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  زهير هواري

  كتابات برهان الدجاين
  :يف السياسة واالقتصاد واألدب

  نصف قرن دفاعاً عن
  فلسطين والوحدة العربية املفقودة

عدد صـــفحات كتابات برهان الدجاين يف الســـياســـة واالقتصـــاد واألدب، التي  يبلغ
أصــدرتها مؤســســة الدراســات الفلســطينية مؤخراً، وقام بتحرير موادها كل من د. هشــام 

 ١١٢٤صـــــــفحة منها للســـــــياســـــــة، و ٦٨٦صـــــــفحات:  ١٩٠٣ود. الياس غنطوس،  نشـــــــابه
صــــفحة لالقتصــــاد، والباقي لألدب. اتســــاع حيز القســــمين األول والثاين له ما يبرره يف 

ثالثة، لكن األولين هما ما شـــــغاله انطالقاً حياة الرجل؛ فهو كان مســـــكوناً باجملاالت ال
من مســـــؤولية وطنية وقومية وإنســـــانية. ال يعني ذلك أن برهان الدجاين كان ســـــياســـــياً 
واقتصــــــــــــادياً أكثر منه أديباً، لكن تركيزه انصــــــــــــب عليهما كعاملين مقررين يف تاريخ 

. لـــذا كـــان إيال ؤهمـــا هـــذا األفراد واجلمـــاعـــات والـــدول والكيـــانـــات ومســـــــــــتقبلهم جميعـــاً
االهتمام، وخصوصاً أن مسارات حياته العلمية والعملية معاً كانت يف هذين اجملالين 
أكثر منها يف ســــــواهما. علماً بأن قراءة الكتابات الســــــياســــــية واالقتصــــــادية التي فاض 
بها على مدى أكثر من نصـــــــــــف قرن تكشـــــــــــف ال عن أديب فحســـــــــــب، بل أيضـــــــــــاً عن مفكر 

  .ك أو اختالفك معه يف هذه النقطة، أو ذاك الطرححقيقي، بقطع النظر عن اتفاق
كانت حياة برهان الدجاين حمكومة بهذا االنشـــــــــــغال؛ فقد ولد يف يافا ســـــــــــنة  ربما

، ويافا بعد ميالده بنحو عقد ونصــف عقد ســتشــهد انتفاضــة كبرى ضــد االنتداب ١٩٢١
نظراً بارزة، والبريطاين وسياسات االستيطان. وكواحد من أبناء العائالت الفلسطينية ال

إىل مــا كــانــت تعــانيــه فلســـــــــــطين إذ ذاك، كــان ال بــد من أن يُيَمِّم اجلــامعــة األميركيــة يف 
فرع  -		الً شـــــــــــهـــادة البكـــالوريوس يف اآلدابحـــام ١٩٤٠بيروت ليتخرج منهـــا ســـــــــــنـــة 

، ويعود بعدها إىل فلســطين ليحصــل على ١٩٤٤االقتصــاد، ثم يتبعها باملاجســتير ســنة 
ليــــة احلقوق يف القــــدس، التي أنشــــــــــــــأتهــــا حكومــــة االنتــــداب شـــــــــــهــــادة يف احلقوق من ك

البريطاين. األهم يف ســـــــــــيرة الرجل هو اجتاهه الفكري مبكراً، ومنذ أوائل اخلمســـــــــــينات، 
األســـــــــــبوعية يف القدس، ثم منطلقاً منها نحو مواقع عربية عبر  "الهدف"مصـــــــــــدراً جملة 

لزراعة للبالد العربية منذ األمانة العامة لالحتاد العام لغرف التجارة والصـــــــــــناعة وا
                                                            

)(  .كاتب وصحايف لبناين 
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  .١٩٥١ سنة
ال تهدف هذه العجالة إىل وضـــــــــــع حياة الرجل يف موقع كتاباته، لكن ما ال بد من 
التشــــديد عليه هو ذلك التكامل الذي طبع حياته يف جوانبها ومن ضــــفافها املتعددة. إذ 

ه من من دون اإلشـــارة إىل ومضـــات من حياته الدراســـية والتدريســـية وما حملته كتابات
 "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"هموم وهواجس، من الصعب فهم مساهمته يف تأسيس 

، ثم ســــواها من مؤســــســــات بحثية دراســــية أو عربية. وإدراك ســــر ١٩٦٣يف بيروت ســــنة 
هــذا التصـــــــــــوف يف البحــث عن العمــل العربي املشـــــــــــترك، وإحلــاحــه، واعتبــاره مســـــــــــــألــة 

يوين الذي اســـتوطن فلســـطين فحســـب، مصـــيرية، ليس فقط من أجل مواجهة اخلطر الصـــه
بل أيضـــــاً من أجل احلفاظ على الكيانات العربية التي تبدو هشـــــة حتت تأثير ســـــياســـــات 

قصـــــــــــيرة النظر، ال تملك أجوبة عن التحديات العاصـــــــــــفة التي تهب عليها من  "قطرية"
  .اجلهات األربع

