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 قبور المثقفين العرب

 

 مقدمة
 

تتعالى الصيحات في مختلف أنحاء الوطن العربي حول ضرورة إحداث          
. تغيير في مختلف مجاالت الحياة العربية وعلى رأسها المجال السياسي         

تتصاعد الوتيرة يوما تلو اآلخر وفي ذلك ما يـؤذن بقـرب تطـورات              
ميدانية تؤثر على التركيبة السياسية في عدد من الدول العربية بشكل أو            

وفي خضم الحركة والتململ يتساءل كثيرون من مختلف األوساط         . بآخر
و العلمية والثقافية والفكرية والشعبية عن دور المثقفين في قيادة التغيير أ          

هنـاك  . أو على األقل في عدم عرقلتـه       ،في المساهمة بدفعه إلى األمام    
افتراض بأن للمثقفين دورا، ومن المهم االضطالع به لكي تندفع عجلـة            

 .التغيير متسارعة وعلى بينة من األهداف والمقاصد
 

حصل ذات مرة بينما كنـت      . ن؟ هذا إن كنت أنا أحدهم     ي المثقف نحنأين  
اسمه عمـاد   ب من قبل اليهود أن اقترب مني شاب         معتقال في سجن النق   

: وسألني بنوع من االستحياء   بيت لحم   /أبو جودة من سكان مخيم الدهيشة     
لماذا أنت هنا في هذا السجن، أليس من األفضل أن تكون في بيتك مـع               

المعتقل هـو ذاتـه سـبب       زوجك وأطفالك؟ أجبته بأن سبب وجوده في        
 ال يتناسب مع مـؤهالتي العلميـة        ني بأنني أقوم بعمل   حاورف. وجودي
ألن الذين يتمتعون بوظيفة جيدة ويحصلون على راتب جيـد          و ،والفكرية

وأضـاف بـأن    . يجب أال يقوموا بتلك األعمال التي تقودهم إلى السجن        
.  اعتقالهم السجون فقط للجوعى والمساكين الذين ال يخسرون شيئا نتيجة        

، بل ظننت أنه كان يطلق آالما       ه إيمانه بما يقول   حوارلكنني لم ألحظ في     
نعم، السجون والمعتقالت يجـب أال      : تعتمل في صدره وكأنه أراد القول     

، وعلى المثقفين وذوي الدخول     كرا على أبناء الفقراء والمعوزين    تكون ح 
 .الجيدة أن يكونوا جزءا من عملية النضال من أجل الحرية والتحرير

 
، وعاش  1948قة بيت لحم عام     عماد من عائلة فقيرة جدا لجأت إلى منط       

في ظروف اجتماعية واقتصادية بائسة، ونشأ على هـدير المجنـزرات           
وأزيز الطائرات والعربات المصفحة وأصوات الرصاص، وحمل الحجر        
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لم ينـل مـن     . صغيرا دفاعا عن كرامته ورغبة منه في تحرير موطنه        
 عذبه اليهـود    .التعليم إال اليسير، ولم يستطع إكمال دراسته نحو الثانوية        

الصهاينة وضربوه حتى أسقطوا منه األسنان األماميـة لفكـه العلـوي،     
سألته بعد أن توطدت    . وكلما ابتسم أو ضحك رأيت مأساته أمامك واقعا       

يهزأ (عالقاتنا عن سر أسئلته لي في اللقاء األول، فقال بأنه كان يتخوث             
ـ       ) بنوع من االستخفاف الجدي    جنوني مـن   علي ظنا منه أن اليهود قد س

هـذا الظـن    (. أجل تحسين سمعتي ورفع شعبيتي لدى الشارع الفلسطيني       
مبني على حقيقة واقعة وهي أن إسرائيل صنعت العديد من الزعامـات الفلسـطينية              

وقال لي بـأن     ).الشخص المعني والترويج له إعالميا    بوسائل مختلفة منها اعتقال     
دره مضيفا بأن أمثاله    المثقفين أمثالي لن يحرروا فلسطين، ودق على ص       

 .هم الذين سيحررون وينهضون باألمة
 

أصبح عماد بعد ذلك صديقا لي، وما زلت أقوم بزيارته كلما تواجـدت             
وقد فاتحني بعد أن قام الود بيننا بأنه كـان يشـك            . في منطقة بيت لحم   

بقدرتي على تحمل السجن والعيش مع شباب في مقتبل العمر ينحدرون           
كنـت  : "قال لـي  . حقة من أوساط غير متعلمة وفقيرة     في غالبيتهم السا  

فسـر لـي    ." أتخيلك تجلس أمام باب المعتقل باكيا تريد الذهاب إلى أمك         
خياله بناء على انطباع لديه بأن المثقفين ال يتقنون غير ترتيـب الكـالم          
الجميل المنمق، ويبدعون في استعمال كلمات مثل لكن وإنمـا وحيـث            

م يتوقف عند إصـدار التوجيهـات المفذلكـة         وربما، ويرون أن واجبه   
إنهم ليسوا أصحاب مواقف، حسب قولـه، وإنمـا         . والتوصيات الجبانة 
 .أصحاب مظاهر

  
 هو منطق الذين يريدون للمثقفين أن يكونـوا         منطق عماد على كل حال،    

 ، إنما من أهل القبور وهم أجهزة المخابرات وأهل السلطان والمستسلمين        
هذا هو المنطق الذي تسلح     .  تبنى المنطق بسخرية   بفارق واحد وهو أنه   

به رجال مخابرات إحدى الدول العربية في كل مرة كنت أستدعى فيـه             
للتحقيق، وبسبب عدم اقتناعي به طُردت من الجامعة التي كنـت أدرس            

وهو ذات المنطق الذي تتسلح به المخابرات الصـهيونية والـذي           . فيها
االعتقال مرارا، وهـو ذاتـه الـذي        قادني عجزي عن التمسك به إلى       

تستخدمه أجهزة السلطة الفلسطينية والتي لها معيار إضافي يقوم علـى           
الظن بأنها هي التي تمثل المصلحة الوطنية وكل من يشذ عـن خطهـا              

 .عبارة عن مغرض أو خائن أو طابور خامس أو قاطع طريق
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 لمثقفـين  عامة النـاس وا    أغلبهم من كل أجهزة المخابرات هو       لكن األ 
بسهولة يميـل الشـخص الناصـح       . والذين ال يبخلون عادة بنصائحهم    

والحريص على مصلحتك ليهمس في أذنك قائال أنه مقتنـع بمـا تقـول        
لكن الظروف غير مناسبة وقاسية واألفضل أن يسكت اإلنسـان          وتعمل،  

 وال  ".هـؤالء المجرمـون   "حتى يتجنب األذى الذي يمكن أن يلحقه به         
ن يدعم كالمه بما يتناقله الناس بأنه حديث عن رسول اهللا           ينسى بالطبع أ  

عليه السالم بأن المرء يحاول التغيير بيده أوال، ويلجأ إلى اللسان إن لـم          
. يكن قادرا على استعمال اليد، وأخيرا إلى القلب إن لم يستطع اللسـان            

أن يتذكر أن رسول اهللا قال أن أعظم الجهـاد          الناصح  وبالطبع ال يريد    
 .ة حق عند سلطان جائركلم
 

فيحاول أن يفلسف األمور ويضـعها فـي        المتعبقر  ي  مستغبأما المثقف ال  
ففي بحر تعليقه يرى أن الوقفة في وجه        . رونق فكري يظنه إنجازا فكريا    

أو من أجل التغيير والقضاء على الظلم ومصـادر اإلذالل          الحاكم الظالم   
ومن الممكن أن يكون    . عبارة عن محاولة إلبراز الذات وتحقيق الشهرة      

أكثر ذكاء ويقول أنه من الممكـن إسـكات الـذين يصـرخون             تعليقه  
التـي تشـنها     الحملةوفي هذا ال يختلف كثيرا عن       . بإعطائهم المناصب 

على الواقفين في وجهها دفاعـا عـن حريـة النـاس            العربية  األنظمة  
تحقيق وحقوقهم والذين تصفهم بالغوغائيين أو الفوضويين الذين يسعون ل        

يحاول المثقفون، إال من نفر قليل جدا منهم، أن يتـواروا           . مآرب خاصة 
عن أدوارهم واألمانة الملقاة على عاتقهم بتبريرات ينسجونها في عقولهم          

 إنهم يتبعون سياسـة اإلسـقاط فـي مواجهـة           .هاربين بها من الميدان   
إنهم يعون عجـزهم وجبـنهم وغيـاب        . محاوالت اإلنجاز وشحذ الهمم   

اتهم في إحداث التغيير الذي يمكن أن يخرج األمة العربية مما هـي             رغب
فيه من ويالت مرعبة على مختلف المستويات، فيغطون علـى أنفسـهم            
بمهاجمة من هم أكثر قدرة منهم ويملكون االستعداد للتضحية من أجـل            

الطعن باآلخرين هي الوسيلة المثلى لتبرئة الذات مـن عجزهـا           . األمة
اعة هالة وهمية من الحكمة والعقالنية حول ذواتهم كعمل         وجبنها، ولصن 

استراتيجي يقود إلى التغيير التدريجي الذي يحفظ على األمـة دماءهـا            
 .ومقومات بقائها
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 األمة تنحدر
 

حدثني عماد أثناء زيارة له بأن األمة العربية تتهاوى بالمزيد سنة بعـد             
أنه ال يحمل الشـهادات     قال بأنه يعرف ذلك ويعيه على الرغم من         . سنة

كان يتألم وهو يقول لي بأن العـرب كـانوا          . العليا ولم يدخل الجامعات   
يتطلعون نحو الوحدة العربية، وأصبحت اآلن الوحدة الوطنيـة أقصـى           
تطلعاتهم؛ وكانوا يريدون تحرير فلسطين، لكـنهم اآلن يالحقـون مـن            

ق العربيـة   يحاول المساس بأمن إسرائيل؛ وكانوا يريدون تطوير السـو        
المشتركة فأصبحوا سوقا لآلخرين؛ ونظروا نحو االسـتقالل الغـذائي،          
فباتوا ال يأكلون إن لم يستوردوا منتجات الدول األخـرى؛ وكـان لهـم              
طموح باالستقالل فأصبحوا مطية وأرضهم ملعبا لجيـوش األمريكـان          

ا أمام  أنهى حديثه بالقول بأن المثقفين خانوا األمانة وانحنو       . والبريطانيين
المصالح الخاصة، وتحول عدد كبير منهم إلى مطايا للحكـام الـذين ال             

 .يعرفون اهللا وال غيرة لهم حتى على أعراضهم الخاصة
 

إكماال لحديثه، يرى المراقب أن األمة قد انحدرت فعال في كثيـر مـن              
األمور والمجاالت الهامـة بحيـث أن تطلعاتهـا اسـتمرت بـالتقلص             

صـحيح أن بعـض     . تحولت إلى أوهام وخيـاالت    والتالشي، وأحالمها   
أجزاء العواصم العربية شهدت تطورا عمرانيا وبنى تحتيـة متطـورة،           
وأن بعض الشوارع الواسعة قد فُتحت، وأن العمارات والفنادق الفخمـة           
والمطاعم قد أنشئت، وأن المنتجات االستهالكية الدائمة وغيـر الدائمـة           

ي تحت مثل هذه التطـورات يفسـر        متوفرة في األسواق، إال أن المخف     
بدل التركيز على اإلنتاج استفحل االستهالك حتى خبل العقـل          . ظهورها

تحت وطأة التخمة، وبدل البحث العلمي ومـا يرافقـه مـن اكتشـافات              
واختراعات راجت الشهادات الجامعية التي تناثرت في كل زاوية وركن          

البعد الوطني األشمل   من الوطن العربي، وبدل التماسك االجتماعي وفق        
تعززت النظرات الفئوية والعشائرية والحزبية التعصبية، وبـدل طـرد          
االستعمار بدأنا نغضب إن لم يقم االستعمار باستعمارنا وتوجيه حياتنـا،           

 .الخ
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 عجز متهمي األنظمة بالعجز
 

 
ليس من العسير على المرء أن يدرك أن ضعف األمـة العربيـة فـي               

لسير نحو المنعة والتقدم ليس ناجما عن ضعف فـي          معالجة مشاكلها وا  
أحد أوصالها أو أجهزتها أو أعضائها وإنما عن تكامل عجزي ينتشر في            

يصب كثيرون بخاصة مـن المثقفـين والكتـاب         . مختلف أنحاء جسدها  
واألكاديميين جام غضبهم على األنظمة العربية على أنها السبب فيما فيه           

لومون القادة والحكام بشكل رئيس بحيث      إنهم ي . األمة من ضعف وهوان   
في اثنين وعشرين شخصـا     في كثير من األحيان     يقلصون مشكلة األمة    

 . هم مجموع الحكام العربفقط
 

السؤال الذي يمكن أن يطرحه شخص ال عالقة لـه بـالعرب أو حتـى               
ما هذه األمة المترامية األطراف ويسيطر عليهـا نفـر قليـل     : باألرض

ينهبون الثروات ويتحكمون بالرقاب؟ هل من المعقـول        يكممون األفواه و  
أن يمتلك هذا النفر القليل قوة تمنع مئات الماليين من ممارسة أدوارهـم             
في الحياة العامة بحرية؟ من اليسير على السائل أن يستنتج أنـه لـوال              
ضعف األمة لما ساد الضعفاء غير القادرين على نقل األمة إلى مراتـب    

كانت حية  ) لو(كانت األمة قوية ألفرزت األقوياء، و     ) لو. (العزة والمجد 
 . لما قبلت باألموات

 
كثيرون هم الذين يتمنون ظهور صالح الدين أو أي شخص يشبه أولئك            

لكنني ال أظـن أن هـؤالء       . القادة العظام عله يخلص األمة مما هي فيه       
سنقتله من المحتمل أننا    . ن أننا سنستقبله بحفاوة وترحاب إن ظهر      ومتأكد

مثل هذا القائد ال يمكـن أن       . أو سنصر على انتخابات من أجل هزيمته      
يكون قبليا وبالتالي لن يرضى عنه أقاربه وأهل بيته، ولن يكون حريصا            
على جمع المال وبالتالي لن يرضى عنه الراشون والباحثون عن المـال            

تـالي  الحرام، ولن يكون فاسدا إداريا يقبل الوساطات والمحسوبيات وبال        
لن يرضى عنه الفاشلون الذين ال وظائف لهم إال على حساب أصـحاب             
الكفاءة، ولن يكون عطشا لتبجيل أو مديح كاذب وبالتالي لن يكسـب ود             
المنافقين واألفاقين والكاذبين، ولن يسمح بتخلف علمي أو تجيير الطاقات          

، العلمية لخدمة أعداء األمة وبالتالي لن يرضى عنه سماسـرة المعرفـة           
ولن يسمح بالتهاون بأمن األمة الغذائي والعسكري والنفسي وبالتالي لن          
يرضى عنه الجواسيس والعمالء، ولن يكون وثنيا أو مشـركا هـاجرا            
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لكتاب اهللا لصالح كتب تاريخية وبالتالي لن يرضى عنه أصحاب الغلـو            
باختصار، ستكون شعبيته محصورة جدا     . والتضييق الالديني باسم الدين   

 .  قي مشاق كبيرة يصعب عليه حملهاوسيال
 

حتى يكون بإمكان هذا الشخص أن يحمل األمانة ال بد أن يكـون ابـن               
يعني أنه يجب أن يكون من الناس ومعبرا عـنهم أو           . المرحلة التاريخية 

األغلبية منهم وليس ساقطا علينا من كوكب أو محموال على نيزك متهاو            
ن الطيبين، والطيب ال يعمر فـي  الخبيث ال يقيم في أمة م. على األرض 

فال بد من أن نرتقي ونسمو إلى الدرجة التي نطلـب           . أمة من الخبيثين  
من القائد أن يكون عليها، وهذه هي مهمة أصحاب الوعي والفكر الذين            
يسبقون زمانهم ويمهدون الطريق نحو تغيير يشـمل مختلـف نـواحي            

 .الحياة
 

ة بمرارة وأسى عبر المقال     يتحدث مثقفون وكتاب ووعاظ عن حال األم      
والكتاب والخطاب والمقابالت اإلذاعية والفضائية ويعبرون عن ضيقهم        

 بين التعبير عن الضيق وبين العمل       ا واسع الكن هناك فرق  . وضيق األمة 
صحيح أن الكالم مهم ويمكن أن يبنى عليه مستقبال من قبل           . على إزالته 

تغيير األوضاع بما هو أكثـر      آخرين أو أجيال قادمة، لكنه من المطلوب        
على كل جيل مسؤولية وال أظن أنه على جيلنـا أن يكتفـي             . من الكلمة 
فحتى يكون للكالم صدى أوسع ممـا هـو عليـه اآلن أرى أن             . بالكلمة

لماذا ال يتجمع كل هـؤالء المثقفـين        . الخطوة األولى تتمثل في التجمع    
لهم أكثر تأثيرا وهيبة    واألكاديميين الرافضين للوضع القائم في تكتل يجع      

 وقدرة على نقل الفكرة نحو التطبيق؟
 

ما الفائدة من تكرار الكالم واجترار الجمل والشـعارات مـا دام حكـام        
العرب ال يحسنون االستماع وال يقيمون للناس وزنا وال يسـعون نحـو             
تغيير ما هم فيه؟ أال يقول عدد من المفكـرين والـواعين أن الواليـات      

ستجيب للعرب إال إذا صنعوا ألنفسهم هيبة؟ لماذا ال يقولون          المتحدة لن ت  
أن هذه الهيبة لن تُصنع إال إذا صنع أهل العلم والثقافة ألنفسـهم هيبـة               
تضع الحكام على مفترق طرق؟ التكتل ممكن وفوائده كثيـرة وممكـن            

 من كل البالد العربية ضمن فريق واحد        واجتمعيأن  ى المثقفين   عل. جنيها
يجب . ه يتحقق على األرض العربية    وري أن   ونريديجماعة عما    وادافعيل

 الحدود االستعمارية التي يدافع عنها حكامنا من التالقي، وأال          همأال تمنع 
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الجبن ال يورث   . هم سيوف أجهزة المخابرات المسلطة على أعناق      همترهب
 .إال الذل، وعزة األمة بحاجة إلى تضحيات

 
ي بمناضلي األمة ومناهضي االستبداد  أنظروا كيف يستفرد كل نظام عرب     

ال يكاد صوت يعلو هنا أو هناك في الوطن العربـي حتـى             . والتجزئة
وقد يجد  . تسارع أجهزة المخابرات إلى كمه وزجه في غياهب السجون        

هذا األسير صوتا يصرخ من أجله ودفاعا عنه وقد ال يجـد، وغالبـا ال      
أليس في هذا عار    . اليوميةتجد أسرته من يرعاها ويقوم على احتياجاتها        

يلحق بكل المنظّرين المتطلعين إلى تغيير األحوال؟ أليست هذه مشـكلة           
 الفئة الواعية الواعدة وليست مشكلة الحكام؟

 
نعم، الحكام غير مؤتمنين، لكنهم يرون السـاحة خاليـة مـن التحـدي              

يعاني مفكرو األمة ومثقفوها وكتابهـا      . فيسيحون ويسرحون ويمرحون  
مشـكلة المثقفـين    . كلة ال تقل خطورة عما نعتبره مشاكل الحكام       من مش 

هناك مشكلة الفرديـة    . ليست هي ذاتها مشكلة الحكام لكن الجذور واحدة       
وعدم الرغبة في العمل ضمن فريق، ومشكلة الظن بـأن رأيـي هـو              

يسلم رأسي ما بقي    "األفضل وعلى باقي اآلراء أن تدور حولي، ومشكلة         
ي أن حملة لواء التغيير هم أنفسهم جزء من المشكلة          أ. ، وهكذا "أي رأس 

 .كما أن قطاعات واسعة من األمة جزء منها
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 الفصل األول

 
  العرب قبور المثقفين

 
 ألنفسهم قبورا يحاولون زخرفتها بالممتع مـن        يحفر كثير من المثقفين    

لهـم مـن    عما في داخ  الكالم عّل فيه ما يعذرهم أمام اآلخرين ويخفف         
ربما في وعي المثقف دور     . متناقضة ال يستطيعون التغلب عليها    مشاعر  

ينسجه لنفسه على اعتبار أن المعرفة أمانة، وهي أمانة أكبر عندما تلبس            
صاحبها فتحوله إلى مثقف، وربما يعي هو أنه ال يقوى على القيام بهـذا      

ه ولو قلـيال،    الدور أو أداء األمانة، فيلجأ إلى مسارب قد تنجيه من نفس          
وربما . وقد تنجيه من نظرات اآلخرين اآلملين واألقل منه معرفة وعلما         

تغلب رغباته وشهواته وعيه باألمانة التي يحملها، فينزلق إلى حجـرات           
إنها قبـور   . وجحور قد ال تناسب حصيلة معارفه، لكنها تأوي شح نفسه         
ت ما ال يفرزه    تضم في حفرها أحياء أمواتا يفرزون من الهموم والسلبيا        

 .األموات، فيثقلون على األمة بالمزيد
 

 ، إن شاء،  قبور المثقفين العرب أشكال وألوان وللمثقف العربي أن يهوي        
 ومـع   في القبر المتناسب مع نوعية عجزه وقدراته التبريرية لهذا العجز         

أحاول هنا تعداد هذه القبور، على الرغم من أن قائمتي غير        . درجة جبنه 
 : وستجد من يكفّيهامستوفية، 

 
 الحظت أن الجبن عبارة عن عامل مشترك قوي بين الغالبية           :قبر الجبن 

الساحقة من المثقفين العرب من مختلف المشارب الفكرية والتوجهـات          
من مـاذا   . السياسية واالجتماعية والخلفيات االقتصادية والمنابع التعليمية     

سواء كانت دينيـة أو     يخافون إلى درجة الجبن؟ من السلطة، أي سلطة         
إنهم . اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو صاحبة نفوذ من أي نوع كان           

يرون في السلطة األمر الواقع، وصاحبة النعمة وحصن األمن واألمان،          
وراعية مسيرة الحياة؛ وبدونها تتوقف العجلة ويحكم علـى المتمـردين           

 .ة النسيانبقصر األعمار وقطيعة األرزاق واالندحار إلى زاوي
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الخوف من السلطة ومما يترتب على أعمالها ليس غريبا عـن التربيـة             
ينشأ الفـرد   . الدينية-االقتصادية-السياسية-العربية والتركيبة االجتماعية  

العربي في الغالب على الخوف من السلطة والمجهول والغريب والجديد،          
ى الحاكم ومـن    إنه يخش . فيبقى حذرا باحثا دائما عن أفضل السبل للتقية       

حوله، ورجل الدين وأباه وكل األسياد الذين يتولون أمـره ويتنـاوبون            
يقوده هذا الجبن إلى البحث عـن قبـر آخـر           . التحكم بسلوكه ومصيره  

يضمه وجبنه، وتتنوع التوجهات بتنوع االهتمامات واالختالفـات بـين          
قالنيـا  لكن في الغالبية الساحقة من الحاالت، لن يكون البحث ع         . األفراد

الجبن والعقل ال يسيران معـا،      . من حيث أن الجبن هو منطلقه األساسي      
الجبن سيد على العقل إذا طغى على النفس؛ على الرغم من أن الحرص             

 .والتدبير من عناصر العقل السوي
 

يرتجف المثقفون خوفـا مـن      . يعتبر الجبن القبر األكثر شعبية واتساعا     
سؤول ومن زوج المسـؤول وأقاربـه       النظام السياسي ومن المدير والم    

وأصدقائه وأبناء الحي الذي هو منه ومن ذلك البعيد الذي من المحتمـل             
إنه يرتعد خوفا   . أن يكون أحد الرجال السريين أو أصدقاء رجال سريين        

النظـام ممـثال بـأجهزة      . من العقاب وخشية من ضياع ثواب متوقـع       
والطرد مـن الوظيفـة     المخابرات يملك المعتقالت ويقوى على التعذيب       

وللمسؤول سطوة إذ قد يصـنع      . وتعريض المساكين للتشهير واإلشاعات   
المشاكل للمثقف الذي يحاول الوقوف مع الحق، وقد يعزله من رئاسـة            

وهناك ِنعم قد ال تتحقق مثل المشـاركة فـي          . قسم أو دائرة وغير ذلك    
يكـا أو   مؤتمر خارج البالد أو منحة لقضاء سنة دراسية في ربـوع أمر           

طباعة كتاب على نفقة المؤسسة أو الصعود في سلم المسؤولية وغيـر            
 . ذلك

 
ليس كل مثقف جبان، لكن نسبة الجبناء عاليـة جـدا إلـى درجـة أن                

ومن الواضح أن هذا رسخ سياسة تكريس الجبن من         . االستثناءات فردية 
قبل األنظمة والمؤسسات لما في ذلك من فاعلية االطمئنان إلـى خنـوع         

ولهذا كثر فـي بالدنـا رجـال    . يعتبر حيويا لتحقيق االستقرار والهدوء   
العسس الذين يتجسسون على أبناء األمة، وتعلم مسئولو المؤسسات كيف          
يطورون أجهزة مخابرات داخلية ليس بهـدف تطـوير كفـاءة عمـل             

وقد تعلم  . المؤسسة وإنما بهدف المحافظة على الهرمية الوظيفية القائمة       
عدم تعـريض   بر السنوات أن الجبن من الوسائل الهامة في         المثقفون ع 
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 إلى درجة أن المرء أصبح مخـابرات علـى      المصالح الشخصية للخطر  
 .نفسه بمعرفة مسبقة بالخطوط الحمراء التي يجب أال يتجاوزها

 
 عدد كبير من المثقفين يختصرون على أنفسهم الكثير من          :قبر السلطان 

البدء أن يلقوا بأنفسهم في سـلة السـلطان         الهموم واآلالم ويقررون منذ     
إنهم يؤيدون صاحب السلطة ويطوعـون أنفسـهم        . يصنع بهم ما يشاء   

لخدمته وتنفيذ سياساته، ويتحولون إلى جزء من الحاشـية المباشـرة أو            
قد يصبح هـؤالء وزراء أو وكـالء وزراء أو مـدراء            . غير المباشرة 

ناصب رفيعة وعلـى    يحصلون على م  . مؤسسات أو رؤساء أقسام، الخ    
يخرج هؤالء من بيئتهم التي     . بعض األموال التي قد تكون وفيرة أحيانا      

اعتادوا عليها ليصبحوا من بيئة أخرى متعالية على األصـل ومنفصـلة            
 . عنه إلى حد كبير

 
ال يقتصر دور هؤالء على العمل في السلك المدني الرفيع القريب مـن             

جهزة األمنية ودوائـر المخـابرات      السلطان، وإنما يعملون أيضا في األ     
 يقرر بعض المثقفين    .التي ترهق الناس بمتابعاتها وأساليب القمع والقهر      

 الناس  في مؤسسات كثيرة تنفذ االستعباد وتمارس الفساد واستغالل       العمل  
العسس والتصنت واستقبال التقارير ضد األفـراد والجماعـات         بما فيها   

المخـالفين أو غيـر األصـدقاء       وتحليلها وتقديم التوصيات بخصوص     
زمالئـي فـي   " الـدكاترة " وقد قرأت بأم عيني تقارير كتبهـا      .للسلطان

حـول  مثل الدكتور سعيد الفلسطيني والدكتور نظام األردنـي         الجامعات  
بمعنـى أن بعضـهم ال      . بعض نشاطاتي الثقافية واالجتماعية والسياسية    

 أما  . صغار الجواسيس  يحترم نفسه إلى درجة أنهم يقبلون بأن يكونوا من        
التقارير الصادرة ضدي لمختلف أجهزة المخابرات من قبل طالب العلم          

وقد وصل الحد أن أحد طالبي عمل سجانا لي في سجن           . فال حصر لها  
 .أريحا لدى السلطة الفلسطينية

 
المعنى أن أعدادا هائلة من المثقفين العرب إنما تعمل مع السلطان الذي            

ات العربية الباحثة عـن التغييـر مسـؤولية تـدهور         تحمله أغلب الكتاب  
 .األوضاع العربية على مختلف الصعد

 
ال يقتصر السلطان على الحاكم وإنما يمتد ليشمل رجل الـدين المتنفـذ             
وصاحب المال والثروة وشيخ القبيلة، وكل من له سلطان في أي مجـال             
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ين يجدون في   وفي النهاية يتوحد هؤالء السالطين الذ     . من مجاالت الحياة  
 .المثقف أداة تحفر مزيدا من القهر واالستغالل

 
 ليس بإمكان أي مثقف أن يصل إلى الصف الثاني أو الثالث            :قبر النفاق 

خلف السلطان ألن هناك مقاييس ومستلزمات ال بد من توفرها كمؤهالت           
المعرفة والعلم غير كافيين لوحدهما، وال      . إضافية إلى حصيلته المعرفية   

ال بد بداية مـن أن      . وجود البهارات التي تعطي نكهة االستخدام     بد من   
يكون سجل هذا المثقف لدى دوائر المخابرات واألجهزة األمنية نظيفـا،           
أي لم يكن يوما وطنيا أو مدافعا عن حقوق المظلومين والمضطهدين في            
األرض، أو مشاركا في مظاهرات أو نشاطات ال يرضى عنها النظـام            

ثم ال بد من تزكيته من شخص أو أشخاص مقـربين           . لطانالقائم أو الس  
وقد . جدا من النظام مثل أفراد الحاشية المباشرة والمطبخ العائلي الحاكم         

تكون تزكيته آتية من بالد أخرى مثـل أمريكـا وبريطانيـا والكيـان              
 .الصهيوني

 
ربما يستطيع هذا المثقف أن يعتلي السلم بسرعة إذا كانت تزكيته غربية            

صهيونية أو ماسونية، لكنه بحاجة إلى فترة اختبار إذا كانت تزكيتـه            أو  
إذا ثبت أن   . محلية يتم خاللها التأكد من أنه فاقد الضمير وأخالقه متدنية         

هذا المثقف منافق ممتاز وقادر على التزلف والدجل والنفـاق، ومـتقن            
امـة  للكذب والتزوير والتضليل، فإنه يرتقي، وإذا تبين أنه ال يحتـرم ع           

الناس وال يقدر ظروفهم ولديه االستعداد للتضحية مـن أجـل الحـاكم             
أما إذا تبـين    . والدفاع عن سوء صنيعه فإن فرصه في االرتقاء تتحسن        

أنه مثقف نظيف اليد والبطن، وأنه يحاول خدمة المواطنين وفق معايير           
أخالقية فإن نصيبه من الدنيا يتقلص كثيرا إلى درجة الطرد من الوظيفة            

 .أو اإلزاحة إلى وظيفة ثانوية
 

أما إن لم يستطع المثقف أن يحقق طموحاته بالوصول إلى صف قريـب             
من الصف األول فإنه يجند كل طاقاته النفاقية والتزلفية من أجل الدخول            

طبعا ال يقـوم كـل      . إلى بطن صاحب السلطة لكي يرضى عنه فيقربه       
هنـاك  . رة بين المثقفين  مثقف بهذا العمل، لكن القيام به عبارة عن ظاه        

من ينجح عبر الزمن في تحقيق ما يرنو إليه، لكن حـظ الفاشـل غيـر         
ربما في هذا اإلطار يكون     . القادر على إتقان فن النفاق سيبقى متدنيا جدا       

من المجدي اقتصاديا لمنافق فنان أن يقيم دورات تدريبية في هذا الفـن،             
 .وأخاله لن يجد قلة في عدد المتهافتين
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 المالحظ أن أشد الناس استغراقا في النفاق بهـدف الوصـول هـم              من

هناك إعالميون كثر في الوطن العربي، ويشـرفون علـى          . اإلعالميون
غـالبيتهم السـاحقة    . الكثير من وسائل اإلعالم المتنوعة أو يعملون فيها       

يكذبون ويكذبون ويكذبون، ويعملون على تزوير الحقـائق أو االبتعـاد           
 إلى درجة الدناءة واالبتذال في تعداد الصفات اإللهيـة          عنها، ويسهمون 

التي يتميز بها الحاكم رادين كل الخير إلى جهوده العظيمة في السـهر             
كيفما نظرت تجدهم سياجا تضـليليا يعمـل علـى          . والحرص والتدبير 

تحصين الحاكم أمام الناس الذين يجب أال يعرفوا الحقيقة وأن يبقوا فـي             
كتابـاتهم ممجوجـة    . وهمي المناقض تماما للحقيقـة    متاهة من الخبر ال   

 وكاذبة عن سابق علم وإصرار، وتقاريرهم غير 
 .وافية ومحرفة للحقيقة وتبتعد عن التحليل الموضوعي

 
أما الفئة الثانية التي يسري النفاق في أوصالها تتمثل في رجـال ديـن              

للكـذب  هؤالء ال دين لهم سوى مصالحهم، ولديهم االستعداد         . السلطان
على رسول اهللا عليه السالم وتحريف الكلم عن مواضعه ابتغاء شهوات           

هؤالء يفتون بأي شيء يريده الحاكم مختبئين تحت        . الدنيا وعطايا الحاكم  
إنهم يجرون الناس جرا نحـو ذل       . عماماتهم وجباتهم وشعائرهم الدينية   

 .الدنيا وجحيم اآلخرة
 

إنما ينافقون لكل من يـرون فيـه        المنافقون ال ينافقون للسلطان فقط، و     
صاحب قوة، أو صاحب وجهة نظر قويـة حـول قضـايا اجتماعيـة              

إنهم ضعفاء جدا أمام أهل النفوذ، وال يحاولون الدفاع عن أي           . وسياسية
أما عندما يدركون ضعف من يواجههم فإنهم يخلعون كـل          . وجهة نظر 

 .األقنعة دفاعا عن السلطان
 

نحن نعـيش   .  السطور من قبيل الدعابة    مخطئ من يظن أنني أكتب هذه     
في وطن عربي مليء بالسلوكيات المحزنة والمخجلة البغيضة، ونحـن          
جميعا نعرف الطريقة السيئة والمسيئة التي تُدار بها األمور، والطريقـة           
الرخيصة التي يسعى بها العديد منا في سبيل الحصول على وظيفـة أو             

بالبلص واللصوصية والرشاوى   الوساطات والمحسوبيات المليئة    . منصب
 . واالستهتار بالوطن والمواطنين والعنصرية الفاضحة ال تخفى على أحد
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 حكـيم   عدد من المثقفين المنافقين يتبنون جدلية تقول أن الحاكم العربي         
وبليغ وعاقل لكنه مبتلى بزمرة فاسقة من المعاونين والمساعدين الذين ال           

هـؤالء  . ملون دائما على زخرفة السوء    ويعله  ة  يينقلون الصورة الحقيق  
من أبي لهب   أقل حنكة من النعامة التي تدفن رأسها في الرمال وأقل دينا            

هذه جدليـة   .  وبالتأكيد أكثر نفاقا من ابن أبي      ، من أبي جهل   أشد ادعاء و
تبثها أنظمة الحكم العربية وتروج لهـا دائـرة المخـابرات ويشـتريها             

لو لم يكن الحاكم خسيسا أصال      .  أو جاه  المنافقون الطامحون إلى منصب   
لما استعان بزمرة من الدنيئين ومساحي األحذية، والطيور ال مفر علـى            

 .أشكالها تقع
 

صنف آخر يفضل قبر االنزواء وقطع كل عالقة له بالعالم           :قبر االنعزال 
أمـا مـن يكـره      . من حوله إال بالقدر الذي لإلنسان العادي عالقة بـه         

ويحاول أن يكون له دور مهما كان بسيطا في إحـداث           السلطان ويخشاه   
التغييرات المتناسبة مع طموحاته فإنه يلجأ إلى القيام بتلك األدوار الثقافية           
ذات البعد المحايد والتي ال تستفز قوى االستبداد والمتمثلة في النظـامين            
السياسي واالجتماعي وبعض رجال الدين الذين يرون في أنفسهم ممثلي          

هؤالء ليسوا في قبر سحيق ومن الممكن ببعض النبش         . على األرض اهللا  
 .وقت الضرورة أن يزيحوا ما تراكم فوق عقولهم من أتربة

 
من هؤالء من ال يرغب في النفاق ومنهم من ال يقدر عليه، ومنهم مـن               
يرى في الحياة الكثير من الفسوق أو االنحطاط فينـزوي بنفسـه غيـر              

عبه من أجل التغيير ونقل األمة إلى مستوى        مدرك لدور هام يمكن أن يل     
هذا صنف ال يعي تماما الطاقات الكامنـة        . أفضل من التعامل األخالقي   

في داخله والتي يمكن أن تساهم في دفع األمور إلى األمام، بل هو أكثر              
وعيا بما ال يقوى على عمله فيستكين متخليا عن المهام التـي تحملهـا              

 .ثقافته في طياتها
 

خر من المنعزلين يتمثل في االستعالئيين الذين يرون أنفسهم فوق          نوع آ 
هؤالء يزهون بالدرجات العلمية التي حصلوا عليها، وفخـورون         . الناس

بالوظيفة أو الموقع االجتماعي الذي هم فيه، ويظنون أن عامـة النـاس             
. عبارة عن رعاع أصابهم الجرب، أو على األقل من مسـتويات دنيـا            

الختالط بالناس وتقتصر مشاركاتهم االجتماعية على بعض       هؤالء قليلو ا  
المناسبات، ويتميزون بنفاق كبير أمام من هم في مواقع أكثر علوا مـن             

وربما يلجأ هؤالء إلى بعض السلوكيات المميزة التي يظنـون          . مواقعهم
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أنها تأتيهم بنوع من األهمية مثل تدخين الغليون بطريقة متعجرفـة، أو            
 .خرين بفوقية، أو من رؤوس أنوفهمالتحدث مع اآل

 
من المثقفين من يترك البالد مهاجرا تاركـا خلفـه كـل             :قبر الهروب 

 الخروج من الـوطن   .  وسلوكيات النفاق والتزلف   أساليب القمع واإلذالل  
وهو درب من دروب األنانية والتخلي عـن حمـل          ليس فضيلة عظيمة    
عرب والوطن العربي،   من هؤالء من يدير ظهره لل     . المسؤولية المباشرة 

هناك قلة قليلة منهم تبقى متفاعلة      . ومنهم من يبقي على عالقة ولو واهية      
ـ  ة تحليلي مع الوطن والمواطنين ويقومون بأدوار     ـ  ة ونقدي دفع باتجـاه   ت

ـ    ،التغيير في الوطن العربي    دي  لكن الهـوة الجغرافيـة والغيـاب الجس
 .يشكالن حاجزا أمام تأثير قوي

 
ا مـن المتخصصـين فـي العلـوم السياسـية           نعرف من هؤالء عـدد    

واالجتماعية واالقتصادية والفلسفة، ومنهم ما يزال علة عالقة مع الوطن          
ال يشمل هذا الصنف علمـاء      . العربي من خالل المقال أو شاشة التلفاز      

الفيزياء واألحياء والكيمياء والفلك ألن هؤالء ال مكان لهم فـي الـوطن             
إنما المعنيون هنا هـم أولئـك       . التجريبيالعربي بسبب التخلف العلمي     

الذين يملكون قدرة على التأثير من أجل التغيير االجتماعي الذي يعتبـر            
هؤالء ذوي تأثير   . ضروريا وحيويا من أجل النهوض بالعلوم التجريبية      

محدود، ومن الممكن إن عادوا إلى البلدان العربية أن يساهموا بجهـود            
 من هؤالء سينتهون بالسجون، لكن هذا بحد        في الغالب أن عددا   . التغيير

المعنى أن  . ذاته يعتبر مساهمة في صنع الحدث الذي يؤدي إلى التغيير         
السجون عبارة عن أداة قمع وعامل تغيير في آن واحد، ومن الممكن أن             
 .من يحاول تجنب السجن يضع قيودا بيديه على التعبير عن نفسه بحرية

 
 الذين حصلوا على شهادات عليـا وعلـى          من المثقفين  :قبر العشائرية 

مراكز رفيعة في اإلقطاعيات التي يتواجدون فيها يضعون أنفسهم فـي           
إنهم قبليون ويتصرفون على نمط القبليـين التقليـديين         . قفص العشائرية 

. الذين يرون القبيلة فوق كل القبائل، ومصالحها فـوق كـل المصـالح            
ب في شيء إال أنـه يحمـل   الواحد منهم ال يختلف عن شيخ قبلي متعص 

إنه ال يكتب وال يقرأ،     . شهادة ويستطيع أن يقوم بعمل تدريسي أو إداري       
وال يعمل على إحداث تغيير ويهب دائما لنصرة القبيلة ويعمل لصـالح            

إنه ال يختلف عن جده وجدته، ويظن أن العـالم يبـدأ            . العشيرة وأبنائها 
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يغزو متى غزت، وأن يعقد     إنه من غزية ومستعد أن      . وينتهي عند قبيلته  
 .الصلح إن قررت

 
 هناك مثقفون كثر يتقنون فن الكالم، ويستطيعون صـياغة          :قبر الثرثرة 

. الجميل من العبارات التي تحمل المعاني السامية والقيم اإلنسانية الخالدة         
تظن عندما يتكلمون أنهم عمالقة األخالق وأبطال األمة الذين سـينقذونها    

إنهم يتكلمون ويتكلمون دون أن ينضـب مـن         . زانهامن كل آالمها وأح   
أما إذا تمت متابعتهم فـإن المراقـب سـيجدهم أوائـل            . أفواههم الكالم 

إنهم ال يطبقون   . الهاربين من المسؤولية، وسيجد سلوكهم يخالف حديثهم      
ما يقولون وال يلتزمون بما يعلنون، والقيم بالنسبة لهم عبارة عن مـادة             

يتضح هذا كثيـرا فـي أسـاتذة        . للممارسة الحقيقية إليهام الغير وليس    
الجامعات الذي يصنعون ألنفسهم هاالت عظيمة من األفعـال الحميـدة،           
لكنهم يتركون كل نصائحهم وكلماتهم الجميلة خلفهم في قاعـة الصـف            

 .لتتالشى مع هواء فاسد
 

عدد كبير من المثقفين العرب يدعي عكس ما يفعل، ولديه االستعداد ألن            
وهو يتقن فن التبرير بحيث ال يواجه الحقيقة        . ب ويصر على الكذب   يكذ

. المرة، وإنما يسعى دائما إلى تبرير أعماله غير الحميدة بعوامل خارجية          
إنه جزء من مجتمع اعتاد التبرير ويجد فيه الوسيلة المثلى إلقناع نفسـه             

 .أمام أناس يعرفون أنه أضعف من أن يلتزم
 

مشتقة من الغرب، ومعناها أن يخرج العربي مـن          الغربنة   :قبر الغربنة 
جلده ليتقمص شخصية أهل الغرب وطروحاتهم االجتماعيـة والثقافيـة          
والسياسية ويدافع عنها كأساس للسلوك والبناء وتحديد المواقـف، أو أن           
يقوم على خدمة أغراضهم وأهدافهم في المنطقة العربية عن طيب خاطر           

لتحرريين، أو، وفق ما يسمون أنفسـهم،       هؤالء في أغلبهم من ا    . وقناعة
 .الليبراليين الغربيين

 
 أنفسهم بالعالم الغربي واستجابوا لجهـود الـدول         عدد من المثقفين  ربط  

األوروبية والواليات المتحدة األمريكية في التـرويج للقـيم السياسـية           
واالجتماعية واألخالقية الغربية على حساب تطوير القيم العربية ومفاهيم         

هؤالء هم مديرو مؤسسات ذات عناوين حـول        . مسلمين حول اإلسالم  ال
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمرأة والمجتمع المدني، وهـم يتمتعـون          

 وهم معاول  ،سد لدى الكثيرين خاصة من الزمالء     برواتب عالية تثير الح   
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ع العالقات مـع    هامة في تطويع العربي لصالح الحياة الغربية وفي تطبي        
 .صهيونيالعدو ال

 
دأبت الدول الغربية وباألخص الواليات المتحدة األمريكية على البحـث          
عن مثقفين يتبنون طروحاتها السياسية والفكرية واالجتماعية من أجـل          
التأثير على الساحة العربية وإحداث تغييرات متناسـبة مـع األهـداف            

ـ         . الغربية باب الوطن العربي هو مسرح مفتوح أمام القوى األجنبية ألس
عدة منها فساد الحكم واألنظمة المصعرة وغياب قوى الشـارع، ومـن            
الممكن التأثير به بحيث يحصل التغيير على النحو الذي تريـده القـوى             
الخارجية وليس وفق تطلعات اإلنسان العربي الذي يحلم بالتقدم والعـزة           

