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هذا كتاب مراجعته صعبة، إنه ينم عن فطنة، واملؤلف جهد يف التفتيش كي 
يُبرز تصريحات لقادة منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها تصريحات يف وسائل 

إن املناقشات والتعليقات انتقادية بصورة جارفة، وجارفة أحياناً إن . اإلعالم العربي
غير أن مواطن القوة هذه تظهر مواطن الضعف . ها مبرَّرة يف األغلبمل نقل عدائية، لكن

، وال .ف.ت.فاملؤلف بحث على نحو منظَّم عن نوع حمدد من تصريحات قادة م. أيضاً 
وعليه، فإن مناقشة النقاط اإلفرادية . سيما التصريحات التي توائم فرضيته األساسية

يد أنها ال تتوصل إىل حجة مقْنعة، وال التي يسجلها صعبة بالنسبة إىل مراقب ناقد، ب
. ف.ت.تشرح أيّاً من سائر أبعاد الظاهرة األكثر تعقيداً والتي جاءت سياسة م

  .وتاريخها عنواناً لها
مل تتغير، حتى أوائل . ف.ت.إن املقولة املركزية التي طرحها روبين هي أن م

ويعيد . التسعينات، بأي مقدار مهم جلهة موقفها األساسي من السالم مع إسرائيل
الدولتين حالً للمشكلة ] خيار. [ف.ت.، عندما تبنت م١٩٨٨بدايات التغيير إىل سنة 

 ١٩٩٠رثي إىل جانب صدام حسين سنة الفلسطينية، لكنه يشير إىل وقوفها الكا
وليس سوى . بوصفه دليالً على أن التغيير كان سطحياً أو من النوع الذي يزول سريعاً

جتد . ف.ت.يف الشرق األوسط ما جعل م] السالم[هزيمة العراق احلاسمة وبداية عملية 
تقد روبين، وهنا ين. إسرائيلية –أخيراً ان ال خيار لها غير التفاوض، بشروط أميركية 

ورغبة عرفات يف االحتفاظ بجميع اخليارات، ومراوغته . ف.ت.وبحق، اضطراب م
احمليطة، وإحجامه عن التغيير، وعجزه عن خماطبة اجلمهورين األميركي واإلسرائيلي 

  .على نحو مؤثر
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. واآلن، وقد أوفيناه حقه يف ذلك، ثمة مشكلتان رئيسيتان تتعلقان بالكتاب
ألسلوب؛ فهو يف أن واحد الهث يف حماولته للتطرق إىل جميع األوىل هي مسألة ا

النقاط ودحض جميع احلجج املتخيلة اخملالفة لوجهة نظره، وجارف يف تبسيطه 
وهذا بيَّن، على سبيل . لألفكار الرئيسية وتعميماته املستخلصة من النقاط البارزة

ب؛ إذ يحاول أن يفعل ما والعر. ف.ت.املثال، يف الفصل الذي يتناول  العالقات بين م
قد يبدو هذا . يفعله كتيب سياحي لرحلة سياحية يف عواصم أوروبية مدتها ثالثة أيام

قاسياً، غير أن املؤلف ظل مصمّماً على إثبات فكرته وإدراج جميع التفصيالت 
وقد تكون النقاط التي . يف الوقت نفسه إىل حد أن الكتاب فقد بنيته وسياقه" املهمة"

ليها صحيحة يف حد ذاتها ولذاتها، إال إن القارئ يتوه يف تتبعه لها بسبب توصل إ
ضآلة اإلحساس بأهمية التصنيف أو إبراز األولويات ضمن الفصول، وبسبب فقدان 

ال تتغير، وليست كفوءة، . ف.ت.موضوع حمدد باستثناء املقولة املركزية، وهي أن م
  .وغير حمبوبة

. قة نابعة من فهم معين جملرى التاريخوبمعنى ما، فإن املشكلة الساب
واحدة ذات طبيعة جوهرية، وبالتايل ثابتة، لذلك، . ف.ت.فبالنسبة إىل روبين، هناك م

أما التفصيالت، فإنها تثبت . فإنه ليس هناك ما يُطرح سوى فكرة مركزية واحدة
منطق املسألة ليس إال، وال حتتاج إىل إدراجها يف تصنيفات أو يف بنى هرمية ذات 

إن هذه، يف الواقع، نظرة ال عالقة لها بالتاريخ املوثَّق، حيث يجد . داخلي خاص بها
كان  ١٩٨٥يف سنة . ف.ت.املؤلف أنه ليس أمراً غير طبيعي أن يثبت أن هدف م

تقويض السالم باإلشارة إىل هجوم إرهابي ارتكبه أحد فصائلها قبل ذلك بستة أعوام، 
  .والنتيجة تاريخ مكثَّف، ال رؤية تاريخية). ٤٨-٤٧ص ( ١٩٧٤أي يف سنة 