، لحســــــــــــاســـــــــــية فلســـــــــــطينية تنبع من النشــــــــــــأة، وثقافة ليبرالية منفتحة على اجلد
وانغماس يف العمل العربي املشـــــــــــترك من مداخل واســـــــــــعة األبواب.. كل هذه وســـــــــــواها 
ستقوم بتشكيل الرجل وتطبع كتاباته وأبحاثه طوال الفترة التي عاشها طاقة ال يأتيها 

، خزان الصـــــــــــمــت القــاتــل الــذي يتشـــــــــــظى دومــًا "تــدق على اخلزان"التعــب وال الكلــل وهي 
تبدو مســـــــــــتحيلة وإن كانت متعذرة حتى اللحظة. فيشـــــــــــظى إمكانات النهوض، التي ال 

يمكن اعتبــار برهــان الــدجــاين واحــداً من كبــار املفكرين يف جمــال الفكر القومي، ال من 
مدخل علم االقتصـــــاد، وإيمانه بضـــــرورة وحتمية قيام أشـــــكال من التوحد االقتصـــــادي 

ســــــليط الضــــــوء بين الدول العربية، وإنما يف املضــــــمار الســــــياســــــي، انطالقاً من جتاوزه ت
على اخلطر الصـــهيوين الذي يتعدى فلســـطين، وقد ســـبقه إىل ذلك كثيرون، بتشـــديده على 
الديمقراطية واملؤســـــــــــســــــــــــات والقوانين واألنظمة التي حتمي حقوق األفراد واجلماعات 
وتطلق طاقاتهم بعيداً عن ســــــياســــــات الســــــجون وكم األفواه واالســــــتنســــــابية واحلاشــــــية 

ي يمكن وصفها بثقة بأنها متهورة، باعتبارها سياسة الفرد، واملريدين واإلجراءات الت
الزعيم، األوحد، الذي ال منازع لســلطانه وال راد ألحكامه.. لدى برهان نوع من الثنائية 
التي ال ينفك يرددها على مســـــــــامعنا منذ الصـــــــــفحات األوىل حتى الصـــــــــفحات األخيرة. 

وهي قدرة هذه األمة، على الرغم من  ثنائية أراد من التشـــــــديد عليها حتويلها إىل الزمة،
ي الوطن القوم"كل ما تعانيه، على حتقيق االنتصـــــار على العدو الصـــــهيوين، ليحل حمل 

لالزمة هذه هي ا "دولة فلســطينية تســتوعب أبناء فلســطين كافة."يف فلســطين  "اليهودي
 فســــاد واإلفســــادليحل حمل ال"األوىل. أمّا الثانية، املرافقة لها، فهي التي تشــــهر إيمانها 

، كما "وعي وتخطيط وإنماء، وحمل التجزئة والفرقة.... تعاون ثم وحدة عربية شــــــــــــاملة
  .يقول نشابه يف تقديمه للكتابات السياسية

فعل نشـــابه وغنطوس يف حتريرهما لكتابات الدجاين، عندما اعتمدا ســـياقًا  حســـناً
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املنهج وحده هو الكفيل بقراءة  تاريخياً للمواد التي ثبتاها يف كال اجملالين. إذ إن هذا
تاريخية للوعي الذي اكتنهه منذ شــروعه يف إشــهار قلمه مســاهماً يف الذود عن قضــايا 
أمته، ويف القلب منها القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية. إذاً أهمية املنهج التاريخي أنه يمكّن من 

فكر. يســـكن القراءة هذا النتاج يف ســـياقه، ويدفع حثيثاً إىل مراقبة التطور النوعي الذي 
بهـذا املعنى يمكن القول إن الـدجـاين مل يولـد دفعـة واحـدة كمفكر وخمطط وحملـل، إذ إن 
وعيــه لألوضـــــــــــــاع تــدرج تبــاعــاً، وإن كــان دومــاً مســـــــــــكونــاً بثوابــت تبلورت على امتــداد 
عمليات البحث والتنقيب والقراءة واجلدل واحملاضـــــــــــرات، فضـــــــــــالً عن املمارســـــــــــة التي 

اقتصــــــــــــــــادي بـــــارز متـــــابع، وعلى نحو دقيق، للتيـــــارات  غـــــاص فيهـــــا كموجـــــه ومؤثر
  .والتجاذبات الكبرى التي تفعل فعلها يف توجهات املنطقة

 "الهدف"بالعودة إىل الكتابات الســـــــــــياســـــــــــية، يبدو واضـــــــــــحاً من كتاباته يف جملة 
املقدســـية الســـعي لوحدة ما تبقى من فلســـطين مع اململكة األردنية الهاشـــمية.. وحدة ال 
يراهــا إالّ ضـــــــــــمن ســـــــــــيــاقهــا العــام يف الــدعوة إىل وحــدة عربيــة. لكنــه وإن كــان يلح يف 
املســـــــــــاواة بين الفلســـــــــــطينيين واألردنيين، فإنه كان يدعو إىل تأســـــــــــيس حزب وحتويل 

