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 رد ماهر الشريف على فيصل حوراين

يساهم النقد مساهمة فاعلة يف إثراء الكتابة وتصويب مسارها؛ إذ إنـه يـؤدي دوراً 
غيــر أن هنــاك . مهمــاً يف تبيــان نقــاط ضــعف الكاتــب وكشــف الثغــرات القائمــة يف عملــه

أن يكـون الناقـد : توفرها كي يكون النقد بناءً ومفيداً، يأتي يف مقـدمهاشروطاً ال بد من 
صبوراً ودؤوباً وغير متعجل، وأالّ حتكمه أفكار مسبقة ونيـات مبيتـة، وأن يكـون حميطـاً 
بأصــول الكتابــة، وعلــى درايــة بــأدوات الكاتــب ومنهجــه، وذا عــدة معرفيــة عميقــة تبعــده 

وعياً يف تقويمـه، وأن يكـون متواضـعاً ومبتعـداً السـهل وجتعلـه موضـ" التصـيد"عن إغراء 
  .على الكاتب" أستاذاً"ما يف وسعه عن أن ينصب نفسه 

: البحــث عــن كيــان"وكنــت آمــل بــأن تــنحكم مراجعــة الســيد فيصــل حــوراين لكتــابي، 
بهـــذه الشـــروط كـــي أجنـــي    ،"١٩٩٣ -	١٩٠٨دراســـة يف الفكـــر السياســـي الفلســـطيني، 

فائــدة مــن نقــده، لكــن أملــي هــذا قــد خــاب، ووجــدت نفســي مــدفوعاً إىل القيــام بمهمــة نقــد 
النقد؛ وهي مهمة ما كنـت ألقـدم عليهـا لـو مل تُنشـر املراجعـة املـذكورة يف جملـة رصـينة 

  .عالياً اجلهد املبذول يف إصدارها وحمترمة، أقدر
*  *  *  

علــى ســبيل  -	كونــه" تعجلــه"، الــذي أخــذ علــى مؤلفــه "البحــث عــن كيــان"إن مُراجــع 
لواقعة خطـف اجلبهـة الشـعبية لطـائرة " املالبسات األهم"قد أهمل اإلشارة إىل  -	املثال

و الــــذي كــــان ، هــــ١٩٦٨اإلســــرائيلية واجملــــيء بهــــا إىل مطــــار اجلزائــــر ســــنة " عــــال -	الـــــ"
مـــتعجالً يف الواقـــع، ومل يقـــرأ الكتـــاب إالّ تصـــفحاً، وقـــدم لـــه عرضـــاً جمـــزوءاً، كمـــا تبـــين 

  :األمثلة التالية
  ًيكتـــب مُراجـــع الكتـــاب، يف ســـياق عرضـــه للفصـــل األول الـــذي خصـــص لـــه حيـــزا

كبيراً، أن املؤلف أهمل وقائع السجال الذي دار يف صفوف احلركة الوطنية الفلسـطينية 
، "ن احلاجة إىل التعاون، أو عدم التعاون، مع دول رأسمالية متقدمة مثل بريطانيـابشأ"

، يف ســـياق عـــرض الكتـــاب ٣١و ٣٠و ٢٩علمـــاً بـــأن هـــذه املســـألة أثيـــرت يف الصـــفحات 
للعوامـــل التـــي كمنـــت وراء تبنـــي قيـــادة احلركـــة الوطنيـــة يف العشـــرينات موقـــف مهادنـــة 

، لصـــاحبها بـــولس "مـــرآة الشـــرق"رحتهـــا جريـــدة بريطانيـــا، وأورد الكتـــاب اآلراء التـــي ط
يف " التحــــديثي"شــــحادة، التــــي كانــــت تــــدعو إىل التعــــاون مــــع بريطانيــــا وتبشــــر بــــدورها 

فلسطين، كمـا تـم التطـرق إىل تأسـيس أحـزاب مواليـة لبريطانيـا، ثـم عـاد الكتـاب إىل هـذا 
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املوضـــــوع، يف معـــــرض حديثـــــه عـــــن حتـــــول الوطنيـــــة الفلســـــطينية إىل طريـــــق مكافحـــــة 
، وكذلك عند إشـارته إىل السـجال الـذي دار بـين أنصـار شـعار )٣٦ -	٣٥ص (االستعمار 

  ).٣٨ص (ومعارضيه " خذ وطالب"
  يــــذكر املُراجــــع، فيمــــا يتعلــــق بالفصــــل األول نفســــه، أن املؤلــــف تعــــرض لثالثــــة

تيار القومية العربية وتيار الوطنية القطرية وتيار األممية الشـيوعية، لكنـه : تيارات هي
، إىل التداخل الكبير بـين التيـارين األولـين، كمـا أغفـل "إالّ يف جمل عابرة"غفل اإلشارة، أ

اإلشارة إىل السجال يف موضوع الوحدة العربية، وحتدث عن الشـيوعية كتيـار، وصـرف 
كمــا يــرى  - ، علمــاً بــأن تــأثير فكــر احلــزب الشــيوعي الفلســطيني"النظــر عــن حتديــد وزنــه"

اً إىل درجـة يصـعب فيهـا احتسـابه تيـاراً ومضـاهاته بالتيـارين حمـدود"كـان  - املُراجع
ويف الواقع، كان التداخل بين التيارين القـومي العربـي والـوطني القطـري مـن ." اآلخرين

التــزاوج : "أبــرز املســائل التــي عاجلهــا الفصــل األول، حتــى إن أحــد عناوينــه الفرعيــة كــان
، إضـــافة إىل أن الســـجال بشـــأن )٣٢ص " (بـــين الوطنيـــة والقوميـــة يف مطلـــع الثالثينـــات