وتنضاف إىل أخطار التأريخ غير املوثَّق مشكلة ثانية، هي بالتحديد التحليل 
فاملؤلف، عملياً، ال يقول شيئاً عن سائر مستلزمات . ذات بُعد واحد. ف.ت.القائل إن م

والتنظيم،  أي نشاط سياسي أو نضال وطني، كالقاعدة اجلماهيرية، واملال، والسالح،
هي تلك التي ظهرت يف " احلقيقة"وبالنسبة إليه، فإن القصة . أو حتى السياسة الداخلية

وهذا تفسير كاف، وال حاجة لنا إىل . أو حللفائهم ومناوئيهم. ف.ت.تصريحات لقادة م
معرفة شيء عن العملية التراكمية واملعقدة واملتعددة الوجوه التي هي السياسة 

  .تمعالبشرية يف أي جم
من اعتدال . ف.ت.وعالوة على ذلك، فإن التصريحات التي تناقض ما تزعمه م

هي، يف نظر املؤلف، وحدها التي ينبغي أن تصدّق، متجاهالً بحبور حقيقة أن عدة 
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جبهة "على فصائل فدائية أخذت خطاب االعتدال حممل اجلد إىل درجة أنها أقامت 
عرفات يف أواخر السبعينات، وشقت " فتح"، واصطدمت مراراً بـ ١٩٧٥سنة " رفض

والكالم العلني من نوع حمدد . ١٩٨٣، وشنت حرباً أهلية مصغرة سنة .ف.ت.و م" فتح"
هو الدليل الوحيد على النيات والتعبير احلقيقي عن اجلوهر، عوضاً عن اعتباره جزءاً 

لقيود أساسياً من مناقشات داخلية مطولة أو من تفاعالت معقدة بين اإلمكانات وا
فال عجب، إذاً، يف أن روبين يجد صعوبة يف املوافقة . اخلارجية يف واقع موضوعي

يمكن أن تكون قد خضعت لتغييرات تراكمية، طفيفة أحياناً لكنها . ف.ت.على أن م
وأي تغيير مل يكن ينجم، بحسب رأيه، . حقيقية، لفترة أطول كثيراً مما يريد االعتراف به

كان يحدث من خالل حتوالت مفاجئة عقب حوادث درامية عن تراكم عوامل وإنما 
  .معينة

ومن املشكلتين الرئيسيتين تنشأ عيوب أقل شأناً، منها مثالً أن روبين يستشهد 
صدرت عن إمام الشيعة موسى الصدر وزعيم الدروز . ف.ت.بتعليقات عدائية جتاه م

من عدد كبير جداً من اليساري كمال جنبالط، إال إنه يتجاوز كلياً ما صدر عنهما 
التعليقات املؤيدة، وخصوصاً ما صدر عن جنبالط الذي ظل حتى وفاته واحداً من 

وال يعني هذا أن مالحظاته النقدية غير صحيحة، . ت.أقرب احللفاء اللبنانيين إىل م
لكن يظهر هنا أيضاً ان اختيار الوقائع تم بصورة انتقائية متمادية، فال يحظى 

كما أن روبين يشير . إال بأقل كثيراً من الصورة بكامل اتساعها وعمقها القارئ بالتايل
" فتح"، ولدى ١٩٨٨السياسية يف سنة . ف.ت.إىل الكليشهات العسكرية يف برامج م

، غير أنه يتجاهل العبارات األساسية التي سمحت لعرفات بأن ١٩٨٩عرفات سنة 
  .يف اجتاه معاكس كلياً. ف.ت.يسير بسياسة م
ببساطة تامة، إذا . الحظة أخيرة تدل حقاً على العيب احلقيقي للكتابوثمة م

مل تتغير فعالً قط، فإذاً كيف يفسَّر . ف.ت.كان كل ما يريد روبين أن يقوله هو أن م
 ١٣اتفاق أوسلو والسالم املنطوي على قدر كبير من عدم الرضى، مع إسرائيل يف 

غير  اخلاتمةسيراً مما يفضي إىل هذه ؟ إن يف الكتاب مقداراً ي١٩٩٣سبتمبر /أيلول
وال شك يف أن عند املؤلف جواباً، ألن التحليالت . املريحة من وجهة نظر البحث

والتي ال عالقة لها بالتاريخ املوثَّق تميل إىل أن تكون تامة يف ذاتها " اجلوهرية"
كان،  ومفسرة نفسها بنفسها، وإذا ما حدث أن سلمت بحتى أقل عنصر تغيير، ألي سبب

وأخيراً، لقد أقدم روبين على حماولة . فال بد للصرح املفاهيمي كله أن بيدأ يف االنهيار
وفلسفتها، . ف.ت.جرئية إزاء موضوع عسير، وقدّم، على األقل، نصف صورة لسياسة م
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" سياسة وتاريخ"لكن ما ال يستطيع هو وال ناشرو كتابة االدعاء أنهم فعلوه هو شرح 
  .ف.ت.م

  يزيد صايغ
  املدير املساعد ملركز الدراسات الدولية،

  )بريطانيا(جامعة كامبريدج 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