وإذا كانت األنظمة العربية أعجز من أن تقود عملية تغييـر           . والتحصين
ال تملك أصال نوايا تغييرية أو فلسفة تحكمها، وما دام الشارع العربي            و

مترددا يخشى بطش الحكام، فإن الدول الغربية ال تجد ما يمنعهـا مـن              
وبما . ترتيب األوضاع األخالقية واالجتماعية وغير ذلك وفق رؤاها هي        

أن زمن االستعمار المباشر لم يعد مفيدا، وربما يثير الضـغائن، فـإن             
أي لتكن هناك أدوات    . الستعمار الذاتي لصالح الغير هو الوسيلة المثلى      ا

داخلية تعمل لصالح االستعمار تحت شعارات التحديث والتطوير والتقدم،         
 .وتطوع األمة ثقافيا ونفسيا نحو القبول بالغير على حساب الذات

 
عال تثير القوة المسلحة األجنبية الضغائن واألحقاد، وربما تؤدي إلى اشت         

مقاومة وثورة كما يحصل في العراق، أما البقاء على الرصيف مع مـد             
القوى الداخلية بالمال والوسائل باسم المسـاعدات اإلنسـانية ومحاربـة           
التخلف يشكل تلطيفا قويا لألجواء، ومن المحتمل أن يؤدي إلـى نتـائج             

المثقفون هم أبطال هذا المنحى من حيـث أنهـم          . أكثر ديمومة وفاعلية  
لكون قوة إقناع ونوعا من االحترام في األوساط الشعبية، وبإمكـانهم           يم

تنفيذ البرامج التي تقود إلى خلع الجلد العربـي لصـالح ارتـداء جلـد               
والمسألة ال تكلف إال النزر اليسير من المـال مقابـل الفوائـد             . أمريكي

 .والعائدات الهائلة التي يمكن أن يحصل عليها المنفقون
 

التي يغدقها أهل الغرب على المثقفين، هناك إقبال علـى          بسبب األموال   
االنضمام إلى المؤسسات غير الحكومية المدعومة غربيا بخاصـة تلـك           

هذه جمعيات تختلـف    . التي تهتم بالقضايا االجتماعية والثقافية والفكرية     
عن تلك التي تتعلق بشق شوارع زراعية أو استصالح أراض أو دعـم             

وإذا نظرنا إلى التطلعـات     . نفذ مباشرة إلى المجتمع   جمعيات أيتام ألنها ت   
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العولمية األمريكية فإنها مهتمة بشكل أساسي بعولمة نظامها االقتصادي         
الرأسمالي الحديث، ونظامهـا السياسـي الـديمقراطي الـذي تـتقلص            
ديمقراطيته تحت وطأة رأس المال الضخم المعزز بوسـائل اإلعـالم،           

هذا يعني ضـرورة تحويـل      . صورة عامة وبالتالي بنظامها األخالقي ب   
الشعوب عن تراثها الثقافي وأصولها الفكرية ليحصل تحول حقيقي يقبل          

وبمـا أن العـرب يمـرون       . األمريكي عن طيب خاطر ودون تحديات     
بفترات حرجة ومخاضية، فإن أمريكا تسابق الزمن وتنافس التطلعـات          

إنها تحاول استباق   . ةالتي تتجسد تنظيميا على الساحة العربية واإلسالمي      
الحدث قبل أن ينفذ اإلسالميون والقوميـون إلـى األنظمـة السياسـية             

 . فيحدثون التطوير الذي من المحتمل أن يوائم بين األصالة والحداثة
 

. بعض المثقفين هم مطايا الواليات المتحدة وعدد من الدول األوروبيـة          
نشاطات مثل الـدورات    إنهم يتلقون األموال وينفقونها على الكثير من ال       

أولهمـا إعـادة    : التثقيفية والمحاضرات واألبحاث وذلك لتحقيق هـدفين      
صياغة التفكير العربي والثاني تقديم معلومات وفيـرة ألهـل الغـرب            
ليكونوا أكثر قدرة على تصميم السياسات التي تجعلهم أكثر قدرة علـى            

افة عربيـة   إنهم يحاولون صياغة ثق   . اختراق المجتمع العربي وتطويعه   
جديدة تقوم على أسس فكرية جديدة تقتلع الماضـي واالنتمـاء لصـالح             

 .االهتمامات والمصالح الغربية
 
 

هؤالء المثقفون، إذا أخذنا مستقبل األمة بعين االعتبـار، هـم األكثـر             
خطورة على تماسك المجتمع العربي وعلى مستقبل األمـة وأوطانهـا           

ـ      اهمة الفاعلـة فـي الحضـارة       وتقدمها واستنهاض قدراتها نحو المس
إنهم يعملون على تذويب األبعاد الحضـارية لألمـة ومسـخ           . اإلنسانية

ثقافاتها وفك أواصرها مع تاريخها ورموزها والقضاء على انتماء أبنائها          
تحت شعار العقالنية والتقدم االقتصادي ورفع الدخول الماديـة ورفـع           

معالمه الـدول العظمـى     مستوى االستهالك والقبول بالواقع الذي تحدد       
وهم أيضا يقدمون المعلومات الوفيرة للدول      . باألخص الواليات المتحدة  

الغربية من خالل األبحاث والدراسـات والنـدوات والمـؤتمرات ممـا      
يعرض األمة لسياسات طامعة فعالة تفقدها توازنها وقدرتها على السـير           

 .في طريق التغيير الذي يتمشى مع مصالحها
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رة عن فئة تحفر في جسد األمة، وهم عبارة عن متعاونين مع            هؤالء عبا 
أعداء األمة يقدمون المعلومات التي تلحق األضرار بكل األمـة ولـيس            

إنهم أشد خطورة من الجواسيس الذين يعملون لصـالح         . ببعض األفراد 
يلحق . العدو ويكتبون التقارير ضد األفراد حيث أن ضررهم أعم وأشمل         

أفراد وجماعات، لكن هـؤالء المثقفـين يلحقـون         الجاسوس أضرارا ب  
 .األضرار بكل األمة العربية واإلسالمية

 
هؤالء هم من أشد الناس حماسا للتطبيع مع إسـرائيل والـدوس علـى              

هؤالء لهم تفكيرهم الخاص فيما يخـص       . الحقوق الفلسطينية وتجاوزها  
 الـذي   القضية الفلسطينية ويعتبرون إسرائيل جزءا من العالم المتحضر       

إنهم يرون  . يواجه التحديات من المتخلفين الجهلة وهم العرب والمسلمين       
بإسرائيل دولة حضارية متطورة يمكن االعتماد عليها في تطوير المنطقة          
العربية، واستخدام هذا الكم الهائل من السواعد العربيـة العاطلـة عـن             

. ا هبـاء  العمل، واستغالل الثروات الضخمة التي يضيع الكثير من ريعه        
في أغلب اإلقطاعيات العربية، يقود هؤالء عملية التطبيع مع إسـرائيل،           

حتى أنهـم   . ويقيمون الكثير من النشاطات بمشاركة إسرائيليين وصهاينة      
يستجيبون لرغبات الممولين الغربيين فال ينفقون األموال في الكثير مـن           

 .األحيان إال بمشاركة إسرائيليين
 

كات المقاومة العربية واإلسالمية مثـل القاعـدة        هؤالء يعادون بشدة حر   
وطالبان وحزب اهللا وحماس والمقاومة العراقيـة والجهـاد اإلسـالمي،         

بالنسبة لهم، إسرائيل تدافع عـن نفسـها،        . ويعتبرونها منظمات إرهابية  
وأمريكا تنشر الحضارة، والمنظمات اإلسالمية تعيث في األرض الفساد         

 .جية متوحشة ضد العالم المتحضروتمارس أعماال إجرامية هم
 

هذه الفئة من المثقفين هي المرشحة لقيادة العرب والمسلمين إن حسمت            
يتم تجهيز هؤالء بالنفوذ مـن خـالل   . المعركة لصالح أمريكا وإسرائيل 

المؤسسات غير الحكومية ومن خالل وسائل اإلعالم التي تـروج لهـم            
 على استيعاب الرأي اآلخـر      إنهم أكثر قدرة  . وتصنع منهم قادة وزعماء   

ويرغبون في توفير العديد من المظاهر الديمقراطية، لكنهم ال يـذهبون           
بديمقراطيتهم إلى حد تبني حق تقرير المصير وفكرة التحرير واسـتعادة    

وهم أقل فسادا من الحكام العرب مما يعطي الـدول الغربيـة            . الحقوق
وهم أكثر ذكاء   .  تنصيبهم استرخاء أمام الشعوب العربية واإلسالمية عند     
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من الحكام العرب في تمرير المشاريع الغربية والهيمنة اإلسرائيلية على          
 .المنطقة

 
 

 مثال من فلسطين
 

أشعرني أحد كبار المثقفين الفلسطينيين الذين عانوا من المعتقالت 
الصهيونية واإلقامة الجبرية والمنع من السفر بالصدمة عندما جادلني 

قلت له إنني أشعر باإلحباط الشديد إزاء . طاني في فلسطينبالدور البري
 لمناقشة القضية الفلسطينية ألن 2005مؤتمر لندن الذي عقد في 

فلسطينيين يذهبون بزيارة رسمية إلى بريطانيا وهي التي زرعت المآسي 
أجابني بأنني . واألحزان في كل بيت فلسطيني وفي قلوب الفلسطينيين

 المفروض أال أتذكر التاريخ، والمرء الحديث أعيش في الماضي ومن
قلت له إن ما قامت به بريطانيا من دعم . يجب أن يبقى ابن الحاضر

للصهيونية والكيان الصهيوني ليس من الماضي؛ أنا وأنت وكل 
الفلسطينيين والعرب يعانون من المصائب التي صنعتها بريطانيا كل 

الساعة الماضية هي أجاب بأن األمس هو الماضي، بل أن . يوم
حاولت أن أسوق له األعداء مثال في كيفية مالحقتهم للنازيين  .الماضي

وأللمانيا، وفي كيف أن إسرائيل وقفت بحدية من أجل تغيير الرئيس 
النمساوي كورت فالدهايم ألنها اشتمت رائحة عالقة قديمة له مع 

الموغل في سألته لماذا لم ينس اليهود الماضي . النازية، ولكن عبثا
القدم، ولم ينسوا الجرائم األوروبية الروسية منها والفرنسية والبلغارية، 

." موديرن"بينما علي أنا أن أنسى الساعة البارحة لكي أكون تقدميا و 
 .هز رأسه مستنكرا

 
هناك آالف المثقفين داخل . هذا المثقف الفلسطيني ليس فريدا من نوعه

لغة ويدافعون عنها وعن الوجود فلسطين وخارجها يتحدثون ذات ال
هناك آالف . اإلسرائيلي وعن ضرورة ضرب المقاومة الفلسطينية، الخ

آخرون يتخذون مواقف مغايرة تماما ويصرون على استعادة الحقوق 
الفلسطينية، لكن هذا االنقسام يعبر عن وجود ظاهرة في أوساط المثقفين 

عن الماضي تمشيا مع الفلسطينيين الذين يدافعون عن الحاضر بمعزل 
السلطة الفلسطينية هي رأس هذه . السياسة األمريكية واإلسرائيلية

الظاهرة وهي التي تتعاون مع هذا التوجه الذي كان يعتبر قبل سنوات 
 .من المحرمات التي تتطاول على ما يسمى بالثوابت الفلسطينية
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على الشعب هذا الطرح المستسلم للواقع الحاضر لم يأت فجأة، ولم يسقط 

إنه طرح يحظى بمؤيدين منذ عشرات السنين، . الفلسطيني مرة واحدة
طرف من . ولم يطل على الشعب علنا إال بعدما قوي وبرزت له أنياب

سياسة عرفات كان يعمل على تربية هذه الفئة المثقفة منذ بداية 
السبعينيات تمهيدا لمراحل سياسية قادمة لم تكن بعيدة عن تخطيطه أو 

وقد تمخضت هذه السياسة عن مفاوضات غير . ركته في تخطيطهامشا
مباشرة أو سرية مع إسرائيل قادها مثقفون فلسطينيون مثل السرطاوي 

وعلى الرغم من أن الساحة الفلسطينية عانت من . والقلق وحمامي
االغتياالت على خلفية هذا التوجه غير المعلن أمام الجمهور، إال أن 

 .قيادة مثقفيناالتصاالت استمرت ب
 

انتعشت الظاهرة مع مرور األيام وخاصة بعد تقارب عرفات مع مصر 
وقد وجدت أمريكا وأوروبا لهما . التي كانت قد وقعت اتفاقية كامب ديفيد

مرتعا في الضفة الغربية وغزة مع بداية الثمانينيات الستغالل المثقفين 
را وعلى المنظرين للحاضر اآلني على حساب الماضي الممتد حاض

بدأت الدول الغربية بإنشاء جمعيات أو . حساب الماضي التاريخي
منظمات غير حكومية بحجة دعم البحث العلمي وتطوير البنية التحتية 

استقطبت . الذين يعانون من االحتالل" المساكين"ومساعدة الفلسطينيين 
هذه الدول عددا كبيرا من المثقفين من خالل أموالها، وأخذت قدرتها 

عدد كبير من أساتذة . على االستقطاب تتسارع هندسيا بعد اتفاقية أوسلو
الجامعات والكتاب والمفكرين الفلسطينيين يعملون اآلن في منظمات 

كل هؤالء . وجمعيات أمريكية وفرنسية وبريطانية تحت أسماء فلسطينية
يات المثقفين والمفكرين واألدباء من المؤيدين للسلطة الفلسطينية واالتفاق

مع إسرائيل، ومن المسافرين إلى لندن وواشنطون وروما وباريس، الخ، 
هؤالء هم الذين . ومن المدافعين عن االنقالب الثقافي في فلسطين

يتواجدون في المحافل الدولية وفي المؤتمرات وفي المطارات وعلى 
هذا أمر منسجم مع طرح رعاة الساحة الدولية . مختلف وسائل اإلعالم

المعارضون لالنقالب والتخلي عن الحقوق . لمهيمنين عليهااآلن وا
الفلسطينية ال نصيب لهم بالمشاركة، وعدد كبير منهم ممنوعون من 
السفر أو غير مقبولين من الدول التي يرغبون بالسفر إليها؛ وأيضا ال 

لقد قدمت الدول الغربية المال الذي . يملكون المال لإلنفاق على سفرياتهم
 . فلسطينيا بالعلف فجرى خلفها اآلالفيعرف اآلن
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. ال ينحصر هذا االنقالب بالمثقفين وإنما أخذ يمتد إلى الشارع الفلسطيني
فمثال . إنه انقالب تحول إلى تيار له مؤيدوه ومساندوه والمدافعون عنه

من السهل أن يالقي شخص يدافع عن حق الالجئين في العودة من 
هؤالء يتبنون . هام بأنه ال يريد السالمآخرين الزجر واالستهزاء واالت

إن كل من يصر : "وجهة النظر اإلسرائيلية تماما ويدافعون عنها فيقولون
." على حق العودة ال يريد السالم ألن إسرائيل لن تقبل عودة الالجئين

المعنى هو أنه إذا رفضت إسرائيل موقفا أو عمال فعلى الشعب 
جهت هذا الموقف من بعض طالبي وقد وا. الفلسطيني أن يرفضه أيضا

قال طالب بأنه لن يقبل أي مشروع للسالم ما لم . داخل غرفة الدرس
ينص على حق الالجئين بالعودة، فثار في وجهه طالب وطالبات متهمين 

وقف . إياه بالتطرف ورفض السالم وتأييد حزب اهللا وسوريا وإيران
 .معه آخرون وتحولت غرفة الدرس إلى سجال

 
دو مهما جدا أن هؤالء المثقفين الذين يتبنون الموقف األمريكي وما يب

واإلسرائيلي يدافعون عن الشرعية الدولية وضرورة االلتزام بقرارات 
 الذي ينص 194هذا التأييد يختفي عندما يواجهون بقرار . األمم المتحدة

على عودة الالجئين أو باتفاقيات جنيف التي تصر على حق الالجئين 
هذا يشير على أنهم ال يؤيدون الشرعية الدولية وإنما شرعية . ةبالعود

يعكس هذا الموقف اآلن أبو مازن، رئيس . الواليات المتحدة وإسرائيل
السلطة الفلسطينية الذي يردد دائما بأنه يريد حل مشكلة الالجئين حال 

 .242عادال وذلك وفق نص قرار مجلس األمن 
 

مقوالت أخرى تؤيد الموقف من السهل أيضا أن يسمع المرء 
كثيرون مثال يضعون اللوم على المقاومة الفلسطينية مع كل . اإلسرائيلي

إنهم يبررون إلسرائيل عملياتها . عملية تقوم بها ضد أهداف صهيونية
االحتالل بالنسبة لهم وديع . العسكرية وال يجدون مبررا للمجاهدين

لطائشين الذي ال ومحترم وفقط يتصرف كرد فعل على أعمال بعض ا
من الوارد جدا أن يسمع . يقدرون تماما المصلحة الوطنية الفلسطينية

المرء بعضهم يكيلون التهم والشتائم لالستشهاديين الذين يضحون 
بأنفسهم، ومن الوارد أيضا أن بعض الشاتمين يكونون على موعد مع 

 .الصهاينة في لقاءات سياسية أو اجتماعية
 

ألمريكيون من الفلسطينيين المعلوفين أن ينسوا يطلب األوروبيون وا
. الماضي وأن يركزوا فقط على حل النزاعات القائمة وفق الواقع القائم
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إنهم يدربون صغارنا وشبابنا المجرورين إلى التطبيع بوساطة مثقفين 
فلسطينيين بأن إسرائيل عبارة عن حقيقة قائمة وأن فلسطين لم تعد تلك 

م إقامة عالقات اعتيادية مع الصهاينة اليهود التي كانت، وأن عليه
والتفاهم معهم وفق األمر الواقع وذلك من أجل السالم الذي سيأتي على 

يقولون لهم أن عليهم أال يدرسوا . الجميع بأحوال مادية واقتصادية حسنة
تاريخ االنتداب وال النوايا الصهيونية الماضية، بل عليهم التفكير فقط في 

. ي الذي يتطلب تضافر جهود أهل المنطقة من أجل التطويرالحاضر اآلن
ويدربونهم على االستهزاء بالقرآن الكريم وبالسيرة النبوية ويقولون لهم 
أن القرآن ضد السالم ويشجع القتل وسفك الدماء، وأن محمدا لم يكن 

 .سوى عبقري أبدع في استغالل سذاجة الناس
 

ن الذين يطالهم المال الغربي الخالصة أن بعض المثقفين الفلسطينيي
يبدعون باإلساءة لألمة وللحقوق الفلسطينية، وهم ينحازون بسرعة كبيرة 

على شاكلة هؤالء يسير العديد من المثقفين العرب . نحو معسكر األعداء
بخاصة أولئك الذين يعملون مع الحكام وفي الجمعيات غير الحكومية 

 .الممولة غربيا
 

 الذين يعتبرون أنفسهم مثقفين ناشـطين يـدفنون          عدد من  :قبر االنغالق 
أنفسهم في قبر االنغالق الذي ال يرى في األمم األخرى أي خيـر، وال              
في الحاضر وال في المستقبل الذي يتحدث عنه العلمـاء مـن مختلـف              

إنهم يرون كل الخير في الماضي الذي ينسجون تفاصـيله          . التخصصات
 التحقق من صحتها، وبناء على      بناء على معلومات تاريخية من الصعب     

إنهم ال يعيشـون الحاضـر،      . ما يتخيلونه أنه الفضيلة واألخالق القويمة     
ويعملون على فرض الماضي المتخيل على المستقبل؛ وليس بإمكانهم أن          
يكونوا أبناء الحاضر أو أن يستوعبوا التطورات العلمية والتقنيـة ومـا            

 .ية على مختلف األممتفرضه من تغيرات وتحوالت سلوكية وثقاف
 

. تختلف هذه الفئة عن المنعزلين من حيث أنها نشطة وصـاحبة رسـالة        
هؤالء يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة المطلقة، وأن من واجبهم تطبيقهـا           

الناس، بالنسـبة لهـم، أصـحاب       . على كل الناس في مختلف األصقاع     
لقلـة  خطيئة ويمشون على غير هدى وفي غياهب الضالل إال أولئـك ا           

ولهذا يسـعون   . القليلة الذين شملتهم الرحمة الربانية فعرفوا طريق الحق       
إلى اتباع أساليب قمعية وتشهيرية وتكفيرية مختلفة مـن أجـل تحقيـق             

 .أهدافهم النهائية
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تشكل هذه الفئة خطورة على األمة ألنها منغلقة على التطورات العالمية           

ن األمـة بـاالنغالق     في مختلف مجاالت الحياة، وتعمل علـى تحصـي        
من شأن هذا أن يؤثر     . واالبتعاد عن التفاعل مع األمم األخرى والثقافات      

سلبا على قدرات األمة الذهنية والنفسية والعلمية والعاطفية والتطويريـة          
. ليبقيها متشنجة ال ترى األمور إال من زاوية حادة واحـدة محصـورة            

ي ربما يقي األمـة مـن       ربما تكون هذه الفئة مع التطوير العسكري الذ       
اعتداءات الغير، لكنها ال تستطيع االنطالق ثقافيا واجتماعيا وأدبا بحيث          
تواكب األمم؛ هذا بحد ذاته كفيل بإلحاق ضعف هائل باألمة حتـى لـو              

 .استطاعت تطوير نفسها عسكريا واقتصاديا
 

للمنغلق موقف من األحوال السياسية واالجتماعية، لكن ليس بالضرورة         
المنعزل ال يقوم بنشاطات فوق نشاطات الحياة       . كون للمنعزل موقف  أن ي 

المنغلق صاحب رؤية معينة للحياة     . اليومية االعتيادية، أما المنغلق فيفعل    
وصاحب موقف حول العديد من القضايا، ويعمل على تعميم ما يراه أنه            

 إنه يحمل الحقيقة المطلقة بين يديه ويرى في اآلخـرين التيـه           . الحقيقة
إنه ال يطيق الجـدل وال النقـاش وال         . والضياع وربما الكفر والفسوق   

الرأي اآلخر، ويصر على أن العالم سيبقى في غي مقيت ما دام ال يلتزم              
 :هؤالء يمكن تقسيمهم إلى عدة أنواع. بما يراه هو

نوع يعيش في الماضي ويرفض الحاضر ويعمل على تنظيم من           - أ
اضي التليـد يجـب أن يسـود        بالنسبة له، الم  . هم على شاكلته  

هذا نوع  . المستقبل العتيد، وعلى الحاضر أن يتقلص حتى يغيب       
قد ال يتعمد اإلضرار بالناس، لكنه يلحق الضرر بالمجتمع مـن           
حيث أنه يحاول تعطيل حركة التقدم أو تغيير الحاضـر نحـو            

ضرره ينحصر في محاولتـه عرقلـة مسـيرة         . مستقبل أفضل 
 . يتكررالتاريخ لصالح تاريخ لن

صنف آخر يعيش الماضي الذي في مخيلته ويعمل على تطبيقـه     - ب
من هؤالء من يجابه عنف األنظمة      . على الواقع بالقوة أو بالعنف    

العربية بالعنف، وفي هذا ما يمكن أن يكون مبررا لنشـاطاتهم،           
ومنهم من يجابه الناس العاديين الذين ال يرسمون السياسة العامة          

قد يقع الناس العاديون بـين      . ن واالستبداد ويقعون ضحايا للطغيا  
تمارس بعض  . فكي األنظمة وهذا الصنف فيالقون معاناة شديدة      

 .الفئات اإلسالمية مثل هذا النشاط
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نوع يعيش في الماضي وال يرى في المستقبل خيرا في انفصال            - ت
إنه ال يرى أن الماضي مصدر عبـر واسـتفادة،          . عن الماضي 

يـرى  . سترجاعها لتكون هي المستقبل   وإنما حقيقة مطلقة يجب ا    
من المحتمل أن   . التاريخ من منظاره الخاص الذي ال يقبل الجدل       

هـذا  . يقاوم هذا النوع األنظمة وال تمتد يده لتمس عامة النـاس          
نوع يحارب االستعباد وفيه وجه من أوجه الخير، لكن مشـكلته           

 .أنه ال يريد استيعاب آراء غير رأيه
ل عقيدة أو آيديولوجية معينة وال يبارحها        صنف آخر يتقوقع حو    - ث

على الرغم من التحوالت التي تطرأ علـى كافـة المسـتويات            
فمثال، انهار االتحاد السوفييتي، وبقي     . العلمية واالجتماعية، الخ  

في الوطن العربي ماركسيون ال يرون خلال في النظرية التـي           
ن العالم  إنهم يتمترسون خلف نظرياتهم، ويرون أ     . يتمسكون بها 

 .قد انحرف وال بد من تصحيح مساره بواسطة اآليديولوجيا
 

يشكل المتغربنون واإلنغالقيون خطرا على     : نغالقيينبين المتغربنين واإل  
 :فيما يلي أبرز أهم الفروقات بين الطرفين. األمة كل بطريقته الخاصة

المتغربنون ال يحرصون على هوية األمة ال مـن         : هوية األمة  - أ
العربية وال اإلسالمية، ولديهم االستعداد إلعادة ترتيـب        الناحية  

أوضاعها الثقافية والفكرية بطريقة تنسجم مع الرغبات الغربيـة         
هذا منطقي ألنهم بـالتعريف     . وبالذات رغبات الواليات المتحدة   

هاربون من األمة ويرون في الغرب المثل األعلى، وعلى األمة          
أما . دت، حسب، رأيهم أن تتقدم    العربية أن تتبنى الغربنة إذا أرا     

اإلنغالقيون فيتعصبون لآلمة ويحرصون على تميزها بخاصـة        
ليس لـدى   . إذا كانوا من أصحاب النظرات القومية واإلسالمية      

هؤالء االستعداد للمساومة على الهوية الفكرية والثقافية لألمـة،         
ويرون أن األمم األخرى يجب أن تأخذ عن العرب والمسـلمين           

تبعا لذلك، ال يجد المتغربنون أن األمة مصـدر         . لعكسوليس ا 
اعتزاز وإنما مصدر تخلف أو عار، بينما يرى اإلنغالقيون فـي    

النتيجـة أن   . األمة العظمة التي يجب أن تعود إلى سابق عهدها        
المتغربنين يذهبون بهوية األمة إلـى الـذوبان، بينمـا يصـنع            

 .ى بسبب العصبيةاإلنغالقيون لألمة المتاعب مع األمم األخر
 فيما لو استلم المتغربنون الحكم، من المتوقع أن يركزوا علـى            - ب

التحديث اإلداري وتوفير األجواء المناسبة للتحرريـة، ولـيس         
العالم الغربـي يسـعى اآلن إلشـاعة أجـواء          . شرطا للحرية 
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التحررية في الوطن العربي والتي تعني االنفالت الشخصي من         
مراعاتها في البعدين الخاص والعام علـى       القيم العامة التي تتم     

حساب الحرية التي تعني التكامل اإلنسان واالنعتاق من العبودية         
أمـا اإلنغالقيـون    . بمختلف أنواعها بما في ذلك عبودية الشهوة      

فسيقيمون نظاما أخالقيا يعتقدون أنه يعبر عن الحقيقة المطلقـة          
تهم العامـة   وسيعملون على إجبار الناس على تطبيقه في حيـوا        

أما التحـديث اإلداري فسـيبقى دربـا مـن دروب           . والخاصة
الكماليات على اعتبار أنهم يعملون بنوع من التفـويض الغيبـي    

يشكل المتغربنون خطـرا علـى      . الذي يعلو كل النظم اإلدارية    
النسيج االجتماعي واألخالقي لألمة، بينما يشـكل اإلنغالقيـون         

 .ة عن هزيمة أخالقيةخطر الجمود الذي هو بذاته عبار
 عسكريا، لن يحاول المتغربنون بناء جيش قوي من أجـل رد            - ت

األعداء ألنهم يؤمنون بالغرب القوي والـذي سـيوفر الحمايـة           
إنهم جزء من النظام العالمي الذي يحدده الغرب، وال         . المطلوبة

إنما من الممكن أن يقيمـوا جيشـا        . ضرورة للتنافس العسكري  
أما اإلنغالقيون فيجعلـون    . ة أو إقليمية  صغيرا لضرورات محلي  

من القوة هدفا لهم على اعتبار أن األمة الضعيفة ال عزة لها وال             
إنهـم  . كرامة، وأن الحق ال يمكن تحقيقه أو استرداده إال بالقوة         

يرون أن األمة قد خسرت الكثير بسبب ضـعفها، وأن عليهـا            
لعـدوان  تطوير قدرات عسكرية ذاتية تجعلها قادرة علـى رد ا         

الخارجي، وعلى استرداد الحقوق التي تم سـلبها مـن العـرب         
ولذلك، لن يقاتل المتغربنون إسرائيل أو الواليـات        . والمسلمين

المتحدة، أما اإلنغالقيون فيجدون في إسرائيل وأمريكـا العـدو          
مـن هـذه الزاويـة يسـتطيع        . األول الذي يجب أن يحـارب     

 .بي بينما يفشل المتغربنوناإلنغالقيون الحصول على التأييد الشع
 لدى المتغربنين االستعداد لالعتراف بإسرائيل والتطبيع معهـا،         - ث

واالنصياع خلف السياسات الغربية، أما اإلنغالقيون فيرفضـون        
وجود إسرائيل على أرض فلسـطين، ويرفضـون السياسـات          
األمريكية، ولديهم االستعداد لنقل المعركة إلى األراضي الغربية        

لن ينجح المتغربنون على الصـعيد      . لواليات المتحدة وبخاصة ا 
الشعبي بسبب هذه المواقف، أما اإلنغالقيون فسيجدون قطاعـا         

 .واسعا من الناس يهتف باسمهم
في المجال االقتصادي، يحـرص المتغربنـون علـى الحداثـة            - ج

إنهـم  . االستهالكية وعلى التنمية من خالل رأس المال األجنبي       
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التجارة العالمية وال يضعون الحواجز أمام      يفتحون األسواق أمام    
هذا منطقي ألن التحررية تتوافق     . تدفق السلع والبضائع األجنبية   

أما اإلنغالقيون فيسعون إلى إقامة اقتصـاد       . مع هذه اإلجراءات  
. إنتاجي مع اإلبقاء على المسألة االستهالكية في الدرجة الثانيـة         

ولهـذا  . أسس بناء القوة  إنهم يرون في التنمية االقتصادية إحدى       
تتجه األمة نحو الحرية االقتصادية في ظل اإلنغالقيين، ونحـو          

 .التبعية في ظل التحرريين
من ناحية الحداثة االجتماعية، يسعى المتغربنون نحـو الحداثـة           - ح

االجتماعية على اعتبار أن المجتمع المنفتح يؤدي إلى استرخاء         
القيـون فسـيبقون علـى      أما اإلنغ . اإلنسان ومن ثم إلى اإلبداع    

المجتمع منغلقا مما سيؤدي إلى الكثير من الضيق ومن الهروب          
أجواء الضيق تساعد على نشر جو البالهـة        . إلى خارج الوطن  

 .وتقضي على اإلبداع، وفي هذا خطر على األمة
باختصار، المتغربنون يبيعون األمة ويعملون على طمـس حضـارتها          

قيون فال يبيعونها لكنهم يدمرون أواصـرها    وثقافتها وتذويبها، أما اإلنغال   
ربمـا يكـون الليبراليـون      . ويحولونها إلى مغارة الباحثين عن الظالم     

الفئتان . الغربيون أشد خطرا، لكن االنغالقيين يجعلون الحياة أشد سوادا        
ال تثقان بأحد، وال تثق أحداهما باألخرى؛ وتنظر كل منهما إلى األخرى            

هذا ما حصـل    . قي، وال غرابة إن اقتتلتا مستقبال     على أنها الخطر الحقي   
في الجزائر عندما بدأ الليبيراليون بالعدوان، فخـرج لهـم خصـومهم            

الجزائر دفعت ثمنا باهظا لقاء ممارسات هاتين الفئتين، وهناك         . بالسيوف
 .مجتمعات عربية أخرى ستدفع ثمنا

 
لمسـاكن   من بين المثقفين من يفضـل تعـدد ا         :مثقفون متعددو القبور  

هناك . القبرية فيعمل، على سبيل المثال، منافقا ومتغربنا وخادما للسلطان        
من بين المثقفين من برعوا في اللعب على الحبـال، وتطـورت لـديهم              
براعة البحث عن المصالح واستطاعوا أن يقوموا بخدمات كثيرة لصالح          

 .أعداء األمة ويجمعوا الكثير من المال
 

 المثقفون اإلسالميون
 

التصنيف أعاله على المثقفين العرب عمومـا ومـن ضـمنهم           ينسحب  
أي هناك من المثقفين اإلسالميين من هو جبـان أو          . المثقفين اإلسالميين 
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منافق أم متزلف للسلطان أو خائف أو انعزالي أو منغلق أو حر من كل              
بالرغم من ذلك، وجد الكاتب ضرورة التخصيص فـي         . مثالب السقوط 

ألهمية الحركات اإلسـالمية ودورهـا علـى السـاحة          هذا الفصل تبعا    
 .العربية، والتركيز على الفئات المختلفة التي تقول إنها تمثل اإلسالم

 
يرتفع جدل على الساحة اإلسالمية حول من يمثل اإلسالم ويملـك حـق           
البت في قضايا األمة وما تتعرض له من  أحداث طارئـة أو أوضـاع               

نظيم القاعدة بقيادة أسامة بن الدن قـد        وال شك أن ت   . تركيبية وعرضية 
دفع بهذا الجدل بقصد أو بدون قصد إلـى صـدارة التفاعـل الفكـري               

وكأي مواطن عربي ومسلم، أستمع إلى الكثيـر مـن اآلراء           . اإلسالمي
ويبدو . التي يتم طرحها عبر وسائل اإلعالم وأحاول إدراكها بقدر طاقتي         

 تخرج عن األنماط العامة التي اعتاد       لي أن األبعاد الفكرية لهذه اآلراء ال      
المراقب على سماعها عبر السنوات، لكن الخيوط الفاصلة بينهـا تأخـذ            

وبغض النظـر عمـا     . اآلن منحى أكثر وضوحا وربما رؤى استقطابية      
يمكن أن يحمله الجدل من توتر أو ضيق بالطرف اآلخـر، يبقـى مـن               

 .مة باإلثراءالمتوقع أن يعود على الفكرة اإلسالمية بصورة عا
 

يقول بعضهم أن أسامة بن الدن قد أقحم المسلمين في أعمال تضر بهـم              
إنهـم  . وباإلسالم وأنه قد تجاوز حدوده في تنصيب نفسه كممثل لإلسالم         

يرون أنه استطاع بأعماله أن يضع فكره اإلسالمي في المقدمة ليشـكل            
ي هذا، كما   ف. محورا تدور حوله األفكار اإلسالمية على مختلف مشاربها       
إن كان هـو    (يرون، نوع من التجني على اإلسالم بخاصة أن ما قام به            

وقد أشار بعضهم إلى تحريم اإلسـالم   . يتجاوز حدودا إسالمية  ) الذي قام 
لالعتداء على األبرياء واالتجار بالمخـدرات وهـدم المبـاني المدنيـة            

طي صورة  الخاصة والعامة، وأن من يقوم بهذه األعمال باسم اإلسالم يع         
 .قبيحة عن الدين ومعتنقيه

 
بينما يرى آخرون أن المسلمين عانوا مـن االستضـعاف واإلهانـات            

بـن الدن ال يتعـدى     اواإلذالل على مدى سنوات طويلة، وأن ما فعلـه          
من المهم أن يفهم الغرب أن المسـلمين        . عيونا حمراء في وجه الغرب    

ويضيف هؤالء  . رد فعل ليسوا مطايا مذللة ال حراك فيها، وأن لكل فعل          
أن اإلسالم يحرض على مواجهة الظالم ويدعو إلى رد العدوان، وأنـه            

صـحيح أن   . ليس من اإلسالم االستكانة أو التقاعس أو القبول بالهزيمة        
أبرياء يسقطون إال أن التمسك بالمبدأ األسمى أو األعم والقاضـي بـرد             
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ويلجأ بعض هؤالء إلى    . العدوان له أولوية على مبدأ عدم المس باألبرياء       
 .   القاعدة التي تقول أن الضرورات تبيح المحظورات

 
يصاحب هذا الجدل العام جدل حول قضايا فرعية مثل خدمة المجنـدين            

مـنهم مـن    . المسلمين في الجيش األمريكي وجواز قتالهم في أفغانستان       
أفتى بأن الضرورات تبيح المحظورات مع توخي الحذر، ومنهم من قال           

هذه القاعدة ال تتضمن األعمال التي قد تقود إلى القتل وبالتالي تحرم            أن  
لكن هناك من ال يرى حرجا في المشاركة القتالية ألن الحرب           . المشاركة

ينضم إلى أصـحاب هـذه الفتـوى        . ضد األشرار وليس ضد المسلمين    
الرئيس األمريكي الذي ما فتئ يؤكد علـى أن الحـرب ليسـت ضـد               

وال يخلو من بين    . د اإلرهابيين الذين يدعون اإلسالم    المسلمين وإنما ض  
المسلمين من يرى جواز انضمام جيش دولة مسلمة إلـى القتـال ضـد              

 .األفغان
 

هذه ليست المرة األولى التي تطفو عليها الفتاوى المتناقضة والتي تبـدو            
. أحيانا متصارعة، بل أن المرات كثيرة وهي مرشحة للتكرار والتنـوع          

 ليس بالضرورة عارا أو أمرا شاذا وإنما ينبثق من حالة مـن             هذا األمر 
التيه الفكري أو الظنية أو غياب المنهجية العلمية التي تشهدها األمة في            

تعاني األمم التي تعيش مراحل تاريخية انتقاليـة        . هذه المرحلة التاريخية  
من أنواع من التشتت بسبب بحثها عن الذات وعن تلك القواعـد التـي              

.  أسس االستقرار النسبي واالنطالق منها نحو التقدم والبناء الواعي        تشكل
تكثر عادة في هذا المرحلة األحزاب واالجتهادات والحركات والجماعات         
المنغلقة والتعصب مما يقود إلى نوع من التفتت من ناحية وإلى نوع من             

 .الصعود نحو الحقيقة من ناحية أخرى
 

 إلى نوع من الفوضى من الممكن رسم        في خضم هذا التنوع الذي يرتقي     
بعض التصنيفات الفكرية والفقهية التي تُدخل المسلم في حيرة من أمـره            

 :أذكر منها
 

هناك رجال ديـن رسـميون وآخـرون شـبه          . العالقة مع الحكم  : أوال
يتحدث رجال الدين الرسميين لغة دينية خاصة       . رسميين وغير رسميين  

 فلسفة السلطة الحاكمة، وهم يحاولون      ذات عالقة وثيقة بوجهات نظر أو     
التمسك باألدلة والتفسيرات التي تتمشى مع الرغبات الخاصة أو، علـى           

أما رجال الدين شبه الرسميين وهم الذين تفتح        . األقل، ال تتعارض معها   
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لهم وسائل اإلعالم الرسمية أبوابها ويملكون فرصة مخاطبة الجمهـور          
استعداء السلطة الحاكمة ولكـن دون      عبر وسائل مختلفة فيحاولون عدم      

إنهم يفضلون المحافظة على نوع من الهيبة الدينيـة         . استعداء الجمهور 
لدى الجمهور مع عدم الوقوع في مخالب السلطة، ويبحثون دائما عـن            

. تلك المقوالت أو التفسيرات التي تبرر مسك العصـا مـن المنتصـف            
األمور نحو المواجهـة    يحاول هؤالء صنع صورة المعتدل الذي ال يدفع         

 .أو الصراع ويركز على إمكانية تعايش وجهات النظر المختلفة
 

مـنهم مـن    .  غير الرسميين بطيف واحد وإنما تتعدد توجهاتهم       ال يتميز 
انسحب من الحياة الدنيا وفضل االنزواء والتصوف ومنهم مـن حمـل            

وذاك بـين هـذا     . السالح وتسلق الجبال طامحا إلى تغيير األمور بالقوة       
يمكن مالحظة مجموعات عديدة يستند كل منها على تفسيره الخاص لما           

حزب التحريـر اإلسـالمي مـثال يـرى         . يجب أن تكون عليه األمور    
ضرورة إقامة الخالفة عن طريق النصرة، بينما ترى جماعة الدعوة أن           
دعوة الناس إلى اإلسالم بالتذكير وبالكلمة الطيبة هي أفضـل الوسـائل            

مة اهللا، في حين ترى بعض الفئات الجهادية أن حمل السـالح            إلعالء كل 
الدين من الحكام عبارة عن فرض على كـل         في مواجهة الخارجين عن     

 .مسلم ومسلمة
 

 هناك من يرى أن العودة إلى الحياة اإلسالمية الصـحيحة     .التنظيم: ثانيا
يم يتطلب التخلص من أنظمة الحكم القائمة وأن هذا لن يتأتى إال بـالتنظ            

يقول هؤالء  . الذي قد يكون سياسيا فقط أو يتعداه ليشمل البعد العسكري         
أن األهداف العامة ال يمكن تحقيقها بجهود فردية وال بـد مـن تجميـع               

أم آخرون فيقولون أن التنظيم عبارة عن       . القوى والطاقات في سبيل ذلك    
. درب من دروب الحزبية التي تفتت المسلمين إلى مجموعـات كثيـرة           

 يتحـول   ،دل أن يكون هناك تيار شعبي عام يسير بحس إسالمي عام          فب
الشارع اإلسالمي إلى أحزاب قد تكون متنافسة وتنتهي إلى نـوع مـن             

 .الفتنة تأكل األخضر واليابس
 

 ما أعنيه بالفكر هو البحـث فـي أسـس الفكـرة             .الفكر والفقه : ثالثا
ـ           اس حسـبها   اإلسالمية ومبادئها وربطها معا لتشكل كـال متكـامال تق

أما الفقـه فـأعني بـه       . التفاصيل التي تطرأ في مختلف نشاطات الحياة      
البحث في حكم كل ما يطرأ من تفاصيل يومية دون أن تكـون هنـاك               

االتجاه الفكري علـى السـاحة اإلسـالمية        . بالضرورة مرجعية فكرية  
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ضعيف جدا على الرغم من تزايد عدد الدارسين لإلسالم فكريـا خـالل    
يالحظ المسلم مـن خـالل      . ألخيرين، تبقى اليد الطولى للفقهاء    العقدين ا 

العديد من البرامج الثقافية اإلسالمية التي يتم بثها بوسائل عدة انشـغال            
فقهاء المسلمين بقضايا يومية قد ال تكون ذات أولوية في معالجة همـوم             

ينشغل الفقهاء كثيرا فـي     . ومشاكل المسلمين في هذا الظرف التاريخي     
ا مثل أحكام الصالة أو الوضوء أو األضحية، ويوظفون الكثير من           قضاي

أوقاتهم وجهودهم في البحث في قضايا النساء مثل اللبـاس والخـروج            
يرى مفكرون أن التركيـز علـى القضـايا         . للعمل وطاعة الزوج، الخ   

الفقهية قد أدى إلى تعقيد الدين اإلسالمي وتعسيره ألنه تتم دائما إضـافة             
 تفاصيل األحكام والسلوك بحيث لم يعد أمام المسلم مجـال           تفاصيل على 

. للمبادرة وتقدير الموقف اإلسالمي حيال نشاطات بسيطة بطريقة ذاتيـة         
وهم يرون أن على المسلمين أن ينشغلوا اآلن في تحرير أنفسـهم مـن              
االستعباد والظلم وأن ينطلقوا إلى البناء والتقدم وذلك من خالل التركيز           

سالم دين علم وعمل وليس دين استكانة وشعائر خالية مـن           على أن اإل  
 .انعكاساتها العملية

 
هناك من بين المسلمين مـن يـرون أن     . الكهنوتيون والحركيون  :رابعا

الحياة العامة في هذه األوقات صعبة جدا وال ينال من ينشط فيها سـوى              
نسـان  األوضاع بالنسبة لهؤالء فوق طاقة اإل     . المشقة والتعب بال طائل   

ولهذا يرون أنه مـن األفضـل       . على تغييرها وأنه ال بد من تدخل إلهي       
للمسلم الصادق اآلن أن يتوجه إلى اهللا سبحانه بالشعائر واإلكثـار مـن             

في مقابل هذا الفهم الكهنـوتي للـدين        . الدعاء انتظارا إلرادة إلهية نافذة    
سـهم، وأن   يرى الحركيون أن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا مـا بأنف            