الوحــدة العربيــة شــكّل، عبــر إشــكالية العالقــة بــين الــوطني والقــومي، حمــوراً رئيســياً مــن 
أمّــا فيمــا يتعلــق بالتيــار الشــيوعي، فقــد ذكــر املؤلــف أن تــأثيره بقــي . حمــاور هــذا الفصــل

ك مل يحـل ، لكـن ذلـ)٣١ص " (ضعيفاً على العرب الفلسطينيين طوال مرحلـة العشـرينات"
دون قيام هذا التيار، بغض النظر عن وزنـه، بإنتـاج فكـر لـه خصوصـيته يف إطـار الفكـر 
السياسي الفلسطيني؛ فكـان الشـيوعيون مبـادرين إىل طـرح هـدف االسـتقالل، كمـا كـانوا 
سباقين، من خالل عصبة التحرر الوطني، إىل طرح حل ديمقراطي للقضية الفلسطينية، 

  .عند صدوره، إلخ ١٩٤٧أيدوا قرار التقسيم لسنة  وكانوا الوحيدين الذين
  ،تظهــر كــذلك نقيصــة التصــفح الســريع للكتــاب يف عــرض املُراجــع للفصــل الثــاين

ترد سطور قليلة ال تكفـي ملـلء "، )١٩٥٨ - ١٩٤٨(حيث يكتب أنه يف بداية هذا الفصل 
لشــــهير، صــــفحة واحــــدة للحــــديث عــــن موقــــف الهيئــــة العربيــــة العليــــا مــــن قــــرار التقســــيم ا

، ١٩٤٧، ال منـــذ ســـنة ١٩٣٦هـــذا الـــرفض الـــذي شـــكل منـــذ ســـنة (...) ورفضـــها األشـــهر لـــه 
كمـــا يـــوحي إغفـــال املؤلـــف ذكـــر مشـــروع التقســـيم األول الـــذي اقترحتـــه جلنـــة بيـــل، أكثـــر 

واملـــدهش أن : "، ثـــم يضـــيف"مكونـــات الفكـــر السياســـي الفلســـطيني قـــوة وثباتـــاً وتـــأثيراً
ت الفكــــر السياســــي ارتباطــــاً بموضــــوعة الكتــــاب، ال موضــــوعة التقســــيم، أكثــــر موضــــوعا

  ."تشغل من اهتمام الكاتب على مدى فصول الكتاب كلها إالّ أقله
وحقيقـــة األمـــر أن موضـــوعة التقســـيم احتلـــت مكانـــة كبيـــرة يف الكتـــاب، وقبعـــت يف 
مركــز واحــد مــن توجهــات البحــث الرئيســية الثالــث، والــذي حتــدد يف املقدمــة علــى النحــو 

وعليــه، ." وتصــوره كيفيــة وســبل حــل الصــراع  آلخــر‹ طبيعــة وعــي الفلســطيني لـــ: "التــايل
فقــــد عــــالج الفصــــل الثــــاين مواقــــف كــــل املعبّــــرين عــــن تيــــارات الفكــــر السياســــي مــــن هــــذه 
املوضــوعة، وعــاد املوقــف مــن التقســيم ليبــرز يف الفصــل الثالــث عنــد عــرض مــا تضــمنه 
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، كمـا بـرز يف الفصـل السـادس عنـد "علـى صـعيد وعـي اآلخـر"امليثاق القومي الفلسـطيني 
، ١٩٦٥مــارس /احلــديث عــن املواقــف التــي اتخــذت مــن مبــادرة احلبيــب بورقيبــة يف آذار

ثم يف الفصل السـابع عنـد التطـرق إىل مبـادرة وزيـر خارجيـة مصـر حممـد حسـن الزيـات 
، وكذلك يف الفصل احلادي عشر، وحتديداً يف الفقـرة اخلاصـة ١٩٧٣يونيو /يف حزيران

ــا مشــروع التقســيم األول ". عــالن االســتقالل وعناصــر مبــادرة الســالم الفلســطينيةإ" بـــ أمّ
الـــذي اقترحتـــه جلنـــة بيـــل، فقـــد وردت إشـــارة مطولـــة إليـــه وإىل رفـــض احلركـــة الوطنيـــة 

، إضــــافة إىل هــــامش مــــن )٣٩ - ٣٨ص (الفلســــطينية لــــه يف الفصــــل األول مــــن الكتــــاب 
وصـياتها، علمـاً بـأن هـذا املشـروع اقتُـرح ثمانية أسطر عن ظروف تأليف هذه اللجنـة وت

  .، كما يذكر املُراجع١٩٣٦ال سنة  ١٩٣٧سنة 
ويمكنني مضاعفة األمثلة التي تثبـت التعجـل يف قـراءة الكتـاب، أو بـاألحرى قـراءة 

  .مقتطفات منه، لكني أكتفي بما أوردته كي ال أثقل على القارئ
  :فتتبين يف املثالين التاليينأمّا جزئية املُراجع يف تعريف القارئ بالكتاب، 

 ففـــي الفصـــل الرابـــع : "عـــن حمتويـــات الفصـــل الرابـــع مـــن الكتـــاب، يكتـــب املُراجـــع
ويعـــرض مكونـــات املنظمـــة الفدائيـــة األكبـــر،   فـــتح‹يجـــول الكاتـــب علـــى عـــدد مـــن أدبيـــات 

." ومواقفهـا منهـا ومـن قيادتهـا. ف.ت.ووقائع السجال الذي انخرطت فيـه بشـأن قيـام م
مفهــوم الثــورة واســتراتيجيتها : "بــارات يــتم تعريــف القــارئ بفصــل حمــل عنــوانبهــذه الع