للوردات البريطــاين، عنــدمــا يختــار أن تنحصـــــــــــر جملس األعيــان إىل مــا يشـــــــــــبــه جملس ا
العضــــــــــوية يف صــــــــــفوفه بين كبار احملامين والقضــــــــــاة النزيهين والعســــــــــكريين األكفاء 
والعلماء واألدباء والفالســفة واملهندســين. إذاً، يطمح الدجاين، ومنذ إطاللته على احلياة 

ونة من خبة املتكالســـياســـية بعد نكبة فلســـطين، إىل حتويل جملس األعيان إىل موقع للن
جراء هذه الوحدة، وعلى قاعدة املســــــــــــاواة التي يطمح إليها. هناك ما يمكن قراءته ما 
بين ســـــــــــطور هذه االفتتاحيات، ويتعلق باجلانب العشــــــــــــائري. يعرف الدجاين بدقة أن 
جمتمعي فلسطين واألردن، جلهة تركيبة كل منهما، خمتلفان. ففي فلسطين إنتليجنسيا 

، الذي ال "العين"ون، ويف شـــــــرق األردن عشـــــــائر تنضـــــــوي حتت عباءة مدن وجتار ومهني
العشـــــائرية يف جمتمع ما زالت تطغى عليه  -		من الكفاءة ســـــوى الوجاهة العائليةيملك 

البــداوة. جــانــب آخر ال بــد من حلظــه يف هــذه الكتــابــات. إذ إن اإلحلــاح يف املســـــــــــــاواة ال 
طيني زالت من خالل هذا الضـــــم يعني، كما يرى الدجاين، أن خصـــــوصـــــية الشـــــعب الفلســـــ

الذي يريد له أن يكتســـب الصـــفة الشـــرعية القانونية. على هذا األســـاس يظل لهذا الشـــعب 
املســـتمدة من وضـــعه اخلاص يف العامل العربي، من تاريخه احلديث، وســـيعمل "رســـالته 

إذاً اخلصـــــــــــوصـــــــــــية  "هذا الشـــــــــــعب على تأدية رســــــــــــالته هذه عن طريق الدولة اجلديدة.
ية جتد تعبيراتها عن نفســــــها من خالل الدولة ال عن طريق ســــــواها، وهو وعي الفلســــــطين

ن بعد أ "مشــرقي"كان متوافقاً مع مناخ فلســطيني يحاول تدبر أمر االندراج يف مشــروع 
بات الكيان الصــــــهيوين أمراً واقعاً، اســــــتيطاناً واحتالالً ودولة. ال وجود يف تلك املرحلة 

.. ســــــــتمر لدعوة عاصــــــــفة إىل التجاوز، جتا وز التجربة األردنية أوالً، والعربية اســــــــتطراداً
ســــــنوات طويلة تقارب العقد ونصــــــف العقد قبل أن يعلن الفلســــــطينيون طريقهم اخلاص 
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  .نحو فلسطين، خالف األنظمة العربية
عاش برهان الدجاين يف بيروت عدة أعوام بين األربعينات واخلمســــينات، وال شــــك 

براً للتيـــارات العربيـــة اجلـــديـــدة. يف اجلـــامعـــة األميركيـــة يف أن بيروت كـــانـــت آنـــذاك خمت
كانت مناخات اجلدل تخترق األســـــــــــوار ويف االجتاهين بين صـــــــــــفوف الدراســـــــــــة ومطعم 
فيصــــــــــــل. كــان الفكر القومي يقف على قــدميــه عبر منوعــات كثيرة تبــدأ من البعــث وتمر 

 ت داروين، التيبالقوميين العرب والقوميين الســـــــــــوريين، لكنها تتجاوز ذلك إىل جماعا
تركت ظالالً يف ذاكرة اجلامعة وحميطها بعد أن تم إقصـــاء كثير من األســـاتذة والطالب. 

، أو "ةاألردن"الفلسطينية نلمح خروجاً على  "رحلته"عندما يعود الدجاين إىل بيروت بعد 
اململكة األردنية الهاشــمية. يف واحدة من مقاالت بيروت يتوصــل إىل اخلالصــة التالية: 

ليس من ســـــــبيل إىل عالج املوقف ودرء اخلطر إالّ على أســـــــاس إصـــــــالح شـــــــامل يتناول "
نظام احلياة يف العامل العربي بأســـــــــــره ويؤمن حكماً شـــــــــــعبياً هدفه مصـــــــــــلحة الشـــــــــــعب 
وخدمته.. إن الكتابات تتفق أن االنقســـــــــام احلايل يف العامل العربي هو من أهم أســـــــــباب 

وريــة للــدفــاع عن العــامل العربي... إن هنــاك الكــارثــة، ولــذلــك فــإن الوحــدة العربيــة ضـــــــــــر
هذه نماذج فقط  "ضرورة حلركة عربية شاملة تدعو إىل سلوك طريق اخلالص الوحيدة.