ن إاالنسحاب من الحياة العامة عبارة عن انتهاك لمبدأ إسالمي هام يقول            
إنهـم  . المشاركة في الحياة العامة بحلوها ومرها عبارة عـن واجـب          

ينظرون إلى العمل العام على أنه عبادة كما أن الشعائر عبادة، وقد يكون       
يسـلم  . عيرةالحرص على المصالح العامة أحيانا أهم بكثير من أداء الش         

الكهنوتيون أمرهم هللا بطريقة تواكلية بينما يسلم الحركيـون أمـرهم هللا            
 .توكليا

  
من المسلمين من يرون في المجتمع اإلسالمي      . المسجد والجامع : خامسا

مسجدا بمعنى أن الناس يتجمعون من أجل شعيرة وينفضـون مسـلّمين            
نما يرى آخـرون    أمرهم ألصحاب الشأن من السياسيين أو اإلداريين، بي       

أن المجتمع اإلسالمي عبارة عن جامع يجمع الناس في سجودهم وفـي            
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على المسلم، بالنسبة لهم، أال يسـلم       . التداول في مختلف نواحي حياتهم    
أمره إذعانا ألحد سواء كان سياسيا أو إداريا وعليه أن يتأكد باسـتمرار             

. المسـلمين بأن القائم على شؤون المسلمين ملتزم إسـالميا وبمصـالح           
تروق فكرة المسجدية ألصحاب الحكم، بينما تحظـى الجامعيـة بتأييـد            

 .المنادين بالتغيير
 

يعتمد أغلب المسلمين اآلن بخاصة الفقهاء      . السنيون والقرآنيون  :سادسا
إنهـم  . على ما يرون أنه السنة الصحيحة في إصدار الفتاوى واألحكـام          

ن في الغالـب علـى تصـدير        يرجعون إلى القرآن الكريم أحيانا ويعملو     
أحاديثهم بآية، لكنهم يسهبون في متن أحاديثهم في االعتمـاد علـى مـا          
يرون أنها أحاديث صادرة عن الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم وعلـى         

بينما يرى مسـلمون آخـرون أن القـرآن هـو           . أقوال السلف الصالح  
 ترتقـي   المرجعية األولى للمسلمين وال يجوز القفز عنه لصالح أقوال ال         

إنهم ال ينكرون السنة جملة وتفصيال ولكنهم يتحفظون على         . إلى القطعية 
بعضها ويدعون إلى ضرورة االحتكام إلى القرآن الكريم حتى ال يتفرق           

 .المسلمون ويضلوا سواء السبيل
 

لم أستنفذ بهذه التصنيفات الصورة العامة للرؤى اإلسالمية لكنني لمست          
ومهمـا يكـن، تشـير    . نظرات في ترتيبهـا   على اتجاهات قد تتفاوت ال    

التعددية الواضحة في الطروحات اإلسالمية إلى مرحلة مـن المخـاض           
التعدد القائم ليس بالضرورة    . التي تتجه نحو الوضوح ومن ثم االستقرار      

سلبيا، ومن المحتمل أن يكون المقدمة الضرورية نحـو بلـورة فكـر              
مما هو قائم حاليـا مـن       بعض  . إسالمي يرتقي ويتشعب علميا ومنهجيا    

اتجاهات ينطلق من انفعاالت وعوامل نفسية بعيدة عن البحث العلمـي،           
ومن الوارد أن استمرار الجدل سيؤدي بها إلى الزوال لصالح المنطـق            
العلمي في فهم مختلف القضايا الدينية ذات العالقة بأحوال الناس وإدارة           

رة احتكار الـدين هـي      ومن هنا إلى أن تستقر األمور تبقى فك       . شؤونهم
صحيح أنه ال يحق ألسامة بن الدن       . األخطر في تقويض منعة المسلمين    

أن يدعي احتكار الفكرة الدينية ويقول أنه هو الوحيد الذي يملك الحقيقة،            
لكنه ال يحق أيضا للسلطة الحاكمة أن تقرر أنها تملك الحقيقة وتالحـق             

ق ألي فقيه أن يجلس     كل من يعارضها على أنه منشق وزنديق، وال يح        
المطلـوب  . أمام شاشة التلفاز يصدر أحكامه على إسالم الناس وصدقهم        

هو أن نقر بتعدد االجتهادات ونفسح المجال أمام الجدل والنقـاش لكـي             
تأخذ األمور مجراها اإلسالمي الصحيح البعيد عن التهديد والوعيد للرأي          
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قيقة ولكن فـي الـذين   وقد ال تكون المشكلة في الذين يدعون الح  . اآلخر
 .  يحملون العصا لمالحقتهم
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 الفصل الثاني
 

 

 أمريكا وامتطاء المثقفين
 

أقامت إحدى الجمعيات العربية المدافعة عن العرب والمسلمين في 
مواجهة المد األمريكي ندوة خاصة لتفعيل فكرة مقاطعة البضائع 

كا على دعمها إلسرائيل وغزوها للبلدان العربية األمريكية عقابا ألمري
لم . قدمت هذا الجمعية لضيوفها مرطبا وهو كوكا كوال. واإلسالمية

يتذمر الضيوف، لكنهم ضحكوا عندما نوه أحد المتحدثين إلى أن 
شرب المتحدثون الكأس إال من الذي نوه، وشرب . المرطب أمريكي
ان قبل أن يحتسي الكوكا هذا حضور بالتأكيد سكر. الحضور جميعا

الجمعية من هذا الحضور، . كوال، وأصبح أكثر سكرا بعد االحتساء
والمتحدثون أبطال الجمعية، واألغلب يبدو أنه ثمل، وال يدرون مدى 

 .تفاهة الخطاب إن لم يعقبه االلتزام
 

جرى تركيز . شاركت ذات يوم في ندوة لدعم االقتصاد الوطني
صناعة العربي على حساب الصناعة األجنبية المتحدثين على تشجيع ال

أحد أصحاب مصانع اللفافات التبغية . وبالذات األمريكية واإلسرائيلية
أما أحد . كان يدخن مارلبورو أمريكي ويحمل قداحة أمريكية) السجائر(

ليس كل مثقفينا وقادتنا . المتحدثين فطلب مياها معدنية من تعبئة إسرائيل
 .ن ظني أن أغلبيتهم الساحقة من أتباع هذا الدجلعلى هذه الشاكلة، لك

 
 الزحف األمريكي

 
في خضم الحديث عن المقاطعة العربية للواليات المتحدة يأخذ المحدثون 
. في اعتبارهم عددا من المعايير التي يقيسون حسبها الجدوى والمنافع

يضع المحللون في الحسبان الهيمنة األمريكية العسكرية وتغلغل 
رات األمريكية والدعم المالي والقدرة على التحكم في بعض المخاب

من بعض المعايير المتعددة . األمور العربية عن قرب وعن بعد، الخ
من الضروري أن يوضع في االعتبار معيار في غاية األهمية والذي 

وهو الزحف األمريكي على المثقفين العرب، أو محاولة الواليات 
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ين العرب بطريقة يخدمون فيها أهدافها المتحدة تطويع بعض المثقف
، األمر الذي تمت ومصالحها دون أن تتملكهم مشاعر الخيانة أو التبعية

 . مناقشته جزئيا في الفصل السابق
 

من المالحظ أن المراكز غير الحكومية والمدعومة أمريكيا قد تزايدت 
ه أغلب هذ. أعدادها في العقد األخير في أغلب أقطار الوطن العربي

المراكز تهتم بقضايا مطروحة عالميا اآلن مثل الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان وبعث المرأة، وهي تدار من قبل مثقفين يحمل عدد كبير منهم 

هذه مراكز موجودة اآلن في المغرب . شهادات الدكتوراه أو الماجستير
العربي وفي المشرق وبتركيز كبير في دول مثل المغرب وتونس 

تمويلها من الخارج بخاصة من الواليات المتحدة . ومصر وفلسطين
وتعيينات المسؤولين فيها تتم من الخارج، وتوظيف العناصر يتم حسب 

 .معايير خاصة ال تتعارض مع األهداف التي يتم تحديدها من الخارج
 

تبدو هذه المراكز مدافعة عن قيم إنسانية ومثل رفيعة علما بأن الدول 
قمع والقهر ضد اإلنسان العربي وما زالت الممولة لها مارست ال

الواليات المتحدة األمريكية تنهب الثروات العربية التي هي . تمارسها
حق للمواطن العربي، وهي التي تسلح إسرائيل وتصر على هيمنتها 
العسكرية في المنطقة وتلحق بذلك الهزائم واإلذالل باإلنسان العربي 

وهي التي . أنها تعمل على تحريرهالذي تحاول مراكزها أن تقول لنا 
فتمنع التقدم واالزدهار وتحتل أخريات تحاصر عددا من األقطار العربية 

تمارس . وتقتل األطفال، والتي تدعم أنظمة عربية استبدادية تقمع شعوبها
الواليات المتحدة أعماال قهرية مرعبة ضد اإلنسان العربي في ذات 

لى حرية التعبير وانبعاث المرأة أنها تحرص عفيه الوقت الذي تدعي 
 .وعلى كيان اإلنسان وتكامله الذاتي

 
من الصعب النفي بأن الواليات المتحدة تنفق أمواال في سبيل التنظير 
لقيم تخص اإلنسان ومن أجل تطبيقها، لكن اإلنفاق يبقى ضمن دائرة 

تقتضي مصالح الترويج لفكرها الخاص أو لذلك الفكر الذي . مصالحها
 المنهج األمريكي في الحياة، والذي من شأنه تعميم الفكر يرسخ

وإذا . الذي يمكن تسميته بالرأسمالية الليبرالية) إن شاء أحد(األمريكي أو 
تم ذلك فإن الواليات المتحدة تكون قد خدمت مصالحها بصورة جذرية 
وراسخة من حيث أنها تكون قد دخلت إلى عقول الناس وليس مجرد 

قد ال يكون السلوك اليومي نتاج فكر ويبقى عرضة . سلوكهم اليومي
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وهذا بالضبط . للتغيير السريع، أما الفكر فيكرس سلوكا ال يسهل تغييره
 .ما تسعى إليه الواليات المتحدة

 
تمكنت الواليات المتحدة على مر العقود التي خلت أن تصول وتجول في 

 تشاء وتترك  وتنهب ما،الوطن العربي وتفرض هيمنتها إلى حد كبير
لكن هذه الهيمنة تبقى معرضة للزوال في حال . ألهل المنطقة ما تشاء

صحوة اإلنسان، أو في حال تصاعد الوعي باالستغالل األمريكي والذي 
يؤدي في النهاية إلى نوع من التمرد واإلصرار على الندية في التعامل 

لى األرض أو الهيمنة تبقى مؤقتة إذا اقتصرت ع. أو االستقالل الحقيقي
األرض والثروة . الثروات، وهي ال تدوم إال إذا امتدت إلى اإلنسان

يحررهما اإلنسان في انطالق وعيه، لكنهما لن يتحررا إذا كان المالك 
 فحتى تدوم الهيمنة على المقدرات العربية ال بد من السيطرة على. عبدا

 .عقل اإلنسان وطرق تفكره وتعقله
 

لك الهدف هي القبض على عقول المثقفين الوسيلة المثلى نحو ذ
والمفكرين بحيث يصبحون أدوات الفكر الغربي أو األمريكي في المنطقة 

فإذا . ويعملون بالتالي عل بث تدريجي لمنهج حياة منسجم مع هذا الفكر
تولدت قناعات فكرية بأن الرأسمالية الليبرالية هي نهاية التاريخ وهي 

ساني فإن الهيمنة على المقدرات العربية القدر المحتوم للتطور اإلن
تتوقف عن كونها هيمنة لتصبح جزءا من المنطق اإلنساني الذي يعبر 

 . عن أفضل ما توصل إليه اإلنسان من نظم
 

 سحر العلف
 

فتحت الواليات المتحدة بعض خزائنها ومولت بعض  لتحقيق أهدافها،
ات تخص الفكر المثقفين والمفكرين العرب لفتح مراكز أبحاث ودراس

القضايا تبدو براقة وجذابة للعربي . الديمقراطي وحقوق اإلنسان والمرأة
الذي عانى من القهر والكبت على مختلف المستويات عبر مراحل طويلة 

وقد أغدقت اإلدارة . من تاريخه، ومن السهل دخول المجتمع من خاللها
المثقفين فأقبلوا األمريكية األموال التي بدت مغرية لعدد ال بأس به من 

عليها وبتفسيرات تستند على مصلحة الشعب وتثقيفه حول حقوقه كإنسان 
وقد أخذ . وحول محاسن الديمقراطية وما يصاحبها من حرية رأس المال

اإلقبال في بعض األقطار العربية سمة السباق والتنافس من خالل تلّبس 
 .اسل في ترويجها وإشباعها في النالقيم التي يرغب الممو
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العلف هو المواد الغذائية الذي يقدم للدواب مثـل الشـعير والكرسـنة             
والقش، والذي تقبل عليه الدواب وتدفع ثمنه من لحمها ودمها وجهـدها            

يتم استعمال الكلمة هنا مجازا لتعني المال الذي يقدم للنـاس           . دون وعي 
وللمثقفين على وجه الخصوص لقاء تقديم خـدمات ممزوجـة بالنفـاق            

الخيانة لصالح الذي يقدم المال، أو ما يحل محله مثل دفع نفقات رحلة             و
إنه ليس راتبا أو مكافـأة يـتم        . أو تقديم تسهيالت مالية وخدمية متنوعة     

تقديمها لقاء خدمة لصالح الجمهور كما هو األمر في الوظائف االعتيادية           
 عـن   الموجهة نحو خدمة عامة الناس، وإنما مال يقدم المعلوف مقابلـه          

سابق وعي خدمات لمتنفذين محليين فاسدين أو قـوى أجنبيـة تحـاول             
هذا العلف يتم استخدامه بكثافة من قبل الحكام العرب والدول          . السيطرة

الغربية بخاصة الواليات المتحدة من أجل تطويع دول وأفراد وجماعات،          
  .ويجد إقباال من قبل العديد

 
 وعلى ما تتضمنه من متـع       للعلف سحر خاص ألنه ينطوي على الثروة      

إنه عامل جذب عبر التاريخ وعند كل األمم، وطالمـا اسـتخدم            . مادية
صاحب المال ثروته لشراء الناس واستخدامهم مطايا وأدوات يخـدمون          

. العلف مغر، وأمامه تهتز النفس اإلنسانية وغالبـا تسـتجيب         . أغراضه
عة نفسية صلبة،   بعض الناس ال يستجيبون لإلغراء، مما يعني تمتعهم بمن        

 .لكنهم ال يشكلون التيار العام
 

يقدم الحكام العلف للمثقفين الذين يبدون االستعداد لتقديم الخدمات التـي           
. تضمن إطالة حكم الظالمين والفاسدين واستمرار تلبية المصالح الخاصة        

عدد كبير من المثقفين يعملون في أجهزة المخابرات أو سماسرة البتزاز           
منهم من ينهمك في كتابات النفاق التي تحاول        .  لصالح الحاكم  الناس ماليا 

آخرون يعطون الفتاوى المخالفـة للشـريعة       . تجميل وجه الحاكم القبيح   
 .اإلسالمية والمتمشية مع رغبات الحاكم الظالم، الخ

 
أيقنت أمريكا أن للعلف سحرا يمكن أن يستقطب النفوس الضعيفة وهـي            

ا على الطامعين، وحصلت في المقابل على       وظفت أمواال وأغدقته  . كثيرة
وبهذا يكون أعداء األمة الـداخليين      . التعاون في المجاالت التي تختارها    

والخارجيين قد تكالبوا بأموالهم للسيطرة على ضمائر العديد من المثقفين          
 .وشرائها، فأصبحت مهمات التحرير والتغيير أكثر صعوبة وأشد تعقيدا
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 الثغرة في ثقافتنا
 
تى أكون واضحا من الضروري اإلشارة إلى أن استعباد العربي وكبت ح

أنظمة حياته المختلفة تفتح األبواب أمام هذا الغزو خالل حريته من 
أي أنني ال أقول أن الوضع العربي جيد ونحن العرب لسنا . األجنبي

نحن أوكد أننا بحاجة إلى من يعلمنا الحرية واحترام اآلخرين، وإنما 
مأساة تقود إلى اغتراب اإلنسان فتلقيه في أحضان دينا بأينصنع 
ماعي والسياسي والكهنوتي، يعاني العربي من القمع االجت. اآلخرين
والحال هكذا، وجد اآلخرون . ن يعيش لحظات يشعر فيها بحريتهأويندر 

 .لى حسابنا فكريا وعاطفيا ومادياثغرات يحققون من خاللها مصالحهم ع
 

قفين مراكز ال تؤمن في عملها الداخلي بحرية اإلنسان أقام عدد من المث
وال بالديمقراطية، وال يصر الذين يمولوها على تطبيق القيم التي أرادوا 

ففي عملها الداخلي، تعتمد هذه المراكز الوساطات . الترويج لها
والمحسوبيات في الوظائف وتفضل نوعية معينة من الناس حسب 

ة ال تحترم نفسها وال تراثها وال تاريخها مقاييس الممولين، وهي نوعي
ومقابل ذلك هناك رواتب مجزية . وإنما تحترم ما يريد السيد أن يحترم

ومغريات أخرى مثل الدورات الدراسية والمؤتمرات العالمية وما شابه 
 . ذلك

 
جنبا إلى جنب الترويج للفكرة عملت هذه المراكز على القيام بدراسات 

ت تمويل أمريكي أيضا، وشكلت قناة معلوماتية هامة متعددة الجوانب ذا
مستشرق أو زائر مجرد دراسات ال يقوم بها . لمخطط األمريكيلبالنسبة 

وإنما ابن البلد الذي ال يرى األشياء فحسب وإنما يفهم تماما الدوافع 
خلفها وأبعادها االجتماعية والنفسية وانعكاساتها على النسيج  ةالكامن

إنها دراسات مكسوة باللحم والشحم وال يمكن أن . ر ذلكاالجتماعي وغي
يتقنها من لم يكن عضوا في المجتمع وناهال من منابعه التربوية، وهي 

تخطيط السياسات وتنفيذ تشكل أساسا متينا لفهم المجتمع وتيسر في 
 .القرارات

 
يقدم علماؤنا وأكاديميونا معلومات هامة عن الوطن والمواطنين 

ربما . التنظيمات والتوجهات وغير ذلك من المواضيع الهامةواألحزاب و
كانت الواليات المتحدة بحاجة إلى طواقم كبيرة من خبرائها وباحثيها 
وإلى أموال ضخمة للحصول على مثل هذه المعلومات، وهي اآلن ال 
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معلومات دقيقة . تحتاج إال إلى بعض فتات المال تجند بها أبناء الوطن
ديمها لها تحت شعار البحث العلمي ودعم المجتمعات ومتواصلة يتم تق

وبهذا أصبح بمقدور الواليات المتحدة أن . النامية وتحسين أحوال الناس
تحرز تقدما كبيرا في دقة تخطيطاتها حول توجيه الحدث في الوطن 
العربي وفي التعامل مع مختلف الطروحات وإدارة األزمات واستغاللها، 

 .الخ
 

معرفتي بالمراكز الموجودة في فلسطين والتي تخضع الحظت من خالل 
لذات السايس والموجه الخارجي الذي تخضع له المراكز األخرى في 

استبعاد التاريخ عن على الوطن العربي أن القائمين عليها يعملون دائما 
فهم يقولون للذين يحتكون بهم من الباحثين . نشاطاتهم البحثية والندوية

ن أن التاريخ عبارة عن أحداث قد مضت وأن والدارسين الناشئي
شيء وإنما يلحق باستذكارها وخلطها مع تطلعات المستقبل ال يفيد 

يجب أال يكون . الضرر بما يتطلبه البحث العلمي من انطالق بدون قيود
 ،المرء أسير التاريخ أو حبيس انطباعات وقناعات مسبقة، هكذا يقولون

راحل األحقاد التاريخية والضغائن ويزيدون بأن العالم قد تجاوز م
والطموحات القومية ومشاعر االعتزاز بالذات واألمة لصالح التنمية 

 .عالقات القائمة على المصالحوالرفاء الشخصي وال
 
ذا ما تمت مالحظته في نشاطات التطبيع التي تبناها هؤالء المثقفون هو

الت شبابية شارك هؤالء في تنظيم رح. والسياسيون المتعاونون معهم
إلى دول مختلفة بمشاركة شباب وشابات من إسرائيل بهدف إقامة 
عالقات شخصية تمهد لعملية التطبيع، وأوصوا شباب فلسطين باالبتعاد 

. يفسد االستمتاع بالرحالتعن مناقشة التاريخ ذلك ألن اجترار اآلالم 
أن أمثالهم في الوطن العربي يقومون بذات المهمات خدمة  واضحو
التي تخدم بالتالي تطلبات ما يسمى بالعملية السلمية في المنطقة ولم

 .مصالح أمريكا
 

الحظتُ أيضا أن هذه المراكز معادية لإلسالم في سياسة التوظيف وفي 
إنها ال تقوم بأبحاث ذات طابع عدائي . تشكيل استعدادات العاملين فيها

ة بالقيم سافر لإلسالم، لكنها تزرع داخل غرفها مشاعر االستهان
اإلسالمية وترسخ فكرة ظالمية اإلسالم وتخلف طروحاته عن طروحات 

وإن عمدت إلى القيام بأبحاث حول اإلسالم فإنها ال . التنوير والنهوض
تركز على ما يطرحه اإلسالم من فكر وإنما على سلوكيات المسلمين 
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والهدف واضح وهو . اآلن وعلى الحركات والتنظيمات اإلسالمية
ة إلى اإلسالم من خالل سلوكيات غير قويمة ينسبها العامة وبعض اإلساء

وكذلك الكشف عن نوايا وأساليب عمل . رجال الدين إلى اإلسالم
وحسب رأي أحد . الحركات واألحزاب التي تتخذ من اإلسالم شعارا لها

األمريكيين، هذه األبحاث مهمة في مكافحة ما أسماه باإلرهاب 
 .اإلسالمي

 
مثقفين واألكاديميين للواليات المتحدة أجواء مريحة الختراق هيأ بعض ال

المجتمع العربي وأصبحت قدرتها على النفاذ إلى التفكير وطريقة الحياة 
العربية في زمن تكاثر المثقفين أفضل بكثير مما كانت عليه في زمن 

كان يخجل الفالح البسيط أن يمد يده للمستعمر مصافحا وكان . الجهل
قا إذا اضطر أن يكلم عدوا، أما المثقف، وليس كل مثقف، يتوارى ضي

فقد خلع كل األثواب باسم الواقعية والعقالنية والبحث العلمي ليرتدي ما 
 .س ويحول الوطن إلى عورات مكشوفةيشف من اللبا

 
جادل مثل هؤالء المثقفين واألكاديميين بأنهم ليسوا جواسيس وال يمكن ي

تمر تطبيعي أو كتابة بحث علمي، ور مؤأن يكونوا كذلك من خالل حض
نهم قادرون على كشف مخططات األعداء وإحباطها بفضل سعة إو

هذا صحيح إذا كان المقصود بالتجسس مجرد الوشاية وكتابة . آفاقهم
لكنهم ينقلون . تقارير شخصية مباشرة لهذه الجهة االستخبارية أو تلك

 .ومصالحهمها أهداف معادية للعرب معلومات حيوية لدول ل
 
زخر بها أبحاثهم وأوراقهم العلمية تهم يجادلون بأن المعلومات التي إن

. منشورة وليست حكرا على أحد، وبإمكان أي جهة أن تستفيد منها
وبالتالي، حسب قولهم، إنهم يستخدمون األموال الغربية إلجراء أبحاث 

وان يستفيد منها العرب في صنع قراراتهم التي تمكنهم من درء العد
هذا جدل مردود ألن األنظمة العربية في . والمحافظة على مصالحهم

أغلبها ال تقرأ أبحاثا وال تهتم بالعلم والعلماء وتتخذ قراراتها على أسس 
طورة واألجهزة الفعالة غير علمية، وألن العرب ال يملكون الوسائل المت

وسائل تملك الواليات المتحدة ال.  فعال من البحث العلميلالستفادة
والرغبة واإلرادة على استعمال نتائج البحث العلمي بالطرق التي تعزز 

ويبقى األفضل وطنيا أن يناضل هؤالء المثقفون . مصالحها في المنطقة
من أجل انطالقة علمية في الوطن العربي بدل تقديم خدمات لألجنبي 

 .لقاء فتات من المال
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يرا باألمة العربية ألحق هؤالء األكاديميون والمثقفون ضررا كب

وباألقطار التي ينشطون فيها، لكنهم ليسوا وحدهم الذين يتحملون 
تقع المسؤولية األكبر على األنظمة التي تعرقل البحث العلمي . المسؤولية

ال تتوفر أموال كافية للباحثين والمثقفين العرب، وال . وتحاول أن تمنعه
تقدير .  أن ينطلق بدونهاتتوفر لهم أجواء الحرية التي ال يمكن للبحث
 على المستويين الشعبي يالعلم والعلماء ما زال ضعيفا في الوطن العرب

 وحرية الفكر والرأي ما زالت تعاني من القمع الرسمي ،والرسمي
أجواء الضعف والقمع تقود إلى التهاوي .  والدينيوالحزبي واالجتماعي

عبارة عن بوابات وتصنع ثغرات ينفذ من خاللها الطامعون، وعيوبنا 
يمر من خاللها الصهاينة واألمريكيون وكل من شاء أن يجعل لنفسه في 

وبسببها أيضا قرر علماء ومفكرون أفذاذ أن يهجروا . وطننا مقاما
 .هم أبواب العمل والتقديرمامالوطن فكانوا نعمة لدول فتحت أ

   
تي تضع مالحظة أخيرة تتعلق بوسائل اإلعالم العربية غير الحكومية ال

هذه . مسؤولي المراكز األمريكية العرب في صدر تحليالتها السياسية
وسائل تعزز السياسة الغربية في المنطقة من خالل تعزيز مكانة هؤالء 

يبدو كالم بعض هؤالء المصنفين بأنهم مدراء لمراكز . األشخاص
إعالمية أو ديمقراطية جميال لكنهم لو لم يكونوا أدوات الغرب لما 

ومن يدري . ا على هذه المراكز وما يرافقها من امتيازات ماديةحصلو
فقد تكون وسائل اإلعالم تلك من ذات التصنيف دون أن تترك وراءها 

 . بصمات شاهدة
 

 هروب المثقفين مأدبة لألمريكيين
 

راجعت الكثير مما كتب عبر السنوات حول الموقف األمريكـي حيـال            
لفلسـطينية، والحظـت أن األفكـار      القضايا العربية وباألخص القضية ا    
رجعت إلى ملفات كثيرة ومجلـدات      . تتكرر وتكاد العبارات تتكرر نصا    

ولمست ِعظَم المساحة التي استحوذت عليهـا المقـاالت التـي تتنـاول      
الموقف األمريكي بالوصف والتحليل، وال أظن أن موضوعا سياسيا آخر          

يخيل للمـرء عنـدما     و. نال هذه المكانة في الصحف والمجالت العربية      
يأتي بالمقاالت التي كتبت على األقل في العشرين سنة األخيـرة حـول             
الموضوع أن أمريكا مفتاحنا إلى الحياة وعلـى الحيـاة، وأن العـرب             
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سيبقون في هم وغم ما بقي الموقف األمريكي تقليديا في دعـم الكيـان              
 .الصهيوني واستمر في نهب الثروات العربية

 
 قائال بأن مجموعات الضغط الصهيونية تسيطر       1981كتب أحدهم عام    

على المؤسسات السياسية األمريكية وال تسـتطيع الحكومـة أن تتخـذ            
 أن  1983أما آخر فكتب عام     . قرارات ال تتوافق مع مصالحها وأهدافها     

العرب ال يستطيعون استمالة الواليات المتحدة إال بعـد تحريرهـا مـن        
أما أحدهم فكان أكثر إصرارا في      . صهيونيةكابوس ما أسماه باللوبيات ال    

 حيث قال بأن اللوبي الصـهيوني هـو حكومـة           1996مقال كتبه عام    
الواليات المتحدة األمريكية وهو الذي يقرر للرئيس األمريكي كـل مـا            

وتكرر هذا الطرح من قبل كتـاب كثيـرين فـي           . يتعلق بأمور المنطقة  
ية بأن على العرب أن     ولم ينس الكتاب التوص   . مقاالت يصعب حصرها  

 . يطوروا مجموعات ضغط خاصة بهم تؤثر على القرار األمريكي
 

ن العرب ال يفعلون   إتناول كتاب آخرون الموضوع من جانب آخر فقالوا         
الدعاية العربية،  . ما يلزم من أجل إقناع الواليات المتحدة بالحق العربي        
ية التي تتقن فـن     حسب العديد منهم، قاصرة مقارنة مع الدعاية الصهيون       

ومنهم من قال أن العرب انفعاليين في خطابهم السياسي         . مخاطبة الغرب 
وال يعتمدون األساليب العلمية والمنطقية الهادئة، وتضيع قضاياهم فـي          

واقترح أحدهم أن على العرب أن يعملوا علـى         . زخم الخطاب الخاطئ  
ب ليصبحوا  إرسال بعثات للغرب من أجل دراسة أساليب الدعاية والخطا        

 .خبراء المستقبل في الدفاع عن الحق العربي
 

أما آخرون فوجدوا أن رأس المال هو الحاسم وأن الموقف األمريكي ال            
حسب هؤالء، يستخدم الصهاينة أمـوالهم      . يلين إال من خالل االستثمار    

كوسيلة ضغط اقتصادية على القرار السياسي، وبإمكان العرب من خالل          
ن يغيروا مجرى السياسة األمريكية مما يعني الضغط        أموالهم الضخمة أ  

يلوم العديد من الكتاب الحكومات     . على الكيان الصهيوني لتغيير سياساته    
العربية التي تملك ودائع في المصارف الغربية والتي تدر أرباحا طائلـة       

فلو أودعت حكوماتنـا،    . على االقتصاد الغربي عامة واألمريكي خاصة     
لها بشروط النتزعت مواقف أمريكية مختلفـة عمـا         حسب رأيهم، أموا  

ويتساءل كثيرون عن دور النفط في صناعة السياسـة الدوليـة           . عهدناه
والتأثير على سياسات الدول المختلفة ويـرون أنـه بإمكـان العـرب             

 .ضة النفط بالموقف السياسي0مقاي
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ويصر الغالبية الساحقة من الكتاب أن العرب ال يسعون إلى اإلضـرار            
بمصالح الواليات المتحدة وإنما يقصدون إفهامها حقيقة الصراع الـدائر          

إنهـم ال يعرفـون     . لكي تتخذ مواقف متوازنة ترضي جميع األطـراف       
المواقف المتوازنة لكنه من الواضح أنها تدور ضمن منطق المصـالحة           

ويأتي عدد من الكتاب على ذكر السـالم العـادل          . مع الكيان الصهيوني  
ؤكدون أن هذا ما يسعى العرب إلى تحقيقه ومـا يجـب أن             والشامل وي 

وكالعادة يترك تعريف هذا المصطلح مفتوحا أمـام كـل          . تتفهمه أمريكا 
 .التفسيرات والتأويالت

 
باختصار، يخيل لقارئ المقاالت التي تكرر نفسها وتدور علـى مـدى            

ـ             ي سنوات طويلة في ذات الحلقات أن كتابا عربا يسلّمون بأن أمريكا ه
. صانع هذا الكون مع احتمال أن يكون اللوبي الصهيوني الصانع األكبر          

يؤلّه العديد منهم الواليات المتحدة بحيث يخرج القارئ فاقـدا لتوازنـه            
ال يمكن  . باحثا عن أدعية عّل فيها منجاته واألمة من الغضب األمريكي         

 للقارئ المطلع على انهزامية العاجز إال أن يستحضر فوربـاخ وكـأن           
يـرى  . نظريته في التدين قد صيغت خصيصا لتناسب بعـض العـرب          

فورباخ أن العاجز يخلق إلهه الخاص الذي يبـرر لـه عجـزه ويمـده               
ال يقوى العاجز على تحقيق أهداف      . بالتفسيرات التي يهزأ بها من نفسه     

وال يستطيع تفسير ظواهر فيهرب من نفسه ليلقي بسبب عجـزه علـى             
سبب مأساته فيتخذها إلها جاهزا على الدوام       قوى خارجة عن ذاته تشكل      

ولهذا تبدو مشكلة فلسطين بالنسبة لهؤالء الكتاب       . ليكون سببا في التبرير   
أمريكا صاحبة الحـل والـربط      . واضحة المعالم وطريقها إلى الحل بين     

 .وعلى العرب البحث عن المفتاح
 

بـع أو   وإذا غاب فورباخ عن ذهن القارئ فإنه يتـذكر الغـول أو البع            
أمريكـا  . العفريت المارد الذي يطال كل شيء وال يعجز عن المعجزات         

هي ذاك الذي بإمكانه أن يرفرف فوق رأس العرب بثوب أبيض حـامال        
 .  طبقا ذهبيا يتربع الخالص في وسطه

 
ال شك أن مواقف األمم مهمة فيما يخص القضايا المتعلقة بالصـراعات            

ن يحاول أن يفصل نفسه عن العالم       يخطئ م . والخالفات العابرة للحدود  
قـد ال   . ويضرب بالرأي العام العالمي بعرض الحائط وكأنه ال قيمة له         

يسعفنا الرأي العام لكنه من المهم أن يتفهم قضيتنا على األقل حتـى ال              
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يتكون لديه انطباع سلبي يؤثر على تقبله لنا وعلـى كتابتـه التاريخيـة              
عام األمريكي مهـم وال شـك أن رأي         الرأي ال . واالجتماعية واألخالقية 

بإمكاننا أن نرتاح من عناء كبير لو كـان         . الحكومة األمريكية مهم أيضا   
الموقف األمريكي حيال الصراع ضد الصهاينة مغايرا وامتنع عن تزويد          

لكن هذه األهمية مهما عظمـت ال       . إسرائيل بالسالح والتقنية المتطورة   
 وأخالقنا لنظن أن الواليـات المتحـدة     تبرر لنا التحول عن أنفسنا وديننا     

واألمـر  . هي المنقذ أو أن خالصنا مربوط بخطاب سياسي موجه عالميا  
لقد تم  . ال يتعلق بالكتاب فقط بل بالسياسة العملية ألغلب األنظمة العربية         

ربط العديد من السياسات العربية بالعجلة األمريكية إلى درجة أن الحياة           
ن غاب البيت األبيض عـن التطلعـات ودقـات          السياسية تكاد تتجمد إ   

من اليسير جدا أن يالحظ الناس العاديون بمن فيهم األطفال أن            . القلوب
الواليات المتحدة هي قبلة النشاط السياسي العربي وإلى درجة أن الثقافة           

 . الشعبية أخذت تربط الهموم السياسية العربية بالواليات المتحدة
 

كتاب العرب الذين يبحثون في دور الواليـات        لكن ما رأيكم لو كرس ال     
المتحدة في حل مشاكلنا جهودهم على البحث فيما نفعل من أجـل حـل              

صنع ثقافة االعتماد   : مشاكلنا ومواجهة همومنا بأنفسنا؟ أيهما أنسب لألمة      
على الغير أم صنع ثقافة االعتماد على النفس؟ كيف كان من الممكن أن             

تعرض لمقاالت احترام الذات بـدل      ) لو(ربي  الع" المواطن"يكون تفكير   
ذاك الكم الهائل من مقاالت االستجداء؟ أال كان من الممكن أن تتطـور             
اتجاهات فكرية وعملية تؤثر على المواقف الرسـمية العربيـة فتنحـو            

 مناحي مختلفة عما اعتدنا عليه؟
 

ـ             ة يتميز حال عدد من كتابنا بذات السلوك الهروبي الذي تتميز به أنظم
المسألة تتعلق بإرادة المرء أو النظام على القيام بالفعل أو          . عربية كثيرة 

اإلمساك بزمام المبادرة مع القناعة بأن ساعده قوي ويستطيع مع المثابرة           
. هذا هو المنطلق األول واألساس للنجاح     . أن يطال الهدف وينال المبتغى    

يد النجاح مـرة    قد ينجح المرء اآلن من خالل اآلخرين، وقد يمدون له           
ثانية وثالثة، لكن المحافظة على النجاح واالستمرار به لن يكونا بمعزل           

ومن اعتاد االعتماد على اآلخرين يصعب عليـه المحافظـة          . عن الذات 
ال تعلمني أكل السمك    : "ويبقى المثل التاريخي القائل   . على ما أنجزوه له   

مل إنسـان   رأس حكمة ال يغيب عن ذهن وع      " بل علمني كيف أصطاده   
 .فطن
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لم تعقد أنظمة عربية كثيرة حتى اآلن العزم على شحذ اإلرادة واالعتماد            
على الذات، وهي ال تكف عن إطالق وعودها للشعوب العربية بتحقيـق            
اإلنجازات في مختلف المجاالت االجتماعية والسياسـية واالقتصـادية          

ن وبالتحديـد   لكنها ربطت تحقيقها للوعود بإرادة اآلخـري      . والدبلوماسية
بالواليات المتحدة وبقيت بالتالي تحت رحمـة الغيـر طالبـة الرحمـة             

وعلى هديها يسير مثقفون وكتاب عرب كثيرون ال يجـدون          . والرعاية
ومـع  . ملجأ للعرب سوى استدرار العطايا التي تبدو أنها وعرة المسالك         

 وهروبا من مظاهر العجز واالتكالية تطـورت اتجاهـات          ،عدم اإلنجاز 
كرية أقرب ما تكون إلى الشعوذة تضخم الدور األمريكي إلى مـا هـو    ف

. فوق الطاقات والقدرات وتضع العالم وكأنه لعبة يتسلى بها األمريكيون         
وفي هذا ما يكفي للتبرير الذي يشكل غطاء لعدم الرغبة في القيام بالعمل             

ـ            ه اإليجابي الذي يحقق الذات اإلنسانية ويرفع من قيمة اإلنسـان وهيبت
وتأثيره على المحيط الذي ينشط فيه، ولِستْر ما نحـن فيـه مـن إرادة               
مسلوبة ال نعمل باتجاه استردادها أو تحريرهـا مـن المعوقـات التـي              

 .تفرضها دول كبرى على رأسها الواليات المتحدة
 

ال يتوقف األمر عند الهروب من الواقع المؤلم الـذي ال نرغـب فـي               
الحديث عن الدور األمريكي يدور فـي       الحديث عنه أو مواجهته بل أن       

من ناحية، لم تنتج آالف المقاالت التي كُتبت        . فراغ وأحيانا ضد التاريخ   
حتى اآلن وعلى حوالي ثالثين سنة خطوة إيجابية واحدة وما زالت تدور            

ومن ناحية ثالثـة، ال تسـتند       . حول نفسها وتجتر ذات األفكار واآلراء     
 أن يشكل مقياسا لمصداقيتها أو أهميتها       الكتابات على أفق تاريخي يمكن    

تجارب العرب مع الواليات المتحدة مريرة خاصة فيما يتعلـق          . الفكرية
بقضايا الوحدة العربية أو دعم إسرائيل العسـكري أو نهـب الثـروات             
بخاصة البترولية أو التسليح العربي أو التطور التقني، وال يوجـد فـي             

لى الظن بأنها ستقف معنا في أي قضية       تاريخ عالقاتنا معها ما يشجعنا ع     
حتى لو أخذنا الكويت مثاال لوجدنا أنه لـوال مصـالحها لمـا             . جوهرية

السند التاريخي واضـح    . وقفت الواليات المتحدة مع الكويت والكويتيين     
وال يوجد مؤشر تاريخي واحد يبرر ذلك الحماس الـذي يبديـه كتـاب              

ألـم تشـجع الواليـات      . كيكثيرون حول إمكانية تبدل الموقف األمري     
المتحدة العرب على الذهاب إلى مؤتمر مدريد واعدة إياهم أنها سـتكون            

ما فعلته  . عادلة وستعمل جاهدة على إحقاق الحق وإنهاء الصراع الدائر        
لم يكن سوى جر العرب إلى مواقف إسرائيلية معلنة قبل سنوات طويلة            
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د ذات بريـق تخـدع      علما منها أن جزءا كبيرا من العرب يكتفي بوعو        
 . الشعوب حتى لو كانت النتيجة المزيد من الهزائم

 
ال يبدو لي أن السؤال حول ما يجب أن نفعله من أجل كسب ود أو شفقة                
الواليات المتحدة هو المهم، وإنما هو ذلك المتعلق بما يجـب أن نفعـل              
حتى توقن الواليات المتحدة أن االستمرار في سياساتها لن يحقـق لهـا             

بمعنى أن االستعطاف ولين الجانـب      . الحها وسيجلب عليها الضرر   مص
ليسا بالوسيلة السليمة في ظل الوضع الذي نعيش، وال تنقصنا التجـارب        

في ظل العملية المسماة بالسلمية حرصت الواليات المتحدة        . لإلقرار بهذا 
على إرسال أحدث الطائرات الحربية إلسرائيل وعلى تزويدها بأحـدث          

. لدفاع الجوي، ولم تتوان عن دعمها سياسيا واقتصاديا وماليـا         تقنيات ا 
ورفضت أمريكا أيضا أن تصر على تجريد إسرائيل من أسلحة الـدمار            
الشامل التي بحوزتها بينما أصرت على مصر ضرورة التوقيـع علـى            

من الواضح أن الواليات المتحـدة      . معاهدة منع انتشار األسلحة النووية    
 واالستهتار بهم كلما زادت محـاوالت اسـتدرار         تمعن باحتقار العرب  

وهذا ليس بالجديد تاريخيا ألن المستعِطف يؤكد باستمرار علـى     . عطفها
وهنه وضعفه مما يفتح شهية القوي علـى االسـتمرار فـي اسـتغالله              

 .     وهيمنته
 

يتلخص حالنا مع الواليات المتحدة في حقيقة اجتماعية وتاريخية وهـي           
المرء أن يتوقع من اآلخرين معاملته بطريقة أفضل مما         أنه ليس بإمكان    

وليس بإمكانـه أن ينـال مـن         .يعامل بها نفسه أو أن يطلب منهم ذلك       
بخذالننا ألنفسنا نحن نقدم أنفسـنا      . اآلخرين احتراما ال يوفره هو لنفسه     

نحن الكرة  . مهزلة أمام أمريكا وإسرائيل لتلعبا بالساحة كيفما يحلو لهما        
 .ذفها األقدام، وربما ال يقبلنا األعداء وجبة لهم على اإلفطارالتي تتقا

 
 الغسيل الثقافي األمريكي

 
وعـددا مـن المثقفـين هـم الوحيـدون          كنت أظن أن األنظمة العربية      

 لإلرادة األمريكية وتعشق التبعيـة والـدوران فـي الفلـك            المستسلمون
مريكي الواسـع    أن الواقع غير ذلك وأن التأثير األ       أجداألمريكي، لكنني   

قد وصل إلى البناء النفسي العربي ويلقي بظالله على تفكير جزء كبيـر             
. من عامة الناس وقياداتهم بمن فيها تلك التي تصنف نفسها أنها ثوريـة            

صحيح أن العديد من األنظمة تلهث جريا وحجيجا إلى واشنطون، لكـن            
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لثقافيـة دون أن    الكثير من الناس قد تأثروا إلى درجة القولبة الفكرية وا         
تكون هناك حاجة للحصول على ِنعم العم سام أو زيارته فـي مقـره أو               

 .التعرض لتهديداته
 

تلقيتها من أشخاص داخل فلسطين     " نصائح "ِب  تأثرت كثيرا  مقولتي هذه 
مفادهـا  أثناء عزمي على خوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية        وخارجها  

ـ         ن مـن المؤيـدين للسياسـة       أن علي أال أخوض االنتخابات إن لم أك
األمريكية والمرضي عنهم أمريكيا ذلك ألن الفـوز فـي هـذه الحالـة              

 وهي أن الفائز هـو      ، كما قالت النصائح،   النتيجة معروفة سلفا  . مستحيل
أال " العاقل"الحصان األمريكي وما عدا ذلك هم الخاسرون، وعلى المرء          

ل الناس قد وجهوا هذا     ال ُأفهم هنا أن ك    . يحاول ألن الخسارة ليست هدفا    
إنما المهم في نقطتي أن عـددا       . الكالم، بل هناك آخرون وجهوا عكسه     

من الذين يرفضون الدور األمريكي في المنطقة ويعتبرونه منحازا تماما          
لصالح إسرائيل ومعاديا جدا للعرب والمسلمين يستسلمون ثقافيا ونفسـيا          