، اســـتند املؤلـــف يف إعـــداده، يف "١٩٦٦ - ١٩٦٥يف فكـــر الوطنيـــة القطريـــة الفلســـطينية 
الداخليــة، وحلــل منطلقــات احلركــة ومبادئهــا " فــتح"األســاس، إىل عــدد كبيــر مــن تعــاميم 

حتريـــــر فلســـــطين طريـــــق الوحـــــدة : "هـــــا مثـــــلالتـــــي رفعت" االنقالبيـــــة"وطبيعـــــة الشـــــعارات 
الوحــــدة الوطنيــــة بــــديل احلزبيــــة "؛ "ثــــورة فلســــطينية املنطلــــق عربيــــة العمــــق"؛ "العربيــــة

اســـتراتيجية الكفـــاح املســـلح " ، إضـــافة إىل تصـــورها لــــ"واألرض للســـواعد التـــي حتررهـــا
أفكــار كمــا تطــرق هــذا الفصــل بتوســع إىل الســجال الــذي أثارتــه . ، إلــخ"ومراحلهــا الــثالث

، متوقفـاً، بصـورة خاصـة، أمـام مســاهمتين تميزتـا يف إطـاره همـا مسـاهمة حــزب "فـتح"
البعــث ومســاهمة حركــة القــوميين العــرب، لينتهــي باحلــديث عــن التحــول الــذي طــرأ علــى 

  .موقف منظمة التحرير من ظاهرة العمل الفدائي
 بعـة األُوىل، فهـو وإذا كان املُراجع قدم، على طريقته، عرضاً ألقسام الكتـاب األر

مـن اخلـروج مـن بيـروت إىل : "فضّل القفـز عـن القسـم اخلـامس واألخيـر الـذي حمـل عنـوان
صـــــفحة،  ١٢٠، علمـــــاً بـــــأن هـــــذا القســـــم احتوتـــــه )١٩٩٣ - ١٩٨٢" (أوالً  غـــــزة وأريحـــــا‹

عـــالج األول منهمـــا املواقـــف الفكريـــة اخملتلفـــة التـــي عبّـــرت عنهـــا : توزعـــت علـــى فصـــلين
التي برزت يف إطار الصراع السياسي الذي شهدته الساحة الفلسطينية التيارات الثالثة 

يف إثر خروج منظمة التحرير من بيـروت؛ وعـرض اآلخـر التحـول الـذي طـرأ علـى مواقـف 
علـــى ســـاحة الفعـــل الفلســـطيني، " اإلســـالم اجلهـــادي"وبـــروز ظـــاهرة " اإلســـالم التقليـــدي"
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نتفاضــة، والســجال الــذي دار حــول املتجــددة التــي واجهتهــا اال - واإلشــكاليات القديمــة
الفلسطينية، واملواقف اخملتلفـة مـن أزمـة اخللـيج، ثـم مـن مـؤتمر مدريـد " مبادرة السالم"

  ".إعالن املبادئ"ومفاوضات واشنطن و
أمّا ما دفع املُراجع إىل القفز عن هذا القسـم كليـاً، فهـو تقـديره أن مؤلـف الكتـاب قـد 

ال حاجــة حتــى إىل "و" ن القــارئ حضــوراً كبيــراًوقــائع وآراء حاضــرة يف ذهــ"عــرض فيــه 
  "!التذكير بها

*  *  *  
كــان مُراجــع الكتــاب قــد انطلــق، يف الواقــع، مــن أفكــار مســبقة ونيــات مبيتــة عنــدما 
أقحم يف األسطر األُوىل من مراجعته احلـديث عـن انتمـائي احلزبـي وعـن التغييـرات التـي 

" مسـاهمات متميـزة" أنني كنـت كاتبـاً لــ أقدم الشيوعيون الفلسطينيون عليها، ليشير إىل
بمـا هـو جديـد "جتسدت يف كتبي الثالثة بشأن مواقف الشيوعيين وفكرهم؛ وفيها جئـت 

، وذلــك كــوين كنــت أفلــح يف حقــل أعرفــه واســتخدمت يف تقليبــي لتربتــه أداة كنــت "ومفيــد
فـــأي : "، ثـــم يتســـاءل"اللينينـــي يف التحليـــل - يف فعاليتهـــا هـــي املـــنهج املاركســـي"أثـــق 

جديد جاء به املؤلف بعد جتاوزه حدود الدائرة التي تخصـص بهـا، وهـل قـدم يف كتابـه 
ويف ســـــياق " اجلديـــــد مـــــا يمكـــــن أن يكـــــون مفيـــــداً، وال ســـــيما أنـــــه أهمـــــل األداة الســـــابقة؟

البحــث عــن "العــرض، بــل منــذ مطلعــه، تــرد اإلجابــة عــن هــذا الســؤال وفحواهــا أن مؤلــف 
  ! مفيداًمل يقدم ال جديداً وال" كيان

منهجــــــاً "وال أعــــــرف صــــــراحة كيــــــف اســــــتخلص الســــــيد حــــــوراين أين كنــــــت أســــــتخدم 
فأنــا يف الواقــع مل أجلــأ إىل هــذا التعبيــر يف ! ثــم أهملتــه" لينينيــاً يف التحليــل - ماركســياً

كل ما يف األمـر أن . "تميزها" أي من كتبي، بما فيها الكتب الثالثة التي أشاد املُراجع بـ
التزامــــي السياســــي وخيــــاري األيــــديولوجي كانــــا واضــــحين يف أبحــــاثي بشــــأن احلركــــة 

ــا يف  ، فقــد ســعيت، مــن دون التنكــر اللتــزام "البحــث عــن كيــان"الشــيوعية يف فلســطين؛ أمّ
وخيــار أعتــز بهمــا، للتقيــد بموضــوعية علميــة صــارمة، وحاولــت أن أتعامــل مــع تيــارات 