 وبين أبحاثه "الهدف"حمدودة للتطور الذي عرفه برهان الدجاين بين افتتاحياته يف 
وما  نيةاألرد -	الفلســـــــــطينية يف بيروت. باتت رؤيته للوضـــــــــع العربي تتجاوز الســـــــــاحة

تشــهده من مشــاريع؛ بات موقفه من النظام األردين أكثر اندراجاً يف املوقف العام، بدالً 
من املراهنة عليه، أو االســـــــتقواء به ملواجهة اخلطر الصـــــــهيوين، الذي بات حقيقة واقعة 
على أرض فلســـــــطين؛ باتت رؤيته للقضـــــــية القومية واســـــــعة، إذ أصـــــــبحت تشـــــــمل مصـــــــر 

ق و.. الوحدة العربية أصــــبحت البديل من وحدة مع األردن، علمًا ولبنان وســــورية والعرا
بأنه يعتبر األخيرة جمرد خشـــــبة خالص إلنقاذ ما تبقى من أرض فلســـــطينية، وضـــــمن 
حلم حتديثي يســـــــــــتطيع مواجهة التحديات.. اإلصـــــــــــالح االجتماعي واالقتصـــــــــــادي بات 

نقاش مع الشـــيوعية،  حاضـــراً يف كتاباته. اجلدل الذي يثيره يالمس كل ما هو مطروح.
ونقاش مع الرأســــمالية، ونقاش مع القوميين اليائســــين من إمكان توفر منظومة القوى 
املطلوبة.. إذاً يدخل الشــــــــــرق والغرب واملعســــــــــكران وإمكان احلياد بينهما، كما حتضــــــــــر 
فلســــــــطين بقوة وكثافة، بما يتجاوز العاطفة إىل الوعي، كما تدخل إســــــــرائيل وما تثيره 

يف نسـغ رؤيته. وهو ما يجد تعبيره عنده يف تصـنيفه للمواقف العربية التي من خماطر 
يرى أنها تنطلق من ثالثة اعتبارات: أولها يمثله اخلوف من إســرائيل التي تمتلك قدرات 
عســــكرية حقيقية؛ ثانيها عدم الثقة بالغرب يف ظل وجود معســــكرين، ويف ضــــوء جتربة 

جتماعي واالقتصادي. وهذه العوامل الثالثة تشكل أعوام من التعامل؛ ثالثها التأخر اال
حلقة متماســــــكة تدور دوماً بشــــــكل مفرغ، وال يمكن الوصــــــول إىل حل ملوقف العرب من 
الصـــــــراع العاملي إالّ يوم تنكســـــــر هذه احللقة ويخرج العرب منها. أمّا من ســـــــيكســـــــر هذه 
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  .احللقة ومتى، وعند أي نقطة، فإن هذا موضوع بحث آخر
تطور الدجاين يف رؤيته الســــــــياســــــــية دوماً العودة إىل تاريخ الكتابة،  تتطلب عملية

وإىل املناخ الســـــائد يف املنطقة يف حينه، وإىل اجلدل الذي يحتدم يف األوســـــاط املثقفة 
كــانــت، يف  "البيروتيــة"العربيــة يف تلــك اللحظــة. ربمــا هنــاك من يقول إن هــذه املقــاالت 

 رأس بيروت على نحو خمصـــــــــــوص. وإن جــانــب منهــا، صـــــــــــــدى ملنــاخ لبنــاين عــام ويف
قسطنطين زريق من غير سواه هو الذي أطلق الشرارة التي أججها الدجاين وآخرون. هذا 
القول يتطلب التدقيق يف قراءة الدجاين لزريق. ينطلق يف قراءته إىل آراء مواطنه، إنها 

العربي.  أجنزت على مرحلتين: أوالهما انطلقت من اختصــــــاص زريق، بالذات، بالتاريخ
وال شـــــك يف أن هناك من ســـــبق زريق إىل البحث عن خصـــــائص األمة العربية وحاجتها 
ا ثــانيتهمــا فمردهــا إىل  إىل وعي ذاتهــا كجمــاعــة تملــك تــاريخــاً وصـــــــــــفــات وتطلعــات. أمــّ
ثقافة زريق اإلنســــانية الواســــعة. يف ضــــوء هذا التقاطع حدث التحول الذي أطلقه الرجل 

  .من بيروت
، الذي يعرض بدقة ومتابعة بحثية، بل بأكاديمية مســـــــــــؤولة، آلراء إالّ إن الدجاين

زريق، ال يبدو مقتنعاً بالوقوف عند احلدود التي توصــــــل إليها، وخصــــــوصــــــاً أن التاريخ 
وحــده أحيــانــاً يحكم لألفكــار أو عليهــا؛ يحكم لهــا أن تظــل على رفوف املكتبــات وعلى 

تغيير. يتوصــــل الدجاين إىل ما يلي:  طاوالت الطالب والدارســــين، أو تتحول إىل دينامية
نســـــــــــتطيع اآلن أن نقول، بعـــد مرور أعوام طوال، إن هـــذا الـــذي اعتبره زريق أمراً ملحـــاً "

كان "، بما هو إجراءات عاجلة وإجراءات ثابتة ومســـــــتمرة بعيدة األجل، "وقابل التحقيق
أنه "على زريق املأخذ الذي يســـــــــــوقه الدجاين  "يف واقع احلال أبعد مناالً من كل توقع.

