندل،
تكويـن العقـل احلديـث اجلـزء األول والثـاين،
ترمجـة جـورج طعمـه ،بيروت :دار الثقافـة[ ،د.

ت].

2323أمـام ضعف القدرة التفس يرية لإلنسـان القديم
والوسـيط على حـد سـواء لظ واهـر الطبيعـة،

اختـذت هـذه األخيرة هالـة مـن التقديـس أو

السـحر ،الـذي رسـخ فكـرة كوهنـا كائنًـا ح ًّي ـا

بنزعـات تـكاد تكـون إنسـانية مثـل الغضـب
واحلـب ،والبـكاء.

 2424يعبر مفهـوم نـزع السـحر عـن العـامل

عـن املقابـل العـريب للتعبير الفرنسي

( ،)Désenchantement du mondeويعـود

أصلـه إىل املفكـر األملـاين ماكـس فيبر

( ،)Max Weberوهـو مـن املفاهيـم التـي مل
يسـتقر بعـد وضعهـا يف االسـتعامل العـريب،
ونتابـع يف وضعـه عد ًدا مـن الباحثني واملفكرين

دون اجتهـاد ترمجـي.

117

العدد الثامن
)2020(

30. Emmanuel
KANT,
Idée
d'une
histoire universelle au point de vue
cosmopolitique,Traduction faite à partir
de l'édition des œuvres complètes de
Kant,de l'Académie de Berlin (Tome
VIII),Traduction de Philippe Folliot,Un
document produit en version numérique
par Philippe Folliot,Courriel: folliot.
philippe@club-internet.fr, p.5
31. Emmanuel
KANT,
Idée
d'une
histoire universelle au point de vue
cosmopolitique,Traduction faite à partir
de l'édition des œuvres complètes de
Kant,de l'Académie de Berlin (Tome
VIII),Traduction de Philippe Folliot,Un
document produit en version numérique
par Philippe Folliot,Courriel: folliot.
philippe@club-internet.fr, p.5

25. Jean-Jacques Rousseau, DISCOURS SUR
L'ORIGINE ET LES FENDEMENTS DE
L'INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES, in
Collection complète des oeuvres, Genève,
1780-1789, vol. 1, in-4°, édition en ligne
www.rousseauonline.ch, version du 7
octobre 2012, p.17

 الثقـاف يف األزمنـة، حممـد شـوقي الزيـن2626
 فلسـفة الثقافـة يف الغـرب وعنـد:العجـاف
،2013 ، منشـورات ضفـاف واالختالف،العرب
164 ص

27. Jean-Jacques Rousseau, DISCOURS SUR
L'ORIGINE ET LES FONDEMENTS DE
L'INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES,
p.16

.154 ص، مرجع سابق، حممد شوقي الزين2828

29. Emmanuel
KANT,Idée
d'une
histoire universelle au point de vue
cosmopolitique,Traduction faite à partir
de l'édition des œuvres complètes de
Kant,de l'Académie de Berlin (Tome
VIII),Traduction de Philippe Folliot,Un
document produit en version numérique
par Philippe Folliot,Courriel: folliot.
philippe@club-internet.fr, p.7

118

الحداثة الغربية وأزمة البديل الحضاري:
قراءة نقدية في أعمال زيجمونت باومان
*

حسن لفحج

مقدمة
تطبـع عاملنـا املعـارص حالـة مـن التغير

الدائـم والرسيـع ،والتـي ال تعكـس قيمـة

إجيابيـة بقـدر مـا تنطـوي على خطـورة هتددنا

مجي ًعـا ،ال سـيام يف ظـل واقـع معـومل ألغيـت

فيـه احلـدود وكسرت احلواجـز بين الـدول
والثقافـات.

االنخـراط يف هـذه احلركـة راغبين يف جتويـد

رشوط عيشـهم .بـل يعبر عـن حتـول ضخـم
يمـس البنـى التـي يرتكـز عليهـا وجودنـا
املعـارص؛ تغير حيتـاج إىل حتليـل متبصر،

وحيتـاج بشـكل أكبر إىل بـذل اجلهـد من أجل

البحـث عـن حلـول بديلـة.

هـذا مـا حيـاول زجيمونـت باومـان

1

( )Zygmunt Baumanالتحذيـر منـه عبر

يبـدو أن اإلحسـاس هبـذا املعطـى عـام

رصـد مظاهـره وتفكيـك أسـبابه ،مـن خالل

بمجـرد تغيير بسـيط يرتبـط بمسـار طبيعـي

أزمـة بنيويـة ،يصفهـا تصديـر كتـاب حالـة

ومشترك بين اجلميـع؛ إذ ال يتعلـق األمـر هنا

أعاملـه عـن السـيولة التـي يتحـدث فيهـا عـن

حلركـة التاريـخ ،حيث التحسـينات تكون من

األزمة بالقـول" :تفرتض األطروحة الرئيسـية

صميـم تطـور واقـع النـاس ،الذيـن خيتـارون
*

هلـذا الكتـاب أن األزمـة التـي تواجـه العـامل

باحث مغريب خمتص يف الفلسفة والفكر اإلسالمي املعارص.
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الغـريب ليسـت أزمـة مؤقتـة ،بـل هـي عالمـة

ومسـؤول .فـإن مهمتهـا كانـت ترتبـط برفـع

واالجتامعيـة بأرسهـا ،كما أن آثارهـا سـتدوم

االسـتالب الغيبـي ،عبر متكينـه مـن الطبيعـة

دالـة عىل تغير عميـق يف املنظومـة االقتصادية
ً
أمدً ا
طويلا".2

ً
أول :سوائل باومان
ال عالقـة للعنـوان بعلـم الكيميـاء،

بـل يتعلـق األمـر بأعمال الرجـل عـن عـامل

السـيولة؛ إذ يقـدم نظريتـه لفهـم االنتقـال من
الصالبـة إىل السـيولة عرب تسـعة كتـب ،حتاول

رصـد وتفسير هـذه الظاهـرة .فكيـف تم هذا

االنتقـال؟ وما األسـباب املفرسة لـه؟ وما هي
حـدوده؟

االنتقال من الصالبة إىل السيولة

يؤسـس باومـان ألطروحتـه عـن السـيولة

ً
مدخل
بكتـاب احلداثـة السـائلة ،الذي يمثـل

"السـحر عـن العـامل" ،وحتريـر اإلنسـان مـن

بواسـطة العلـوم والتقنيـات التـي ختضـع
للتطويـر باسـتمرار.4

ً
طويلا ،بـل
غير أن هـذا األمـر مل يعمـر

انقلـب إىل النقيـض متا ًمـا يف زمـن احلداثـة
السـائلة؛ حيـث فقـد اإلنسـان السـيطرة على

كل يشء تقري ًبـا ،وأضحـى هييـم يف حالـة مـن

الاليقين .فبعدمـا كان سـيدً ا ،صـار جمـرد
منفـذ ،ال يملـك مصريه بيده ،وال يسـتطيع أن

مصيرا آخـر.
حيـدد
ً

عملـت احلداثـة السـائلة عىل "إذابـة ومتييع

جمموعـة كبيرة ومتنوعة مـن الكيانـات الثابتة
املسـتقرة أو الكيانـات التـي تسـتمد بقاءهـا

نظر ًّيـا لفهـم التحـول العميـق الـذي تشـهده

واسـتمراريتها مـن داخلها" .5وفـق هذا التغري

حماولـة تسـعى إىل فهـم زمـن متغير ،وترمـي

هـي الثبـات الوحيـد ،والـزوال هـو الـدوام

احلداثـة الغربيـة .هـذا الكتـاب الـذي "كان

إىل فهـم الصدمـة التي صـدرت عـن االنتقال

مـن حالـة متاميـزة مـن طرق احليـاة اإلنسـانية
إىل حالـة أخـرى".3

فـإذا كانـت احلداثـة الصلبـة تنطلـق مـن

إيامهنـا باإلنسـان ككائـن عاقـل ،مسـتقل
120

املثير ،انقلبـت املوازيـن؛ إذ صـارت "املرونـة

الوحيـد ،والسـيولة هـي الصالبـة الوحيـدة،
وباختصـار :الاليقين هـو اليقين الوحيـد".6

تعبر سـمة الاليقين املالزمة للحداثة السـائلة

عـن ضعـف مـزدوج إزاء الواقـع؛ جيمـع
بين "اإلحسـاس باجلهـل (اسـتحالة معرفـة

نامواب تنومجيز لامعأ يف ةيدقن ةءارق :يراضحلا ليدبلا ةمزأو ةيبرغلا ةثادحلا

مـا حيـدث) ،والعجـز (اسـتحالة منـع مـا

السـلطة عـن السياسـة .ومـا يصاحـب هـذا

وتصـل حالـة الاليقين هـذه مسـتويات

أو بعبـارة أخـرى عدم كفايـة األدوات الالزمة

سـيحد ث ) " .7

عاجـزا عـن فهـم
خطيرة ،جتعـل اإلنسـان
ً

واقعـه ومتخل ًيا عن أدواره فيـه .وينقل باومان

عـن جريهـارد شـولز ()Gerhard Schulze

الفصـل مـن غياب للقـوة الفاعلـة أو ضعفها،
للقيـام باملهام" .
9

ثـم يضيـف العوملـة كعامل مهم يف توسـيع

رقعـة السـيولة ،وإعطائها صفـة العاملية ،حيث

تعبيرا دقي ًقـا يصـف هـذه احلالـة اجلديـدة من
ً

يقـول" :إن أزمتنـا تعزى أيضـا إىل تعدد مراكز

بالغايـات حلـت حمـل الاليقين التقليـدي

عالقـات االعتماد املتبادل".10

الاليقين ،بالقـول" :إهنـا حالة من عـدم العلم
املتعلـق بعـدم العلـم بالوسـائل".8

أسباب االنتقال

ُيرجع باومـان عمليات اإلذابة املتسـارعة،

الفعـل على كوكـب جتمعـه شـبكة كثيفـة من
يعـزي باومـان هـذا االنفصـال إىل تطـور

املصالـح االقتصاديـة الرأسمالية ،واتسـاع

نطاقهـا عبر العـامل ،حيث يقـول" :ففـي العامل

التـي متيـز عـامل احلداثـة السـائلة ،إىل سـببني

الغـريب ،انتهـت صالحيـة األمة/الدولـة يف

السـلطة ،والعوملـة .يسـمح األول بتفكيـك

القسري للنفايـات 11والالمبـاالة وانعـدام

متكاملين ،مهـا :انفصـال السياسـة عـن
الروابـط وإذابـة أسـس ومقومـات الصالبـة،

بينما يعمـل الثـاين على توسـيع رقعـة اإلذابة،
وترسيـع وتريهتـا ،وضمان وصوهلـا إىل كل

بقـاع العـامل برسعـة فائقـة.

معاجلـة املشـكالت التـي يولدهـا اإلنتـاج
الكرامـة ،تلـك النزعـة املزمنة والسـمة البارزة

القتصـاد السـوق الـذي يديره رأس املـال".12
يلخـص هـذا التحـول باختصـار يف انتقال

االقتصـاد مـن قطاع حتـت إدارة الدولـة املبنية

يعـرف باومان السياسـة بتلـك القدرة عىل

على التعاقـد إىل قطـاع خارجهـا؛ يتجـاوز

يعـرف السـلطة بتلـك القـدرة على التنفيـذ.

لذلك حتـول االقتصاد الرأسمايل إىل دولة أكرب

التخطيـط أو حتديـد مـا جيـب فعلـه ،يف حين
وهكذا "تعزى السـيولة التي تتسـم هبـا أزمنتنا

يف األصـل إىل (تفكيـك النظـم) ،بمعنى فصل

حدودهـا ،ويتحـرك فـوق رقابتهـا .ونتيجـة

مـن الدولـة القطرية ،وأكثر نفـو ًذا منها ،حيث
يتمتـع بسـلطة مرنـة غير مرئيـة ،لكنهـا فعالة
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إىل حـد كبري .وهكـذا بدأت الدولـة ،تدرجي ًّيا،

يظهـر أن هـذا التحـول يقود برسعـة كبرية

والتخطيطيـة والرقابيـة داخـل املجتمع ،بعدما

أسـاس املرشوعيـة لـدى األفـراد ،وخيسر

تفقـد السـيطرة ،وختسر أدوارهـا التنظيميـة
متكـن اقتصـاد السـوق مـن األفـراد عبر زرع
النزعـة االسـتهالكية بـكل قـوة ومرونة داخل
النفوس .13

يبين حممـد بلفقيـه كيـف حتـاول القـوى

قرسا
الرأسمالية الغربيـة فـرض هـذا التحـول ً
على كل الثقافـات بال اسـتثناء ،بقوله" :يف كل

إىل أن خترس السياسـة السـلطة ،وخترس السلطة
األفـراد حريتهـم يف اختـاذ القـرار ،ويكسـب

اقتصـاد السـوق مزيـدً ا مـن القـوة بمزيـد من

الضحايـا .فما أشـبه وضعنـا بقـول باومـان:
"فتجربتنا تشـبه جتربـة ركاب طائرة اكتشـفوا،

وهـم يف جـو السماء ،أن مقـر قيـادة الطائـرة
خال " .15

األحـوال تكـون فكـرة السـوق ،التـي طغـت

مظاهر السيولة

منبـع ظاهـرة العوملة التي بعـد أن خرجت عىل

خمتلـف مناحي حياة اإلنسـان املعـارص .حيث

على االقتصـاد والسياسـة واالجتماع ،هـي
النـاس بلبـوس اقتصـادي رصف رسعـان مـا
أعلنـت عـن مرشوعهـا الثقايف ،هـذا املرشوع
الـذي سـيطوره الليرباليـون إىل مشروع

(حضـاري) .فهـي تريـد نشر ثقافـة تكـون
نم ًطـا واحـدً ا لـكل املجتمعـات حتـى يسـهل

يكشـف باومـان كيـف طالـت السـيولة

اهتـدى إىل ختصيـص كتـاب لـكل جمـال طالته
السـيولة قصـد رصـد مظاهرهـا ،يف إطـار
وحـدة األسـباب املسـؤولة عنهـا ،املرتبطـة

بانفصـال السـلطة عـن السياسـة نتيجـة هيمنة

اقتصـاد السـوق يف ظـل العوملـة.

توجيههـا والتحكـم فيهـا ،وهـي (ثقافـة)

ينطلـق هـذا الرصـد للسـيولة مـن كتابـه

كل مناحـي احليـاة تريـد أن يصبـح االقتصـاد

صـدر بعـد كتـاب احلداثـة السـائلة ،حيـث

أمريكيـة بامتيـاز .إن هـذه العوملة التـي تقصد

اسـتهالكي املنـزع ،واملجتمـع شـاذ السـلوك،
والثقافـة نفعيـة مصلحيـة ،والسياسـة تابعـة

غير مؤثـرة ،والدين جامـدً ا يرتبـط بالطقوس

وحسـب" .14
122

احليـاة السـائلة ،وهـو الكتـاب الثـاين الـذي

مثـل أول تطبيـق للمفهـوم على موضـوع

واقعـي .ولعـل أهم سمات احلياة السـائلة هو
التغير الدائـم واملسـتمر لألحـداث ،وطغيان

االسـتهالك عىل األفـراد ،الذي يصفـه باومان

نامواب تنومجيز لامعأ يف ةيدقن ةءارق :يراضحلا ليدبلا ةمزأو ةيبرغلا ةثادحلا

بالبـؤس" :فالبـؤس الـذي يعانيه املسـتهلكون

كما تعـرف معـدالت مرتفعـة يف نسـبة تفكك

ثـم يوضـح يف كتابـه احلـب السـائل كيـف

والعادات واملؤسسـات واألعراف واألخالق

مرجعـه الكثرة املفرطة للخيـارات ال قلتها".16

متزقـت الروابـط اإلنسـانية وفقـدت صفاهتـا
الالماديـة ليتـم تسـليعها .حتـى غدا اإلنسـان

"بلا صفات ،إنه إنسـان احلداثـة الباكرة الذي

نضج حتى أصبح إنسـانًا بال روابط .اإلنسـان

االقتصـادي واإلنسـان االسـتهالكي يشيران
إىل رجـال ونسـاء بلا روابـط اجتامعية".17

ويبين يف كتابـه األخلاق يف عصر احلداثة

السـائلة ،كيـف حتولـت القيـم األخالقيـة هي
األخـرى مـن إطـار مرجعـي للسـلوك وإىل

جمـرد سـلع؛ فأنتجـت العوملـة "سـيولة البشر

بتدفقهـم مـن مـكان إىل آخـر ،وسـيولة املـال

وإلغائـه للحـدود التقليديـة التـي أقامتهـا
احلداثـة الصلبـة ،وسـيولة اهلويـات بتغريهـا

املسـتمر ،وسـيولة القيم األخالقيـة من خالل

النزعـة االسـتهالكية".18

ثـم ينتقـل باومـان إىل مظهـر آخـر مـن

مظاهـر السـيولة ،يوضحـه مـن خلال كتابـه
األزمنـة السـائلة ،وهـو كتـاب يعبر عـن جمال

تتداخـل فيه "سـوائل" أخـرى ،سـبق لباومان
حتليلهـا يف كتـب سـابقة؛ حيـث تتسـم الفترة
املعـارصة بتزايد املخـاوف الفرديـة واجلامعية،

الروابـط الصلبـة؛ كالعالقـات والتقاليـد

االجتامعيـة .فالعيـش يف األزمنـة السـائلة هـو

عيـش يف زمـن الاليقين ،كما يبين باومان من
خلال العنـوان الفرعـي للكتـاب .
19

يسـتمر باومـان يف تطبيـق "السـيولة"

كنمـوذج تفسيري على مواضيـع أخـرى يف
حياتنـا املعـارصة .ففـي كتابه اخلوف السـائل،
يبين كيـف أضحـى اخلـوف حالـة مرضيـة

عامـة ،وسـمة مالزمـة للحيـاة املعـارصة ،إىل
درجـة يصعب حتديد أسـباب اخلوف أو حتديد

منطـق واضـح خيضع له بشـكل طبيعي .ويعرب

عـن "سـيولة" اخلـوف من خالل مثـال اخلوف

مـن الشـيخوخة ،ومـا يرتتب عنها مـن فقدان

للجمال خاصـة لـدى النسـاء الالئـي يصرن
ضحايـا للنـزوع االسـتهالكي .
20

ترسبـت السـيولة كذلـك إىل أسـاليب

وطـرق املراقبة ،إذ يبين باومان يف كتابه املراقبة

السـائلة كيـف تتـم اسـتباحة خصوصيـات
األفـراد ،عبر الوسـائط اإللكرتونيـة ،لصالح

الشركات الرأسمالية .
21

قبـل اخلتم حيـاول باومان رصد "السـيولة"

على مسـتوى الشر ،وفيـه يكشـف كيـف
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نقيضا للخري،
انقلبـت املفاهيم؛ إذ مل يعـد الرش ً

وتفسير أسـبابه ،بـل تتعدامهـا إىل التفكير يف

متغيرة باسـتمرار .لقـد جـرى التطبيـع مـع

واج ًبـا إنسـان ًّيا على اجلميـع .فام تقدمـه أعامله

بـل صـار جمـرد توصيـف مؤقـت حلـاالت
الشر كأمـر عادي جـدًّ ا يف إطار عامل السـيولة؛
فمظاهـر الشر كاخليانة أو التآمـر تصبح ً
أعامل

بطوليـة إن هـي بلغـت هدفهـا ،كاالسـتيالء

على السـلطة ،بينما يكـون مصريهـا الشماتة
واالسـتنكار لـو بـاءت بالفشـل.22

حلـول بديلـة ألزمـة "السـيولة" ،الـذي يعـده

فهما جيدً ا ،ثم
جيعلنـا قادريـن عىل فهـم واقعنا ً
ينقلنـا إىل رضورة التفكير يف حلـول يمكنهـا

أن تنقـذ عاملنـا مـن هـذا الرش .فكيـف يتصور
باومـان حـل أزمـة "السـيولة"؟ وما الوسـائل

التـي يعقـد عليهـا آمـال هـذا التغيير؟

خيتتـم باومـان سلسـلة السـيولة بكتـاب

السوسـيولوجيا :آليـة للفهـم ومدخـل
للتغيير

اإلنسـان ،إىل عائـق أمامـه حيـول دون تقدمـه،

بالسـلطة بعـد طالقهما ،على أن يكـون هـذا

الثقافـة السـائلة؛ الـذي يرصـد مـن خاللـه

كيـف حتولـت الثقافـة مـن مكـون أصيـل يف
وذلـك بعدمـا صنـع اقتصـاد السـوق ثقافـة
مجاهرييـة ممسـوخة تزيـف وعـي األفـراد،

وتدفعهـم بـكل قـوة نحـو تعزيـز االسـتهالك
والنـزوع الفـرداين ،باملـوازاة مـع دفـع الدولة

يف اجتـاه ختليهـا عـن أدوارهـا يف تنميـة الثقافة
األصيلـة .23

ويف إطار هذه السـيولة اجلارفـة ،ما البدائل

التـي يقرتحها باومان؟

ثانيا :البدائل املمكنة ألزمة السيولة
ً
ال تتوقـف أمهيـة كتابـات باومـان عنـد

رصـد هـذا التغير ،الـذي رشحنـاه آن ًفـا،
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يراهـن باومـان على إعـادة ربط السياسـة

الربـط على املسـتوى العاملـي وليـس املحلي،
وعلى أن تكـون السوسـيولوجيا األداة

املنهجيـة هلـذه العـودة .ففهـم احلـارض يعنـي
القـدرة على صناعـة املسـتقبل" .وكما بين

بورديـو ،فـإن النـاس الذيـن ال يملكـون
حارضهـم لـن يمتلكـوا الشـجاعة الكافيـة
للتحكـم يف مسـتقبلهم" .24لـذا ال غنـى عـن

السوسـيولوجيا كمدخـل مهـم للفهـم ،الذي
ً
حلـول كونيـة.
جيـب أن يبـدع

إن الفهـم اجليـد طريـق لصناعـة القدر كام

يقـول باومـان" :أن يفهـم املـرء قـدره يعنـي

أن يعـي اختلاف قـدره عـن مصيره ،وفهـم
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املـرء قـدره يعنـي أن يعـرف الشـبكة املعقـدة

والظلـم) مل يفقـدا صلتهما الوثيقـة بالوضـع

عـن ذاك املصير ،فحتـى يعمـل املـرء يف العامل

والظلـم؛ إذ اتسـع ليشـمل أثرمهـا الكوكـب

لألسـباب التـي أتـت بذلـك القـدر واختالفه

احلـارض ،فلـم يتغير سـوى نطـاق اإلرساف

ال بـد مـن أن يعـرف كيـف جيـري العـامل.

بـأرسه" .27هلـذا السـبب يأخـذ على عاتقـه،

أحـرارا قادريـن على
ينقلهـا ختاطـب أفـرا ًدا
ً

مـن أجـل تغيير الوضـع القائـم" ،وهـذا

واالسـتنارة التـي بوسـع علـم االجتماع أن

وعلى عاتق السوسـيولوجيا ،واجـب النضال

االختيـار" .25

الواجـب (واجبنـا نحـن علماء االجتماع) هو

يشـخص باومـان األزمـة بوصفـه

سوسـيولوج ًّيا ،ثـم ينخـرط يف البحـث عـن
ً
مسـتحرضا يف
مناضلا،
حلـول هلـا باعتبـاره
ً
هـذا البـاب سيرة بورديـو (،)Bourdieu

حيـث يقـول" :وال يسـعنا هنـا إال أن نتفـق

مـع رأي بيير بورديـو عندمـا قـال" :إن مـن

لدهيـم فرصـة ختصيـص حياهتـم لدراسـة
العـامل االجتامعـي ال يمكنهم حتصيـل الراحة،
حمايديـن وغير مبالين ،أمام الرصاعـات التي

يتوقـف عليهـا مسـتقبل هـذا العـامل".26

يتكـئ باومـان على اإلرث الـذي خلفتـه

الفلسـفة املاركسـية ،سـواء مـع ماركـس

( )Marxأو مـع مدرسـة فرانكفورت ورعيلها
خصوصـا) ،حيـث يقـول يف
األول (أدورنـو
ً

هـذا الصـدد" :إن االهتامني الذيـن كاهلام كارل

ماركـس منـذ قرنين لـرأس املـال (اإلرساف

واجـب األمـل".28

لكنـه ،وإن كان متأكـدً ا من جدوى النضال

ضـد السـيولة ،فإنـه على ما يبـدو ليـس متيقنًا

مـن البدائـل الكفيلة بتحقيق التغيير .فإذا كان
واجبـه هـو بـث األمـل واحلفـاظ عليـه ،فهـو

جيهـل مضمـون ذلـك األمل ،ويعبر عن ذلك
ً
متسـائل" :ما عسـانا نأمل؟" .
29

ينتهـي باومـان إىل جمـرد اإلبقـاء عىل األمل

دون حتديـد مـا بعده .ذلـك أنـه "إذا كان هناك

مـن أمـل لإلنسـانية ،فإنـه يكمـن يف األمـل
نفسـه .وبما أن األمـل ما يـزال ح ًّيا ،فـإن نعي

اإلنسـانية ليـس يف أوانه متا ًما .وأنا ال أسـتطيع

التخلـص مـن اإليمان بـأن األمل خالـد ،فهو

مثـل اإللـه ،وال يمكنه أن يمـوت إال مع موت
اإلنسـان .واإلنسـان قادر يـا عزيزي".30
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الديـن :جـزء مـن احلـل أم جـزء مـن
ا ملشـكلة ؟

يقـدم باومـان نظرتـه إىل الديـن يف كتابـه

عـن اهلل واإلنسـان ،الـذي جـاء على شـكل
حـوار ،يتقاسـم فيـه مـع حمـاوره ستانسـواف

أوبيرك ( )Stanislaw Obirekاهلموم نفسـها
تقري ًبـا .لكـن مـن موقعني خمتلفين :موقع عامل

االجتماع ،وموقـع عـامل الالهـوت.

يوضـح باومـان يف هـذا احلـوار املطـول

كيـف متثـل األديـان مشـكلة بـدل أن تعرب عن
حـل بسـبب فكـرة التوحيـد .ولذات السـبب
يتبنـى باومـان الالأدريـة مـن منطلـق الدفـاع

عـن احلقيقة التـي يعتربها متعـددة بالرضورة،
يف حين تكـون احلقيقـة الواحـدة املطلقـة
مدعـاة للعنـف الدينـي .ومتثـل هنـا فكـرة
التوحيـد الطريق املقـدس إلقصـاء املخالفني،

السوسـيولوجية للتجربـة التارخييـة لتلـك
األديـان ،التـي تظهـر قضيـة التوحيـد كعائـق

أمـام احتـاد البشر .لذلـك كانـت القـراءة

الالهوتيـة التـي قدمهـا "أوبيرك" أقـل حـدة

مـن تلـك اخلاصـة بمحـاوره ،وإن كان هـو
اآلخـر يديـن االقتتـال بين األديـان -وبين

أتبـاع الكنائـس املسـيحية خاصـة -ويشـدد
على رضورة الدعـوة إىل التقـارب بين تلـك
الكنائـس بمختلـف أطيافهـا.

لكـن باومـان حيافـظ رغـم ذلـك على

تفاؤلـه ،كما يؤكـد أوبيرك بقولـه" :لقـد

دعـوت زجيمونـت باومـان إىل حـوار عـن

الديـن ،وكنـت آمـل أن يؤكد نزعتـي املتفائلة.

وقـد صـدق حديس" .33يف الوقـت الذي حتول

فيـه السـيولة األديـان -وأصولياهتـا املغذيـة
للعنـف-إىل جمـرد سـلع ومـواد اسـتهالكية،

تعـوض لـدى األفـراد إحساسـهم بالوحـدة

وتربيـر العنـف ضدهـم حيث يصير واج ًبا ال

املوحشـة ،وتشـبع لدهيـم الرغبـة يف الوقـوف

خصوصـا
التوحيـد يف األديـان السماوية،
ً

الدينيـة مـع األصوليـة العلامنيـة؛ مـن حيـث

واملطلقـة" ،فيما يعتبر أن "احلقيقـة يف أصلهـا

صالبـة ممكنـة يف عامل سـائل ومتحـرك .ويعرب

ختصيـص باومـان هـذه النظـرة إىل األديان

العلامنيـة أو الدينيـة لألصوليـة تزدهـر يف

نقـاش فيـه .31لذلـك يقـف باومان ضـد فكرة
لقيامهـا على فكـرة "احلقيقة املقدسـة الواحدة
وطبيعتهـا هـي فكـرة ال أدريـة".32

التوحيديـة راجـع باألسـاس إىل القـراءة
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على أرضيـة صلبـة .وتتسـاوى هنـا األصولية
يلبـي كالمهـا لألفـراد البحـث املتواصـل عن

باومـان عـن هـذا الوضـع بالقـول" :فالـرؤى

الرتبـة نفسـها ،وترتعـرع الطوائـف الدينيـة
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أو السياسـية أو رشكات السـوق على الوعـي

أسـباب أخـرى غير دينيـة؛ أسـباب تارخييـة

ينتهـي باومان إىل أمريـن :أوهلام أن األديان

لبعـض األفـراد أو اجلامعـات ،ويف هذا الصدد

بالعجـز املسـتحوذ عىل إنسـان بلا روابط".34

ارتبطـت باملصالـح السياسـية واالقتصاديـة
يقـول" :إن الفكـرة القائلـة إن الديـن يسـبب

خصوصـا -تعمـق أزمـات
التوحيديـةً
اإلنسـان املعـارص؛ ألهنـا تعزز عوامـل التفرقة

العنـف هـي واحـدة مـن أكثـر األسـاطري

بسـبب عقيـدة التوحيـد التـي تنطـوي على

ثم يوضح هذا األمر يف السـياق املسـيحي،

بـدل العمـل على تقويـة روابـط الوحـدة

فكـرة احلقيقـة الواحـدة ،ومـا جتـره معهـا من

انتشـارا يف الثقافـة الغربيـة".35
ً

فيما يشـبه اخلالصـةً ،
قائل" :جيـب أن نخلص

عنـف يف سـبيل الدفـاع عنهـا .وثانيهما يتمثل

إىل القـول إن أسـطورة احلـروب الدينية هي يف

مطلـب عميل/نفعـي مـن قبل أفـراد يتطلعون

نسـبة كبيرة مـن العنـف يف تلـك احلـروب

ومهـا سـببان كافيـان إلرجـاع الديـن

أن أعضـاء مـن كنائـس خمتلفـة قـد حتالفـوا

جـذري ألزمـة بنيويـة .لكـن هل يقبـل الدين

الدينيـة عن األسـباب السياسـية واالقتصادية

يف كـون الديـن ،يف إطـار السـيولة ،هـو جمـرد

النهايـة أمـر ال يصـدق ،أي إهنـا خاطئـة؛ فثمة

إىل سـكينة صلبـة يف "عـامل الرمـال املتحركـة".

قـد حـدث بين أبنـاء الكنيسـة الواحـدة ،كما

إىل الرفـوف ،وعـدم التعويـل عليـه يف حـل

هـذه القـراءة اخلارجية؟ وهل يمكـن التعامل،
علم ًّيـا ،مـع الديـن كظاهـرة عاديـة مثـل باقي

الظواهـر االجتامعيـة؟

الدين والقراءة العلمية

رأسـا بالديـن؟ حياول
هـل يرتبـط العنـف ً

وليـام كافانـو ( )William Cavanaughتفنيد

غير مـرة .مـن املسـتحيل فصـل الدوافـع
واالجتامعيـة .كما أن الفكـرة القائلـة إن جميء

الدولـة كان هـو احلـل ألزمـة العنـف يتجاهل
ً
هائلا مـن األدلـة التـي تشير إىل أن
عـد ًدا

عمليـة بنـاء الدولـة كانـت ربما هـي السـبب

األسـايس للعنـف" .
36

يصـدر موقـف باومـان إذن عـن قـراءة

هـذا االدعـاء بأطروحـة ترفـض ربـط الديـن

علميـة للديـن ،وهـي على العمـوم تنـدرج

حيـث يقـر بأن األمـر جمرد أسـطورة بنيت عىل

مظاهـر الديـن (التديـن) ،دون أن تنفـذ إىل

بالعنـف ،يف كتابـه أسـطورة العنـف الدينـي،

ضمـن القـراءات التـي تبقـى عنـد حـدود
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عمقـه (الديـن يف ذاتـه) .لكـن كيـف يمكـن
حتديـد الديـن خـارج إطـار التديـن؟

يعبر عبد اجلواد ياسين عن هـذا اإلحراج

ً
قائلا" :تبدو الصعوبة أقـل عند حماولة تعريف

والتاريـخ واالجتماع .ومـن ثـم سـيكون

بمقدورنا التسـاؤل عن دور الدين يف املسـامهة

يف حـل كـوين ألزمـة السـيولة.

الدين من جديد :رؤية مغايرة

الديـن مـن خارجـه ،حيـث يتـم التعامـل معه

إذا كان باومـان حياكـم التجربتين اليهودية

هـذه املحاولة ،كما تقدمها دراسـات االجتامع

بالنظـر إىل أنـه عـاش جتربـة مزدوجـة :فهـو

مظاهـر البنيـة اخلارجيـة التي يمكـن وصفها،

خالصـة جتربتـه يصعـب تعميمهـا على باقـي

الدخـول إىل قلـب الظاهـرة حيـث يكمـن

ألسـباب علميـة قبـل أن تكـون دينية.

كظاهـرة واقعيـة قابلـة للتوصيـف .ولكـن

واملسـيحية مـن منطلـق تارخيـي /اجتامعـي،

واألنثروبولوجيـا املعـارصة تنصـب على

هيـودي عـاش يف بيئـة حضارية مسـيحية ،فإن

(أيضـا تعجـز) ،بسـبب منهجهـا ،عن
ومتتنـع ً

الديانـات ،أو على الديـن بصفة عامـة ،وذلك

موضوعهـا الغيبـي العصي على التوصيـف،
ممـا يعني أهنـا ،بدورها ،سـتقدم تعري ًفا للتدين
أكثـر منـه تعري ًفـا للديـن" .37ويف هذا السـياق

يتسـاوى العقـل الديني/الالهـويت مـع العقل

العلمـي يف فهـم الديـن بمعـزل عـن التديـن،

أي يف التفريـق بين مظاهـر الدين املتغيرة تب ًعا
للسـياقات التارخيية والثقافيـة ،والدين يف ذاته

(اهلل واألخلاق الكليـة) .38

ويف هـذا السـياق يلخـص لنـا حممـد

بلفقيـه التعامـل العلمـي الغـريب مـع الديـن،

ً
بالقـول" :
إمجـال ،للديـن يف األدبيـات الغربية

صورتـان ،ومهـا على طـريف نقيـض :هـل
الديـن ظاهـرة خاصـة يف حد ذاهتـا ،أم مفهوم

اصطناعـي؟ ( )...ولقـد سـلك الغربيـون يف
دراسـة الظاهـرة الدينيـة مسـلكني :أحدمهـا
ينطلـق مـن الديـن ،أي مـن املؤسسـات

يظهـر ،إذن ،أننـا بحاجـة إىل جمهـود كبير

الدينيـة؛ واآلخـر مـن التدين ،أي من أشـكال

بتمييـزه عـن التديـن الـذي يعبر عن ممارسـة

يركـز بالدرجـة األوىل على املسـيحية .ثان ًيا إنه

مـن أجـل وضـع تعريـف واضـح للديـن،

برشيـة على هامـش الديـن؛ ممارسـة تتداخـل

فيهـا عنـارص الديـن املطلقـة برواسـب الثقافة
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الديـن ( )...إن البحـث االجتامعـي يف الغرب

يعمـم مالحظاتـه واسـتنتاجاته على الديانات
األخـرى دون متييـز بينهـا" .39ويف هـذا املقـام

نامواب تنومجيز لامعأ يف ةيدقن ةءارق :يراضحلا ليدبلا ةمزأو ةيبرغلا ةثادحلا

جـاز لنـا أن نقـدم قـراءة مغايـرة لتلـك التـي

قدمهـا باومـان عـن اإلسلام ،وحتديـدً ا فيما
يتعلـق بفكـرة التوحيـد.

ننطلـق هنـا مـن القـرآن باعتبـاره مرج ًعـا

جيمـع كل املسـلمني عبر التاريـخ ،وبـدون
اسـتثناء ،على أنـه وحـي مـن عنـد اهلل ،رغـم

أهنـم خيتلفـون ويتصارعـون على تأويلـه.
ونحن إذ نشـق هذا الطريـق ندرك كل اإلدراك

أن مـا عبنـاه على باومان يمكن أن نسـقط فيه.
ذلـك أن "أكبر دليـل على أولويـة التديـن هو

أن الديـن بالنسـبة إىل املتدين هـو إيامنه الديني.
وال معنـى للدين عند املتدين خـارج تدينه".40
فنحـن أمـام مفارقة ،يعرب عنهـا عبد اجلواد

ياسين ً
قائل ":يمكن نظر ًّيا أن نسـتمد تعريف

مفـارق لإلنسـان ،أي إن لـه وجـو ًدا ذات ًّيـا
سـاب ًقا على حضـوره يف االجتماع ،ومـن ثـم

فهـو فكـرة كليـة مطلقـة ومتعاليـة ،غير قابلة
للتغير بفعـل االجتامع".42

قـد تكـون فكـرة التوحيـد بالفعـل

سـب ًبا يف العنـف ،لكـن فكـرة التوحيـد كما
يقدمهـا القـرآن تفـرض ً
أول إلغـاء كل

اآلهلـة املحتملين ،واألهـم إلغـاء أسـباب

التأليـه ،لكـي ختلـص العبوديـة هلل .وهـذا مـا

عبر عنـه أمحـد داوود أوغلـو بقولـه" :تقـدم
املعرفـة املحـددة وجود ًّيا-واملسـتندة إىل علـم

الكونيـات (الكوزمولوجيـا) املتمركـز حـول
اإللـه -نو ًعـا مـن أنـواع الرشعيـة والتسـويغ

السـيايس يف اإلسلام .ويـكاد يكـون مـن
املسـتحيل فهـم الثقافـة السياسـية اإلسلامية

الديـن مـن الديـن ،ولكـن ال يشء أصعب من

أو الوعـي السـيايس املسـلم دون أن نفهم ً
أول

هـو بعينه الذي حيتـاج إىل تعريف ،وأي حماولة

التوحيـد (املتمثلـة يف قـول "ال إلـه إال اهلل")

موجهة سـل ًفا ،أعني سـوف تسـفر عن تعريف

املتمركـزة حـول اإللـه؛ فعقيـدة التوحيـد هي

أجـل جتـاوز هـذا اإلحـراج ينطلق ياسين من

التطبيـق ،ومـن االعتقاد إىل احليـاة ،ومن املثايل

على مبـدأ الوحـي اإلهلـي ،يرجـع إىل مصـدر

الكليـة للعـامل".43

ذلـك؛ ألن الدين الذي سنسـتمد منه التعريف

صـورة العـامل عنـد املسـلمني .وتعـد عقيـدة

يف هذا االجتاه سـوف تسـفر عـن رؤية الهوتية

العقيـدة األسـاس لعلم الكونيات اإلسلامي

للديـن مصـدره التدين وليس الديـن" .41ومن

الوسـيلة الرئيسـية املوصلـة مـن النظريـة إىل

مصـادرة مفادهـا "أن الديـن ،مـن حيـث يقوم

إىل الواقعـي؛ وذلـك يف الرؤيـة اإلسلامية
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وبخصـوص إلغـاء أسـباب التأليـه (تأليـه

البشر) فقـد وضـع القـرآن أسـس تطبيـق

هـذا اإلجـراء العملي؛ حيـث جعـل أسـباب

القـوة (الثـروة والسـلطة) ملـكًا هلل وحـده،

القتـال ً
مثلا ،هو تعيين حلاالت عينيـة تارخيية

ً
نسـخا
تسـتثنى مـن هـذه القاعـدة العامـة ،ال
هلا " .46

لـكل ذلـك ،يبـدو أن الديـن -كما يقدمـه

وعهـد إىل اإلنسـان أن يتصرف فيها بحسـب

مهما يف
دورا
ًّ
القـرآن -يمكـن أن يـؤدي ً
البحـث عـن حلـول ألزمـة السـيولة التـي

اهلل وأمـام املجتمـع عـن ذلـك.45

احلضـاري "ليسـت أزمـة أوروبيـة بقـدر مـا

حاجتـه فقـط ،مان ًعا بذلـك أي احتـكار لتلك
ً
ً
مسـؤول أمام
وجاعلا كل فـرد
األسـباب،44

تطرحهـا أعمال باومـان؛ ألن أزمـة البديـل

أمـا بخصـوص اإليمان بوحدانيـة اهلل

هـي أزمـة عامليـة ،يف حـدود التحـول اجلاري

املؤمنين ،فقـد حسـم القـرآن األمـر بشـكل

احللـول ،فـإن املسـألة ال تتعلـق بنا بمقـدار ما

وعالقتهـا بعنـف املؤمنين هبـا ضـد غير
رصيـح ،وأغلـق هـذا البـاب بإحـكام؛ حيث

باجتـاه هـذه العامليـة .وحين نحـاول إجيـاد
تتعلـق بالوضعيـة العامليـة ككل .لقد أصبحت
األرضيـة الفكرية مشتركة ،والتفاعل عضوي

يقـول يف سـورة البقـرة (اآليـة َ " :)256ل
ِ
ْـرا َه ِف الدِّ ِ
ـي
يـن َقـد َّت َب َّ َ
الر ْشـدُ مـ َن ا ْل َغ ِّ
ين ُّ
إِك َ
ـوت وي ْؤ ِمـن بِـاهللِ َف َق ِ
َفمـن ي ْك ُفـر بِال َّطا ُغ ِ
ـد
َُ
َ َ ْ
ـك بِا ْلعـرو ِة ا ْلو ْث َقـى َل ِ
است َْم َس َ
انف َصـا َم َلَـا
ُ ْ َ ُ ٰ
ْ
ِ
ِ
يـم " .يعلـق عزمـي بشـارة
َواهللُ َسـم ٌ
يع َعل ٌ

يؤسـس لرؤيـة حضاريـة بديلـة؛ ألنـه "قابـل

اآليـة إال باالعتراف بحريـة االختيـار الديني

التغيرات االجتامعية والتارخييـة طب ًقا لوحدته

على هـذه اآليـة بالقـول" :ال تفسير ممكنًا هلذه
يف هـذا العـامل .فهـذه اآليـة تنـص على عـدم