لســـطيني وتطورهـــا بمعـــزل عـــن أي أفكـــار مســـبقة، األمـــر الـــذي أوصـــل الفكـــر السياســـي الف
ويف جميـــع األحـــوال، وإذا كـــان . البحـــث، بعـــد أن شـــق جمـــراه، إىل نتـــائج مل أكـــن أتوقعهـــا

" اللينينــي يف التحليــل - املــنهج املاركســي"، كمــا يبــدو، علــى "احلــريص"الســيد حــوراين، 
ســـاهمة التـــي أقـــدمها منـــذ أعـــوام، يف واملقتنـــع بأهميتـــه، معنيـــاً بـــالتعرف إىل حقيقـــة امل

إطـــار الـــدعوة إىل جتديـــد املاركســـية العربيـــة، فـــإين أحيلـــه علـــى عشـــرات الدراســـات التـــي 
، وإىل الكتــاب الــذي "الــنهج"و" الطريــق"و" صــوت الــوطن"نشــرتها يف جمــالت عديــدة، مثــل 

  ".عن بعض مظاهر أزمة املاركسية: "أصدرته يف العام املاضي حتت عنوان
ـــا ح يف الفالحـــة فيـــه، فهـــو " التوفيـــق"، الـــذي مل يحـــالفني "البحـــث عـــن كيـــان"قـــل أمّ

. نفسه حقل الكتب الثالثة السابقة املشـاد بهـا؛ حقـل دراسـة األفكـار السياسـية وتطورهـا
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علـــى  - ربمـــا - وكـــل مـــا فعلتـــه يف هـــذا الكتـــاب هـــو أين وســـعت حقـــل البحـــث، وتطاولـــت
قـد أصـدر كتابـاً  ١٩٨٠له، ألنه كان سنة دائرة اختصاص يعتبرها السيد حوراين حكراً 

عـــن الفكـــر السياســـي الفلســـطيني درس فيـــه املواثيـــق الرئيســـية ملنظمـــة التحريـــر مـــا بـــين 
، فأنا حقاً ال أجد "التطاول"ولئن كان املُراجع انزعج من هذا . ١٩٧٤وسنة  ١٩٦٤سنة 

 إعداده مـن مبـدأ مبرراً النزعاجه هذا، كوين مل أدّع يف كتابي ما ليس يل، بل انطلقت يف
التــــراكم التــــاريخي يف البحــــث، وذكــــرت يف مقدمتــــه أن هنــــاك أبحاثــــاً ودراســــات عديــــدة 
صــــدرت عــــن الفكــــر السياســــي الفلســــطيني، أشــــرت إىل معــــدّيها باالســــم، ومــــنهم املُراجــــع 

وكــوين . نفســه، وأكــدت أن هــذه األبحــاث والدراســات ستشــكل إحــدى نقــاط ارتكــاز بحثــي
ثغرات الكتابة العربيـة تتمثـل يف قفـز العـدد األكبـر مـن الكتّـاب  من املقتنعين بأن إحدى

والباحثين عن مبدأ التراكم التاريخي يف البحث، إذ يشرع الباحث غالباً يف بحثه كأنـه 
ينطلـق مـن نقطــة الصـفر، مل أجـد مــن الضـروري التوسـع يف دراســة تطـور الفكـر السياســي 

ــــة مــــا قبــــل ســــنة  ر أن هــــذه املرحلــــة أُشــــبعت بحثــــاً ، باعتبــــا١٩٤٨الفلســــطيني يف مرحل
وتناولتهــــا عشــــرات الكتــــب العربيــــة واألجنبيــــة؛ فجــــاء الفصــــل األول، الــــذي عــــالج هــــذه 

إىل  ١٩٤٨املرحلة، أشبه بتمهيد طويل لدراسة املراحل األربع الالحقة املمتدة من سنة 
ـــا مـــا دفعنـــي إىل إصـــدار هـــذا الكتـــاب، فهـــو شـــعوري باحلاجـــة إىل كتـــاب . ١٩٩٣ســـنة  أمّ

جــــامع، يتعامــــل يف تصــــديه إلشــــكالية الكيانيــــة مــــع الفكــــر السياســــي الفلســــطيني ككــــل 
متكامل على امتداد قرن من الزمان تقريبـاً، ويرصـد نشـأة وتطـور كـل واحـد مـن تياراتـه 

  .األربعة الرئيسية؛ وهو كتاب أعتقد أن املكتبة الفلسطينية كانت تفتقده
*  *  *  

أكاديميــة، منهاجــاً وبنيانــاً، ويشــتمل علــى  هــو دراســة" البحــث عــن كيــان"إن كتــاب 
مقدمــة وأحــد عشــر فصــالً وخالصــات وثمانيــة مالحــق وثبــت بــاملراجع وفهرســت أعــالم 

ونظـــراً إىل كـــون الســـيد . وفهرســـت مؤسســـات، ويجـــب تاليـــاً، أن يُنتقـــد علـــى هـــذا األســـاس
حـــوراين دخـــل ميـــدان البحـــث التـــاريخي مـــن بـــاب الصـــحافة، فقـــد عبّـــر بعـــض مالحظاتـــه 

  :لنقدية عن عدم دراية بأصول البحث العلمي، وهذا ما تبينه الدالئل التاليةا
  يشير املُراجع إىل أين افترضت، يف مقدمة كتابي، أن الـوعي الكيـاين الفلسـطيني