 .لهذا الدور ويكتفون برفضه لفظيا
 

ا جلية ولسانها يقول بأن على المـرء أال يتجـاوز حجمـه             النصيحة هن 
ويتحدى اإلرادة األمريكية حتى لو كانت ضد مصلحة األمة ألن النتيجة           

المحاولة عبارة عن هدر للوقت والجهد والمال ولن تأتي         . محسومة سلفا 
وما العمل إذن؟ نكتفي فقط بإصدار بيانات توضيحية        . إال بالخيبة والفشل  

ألمريكي الذي يتم نعته بالمشبوه والمؤيد للكيان الصـهيوني         حول الدور ا  
دون قيد أو شرط، ونهاجم األنظمة العربية التـي تـدور فـي الفلـك                

. األمريكي وتستجدي من أجل الضغط على إسـرائيل لقبـول السـالم           
لتـاريخ واألمـة،    وهكذا، حسب رأي هؤالء، نكون قد أبرأنا ذمتنا أمام ا         

 للذين يظنون أن مجرد القيام بالشـعائر الدينيـة          بالنسبةوكذلك أمام اهللا    
 .يعفيهم من مسؤولياتهم العملية

 
هذا الشخص نفسه أو هذا الصنف من الناس يشبعك كالما ثوريـا عـن              

إنه يقول  . قها وتحقيق استقاللها  قدرة الشعوب على التحدي وانتزاع حقو     
دول القوية ن المعارك تحسمها اإلرادات وليس الدبابات وأن العديد من ال        إ

التي تملك مختلف أنواع السالح اضطرت أن تتراجـع أمـام ضـربات             
الثوار والمقاومين وتسلم في النهاية بالمطالـب المشـروعة للشـعوب           

ويضرب فياتنام كمثل على تحدي اآللة العسكرية األمريكيـة         . المقموعة
إنه . والجزائر في مواجهة الفرنساويين وحزب اهللا في مواجهة إسرائيل        
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هب في المواعظ والنصائح لكنه ال يتحدث عن الدور المطلوب منـه            يس
لمواجهة إرادة األجنبي، وإن اضطر للحديث عن المسؤولية فإنه يتحدث          

وينسى أن هناك ضمير معروف باللغة وهو       " هو"أو  " هم"بضمير الغائب   
 ".أنا"أو " نحن"
 

لفت نظري موقف مجموعة إسالمية صغيرة تقول أن تحـدي الرغبـة            
لماذا؟ ألن هذا التحدي ينتهي حتما إلى الفشل،        . ألمريكية عبارة عن كفر   ا

وبما أن الفشل عبارة عن إظهار لضعف المسلمين فـإن الـذي يسـببه              
يعرض المسلمين للمخاطر من حيث أن العدو قد أصبح متيقنا من ضعف            

أي أنه من األفضل أن نبقى خانعين حتـى ال          . األمة فيستمر بمهاجمتها  
راتنا ونكتفي بإصدار البيانات التوضيحية التي تنال رضا اهللا         تنكشف عو 

لكنني لم أتلق إجابة عمـا إذا كـان الخنـوع يكشـف             . سبحانه وتعالى 
أما عن رضا اهللا فقد جاءني الجواب بأن رسـول اهللا عليـه             . العورات

وإن لـم يسـتطع     ... يره بيده   من رأى منكم منكرا فليغ    "السالم قال أن    
وعندما ذكرت بآيات الجهاد جاءت الفتوى      ." ف اإليمان ه وذلك أضع  قلبفب

 .بأنها ال تنطبق على أحوال أمة اإلسالم اآلن
 

قد يكون من المريح أن يضع المرء نتائج مسبقة أمامه ويعفي نفسه مـن              
إذا لم تكن لدى المرء رؤية في الحيـاة       . المسؤولية وبالتالي من المحاولة   

 يتوفر عنده الحـس بالمسـؤولية       أو حول قضية تخصه مباشرة، وإذا لم      
والقناعة أو اإليمان وما يتطلبانه من إرادة فإنه بالتأكيد يطفق باحثا عـن             

إنه كمن يصنع إلها خاصـا      . أعذار وحجج ومبررات تعفيه من الحركة     
يتوهمه بتعاليم مطرزة خصيصا لتبرير ما ال يقوم به واعتبارها مقدسـة            

 .تستحق االستماتة الالفعلية من أجلها
 

 وقد تتطلب التضـحيات     ،المسؤولية ثقيلة وتتطلب الجهد والعمل الدؤوب     
هناك أمانة عظيمـة    . بخاصة في مثل ظروف األمة العربية واإلسالمية      

 من األمـة وحملهـا يتطلـب        ، رجل وامرأة  ،معلقة في عنق كل شخص    
يختار عدد من   . اإليمان والعزم والتضحية بالكثير من المصالح الخاصة      

ل أو الجهاد بحدود ما يسمونه اإليمان الضعيف الذي يستسلم          الناس النضا 
من الحكمة أن يتقي اإلنسان الخطر لكن ليس من الحكمة أال يقوم            . للقوي

هنـاك فـرق شاسـع بـين أخـذ          . بأي عمل خشية أن يتعرض لخطر     
فضال عن أن   . االحتياطات أثناء العمل وبين عدم العمل ألن الخطر قائم        

ف اآلخر قد تنتهي إلى شرك باهللا بحيث يقع الـذي           المبالغة في قوة الطر   
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وأخشى أن بعضنا قد أشرك أمريكا مع اهللا        . يحاول تجنب الكفر بالشرك   
 .عز وجل

    
واضح أن الوعي باالستسالم لألمريكيين وإرادتهم قد وصل إلى وعـي           

. العديد من العرب والمسلمين ليس بالقسر وإنما بالتثقيف والتبعية الفكرية         
 اإلدارة األمريكية بحاجة إلى دبابات وطائرات لفرض سياسـتها          لم تعد 

على المنطقة بالنسبة للعديد من الناس سواء كانوا قيـاديين أو عـاديين،             
وكل ما تحتاجه هو أن تعلن عن رغباتها حتى يتم اإلقـرار بـأن هـذه                

وال ضرر بالنسبة لها إن صدرت بيانات تشجب وتـدين          . الرغبات نافذة 
هؤالء ال يختلفون جذريا    . ف األمريكية وتفضح المتعاونين   وتحلل األهدا 

كل مستسلم بطريقته   : عن الذين يدورون في الفلك األمريكي من العرب       
 .الخاصة

 
ال إنكار بأن أمريكا قوية ولديها طاقة هائلة، لكن قراراتها ورغباتها 

االتزان والحكمة في معالجة األمور ضروريان، لكن . ليست قدرا
االستسالم ليسا جزءا من حركة اإلنسان وإنما من سمات من التقاعس و

يفقد المرء ذاته إذا استسلم إلرادة الغير ومعه . يفضلون البقاء في القيعان
تنتهك حياض األمة وتضيع، ولن نملك بعدها سوى العويل وشق 

المحاولة حكمة ال تخلو منها أدبيات األمم وتجاربها، وإذا رأى . الجيوب
 مكلفة فعليه أال يثبط همم اآلخرينأحدهم أنها 

 
 

 مثال من الواقع العربي
 

القدماء الذي أكمل دراسته العليا وحاز علـى        العرب  التقيت أحد طالبي    
ـ       . إجازة الدكتوراة في التاريخ     انيلم يصبر حضرته طويال حتـى أعط

نصيحة مبنية على ما سمعه من وقوفي ضد االستبداد والفساد في الوطن            
لماذا تتعب نفسك؟ كـان بإمكانـك أن تسـتلم مناصـب             ":قال. العربي

وتحصل على أموال، لكنك أبيت وانتهيت من سجن إلى آخـر وفقـدان             
هذا شعب ال يستحق وال الحكام      . الوظيفة والحرمان من السفر وغير ذلك     

 ."أن تضع رأسك بين الروس وقل يا قطّاع الروس"يفقهون واألفضل 
 

أجـاب  . ية التغيير في الوطن العربيفسألته عمن يجب أن يتحمل مسؤول  
ومن هم؟ قال أنه ال يـدري بالضـبط ولكـن أولئـك الـذين               . ِب هم 
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وماذا عن أنا ونحن؟ قال بأنه ال يستطيع ونحـن جميعـا ال             . يستطيعون
وأضاف بأن حالتي هي الدليل على صحة قوله ذلـك ألننـي            . نستطيع

 . ح إليهحاولت ولم أفلح حتى اآلن في إحداث التغيير الذي أطم
 

شرحت له بأن عدم قدرتي على إحداث التغيير المطلوب حتى اآلن هـو             
إنهـم يكتفـون    . أن الذين يرون الخطأ والدمار والفساد ال يقفون معـي         

بترداد عبارات إعجاب أو انتقاد أو مالمة مع كل مرة يتعـرض فيهـا              
 ألم أقل لك أن هذا شعب عربـي : هنا وقفت أذناه وقال . االستبداديون لي 

ال يستحق أن تضحي من أجله؟ أنت وحدك الذي تدفع الثمن، وال تظـن              
أجـاب  . سألته فيما إذا كان هو يقدر ما أفعل       . أن الناس يقدرون ما تفعل    

فاستفسرت منه عن سبب عدم وقوفه معي إذا كـان يقـدر فعـال              . بنعم
تململ الدكتور وازدحم الدم فـي وجهـه        . مقاومة المستبدين والفاسدين  

ما يمكن أن يفعل، وأضاف بأنه ال يقوى على تغيير شيء وأن            وتساءل ع 
لكن يدك، قلت لـه، قـادرة علـى         . يده قاصرة عن أن تطال أي شيء      

كأنني بهذا عرفت شيئا يود أن يبقيه سرا        . ضرب أطفالك ولطم زوجتك   
 طلبت منه أال يشعر بالخجل ألن       ،ومن أجل التخفيف عنه   . هيفأسدل جفن 

أكثر ضعفا  هو  ن إخفاء عجزهم بالسطو على من       كل جبناء العالم يحاولو   
إنه دفاع نفسي من أجل استمرار القدرة علـى احتمـال إهانـات             . منهم

 .واستباحات من هم أقل منه ضعفا
 

فأجـاب بأنـه    . سألت طالبي العزيز عما إذا كان يمارس شعيرة الصالة        
حاولت حشره في   . يفعل ذلك كل يوم خمس مرات باإلضافة إلى النوافل        

زاوية وقلت بأن ذلك ليس دليال على حب اهللا أو خوف من اهللا معلـال               ال
يأمرنا اهللا بالوقوف فـي     . ذلك بأنه يخاف المخابرات أكثر مما يخاف اهللا       

 وأن الشعائر موجودة في اإلسالم ليس للرياضـة         ،وجه الظلم والعدوان  
مية  وإنما من أجل تذكير المرء بالتعاليم اإلسال       ،البدنية أو تخفيف الوزن   

فاستنجد بالقرآن قائال   . ليبقى مجددا عهده مع اهللا مدافعا عن الحق والعدل        
بأن اهللا طلب منا أال نلقي بأيدينا إلى التهلكة وأال نقدم أنفسـنا ضـحايا               

أجبته بأن هذا صحيح وأنه في تقاعسه وإذعانه يلقي بنفسـه           . للمخابرات
ية حسب قدرتي   شرحت اآل . وباألمة إلى التهلكة وإلى أحضان المخابرات     

هـذه أجهـزة ال     . وقلت له أن المخابرات ال تستأسد إال على الضـعفاء         
تحتمل زفرة شعبية واحدة، لكنها مهيمنة ألن إيمان األمة أضعف من أن            

 كيـف   إنها ،وهذه أحد المشاكل الرئيسة التي علينا عالجها      . ينفث زفرة 
 اإليمـان   ننقل ممارسة الشعائر من بوتقة الخوف من المجهول إلى أفق         
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باهللا، وكيف نحول المسلمين من شد اإلسالم إلى الخلف ليتناسـب مـع             
تخلفهم وعجزهم إلى مسلمين يؤمنون بأن التعاليم السماوية مـن أجـل            

يعطي اإليمان باهللا القـوة ويشـحنه بـالتفكير السـليم           . التطبيق الفعلي 
ن والبحث  والتخطيط القويم والتنفيذ الدقيق، وال يمكن أن يقود إلى اإلذعا         

اإليمان لـيس   . عن تبريرات واهية ال تهدف إال إلى الهروب من الواقع         
كد القرآن الكريم مرارا وتكـرارا      ولهذا أ . مجرد أقوال وأدعية، إنه فعل    

ن الجنة للذين يؤمنون ويعملون الصالحات وليس للقاعـدين المقعـدين           إ
 من شيء مـا     وإال فإن نسكنا تنتهي إلى عادة، أو إلى اإلتقاء          . المخلفين

 .قد يكون وراء الموت
 

وافقني الدكتور لكنه بقي مصرا على أن الفـرد ال يسـتطيع أن يغيـر               
األوضاع واألفضل أن يعرف حجمه ويقبض الراتب كـل آخـر شـهر             

فسألته عن التغيير في التـاريخ وفيمـا إذا         . ويدعو اهللا أن يغير األحوال    
 اإلنسان ماضية، خاصة    كانت المالئكة تنزل من السماء لتغيره أم أن يد        

سألته عما إذا كان التغيير إلى الديمقراطيـة فـي          . أنه أستاذ في التاريخ   
أوروبا قد حصل بفعل قرار مفاجئ من السماء أم أن الدماء األوروبيـة             
انهمرت في القتال ضد الظالمين، أو أن إقامة الدولـة اإلسـالمية فـي              

ين على أرائـك مـن      طهران قد أهديت إلى الشعب اإليراني وهم مستلق       
لقـد حمـل    . ويكفينا في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسـوة         . حرير

. السيف وحارب بينما كان بإمكانه أن يستند علـى األدعيـة فتسـتجاب            
انوا وسألته عن صالح الدين ونابليون وماوتسي تونغ والخميني فيما إذا ك       

 .من الناس ومن صناع التاريخ
 

لقد درس في جامعة لكنـه      .  يعرف عنه شيئا   طالبي لم يتعلم التاريخ وال    
فضل أن يكون ببغاء يستطيع أن يكرر ما سطّر على الورق من أجـل               

حصـل  . ، ومن أجل الحصول على راتب آخر الشـهر        اجتياز االمتحان 
على الورقة المقوية المسماة شهادة وهي هناك معلقة في صـدر البيـت             

كلما طلّت عليها صديقاتها    وتسارع زوجته إلى االفتخار بإنجازات بعلها       
أما هو فهناك يخطط المناهج الدراسية ألبناء األمة ويسـتوفي          . وجاراتها

ووارد جدا أن راتبه يأتيه من      . راتبا كبيرا يجعله أكثر تماديا في التفاخر      
 .األموال التي تقدمها الواليات المتحدة أو ما يسمى بالدول المانحة
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أنني كنت فاشال في تدريسه أنـه فقـط         وبعد هذا قلت لطالبي الذي يبدو       
األمانة ثقيلـة وعظيمـة     . حامل شهادة جامعية وليس حامل أمانة أو علم       

 . ومنجية من جحيم الدنيا واآلخرة والعلم مدخلنا إلى حملها
 

أدرت ظهري قليال ألتناول كوبا من الماء فإذا بطالبي قد اختفى موليـا             
 . األدبار بدون استئذان

 
    :النهاية؟ ال بالتأكيدلكن هل هذه هي 

 
  آتيةرياح التمرد العربي

 
واضح أن رياح التمرد العربي تشتد ويتسع مداها والمناطق الجغرافية 

ويبدو أنها رياح تحاول رياح التغيير األمريكي أن تعصف . التي تغطيها
لم يعد العربي ذلك .  والجوانبالخلفاألمام ومن بها وأن تطعنها من 

الذي تتالعب برأيه تصريحات رنانة أو كلمات معسولة؛ الخانع الذليل 
ولم تعد األنظمة العربية ذات مصداقية توضع عليها اآلمال أو يتعلق 

لم ينضج الوعي العربي بعد، إال أن مداه . بأهدابها صاحب حجة أو عقل
الحالي أخذ ينعكس أحداثا على األرض ترفع من درجة الوعي في تغذية 

 العربي إلى درجة التفاعل اليومي مع الحدث على نهض الوعي. متبادلة
حساب ذلك التفاعل الوردي الكاذب الذي اتسم بالوهم والتمنيات 

وال بد لتسارع األحداث أن يقفز بهذا الوعي بصورة . الرومانسية
 .متزايدة نحو التمرد على الواقع بهدف صنع واقع جديد

 
، على األقل في بعض تدرك الواليات المتحدة أن الجماهير العربية

المناطق العربية، قد بدأت تفلت من العقال، وأنه ال بد من اتخاذ 
إجراءات لكبح التغيير أو السيطرة عليه وتوجيهه بالطريقة المرغوب بها 

إنها ترى أن ترتيباتها التقليدية لألنظمة العربية وطرق أدائها . أمريكيا
ة للمرحلة القادمة، ومن لمهامها قد استُنفذت واستهلكت ولم تعد صالح

المطلوب تجديد وتحديث المقاربات الستمرار السيطرة على العرب 
الوعي العربي يتصاعد بطريقة يهدد استقرار . احكومات وشعوب

األنظمة، ومن الحكمة األمريكية استباق الحدث بتحديث بعض األنظمة 
ما يوفر وتغيير بعضها لتعطيل الديناميكية التاريخية للوعي اإلنساني م
 .على األمريكيين بعض المتاعب المستقبلية التي يعتبرونها خطيرة
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لم يتجرع الشعب الفلسطيني اتفاق أوسلو ووقف . فلسطين لم تستسلم

بجرأة وشجاعة في مواجهة كل القوى العالمية واإلقليمية والمحلية التي 
ظن األمريكيون ومعهم قيادات عربية وفلسطينية أن االتفاق . دعمته

سينهي القضية الفلسطينية وسيفتح أبواب السعادة إلسرائيل لتسرح 
وتمرح في األرض العربية، فوجدوا أن قدرات الفلسطينيين التنظيمية 
والعسكرية قد تطورت كثيرا عما كان الوضع عليه بقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية، وأنهم نقلوا المعركة إلى التجمعات السكانية اليهودية 

 .إسرائيل أشد أحوالها ضيقا وخطورةلتشهد 
 

حاولت أمريكا تجنيد دول عربية كثيرة وأوروبية لشن حرب على ما 
أسمته اإلرهاب الفلسطيني، لكن فصائل المقاومة لم تكن لتوقفها 

ليمسك األمريكيون دفوفا عازفين ألحان . التسميات أو التنابز باأللقاب
وانهم العرب والفلسطينيين اإلرهاب، وليأتوا بشيعهم ورِجلهم من أع

طفقوا . يصفقون معهم ويرقصون، إنما ستبقى إرادة اإلصرار على الحق
يبحثون عن العون، وتدافعت مبادراتهم آملين أن تهدأ األوضاع، إال أن 
الشعب الفلسطيني أقنعهم بأن تلك األالعيب الدبلوماسية لم تعد تنطلي 

 .عليه
 

هللا على إسرائيل، وأظنه قد وضع انتصر حزب ا. أما لبنان فقد انتصر
وما يزال الشعب اللبناني . نهاية لالنتصارات اإلسرائيلية على العرب

قويا صامدا شاهرا السالح استعدادا للقاء كل عدو يمكن أن يتمادى على 
لبنان وسوريا، وهو سيكون في خضم المعركة مع الشعب الفلسطيني 

اولت أمريكا ضرب ح. حالما تتطور الظروف بالطريقة المناسبة
المقاومة اللبنانية عبر بوابات عدة منها البوابة الرسمية اللبنانية 
والسورية، لكنها لم تجد سوى إرادة صلدة ال تخضع لضغط وال تتهاوى 

 . محاوالتها ما زالت جارية حتى اآلن.أمام إغراء
 

حرضت . وجهت أمريكا ضغوطا هائلة على سوريا وما تزال تفعل
عزلها وتجويعها وإغراءها، لكن سوريا ثبتت عند ضدها وحاولت 

تلعب أمريكا ومعها . موقفها دون أن تخرج من اللعبة الدبلوماسية
إسرائيل بالورقة الكردية لخلق البلبلة الداخلية التي قد تأتي بسوريا 

وأخيرا تستعمل أمريكا الورقة اللبنانية لتصنع حربا . راكعة مستسلمة
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للواليات المتحدة بخير  يهذا أيضا لن يأت. عربجديدة يدفع ثمنها كل ال
 .على الرغم من األذى الذي يمكن أن تلحقه

 
جربت أمريكا عضالتها في العراق، وال أعتقد أن اإلدارة األمريكية قد 

 مثلما هي نادمة اآلن على غزوها 1945ندمت على خطوة منذ عام 
 والمسلمين لقد فتحت على نفسها باب جهنم واستنفرت العرب. للعراق

لقد وجدت أنها قدمت نفسها هدية للعرب والمسلمين الذين . من كل مكان
كثيرون هم الذين . ها بأقل األثمان الممكنةمنينتظرون الفرص لالنتقام 

ينظرون إلى العراق اآلن على أنها ساحة المعركة الرئيسة وأن نتيجتها 
وذ األمريكي في ستحدد مستقبل العرب لسنوات عديدة قادمة ومستقبل النف

هؤالء يشكرون أمريكا على أنها خلصتهم من . المنطقة ومستقبل إسرائيل
طاغية عربي لم يكن ثوريا بالمعنى األخالقي، وقدمت نفسها هدفا قريبا 

 .وفي متناول اليد
 

بغض النظر . وأمريكا تعي أيضا مدى غبائها باستعداء أسامة بن الدن
الدن، ال أحد ينكر أنه استحوذ على عن االختالفات في تقويم ظاهرة بن 

قلوب الكثيرين من العرب والمسلمين الذين هبوا لالنضمام إلى القاعدة 
الشيخ أسامة عبارة عن . رغبة منهم في قتال الغرب واألمريكيين خاصة

ظاهرة قضت مضاجع األمريكيين وما يزال الرئيس األمريكي يعاني من 
ا بالفعل الذي يترتب على صالبة استهانت أمريك. كوابيس الشيخ البسيط

العقيدة واإليمان الراسخ بالفكرة فامتدت يدها لتنظيم القاعدة بهدف 
وسواء اختلفنا مع الشيخ أسامة أو اتفقنا أصبح هو صانعا . التصفية

للحدث وللتاريخ، وتفوق في تأثيره على المسرح العالمي وفي جماهير 
 .لفازيينالناس أكثر بكثير من علماء المسلمين الت

 
شيخان تميزا على الساحة العربية بثا الكثير من الوعي النظري والعملي 
. في نفوس الناس وهما الشيخ أسامة بن الدن والشيخ حسن نصر اهللا

لكل منهما طريقته الخاصة ومنطقه المميز وأساليبه، لكنهما جعال نوم 
نظيمات إسرائيل وأمريكا صعبا، وحركا لدى الكثيرين الرغبة بتشكيل ت

وربما يختفي الشيخان عن الساحة ألي سبب . سرية ذات صفة عسكرية
من األسباب، لكنهما مطمئنان إلى أن رسالتيهما محمولتان في قلوب 

 .الماليين
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إذا نظرنا على المسرح العالمي اآلن نرى العبين رئيسين اثنين فقط 
هناك قوى عالمية أكثر قدرة عسكرية من . وهما أمريكا والعرب

التنظيمات العربية المقاتلة مثل الصين وروسيا، لكن التنظيمات العربية 
هي وحدها التي تملك إرادة التحدي اآلن وتصر على إخراج األجنبي من 

وواضح أن كل اإلجراءات األمريكية . بالد العرب وإزالة الصهاينة
والهجمات العسكرية لم تضعف هذه التنظيمات وإنما زادتها قوة 

 وقد يكون العرب هم منجاة العالم من الطغيان األمريكي الذي .وعنفوانا
وال أشك بأن هناك دوال كثيرة ال تجرؤ أن . يحاول االستبداد بالعالم

تعارض أمريكا تتمنى من كل قلبها هزيمة األمريكيين في العراق وفي 
 .حربهم ضد ما يسمى باإلرهاب

 
 شبه الجزيرة العربية، ترى أمريكا التمرد العربي يمتد وينتشر ليصل إلى

وتحاول استباق الحدث األسوأ وهو إسقاط أنظمة عربية من قبل 
ولهذا . تنظيمات إسالمية وعربية مدعومة شعبيا وعلى أوسع نطاق

إنها لن تسعى إلى إسقاط . تطرح اآلن فكرة دمقرطة األنظمة العربية
ل أنظمة ثبت إخالصها للمستعمرين عبر عشرات السنين، لكنها ستحاو

إدخال تعديالت على أدوات الحكم وأساليب التعامل دون تغيير في 
أي أنها تحاول . الجوهر من ناحية التخطيط االستراتيجي لمستقبل األمة

امتصاص درجة الوعي الشعبي العربي التي تبلورت عبر سنين من 
القمع واالستغالل واإلذالل دون أن تمس المصالح الحيوية للواليات 

. الل بيع العرب ديمقراطية في الشكل دون الجوهرالمتحدة من خ
الجوهر هو أن يكون العرب أصحاب قرار دون تدخل من أحد ووفق 
مصالح محددة على مستوى الوطن العربي، أما الشكل فهو مجرد تعبير 
لفظي يرتكز على حرية الرأي دون تغيير مؤسسي يعبر عن إرادة 

 .األمة
 

عض النجاح هنا وهناك، إال أنني على الرغم من أن أمريكا ستحقق ب
حركة . أرى حركة التاريخ الموضوعية أقوى من الكوابح المصلحية

التمرد العربي عبارة عن نتاج سنوات طويلة من المعاناة، أما حركة 
هناك . التغيير األمريكية فتصنعها المصالح األمريكية والصهيونية

ب التي تجتذب إغراءات في حركة التغيير األمريكية وبعض الجوان
العربي، لكنها ال ترتقي إلى مقاومة حركة تاريخية تتبلور وتتسع يوما 

سرعان ما ينكشف طالع التغيير المبني على المصالح، أما . بعد يوم
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التمرد الموضوعي فيضرب جذورا عميقة في التاريخ وفي النفس 
 . والوعي اإلنسانيين

 
مة العربية للتغيير القادم أما ما تناقلته وسائل اإلعالم عن رفض األنظ

األنظمة . من الخارج فال يساوي الوقت الذي استهلكه على الفضائيات
العربية ليست العبا في دورة التغيير وإنما ينحصر دورها في الغالب في 

 .كونها أداة اآلخرين في امتطاء األمة
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 الفصل الثالث
 

 

 تغيير المفاهيم
 

أصحاب القبور ال يقتصر على تهاويهم في الحفر، وإنما المثقفين  خطر
يمتد لتخريب أنسجة األمة األخالقية واالجتماعية، ولقلب حقوقها باطال، 

هناك محاوالت دؤوبة من قبل إسرائيل . وباطل المعتدين إلى حق
والغرب باألخص الواليات المتحدة من أجل قلب عقول الناس في الوطن 

يير مفاهيمهم حول عدد من القضايا الهامة، وتحويلها إلى العربي وتغ
مثقفون كثر يساهمون في هذه المحاوالت . مفاهيم تتمشى مع إرادة الغير

ويعملون على إحداث التغيير ليس من منطلق علمي وإنما من منطلقات 
 .مصلحية تخدمهم وتخدم الذين يمولونهم

 
م والمصطلحات وذلك بحق يبدو أن القوي هو الذي يحدد تعريف المفاهي

القوة، وربما في هذا ما يعكس واقعاً ساد على مدى حقب تاريخية 
الغرب اآلن هو صاحب القوة وهو المكتشف والمبدع والمخترع . طويلة

وهو الذي يصدر آخر ما توصل إليه في مجاالت التقنية والسياسة 
ذي يصدر وهو ال. والفلسفة والطعام وأنماط اللباس والموسيقى وغيرها

القرارات حول حقوق اإلنسان وقضايا الديمقراطية والتعددية وما شابه 
ذلك على الرغم من أنه قد ال يكون مطبقاً لكل القيم والمثل التي يتحدث 

تتعزز قدرته على تعميم أو علمنة مفاهيمه بالحكومات . عنها ويدعو لها
ف أشكاله أو واألنظمة التي تدور في فلكه أو تتلقى منه الدعم بمختل

وتتعزز أيضاً بفعل المثقفين الذين إما تأثروا . تخشى سطوته وانتقامه
بالرؤية الغربية بطرق متعددة أو يعملون كسماسرة معرفة يروجون 

 .الفكر والثقافة الغربيين مقابل بعض المال أو المتع
 

. أي أن المفاهيم ترتبط بالمصلحة وليس بقيمة كونية أو مبدأ إنساني
هو القوي وهو الذي يرى أن مصلحته حق وأن سلوكيات الناس الغرب 

كن أن تحمل وبهذا ال يم. يجب أن تعكس الحق الذي يعتبر نقيضه باطالً



 59

المفاهيم معاني ثابتة أو مدلوالت مطلقة وإنما تبقى متغيرة المعنى 
لكل .  لتغير معايير القوى ومصالح القوي ولتقلب األقوياءوالداللة تبعاً
بعاً لها هناك تعريف، والتعريفات تتباين حسب تباين مصلحة وت

فما هو حق أو اعتدال اآلن قد يصبح . المعطيات والظروف واألحوال
من المحتمل أن يكون شخص . باطالً أو تطرفاً غداً، والعكس صحيح

 .إرهابياً اليوم، لكنه يغدو معتدالً ومرغوباً فيه في اليوم الذي يلي، وهكذا
 

لعديد من لسفة السياسية الدالالت التي يضعها الغرب لولهذا ترفض الف
مصطلحات ألنها انتهازية وظرفية ومتقلبة وال تعبر عن كونية المفهوم ال

 أدناه، أسوق بعض المفاهيم التي يعمل الغرب . أو علميتهأو إنسانيته
 .والمنساقون خلفه على قلبها أو تغييرها أو استبدالها

 
 االعتدال والتطرف

 
ى مستوى الوطن العربي وباألخص الساحة الفلسطينية تداول يتم عل

تعبيري االعتدال والتطرف للداللة على مواقف سياسية أو اجتماعية أو 
دينية، وأصبح نعتا معتدل ومتطرف مألوفين في مختلف األوساط بما 

وقد أعطت الزاوية السياسية تركيزاً على هذين النعتين . فيها الشعبية
ئل اإلعالم التي تستقي مادتها اإلعالمية من مصادر بسبب تأثير وسا

دأب السياسيون الغربيون ومعهم وسائل اإلعالم على وصف من . غربية
يتمشون مع السياسة الغربية في المنطقة أو من لديهم االستعداد للتعاطي 
معها والحوار من داخلها بالمعتدلين، وأطلقوا صفة المتطرف على من 

فبالنسبة للغرب، بصورة . رياً عن المواقف الغربيةيختلف في مواقفه جذ
عامة، يعتبر الشخص الذي يريد مثال أن يقيم دولة إسالمية تطبق 
الشريعة متطرفاً، أما الذي يفصل الشعائر الدينية عن الحياة العامة 

وكذلك بالنسبة . معتدالً ويكون اعتداله أرقى إن لم يكن ممارساً للطقوس
طين وذلك الذي يعترف بإسرائيل ولديه االستعداد للذي يريد تحرير فلس

للتفاوض معها والتنازل عن حق الالجئين والمقدسات، األول متطرف 
الداعون إلى االنطالق العلمي والتقني متطرفون، أما . والثاني معتدل

الساعون من العرب إلى تطوير . الذين يكتفون باستيراد التقنية فمعتدلون
ن أنفسهم في مواجهة الذين طوروا أسلحة الدمار أسلحة يدافعون فيها ع

الشامل، حسب ما هو سائد من تفسيرات للمصطلحات، متطرفون، أما 
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أصحاب عقول متفتحة المستكينون الراضون بما هو قائم فمعتدلون و
 .وآفاق واسعة

 
يعطي تعبيرا اعتدال ومعتدل انطباعاً إيجابياً ورنة جميلة في األذن، أما 

ف والمتطرف فمنفران ويثيران االشمئزاز والرفض تعبيرا التطر
المعتدل شخص محترم ومنطقي وإنساني ويمكن التعامل معه . والعداء

باحترام متبادل وتفاهم، أما المتطرف فضيق األفق ومتشنج ومتناقض 
االعتدال . وبهيمي وال يمكن الوصول معه إلى تفاهم أو معاملته باحترام

يتحلى بها إال الذين ارتقوا بإنسانيتهم، أما عبارة عن قيمة إنسانية ال 
التطرف فقيمة منحطة ال يتمسك بها إال من تغلبت حيوانيتهم على 

ولهذا يسمع العربي العديد من القادة العرب وغير العرب . إنسانيتهم
يسهبون في الهجوم على المتطرفين ويتهمونهم بأنهم يهدمون المصالح 

 .الوطنية والمنجزات اإلنسانية
 
 

من الناحية الفلسفية يعتبر االعتدال وسطاً بين طرفين نقيضين، وهو خير 
الكرم، على . تعبير عن التمسك بالحق والدفاع عنه والعمل على تحقيقه

سبيل المثال، يعبر عن موقف معتدل أو يشكل اعتداالً ألنه وسط بين 
اإلسراف عبارة عن رذيلة بسبب ما يجر على المرء . اإلسراف والبخل

. من مشاكل وهموم، وكذلك البخل الذي يجعل الحياة ضيقة مقيتة
يؤدي . والشجاعة تعبر أيضاً عن اعتدال ألنها وسط بين التهور والجبن

. التهور إلى ظلم وهالك كما أن الجبان ظالم لنفسه ويسلم نفسه للهالك
الفضيلة . الكرم عبارة عن فضيلة وكذلك الشجاعة واإلخالص والوفاء

وال . رأي العديد من الفالسفة ومنهم أفالطون هي االعتدالهذه حسب 
فأمة المسلمين، مثالً، أمة وسطاً . تبتعد األديان السماوية عن هذا المفهوم

ال تزيغ وال تطغى، ال تظلم وال تسلم نفسها لظلم، وتقيم الميزان في 
أما الجبن والغدر والخيانة والبخل فعبارة عن . مختلف نشاطات الحياة

ئل لما لها من وقع سلبي على النفس اإلنسانية لصالح النفس الحيوانية رذا
 .أو الشهوانية

 
لغوياً، تعود كلمة االعتدال إلى الجذر عدَل والذي يعني االستقامة مع 
التسوية، وفي هذا معنى العدل الذي يشمل النواحي المادية والمعنوية 

 .هعلى حد سواء، وهو أيضاً إقامة الحق والدفاع عن
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دينياً ولغوياً وفلسفياً يرتبط االعتدال بالحق وإقامته والدفاع عنه 
واإلصرار عليه، وال عالقة له بمصلحة أو بمنطق القوة أو انتهاك 

المعتدل هو ذلك الواقف مع الحق فال يفرط بحق له وال يعتدي . حرمة
ال يسمح بأن تُنتهك حرماته أو أن يستعبد أو يعتدى . على حق اآلخرين

عليه ويعمل على تصحيح الوضع إن حصل خلل، وال يسمح لنفسه أن 
أي أن . يلحق ظلماً بأحد أو أن يستغله أو أن يحقر طاقاته وأوضاعه

االعتدال عبارة عن مبدأ كوني صالح لكل زمان ومكان بغض النظر عن 
األقوياء والضعفاء وعن المجريات التاريخية والذاتية والمصلحية، 

 يتمسك بهذا المبدأ ويصر على تطبيقه بدون تمييز أو والمعتدل هو من
 .انحياز أو محاباة أو تجاهل أو تغاضي

 
بناء عليه، يعتبر التعريف الغربي لالعتدال أو الموقف منه انتهاكاً لمبدأ 
كوني ألنه يضع المصلحة فوق االعتبارات اإلنسانية وتعريف الحق 

نسانية ال تصنعه القوة وإنما فالحق من الناحية اإل. المتسامي إلى المطلق
هو الذي يطوع القوة لخدمته بحيث تشكل رادعاً لكل معتد أثيم، أما إذا 

 فإن األمور ترتد ضد في خدمة القوة أو هو بعينه القوةكان الحق 
اإلنسانية فتتبدل القيم العليا والمبادئ الكونية وتتحول إلى كرة يمكن أن 

لم تَسم العالقات اإلنسانية بين المجتمعات ولهذا . تتقاذفها أقدام الالعبين
والدول في ظل تعريف الحق بالقوة واكتست حلة من الجبرية والتسليم 
بأوضاع يصعب استبدالها أو السيطرة عليها، وبدل أن تكون التأثيرات 

تأثير باآلخرين أو متبادلة استحوذ أصحاب القوة على الحيز األوسع لل
 .السيطرة عليهم

 
قطة االعتدال وكل ابتعاد عنها عبارة عن تطرف، ويزداد الحق هو ن

التطرف حدة كلما ازداد االبتعاد عنها سواء ناحية اليمين أو اليسار أو 
فمن ابتعد عنها ليقبل أقل من حقه يكون قد زاغ أو . أعلى أو أسفل، الخ

تهالك أو جبن أو تنازل وهو بذلك ليس معتدالً أو غير معتدل، ومن 
ليأخذ أكثر من حقه يكون قد طغى أو ظلم أو تهور أو اعتدى ابتعد عنها 

وعليه يكون الجبن تطرفاً وكذلك . وهو بذلك ليس معتدالً أو غير معتدل
التهور، وعلى ذات التصنيف يكون الزيغ والطغيان واإلسراف والعدوان 

وهذه في النهاية سلوكيات يمكن تصنيفها تحت عنوان الظلم . والتسليم له
 المعتدي على حقوق الناس ظالماً لآلخرين ولنفسه، ويكون حيث يكون

األول يعتدي على اآلخرين لكنه . القابل بالظلم ظالما لنفسه ولآلخرين
يؤذي نفسه أيضاً بخروجها عن االعتدال، والثاني يؤذي نفسه وال 
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يصونها في مواجهة االعتداء ويفتح الباب أمام اآلخرين إللحاق الظلم 
الت هناك تطرف يخرج عن الحق، وحيث أن الحق وفي كل الحا. به

. أمانة فإن التطرف خروج عن األمانة، والخروج عن األمانة خيانة
األمين قائم بالحق يفي بالتزاماته تجاه نفسه وتجاه اآلخرين، وإذا تخلى 
 .خان نفسه وخان اآلخرين سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو شعباً أو أمة

 
ي االعتدال والتطرف المعمول بهما على المستوى نعت عيدنا هذا إلىي

غزا اليهود الصهاينة أرض . الرسمي الغربي وأغلب وسائل اإلعالم
العرب والمسلمين واغتصبوها وشردوا أهلها بقوة السالح وفي وضح 

هذا إال إذا كان هناك من يرى أن الغزاة هم العرب وأن . النهار
لكن إذا كنا على قناعة .  اآلثمينالصهاينة استردوا حقهم بدحر المعتدين

بأن العدوان أتى من الصهاينة وأن األرض عربية إسالمية وأن 
الفلسطينيين هم أصحاب الحق واألرض فإنه ال يمكن أن يسمى القبول 

القبول بها عبارة عن تطرف . بدولة اليهود على أرض فلسطين اعتداالً
حساب تكامل األمة ألنه تنازل عن حق ليس كرماً وإنما هزيمة وعلى 

وكذلك األمر بالنسبة للقبول بالتشريد والتراخي في استعادة . وأرضها
 .الحقوق

 
هذا أيضا صحيح فيما يخص استغالل الثروات العربية من قبل الغير 

القبول بمظلة . والتسليم بتجزئة األرض العربية وفق إرادة المستعمرين
يدخل ضمن نفس الغير من أجل الحصول على األمن واالطمئنان 

التسليم . المنطق ألن من يسلم أمره لغيره ال يضمن عثرات المستقبل
بقرارات دولية تتغذى على الحقوق العربية وتنتهك حرمة األرض 
واإلنسان ليس اعتداال وإنما عبارة عن تطرف يعبر عن عجز وعن عدم 

المستسلم لضعفه متطرف ألنه . رغبة في التغلب على أسباب الضعف
. الغير أو العدو الفرصة للسيطرة عليه وتطويعه واستغاللهيمنح 

ومشكلته ال تكمن في أن نقيضه أو عدوه قوي وإنما في ضعفه هو 
واإلرادة الخاوية عبارة عن تطرف أيضا ألن . والناجم عن إرادة خاوية

صاحبها يتخلى عن طاقة داخلية هائلة تؤهله للتغلب على الصعاب 
 .  وإقامة الحق والدفاع عنهوتحقيق التوازن األخالقي

 
المتطرف نحو التنازل أو القبول باالستغالل وسيطرة اآلخرين عليه ال 

وبما أن التخلي عن األمانة . يقوم باألمانة الملقاة عليه ويتخلى عنها
خيانة فإن المتنازلين عن الحقوق العربية تحت أي شكل من أشكال 
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ون الدولي والمحبة بين األمم شعارات التعا. التبريرات يمارسون الخيانة
والشعور بالمسؤولية تجاه االستقرار العالمي وغيرها ال تجدي نفعا وال 

االعتراف بإسرائيل . تقنع طفال يعي أن اللعب ال يستمر بكرته هو فقط
ليس فضيلة وال اعتداال وال الجلوس معها على طاولة المفاوضات وال 

 أعمال متطرفة ال يقبلها العقل هذه جميعها. إقامة عالقات تجارية معها
 .المتزن وال اإلنسان السوي

 
المعنى أن المتمسكين بالحقوق العربية من تحرير فلسطين إلى تحرير 
كل األراضي العربية المحتلة وتحرير الثروات العربية واإلنسان العربي 

الباحث عن القوة من أجل الدفاع عن . من االستبداد والظلم هم المعتدلون
 وصيانة حقوقه واسترجاعها ليس متطرفا وإنما مؤمن بمبدأ كوني نفسه

من االعتدال أن يصر المرء على . ينطبق عليه كما ينطبق على اآلخرين
استعادة كامل الحقوق العربية سواء تلك التي انتهكتها إسرائيل أو الدول 

ومن االعتدال تطوير أسلحة دفاعية ورادعة وبناء قاعدة . االستعمارية
ومن . عية واقتصادية تكفي العرب وتحررهم من االعتماد على الغيرزرا

. االعتدال أن يصر الشعب على حريته فيقاوم االستبداد والقهر والقمع
وكذلك فيما يخص التعاون مع اآلخرين الراغبين في العمل الجماعي من 

المعتدل هو الذي يمد يده . أجل خير اإلنسان والتقدم الحضاري العالمي
وإذا كان . جل الخير وليس الذي ينبطح من أجل أن تدوسه األقداممن أ

هناك من تفسير آخر لهذا غير الجعجعة اإلعالمية والفهلوة فبودي أن 
 .أسمع

 
 المقاومة واإلرهاب

 
تشكل مسألة اإلرهاب اآلن قضية هامة وأولية على الساحة العالمية، 

ة أغلب دول العالم وذلك تبعا لضغط إسرائيل والواليات المتحدة وتبعي
جعلت إسرائيل . وعلى مقدمتها العديد من األنظمة من األنظمة العربية

المسألة قضية حيوية على المستوى العالمي في محاولة منها لتشويه 
المقاومة الفلسطينية وتأليب الرأي العام العالمي، ومن ثم تبرير ما تقوم 

 الفلسطيني والشعوب به قواتها وأجهزتها األمنية من عدوان ضد الشعب
تلتها الواليات المتحدة لتضع المسألة في صدر القضايا . العربية عموما

 وانهيار برجي التجارة العالمية 2001/العالمية وذلك بعد أحداث أيلول
. في نيو يورك، ولتبرير عدوانها المستمر ضد الدول العربية واإلسالمية
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 باتجاه تعريفها لإلرهاب وتأييد تسوق أمريكا العالم اآلن إال من فئة قليلة
سياساتها وضرباتها العسكرية ضد أهداف يظن أنها تأوي أو تشجع 

 .اإلرهاب
 

هيمنة منطق القوة تفرض اآلن على الكثير من األمم اللهاث وراء 
السياسات األمريكية وتأييدها، بل والمشاركة في األعمال األمريكية 

لى القضاء على اإلرهاب ومنابعه المتنوعة التي تقول عنها أنها تهدف إ
دول كثيرة تؤيد أمريكا في حربيها ضد أفغانستان والعراق، . وأصوله

وبعضها يشارك بقوات عسكرية؛ ودول أخرى عديدة تنحني أمام 
المطالب األمريكية فتالحق من تتهمهم أمريكا بأنهم إرهابيون وتقتلهم أو 