عالج القضية الفلسطينية كلها من منظار عربي شامل يفترض، ضمناً، أن ثمة مطابقة 
بين أهداف الدول العربية وأماين الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني، وأن هذه املطابقة جتعل منهما 
طرفاً واحداً ال يف القومية فحســــــــب، بل يف التصــــــــرف الســــــــياســــــــي ويف العمل العســــــــكري 

. النقضـــــــي ملقولة التطابق هذه يف  -		احلكم النقديوصـــــــل إىل هذا يت "والنضـــــــايل أيضـــــــاً
معنى "، ولكتاب ١٩٤٨الذي أصــــدره بعد ســــنة  "معنى النكبة"ضــــوء قراءة مدققة لكتاب 

. يوضـــــــــــح الدجاين ١٩٦٧الذي أصـــــــــــدره يف أعقاب حرب حزيران/يونيو  "النكبة جمدداً
أن "كاله، والفلســـــــطيني قصـــــــد زريق يف مبدأ التناقض القائم بين العملين العربي، بأشـــــــ

الشـعب الفلسـطيني عندما أخذ على عاتقه املبادرة القيادية يف القضـية الفلسـطينية بعد 
، وجد نفســه بعد تشــجيع قصــير يف موقف تناقض مع ١٩٦٧هزيمة الدول العربية ســنة 

احلكومات العربية؛ فهو يريد كفاحاً مســــلحاً مســــتمراً، بينما تريد احلكومات تســــكين كل 
بي.... إن إســرائيل ومؤيديها.... يمارســون أســلوب فرض اخليار على حكومة بعد عمل حر

أُخرى، بين أن تســـــــــــتمر يف دعم النضــــــــــــال الفلســـــــــــطيني ومســــــــــــايرته فتنال بذلك عقاباً 
متصـــــــــــاعداً.... وبين أن تتخلى عن النضـــــــــــال الفلســـــــــــطيني وتعمل على احتوائه فتتجنب 
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  ."ويالت احلروب وتقدم لها املساعدات
جاين عشرات األسئلة أمام أبحاث قسطنطين زريق وأفكاره؛ أسئلة تتناول يلقي الد

اجلوانب احلضــــارية، وحدود القدرات، والعوامل البعيدة والقريبة، ودور التراث، وقضــــية 
العلمنة. لكن الســـؤال األبرز الذي يحتاج إىل مزيد من التوضـــيح هو مقدار تأثير وتداخل 

من هذه العوامل يف ضـــوء التجارب التاريخية.. ال  العناصـــر العربية والدولية ونســـب كل
ربـــة القوات يطرح الـــدجـــاين هـــذه األســـــــــــئلـــة عفو اخلـــاطر، لكنـــه يريـــد التنبيـــه إىل أن جت

اللبنــانيــة، من املنظور الفكري للــدكتور زريق، والتي تمثــل  -	املشـــــــــــتركــة الفلســـــــــــطينيــة
نقاش يف ضــــــوء ما آل  جتســــــيداً رائعاً للمفهوم القومي.. هذه التجربة أيضــــــاً بحاجة إىل

  .إليه الوضع اللبناين والفلسطيني، فضالً عن الوضع العربي
قبل اختتام التفصـــــــــــيل يف هذا اجلانب الســـــــــــياســـــــــــي، ال بد من القول إن ما طرحه 
الــدجــاين يتجــاوز هــذا اجلــانــب بــالتــأكيــد، وإن كــان يتمحور بــدايــة ونهــايــة حول قضـــــــــــيــة 

املدخل الفلســـــــطيني. ويف كل هذا التجوال اإلســـــــرائيلي، وحتديداً من  -		ع العربيالصـــــــرا
الذي اســـــتغرق قرابة ســـــبعمئة صـــــفحة، هناك ثابت ال يتراخى حلظة، وهو مبدأ الصـــــراع 
بين هذين املشـــــــــــروعين: املشـــــــــــروع العربي الذي يحاول اســـــــــــتكشـــــــــــاف عناصـــــــــــر قوته، 
واملشــــــــروع الصــــــــهيوين الذي يســــــــتمد زخمه من العالقات التي يرتبط بها مع املصــــــــالح 

  .الغربية
بــاالنتقــال إىل الكتــابــات االقتصــــــــــــاديــة ال بــد من اإلشــــــــــــارة إىل جــانــب شـــــــــــكلي من 