االكـراه يف الديـن عمو ًمـا .هـذه قاعـدة عامـة
ونظريـة أخالقيـة ،مصوغـة كام تصـاغ املبادئ

األخالقيـة املوجهـة العامة؛ ومن ثـم ال يمكن

ً
نسـخا هلـا كما يف آيـة
نسـخها ،وكل مـا يبـدو
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موحـد ،وكذا يصبـح البديل ألزمـة الالهوت
ً
األريض
بديلا عامل ًّيـا وليـس حمل ًّيـا".47

عبر هـذا املعطـى يمكـن للقـرآن أن

بحكـم منهجيتـه اإلهليـة للتعامل مـع صريورة

البنائيـة العضويـة ( )..ثـم إنـه قابـل للتفاعـل

مـع كل مناهـج املعرفـة واحلقـول الثقافيـة
البرشيـة املختلفـة ،والتـي بمقـدوره وحـده

إعـادة صياغتهـا باجتـاه (منظـور كـوين) حيـرر
اإلنسـان من أشـكال الفكر املادي والوضعي،

نامواب تنومجيز لامعأ يف ةيدقن ةءارق :يراضحلا ليدبلا ةمزأو ةيبرغلا ةثادحلا

حيـث يكـون االجتـاه باخللق نحـو احلق ودون

اآلن ،إىل الصالبـة والسـيولة باعتبارمهـا ثنائية

بمقـدور القـرآن إذن -وبالنظـر إىل مـا

متالزمتـان حتكمهما رابطـة جدليـة ( )...مل

اسـتالب الهويت جلدل اإلنسـان والطبيعة".48

تقـدم -أن يشـكل أرضيـة انطلاق صلبـة،

تقـود نحـو رصـد األسـباب اخلفيـة املسـؤولة

عـن األزمـة .والتي يظهـر أهنا أعمق ممـا قدمه
حتليـل باومـان؛ ألن احلداثـة الغربيـة انطلقت

مـن رصاع مـع مـن يمثـل الديـن يف السـياق
املسـيحي .وقد كانـت مهمة "احلداثـة الصلبة"

هـي إعـادة بناء/تشـكيل الـذات اإلنسـانية
خـارج إطـار الرؤيـة الكنسـية ،حيـث متثـل

مرشوعهـا يف إعـادة تعريـف مفهـوم اإلنسـان

تعري ًفـا جديـدً ا .غير أن هـذا التعريـف ذاب
ومتيـع يف عصر احلداثـة السـائلة ،واختفـى

لتحـل حملـه الشركات الرأسمالية العابـرة
للقـارات .فهـل كان األمر جمـرد انحراف طال
مشروع احلداثـة؟ أم إن األمـر يتعلق بمشـكل

بنيـوي كامـن يف هـذا املشروع منـذ البدايـة؟
حالة السيولة :انحراف أم نموذج كامن؟

متعارضـة ،بـل أنظـر إليهما على أهنما حالتان
أثـرا من آثار
تكـن السـيولة
خصم معاد ًيـا ،بل ً
ً
البحـث عن الصالبـة".50

يعجـز باومـان عـن تفسير األسـباب

احلقيقيـة خلـف هـذا االمتـداد الـذي يبـدو

وكأنـه قطيعـة! ومـن خلال رصـده الظواهـر

يقـف عنـد حـد املظهـر اخلارجـي دون قـدرة
واضحـة على اقتحام "النمـوذج الكامن" وراء

حركـة اإلذابة التـي تتمتع هبا احلداثة السـائلة.
أحيانًـا يبـدو باومـان وكأنـه يرتاجـع عما

سـبق أن عبر عنـه مـن كـون حركـة الصهـر
أثرا
كانـت متوقعـة ،بالنظـر إىل كوهنـا كانـت " ً

مـن آثـار البحـث عن الصالبـة" .وهـذا يعرب،

يف تقديرنـا ،عـن حيرة باومـان وعـدم قدرتـه
على "إدانـة" مشروع احلداثـة؛ بسـبب عجـز
أدواتـه املنهجيـة .فيقـول يف هـذا الصـدد" :مل

يكـن الشـغل الشـاغل للعقـل احلديـث يف

49

بدايـة األمـر تقنيـة الصهر ( )..فيبـدو أن البنى

السـيولة احلاليـة هي جمـرد مرحلـة متقدمة من

إىل املقـدرة عىل الثبـات والصمـود" .51غري أنه

"أمل تكـن احلداثـة "مائعـة" منذ نشـأهتا؟"

هكـذا يعبر باومـان عـن وعـي بـأن أزمـة

الصلبـة يف ظاهـر األمـر انصهـرت الفتقارهـا

احلداثـة الصلبـة .ويشير يف موضـع آخـر إىل

ال جييـب عـن سـؤال :ملـاذا يف األصـل تفتقـر

ذلـك بوضـوح" :مل أنظـر مـن قبـل ،وال أنظـر

تلـك البنـى لتلـك املقـدرة على الصمـود؟
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على الرغـم مـن نـزوع باومـان اإلنسـاين،

التـي خلفتهـا تلـك الدعـوة ،وليـس مـن

تتسـم بـه أغلـب الفلسـفات الغربيـة ،والذي

ً
بديلا مـن منظـور أخالقـي مفـارق ،يرتـب

إال أنـه نـزوع ال يتجـاوز اإلطـار املـادي الذي

يرجـع يف تقديرنـا إىل الطريقـة املتبعـة يف

تعريـف مفهـوم اإلنسـان ،ومـن ثـم نظرته إىل
الوجـود ،حيـث يعبر عبـد الوهاب املسيري
عـن هـذا األمـر بالقـول" :هـل اإلنسـان كائن

منطلـق آخـر .وهبـذا املعنـى ال يقـدم "سير"

لعالقـة واضحـة بني اإلنسـان والطبيعـة ،وإنام
يبحـث عن حلـول ماديـة (عمليـة /برغامتية)

ملشـاكل عمليـة يطرحهـا الواقـع الـذي يعيش
فيـه .لذلـك فقـد فـات ميشـيل سير  -ومعـه

مـادي؟ هـل هـو جـزء ال يتجزأ من هـذا العامل

الفلسـفة الغربيـة ذات األسـاس املـادي  -أن
يتسـاءل ً
مثلا :هـل كان يف األصـل مـن حـق

عـن الكائنـات األخرى؟ هذه أسـئلة جوهرية

السـيطرة على الطبيعـة؟ وبالتـايل هـل يملـك

املـادي الطبيعـي خاضـع لقوانينـه ال يملـك

منهـا فـكاكًا ،ال خيتلـف يف سماته األساسـية

حتـدد رؤيتنـا للكـون ،ولـذا ال بد مـن اإلجابة

عنهـا إن أردنـا توضيـح موقفنـا وحتيزاتنـا
الفكريـة".52

ديـكارت أو أي شـخص آخـر أن يدعـو إىل
اإلنسـان احلـق يف التصرف يف الطبيعـة كما
ير يد ؟

يذهـب عبـد الوهـاب املسيري إىل مـا

ويظهـر أن أغلـب املحـاوالت الغربيـة

ذهـب إليـه باومـان بخصـوص االمتـداد

ففـي كتابـه العقـد الطبيعي ينتقد ميشـيل سير

مغايرا،
تفسيرا
املسيري يفسر هـذا االمتـداد
ً
ً

(ذات الطابـع املـادي) تنـدرج يف هـذا اإلطار؛

( )Michel Serresبشـدة احلداثـة الغربية التي
خصوصـا
انطلقـت مـن كتابـات ديـكارت،
ً

دعوتـه إىل السـيطرة على الطبيعـة والتحكـم
فيهـا مـن مدخـل املعرفـة العلميـة بقوانينهـا.
فـإذا كان سير يف كتابـه املذكـور يدعـو إىل

رضورة التحكـم يف التحكـم الـذي دشـنه

ديـكارت ،مقابـل عقـد جديـد مـع الطبيعـة

(العقـد الطبيعـي) ،فذلـك بسـبب اخلسـائر

53
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بين حالـة الصالبـة وحالـة السـيولة ،غير أن
إذ يعتبر أن األمـر يتعلـق بنمـوذج كامـن يف

فلسـفة احلداثـة ككل ،حيث كان مـن الطبيعي

أن تنقلـب احلداثـة الصلبـة إىل حداثـة سـائلة،

طاملـا كان األصـل احلاكـم يف كلتـا املرحلتني/
الفلسـفتني هـو اإلطـار املـادي الـذي حيـدد

اإلنسـان (بوعي أو بدونه) كجزء ال يتجزأ من
الطبيعـة .بحيث "تشـكل الفلسـفة املادية البنية

التحتيـة أو النمـوذج املعـريف الكامـن للعديـد

نامواب تنومجيز لامعأ يف ةيدقن ةءارق :يراضحلا ليدبلا ةمزأو ةيبرغلا ةثادحلا

من الفلسـفات احلديثة :املاركسـية والربغامتية

االعتقـاد بأن اإلنسـان والعامل ليسـا مصنوعني

الكامـن لرؤيتنـا للتاريخ والتقـدم وللعالقات

بجميـع درجاتـه -فيما عـدا نتيجته -هـو قلق

والداروينيـة ،كام أهنا تشـكل اإلطـار املرجعي

الدوليـة ،بل أحيانا ألنفسـنا".54

باملعيـار نفسـه .إهنـا تعبر عـن القلـق ،والقلق
دينـي .عنـد العدميـة وعنـد الديـن اإلنسـان

ويعترف باومان نفسـه هبـذه املفارقـة التي

غريـب يف هـذا العامل ،ففي العدميـة هو غريب

كوهنـا جتمع بني اإلنسـانية واملادية ،إذ يتسـاءل

اخللاص .إن أفـكار ألبير كامو يمكـن فهمها

تعانيهـا جـل الفلسـفات الغربيـة ،مـن حيـث

ً
قائلا" :يقول سـيغموند فرويـد إن الدعوة إىل
أن حتـب جـارك مثلما حتـب نفسـك هـي مـن
املبادئ األساسـية للحياة املتحرضة (وحسـب

مـا يـرى البعـض ،أحـد املطالـب األخالقيـة
أيضـا مناقض
األساسـية) .ولكـن ذلـك املبدأ ً

للعقـل الـذي تشـجعه تلـك احلضـارة ،العقل
املتمثـل يف مصلحـة الـذات ،يف البحـث عـن
السعادة " .55

يظهـر لنـا علي عـزت بيجوفيتـش هـذا

النمـوذج املـادي املهيمـن على الفلسـفات
الغربيـة بمختلـف تلويناهتـا ،حينما يوضـح

كيـف يقـف كل مـن األدب والفـن موق ًفـا
خاصـا؛ فهـو ال يقبل بفكـرة اإلنسـان املادي،
ًّ

لكنـه ال ينتهـي إىل نتائـج مرضيـة ،بـل يكتفي

بين بيجوفيتـش أن هـذا القلـق حيمل
بالقلـقّ .
داللـة دينية" :إن الفلسـفة العدميـة ال تتحدث

مبـارشة عـن الدين ،ولكنها تعبر بوضوح عن

ضائـع بال أمـل ،وأمـا يف الدين فهنـاك أمل يف
فقـط إذا اعتربنـاه مؤمنًـا خميـب الرجاء".56

أزمة النموذج التفسريي
نموذجـا تفسير ًّيا
تقـدم كتابـات باومـان
ً

كثيرا مـن تفاصيـل واقعنـا إىل أصـل
يرجـع
ً

فهم
واحـد صـادرة عنـه ،ومـن ثم فهـو يتيـح ً

أقـوم ملجموعـة مـن الظواهـر املتفرقـة .لكـن
على مـا يبـدو أن هـذا النمـوذج ،وإن كان قـد
مكننـا مـن رؤيـة األزمـة رؤيـة جامعـة ،فإنه مل
يفـض بنـا إىل تصـور حلـول واضحـة املعـامل؛

فأقصى ما يشير إليـه هـو رضورة إعـادة ربط

السياسـة بالسـلطة بعـد طالقهام ،وهـو بذلك
كأنما حيـاول إعـادة إنتـاج حداثة صلبـة كتلك
السـابقة على نظريهتـا السـائلة .بينما يلخـص
حممـد بلفقيـه أزمـة النمـوذج الغـريب يف غياب

نمـوذج بديـل يربـط الواقـع بالقيـم ،بعـد أن
حيـدد طبيعتهـا ومصدرهـا.57
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ال ترتبـط هـذه األزمـة بمجـرد مشـكل

بعضهـا ببعـض عبر مسـار تدرجـي هرمـي،

مـع احلداثـة الصلبـة أو كانـت امتـدا ًدا هلا ،بل

باإلنسـان .خال ًفـا للنظـرة الغربيـة التـي حتدد

سـطحي ،سـواء مثلت احلداثة السـائلة قطيعة
إهنا تعرب عن مشـكلة بنيوية سـيمكن استيعاهبا

من فهم األسـباب الكامنة وراء حالة السـيولة،

وتصـور بدائـل حقيقيـة هلـا .يبين أوغلـو يف
هـذا السـياق أن التاميـز بين النمـوذج الغـريب
والنمـوذج اإلسلامي ال يرجـع إىل جمـرد

اختلاف يف املظاهـر ،كما أنـه ليـس اختال ًفـا

حتكمـه عوامـل تارخييـة أو جغرافيـة ،بـل إنـه
متايـز أعمـق بكثير مـن ذلـك .فاألمـر يرجـع
إىل تبايـن كبير على مسـتوى نظريـة الوجود؛

ففـي اإلسلام نجـد أن نظريـة املعرفـة حمـددة
وجود ًّيـا ،بينما النظرة الغربية حتـدد فيها نظرية

املعرفـة نظريـة الوجود.

وال يكمـن املشـكل ،حسـب أوغلـو،

يف مظاهـر القلـب بين النظرتين :الغربيـة
واإلسلامية ،بـل يتعـدى ذلـك بكثير؛ إذ إن

نظريـة الوجـود التـي حتـدد نظريـة املعرفـة يف

أساسـا على مبـدأ ثابـت هـو
اإلسلام تقـوم
ً

عقيـدة التوحيـد "ال إلـه إال اهلل"؛ أي إن ثمـة
منزهـا ومفار ًقا لعامل اإلنسـان،
مطل ًقـا واحـدً ا ً

مـرورا
ينطلـق مـن اهلل ليصـل إىل الطبيعـة
ً

فيهـا املعرفـة الوجود الـذي يتغري بتغير نظرية
املعرفـة.

اسـتندت النظـرة الغربيـة إىل رؤيـة وثنيـة

للوجـود يف احلقبـة اليونانيـة تقر بتعـدد اآلهلة،
ثـم انتقلـت إىل تعـدد املطلـق الـذي حيـل يف

الواقـع اإلنسـاين النسـبي يف الفترة املسـيحية،
وسـتتغري إىل إزاحـة اإللـه وإحلال اإلنسـان

يف مركـز الكـون يف الفترة احلديثة ،وسـتنتهي
إىل إحلال الطبيعـة مـكان اإلنسـان يف الفترة

املعـارصة .بينما كانـت النظـرة اإلسلامية يف

غنـى عما يمكـن أن نسـميه فلسـفة الوجـود،

ألنـه حمـدد سـل ًفا مـن خلال الوحـي الـذي
يمثلـه القرآن.

يف هـذا الصـدد يؤكـد أوغلـو أنـه "مـن

املمكـن أن تكـون العالقـة الوطيـدة بين

األنطولوجيـا ونظريـة املعرفـة ومبحـث القيم
والسياسـة نقطـة ارتـكاز مفيـدة لفهـم التنافـر

بين األسـس النظريـة والفلسـفية للنظريـة

لكنـه متصـل بـه غير حـال فيـه كذلـك ،وهو

السياسـية واألطـر الثقافيـة اإلسلامية مـن

بين املسـتويات املعرفيـة ،بـل تتبايـن ويرتبـط

وإذا كانـت فكـرة التوحيـد -أو باألحـرى

مصـدر كل يشء .ومـن ثـم ال يوجـد تداخـل
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جهـة ،ومثيالهتـا الغربيـة من جهة أخـرى".58

نامواب تنومجيز لامعأ يف ةيدقن ةءارق :يراضحلا ليدبلا ةمزأو ةيبرغلا ةثادحلا

نتائجهـا -متثـل مشـكلة يف نظر باومان بسـبب

الطبيعـة والتاريـخ ،الـذي حيركهما وال حيـل

أوغلـو الضامنـة الوحيـدة ضـد أي انحراف أو

تفصـل اإلنسـان عـن الطبيعـة لن ختتـزل ولن

العنـف الناتـج عنهـا ،فإهنـا متثـل بالنسـبة إىل

طغيان سـيايس.59

فيهما .ووجـوده هـو ضمان أن املسـافة التـي
تلغـى" .61

يمثـل إذن مـا يقدمـه كل مـن باومـان

تـرى هـذه املرجعيـة أن "اإلنسـان خلقـه

النهائيـة املفسرة للوجـود وملفهـوم اإلنسـان.

على العـامل ،واسـتخلفه فيـه ،أي إن اإلنسـان

وأوغلـو هنـا نموذجين الختلاف املرجعيـة
ويوضـح املسيري داللـة املرجعيـة بكوهنـا

"الفكـرة اجلوهريـة التـي تشـكل أسـاس كل

األفـكار يف نمـوذج معين والركيـزة النهائيـة

الثابتـة لـه التـي ال يمكـن أن تقوم رؤيـة العامل
بدوهنـا (فهـي ميتافيزيقـا النمـوذج) .واملبـدأ
الواحـد الـذي تـرد إليه كل األشـياء وتنسـب
إليـه وال يـرد هـو أو ينسـب إليهـا .ومـن هنا،

يمكـن القـول إن املرجعية هـي املطلق املكتفي
بذاتـه والـذي يتجـاوز كل األفـراد واألشـياء
والظواهـر ،وهـو الـذي يمنـح العـامل متاسـكه

ونظامـه ومعنـاه وحيـدد حاللـه وحرامـه".60

ويميـز املسيري بين املرجعيـة النهائيـة

اهلل ،ونفـخ فيـه من روحـه ،وكرمه ،واسـتأمنه
أصبـح يف مركـز الكـون بعـد أن محـل عـبء

األمانـة واالسـتخالف" .62بينما يعـرف الثانية

(املرجعيـة النهائيـة الكامنـة) بوصفهـا تلـك

املرجعيـة التـي مـن خالهلـا "ينظـر إىل العـامل

باعتبـار أنـه حيـوي داخلـه مـا يكفي لتفسيره
دون احلاجـة إىل اللجـوء إىل أي يشء خـارج

النظـام الطبيعـي .ولـذا ،ال بـد أن تسـيطر
الواحديـة ،وإن ظهـرت ثنائيـات فهـي مؤقتـة

يتـم تصفيتهـا يف هنايـة األمـر ويف التحليـل
األخير ،ففي إطـار املرجعيـة الكامنة ال يوجد

سـوى جوهـر واحـد يف الكـون ،مـادة واحدة

يتكـون منهـا كل يشء بما يف ذلـك املركـز
الكامـن ذاتـه .ونحـن نذهـب إىل أن كل النظم

املتجـاوزة واملرجعيـة النهائيـة الكامنة ،بحيث

املاديـة تـدور يف إطـار املرجعيـة الكامنـة".63

خـارج عـامل الطبيعـة متجـاوزة هلـا ()...

خامتة

يعـرف األوىل ً
قائلا" :يمكـن أن تكـون نقطـة

هـذه النقطـة املرجعيـة املتجـاوزة ،يف النظـم
التوحيديـة ،هـي اإللـه الواحـد املنـزه عـن

إن تعريـف اإلنسـان حتـدده نظرتنـا إىل

الوجـود ،وإذا مل نحسـم يف طبيعـة الوجـود لن
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نتمكـن مـن حتديد طبيعة اإلنسـان .وهكذا لن

وإذا سـلمنا هبـذا االمتيـاز ،فـإن األمـر
يتطلـب أوالً فهم الذات ،ثـم العمل عىل بنائها

احلداثـة السـائلة .إن التشـخيص اجليـد هـو

وتـؤدي األمانـة وختلـف اهلل يف أرضـه .ولـن

نتمكـن مـن حتديـد البدائـل املمكنـة لألزمات
خصوصـا أزمة
التـي يعانيهـا اإلنسـان اليـوم،
ً
الكفيـل بتحديـد العلاج اجليد.

ويف هـذا اإلطـار يمكـن أن نتسـاءل عـن

دورنـا احلضـاري -كمسـلمني -إذا انطلقنـا

امتيـازا بسـبب
مـن مصـادرة جتعلنـا نملـك
ً

كـي تتناسـب مـع مهمـة "الشـهادة/القدوة"،

يتحقـق هـذا األمـر إال بإعمال النقـد الـذايت؛
فـإذا كان القـرآن قـد قـام باسترجاع نقـدي

للتراث الدينـي السـابق عليـه ،فـإن مهمتنـا

هـي االسترجاع النقـدي لرتاثنـا اإلسلامي.

امتالكنـا "مرجعيـة هنائيـة متجـاوزة" يمثلهـا

إن الدافـع األول واألخير هلـذا العمل هو

التوحيـد .وذلـك إذا أخذنـا بعين االعتبـار

توافقيـة ألزماتنا املعارصة وعىل رأسـها األزمة

القـرآن الـذي يقـدم صـورة ناصعة عـن قضية

مهمـة "الشـهادة/القدوة" كام يقدمهـا القرآن:
[وكَذلِ َ
ُـم ُأ َّمـ ًة َو َسـ ًطا ِّل َتكُونُـوا
َ
ـك َج َع ْلنَاك ْ
لى الن ِ
الر ُس ُ
َّـاس َو َيك َ
ـهدَ ا َء َع َ
ـول َع َل ْيك ُْم
ُش َ
ُـون َّ

َش ِ
ـهيدً ا.64 ]..

البحـث [مـع] اإلنسـانية مجعـاء على حلـول

التـي تطرحهـا كتابـات باومان .على أن يكون
املشروع الكـوين يف إطـار قولـه تعـاىل" :قـل

يـا أهـل الكتـاب تعالـوا إىل كلمـة سـواء بيننا
وبينكـم أال نعبـد إال اهلل وال نشرك بـه شـي ًئا

وال يتخـذ بعضنـا بعضـا أربا ًبـا مـن دون اهلل
فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنا مسـلمون".65
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التقليدية الفقهية بنتائج غير تقليدية
*

ساري حنفي

• مقدمة

• تاريخ علامئي شامي حافل

هيـدف هـذا البحـث إىل حتليـل مضمـون

ُعرفـت بلاد الشـام بوصفهـا أحـد أهـم

أوالً بتوصيـف احلقـل الدينـي والفاعلين

بـرز فيهـا عـدد كبير مـن العلماء تارخي ًّيـا مـن

مناهـج كليـات الرشيعـة يف سـوريا .سـأقوم

فيـه وعالقـة الدولـة يف هـذا احلقـل .وثان ًيـا

التعـرف على مناهـج برامـج الرشيعـة يف
اجلامعـات واملعاهـد .وثال ًثـا اسـتخالص

مراكـز التعليـم اإلسلامي القديمـة ،وقـد

أمثـال ابـن الصلاح ،والنـووي ،وابـن تيمية،
وابـن قيـم اجلوزيـة ،وابـن قدامـة املقـديس،

والكاسـاين ،وابـن عابديـن ،وغريهـم .ويف

القـرن املـايض كان كثير مـن مشـاهري العلماء

بعـض اإلشـكاليات املتعلقـة بعالقة املدرسـة

يف العـامل العـريب من سـوريا ،من أمثال الشـيخ

الشـباب العلـم والفكر اإلسلامي ،بالسـلطة

طاهـر اجلزائـري ( ،)1920 - 1852ومصطفى

اإلسلامية التقليديـة ،املسـيطرة على تعليـم

املحـدث بـدر الديـن احلسـني ،والشـيوخ

واملجتمـع .1

السـباعي ( ،)1964 - 1915وأمحـد الزرقـا،

*
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أكاديمـي فلسـطيني .أسـتاذ مـادة علـم االجتماع يف اجلامعـة األمريكية يف بيروت ،ورئيس حتريـر املجلة
الع ربيـة لعلـم االجتماع إضافـات.

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

ومصطفـى أمحـد الزرقـا (،)1999 - 1904

وعلي الطنطـاوي ( ،)1999-1909وحممـد

بعـض اإلصالحيين الذين انتقلوا بني سـوريا
ومصر منـذ بدايـة القـرن العرشيـن .يركـز

املبـارك ( ،)1982 - 1912ومعروف الدواليبي

اخلطيـب على أمهية شـخصيات مثل الشـيوخ

االجتاهـات الدينيـة؛ فباإلضافـة إىل الفقهـاء

اجلزائـري (ت1920م) ومجال الدين القاسـمي

( .2 )2004 - 1909كام اشـتهرت سوريا بتعدد
الشـافعية واألحنـاف ،كان هنـاك املتصوفـة

املتحلقـون حـول مقـام الشـيخ ابـن عـريب،
والسـلفية وأهـل احلديـث بزعامـة الشـيخ

نـارص الديـن األلبـاين .3أمـا حركـة اإلخـوان

عبـد احلميـد الزهـراوي (ت 1916م) وطاهـر

دورا
(ت1914م) .أ ّدت هـذه الشـبكة العلامئية ً

مهما يف تنظيـم احلقـل الديني من خالل إنشـاء
ًّ
"مجعيـة العلماء" التـي تأسسـت يف ،1938

مؤلفـة مـن العلماء التقليديين (علي الدقـر

املسـلمني فقـد كانـت متسـلفة مـن محـص إىل

وأبـو اخلير امليـداين وصالـح الفرفـور،)...

محـاه إىل شمال سـوريا .والتصـوف السـوري

السـباعي ومصطفـى الزرقـا وحممـد احلامـد

جنـوب سـوريا ،بينما كانـت متصوفـة مـن

هـو تصـوف "مشـيخي" أكثـر منـه "طرقـي"؛
أي إن هنـاك أتبـاع شـيخ معين بـدون أن

تكـون لـه بالضرورة طريقـة خاصة بـه .4ويف

والشـباب الناشـطني آنـذاك (مصطفـى

ومعـروف الدواليبـي) .وبالرغـم أن مجعيـة

العلماء مل تسـتمر بعد اخلمسـينيات مـن القرن

العرشيـن ،فإهنـا كانـت نـواة شـكلت حتال ًفـا

سـوريا مذاهـب أخرى مثـل الشـيعة والعلوية

حقيق ًّيـا للتيـارات اإلسلامية مـن اإلخـوان

مـن التطييـف والرصاعـات الطائفيـة منـذ

اإلخـوان ،مصطفى السـباعي ،يف االنتخابات

والدرزيـة واإلسماعيلية .وهنـاك تاريخ حافل

القـرن اخلامـس عشر مربـوط ،كما يبينه حممد
مجـال بـاروت ( ،5)2018بالصراع العثماين –

واإلسلاميني التقليديين وانتخبـوا مرشـح

النيابيـة .ولكـن ذلـك كان لفترة وجيـزة،
ال يمنـع مـن أن كان هنـاك انقسـام فكـري

الصفـوي حـول السـيطرة عىل طريـق احلرير.

وتنظيمي حيث أسـس مشـايخ دمشـق "رابطة

الرفاعـي ( 7)2018عن شـبكة كثيفـة "علامئية"

الناشـطون "اإلخـوان املسـلمني" .8ويذكـر

كتـب كل من معتز اخلطيب ( 6)2017وليىل

للنخبـة الدينية الدمشـقية السـنية .وعىل الرغم
مـن سـواد طابعهـا التقليـدي ،فقـد كان هناك

العلماء يف الشـام" ( )1963-1945وأسـس
تومـاس برييـه كيـف َّ
ظـل اإلخوان املسـلمون
ينتقـدون بشـدة حمافظـة رجـال الديـن .ور ًّدا
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على االنتقـادات التـي أثارهـا كتابه اشتراكية

إصالحيـة ثقافيـة خرييـة ،أسسـه الشـيخ

ألن أغلبيـة العلماء يعارضـون "أي حماولـة

جممـع الشـيخ أمحـد كفتـارو (شـيخ الطريقـة

وأهـداف اإلسلام" ،وكتـب" :كل مـا لدهيـم

ورغـم قـرب الفرفـور وكفتـارو مـن النظـام

اإلسلام ( ،)1959أعرب السـباعي عن أسـفه

حلـل املشـكالت املعـارصة يف ضـوء مبـادئ

حممـد صالـح الفرفـور عـام  ،)1956وكذلـك

الصوفيـة النقشـبندية ،أسسـه عـام .11)1975

ليقدمـوه قوهلـم 'العـودة إىل اإلسلام هـي مـا

السـوري لكـن مل يعرتف رسـم ًّيا بمعهدهيام إال

أي مـدى؟ ومـا الـذي يعتقده اإلسلام بشـأن

وتـم اسـتحداث مظلـة "معهـد الشـام العـايل

سـينقذنا من مشـكالتنا' ...ولكـن كيف؟ وإىل
املشـكالت التـي مل يعرفهـا أسلافنا يف زمـن

اخللفـاء الراشـدين؟".9

وكما هـو احلـال يف دول عربية أخـرى ،بدأ

التعليـم الدينـي يف اجلوامـع قبـل أن تتأسـس

معاهـد أهليـة التي مل تعرتف الدولة بشـهادات
خرجييهـا تارخي ًّيـا ،وهلـذا ال جيد هـؤالء فرصة

للعمـل يف أجهـزة الدولـة مـن جهـة ،ومـن
جهـة أخـرى يصعب عليهـم متابعة دراسـتهم
يف املؤسسـات التعليميـة احلكومية .وكان البد

مـن االنتظار إىل بداية اخلمسـينيات للتأسـيس

املؤسسـات احلكوميـة للتعليـم اإلسلامي
مـن مـدارس للمرحلـة املتوسـطة والثانـوي،
وتأسـيس كليتـي الرشيعـة يف جامعـة دمشـق

( )1954ومـن ثـم جامعـة حلـب (.)2006

وكان هنـاك معهـدان مهمان ومهـا :معهـد

الفتح اإلسلامي( 10مؤسسـة إسلامية علمية
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يف عـام 2011؛ أي بعـد بـدء الثـورة السـورية،

للعلـوم الرشعيـة واللغـة العربية والدراسـات
والبحـوث اإلسلامية" ،مقـره مدينة دمشـق،

وإحلاقهـم بـوزارة األوقـاف ليضـم باإلضافة
إىل هاتين املؤسسـتني جممـع السـيدة رقيـة،

والتـي كان سـاب ًقا جمـرد حـوزة تـدرس الفقـه

الشـيعي لتصبـح بعدهـا معهـدً ا .12وقـد اعترب

ذلـك نو ًعـا مـن أنـواع إضفـاء الرشعيـة على

جممـع السـيدة رقية.

وهنـاك تعليـم رشعـي بـدون شـهادات

تعطيـه مجاعـات يف املسـاجد كجامعـة جامـع
زيـد بـن ثابـت ،أو مجاعة امليـدان اتباع الشـيخ

حسـن حبنكـة امليـداين ،أو مجاعـة جـودت

سـعيد ،أو اجلامعـة اخلزنويـة .13نسـائ ًّيا ،هناك
أتبـاع مجاعـة القبيسـيات اليـوم قـدرت أسماء
كفتـارو عددهـم بــ 75ألـف ،14والسـحريات

املنشـقة عن القبيسـيات (ووجودهم األسايس

يف لبنـان).

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

أمـا التعليـم اجلامعـي ،فقـد أسـس كليـة

يمكـن تقسـيمها إىل أربـع فترات ،ولـكل

مصطفـى السـباعي ،املراقـب العـام حلركـة

ووزارة األوقـاف يف توجهـات كليـة الرشيعة:

الرشيعـة عـام  1954يف جامعة دمشـق الشـيخ
اإلخـوان املسـلمني يف سـوريا .وقـد كان هلذه
الكليـة أثـر مهـم عىل جيل مـن الفقهـاء وأئمة
اجلوامـع يف سـوريا وخارجها ،ولـو أهنا كانت

ال تعطـي شـهادات تتجـاوز البكالوريـوس.
وقـد متـت املوافقـة على منـح الدراسـات
العليـا بـد ًءا مـن عـام  ،1993هـذا التاريـخ

هـو بدايـة حتـول تقييـم النظـام األمنـي لكليـة
الرشيعـة ،حيـث تـم التمكـن منهـا واخرتاقها

بالبعثـات الداخليـة احلزبيـة وتعيين عميـد
حقوقـي عليها -بعد سـفر الدكتور السـلقيني
إىل اخلـارج -واقتراب مـرور  25سـنة على

مرحلـة أجيـال ونمـط مـن تدخـل السـلطة
فترة متتـد مـن النشـأة إىل السـبعينيات:

وهـي فترة االسـتقاللية النسـبية عـن النظـام
السـيايس.

مـن بدايـة السـبعينيات إىل منتصـف

ً
سـافرا للنظـام
تدخلا
التسـعينيات :عرفـت
ً

السـيايس بكليـة الرشيعـة ،إذ كان النظـام
يصنفهـا عىل أهنـا "وكـر لإلخوان املسـلمني"،

لـذا كانـت حمـل تضييـق وجتسـس واختراق،
حتـى إن بعـض املحارضين فيهـا كانوا قياديني

بعثيين .ومضـت سـنوات طويلـة ليـس على

اسـتالم األسـد السـلطة ،ويف هذه الفترة كان

ملاك الكليـة سـوى سـتة دكاتـرة ،ويمنـع

ذلـك يف عهـد الوزيـرة صاحلـة سـنقر ،وذلك

عليـا ،ومل يتغير ذلـك املوقـف إال منتصـف

صعـود باسـل األسـد كوجـه جديـد .كان

بسـبب العالقـات اجليدة بين النظام والشـيخ
حممـد سـعيد رمضـان البوطي .أمـا اجلامعات

اخلاصـة مثـل (كليـة الدعـوة) واألزهـر

(تأسسـت يف بدايـة القرن احلـادي والعرشين)
دورا متزايـدً ا يف نرش هذا
فقـد أصبحت تأخـذ ً

التعليـم.

وقـد شـهدت كليـة الرشيعة تغيرات عدة

يف ضـوء حتـوالت تارخييـة .وحسـب حللي

تعيين معيدين أو أسـاتذة ،أو افتتاح دراسـات
التسـعينيات.

مـن منتصف التسـعينيات إىل بدايـة الثورة

السـورية :وشهدت مأسسـة املراقبة والسيطرة

على الكليـة .قبـل هـذه الفترة كانـت كليـة
الرشيعـة تؤثـر باألوقـاف علم ًّيـا ( مـن خالل
ً
مثلا) ،وانتهـت
جملـة حضـارة اإلسلام

بسـيطرة األوقـاف على كليـة الرشيعـة يف

عهـد الوزيـر احلـايل عبـد السـتار السـيد .لقد
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كانـت هـذه الكليـة منفصلة تارخي ًّيـا عن وزارة

السـلطة الفـج وتغيير املناهـج قـد أضعفهـا

األوقـاف وال تتدخل األوقـاف بكلية الرشيعة

كثري ا .
ً

قـدوم الوزير السـيد وبسـبب عالقاتـه األمنية

الرشيعـة يف جامعـة دمشـق ولكـن البـد مـن

فقـد متكـن مـن السـيطرة بشـكل غير مبـارش

املناهـج مـع املعاهـد الرشعيـة التـي تعطـي

التـي تتبـع نظـام التعليـم العـايل ،لكـن منـذ

سـأركز يف الفقـرة التاليـة عىل مناهـج كلية

العميقـة والثقـة املتبادلـة بينـه وبين البوطـي،

مالحظتين :األوىل أن هنـاك تشـا ًهبا يف هـذه

على التعيينـات اإلداريـة يف كليتـي دمشـق

شـهادات عىل مسـتوى البكالوريوس أو أعىل،

وحلـب ،وهـذا كان سـاب ًقا للثـورة.

فترة ما بعـد الثـورة :حيث كانـت العالقة

مـع إيران ومؤسسـاهتا يف سـورية هتمـة داخل
كليـة الرشيعـة ،وتكفـي الهتـام صاحبهـا

بالتشـيع ،وكان أشـد النـاس يف ذلـك البوطي
الـذي مل يظهـر يف موقـف سـيايس مع الشـيعة
نـادرا ،وبعـد الثـورة أصبـح البوطي االبن
إال ً
جيلـس كالتلميـذ بين يـدي خامنئـي .وهـذه

الفترة هي فرتة تعميق سـيطرة وزارة األوقاف
وأخـذ صبغـة شـبه قانونيـة ،وباألخـص بعـد

قانـون األوقـاف اجلديد.

حيـث كان معظـم مدريس األقسـام اجلامعة يف
املعاهـد هـم نفسـهم أسـاتذة كليـة الرشيعـة،

وكانـت هـذه املعاهـد با ًبـا ردي ًفـا للـرزق
ألسـاتذة اجلامعـة .ثان ًيـا ،هنـاك اختالفـات

نوعيـة بين هـذه املناهج وتلـك التابعـة لكلية
الرشيعـة بحلـب ،وذلك لسـبب كيفيـة تدخل
السـلطة يف اجلامعـة .وحسـب عبـد الرمحـن
حللي ،وهـو أحـد أعضـاء جلنة وضـع مناهج
حلـب ،فقـد كانت جتربـة حلب سـب ًبا يف تغيري
املناهـج يف دمشـق نفسـها.

• مناهج كلية الرشيعة بجامعة دمشق

وكما هـو مالحـظ أن هـذا التقسـيم يرتبط

متنــح هــذه اجلامعــة ثــاث درجــات

كثريا مـا حصل يف تونس
اجلامعـي ،وهو يشـبه ً

املاجســتري يف الرشيعــة اإلســامية يف عــدة

كثريا بشـكل تدخل السـلطة يف التعليم الديني
ً

حيـث كانـت جامعـة الزيتونـة هـي مـن أهـم

املؤسسـات يف املغـرب العـريب ،لكـن تدخـل
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علميــة :اإلجــازة يف الرشيعــة اإلســامية؛
اختصاصــات؛ والدكتــوراه يف الرشيعــة

اإلســامية يف اختصاصــات عــدة.

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

أهـم مـا تتميز بـه املناهج هناك هو شـموهلا

والقانـون املـدين املقـارن بالفقـه اإلسلامي

قرآن وسـنة إىل ما سـوى ذلك .وترتبع دراسـة

بالفقـه اإلسلامي ،والقانـون الدسـتوري

وتفسيرا وعلـوم
فقهـا
كل علـوم الرشيعـةً :
ً
الفقـه اإلسلامي على عـرش تلـك العلوم يف
الكليـة ،وذلك بأسـلوب فقهي مقـارن ،وعقد

أيضـا بين الفقه اإلسلامي وبعض
املقارنـات ً

القوانين املدنيـة .وترتبـط كليـة الرشيعـة
تارخي ًّيـا بكليـة احلقـوق ،وذلك لسـببني :فكرة

قوننـة الرشيعـة (على األقل يف خميال املؤسـس
مصطفـى السـباعي الـذي كانـت لـه جتربـة

كنائـب يف الربملـان السـوري) وبسـبب وجود

أكثـر مـن عميـد قاد ًما مـن كلية احلقـوق .لقد

(العقـود املسماة) ،والقانـون الـدويل املقـارن
واإلداري املقـارن بالفقه اإلسلامي ،والقانون

اجلزائـي املقـارن بالفقه اإلسلامي .وليس من

نافلـة القـول إنـه بعـد أن تم ختريـج طالب قد

درسـوا هذه املـواد وتقدمـوا للتعيين كقضاة،

لكـن طلباهتـم رفضـت بحجـة أن القانـون
ينـص على أن التعيين يف القضـاء حيتـاج إىل
إجـازة يف احلقـوق ،وبقيت املقـررات احلقوقية
مسـتمرة يف اجلامعة وال أحد يسـتطيع حذفها،

غرضـا وظيف ًّيا للمتخـرج ،وكانت
وال تـؤدي ً

على حسـاب مـواد أخـرى أهم حسـب تعبري

طالـب خرجيـو كليـة الرشيعـة ومدرسـوها
َ
توظيـف محلـة اإلجـازة يف الرشيعـة يف جمـال

حممـد الزحيلي عـام  ،1995الـذي كان وكيـل

الشـخصية مسـتمد مـن الفقـه اإلسلامي

ومـن  230سـاعة أكاديميـة ( 56مـادة)

القضـاء الرشعـي ،باعتبار أن قانـون األحوال

العميـد للشـؤون العلميـة.15

فاعترض على ذلـك بـأن خريـج
حصرا،
ُ
ً
الرشيعـة ال يفهـم أصـول املحاكمات وطريقة

اجتامعيـة (حـارض العـامل اإلسلامي ،املدخل

إدخـال مقـررات مـن كليـة احلقـوق متكّـن

االشتراكية ،املنهـج الرتبـوي يف اإلسلام،

العمـل القضائـي السـوري ،فتـم االتفاق عىل

هنـاك فقـط  24سـاعة ( 6مـواد) علـوم
إىل علـم االقتصـاد ومذاهبـه ،الثقافـة القومية

الطالـب مـن التعـرف على القوانني السـورية

الفكـر املعـارص :تيـارات وقضايـا ،املنطـق

لـذا يـدرس الطالـب  6مـواد قانونيـة وهـي:

العلـوم اإلنسـانية :التاريخ اإلسلامي وتاريخ

وكيفيـة سير املحكمات والعمـل القضائـي.

القانـون املـدين (املدخـل) ،والقانـون املـدين
املقـارن بالفقـه اإلسلامي (االلتزامـات)،

ومناهـج البحـث العلمـي) ،ومادتـان يف

األديـان ،إضافـة إىل مادتني لغـة أجنبية .وعىل

عكـس التراث اجلامعي الذي يعطي األسـتاذ
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احلـق يف اختيـار الكتـب واملقـاالت املدرسـة،

أمـا يف الدراسـات العليا ،فقـد الحظنا من

مـن جملـس التعليـم العـايل ،كما يظهـر ذلـك

عـام  1991حتى اآلن ،تنوعها يف جماالت الفقه

فـإن املناهـج هـي عبـارة عـن كتـب معتمـدة

على الصفحـة األوىل مـن هـذه الكتـب.