 الفئات والجمعيات تعتقلهم وتعذبهم وتهدم بيوتهم، وتالحق أموال
واألشخاص واألحزاب وتفرض على بيوت المال فيها رقابة مشددة، 
وتغير من مناهجها الدراسية ومن طرق التربية لديها وربما تعتدي على 

 .النصوص الدينية أو تخفيها
 

العصا األمريكية غليظة، وإرادة الكثير من األمم واألنظمة منهارة 
 يلتزم بفعل الجزرة تُشهر في وجهه بخاصة في وطننا العربي؛ من ال

تبدأ اإلجراءات األمريكية بلحن االتهام وتتصاعد بعد ذلك نحو . العصا
المقاطعة واستعمال األمم المتحدة والحصار وضرب أهداف منتقاة، ومن 

وال تترد . دول ترتجف، ولكل منها أسبابها أو مبرراتها. ثم نحو الحرب
فكرة الديمقراطية وحقوق اإلنسان لتغليف الواليات المتحدة في استعمال ال

سياساتها وإجراءاتها، مطورة بذلك نمطا جديدا من الحكم يمكن تسميته 
 .استبدادية الديمقراطية

 
العديد من المثقفين العرب يسيرون اآلن مع الجوقة األمريكية 
اإلسرائيلية، ويتحدثون باستفاضة عن اإلرهابيين الذين يسيطر عليهم 

. تعطش للدماء، والذين يقضون مضاجع اآلمنين األبرياءالظالم وال
ين يرون هؤالء ال يقفون ضد العدوان على األمة العربية، وإنما ضد الذ

الزفة األمريكية تسير، وعلى . أنهم يقفون ضد العدوان دفاعا عن األمة
خطاها يعزف الكثيرون من المثقفين العرب ضد اإلرهاب رافضين 

 .تسمية مقارعة العدوان بالمقاومة
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 أصل التعبير سياسيا
 

كلمة إرهاب موجودة في القاموس الالتيني، لكنها لم تأخذ تعبيرا سياسيا 
 إال في العصر الحديث، وبالتحديد بعدما استشرى ظلم الحكام واضحا

هناك من قام ضد الظلم وقال بضرورة الثورة . واألمراء األوروبيين
أي أن الثوار أو المقاومين اعتبروا . ضد الحكم الذي وصف بأنه إرهابي

أي أن . الحكومات الظالمة إرهابية وأجازوا مالحقة عناصرها وقتلهم
هاب ارتبط بظلم تقوم به الحكومات أو الدول أو األنظمة تعريفهم لإلر

وقد تعزز هذا المنحى بإجراءات . السائدة سواء كانت زمنية أو دينية
اعتبر . الثورة الفرنسية العنفية ضد معارضيها من الفرنسيين وغيرهم

قادة الثورة أن اإلرهاب ضد الناس مشروع ألنه يقود إلى توطيد قواعد 
لثورة، مما يعني اإلقرار بأن الدولة تمارس اإلرهاب الحكم ومبادئ ا

ومن المعروف أن آالف الناس قد قُصلت . وتقترف الجرائم بحق الشعب
 .رؤوسهم باسم المصلحة العليا والمبادئ السامية

 
استخدم الفوضويون والعدميون األوروبيون اإلرهاب في القرن التاسع 

كان تقديرهم . ط والقهرعشر ضد الحكومات من أجل التخلص من التسل
أن الدولة تمثل القهر والظلم واالستغالل، وأن الفرد ال يمكن أن يحقق 
حريته إال بالتخلص من هذه اآلفة؛ واعتبروا اإلرهاب الذي يؤدي إلى 

استخدم . التخلص من السلطة ورموزها وسيلة مشروعة نحو الحرية
 .في النفوسهؤالء المتفجرات بصورة مكثفة إلحداث أكبر الخسائر 

 
تدرج المفهوم ليشير بصورة واضحة إلى الدولة المستبدة التي تحرم 

الدولة راعية المصالح الرأسمالية، كما قال بعضهم في . الناس حرياتهم
أوروبا، إنما تستخدم وسائل العنف والقهر من أجل تسهيل استغالل 

ك من أركان الدولة يفتحون المجال لالستغالل وذل. الفقراء والضعفاء
وكما قال ماركس، سيؤدي هذا إلى ثورة تختفي . أجل مصالحهم الخاصة

وقد وصف أكثر من طرف أوروبي هتلر . معها الرأسمالية والمستغلين
أما بريطانيا . بأنه إرهابي يسعى إلى ترويع العالم والسيطرة عليه

فاستخدمت المصطلح لوصف العصابات اليهودية التي ثارت ضدها في 
 .تخدمت السالح ضد جنودهافلسطين واس

 
إسالميا، وردت مشتقات كلمة رهب في القرآن الكريم مثل فارهبون 

لكن المعنى القرآني ال يأخذ المعنى التاريخي الذي تطور في . وترهبون
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المؤمن . أوروبا، وإنما يحمل معنى الردع لغاية تحقيق نتيجة محمودة
والمؤمن يرهب العدو لمنع يرهب اهللا من أجل الفوز في الدنيا واآلخرة، 

أما ما يمكن أن يفيد بعض جوانب معنى اإلرهاب الغربي هو . العدوان
مصطلح الحرابة التي تعني اقتراف جرائم ضد اآلمنين غير المعتدين 

الحرابة أقرب ما تكون إلى الفساد واإلفساد . مثل السرقة والنهب والقتل
. حاق األذى باآلخرينوال يوجد لها مبرر سوى األطماع الشخصية وإل

لكن مصطلح اإلرهاب الغربي الحالي ابتعد كثيرا في بداية القرن الحادي 
 .والعشرين عن معنى الحرابة

 
 تعريف اإلرهاب

 
على الساحة . ال يوجد تعريف محدد وواضح ومتفق عليه لإلرهاب

العالمية، هناك تعريفات كثيرة جدا ومتنوعة بقدر تنوع المصادر 
ل الدول الغربية في حلف شمال األطلسي نحو تعريف تمي. والمصالح

خاص بها، كما كانت تميل دول حلف وارسو المنحل نحو تعريف 
أما سوريا . أمريكا لها تعاريفها، وإسرائيل لها محدداتها. مختلف

. والعراق أيام صدام حسين فكانت لهما رؤية مختلفة عن أهل الغرب
رهاب حسب مقاييسه حاول كل طرف وما زال يحاول تعريف اإل

مال الغرب نحو وصف كل من يحاول زعزعة . واهتماماته ومصالحه
الديمقراطية الرأسمالية الغربية بأنه إرهابي، بينما رأت الدول االشتراكية 
أن الدول الرأسمالية تمارس اإلرهاب من خالل االستغالل وتطوير 

قاومون أما إسرائيل فيسيطر على تعريفها الم. الترسانة العسكرية
الفلسطينيون، في حين أن بعض الدول العربية تنطلق من منطلق الحقوق 

 .العربية السليبة
 

في أمريكا هناك اختالفات في التعريف بين وزارة الدفاع ووزارة 
الخارجية، وحتى هناك اختالفات في التعريف بين فترة وأخرى وذلك 

لكن بصورة . ليةتبعا لتطورات األوضاع على الساحتين العالمية والداخ
عامة، تقول الواليات المتحدة أن اإلرهاب عبارة عن أعمال عنف ضد 
مدنيين يقوم بها أشخاص أو مجموعات غير رسمية بغرض تحقيق 

وتقصد أمريكا من هذا التعريف استثناء الدول بغض . أهداف سياسية
النظر عن الجرائم التي تقترفها بحق الشعوب والتركيز على الذين 

ولكي تشمل أمريكا الدول التي ال توافقها سياساتها أتت .  الدوليقومون
سوريا وإيران مثال عبارة . بتعبير الدول الراعية لإلرهاب أو التي تؤويه
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عن دولتين ترعيان أو تؤويان اإلرهاب مما يبرر اتخاذ إجراءات 
 .ضدهما

 
يع قال االتحاد األوروبي أن اإلرهاب هو ذلك العمل الذي يؤدي إلى ترو

الناس أو إلى هدم البنى السياسية واالجتماعية واالقتصادية لدول أو 
وفي هذا ما يتساوق إلى حد بعيد مع التعريف . منظمات دولية

 .األمريكي
 

عرفت عصبة األمم اإلرهاب على أنه فعل إجرامي ضد دولة أو دول 
واضح . بهدف إثارة الرعب في نفوس أشخاص معينين أو نفوس العامة

 التعريف محكوم بظروف المرحلة التي سادها الكثير من أن هذا
أما األمم المتحدة فلم تنجح . االغتياالت بحق قادة سياسيين وعسكريين

ذكرت الجمعية . حتى اآلن في وضع تعريف محدد وواضح لإلرهاب
العامة لألمم المتحدة في محاوالتها لصياغة تعريف الكثير من المظاهر 

رهابية لكنها لم تستطع وضع تعريف يمكن واألعمال التي تعتبر إ
لم تستطع األمم المتحدة القيام . اعتباره مادة قانونية يمكن االستناد عليها

بذلك ألن أمريكا تقف حجر عثرة نظرا لتخوفها بأن دول العالم النامي 
هذا . وباألخص الدول العربي ستصر على اعتماد تعريف يشمل الدول

 .  دولتين إرهابيتينسيجعل من إسرائيل وأمريكا
 

حاولت بعض الدول العربية وعلى رأسها سوريا جمع العالم في جدل 
تقول . حول تعريف اإلرهاب لكنها لم تنجح بسبب التعنت األمريكي

الدول العربية بأن إسرائيل دولة إرهابية من حيث أنه تشرد وتقتل 
ي وتصادر الممتلكات، الخ، ويجب أن تكون مشمولة في تعريف عالم

وتقول هذا الدول أنه يجب التمييز بين أعمال اإلرهاب . متفق عليه
إسرائيل إرهابية والمقاومة الفلسطينية مشروعة . وأعمال التحرر الوطني

 .ألنها تسعى إلى استعادة الحقوق دون أن يكون العدوان في أي يوم هدفا
 

 .لكن الغلبة تبقى في النهاية للقوة
 

رهاب هو استعمال القوة أو التهديد أرى أن التعريف العلمي لإل
باستعمالها إللحاق األضرار باآلخرين لحملهم على القيام بعمل معين أو 
ثنيهم عن القيام بعمل وذلك لمصلحة القوة المرهبة أو أي جهة داعمة 

أي أن اإلرهاب عبارة عن قوة مباشرة أو غير مباشرة تُمارس . لها
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ارهم على قبول أمر ما أو التخلي إليذاء اآلخرين وكسر معنوياتهم وإجب
عن أمر سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو 

إنه عبارة عن ممارسة مباشرة للظلم وال يقصد إال سلب . ممتلكات
إنه إحدى الوسائل التي يستخدمها األفراد والتنظيمات . حقوق اآلخرين

 .والدول بهدف الحصول على مكاسب ليست من حقهم
 

يختلف اإلرهاب عن المقاومة والتي هي عبارة عن رد فعل على فعل، 
هذا قانون فيزيائي واجتماعي . ولوال الفعل ابتداء لما حصلت المقاومة

لكل فعل رد فعل، وإذا غاب رد الفعل اختل القانون . في آن واحد
وقد ظهرت المقاومة تاريخيا وتم . الطبيعي الذي هو اجتماعي أيضا

اسيا على أنها مواجهة ظالم أو ظلم وقع على شعب أو تعريفها سي
مجموعة من الناس أو أشخاص بهدف استعادة حقوق أم المحافظة على 

قد تشن دولة أو مجموعة حربا على آخرين داخال وخارجا . حقوق
فتسلبهم بعض حقوقهم أو تحاول ذلك، فيستنفر أصحاب الحق المستلب 

 .أو المهدد دفاعا عن أنفسهم وحقوقهم
 

إذا نظرنا إلى الوضع الفلسطيني، نجد أن الشعب الفلسطيني قد سلبت 
له . حقوقه وشرد من وطنه ولوحق بالقتل والتدمير والتخريب والتعذيب

الحق في الدفاع عن نفسه، بينما إسرائيل هي المعتدية التي بدأت بالفعل 
ا عدد من المثقفين والحكام قلبو. أوال منذ تكوين الحركة الصهيونية

هذا . مقاومة الشعب الفلسطيني إلى إرهاب، وعدوان إسرائيل إلى دفاع
أكاديميون : مثقفون عرب. ينطبق تماما على االحتالل األمريكي للعراق

وإعالميون وفنانون يعتبرون المقاومة العراقية إرهابا، والعدوان 
 .األمريكي محاولة إنسانية لتحويل العراق إلى جنة الديمقراطية

 
 مثال

 
في جدل مع مثقفين أثناء حملتي االنتخابية للرئاسة الفلسطينية، قال لـي            

 ولن نحصل بسبب    إسرائيل وأمريكا لن تكونا سعيدتين بفوزي     أحدهم إن   
فسألته فيما إذا كان يريد مني تبني الطرح اإلسـرائيلي          . ذلك على المال  

لكي أكسب بعض المال فأجاب بأن ذلك ال يجوز ألن هذا هـو الطـرح               
سألته فيمـا إذا كـان األمريكيـون        . مريكي من أجل استبدال عرفات    األ

سـألته  . والبريطانيون يستمرون في دعم عرفات ماليا فأجاب باإليجاب       
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أيضا عما إذا كان الشعب الفلسطيني يتدبر أمره ماليا في فترات سـابقة             
إزاء تناقضه لم يجد سوى القول بـأن        . للدعم المالي الغربي فأجاب بنعم    

 إسـرائيل إذا أردنـا أن       ه أصبحت واقعا وعلينا احترام ما تريـد       األمور
 .نحصل على راتب آخر الشهر

 
أما آخر فقال بأنني سأعزل الفلسطينيين عالميا إن فزت بسبب إصراري           

. على عودة الالجئين ذلك ألن إسرائيل تعتبر هذا الموقف تطرفا وإرهابا          
صـروا علـى تطبيـق      لم يقتنع خالل الجدل بأن على الفلسطينيين أن ي        

المواثيق الدولية التي كتبها أهل الغرب حول عودة الالجـئ إلـى بيتـه      
وممتلكاته أو تطبيق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الخاص بعـودة           

ولم يقتنـع   . الالجئين، وقال بأن هذه األمور ال تنطبق على الفلسطينيين        
 يتعلق بوضع إنساني    بأن علينا أن نحاور العالم من هذا الباب خاصة أنه         

ويصب مباشرة في موضوع حقوق اإلنسان الذي يتخذه الغرب أحيانـا           
عندها تدخل ثالث وقال بأن     . سبيال لمهاجمة حكومات والطعن بشرعيتها    

. علينا التعامل مع الواقع وأال نطرح ما يعقد المفاوضات مـع إسـرائيل            
 غاضبا بأن   وأمام حجتي بأن إسرائيل هي التي تعقد األمور صاح أحدهم         

طلبـت منـه أن     . الذي يعقد األمور هو عز الدين القسام وليس إسرائيل        
ن الذين يهاجمون إسرائيل اآلن هـم الـذين ال          إيتقي اهللا في قوله فقال      

 .يعرفون اهللا
 

همـا الجئـان    الفلسطينيين  الغريب أن اللذين جادال ضد عودة الالجئين        
 قضية خمسة ماليين الجـئ      تعلما بأن قيام دولة فلسطينية شكلية أهم من       

لكن هـذين ال    . فلسطيني، وأن الذي يحب وطنه يضحي بقضية الالجئين       
يشكالن حالتين فريدتين ألن هناك تلقينا فلسطينيا رسميا لهـؤالء لتبنـي            

والعزاء أن أحدهما اتصل    . الطرح اإلسرائيلي باسم المصلحة الفلسطينية    
راتبه مـرتبط   ه على   حصولبي بعد مغادرتي واعتذر عما قال بحجة أن         

 .بسقوطه
 

 مع إسرائيلم التطبيع يهامف
 

لو لم تكن إسرائيل لما حصلت الهجمة الواسعة على المثقفين العرب 
كان من الممكن أن تبقى . بغرض تجييرهم وتحويلهم عن قضايا األمة

عملية استقطاب المثقفين وشرائهم محدودة لو اقتصرت المسألة على 
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فرض . تأليب األنظمة العربية بعضها ضد بعضنهب الثروات العربية و
وجود إسرائيل على إسرائيل والدول الغربية عامة والواليات المتحدة 
خاصة تكريس الكثير من الجهود من أجل أن يتحول المثقف العربي عن 
الكثير من المفاهيم الوطنية والقومية والدينية لصالح مفاهيم جديدة تنسجم 

 ومع نفاذ الثقافة والفكر األمريكيين إلى مختلف مع المصلحة اإلسرائيلية
هذا ما . الصيغ االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية
و الفكر /أصبح يعرف على نطاق واسع بثقافة التطبيع مع إسرائيل، أو

التطبيعي الذي يتقبل منطلقات العولمة التي تقودها الواليات المتحدة على 
 .حساب العالمية

 
الذي يقود التطبيع ليس الفالح أو الحداد أو النجار أو ذلك العامل الذي 

رجال . تلفحه أشعة الشمس، وإنما المثقف ورجل الدولة الذي هو مثقف
الحكم والمثقفون هم الذين يسيطرون على المؤسسات، وهم الذين 
يصيغون القوانين ويطبقونه، وهم الذين يكتبون وينشرون ويتحكمون 

إذا كان لتغيير المفاهيم أن يتم، ولألمة أن تخلع جلدها .  اإلعالمبوسائل
وتستبدله بجلود أخرى، فلن يقوى على ذلك إال هؤالء الذين من 
المفروض أنهم يحملون أمانة العلم والمعرفة وأمانة الحكم التي يجب أن 

لقد زحف هؤالء على . تقود الناس نحو التقدم والبناء والعزة والتماسك
 األمة ومفاهيمها، وما يزال زحفهم مستمرا، وهم يحققون إنجازات ثقافة

في مجاالت التطبيع مع إسرائيل، وعلى صعيد التخلي عن العديد من 
 :أدناه، أفصل أبرز المفاهيم التي تعرضت للتغيير. قضايا األمة

 
 التطبيع السياسي

 
يتحدث العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين عن التطبيع مع 

سرائيل مركزين على السمات االقتصادية والثقافية واالجتماعية، إ
على أن التطبيع . مستثنين في كثير من األحيان التطبيع السياسي

السياسي هو األكثر أهمية وهو البوابة الرئيسة التي تدخل من خاللها كل 
إنه يشكل التأشيرة الرسمية أو اإلذن المسبق إلقامة . أنواع التطبيع

نواع العالقات ألنه ممارسة سياسية على المستويات الرسمية مختلف أ
العليا والتي يقوم بها الحاكم أو المسؤول األول والحكومة وأعضاؤها 

إنه الممارسة الرسمية التي يقوم عليها النظام . واألجهزة األمنية وغيرها
علناً ويحميها ويدفع باتجاهها ويجند القوى الممكنة في سبيل حمايتها 

 في تحليالتهم عن هذا النوع من التطبيع  ربما يقفز الناس.تمرارهاواس
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ليس ألنهم ال يرونه تطبيعاً وإنما ألنهم يخشون السلطان ويخافون من 
توجيه االنتقادات ضده ويفضلون البقاء خارج السجن أو خارج دائرة 

والحقيقة تبقى قائمة واضحة أمام الجميع وهي أن . االنتقام السلطاني
دة السياسية العربية هي التي فتحت أبواب العالقات مع إسرائيل القيا

 .وهي الحريصة على تطويرها وانتشارها لتشمل مختلف البالد العربية
 

لم يكن من الممكن أن يصافح مسؤول عربي مسؤوالً صهيونياً قبل أن 
قام القائد بفعل ذلك، ولم تمتد المصافحة إلى طاولة المفاوضات إال بعد 

فتح الحاكم أو القائد باب المصافحة والجلوس معاً .  الحاكم بذلكأن أذن
على الطاولة وتبادل األحاديث السياسية ثم تطورت األمور إلى أحاديث 
عامة وتبادل ابتسامات ونكات وضحكات وتجوال معاً في حدائق أو في 

ثم تطورت األمور إلى اتفاقات واعترافات متبادلة . ردهات الفنادق، الخ
دل عالقات واتصاالت مكثفة وهكذا، ثم تعاون أمني ومالحقة وتبا

 .مناضلين وزجهم بالسجن، وهكذا
 

المفاوضون هم أكثر الناس تطبيعاً مع العدو على الرغم من أنهم 
إنهم يشجعون الناس على االحتذاء بهم . يتحدثون أحياناً ضد التطبيع

 ومع الصلح معها والقيام بالنشاطات المنسجمة مع االتفاقات مع إسرائيل
هذا أمر راسخ أصالً في المهمة التفاوضية التي . واالعتراف بحقوقها

مفاوضات العرب مع إسرائيل ليست . تعني المصالحة والقبول باآلخر
مفاوضات القوي مع الضعيف أو الند للند وإنما مفاوضات الضعيف مع 

أي أن . ةالقوي والذي البد أن يقبل بالشروط التي تفرضها معادلة القو
العرب لم يتوجهوا إلى طاولة المفاوضات بهدف انتزاع الحقوق الوطنية 
العربية وإنما بهدف المصالحة والتنازل أو بهدف الحصول على ما يمكن 

لقد قامت المفاوضات على مبدأ االعتراف بإسرائيل . أن تقدمه إسرائيل
وق وبدون وإلقامة سالم معها، وهذا لن يتم بدون التنازل عن بعض الحق

ولهذا ال يمكن إال أن نضع الحكام . نية مسبقة لتطبيع العالقات معها
والقادة العرب والفلسطينيين على قائمة المطبعين الذين يفتحون أبواب 
التطبيع وتحقيق آمال إسرائيل وطموحاتها وأطماعها في إحداث ثغرات 

لسادات  هنا نضع الرئيس ا.تدخل من خاللها إلى ثروات ومقدرات األمة
والرئيس حسني مبارك والملك حسين والملك عبد اهللا والرئيس ياسر 

 .عرفات والرئيس محمود عباس على رأس قوائم المطبعين
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من هنا أخلص إلى تعريف التطبيع السياسي على أنه إقامة أو العمل 
على إقامة عالقات اعتيادية على المستوى الرسمي مع العدو بخاصة 

القادة والرؤساء والملوك وبما يملكه هذا المستوى على مستوى الحكام و
ات ووسائل لنشر هذه العالقات على كافة مستويات النشاط يمن إمكان

هذا تطبيع يتم على أيدي القيادات السياسية، أي القيادات التي تمثل . العام
الناس وتدير المؤسسات وتسن القوانين وتتبنى سياسات داخلية وخارجية 

ي أوضاع الناس المختلفة وتؤثر في مواقفهم الذهنية وفي تؤثر مباشرة ف
 .سلوكياتهم وطرق تعاملهم مع المستجدات المادية والمعنوية

   
 مسؤولية نشوب الصراع

 
أصرت إسرائيل في دعايتها اإلعالمية ومواقفها السياسية عبر سنين 
طويلة على تحميل العرب مسؤولية نشوب الصراع في المنطقة 

فقد تمسكت بمقولة حقها التاريخي في ما تسميه . فترة طويلةواستمراره ل
: أرض الميعاد وأرض إسرائيل التاريخية مستندة في ذلك على نقطتين

الوعد اإللهي بتمليك األرض لبني إسرائيل وإقامة دولة يهودية في عهد 
وقد وجدت المقولة في الغرب آذاناً صاغية . الملكين داود وسليمان

وبما . ووجدت الدعم المتناسب مع الطموحات الصهيونيةألسباب مختلفة 
أن اهللا قد منح العبرانيين هذه األرض فإنها تبقى عبر التاريخ ملكاً لورثة 

 .مملكة داود حتى لو غابوا عنها السنين الكثيرة
 

بناء على هذه المقولة فإن المعتدي بداية هو من يتحدى الحق التاريخي، 
. دوان ويكون البادئ في الحرب والصراعفمن يتحدى الحق يمارس الع

فالعرب أخطأوا عندما أنكروا حق إسرائيل في الوجود على أرض 
عودتهم إلى األرض المقدسة عبارة عن حق إلهي لم يقبل به . فلسطين

ولم يتوقف العرب . العرب فكانت النتيجة سفك الدماء والويالت والمعاناة
 تجاوزوها ليتحدوا الشرعية عند مسألة التحدي لإلرادة اإللهية، بل

فإسرائيل تستند على تصريح بلفور والتأييد الذي واكبه في . الدولية أيضاً
 .م1922عصبة األمم عام 

 
واستمر العرب في موقفهم المعادي، على حد مقولة الصهيونية 
وإسرائيل، ليشمل رفض قرار األمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين عام 

يل في الوجود حينئذ شرعية دولية لم يقبل بها اكتسب حق إسرائ. 1947
العرب، وشنّوا بدالً من ذلك حرباً على إسرائيل عشية اإلعالن عن 
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قام العرب بذلك في الوقت الذي كانت الصهيونية، وإسرائيل فيما . قيامها
على الرغم من هزيمة العرب عام . بعد، تمدان يد السالم والتعاون

لهزيمة واستمروا في موقفهم المعادي إلسرائيل  إال أنهم لم يقبلوا ا1948
فكانت حرب عام . رافضين لحقها في الوجود وليد السالم الممدودة

 التي فجرها عبد الناصر، حسب الدعاية والمواقف اإلسرائيلية، 1956
وذلك بتأميمه لقناة السويس التي من المفروض أن تكون ممراً مائياً آمناً 

ثم تطورت أعمال الدعاية ضد إسرائيل بهدف . لمفتوحاً أمام جميع الدو
 .اجتثاثها

 
يضاً بالنسبة للفلسطينيين الذين صمموا على هذا الموقف العربي صحيح أ

رفض الفلسطينيون . أن البالد بالدهم وأن اليهود عبارة عن غزاة آثمين
كل الطروحات السلمية وتحدوا قرار التقسيم فوقعوا في أحزان وآالم 

 قياداتهم وتطرفها ورغبتها في العدوان على اليهود والنيل نتيجة غباء
لم تعجبهم الطروحات المتعددة والكثيرة لتحقيق السالم فذاقوا المر . منهم

أضاع الفلسطينيون الفرص وأهدروا الطاقات، وكان من . والعذاب
للحلول التي " نعم"الممكن أن تكون طريقهم أسهل وأقصر فيما لو قالوا 

 .مطرحت عليه
 

لم يكتف العرب والفلسطينيون بالرفض وإنما جندوا الطاقات والجيوش 
جهز العرب الجيوش ورفعوا شعار تحرير فلسطين، . لمحاربة إسرائيل

. وأقام الفلسطينيون التنظيمات لخوض حرب عصابات ضد إسرائيل
، 1967وكانت النتيجة هزائم متكررة للعرب وعلى األخص في أعوام 

مع كل الهزائم لم يصغ العرب لصوت العقل ولم و. 1982، و 1973
حتى أنهم حاربوا الرئيس . يتريثوا في التفكير، بل أخذتهم العزة باإلثم

فقد كان السادات حكيماً وأدرك . العاقل الوحيد وهو محمد أنور السادات
مصالح بالده وكيفية تحقيقها، واكتشف األخطاء التي وقعت فيها مصر 

، فاستدرك األمر وعقد اتفاقية صلح وخرج من عندما حاربت إسرائيل
 .دائرة الصراع

 
 

أما اآلن وقد وافق العرب على المشروع الصهيوني وجلسوا على طاولة 
المفاوضات الثنائية والمباشرة مع إسرائيل، فقد ثبت أن العرب قد أيقنوا 

فكثير من العرب خاصة . وهذا ما يردده العرب أنفسهم. خطأهم
ات العربية تجاه إسرائيل يبررون مواقفهم على أن المؤيدين للخطو
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الرفض وتحدي الصهيونية والغرب لم يجديا نفعاً ولم يعد أمامهم إال قول 
نعم، أو الموافقة على ما تطرحه إسرائيل والدول الغربية وعلى رأسها 

وفي المقابل ثبتت إسرائيل على موقفها وانتزعت . الواليات المتحدة
 مع الموافقة على تطبيع العالقات على مختلف االعتراف من العرب

 .الصعد
 

فمن الذي يتحمل مسؤولية سفك الدماء والدمار واألحزان؟ بالتأكيد هو 
. الطرف الذي رفض أن يقبل في السابق ما قبل به اآلن، وهو العرب

فحسب التحليل اإلسرائيلي والصهيوني والغربي، لو عقل العرب وفهموا 
م لتم اختصار سنين طويلة من الصراع واستوعبوا ما جرى له

وهذا بالتالي يعني أن . واستغاللها فيما هو نافع للمنطقة وشعوبها
المعتدي ليس بآثم وإنما يقع اإلثم على المعتدى عليه، وإثمه في أنه اختار 

والتكفير يشمل قلب كل . المقاومة، وعليه اآلن أن يكفر عما جرى
 . واستدراك كل األخطاء وصناعة بدائلهاالمفاهيم السابقة نظرياً وعملياً

 أليس هذا ما يجادل به اآلن العديد من المثقفين العرب؟
 

بدل أن يناقش المثقفون أسباب الهزائم العربية ويعملوا على معالجتها، 
هربوا لتبني مقوالت إسرائيل وكأن قادة العرب لم يفعلوا شيئا خطأ 

فون هم الذين يفتحون مراكز هؤالء المثق. سوى عدم االعتراف بإسرائيل
لتعليم الديمقراطية، لكنهم ال يملكون الجرأة أو األمانة التي تقودهم إلى 

 .وضع أصابعهم على الجرح الحقيقي

 قلب التاريخ
 

قام رفض العرب للمشروع الصهيوني على عدد من األسس والمعطيات 
على رأسها أن فلسطين أرض عربية إسالمية وهي ملك ألصحابها 

فهذه أرض مقدسة شرفها الرسول عليه . رعيين وهم الفلسطينيونالش
الصالة والسالم وحافظ العرب والمسلمون على قدسيتها عبر الزمن، 

والمشروع . ونزفت دماؤهم على أرضها دفاعاً عنها وعن الحق
الصهيوني عبارة عن عدوان استعماري يقيم جسداً غريباً في قلب الوطن 

تعمارياً متقدماً لضمان الهيمنة االستعمارية العربي، ويشكل سهماً اس
استغل الغرب ضعف العرب وطردوا . الغربية على العرب والمسلمين

الفلسطينيين ليحل محلهم يهود تم تهجيرهم إليها من مختلف بقاع 
 .األرض
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مع إسرائيل ينسف كل المعطيات التاريخية والدينية والسياسية " السالم"

صحيح أن .  في عزمهم على تحرير فلسطينالتي استند عليها العرب
القادة العرب الذين اختاروا القبول بما رفضوه علناً عبر سنين، إال أنه 
. مطلوب منهم إدارة عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة صياغة التاريخ

فالسالم ليس مجرد عدم االقتتال وإنما عبارة عن تطبيع يقوم أوالً على 
وعليه فإن فلسطين لم تعد .  يتجزأ من المنطقةالقبول بإسرائيل كجزء ال
 . إنها فلسطين سابقاًأحدهمأو كما وصفها . فلسطين وإنما هي إسرائيل

 
فإسرائيل لن . مراجعة التاريخ وتعديله عبارة عن أساس تطبيعي حيوي

تقبل التمسك بعروبة وإسالمية فلسطين ألن في ذلك تحريضاً تربوياً 
 على قناعات لدى األجيال قد تخلق المشاكل لألجيال ومن شأنه أن يبقي

وعليه فإن فتح عمر بن الخطاب للقدس لن يكون . المستقبلية إلسرائيل
 سيصبح مجرد ماموضوع تعميق االنتماء لألرض والمحافظة عليها، وإن

. حدث تاريخي كغيره من األحداث التي ال تثير الشجون وال تثير الهمم
 خالل الكتب أو وسائل اإلعالم المختلفة أما تمجيد صالح الدين سواء من

أما . فيجب أن يختفي ليتحول إلى مجرد صراع بين القوى المختلفة حينئذ
الظاهر بيبرس فيجب أن يتحول إلى بطل صد هجوماً عن مصر ال 

 .مدافعاً عن شرف األمة وقدسية األرض
 

. يمراجعة التاريخ تعني أن تعطى إسرائيل حقها في التاريخ كما تراه ه
علينا أن نتذكر أن العبرانيين أقاموا في هذه البالد التي وعدهم اهللا بها، 
وأنهم أصحاب حضارة وجذور مشروعة في هذه البالد يمكن االستناد 

حقب واسعة ". تحرير إسرائيل"عليها في تبرير ما يمكن أن يسمى 
ز وكبيرة من التاريخ يجب أن يمر عليها مر الكرام، بينما يتوجب التركي

بمعنى آخر، . على مراحل أخرى ترى إسرائيل أنها التاريخ الحقيقي
التطبيع يعني حتمية نزع العربي عن تاريخه المتعلق بفلسطين، وقلب 
الحقائق التاريخية التي من شأنها فصل العربي تماماً عن أرض فلسطين 

 .وإنهاء تمسكه بها كأرض عربية إسالمية
 

 التطبيع أن هذا لن يحصل، وأنهم قد يجادل العرب السائرون في ركب
. سيستمرون بتعبئة األجيال بالحقائق التاريخية حتى ال تنسى البالد

األمور في تغير مستمر، واألوضاع قد تتحول لصالح العرب فتكون 
لكن هذه تبقى نوايا طيبة من . األجيال مهيأة لفعل إيجابي تجاه فلسطين
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ثاث الكراهية لها وهي فإسرائيل تريد اجت. الصعب لها أن تتحقق
ستحارب كل ظاهرة من شأنها أن تخلق عقلية العداء لها ولوجودها، 
وهي لن تتهاون مع النوايا الطيبة وستعتبرها، في حال تنفيذها، أعماالً 
عدوانية مناقضة لروح السالم وحق شعوب المنطقة في الوجود اآلمن 

ع إسرائيل أن هناك وسيجد من وقع اتفاقيات الصلح م. والتعاون المتبادل
وما دام . تبعات كثيرة عليه أن ينفذها وإال سيحيق به الغضب اإلسرائيلي

العربي الموقع على معاهدة الصلح قد وقّع بناء على رؤيته للواقع 
 .خية أيضاً بناء على ذات التبريرالمرير، فهو سيقبل قلب الحقائق التاري

 قلب المفاهيم الدينية
 

ناقض تماماً مع معاهدات الصلح مع إسرائيل هناك مفاهيم دينية تت
على رأس هذه المفاهيم تقوم قدسية األرض . وتطبيع العالقات معها

واعتبارها وقفاً إسالمياً ال يجوز ألحد التصرف بها أو نزع إسالميتها 
التنازل عن أرض الوقف اإلسالمي حرام شرعاً وال يملك أحد . عنها

ن ذلك، القدس هي مسرى رسول اهللا فضالً ع. تخويالً بالتنازل عنها
عليه السالم، وهي مدينة المسيح عليه السالم، وال يجوز للمسلمين أن 
. يتنازلوا عن أرض األنبياء وآثارهم ألنهم يعتبرون أنفسهم ورثة األنبياء

هذا علماً أن القرآن الكريم يعتبر اليهود أشد الناس عداوة للمسلمين 
ا اإلنجيل فيصف اليهود بأوالد األفاعي أم. ويصفهم باإلفساد ويلعنهم

ويعنفهم ويرفض أن يكونوا ورثة إبراهيم عليه السالم ألنهم ال يعملون 
 .كما كان يعمل

 
هذا المنطق الديني ال يتمشى مع التطبيع، ومن المفروض لي المفاهيم 

. بين إسرائيل والعرب" الطيبة"الدينية بطريقة ال تسيء إلى العالقات 
 تصوير الصلح مع إسرائيل كصلح الحديبية الذي تختلف فمثالً يجب

ومن الممكن تفسير اآليات القرآنية بطريقة . حيثياته وظروفه وشروطه
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل "تتالءم مع الظرف واستخدام اآلية 

أما غداً فسنجد بعض . كمخرج ومبرر للسالم والعالقات الطيبة" على اهللا
ة يبررون أفضلية إسرائيل على األمم بناء على رجال دين السلط

أما اآليات التي يصعب لي . نصوص قرآنية يفسرونها حسب أهوائهم
 .تفسيرها فإنهم سيتجاهلونها
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أما المطبعون من المسيحيين فلن يركزوا على ما أتى به اإلنجيل من 
وصف لليهود، وسيتجاهلون ما هم مقتنعون به حول قتل اليهود للمسيح، 

سيركزون على أرض الميعاد ونبوءات التوراة حول إقامة إسرائيل في و
وإجماالً، حسب قواعد التطبيع، من المتوقع أن يقلب رجال دين . البالد

السلطة مفاهيم دينية ليخلقوا قناعات جديدة تتساوق مع ادعاء إسرائيل 
 .بوعود إلهية وباختيار اهللا لهم كشعبه الوحيد من دون الشعوب

 
فهناك رجال . س مجرد توقعات، بل هو ما يحصل على األرضهذا لي

دين من مصر ومن فلسطين واألردن أفتوا بشرعية عقد الصلح مع 
إسرائيل مستندين في ذلك على آيات من القرآن الكريم متجاوزين قدسية 

ن السالم المعقود هناك حكام عرب قالوا إ. ض وتحريم التنازل عنهااألر
ماً تنعم به األجيال من العباد المؤمنين من نسل مع إسرائيل سيكون سال

إبراهيم، ويؤدي إلى عالقات األخوة بين المؤمنين الذين جعل اهللا لهم 
دائرة / أما وكالة الغوث وتشغيل الالجئين. القدس محج أنظارهم جميعاً

التربية والتعليم فكانت سباقة في التعميم على المدارس بتجاهل بعض 
لمدرسية أو ذكرها، وهي اآليات المتعلقة ببني اآليات في الكتب ا

حسب قواعد التطبيع، اليهود ليسوا قتلة األنبياء وإنما هم أخوة  .إسرائيل
إنهم ليسوا معتدين وإنما وجودهم هنا يحقق اإلرادة اإللهية . اإليمان

وهم ال يميزون أنفسهم عن باقي البشر وإنما . وتنبؤات بني إسرائيل
أما تآمرهم . سالم على قدم المساواة مع اآلخرينيرغبون في العيش ب

على الرسول عليه السالم وعلى المسلمين فسيتم تجاهله وإزالته إن 
 .أمكن

 
ن  الصهيونية اليهودية عندما أقول إال أبالغ بناء على فهمي للعقلية

وال أبالغ، بناء على . إسرائيل راغبة في الضغط من أجل تعديل القرآن
، عندما أقول أن بعض  والمثقفين التابعينكام العربفهمي لعقلية الح

أنى لهم ذلك وقد تعهد اهللا بحفظ . هؤالء الحكام سيفعل ذلك لو استطاع
لكن إسرائيل ستكتفي بتجاوز بعض اآليات وعدم ذكرها، . القرآن

أن ) المطبعون منهم(فإذا شاء العرب . والحكام المطبعون سيلبون طلبها
سرائيل بطريقة سلسلة فإنهم لن يستطيعوا تجاوز تسير عالقاتهم مع إ

العمل على تغيير المفاهيم الدينية بحيث يفصلون اإلنسان العربي عن 
بغض . امتداده الديني وفهمه السليم آليات القرآن فيما يخص اليهود

النظر عن النوايا، مطلوب منهم التقيد بقواعد السالم ونصوص 
 .تسير بالطريقة التي يرغبونهااإلتفاقات، وإال فإن األمور لن 
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 قلب المفاهيم القومية
 

عدد من العرب ما زالوا يؤمنون بضرورة الوحدة العربية بناء على 
حتى أن بعض األنظمة والقيادات التي توصلت لصلح مع . قناعات عديدة

وقد أصر العرب . إسرائيل تتحدث عن وحدة العرب والتضامن العربي
إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية بين على مدى سنين على ضرورة 

وقد استخدمت مقولة اإلنفراد بالحل . العرب كوحدة واحدة وبين إسرائيل
مع إسرائيل كأحد مبررات الوقوف ضد اتفاقيتي كامب ديفيد وضد 

وفي المقابل أصرت إسرائيل على أن الحل . موقعها الرئيس السادات
ة مباشرة، ولم تقبل أبداً للمشكلة ممكن فقط من خالل مفاوضات ثنائي

فقط أذنت إسرائيل بوفد أردني ـ . مفاوضة العرب كوحدة واحدة
فلسطيني مشترك بسبب رفضها اإلعتراف بمنظمة التحرير، ولم تقبل 
الفصل إال بعدما أصبحت منظمة التحرير منظمة أخرى غير منظمة 

 .تحرير وتنازلت عن كل طروحاتها للتحرير
 

 بالشروط اإلسرائيلية وكان ذهابهم إلى مدريد قبل العرب في النهاية
بمثابة االعتراف النهائي باتفاقية سايكس ـ بيكو وشرعية الهجرة 

فماذا عن الوحدة طريق العودة، . الصهيونية إلى فلسطين وتهويد البالد
القيم اإلنفصالية واإلقليمية أصبحت راسخة . والعودة طريق الوحدة

. لى أدنى مستوياتها والوطن الكبير إراجعت قيم الوحدةوتمأسست، وت
وأصبحت الدول العربية تترقب خطوات بعضها البعض لتتحسس 

ولم تعد مسألة التفاوض مع . طريقها نحو إقامة العالقات مع إسرائيل
إسرائيل مسألة خالف ونفور بين األنظمة العربية، بل أصبح التنافس 

روحات أما أصحاب الط. على المفاوضات هو موضوع الخالف
الوحدوية المتتالية، وهم الفلسطينيون، فقد سبقوا الدول العربية واختاروا 

حولت المقولة من عمل عربي مشترك وت. طريقهم االنفرادي قبل غيرهم
 ".من سيكون فلسطينياً أكثر من الفلسطينيين"لى إ
 

مع هذا التنافس والتسابق أهملت شعارات كثيرة دخلت في حقب سابقة 
مثل األمة العظيمة التي ال تصبر على ضيم، . فس العربيةإلى عمق الن

وحدة الشام ومصر مفتاح نصر العرب، أرض الحجاز أرض األباة 
ثبت أن العرب، . والصحابة األبرار، الهزيمة ليست من شيم العرب، الخ
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إنهم يقبلون بالهزيمة ويستسلمون . على أرض الواقع، عكس ذلك
تهم والتغني بأمجاد أجدادهم، بما يعني ويتجاوزون دماء شهدائهم وشعارا

. ذلك من انعكاس على النفسية العربية لتتأصل فيها الهزيمة والخنوع
الشعارات لم تكن إال لغواً، والتمجيد لم يكن إال هذاراً، والوعودات لم 
تكن إال كذباً، والوعيد لم يكن إال بطولة جوفاء، واألسود لم تكن إال 

 .لى زئير وال تؤذي قدماً عاريةعظاماً خاوية ال تقوى ع
 

 المناهج التربوية
 

حتى تكتمل الحلقة ويصبح التطبيع مقنعاً إلسرائيل فإنه ال بد من ترسيخ 
فالمقصود في التطبيع وقبول إسرائيل . القيم الجديدة لدى األطفال

كصاحب حق في البالد ليس فقط مجرد تجاهل الكبار لقناعاتهم أو 
ل جديد مفصول عن تاريخه وحضارته الدوس عليها بل خلق جي

التطبيع ليس مجرد استدخال الهزيمة في عقول . وانتصارات أجداده
المعاصرين، وإنما صنع جيل مهزوم تماماً بدون سند تاريخي أو ديني 

التطبيع بالنسبة إلسرائيل هو اتباع سياسة مشابهة لسياستها . أو حضاري
سياستها هي تجريد . 1948حيال المواطنين في فلسطين المحتلة عام 

العربي من هويته وعنوانه وماضيه ومساهماته الحضارية وطموحاته 
نحو البناء وقهر التحديات ومواجهة األعداء والتخلي عن أسس امتالك 

 .الذات والتسليم للقوى المحيطة به ووضع مقدراته وطاقاته في خدمتها
 

عة بنواياهم، إال ولهذا ال مفر أمام العرب، وحتى تكون إسرائيل مقتن
ولن . زرع مقومات الهزيمة في ذهن العربي لتكون هي الحياة االعتيادية

أولى هذه . يتأتى ذلك إال من خالل تبني البرامج التي تؤدي إلى النتيجة
البرامج تتعلق بالمناهج المدرسية خاصة في مادتي الدين والتاريخ ألنهما 

. المه وتراثه وسيرة أجدادهمادتان أساسيتان في خلق الوعي العربي بإس
فبالنسبة للدين سيكون هناك تركيز أكبر على أسس كهنوتية تركز على 
عبادات شعائرية دون العمل العام، وسيتم تجاوز اآليات التي تتحدث عن 