، وهذا أمر يمكن "الكتابات الســــــــــياســــــــــية"، وهو أنها اســــــــــتغرقت نحو ضــــــــــعف "الكتابات"
إدراكه بســهولة يف ضــوء مســيرة الدجاين املهنية يف املؤســســات العربية املشــتركة، ويف 

امعــة األميركيــة، وجــامعــة بيروت العربيــة، عمليــة التــدريس التي توالهــا يف كــل من اجلــ
واألكاديمية اللبنانية، ومعهد الدراســـــــــات العربية العليا يف القاهرة، أو من خالل الكتب 

  .واحملاضرات واملقاالت التي كتبها على امتداد حياة حافلة بالنشاط
ة طقال بد من اإلشارة، بداية، إىل أن الدجاين حاول أن يغرس علم االقتصاد يف املن

العربية، وهو علم كان ما زال طري العود ال على صـــــعيد األفراد والشـــــركات فحســـــب، بل 
. وأهمية االقتصــــــاد ال تنطلق من كونه علم األرقام والوقائع  على مســــــتوى الدول أيضــــــاً
الباردة التي تبنى على معطيات، بل من كونه يفتح الباب على مصـــــــــــراعيه أمام إمكان 

نافل القول إن الدجاين نشــــــــأ يف مرحلة مفصــــــــلية يف تاريخ  حتقيق األفكار الكبرى. من
املنطقة، فقد شـــهد بدايات االنتداب على الدول العربية، ويف الوقت ذاته الكثافة النوعية 
العالية التي ســـرّعت عملية االســـتيطان يف فلســـطين. وما لبث أن عاش املفارقة الكبرى؛ 

ق فلسطين تشهد قيام دولة إسرائيل، سب فبينما كانت االستقالالت العربية تتواىل كانت
وما تمخضــــت عنه من تشــــريد وتهجير ومآس مفتوحة على املزيد من  ١٩٤٨ذلك حرب 

األخطار. حاول منذ وقت مبكر اإلشارة إىل خطر إسرائيل االقتصادي، لذلك بينما كانت 
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 نأجهزة اإلعالم وألســـنة الســـياســـيين تنطق باألخطار الســـياســـية والعســـكرية الناجمة ع
إسرائيل "، يصدر كتاباً يحمل عنواناً معبراً هو ١٩٥٢قيام هذا الكيان، إذا به، ويف سنة 

. ترتيب كلمات العنوان له دالالته احلقيقية يف "خطر اقتصـــــــادي وعســـــــكري وســـــــياســـــــي
التصـــــــــويب على مصـــــــــدر خطر رئيســـــــــي يتم جتاهله، أو التقليل من مفاعيله، وهو اخلطر 

قف عنده وإعطاؤه األولوية القصـــــــــــوى على صـــــــــــعيد األســـــــــــاســـــــــــي الذي يجب أن يتم التو
  .املنطقة بأسرها

هذا الوعي املبكر بشــــــــــــأن اخلطر االقتصــــــــــــادي مل يكن مفاجئاً لدى الدجاين، إذ إن 
 "الهدف"كان ســـــــــــبقه كما هو معلوم افتتاحياته يف  ١٩٥٢كتابه الذي صــــــــــــدر ســـــــــــنة 

املقدســية. ثم ترابط ذلك مع النقلة التي توصــل إليها من خالل قراءاته وأبحاثه. ســيعمد 
نحو القمة على كتفه، باحثاً  "حمل الصـــــــــخرة"الدجاين يف كل كتاباته وممارســـــــــاته إىل 

عن إمكان إيصــــــــالها بأمان. وينطلق يف ذلك من مفهوم قومي، ال يختلف فيه عن زريق 
عن ثغراتــه. إذ إن مثــل هــذه الرؤيــة ال يمكن أن يكون إالّ  بتــاتــاً، على الرغم من كشـــــــــــفــه

نتاجاً للخصوصية الفلسطينية، التي تتأتى من إدراك عميق لشبكة املصالح املتشابكة 
التي تربط بين إســـــرائيل والقوى االســـــتعمارية الغربية، بما يجعل إمكان حتميل الشـــــعب 

ر. يجب أن يُقرأ هذا املنحى يف الفلســـــطيني منفرداً عبء الصـــــراع ما يشـــــبه حال االنتحا
. عندها مل يكن الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني قد تنقل بثورته من عمّان  ظروفه التاريخية تماماً
إىل بيروت إىل تونس إىل الســـــــــــودان واليمن.. كانت الفكرة القومية هي حلمة الصـــــــــــراع 
وســــــــداه، مع دور تثويري للشــــــــعب الفلســــــــطيني. إذاً يصــــــــبح الســــــــياســــــــي هنا متكامالً مع 

قتصـــــــــادي، وكي يتحقق االندراج يف الصـــــــــراع، ال يمكن الوقوف مكتوف اليدين أمام اال
األوضـــــاع تبعاً ملا آلت إليه بعد احلصـــــول على االســـــتقالالت. كل ما يف املنطقة العربية 
بحــاجــة إىل تــدقيق اســـــــــــتراتيجي، بــدءاً بــالنظــام اإلقليمي، مروراً بــالبنى االقتصــــــــــــاديــة، 

. يبدو أن الدجاين يف كثير من املفاصــــــــــــل داعية للقطاع ووصـــــــــــوالً إىل التنمية املعاقة
اخلاص إىل أخذ دوره يف عملية النهوض باملنطقة العربية، لكنه يف الوقت ذاته يدرك 
أن األســــــــــــاس يظل اعتماد بناء تكتل وحدوي يأخذ على عاتقه عبء التنمية املطلوبة. 