و ُيالحـظ غيـاب مـادة السياسـة الرشعية،

حتليـل عناويـن  359أطروحـة ماجسـتري ،منذ

والعقائـد ويف األسـس العقديـة واألخالقيـة

للتكافـل واملعاملات .وقـد غلبـت على هذه

تلـك املـادة التـي يصعـب تدريسـها بـدون

الدراسـات املوضوعـات التـي انكبـت على

تنظيرا للدولـة اإلسلامية على طريقـة فكـر
ً

وعقديـة سـامهت يف إثـراء التراث العـريب

شـحنة كبيرة مـن االجتهـاد ،وإال أصبحـت

احلـركات اجلهاديـة .16ولكـن جـز ًءا مـن

حمتـوى فقـه السياسـة الرشعيـة كان موجـو ًدا

ضمـن مقـررات أخـرى ومل تفـرد بسـبب
ضيـق املـواد أو ألسـباب سياسـية .وحسـب

حللي ،فقـد كان املدرسـون واعين بصعوبـة
اسـتخدام مصطلحات ذات حساسـية ،لذلك

تـم اسـتخدام مصطلحـات محالـة أوجـه،
ً
فمثلا تعبير (نظـام اإلسلام) وهـو عنـوان

مقـرر جامعـي يف السـنة األوىل باسـم الدكتور
مصطفـى البغـا حمتـواه مأخـوذ مـن كتـاب

ملحمـد املبـارك (ذي التوجـه اإلخـواين)،
ويشـمل النظـام السـيايس واالجتامعـي
واالقتصـادي ،أي فكـرة الشـمولية .وكان من

اخلطـط املرفوعة للدراسـات العليـا ،دبلوم يف

نظـم اإلسلام ،لكـن مل يتـم اعتماده.
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دراسـة سيرة أو أعمال شـخصيات فقهيـة
أيضا جهـدً ا حتقيق ًّيا
اإلسلامي .وقـد الحظنـا ً

مهما .وبشـكل عـام ،قـل تنـاول موضوعات
ًّ

متـس الواقـع احلـارض ،إال بشـكل أسـايس يف
جمـاالت االقتصـاد اإلسلامي.

وعلى الرغـم من غنـاء وقـوة منهـاج كلية

الرشيعـة ،حيـث هنـاك الكثير مـن الكتـب
املدرسـية ذات قيمـة معرفيـة مهمة ،وتؤسـس

الطالـب على معرفـة أصوليـة أساسـية ،17إال

أن منهاجهـا يتسـم بخصلـة هـي االتسـاق
بين القوانين املدنيـة والفقـه ،وأربعـة أخـرى

إشـكالية وهـي تقليديـة املناهـج ،وحتميـل
اإلسلام أكثـر ممـا يطيـق ،وغيـاب مقاصـد
الرشيعـة يف مسـاقات أصـول الفقـه ،وغيـاب
اجلـدل والنقـاش يف دروس اجلامعـة.

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

االتساق بني القوانني املدنية والفقه
هناك اتسـاق ومصاحلة بين القوانني املدنية

السـورية والفقـه .ففـي كتاب املدخـل إىل علم
القانـون (ملدرسين مـن كلية احلقوق يدرسـان
يف الرشيعـة :محود غـزال وعبد الكريم ظالم)،

الرشيعـة مصـدر رسـمي احتياطـي .وهنـاك
إظهـار لرشعيـة قانـون األحـوال الشـخصية
السـوري ،كما يظهـر ذلـك يف كتـاب رشح
قانـون األحـوال الشـخصية السـوري ،اجلـزء
األول والثـاين ( ،2001منشـورات جامعـة

دمشـق) .وهـو مقـرر مشترك وموحـد بين

كليتـي احلقـوق والرشيعـة ،وتوحيـد كان يف

سـياق إدخـال املـواد القانونيـة ،وألن مصدره

الفقـه اإلسلامي وأصـل تأليفـه يرجـع إىل
مصطفـى السـباعي .ومـن اجلديـر بالذكـر

أن كتـب الرشيعـة ال تسـتخدم تعبيرات
ثنائيـة حـادة مثـل القوانين اإلسلامية مقابل

القوانين الوضعيـة ،على األقـل ال يظهر ذلك

احلاليـة مناقضة هلـا كوهنا "موضوعـة" من قبل
اإلنسـان وليـس اهلل.

منهـاج تقليـدي وتقريظـي ونـدرة
ا ال جتهـا د ا ت
يتسـم املنهاج عمو ًما يف تقليديته وتقريظيته

ونـدرة االجتهـادات فيـه .ومن العوامـل التي

أدت إىل اجلمـود يف مناهـج الكليـة اخلـوف

مـن التغيير ،وعقليـة احتـكار تأليـف الكتاب
اجلامعـي ،التـي حتفـظ للمـدرس اسـمه على
املقـرر لسـنوات طويلـة ،ويعـود منـه ريع مايل

مـع كل طبعـة ،وهـذا ال خيص كليـة الرشيعة،

فالظاهـرة موجـودة يف كليـات أخـرى أيضا.

ففـي كتـاب الزحيلي األحوال الشـخصية

مـن كتـاب الفقـه اإلسلامي وأدلتـه (اجلـزء

السـابع) ،ذكـر الزحيلي املذهـب اإلمامـي
وتبيـان اخللاف معهـم ،وهذا مهـم من حيث
اعتراف بوجـود هـذا املذهـب ،ولكـن هنـاك

حشـو ليـس له معنـى يف عرصنـا .فمثال رشط
احلريـة :ال شـهادة لعبـد (ص  )74و"الـزواج

يف العناويـن ،حيـث تسـمى األخيرة ببسـاطة

اللازم أو التـام يتـم (يف حالـة) حـل اسـتامع

مصـادر عـدة منهـا اإلسلام .فتعبير "قوانين

فيـه رش ًعـا .واملـأذون فيـه ( )...ملـك املتعـة:

قوانين مدنيـة والتـي تسـتوحي أدلتهـا مـن

كل مـن الزوجين باآلخـر عىل النحـو املأذون

وضعيـة" هـو املفضـل عنـد أولئـك الذيـن

وهـو اختصاص الـزوج بمنافع بضـع الزوجة

ينـادون بتطبيق الرشيعة ،معتربيـن أن القوانني

عوضا عن
وسـائر أعضائهـا اسـتمتا ًعا .وهـو ً
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املهـر ،واملهـر على الرجل ،فيكون هـذا احلكم

القاعـدة على واقـع جديـد ،أو توليـد حتـى

املرأة النفقة يف حال السـفر بـدون إذن زوجها"

أمـا كتـاب النظـام الـدويل اجلديـد بين

على الزوجـة وخاص بالـزوج"" ،يسـقط عىل

مثـال معـارص غير القديـم".

(ص  ،)97الـخ مـن أمثلة حتتـاج إىل تنزيل عىل

الواقـع احلـايل والتصـور اإلسلامي ،18وهـو

أن يكـون املتعـة فقـط للرجل .وهكـذا تصبح

يف مناهـج الدراسـات العليـا لكليـة الرشيعة،

واقـع أصبحـت املـرأة بوعيهـا املدينـي ترفض

ليـس بكتـاب جامعـي سـوري ولكـن معتمد

رشحـا
بعـض النصـوص الفقهيـة املدرسـة
ً

فعلى الرغـم من اجلانب املقارنـايت مع األنظمة

ورشح الشرح للنصـوص املذهبيـة .وقـد
بينـت بعـض املقابلات مـع طلاب درسـوا

يف هـذه الكليـة نقـدً ا شـديدً ا للمنهـاج ،مثـل
"طـرق التدريـس التـي اهتمـت باجلزئيـات

القانونيـة واإلنسـانية العامليـة ،فهـو مكتـوب
بلغـة تقريظيـة .فعلى سـبيل املثـال يكتـب أبو

شـبانة" :ظـل زمـام احلضـارة اإلنسـانية بيـد

ً
طويلا مـن الزمـن ،تذوقت
ردحـا
املسـلمني ً

واملفـردات :تعاريـف مدرسـية تعتمـد املنهـج

فيـه البرشيـة حلاوة األمـن يف ظـل اإليمان

هيتـم بالطـرح اإلشـكايل"؛ "املناهـج انغلقـت

باالسـتقرار والرخاء يف ظلال املبادئ العظيمة

التقريـري الذي يتجاهل املعاجلـة التارخيية وال

ونعمـت بالسلام يف ظـل اإلسلام ومتتعـت

يف دائـرة املباحـث اللفظيـة ،حتـى باتـت

هلـذا الديـن احلنيف .ولكـن ..ما لبـث الزمان

التجريديـة التـي تدور يف جزئيـات النصوص،

على مكانتهـم القياديـة ومنزلتهـم الرياديـة،

هـذه العلـوم موضو ًعـا للمامرسـة الذهنيـة

وتبايـن التفريعات على التفريعـات"؛ "العودة

أن دار دورتـه وأمهـل املسـلمون يف احلفـاظ
حينما طرحـوا كتـاب رهبـم عـز وجـل وسـنة

الفجـة إىل نصـوص دينيـة خـام ،تفهـم بـأوىل

نبيهـم صلى اهلل عليـه وسـلم وراء ظهورهـم.

الكليـة ال ختـرج فقهـاء بـل نقلـة يامرسـون

بيـد احلضـارة املادية الغربيـة .والنظـام الدويل

درجـات الفهـم املسـطح للمعنـى"؛ "هـذه
عمليـة الشـحن والتفريغ والتلقين ،وال خترج
مفكريـن وجمتهديـن يربـون العقـل وينمـون
التفكير ..ختـرج مـن ال يسـتطيعون جتـاوز

املثـال الـذي أتـى بـه األقدمـون ،إىل تنزيـل
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ومنـذ ذلـك احلين وزمـام احلضارة اإلنسـانية
اجلديـد أثـر مـن آثـار تلـك احلضـارة ،وإفراز

طبيعـي مـن إفرازاهتـا ،فهو يسـتقي مـاء حياته

مـن منابعهـا ،ويرتكز يف أسسـه ومقوماته عىل
قواعدهـا األساسـية التـي حتكـم توجهاهتـا

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

وأهدافهـا ،لـذا كان العـامل اإلسلامي بحاجة

على االجتامعـي واالقتصـادي .ففـي كتـاب

حقيقـة احلملات اإلعالميـة املكثفـة التـي ما

االقتصـاد على الشـكل التـايل" :اقتصـاد رباين

ماسـة إىل دراسـة علميـة جـادة للوقـوف على
فتئـت تتحـدث عـن بـزوغ فجـر نظـام عاملـي
جديـد ،تشـيع فيـه روح العدالـة واملسـاواة،

ويقـف فيـه اجلميـع على قـدم املسـاواة" (ص

 .)232أمـا كتـاب الفقـه اإلسلامي (وهبـة

الزحيلي ،ط ،1998 ،6.منشـورات جامعـة

املصـارف اإلسلامية 19تـم تعريـف جمـال
وإهلـي باعتبـار مصـدره القـرآن والسـنة،
وعقـدي ألنـه ينبثـق مـن أسـس العقيـدة

اإلسلامية ويقـوم عليها ،وأخالقـي وواقعي،
وإنسـاين عاملـي ،ويـوازن بين مصلحـة الفرد
واملجتمـع ،وأنـه فريـد يف نوعه ،ومسـتقل عن

دمشـق) ففيـه أحـكام تبين بـدون تعليـق

غيره ،وهـو اقتصاد موجـه ،واملال فيه وسـيلة

يكتـب الزحيلي" :ينتهـي القتـال بطـرق عـدة

النشـاط االقتصـادي املشروع فيـه معـاين

عـن كيفيـة إنزاهلـا على الواقـع احلـايل .فمثال
منهـا اعتنـاق اإلسلام ،أو عقـد معاهـدة مـع
املسـلمني أو باألمـان" (ص  .)315فكيـف

يطبـق ذلـك يف ظـل انتشـار الـدول الوطنيـة
املبنيـة انتامءاهتـا على مفهـوم الوطنيـة.

حتميل اإلسالم أكثر مما يطيق

كثيرا مـن
لقـد اعتدنـا على اعتبـار أن
ً
احلـركات اإلسلامية حتمـل اإلسلام
فـوق طاقتـه باعتبـاره يديـر ويقونـن كل
ً
وبـدل مـن ثبـات األخلاق
جمـاالت احليـاة.

وليـس غايـة ،وذو طابـع تعبدي؛ ألن ممارسـة

العبـادة التـي يثـاب فاعلها عنـد اهلل عز وجل،
وامللكيـة فيـه هلل تعـاىل ،واإلنسـان مسـتخلف

فيهـا" (ص .)32-31فمثـل هـذا التعريـف ال

يترك ً
جمال لعلـم االقتصاد ،وحيـول األخالق

اإلسلامية يف االقتصاد كاختصاص يستوعب

كل شـؤون االقتصـاد.

سـحب البسـاط مـن حتـت املدرسـة
ا ملقا صد يـة
يـكاد يـدرس علـم أصـول الفقـه يف كليـة

اإلسلامية وزمنيـة األحـكام غير القطعيـة،

الرشيعـة بـدون مقاصـد الرشيعـة .ففـي

مفهـوم احلاكميـة املطلقـة هلل .ولكـن تقتصر

يف مقاصـد الرشيعـة حتـت اسـم املصالـح

تثبـت األحـكام والدعـوة لقوننتهـا ضمـن
التقليديـة اإلسلامية يف ذلك بشـكل أسـايس

الوسـيط يف أصـول الفقـه اإلسلامي  ،20فصل
املرسـلة أو االسـتصالح (حذف رأي الطويف)
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بعـد الـرد عليه ..ويف كتاب أصـول الفقه ،21ال

الفالسـفة جريمـي بينثـام وجـون سـتيوارت
ميـل الليربالية .ويرى البوطـي ّ
أن االتفاق عىل

مبـدأ دفـع الضرر وقواعـد مبدأ رفـع احلرج)

خلاف طويل .ويستشـهد
إنـه يف حقيقتـه فيـه
ٌ

يوجـد فصـل يف مقاصد الرشيعـة ولكن هناك

فصـل يف املقصـد العـام مـن الترشيـع (قواعد
(12صفحة مـن .)236

ويف احلقيقة أن املدرسـة الشامية قد سحبت

مقاصـد الرشيعة من فلسـفتها األساسـية التي

جـاء هبا األئمـة الغـزايل والشـاطبي والطويف،
وذلـك بتأثير الشـيخ البوطـي .ففـي كتابـه
ضوابـط املصلحـة  ،22الـذي يـدرس يف بعض

املعاهـد وخاصـة كل ّيـة الدعـوة ،ينقـد املؤلف

نجـم الديـن الطـويف ّأول مـن جعـل املصلحة
مرتكـزا يف الرشيعة ،حيث يقوم بعرض مناهج
ً
اإلمـام مالـك والشـافعي وأيب حنيفـة واإلمام
أمحـد واسـتخدامهم املصلحـة واالستحسـان

ضمـن حـدود الرشيعـة .ويقـول البوطـي يف
هـذا" :األخـذ باالسـتصالح حمـل اتفـاق مـن

أئمـة املسـلمني وعلامئهـم ،وال يضير ذلك أن

كثيرا من هـؤالء األئمة مل يعدوا االسـتصالح
ً
ًّ
ً
مسـتقل يف االجتهـاد ،وأهنـم أدجموه يف
أصلا
األصـول األخـرى ،إذ اخللاف ال ينبغـي أن

يكون يف التسـمية واالصطالحـات" .23ويرى

البوطـي ّ
يتم توظيفه
أن مفهوم املصلحة الـذي ّ

اليـوم هـو يف حقيقتـه املفهـوم الغـريب ال ذاك
مبنـي على اعتبارات
الرشعـي ،وبالتـايل فهـو
ٌ
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مفهـوم املنفعـة هو اتفـاق عا ٌم ظاهـري ،حيث
بقـول ميـل بوجـود اختلاف يف مفهـوم

املصلحـة بين سـقراط وبروتاغـورس.24

وباختصـار يعترب هـذا الكتاب نقـدً ا للمفاهيم

التجديديـة للمصلحة .وبعكـس عبد الوهاب
خلاف يـرى البوطـي ّ
ّ
أن املصلحة ليسـت من

مصـادر الترشيـع ،بـل هـي تقع حتـت جمموعة
مـن الضوابـط الرشع ّية اإلسلامية .كما يعترب

أن تطبيـق املصلحة تكـون فقط عندما ال يكون
هنـاك نـص مـن القـرآن الكريم أو السـنة.

غياب اجلدل والنقاش

بينـت املقابلات التـي عملناهـا مـع طلبـة

الكليـة أهنـا تـكاد تنعـدم النقـاش يف داخـل

الصفـوف .وذكـرت إحدى الطالبـات أنه كان
هنـاك بعـض الطلبـة املتأثرين بالفكر السـلفي

مـع بعض األسـاتذة ولكـن تم قمعهم بشـدة.
وقـد ذكـر أحـد الطالب أنـه ذهب إىل أسـتاذه

الشـيخ البوطـي وعبر عن ملله مـن الصفوف

فهـو يعـرف أغلـب مـا يذكـر ،وطلـب مـن
البوطـي أن يقرتح عليه بعـض الكتب للقراءة.

فسـأله إن كان قـد قرأ كل كتبـه ،فعندما أجاب

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

باإلجيـاب طلـب منـه انتظـار كتابـه القـادم.
أي إنـه رفـض إعطـاءه أي اقرتاحـات ملؤلفني

حممد سـعيد رمضان البوطي :الشخصية
البابوية

آخريـن .وذكـر أحـد الطلاب أن يمكـن

بـدأ البوطي تعليمـه الديني يف معهد حبنكة

مـن الطلاب مـن زمالئهـم الذيـن انخرطـوا

العلـوم الدينية مـن األزهر .وعندمـا انضم إىل

عـزو غيـاب اجلـدل والنقـاش إىل خـوف كثري

كطلاب يف الكليـة بصفتهـم خمربيـن .وجيـدر
الذكـر أنـه منـذ منتصـف الثامنينيـات ،بـدأت

الدولـة تعطـي كوتا للرفاق البعثيني يف تسـهيل

انخراطهـم يف كل الكليـات بما فيهـا كليـة

الرشيعـة .وقـد اشـتكى بعـض مـن قابلناهـم
أن هـؤالء معروفـون بقلـة تدينهـم ،وغال ًبـا

مـا يوظفـون بعـد خترجهـم إمـا كمدرسين يف
املـدارس أو ليصبحـوا جـز ًءا مـن األدوات

البريوقراطيـة يف وزارة األوقـاف.

• أعالم كلية الرشيعة :التقليدية
وحدودها
هنـاك عـدة شـخصيات قـد أثـرت يف

امليـداين ،قبل أن حيصل عىل شـهادة دكتوراه يف

َّ
احتـل موق ًعا
كليـة الرشيعة يف جامعة دمشـق؛
استراتيج ًّيا عنـد تقاطـع نمطين مـن اإلنتـاج

الفكـري "العلـم ،والفكـر" ،ال يف سـوريا فقط

بـل يف العـامل العـريب .لقـد قـاد البوطـي كليـة

الرشيعـة مـن خلال مناهـج تسـتند ،حسـب
أنـس غنايـم ،إىل ثلاث دعائـم أساسـ ّية:
ً
أول ،رفـض املامرسـات الصوفيـة الطقوسـ ّية
اخلراف ّيـة املنتشرة بني الطـرق الصوف ّية؛ رفض

التوسـع يف
األحـكام السـلفية القائمـة على
ّ
التبديـع والتفسـيق ،خاصـة اجتـاه السـلفية

العلميـة ممثلـة بخصمـه الشـيخ حممـد نـارص

وأخيرا ،التوجـس مـن كل
الديـن األلبـاين؛
ً

األطروحـات التحديث ّية يف اإلسلام .25ترأس

البوطـي ملـدة أربـع سـنوات قسـم (املذاهـب

اجتاهـات هـذه الكليـة ،ولكن الشـيخني حممد

واألديـان) ،تعامـل مـع مـدارس العقيـدة

طبعـوا آثارهـم بعمـق ،ليـس فقـط يف كليـة

تعامـل بـه مـع املاركسـية والوجوديـة .ولكن

أيضـا.
املشـهد الدينـي السـوري والعـريب ً

للنظـام وعدائـه للحداثيين.

سـعيد رمضـان البوطـي ووهبـة الزحيلي قـد

اإلسلامية املختلفـة باألسـلوب نفسـه الـذي

الرشيعـة يف جامعـة دمشـق ،ولكـن يف كل

بالنسـبة إيل ،فقـد اشـتهر بقضيتين :والئـه
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حـول النقطـة األوىل ،عبر عـن ذلـك

يقبل الشـك أن اخلروج إىل املسريات واستثارة

إىل "مدرسـة الفقـه التقليـدي الرتاثي السـني،

وكثيرا مـا تتمثـل هـذه
جمـال للتحـرز منهـا،
ً

الديـن أس والسـلطان حارس ،ومـا ال أس له

يكونـوا معرضين لشيء مـن ذلـك لـوال هذه

جل ًّيـا أنـس غنايـم أن البوطـي ينتمـي دين ًّيـا

أن الديـن والسـلطان توأمانّ ،
الـذي يرى ّ
وأن

فمهـدوم ومـا ال حـارس فهو ضائـع ،وبذلك

تـرى هـذه املدرسـة أن مـن أهـم مسـؤوليات
الدولـة حفـظ الديـن .وعليـه ّ
فـإن النقطـة قد

ً
مهما لفهـم املوقـف الرتاثـي
تكـون
مدخلا ًّ

اآلخريـن باهلتافـات املختلفة ذريعـة إىل فتنة ال

الفتنـة بقتـل أو تعذيـب أو َسـجن ألنـاس مل
املسيرات .وقد أوضحت لك يف سـؤال سابق

حكـم الذرائـع املوصلة إىل جرائـم وحمرمات،
وبينـت دليـل حرمتها وسـخط اهلل على الذين

ال يبالـون بحكـم اهلل فيهـا .فلماذا تسـألني

يف الفقـه السـلطاين مـن قضايـا اخلـروج على

عـن حكم أخـذ النقـود لفض املسيرات ،وال

منـح البوطـي شـخصية "بابويـة" بمركزيتـه يف

أن نعلـم ويعلـم كل مسـلم أن سـد الذرائـع

احلاكـم والفتنـة وإمـارة التغ ّلـب".26 كل ذلك

تسـألني عـن حكـم املسيرات ذاهتـا؟! .املهم

املشـهد الديني السـوري .وقـد أدان يف خطب

إىل الفتـن واملحرمـات واجـب رشعـي خطري

حمـذرا الشـباب من مغبـة االنخراط
يف ،2011
ً

أمـا النقطـة الثانية فهو اسـتخفافه الشـديد

اجلمعـة التظاهـرات التـي اندلعـت يف سـوريا

بأعمال الشـغب كارثيـة املـآل ،متبن ًيـا روايـة

النظـام حرف ًّيـا يف وصـف مـا جيـري على
األرض ،يف خطاباتـه التلفزيونيـة ويف دروسـه

بنـص رصيح مـن القـرآن".28

باالجتاهـات الفكريـة التي انتشرت يف الغرب
يف جـل كتبـه .وقـد تنـاول ذلـك بطريقـة

مؤطـرة بثنائيـات حـادة ،ومـا أدل على ذلـك

األسـبوعية بمسـجد اإليمان ،متحد ًثـا عـن
"مؤامـرة كونيـة" و " ٍ
أيـاد خارجيـة" وعـن ثلـة

مشـكالتنا والثاين مشـكالهتم .وكتب البوطي

املسـاجد حتقي ًقـا ألجندات خارجيـة .27وهناك

اإلسلامية والفكـر املعـارص الـذي نرشتـه

مـن الشـباب غير املؤمـن الذيـن "ينتعلـون"

تطابـق تام بين كالم الرئيس األسـد يف خطابه
للمشـايخ وفتـاوى وخطـاب "البوطـي" منـذ
بدايـة الثـورة ،فهـو يقـول فيهـا" :ثبـت بما ال
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هـو عناويـن كتبـه .فلـهً ،
مثلا ،كتابـان األول

بقسـوة حـول خصومه يف كتابه مبـادئ العقيدة
ونظـرا إىل أن
جامعـة دمشـق ،حيـث قـال" :
ً
جمتمعاتنـا اإلسلام ّية ال ختلـو يف ّ
كل وقت من

جماذيـب أوروبـا ّ
وعشـاقها ،أولئـك األغبيـاء

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

الذيـن ينقـادون بزمـام مـن البالهـة والذل إىل

يف كليـة الرشيعـة والقانـون باإلمـارات،

ظهـر يف هـذه املجتمعـات مـن يدعـو إىل إقامة

يف سـوريا عـام  .1999وقـد اهتـم بالدراسـة

اتبـاع أوروبـا يف ّ
كل شـؤوهنا وترصفاهتـا ،فقد

أنظمـة احلكـم يف جمتمعاتنـا اإلسلام ّية على
أسـاس تلـك العلامن ّيـة التـي التجـأت إليهـا
أوروبـا خت ّل ًصـا مـن مصائبهـا وآالمهـا".29

وشـارك يف وضـع مناهـج املعاهـد الرشعيـة
املقارنـة للمـدارس الفقهيـة ،فهـو صاحـب

موسـوعة الفقه اإلسلامي والقضايـا املعارصة
املؤلفـة مـن أربعـة عشر جملـدً ا.

واشـتهر البوطي بكفاءتـه العالية يف حماورة

كان موضـوع أطروحتـه للدكتـوراه آثـار

خصمـه الفيلسـوف السـوري طيـب تيزينـي

بين املذاهـب الثامنيـة والقانـون الـدويل العام،

خصومـه يف اإلعلام .وأذكـر كيـف أنـه هـز
يف بدايـة حـواره معـه ،عندمـا اشترط عليـه

أن يعلـن منـذ البـدء إذا كان يؤمـن أن القـرآن
الكريـم هـو كالم اهلل أم ال .وقـد أربـك ذلـك
تيزينـي ،فـإن قـال نعم ث ّبـت أرضيـة البوطي،

مجهـورا متدينًـا واسـ ًعا.
وإن قـال ال خسر
ً
واختـار تيزينـي باجلـواب باإلجيـاب.

احلـرب يف الفقـه اإلسلامي :دراسـة مقارنـة
حيـث يتنـاول الكتـاب طبيعـة ومبـادئ

العالقـات الدوليـة ،واحلـرب ،ودور القانـون
الـدويل والقواعـد واالتفاقيـات الدوليـة يف

العالقـات الدوليـة .ومـا يبينه سـامي بارودي
ووحيـد هبمـردي  ،على حـق ،أن يف آرائـه
30

كثيرا مـن االجتهـادات املتوافقة مـع وجهات
ً

النظر الغربية السـائدة ،ال سـيام تلـك الصادرة

وهبـة الزحيلي :تقليدية فقهيـة مع منهج
املقارنـة وانفتاحـات يف العالقات الدولية

بالتـايل ،مدرسـة أصبحـت السـائدة ،مقارنـة

الدكتـوراه يف احلقـوق (الرشيعـة اإلسلامية)

والسـلفيني الوهابيين .وإذا كان للزحيلي

عـن املدرسـة الواقعيـة .وقـد شـكل الزحييل،

حصـل الشـيخ وهبـة الزحييل عىل شـهادة

مـع الفكـر اإلسلامي الراديـكايل للقاعـدة

عـام  1963مـن األزهـر .وأمهيتـه تكمـن يف

الفضـل فلسـف ًّيا يف اعتبـار أن العالقـات

مسـاره املهنـي املؤثـر ليـس فقـط يف سـوريا

الدوليـة يف اإلسلام مبنيـة عىل السلام وليس

الدراسـة يف كليـة الرشيعـة بدمشـق يف أواخـر

مـع روح الواقـع .وقـد قدم مسـامهة إسلامية

أيضـا خارجهـا .فقـد وضـع خطـة
ولكـن ً

السـتينيات ،وخطة الدراسـة يف قسـم الرشيعة

احلـرب ،فـإن بعض آرائه تقليدية وال تتناسـب

يف املبـادئ الدوليـة ،مثـل اإلعالن اإلسلامي
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حلقـوق اإلنسـان الـذي اعتمدتـه منظمـة

والبوطـي وتـم إقصاؤهـا بطرق خمتلفـة ،ومن

الزحييل أهـم املجددين يف العالقـات الدولية،

 -د .حممـــد فـــوزي فيـــض اهلل :كان قري ًبـــا

الرشعيـة املحليـة ،وكذلـك يف فقـه املعامالت

وزارة الصحـــة ،ثـــم هاجـــر إىل الكويـــت

املؤمتـر اإلسلامي يف عـام  .31 1983وإذا كان
فهـو تقليـدي للغايـة يف تعاملـه مـع السياسـة
االجتامعيـة واالقتصاديـة.

أمـا موقفـه مـن قضيـة مثـل الديمقراطيـة

خاصا
جملسـا ًّ
فهـو ملتبـس ،رغـم أنـه ما تـرك ً
إال وانتقـد اسـتبداد النظـام السـوري وحتـى
زميلـه البوطـي .32وقـد بـدا دفاع ًّيـا وتقريظ ًّيا

للنظـام اإلسلامي ً
بـدل مـن املعاجلـة اجلـادة

ملفهـوم الديمقراطيـة أو حتـى الشـورى ،فهـو
يعتبر أن "الديمقراطية االجتامعية يف اإلسلام

كانـت أبعـد مـدى بكثير يف حيـاة املسـلمني
األوائـل منها مـن الديمقراطيـات احلديثة ،كام
كانت الديمقراطية السياسـية يف اإلسلام أكثر

عنايـة وحتقي ًقـا ألهداف الديمقراطيـة منها من

أسـاليب وشـكليات تلـك الديمقراطيـة"،33
فكيـف ذلك؟

إقصاء شخصيات مهمة

أمههـم:

م ــن الزرق ــا والدواليب ــي ،ت ــم حتويل ــه إىل
ودرس فيهـــا ،وعـــاد يف آخـــر عمـــره إىل
ّ

حلـــب قبـــل أن ينتقـــل إىل تركيـــا حيـــث

تـــويف هنـــاك.

 -د .عدنـــان زرزور :كان يواجـــه هتمـــة
سياســـية وهـــي االنتـــاء إىل اإلخـــوان،
وهتمـــة داخـــل الكليـــة وهـــي ميلـــه

للمعتزلـــة ،وكان يـــروج هـــذه التهمـــة
البوطــي .هاجــر منــذ زمــن إىل البحريــن،
ولـــه مذكـــرة يف األخـــاق اعتمـــد فيهـــا

عـــى ابـــن خلـــدون ظلـــت تـــدرس يف
اجلامعـــة لعقـــود وربـــا إىل اليـــوم.

 -د .إبراهيـــم الســـلقيني :كان عميـــدً ا
للكليـــة قبـــل أن حتـــول عامدهتـــا إىل

حقوق ــي ،وكان س ــاب ًقا نائ ًب ــا يف الربمل ــان،
وخيتلـــف عـــن البوطـــي يف كونـــه
دبلوماســ ًّيا م ــع النظ ــام الس ــيايس ،لكن ــه

هنـاك شـخصيات مهمـة يف تاريـخ كليـة

مل يكـــن يمدحـــه كالبوطـــي .هاجـــر إىل

يف الشـأن العـام ختالـف توجهـات النظـام

مفت ًي ــا حلل ــب قب ــل ان ــدالع الث ــورة ،وكان

الرشيعـة بجامعـة دمشـق كانـت هلـا مواقـف
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اإلم ــارات يف مطل ــع التس ــعينيات ،وع ــن

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

داعـــا هلـــم،
الثـــوار يف حلـــب يعدونـــه
ً

دكاتـرة الكلية تأسـيس "مجعية خرجيـي العلوم

حلـــب بعـــد انـــدالع الثـــورة.34

وحسـب ليلى الرفاعـي ،فقـد شـدد األمـن

وكانـــت جنازتـــه أول أكـــر تظاهـــرة يف

اهليئـة التدريسـية :الـوالء ولكـن مـع
مقاومـة
مل تسـتطع كليـة الرشيعة اسـتقطاب أسماء

المعـة للتدريـس فيهـا ،مـا عـدا أسماء قليلـة
جـدًّ ا .ومل تسـتثمر احلكومـة السـورية يف

ابتعـاث املعيدين (املرشـحني للبعثـات) لعمل
الدراسـات العليـا يف اجلامعـات العريقـة ال

يف الشرق (مـا عـدا األزهـر) وال يف الغـرب
للتالقـح الفكـري ،كما حـدث مـع األزهـر
خلال القرن املـايض .فهناك  % 40مـن أعضاء

اهليئـة التدريسـية حيملـون دكتوراه مـن جامعة
عضـوا) ،و% 45
دمشـق ( 14مـن أصـل 35
ً

هـم خرجيـو الـدول العربيـة (بشـكل أسـايس
يف مصر والسـودان وتونـس) ،وفقـط % 1.5

(مخسـة) هم خرجيو دول إسلامية (باكستان).
ورغـم تدخـل الدولـة املبـارش يف تعيينـات

اهليئـة التدريسـية للكليـة ،فـإن ذلـك مل يمنـع

بعـض أعضـاء اهليئـة التدريسـية مـن معارضة

بعـض القوانين التـي نظـر إليهـا أهنـا خمالفـة
لـ"الرشيعـة اإلسلامية" ،كــقانون "حقـوق

الطفـل" ،مـن خلال الترصحيات .لقـد حاول

اإلسلامية" لكـ ّن األمـن منعهـم مـن ذلـك.
املالحقـة والرقابـة عليهـم حتـى داهـم بيوت

ثالثـة منهـم واعتقلهـم ألسـباب شـخصية،

يف سلسـلة مـن االعتقـاالت التـي انتهـت
بمنـع سـفر وقـرار بترسيـح عرشة أسـاتذة من

كليـة الرشيعـة ،سـتة مـن دمشـق رغـم أهنـم

حمسـوبون على الشـيخ البوطـي .ويف مرحلـة
الحقـة تـم طـرد ثالثة مـن جامعة حلـب بعد

الثـورة (عـام  .)2013ووف ًقـا لليلى الرفاعـي

فـإن شـباب الكليـة قـد شـاركوا يف كثير

مـن التظاهـرات ،بينما كانـوا ينتظـرون شـي ًئا
مـن دكاترهتـم" :وعلى املسـتوى العملي كان

الدكاتـرة متناحريـن يف موقفهـم مـن النظـام؛
فبينما يصـف توفيـق البوطـي ،نجـل حممـد

سـعيد رمضـان البوطـي ونائـب عميـد كليـة

الرشيعـة حينهـا ،بمجالسـه اخلاصـة الفتيـات
املشـاركات يف التظاهرات بـ"العاهرات" ،كان

الدكتـور حممد زكريـا النـداف يف القاعة الـ""8

بالكليـة حيـارض الطلاب يف مـادة التاريـخ

شـعرا عىل املأل يقـول فيه:
اإلسلامي و ُينشـد
ً
ٍ
ومغتصـب ..هذي
لـص
لـن أشـحذ َّ
احلق من ٍّ

السياسـة حاميهـا حراميهـا".35
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إذن ،على الرغم مـن تقليدية طبقـة العلامء

شـعباين) ،ومخسـة قد تركـوا سـوريا والتحقوا

املعارضـة عضـو اهليئـة التدريسـية يف جامعـة

(عدنـان درويـش ،شـقيق القيـادي والرشعي

املدرسين ووالئهـا للنظـام ،فقـد انضـم إىل

دمشـق حممـد زكريا النـداف ،الذي تـم تعذيبه

وقتلـه يف سـجون النظـام .وقائـد حركـة
أحـرار الشـام احلـايل (جابـر عيل باشـا) حيمل
ماجسـتري رشيعـة مـن جامعة دمشـق .وخرج

يف اجلامعـات الرتكيـة أو أسسـوا معاهـد هناك
يف جيش اإلسلام "سـعيد درويـش" واملدرس

ملـادة أصـول الفقـه بكليـة األدب العـريب يف
جامعـة صبـاح الديـن الزعيـم الرتكيـة حال ًيا،

وحممـود دحلا ،وخالـد اخلرسـة ،وعبـد

سـبعة أعضاء للهيئة التدريسـية خـارج مناطق

اهلـادي اخلرسـة ،ورضوان كحيـل) .أما جممع

ثالثـة خرجوا إىل إسـطنبول ،وهم :عامد الرين

التدريسـية عسـكر ًّيا (عاصـم الباشـا رئيـس

سـيطرة النظـام يف سـوريا هر ًبـا مـن النظـام،
الرشـيد مؤسـس "التيـار الوطنـي السـوري"،

(أبـو النـور) فقـد أصبـح أحـد أعضـاء اهليئـة

"حركـة أحـرار الشـام" يف الغوطـة الرشقيـة)،

أمحـد إدريـس الطعـان الـذي انخـرط بالعمل

وآخر سـيايس معـارض وداعية ( بشـار تللو-

رئيسـا جلامعة الشـام العلمية يف شمال سوريا،
ً

باسـم دمهـان ،أسـس يف اسـطنبول "مؤسسـة

العسـكري يف الشمال السـوري ومـن ثـم
وأسامة احلموي
جتمع األكاديميني
ًّ
مؤسسـا لـ" ّ

يف الغوطـة الرشقيـة) وآخر ترك سـوريا (حممد

الشـيخ أمحـد كفتـارو العلميـة والدعويـة"

العـرب" ،واثنـان ذهبـا للتدريـس يف األردن:

و"مجعيـة الشـيخ أمحـد كفتـارو للعلـوم

إىل املناطـق املحـررة :أمحـد احلـاج جاسـم

وسياسـية قـد التحقـت باملعارضـة السـورية

تيسير العمـر وعمار احلريـري ،واثنـان ذهبـا
(منبـج) وثائـر احلالق .وبعضهـم خرج هبدوء

والثقافـة") .وطب ًعـا هنـاك قيـادات عسـكرية

وقادمـة مـن مجاعات غير رسـمية؛ مثل مجاعة

ألسـباب أمههـا شـخصية مثـل عبـد القـادر

زيـد بـن ثابـت وأغلبهـم حيملـون شـهادة

مـن أعضاء اهليئة التدريسـية قيادات عسـكرية

وقد أسـس هـؤالء العلامء واحلركيني جسـمني

(سـعيد درويـش ،رضـوان الكحيـل ،بسـام

باإلخـوان املسـلمني السـوريني يف املهجـر،

احلسين .أمـا معهـد الفتـح فقـد أصبح مخسـة

يف اجليـش السـوري احلـر وكتائبـه اإلسلامية

ضفدع ،رشـاد شـمس) وواحد سيايس (أيمن
156

رشعية (أسـامة الرفاعي ،سـارية الرفاعي).36
تنظيميين" :رابطـة العلامء السـوريني" املرتبطة
والتـي تأسسـت  2006يف السـويد ،37ورابطـة

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

"علماء الشـام" التـي تأسسـت يف بدايـة الثورة

جملـدً ا) التـي بـدأت يف دمشـق ثـم انتقلـت إىل

معلومـات فيما إذا كان هنـاك خرجيـو برامـج

يف األردن واخلليـج درسـوا على أيـدي تلـك

السـورية يف إسـطنبول .38ورغـم غيـاب أي

الرشيعـة مـن اجلامعـات واملعاهـد يف سـوريا

قـد التحقـوا يف داعـش ،فعلى األقـل هنـاك

إيمان مصطفـى البغـا ،التـي حتمـل شـهادة

الدكتـوراه يف الفقـه وأصولـه مـن جامعـة

تدرس
دمشـق ،وهـي أكاديمية سـور ّية كانـت ّ

العلـوم الرشعيـة يف جامعة الدمام-السـعودية

قبـل التحاقهـا بتنظيـم "داعـش" يف الرقـة.
أيضـا د .إبراهيـم شاشـو الـذي يعمل
وهنـاك ً

وزيـرا للعـدل لـدى جبهـة النصرة ،وهـو مل
ً

حمارضا يف
يكـن موظ ًفـا يف اجلامعة لكنه عمـل
ً

جامعـة حلـب وختـرج يف مؤسسـات التعليـم

الرشعـي السـورية.

• اخلامتة

الكويـت ،ومعظـم أسـاتذة كليـات الرشيعـة
الطبقـة مـن املتقدمين.

يف هـذه اخلامتـة سـأطرح ثلاث نقـاط:

األوىل حـول املـادة املعرفية يف جامعتي دمشـق

واملعاهـد الدينيـة الرسـمية وغير الرسـمية،
والثانيـة حـول طبيعـة طبقة العلامء يف سـوريا،

وأخيرا حول الناشـطية املعارضة هلـذه الطبقة
ً

وعالقـة السـيايس بالدينـي.

فيما يتعلـق بالنقطـة األوىل ،يتميـز التعليم

الرشعـي بقوته واتسـامه باالتسـاق واملصاحلة
بين القوانين املدنيـة والفقـه ،ولكـن هنـاك

أربـع سمات إشـكالية وهـي :تقليديـة املناهج
وتقريظيتهـا ونـدرة االجتهـادات؛ وحتميـل

اإلسلام أكثـر ممـا يطيـق؛ وغيـاب مقاصـد

لقـد مـدت سـوريا جمتمعهـا واملجتمـع

الرشيعـة يف مسـاقات أصـول الفقـه؛ وغيـاب

جامعـة دمشـق .وكان للجيـل املبكـر مـن

أصبـح الشـيخان البوطـي والزحيلي مدرسـة

العـريب بطبقـة مـن الرشعيين مـن خرجيـي

أسـاتذة كليـة الرشيعـة بدمشـق (الزرقـا،

السـباعي ،حممـد املبـارك ،الدرينـي ،فيـض

اهلل ،الزحيلي) جهـد متميـز على مسـتوى

تطويـر العلـوم الفقهيـة عرب ًّيـا ،يف مشـاريع

مثـل :موسـوعة الفقه اإلسلامي الكويتية (40

اجلـدل والنقـاش يف دروس اجلامعـة .كما

علميـة وفكريـة رشعيـة تقليديـة ،تـدرس

كتبهـم يف كثير مـن اجلامعـات العربيـة التـي

تبحـث عـن معرفـة دينيـة ذات توجهـات
اجتامعيـة ومهادنـة سياسـ ًّيا .وصحيـح أهنما

خرجيـا اجلامعـات املرصيـة (األول من األزهر
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والثـاين مـن األزهـر وجامعة القاهـرة) ،إال أن

تقليديتهـم الفقهيـة تتجـاوز تقليديـة األزهـر

كثيرا يف السـنوات األخيرة)،
(الـذي انفتـح
ً
وال يمكـن تفهمهـا إال بربـط مسـارهم
بالتراث العلامئـي السـوري تارخي ًّيـا .ولعـل

أسـئلة املعرفـة املتعلقـة بإصلاح التعليـم
الرشعـي التـي أرقـت ذهن الشـيخ حممد عبده
يف بدايـة القـرن املـايض 39مل ختتلـف عـن هـذه

األسـئلة اليـوم .وهنا أتسـاءل إذا كانـت املادة

املعرفيـة هلـذه املعاهد واجلامعات تنفع شـباب

اليـوم الذيـن يمتلكون بصيرة عميقـة للتدبري
والنقـاش الفكـري والسـيايس ،والذيـن هـم

مؤهلـون خلـوض غمار الفعـل االجتامعـي
والسـيايس على قاعـدة اإلنتاجيـة اخلالقـة،
والبحـث عـن أفـق اجتامعـي رحـب وغنـي

بالعـدل والديمقراطيـة .هل هـذه املادة تصلح
لشـباب أثـرت فيهـم االنتفاضـات العربيـة،

وأغواهـم التغيير الديمقراطـي واالجتامعي؟

هـل هـذه املـادة املعرفيـة تولد العقل السـجايل
الـذي بشر بـه غاسـتون باشلار يف مواجهـة
العقـل "التكديسي" ،حسـب تعبير املفكـر

اجلزائـري مالك بـن نبي .هذا العقل السـجايل

الـذي يعترف بوجـود اآلخـر داخـل الرتاث،
والـذي يسـعى إىل حماورتـه عىل أسـس علمية
واضحـة ،تتيـح عمليـة األخذ والرد ،وحسـن
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اإلصغـاء ،ثم دحـض احلجة باحلجـة ،وتقوية

الربهـان بالربهـان.