مل  - وهــذا مــا يأخــذه علــيّ - عــانى عبــر مراحــل تطــوره جميعهــا قصــوراً واضــحاً، لكنــي
عـــن خصوصـــية "عليـــه حـــين ذكـــرت أنـــه جنـــم أحـــدد طبيعـــة هـــذا القصـــور، وبالكـــاد دللـــت 

القضــية الفلســطينية وتــداخالتها وعــن االخــتالل الكبيــر يف مــوازين القــوى بــين الطــرفين 
أن املُراجـع " النقـد"ويبـيّن هـذا ." الرئيسيين املتصارعين حولها على األرض الفلسطينية

نطلـــق يجهــل أن مـــن أصـــول البحـــث يف ميـــدان التـــاريخ أن يطـــرح الباحـــث فرضـــية عمـــل ي
البحث عـن "وعليه، فقط انطلق مؤلف . منها، ويسعى، خالل تطور مسار البحث، إلثباتها

، يف مقدمتــه، مــن افتــراض يــزعم أن هنــاك قصــوراً يف الــوعي الكيــاين الفلســطيني، "كيــان
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ويكفــي القــارئ النبيــه . أمّــا طبيعــة هــذا القصــور، فقــد حتــددت يف خمتلــف فصــول الكتــاب
لفرعيــــة لــــبعض هــــذه الفصــــول ليتبــــين طبيعــــة هــــذا القصــــور، أن يتوقــــف عنــــد العنــــاوين ا

؛ )الفصــل األول" (مــن رفــض مشــاريع احلكــم الــذاتي إىل التخــبط جتــاه االســتقالل: "ومنهــا
رفـض "؛ )الفصل السـادس" (الدولة الديمقراطية وإشكالية العالقة بين الوطني والقومي"

  .، إلخ)لفصل الثامنا" (مشروع الدولة الفلسطينية، واحلفاظ على وحدة الضفتين
  اعتمــد " البحـث عـن كيـان"يـردد مُراجـع الكتـاب كثيـراً يف سـياق عرضـه أن كتـاب

، مســـتنداً يف ذلـــك إىل توكيـــد املؤلـــف يف مقدمتـــه أن بحثـــه مل "مصـــادر مبذولـــة للجميـــع"
يقدم إضـافات نوعيـة علـى املسـتوى املرجعـي، بـل اسـتند إىل مـادة حافلـة وغنيـة، كانـت 

عقــود، وتعامـــل معهـــا ككــل متكامـــل، حمـــاوالً تغطيــة بعـــض الثغـــرات تراكمــت علـــى مـــدى 
وكـــون املُراجـــع يجهـــل أصـــول البحـــث العلمـــي، ومل يكلـــف نفســـه عنـــاء الـــتمعن يف . فيهـــا

  "!مصادر مبذولة للجميع"الكتاب ومصادره، أخذ يردد عبارة 
 ٢٧مؤلَّفـــاً، عربيـــاً وأجنبيـــاً، و ٧٦اســـتند إىل " البحـــث عـــن كيـــان"وحقيقـــة األمـــر أن 

دوريــــة ســــرية  ٤٠وثــــائق سياســــية أصــــلية، ومــــواد منشــــورة يف  ١٠٧كتابــــاً وثائقيــــاً، و
ـــا إشـــارتي يف املقدمـــة إىل عـــدم . وعلنيـــة؛ ومعظـــم هـــذه املصـــادر غيـــر مبـــذول للجميـــع أمّ

ــرت عــن إيمــان بمبــدأ التــراكم  تقــديم إضــافات نوعيــة علــى املســتوى املرجعــي، والتــي عبّ
ء كــــل ذي حــــق حقــــه، فكــــان القصــــد منهــــا إعــــالم التــــاريخي يف البحــــث ورغبــــة يف إعطــــا

القــــارئ بــــأين مل أكشــــف عمومــــاً، يف كتــــابي هــــذا، عــــن مصــــادر مل يكشــــف النقــــاب عنهــــا 
ســـــابقاً، وهـــــو مـــــا كنـــــت فعلتـــــه يف أبحـــــاثي الســـــابقة عـــــن تـــــاريخ احلركـــــة الشـــــيوعية يف 

إىل مصــادر أوليــة اطلعــت علــى  - مــن بــين مــا اســتندت إليــه - فلســطين، والتــي اســتندت
فهــل كــان يحــق يل، علــى ســبيل . ها يف احملفوظــات الســرية للكــومنترن يف موســكوبعضــ

أو " الثـأر"أو نشـرة " الكرمـل"املثال، أن أسجل حلسابي الكشف عن مصـادر مثـل صـحيفة 
، يف حـــين كـــان "فـــتح"أو التعـــاميم الداخليـــة حلركـــة " فلســـطيننا - نـــداء احليـــاة"صـــحيفة 

الشـعيبي، قـد سـبقوين إىل الكشـف عنهـا؟ إين،  باحثون آخرون، كإبراهيم أبـراش أو غـازي
يف ضـــوء اتســـاع حقـــل بحثـــي وامتـــداده علـــى  - إذ انطلقـــت ممـــا راكمـــه اآلخـــرون، ســـعيت

 - مــــدى قــــرن مــــن الزمــــان تقريبــــاً وشــــموله تيــــارات الفكــــر السياســــي الفلســــطيني كافــــة
و يف الســتكمال مــا بــدأوه وتغطيــة الثغــرات التــي وجــدتها يف دراســة هــذا التيــار أو ذاك أ

وقــد اســتغرقت مهمــة جتميــع املــادة الوثائقيــة التــي اســتند الكتــاب . هــذه املرحلــة أو تلــك
إليهــا الوقــت الكثيــر، وأحــوجتني إىل دعــم مــن أصــدقاء كثيــرين يف مواقــع متعــددة، كمــا 