وستدخل إلى المناهج . بني إسرائيل وسوء صنيعهم وغضب الرب عليهم
ع اليهود في قائمة األخوة قيم جديدة من التسامح الديني والمحبة التي تض

والمؤمنين الموحدين المحبين للسالم والوئام والتعايش مع الشعوب 
 .األخرى
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أما بالنسبة للتاريخ فال بد من إحداث تعديالت على المناهج، وسيصبح 
إلسرائيل مكان في المناهج مخصص للحديث عن قيامها ومحاوالت 

وسيتوقف الحديث عن . سةاليهود للّم الشمل والعودة إلى األرض المقد
اغتصاب فلسطين وطرد الفلسطينيين وتشريدهم وستتحول مشكلتهم إلى 

وكذلك بالنسبة للجغرافيا التي ستجعل . قضية إنسانية يؤسف لحدوثها
جبل يونس الحلحولي أعلى جبال فلسطين ومن حيفا عروس البحر 

 .اإلسرائيلية
 

ث عن جهود تعويض أما البحث عن سبل العودة فسيختفي لصالح الحدي
وسيختفي اسم فلسطين عن الخرائط . الالجئين وتحسين ظروفهم المعيشية

 .العربية التطبيعية لتحل محلها إسرائيل
ربما لن تضغط إسرائيل ليتم هذا دفعة واحدة وبسرعة، وإنما ستقبل 

 . بخطوات تدريجية تؤدي إلى ما تريد وما تعتقد أنه السياسة السليمة
 

 التربوي إلى وسائل اإلعالم والندوات والمحاضرات سيمتد المنهاج
مطلوب من وسائل اإلعالم أن تدعم . العامة واألشخاص والجمعيات

، وأن تمتنع عن التحريض "السالم والتعايش والعهد الجديد"خطوات 
من المتوقع أن يساهم . وتتحلى بروح التسامح والتأثير في عقول الناس

جديد ال يستجيب للتحديات بل يخضع لها، التلفاز العربي في خلق عربي 
وكذلك على . وال يثأر لهزائمه بل يعتبرها نتاج أخطاء وعناد أحمق

أما صيغ التحريض ضد إسرائيل والغرب . الصحف والمجالت أن تفعل
واستنزاف الطاقات العربية فيجب أن تحظر، وسيطلب من العرب إتباع 

 . التي تعاقب المحرضينالسياسات الكفيلة بمنع ذلك، وسن القوانين
 

فقد عملت إسرائيل على لجم الصحافة . هذا ليس وهماً وال خياالً
 ومع كل محاولة . لم تنجح تماما.المصرية ومختلف وسائل إعالم مصر

تحريضية كانت حكومة مصر تتعرض لضغوطات إسرائيلية وأمريكية 
حتى إن إسرائيل . من أجل االلتزام بنصوص كامب ديفيد وروحها

حتجت لدى مصر ألن األزهر اعتبر الشهيد الجوهري الذي نفذّ عملية ا
ه ون عما أسمو يتحدثوا أخذأما مثقفون كثر.  في القدس شهيداًإستشهادية

اإلرهاب اإلسالمي واإلرهابيين الذين يقوضون عملية السالم برعونة 
ناهيك عن المسؤولين الفلسطينيين الذين يتنكرون لتاريخ . واستهتار
 ونضاالته ويسمون النضال والجهاد إرهاباً، وبعضهم قام بإطالق الشعب

. النار على الشعب تحت الضغوط اإلسرائيلية وتنفيذاً لالتفاق مع إسرائيل
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والعمل األبرز هو االستمرار في اعتقال المناضلين من مختلف الفصائل 
هكذا نصت االتفاقيات وهكذا . الفلسطينية بخاصة من التيار اإلسالمي

 . متطلبات إسرائيل األمنيةهي
 

وعلينا أال نتسرع في الحكم على أن هذه استنتاجات تطبيعية متسرعة 
من كان . 1948لدينا مثال على ذلك في فلسطين عام . وبعيدة الخيال

 على وصف يصدق قبل ثالثين سنة أن قادة العرب هناك سيتسابقون
 العرب، أو يتهافتون نهم يؤيدون إقامة السالم معإسرائيل بأنها دولتهم وأ

على إدانة المجاهدين والمناضلين الفلسطينيين، أو أن يكونوا وسطاء بين 
لكن هذا كله وغيره يتم اآلن في وضح النهار . إسرائيل والعرب، الخ

لقد أفلحت سياسة . وبدون تردد وبدون تساؤل من قبل كثير من الناس
عقل عربي جديد غسيل الدماغ اإلسرائيلية وأفلحت برامجها في خلق 

مليء بالهزيمة ال يقوى على الخروج من نطاقها، ومزقت العربي بحيث 
. أنه يتحدث عن هويته اإلسرائيلية ببساطة وجرأة ودون خجل أو وجل

 .كان هذا نتيجة البرمجة المتعمدة والمدروسة من قبل اإلسرائيليين
 

قد وقعوا على ألن تفلح إسرائيل في البالد العربية؟ ما دام القادة العرب 
معاهدات صلح وتخلّوا عن شعاراتهم وقناعاتهم وكتاباتهم وتصريحاتهم، 
فهم قبلوا بشروط إسرائيل وبما يترتب على ذلك من تبعات تعليمية 

والبرنامج اآلن لن تطبقه إسرائيل مباشرة . وتربوية واقتصادية ونفسية
في فلسطين وهذا أخطر مما عملته إسرائيل . بل سيطبقه العرب بأنفسهم

 يدرك العربي أن ال حول له وال 1948ففي عام . 1948المحتلة عام 
قوة ولم يجد قوة عربية تسانده أو ترفع من معنوياته، وإذا الحت له 

أما في مناطق الحكم . فرصة للخروج من المأزق فإنه سرعان ما يخرج
ارات الذاتي والدول العربية فعلى العربي أن يلبس القيم الجديدة تحت شع

سيزين المسؤولون العرب هزائمهم واستسالمهم . وطنية وتبريرات دينية
بالجميل من الكالم وسيصورونها على أنها إنجازات عظيمة لقادة ملهمين 

وبما أن السالم شامل . وحكماء كما جرت العادة على ذلك أمام كل حدث
ايا لكل المجاالت فإن إسرائيل ستطلب من العرب إثبات المزيد من النو

الحسنة ومنها سن قوانين لمعاقبة المعارضين لعملية السالم والمحرضين 
سيصبح من الصعب مستقبالً عقد ندوات أو محاضرات . ضد إسرائيل

تتحدث عن الغزو الصهيوني والعدوان الغربي على المنطقة والشعب، أو 
تبرز سوء تعامل اليهود مع المسلمين وتآمرهم على وحدة العرب واألمة 

ومن المعروف اآلن أن األردن وسلطة الحكم الذاتي تعتقالن . سلمينالم
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 المالحقة ليشمل وليس مستبعداً أن يوسعا نطاق. المناضلين والمجاهدين
 .قول الحقيقة

 االقتصاديةالتبعية 
 

لكي تكتمل حلقات طمس الحقائق وخلق أوضاع مناسبة ألمن إسرائيل 
 حملة واسعة من الوعود وتوسعها وبسط هيمنتها على المنطقة، تقوم

فال يكفي إجبار الناس على . بالثراء والرفاء والبحبوحة االقتصادية
يقف . التنكر ألنفسهم وإلغاء ذاتهم وإنما من المهم تقديم الحوافز لذلك

الحديث عن التطوير االقتصادي على رأس هذه الحوافز لما فيه من قدرة 
ب بريق تحسين ظروف وقد جر. على لفت األنظار وإثارة االهتمام 

المعيشة في مصر لتزيين اتفاقات كامب ديفيد وأتى أكله في حين إلى حد 
وعد رئيس مصر شعبه بالنعيم والخروج من مأزق الفقر، . كبير

وعاونته في ذلك الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة، حتى ظن 
 .اكلهشعب مصر أن الصلح مع إسرائيل عبارة عن مفتاح لحل كل مش

 
المقولة السائدة حول االقتصاد تضع اللوم على العرب ألنهم استنزفوا 
. طاقاتهم في بناء الجيوش وشراء األسلحة دون أن يجنوا غير الهزائم
. وكان من الممكن استخدام هذه الطاقات للبناء ورفاهية الشعوب

فالمشكلة االقتصادية في الوطن العربي ليست ناجمة عن العدوان 
ني الغربي على البالد، وال عن سيطرة الواليات المتحدة على الصهيو

أما اآلن وقد عاد العرب إلى . الثروات العربية وإنما عن غباء العرب
جادة الصواب فإنهم سيحققون مكاسب اقتصادية بطرق مختلفة منها 
توفير األموال التي كانت تهدر على السالح، الحصول على مساعدات 

وروبية واألمريكية، والحصول على مساندة تقنية مالية من الدول األ
 .وعلمية من إسرائيل والغرب

 
القادة العرب هم من أشد المتحمسين لفكرة الدعم االقتصادي، ويجعلونها 

وهم يحذرون باستمرار من . محور حديثهم في تجميل الحلول السلمية
لدعاة  "انقطاع الدعم أو عدم كفايته ألن في ذلك تقوية للمعارضة وهزيمة

وهم بذلك إنما يخاطبون جيوب الناس وبطونهم ال عقولهم ". السالم
 .وضمائرهم
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الخطورة الكبيرة في الحملة الدعائية الثرائية تكمن في غرس قيم 
إنها . االستهالك ووضع القيم المادية في أعلى سلم أولويات اإلنسان

ماء والوالء تهدف إلى تقزيم الطاقة العقلية لإلنسان وتقليص قيم االنت
إنها تخاطب الجزء الحيواني في . لصالح االهتمامات المادية الشخصية

اإلنسان ليتغذى على حساب الجزء اإلنساني العقالني الذي يجعل 
لإلنسان معنى ومحتوى، وذلك من أجل تحويله إلى مجرد أداة يمكن 

اإلنسان المفكر خطر على العدوان . استخدامها والسيطرة عليها
جل الخير والحرية والعطاء، أما الل والظلم ألنه متمرد من أاالستغو

اإلنسان المستهلك ال يختلف كثيراً عن الحيوان إال في تفننه في أساليب 
اإلنسان المستهلك خطر فقط إذا جاع، وربما يكون خطراً إذا . االستهالك
ال توجد لديه قيم سوى اإلشباع المادي وما دام يرتع في . شبع كثيراً

مه المادية التي ال حّل لها فإنه سيبقى متلهياً بها وغير عابئ بعزة أو همو
 .كرامة أو حرية وطنية، الخ

 
يستعمل القادة العرب فضالً عن عملية تفريغ اإلنسان من محتواه 

 أسلوب الرشوة أو اإللهاء المادي لنيل موافقة الناس على والمثقفون
عرب، وعلى رأسهم القادة فالقادة ال. سياساتهم والصلح مع إسرائيل

الفلسطينيون، يكررون باستمرار استجداءاتهم المالية من الدول الغربية 
يريد الفرد، حسب . حتى يشعر الشعب أن السالم قد أتى عليه بفائدة

رأيهم أن يشعر أنه قد جنى شيئاً مقابل الخطوات السياسية التي تم 
 .ابله مكافأة ماديةأي أنه قد دفع ثمناُ سياسياً يريد مق. اتخاذها

 
وفي المقابل، يحذر القادة العرب من أن قلة الدعم المالي ستؤدي إلى 
انهيار العملية السلمية حيث أن الشعب سيشعر بأن ما قدمه لم يأت له 
. بشيء، عندئذ يفقد القادة تأييدهم وتفقد المسيرة السلمية رونقها وشعبيتها

 اإلعالمية على الدول الغربية ولهذا يستمر القادة العرب في ضغوطاتهم
من أجل تقديم المال الكافي لدعم المسيرة وجعل الصلح مع إسرائيل 

هذا أسلوب غير إنساني . صلحاً حقيقياً تستفيد منه كل شعوب المنطقة
ويتعامل مع العنصر المادي في اإلنسان من أجل السيطرة على قواه 

د إلى عصور الظالم والقهر إنها محاولة تعو. العقلية ومشاعره االنتمائية
ألنها تعمل على قمع القوة الذهنية واالنتمائية لدى اإلنسان من خالل 

الرشوة محرمة في كل األنظمة والقوانين . الشراء المالي أو الرشوة
ويعاقب عليها القانون، إال أن قادة العرب يمارسونها في وضح النهار 

 .وب بأكملهاوأمام وسائل اإلعالم وبصورة جماعية ضد شع
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 عن ذاته وجعله سلعة يمكن االتجار  تحويل اإلنسان العربيوالهدف يبقى

تربية اإلنسان على اإلخالص والشجاعة . بحقوقها ومشاعرها وعواطفها
واإلصرار على الحق تلحق الضرر بالمشروع الصهيوني ـ 
االستعماري ألن في ذلك دعماً لإلنسان وامتالكه لذاته وإدراكه لحقوقه 

أما اإللهاء المادي والوعود البراقة . طاقاته على تحصيل هذه الحقوقو
ي في الرخاء والرفاء فتحول اإلنسان عن أهدافه وتجعله أداة بيد الغير الذ

 االقتصادية تلعب دور الدعامة لوسائل وعليه فإن الوعود. يملك المال
تل فباإلضافة إلى تغييب التاريخ والعمل على ق. نزع الذات العربية

القناعات الحضارية والدينية لدى العربي، فإن المال يشكل عامالً مساعداً 
 .إلكمال حلقة الخناق على الذات والشخصية العربية اإلسالمية

 

 التطبيع اإلعالمي
 

تزداد وتيرة استضافة صهاينة في وسائل اإلعالم العربية بخاصة 
االت اإلعالمية مع تكثفت االتص. الخليجية منها، وبالتحديد في الفضائيات

صهاينة من سياسيين واختصاصيين حتى أصبح من المألوف أن يرى 
المشاهد العربي معلقا أو محلال سياسيا صهيونيا على الشاشة العربية أو 

لقد تم كسر تلك الحواجز التي . صانع قرار صهيوني أو متحزب، الخ
 أبقت الصهاينة بعيدين عن وسائل إعالمنا، وتطورت عند بعضنا

اتجاهات جعلت من المحرمات سابقا حالال ومرغوبا فيها حاليا ودفعت 
وبعد أن كان الظهور اإلعالمي . نحو إزالة كل العوائق والتبريرات

باتجاه واحد، أي استضافة وسائل اإلعالم الصهيونية لعرب وفلسطينيين، 
 . أضحى اآلن باتجاهين

من قبل الرافضين تواجه وسائل اإلعالم العربية المضيافة انتقادات 
يستند . للتطبيع سواء على مستوى األشخاص أو لجان مقاومة التطبيع

العربي لت الصهاينة المعتدين إلى البيت االنتقاد إلى أن هذه الوسائل أدخ
وأعطتهم فرص مخاطبة الناس وإقناعهم بما يطرحون وبكيفية تحليلهم 

 مع العرب لألوضاع والتطورات وبنظرتهم نحو المستقبل والعالقات
صنع الصهاينة من خالل عدوانهم المستمر على األمة . كأمة وكحكومات

العربية وأطماعهم الجغرافية واالقتصادية صورة قاتمة ألنفسهم حتى 
باتوا متساوين مع الشياطين التي ال تكف عن إلحاق األذى باآلخرين 
 والتضليل، وتأتي وسائل اإلعالم لتظهرهم على أنهم بشر كما العرب
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وأن لهم متطلبات أمنية ومعيشية كباقي األمم والشعوب مؤثرة بذلك 
. بدرجة كبيرة على الصورة التي صنعها الصهاينة ألنفسهم وبأيديهم

فلماذا هذا التطوع الذي ال مبرر له في تقديم الصهاينة ألبناء األمة بثوب 
من الكالم الجميل وبصورة اإلنسان المتحضر الذي يتحدث بالعقل 

 . طق ويراعي متطلباته اإلنسانيةوالمن
 

أما وسائل اإلعالم فتبرر ما تقوم به على أنه خطوة متطورة نحو تثقيف 
إنها، . العرب حول منطق الصهاينة وطرقهم في فهم األمور وتبريرها

حسب قولها، تأتي بالصهيوني إلى العربي لكي يخاطبه مما يجعل 
 العقلية الصهيونية العربي أكثر قدرة على استيعاب األوضاع وفهم

لقد استمع العربي عبر السنوات إلى ما . وأساليبها في الدعاية واإلقناع
يقوله العرب وارتسمت في ذهنه صورة من خالل وسائل اإلعالم 
العربية ممزوجة بواقع ودعاية سياسية قد ال تكون دقيقة، ولماذا ال تتاح 

لصهاينة؟ أي اشرة من اله فرصة تكوين صورة من خالل ما يلمسه مب
نها ال تقوم بدور تطبيعي وإنما بدور إعالمي مهني وتثقيفي أنها تقول إ

 . مع اإللتزام بحاجة العربي إلى معرفة عدوه بصورة مباشرة
 

 وسائل اإلعالم والتطبيع
 

ربما تذكر وسائل اإلعالم العربية إصرار الواليات المتحدة في إحدى 
لسوري فاروق الشرع أن مراحل المفاوضات على وزير الخارجية ا

وقد نقلت وسائل . يظهر على التلفاز الصهيوني في مقابلة خاصة معه
اإلعالم العالمية الحدث عندما حصل على اعتبار أنه خطوة هامة نحو 
. قبول اآلخر واإلقبال على التعامل معه على أسس اعتيادية غير عدوانية

 على اعتبار أن لقد اعتبرت المقابلة على أنها خطوة تطبيعية هامة
العرب يدخلون بيوت اليهود هذه المرة مما يمهد الطريق لدخول اليهود 

رها وبمثل هذه الخطوة التي قد يعتب. بيوت العرب في المرة التالية
 محاوالتها التطبيعية مع ىحدالبعض بسيطة ابتدأت إسرائيل إ

زت فتحت إسرائيل وسائل إعالمها أمام الفلسطينيين ورك. الفلسطينيين
على بعضهم ألسباب عدة منها أنها رغبت في تهذيب النفوس فيما يتعلق 
بمشاعرها تجاه اليهود الصهاينة وقبولهم على أنهم بشر ال يختلفون عن 
غيرهم من بني البشر وأنه من الممكن فتح قنوات اتصال وتفاهم معهم، 
ومنها أنها رغبت في صنع قيادات من الممكن أن تقبل بالمصالحة 

ال شك أنها نجحت في ذلك خاصة أن االحتكار اإلعالمي .مر الواقعواأل
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الفضائيات قد هيأ األجواء إلبراز أناس على حساب المصلحة -قبل-ما
 . الوطنية الفلسطينية

 
ية ليشمل فصائل تطور تطويع النفوس لقبول وسائل اإلعالم الصهيون

فية مع  إسرائيل مثال على القيام باتصاالت هاتدأب مذياع. معارضة
قيادات فلسطينية داخل فلسطين وخارجها، وأما التلفاز الصهيوني فال 
ينفك يجري لقاءات متنوعة مع فلسطينيين ينتمون لفصائل مختلفة والذين 

لقد دخلنا بيوتهم من خالل . يدعون في ذات الوقت إلى مقاومة التطبيع
طات وسائل إعالمهم، لكن ذلك فتح الباب لدخول بيوتنا من خالل نشا

 - السياسيةتتطبيعية متعددة مثل اللقاءات االجتماعية أو اللقاءا
االجتماعية المهتمة بتطوير خطوات السالم واللقاءات األكاديمية والعلمية 

لغرب التي وقف على رأسها أكاديميون وأساتذة جامعات مول لهم ا
 قراطية والمرأة وما شابه ذلك ليجعل منهممراكز لدراسة السالم والديم

قيادات اجتماعية وسياسية، ولقاءات بلدية وقف على رأسها رؤساء 
بلديات ومحافظون، ولقاءات شبابية قادها مسؤولون في فصائل فلسطينية 

 .مؤيدة للسالم
 

اعتبر الشعب الفلسطيني . تبدأ األمور بخطوة بسيطة ثم تتطور وتتعمق
ونية من في بدايات االحتالل أن االستماع إلى وسائل اإلعالم الصهي

سقط . المحرمات، لكن هذا التحريم اقتصر فيما بعد على إجراء اللقاءات
المحرم بعد حين ليصبح مشهد الفلسطيني على شاشة القناة اإلسرائيلية 

بل أصبح من المستهجن أن يرفض المرء . األولى مألوفا وال يثير الجدل
صة طرح إجراء المقابلة ألنه يفقد فرصة الظهور أوال وألنه يفوت فر

ثم تطورت األمور إلى منافسات . وجهة نظره أمام اآلخرين ثانيا
وفي المقابل كان ال بد من . وتمنيات بأن تُجرى مع الشخص مقابالت

 . التبادلية مما أتاح قبول الصهاينة قبل أن يقرروا قبول عودة الالجئين
 

 الصهاينة، هنا تكمن األبعاد التطبيعية النفتاح وسائل اإلعالم العربية أمام
إذ من الممكن أن تكون انعكاسات الحدث في كثير من األحيان أهم من 

 وصهاينة بتذاكر سفر  زود األمريكيون شبابا عربافمثال. الحدث نفسه
غلبت المشادات على . لحضور نشاط شبابي في الواليات المتحدة

ين اللقاءات والنقاشات بين الطرفين، لكن هذه هي سمة اللقاءات األولى ب
تهدأ النفوس تدريجيا ويصبح قبول اآلخر متوقعا وتسود بالتالي . األعداء
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فالدعوة إلى المعسكر الشبابي قد ال تكون . ما يسمى بالعالقات الحضارية
 .مهمة بحد ذاتها، لكنها ذات انعكاسات مستقبلية بعيدة المدى

 
يكون فإذا كانت قنوات التلفاز العربية قائمة على استضافة صهاينة فهل 

محرما على المواطن العربي أن يستضيف صهيونيا؟ تُدخل الفضائيات 
الصهيوني إلى آالف وربما ماليين البيوت العربية، لكن المواطن العادي 

وإذا كان للعربي أن يعتاد على لقاء . يدخله إلى بيته الخاص فقط
الصهيوني على شاشة التلفاز فإنه سيعتاد على لقائه في أماكن أخرى 

ال شك .  المطار والمؤتمر العلمي والجمعية العامة األمم المتحدة، الخمثل
أن اللقاءات تلطف األجواء بين الخصوم وتكسر المعقد من الحواجز 

والسؤال يبقى يدور . النفسية وتجعل كل طرف أكثر تسامحا مع اآلخر
حول دوافعنا للتلطيف وكسر الحواجز في الوقت الذي ما يزال العدوان 

 .ني ضد األمة مستمرا وقاسياالصهيو
 

ال أرى أنه من الحكمة أال نفهم وجهة نظر اآلخرين وأال نستمع إلى 
جدلياتهم ومختلف طروحاتهم الفكرية والسياسية وغير ذلك ألن معرفة 

وفي حالة العدو تجعلنا . اآلخر تجعل التعامل معه أكثر كفاءة وسالسة
. دوانه وإلحاق الهزيمة بهالمعرفة به أكثر قدرة وفعالية في مواجهة ع

المعرفة العلمية والدقيقة بالعدو ومختلف جوانب نشاطاته وأساليبه حيوية 
وضرورية، وال أرى أن العرب قد خدموا أنفسهم عندما عزفوا عن 

لكن معرفتنا بهذا العدو يمكن أن تتم بدون أن ندخل . دراسة عدوهم
من كل نوع حول هذا هناك كتب ومنشورات . شراكه أو أن نُدخله بيوتنا

العدو وتستطيع وسائل إعالمنا أن تستعين بها في نقل الصور الدقيقة 
والمنشورات والصحائف تبقى أهم بكثير من اللقاءات . للمشاهد العربي

 ،الصحفية ألن األولى تحمل الحقيقة حول البرامج والخطط واألساليب
طبع ليس كل ما بال. الثانية قد تعكس مواقف تكتيكية وربما كاذبةأما 

يكتب يعبر عن الحقيقة لكن على األقل يمكن االطمئنان إلى أن األبحاث 
فضال عن أن . العلمية أقرب إلى تصوير الحقيقة من المقابالت اإلعالمية

للعدو وسائل إعالم ال يمكن منع أحد من متابعة ما تبث وال يوجد سبب 
 إعطاء المواطن قوي إلعطائه مساحة إعالمية إضافية في وسائلنا أو

 .انطباعا بأن هذا العدو يمكن أن يكون ضيفا
 

كثيرون في الوطن العربي بخواطر الجماهير ومثقفون يلعب سياسيون 
ومواقفها ورؤاها من خالل خطواتهم التطبيعية السافرة وإصرارهم على 
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االستمرار في المفاوضات التي أدخلت الصهاينة إلى البالد العربية، وال 
ليق برجال اإلعالم الذين من المفروض أنهم ينتمون إلى أرى أنه ي

أنظمة . صفوف الشعب والناس العاديين أن يعزفوا على ذات الوتر
وقيادات أدارت ظهورها للناس ومصالحهم ولتاريخ األمة وكبريائها 
وفضلت أن تسير في طريق يختلف بريقه عن البريق التاريخي لألمة، 

يون ضمن الجماهير التي انبثقوا منها وأن ومن المتوقع أن يبقى اإلعالم
يعبروا عن مصالحها وطموحاتها، أو على األقل أن يبقوا بعيدين عن 
جر األمة إلى مزالق المهانة والتناقضات والتنكر للتاريخ والقيم الدينية 

وإذا كانت قيادات قد عملت على صنع أزمة ثقة مع عامة . والحضارية
 . يشكل فضيلةالناس فإن االقتداء بها ال 
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 الفصل الرابع
 

 المثقفون يهربون أمام ابن الدن
 والمقاومة

 
واضح أن الكتاب والمفكرين العرب يديرون وجوههم عن ابن الدن وما 
ينسب إليه من أعمال، ويحاولون عدم الخوض في أقواله وتأثيره على 

ذين يدعمون السياسات الغربية في أستثني منهم أولئك ال. المنطقة والعالم
هؤالء يكتبون وهم . المنطقة وعلى رأسها سياسة الواليات المتحدة

مسترخون ألنهم مطمئنون إلى عدم مالحقة أجهزة األمن العربية 
وهذا ما . والغربية لهم، بل ربما مطمئنون إلى نعم وهدايا قد تصلهم

اصرة ومشوهة، يجعل دائرة الجدل المعرفي حول ظاهرة ابن الدن ق
 .ة الفكرية والتفاهة العلميةمراهقر من الوعرضة إلى الكثي

 
يقدم ابن الدن طريقا للخالص، وهي طريق العنف والقتال ورد األذى 

إنه . باألذى واإلرهاب باإلرهاب واالستغالل بسفك الدماء وإلحاق الدمار
هل يرى أن مستقبل األمة ال يمكن االطمئنان عليه من خالل التودد أل

الغرب الذين يلحقون باألمة الدمار واإلذالل والهزائم، ويستغلون ثرواتها 
ويدعمون الصهاينة الغزاة، وإنما بالوقوف بصالبة مسلحة بالتضحيات 

إنه يرى في التودد مزيدا من الذل والعار، . في وجه الغزو واالحتالل
ن إال وأن أهل الغرب ومعهم إسرائيل ال يحترمون إال القوي وال يخشو

. القوي، وال يرون في الضعيف إال مطية يجب استغاللها ال الشفقة عليها
إنه يرى في األنظمة العربية مطايا، وأن كل ما كتبه الكتاب العرب 
وأنشده الشعار من قصائد وما سطره البحاثة من حقائق وما أوصى به 
م الحكماء من سياسات لن تجدي نفعا مع هؤالء الحكام الذين من سماته

وسواء اتفق معه المرء أو لم يفعل، . عشق الذل واالنغماس في الشهوات
رأى هو أن حد السيف ال بد أن يمضي إذا كان لشمس الحرية أن تبزغ 

 .على العرب والمسلمين
 



 90

طرح ابن الدن مبادرة صلح على الدول األوروبية، وبالكاد نجد في 
عية وبدون وجل الساحة اإلسالمية من يقف مناقشا لها بعلمية وموضو

هناك من يتكلم مثل عبد الباري عطوان، لكن كثيرين أخذتهم . وخوف
 علما أنه ليس ،ا عبيدا آلراء غيرهممقوالت اإلرهاب واإلرعاب فعادو

من المطلوب من الناحية العلمية والفكرية أن ينحاز أحد لصالح ابن 
نا جف مما يمكن أن يقوله عرندن، لكن أيضا ليس من المطلوب أن ال

 .أهل الغرب فيما إذا أخضعنا األمور لميزان العقل
 

عرض ابن الدن الصلح وله مطلب واحد من األوروبيين وهو عدم 
وهذا هو شأن العروض التصالحية التي تعطي . االعتداء على المسلمين

األوروبيون يرتجفون خوفا من ابن الدن كما األمريكيون، ذلك . وتأخذ
إنه يقود تنظيما عالميا، على . عني ما يقولألنهم جربوه ويعرفون أنه ي

 أن ينقل موتا بالجملة في عمليات معدة جيدا ا وقادراقلة عدد أفراده، قوي
وال أرى أنه من المنطق أو العقل السليم أن يدار له . ومكثفة ومرعبة

إدارة الظهر تعني الرغبة في استمرار الوضع القائم وما ينطوي . ظهر
 .المكابرةلتلك ة وآالم وأحزان لكل األطراف أو عليه من توقعات مذهل

 
يعرض ابن الدن وأيمن الظواهري أفكارا عبر أشرطة تُمرر إلى وسائل 

 الفضائية، لكننا قلما نجد من يتناولها الجزيرةاإلعالم بخاصة قناة 
الكتاب . بالدراسة والتدقيق، ومن الصعب أن يجد من يدرس وسيلة نشر

ا في الكتابة العلمية، ووسائل اإلعالم ال تنشر والمفكرون يترددون كثير
ألن غالبيتها الساحقة والعظمى والقائمين عليها ال يتمتعون بحرية أو 

 ال تنشر كل ما يرد في األشرطة الجزيرةحتى أن قناة . يمتهنون النفاق
نجد كتابا كثرا يكيلون الشتائم . مما يضع الباحث في ظالم جزئي

اعتبار أنه يسيء لصورة العرب والمسلمين والسباب البن الدن على 
واإلسالم، ويؤلب أهل الغرب ضدنا، ونجد كذلك وسائل إعالم بخاصة 
وسائل إعالم األنظمة العربية تشن حمالت واسعة ضده وضد من يؤيده 

وقد امتدت الحملة اإلعالمية عليه لتصل إلى األغنية والمسلسل . ويدعمه
يخ قد علمنا أن الرجل يقاس أحيانا أظن أن التار. التلفازي واألشعار

 .بأعدائه
 

ال يعقل من الناحيتين العلمية والمنطقية أن يكتفي الكاتب باعتبار ابن 
الدن معتوها أو متشنجا أعمى في حين تجيش له الدول وتحشد أجهزتها 

هذا الشخص الذي استطاع أن يحارب دوال . األمنية وأموالها لمالحقته
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. ء األعداء ال يمكن أن يكون مجرد معتوه يلهووأن يجمع ضده كل هؤال
المعتوه ال يصمد كل هذه الفترة، وال يتخلى عن نعم الدنيا ليسكن الجبال 
والوديان، وال يحارب أمريكا واالتحاد السوفييتي من قبلها بعصا يتوكأ 

لو لم يكن لديه قناعات عقلية وفكرية وإيمانية لما استمر ولما . عليها
 .تنظيم ينتشر عالميااستطاع إقامة 

 
 إرهاب أم منطق التاريخ

 
انطلقت االستنكارات مدوية في كل أنحاء العالم وفي الوطن العربي على 

 بعدما حصلت تفجيرات نيو يورك وبالي ولندن، والتي وجه الخصوص
هب زعماء دول يشجبون ويهددون، ورجال دين . اتهم بها تنظيم القاعدة

هذه األعمال ومن الذين يقومون بها، يدينون ويبرئون اإلسالم من 
ومثقفون يحللون ويفندون ويذكرون الثمار الرديئة التي سيحصدها 

والمتابع . العرب جراء األعمال التي يصفونها باإلرهابية واإلجرامية
لوسائل اإلعالم، يشتم بسهولة روائح النفاق المنطلقة من عبارات 

ن األخالق الحميدة الذين التحذلق والتزلف وكأن أهل الغرب هم عناوي
 .تترفع نفوسهم عن الشر والطغيان

 
 أن المسألة أعمق بكثير من الرغبة في القتل أو حب الظالم، وأبعد أرى

عن أن تكون مجرد نزوات طائشين متطرفين يتعطشون لسفك الدماء؛ 
وهي ضمن سياق تاريخي موضوعي حتمي ينفصل عن األمزجة الذاتية 

وإذا كنا سنتوارى عن هذا البعد . المصلحية اآلنيةوالتقديرات الشخصية و
التاريخي فإنما نحن نخدع أنفسنا هاربين من مواجهة الحقيقة التي، إن 

هنا . عرفناها، ستمنحنا فرصة اتخاذ قرار سليم يجنبنا عواقب وخيمة
كان بلير، رئيس وزراء بريطانيا، أكثر المستنكرين حكمة عندما قال أن 

خلف التفجيرات، وتميز في ذلك بدرجة كبيرة عن أسبابا عميقة تقف 
الرئيس األمريكي الذي ال يحمل على لسانه سوى لغة القبضايات 

لكن بلير تراجع كما يبدو تحت الضغط عن تصريحاته ليعود ). الفتوات(
 .ويقول أنه ال يوجد أي مبرر لإلرهاب

 
 التاريخ يكره الفراغ

 
ثر من ألفي عام أن الطبيعة قال أرسطو في بحر جدله السياسي منذ أك

اإلنسان جزء من الطبيعة، وبالطبيعة هو دائم الحركة، . تكره الفراغ
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اإلنسان في تفاعل . وحركته ال تسمح بالفراغ ألنها جدليا ال تتوقف
مستمر مع محيطه بكافة مكوناته، وال يتوقف عن اإلبداع في أشكال 

بط ارتباطا وثيقا وأساليب هذا التفاعل وفق تطوره الفكري الذي يرت
يقود التفاعل إلى مواجهة العقبات وإزاحة الموانع . بطريقة فهمه لواقعه

والسيطرة على المتغيرات، وإلى سد الثغرات أنى وجدت واالنطالق نحو 
 .تحسين ظروف الحياة على مختلف أوجهها

 
إنه يطور مصادر . يسارع اإلنسان إلى مأل الفراغ حيثما وحينما يعيه

 كان الطعام المتوفر غير كاف، ويبني بيتا إذا كان ظل الشجر غذائه إذا
ويعمل اإلنسان أيضا . ال يفي بالغرض، ويطور سالحا إذا افتقد األمن

. على تطوير ما لديه ليرتقي في مستويات توفير الحاجات واالحتياجات
وفي كل األحوال، تبقى الحركة نقيض الثبات، وهي مالئة الفراغ 

ن الثبات نقيض الحركة، إولهذا نقول . والتطويرة التغيير وصانع
وبطبيعته يحمل نقيضه، ونقيضه هو القضاء عليه لصالح ثبات آخر ال 

وهكذا تبقى عجلة التاريخ بين قوة الحريص . يلبث أن يتغير ويتحول
لكن الحتمية التاريخية ال بد نافذة، . على ثباتها وقوة الراغب في دورانها

 .ال رب العالمينوال يبقى على ما هو إ
 

تمثل هذا ي. ينطبق هذا على األمة العربية التي تعيش فراغا تاريخيا كبيرا
األمية ما زالت واسعة االنتشار، : غ في كثير من نواحي الحياةاالفر

ينتشر الجوع في بقاع واسعة من األرض العربية، المساهمة في 
مة، التلقي من الحضارة العالمية واالكتشاف واالختراع تكاد تكون معدو

لكن األهم أن األمة تعاني من الهزائم . الغير يحل محل اإلبداع الذاتي
. على مختلف الصعد، وثرواتها تُنهب وأراضيها تنتهك وأبناؤها يذبحون

واقع األمة مرير ويتناقض مع طاقات اإلنسان اإلبداعية وقدراته الخالقة، 
النفسي الذي يحول بل ينسجم مع التطويع الذاتي والخنوع واإلنهاك 

 .المرء إلى مجرد عبد أو مطية
 

لإلنسان واألمم طاقة محدودة على تحمل فقدان الذات المترافق مع الذل 
يطور اإلنسان أو األمة وعيا نظريا بالواقع القائم، وال مفر من . والظلم

ترجمته في النهاية إلى عمل ينتقل بالجميع من واقع مرير إلى تطلعات 
ن الجهد الذاتي وفق رؤية مستقلة متناسبة مع واقع جديد واعدة تنطلق م
يمهد الشعور بالظلم للوعي النظري الذي يتم التعبير . يتميز بالطموح

 المجالس تردد والخوف، وينتقل من الهمس فيعنه بالكلمات المختلطة بال
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تزدحم المشاعر وتضيق النفس اإلنسانية بوعيها . الخاصة، ثم إلى العلن
هناك من بين أبناء األمة العربية من . ها الذي تواجهه كل يومبهبوط قيمت

لقد . وصلت لديهم درجة الوعي إلى الحد الذي ال يستطيعون معه صبرا
انتظروا طويال عّل تغييرا محببا يأخذ مجراه، لكنهم رأوا أن التغيرات 

وبالتالي . والتغييرات ال تتجه صعودا، وإنما تكرس التيه والضياع
هم الدافعية الكافية لحمل مستقبلهم بأيديهم بمعزل عن تطورت لدي

 .أصحاب السطوة والنفوذ والقرار
 

 ظلم يأبى التمهل
 

المعنى أن الحكومات العربية لم تقم بالسياسات المتناسبة مع الطموح 
العربي البسيط القائل بأن من حقنا أن نكون محترمين بين األمم وأن 

رة العالمية التي تتميز بالسرعة والثورة نساهم ولو باليسير في هذه المسي
إسرائيل تمعن في قتلها للفلسطينيين ونهب . العلمية والزخم التقني

األرض وانتهاك أراضي العرب، وأمريكا ال تتوقف عن االستهتار 
التخلف ينخر عظامنا، . باألمة واستخدامها مطية ومسرحا لعملياتها

دات للحكومات، ويتحدث تتوالى المناش. والوهن يسري في أوصالنا
الكتاب واألدباء عن الطموحات واآلمال التي سرعان ما تتحول إلى 

ينشط المحللون على شاشات التلفاز وعلى صفحات . مجرد تمنيات
إنهم يجترون أحاديثهم . الجرائد والمجالت ويتحدثون عما يجب أن يكون

 .ومقوالتهم، لكنهم ال يجدون استجابة من صناع القرار
 

الدول الغربية فال تريد أن تفقه أن العرب عبارة عن أناس كغيرهم أما 
من الناس على وجه األرض وأن لهم مشاعر وأحاسيس وعواطف 

قطيع من البهائم أو معنا وكأننا إنها تتعامل . وانتماءات ورغبات، الخ
الغنم الضالة التي ال مأوى لها وال مطعم، وأن حفنة من الشعير غير 

منذ أكثر . نتدافع لينال منها القوي على حساب الضعيفالمقشر تجعلنا 
من مائة عام والدول الغربية ال تنفك تدوسنا باألقدام وتلحق بنا الهزيمة 
تلو األخرى واإلهانة على إثر سابقتها، وما زالت تسرح وتمرح في بالد 

 .العرب وكأنها إقطاعيات خاصة تقيم عليها مفوضين مأجورين
 

ر في طغيانها على اعتبار أن العرب غير موجودين أما إسرائيل فتستم
إنها تتعامل معنا، حسب وصف أحد . كفاعلين على الساحة الدولية

قادتها، كفئران تضل جحورها حين يصيبها الرعب والهلع، وكأمة من 
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إنها تتغطرس وتصول وتجول كيفما . الجبناء التي تتقن الهرب يوم القتال
أمة عربية مترامية األطراف ال تملك حال لها، وتضع أمام ناظريها 

 .ألمم المتحدة والواليات المتحدةوسيلة إال الشكوى ل
 

نها تحاول أن تدفع األذى عن األمة بنشاطات إتقول الحكومات العربية 
دبلوماسية ولقاءات ومؤتمرات على الساحة الدولية، ومن خالل العالقات 

من . ات المتحدة األمريكيةالثنائية والصداقات مع دول مؤثرة مثل الوالي
 صاحبةال تنفع إال إذا كنا أمة الناحية التاريخية، هذه النشاطات ال تفيد و

بدون قوة، ال يمكننا أن نكون مقنعين، على الرغم . قوة وسطوة وتأثير
يد الضعيف . من أن قوة المنطق قد تكون إلى جانبنا، وقد يكون الحق لنا

لية، وما يحصل عليه يبقى ضمن دائرة تبقى هي السفلى على الساحة الدو
 .االستجداء وليس التفاهم أو االنتزاع

 
أما حكومات الغرب فتقول لنا أنها تسعى اآلن إلى تحرير العرب من نير 

وتحت . الحاكمين وذلك بالحرص على حقوق اإلنسان ونشر الديمقراطية
ى هذا الشعار تغزو البالد وتطارد العباد وتقتل اإلنسان وتقضي عل

أعمالها العدوانية مستفحلة، ودعمها إلسرائيل متواصل . األمان
ال . ومتصاعد، وتدميرها في العراق متواصل ونهبها للثروات متسارع

ديمقراطيات قامت وال حقوق إنسان تحققت، وكل ما قدمته في المجال 
الفلسطيني مجموعة اتفاقيات ومبادرات تجعل من العرب عموما ومن 

إنها ترفض عودة . صا حراسا على مملكة إسرائيلالفلسطينيين خصو
الالجئين وتالحق المقاومين وتعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل وتمنح 

 .األموال لها وكل الدعم في المحافل الدولية والمؤتمرات
 

من ناحية أخرى، نشاط الحكومات العربية يدور ضمن الواقع القائم 
وإسرائيل، وهو الواقع الذي والذي يعتبر صنيعة الدول الكبرى القوية 

تحاول هذه القوى تثبيته إال من بعض التعديالت التجميلية التي تساعد 
إنه واقع صنعته هذه القوى ألنه يتناسب مع مصالحها . على الثبات

ورؤاها وتطلعاتها نحو المستقبل، وإذا كان ال بد من الحركة فإنها يجب 
حب هذا أيضا على األمم ينس. أن تبقى داخله لتعزيزه وليس لتغييره

أي أن حركة الحكومات . المتحدة التي يعكس ميثاقها مصالح واضعيه
العربية، في أغلبها، تجري داخل الواقع أو النظام القائم والذي هو نفسه 

إنها ليست حركة . التجسيد الواقعي لهزائم األمة وإذاللها واستغاللها
 . هو سبب المأساةأمامية وإنما حركة دورانية حول المركز الذي
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لم تصل الحكومات العربية وصناع القرار حتى اآلن إلى تقدير أهمية 

منهم أصدقاء إلسرائيل /بل أن العديد منها. الحركة من أجل تغيير الواقع
والواليات المتحدة، ويساهمون في نهب ثروات األمة وتبديدها، وتطويع 

ادين إال من ميداني األمة للغير واإلبقاء على تخلفها في مختلف المي
وا أعمالهم فوال ينس هؤالء أن يغل. األجهزة األمنية والبهرجة المظهرية

هكذا تركوا الفراغ قائما، وتركوا األبواب . بمقوالت الحكمة والعقالنية
مفتوحة أمام الذين يرغبون بالتمرد على الواقع ليصنعوا ما يرون مناسبا 

 .إن استطاعوا
 

تستقيل وتغيب، واألنظمة مستمرة بأساليبها الحكومات ال تستمع وال 
وبالتالي عليها أال . التقليدية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي

تفاجأ أو تغضب عندما ترى عربا قد حملوا السالح يقاتلون ويفجرون 
هذا فراغ ال مفر من ملئه، وإن لم تعمل الحكومات . فيهدمون ويقتلون

أبناء األمة مشبعون بالذل . ول سدهعلى سده، فسيظهر حتما من يحا
وبما أن . والشعور بالصغار، ولن يجدوا أمامهم إال طريق التحدي

التحدي السلمي يقود إلى االعتقال والتعذيب واإلجراءات القمعية من قبل 
 .الحكومات، فإن العنف يبقى سيد الخيارات

 
مزيد .  يندرج تحت هذا التحليليجري في السعودية والجزائر ولبنانما 
اليوم في مصر، وغدا في . ستتطور في البلدان العربيةأعمال العنف من 

هنا ال تفيد كل األوصاف . الجزائر، وفي األردن بعد غد، وهكذا
. والنعوت التي تلصق بهذه األعمال مثل اإلرهاب واالنحراف واإلجرام

هذه أوصاف سياسية يبتكرها الحريص على استمرار الوضع القائم، ولن 
هناك فعل متمثل بالظلم وهناك شعور . ير من مسيرة التاريخ شيئاتغ