ة القومية التي ال يحيد هذه القراءة لدور هذا القطاع تنبع من مســــــــــــألة مهمة هي الفكر
عنها أبداً، وكأنها اإلبرة املتجهة دوماً إىل الشــــمال يف البوصــــلة. يحلل ويناقش املوارد 
العربية، كل املوارد العربية من دون اســتثناء، بدءاً باملوارد البشــرية، مروراً بدور النفط، 

تنورة، حمكومة وانتهاء بالزراعة. يكشف عن قدرة مذهلة على تقديم قراءة اقتصادية م
بالعمل العربي املشـــــــــــترك. عمل عربي تتواله حكومات عقالنية، باعتبار أن املشـــــــــــاريع 
التي نفذتها، على الرغم من بعض النجاحات، ال تتالءم مع اإلمكانات والطاقات التي 
وضـــــــــعت فيها. ويعرف الدجاين، يف ضـــــــــوء خبرة نصـــــــــف قرن، كيف يدار القطاع العام، 

الســـــــــــيــاســـــــــــيــة على اخلبرات اإلداريــة والتقنيــة والفنيــة، وكيف  وكيف تتغلــب التوظيفــات
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بصـــــــرف النظر عن قدراتها اإلنتاجية،  "مســـــــلســـــــل دعائي"تصـــــــبح املشـــــــاريع عبارة عن 
وكيف يســـتمر كثير من املؤســـســـات من دون مقومات البقاء.. يعرف ذلك، ويعرف أيضـــاً 

إنمــا تتعــداهــا إىل أن األعطــاب ال تقتصـــــــــــر على اإلدارة الســـــــــــيــاســـــــــــيــة للبالد واملوارد، و
األعطاب اجملتمعية. لكنه، وألنه يدرك ذلك كله، يظل صـــــــاحب رؤية ال تتزحزح تؤكد أن 
الســـــــــياســـــــــات القطرية ال تســـــــــتطيع الصـــــــــمود يف زمن التكتالت الكبرى؛ فقد عجزت هذه 
الســــــياســــــات عن إطالق عملية التنمية، وكانت مغاور للصــــــوص احملميين جيداً، وأن ما 

قدر، وأن بنى من هذا النوع أعجز عن درء اخملاطر التي تتعرض لها هدر من موارد ال ي
األمة جمتمعة، والكيانات كل على حدة. يبدو االقتصـــــــــاد العربي عبر عشـــــــــرات املقاالت 
ومئات الصـــفحات كأنه يســـير خارج العصـــر. مرد ذلك إىل أن التوازن العربي مفقود مع 

. وأحد املشــــاريع التي شــــدد عليها قوى الهيمنة يف االقتصــــاد والســــياســــة على حد ســــواء
منذ عقود وعقود، كان الســــــــــوق العربية املشــــــــــتركة التي اعتبرها، على حد قول غنطوس 

جتســـــــــــــد االلتزام العلمي والعملي للمصـــــــــــــالح القوميـــة العربيــة، "يف تقـــديمـــه لكتـــابـــاتـــه، 
 توالوســــــيلة املنطقية للحد من األضــــــرار احملتملة لعملية الســــــالم، ولغيرها من التحديا

  ."التي فرضتها املتغيرات الدولية
يشــــــدد الدجاين، منذ بواكير إنتاجه، على ضــــــرورة حتقيق وعي اقتصــــــادي؛ وعي مل 
يعــــد ممكنــــاً البقــــاء على خريطــــة العــــامل من دون بلوغ أحكــــامــــه؛ وعي يبــــدأ من إدراك 
حمدودية املوارد ذاتها واحلاجة إىل احملافظة عليها وجتنب هدرها، ســواء كانت مياهًا 

و نفطاً أو تربة أو مناجم أو غابات أو.. يشــــــــــــدد على ضـــــــــــرورة املواءمة ما بين قدرات أ
املورد واحتماالت نضــــوبه واكتشــــاف بديل منه، وضــــرورة توزيع الفائدة على األجيال. 
فال تتركز يف جيل واحد مثالً وحترم منها أجيال تالية، ومنها ضــرورة اســتغالل املورد 

موعه، ليصــبح بعد نضــوب املورد قادراً على توليد ثروة الناضــب وتنمية االقتصــاد بمج
تعوض عن نضوبه، ومنها ضرورة مراعاة االمتداد الزمني لتعاقب عدة أجيال من أجل 
الوصــول إىل التنمية املتدافقة ذاتياً ويف إطار من التوطين العلمي والتقني.. إن التشــديد 