، ويف مكتبــــــــة مؤسســــــــة الدراســــــــات "امليكــــــــروفيلم"اضــــــــطرتني أحيانــــــــاً إىل اللجــــــــوء إىل 
ن لكاتــــب كــــان قــــد أصــــدر كتابــــاً عــــن الفكــــر السياســــي فكيــــف يمكــــ. الفلســــطينية بالــــذات

صـــفحة مـــن القطــع الكبيـــر، ومل يجـــد حاجــة إىل أن يـــدرج يف نهايـــة  ٢٤٧الفلســطيني يف 
الكتــــــاب ثبتــــــاً بــــــاملراجع، واســــــتند يف إعــــــداده إىل امليثــــــاق القــــــومي وامليثــــــاق الــــــوطني 
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دورة مـــــن واملقـــــررات التـــــي اتخـــــذتها اجملـــــالس الوطنيـــــة الفلســـــطينية يف اثنتـــــي عشـــــرة 
دوراتهــا، كيــف يمكــن لــه أن يــبخس علــى هــذا النحــو قيمــة اجلهــد املبــذول يف إعــداد كتــاب 

  ؟"البحث عن كيان"
مــن ناحيــة أُخــرى، يأخــذ املُراجــع علــى الكتــاب خلــو مراجعــه تمامــاً مــن أي مقابلــة، 

االســـتفادة ممـــا يمكـــن أن يلقيـــه شـــهود التطـــورات واملـــؤثرون فيهـــا مـــن "وإهمـــال مؤلفـــه 
وهنـا أيضـاً يجانـب املُراجـع احلقيقـة، باعتبـار ." إضاءات ضرورية على التطـورات ذاتهـا

يحــوي عشــرات وعشــرات املقــابالت التــي أُجريــت مــع املــؤثرين يف " البحــث عــن كيــان"أن 
. األحــداث حلظــة وقوعهــا، ونُشــرت يف الكتــب الوثائقيــة ويف الــدوريات التــي اســتند إليهــا

املؤمن بمبدأ التراكم التـاريخي يف  - مل يجد املؤلف" خنةالسا"وبوجود هذه املقابالت 
حاجـــة إىل إجـــراء مقـــابالت جديـــدة يســـأل فيهـــا املعنيـــين بـــاألمر عـــن أحـــداث  - البحـــث

هــــذا، ومــــن املعــــروف أن املقابلــــة تبقــــى مصــــدراً ثانويــــاً . وقعــــت قبــــل عقــــود مــــن الســــنين
يفقــــد أهميتــــه كلمــــا  لدراســــة الفكــــر، مقارنــــة بالوثيقــــة الرســــمية املكتوبــــة، وهــــو مصــــدر

تباعدت املسافة بيننا وبين احلدث، على اعتبار أن حقائق كثيرة تكون غابـت عـن ذهـن 
علـى تقويمـه ألحـداث وقعـت " الذاتيـة"من جترى املقابلـة معـه، فضـالً عـن إمكـان طغيـان 

  .قبل فترة طويلة
  ويأخــــذ املُراجــــع علــــى مؤلــــف الكتــــاب اعتمــــاده الوثيقــــة الرســــمية الصــــادرة عــــن

ال بقليــل وال "ؤسســة السياســية مصــدراً رئيســياً لــه، وتعاملــه معهــا مــن دون التعــرض امل
. ، واقتصاره على تقديم عرض للتطورات من دون التـدخل يف حتليلهـا"بكثير لصدقيتها

ويتجنــب املُراجــع ذكــر فكــرة رئيســية أوردهــا املؤلــف يف نهايــة مقدمتــه، إللقــاء الضــوء 
ســـيكون دراســـة يف الفكـــر " البحـــث عـــن كيـــان"هـــا أن علـــى املـــنهج الـــذي ســـيعتمده، وفحوا

كيـــف : السياســـي الفلســـطيني ال يف نقـــده، وأن الغـــرض منـــه اإلجابـــة عـــن ســـؤال كبيـــر هـــو
وصـــل الشـــعب الفلســـطيني إىل مـــا وصـــل إليـــه؟ أمّـــا األســـئلة األُخـــرى مـــن نـــوع ملـــاذا، فقـــد 

  .ة أُخرىبقيت، إىل حد كبير، معلقة، وتُرك أمر اإلجابة عنها لدراسات من طبيع
ويف الواقــع، فــإن املُراجــع يخلــط بــين حتليــل التطــورات مــن جهــة وإطــالق األحكــام 

حلـــل حيثيـــات نشـــوء الفكـــر " البحـــث عـــن كيـــان"القيميـــة عليهـــا مـــن جهـــة أُخـــرى؛ فكتـــاب 
السياســي الفلســطيني، بمختلــف تياراتــه، ورصــد تطــوره، يف تصــديه إلشــكالية الكيانيــة، 

ر بها نضال الشعب الفلسطيني بتشابكه مع األوضـاع يف كل مرحلة من املراحل التي م
وكانـــت قناعـــة مؤلفـــه بـــأن دراســـة مـــن هـــذه الطبيعـــة ســـتكون الزمـــة . العربيـــة والدوليـــة

لالنتقــال إىل دراســات مــن طبيعــة أُخــرى حتكــم علــى املواقــف، وتقــوم علــى مــنهج حتليــل 
النظـــر إىل مـــدى النصـــوص حتلـــيالً نقـــدياً، ورؤيـــة طبيعـــة العالقـــة بـــين الفكـــر والواقـــع، و

  .انسجام القول والفعل، إلخ
أمّا اعتماد الوثيقة السياسية مصدراً رئيسياً، فيكمن يف خلفيته تقدير أن الفكر هـو 



  ١٨٤ ، ص)١٩٩٦خريف ( ٢٨، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية تاشقانم
 