أمـا النقطـة الثانيـة فهـي حـول طبيعـة
طبقـة العلماء يف سـوريا .فهنـاك فعل ًّيا سـيطرة
لطبقـة مـن العلماء التقليديين على الكليـات
الرشعيـة يف سـوريا ،املتشـبعني بفكـرة الـوالء
للحاكـم .لكـن ذلـك مل يمنـع مـن وجـود
حـاالت اسـتثنائية قـد اسـتقت مـن العلـوم
الرشعيـة و/أو اإلنسـانية واالجتامعيـة
وفرستـه بطريقتهـا اخلاصة .وأذكر عىل سـبيل
املثـال ال احلصر ،مـن جامعـة دمشـق :معتـز
اخلطيـب (أسـتاذ املنهجية واألخلاق  -مركز
الترشيـع اإلسلامي واألخلاق  -جامعـة
محـد بـن خليفـة) وحممـد حبـش (فقيـه جمدد،
مقيـم حال ًيـا يف ديب)؛ ومـن جامعـة حلب عبد
الرمحـن حللي (أسـتاذ الدراسـات القرآنيـة،
جامعة فرانكفورت) ،سـامر رشـواين (أسـتاذ
الدراسـات القرآنيـة ،جامعة توبنغـن) .وليس
غري ًبـا أن مجيعهـم خـارج سـوريا حال ًيـا.40
وهـذا ينقلنـا إىل التسـاؤل حـول حـدود
إمكانيـات اإلصلاح الدينـي يف ظل اسـتبداد
األنظمـة العربيـة .فقـد اشـتهرت عـن طبقـة
العلماء خرجيـي هـذه املعاهـد واجلامعـات
التقليـد وحتويـل املعضلات السياسـية إىل
إشـكاالت فقهيـة وكالميـة للهـروب مـن
حسـمها وللتغلـب على املعارضـات املناوئة.
 وهـذا تقليـد تارخيـي منـذ عصر اإلسلام
الوسـيط ،كما الحظ عبد اهلل العـروي يف كتابه
السـنة واإلصلاح .41وهنـا أتفق مع دراسـات
تومـاس برييـه ورضـوان زيـادة حـول دعـم

يروسلا يعماجلا يعرشلا ميلعتلا

النظـام السـوري لإلسلام املحافـظ (الشـيخ
البوطـي ً
مثل) وقمع الكثير من اإلصالحيني؛
ألنـه رأى يف األوائل سـندً ا سياسـ ًّيا لـه ،بينام مل
يعقـد اآلخـرون تسـويات سياسـية معـه .فال
يكفـي هلـذه األنظمـة االسـتبدادية أال يعمـل
اإلصالحيـون يف السياسـة ،بـل ينبغـي إعطاء
الـوالء السـيايس هلـا .يبقـى أن نقـول إن
احلـركات اإلسلامية يف سـوريا ،مـن النمـط
اإلخـواين أو السـلفي ،قـد انبثقـت بشـكل
أسـايس مـن خـارج اجلامعـات واملعاهـد
الدينيـة الرسـمية ،ولـو أن هذه املؤسسـات قد
دعمتهـا باجلنـود والقيادات وعنـارص حماكمها
الرشعيـة .أمـا مشروع بعضهـم بـ"أسـلمة
املجتمـع" فإنـه يتقاطـع مـع مشروع كثير من
طبقـة العلامء الرسـميني وغريهـم ،وقد يؤدي
ذلـك إىل تغيري يف الدولة أو ال يؤدي .إن اعتبار
كل مرشوعـات الدعـوة خارج السياسـة جزء
مـن مشروع إسلامي أكبر؛ هيـدف إىل حتقيق
هيمنـة إيديولوجية على املجتمع كمرحلة أوىل
يف هـدف االسـتيالء عىل الدولـة ،هو إفراط يف
التعميـم ويشـكل اختزاليـة يف تطبيـق املفهـوم
الغرامشي "للهيمنـة" ،سـواء على احلـركات
اإلسلامية أو على طبقـة العلامء الرسـميني أو
غير الرسـميني .فـ"تنميـة التقـوى واألخالق
الفرديـة ليسـت جمـرد وسـيلة للوصـول إىل
هـدف سـيايس أسـمى مفترض ،بـل إهنـا
تشـكل غايـة يف حد ذاهتـا".42

أمـا النقطـة األخيرة فتتعلـق بالناشـطية

املعارضـة لطبقـة العلماء وعالقـة السـيايس

بالدينـي .فعلى الرغـم مـن تقليديتهـا
ووالئهـا للنظـام ،فقـد انضـم بعـض العلماء

إىل املعارضـة .ويمكـن عـزو ذلـك بشـكل

أسـايس لغيـاب أي فضـاء سـيايس ملامرسـة
الشـأن العـام؛ ممـا دفـع بعـض اخلرجيين

وأسـاتذهتم لاللتحـاق بالفعـل السـيايس
االحتجاجـي بما يف ذلـك العمل العسـكري.

وهـذا يظهر أمهيـة العامل السـيايس يف مآالت

االسـتخدام األيديولوجـي للديـن .وكما

تسـتخدم املعارضـة الدين ألغراضهـا التعبوية
والتنظيمية ،يسـتمر النظام يف تدجني املؤسسـة

الدينيـة ملصلحتـه .ولعـل القانـون الذي حيمل

الرقـم  16لتنظيـم عمـل وزارة األوقـاف لعام

 2018يعطـي هـذه الوزارة صالحيات واسـعة
يف اسـتخدام أمـوال الـزكاة ،واعتماد "الفريـق

الدينـي الشـبايب" يف الـوزارة ،لتمكين وتأهيل

نسـق مـن األئمـة واخلطبـاء ومعلمات القرآن

الكريـم مـن اجليـل الشـاب ،كل ذلـك ينقلنـا
إىل أن الرهـان الكبير يف السـنوات املقبلـة هـو

حول االسـتبداد؛ فالنظام السـوري ال ينظر إىل

العلامنيـة وال إىل نقيضهـا إال بمقـدار مـا تتيـح

لـه مـن تكريـس أدوات السـيطرة والتحكم يف
املجتمـع السـوري ومقدراتـه العامـة.43
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الهوامش
 1.1تـم ذلـك بشـكل عـام مـن خلال مجـع
النصـوص املدرسـية يف بعـض الكليـات،
واملقابلات مـع  18معنـي يف هـذه امل واضيـع
(أسـاتذة وطلاب رشيعـة) ،إضافـة إىل االطلاع
على األدبيـات واألرشـيف حول احلقـل الديني
السـوري .بـودي هنـا أن أسـجل كافـة االمتنان
والعرفـان للدكتوريـن معتـز اخلطيـب وعبـد
الرمحـن حللي ،ومهـا خرجيـا كليـة الرشيعـة يف
دمشـق ،على املالحظـات القيمـة على هـذا
البحـث.
 2.2عبـد الرمحن احلاج إب راهيم" ،التعليم اإلسلامي
يف سـوريا" ،موقـع الشـبكة اإلسلامية:2001 ،
https://bit.ly/2WFlNkQ

مدرس ـا يف التعليـم الرسـمي قبـل أن
 3.3كان
ً
يعمـل يف تصليـح السـاعات لكسـب عيشـه.
وقـد تلقـى تعليمـه الدينـي األويل على أيـدي
عاملـي احلنفيـة (الفرفـور ،والربهـاين) ،قبـل أن
ينفصـل عنهما مل واصلـة سـعيه وراء املعرفة من
خلال التعليـم الـذايت .وكان اهتاممـه الرئيـس
إعـادة تقويـم موثوقيـة األحاديـث النبوية ،وهو
عمـل ن ّف ـذه بتحقيـق املخطوطـات القديمـة.
أيضا
وتشـبه مس يرته مسيرة زميلـه الذي هـو ً
مـن أصل ألباين الشـيخ عبد القـادر األرناؤوط.
وقـد أسـس األلباين ما يسـميه منتقـدوه منهج
للس ـنة.
"الالمذهبيـة" ملصلحة التفسير احلريف ُّ
ويف عـام  1967أدى «تشـهريه بشـيوخ الط رائـق
الصوفيـة» إىل سـجنه مـدة ثامنيـة أشـهر.
ومذهبـه "السـلفية العلميـة" مذهـب االبتعـاد
عـن السياسـة ،لـذا مل يكـن لأللبـاين وتالمذته
أي دور يف االنتفاضـة اإلسلامية يف .1979
160

عمن يف عام 1979
ولكنـه أرغم عىل املغـادرة إىل ّ

ٍ
يف
سـياق اتّسـم بضغـوط أمنيـة مشـدّدة على
اجلامعـات اإلسلامية عمو ًم ـا .راجـع :تومـاس
الس ـنة
ب رييـه ،الديـن والدولـة يف سـورية :علامء ُ
مـن االنقلاب إىل الثـورة ،ترمجـة حـازم هنـار
(الدوحـة :مؤسسـة ميسـلون ،)2020 ،ص .143
 4.4انظـر إىل التحليـل العميـق لذلـك مـن قبـل
تومـاس ب رييـه الـذي كتـب" :مل تكـن الط رائـق
ٍ
كيانـات متامسـكة ،إنما
الصوفيـة التقليديـة

حمـض تقاليـد روحيـة ،خضعـت قيادهتـا
ٍ
لعملية مسـتمرة من التشـظي بسـبب حلقيقة
دائما عـدة مرشـحني للخالفـة مـن
أنـه هنـاك ً

األسـتاذ /السـيد نفسـه" .برييه ،املصدر السابق،

ص .93

 5.5حممـد مجـال بـاروت ،الصراع العثماين –
الصفـوي وآثـاره يف الشـيعية يف شمال بلاد

الشـام ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسـة

السياسـات.2018 ،

 6.6معتـز اخلطيـب" ،نظـام األسـد مفت ًي ـا :العلماء

والسـلطة والتغيير يف سـوريا (-2012
 ،")2011معهـد العـامل للدراسـات 5 ،أبريـل،

https://bit.ly/2WGqYAQ :2017

 7.7ليلى الرفاعي‘" ،الشـبكة العلامئية الدمشـقية’:
القصـة الكاملـة مـن النشـأة حتـى التفـكك"،
ميـدان 19 ،يوليـو:2018 ،

ly/3eUX XrH

 8.8ليىل الرفاعي ،املصدر السابق.

https://bit.
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 9.9ب رييـه ،الدين والدولة يف سـورية ،مصدر سـابق،
ص .142

 1010يضـم املعهـد كليـة الرشيعـة والقانـون ،كليـة
أصـول الديـن والفلسـفة ،كلية اللغـة الع ربية،
كليـة الدراسـات اإلسلامية والع ربيـة.

 1111املسـمى سـاب ًق ا جممع أبو النـور ،ويضم املجمع
حال ًي ـا كليـة الدعـوة والدراسـات اإلسلامية،
وكليـة أصـول الديـن ،وكليـة الرشيعـة والقانون.
 1212يشـمل كليـة أصـول الديـن ،وكليـة اللغـة
الع ربيـة والدراسـات اإلسلامية ،وكليـة الرشيعـة.

 1313حركـة إسلامية كردية ذات تطلعات سياسـية،
ترتكـز يف مدينـة القامشلي ،وكان يتزعمهـا
الشـيخ معشـوق اخلزنـوي ،قبـل اغتيالـه مـن
قبـل النظـام السـوري.

 1414سـناء إب راهيـم" ،حـوار مـع أسماء كفتـارو"،
موقع ألـف https://bit.ly/3fY3bnM :ومجاعة
أسسـتها منيرة القبيسي (مـن
(القبيسـيات) َّ
مواليـد  )1933يف سـتينيات القـرن املـايض.
 1515مقابلة مع عبد الرمحن حليل.

 1616انظـر على سـبيل املثـال :سـاري حنفـي" ،من
ـر لداعـش؟ ق راءة ملقـرر "السياسـة الرشعية"
َن َّظ َ
يف جامعـة خليجيـة" ،معهد العامل للدراسـات،
سـبتمربhttps://bit.ly/2ZTms3Y:2016 ،

 1717كمثـل على ذلـك كتـاب املدخـل الفقهـي:
الق واعـد الكليـة واملؤيـدات الرشعيـة ،ملؤلفـه
أمحـد احلجـي الكـردي ( .)2008وهـو معتمـد
مـن جملـس التعليم العـايل ومقـرر عىل طالب
السـنة الثالثـة مـن كليـة الرشيعـة ،جامعـة
دمشـق.
 1818يـارس أبـو شـبانة ،النظـام الـدويل اجلديـد بين
ال واقـع احلـايل والتصور اإلسلامي ،القاهرة :دار
السلام للطباعـة والنشر.1998 ،

 1919للمؤلـف صالح محيد العيل ،منشـورات جامعة
دمشق.2014 ،

 2020تأليـف وهبـة الزحيلي ،منشـورات جامعـة
دمشـق.1990 ،

 2121وهبـة الزحيلي ،ط رابلـس :منشـورات كليـة
الدعـوة اإلسلامية.1990 ،

 2222حممـد سـعيد رمضـان البوطـي ،ض وابـط
املصلحـة يف ال رشيعـة اإلسلامية ،بيروت:
مؤسسـة الرسـالة.1973 ،
 2323السابق ،ص .410

 2424السابق ،ص .26

 2525أنـس غنايـم" ،البوطـي واألسـد ..قـراءة يف
محيميـة العالقـة بين العاممـة والسـلطان"،
موقـع ميـدان 23 ،مـارسhttps://bit. :2018 ،
ly/2DbUW8Q

 2626املصدر السابق.

 2727ليلى الرفاعـي "الشـبكة العلامئيـة" ،مصـدر
سـابق.

 2828معتـز اخلطيـب" ،نظـام األسـد مفت ًي ـا" ،مصدر
سابق.

 2929حممد سـعيد رمضـان البوطي ،مبـادئ العقيدة
اإلسلامية والفكـر املعـارص ،دمشـق :جامعـة
دمشـق ،1999 ،ص .248
30. Sami E. Baroudi and Vahid Behmardi،
“Sheikh
Wahbah
Al-Zuhaili
on
International Relations: The Discourse
–of a Prominent Islamist Scholar (1932
2015)” Middle Eastern Studies 53، no. 3
(May 4، 2017): 363–85، https://doi.org/10.
1080/00263206.2016.1263190.

 3131ب رييـه ،الدين والدولة يف سـورية ،مصدر سـابق،
.154

أيضا :رض وان
 3232مقابلـة مـع معتز اخلطيب .انظـر ً
السـيد" ،الشـيخ وهبـة الزحيلي والتقليـد
الفقهـي والثـورة السـورية" ،الرشق األوسـط14 ،
أغسـطسhttps://bit.ly/39x9Oei:2015 ،
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 3333وهبـة الزحيلي ،اإلسلام ديـن الشـورى
والديمق راطية ،د .م :.مجعية الدعوة اإلسلامية،
 ،1991ص .103

 3434مقابلة مع عبد الرمحن حليل.

 3535ليلى الرفاعـي" ،الشـبكة العلامئيـة" ،مصـدر
سـابق.

 3636ملزيـد مـن التفاصيـل حـول هـؤالء األفـراد
ومصريهـم يف سـن وات الثـورة السـورية وخاصة
يف تركيـا ،انظـر الدراسـتني القيمتين لـ"ليلى
ُفـرخ يف
الرفاعـي"“ ،مداجـن دينيـة سـورية ت ِّ
إسـطنبول ”،مدونـات اجلزيـرةhttps:// :2016 ،
bit.ly/2Xooh7A

“‘الشـبكة العلامئيـة الدمشـقية’ :القصـة
الكاملـة مـن النشـأة حتـى

التفـكك”.

37. https://islamsyria.com/site/page/1
38. http://www.rocham.org/
اخلطيب" ،اإلصالح اإلسلامي يف سـوريا:

 3939معتز
يف القـرن التاسـع عشر والنصـف األول مـن
القـرن العرشيـن" ،معهـد العـامل 24 ،مـارس،
https://bit.ly/3g3Wj89 :2017

أيضا شـخصيتني مـن املصلحني
 4040ويمكـن ذكر ً
مـن داخـل احلقـل الدينـي ولكـن مل يدرسـا يف
كليـات الرشيعة .األول هو جودت سـعيد الذي
اشـتهر يف مدرسـة الالعنف ،وهو مبدأ اكتسب
شـعبية يف سـورية بعـد االنتفاضـة اإلسلامية
الكارثيـة بين عـام  1979وعـام  .1982ومـع
ذلـك ،فإن هـذا املوقـف ال ِ
يع ني الالسياسـية:
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يف عـام  ،2005على سـبيل املثـال ،كان سـعيد
مـن بين أول مو ّقـع بيـان املعارضـة املعـروف
باسـم إعلان دمشـق للتغيير الديمق راطـي.
لقـد أخـذ مـن مالـك بـن نبـي فكـرة النقـد
مسـتعم رة
الذايت – املجتمعات املسـلمة كانت
َ
ألهنـا كانـت "قابلـة لالسـتعامر" ،واملشروع
اإلنسـاين الـذي حيمل طموحات إعـادة حضارة
املسـلمني إىل حركـة التقـدم العاملـي .برييـه،
الديـن والدولـة يف سـورية ،مصدر سـابق ،ص
ودائما ،حسـب ب رييـه ،مل ُيعامـل سـعيد
.177
ً
عـدوا مـن جانـب رجـال الديـن،
بوصفـه
ًّ
ويرجـع ذلـك إىل عـدة أسـبب أمههـا أن أراءه
كانـت ذات طبيعـة فلسـفية وسياسـية ،أكثـر
ثـم ال تتنافس
منهـا عقائديـة وترشيعيـة ،ومن ّ
مبـارشة مـع سـلطة العلماء .والثاين أمحـد معاذ
اخلطيـب (ولـد عـام  )1960وهـو مصلـح
سـيايس ،ومهنـدس بالتدريـب ،وأحد الشـيوخ
الدمشـقيني األحيـاء القالئـل املنحدريـن مـن
عائلـة دينيـة بارزة مـن العهد العثامين .واشـتهر
بنقـده السـتبداد النظـام البعثـي.

 4141أنس غنايم" ،البوطي واألسد" ،مصدر سابق.

 4242تومـاس ب رييـه ،مكونـات التيـار اإلسلامي
يف سـوريا :املصلحـون السياسـيون ،العلماء
مكتبـة
اإلسـكندرية:
والديمق راطيـة،
اإلسـكندرية.2012 ،

 4343وجيـه حـداد" ،القانـون أو املرسـوم :16
جـدل السـيطرة الدينيـة على املجتمـع
السـوري" موقـع املـدن 1 ،أكتوبـر:2018 ،
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الخالف على النهضة :محاولة للفهم
سيدينا ولد أحمد نوح سيداتي

مقدمة
رغـم مـرور أكثـر مـن قرنني على بداية التأريـخ لـ"النهضـة" العربيـة ،فإن حتـدي النهوض ال

يـزال ً
إحلاحـا مـن ذي قبل ،بعـد تعثـر املشـاريع التحديثيـة يف كل الدول
ماثلا ،بـل أصبـح أكثـر
ً

العربيـة .ولعـل هـذا ما يفسر الكم الكبري من الكتابـات التي تناولت موضـوع النهضة ،وتزايدها

يف ظـل املخـاض الكبير الذي متر بـه املنطقة منـذ .2011

ومـع كثـرة الكتابـات التـي تناولت النهضة يف السـياق العريب اإلسلامي فإن اجلـدل حوهلا مل

حيسـم ،وبـرز اخللاف يف ثالثة مواضـع :األول الداللة والثـاين احليز الزمني والثالث األسـباب.

وليـس مـن مهنـا هنا تقديم تعريـف لـ"النهضة" يف السـياق العريب يتفوق عىل غيره من التعريفات

تفسيرا يسـاعد عىل فهم
السـابقة ،أو يدعـي أنـه أكثـر دقة وإحاطة ،وإنام سـنحاول بإجياز أن نقدم
ً
اخللاف املذكور بعد عـرض مواطنه.

 .1مفهوم "النهضة"
داللـة "النهضـة" يف الفكـر العـريب احلديـث واملعـارص يكتنفهـا كثير مـن الغمـوض والقلـق

والتناقـض أحيانًـا ،لذلـك فـإن احلديـث عـن "النهضـة" بــ"ال" قصـد احلديـث عـن يشء حمـدد

مـن حيـث الداللـة ربما غير وارد .وتقديـم تعريف "جامـع مانـع" لـ"النهضة" يف السـياق العريب
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أمـر شـبه مسـتحيل ،كما نبـه إىل ذلـك عـدد مـن الباحثين العـرب املهتمني هبـذا املوضـوع ،فقد

قـال هشـام جعيـط إنـه تصفـح الدراسـات احلديثـة فلم جيـد أي تعريـف أو وصف مقنـع ملفهوم
" النهضة " .1

لقـد نشـأ هـذا املفهوم يف سـياق الثقافـة األوروبيـة للتعبري عن واقـع معين ،ولتوصيف حالة

مـرت هبـا تلـك املجتمعـات .ثم بدأ هـذا املفهـوم يتسرب إىل الثقافات األخـرى ،ومنهـا الثقافة

العربيـة اإلسلامية .وهكـذا تعـددت اسـتخداماته ،باختلاف األوضـاع االجتامعيـة والثقافيـة،
أيضـا ،ومـن ثم تعـددت دالالتـه ومعانيه.
وباختلاف املسـتخدمني ً

وبالرجـوع إىل أصـل هـذا املفهـوم نجـد أنـه بـدأ مـع "احلركـة الثقافيـة يف إيطاليـا يف منتصف

القـرن اخلامـس عشر والتـي اسـتمرت حتـى القـرن السـابع عشر وامتـدت إىل بقيـة أوروبا".2

يلخـص برترانـد رسـل "النهضـة" يف أربـع حـركات كبرى حددت مالمـح االنتقال مـن القرون

الوسـطى إىل العـامل احلديـث ،وهـذه احلـركات هي:

1.النهضـة اإليطاليـة يف القـرن اخلامـس عشر والسـادس عشر وما بعثتـه مـن روح يف اجلامهري
وجعلتهـا تتطلـع إىل واقـع مغايـر ملا كانـت عليه.

2.احلركـة الثقافيـة التـي سـميت بـ"النزعـة اإلنسـانية" التـي كان هلـا تأثير كبير يف املفكريـن
والباحثين ،يف مقابـل النهضـة اإليطاليـة التـي كان تأثريهـا أكبر يف اجلامهير.

3.حركـة اإلصلاح الدينـي الـذي قـام بـه مارتـن لوثـر والتـي كانـت أحد أهـم العوامـل التي
أزاحـت العصـور الوسـطى يف الغرب.

4.أمـا احلركـة الرابعـة واملهمـة ،فقد متثلت يف إحيـاء الدراسـات التجريبية ومـا ترتب عىل ذلك
مـن تصور للكون واإلنسـان.3

أمـا يف العـامل العـريب فقد اختلف حول داللـة "النهضة" بمعناها احلديث ،وحـول احليز الزمني

أيضـا .فرغم كثـرة تـردد كلمة "هنضـة" يف األدبيـات العربيـة احلديثة
الـذي يشـمله هـذا املفهـوم ً

واملعـارصة ،فإننـا ال نجـد هلـا داللة مضبوطـة ثابتة .فهي تسـتخدم يف السـياق العريب اإلسلامي
بطريقـة تبادليـة مـع كثير مـن املفـردات ذات الصلـة؛ األمـر الـذي جيعـل داللتهـا االصطالحية
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ملتبسـة .فأغلـب الباحثين يوردوهنا عىل سـبيل الرتادف مـع جمموعة من املفردات املشـاهبة مثل:

االنبعـاث ،اإلحيـاء ،التجديـد ،اإلصالح ،التقـدم ،الرتقي ،الشـخوص ،والتمدن.4

وربما يكـون مرد هذا االسـتعامل لكلمة "هنضـة" ،الذي يسـاوي بينها أحيانًـا وبعض األلفاظ

ذات الصلـة ،راجـع إىل اختلاف اخللفيـات الفكريـة للذيـن وصفـوا تلـك احلالـة التي عاشـتها
املجتمعـات العربيـة واإلسلامية ،والتـي عرفـت فيام بعـد بـ"النهضـة" .فمن بني هؤالء السـلفي

والعلماين والقومـي واألصـويل ،وكل واحـد وصـف تلـك احلالـة انطال ًقـا من توجهـه الفكري،
واحلقـل الـداليل الذي ينتمـي إليه.

ورغـم أن احلـدود الفاصلـة بين تلـك األلفـاظ يف السـياق العـريب اإلسلامي غير مضبوطة

متامـا ،فـإن ثمـة من حـاول أن يضبـط مفهـوم "النهضة" ويبين احلـدود الفاصلة بينـه وبني غريه،
واقترح أن تقصر داللة "النهضة" عىل اجلوانـب اللغوية واألدبية ،والتمييـز بينها وكل التوجهات

األخـرى ،لـذا ينبغـي أن تعـرف "النهضـة بأهنـا حركـة لغويـة أدبيـة جتلت على نطاق واسـع ويف

األعماق ،هـذا لرفـع كل التبـاس .وبالتـايل ال بـد على اإلطلاق مـن التفريـق بينها وبين احلركة
اإلصالحيـة اإلسلامية ،وبصفـة أخـرى بينهـا وبين خمتلـف أشـكال القومية" .5ويعترض عدد

مـن الباحثين على هـذا الطرح الذي يسـعى جلعل النهضة مقصـورة عىل االهتمام باللغة واألدب
فقـط ،األمـر الـذي جيعلهـا جمـرد حركـة ثقافيـة .ويظهـر هـذا االعتراض بوضوح لـدى ألربت

كبريا لإلصالحية اإلسلامية ،ووصفـوا روادها بقادة
حـوراين ،وعلي املحافظة ،فقد أعطيـا ً
دورا ً
النهضة.

إن عـدم ضبـط مفهـوم النهضـة بالشـكل الكايف يف السـياق العريب اإلسلامي ال يعنـي أننا ال

نجـد هلـا تعريفـات ،وال أن ثمـة مـن حـاول ذلك من بين املهتمني ،بـل ألن جل هـذه التعريفات

يغلـب عليهـا اجلانب التعبـوي التبشيري األيديولوجي ،أكثر مـن اجلوانب املعرفيـة والتحليلية.

 .2احليز الزمني للنهضة
أيضـا واحليـز الزمنـي الذي
ليـس اخللاف حـول "النهضـة" يف داللتهـا فقـط ،بـل يف نشـأهتا ً

شـملته ،وإن كان اخللاف هنـا أقـل حـدة منـه هنـاك .فمـع أن أغلـب املؤرخني واملهتمني بشـأن
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"النهضـة" يرجعـون نشـأهتا إىل القـرن الثامن عرش والتاسـع عرش امليالديني ،فإن ثمـة من يرجعها
إىل القـرن السـابع امليلادي ،حيـث يتم الربط بينهـا والنبوة .6كام يرجعها البعـض إىل القرن الثامن

اهلجري/الرابـع عشر امليلادي ،7فالشروع الفعلي يف "النهضة" بحسـب هذا الـرأي األخري "قد

بـدأ مـع ابـن تيميـة وابـن خلـدون اللذيـن رشعـا يف حتديـد أسـباب االنحطـاط من خلال فهم

قوانين التاريـخ اإلنسـاين :مـا يرجـع منهـا إىل الرضورة ومـا يرجع منهـا إىل احلرية ،مـن منطقني
متكاملين :األول منطـق نقـد الفكـر النظـري ...والثـاين من خالل نقـد الفكر العملي.8"...

وال خيفـى أن هذيـن الطرحين يـردان "النهضـة" إىل أسـباب ذاتيـة وعوامـل داخليـة ،على

عكـس الذيـن يقولـون إهنـا كانـت ردة فعـل على التحـدي االسـتعامري .9األمـر الـذي يرفضـه
رفضـا باتًّـا ،بل إنه يرى أن االسـتعامر منـاف لـ"النهضة" ،وعليه ال بـد "أن نميز
عبـد اهلل العـروي ً

منهج ًّيـا بين فكـر النهضة ،السـابق على االحتلال األجنبـي ،والفكـر الوطني الالحـق" .10ولو
اسـتمرت النهضـة -يقـول العروي-ملـا كان االحتالل .اليشء نفسـه نجـده لدى خالـد زيادة؛ إذ

يـرى أن "النهضـة" توقفـت مـع التدخـل الغريب يف تونـس ( )1881ويف مرص ( )1882ويف سـوريا

ولبنـان مـع تعليق الدسـتور عـام .11 1876

ورغـم اتفـاق هذيـن األخرييـن مـع الذين يقولـون إن "النهضة" بـدأت يف القـرن الثامن عرش

والتاسـع عشر امليالديين ،فإهنما خيتلفـان معهـم يف حتديـد هنايـة "النهضـة" ،وهذا وجـه آخر من
أيضا حـول هناية عرص
وجـوه االختلاف حـول احليـز الزمنـي الذي شـملته النهضـة ،إذ اختلف ً

النهضـة كما اختلـف على بدايتـه .فمـن الكتّـاب مـن تتوقـف عنـده "النهضـة" مـع هنايـة القرن
التاسـع عشر ،كما هـي حـال عبد اهلل العـروي وخالـد زيـادة .ومنهم مـن يعتربها حالـة ممتدة أو

مرشو ًعـا مل يكتمل وسـيتحقق يف املسـتقبل ،عىل غرار تصور هابرمـاس للحداثة .وهناك من جيعل
وهجهـا خيـف مـع هناية العرشينيـات والثالثينيـات من القرن املـايض مثل علي املحافظة وألربت

حـوراين .12أمـا هشـام جعيـط فيقسـم "النهضـة" إىل ثالثـة مراحـل" :هنضـة" هناية القرن التاسـع

عشر وهنضـة العرشينيـات والثالثينيـات من القـرن املايض ،و"هنضـة" ثالثـة يف الثامنينيات".13
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 .3أسباب النهضة
ولعـل اخللاف حـول زمـن النهضـة راجـع هـو اآلخـر إىل اخللاف حـول أسـباب النهضـة

ورشوطهـا ،فـإذا نظرنـا إىل أسـباهبا نجـد أن أغلـب املؤرخين يلخصوهنـا -مع بعـض اخلالف-
يف األسـباب التاليـة:

مبـارشا بين العـامل
1.احلملـة الفرنسـية على مصر ( .)1801-1798وذلـك ألهنـا كانـت لقـاء
ً

العـريب -مـن البوابـة املرصية-واحلضـارة الغربية احلديثة ،بام فيها من مسـتجدات :سياسـية
واقتصاديـة وإداريـة وعلميـة وأدبيـة وفنيـة ،وكذلـك بما أوجدتـه مـن أدوات حديثـة مثل:

املطبعـة والصحافـة .14األمـر الـذي محل العرب على مقارنة واقعهـم بواقع الغـرب ،فبعث
فيهـم ذلـك نو ًعا مـن التحـدي املزدوج للغـازي املتقـدم والـذات املتأخرة.

2.البعثـات العلميـة إىل أوروبـا .فقـد أوجـدت هـذه البعثـات ً
جيلا مـن املثقفين املطلعني عىل

الثقافـة الغربيـة ومكونين تكوينًـا حدي ًثـا جعلهم قادرين على مقارنة واقـع جمتمعاهتم بواقع

املجتمعـات التـي درسـوا فيهـا ،هـذا باإلضافـة إىل ترمجتهـم العديـد مـن الكتـب األدبيـة
والعلميـة وغريهـا ،كما كان لعـودة هـؤالء املبتعثين أثـر كبير يف إحيـاء السـاحة الفكريـة

وتعريـة الواقـع مـن خلال النقـاش والـردود والرفـض والقبول.

مهما يف النهضـة
3.اليقظـة الدينيـة؛ فقـد أ ّدت احلـركات الدينيـة وبعـض رجـال الديـن دورا ًّ
العربيـة ملـا قامـوا به مـن دعوة لتصحيـح العقائـد والعودة إىل األصـول :القـرآن واحلديث،
والتخلي عـن كل اخلرافـات والتعصب املذهبـي ،والدعوة إىل اإلصلاح االجتامعي وإعداد
العـدة بـكل مـا تعنيـه الكلمة مـن معنى.

4.باإلضافـة إىل العديـد مـن العوامـل األخـرى التـي يعتقـد البعـض أهنـا ال تقـل أمهيـة عـن
العوامـل السـابقة مثل :اإلرسـاليات التبشيرية إىل البلـدان العربية ،والطباعـة ،والصحافة،

مهما يف قيام
دورا ًّ
والرتمجـة ،واجلمعيـات العلميـة ،واالسـترشاق ،فكل تلك العوامـل أ ّدت ً
"النهضـة العربية".15
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رغـم شـيوع هـذه العوامـل يف األدبيـات الفكريـة العربية التي تتحـدث عن أسـباب النهضة،

اعرتاضا
فـإن ثمـة مـن اعترض على ذلـك كما أرشت سـاب ًقا .ولعـل من أهـم الذيـن اعرتضـوا
ً

دمـارا وخرا ًبـا على كافة
شـديدً ا حممـد عمارة ،حيـث اعتبر أن محلـة نابليـون على مصر كانـت
ً
ً
عاملا من عوامل
املسـتويات ،االقتصاديـة واالجتامعيـة والدينيـة والثقافيـة ،والقـول إهنـا كانت

التطـور السـيايس واإلداري ال أسـاس له من الصحـة .16كام عد احلديث عـن املطبعة واملجمعات

العلميـة كعامـل مـن عوامـل النهضـة جمرد خرافـة .يقول عمارة" :إن هـذه املزاعم هـي ألوان من

اخلرافـات التـي ال أصـل هلـا يف التاريـخ" .17ومهما كان اخللاف حـول دور هـذه األسـباب يف

اليقظـة العربيـة ،فمـن املؤكـد أهنـا كانـت سـب ًبا يف االسـتجابة احلضاريـة ،سـواء كان ذلـك على
سـبيل ردة الفعـل واملقاومـة أو التأثير املبـارش أو الوعـي بالفارق.

 .4ملاذا تعددت داللة النهضة؟
رغـم كل االختلاف حـول داللـة "النهضـة" وحيزهـا الزمني وأسـباهبا ،فإن الـكل متفق عىل

أن املجتمـع العـريب اإلسلامي عاش حالة من االنتبـاه ابتداء من القرن الثامـن عرش ،ازدادت قوة

واتسـا ًعا يف القـرن التاسـع عشر .فهـل اسـتمرت بعد ذلـك؟ وما بداياهتـا األوىل؟ ومـا العوامل

الفاعلـة فيهـا؟ تلـك أمـور كانـت حمـل خلاف ويبدو أهنـا سـتظل كذلـك .ويمكن أن يـرد هذا
اخللاف حول داللـة النهضـة وتارخيها إىل عـدة أمور:

 -اخللـــط بـــن الواقعـــة ومصادرهـــا :أي عـــدم التمييـــز الـــكايف بـــن "النهضـــة" كحـــدث
اجتامع ــي وس ــيايس واقتص ــادي ،وب ــن رواف ــده الفكري ــة ومص ــادره التارخيي ــة وحمفزات ــه

االجتامعيـــة بالقـــدر الـــكايف.

 -كـــا أن غيـــاب التمييـــز الواضـــح بـــن احلـــدث "-النهضة"-وتداعياتـــه ،واآلمـــال
املعلقـــة عليـــه ،قـــد يكـــون هـــو اآلخـــر أحـــد أســـباب هـــذا اخلـــاف.

 -يضـــاف إىل ذلـــك النمـــوذج األورويب املاثـــل ،الـــذي يـــرى مجـــع مـــن املثقفـــن العـــرب
أن ــه األداة األساس ــية لقي ــاس النهض ــة العربي ــة اإلس ــامية؛ فبق ــدر اقرتاهب ــا من ــه تك ــون
ناجح ــة وبق ــدر ابتعاده ــا عن ــه تك ــون فاش ــلة.
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 -وق ــد يك ــون م ــرد ه ــذا االلتب ــاس ال ــذي يكتن ــف "النهض ــة" راج ًع ــا إىل أن احلدي ــث عنه ــا
يف الس ــياق الع ــريب لإلش ــارة إىل واق ــع مأم ــول ،وحل ــم يب ــدو أن ــه كان بعي ــدً ا ،ومل يوض ــع

لتوصي ــف ح ــال متحقق ــة بالفع ــل ،ك ــا ه ــو الش ــأن بالنس ــبة إىل أوروب ــا.18

مـن هنـا نـدرك رس االختلاف الشـديد حـول "النهضة" ،فما دام هذا املفهوم نشـأ يف السـياق

العـريب اإلسلامي للتبشير بواقـع مأمـول وحلـم مل يتحقـق ،فمـن الطبيعـي أن ختتلـف داللتـه

باختلاف املؤملين واحلاملين .فلـكل رؤيتـه التـي يأمـل أن تتحقـق "النهضـة" عىل ضوئهـا .وما

دامـت "النهضـة" ليسـت واق ًعـا معلو ًمـا يف السـياق العريب اإلسلامي ،بقـدر ما هـي حلم يرجى

حتققـه -أو اكتاملـه -يف املسـتقبل ،فلا مفر مـن االختالف حوهلا ،فتشـخيص احلالـة ال يمكن أن
يكـون مثـل التنظري هلـا والتبشير هبا.

خامتة
على العمـوم ،فـإن النهضـة العربيـة حمكومـة بمجموعـة مـن الثنائيـات :الديـن والعلـم،

الشرق والغـرب ،التراث واحلداثـة ،التقليد والتجديـد ،العقل والنقـل ،الكونيـة واخلصوصية،

األيديولوجـي واملعـريف .باإلضافـة إىل غيـاب الرؤيـة املشتركة ،كل ذلـك جيعـل مـن الصعـب

االتفـاق على داللـة واحـدة للنهضة .لقـد كان هاجـس "النهضـة" يف املرحلة األوىل هـو اخلروج

مـن حالـة التخلف الشـاملة ،ثـم يف املرحلة الثانيـة التحرر من املسـتعمر ،ويف املرحلـة الثالثة قيام
الدولـة الوطنيـة وحتقيـق الرفـاه االجتامعـي ،ولكـن ذلـك كلـه مل يتحقـق على الوجـه املرغوب.
ثـم األنظمـة العسـكرية ورشعـت لنفسـها بحجـة حفـظ احلـدود وحتقيـق التنمية،
وقامـت مـن ّ

على حسـاب احلريـة والديمقراطيـة والتبـادل السـلمي على السـلطة .ثـم جـاء اجليل الثـاين من
العسـكر فقدمـوا ديمقراطيـة مزيفـة كانـت نو ًعـا مـن املهدئـات ملرض مزمـن ،بقـي يتفاقم حتى

حـدوث االنفجـار الكبير يف تونـس ( ،)2011ثم توالت األحـداث يف بقية الدول العربية بنسـب

متفاوتـة .ويف ضـوء كل هـذه املعطيـات يمكن أن نقـول إن أي تعريف للنهضة يف السـياق العريب

ال يراعـي هـذه التقلبـات والتحـوالت :الفكرية واالجتامعية والسياسـية ،ال يمكن أن يسـتوعب

مفهـوم "النهضـة" بمعانيـه املختلفة ،وال يمكن أن يفهـم كل التضاربات والتطـورات احلاصلة يف
تعريـف "النهضـة" العربية.
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لقـد حاولـت الفلسـفة العربيـة املعـارصة أن تسـتعيض عـن مفهـوم النهضـة بمفهـوم آخـر

غموضـا على األقـل ،هـو :العقالنيـة ،حيـث "حصـل بين هـؤالء
وضوحـا ،أو أقـل
ربما أكثـر
ً
ً

الفالسـفة العـرب نـوع مـن اإلمجـاع الضمني عىل وجـوب إعادة النظـر يف العقل بآلياتـه وجتلياته
املختلفـة وبخاصـة العقـل الرتاثـي ،إيامنًـا منهم بأنه هو املسـؤول عن التأخر التارخيـي الذي تعاين
منـه األمـة" .19كما حـاول البعـض االسـتعاضة عـن مفهـوم النهضـة بمفهـوم احلداثـة ،20ولكن

وضوحـا -على األقـل يف السـياق العريب-مـن
مفهومـي العقالنيـة واحلداثـة ذاهتما ليسـا أكثـر
ً

مفهـوم النهضـة ،هـذا باإلضافـة إىل أهنما أصبحا شـبه متجاوزيـن يف البيئة التي أنتجتهما .من هنا

نفهـم الدعـوة القائلـة بضرورة قيـام هنضـة عربيـة جديدة ومن ثـم قيام مفهـوم جديـد للنهضة،
"يسـتوعب ثنائيـات التراث واملعـارصة ويتجاوزمهـا" ،21خاصـة أن أغلـب املفاهيـم املتداولة يف

نظـرا إىل أهنا مجي ًعا
السـياق الفكـري العـريب ال تزيـد األمـر
ً
إيضاحـا ،هـذا إذا مل تكن تعقـده أكثرً ،
مل تكـن مفاهيـم تفسيرية لواقـع أنتجها.
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يقـدم سـامي العريـان مقاربـة حتليليـة عميقـة لسـياق صفقـة القـرن وخلفياهتـا السياسـية

واحلضاريـة ،ويكشـف خطـورة هـذا املشروع على القضيـة الفلسـطينية ومسـتقبلهاً ،
فضل عن

تفكيـك التحديـات التـي يطرحهـا املرشوع الصهيـوين يف املنطقة .كام يسـعى الدكتـور العريان يف
هـذا احلـوار إىل كشـف طبيعـة الـدور األمريكـي احلايل جتـاه القضية خلال فرتة ترامـب وحجم
أيضا أزمة املرشوع الوطني الفلسـطيني وانسـداد
التحيـز والتآمـر ضـد القدس وفلسـطني .يرشح ً

أفقـه التفـاويض وفشـل الرهـان التارخيـي عليـه ،واخليبـات والتنـازالت التـي جلبها هذا املسـار

على القضيـة ،مؤكـدً ا رضورة الرهـان على خيـار املقاومـة الفلسـطينية والعربيـة واإلسلامية

الشـاملة ملواجهـة هـذا املشروع االسـتيطاين اإلحلايل مـع دعوتـه إىل امتلاك وعي استراتيجي
بضرورة توحيـد اجلهـود الشـعبية والرسـمية لرفـض ما يسـميه رسقـة القرن.