اتفاقنا أو اختالفنا مع رد الفعل لن يغير من األمر . بالظلم يولد رد فعل
 .شيئا، وتبقى عجلة التاريخ بين محافظ مستفيد، ومظلوم يريد أن ينهض

 
أمريكا تصم آذانها إال عن عبارات تصدر : والغرب ال يريد أن يستمع

اإلسالم وكأنهم ون منافقين عرب مزورين كاذبين يعادون العروبة ع
ون في لحاقهم بالواليات  من هذه األرض، والبريطانيون ينعمليسوا

المتحدة وكأنها ستعود تصنع لهم إمبراطوريتهم التي ال تغيب عنها 
من منتصفها يترددون فيما والفرنساويون يحملون عصا قذرة  الشمس، 
عا يقفون صفا واحدا دعما إلسرائيل التي ال تتوقف  وهم جمي.يصنعون
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عن إلحاق اإلهانات واإلذالل بالعرب وبصورة متعمدة معلنة في وضح 
 .ارهالن
 

 العقل سيد الحل
 

ماذا أنت فاعل إذا كنت عربيا؟ األبواب أمامك مقفلة والنوافذ موصدة 
د بالتأكي. والحصار حولك يشتد إحكاما وتضيق عليك األرض بما رحبت

القطط تدافع . سيأتي وقت تزأر فيه، ولن تبالي فليس هناك ما تخسره
عن نفسها، والحشرات تلسع لحماية مكامنها، والزواحف تهاجم من 
يدوس حياضها، فهل يشذ العرب عن خلق اهللا وعن سلوك األمم عبر 
التاريخ؟ ظني أن أعمال العرب في بدايتها اآلن، وأن التنظيمات السرية 

. زيد وستطور من وسائلها وأساليبها لتكون أكثر قتال وتدميراستنشط بالم
إذا كانت التنظيمات تستعمل المتفجرات فستستعمل غدا الكيماويات، وإذا 
كان البريطاني واألمريكي يستطيعان التجول اآلن في الشارع العربي 

 .فغدا لن يجرؤ أحد منهما على الظهور العلني
 

عقلية علمية عند ما يجري، وأن يتم أرى أن الحكمة تقتضي التوقف ب
البحث عن األسباب وتصحيح السياسات الداخلية لألنظمة العربية 

التشنج ال يجدي نفعا وال . وسياسة الدول الغربية تجاه المنطقة العربية
الزمجرة وال التهديد وال الوعيد، بل العقل وحده الذي يرى األمور على 

د تشفي االتهامات والشتائم الصدور ق. حقيقتها ويستطيع معالجة األمور
بلغ العربي من الذل درجة تتساوى فيها الحياة . قليال لكنها ال تحل مشكلة

مع الموت، فال يلومن أحد عربيا يفجر نفسه فيمن يرى أنهم سبب 
 .كوارثه ومآسيه وأحزانه

 
 الحصاد من جنس البذار

 
تابع جيدا كمتخصص في العلوم السياسية وناشط اجتماعي وسياسي وم

، أرى أن السياسات الغربية في بالد العرب الوضع المنطقة وتطوراته
والمسلمين قد ولدت نقائضها وليس مجرد نقيضها وأفرزت التنظيمات 

سألني أحدهم عن المطلوب من ) ولو. (المعادية لها العلنية والسرية
األمريكيين واألوربيين من أجل إحالل سالم وإقامة تعاون، لقلت أن 

 : عليهم
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أن يعترفوا بأن للعرب والمسلمين طموحات في التقدم والرخاء  -1
 والوحدة؛

 ؛ ونهب الثرواتأن يتوقفوا عن دعم األنظمة العربية -2
 .أن يتخلوا عن إسرائيل -3

 
 ما يدور في خلد اإلنسان العربي وفي الشارع بعضأنا عربي وأعرف 

سنا قد رقاب العرب قد ضاقت بدوس نعال أهل الغرب، ورؤو. العربي
أنا أستاذ . ت من ضرب الهراوات، وجلودنا قد سلختها السياطخانتف

جامعي ولست من الفقراء وال من المتشنجين دينيا وال من مؤيدي 
إنني خريج الجامعات األمريكية، وأكره األنظمة العربية . االستبداد

المستبدة، وال أحب التعصب سواء كان دينيا أو قوميا أو آيديولوجيا، 
من قوم به عربي أو مسلم ضد  لكنني لست مستعدا إلدانة ما يالخ،

فلوال أهل الغرب لما غرقت أنا في كل هذه . يلحقون باألمة األذى
الهزائم المريرة وبخاصة على أيدي حفنة من الصهاينة المهاجرين، 

 بهذا  حكام العربذهبت ثروات األمة هباء إلى جيوبولوالهم لما 
قيت هذه األنظمة العربية، ولوالهم لما تغطرست التبذير، ولوالهم لما ب

صحيح . إسرائيل راقصة على دماء شهدائنا ودموع أطفالنا وأنات أراملنا
أننا كعرب ومسلمين نتحمل مسؤولية ألننا صبرنا على األنظمة التي 

 حتى جعلت منا مهزلة، لكن للوعي مرحلة تطورية ال بد من نضوجها
 .ينعكس إلى واقع جديد

 
لغرب أتونا بالدم والنار والهزائم واالستغالل واإلذالل، ويريدون أهل ا

منا أن نحملهم على ظهورنا نرقص بهم مبجلين مبادئهم وقيمهم وأنماط 
حياتهم، وبكل أنواع قنابلهم وصواريخهم وقذائفهم والسموم الزعاف التي 

 أهل الغربلقد زرع . سيكونكان  فغيره إن لم يكن بن الدن،. ينفثوها
كن ما دام النعل كنت أتمنى أن أقول أنني أكره الموت، ل.  يحصدونما

 فالموت والحياة لدي سيان، أو فالثأر هو  مهينذيب تعيحز رقبتي في
 .المنى

 
 بفصاحة لغربييني أنا له ومنه، وأقوله لهكذا هو لسان حال العربي الذ

ولهذا من . لسان، في حين يستطيع غيري أن يقوله بفصاحة السالح
أن هناك قوى موضوعية وأمريكا مفروض أن التاريخ قد علم أوروبا ال

عندما تخرج األمور عن سيرها . تفرض نفسها على القوي والضعيف
التاريخي العقالني وتتحول إلى ظلم واستعباد، فإنه من المتوقع أن يأخذ 
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لة على رؤوس الوعي دورته ليتحول إلى وعي عملي يقلب الطاو
 تجربة هائلة في هذا المجال، بخاصة األوروبيينغربيين لل. الظالمين

ومن األولى لهم أن يحللوا ما يدور برؤوس اآلخرين بدل الوقوف فقط 
 . عند ما يظنون

 
األنظمة . ون األمريكيين واألوروبيين ويكذبون عليهمهناك عرب يغشّ

المسألة ليس لها .  بالحقيقة وكذلك المثقفون المتغربونال تنطقالعربية 
 بالتطرف الديني، وإنما باإلذالل الذي يشعر به العربي والقمع عالقة
نه يمثل المسلمين، لكن تقديري أنه لو خاض إقول ابن الدن ال ي. والقهر

انتخابات في الوطن العربي ضد أي زعيم عربي لفاز عليه وبفارق 
ربما لو خاض ابن الدن هذه االنتخابات على أساس طرحه الديني . كبير

إذا خاضها باسم الكرامة العربية واإلسالمية، حسب ظني، لما لفشل، أما 
 .وجد منافسين جادين

 
واألمريكيون وأدواتهم من المثقفين المسألة التي ال يريد األوروبيون 

فهمها أن العرب والمسلمين ليسوا إرهابيين وليسوا متطرفين واألنظمة 
عرب . فسوإنما عملت فيهم قوى الظاهرة التاريخية للدفاع عن الن

ومسلمون يرون أنه ال يفل الحديد إال الحديد وال يردع الظالم إال صليل 
السيوف، وهم يرون أنهم ينشرون الذعر في قلوب الذين نشروا الذعر 

والمسألة هنا لم تعد أكاديمية بقدر . في قلوبنا على مدى عشرات السنين
ريد ي. ما أصبحت حقيقة موضوعية تستقطب حولها المزيد من الناس

األوروبيون أن يفهموا األشياء كما يرون هم وكأنه ال يوجد لآلخرين ما 
 عمياء خلف الواليات ثلةإنهم ينساقون . أو يعانون منهيطرحونه 

 . المتحدة، وكأن سوط اإلرهاب األمريكي يلوح فوق رؤوسهم
 

ما الخطأ في ذلك؟ لقد تعنت الظالم . انزلوا عن ظهورنا: ابن الدن يقول
 في إراحة المطية، لكنه اضطر في النهاية إلى التفاوض معها تاريخيا

ال أعتقد أن العرب والمسلمين واألوروبيين بحاجة . عندما ألقي أرضا
صحيح أن ابن الدن ال يشكل . إلى تكرار تجارب دفع الناس جميعا ثمنها

ا واسع االنتشار على المستوى الجماهيري، إال أنني أظن أن يتيارا تنظيم
م إلى مسرح الصلح إذا  وتنظيمات عربية وإسالمية كثيرة ستنضأحزابا

 . أن ترى األمور بعيونها وعيون الغير أيضاالدول الغربيةقررت 
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 ابن الدن يرفع سعر العربي

 
القصد من العنوان هو اإلشارة إلى تحوالت سياسية هامة وكبيرة على 

والمعنى . ءالساحة العربية أثرت سلبا على تطلعات ومخططات األعدا
أن السعر الذي كانت تضعه جهات خارجية من أجل استعباد العربي أو 
تجنيده لخدمتها لم يعد قائما، وتم استبداله بمبالغ طائلة لتتخلص من 

لم يعد العربي معروضا في سوق النخاسة ليباع . عربي يقض مضاجعها
ويشترى كعبد، وإنما تحول إلى فاعل يتصدر الساحة العالمية في 

 .واجهة الظلم والعدوانم
 

رأس الزرقازي اآلن بخمسة وعشرين مليونا من الدوالرات، أما رأس 
لكن رأس ابن الدن، على الرغم من أنه لم . عزت إبراهيم بعشرة ماليين

يتم اإلعالن عن ثمن لرأسه، فيساوي انشغال أجهزة أمن العالم بشأنه 
عالم قادة عظام كان في ال. وتحشيد الجيوش بحثا عنه وعن الظواهري

واجهوا الظلم واالستعباد وصمموا على القتال حتى النفس األخير 
رهم هوشي منه وجيفارا وكاسترو وماو تسي تونغ وغاندي، لكن تصد

 .األسماء اآلن أصبحت عربية إسالمية
 

 يقوم به ا لها بالبعد الشخصي وال بتأييد مالحقيقة الموضوعية ال عالقة
ون هم الذين عادوا كاسترو وكرهوه، لكنه بقي كثير. هذا الشخص أم ال

محتفظا بصورة البطل الذي ال تلين له قناة، وكذلك األمر بالنسبة لمانديال 
المسألة ال تتعلق بموافقتنا على ما يطرح فالن أو . وغاندي، الخ

معارضتنا، وإنما بقدرته على استقطاب التأييد وجمع الطاقات من أجل 
أنا مثال لست ماركسيا، لكنني . جرى التاريخصنع الحدث والتأثير بم

أنحني أمام كاسترو وأعترف بقدرته على المثابرة والصمود والتصميم؛ 
ولست علمانيا لكنني أنتخب محاضر محمد إذا خاض انتخابات لقيادة 

 .العالم اإلسالمي
 

علينا أن نعترف أن قادة الحركات اإلسالمية من دوداييف إلى مسخادوف 
زرقاوي وصوال إلى الظواهري وابن الدن وعزة إبراهيم قد وخطّاب وال

كان من السهل عبر . غيروا النظرة التقليدية الغربية تجاه العربي والمسلم
العقود المنصرمة أن يتم شراء قائد عربي بحفنة من المال أو بحسناء 
ساقطة، وأن يجير هذا القائد مقدرات شعبه وطاقاته لصالح األعداء أو 
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كثر ومثقفون زعماء عرب .  عن االستغالل وإنماء الثروةالباحثين
تساقطوا عند أقدام النساء أو بفعل المال الغربي الذي لبى لهم شهواتهم، 
وتعاملوا في النهاية مع إسرائيل في السر والعلن، ومنحوا األجنبي 
القواعد العسكرية والتسهيالت األمنية، وقدموا المعلومات الوفيرة عن 

كان ثمن رأس العربي بخسا جدا من أجل أن يكون . اء األمةنشاطات أبن
 .متعاونا أو عميال

 
سواء أعجبنا األمر أو لم يعجبنا، تقول الحقيقة . الوضع اختلف اآلن

هم وحدهم والمسلمين الموضوعية الماثلة أمامنا على األرض أن العرب 
ن أو الزنادقة تسمية هؤالء باإلرهابيي. في العالم الذين يقاتلون األمريكيين

أو المنشقين أو المجاهدين أو المناضلين ال يغير من الحقيقة الموضوعية 
ينتشر اآلن على الساحة العربية وبعض الساحة اإلسالمية مثل . شيئا

سالح ويتخذون من البراري أفغانستان وباكستان مقاتلون يحملون ال
. حالفهم عالما خاصا بهم ينطلقون منه ضد األمريكيين ومن كهوفوال

 .إنهم يطلقون النار فيقتلون ويقتلون
 

تحشد أمريكا ضد هؤالء الجيوش برا وبحرا وجوا، وتنفق في قتالها 
إنها تقر بالتحدي . مليارات الدوالرات وتضحي بشبابها من الجنود

العظيم الذي يواجهها وتعرف تماما أنها تقاتل عربا ترى أنهم قد تمردوا 
عوا واقعا ال ترى أمريكا أنه يخدم على واقعهم وقرروا أن يصن

إنها تدرك تماما أن اعتمادها على قادة عرب وإسرائيل لوقف .مصالحها
، وأنه لم يعد  ال يجديهذا التيار المتصاعد من الرافضين للواقع العربي

أمامها إال التوجه إلى المنطقة لخوض معارك مباشرة حتى تبقى المنطقة 
 .  أن تكون عليه األمورضمن الرؤية األمريكية لما يجب

 
ظهر بالنسبة ألمريكا قادة شر جدد غير الذين كانوا وفي منطقة كانت 

ساد انطباع . مصنفة على أنها منطقة الجبناء الذين يسهل بيعهم وشراؤهم
عكسته العديد من الدراسات الغربية بان العربي رخيص يلهث دائما 

، وأنه متآمر مستعد وراء شهواته، وأنه مزواج دائم البحث عن الجنس
وال شك بأن . أن يبيع أبناء جلدته بثمن قليل، أو بمجرد وعد بثمن

الهزائم العربية أمام الكيان الصهيوني قد كرست هذه االنطباع، ودعت 
وعزز الزعماء . األمم إلى رفع وتيرة أطماعها بثروات الوطن العربي

راء األمم العرب ذلك أيضا بعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم وجريهم و
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المتحدة لتنقذ لهم بعض ماء الوجه، وإلى الواليات المتحدة لتتخذ خطوات 
 .تجعل لهم قيمة في نظر شعوبهم

 
هناك قادة مثل حسن نصر اهللا قادوا نصرا ضد إسرائيل، وآخرون 

وهناك قادة يهددون . أقاموا تنظيمات مصممة على هزيمة إسرائيل
، وهناك قادة مثل يكية واإلسرائيليةأنظمة عربية وبالتالي المصالح األمر

. فتحي الشقاقي وأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي قضوا نحبهم واقفين
هؤالء قادة يختلفون تماما عن القادة التقليديين وأخذوا يغيرون من 

كان العربي جبانا ومتآمرا . الصورة التقليدية المرسومة عن العربي
فهو إرهابي مجرم سفاح يحب رخيصا يلهث وراء الجنس، أما اآلن 

طبعا كل التصنيفات الغربية تتمشى في النهاية مع المصالح . سفك الدماء
صورة : هكذا هي العادة الغربية وربما عادة مختلف الشعوب. الغربية

يصنف من . اآلخر تخضع للقراءة الذاتية وليس للقراءة الموضوعية
 . أو زنديقيخضع ذليال، أما الذي يتمرد فيتحول إلى إرهابي

 
زمن أول حول، وأخال أن األوضاع في الوطن العربي ستحتد بالمزيد 

ولهذا من األفضل ألمريكا أن . وأن الصراع من أجل التغيير سيزداد
تتوقف عن تحديد أسعارها الجديدة للعربي وأن تتجه نحو التفاهم القائم 

طنة لن اب والشيهتصنيفات مثل اإلرعاب واإلر. بادلعلى االحترام المت
لقد . تفيدها بشيء، واألنسب أن تتعامل مع األمور بعلمية وموضوعية

طفح الكيل بالنسبة للعربي، ومن المتوقع أن يصبح اآلالف الذين 
.  تجدي معها الحلول العسكريةيصنعون التاريخ اآلن ماليين كثيرة ال

ت أمريكا الحلول العسكرية في مناطق أخرى من العالم، ولعل في بجر
بها ما يعيدها إلى صوابها فيوفر عليها وعلى العرب المعاناة تجار

 .واألحزان
 

 التساؤل حول المقاومة الفلسطينية
 

لم يحصل في التاريخ أن تكالبت جهات كثيرة ضد مقاومة مثلما تتكالب 
دول كثيرة تحشد قواها الضاغطة وجمعيات . ضد المقاومة الفلسطينية

ف وقنوات فضاء وإذاعات ومؤسسات دولية وهيئات وأشخاص وصح
ورجال أعمال ومثقفون وأصحاب رأي يحتشدون في مواجهة المقاومة 
الفلسطينية معتبرين إياها ظاهرة سلبية ال تجلب على الشعب الفلسطيني 

أبواق كثيرة تصرخ وطبول تدق وتحذيرات . سوى الخراب والدمار
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ول تنطلق وتهديدات تصدر وتوعدات تزمجر وعيون حمراء تقدح، وتق
عليكم إلقاء السالح والسكاكين والحجارة، اخلعوا مالبسكم : للفلسطينيين

واستبدلوا جلودكم وإال فإن اللعنة ستحل عليكم ويتشتت شملكم وتفقأ 
 .عيونكم وتبقر بطون نسائكم

 
الطامة أن فلسطينيين وعربا يطوعون أنفسهم ليكونوا األدوات فيشيعون 

رهم ويخلخلون أركانهم الرعب في قلوب الناس، ويقطعون ظهو
مصورين األعداء على أنهم األخطبوط األعظم الذي لن تكون في قلبه 

 يقولون إن األعداء أقوياء وهم يتوعدون  .رحمة وال في عقله ذرة حكمة
. وسيهلكون الحرث والنسل إن لم ننصع إلرادتهم ولم نلب مطالبهم

األردن، وستعمل ستقوم إسرائيل بطرد الفلسطينيين من الضفة وغزة إلى 
أمريكا على وقف المساعدات فتتوقف الرواتب ويهلك الناس من الجوع، 
وسيمنعون الحركة بين المدن وسيدمرون المعامل، وسيتجاوزون كل ما 

إسرائيل وأمريكا ال تقوالن هذا إال من أفراد على . هو فلسطيني
 .مسؤوليتهم الخاصة، إنما عرب وفلسطينيون يروجون له

 
لمروجين، بل قادتهم، يقف مثقفون من كتاب وأكاديميين على رأس ا

هؤالء هم قادة الفكر الذين يبثون قناعاتهم . وشعراء ومدراء وقادة، الخ
إنهم يبثون شكوكهم حول المقاومة . لعموم الناس والذين بدورهم يتأثرون

الفلسطينية عبر مختلف وسائل اإلعالم، وفي المحاضرات والندوات، 
عاما ضد الحركات الفلسطينية المقاومة، ويضعون ويصنعون رأيا 

إنهم ال يطرحون أفكارا للتصحيح أو معالجة . تساؤالت حول نواياها
األخطاء التي تقع بها فصائل المقاومة، ولكنهم يعملون على هدمها على 

 .اعتبار أنها تلحق األضرار بالشعب الفلسطيني
 

نية تكمن في مسيرة تقول الجدلية الفلسطينية أن المصلحة الفلسطي
. التفاوض مع إسرائيل ذلك ألن الوضع الدولي ال يسمح بغير ذلك

الحقيقة القائمة أن الواليات المتحدة هي سيدة العالم، وهي صاحبة القرار 
التي تملك المال والسالح وتستطيع أن تأتي بالدول والشعوب إلى بيت 

.  في العراق عبرةدول كبرى ال تستطيع أن تتحدى أمريكا، ولنا. الطاعة
لم يوافق المجتمع الدولي ممثال باألمم المتحدة على غزو العراق، لكن 

أما صدام . أمريكا أدارت ظهرها لكل العالم وجيشت وغزت واحتلت
 .الذي تحدى وهدد يجد نفسه اآلن بالسجن
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تضيف الجدلية بأن اإلنسان الحكيم هو الواقعي الذي ال يتجاوز الواقع 
يقول لنا المثقفون الذين يسيرون بدرب أمريكا واألنظمة . هوال يتمرد علي

العربية أن هذا هو الوضع وسواء عشقته أم كرهته ال مفر أمامك إال أن 
من خالل هذا الواقع، يستطيع الفلسطينيون الحصول . تقبله وتتعامل معه

أي أنهم . على شيء، لكنهم ال يستطيعون تحقيق أي إنجاز خارجه
ريخ يتوقف هنا، وال أمل ألحد إال باالعتراف بالواقع يقولون إن التا

 .هذه هي نهاية التاريخ. والقبول به
 

من يفترض ثبات . هذه الجدلية ال تعني الحكمة، وإنما تعني اإلذعان
التاريخ هو الخاسر، ومن يعترف بالواقع بهدف االستكانة له إنما ال يريد 

لواقع يعني درايته ومعرفة االعتراف با. التغيير وال يهدف إلى التطوير
مختلف جوانبه وإشكالياته وحسناته وسيئاته ومداخله ومخارجه بهدف 

أما االستكانة . التغلب عليه وتغييره إلى واقع جديد يتمشى مع الطموحات
له فعبارة عن قبول بالهزيمة أو اعتراف بالعجز واالندحار أمام القوى 

مة أن تعترف بالواقع وتقبل كان لكل أ) لو. (التي تصيغه وفق رغباتها
به لتوقف التاريخ منذ أمد بعيد ولتوقفت عجلة االكتشاف واالختراع 

الناشط والحركي والطموح هو . والتغيير والتطوير، ولبقي اإلنسان بدائيا
الذي يسعى نحو تحسين أوضاعه وتغييرها بالطريقة التي تتناسب مع 

 أبعد من جيبه أو فرجه، تطلعاته، أما البليد والمصلحجي الذي ال يرى
 .فيبقى أداة الذين يريدون انتهاك حرماته هو

 
وعليه، فإن العديد من العرب يرون أن المقاومة عبارة عن عبث وإهدار 

ويرون أن هذا السالح البدائي ال . للوقت والجهد ولعب بنفوس الناس
يؤثر بالدبابة وأن صواريخ المقاومة عبارة عن ألعاب مراهقين يريدون 

طبعا كل جدلية المثقفين والسلطة . التالعب بعواطف الشعب الفلسطيني
واألنظمة العربية هنا تتركز على التوازن العسكري، وهذا خداع ألن 

الفرق واسع بين . التوازن الالزم الجتثاث االحتالل هو التوازن األمني
 .هذين النوعين من التوازنات

 
كان سالح المقاومة الفلسطيني إذا : السؤال المطروح أمام المثقفين هو

يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، فلماذا تصر أمريكا وإسرائيل على 
سحبه؟ إنهما ال تطالبان بنزع سالح الزعران والبلطجية والقبضايات 
والفتوات، لكنهما تلحان على السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك ضد 

ة شعبنا، أم ألنهما هل ألنهما يحرصان على مصلح. سالح المقاومة
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تدركان المتاعب األمنية التي يمكن أن تلحق بإسرائيل؟ ال أحد يقول إن 
هذا . المقاومة الفلسطينية ال تتسبب بردود فعل عسكرية إسرائيلية

صراع، وكل طرف سيدفع ثمنا؛ وال يمكن أن نتصور أن إسرائيل 
 .ستقابل أعمال المقاومة الفلسطينية بالثناء واإلطراء

 
ب كثيرة قاومت االستعمار واالحتالل، لكننا ال نجد في كتب التاريخ شعو

حملة شرسة قد شنت ضدها ومن أقطاب مختلفة مثل هذه التي يتم شنها 
، وجد الثوار الفلسطينيون 1948منذ قبل عام . على المقاومة الفلسطينية

من بين جلدتهم من يثبط عزائمهم ويشكك بهم ويتآمر عليهم ويتعاون مع 
المقاومون الفلسطينيون محاصرون ممن يمكن نعتهم . عداء ضدهماأل

العيون الصديقة . باألصدقاء مثلما هم محاصرون من قبل األعداء
والمعادية مبثوثة لمالحقة المقاومين وأموالهم ومصادر تزويدهم، 

 .والضغوط تمارس من كل زاوية وجانب
 

. اف في المنطقةأظن أن الشعب الفلسطيني يقبل نزع سالح جميع األطر
إذا كان مثقفون عرب وأنظمة عربية واألمريكان حريصين على السالم 
فلينزعوا أوال سالح إسرائيل الذي هو أكثر خطورة وأشد تدميرا 

هل من عقل أو ذرة حكمة لدى الذي يريد أن ينزع سالح نفسه . ورعونة
عل بينما يبقى عدوه مدججا بالسالح؟ لو لم تكن مصالحه الخاصة لما ف

 .ذلك
 

 التشكيك بالمقاومة العراقية
 

تتعرض المقاومة العراقية مثلما تتعرض الفلسطينية للكثير من التشكيك 
. من قبل مثقفين تابعين لألنظمة أو لألمريكيين أو لمصالحهم الخاصة
. ذات الجدلية القائمة ضد المقاومة الفلسطينية قائمة أيضا ضد العراقية

وعا على المكنيين الذين يسقطون في المعارك هؤالء المثقفون ينزفون دم
صحيح أن . ضد األمريكيين أو في صراعات داخلية بين العراقيين

المدنيين يجب أن يبقوا خارج الصراع ومن المفروض أال يلحق بهم 
يكفي أهل . ضيم أو جور، أو أن تأخذهم تيارات الرصاص المتصارع

 .العراق ما دفعوه من أثمان باهظة
 

كلة القائمة هي في ازدواجية المثقفين من حيث أن اللوم ينصب لكن المش
على المقاومة وليس على األمريكيين الذي أهلكوا الحرث والزرع 
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قتل األمريكيون واإلسرائيليون اآلالف من المدنيين وما يزالون . والنسل
من المؤسف "حتى اآلن، وقد اعترفوا بذلك بتصريحاتهم التي تقول أنه 

ال مفر من سقوط مدنيين ألن الحرب "؛ و "يون في الحروبأن يسقط مدن
لماذا ال تقوم الزوبعة ضد ." ال تنتظر ابتعاد المدنيين عن ساحة القتال

األمريكيين الذي يقتلون الناس في حفالت أفراحهم وفي تجمعات مآتمهم؟ 
إنه عقل مثقف عربي منخور ال يريد أن يرى الحقيقة إال من خالل 

 .ه األمريكيون واإلسرائيليونالخرق الذي صنع
 

قتل الغربيون الماليين في الحروب التي نشبت بينهم، وتقريبا أباد 
األمريكيون الهنود الحمر، وهم قتلة الفلسطينيين واألفغانيين واللبنانيين 

للعلف سحر . والعراقيين والمصريين والسوريين والباكستانيين، الخ
ى عنفا إال العنف العربي، وال يرى بالتأكيد على هذا العربي الذي ال ير

 .في العنف األمريكي إال دفاعا عن النفس وعن اإلنسانية
 

 فتاوى اإلرهاب
 

. ال يشذ العديد من المثقفين المتدينين عن المثقفين غير المتدينين كثيرا
هناك من يتطوع لتطويع الدين لخدمة مواقف سياسية أجنبية، ولخدمة 

تتوالى . األمة بفعل حكامها الذين ال يتقون اهللالواقع المؤلم الذي تعيشه 
فتاوى من قبل رجال دين مسلمين حول الذين يصفهم أهل الغرب 
وإسرائيل باإلرهابيين مؤكدة أحيانا أنهم بالفعل إرهابيون ونافية ذلك 

ن العمليات إقال بعضهم مثل فضيلة الشيخ طنطاوي . أحيانا أخرى
 مدنيين إسرائيليين بأنها عمليات االستشهادية الفلسطينية التي تمس
بينما أفتى آخرون بأن هذه العمليات . إرهابية وال يقرها الدين اإلسالمي

ضد اإلسرائيليين شرعية، في حين أفتوا بأن عمليات مشابهة أخرى ضد 
تأتي هذه الفتاوى في أغلبها من . أمريكيين ال تتالءم مع الشرع اإلسالمي

الحكم العربية، ويتم االستشهاد بآرائهم في علماء دين قريبين من أنظمة 
الدول الغربية بخاصة أمريكا وإسرائيل لتعزيز مواجهاتها اإلعالمية 

 .  لظاهرة العمليات االستشهادية واعتبارها إرهابية وانتحارية
 

واضح من تشتت الفتاوى الدينية وتنوعها حول هذا الموضوع أنه ال 
قرآن الكريم وال في السنة تعالج توجد نصوص دينية إسالمية ال في ال

لقد بحثت معمقا في األمر من الزاوية اإلسالمية . األمر مباشرة وبقطعية
ولم أجد ما يمكن االستناد عليه في إطالق األحكام والفتاوى بالسهولة 
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هناك نصوص عامة يمكن أن . التي نشهدها على شاشات التلفاز
 مناسبة لتوجهاته الخاصة يستعملها صاحب الرأي بالطريقة التي يراها

كأن يقول مثال أن اإلسالم يحرم قتل األطفال وغير المحاربين، أو أن 
هذا شبيه بمن يصدر فتوى . اإلسالم يدعو إلى معاملة األعداء بالمثل

يقول فيها أن اإلسالم يفتح المجال أمام حرية التعبير وذلك استنادا على 
؛ وبمن يصدر فتوى "شاء فليكفرمن شاء فليؤمن ومن : "قول اهللا سبحانه

إن الدين عند : "مضادة تشهد بحرمة حرية الرأي استنادا على قوله تعالى
فتاوى من هذا القبيل ال يعتمد عليها وحتى ال يمكن ." اهللا اإلسالم

اعتبارها إسالمية ألنها تستند على مقتطع واحد دون األخذ بعين االعتبار 
 . قيد النقاشالنظرة اإلسالمية العامة للموضوع

 
آية واحدة حول موضوع معين ال تكفي إلصدار حكم نهائي إال إذا كانت 

أما عندما يتعلق . تشريعية قاطعة مختصة بالحرام البين والحالل البين
الموضوع بالوصايا أو قضايا الحق والباطل أو بناء األمة والنسيجين 

ن األمور األخالقي واالجتماعي والنظامين السياسي واالقتصادي فإ
تصبح أكثر تعقيدا وتحتاج إلى أبحاث وجدل ونقاش وانفتاح قلب وعقل 

فمثال من السهل اإلفتاء بأن الزنا حرام، لكنه . على مختلف االجتهادات
الزنا . ليس من السهل البت في كيفية إقامة نظام الشورى في اإلسالم
جلس ببساطة حرام، لكن هل الشورى ملزمة للحاكم أم ال؟ هل هناك م
 .منتخب أم ال؟ هل العضو منتخب لفترة معينة أم العضوية دائمة؟ الخ

 
ينطبق التعقيد في إصدار األحكام على الكثير من القضايا السياسية والتي 

فمثال من الممكن أن يثور جدل . تعتبر القضايا العسكرية متفرعة عنها
 أن هناك من يقول. عميق حول قضية الفتنة ومواجهة الحاكم الظالم

مواجهة الحاكم الظالم تقود إلى فتنة قد تأخذ شكل االقتتال الداخلي الذي 
وهم يتساءلون عما إذا كان . قد يسيء إلى الناس جميعا وإلى مصالحهم

من األفضل الصبر على ظلم الحاكم أم الخوض في قتال يؤدي إلى القتل 
لتي ال ويخلصون بالتالي إلى أن الصبر أفضل من المواجهة ا. والتشريد

في المقابل، هناك من يقول أن الظلم فتنة . يعرف أحد كيف ستنتهي
أي أنهم يرون أن السكوت . عظيمة، والساكت عن الظلم شيطان أخرس

 .عبارة عن إثم، واآلثم سيصلى نارا حامية يوم القيامة
 

يطرح هؤالء مسألة الحكام العرب القائمين على شؤون األمة اآلن 
آلن في تنفيذ ما وعدوا الناس به وعجزوا عن رفع والذين أخفقوا حتى ا
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لحقت باألمة هزائم متكررة سواء على يد إسرائيل أو أمريكا . شأن األمة
أو أريتيريا، وعجزت األمة عن تحقيق التطوير االقتصادي والعلمي 

فهل هؤالء القادة آثمون . والتقني المطلوب من أجل تحصين ذاتها، الخ
م أبرياء ويجب توفير فرص الهدوء لهم لكي وتجوز محاربتهم أم أنه

يسيروا في طريق البناء؟ أصاحب الفتنة هو ذلك الحاكم الذي عجز عن 
الدفاع عن األمة أم الشخص الذي يريد عزله بسبب هذا العجز؟ وهل 
الفتنة مسؤولية الحاكم الذي يسرق أموال الناس أم مسؤولية الذين يقولون 

وهل .  موقعه وأن يخضع للمساءلةله أنه لص وعليه أن يتنحى عن
الخارج عن الدين اإلسالمي هو ذلك الذي يهادن الحاكم الفاسد أم ذلك 
الذي يقاوم الفساد؟ وهل قليل األدب هو الذي يقول للفاسد أنه فاسد أم 
ذلك الذي يمارس الفساد؟ يعبر بعض أصحاب الفتاوى السريعة عن 

ون بالقول المنسوب إلى مشكلة أساسية في هذا المجال عندما يتمسك
أي أنهم ." الفتنة نائمة لعن اهللا موقظها: "رسول اهللا عليه الصالة والسالم

يقرون بأن الفتنة قائمة وموجودة، ويريدون حسب ادعائهم على رسول 
 .اهللا أن يبقوها في سرير الهناء

 
ظاهرة العمليات العسكرية ذات الطابع االستشهادي عبارة عن قضية 

ال يخضع نقاشها آلية واحدة يحفظها هذا الشيخ أو حديث كبيرة جدا 
إنها قضية متعلقة باألوضاع السياسية واالجتماعية . يحفظه شيخ آخر

واالقتصادية والثقافية والنفسية والعاطفية والتاريخية لألمة وليست متعلقة 
إنها بالتأكيد غير . برغبة هذا الحاكم أو ذاك أو برغبة أمريكا وإسرائيل

. قة بمشاكل خاصة للشخص الذي ينفذها فيرغب باالنتحار بسببهامتعل
إنها ال تتعلق بمشاكل المنفذ مع حبيبة قد هجرته، أو صفقة تجارية قد 

 .انهارت، أو نزاع مع والدين يوجب االنتحار
 

هناك من يصر على أنها أعمال انتحارية وال عالقة لها بالرغبة 
 في البحث العلمي الغربي ال ينطبق باالستشهاد علما بأن تعريف االنتحار

يقول علماء الغرب الذين نأخذ نحن عنهم الكثير . على ما نحن بصدده
من علومنا وأساليب تدريسنا أن المنتحر يعاني من مشاكل شخصية حادة 

لدينا في الوطن العربي العديد . تجعله غير قادر على تحمل الحياة معها
. لرجوع إليهم للبحث في الموضوعمن أساتذة علم النفس ومن الممكن ا

هناك فرق شاسع وكبير بين من يترك ورقة يقول فيها أنه آثر الموت 
على بعد الحبيب ومن ترك رسالة يحرض المؤمنين على القتال ابتغاء 

 .مرضاة اهللا ورفعة األمة
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مقاومة العدو فرض، إنها جهاد في سبيل اهللا حسب النص القرآني 

لمفروض  التمييز بين المقاصد فال نتعجل بإطالق والسنة النبوية، ومن ا
أنا ال أقرر أنه شهيد أم . صفة االنتحار عمن يصف نفسه أنه استشهادي

. ال، وال شيخ األزهر يقرر أو إمام مكة، فقط وحده اهللا هو الذي يقرر
لكن ما أستطيع أن أقرره من الناحية العلمية أن مواصفات المنتحر ال 

دي وال المواصفات االنتحارية التي تؤدي إلى تنطبق على االستشها
 .االنتحار

 
 أن يتريث المرء كثيرا قبل أن يصدر فتوى من الواجب الدينيولهذا 

تمر . دينية بهذا الخصوص حتى ال يتحمل إثم خطأه وإثم من عمل بفتواه
األمة بوضع مأساوي كبير على مختلف الصعد وهو يؤثر حتما في 

هناك من لديه طاقة على العمل . ددة ومتنوعةالناس بطرق مختلفة ومتع
مع الحكام مثل بعض رجال الدين الرسميين، وهناك من يؤثر الصمود، 

وعندما . وهناك من يحرض، وهناك من يريد أن ينتقم أو يقاتل، الخ
تغيب مؤسسات األمة أو أن تكون األمة ككل غائبة فإنه من المتوقع أن 

هناك من يجتهد .  يرونه مناسبا لألمةيجتهد كثيرون آراءهم ويقرروا ما
مثال بأن الصلح مع إسرائيل حالل، وهناك من يجتهد أن الطفل 
اإلسرائيلي عبارة عن مشروع إرهابي؛ وهناك من يقول أن ابن الدن 

هل هذه فوضى، أم أن األمة كلها . نه بطل، الخإفاسق وهناك من يقول 
وجهات ستفوز في فوضى تسمح بتفاعل المتناقضات لنرى أي الت

مستقبال؟ وإذا كانت األمة في فوضى، فمن الذي يتحمل مسؤولية ذلك؟ 
وهل نحاسب من هو سبب الفوضى أم الذي ال يجد نظاما فيقرر أن يفعل 

 ما يرى مناسبا؟
 

من الواجب الديني أن تتم دراسة حالة األمة من مختلف الجوانب قبل 
ها عن الوضع العام إصدار الفتاوى حول قضايا كبيرة  ال يمكن فصل

أما أن يقف شيخ األزهر أو أحد كبار رجال الدين في أي دولة . لألمة
عربية أو إسالمية أمام صحفيين يتلو فتوى يحتاج البت فيها إلى دراسة 

ذلك عبارة عن . جماعية وعميقة وطويلة فذلك ال عالقة له باإلسالم
خدمة وظني أن من يستعمل اإلسالم ل. موقف سياسي بثوب ديني

وإنني . أغراض ترضي العبد دون اهللا يقع في مشكلة مع اهللا ومع العبد
أرى أنه من واجب الذين يرغبون في إصدار الفتاوى أن يبحثوا أوال في 

تعاني األمة من الضعف . األمور التشخيصية قبل البت في الظاهر
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والهوان والضعة والتخلف، وأخالهم لو كرسوا جهودهم في هذا المجال 
عوا إصبعهم على الجرح الذي يمكن أن يؤدي عالجه إلى العمل لوض

فبدل أن يهتم رجال الدين بالقضايا التي . معا بالطريقة التي نراها مناسبة
تهم أمريكا وإسرائيل، من المحبب أن يهتموا بالقضايا التي تهم العرب 

 .والمسلمين
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110

 
 

 الفصل الخامس
 

 نالمخيف جبان وخائ
 
 

ربما يكون أشد ما يعاني منه المثقفـون هـو الخـوف مـن السـلطان                
من المحتمل أن   . هنا هو مقتل األمة   . والحرص على المصالح الشخصية   

يكون الحاكم خائنا أو ضعيفا أو شهوانيا ويتم التغلب عليه، ومن المحتمل            
أن يستعين بزمرة فاسدة مثله ويتم إزاحتهم، لكن األمر الصعب هـو أن             

إذا .  ضمير األمة الذي من المفروض أن يعبر عنه المثقفون غائبا          يكون
انهار المثقفون أو تهاووا، فإن األمة تمسي في وضـع يصـعب معـه              

المؤذي جدا في الوطن العربي أن المثقفين ينهارون        . الخروج إلى النور  
الحاكم المستبد هـو    . أمام حكام جبناء وأجهزة أمنيا مستغرقة في الخيانة       

ان بالتعريف، ولو كان فيه شيئا من الشجاعة لما خشي الكلمـة            حاكم جب 
ولما ارتعد من الصراحة، وهو ال يستعين إال بمن نخرت الخيانة أوصاله            

من المفروض أن هؤالء    . فوضع مصلحته الشخصية فوق مصالح األمة     
 . الجبناء ليسوا مصدر خوف

 
ن الدن  أن شارون هو اب   ب شاء أحدهم ذات يوم أن يكون فصيحا فصرح       

ليزا رايس الرد الشـافي قائلـة أن        وأعطته كوند . وابن الدن هو شارون   
 .تعدد األحضان غير مقبول وأن عليه أن يبقى فقط في حضـن واحـد             

هؤالء هم الحكام العرب الذين يخشاهم المثقفون، إنهم ألعوبـة جنسـية            
أما رجال مخابراتهم وأجهزتهم األمنيـة      . بأيدي الذين يلقون إليهم األجر    
 .فيعتاشون من حمل المناشف

 
 أنظمة من ورق

 
من شواهد ظاهرة معروفة في الوطن العربي أن أحد األنظمة العربيـة            

 بسبب بعض جمل في حلقة من برنامج         قواه اإلعالمية والشتائمية   استنفر



 111

. تلفزيوني تعرضت لسياسته حيال الكيان الصهيوني والواليات المتحـدة        
وهذه ليست  . د استنفر قواته المسلحة أم ال     ال أدري إذا كان ذلك النظام ق      

المرة األولى والتي لن تكون األخيرة أن يرتبك نظام عربي علنا ويرتعد            
خوفا من عدة عبارات تتعرض لحقيقته وحقيقـة تعاونـه مـع جهـات              

فقد سبق أن تم استفزاز أنظمة حشـدت طاقاتهـا          . خارجية معادية لألمة  
 ضد الحقيقة، ومنهـا أنظمـة دول        الديبلوماسية واإلعالمية في الصراع   

 .  عربية كبيرة وليس مجرد إقطاعية قبلية
 

من البارز أن األنظمة التي يتم التعرض لها مباشرة عبـر الفضـائيات             
تستنجد أوال بعداء األمة للصهيونية واالستعمار بخاصة األمريكي للـرد          

ت إنها تصفهم بالمتصهينين وبعمـالء وكالـة المخـابرا        . على المنتقدين 
هذه أنظمة  ." جاء يكحلها فعماها  : "وعلى رأي المثل  . المركزية األمريكية 

تتم مهاجمتها من قبل مثقفين ومفكرين ومناضلين بسبب تبعيتها الواضحة          
للدول االستعمارية وتعاونها المستمر مع إسرائيل، وهي معروفـة بهـذا    
 السلوك للقاصي والداني وعلى اتساع الوطن العربي، وعنـدما تعتبـر          

التعامل مع إسرائيل وأمريكا رذيلة وعمال خسيسا إنما هي تدين نفسـها            
وقد بلغت السذاجة في نظام عربـي أن هـاجم          . مباشرة وتشهر بنفسها  

مهاجميه بهذه الصفة وأعلن في ذات الوقت عـن منـاورات عسـكرية             
لو استشار النظـام    . مشتركة مع القوات األمريكية في صحراء إقطاعيته      

 لنصحه بأن يكذب شريطة أال يبدو أنـه         أبيقورناني القديم   الفيلسوف اليو 
 .هذا هو شأن أغلب األنظمة العربية. يكذب

 
ومن المالحظ أنه ال تحصل أزمة في العالقات بين النظام العربي المعني            
والدولة التي تبث منها المحطة التلفازية إذا كانت أجنبية، أما إذا كانـت             

ا تعبر عقدة النقص الرسمي العربي عن       وهن. عربية فأزمة ال بد حاصلة    
النقد القادم من فضائيات الدول الغربية مقبول ألن        : نفسها بأجلى صورة  

تلك الدول ديمقراطية وال يملك أحد القدرة على مصادرة الرأي فيها، أما            
النقد القادم من الفضائيات العربية مرفوض ألن النقد فـي اإلقطاعيـات            

لعالقات مع الواليات المتحدة إذا جاء الرأي من        ال تتأزم ا  . العربية محرم 
 أو مـن ال  BBC وال مع بريطانيا إذا جاء مـن ال   CNNخالل ال 