٨ 
 

مُنـتَج؛ هــو نــص مكتــوب يعبّــر منتجــه فيــه عـن آرائــه ومواقفــه مــن األحــداث، ويكتســب هــذا 
داخلي أو تقريـر املصدر صدقيته من طابعه الرسمي، وال سيما عندما يتخذ شكل تعميم 

صـــادر عـــن الهيئـــات العليـــا للمؤسســـة السياســـية أو شـــكل مقالـــة يف دوريـــة رســـمية مـــن 
  .دورياتها أو تصريح ألحد قيادييها البارزين

 أهميـــــة الصـــــفحات التســـــع التـــــي " ينــــوّه املُراجـــــع، يف نهايـــــة عرضـــــه للكتـــــاب، بـــــ
ت، نسـتعيد ففي هذه الصـفحا: "، ويكتب)"٤٣٥ - ٤٢٧ص (يتصدرها عنوان خالصات 

الكاتــب القــدير املــتمكن مــن تقــديم قراءتــه لألحــداث والتطــورات الفكريــة بعبــارات تكشــف 
يف الكتـــاب مـــا يســـتحق  - أخيـــراً - وأنـــا، إذ أشـــكر املُراجـــع ألنـــه وجـــد." مـــا هـــو ضـــروري
مــــن الســــماء، " خالصــــات" هــــل نزلــــت الصــــفحات التســــع اخملصصــــة لـــــ: التنويــــه، أتســــاءل

  وفصول أقسامه اخلمسة؟مقطوعة عن مقدمة الكتاب 
إن من أصول البحث العلمي يف ميدان التاريخ أن يطرح الباحـث، يف مقدمـة بحثـه، 
فرضية عمل ويحـدد إشـكالية تكـون يف مركـز اهتمامـه؛ ويف ضـوء الفرضـية واإلشـكالية 
هـــاتين، يشـــق البحـــث طريقـــه إىل أن ينتهـــي باخلالصـــات، التـــي يكثـــف فيهـــا الباحـــث مـــا 

  .نتائجأسفر البحث عنه من 
*  *  *  

وإذا انتقلنا إىل األسـلوب الـذي اعتمـده السـيد حـوراين يف مراجعتـه للكتـاب، جنـد أنـه 
وهنـــا يصـــير العـــرض أســـلس مـــن الســـابق كثيـــراً وتقـــل : "أطلـــق بســـهولة أحكامـــاً مـــن نـــوع

وهنـا يصـير العـرض ممتعـاً وإن مل يـأت "، "األخطاء، وإن مل يختف تأثير العيوب األُخرى
  ."!هذا ال يخلو مع ذلك من األخطاء التي يقع املتعجلون فيها بجديد، غير أن

مـا يزكـي هــذا  - بعـد كـل مـا ذُكــر - لنعـد، مـن جديـد، إىل املراجعــة لنـرى مـا إذا بقــي
  .لدى صاحبها" األستذة"امليل إىل 
 وإذا عرفنــا : "إن املُراجــع يأخــذ علــى الكتــاب كثــرة احلواشــي فيــه وطولهــا، ويكتــب

احلواشـي مهمـة، وأنهـا أهـم أحيانـاً مـن املعلومـات الـواردة يف املـتن، أن نسبة كبيرة من 
وتــدل " ملــاذا جــرى الفصــل بينهمــا علــى هــذا النحــو املتعســف واملتعــب؟: فلنــا أن نتســاءل

: مالحظــة املُراجــع هــذه علــى أنــه مل يميــز أن هنــاك، يف الكتــاب، مســتويين مــن املقاربــة
توى مقاربــــــة املؤسســــــة السياســــــية، مســــــتوى مقاربــــــة الفكــــــر وتطــــــوره، يف املــــــتن، ومســــــ

باعتبارهــــا منــــتج هــــذا الفكــــر، وكــــل مــــا تعلــــق باألوضــــاع احمليطــــة بعمليــــة إنتاجــــه، يف 
مكانــــة : "فقــــد تضــــمن الفصــــل الثــــاين، علــــى ســــبيل املثــــال، عنوانــــاً فرعيــــاً هــــو. احلواشــــي

، قاربــت فيــه، يف املــتن، مواقــف "فلســطين وخمــاطر الصــهيونية يف فكــر التيــار اإلســالمي
ومؤسسـها حسـن البنـا، وحـزب التحريـر اإلسـالمي ومؤسسـه " اإلخـوان املسـلمين"عة جما

تقــي الــدين النبهــاين، وأرجعــت فيـــه القــارئ، يف احلواشــي، إىل ظــروف تأســيس اجلماعـــة 
  .ومبادئها، واجلهود التي بذلتها إلقامة تنظيمات لها يف فلسطين
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 يف سـياق عرضـه الفصـل وأخيراً، وليس آخراً، يأخذ املُراجع على مؤلف الكتاب ،
األول، تعجله يف البحث عن تمايز فلسطيني على مستوى الفكر، يف املرحلة التي سبقت 

يصــعب أن يقــع الباحــث غيــر املتعجــل علــى مــا يــدل "احلــرب العامليــة األُوىل، معتبــراً أنــه 
علــــى التمــــايز يف الفكــــر داخــــل الــــبالد الســــورية قبــــل وقوعهــــا حتــــت ســــيطرة االحتاللــــين 

ــــا االستشــــهاد بمقتبســــات مــــن : "ويضــــيف." ي والبريطــــاينالفرنســــ احليفاويــــة   الكرمــــل‹أمّ
لتأكيـــد ابتـــداء التمـــايز منســـوباً إىل اإلحســـاس بخطـــر االســـتيطان، فقـــد اســـتند إىل أقـــوال 