سـامي العريـان هـو مديـر مركـز دراسـات اإلسلام والشـؤون الدوليـة ( ،)CIGAوأسـتاذ

الشـؤون العامـة بجامعـة صبـاح الديـن زعيـم يف إسـطنبول .حصـل على كل شـهاداته اجلامعية
يف الواليـات املتحـدة بما فيهـا الدكتـوراه عـام  .1986كان أسـتا ًذا جامع ًّيـا لعقديـن يف الواليات

املتحـدة وحصـل على العديـد مـن اجلوائـز واملنـح التعليميـة ،إضافـة إىل نشره أكثر مـن أربعني

منشـورا .خلال العقـود األربعـة التـي قضاهـا يف الواليـات املتحـدة ( ،)2015 - 1975أسـس
ً
الدكتـور العريـان العديـد من املؤسسـات واملنشـورات يف جمـاالت التعليم والبحـث واحلوار بني
174

نرقلا ةقفص لوح نايرعلا يماس عم رصاوأ ةلجم راوح

األديـان ،وكذلـك يف احلقـوق املدنيـة وحقـوق اإلنسـان .كان متحد ًثـا وناشـ ًطا غزيـر اإلنتاج يف

العديـد مـن اجلامعـات األمريكيـة ،خاصـة يف قضايـا فلسـطني واإلسلام والغـرب واحلقـوق
سـمته جملة نيوزويك "ناشـط احلقـوق املدنيـة األول" يف الواليات املتحدة
املدنيـة .يف عـام ّ ،2001

جلهـوده الراميـة إىل إلغـاء اسـتخدام األدلـة الرسيـة يف حماكم اهلجـرة .يف عام  ،2012قـام مؤرخو

موسـوعة املنشـقني األمريكيين بتوصيفـه كواحـد من ثالثة مسـلمني فقـط يف الواليـات املتحدة

تضمنتـه املوسـوعة مـن بين  152منشـ ًّقا أمريك ًّيا وسـجناء رأي يف القـرن املايض ،وتـم تضمينهم

يف السلسـلة املكونـة مـن جملديـن (جنبـا إىل جنب مـع مالكومل إكـس وحممد علي) .ظهرت قصته
األمريكيـة عـام  2007يف الفيلـم الوثائقـي "الواليـات املتحدة مقابـل العريان" احلائـز عىل جوائز،

ويف عـام  2016يف كتـاب أن تكـون فلسـطين ًّيا .كتـب الدكتـور العريـان عشرات املقـاالت التـي

تُرمجـت إىل العديـد مـن اللغـات التي تركز عىل السياسـة اخلارجيـة للواليات املتحدة ،فلسـطني،
وظاهـرة الربيـع العـريب .نشر ديوانـه الشـعري حـول الروحانيـة وفلسـطني وحقـوق اإلنسـان

التآمـر عىل يوسـف يف عـام .2004

فهم حفريات اخلطة وسياق تشكلها
 -مـــن الطبيعـــي أن يطـــرح يف كل خطـــة ســـؤال ســـياقها ومالبســـاهتا ،لكـــن ،بالنســـبة إىل
ً
إشـــكال أعمـــق ،فليـــس هنـــاك أي ســـياق
خطـــة صفقـــة القـــرن ،ربـــا األمـــر يطـــرح
س ــيايس دويل مش ــجع ع ــى احلدي ــث ع ــن عملي ــة س ــام ،ب ــل العك ــس م ــن ذل ــك ،ثم ــة

ضع ــف غ ــر مس ــبوق يف املعادل ــة العربي ــة وتف ــكك خط ــر .ويف املقاب ــل ،ثم ــة س ــوء ثق ــة
كب ــر ب ــن الس ــلطة الفلس ــطينية وب ــن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،فض ـ ًـا ع ــن ك ــون

س ــلطة االحت ــال ،م ــن خ ــال عقيدهت ــا وممارس ــتها السياس ــية ال تس ــمح باحلدي ــث ع ــن

رغب ــة م ــا يف التس ــوية ،يف أي س ــياق إذن ين ــدرج ط ــرح خط ــة صفق ــة الق ــرن؟

يمكـن التمييـز على األقـل بين ثالثة سـياقات أساسـية تعـود إىل عقـد من الزمن سـامهت يف

طـرح خطـة القـرن خالل هـذه الفترة بالذات:
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 -س ــياق االنقس ــام :س ــواء ع ــى الس ــاحات الفلس ــطينية ،ب ــن معس ــكر املقاوم ــة ومعس ــكر
التفـــاوض والتنســـيق األمنـــي مـــع املحتـــل؛ أو عـــى الســـاحة العربيـــة بـــن معســـكر
الث ــورات العربي ــة واملعس ــكر املن ــاوئ للث ــورات ،م ــع تس ــجيل تغل ــب واض ــح للنس ــق

االس ــتبدادي ،م ــا خ ــا بع ــض االس ــتثناءات يف املنطق ــة؛ مم ــا اس ــتوجب أن تدف ــع ه ــذه
األنظمـــة الثمـــن ،وهـــو القبـــول باملـــروع الصهيـــوين بإنشـــاء إرسائيـــل الكـــرى ،بـــل

والتحالـــف معهـــا لتضمـــن بقـــاء هـــذه األنظمـــة وتدافـــع عنهـــا.

 -س ــياق فق ــدان الثق ــة :س ــواء ب ــن التي ــارات الرئيس ــية يف املنطق ــة العربي ــة ،إس ــامية كان ــت

أو علامني ــة أو ليربالي ــة أو يس ــارية ،بفع ــل التج ــارب املري ــرة الت ــي حدث ــت بع ــد الث ــورات

خصوصـــا بعـــد التدخـــل املـــايل اخلليجـــي يف عـــدد
العربيـــة عـــام  2011ومـــا تالهـــا،
ً

مـــن املناطـــق إلفســـاد العالقـــات بـــن هـــذه االجتاهـــات؛ أو فقـــدان الثقـــة مـــن طـــرف
الش ــعوب باملس ــارات الديمقراطي ــة ،يف ظ ــل انتكاس ــة الربي ــع الع ــريب ونج ــاح الث ــورات

املض ــادة لصال ــح األنظم ــة االس ــتبدادية.

 -ســـياق صعـــود اليمـــن املتطـــرف :ســـواء يف دولـــة االحتـــال الصهيـــوين مـــع نتنياهـــو
وحلفائـــه ،أو صعـــود الفاشـــية واليمـــن العنـــري عـــى نســـق ترامـــب يف الواليـــات

املتحـــدة األمريكيـــة ،ممـــا أدى إىل انتقـــال دور الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة مـــن إدارة
الـــراع الفلســـطيني اإلرسائيـــي ،إىل حماولـــة إهنائـــه ملصلحـــة الطـــرف الصهيـــوين.

نحـن إذن أمـام حالـة ضعف إسلامي وتفـكك جمتمعي وفقـدان للبوصلة من طـرف النخب

الفكريـة والسياسـية ،باإلضافـة إىل صعـود الفاشـية األمريكيـة واليمني اإلرسائيلي املتطرف ،مع

تسـجيل انـزواء وتراجـع للتكتـل األورويب ،بـل حماولـة تفكيكـه وإضعافـه .وقـد سـامهت هذه
السـياقات كلهـا يف إجيـاد مثـل هـذه املبـادرة السـيئة الذكـر ،بغـرض حتقيـق املشروع الصهيـوين

بفلسـطني واملنطقـة ككل ،مـن خلال استراتيجية خلـق حقائـق على األرض ،ومـن جتلياهتـا
األساسية:

 -تفري ــغ األرايض الفلس ــطينية م ــن س ــكاهنا :بجع ــل متطلب ــات احلي ــاة الكريم ــة للش ــعب
ـم إرغام ــه ع ــى الرحي ــل أو االستس ــام.
الفلس ــطيني ع ــى أرض ــه صعب ــة ،وم ــن ث ـ ّ
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 -ع ــزل الش ــعب الفلس ــطيني أو تفكيك ــه :ك ــا ه ــو احل ــال ب ــن غ ــزة والضف ــة والش ــتات
وعـــرب  48والقـــدس ،مـــن أجـــل التعامـــل مـــع كل جمـــال عـــى حـــدة ،وذلـــك هبـــدف

إفش ــال القي ــادة الفلس ــطينية الرس ــمية ع ــى املس ــتوى الس ــيايس وإنجاحه ــا ع ــى املس ــتوى

األمن ــي ،لتك ــون الوكي ــل املع ــرف ب ــه ل ــدى االحت ــال لض ــان أمن ــه واس ــتقراره .وه ــو

مـــا يظهـــر بوضـــوح يف تفاصيـــل اخلطـــة مـــن خـــال توكيـــل مهمـــة محايـــة االحتـــال
واملس ــتوطنني للس ــلطة الفلس ــطينية الرس ــمية.

 -إقام ــة املس ــتوطنات واملغتصب ــات بوت ــرة رسيع ــة :إلح ــال املس ــتعمر الصهي ــوين ب ـ ً
ـدل

خصوص ــا يف ظ ــل اتفاقي ــة أوس ــلو .ولذل ــك فق ــد ارتف ــع ع ــدد
م ــن أصح ــاب األرض،
ً
املســـتوطنني منـــذ عـــام  1993إىل اليـــوم مـــن  125.000إىل أكثـــر مـــن  800.000يف مئـــات

مـــن املســـتوطنات.

واضح ــا للعي ــان أنن ــا
 -إضع ــاف املنطق ــة العربي ــة :فف ــي الع ــر س ــنوات املاضي ــة أصب ــح
ً
أم ــام حل ــف س ــيايس يض ــم األنظم ــة العربي ــة املناوئ ــة للث ــورات وطموح ــات الش ــعوب

يف بن ــاء أنظم ــة ديمقراطي ــة ش ــعبية ،مم ــا اس ــتوجب أن تدف ــع ه ــذه األنظم ــة الثم ــن ،وه ــو
القب ــول بامل ــروع الصهي ــوين بإنش ــاء إرسائي ــل الك ــرى والتحال ــف معه ــا لتضم ــن بق ــاء

هـــذه األنظمـــة وتدافـــع عنهـــا .ثـــم اعتبـــار كل الـــدول أو احلـــركات أو الشـــخصيات
التـــي ترفـــض هـــذا النهـــج أعـــداء ال بـــد مـــن حماربتهـــم واســـتئصاهلم ،بـــا فيهـــا دول

مث ــل تركي ــا أو إي ــران الت ــي ترف ــض القي ــادة اإلرسائيلي ــة للمنطق ــة.

ووضوحـا يف الصراع العـريب اإلرسائيلي ،منـذ قيـام
نحـن إذن أمـام أكثـر اللحظـات جتل ًيـا
ً

دولـة االحتلال عـام  ،1948النبطاح املنظومـة العربية الرسـمية واستسلامها الكامل للمرشوع
الصهيـوين االسـتيطاين ،ومـن ورائـه الرشيـك األمريكي االستراتيجي املنحاز لـه .وعىل اجلانب
اآلخـر ،نرصـد الرفض الشـعبي الواسـع يف معظم العواصـم العربية؛ فقد أرصت هذه الشـعوب

دائما على رفع العلـم الفلسـطيني إىل جانب أعالمهـا الوطنية لتأكيـد انتامئها األصيل لفلسـطني،
ً
وعلى أن تُعـرف القضيـة الفلسـطينية بوصفهـا قضيـة مركزيـة للشـعوب العربيـة واإلسلامية،

والفيصـل يف تعريـف هـذه املنطقة.
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ً
قليـــا إىل قـــراءة مضامـــن اخلطـــة يف ضـــوء املشـــاريع الصهيونيـــة الســـابقة ،هـــل
 -لنعـــد

هن ــاك م ــن جدي ــد ،أم إن اخلط ــة مل تفع ــل أكث ــر م ــن إع ــادة صياغ ــة مطال ــب صهيوني ــة
ت ــم اإلع ــان ع ــن رزنامته ــا يف حمط ــات انتخابي ــة س ــابقة أو يف مش ــاريع سياس ــية طرحته ــا

قيـــادات صهيونيـــة؟

على امتـداد الربـع قـرن املـايض كانـت اإلدارة األمريكية ،عىل األقل عىل املسـتوى الرسـمي،

تقـول إهنـا وسـيط نزيـه يريـد أن يوفـق بين الطرفين مـن خلال املفاوضـات .وبناء على ذلك،
أقصـت كل األطـراف األخـرى ،سـواء كانـت األمـم املتحـدة أو الطـرف الـرويس أو أوروبـا أو
غريهـا مـن القـوى الدوليـة .لكن هذه اخلطة أسـقطت القنـاع املزيف للإدارة األمريكيـة ،بتبنيها

لـكل املطالـب املتطرفـة لليمين الصهيـوين ،حتـى أكثـر ممـا قدمـه إهيـود بـاراك عـام  2000أمـام
عرفـات أو بعـد ذلـك أوملـرت مع عبـاس أو غير ذلك مـن القيـادات اإلرسائيليـة املختلفة.

نحـن أمـام خطة/رسقـة القـرن تريـد أن تنهي كل ما سـمي بامللفـات النهائية لصالـح الطرف

اإلرسائيلي ،سـواء يف موضـوع القدس أو املسـتوطنات أو السـيادة أو حق العـودة .لقد أهنت هذه

اخلطـة ،يف احلقيقـة ،السراب الفلسـطيني الـذي تبنتـه القيادة الفلسـطينية الرسـمية ،بعـد إجيادها

[أي اخلطـة] دولـة ليسـت فقـط منقوصة السـيادة ،ولكن تفتقد لـكل عوامل الدولـة التي يعرتف

هبـا العامل.

إذن نحـن أمـام خطـة صيغت يف تـل أبيب من قبل اليمني الصهيـوين ،دون أي حضور للطرف

الفلسـطيني ،لعلمهـم برفضـه ملضامين الصفقـة ،وال يـراد لـه أن يوافـق عليهـا أو ال يوافق؛ ألنه

ليـس هنـاك اعتراف اآلن بـأي وجـود للشـعب الفلسـطيني ،وإنما اعتبـار السـلطة الفلسـطينية
مجاعـة ختـدم وظيف ًّيـا واقتصاد ًّيـا املحتـل .أمـا الوجـود الفلسـطيني فمصيره العـزل يف املنـايف أو

يف الشـتات أو احلصـار واخلنـق .وبالتـايل هـم يـرون أن هـذه أفضـل اللحظات خللـق حقائق عىل
األرض ،وفـرض مشروع ينهـي متا ًما كل معنى للوجود الفلسـطيني عىل املسـتوى الفعيل ،سـواء

على مسـتوى الدولة أو عىل مسـتوى الشـعب الفلسـطيني.

 -يف املش ــاريع الصهيوني ــة ال ينفص ــل الدين ــي ع ــن الس ــيايس ،ويف الرؤي ــة األمريكي ــة الت ــي
يأث ــر يف صياغته ــا الل ــويب األمري ــكاين ال متاي ــز باملطل ــق ب ــن الرؤيت ــن إن مل نق ــل إن الدين ــي
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يوجه ــه الس ــيايس .يف نظرك ــم م ــا الدين ــي الث ــاوي يف صفق ــة الق ــرن؟ وم ــا الس ــيايس ال ــذي
يوف ــر التكتي ــكات واآللي ــات لتنفي ــذ الرؤي ــة الديني ــة؟

الرؤيـة الصهيونيـة ،سـواء هيوديـة أو مسـيحية ،ال تعـدو أن تكـون إعـادة صياغـة لألسـاطري

واخلرافـات الدينيـة املسـيحانية ،ولذلـك فإهنـاء ملـف القـدس ملصلحـة إرسائيـل يتخـذ داللـة

انتصـار الصليـب على اهللال ،وانتصـار نجمـة داوود على قبـة الصخـرة ،وإهنـاء لالحتلال

اإلسلامي للأرض املقدسـة.

ويظهـر ذلـك بشـكل واضـح يف االحتفـال بصفقـة القـرن بالبيـت األبيـض؛ فـكل الذيـن

كانـوا جيلسـون هـم مـن بعض القيـادات الدينيـة املتطرفـة ،سـواء يف اجلانب الصهيوين املسـيحي
والتيـارات األنجليكانيـة ،أو اجلانـب الصهيـوين اليهـودي مـن قادة املسـتوطنني داخل فلسـطني

ومنارصهيـم يف الواليـات املتحـدة.

أما بالنسـبة إىل السـيايس ،فالفكرة الرئيسـة أن تفرض إرسائيل عىل الدول العربية قبوهلا قائدً ا

للمنطقـة ككل ،مـع اإلبقـاء عىل حالـة الضعف واهلوان واالقتتـال التي تعاين منها الـدول العربية
مجيعهـا ،مـن خالل مسـاعدة األنظمة االسـتبدادية عىل االسـتمرار يف مقابل التطبيـع واالعرتاف

هبـذا الكيـان .وهـذا ما سيسـاعد يف إعادة تعريف الصراع املركزي يف املنطقة ،حتـى يظهر رصا ًعا

بين دول تريـد أن تكـون تابعة للمنظومة احلضارية الغربية ومتسـقة مـع الصهيونية ،وبني دول أو
مجاعـات تريـد أن ختـرج من التبعية للغـرب أومن التبعية للقـوى اخلارجية التي هتـدد املنطقة.

صفقة القرن واملوقف الفلسطيني
 -ســـارعت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بشـــكل مبكـــر إىل الترصيـــح بـــأن الســـلطة
الفلســـطينية ســـرفض اخلطـــة ،لكنهـــا بعـــد ذلـــك ســـتقبلها .بغـــض النظـــر عـــن هـــذا
التكتي ــك البيداغوج ــي يف ترصي ــح دونال ــد ترام ــب ،م ــا ال ــيء ال ــذي تتضمن ــه اخلط ــة

ويس ــتفز بش ــكل أس ــايس الس ــلطة الفلســـطينية ،احل ــدود ،الق ــدس ،أم الالجئ ــن ،أم م ــاذا؟

يف احلقيقـة ،مل تترك الواليـات املتحـدة وال خطـة نتنياهـو -ترامـب للسـلطة الفلسـطينية أي

يشء للتفـاوض عليـه؛ فالقـدس قـد اعرتفـت هبـا الواليـات املتحـدة عاصمـ ًة إلرسائيـل ،وهذا
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تراجـع كبير يف موقفهـا من الرصاع .كذلك بالنسـبة إىل الالجئني؛ فقد سـحبت الواليات املتحدة

دعمهـا لوكالـة (غـوث الالجئني-األونـروا) والتـي ترعـى منذ عـام  1951ماليني الفلسـطينيني

يف أماكـن الشـتات إىل حين عودهتـم ،وهـو قـرار أممي يؤكـد حقهـم يف العـودة إىل وطنهم؛ ومن
ثـم فـإن الواليـات املتحـدة بسـحب دعمهـا املايل الـذي يقدر بنحـو ربـع امليزانية تقـول إنه ليس
ّ

هنالـك حـق للفلسـطينيني أن يعودوا مـرة ثانية لوطنهم يف فلسـطني؛ ً
فضل عن موضوع السـيادة

وموضـوع ضـم املسـتوطنات إىل إرسائيل.

إن اهلـدف هـو حمـو دولة فلسـطني وهويتها على كافة األصعدة ،وحتويل الشـعب الفلسـطيني

ثم حتويل فلسـطني من قضيـة وطنية إىل
إىل مجاعـة وظيفيـة ختـدم إرسائيـل اقتصاد ًّيا وأمن ًّيـا؛ ومن ّ

قضيـة اقتصاديـة أو قضيـة عاملـة؛ أي إنـه ليـس هنـاك تصور ،ولـو حمـدود ،لقيام دولة فلسـطينية

وإنما هـو تصـور يم ّثـل نفـس النظـرة التـي كان يعرضهـا اليمين الصهيـوين منذ احتلال،1967

بعـدم االعتراف بالكينونـة أو بالوطنيـة أو اهلويـة الفلسـطينية ،وعـدم االعتراف باحلقـوق على
األرض ،وإنما فقـط وجـود فلسـطيني شـعبي يتـم التعامل معـه إىل حني إجيـاد حل هنائـي بطرده

أو باسـتخدامه يف كنتونـات ،كما كانـت احلالـة يف األبارتايد يف جنـوب إفريقيا.

وليـس أمـام السـلطة الفلسـطينية الرسـمية يشء للقيـام بـه بعـد االمتيـازات االقتصاديـة

ثم فإهنـم ال يتوقعون
والشـكلية التـي أغدقـت عليهـا هبا إرسائيل على امتداد فرتة حكمهـا .ومن ّ

مـن السـلطة ،بعـد ربـع قرن مـن معرفتهـا والتفـاوض معهـا وربما معرفتهـم بملفات فسـادها،

عمـل يشء يتحـدى الصفقـة ،فإمـا أن تقبـل هبـا ،أو يتـم جتاوزهـا وتشـكيل واحـدة أخرى.

ليـس هنـاك ،يف احلقيقـة ،أي مشروع وطنـي فلسـطيني اليـوم ،سـواء من طرف السـلطة ،كام

بينـت ،وال مـن املعارضـة؛ فهـذه األخيرة اآلن يف وضـع ليـس بالقـوي ،رغـم متسـكها باحلقوق
التارخيية ورفضها االستسلام .وليس هناك حل إال بتوحيد الطرف الفلسـطيني ،ولكن لألسـف
الشـديد ليـس عنـدي كثري مـن الثقة بالقيادة الفلسـطينية القائمة اآلن يف السـلطة الفلسـطينية ألن

تقـوم هبـذا الواجـب الوطنـي التارخيـي املحتـم عليها إلنقـاذ القضيـة الفلسـطينية ،ووضعها عىل
الطريـق الصحيـح ،وبالتـايل ليـس أمامهـم اآلن إال أن يرحلـوا أو أن تسـلم القيـادة جليـل آخـر

يمكـن أن يسترجع أو أن يصر على املقاومـة لينتزع هبـا احلقوق الفلسـطينية.
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 -البع ــض ي ــرى أن صم ــود الس ــلطة الفلس ــطينية ض ــد الصفق ــة ل ــن يط ــول؛ ألن الصم ــود
توف ــره قاع ــدة م ــن املقاوم ــة الت ــي تف ــرض الق ــدرة ع ــى التخ ــي ع ــى االمتي ــازات الت ــي

ً
فضـــا عـــن
توفرهـــا االتفاقيـــات املربمـــة لعـــدد مـــن قيـــادات الســـلطة الفلســـطينية،

الفس ــاد .يف نظرك ــم ه ــل نش ــهد تك ــرار املعادل ــة العرفاتي ــة إن ص ــح التعب ــر ،الصم ــود يف
الثواب ــت مه ــا كل ــف الثم ــن؟ أم إن توقع ــات ترام ــب س ــتصدق وتنه ــار الس ــلطة إذا م ــا

خ ــرت احلض ــن الع ــريب الداع ــم؟

أنـا ال أعتقـد أن ترامـب يـرى أو يريـد أن تنهـار السـلطة كما هـي؛ ألهنـا تقـدم خدمـة مهمة

جـدًّ ا ،وهـي احلامية األمنيـة إلرسائيل واملسـتوطنات ،أي لالحتالل ،فالسـلطة تقـوم بعمل املهام

القـذرة التـي حتـول دون إجيـاد قاعـدة للمقاومة احلقيقيـة .وصمود السـلطة الفلسـطينية ال يعدو

أن يكـون صمـو ًدا على الـورق حتـى اآلن؛ ألهنـا مل تقـم بـأي عمل حقيقـي يمكـن أن يضايق أو
يضغـط على املحتل.

أيضا غري حقيقية؛ ألن عرفات نفسـه كان
ولألسـف الشـديد حتى املعادلة العرفاتية أصبحت ً

يتنـازل عـن الثوابـت واحـدة تلـو األخرى؛ فقـد كان يف وقت سـابق يريـد أن حيرر فلسـطني ،ثم
أصبـح يريـد أن حيـرر أرايض  ،67ثـم اعترف بإرسائيل ،وتىل ذلـك كثري من التنـازالت املتكررة،

وحيسـب لـه أنـه مل يوافـق على كثري مـن األمور ،وقد بـرر ذلك بأنـه مل يوافق ألنه ليـس هناك يشء

حقيقـي للتفـاوض عليـه؛ أي ال يوجـد مرشوع حقيقـي عىل الورق ،وإنام جمـرد مبادئ.

يف كل األحـوال ال أظـن أن السـلطة سـتنهار ،وإنما يمكـن أن تتغير فيهـا الشـخصيات؛

أيضـا أخـرى سـتصنعها إرسائيل
ألن السـلطة ختـدم االحتلال ،وحتـى يف حـال اهنيارهـا هنـاك ً
وسـيصنعها الرشيـك االستراتيجي األمريكـي للمحافظـة على الوضـع القائـم.

التحـدي هـو عنـد الطـرف الفلسـطيني؛ ألنـه حتـى يف حـال إبقائه عىل السـلطة ،جيـب إعادة

تعريـف العالقـة مـع االحتلال وفهمهـا مـن خالل رفـض أي رشاكـة يف أي أمر مـن األمور بني
املحتـل وبين مـن هـم حتت االحتلال ،وإنما تبني خيـار املقاومة الرشسـة على كافة املسـتويات
واألصعـدة ،ويف كل األماكـن ،إىل حين إهنـاء االحتالل بلا رشط أو قيد .وهذا يسـتوجب تغيري

أمرا صع ًبـا فإنه
كل املعـادالت التـي قامـت عليهـا السـلطة الفلسـطينية .وعلى الرغـم من كونـه ً
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ً
مسـتحيل إذا توفـرت إرادة وقيـادة حقيقية ،مع الدعم الشـعبي داخـل األرض املحتلة ومن
ليـس

كل الشـعوب حـول العامل.

 -ع ــادة الفلس ــطينيني أهن ــم حين ــا يش ــعرون بتح ـ ٍ
ـد خط ــر ال تس ــتطيع الس ــلطة الفلس ــطينية

حتمل ــه ،يت ــم االنعط ــاف إىل الوح ــدة الوطني ــة ،واس ــتدعاء الفصائ ــل الفلس ــطينية لتقوي ــة
املوق ــع التف ــاويض م ــن جه ــة ،ولتحذي ــر الق ــوى الراعي ــة للتس ــويات ب ــأن البدي ــل ع ــن

الس ــلطة الفلس ــطينية س ــيكون ه ــو األس ــوأ.

كما ذكـرت سـاب ًقا ،ليـس هنـاك أمـر يمكـن أن تتفـاوض عليـه لـدى السـلطة الفلسـطينية،

فالتفـاوض انتهـى .أمـا بخصوص املصاحلـة بني الفصائل الفلسـطينية ،فباسـتثناء بعض األوقات
التـي متـت فيهـا املصاحلـات ،كام هـو احلال مـع  2007بمكـة أو  2012بالقاهرة ،ال يمكـن أن تتم،

ملـاذا؟ ألن هنـاك رؤيتين خمتلفتني متا ًمـا يف التعامل مع االحتلال اإلرسائييل :هنـاك رؤية تريد أن

تتعايـش مـع إرسائيـل وتعترف هبـا ،وهنـاك رؤية تـرى أنـه ال يمكن التعايـش مـع إرسائيل بأي
حـال مـن األحـوال .باإلضافـة إىل أن قبول الطرف التفـاويض باملصاحلة الوطنية هو إقرار بفشـله

خصوصـا أن كل حماوالهتم اآلن هـي إقناع بعض
ألزيـد مـن ربـع قـرن ،وال أظنه سـيقوم بذلك،
ً
األطـراف الدوليـة يف أوروبـا أو يف عواصـم أخرى ،لدعمهـم يف تغيري املوقـف األمريكي املنحاز

يف الضغـط على دولـة االحتلال ،وقد أثبتت هذه املسـألة فشـلها مئـات املرات.

أمـا الطـرف اآلخر فإنه حمارص ،والوضع االستراتيجي واجليوبوليتيـك يف املنطقة ويف العامل ال

يتيـح لـه الفرصـة لطـرح البديل ،حتـى ولو كان مـن الناحية النظريـة؛ فمحاولة توفير احلاجيات

الرضوريـة لقطـاع غـزة املحـارصة ألزيد مـن  13سـنة ،والتفكري يف خيـار املقاومـة والضغط عىل

إرسائيـل يف اآلن نفسـه ،يمكـن أن يسـتنفد جهـود وطاقـة حتـى حركـة كبرية مثل محـاس .لذلك

نظـرا إىل التباعـد الكبير جدًّ ا بين الطرفني يف مـا يتعلق
ال أتوقـع أن تكـون هنـاك وحـدة وطنيـةً ،

بطبيعـة الصراع ومشروع املقاومـة ،وبالتـايل البـد أن نخـرج مـن هـذه الدوامـة بإجيـاد أطراف
أخـرى فلسـطينية ،سـواء كانـت يف الداخـل الفلسـطيني أو يف اخلـارج ،حلمـل عـبء إطلاق

مشروع مقاومـة حقيقـي ضـد املحتـل اإلرسائيلي يتجـاوز هـذه االزدواجيـة ،أو هـذه الفصائل
التـي أصبحـت تقري ًبـا شـبه عاجـزة عن قيـادة مشروع مقاومة للمحتـل والكيـان الصهيوين.
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 -مل تشـــهد أي مبـــادرة معروضـــة كحـــل أو أرضيـــة للتســـوية السياســـية للـــراع العـــريب
اإلرسائيـــي هـــذا التبايـــن العـــريب ،فثمـــة دول مانعـــت بقـــوة ومنهـــا عـــى وجـــه أخـــص

األردن ،وثم ــة دول مانع ــت بطريق ــة فيه ــا كث ــر م ــن الدبلوماس ــية مث ــل املغ ــرب ،الت ــي
نســـقت مـــن قبـــل مـــع األردن عـــى خلفيـــة املوقـــف مـــن صفقـــة القـــرن ،واألغلبيـــة

اخت ــارت أن تق ــدم ملوقفه ــا بديباج ــة ماك ــرة تثم ــن اجله ــود األمريكي ــة ،ويف الوق ــت ذات ــه

تذكـــر بالثوابـــت الفلســـطينية ،كيـــف تقـــرؤون هـــذا التبايـــن وهـــذا الغمـــوض؟

كما ذكـرت يف بدايـة حديثـي ،معظـم األنظمـة اآلن ،مـع اسـتثناءات قليلة جدًّ ا ،هي متامشـية

ومتامهيـة مـع الرؤيـة الصهيونيـة األمريكيـة واإلرسائيلية يف مـا يتعلق باملنطقة ،لكـي تضمن هذه
الـدول مـا يبقيهـا؛ بمعنـى آخـر أن هذه األنظمـة وهذه الدول ليسـت جادة يف أي مشروع متعلق

بالتعامـل مـع فلسـطني بوصفهـا قضية حموريـة ومركزية عىل املسـتويني العريب واإلسلامي ،وإنام

دائما ضمـن -حتـى لو كان خطاهبـا غري ذلـك – مصاحلها الوطنيـة وأهدافهـا يف ما يتعلق
كانـت ً
بوجـود األنظمـة نفسـه .وبالتـايل ال أتوقـع منهـا على اإلطلاق أن تقـوم بـأي مبـادرة ،والطرف
األمريكـي واإلرسائيلي يعلم ذلـك جيدً ا.

نحـن بحاجـة إىل إعـادة تأهيل ،ليس فقط عىل املسـتوى الشـعبي وإنام عىل املسـتوى الرسـمي

أيضـا ،إلعـادة تعريـف الرصاع العـريب اإلرسائييل .هذا الصراع ال يمكن -إذا أردنـا هلذه القضية
ً

أن تـزول وأن تنتهـي -أن يكـون بوجـود إرسائيـل يف املنطقـة ،فقبـول النظـام العـريب بـه منذ عام
ً
مقبـول داخل
 1967جعـل املسـألة تقري ًبـا شـبه منتهيـة بالنسـبة إىل الكيـان الصهيـوين؛ ألنه صار

املنطقـة وبـدأ منـذ ذلـك احلين بفـرض رؤيتـه .واحلـال أنـه طاملـا بقـي هـذا النظـام موجـو ًدا يف

املنطقـة ،فإهنـا لـن تسـتقر ،ومـع الرفـض الشـعبي الواسـع مـن الشـعوب العربيـة لوجـود هـذا

الكيـان يف املنطقـة ،يف مقابـل املنظومة االسـتبدادية ألغلـب األنظمة ،تضطر هذه الـدول ،حفا ًظا

على مصاحلهـا الذاتيـة يف الوجـود واالمتيـازات ،إىل التحالـف مع هـذا الكيان .لن يتـم حل هذه
اإلشـكالية إال بعـد إجيـاد أنظمـة شـعبية ديمقراطيـة ومتصاحلة مع شـعوهبا ،وحينهـا فقط يمكن

أن نتحـدث عـن فـرز حقيقي.
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صفقة القرن واملوقف العربية
 -ثم ــة دول هرول ــت بش ــكل غ ــر مفه ــوم لدع ــم صفق ــة الق ــرن ،مث ــل م ــر والس ــعودية
واإلم ــارات والبحري ــن ،ك ــا ول ــو أن هن ــاك تنس ــي ًقا عرب ًّي ــا إرسائيل ًّي ــا م ــن أج ــل متري ــر

ه ــذه املب ــادرة .وثم ــة دول أخ ــرى اس ــتغلت الظ ــرف وفتح ــت قن ــوات االتص ــال والتطبي ــع

خمالف ــة بذل ــك ق ــرارات القم ــة العربي ــة ،م ــاذا تق ــرأون يف ه ــذه املواق ــف ،وكي ــف تف ــرون
تراج ــع املوق ــف امل ــري ،تكتي ــك أو وق ــوع يف احل ــرج ،أم اضط ــراب يف الدبلوماس ــية؟

احلقيقـة أن معظـم هـذه الـدول كما ذكـرت ،فما دامـت األنظمـة العربيـة ترتصـد كل حماولة
للتحـرر وتقويـض بنيـة الفسـاد يف املنطقـة ،وتعاكـس طموحات الشـعوب التواقـة للديمقراطية
والعدالـة االجتامعيـة ،مـن أجل احلفاظ عىل امتيازاهتا من خالل السـلطة ،سـيكون حل التحالف
خيـارا استراتيج ًّيا
مـع إرسائيـل واالعتراف هبـا والتطبيـع معهـا والقبـول برؤيتهـا ومرشوعهـا
ً

مبارشا
توجهـا
السـتمرار هـذه األنظمـة .وبالتـايل ليـس هناك اسـتغراب من توجه هـذه األنظمة
ً
ً

ملحاربـة الربيـع العـريب ،ووقوفهـا مـع الرسقـة /الصفقة .على الرغم مـن أن اللغة التـي كتب هبا

مشروع الصفقـة فيهـا كثير مـن االسـتهتار ،وكثير من األمـور التـي تسـتهني باحلقـوق العربية
والفلسـطينية ،وبـكل التاريـخ والذاكـرة ملصلحة الروايـة الصهيونية.
أمـا بخصـوص املوقـف املصري ،فإنـه يف احلقيقـة ليـس مرتاج ًعـا ،وإنما يقـدم ما يـراد له أن

يقدمـه؛ فمنـذ عـزل مصر عـن حميطهـا العـريب وانتزاعهـا مـن معادلـة الصراع ،أصبـح للكيان
الصهيـوين شـبه اعتقـاد بغيـاب أي خطـر وجـودي على إرسائيـل؛ ألن أكبر دولـة يف املنطقـة قد
وسـحبت أو نُزعـت من معادلـة الرصاع ،وصارت حتـاول أن جتعل مـن موقفها يبدو
اعرتفـت بـه ُ

متوازنًـا ،مـع تأكيدهـا مضامين الصفقـة يف كل عالقاهتـا بالواليـات املتحـدة األمريكيـة والعدو
الصهيـوين ،متهيـدً ا للقبـول به عىل املسـتوى الرسـمي والشـعبي.
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التحديات
 -ل ــو دخلنـــا إىل التفاصي ــل شـــيئًا مـــا ،يف نظركـــم مـــا التحديـــات التـــي تطرحهـــا صفقـــة

الق ــرن ع ــى الع ــامل الع ــريب ،ولي ــس ع ــى فلس ــطني وقواه ــا احلي ــة فق ــط ،وحس ــاب الرب ــح
واخلس ــارة يف التعام ــل اإلجي ــايب م ــع ه ــذه الصفق ــة م ــن ط ــرف بع ــض ال ــدول العربي ــة؟

فيما يتعلـق بمسـألة الربـح واخلسـارة ،ليـس هناك ربح أو خسـارة مـن الناحية االستراتيجية

أو املصلحيـة ،وإنما هنـاك فقـط بعـض املصالح الضيقـة التي قد تتحقـق ،يف مقابل الثمـن الباهظ
الـذي يتـم دفعـه ،والـذي ال يتوقـف عنـد قبـول دولـة إرسائيـل واالعتراف هبـا ،وإنما القبـول

باملشروع الصهيـوين ورؤيتـه يف املنطقـة ككل ،إنـه إعـادة تشـكيل سـيايس للمنطقـة العربيـة بما

يتامشـى والرؤيـة الصهيونيـة ،وهـي مسـألة ليـس فيهـا أي ربح وطنـي حقيقي.
أما بالنسبة إىل التحديات ،يمكن أن نميز عىل األقل بني مستويني اثنني:

حتديات عىل املسـتوى الفلسـطيني :مل يعد لدى الطرف الفلسـطيني الرسـمي أي يشء حقيقي

يمكـن أن يدافـع عنـه ،فقـد أثبت املسـار التفاويض فشـله التام؛ ولذلـك يلزم العـودة إىل مرشوع
وطنـي فلسـطيني يكـون مركزه قضيـة مقاومة االحتالل ،وعـدم التنازل عن أي يشء ،سـواء كان

مـن الثوابـت أو مـن املتغيرات؛ نتحدث هنا عن مرشوع فلسـطيني مقاوم ،ينسـف ويتجاوز متا ًما

كل مـا جـاءت بـه أوسـلو مـن اعرتافـات واتفاقات ،وهو مـا يتطلـب توحيد الصف الفلسـطيني
يف كل السـاحات وعلى كافـة األصعـدة لعمل مشروع مقاومة حقيقي ضد االحتلال اإلرسائييل
واملشروع الصهيـوين ،واحلديـث عـن مرشوع مقاومـة ال يتوقف عند حدود فلسـطني فقط ،بقدر

مـا يتعداهـا إىل حركـة تضامنيـة عاملية ،كام أنـه ال يتوقف عىل املقاومة املسـلحة ،وإنما مقاومة عىل
كافـة األصعـدة واملسـتويات ،إلرهـاق االحتلال وجعـل كلفتـه باهظـة جـدًّ ا ،مـع احلرص عىل
عدم وجود سـلطة فلسـطينية تشي هبذا املشروع أو ترضبه.

على مسـتوى النظـام العـريب :ال يمكـن للعـامل العـريب أن يتعايـش يف هـذا اجلـو مـن الصراع

والفـوىض واحلـروب األهليـة يف كل مـكان؛ ألنـه سيسـبب ضع ًفـا أكرب بكثير مما هـو عليه ،وقد

أظهـر وبـاء كوفيـد  19مـدى اهتراء وفشـل املنظومـة العربية على املسـتوى الصحـي والتعليمي
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واألمنـي واالجتامعـي؛ وبالتـايل مـن الضروري أن جتـدد املنظومة العربية من نفسـها قبـل أن يتم

جتاوزهـا بشـكل كيل ،وهـي مهمـة تقـع على عاتق مـن تبقى مـن احلكامء داخـل النخبـة العربية،

بالدعـوة إىل التفكير يف القضايـا الكبرى ،والتي عىل رأسـها ،طب ًعا ،إهناء وتفكيك أنظمة الفسـاد
واالسـتبداد ،والتمسـك باملبـادئ الرئيسـة التـي يمكن أن جتعل مـن هذه املجتمعـات قوية جمد ًدا،

سـواء تعلـق األمـر بالعدالة االجتامعيـة أو الديمقراطيـة أو غريها من املبادئ التـي يمكن أن تبني
ً
دول قويـة ومتقدمـة ،ذلـك ال يمكـن إال أن يكـون بمعـاداة إرسائيل ومرشوعهـا يف املنطقة.
سبق أن كتبت عن سبع حتديات ستواجه الشعوب العربية بعد ثورات :2011
1.حتدي اهلوية.
2.حتدي االستقالل.
3.حتدي العدالة االجتامعية.
4.حتـدي العالقـة بين الديـن واملجتمع ،بما فيه الوصـول إىل توافق بين القوى اإلسلامية التي
تريـد أن يكـون الديـن ً
فاعل رئيسـ ًّيا يف املجتمع ،والقـوى العلامنية التي تريـد أن تزيح الدين
وجتعله يف مسـاحة احلرية الشـخصية.

خصوصا أن العدو يفتك بنا من خالل هذه الرشوخ يف جمتمعاتنا.
5.حتدي الطائفية واإلثنية،
ً
6.حتـدي الفـوارق االجتامعيـة ،فعشرات املاليين مـن الشـباب يف العـامل العـريب يعانـون مـن
البطالـة ،والفروقـات االجتامعيـة بين الطبقـات تـزداد اتسـا ًعا يو ًمـا بعـد يـوم.

7.حتـدي اجليوبوليتيـك ،وهـو إرسائيـل ومرشوعهـا يف املنطقـة ،الـذي ال يمكن القبـول به ،مع
رضورة التمييـز بين اليهـود الذيـن نرحـب هبـم للعيـش بيننـا كام فعـل املسـلمون تارخي ًّيا يف
األندلـس على سـبيل املثـال ،وإرسائيل ككيـان اسـتيطاين واحتاليل غاصـب لألرض.