و تم حســــاب للموارد املهدورة يف على الوعي االقتصــــادي له مضــــاعفاته.. ماذا، مثالً، ل
الـــدول العربيـــة جمتمعـــة، ويف كـــل منهـــا على حـــدة؟ ترى أال تبـــدو هنـــاك أرقـــام مرعبـــة، 
تكشـــــــــــف أن ما أجنز ال يزيد على عشـــــــــــر التمويل. هذا إذا جتاهلنا الكوارث الكبرى التي 
 قادت إىل ماليين الضــــــــحايا يف مغامرات طائشــــــــة، وما زالت األمة تدفع ثمنها الفادح،

  وحتى ردح طويل من الزمن؟
يف دراســـــــــــة قدمها إىل الدورة الثالثين ملؤتمر غرف التجارة والصـــــــــــناعة والزراعة 

، يقول ١٩٨٨نيســـــــــــــان/أبريــل  ١٩ -	١٢العربيــة التي عقــدت يف دمشـــــــــــق خالل  للبالد
ة وبعد مقدمة نظري"، عبر التنمية االقتصـــــــــــادية يف البالد العربية"الدجاين حتت عنوان 

إن القوميات القطرية التي تعالت فوق القومية العربية، ما زالت هي "ية، وأبحاث قطاع
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املقررة للتعـــامـــل الثنـــائي واجلمـــاعي يف جميع األمور وعلى كـــل املســـــــــــتويـــات. هنـــالـــك 
اســـــــــتثناءات بالطبع. فثمة أقطار عربية تمنح املواطنية االقتصـــــــــادية للمواطنين العرب 

ل واإلقــامــة وحتويــل مــدخراتهم. ثم إن بعض بحكم القوانين واألعراف، وجتيز لهم العمــ
القوانين التي تهدف إىل تشــجيع االســتثمار العربي أخذت تقدم بعض التســهيالت. ولكن 

  ."هذا كله يجري حتت مظالت من املنطلقات القطرية
ال نعرف الرابح من "يف الدراســـــــــة نفســـــــــها يأخذ على خطط التنمية العربية ما يلي: 

أي ال نعرف أيها ســــيزيد يف مقدرة اجملتمع على االدخار....  اخلاســــر من هذه املشــــاريع.
وأيها ســـــــــــينقص هذه القدرة.... ال تبين مســـــــــــتوى جودة اإلنتاج يف اخلدمات والســـــــــــلع. 

 -	عن املسـتوى املطلوب. وهذا يتبدى ونتيجة لذلك فإن كثيراً من هذا اإلنتاج قد يقصـر
جميع اخلطط تقريباً حتابي بضــــــــــعف املقدرة على التصــــــــــدير.... إن  -		بالنســــــــــبة للســــــــــلع

االسـتهالك على حسـاب االسـتثمار.... من خالل دعم السـلع، وتسـهيل االسـتيراد أو ضـعف 
مكـــافحـــة التهريـــب.... رغم كـــل التخطيط فـــإن هنـــالـــك جمـــاالت متعـــددة وبـــالغـــة احليويــة 
واخلطورة واإلحلاح، مل تمســــــها بعد يد التخطيط. ففي مصــــــر مثالً، حيث مشــــــكلة التكاثر 

ع للســكان تشــكل حموراً أســاســياً يف تفاقم املشــاكل االقتصــادية وتعقدها، ال تزال الســري
خـارج متنـاول التخطيط.... ثم هنـالـك املشـــــــــــكلـة املقـابلـة التي تمثـل الوجـه اآلخر لتطور 

 -		لريف.... إن الســــــــــياســــــــــات االقتصــــــــــاديةاملدن، وهي مشــــــــــكلة البطء الكبير يف تنمية ا
ب، واحلماية، والتراخيص، واألســـــعار، والتشـــــجيع، ســـــياســـــات النقد، والرســـــوم، والضـــــرائ

ومعاجلة االختناقات الطارئة، وغيرها، تأخذ مســــــــارها اليومي بمعزل عن أي خطة، بل 
وتتنــاقض أحيــانــاً مع متطلبــات اخلطــة وأهــدافهــا.... وقلمــا حتــاول خطــة الحقــة تقويم 

ها جلها بطريقتأخطاء ونتائج خطة ســـابقة، بل تترك األمر للســـياســـات اليومية التي تعا
  ."اخلاصة

هذا بعض ما قاله الدجاين.. يمكن اســـــــــتقاء املزيد من القراءة يف هذا اجلانب أو يف 
جمال األدب حتى، لكن ما يجب االعتراف به هو أن كل ما ذكر ليس ســـوى النزر اليســـير 

وقدرتها  األخيرة، إيماناً منه بحق أمته من فيض معريف عاشـــــــــــه الرجل حتى أنفاســـــــــــه
 .وضعلى النه



 

 
 

  

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
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