، أي السنة التي يفصلها عـن بدايـة االسـتيطان الصـهيوين يف ١٩١٣ظهرت جميعها سنة 
  ."فلسطين اثنان وثالثون عاماً

راجــع يغفــل اإلشــارة هنــا إىل أن احلــديث كــان يــدور يف هــذا الفصــل عــن بــروز إن املُ
فلســطيني بــدئي، أخــذ يتبلــور بعــد حتســس الفلســطينيين خمــاطر املشــروع " وطنــي"وعــي 

وقــد ارتــبط تبلــور هــذا الــوعي البــدئي . الصــهيوين علــى الصــعيدين السياســي واالقتصــادي
ليهوديــة إىل فلســطين، التــي تــدفقت يف إثــر ارتباطــاً وثيقــاً باملوجــة الثانيــة مــن الهجــرة ا

ومــا عقبهــا مــن مالحقــات جماعيــة لليهــود، . ١٩٠٥هزيمــة الثــورة الروســية األُوىل ســنة 
احـتالل "وهي املوجة التي كشفت الطابع العنصري للحركة الصهيونية برفعها شعاري 

فلـم يكـن لـدى أمّا قبل بداية هـذه املوجـة الثانيـة مـن الهجـرة، ". احتالل العمل"و" األرض
. الفلســطينيين إحســاس واضــح بخطــورة املشــروع الصــهيوين علــى وجــودهم ومصــاحلهم

  فكيف تغيب هذه احلقيقة عن كاتب أصدر عدداً من الكتب عن التاريخ الفلسطيني؟
، ١٩١٣احليفاويـــة أقـــواالً ظهـــرت جميعهـــا ســـنة " الكرمـــل"أمّـــا قولـــه إين اقتبســـت مـــن 

لـــــى أن املُراجـــــع مل يقـــــرأ الكتـــــاب إالّ تصـــــفحاً؛ فهـــــو غيـــــر صـــــحيح، ويـــــدل مـــــرة أُخـــــرى ع
 ١٩١٢و ١٩١١و ١٩٠٩مأخوذة من أعـداد ظهـرت يف سـنوات " الكرمل"فاملقتبسات من 

وكــــــــان هنــــــــاك أيضــــــــاً مقتبســــــــات مــــــــن جريــــــــدة ). ٢٤ - ٢٣ - ٢١ - ٢٠ص ( ١٩١٣و
، التـــي كانـــت تصـــدر يف يافـــا، وكلهـــا تؤكـــد أن التخـــوف مـــن اخلطـــر الصـــهيوين "فلســـطين"

احلركـــة العربيـــة يف فلســـطين طابعـــاً خاصـــاً، وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن غيـــاب  أضـــفى علـــى
                                                            

   ١٩١٨جـــذور الـــرفض الفلســـطيني "، أصـــدر الســـيد فيصـــل حـــوراين كتابـــاً عـــن ١٩٩٠يف ســـنة	- 
لتـاريخ احلركـة الوطنيـة الفلسـطينية " قراءة"، تعمد فيه، كما يذكر يف املقدمة، أن يكون "١٩٤٨

تتجه لرصد ما اشتهر باسـم الـرفض الفلسـطيني وتضـع اليـد علـى دوافعـه وظـواهره وجناحاتـه "
يف هـذه القـراءة إىل أسـلوب تقطيعهـا يف "، مشـيراً إىل أنـه قـد جلـأ "وإخفاقاته وكـل مـا يتصـل بـه

املصـادر الرئيسـية "تشـكل " وثائق احلركة الوطنية الفلسـطينية"، وأن "مقاالت وليس يف فصول
وبعـد أن تطـرق إىل الظـروف الصـعبة التـي واجههـا يف إعـداده، بعـد ." ة يف هذا الكتاباملستخدم

وتفجيـر عمــالء إسـرائيل مبنـى مركــز األبحـاث التــابع  ١٩٨٢سـبتمبر /اجتيـاح بيـروت يف أيلــول
ملنظمة التحرير الفلسطينية، ثم اإلبعاد عن العاصمة اللبنانية واللجوء إىل قبرص، والتي كـان 

وكـل مـا : "التي أُعدَّت للكتاب، توجه إىل القارئ بقوله" األوراق والبطاقات"اع من نتائجها ضي
أرجوه، وأنا أقدم حصـيلة هـذا العمـل للقـارئ، أن يعـاملني القـارئ بإنصـاف، فـيغض النظـر عـن 
النــواقص التــي قــد يكــون ســببها غيــاب املراجــع واملصــادر الالزمــة وعــن الهنــات التــي قــد يكــون 

 ."إجناز الكتاب خشية الطوارئ غير املواتيةمبعثها استعجايل يف 
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وحـــدة سياســـية وإداريـــة وجغرافيـــة، تميـــز املنـــاطق التـــي ستتشـــكل فلســـطين منهـــا عقـــب 
أال تعبـــــر دعـــــوة صـــــاحب . احلــــرب العامليـــــة األُوىل مـــــن غيرهــــا مـــــن منـــــاطق بـــــالد الشــــام

يف إطــــــار اجلامعــــــة " يةجامعــــــة عربيــــــة فلســــــطين"، جنيــــــب نصــــــار، إىل إقامــــــة "الكرمــــــل"
العثمانيــة عــن بــروز تمــايز فلســطيني معــين علــى مســتوى الفكــر؟ وملــاذا انتقــدت جريــدة 

البيروتية وجهاء القدس ألنهـم، كمـا زعمـت، ال يتبعـون مثـال وجهـاء بيـروت وال " املفيد"
يركزون جهودهم كلها على النضال العربي العام من أجل اإلصالح والالمركزيـة، لـو مل 

 اك مثل هذا التمايز؟يكن هن
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