 -يتـــم التبشـــر أمريك ًّيـــا بحزمـــة اإلصالحـــات ،واملبـــادرات االقتصاديـــة التـــي ســـتوفر

للفلس ــطينيني ف ــرص الش ــغل وتضم ــن نم ــو االقتص ــاد الفلس ــطيني ،م ــا الثم ــن؟ وه ــل
مـــن أفـــق هلـــذه األحـــام؟
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مليـارا لن
هـذا كالم فـارغ طب ًعـا ،ليـس هنـاك يف احلقيقـة أي إصالحـات ،ووعـد اخلمسين
ً

يصـل إال نصفـه ،يف حين سـيوزع النـص الباقـي على الـدول التـي تقبـل بالصفقـة ،وقـد سـبق
ملصر أن قبلـت هبـا ،ولبنـان هلـا حالـة اقتصاديـة مزريـة ،ممـا يدفعهـا للقبول هبـا ،واألمـر كذلك

مـع األردن ،إذ يمكـن الضغـط عليهـا العتبـارات عـدة .ويف كل األحـوال ،فإنـك لـو قسـمت
25
مليـارا على  15مليـون فلسـطين ًّيا على امتـداد عشر سـنوات ،لن يتجـاوز األمر مئـة دوالر يف
ً

السـنة ،ومعلـوم أن مـا تتلقـاه فلسـطني من خالل املسـاعدات التـي تأتيه من خـارج صفقة القرن

أكثـر ممـا يعـرض عليـه يف صفقـة القرن.

وباملناسـبة فـإن أمريـكا لـن تدفـع أكثر مـن مخس مليـارات عرب عرش سـنوات ،بعـد أن كانت

خصوصا أن معظم هـذه األموال
تقـدم أكثـر مـن  200مليـون يف السـنة ،وبالتايل فـإن هذا توفير،
ً
سـتأيت مـن دول اخلليـج التي كان يمكن أن تسـاعد بنفسـها لو كانت مسـتقلة.

إذن هـذا الـكالم ليـس حقيق ًّيـا أبـدً ا ،ويكفي أن نـرى نموذج مصر يف كامب ديفيـد ،ووعود

التقـدم االقتصـادي والديمقراطيـة والعدالـة االجتامعيـة ،أين هـي مرص اآلن من تلـك الوعود؟

أيضـا .إهنـا ال تعـدو أن تكـون أوها ًمـا وأسـاطري وختاريف لـن يكون
واحلـال نفسـه مـع األردن ً

وراءهـا أي عائـد اقتصـادي حقيقي.

 -األردن الت ــي كان ــت أش ــد ج ــرأة وق ــوة يف رف ــض صفق ــة الق ــرن ،م ــا س ــبب ذل ــك ،وم ــا
أث ــر الصفق ــة يف األردن ،وه ــل تتضم ــن تغي ــر اخلريط ــة ب ــا يم ــس بس ــيادة األردن ووح ــدة
واس ــتقالل أراضيه ــا؟

لـدى األردن هاجـس كبير يتعلق باليمني الصهيـوين وترصحياته التي جتعل مـن األردن أرض

الفلسـطينيني ،وأن الشـعب الفلسـطيني أكرب من الشـعب األردين الذي ال يتعدى بضعة ماليني.

كذلـك ليـس للأردن يشء حقيقـي؛ فهنـاك تفكيك كامـل للسـيادة األردنية عىل القـدس ،والتي

تشـكل جـز ًءا مـن رشعيـة النظـام األردين ،ولذلك تتخذ مسـألة إدخال السـعودية طر ًفـا يف إدارة
املسـجد األقصى حساسـية بالغـة؛ وبالتـايل قـد تكـون اخلطـوة القادمة هـي تغيري النظـام األردين

اهلاشـمي بقيـادة فلسـطينية ،وفـرض وجـود فلسـطيني يف األردن ،ليكـون بمثابة الوطـن البديل

للفلسـطينيني .ويعنـي كذلـك إهنـاء الرشعيـة اهلاشـمية األردنية يف املسـجد األقىص واملقدسـات
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املسـيحية ،ممـا جيعـل ختوفـات األردن مـن انعـكاس سـلبي مـن خلال هـذه الصفقـة مبررة،

خصوصـا وأنـه غـاب كطـرف يف التفاوض ،وليس لـه إال وعد ببعـض املاليني مـن الدوالرات.
ً

 -لندقـــق يف صفقـــة القـــرن ونقيســـها إىل مـــا تضمنـــه اتفـــاق أوســـلو مـــن زاويـــة مطلـــب
الدولـــة الفلســـطينية ،مـــا الثابـــت ومـــا املتغـــر ،وأيـــن مطلـــب الدولـــة الفلســـطينية يف

خط ــة الق ــرن ،وم ــا البدي ــل املق ــرح لتعوي ــض الدول ــة ،وه ــل ثم ــة حدي ــث ع ــن دول ــة
فلســـطينية مســـتقلة أم عـــن يشء آخـــر؟

صفقـة القـرن ،كما سـبق وأن ذكرت هي املرشوع السـيايس لليمين الصهيـوين ،وهذا األخري

ال يؤمـن بإجيـاد دولـة فلسـطينية ،وإنما إجيـاد صيغـة ال تتحكـم يف األرض الفلسـطينية بقـدر مـا

تتحكـم يف الشـعب ،بعـد أن ظهـر عرس إبعاد الشـعب الفلسـطيني عن أرضه وطـرده ،كام حصل

يف كارثتـي  1948و.1967

إن احلديـث عـن دولـة هـو حديـث عـن سـيادة وحـدود واسـتقاللية ،وهـذا غير قائـم ال يف

صفقـة القـرن وال يف غريهـا ،وحماولـة الطرف الفلسـطيني الرسـمي إقناع نفسـه بوجـود دولة أو
مهـا .وقـد اقتنع يـارس عرفات بذلـك ،واآلن ها
بالضغـط النتـزاع احلقـوق ،ال تعـدو أن تكـون و ً

هـو عبـاس خيلـص إىل النتيجة نفسـها.

يف كل األحـوال ،ليـس هنالـك مطلـب للدولة الفلسـطينية وإنما هناك وجود نظام فلسـطيني

حلاميـة االحتلال اإلرسائيلي وضمان أمنـه واسـتقراره ،عبر قـوى البوليـس التي مههـا الرئييس
احلفـاظ على الوجـود اإلرسائيلي ،والتحكـم يف املقاومة الفلسـطينية حتى ال خترج عن السـيطرة،
إىل حين اسـتكامل مشروع بناء إرسائيـل الكربى.

إذن فليـس هنالـك أي حديـث عـن الدولـة الفلسـطينية ،بقـدر مـا هنـاك وعد/وهـم على

الطـرف الفلسـطيني املفـاوض أنـه يف حـال قـام بحاميـة دولـة إرسائيـل وغير مناهجـه التعليمية

لتالئـم الروايـة اإلرسائيليـة ،واعترف بدولـة إرسائيـل وهيوديتهـا ،حينهـا فقط يمكـن أن يكون
املقابـل هـو يشء يمكـن تسـميته دولة فلسـطني؛ أي بعـد أن يتم انتـزاع كل مقومـات الدولة ،من

سـيادة وأرض وحـدود واسـتقاللية ،لكن لألسـف الطـرف املفـاوض الفلسـطيني يتجاهل هذه
احلقائق.
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نرقلا ةقفص لوح نايرعلا يماس عم رصاوأ ةلجم راوح

 -حـــذر بعـــض الباحثـــن مـــن خماطـــر إعـــان بعـــض الـــدول العربيـــة ملوقـــف إجيـــايب
فخاخـــا كثـــرة ،مـــن بينهـــا مســـاءلة
مـــن صفقـــة القـــرن ،واعتـــروا أن الصفقـــة تضـــم
ً
ال ــدول العربي ــة الت ــي ش ــجعت اهلج ــرة اليهودي ــة إىل فلس ــطني ،ومطالبته ــا بتعوي ــض ع ــن
التهجـــر بعـــد أن تواطـــأت مـــع دولـــة الكيـــان الصهيـــوين يف تيســـر عمليـــة بنـــاء دولـــة

إرسائيـــل .مـــا تعليقكـــم؟

دائما ،وحتـى مـن يتمنـع عن
املفـاوض الصهيـوين يعـرف كيـف يمكـن أن ّ
حيصـل مـا يريـد ً
إعطائـه مـا يريـده يضـع له الفخـاخ ،ومن أمثلة ذلـك احلديث اجلـاري حول مسـألة التعويضات
يف صفقـة القـرن بخصـوص اليهـود الذيـن تـم هتجريهـم .بمعنـى آخـر ،إهنـم ال يريـدون هلـذا
الصراع أن ينتهـي ،حتـى عىل رشوطهم ،وذلـك إليامهنم بقدرهتم عىل حتصيل املزيد يف املسـتقبل،
فيسـتمرون يف وضـع مثـل هـذه الفخاخ يف اخلطـط واالتفاقيات ،وهذا أسـلوب معـروف وليس
بجديـد أو مسـتغرب منهم.

يف اخلتـام ،نحـن أمـام حلظـة تارخيية فارقة ،وأملي كبري يف شـعوبنا العربية واحلـركات الوطنية
التـي سترفض مثـل هـذه الصفقة .مهما عال الباطل ومهام اسـتبد املسـتبدون ومهام حـاول العدو
الداخلي واخلارجـي بـأن يفـرض علينـا مرشوعـه ،فإننا سـنرفضه مـن خلال املقاومـة الكاملة،
ومـن خلال الرفـض التـام ملثـل هـذه املشـاريع وملثـل هـذه املبـادرات التـي لـن يؤيت هبـا من هو
صديـق هلـذه األمـة ،أو مـن يريـد أن حيافظ على مصاحلها أو مسـتقبلها.
الصراع العـريب اإلرسائيلي ال يمكـن أن ينتهـي هبـذه الصفقـات وال بالعشرات مـن أمثاهلا،
وإنما سـيأيت مـن خلال النضال الكامل واجلهاد املسـتمر ضـد املحتل ،إىل حين تفكيكه وتفكيك
آخـر وجـود لـه .وحديثـي ،كما ذكـرت سـاب ًقا ،ال يتعلـق باليهـود كشـعب وإنما نتحـدث عـن
مؤسسـات عنرصيـة ،احتالليـة ،اسـتيطانية ومشروع يريد أن يفرض نفسـه عىل هـذه األمة ليظل
ومتحكما فيهـا ويمنـع هنضتهـا واسـتقالهلا ،وهـذا ما لن نسـمح به كشـعوب ولن
قابضـا عليهـا
ً
ً

دائما أن نقول ال ،وأن نسـعى بشـكل دائم،
نسـمح بـه كنخـب .حتـى يف حالـة الضعف نسـتطيع ً
كشـعوب ،للتخلـص من أسـباب هـذا الضعف والتفكك ،ونرفع جمد ًدا شـعارات ثـورات الربيع
العـريب ومبادئـه ،إىل حين حتويـل هـذه املنطقـة إىل رمـز للرفعـة واالسـتقالل واحلريـة والكرامة
والعدالـة االجتامعية.
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الشرق األوسط
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خصصنـا هـذا العـدد يف جملة أوارص ملا سـمي "صفقة القرن" ،التي عكسـت تصـورات اليمني

املتطـرف يف اإلدارة األمريكيـة ،وقبلهـا اليمين يف حكومـة الكيان الصهيوين ،للقضية الفلسـطينية

بشـكل خـاص وللرشق األوسـط بشـكل عـام .وكنا قد نرشنا يف العدد السـادس مـن جملة أوارص
مقـال الكاتـب والدبلومـايس األمريكـي مارتـن إنديـك كارثـة يف الصحـراء إىل جانـب خطـاب
الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب يف القمـة الوطنية للمجلـس اإلرسائييل–األمريكـي2019 ،م.

أردنـا مـن نشر مقـال إنديـك وكلمـة ترامـب عـرض آراء خمتلـف أطيـاف السياسـة اخلارجيـة
مؤخـرا أن هـذه األطيـاف السياسـية املختلفـة يف الواليات املتحـدة تبقى
األمريكيـة .لكـن يبـدو
ً

لدهيـا إرسائيـل حمـل االهتمام األول يف الرشق األوسـط ،واختالف اآلراء متى مـا وجد هو حول
ككيفيـة احلفـاظ على هـذه الدولـة املزروعة يف اجلسـد العريب.

ً
مقـال آخـر ملارتـن إنديـك عـن صفقـة القـرن ،كما نعـرض
ننشر يف هـذا العـدد مـن أوارص
ً
هنـا
مقـال آخـر لـه نشره يف جملـة وول ستريت جورنـال حتـت عنوان صـارخ "الرشق األوسـط

جديـرا باالهتمام" .1أثـار املقـال هـذا موجـة مـن الـردود والتعليقـات مـن قبـل عـدد من
مل يعـد
ً
ً
قصريا لسـتيفن كوك،
مقـال
الكتّـاب واملسـؤولني األمريكيين .ونعـرض كذلـك يف هـذا التقرير
ً
املتخصـص يف الدراسـات الشرق األوسـطية واألفريقيـة بمجلـس العالقات اخلارجيـة ،بعنوان

متشـائم "ال حتبسـوا أنفاسـكم لتغييرات ديمقراطيـة يف الرشق األوسـط".2
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خزينة املصالح الفارغة
ناقـش إنديـك يف مقالـه املشـار إليـه مـدى أمهيـة الشرق األوسـط اليـوم للواليـات املتحـدة

األمريكيـة ،وهـل مـا زالـت املصالح األمريكيـة يف املنطقة عىل قـدر كبري من احليوية بأن تسـتدعي

ً
متسـائل" :ما الـذي يتصف به
تـورط الواليـات املتحـدة إىل حـد احتمال شـن احلـروب أحيانًـا؟
ّ

هـذا اإلقليـم املضطـرب حتـى يترك واشـنطن على الـدوام عالقـة بين الرغبـة يف إهنـاء التدخل
العسـكري هنـاك وبين الدافع لشـن حرب رشق أوسـطية أخـرى؟".3

أشـار إنديـك إىل تناقضـات إدارة أوبامـا وبعدهـا إدارة ترامـب يف التعامل مـع ملفات الرشق

األوسـط .فالوعـد الـذي قطعـه أوبامـا بدايـ ًة باالنسـحاب من مناطـق الرشق األوسـط (العراق
وسـوريا) رضب بـه توسـع تنظيـم الدولة اإلسلامية ،حيـث أعاد أوبامـا "إرسـال  5000جندي

بعـد أن اسـتغل جماهـدو الدولة اإلسلامية الفراغ ليسـيطروا عىل مسـاحات شاسـعة مـن املناطق
العراقيـة" .أمـا فيما يتعلـق بتهديـد أوباما لنظام بشـار األسـد بـأن اسـتخدام األسـلحة الكياموية

ضـد املدنيين السـوريني يعـد "خ ًّطا أمحر" للإدارة األمريكية ،فقـد كان رد األخرية بعـد قيام نظام

عرض أوباما لنقد شـديد مـن قبل أعضـاء الكونغرس لفشـله يف محاية املدنيني
األسـد
ً
عاجـزا ممـا ّ
السـوريني .ومل تكـن إدارة ترامـب احلاليـة ،يف رأي إنديـك ،أقـل سـو ًءا مـن سـابقتها ارتبـاكًا يف

مواقفهـا جتـاه ملفـات الشرق األوسـط .ويرضب ً
مثال على ذلك بموقـف ترامب مـن االعتداء

على مصفـاة بقيـق السـعودية ،حيـث رصح الرئيس األمريكي بـأن ذلك اهلجـوم "كان اعتداء عىل
اململكـة العربيـة السـعودية ومل يكـن اعتـدا ًء علينا" ،ضار ًبـا بذلـك التزا ًما ،كام أشـار إنديك ،يعد

عماد السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة "عندمـا أبرم فرانكلين روزفلـت اتفا ًقا مع امللك عبـد العزيز

آل سـعود حلاميـة نفـط اململكـة" .وبالرغـم ترصيـح ترامب عـن طبيعة اهلجـوم عىل املصفـاة فقد

أرسـل بعدهـا  1400جنـدي أمريكـي مـع جمموعـة حاملات طائرات هجوميـة مما جعـل املنطقة
حينهـا على حافة حـرب إقليمية.

مشيرا إىل قرار األخري بسـحب األلف
يسـتمر إنديـك يف رصـد ختبطات سياسـة إدارة ترامب
ً

جنـدي األمريكـي مـن شمال سـوريا ليثري بذلـك موجة حـادة من النقـد للإدارة يف الكونغرس،
ويعـرض حلفـاء الواليـات املتحـدة األكـراد للخطـر .يعـزو إنديـك ،بطريقـة غير مبـارشة،
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وألا قرشلا نع يلختلا تاوطخ :ةروجهملا ضرألا

هـذا التناقـض الرتامبـي "النعـدام االتسـاق حتـت إدارة ترامـب ،أو للتوتـر بين ميـل ترامـب إىل
االنسـحاب مـن الشرق األوسـط وبين النزعـات املتصلبـة ملستشـاريه املقربني".

مل يترك إنديـك يف مقالـه اإلجابة عن التسـاؤل الذي بـدأه عن مدى حيويـة املصالح األمريكية

يف الشرق األوسـط اليـوم .بـدأ احلديث عـن النفط كأهم املصالـح التي يمكن اإلشـارة إليها عند
احلديـث عـن اخلليـج العـريب خاصـة؛ حيـث يذهـب إىل أنـه بالرغـم من أمهيـة النفـط واحلرص

على احلـد مـن حـدوث أي يشء يمكنـه تعطيـل اإلنتـاج النفطي يف اخلليـج ،غير أن البدائل التي
بـدأت تظهـر يف العقـود األخيرة مثـل " ثـورة الغـاز الطبيعـي يف الواليـات املتحـدة ،واكتشـاف
وتطويـر مصـادر الطاقـة يف أماكن أخـرى ،ونمو البديل مـن "الطاقة النظيفة" جعل من األسـواق

[العامليـة] مرنـة بصـورة مدهشـة يف مواجهـة االضطرابـات يف الشرق األوسـط" .تابـع إنديـك
مؤكـدً ا "مـا تـزال الـدول العربيـة املصـدرة للنفـط والغـاز الطبيعـي مهمة لنـا ،لكـن التدفق احلر

لنفطهـا مل يعـد مصلحـة حيويـة-أي مصلحـة تسـتحق القتـال ألجلهـا" .أمـا ما يتعلـق باخلطوط
البحريـة التـي متـر هبـا صـادرات النفـط من اخلليـج ،يذهـب إنديـك إىل أن تأمينها هـو مهمة تقع

على كل مـن الصين واهلند ،وليـس عىل القـوات البحريـة األمريكية.

معر ًجـا على محاية دولـة الكيان الصهيـوين التي
يسـتمر إنديـك يف تنـاول املصالـح األمريكيـة ّ

تعـد الواليـات املتحـدة نفسـها الراعـي األكرب هلا منـذ تأسيسـها يف منتصف القرن املـايض .يؤكد
هـذا الدبلومـايس اليهـودي أن دعم دولـة الكيان الصهيوين "مـا يزال إىل حد كبير مصلحة قومية

للواليـات املتحـدة" .وإذا كان اهلاجـس األمريكـي الدائـم يف املايض هو عن بقـاء دولة االحتالل،
فـإن هـذا اهلـم "مل يعد حمل تسـاؤل اليوم .فبعد عقود مـن املنح االقتصادية والعسـكرية األمريكية،

والتعـاون األمنـي الوثيـق جعل مـن املمكن إلرسائيل أن تدافع عن نفسـها بنفسـها" .وهذا الرأي

يصـور رأي كثير مـن السياسـيني األمريكيين عن الدولـة الصهيونيـة؛ فليس ثمة أي تسـاؤل عن
الوجـود القانـوين هلـذا الكيـان املغتصـب ،وال عـن اخرتاقاتـه املسـتمرة لـكل األعـراف الدولة،

وانتهاكاتـه اليوميـة حلقـوق الشـعب الفلسـطيني صاحـب األرض ،كل ذلك ليس لـه أي حضور
لـدى أمثـال إنديـك؛ وكل الـذي يمكنهـم احلديـث عنـه اآلن أن دولـة االحتالل أصبحـت قوية

بما فيـه الكفاية حلامية نفسـها!
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إذن رشعيـة دولـة الكيـان ليسـت حمـل تسـاؤل؛ والفـرق بين إدارة ترامـبً ،
مثلا ،األكثـر

صهيونيـة يف إدارات الواليـات املتحـدة حتـى اليوم وبين األطياف السياسـية األمريكية األخرى،
املتعاطفـة مـع الدولـة الصهيونيـة ،هـو يف مـدى الصفاقـة التي تتم مـن خالهلا محايـة االحتالل ال

غير .وللتمثيـل على مـا يبـدو أهنا فروق بين أمثـال إنديك ،مـن جهـة ،وترامـب واملحيطني به،
مـن جهـة أخرى ،ولكـن النهايات يف األخري بني الفريقين واحدة :محاية دولـة الكيان الصهيوين.

رصح إنديك عند سـؤاله عـن خطة "الضم"
ففـي مقابلـة مـع "راديـو اجليش" يف  11يونيـو ّ ،2020

التـي أعلنهـا نتنياهـو بأن هذا اخلطوة "سـتقود املشروع الصهيوين إىل اهلاويـة" ،مضي ًفا أن املرشوع
الصهيـوين قائـم عىل الفصـل بني الدولتين :الفلسـطينية واليهودية.4

يتضـح مـن طـرح إنديـك يف مقالـه أنـه حريـص على إغلاق املزيـد مـن ملفـات السياسـة

للتفـرغ ملـا هـو أهـم .وكما أننا ال نتوقـع من أي دولـةً ،
فضل عـن الواليات
اخلارجيـة األمريكيـة
ّ

يصور فكرة فصيل من السياسـيني واملنظرين
املتحـدة ،أن تتخلى عـن مصاحلها ،فإن مقـال إنديك ّ
األمريكيين للشرق األوسـط .فالفشـل السـيايس الـذي أحـاط بـدول املنطقـة العربيـة جعل من

خطـاب املصالـح منطل ًقـا إليهـا وليـس منها .أصبحـت الدول العربيـة جمرد ملفات تقـدم وتؤخر

حسـب األولويـة التـي متليها مصالح القوى العظمى ،ومن السـخرية بمـكان أن األنظمة العربية،

كحـال أي نظـام سـيايس فاشـل ،تفتقـد إىل رؤيـة مصالـح دوهلـا ،مما جيعـل الديكتاتوريـات التي

اهنيارا من سـابقاهتا.
حتكـم دول املنطقـة نسـخة أكثـر ً

مل ينـس إنديـك ،يف مقالـه ،اإلشـارة إىل تطـور العالقـات بين بعض الـدول العربيـة والكيان

الصهيـوين يف السـنوات األخيرة ،حيـث "تتمتـع إرسائيل اليوم بعالقـات استراتيجية مع الدول

السـنية الرئيسـة -اململكـة العربية السـعودية ومصر ودول أخرى -أكثر متانة مـن العالقات التي
حتتفـظ هبا هذه الـدول فيما بينها".

وفيما يتعلـق بتنظيـم الدولة وكذلـك القاعدة فإن التحدي اآلن ،حسـب إنديـك" ،يف التعامل

مـع بقايـا كل من الدولة اإلسلامية والقاعدة" .وعمليـة اجتثاث بقايا التنظيمين "يمكن إنجازها

بأعـداد ضئيلـة مـن القـوات األمريكيـة ،إىل جانـب تعـاون ودعـم وثيقين للشركاء املحليني ،بام

فيهـم األكـراد ،والعـراق وكل رشكائنـا يف احللف املعادي للدولة اإلسلامية".
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غير أن املصلحـة احليويـة يف املنطقـة ،التـي على اإلدارة األمريكيـة االهتامم هبا ،هـي الربنامج

النـووي إليـران ،وإيقافـه مـع أي سـباق نـووي يف الشرق األوسـط .وقـد أشـار إنديـك إىل أن

خطـوة ترامـب باالنسـحاب مـن اتفاقيـة  2015النوويـة مع إيـران خطوة "غير حكيمـة" .مؤ ّكدً ا

أن "احلـد مـن تطلعـات ومطامـح إيـران النوويـة" سـوف يتط ّلـب " دبلوماسـية أمريكيـة جـادة،
وليـس احلـرب" ،إضافـة إىل التقـرب إىل حلفاء الواليات املتحـدة من الـدول األوروبية ،وكذلك
التنسـيق مـع كل مـن روسـيا والصني.

كما أن املسـاعي الدبلوماسـية األمريكيـة إلهنـاء احلـرب الطويلـة يف اليمـن ،وإعـادة إعمار

سـوريا ،وترسـيخ اهلدنـة يف غـزة ،كل ذلك ،يف رأيه ،من شـأنه التقليل من قدرة إيـران يف التدخل
يف شـؤون املنطقـة ،وينصـح اإلدارة األمريكية بـأن عليها "االنضمام مع إرسائيل والـدول العربية
السـنية بقيـادة السـعودية يف هـذه املسـاعي أفضـل مـن جمـرد دعـم حـق هـذه الـدول يف الدفـاع

عـن نفسـها ،والـذي يبـدو أنـه يفيـد إيـران فحسـب" .وبطبيعة احلـال ،مل يذكـر إنديك شـي ًئا عن
الربنامـج والسلاح النـووي لدولة الكيـان املحتل!

اليأس من التغيريات الديمقراطية
كتـب سـتيفن كـوك ،الكاتـب والباحث يف جملـس العالقـات اخلارجية ،يف هنايـة  ،2019مقالة

قصيرة عـن االنتفاضـات العربيـة التي امتـدت من هنايـة  2018إىل أواخـر  ،2019والتي بدأت يف

السـودان واجلزائـر ومـن ثم شـملت ًّ
كل من العـراق ولبنان .يصطـدم القارئ بد ًءا بعنـوان مقالة

كـوك "ال حتبسـوا أنفاسـكم لتغييرات ديمقراطيـة يف الرشق األوسـط" ،إذ يتضح اجتـاه املقالة من
أول وهلـة .يركـز كـوك على انعدام الثقـة بني األنظمـة العربية وبني جيل الشـباب العـريب .إذ إن
األزمـات االقتصاديـة املتواليـة ،وكبـت احلريـات ،وكون اجليوش هي من يمسـك بزمـام األمور

يف كثير مـن الـدول العربيـة مل يترك للشـباب الثائـر أرضيـة يلتقـون عليها مـع أنظمة فاسـدة يف
نظرهم.

يضرب كـوك ً
اهلوة بين الشـباب العـريب وبني األنظمـة احلاكمـة بام حدث
مثـال على حجـم ّ

يف اجلزائـر والعـراق؛ إذ عـد املتظاهـرون اجلزائريـون الرئيـس عبـد املجيـد تبون ،الـذي أتى عرب
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صناديـق االقتراع ،رجل ً
ا مـن رجـاالت اجليـش ،أمـا العـراق فـإن السياسـيني يف هـذه البلـد

"وأحزاهبـا ازدادوا ثـراء مـن النظام احلايل وسـيبذلون جهدهـم حلاميته" .ويلخص رأيـه يف الدولة

العراقيـة بأهنـا "ليسـت متا ًمـا دولـة؛ فباسـتطاعتها حرمـان املواطنين مـن السـلع واخلدمـات من
خلال تراتبيـة عاجـزة ،وفسـاد ،وبريوقراطيـة عقيمـة" .والدولـة العراقيـة ،يف رأيـه ،تعـاين مـن

أزمـات عـدة بجانب الطائفية واملليشـيات املسـلحة املنترشة فيهـا؛ فالقوات األمنيـة العراقية ،عىل

سـبيل املثـال ،يوجـد يف أوسـاطها وخمتلـط هبـا "أصناف مـن املليشـيات بأجندة خمتلفـة ووالءات

سياسـية متشعبة".

وضـح كـوك أن هـذا التشـاؤم الـذي طبـع مقالتـه عـن مسـتقبل الديمقراطيـة يف الوطـن

العـريب ليـس "ألن العـرب ثقاف ًّيـا لدهيـم قابلية للسـلطوية ،ولكن لوجـود العوائـق املرتاكمة أمام

الديمقراطيين العـرب ،والتهديـد املوجـه نحـو مرشوعهـم مـن قبل أنـاس مدججني باألسـلحة
واملـال والدعم الـدويل".

وألن سـتيفن كـوك كتـب واحـدً ا مـن أهـم الكتـب التـي تناولـت دور اجليـوش يف الشرق

األوسـط (يسـيطرون لكـن ال حيكمـون) ،5فلم تغب اإلشـارة إىل دور اجليوش العربيـة يف املقالة.
إذ يـرى مبدئ ًّيـا أن إقالـة مبـارك للمشير أبـو غزالـة يف هنايـة الثامنينيـات كانـت من املفترض أهنا

ح ّلـت العالقـات العسـكرية-املدنية يف مرص ،ويتابـع بأن اجليش أقال مبـارك يف  ،2011ثم مريس

يف  .2013غير أن القـول إن اجليـش هـو من أقـال مبارك يف  2011فيه من االختـزال (غري الربيء)

ربما مـا فيـه؛ فسـتيفن كـوك حيـث يبـدو أنـه قلـق مـن دور اجليـوش ولكنـه هنـا يقفز على ثورة
 2011التـي جعلـت اجليـش ينقـذ نفسـه بالتضحيـة بمبـارك .ثـم هـل كان األخري ح ًّقـا أراد حل

العالقـات العسـكرية-املدنية بإقالـة أبـو غزالـة؟ أم كانـت تلك اخلطـوة ممثلة للعقلية العسـكرية

يف التخلـص مـن كل منافس؟

ومل يتردد كـوك يف الترصيـح بأن القول بنهاية زمن االنقالبات العسـكرية يف الرشق األوسـط

جمـرد وهـم؛ ضار ًبـا أمثلـة انقلاب اجليـش املصري على مـريس ،واملحاولـة االنقالبية الفاشـلة

للجيـش الرتكي سـنة .2016
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ختـم كـوك مقالته بنصيحة أن باسـتطاعة الواليـات املتحدة "ختفيف محاسـها إلحداث التغيري

وتـرك العرب لرتتيب سياسـاهتم الديمقراطية".

خالصة
أصبحـت مقولـة هنـري باملرستـون ،رئيـس وزراء بريطانيـا ()1865-1859 ،1858-1855

"ليـس هنـاك أصدقـاء دائمـون وال أعـداء دائمـون ،ولكـن هنـاك مصالـح دائمة" هـي التي حتدد

ظاهرا
السياسـات اخلارجيـة .ويبـدو اليـوم أن أصواتًـا متعـددة داخل الواليـات املتحدة ال تـرى
ً
تلـك األمهيـة للشرق األوسـط التـي تسـتدعي كل تلـك اخلسـائر والتـورط الـذي ال ينتهي ،كام
يـرى مارتـن إنديـك ،أو كما يئس سـتيفن كوك من حدوث تغيير ديمقراطي يف املنطقـة ،وإن كان
قـد طمـأن العـرب بأن هـذا اليـأس ليس خللـل بنيـوي يف ثقافتهم!

لكـن مـا الـذي تعنيـه ح ًّقا هـذه التوجهـات اجلديـدة يف تصور مـدى أمهية الرشق األوسـط؟

ومـا أوجـه االختلاف بينهـا وبين الرؤيـة اليمينيـة التي يمثلهـا ترامـب واملحيطون بـه؟ يبدو أن
كثيرا يف رؤيتهـم لعـدم أمهيـة الرشق األوسـط اليـوم ،ولكنهـم خيتلفون يف
الفريقين ال خيتلفـون ً

احتقـارا ال يمكن إغفاله لـدول املنطقة
طـرق التعامـل مـع ملفاتـه .تظهـر ترصفات إدارة ترامـب
ً
بـل وقادهتـا القريبين مـن إدارتـه .مل تكـن "صفقـة القرن" سـوى إعالن صـارخ للجهـة الوحيدة
التـي يمكـن إلدارة ترامـب التعامـل معها بجديـة :دولة الكيـان الصهيوين.

كانـت األنظمـة الشـمولية التي حكمـت معظم الدول العربيـة ،بعد حـركات التحرر الوطني

يف القـرن املـايض ،ترتبـط بإيديولوجيـة ما :يسـارية كانت أو قوميـة أو غري ذلـك ،ولذلك كان هلا

مصالـح تناضـل مـن أجلهـا ،ويصعـب حتـى عىل خمالـف تلـك األنظمة إنـكار وجـود مثل هذه
املصالـح الوطنيـة .أمـا األنظمـة الشـمولية اليـوم فقـد أصبحت "بال مالمـح" ،وصـارت البلدان

التـي حتكمهـا مرت ًعـا لسـباق الـدول األقـوى يف املنطقـة :تركيـا وإيـران ،هـذا غير الرصاعـات
التقليديـة بني القـوى العاملية.

يف األخير ،ربما كان على النخب العربية املتطلعة للتغيير الديمقراطي ،وليس عىل احلكومات

الفاشـلة ،إدراك هـذه النبرة املتصاعـدة يف الواليات املتحـدة ،وربام غريها ،والتـي غدت تنظر إىل
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الشرق األوسـط كمنطقة ليسـت جديـرة باالهتامم إال بمقـدار حيوية املصالـح األمريكية ،لتدرك

هـذه النخبـة أن هـذا التجاهـل لـن يبقـى داخـل أروقـة السياسـة فحسـب .وربما كان مـن أكبر
رفضا،
معضلات املثقـف العـريب اليـوم أنـه ينطلق لفهـم بيئته من فهـم اآلخر ،سـواء موافقـة أو ً
فيفتقـد الشـجاعة الالزمـة إلدراك مـا ينبغـي إصالحـه ،وتلمـس مواطـن القوة يف جمتمعـه والتي

يمكـن البنـاء عليهـا رغبـة يف إحـداث تغيريات تنقـذ جمتمعـات املنطقـة العربية من حكـم أنظمة

فاشـلة حتى يف السـعي ملصاحلها!
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*

تأليف :بيري أندرسون
ترجمة :ابتسام بن خضراء
الناشر :منتدى العالقات العربية والدولية ،الدوحة
سنة النشر2019 :
عدد الصفحات255 :

ُيعـدّ بيري أندرسـون مـن أبـرز املؤرخين

اليسـاريني اليـوم .أمـا فيما خيـص املؤرخين

اليسـاريني الربيطانيين ،فحسـب تعبير مايـكل

إيغناتييـف ،يعـد أبـرز األحيـاء اليـوم مـن جيـل
املؤرخين واملنظريـن املاركسـيني يف بريطانيـا

ممـن "هيمنـوا على احليـاة الفكريـة املهمة لليسـار

الربيطـاين منـذ أواخـر اخلمسـينيات حتـى
التسـعينيات" .وهـو جيـل ضـم أمثـال :إيريـك

هوبـزاوم ،إي .يب .تومبسـون ،إسـحاق دويتشر
وآخريـن .1تـأيت أمهية كتاب أندرسـون السياسـة

*

إعداد قسم امل راجعات يف جملة أوارص.
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اخلارجيـة األمريكيـة ومفكّروهـا مـن منطلـق أمهيـة املوضـوع والكاتـب م ًعـا .فعني هـذا املؤرخ
اليسـاري ،غير األمريكـي ،تلتقـط مـا تعجـز أعني الذيـن حالـت ضبابيـة األيديولوجيـا اليمينية

املتصاعـدة ،أو االنتماء إىل هـذا العـامل اجلديـد املهيمـن ،عـن رؤيته يف اخلطـوط البارزة للسياسـة
اخلارجيـة األمريكيـة منـذ نشـأة الواليـات املتحـدة حتـى اليـوم.

ً
فصلا.
ضـم الكتـاب قسـمني :السـلطة اإلمرباطوريـة واملجمـع ،احتويـا على ثالثـة عشر

يف القسـم األول يتتبـع أندرسـون أبـرز منعطفـات السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة ،ثـم تشـكلها
إبـان احلـرب البـاردة ،ومـن ثـم حتوالهتا بعـد اهنيار املعسـكر السـوفيتي .ويتنـاول القسـم الثاين

(املجمـع) أبـرز منظـري السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة باختلاف توجهاهتـم.

السلطة اإلمرباطورية
يتضـح مـن الكتـاب أن الدول الرأسمالية الكربى ،مثل الواليات املتحـدة ،ال تقترص حدودها

على تلـك اخلطـوط الطبيعيـة التـي تفصل الدول عـادة ،بل تتجـاوز ذلك لتصـل إىل حيث وصل
املـال وهيمنـة اقتصـاد الشركات الكبرى يف أرجـاء العـامل .هـذه السـمة االقتصادية الرأسمالية

إىل جانـب العاطفـة الدينيـة سـمتان وسـمتا السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة يف بدايـات تشـكلها،

ومل ينفـكّا عنهـا حتـى اليـوم .يشير أندرسـون" :ما إن اتسـعت حـدود الواليات املتحـدة لتصبح
ً
شـكل جتار ًّيـا أكثـر
تقري ًبـا مـا هـي عليـه اآلن ،حتـى بـدأ نفـس اإلحسـاس باملسـتقبل يكتسـب

منـه مناطق ًّيـا" (ص  .)16وقـد اتضحـت النزعـة "املناقبيـة" ،كام يسـميها أندرسـون ،منـذ بدايات

تأسـيس اجلمهوريـة األمريكيـة ،فهـذا العـامل اجلديـد اتصـف يف نظـر األمريكيني بميـزات أربع:
"1.توليفة مؤلفة من اقتصاد االستيطان املتحرر من أي رواسب إقطاعية".
"2.منطقة قارية حيميها حميطان".
"3.فكرة أمة تتمتع بحظوة إهلية مرشبة بدعوة مقدسة".

"4.االعتقـاد -املسـتمد مـن حرب االسـتقالل -بأن مجهورية تنعم بدسـتور يكفـل احلرية يف كل
األوقات قد نشـأت يف العـامل اجلديد" (ص .)15
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هكـذا سـارت الدولـة اجلديـدة يف بداياهتـا .ال يمكـن فصـل نظرهتـا إىل العـامل عـن نظرهتـا

إىل ذاهتـا .ظهـر اندمـاج النظرتين يف مفهومـي :االسـتثنائية ( )Exceptionalismوالكونيـة

( ،)Globalismومهـا مفهومـان ،كما يشرح أندرسـون" ،يمثلان احتمال مركـب غري مسـتقر".

فاالعتقـاد بمفهوم االسـتثنائية األمريكية "يسـمح باالعتقـاد أن بإمكان الواليـات املتحدة احلفاظ

ً
منفصلا عـن عـامل متهالـك" ،بينما كان
على فضائلهـا الفريـدة فقـط مـن خلال بقائهـا جمتم ًعـا

"االلتـزام بالكونية...يمنـح الواليـات املتحـدة صالحيـة القيـام بأنشـطة رسـولية ()messianic

لتخليـص هـذا العـامل" (ص .)17

وألن مسيرة الواليـات املتحـدة يف بداياهتـا كانـت يف ظـل نظـام عاملـي هتيمـن عليـه القـوى

اإلمربياليـة القديمـة ،عىل رأسـها بريطانيا وفرنسـا ،فـإن اهليمنة األمريكية مل تظهر بكامل سـطوهتا

إال يف احلـرب العامليـة الثانيـة .حينهـا ،كان لعمليـة إعـادة التسـليح ،جـراء احلـرب التـي بدأت،

دور يف أن "تدعـم عمليـة التعـايف مـن الضعـف" داخـل الواليـات املتحـدة التـي خرجـت لتوها

مـن أزمـة الكسـاد العظيـم ،ممـا أ ّمن لربامـج الصفقة اجلديـدة ،التي بـادر هبا فرانكلين روزفلت،

انطالقـة جديـدة" .ومنـذ تلك اللحظـة ،ارتبطت املصائـر الداخلية لالقتصـاد األمريكي باملواقف
اخلارجيـة للدولـة األمريكيـة ،كما مل يرتبطا من قبـل" (ص .)22

تبلـورت السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة ،يف أعقـاب احلرب العامليـة الثانية ،بصورة تسـتوعب

موقـع الواليات املتحدة يف العامل ،وتشـكل العامل اجلديد الـذي ظهر بعد احلرب .فاإلمرباطوريات
اإلمربياليـة القديمـة بـدأت تفقـد سـيطرهتا عىل املسـتعمرات ،وخرجـت أوروبا منهكة ترسـمها

خرائـط جديـدة وحيمـي دوهلـا الغربية حـا ٍم جديد (الواليـات املتحـدة) ،والشـيوعية وجدت هلا

أرضـا وأنظمـة تبرش هبـا وتنرشها يف أرجـاء املعمورة ،ونمت النبرة الرسـولية األمريكية/الغربية
ً

مناديـة بالدفـاع " عـن العـامل احلر يف مواجهة العبودية الشـمولية للشـيوعية" (ص  .)57ولكن هذا

الدفـاع ،كما يوضـح أندرسـون ،كان يف حقيقتـه دفا ًعـا عـن الرأسمالية ،ولكن اقتضت السياسـة

جتنـب هـذا املصطلـح الـذي كان يسـتخدمه اخلصـم الشـيوعي ضد عـدوه الرأسمايل (ص .)57

أفضى تقريـر جـورج كينـان الشـهري عـن سياسـة االحتـواء يف عهد ترومـان؛ ليبدأ عصر احلرب
البـاردة التـي حلـت فيهـا اإليديولوجيـا والدعايـة ،بشـكل أسـاس ،حمـل األسـلحة التقليديـة.
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انقسـم العـامل منذئـذ إىل عاملين إيديولوجيني متصارعين :الرأسمالية/الغرب مقابل الشـيوعية،
وكان العـامل الثالـث سـاحة هـذا الصراع .تصالح العـامل احلر مـع الديكتاتوريات التي تقاسـمت
دول العـامل الثالـث؛ وذلـك ألن احلريـة التـي كانت مت ّيزه مل تكـن "حرية املواطنني ،بـل حرية رأس

املال-العامـل املشترك بين فقرائـه وأغنيائـه ،وبين الـدول املسـتقلة واملسـتعمرة ،وبين املناطق
املعتدلـة واالسـتوائية ،على السـواء" (ص  .)60فاجلانـب الذي فشـلت السـجاالت التي حدثت

بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة يف الوصـول إليـه هـو "حتديـد البنيـة العامـة للعالقـات بين الدولـة

حتوت املاملك االسـتبدادية
والرأسمال يف العصر احلديـث" ،كام يرشح أندرسـون ،خاصـة عندما ّ
القديمـة ،يف أوروبـا خاصـة وخارجهـا كذلك ،إىل دول رأسمالية؛ مما أدى حينهـا إىل انفصال بني

القوتين االقتصاديـة والسياسـية .وجـدت تلـك الدول نفسـها أمام واقـع جديد يلخـص نتيجته
روبـرت برينـر بجانبني:

"مل يكن بوسع هذه الدول معارضة مصالح الرأساملية دون تقويض نفسها"."مل يكـــن بوســـع أنشـــطة الـــدول أن ختضـــع لنفـــس املجموعـــة مـــن املحفـــزات والقيـــودالتـــي تتحكـــم بالـــركات" (ص .)46

وبنـاء على ذلـك ،إذا كان "هـدف رأس املـال حتقيـق الربـح" فالسـؤال املبنـي عليـه "ما هدف

الدولـة املامثـل لـه؟" ،جييب أندرسـون بأنه "األمـن" (ص  .)47يمكن مالحظة ذلـك ،بعد احلرب

العامليـة الثانيـة ،يف تغير مسـميات وزارات احلـرب إىل وزارات الدفـاع .يؤكـد املؤلـف بعدها أن
هـذا التعبير (األمـن) كان "ومـا زال رغـم غموضـه ( )...مناسـ ًبا على نحـو مثـايل لالسـتخدام

األيديولوجـي الـذي يناسـب كل األغـراض" (ص  .)47وألن الرأسمالية ،كما أرشنـا مـن قبـل،

مقصـورا عىل الشـأن الداخيل
متتـد حدودهـا حيـث يتمـدد اقتصادهـا؛ فإن مفهـوم األمـن مل يعد
ً
للـدول ،بـل جتاوز ذلـك إىل كل موطـن (دوالر) للرأسمالية.