ART             لكنها سرعان ما تشهد تأزما مترافقا مـع اتهامـات واتهامـات ،
مضادة إذا جاء البث من أبو ظبي أو الجزيرة أو الفضائية األردنيـة أو              

 األنظمة العربية قد أخـل باالتفـاق        وكأن النقد يعني أن أحد    . المصرية
الضمني والصريح بين األنظمة والذي يقوم على قمع اإلنسان العربـي           
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: لسـان يقـول   ال. وحرمانه من التعبير عن نفسه بأي شكل من األشكال        
تشكل الحرية خطرا علينا؟ وهكذا يتحـول       وسدين  األسنا جميعا ظالمين ف   

ير إلى مجـرم خـارج عـن        النظام الذي يفسح شقا لحرية الرأي والتعب      
الصف القومي والمصلحة القومية ومتمردا علـى مـا يسـمى بالنظـام        

 .   العربي
 

ال يخلو صراع االستبداديين من الفوائد كما هو صراع اللصوص علـى            
جميل في العديد من األحيان أن تختلف األنظمـة العربيـة، إذ            . الغنائم

تبدأ األنظمـة  . عنهاتنكشف بعض أسرار كان المواطن العربي في غفلة   
عند الخالف بكشف األوراق والعورات ويبدو كل منها أنه يمتلك كنـزا            
من المعلومات يقدمه للمواطن بدون مقابل مما يرفع من درجة الـوعي            

مـن هـذا    . الضرورية إلحداث تغيير جوهري على السـاحة العربيـة        
ـ            ع، مـع   المنطلق ندعو اهللا أن يزيد من الخالفات بين أنظمة الظلم والقم

كاذبة حتى فـي حـاالت      في الغالب   تطمينها أن الشارع العربي يعتبرها      
 .محاوالتها أن تكون صادقة

 
لكن العبرة األهم تتمثل في مدى ضعف هذه األنظمة وقلة حيلتها وبالتالي          

إذا كان االرتجاف يحل في أوساط النظام بسبب        . في سهولة اإلطاحة بها   
ون حاله إذا كان هناك مائة صوت       عدة عبارات تفضح حقيقته، فكيف يك     

تواجهه مباشرة وتصر على التغيير السياسي واالجتماعي واالقتصادي؟        
لي تجربة مع األنظمة توضح كم هي واهية وواهنة وتقـف متأرجحـة             

إذا أردت أن تربك جهاز مخابرات والـذي هـو    . على شفا جرف يتآكل   
نـى وال تشـكل     النظام ما عليك إال أن تطلق عبارة ساخنة واضحة المع         

ممسكا قانونيا وتجلس من ثم إلى النافذة لتشاهد الجواسيس يدورون حول           
 ولتسـمع دوي كبـارهم فـي مقـارهم الرئيسـة      ،منزلك ومكان عملك 
تصل جملتك إلى الديوان الرئاسـي أو الملكـي أو          . يتهامسون ويتأففون 

األميري ويتم االتصال فورا بأجهزة األمن وتعقد االجتماعات ويسـهب          
لمحللون ويفحص المساعدون عن العالقة مع التنظيمـات ومجموعـات    ا

يدعو أحدهم إلى اعتقالك بينما يدعو      . اإلرهاب ومع الدول األخرى، الخ    
آخر إلى التريث حتى معرفة من يقف وراءك ومن يدعمك، بينما يقـول             
ثالث بأن اعتقالك سيجعل لك شعبية وعلـى المخـابرات أن تتصـرف             

بفكرة تصفيتك لكن آخر يتمنى لو تم ذلك قبل البـوح           يأتي أحدهم   . بذكاء
 .بجملتك حين كان باإلمكان التستر على الجريمة وهكذا
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ية ومـدى تفاهـة     مدى ضعف األنظمة العرب   أعطي القارئ مثلين على     
كتب طالب في ورقة امتحانه ذات مرة شتائم شخصية         . أجهزتها األمنية 

كن كتابته نقدا سياسيا وإنمـا      ضد قائد البلد التي كنت أدرس فيها، ولم ت        
كتبت مع  ". هذا الكالم ال يجوز مع الشكر     "علقت كاتبا   . شخصية فحسب 

الشكر كنوع من الكياسة وليس من قبيل المدح لشتم النظام، لكن القصر            
طالب جاسوس رأى الورقة فنقل تقريـرا حسـب         . استنفر في ذلك اليوم   

جعلته يرقص ارتباكا أيامـا     أما نظام آخر ف   . تقديره هو فقام النظام يرتعد    
ذكـرت اسـمها    (عندما قلت أمام الطلبة في الجامعة أنه أرسل لي فالنة           

احتفظت باسمها األخير من أجل تهديد النظام إذا شـاء          . إلغرائي) األول
قضى النظام أسبوعا كامال في المداوالت حـول        . أن يتخذ إجراء ضدي   

 فتيات العرب للبغاء    خطورة معرفة الناس بأن جهاز المخابرات يستخدم      
 .واإلسقاط

 
بعبارة أخرى، هذه أنظمة ال تخيف إال الجبناء ومن السهل دحرها فـي             

إذا كانت العبـارات القوليـة      . زاوية وإسقاطها أو إجبارها على التغيير     
تدفع بها إلى زاوية الرعب فماذا تصنع بها العبارات الفعليـة؟ الظـرف           

نظمة استبدادية وقمعيـة وقبليـة      التاريخي الموضوعي لم يعد مناسبا أل     
فاسدة، ولم تعد الحياة تتسع لهذه الدوامة من الشخصـانية الالمسـؤولة            

ولهذا لـم تعـد    .والتي تفسر األمور كما ترى مناسبا ألهوائها وأمزجتها 
المشكلة عند األنظمة العربية وإنما هي اآلن عنـد المثقفـين والكتـاب             

ل وال يتذللون نفاقا أمام الحكام من       والمفكرين الذين يتطلعون إلى المستقب    
طـول   فروض أن يتكتل هؤالء علـى     من الم . أجل مصالحهم الشخصية  

ا القوانين المحلية   والوطن العربي وعرضه وأن يجتازوا الحدود ويتجاوز      
الشرذمة الحالية ال تخـدم أحـدا وتعطـي         . دفاعا عن األمة ومستقبلها   

بـدل أن   . ئيين والمتطرفين األنظمة فرصة االستفراد بمن تسميهم الغوغا     
يكون هناك شخص أو شخصان في كل بلد عربـي، مـن الممكـن أن               
يكونوا خمسين في كل الوطن العربي مما يعزز من قـدراتهم وإمكانيـة    

كانـت  . ولنا في شرذمة األمة إلى إقطاعيات عبرة      . التفاف الناس حولهم  
  .ضعفالفكرة إضعاف األمة والبقاء متناثرين يعني اإلصرار على ال

 
 رجال المخابرات خون

 
يكره النـاس   . رجال المخابرات هم أقل الناس شعبية في الوطن العربي        

رجال المخابرات ويصفونهم بأقذع الصفات واألوصاف وينظرون إليهم        
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رجـل المخـابرات فـي      . كبغاة طغاة هدامين ال يعرفون إال مصالحهم      
يرتـاح إال   الوطن العربي في نظر عامة الناس عبارة عن شـيطان ال            

إنه شخص غير مـؤتمن     . بإزعاج اآلخرين والوشاية بهم واالنتقام منهم     
إنه يتحسـس  . إطالقا وال يتواجد إال في األمكنة التي يجب أال يكون فيها          

أخبار الناس ويتجسس عليهم ويوقع بهم ويتدخل في شـؤونهم الخاصـة            
ـ            . والعامة ا إنه مقيت وال يعرف ذمة وال يردعه ضـمير وال يقـيم وزن

هـذا مـع    . إنه متمرد على اهللا، إنه إبليس بعينـه       . لفضيلة أو خلق قويم   
. االعتذار لمن انخرط في هذا السلك رغبة منه في خدمة األمة والـوطن   

فقط حاولت أن ُأسمع رجل المخابرات ما يدور بين الناس خفية عنه، إن             
 .كان هناك سر في الوطن العربي

 
رأى الناس في   . ات العرب بأنفسهم  تاريخيا، هذا ما صنعه رجال المخابر     

كل أرجاء الوطن العربي أن األعداء قد انتصروا علينـا فـي مختلـف              
مجاالت الحياة فاحتلوا أراضينا وسيطروا على ثرواتنا وعينوا لنا الحكام          

. ومنعونا من تطوير التقنية وحالوا بيننا وبين الوحدة وإلى غيـر ذلـك            
ألعداء قد تغلغلت في صـفوفنا      ورأى الناس كيف أن أجهزة مخابرات ا      

إلى درجة أنه يصعب إخفاء سر عنها، واستطاعت أن تتسلل إلى مختلف            
هذا في نفس الوقت الذي تعمل أجهزة مخابراتنا علـى          . جزئيات حياتنا 

مالحقة المواطن وإبقائه أداة أو مجرد حيوان يستهلك بطريقة أرقى قليال           
 .من طريقة الجاموس

مخابراتهم لـدعم دولهـم وأجهـزة مخابراتنـا         األعداء يوظفون أجهزة    
مشغولة بتعقب المواطنين، وبدل أن تكون عونا للمواطن على العدو هي           

جندت األنظمة الناس ليكونـوا رقبـاء علـى         . عبارة عن هم ثقيل عليه    
تجنـد  . بعضهم البعض إلى درجة تطورت معها ثقافة الحيطان لها آذان         

التعقب حتى أصبح يشك المرء     عدد كبير من الناس في أجهزة العسس و       
بأخيه وزوجه وجاره وابن عمه وخطيبته وابن بلده، وربما أصبح يشـك          

ووصل الحد إلى درجة الظن بأن المخابرات تـزرع أجهـزة           . في نفسه 
ال . التصنت في أجهزة الهاتف وأرضية الغرفة وطاولة الطعام والحيطان        

ـ            ة وال فـي    أمان في الحديث مع صديق وال في جلسات خاصة أو عام
 .غرفة النوم

 
وخبر الناس أيضا النتائج العملية لهذا االنتشار التجسسي الرهيب وطُلبوا 
للتحقيق، فمنهم من سجن ومنهم من عذب ومنهم من اختفى إما موتا أو 

جلدت المخابرات أبناء األمة وأوقعت في . في زنزانة نسيها من اعتقلوه
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الذل واإلهانة والقنوط قلوبهم الرعب والمسكنة وزرعت في نفوسهم 
لقد أجرمت أجهزة المخابرات العربية ورجالها بقدر ال . واالستسالم

أقامت هذه . يمكن أن يمسح الذاكرة أو أن يتركه التاريخ بال تسجيل
األجهزة السجون حتى أصبحت صروحا للقهر يتميز بها هذا الوطن، 

لودهم قبل ونصبت مسالخ لجلود البشر، وعرف الناس الكهرباء تكوي ج
حرقت الجلود بالنار واقتلعت األظافر وأجلست الناس . أن تدخل بيوتهم

على زجاجات كُسرت فوهاتها واقتيدوا يعذبون عراة في البرد القارس 
واستعملت أدوات الشبح . بواسطة السالسل والجنازير واألسالك الشائكة
ائل قائمة طويلة من وس. والدوران وكسر األطراف واألنوف والرؤوس

اإلجرام والتنكيل سيسجلها التاريخ في مجلدات شاهدا من ناحية على 
 حجم الظلم الذي يمارسه الحاكم ومن ناحية 

 .أخرى على حجم اإلذالل الذي قبل العربي أن يبتلعه قبل أن يثور
 

يجادل بعض رجال المخابرات أنهم يسهرون على أمن الدولة والـوطن           
 يخرجون إال في الظـالم المتصـاص        ضد العابثين والخفافيش الذين ال    

هذا . الدماء والتآمر على مصالح الناس من أجل إشباع شهواتهم الخاصة         
 :جدل مردود ألن

 
 الحكام هم أكثر الناس امتصاصا لدماء الناس وثرواتهم وهم ينهبون           :أوال

لقد جمعوا األموال الطائلة والجميع يعلم أن       . بدون حساب وبدون رقيب   
األرض ولم يأذن لهم في االستيالء على أمـوال النـاس،           اهللا لم يورثهم    

وحتى أنهم لم يرثوا عن آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم أمالكا مشروعة يمكن           
حتى أن بعضهم قد عرف     . أن تدر عليهم كل هذه الثروات التي يملكونها       

بأنه ورث الفقر عن والده وجده ولم يكن يملك ما يسد احتياجاته اليومية             
س فقط الحاكم هو الذي يتلذذ على مص دماء النـاس وإنمـا             لي .بارتياح

أقاربه أيضا وأصدقاؤه وحاشيته ومنافقوه ومتزلفوه وأوالدهـم وبنـاتهم          
أموال كثيرة يـتم    . وأزواجهم وأوالدهم وأوالد أوالدهم وأزواج أزواجهم     

نهبها وهدرها على مختلف الصنوف االستهالكية المصـنعة محليـا أو           
 أنواع المتع والشهوات داخـل الـوطن العربـي          خارجيا وعلى مختلف  

وخارجه وفي األماكن النظيفة وغير النظيفة الحمراء منهـا والسـوداء           
 .والصفراء والتي ال يدخلها نور أو هدى
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م لم يتبـق    هم به أسياد  هقومون به من أعمال وما يأمر     ي في ظل ما     :ثانيا
راد أن   عـن مطيـة لمـن أ       الوطن العربي عبارة  . للوطن أمن أو أمان   
ال يحاربنـا   .  أمام كل من يريد أن يجرب االنتصار       يمتطي وهدف سهل  

أحد إال انتصر علينا مهما كان ضعيفا أو هزيال، وال يرغب أحـد فـي               
إسرائيل تصول وتجول، وفرائصنا ترتعد     . نهب ثرواتنا إال نجح في ذلك     

من تركيا والجيران، حتى أريتيريا لم نأخذ منها حقـا انتزعتـه بـالقوة              
قتلت وأسرت جنودنا في الجزر اليمنية وفضلنا الهرولة إلى المحكمـة           و

حرب في جنوب السودان تشتعل على مدى سنوات ال نسـتطيع           . الدولية
أن نحسمها، وأرض عربية ما زالت تحتلهـا إسـبانيا ونحـن لإلهانـة              

هذا وطن ألعوبة بأيدي األعداء وجسـده ملـيء بـالثغرات           . صاغرين
حن لسنا مغلوبين ومستورين، بل يتم كل غُلب علينا         ن. والنوافذ واألبواب 

ضـحوكة فـي    على رؤوس األشهاد حتى أصبحنا مهزلة أمام األمـم وأ         
 .نوادي التسالي والنكات

 
نهمكـون  ي بفتح أبواب مخادعنا لألعداء بل       كتفوني ال   هؤالء المخابرات 

  العربي غير قادر على    على الدوام بتلك األفعال واألعمال التي تجعل من       
ـ إن.  نحو االسـتطياب وتجـرع المزيـد       دفعون به يرفض الذل و   م ال  ه

عـائن  صرون على أن تكون ظ    يم وإنما   هرفضون فقط الدفاع عن ظعائن    ي
 الرجولة في الرجال حتى تأكدت النساء أنهـا         والقد قتل . األمة كلها مباحة  

 الرعب في قلوب النساء حتى أنها لم        واال تُزف إال إلى مجرد ذكر، وبعث      
ـ .  أن تكون األنابيب بدائلها     وسائل إنجاب يمكن   تعد إال   علـى   واحرص

. تحيال بدون جرعة منها   استدخال الهزيمة في النفوس حتى بات النوم مس       
 دافعون عن وطن ومواطنين؟يم هقولون أنيوبعد هذا 

 
. عن مواطنين أو أوطـان أو دول      دافعون عن أنظمة وليس     يم  إنه :ثالثا
دافعوا عن أمن الوطن باقتفـاء آثـار        ي شرحون لنا كيف يمكن أن    يم  هليت

األشخاص لمعرفة أصدقائهم ومغامراتهم والطعام الذي يحبون والجلسات        
أي خدمة يكسبها الوطن في مالحقة زوج على خالف         . التي منها ينفرون  

مع زوجه، أو رجل دين على وفاق مع الذين يصـلون خلفـه، أو فـي                
مشى مع فالن، أو الـذي      معرفة السبب الذي أضحك عالنا عندما كان يت       

 دفع عالنا إلى عدم ركوب حماره عندما كان يسير في البرية؟
 

إنني أدرك أن هذه األمور التافهة مهمة في مالحقـة جواسـيس الـدول     
األخرى الذين يحاولون نخر أجسادنا، لكن هذه النشاطات مكرسة ضدنا          
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كم وال تهدف إال إلى االطمئنان إلى خنوع النـاس واستسـالمهم للحـا            
الصفوف مـن الـذين     " نظافة"وهتافهم باسمه والتسبيح وإلى التأكد من       

خشـون  ي ال   رجال المخـابرات  . لى التغيير ويعملون باتجاهه   يطمحون إ 
جواسيس الدول األخرى ألنهم يحافظون على النظام الذي يقمع النـاس           

يهتم األعداء بإذالل العرب    . الذين يشكلون درعا ألمة ال يراد لها الخير       
. نوعهم واستسالمهم لكي يبقوا متمكنين منا ومن مقدراتنا وثرواتنـا         وخ

ولهذا . هذا ما تفعله األنظمة وهو بالتحديد ما يحافظ على مصالح األعداء          
ترتع مخابرات األعداء في بالدنا وتعمل فـي الخفـاء والعلـن دون أن              

جواسيس إسرائيل محترمون، وكذلك عمالء أمريكـا وبريطانيـا         . تُسأل
يعمل الجواسيس والعمـالء    . دا ونيجيريا وتركيا وزيمبايوي، إلخ    وأوغن

على مرأى ومسمع أجهزة األمن العربية وبالتعاون معهـا، ومعـا تـتم             
 . مالحقة أحرار الوطن العربي

 
يتمنى العربي أن يتم توظيف أجهزة األمن من أجل الدفاع عـن األمـة              

هذه األجهـزة   ليت  . وليس عن أمن الذين يعرضون أمن األمة لألخطار       
من طاقاتها لمواجهة العدو، وليتها تترك المـواطن يعبـر          % 10توظف  

عن نفسه لكي تكون الرأي الصواب فتقدمه للحـاكم فيصـحح األمـور             
لكن المأساة تبقى ماثلة وهي أن العربي الذي        . مستجيبا لطموحات شعبه  

تصب مخابرات األعداء غضبها عليه تصب المخابرات العربية غضبها         
إن كان لشخص ملف لدى العدو الصهيوني فإنـه يواجهـه           . ه أيضا علي

إن . الفلسطينيون خير شـاهد علـى هـذا       . ذات الملف في دول عربية    
بمن فيهم  (غضب عليك بنو صهيون وجدت العرب عليك أغلبهم غضابا          

 . على األقل هذه هي تجربتي الشخصية). بعض أهل القضية
 

طات خارجية وداخليـة ألجهـزة      حتى ال يقع إجحاف، أقر أن هناك نشا       
يختلـف نطـاق هـذه    . المخابرات العربية لمالحقة بعض أعداء األمـة     

النشاطات ومداها وأهدافها من دولة إلى أخرى، لكن المالحظ أن جـزءا            
منها موجه نحو الدول العربية األخرى كجزء من العداوات المتبادلة بين           

لمالحقة أخبار األعـداء    أما ذلك الجزء المتبقي     . األنظمة وليس الشعوب  
وتتبع تسليحهم ودراسة نواياهم وأساليب التأثير عليهم وإمكانية إلحـاق          
الهزيمة بهم فيبقى متواضعا جدا أمـام الطاقـات المحشـودة لمالحقـة             

 .المواطن العربي
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وحتى ال يظن أحد من رجال المخابرات أنه موقع ثقة النظام عليـه أن              
هنـاك  . لتطمئن إلى أنـه ال يتالعـب      يتذكر أن هناك مخابرات تالحقه      

لـيعلم  . مخابرات على المخابرات، ومخابرات على مخابرات المخابرات      
رجل المخابرات أنه هو نفسه موضع الشكوك التي يحـاول أن يبحـث             

إنه موظف  . عنها في بيوت ونفوس وعقول إخوانه وأبناء عمه وأصدقائه        
 .خوينهمعند حاكم ال تؤهله أعماله إال للشك باآلخرين وت

 
 كثير من رجال المخابرات ال يتلقـون تثقيفـا حـول األخطـار              :رابعا

إنهـم يسـتمعون إلـى      . االجتماعية والنفسية المترتبة على نشـاطاتهم     
محاضرات ذات جوانب متعددة في االستهتار بالقيم اإلنسانية وبالتحديـد          

 ويتعلمون كيف ال يخوضون حوارا حتى ال تغـريهم          ،المروءة واألخوة 
اء اآلخرين، وكيف يمثلون أدوارا مختلفة من أجل اإليقاع بالفريسـة           آر

من تجاربي الطويلة مع رجال     . وذلك من خالل استغالل العوامل النفسية     
المخابرات العرب أو الصهاينة، أتعلم في كل مرة جوانب جديـدة مـن             

وإنني على ثقة أن    . شخصياتهم المريضة الغارقة في العفن واالضمحالل     
ي حال تحررهم سيضطرون إلى بناء العديد مـن المصـحات           العرب ف 

 .    النفسية لمعالجة هؤالء المساكين
 

إنهم ال يعون تماما خطورة زرع الشـك وعـدم الثقـة فـي صـفوف                
المواطنين وال يقدرون تماما معنـى غيـاب التنظيمـات االجتماعيـة            

عضهم إنهم يهدمون ما يظن ب    . والسياسية الفعالة والحريصة على التغيير    
لقد أحالت أعمالهم مؤسساتنا إلـى بـؤر تجسـس          . أنه يعمل على بنائه   

ومنافسات بعيدة عن المهنية وجعلوها تصب في خدمة الحاكم من أجـل            
الغالبية الساحقة من مؤسسات الوطن العربـي مثـل         . مكاسب شخصية 

الجامعات والمستشفيات ومراكز الترفيه والبحث عبـارة عـن مقـرات           
 .مؤيدي الحاكم وليس لإلنجاز المهني أو للتقدمألجهزة األمن أو 

 
 قادة المخابرات من المثقفين

 
تلقى هؤالء القادة   . قادة هؤالء الخون الموصوفين أعاله هم من المثقفين       

التعليم والتدريب الوافر من أجل السيطرة على األمة خدمة للحاكم الـذي        
 .هو عبد عند األجنبي وبالتحديد أمريكا وإسرائيل
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 لفصل السادسا

 
 

 الثقافة ال تشمل أصحاب القبور
 

 
هنا أنفي ما بدأت به وهو أن أصحاب القبور ال يمكن أن يكونوا مثقفين 

التي تعود إلى الشخص وليس إلى (الثقافة . ألسباب تتعلق باألمانة
عبارة عن معرفة تنطوي على أمانة يحملها المثقف ) المجتمع أو األمة

على حل مشاكلهم وتقدمهم في مختلف ميادين تجاه الناس الذين يحرص 
هناك من بين الناس من هم أصحاب معرفة، وهم من يملكون . الحياة

معرفة حول قضايا معينة دون أن تكون بالضرورة علمية؛ وهناك 
أصحاب علم وهم الذين يملكون معرفة علمية؛ وهناك أصحاب ثقافة وهم 

ير العلمي ويعملون على الذين يملكون معرفة على اتساعها العلمي وغ
فمن غابت عنه خدمة . اإلفادة منها من أجل خير اإلنسان والمجتمع

المعنى أن تعريف . اإلنسان والمجتمع، غابت عنه األمانة ولم يعد مثقفا
المثقف مرتبط بالبعد العملي الهادف عمليا إلى الخير العام، وأن كل 

لنفاق والكذب صاحب معرفة أو علم منزو أو أناني أو يتعامل با
 .والتضليل يخرج من دائرة التعريف

 
تتناقض األمانة مع األنانية، وتنسجم مع حب اآلخرين وتقـدير الخيـر            

األمانة تفرض واجبات من طرف المؤتمن وعليه القيام بها لصالح          . العام
وهي مهمة ثقيلة وصعبة ال يقدر على أدائها إال كل صاحب           . طرف آخر 

اإلغراء ويتمتع بالشجاعة في مواجهة الظلم      ضمير حي يستطيع مقاومة     
والطغيان والتخلف، وباالنتماء للمجتمع األوسع الذي مـن المفـروض          

 .تطويره نحو ما هو أفضل
 

التي ذات األهداف العملية و   إذا ربطنا الثقافة بالمعرفة اإلبداعية التحليلية       
يـاة  تعتمد النمط النقدي بهدف دفع عجلة التقدم في مختلف مجـاالت الح           

اكتفـى  . ه الصفةإلى األمام فإن المثقفين أصحاب القبور قد تخلوا عن هذ 
 لكسب عيش أو للعب دور      حصيلتهم المعرفية التي تؤهلهم   هؤالء بغنيمة   
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النفـاق والثقافـة ال     . جيـدا شخصـيا    يدر عليهم ربحا     تعززه معارفهم 
يجتمعان، أما المعرفة بحد ذاتها قد تكون أداة أصحاب الشر مـن أجـل              

 .لوصول إلى أهداف شخصيةا
 

هي شخص حساس تجاه مجتمعه وهمومه وآماله وطموحاته،        /المثقف هو 
إنه يتفاعل مع جمـاهير النـاس       . وبالتأكيد منفتح على المجتمع باتساعه    

ويتحسس آالمهم وتطلعاتهم، ويعمل على تطوير عالقاتهم بحيث ترتفـع          
من أجل التطـوير    وتيرة العمل الجماعي والتعاون المتبادل، ويكد ويجد        

 .والنهوض
 

أما أولئك الذين ال يرتاحون لوضعهم فيتذبذبون بين الجـبن والطمـوح            
 .هم أشباه مثقفينفإنلى الرصيف منتظرين فرص التغيير، فيبقون ع

 
 المثقفون الرواد

 
يبقى األحياء الذين تحاول قوى االستبداد أن تدفنهم في غياهب السـجون            

هؤالء يبقـون   . المجتمع تحجيما ألدوارهم   عن   همإبعادوبهم  أو التشهير   
أحياء في الضمير والتراث الثقافي والتاريخ كأعالم حاولوا رفع الظلـم           

هؤالء على الـرغم    .  ودفعه نحو التقدم والعطاء    واالستبداد عن مجتمعهم  
من قلتهم سيقودون شعوبهم واألمة نحو التغيير، وهم حسـب التجـارب            

هؤالء يفعلون ما يقولون، ويصـدقون       .التاريخية ألمم كثيرة سينجحون   
القول والعمل، ويتعمدون بث الوعي في نفوس الناس وتحفيز الضـمائر           
والهمم، ولديهم الشجاعة الكافية لمواجهة الظلم وأساليب االحتيال والقمع         

إنهم عرضة للمالحقـة واالعتقـال      . التي تمارسها األنظمة ضد شعوبها    
، لكـنهم يصـرون علـى مبـادئهم       والقتل والطرد من الوظيفة واإلفقار    

 . ومواقفهم انطالقا من قناعاتهم بأن اإلنسان مبدأ وموقف
  

من تجربة العدد القليل من المثقفين العرب الذين يمسـهم مـن الحكـام              
الذين  والذين تحدثت معهم حول دور زمالئهم        ،وأجهزة المخابرات السوء  

ن لهم وجـدت أن     د يد العو  المثقفين في م  من المفروض أن يكونوا  من       
 إجماال ال يرتاحون العتقال أحد زمالئهم ليس حزنا عليه ولكـن            هؤالء

ألنه يجعل عدم قدرتهم على الدفاع عن قناعاتهم أكثر وضوحا للعيـان،            
بالضبط كما تشـير تجربـة      . وكأن في األمر نوعا من كشف العورات      
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لميـة  بعض أساتذة الجامعات النابغين القادرين على إجراء األبحـاث الع         
 ألنهـم   هؤالء ال يلقون ترحيبا أو تقديرا من زمالئهم       . المبدعة والخالقة 

ن اآلخرين نيام أو غير راغبين وغير قادرين        إبإنجازاتهم كأنهم يقولون    
وهؤالء المبدعون مكروهون أيضـا     . على القيام بما تم تأهيلهم للقيام به      

 المتخلفـة   من قبل إدارات جامعاتهم ألن أداءهم يتفوق علـى إداراتهـم          
القائمة على المحاباة المستندة على قبلية أو عشائرية أو والءات سياسية           

يصعب على المبدع   . وشخصية وما شابه ذلك من صور العفن اإلداري       
أن يكون منافقا أو أداة بيد أحد ألن إبداعه يحميه وبإمكانه أن يجد عمال              

ية تريد معاونين   إدارات مؤسساتنا العرب  . في بالد تقدر اإلبداع وتحترمه    
سبيال، وهي إدارات لم    " ال"منافقين ال يرغبون في أن يكون لهم إلى قول          

يصل شخوصها أصال إلى مواقعهم إال من خالل نفاقهم أو والئهم للنظام            
 .المهيمن أو من خالل أجهزة المخابرات مباشرة      أو االجتماعي   السياسي  

 .اإلبداع يكشف عورات الهابطين
 

 إن لم   ،نت تعليمية أو تربوية أو ثقافية أو علمية تفضل        المؤسسة سواء كا  
 أو علـى    ، أن يكون العاملون فيها منافقين أو أشباه ذلك        ،تكن تصر على  

وإال فإن مشاعر األمن الوظيفي لن تكون متـوفرة       . األقل شياطين خرسا  
فمـن أراد أن يشـعر      . ويبقى العاملون على أعصابهم يرتجفون خوفـا      

ي  عليه أال يطبق القيم التي يدرس الطالب عنها أو الت          بالطمأنينة الوظيفية 
قيما عليا ولكن عليـه أن يكـون قـدوة    وله أن يدرس مثُال  . يكتب عنها 

أنظـروا إلـى هـذا األفـاق        : وضعه أمام الناس يجب أن يكون     . سيئة
وإذا كان مدرسا وشاء أحـد      . المدعي، إنه يقول شيئا ويمارس شيئا آخر      

له الذاتي مبينا التناقض بين أقواله وأفعاله فلـه أن          طالبه أن يمتحن تكام   
 من سطوة، أو أن يعطيـه عالمـة         يئايعطيه عالمة متدنية إن كان له ش      

 .راسب إن كان من أبناء الفقراء أو الذين ال ظهر لهم
 

 نظام اجتمـاعي    يعاني هؤالء من مؤسساتهم فحسب، وإنما أيضا من       ال  
 أوامر النظام االجتماعي واضـحة      .يشكل مقبرة لإلبداع أو لما هو جديد      

وصارمة وكل من يشذ عن األنماط السلوكية السائدة يجد نفسه في حرج            
. من األمر شديد، وربما في ضائقة أو تحت طائلة قـرارات الحرمـان            

المجتمع نفسه الذي يلوم المثقفين على تناقضاتهم ويستنجد بهم مع كـل            
صور أن مثقفا أراد أن يحمل      لنت. أزمة ال يعترف بقدراتهم وال إبداعاتهم     

أهل بلدته على القيام بنشاطات ثقافية تحارب التركيبة القبليـة للمجتمـع            
المختار أو العمدة سيقف بالتأكيد في وجهه بقوة وسيحتشـد          . والتعصب
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وجهاء العائالت الممتدة ومعهم أبناؤهم وأبناء عمومتهم دفاعا عن قـيم           
حتى أن أولئـك    .  والمحن والتقهقر  بالية ال تأتي على األمة إال بالويالت      

الذين نالوا تعليما جامعيـا وربمـا يتمتعـون بدرجـة علميـة عاليـة               
تتعدد األسباب لكنها ال تخرج عن أمرين ينحصـران فـي           . سيناهضونه

هذا علمـا أن    . العادات والتقاليد والمصالح المرتبطة بالمواقع االجتماعية     
 عليه يمارسـون الشـعائر      أغلب المستنفرين دفاعا عما وجدوا أجدادهم     

الدينية وربما يحرصون على صالة الجماعـة ويعرفـون أن اإلسـالم            
كل شيء بحسـابه    "لكن  . يحارب العصبية ويأمر بالقسط وإقامة الميزان     

يشبع أهل التقليد اآلخرين لغوا ويصرون علـى أن         ." ويوم اهللا بعين اهللا   
لذين يعرقلون تطبيق   األمة لن تنهض إال باإلسالم، لكنهم في النهاية هم ا         

 . الظنيينالمبادئ اإلسالمية ومعهم يسير أغلب المثقفين
 

إنه يرى األشياء بعقل تحليلي . المثقف الحقيقي ناقد وقد يكون متمردا
ويحاول فلسفتها واستخالص العبر منها ووضع الحلول المالئمة نحو 

إنه ليس إمعة ال رأي له، وال هو من الذين يرون الزفة . األفضل
فيدخلها دون معرفة بحقيقتها، وال هو راغب بالتسليم للسلطان بغض 

ال تغريه التقاليد وال تقيده ما اعتادت . النظر عن مشربه ومنبته وسطوته
 .الجماهير عليه فظنته الحقيقة، وال يقبل أن يكون أداة بيد أحد

 
ليس كل المثقفين على درجة واحدة من النقد والتوجه، وال يجتمعون 

ورة على ذات الرأي، وال هم على ذات الوتيرة من تحدي بالضر
إنهم أصحاب وجهات نظر . السالطين والتخلف وأصحاب السطوة

متعددة، لكنهم يجتمعون على ضرورة االنفتاح دائما على الحوار 
إنهم . والنقاش والتفاعل المستمر من أجل أن تتقارب وجهات النظر

 اإلبداع، ويدافعون عن حرية يؤمنون بالحرية على اعتبار أنها أساس
الجماهير وحقها في المشاركة في صياغة حياتها من مختلف أوجهها، 

 .ويدافعون عنها ضد االستغالل واالستغباء والنهب والسلب
 

المثقفون قريبون جدا من الناس ويتفاعلون معهم في السراء والضراء 
لون وال إنهم يعملون داخل صفوف العامة فال يستع. ومختلف األوقات

وهذا بحد ذاته ما يزيد من غضب الحاكم الذي يرى في األمر . ينعزلون
التفاعل مع الناس يؤدي إلى األلفة والتقارب والثقة . خطرا محدقا

الحاكم مستمر بسياسة فرق . المتبادلة، األمور التي يكره الحاكم رؤيتها
على تسد، وهو دائما يعمل على بث الشك والريبة بين الناس، ويعمل 
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ولهذا يشكل المثقف . تقويض توجهات العمل الجماعي والتعاون المتبادل
وكم من . خطرا على نظام الحكم مما يستدعي اتخاذ إجراءات ضده

المثقفين عانوا عبر التاريخ على أيدي االستبداديين، وسيرة المثقفين 
 .العرب مع طغاة العرب غير مختلفة

 
العربية قدموا التضحيات من هناك مثقفون عرب في مختلف األصقاع 

مئات، بل .  وآمالهمأجل األمة واقتربوا من الناس وعبروا عن همومهم
آالف، من المثقفين العرب سقطوا في ساحة القتال ضد االستعمار 
واالحتالل في الجزائر ومصر وفلسطين ولبنان والعراق وسوريا، 

بالسجون ووقعوا أسرى في أيدي الحكام الطغاة وتم تعذيبهم وزجهم 
وهناك من يستمرون حتى اآلن في الدفاع عن البسطاء . وقتلهم أحيانا

والمظلومين والمضطهدين، وأيضا في القتال ضد االستعمار واالحتالل 
. األمريكي والبريطاني واإلسرائيلي، وضد الهيمنة الغربية بصورة عامة

هؤالء يدفعون عن سابق وعي ثمنا باهظا من أجل األمة، وهم رواد 
 .عظام سيخلدهم تاريخ األمة

 
هؤالء المثقفون هم قدوة أخالقية عملية للناس، ويحملون رسالة واضحة 
مفادها بأن الذي ال يريد أن يضحي ال يريد لألمة أن تنهض، ذلك ليس 
ألن التضحية هي شرط مسبق للنهوض ولكن ألن األمة محاصرة من 

مكن أن يتخلوا عن أعداء داخليين وخارجيين عتاة ظلمة ملعونين وال ي
إنهم يرون أن أزمة . ظلمهم بسهولة ووفق معايير المنطق الهادئ السلمي

األمة هي باألخالق، وإذا سمت أخالقها فإن نظمها االجتماعية 
 . واالقتصادية واالجتماعية ستسمو

 
 

 األخالق وليس الديمقراطية
 

يستمر البحث العربي عن حل سحري يخرج األمة مما هي فيه من 
وال غرابة بأننا نحن العرب نتعلق بنجاحات . لف وضعف وهوانتخ

اآلخرين سواء كانت من أعمال الحاضرين أو الغائبين الذين مضى 
اآلن هي موجة الديمقراطية التي يتعلق بهديرها أغلب . عليهم الدهر

هناك . الكتاب والمفكرين العرب، ويغازلها بخبث أغلب الحكام العرب
يمقراطية سيخرج األمة من هوانها، وستصبح على ظن اآلن أن تبني الد
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خير اقتصادي وثقافي وسياسي وأمني بمجرد أن فتح هذا الباب 
 .السحري

 
ظن كثيرون منا عبر السنوات الستين السابقة أن الحل في نظريات 
وقوالب متعددة، منها ما كان إفرازا عربيا مثل البعث، ومنها ما كان 

باءت ظنوننا بالخيبة، واشترك .  واالشتراكيةإفرازا عالميا مثل الشيوعية
التقدميون والرجعيون والثوريون والملكيون والجمهوريون واليساريون 
واليمينيون والملحدون والمتوارون بالدين بإلحاق الهزائم باألمة على 

رفع كثيرون أياديهم إلى السماء يطلبون انبعاث صالح . مختلف الصعد
 بينما رآى آخرون في تجارب اآلخرين ما الدين أو خالد بن الوليد،

. ال صالح الدين قام، وال أثواب اآلخرين على المقاس. يستحق النقل
سقف تمنياتنا مرتفع، لكن نظامنا األخالقي ليس مؤهال لقيادتنا نحو 

 .النجاح، أو لتطبيق مثل اآلخرين
 

 بيئته، لكل نظام. ستفشل الديمقراطية في بالدنا كما فشلت تجاربنا السابقة
وهو يبقى انبثاقا لتدرج تاريخي في التغيرات والتحوالت االجتماعية 

تجارب األمم تتباين وتختلف، وال . واالقتصادية والسياسية ألصحابه
األمم تستفيد من بعضها لكنها ال . يمكن ألمة أن تحيا بتجارب غيرها

صبح تلقي بجلودها لتختفي معالمها فال تعود إلى ما كانت عليه، وال ت
نمت الديمقراطية وترعرعت في دول غربية لها . كما أراد لها الغير

سماتها التاريخية المختلفة عن سمات األمم األخرى مثل األمة العربية، 
. وطورت نظمها األخالقية ومعاييرها التعاملية وفق مقتضيات ذلك النمو

وعلى الرغم من وجود معالم أساسية لها، إال أنها ما زالت تخضع 
 .لتطوير والتغيير وفق متطلبات المجتمعات التي أفرزتهال
 
كان للعرب أن يقيموا الديمقراطية في بالدهم لما استقامت كما هي ) لو(

في الدول الغربية ألن متطلباتها األخالقية تختلف عن المقومات 
الكذب ممنوع في الديمقراطية : كمثال. األخالقية الناظمة للمجتمع العربي

. في األخالق العربية، الكذب مسموح والزنا ممنوع. مسموحلكن الزنا 
يعاقب القانون الديمقراطي على الكذب ألن واضعيه يعون أن النظام 
االقتصادي الرأسمالي الذي ال يزدهر إال في ظل الديمقراطية ال يعمل 
إذا ساد الكذب، أما الزنا فعبارة عن حرية شخصية وله عالقة بتنمية 

لكن غياب الصراحة . ل الدعارة واالتجار بالجنسرأس المال من خال
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لتمشية "والوضوح في التعامل العربي فيؤدي إلى الكذب كوسيلة فعالة 
 .على عكس الزنا الذي يلحق األذى المرير بشرف العائلة." الشغل

 
من بعض التجارب االنتخابية في البلدان العربية، يظهر أن الديمقراطية 

لتقاليد العربية إلى درجة أنها تتحول إلى مظهر العربية تختلط كثيرا با
من تجارب فلسطين ولبنان، تتخلل العملية . ديمقراطي دون جوهر

االنتخابية أعمال كثيرة مخلة بقواعد الديمقراطية مثل تهديد اإلعالميين 
واللجوء إلى العائلية والقبلية وتقديم الرشوات وحيك المؤامرات وتحرير 

ئل إعالم وطرح وعود كاذبة وتدخل القوى التهديدات وشراء وسا
ومن تجارب المنظمات التي تروج للديمقراطية في . الخارجية، الخ

داديين والممارسات داخلها وطننا العربي نجد أن أغلب مسؤوليها استب
 .قمعية

 
صحيح أن الشعوب ال يمكن أن تتقن الديمقراطية بين ليلة وضحاها، لكن 

 تجربة شعوب وأمم أخرى مسنودة بتاريخ التجربة، مهما تعمقت، تبقى
من األخذ والرد واألفراح واألحزان واالنتصارات والهزائم الخاصة، 

وألن . وبرصيد هائل من القيم والعادات والتقاليد والرؤى والتطلعات
الديمقراطية نظام أخالقي له خصائصه وميزاته، فإنه من المستبعد لنظام 

نحن أمة .  يلقي بظالله الثقيلة عليهاأخالقي آخر أن يستوعبها دون أن
العرب ال نستطيع تطبيق النظام األخالقي اإلسالمي في حين أننا نؤكد 
إسالمنا ليل نهار، فكيف بنا نطبق نظاما يقول عنه عدد ال بأس به منا 

 أنه نظام كفر وزندقة؟
 

أرى أنه من المهم التحدث عن نظام أخالقي يتواصل عبر الحقب 
مشكلتنا حسبما أرى أخالقية وليست . ق نحو البناء والتقدمالزمنية وينطل

النظام السياسي هو ابن النظام االجتماعي . مجرد نظام سياسي يسود
المحكوم بشبكة مترابطة من القيم األخالقية، ولن يستقيم عالم السياسة ما 

ما فائدة الديمقراطية إذا كانت قيم النفاق والدجل . لم يستقم عالم األخالق
ي التي تحكم الرئيس والمرؤوس، وإذا كانت قيم الشك هي التي تسيطر ه

 على البائع والمشتري، والتورية عالقة األب واالبن؟
 

نحن نريد حرية ليس ألن . من المهم أن نحول ما نتمناه إلى قيم أخالقية
الديمقراطية تريد ذلك، إنما ألن أخالق التقدم تتطلب ذلك، وال نرفض 

نوع ديمقراطيا وإنما ألن بناء عالقات الثقة تتطلب ذلك، الكذب ألنه مم
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ونحن نرفض الزنا لما يجره من بغضاء وإهانة لإلنسان وليس ألن 
 .مسألة شخصية قد مست؛ وهكذا

 
نحن في بالد العرب بحاجة إلى ثورة أخالقية وليس إلى مجرد تحول 

قى مؤقت ما يدعو إليه أغلب كتابنا اآلن من ديمقراطية يب. ديمقراطي
التأثير ورهن التحوالت الجارية في العالم الغربي الذي يحول اإلنسان 

نحن بالتأكيد ال . إلى مجرد برغي في اآللة الرأسمالية التحررية الضخمة
نجري وراء أوهام الحرية، وإنما نريد إقامة حرية حقيقية تستند على 

أريد أن ال . عمق أخالقي قادر على المضي والرقي مع تقدم التجربة
أكون قادرا على قول ما أريد فقط، وإنما أريد أن أرى مفعول قولي 
ضمن نظام أخالقي صلب يعمق التميز والعمل الجماعي والتعاون 

 .المتبادل
 

المثقف العربي الحقيقي هو الذي يرى الخلل في السلوك والتعامل على 
ية المستويات الشخصية والجماعية والحكومية، الرسمية وغير الرسم

إنه ال ينغلق على . ويعمل على إزالته وفق رؤية واضحة متكاملة
الثقافات العاملة وال على الحضارات، وال يغمض عينيه عن التطورات 
الحديثة في عالم التقنية واالجتماع والسياسة واالقتصاد، وال يخدع نفسه 
 بأوهام، وإنما يزاوج بين ما توصلت إليه األمم وبين رؤاه التي تستقيم

إنه غير قابل ليكون .  مع أصالة األمة وتاريخها وحضارتها وتطلعاتها
سلعة في سوق الهيمنة األمريكية، ويصر على تميزه الذاتي دون جبن أو 

 .انغالق أو انعزال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