هبـذه النظـرة التـي ال تتجاهل االقتصاد الرأسمايل ،ودور الشركات الكبرى ،واختالط املال

بالسلاح ،والدعايـة باحلـرب ،رصـد أندرسـون السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة طـوال احلـرب
البـاردة .وسـيظهر الدفـاع عـن الرأسمال احلـر جل ًّيـا بعد سـقوط االحتاد السـوفيتي .هكـذا عزم

بيـل كلينتـون بعـد فـوزه بالرئاسـة بـ"إنشـاء نظـام ليبرايل للتجـارة احلـرة ضمـن منظومـة عاملية
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شـاملة تأمتـر بتعليمات الواليـات املتحـدة" (ص  .)92سـيتضح مـن القسـم األول مـن الكتـاب

أن تغير الرؤسـاء يف الواليـات املتحـدة ال يعنـي الكثير يف سياسـتها اخلارجيـة؛ فغالـب القـرن
املـايض طبـع هذه السياسـة العـداء واملواجهة مع الشـيوعية ،وهـي مواجهة تبلـورت بعد احلرب

العامليـة الثانيـة ،وكان مـن أعظـم ركائزهـا أن يكـون العـامل سـو ًقا حـرة ألكبر رأسمالية يف العامل

(الواليـات املتحـدة) .ومـن الطريـف أن تـدل املناصـب عىل مثـل هـذه التوجهات التـي عادة ما
ختفيهـا ا ّدعـاءات التحـرر والليرباليـة؛ فقـد كانت "املسـتويات العليا مـن صناع السياسـة يف إدارة
ترومـان حافلـة باملرصفيين املسـتثمرين" (ص .)48

املجمع
يتنـاول القسـم الثـاين مـن الكتـاب الـدور التنظيري يف السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة ،دور

قامـت بـه مراكـز البحـوث ،واملنصـات اإلعالميـة ،وأبـرز املفكرين الذيـن أسـهمت كتاباهتم يف

تشـكل السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة مـن حقبة ألخـرى ،أو حتى أولئـك الذين كانـوا يوجهون
النقـد أحيانًـا لبعـض جوانـب تلك السياسـة ّ
وحيذرون من مآالهتا .يعد هذا القسـم أشـبه بسيرة

فكريـة سياسـية ألبـرز املنظريـن السياسـيني يف الواليـات املتحـدة .ومل تقترص دراسـة أندرسـون

هلـؤالء املنظريـن على الرصد فحسـب ،بل تنـاول بالتحليل مهـاد أفكارهم ،وتغيرات توجهات
بعضهـم ومـا األسـباب وراء هـذه التغريات.

لعـل الوصـف البـارع اآليت ملـا أسماه أندرسـون "توليفـة ديمقراطيـة فريـدة" يعطـي صـورة

واضحـة للنزعـات املختلفـة التـي شـكلت سياسـات الواليـات املتحـدة يف املـايض" :سـعي

هاملتـوين ( )Hamiltonianلتحقيـق مزيـة جتاريـة للمشـاريع األمريكيـة خـارج البلاد؛ التـزام
ويلسـوين ( )Wilsonianبنشر قيـم احلرية يف كل أنحاء العامل؛ اهتامم جفرسـوين ()Jeffersonian

بحاميـة قيـم اجلمهوريـة من اإلغـراءات األجنبية؛ وبسـالة جاكسـونية ( )Jacksonianيف مواجهة
أي ٍ
حتـد لشرف البلـد وأمنهـا" (ص .)127

وضمـن هـذه التوليفـة ،وأحيانًـا يف مواجهتها ،تأيت عينـات املنظرين الذين تناوهلم أندرسـون

يف هـذا القسـم مـن كتابـه .شـمل هـذا القسـم أسماء بـارزة أمثـال :والتر رسـل ميـد ،مايـكل
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مندلبوم ،تشـارلز كبتشـان ،روبـرت كاغان ،زبيغنيو برجيينسـكي ،روبرت آرت ،تـواس بارنيت،
وفرانسـيس فوكوياما.

وكما كان احلـال يف مسيرة السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة ،فـإن املنظريـن الذيـن تناوهلـم

أندرسـون يف القسـم الثـاين مـن الكتـاب مل جيمعهـم اجتـاه فكري واحـد .صنّف الكاتـب منظري
السياسـة اخلارجيـة حسـب اجتاهاهتـم؛ فعنـون فصـول القسـم الثاين بام يوحـي به هـذا االجتاه أو

ذاك" :الصليبيـون" و"مثـل واقعيـة" و"االقتصـاد ً
أول" ،عناويـن بعـض فصول هذا القسـم الذي

خصصـه املؤلـف للحديـث عـن بعض رمـوز اجليـش الفكـري للواليـات املتحدة.

تعـد كتابـات مندلبـوم ،على سـبيل املثـال ،يف نظـر أندرسـون "النسـخة األبـرز مـن عقيـدة

ويلسـونية منـذ انتهـاء احلـرب البـاردة" (ص  .)142بينما كان االقتصـاد هو ركيزة أفـكار توماس

بارنيـت ،وتعـد الرأسمالية ،بالنسـبة إليـه" ،هـي القـوة الثوريـة احلقيقيـة التـي تنتجهـا أميركا"

(ص .)175

خالصة
يالحـظ أندرسـون برباعة أن مـا م ّيز هيمنة الواليات املتحدة عىل مـا مىض من اإلمرباطوريات

هـو اعتامدهـا "أكثـر مـن سـابقاهتا على اسـتيعاب النخـب التابعة هلا ال على اإلخضـاع الرصيح"

(ص  .)159وهـذا الكتـاب يشرح أمهية األفكار ألي قـوة تريد أن يكتب هلـا دوام اهليمنة .يتضح

ذلـك يف تشـكالت السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة؛ جمموعـة من العقـول والكتب أثرت يف مسـار
هذه السياسـة طـوال تاريخ الواليـات املتحدة.

أيضا أن االقتصاد ال يمكن فصله عن أسـس اهليمنة ،وأن الدول الرأسمالية،
رشح أندرسـون ً

بشـكلها احلديـث ،أصبـح الـرأس مـال فيهـا هـو الـذي حيـدد حدودهـا ،وجيعـل من هـذا العامل
سـو ًقا حـرة أمامـه .وسـيخرج القـارئ مـن الكتـاب ،كما أشـار كاتبـه أكثـر من مـرة ،بـأن لدى

الرأسمالية القـدرة دو ًمـا على جتديد نفسـها؛ فالرأسمالية "نظـام ديناميكـي يد ّمر مـرة بعد أخرى
مـا أوجـده هـو ليتيح الظهـور لصيغ جديدة مـن ذاتـه" (ص  .)133هذا التجديد الـذايت ال يمكن

لـه االسـتمرار بدون وجود أفـكار ومفكرين ينفخون الروح يف الرأسمالية لتسـتوعب التحديات
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اجلديـدة .ولكـن أندرسـون مل ينـس كذلـك أن يرصد بعـض األيديولوجيـات ،بل والقيـم ،التي

كانـت تؤثـر يف السياسـة اخلارجيـة ،وليـس أدل عىل ذلـك من بدايـات دخول الواليـات املتحدة
السـاحة الدوليـة قبـل أكثر مـن قرن.

مسـحا واف ًيـا ملراحـل السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة فحسـب ،بـل كان
مل يكـن هـذا الكتـاب
ً

للتحليـل الذكـي ،الـذي مل ختـل حادثـة وال فكـرة دون التفاتـة عميقـة مـن الكاتب ،واألسـلوب
الـذي جانـب اجلفـاف ،مـا جيعـل هـذا الكتـاب أحد الكتـب املفتاحيـة لفهـم السياسـة اخلارجية
األمريكيـة .وسـيجد القـارئ مـن آراء الكاتـب مـا يعترض عليهـا متا ًمـا ،كتلـك التي قـد يوافق
عليهـا ،وهـذه حيويـة الكتـب املمتازة.

الهوامش
Ignatieff, Michael. "Messianic America: Can He Explain It?." The New York Review of Books
19 (2015): https://bit.ly/2BvEIXw
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فرضيات حتليل عالقة الدائن باملدين
إن أزمـة الدّ يـن تنتشر خاصـة يف العـامل

األنجلوساكسـوين الغـارق يف دوامـة الرأسمالية،
حيـث تظهـر الفـوارق الطبقيـة بوضـوح ،وعبر

العالقـة دائن/مديـن التي تتناسـب مـع الوضعية

الرأسمالية يتـم النظـر إىل املجتمـع ككل بعين
واحـدة ،ال فـرق بين األفـراد ،فكلهـم مدينـون

أمـام الرأسمال.

هـذه النظـرة جتعـل كل أوهـام التقـدم التـي

بشرت هبا الرأسمالية تتهـاوى لتصنـع يف األخري
ّ
ذلـك اإلنسـان املديـن املغلـوب عىل أمـره ،الذي
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ِ
املسـتغلة ،ويف هـذه احلالـة ال يمكـن البحـث عن أسـباب هذه
عاجـزا أمـام األوليغارشـية
يقـف
ً
األزمـة يف السياسـات املاليـة التـي تفاقـم العجـز؛ وإنما يف املتطلبات املفرطـة للرعايا ،ويف فسـاد

النخـب التـي كان هلـا دور يف تقسـيم العمـل والسـلطة ،خاصـة أن النيوليرباليـة ال يمكـن هلـا أن

تضبـط شـطط التجـاوزات املاليـة ألن طبيعتهـا تدعـم ذلك.

مـن أجـل حتليـل واكتشـاف عالقـة الدائـن باملدين رجـع املؤلـف ً
أول إىل كتاب ضـد أوديب

جليـل دولـوز وفليكـس غاتـاري املنشـور عام 1972م ،ثـم ثان ًيـا إىل قـراءة يف جينيالوجيا األخالق

لنيتشـه ،وثال ًثـا و ّظـف النظريـة املاركسـية للنقـد .مـن خلال هـذه العـدة املعرفية خيتبر الكاتب
فرضيتين :األوىل أن النمـوذج االجتامعـي ال يمكـن تفسيره عبر البديـل االقتصـادي وإنما عرب

القـرض ،أمـا الثانيـة :وهـي أن الدَ ين يصبـح عالقة اقتصادية غير قابلة للفصل عـن إنتاج الذات
ا َمل ِدينـة وأخالقيتهـا ،إذ إن االقتصـاد املعـارص يشـمل اإلنتـاج االقتصـادي وإنتـاج الذاتية م ًعا.
إن املؤسسـة الفرنسـية املكلفة بتحصيل مسـامهات البطالة من املأجورين ،وتوزيع التعويضات

على العاطلين والعمال املؤقتين (يونيديـك) هـي مؤسسـة تتـم عملياهتا ونشـاطها داخـل قاعة
تـداول األسـهم والقاعـات الفخمـة والبنوك ،وتسـعى يف املقابـل للتعامل مع أناس يشـتغلون يف
عجـزا دور ًّيا بسـبب انخفاض املسـامهات املتعلق
وضعيـات هشـة موسـم ًّيا ،هذه املؤسسـة تعاين
ً

باإلعفـاءات الرضيبيـة لصالـح أربـاب العمـل .وبـدل الرفـع من مسـامهات أربـاب العمل تلجأ
املؤسسـة إىل االقتراض ،وحتـى اجلامعـات املحلية قد تلجأ إىل األسـواق املالية يف غيـاب إمكانية
اللجـوء إىل اخلزينـة العامـة ،واحلاصـل أن ما تقدمه هـذه اجلامعات املحلية ومسـامهات البطالة ال

يشـكل إال نسـبة ضئيلـة من العـبء الذي متارسـه املالية العاملية يف كل سـنة.

إن ارتفاع نسـبة ديون الدولة هو أحد النتائج الرئيسـة للسياسـات النيوليربالية ،وحيث مل يعد

ممكنًـا متويـل اجلامعـات املحليـة من طـرف البنك املركـزي يف ظل القانـون الـذي اعتمدته خمتلف
املعاهـدات األوروبيـة ،والـذي حيظـر متويل الدّ ين االجتامعـي من طرف البنـك االجتامعي ،يبقى

احلـل الوحيـد أمامهـا هـو اللجوء إىل األسـواق املاليـة ،وإىل الدّ ائنني يف القطـاع اخلاص بالرشوط
التـي ُيمليهـا مالكـو األوراق املاليـة واألسـهم والسـندات ،وهـو مـا يعنـي على وجـه احلقيقـة:

التبعيـة لألسـواق حتت ذريعة اسـتقالل البنـك املركزي.
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على أن هـذه السياسـة النيوليربالية تنشـط كذلك يف قـروض االسـتهالك (رشاء املنزل ،صيانة

السـيارة ،نفقـات الدراسـة )...وهكـذا فبطاقـات االئتمان التـي حيملها اإلنسـان يف جيبه تسـهل

حتويلـه إىل مديـن طـوال حياتـه ،ومـن هنـا فالنظـام املـايل عبر آل ّيـة الفائـدة يتمكـن مـن حتويـل
املجتمـع ككل تقري ًبـا نحـو الدائنين عـن طريـق توظيف تقنيـة القروض.

إن املضاربـة يف حقيقتهـا آلـة لالسـتيالء واالفتراس لفائـض القيمـة ،على أن هنـاك وظائف

أخـرى للامليـة غير وظيفـة املضاربـة ،خاصـة الوظيفـة السياسـية التـي متـارس هبا على املجتمع
تقنيـة احلكـم ،وكذلـك الوظيفـة اإلنتاجيـة التـي مـن خالهلـا تسـتطيع توليـد األرباح ،كما أنه ال
يمكـن الفصـل بين قطـاع املالية والصناعـات؛ ألن األوىل تشـكل جـز ًءا ال يتجزأ مـن الثانية ،إن

صناعـة السـيارات ً
مثلا تشـتغل متا ًمـا بآل ّيـات القـروض عبر سماحها بإمكانيـة رشاء منتجاهتـا
باالقرتاض.

الدين/القرض وإعادة إنتاج الذات
ّ
بالنسـبة إىل النيوليرباليـة يشـكل الدَ يـن حمـرك االقتصاد وال يشـكل عائ ًقا أمـام النمو ،ولذلك

حتـرص على تصميـم وتنظيـم وتطويـر العالقة بني الدائـن واملديـن ،فالدَّ ين إذن أحد أهم أسـس
النيوليرباليـة التـي حولـت عالقـة دائن/مدين إىل آلية للضبـط واحلكامة ،إن هذه العالقة تشـكل

عالقـة قـوة نوعية خترتع أسـاليب خاصـة إلنتاج ومراقبـة الذاتية.

ومـن جهـة أخـرى ،فالدّ ين لـه أخالقياته اخلاصـة به التي ختالـف أخالقيات العمـل وتكملها

يف اآلن ذاتـه ،بحيـث تـم دمـج ومزاوجة "اجلهـد واجلزاء" ،التي هـي أسـاس أيديولوجيا العمل،

بأخلاق الوعـد بالوفـاء بالدّ يـن واستشـعار الذنب ،1وهـذه األخلاق املرافقة للدّ يـن ختلق ذلك

اإلنسـان العاطـل واملسـتفيد من دولـة الرعاية ،بل ختلق شـعو ًبا مسـتلبة بأكملها.

وهكـذا فالفـرد ا َملديـن واألهـايل واملجتمعـات يفتقـدون إىل احلريـة احلقيقيـة مـا دام أن نمـط

حياهتـم وترصفاهتـم جيـب أن تسير وفق اإلطار الذين رسـمه الدّ يـن ،فهم أحرار بقـدر ما يتناغم

سـلوكهم مـع نمـط احليـاة االسـتهالكي القائم على الدّ يـن .الدَّ يـن إذن عالقة قـوة كونية؛ حيث
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ينـدرج الـكل ضمنها وخيضـع هلا ،واإلنسـان املدين يتم إخضاعـه للعالقة الصارمـة دائن/مدين

طـوال حياته.

بالنسـبة إىل جيـل دولـوز ،كان نيتشـه يـرى أن النمـوذج األصلي للتنظيـم االجتامعـي يكمن

يف القـرض ال يف التبـادل ،وهـذا ال يعنـي أن التبـادل اختفـى أو انعـدم ،إن القـرض يكرس منطق

الالتـوازن وتفـاوت القـوة وليس منطق املسـاواة .إن هذا املنظور النيتشـوي الذي يبـدأ من الدّ ين
يعنـي جعـل االقتصـاد ذات ًّيـا عرب فـرض نمذجـة ومراقبـة للذاتية ،ومن ثـم فاحلقيقة السـاطعة أن

جوهـر االقتصـاد يف الرأسمالية إنتـاج ومراقبـة الذاتيـة وأنامط احليـاة املرتبطة هبا.

حيلـل غاتـاري ودولـوز يف ضـد أوديـب نظريـة الدَ يـن هـذه وفـق املنظـور املاركسي ،فإنتاج

الذاتيـة وأشـكال احليـاة وأنماط الوجـود ال حييـل إىل البنيـة الفوقيـة ،بـل إن ذلك جزء مـن البنية

التحيـة االقتصاديـة ،ومهـا يعتبران العملـة ال تنبثـق مـن التبـادل أو جمـرد التداول ومن السـلعة،
وال يمكـن اعتبارهـا عالمـة على العمـل ،لكنها تعرب عن اختلال ميزان القوى وعن سـلطة إلزام
وفـرض أنامط لالسـتغالل واهليمنـة واإلخضاع.

الدين
يف جوهر َّ
يعتمـد الكاتـب هنـا على املقالـة الثانيـة 2مـن كتـاب جينالوجيـا األخلاق لنيتشـه لتحليـل

التحـوالت التـي يسـببها اقتصـاد الدّ ين يف املجتمعـات املعـارصة .إن ميزة االقتصـاد املعارص هو

أنـه اقتصـاد ذايت ،أي إنه ينتج ويلتمس سيرورات التذويـت ( )subjectivationخال ًفا لالقتصاد

الكالسـيكي حيـث كان اإلنسـان يتبـادل وينتـج .أمـا الـذات يف الرأسمالية املعـارصة فأصبحت
تتجسـد مـن خلال اإلنسـان املديـن ،وهـذه الوضعيـة بالضبـط هي لـب وجوهر االستراتيجية
النيوليرباليـة التـي حولـت الفرد/الـذات إىل مديـن ،حيـث إن الديـن هـو الذي يـروض ويدجن
ويصنـع ويعـدل ويشـكل الذاتية.3

نموذجـا للعالقـة االجتامعيـة ،وتشـكيل اإلنسـان وترويـض
إن نيتشـه جعـل مـن القـرض
ً

املجتمـع ال ينبثـق مـن التبـادل االقتصـادي ولكـن مـن عالقـة الدائـن باملديـن ،وهـي العالقـة

األقـدم واألكثـر بدائيـة .وملـا كان جوهـر القرض/الدّ يـن هـو وعـد بـاألداء؛ فإن مهمـة املجتمع
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كانـت إنجـاب إنسـان قـادر عىل "الوعـد" والوفـاء بدينه ،أي أن تكـون له ذاكرة ووعـي غري قابل
للنسيا ن .

هـذا الوعـد بالنسـبة إىل غاتـاري ودولوز ليـس جمرد كالم ،وإنام لـه طابع "إنجـازي" مثله مثل

كلمـة "ثقـة" التـي حتتـاج إىل ضامنـات وتعهـدات جسـدية وغري جسـدية وليـس فقـط تلفظات،

وهبـذا فالدّ يـن بوصفـه عالمـة اقتصاديـة ينطـوي على فعـل سـيايس أخالقي هـو التذويـت ،أي

دائما ،هـذا الدائـن الـذي يتملـك احلـق يف
إنتـاج للـذات الفرديـة التـي تديـن بالفضـل لدائنهـا ً

تسـليط العقـاب على املديـن وإهانتـه ،وهبـذا يكـون االقتصـاد قد أصبـح نيتشـو ًّيا متا ًما.

ال ّتقييم األخالقي للمدين وسؤال الزمن
إن الذاكـرة التـي تريـد الرأسمالية صناعتها عن طريق الدّ ين ليسـت تلك التـي حتتفظ باملايض،

وإنما ذاكـرة املسـتقبل .وعنـد نيتشـه فصناعـة ذاكـرة اإلنسـان تعنـي القدرة على "التهيؤ مسـتب ًقا

جهازا
للمسـتقبل"؛ ألن الدَ يـن يفـرض تقديـر السـلوكيات واألحداث املسـتقبلية ،فالدّ ين ليـس
ً
ً
مسـتقبل ،ومن
اقتصاد ًّيـا فحسـب ،وإنما هـو تقنيـة للحكم عبر ترويض املحكومني على التعهد

ثـم فهـو ترتيـب للمسـتقبل ،ممـا خيلـق آثار الشـعور بالذنـب واملسـؤولية على الذاتيـة .ومن هنا
ّ

متجهـا نحو املسـتقبل ألهنـا تتضمن وعـدً ا بالثروة.
كانـت النيوليرباليـة اقتصـا ًدا
ً

يرتافـق اإلنتـاج االقتصـادي مـع إنتـاج الذات؛ ذلـك أن اقتصـاد الدّ ين يعزز فكـرة أن جوهر

الثـروة ذايت ،والذاتيـة هنـا ليـس بمعنـى تقديـم قـدرات فكرية ووقـت وعمل مقابل أجـرة فقط،
وإنما بمعنـى إنتـاج الذاتيـة الفرديـة ،ومـا خيترق االقتصـاد املعـارص هـو ذلـك اإللـزام الـذي

جيعـل مـن اإلنسـان ذاتًـا اقتصاديـة ،ذلـك اإللـزام الـذي يشـمل العاطـل واملسـتهلك واألشـد

ً
مقـاول ذات ًّيا" بمعنـى أن يتحمـل تكاليف اهلشاشـة والفقر
فقـرا واملهاجـر ...حيـث يغـدو املـرء "
ً

والبطالـة واخلدمـات الصحيـة الفاشـلة واألجـور املتدنية .ما هيم الرأسمالية أن يتحمل اإلنسـان

هـذه التكاليـف والتبعـات التـي نفضـت الدولة يدها منهـا .إن الصـورة الذاتية هلـذا التحمل هي
صـورة املديـن املصـاب باإلحسـاس بالذنب وتأنيـب الضمري واملسـؤولية.

211

العدد الثامن
()2020

يف أحـد نصـوص ماركـس "القـرض والبنك" يظهـر الفقري باعتبـاره املدين الـذي يصدر عليه

الدائـن حكمـه األخالقـي من أجل تقييم قدرته على األداء ،إن الدائن يقيـس الفضائل األخالقية

بحسـباهنا ضامنـة للسـداد ،ومـن هنا فما يتطلبـه القرض ليـس العمل وإنما الفعـل األخالقي ،مما
يتيـح لـه االشـتغال على تشـكيل الـذات الفرديـة واجلامعيـة .إن القـرض ال يركز على القدرات

الذهنيـة والبدنيـة كما هـو احلـال عنـد العمل ،بل يسـتهدف سـلوك ونمط حيـاة املديـن ويراهن

على وجـوده األخالقـي واجلامعي وأعماق قلبه.

يف اقتصـاد الدّ يـن ترتبـط املفاهيـم األخالقيـة -خاصـة الثقـة -بالقدرة على سـداد الدّ ين ،إذ

إن هـذه املفاهيـم األخالقيـة التـي يتم هبـا قياس اإلنسـان وفعله هـي مقاييس العقـل االقتصادي

للدّ يـن ،وبالنسـبة إىل ماركـس فضامنة الغني السترجاع ماله هي مواهب ونشـاط وجمموع فضائل

تقييما أخالق ًّيـا للمديـن مـن طرف الدائـن ،وما خيضـع للتقييم
الفقير .إن القـرض إذن يتضمـن
ً
هـو فعـل الفقير وليـس كفاءاتـه ومهاراته ،أي نمـط حياته وسـلوكه داخل املجتمع بـل ووجوده
ذاتـه ،والوجـود هنـا يتحـدد بقـدرة الفقرية عىل إثبـات ذاته ،ولذلـك فمقابل املـال (القرض) هنا

ليـس العمل وإنما الوجود والشـخصية واألخالق.

الدين
يف احلاجة إىل استعادة الثقة املسلوبة من طرف ّ
حسـب وليـام جيمـس ويف منطـق الفعل الرباغمايت ،فإن البديـل الوجودي يفرض نفسـه كلام

واجهنـا بدائـل حقيقيـة ،فاالختيار يف هـذه البدائل ال يرتبـط فقط بالفهـم واإلدراك واملعلومات،

بـل إنـه يوظـف امليـوالت والقـوى األكثـر محيميـة والعواطـف ،وهـي جممـوع القـوى الفعالـة

(الشـجاعة األمـل ،اإلعجـاب ،النشـوة ،)...والتـي خيترصهـا جيمـس يف "الرغبـة" والتـي هـي

عنـد ماركـس :أعماق القلـب اإلنسـاين ،وعنـد اختبار املمكنـات وتقييمها فإننا حسـب باسـكال
نستشير قلوبنـا ،ذلـك اليقين الداخلي ،أي االعتقاد/الثقـة بالعـامل واآلخرين .إن الفعـل يعتمد

على هـذا االعتقـاد /الثقـة التي بدورهـا ترتكز على امليوالت احليويـة والعواطـف األكثر محيمية
للقلب .
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هـذا االعتقاد/الثقـة يمكن التعبري عنه بطريقتين :األوىل االعتقاد/العـادة ،والثاين االعتقاد/

اإليمان .إن العـامل يف األوىل اكتمـل وحتدد حيث االعتقاد هو اعتقـاد يف معتقدات قائمة ومعطيات

سـل ًفا ،ويف الثانيـة العكـس متا ًمـا؛ مـا يميـز االعتقاد/اإليمان هـو عـدم االكتامل وعـدم التحديد

ممـا يسـتدعي قـوة على الفعـل وعلى الثقـة .على أن هـذه الطريقـة الثانيـة هـي التـي تـم تعطيلها
مـن طـرف القـرض ،إذ تسـتطيع الرأسمالية حتويل املشـاعر والرغبـات وامليوالت اخلاصـة بالفرد
ملصلحتهـا اخلاصة.

يف عاملنـا الـذي تسـود فيـه القواعـد الروتينيـة ،نحـن بحاجـة إىل الثقـة (اإليمان) بالـذات

والعـامل واآلخريـن مـن أجـل توجيـه الفعـل .وملـا كان الفعـل يف هـذا العـامل مغامـرة ال تسـاعد
املعرفـة واملعلومـات يف جتاوزهـا وعيشـها ،فالثقـة بالتـايل رشط اإلبداع ،وهي إىل جانب املشـاعر

والعواطـف والرغبـة متثـل إثباتًـا لـذات اإلنسـان .إن مـا تقـوم بـه املالية أهنـا تراقب زمـن الفعل
وختتـزل املمكنـات احلـارضة إىل مـا هـو مقرر سـل ًفا ،وتقضي بالتايل على املمكنـات واخليارات.

الدين يف سياق تارخيي
دولوز وغاتاريَ :
ظهـر الديـن يف أعمال كل من دولوز وغاتاري يف السـتينيات والسـبعينيات بوصفهام دارسين

للرأسمالية املعـارصة .وقـد حـاوال تقديـم ملحـة تارخييـة عـن الديـن مـن خلال دمـج النظريـة
وبي أن الرأسمالية
النيتشـوية للقرض مع النظرية املاركسـية .ركز دولوز عىل تفاوتات السـلطةّ ،
حتجـب كـون النقود تشـتغل بطريقتني خمتلفتين جذر ًّيا ،األوىل أهنا "دخل" تشـكل وسـيلة لألداء

والشراء ،والثانيـة تشـتغل بوصفها بنية متويـل ،أي إن هلا إمكانيـة اختيار وتقرير اإلنتاج والسـلع
املسـتقبلية ...أي إهنا رأسمال يسـتبق املستقبل.

إن التبـادل ليـس هـو األصل يف االقتصاد رغم أنـه موجود وال يمكن إلغـاؤه ،فاالقتصاد مثله

السـلط ومن عدم تـوازن اإلمكانـات واالختالف.
مثـل املجتمعـات يشـتغل انطال ًقـا من تفاوت ّ

لقـد كان ليـش ( )Leachيعتبر أن اختلال التـوازن هـذا هـو جـزء مـن النسـق االقتصـادي ،يف

حين كان ليفـي شتراوس يعتبر االختلال نتيجـة مرضية لـه ،والـرأي األول بالنسـبة إىل دولوز

هـو األصوب.
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مـع اختفـاء املجتمعـات العتيقـة وظهـور االمرباطوريـات الكبرى التـي مركـزت السـلطة

السياسـية ،ومـع جمـيء الديانـات التوحيديـة التـي مركـزت السـلطة الروحيـة ،تـم االنتقـال من
"الدَّ يـن املحـدود" إىل "الدَّ يـن الالحمـدود" .لقـد أصبحنا يف ظـل نظام اجتامعـي ال يشء فيه ينتهي،
وحتـى الدّ يـن نفسـه أصبح يالزم اإلنسـان مـدى احلياة ،فالدّ ائـن ال ينتهي طلبه املزيـد من الفوائد

واملديـن ال ينتهـي من السـداد.

بالنسـبة إىل نيتشـه ،رمتنا املسـيحية بالالمنتهي ،فمن خالل الثالوث نجد اإلله يضحي بنفسـه

مـن أجـل أداء ديـن اإلنسـان العاجـز الـذي ال يسـتطيع الوفـاء بـه؛ ممـا يعنـي تكريـس التفاوت
والالتـوازن يف توزيـع السـلطة ،بـل إن املسـيحية جعلت من اإلنسـان يسـتبطن أمل الدَّ ين ويشـغل

بالذنـب واملسـؤولية يف داخله .إن الرأسمالية بالنسـبة إىل دولـوز قد أعادت اخرتاع هـذا الدّ ين ذا
الطابـع املسـيحي عىل املسـتوى االقتصادي.

الدين
إعادة تشكيل وإنتاج السلطة يف منطق َّ
ملـا كان الدّ يـن ال يعترف بحـدود الـدول وال بالتاميزات بين االقتصاد والسياسـة واالجتامع،

وأصبـح يشـكل ميـزان القـوى العـام والـذي خيترق العـامل ككل ،فـإن املؤلـف يوظـف نظريـة
السـلطة عنـد فوكـو ذات األصـل النيتشـوي ويتسـاءل :كيـف اسـتطاع الدَ يـن إعـادة تشـكيل

السـلطة السـيادية والتأديبيـة والبيو-سياسـية 4منـذ سـبعينيات القـرن املايض؟

بالنسـبة إىل فوكـو ،ال يبـايل اقتصـاد الدَّ يـن باختلاف املناطـق اجليوسياسـية وال باختلاف

القوميـات .إنـه أداة للضغـط يف أغلـب الرصاعـات االجتامعيـة ويامرس سـلطته على األفراد .ال

ينظـر النيوليرباليـون إىل اإلنسـان االقتصـادوي بوصفـة موضـوع التبـادل والسـوق ،بـل بوصفة

مقـاول للـذات :أي رأسمال بشري ،حيـث عليه أن يقوم هو نفسـه بتكويـن وتنميـة وتطوير ذاته
ً
رأسمال ،ويرتتـب على ذلـك أن العامـل مل َيعد عنصر إنتاج وال قـوة عمل وإنما كفاءة.
بوصفـه

يؤكـد املؤلـف أن االقتصـاد النيوليبرايل عندمـا مل يميز بني االقتصاد واالشـتغال على الذات؛

فإنـه جعـل مـن هذا اإلنسـان رئيس نفسـه ،أي إنه يتكفـل ذات ًّيـا بتحمل مصاريـف وخماطر ألقت

هبـا الدولـة واملقاولـة إىل املجتمـع ،وهكـذا انقلـب وعد حتريـر الذات الـكاذب إىل أمـر بالتحمل
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الـذايت للمخاطـر واملصاريـف التـي تربأت منهـا الدولـة واملقاولـة .إن النيوليرباليـة التي قلصت

وفقريا ًّ
دائما ،وهكذا
مـن األجـور والنفقـات االجتامعيـة قد أنتجت رأسمال بشري َمدينًا
وهشـا ً
ً
ختلـت الرأسمالية عـن رواياهتـا ورسدياهتـا احلاملة حول التحـرر وإبداعيـة املقاول وجمتمـع املعرفة

مقترصا عىل
واالسـتقالل ،بعـد أن اسـتعمر االقتصـاد األنـا األعلى الفرويدي الـذي مل يعـد دوره
ً
تلـك السـلطة احلارسـة والضامنـة لألخلاق والقيـم املجتمعيـة ،بـل أضيفـت له وظيفـة جديدة

وهـي أن حيـرس ويضمن إنتاجيـة الفرد.

إن اقتصـاد الدَّ يـن يقـوم بإعـادة تشـكيل السـلطة السـيادية للدولـة .إنـه ينافـس الدولـة عىل

مسـتوى صالحيـة سـيادهتا ،إذ تتقـدم اآلن السـيادة النقديـة ،أي سـلطة تدمير العملـة وخلقها،

لكـن هـذه السـيادة النقديـة تعرف منافسـة من طـرف املالية؛ ذلـك أن األوراق املاليـة املتداولة يف
البورصـات هـي عبـارة عـن صـورة جنينيـة للعملة ،على أنه عنـد التدقيـق ليس هنـاك رصاع أو

تنافـس بين السياسـة املالية والسياسـة النقديـة للدولة ،ما يوجـد يف احلقيقة هو حتالـف نيوليربايل
جيمـع البنـوك واملؤسسـات االستشـارية واملقـاوالت اخلاصـة واحلكومـات ووسـائل اإلعلام
وبعـض ممثلي العـامل األكاديمـي ...هـذا التحالـف الذي يسـتهدف بشـكل منهجي دولـة الرعاية
وإنفاقهـا االجتامعي.

الدين :تقنيات التتبع واملراقبة
َ
لقـد ابتكـرت املاليـة الطابع التعاقـدي للعالقـات االجتامعية ،ففـي تأمينات التقاعـد أو نظام

تعويضـات الدخـل للتضامـن ،فـإن املسـتفيدين يوقعـون على عقـد فـردي لكي يكـون هلم احلق

يف االسـتفادة مـن التعويـض .إن املؤسسـة الرأسمالية سـواء أكانـت مقاولة أم مصلحـة اجتامعية

هـي جممـوع التعاقـدات الفرديـة التي تربـط بني خمتلـف الفاعلني.

ال يمكـن البحـث عـن أسـاس مـا للرأسمالية؛ ألنـه ليس هلـا مركز واحـد تنبع منهـا عالقات

سـلطتها ،ليـس هناك حمل أو مؤسسـة أكثر استراتيجية من األخريات .إن كل جهـاز من أجهزهتا
ينتـج آثـاره اخلاصة بـه ،وخيرتق املحكومـون وفق سيرورات خمتلفة لإلخضاع واالسـتعباد ،وإن
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اقتصـاد الديـن هـو ترتيـب حيافـظ عىل هـذا التعـدد جمتم ًعـا ،وبالتـايل فالرأسمالية ليسـت بنية أو

نسـق؛ فهـي دائمة التّشـكل والتّحـول وهي تغري إجراءاهتا بقـدر ما تتطلبه احلاجة إىل االسـتغالل.
دائما يظل مشـكلة
ومـادام أن الدّ يـن ينتقـل مـن َديـن خـاص إىل ديـن سـيادي للدولـة؛ فإنـه ً

قائمـة ،ذلـك أن سـداد املبالـغ التـي تقدمهـا احلكومـات للمصـارف والتأمينـات واملؤسسـات
االستشـارية يقـع على عاتـق دافعـي الرضائـب ،ومـن ثـم فالثقـة التـي يتحـدث عنهـا الساسـة
ورجـال االقتصـاد ال تتعلـق باجلمهـور عامـة وإنما تتعلـق بأجهـزة السـلطة ،التي متلـك املقدرة

على إعـادة إنتـاج وإدارة عالقـة االسـتغالل واهليمنـة الرأسمالية.

مـع النيوليرباليـة ال تكتفـي دولـة الرعايـة بالتّدخـل فيما هـو بيولوجـي (الـوالدة ،الوفـاة،

ً
جيا من الشـعور باملسـؤولية
املـرض ،)..بـل إهنـا متـارس
عملا أخالق ًّيا على الذات التـي تغدو مز ً

والنفـاق (عنـد طلـب الدَّ يـن) .إن الـذات هذه يعاد تشـكيلها عندمـا تتحول احلقـوق االجتامعية

للمديـن ،ممـا ينتـج التحكـم يف حيـاة
إىل ديـون ،وعندمـا تتـم مراقبـة السـلوكيات املسـتقبلية َ
األفـراد وجعلهـا على منـوال ومقاس خـاص عرب تقنيـات التتبع الفـردي ومراقبة احليـاة اخلاصة

والترصفات.

قوة اإلنتاج املضاد يف الرأساملية
يشير ماركـس إىل أن الضامنـات األخالقيـة للدائـن عىل املدين غير كافية ،فلكـي يكون هناك

سـلطان حقيقـي على املديـن ،ال بد مـن ضامنات قانونيـة وأمنية أخـرى ،وربام تكون اإلشـارة إىل
هـذا السـلطان املـزدوج من أهم مسـامهات دولـوز وغاتاري يف فهم الرأسمالية.

إن اإلنتـاج يف الرأسمالية ال ينفصـل عـن التدمير ،فتطـورات العلـم الكبرى أنتجـت قـوة

عسـكرية نوويـة قـادرة على التدمري بشـكل رهيب .أمـا اإلنتاج الصناعي فله انعكاسـات سـلبية
على األرض والبيئـة وتلـوث املـاء واهلـواء والرتبـة .واألمـر نفسـه يقـال عـن اإلنتـاج الفالحي

الـذي ّ
ويسـمم يف الوقت عينـه ،وهذا ما يسـميه دولوز وغاتـاري اإلنتاج املضـاد ،ونزيف
يغـذي
ّ
هـذا اإلنتـاج َي ِسـم النظـام الرأسمايل كلـه .وعنـد فوكـو ،فضمن هـذا النمط مـن اإلنتـاج املضاد
يسـتحيل اإلصلاح وبناء سياسـة جديـدة ضد األزمة التي نعيشـها منذ سـبعينيات القرن املايض.
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خيتـم املؤلـف حتليلـه باإلشـارة إىل بعـض رشوط إنعاش الصراع الطبقي ،ذلك الصراع التي
ً
فـأول ،جيـب إعـادة اكتشـاف الديمقراطية،
قامـت الرأسمالية بنقلـه وترحيلـه إىل ميـدان الدَّ يـن.

يمر عبر مراقبة االجتامعـي يف ظل نظام اسـتبدادي
خاصـة إذا كان الدَّ يـن قـد صنـع نمـط حكـم ُ

خاصا،
وليـس ليربال ًّيـا كما أكد فوكـو .وثان ًيا ،إن الصراع ضد اقتصاد الدّ يـن يتطلب
تغييرا ذات ًّيا ًّ
ً
أي جيـب تغيير أخلاق الشـعور بالذنب التـي و ّلدها اقتصـاد الدّ ين يف اإلنسـان املديـن .وبعبارة

أخـرى جيـب اسـتعادة البراءة الثانيـة ليس نحـو الدّ ين اإلهلـي ولكن نحـو الدّ يـن األريض الذي
يؤثـر و ُيعـدّ ل ويعيـد صياغـة الـذات ،وبكلمة جيـب اخلـروج هنائ ًّيا من أخلاق الدَّ ين.

الهوامش
 1.1عند نيتشه فالذنب مفهوم أسايس يف األخالق وهو يعود عنده إىل مادية الدّ ين.
 2.2وهذه املقالة حول الذنب والضمري املعذب وما شاكلهام.
 3.3صناعة اإلنسان املدين ،ص .38

 4.4السياسـة احليويـة :مصطلـح فوكوي يشير إىل منطقة االتصال بني السـلطة واجل وانب احليوية (اإلنسـان/

السـكان) وهيمنـة السـلطة على اجلسـد اإلنسـاين .للمزيد راجـع كتاب :ميشـيل فوكو ،مولد السياسـة
احليويـة ،ترمجـة الـزواوي بغـورة ،الدوحـة :منتـدى العالقـات الع ربيـة والدوليـة .2018 ،وراجـع :الـدرس
احلـادي عشر 17 ،ف ربايـر /شـباط  1976يف :ميشـيل فوكـو ،جيـب الدفـاع عـن املجتمـع ،ترمجـة الـزواوي
بغـورة ،بيروت :دار الطليعـة( .2003 ،املحـرر)
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مراجعة كتاب:

شركة النفط اإلنجليزية-الفارسية
*

وإمارات الخليج العربية :دراسة وثائقية
تأليف :أحمد إبراهيم أبو شوك
الناشر :منتدى العالقات العربية والدولية ،الدوحة
سنة النشر2019 :
عدد الصفحات144 :

يقـدم الدكتور أمحد إبراهيم أبو شـوك يف كتابه

هذا دراسـة عن نشـأة رشكـة النفـط اإلنجليزية-

الفارسـية ودورهـا يف دول اخلليج العريب يف أوائل
رأسـا على الوثائق
القـرن املـايض .اعتمد الكتاب ً

الربيطانيـة ،ونصـوص االتفاقيـات التـي أبرمتهـا

الرشكـة مـع أمـراء دول اخلليـج ،واملراسلات

بين الرشكـة واحلكومـة الربيطانيـة ،أو تلك التي

كانـت بني موظفـي وزارة املسـتعمرات الربيطانية
حينهـا ،وكذلـك تلـك التـي كانت بين احلكومة

الربيطانيـة وشـيوخ دول اخلليج.
*
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تـأيت أمهيـة هـذا الكتاب مـن طبيعتـه التوثيقية والراصـدة .وقد أشـار املؤلف إىل مـا يميز هذه

الدراسـة بكـون موضوعهـا املحـدد هو "رشكة النفـط اإلنجليزية-الفارسـية ودورهـا يف إمارات
اخلليـج العربيـة" ،وهـو موضـوع "مل يطرق مـن قبل بصورة تفصيليـة وكيف ّية منهج ّيـة مماثلة" (ص

 .)14وحتـى ال تكـون الدراسـة أسيرة الروايات الرسـمية؛ بسـبب أن "الوثائـق تعكس وجهات

النظـر الرسـمية لألطـراف الثالثـة (الرشكـة واحلكومة الربيطانية وشـيوخ اخلليج" ،ن ّبه أبو شـوك

بأنـه رجـع كذلـك إىل بعـض املصنفـات التي تطرقـت إىل تاريـخ تنقيـب النفط يف اخلليـج العريب

(ص .)16

مال وبارود
ال يمكـن فهـم تاريـخ دول اخلليـج العـريب املعـارص دون فهـم احلقبـة التـي دخلـت فيها هذه

الـدول يف اتفاقيـات متتابعـة مـع بريطانيـا ،كان آخرهـا اتفاقيـة هدنـة مسـتدامة سـنة .1 1853

شـكل االقتصـاد طليعـة املطامـح االسـتعامرية ،وكانـت اهلنـد وفارس قد سـبقت اخلليـج العريب
يف اسـتقبال الشركات الربيطانيـة وأنشـطتها .2كان ال بـد مـن محايـة هـذه املصالـح الرأسمالية

الربيطانيـة ،واخلليـج مليء باللؤلؤ والقراصنة ،ومطـل عىل طرق بحرية مهمـة ،وأصبحت بعض

مدنـه موطـن كثير مـن جتـار اهلند (البنيـان) اجلـدد .ويبـدو أن الربيطانيين وجـدوا يف املنازعات
املسـتمرة بين شـيوخ اخلليـج فرصة سـانحة للسـيطرة عليهم ،كام كانـت ذريعة حماربـة القرصنة،

والتـي أرضت بطبيعـة احلـال باملصالـح الربيطانيـة ،سـب ًبا آخر لعقـد اتفاقيات "اهلدنة" مع شـيوخ
املنطقـة .ومل تكـن بريطانيـا كذلـك غافلـة عـن الدولـة العثامنيـة التـي كان االهنيـار قـد أحاط هبا

مـن كل جانب.

كانـت اتفاقيـات اهلدنـة يف القـرن التاسـع عرش بني شـيوخ اخلليـج واحلكومـة الربيطانية ،كام

يشير أبـو شـوك ،تعقدهـا احلكومـة الربيطانيـة بأسماء الشـيوخ وليس حتـت مسـميات إماراهتم

(ص  .)26يبـدو مـن هـذا السـلوك الربيطاين أن االحتلال فهم طبيعة املجتمعـات اخلليجية ،وأن

الطابـع القبلي أسـاس مهـم للتعامـل مع مشـيخات اخلليـج حينها .يتضح هـذا السـلوك أكثر يف

مراسلات احلكومـة الربيطانيـة ومندوبيهـا مـع أمـراء املنطقة عند تذكير األخرييـن باالتفاقيات
السـابقة التـي حتظـر على هـذه الـدول التعامـل مـع أي جهـة أو رشكـة بـدون موافقـة احلكومـة
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الربيطانيـة؛ إذ طاملـا ذكّـرت املخاطبـات باملعاهـدات التي متت مـع أيب ذاك الشـيخ أو جده (انظر

ص  44على سـبيل املثـال) ،وال تشير تلـك اخلطابـات إىل اعتراف بريطـاين بكيان دولـة قائمة.

وهـا هـو وزيـر خارجيـة بريطانيا (باملرسـتون) يصـف دور بريطانيـا يف اخلليج حينهـاً ،
قائل:

"إن مهمتنـا تكمـن يف وضـع اخلليـج حتـت سـيطرتنا البحريـة ،بعيـدً ا عن نفـوذ أي دولـة أخرى،
يمكـن أن تنازعنـا يف هـذه السـيطرة ،ولكـن بشرط ّأل تكلفنا هذه السـيطرة نفقـات عالية" (ص

 .)27وهـذه الدولـة األخـرى كانـت الدولـة العثامنيـة التـي بـدأت تفقـد سـيطرهتا على عدد من
املناطـق سـواء يف اجلزيـرة العربيـة أو خارجها.

رقعة الشطرنج النفطية
يناقـش أبـو شـوك يف الفصـل الثـاين مـن الكتـاب التنافـس بين رشكـة النفـط اإلنجليزيـة-

الفارسـية وبين الرشكـة الرشقيـة العامة بقيـادة فرانك هوملـز .إذ بدأ األخري يف السـعي للحصول

على امتيـازات تنقيـب النفـط لصالـح الرشكة التـي يمثلهـا (الرشكة الرشقيـة العامة) ،ممـا جعله
يف صـدام مبـارش مـع احلكومـة الربيطانيـة كوهنـا متلـك أكثـر مـن  % 50مـن أسـهم رشكـة النفط
اإلنجليزية-الفارسـية (ص .)44

آلـت املنافسـة بين الرشكتين إىل دخول الشركات األمريكيـة إىل املنطقـة؛ إذ عرضت الرشكة

الرشقيـة العامـة على رشكـة النفـط اإلنجليزية-الفارسـية التنازل عـن االمتيـازات التي حصلت

عليهـا يف كل مـن األحسـاء والبحريـن" ،مقابـل التـزام هذه األخيرة بدفع مرصوفاهتـا التي تقدر

بخمسين ألـف جنيـه إسترليني ،إال أن رفـض الرشكـة هـذا العـرض قد فتـح الباب أمـام هوملز

لالتصـال بالشركات األمريكيـة العاملـة يف صناعـة النفـط ،حيث اشترت رشكة اسـتاندر أويل
أوف كاليفورنيـا ( )Standard Oil of Californiaامتيـاز البحريـن" (ص  .)51هكـذا كان لـدور

يغير مـن خارطة النفـط يف منطقة اخلليج .وهذا الدور تناوله أبو شـوك ،بإجياز يتناسـب
هوملـز أن ّ

إيضاحـا لـدور (أيب النفط) الـذي كان حمور ًّيا فيام آل إليـه التنافس عىل النفط
مـع طبيعـة الكتـاب،
ً
بني الشركات الغربيـة يف املنطقة.
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رصـد أبـو شـوك دور وحضـور رشكـة النفـط اإلنجليزية-الفارسـية يف كل من قطر ومسـقط

وعمان وإمـارات السـاحل العماين ،وعـرض سير املفاوضـات واملراسلات التي كانـت تتم بني
األطـراف املعنيـة :شـيوخ املنطقة ،الرشكـة ،احلكومـة الربيطانية.

خالصة
تـأيت أمهيـة الكتـاب مـن طبيعتـه التوثيقيـة؛ مما جيعله مـادة مهمـة للدراسـات التحليليـة التي

هتـدف إىل تنـاول تاريـخ املنطقـة يف بدايـات القرن املايض .وألن النفط سـلعة اقتصادية وسياسـية

كذلـك؛ فهـذا جيعـل من تاريـخ التنقيب عنـه يف اخلليـج تارخيًا للتغيرات السياسـية واالقتصادية

التـي عرفتهـا املنطقـة طـوال عرصهـا احلديـث .كما يتضـح مـن الكتـاب كيـف كانـت بعـض

الشركات أذر ًعـا لالحتلال الربيطـاين-أو غريه-أحكـم بواسـطتها سـيطرته عىل مناطـق عديدة

يف العامل.

الهوامش
 1.1عن اهلدنة هذه وما ترتب عليها راجع ص  30-29من الكتاب.

 2.2للمزيـد عـن املوضـوع ،راجـع :عبـد العزيـز عبـد الغنـي إب راهيـم ،حكومـة اهلنـد ال ربيطانيـة واإلدارة يف
اخلليـج العـريب ،الريـاض :دار املريـخ.1981 ،
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مراجعة كتاب:

النهضة اللغوية وخطاب التلهيج
الفرنكفوني:
في نقد االستعمار اللغوي الجديد – حالة المغرب
المؤلف :سلمان بونعمان
الناشر :مركز نماء للبحوث والدراسات
سنة النشر2014 :
عدد الصفحات274 :
مراجعة :مصطفى فاتيحي ومحمد قاسمي

مــــــدخــــل
اهتـم الدكتـور سـلامن بونعمان بشـكل مبكـر

باملوضوعـات املفصليـة ذات الطابع االسـترشايف
اجلامـع بين اسـتيعاب عمـق اإلشـكاالت
وامتداداهتـا ،واسـتئناف النظـر املعـريف املفضي

إىل ارتيـاد اآلفـاق املسـتقبلية ،فكتـب يف النهضـة

اليابانيـة بوصفهـا جتربـة حضاريـة ملهمـة يف بناء

أنمـوذج تنمـوي حضاري مبدع ومسـتقل1؛ وهو

طـرح ينطلـق مـن الرغبة يف توسـيع جمـال اإلفادة
مـن التجـارب احلضاريـة الرائـدة ،وعـدم قرصه
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ينوفكنرفلا جيهلتلا باطخو ةيوغللا ةضهنلا

على التجربـة الغربيـة ،بما يعنـي ذلـك مـن إحلاح على التحـرر مـن االسـتتباع الثقـايف والفكاك
مـن التبعيـة اإلدراكيـة.

مقتحم جلـة القضايا الراهنة
كما كتـب يف فلسـفة الثورات العربية وأسـئلة دولة الربيـع العريب،
ً

واحلارقـة ،ومسـتبطنًا خلفية منهجيـة ورؤية معرفية ملجاوزة املقاربـات االختزالية والتجزيئية.2

وهكـذا قـاده وجـع االنشـغال بأسـئلة النهضـة ومداخلهـا إىل ولـوج غمار املسـألة اللغويـة

وإشـكاالهتا املعقـدة وقضاياهـا املتشـابكة ،فأبـدع يف رد العنـارص املتفرقـة إىل أطرهـا املرجعيـة

الناظمـة ،واقتـدر على توظيـف واسـتثامر اخلالصـات التـي انتهـت إليهـا علـوم اللغة يف إسـناد
أطروحتـه ،ممـا جعـل أسـتاذه املقـرئ أبا زيـد يصف الكتـاب بقوله" :هـذا العمل املتميـز الذي ال

الــمبتدأ عـن كثري من الكتـب التي صدرت يف
ُيغنـي عنـه أي كتـاب يف املوضـوع ،وإن كان ُيغني ُ
املوضـوع بسـبب تشـعبها أو تناوهلـا لقضايـا جزئيـة ،أو انزالقهـا إىل رؤيـة غري سـديدة".3

أطروحة املؤلف
يكتنـز العنـوان املركـز والدال واملكثف للكتـاب أطروحة املؤلف بونعمان ،واملتمثلة يف مقاربة

موضـوع االسـتقالل الثقـايف مـن خالل املدخـل اللغوي ،والبحـث املعريف يف خلفيـات ومآالت
خطـاب التلهيـج ،مؤكـدً ا أن هـذه األطروحة تسـعى إىل "االشـتباك مع موضوع حسـاس للغاية،

يتعلـق بمـدى حضـور األبعـاد الثقافية واحلضاريـة يف جمتمعات مـا بعد الربيـع الديمقراطي ،عرب

طـرح قضيـة استرجاع السـيادة اللغويـة الثقافية املفقـودة واسـتكامل معركة االسـتقالل اللغوي
والثقـايف وتفكيك رواسـب االسـتعامر الثقـايف( .)...ليسـت قضيـة اهليمنة األجنبية واالسـتعامر

اللغـوي قضيـ ًة لغويـ ًة أو ثقافيـ ًة أو أخالقيـ ًة أو سياسـي ًة فحسـب ،بـل هي قضية مصري اإلنسـان

العـريب واملسـلم ،ومسـتقبل هنضـة الوطـن واألمـة بأكملهـا؛ فـإذا كان كسـب معركـة التحريـر
اللغـوي والتحـرر الثقـايف مرتب ًطـا باإلصلاح اللغـوي الشـامل ،فـإن بنـاء اهلوية ال يكـون بدون

التحريـر الثقـايف الـذي رشطـه التحريـر اللغـوي املرتكـز على اإلصلاح الثقـايف اللغـوي؛ فلا
ٍ
ٍ
َ
لغـوي .ومن ثم،
اسـتقالل
ثقايف يرتكز عىل
ٍّ
اسـتقالل وال هنضـ َة وال ديمقراطيـ َة بـدون اسـتقالل ٍّ
ً
جوهـري يف مرشوع التجديـد واإلصالح
وتطويـرا جز ٌء
تأهيلا
فإصلاح أوضـاع اللغـة العربية
ٌّ
ً
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والدمقرطـة واسـتئناف النهضـة املرجـوة؛ هبذا املعنـى ُيفهم إحلاحنـا على رضورة الوعي احلارق

للصراع احلـاد حول القيـم والثقافـة واهلوية".4

ويف ضـوء ذلـك ينطلـق الكاتـب ليؤكـد أن اللغة تعكـس رؤية للوجـود والعامل ،وهلـا أثر بالغ

يف ( َبن َينـة) الفكـر وصياغـة الوعـي وصورنـة العقـل ،فهي نسـق معقد وبنيـة مركبـة يتداخل فيها

املعـريف باملنهجـي والثقايف بالسـيايس واالقتصادي باالجتامعي ،وليسـت معطـى حمايدً ا.

سياق تأليف الكتاب
الكتاب مسـاوق لظرفه ولزمانه ،مسـتجيب لعرصه وإبانه ،ذلك أن ما تشـهده املسـألة اللغوية

يف املغـرب مـن نقاشـات حـادة واسـتقطابات مقلقـة تفـرض على املختصين مقاربتها بعيـدً ا عن
االنغلاق اإليديولوجي املـؤدي إىل ردود أفعال مترسعـة وانفعالية.

خصوصا
كما يـأيت الكتـاب يف سـياق الوعي بأمهيـة السـؤال الثقايف يف النهـوض احلضـاري،
ً

إذا اسـتحرضنا الصحـوة اهلوياتيـة بعـد الربيـع العـريب ،واحتـدام اجلـدل يف قضايـا الكونيـة

واخلصوصيـة .فحـرص املؤلـف على االنخراط يف النقـاش اجلاد واملسـؤول ،تنقي ًبا عـن املفاصل
احلقيقيـة للنهـوض احلضـاري ،ووع ًيـا منـه بـأن مشـاريع اإلصلاح والتغيري ليسـت جمـرد أرقام

وإحصائيـات ،وليسـت نامذج تسـتورد وتسـتنبت جاهزة كما يرى رواد احلداثة الذيـن يقللون من

األبعـاد احلضاريـة للمسـألة اللغويـة ،واعتبـار الدفـاع عنها نم ًطا مـن االنغالق املعيق للمشـاريع
التنموية.

حول منهجية الكتاب
أسـهم غنـى الروافـد املتعـددة واملنفتحـة عىل املـدارس الفكرية والتصـورات الثقافيـة الوازنة

يف تربعـم اإلنتـاج بشـكل يانع وجـذاب .وأفىض الوعي بأمهيـة املنهج يف تراص األفكار واتسـاق
االسـتنتاجات والرتكيـب املحكـم بعـد التفكيـك البارع ،واالنسـيابية يف الطرح مـن أول الكتاب

إىل منتهـاه؛ حيـث نـأى الباحث عـن اخلطاب العاطفـي أو مصـادرة اآلراء موظ ًفا عـدة مفاهيمية

ذات جـذور معرفيـة خمتلفـة سـاعدت على ختصيـب النـص وتدقيـق املعطيـات والتمكـن مـن
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االسـتنتاجات العلميـة الصارمـة والوازنـة ،فجـاء املنتوج موسـو ًما بالعمق والوضـوح ومطبو ًعا
بنفس استشـكايل وأفق اسـترشايف.

املضامني الرئيسة للكتاب
 -لي ــس م ــن املنه ــج اإلتي ــان ع ــى مجي ــع أف ــكار الكت ــاب ألن ــه ممتن ــع ك ـ ًّـا وكي ًف ــا ،وإن ــا
سنرش ــح للق ــراءة أص ــول املضام ــن وأمهه ــا ،وذل ــك قص ــد تكوي ــن رؤي ــة خمت ــرة عن ــه
ـرا ع ــى الق ــراء وحتفي ـ ًـزا ع ــى قراءت ــه واالس ــتفصال في ــه.
تيس ـ ً

 -جعـــل املؤلـــف الكتـــاب يف مدخـــل عـــام وأربعـــة فصـــول وخامتـــة ،وسنشـــر إىل مـــا
قصدنـــا إليـــه يف املعـــامل التاليـــة:

قضايـا املدخـل :إن املتأمـل يف املدخـل ومـا حواه مـن أفكار يلفيـه يف مقام الشرط للمرشوط

واملقدمـات للنتائـج ،فقـد ركـز املؤلـف فيـه على إبـراز راهنيـة بحثـه ومعـامل اجلـدة فيـه وأهـم

أمـرا عرض ًّيـا ،بـل هي "موضوع حسـاس
برا أن قضيـة التلهيـج ليسـت ً
املسـوغات لكتابتـه ،معت ً

للغايـة يتعلـق بمدى حضور األبعاد الثقافيـة واحلضارية يف جمتمعات ما بعـد الربيع الديمقراطي،

عبر طـرح قضية استرجاع السياسـة اللغويـة والثقافية املفقـودة" .5وهي معركـة ال تقل أمهية عن

معركـة استرجاع التداول السـلمي على السـلطة واملعركة الديمقراطيـة بكل قيمهـا األصيلة من
عـدل وحريـة وكرامـة وغريهـا ،و َي ُعدهـا سـلامن إحـدى الوظائـف احلضاريـة امللقـاة على عاتق

نجاحا
الشـعوب واملصلحين ،بـل هـو األهـم يف نظـره ،لكـون االسـتعامر غري املبـارش قد حقـق
ً

كبيرا على مسـتوى القيـم واهلويـة واألولويـات الثقافيـة واملجتمعيـة عرب آلـة اإلعالم والسـلطة
ً

وغريها.

ويـرى املؤلـف أن الرتكيـز على هـذا النـوع مـن التدافـع متليـه املسـوغات الذاتية لألمـة ،كام

يمليـه االعتبـار بتجـارب البلـدان املتقدمـة ذات "السـيادة اللغويـة" ،6بتمظهراهتـا اإلعالميـة

والتعليميـة واالقتصاديـة والثقافيـة واالجتامعيـة ،وذلـك بإعطـاء اللغـة الوطنيـة الصـدارة يف

املجـاالت املذكـورة.
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كما نبـه املؤلـف على أمر غايـة يف األمهية قـد ال يكون ذا جـدوى يف ما مىض مـن تاريخ األمة،

غير أنـه يلقـي بثقلـه ورضورتـه يف العصر الراهـن ،وهـو أن "اللغـة مـن املسـؤوليات املبـارشة

للدولـة" ،7عبر توفير احلامية بسـن القوانين واألنظمة والسـهر عىل تطبيـق مقتضياهتـا وتنفيذها

يف كل جمـاالت احليـاة ومفاصلهـا ،وهو مسـوغ من مسـوغات وجـود هـذه الدولة/الوطن لكون
العنصر اللغـوي مـن الدعامـات األساسـية للهوية إىل جانـب عنارص ومكونـات أخرى.

بين الكاتـب أن االهتمام باللغـة ال يقـف عنـد حـد كوهنا لغـة ،بل ملا
وإلسـناد هـذه القضيـة ّ

تكتنـزه اللغـات مجي ًعـا مـن خلفيـات نفسـية وثقافية ورمزيـة ،وملا تكونـه مـن أدوات تفكري لدى

أصحاهبـا ،فاللغـة إذن -حسـب بونعمان -لسـان الفكـر والثقافـة والعلـم واحلضـارة ،إذ تلعب
دورا مركز ًّيـا "يف وقايـة النسـيج االجتامعـي من التفكك ،ويف هتذيب السـلوك الفردي ،وترسـيخ
ً

القيـم اجلامليـة واحلضاريـة الرفيعـة وخلق التوازنـات النفسـية" ،8وهذا ال ينفي تـداول اللهجات
يف التواصـل اليومـي واملعييش.9

تفكيـك مرتكـزات اخلطـاب التلهيجي :عرض املؤلـف يف الفصل األول ملرتكـزات املروجني

للهجـات العاميـة واالنتصـار هلـا لتحتل مقـام اللغات العاملة يف جمـاالت التعليم وغيره ،ويمكن
تلخيص هـذه املرتكزات يف:

ً
أول :االسـتناد إىل أبحـاث سوسـيولوجية ودراسـات نفسـية ولسـانية لتربير كـون اللهجات

هـي أم اللغـات ،وعليـه ال ينبغـي االسـتعاضة عنهـا إىل لغـة أخرى ولـو كانـت العربية.10

ثان ًيـا :اخللفيـة اإليديولوجيـة والعنرصيـة ملروجـي خطابـات التلهيـج والدعـوة إىل اعتماد

العاميـة يف التعليـم وغيره ،ويظهـر ذلـك يف اهتاماهتـم للعربيـة بالعقـم واالنفصـام عـن اهلويـة

والبيئـة املغربيـة.11

ثال ًثـا :البعـد الدسـتوري يف الدعـوة إىل العاميـة إلكسـاهبا الصفـة القانونيـة واإللزامية خاصة

يف التعليم.12

راب ًعا :التوجه اهلويايت املرتكز عىل اخلصوصية املغربية.13
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منهجـا علم ًّيـا صار ًمـا لتفكيـك هـذه املرتكـزات لبيـان هتافتهـا وعـدم
وقـد اعتمـد املؤلـف
ً

قدرهتـا على الصمـود أمـام حقائـق التاريـخ والواقـع والعلـم؛ ألن هـذا الطـرح املتجسـد يف
املرتكـزات األربعـة يف نظـر املؤلـف "يسـعى يف جوهـره إىل خلـق الصراع بين العربيـة وحميطها

اللغـوي الوطنـي ،مـع اسـتعامل فزاعـة اإلسلام املتطـرف واإلرهاب حجـة لدعم موقفـه ،وهي
أيضـا حجـة اسـتعامرية فرنسـية كالسـيكية".14

ثم توجه سلامن بونعامن بالنقد والتفكيك ملقوالت هذا التوجه ،وذلك يف مناح مخسة:

ً
أول حـول فعاليـة لغـة األم :وقـد اسـتند يف نقـد هذا الزعم بكشـف خلفيته األسـطورية ونأيه

عـن الواقـع وضعـف مسـتنداته العلميـة ،وتناقضـه مع مطالـب االنفتـاح الثقايف واإلنسـاين عىل
اللغـات احليـة ،مثـل اإلنجليزيـة وغريهـا .وقد عمـد إىل مقارنة هذا السـلوك مع ما ختطـه البلدان
املتقدمـة اقتصاد ًّيـا وعلم ًّيـا مـن مناهـج تنفتـح هبا عىل لغـات حية كام سـبق ،ومثل بتجربة فرنسـا
اقتصاد ًّيـا ،وجتربـة الكيان الصهيوين يف تنشـئة األطفـال عىل اللغة الرسـمية (العربية) مع اختالف

لغاهتـم األم باختالف أصوهلـم وبلداهنم.15...

كما توجـه يف هـذا النقـد إىل تفكيكـه يف أصولـه وطريقـة التسـليم بـه ،فـ"مصطلح لغـة األ ّم مل

يتحـدد بعـد؛ ألنـه قـد نجـد يف البلـد الواحـد جمموعـة مـن اللغـات ،فأهيا تعـد لغـة األم؟ عندما

نقـول لغـة األ ّم فإننـا نفهـم مـن ذلـك -من الناحيـة اللغويـة -أهنا اللغـة التي يأخذهـا الطفل من

والدتـه ،ولكـن يف واقـع األمـر ليـس هبذه البسـاطة؛ ألن لغـة األ ّم تراث مكتسـب بعـد الوالدة،
شـخصا آخـر مـن نفـس اجلامعـة التي ولـد فيها
مأخـوذ بواسـطة الشـخص احلاضـن ُأ ًّمـا كان أو
ً
الطفـل ،أو مـن أي مجاعـة برشيـة أخـرى" .16وعليـه يكـون األخـذ هبـذا الزعـم إقصـاء للغـات

ترجيحـا بلا مرجح وهـو التحكم بعينه ،إىل غير ذلك من االعتبـارات املنهجية
أخـرى ،ويكـون
ً
التـي توسـل هبـا املؤلف يف نقـض هـذا املرتكز.

ثان ًيـا يف نقـد سياسـة تلهيـج التدريـس :وهـي مـن أخطـر املرامـي وأخطـر املزاعم ،ملـا هلا من

التأثير األفقـي على األمـة يف أجياهلـا املتعاقبـة ،وملـا حتملـه مـن مشـاريع هـدم للهويـة يف أعظم

عنارصهـا ،وهـي اللسـان/اللغة .وقـد وصـف املؤلـف هـذا السـعي مـرد ًدا عبـارة كبير العلامء
اللسـانيني املغاربـة الدكتـور الفـايس الفهـري بأنـه "تلـوث بيئـي لغوي أساسـه نبذ وظيفيـة اللغة
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العربيـة بإذكاء رصاع سـلبي بينهـا وبني اللهجات املحليـة واللغات األجنبيـة" (ص ،)107-106

وهـي عبـارة اسـتنجد هبا املؤلف لبيـان أصل املشـكلة املفتعلة متهيدً ا لنقض هذه املسـعى وتفكيك

هـذا املطلـب بسـؤال مشـكل ومنبـه على طبيعـة التناقض الثـاوي يف هـذا الزعم اخلطير .يقول:

"هـل اعتماد الدارجـة لغـة الكتابـة والتعليـم سـيمكن مـن حتقيـق التقدم املرغـوب فيـه وتدارك
التأخـر الـذي نعـاين منـه وحل مشـاكل الفشـل الـدرايس واألمية؟

وهـو سـؤال حيمـل يف ثناياه جوابـه القايض بالنفي علم ًّيـا وواقع ًّيا ،لكـون تداوهلا عىل الصورة

املرغوبة عند تيار التلهيجيني الفرنكفونيني سـيزيد مسـاحة األمية اتسـا ًعا.17

ثال ًثـا نقـد النزعـة احللوليـة لوظائـف اللهجـات الدارجـة :واملقصـود باحللوليـة ههنـا أن حتل

اللهجـات الدارجـة حمـل الوظائـف األسـاس للغـة العربيـة ،مـع مـا بين األمريـن مـن فـروق

وخصائـص مؤثـرة يف الوظائـف .وهـذه احللوليـة بتعبير املؤلـف هـي "مـا يسـمى االزدواج

اللغـوي" -كما هو يف تعريف اللغوي األمريكي تشـارلز فرغيسـون -ومكمن الفـروق اجلوهرية
بينهما أن "اللغـة العربيـة الفصحـى تسـتحوذ عىل املجـاالت التواصلية الرسـمية كاملجـال الديني
واملؤسسـات الرتبويـة واإلداريـة ،كما تسـتعمل أداة تعبرييـة يف الثقافـة العاملـة واآلداب املكتوبة،

ومـن هنـا فهـي تكتسـب طابـع اللغـة الرفيعة .أمـا الدارجـة املغربية فهـي لغة االسـتعامل اليومي

يف املجاالت املتسـمة باحلميمية ،خاصة يف الوسـط األرسي وبني األصدقاء كام تسـتعمل يف جمال
اآلداب الشـفوية الشـعبية ،مـن زجـل وأمثـال وألغـاز وحكايـات وأسـاطري شـعبية ..من خالل

هـذه االسـتعامالت تكتسـب طابع اللغـة الدنيـا" .18وعليه ال يعدو هـذا الزعم ،وهـذا املرتكز أن

يكـون سـوى دعـوى ال دليـل وال برهـان عليها.

راب ًعـا يف نقـد خطـاب التعـارض بين العربية واللهجـات الدارجـة :ويف نقده هـذا املرتكز بناء

تعارضـا بين اللهجـات والعربيـة .واحلـق أن
على سـابقه ،ألنـه قـد خييـل إىل القـارئ أن هنـاك
ً
االختلاف بينهما اختلاف يف اخلصائـص والوظائـف .وال شـك أهنما يشتركان يف بعضها ،وقد

قـرر الكاتـب يف دحـض هـذه الشـبهة أن "وجـود العامية إىل جانـب الفصحى مل يكن أبـدً ا ظاهرة

هتـدد اللغـة العربيـة ،فقـد ظلـت هـذه اللغة لغـة الفكـر والثقافـة والعلوم على مر العصـور ،كام

ظلـت العاميـات موجـودة يف كل األقطـار العربيـة قائمـة بوظائفهـا الطبيعيـة ،من غير أن تضار
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إحدامهـا باألخـرى ،إن مل نقل باسـتفادة كل منهام مـن األخرى؛ ألن هذه العاميات كانت جتسـيدً ا

للعفويـة اللسـانية ،التـي ال حتتـاج إىل تعليـم أو تكويـن بين أفراد املجتمـع ،والتعبري عن املشـاعر
واألغـراض اليوميـة .بينما ظلـت العربيـة الفصحى لغـة الفكر والعلـم واألدب ،أي لغـة متميزة

بمعجمهـا وضوابطهـا ومقومات اسـتمرارها ،حمتاجة إىل التعلم والتعليم ،وإتقـان الضوابط التي
حتفظهـا بين األجيـال ،ناقلـة للتراث الفكري والعلمـي واحلضـاري بأمانة عبر العصور".19

خامسـا ،يف رشوط ترسـيم اللغـات :ومقدمـة الـكالم يف هـذا الزعـم أن الدسـتور املغـريب
ً

احلـايل أحـرز تقد ًمـا على مسـتوى متكين العربية من املقـام الالئق هبا ومـا ينبغي أن تبوأه يف سـلم

الرتسـيم ،وهـو متا ًمـا مـا يتناقـض مع دعـوات ترسـيم اللهجـات ،خاصـة إذا علمنا أن الرتسـيم

قـرارا يتخـذ بإجـراءات قانونيـة حمـدودة ،بل هو قرار شـعبي اسـتفتائي بامتيـاز ،خاصة أن
ليـس ً

نـص الدسـتور مل هيمـش اللهجات ،بل وطنهـا يف حيزها الطبيعـي احرتا ًما هلـا واعرتا ًفا بوجودها
يف النسـيج املجتمعـي املغـريب .ويلخص سـلامن هذا بقولـه" :هذه املقتضيات اجلديـدة التي مجعت

بين تعزيـز مكانـة اللغة العربية وترسـيم اللغة األمازيغية ومحاية اللهجات مع تأكيد الدسـتور عىل
ً
تداول ،سـتضع املسـألة اللغويـة يف صلب التدافع
رضورة تعلـم وإتقـان اللغـات األجنبية األكثر

املجتمعـي ،باعتبـار أن أي سياسـة لغويـة ال يمكن أن تقوم بتحقيق هدف مـن هذه األهداف دون

أن يكـون ذلـك على حسـاب هدف آخـر ،وهو التحدي الذي سـيطرح على السياسـة اللغوية يف
البلاد التـي يطلـب منهـا تعزيـز وتفعيل ومحايـة اللغـة العربية يف الوقـت الذي يطلـب منها محاية
خمتلـف التعبيرات الثقافيـة املغربيـة ،كما يطلب منها يف اآلن نفسـه تقويـة تعلم اللغـات األجنبية

وإتقاهنـا .وهـو املـأزق الـذي حـرص الدسـتور على حماولة اإلجابـة عنه مـن خلال التأكيد عىل
رضورة السـهر عىل انسـجام السياسـة اللغوية والثقافيـة الوطنية".20

ويف الفصـل الثالـث مـن الكتـاب عرض املؤلـف اخللفيات املسـكوت عنها يف خمطـط التلهيج

حرصا،
املزعـوم ،فاعتبر مسـتغر ًبا "أن هذا الدفاع عـن العامية كان عن طريق اهلجوم على العربية
ً

احتجاجـا على هيمنـة لسـان أجنبـي مثـل الفرنسـية على التعليـم واإلدارة واالقتصـاد
ومل يكـن
ً

واإلعلام .لكـن مشـكلة املغاربة اجلوهرية ليسـت مـع العربيـة واألمازيغية ،وإنام مـع لغة أجنبية
ُفرضـت على بالدنـا ـ يف عهد االسـتضعاف ـ بالقـوة واإلكـراه .واالعرتاض هنا ليـس عىل اللغة
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الفرنسـية األجنبيـة ،وإنما على سـيطرهتا غير املرشوعة على احلارض واملسـتقبل ،خاصـة يف زمن

وانحـدرت مرتبتهـا إىل لغة
مل تعـد تتمتـع فيـه بـأي قيمـة يف العـامل بعد أن تغيرت خريطـة القوى
ْ
قليلـة الشـأن يف االقتصـاد والثقافة والعالقـات الدولية".21

كما تعـرض الكاتـب يف الفصـل الرابع إىل بيان حتديـات سياسـة التلهيج الفرنكفونيـة املرتقبة

على املشـهد اللغـوي والثقـايف املغـريب إذا ما تـم تنزيـل مقتضياهتا على أرض الواقـع ،وحرصها

بنـوع من االسـتقراء يف:

1.التخلف اللغوي الثقايف.
2.املزج اللغوي :العرنسية والدارجنسية.
3.التفكك القيمي والتمييع اللساين.
4.االفرتاس اللغوي واهليمنة الفرنكفونية.
5.تعميق اغرتاب اللغة العربية.
6.انقطاع الصلة مع الرتاث والقرآن.22

ٍ
ختـم املؤلـف كتابه بنص جامع لقضايـا الكتاب
ملخص هلمومه ومقاصـده ،يقول فيه" :نختم

بقولـة الدكتـور نبيـل عيل-رائـد معاجلـة اللغـة العربية حاسـوب ًّيا وتعريـب نظم املعلومـات عرب ًّيا

وعامل ًّيـا -يف كـون "اللغـة بأدواهتـا هي وسـيلتنا إلصلاح عقولنا :إنسـانية وآلية ومجعيـة ،ولتنمية

وعلما وفنًّـا وتكنولوجيـا
تفكرينـا :نقد ًّيـا وإبداع ًّيـا ،ولزيـادة إسـهامنا يف إنتـاج املعرفـة :فلسـفة
ً

( )...فلا أمـل يف إقامـة جمتمـع معـريف عـريب دون تكامـل إقليمـي ،وال سـبيل لتحقيـق ذلك إال
مـن خلال مدخـل ثقـايف معلومايت ينطلـق من اللغـة العربية بصفتهـا البوابة امللكيـة لتحقيق هذه

الغاية" .23

اآلفاق
اسـتطاع املؤلـف أن يفتـح آفا ًقـا واسـعة للنظـر املركـب والبحـث التكاملي أمـام الدارسين

والباحثين وسـائر املهتمين باملسـألة اللغوية يف عالقتها بأسـئلة النهضة وقضايـا التنمية والتحرر،
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واالنتقـال مـن منطـق الدفـاع العاطفي وخطـاب إنتـاج املظلوميـة واملؤامـرة إىل رضورة اجرتاح

بدائـل وحلـول يف شـكل مشـاريع حضارية كربى جتعـل التاريخ واحلضـارة والقانون والسياسـة
والبيداغوجيـا منطل ًقـا هلا وتسـتفيد من التحوالت الرقميـة اهلائلة خلدمة تطويـر اللغات الوطنية.
ُيعـدّ الكتـاب حصيلـة اإلبحـار املاهـر -املحقق للمعرفـة الوظيفيـة باملعنـى البيداغوجي -يف

أمهـات املظـان واملصـادر املعتبرة ،العربيـة منهـا واألجنبيـة ،القديمـة واحلديثـة ،وهـي مصـادر
ومراجـع مؤسسـة يف املوضـوع املشـت َبك معـه ،فاقتـدر املؤلـف على هضمهـا واسـتيعاهبا ،بـل

اخرتاقهـا ،مـن أجـل الدفـاع عـن أطروحته واالسـتدالل على أفـكاره وتصوراتـه .وال نبالغ إذا

قلنـا إن الكتـاب أفادهـا بقـدر مـا أفـاد منهـا ،إذ أحسـن صاحبـه اسـتثامر كنه مـا جادت بـه فجاء
مـزو ًدا القـارئ بمفاتيـح لقراءهتـا والرجـوع إليهـا ،وينتهـي وقـد تولـدت عنـده رغبـة ملحـة يف
الرجـوع إىل تلـك املصـادر ،كما يتخلـق عنـده فضـول علمـي وتنبجس لديه إشـكاالت وأسـئلة

حافـزة على البحـث والتنقيب.

عىل سبيل اخلتم
إن مؤ ّلـف سـلامن بونعمان يعـدّ إضافـة نوعيـة للمكتبـة املعـارصة بام اشـتمل عليه مـن أفكار

كبرى ،وبما أثـار مـن قضايـا وإشـكاالت ،اتسـم تناولـه باجلـدة واجلديـة ،سـاعد على ذلـك

التكويـن األكاديمـي للمؤلـف يف جمـاالت معرفية معـارصة ،فاسـتوعبها ومل تسـتوعبه؛ وبقدر ما

قـدم الكتـاب مـن إجابـات بقـدر مـا أثار من تسـاؤالت عريضـة وعميقـة ،وهذا شـأن الكتابات
البانيـة املؤسسـة للوعي.
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الهوامش
 1.1سـلامن بونعمان ،التجربـة اليابانيـة :دراسـة يف
أسـس النمـوذج النهضـوي ،بيروت :مركز نامء
للبحـوث والدراسـات2012 ،م.

 2.2سـلامن بونعمان ،فلسـفة الثـورات :مقاربـة
تفسيرية لنمـوذج انتفـايض جديـد ،بيروت:
مركـز نماء للبحـوث والدراسـات2012 ،م؛
أسـئلة دولـة الربيـع العـريب :نحـو نمـوذج
السـتعادة هنضـة األمـة ،بيروت :مركـز نماء
للبحـوث والدراسـات2013 ،م.
 3.3سلامن بونعامن ،النهضة اللغوية ،ص .11
 4.4نفسه (ص .)15
 5.5نفسه.

 6.6نفسه (ص .)19
 7.7نفسه (ص .)21

 8.8نفسه (ص .)22
 9.9نفسه (ص .)22
 1010نفسه (ص .)78
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 1111نفسه (ص .)80
 1212نفسه (ص .)85

 1313وهـو مرتكز للدعـاة إىل الدارجـة /اللهجة حتت
ثـوب االنتماء اهلويـايت املغـريب بما حيملـه مـن
ثقافـات وخصوصيـات.

 1414نفسه (ص .)91
 1515نفسه (ص )93

 1616نفسه (ص .)95

 1717نفسه (ص .)108-107
 1818نفسه (.)133-132

 1919نفسه (ص .)139

 2020نفسه (ص .)166

 2121نفسه (ص .)179-178

 2222نفسه (ص .)258-210
 2323نفسه (ص .)267

شروط النشر في المجلة

ترحب املجلة بمشاركة الباحثين والكتاب املتخصصين واألكاديميين ،وتقبل للنشر
الدراسات واملقاالت والترجمات والتقاريرواملراجعات وفق الشروط اآلتية:
تنشــراملجلــة البحــوث العلميــة واملقــاالت الفكريــة التــي تلتــزم باملنطلقــات املتمثلــةفــي العمــق والجــدة فــي التنــاول ،واحت ـرام املنهجيــة العلميــة واملوضوعيــة ،والت ـزام
قواعــد البحــث العلمــي والنزاهــة واملصداقيــة.
يشترط في البحث أن ال يزيد حجمه على  6000كلمة مع اإلحاالت والهوامش.ً
ً
إذا كان نــوع املســاهمة مراجعــة أو عرضــا لتقريــرأو تقريـرا عــن نــدوة علميــة ،فــإنحج ــم املس ــاهمة ال يمك ــن أن يتج ــاوز  1500كلم ــة ،ويش ــترط ف ــي املراجع ــات أال
تم�ضــي ســنتان عــن صــدور الكتــاب ،وفــي النــدوات والتقاريــرأال تتجــاوز ســتة أشــهر.
ُ
أال يكون قد نشرأو قدم للنشرفي أي مكان آخرأو سبقت ترجمته إلى لغة أخرى.يتوصل الباحث مباشرة بعد املصادقة النهائية على مقاله برسالة من املجلة عبربريــده اإللكترونــي تخبــره فيهــا بقـرارالنشــروتوقيتــه ،وال تتحمــل املجلــة تبريــرســبب
رفــض بعــض املســاهمات التــي لــم تنــل تزكيــة بالنشــرمــن هيئــة التحكيــم.
يخضــع ترتيــب املقــاالت إلــى تقديــرهيئــة التحريــروال يدخــل فيهــا أي اعتبــارألهميــةاملقال ــة.
ُ
تعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة للمجلــة لهيئــة التحكيــم للنظــرفيهــا ،وقــديطل ــب م ــن الباح ــث املق ــدم بع ــض املراجع ــات والتعدي ــات بن ــاء عل ــى التوجيه ــات
العلمي ــة لهيئ ــة التحكي ــم.
ال تلتزم املجلة بإعادة إرسال البحوث التي استقبلتها سواء نشرت أم لم تنشر.يطلــب مــن الباحــث أن يقــدم ســيرة ذاتيــة علميــة توضــح مؤهالتــه العلميــة وصفتــهً
املهنيــة وأهــم إصداراتــه الســابقة ،وملخصــا عــن بحثــه فــي حــدود  100كلمــة.
يتسلم الباحث مكافأة مالية عن مساهمته بحسب نوعها.بمجــرد نشــرالبحــث فــي املجلــة يصيــرمــن حــق املجلــة إعــادة نشــرالبحــث أوترجمتــهً
منفصــا أوضمــن مجموعــة مــن البحــوث مــن غيــرحاجــة إلــى أخــذ إذن مــن صاحبــه.

