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  كي نظفر بحقنا يف فلسطين
  

  قسطنطين زريق
  

زلت أقول إننا لن نظفر بحقنا يف استعادة فلسطين ما مل نستحق  كنت وما
فلقد . فلسطين، أي ما مل نرتفع إىل مستوى النضال الذي يفرضه هذا االستحقاق

أمضينا أعواماً كثيرة، وأضعنا زمناً ثميناً، ونحن نطالب بهذا البلد العربي العريق 
شك يف أننا تأثرنا، يف هذا املسعى،  وال. استناداً إىل حقوقنا التاريخية والقومية فيه

وخصوصاً خالل احلربين  –بما صرّح قادة الدول الكبرى به منذ أوائل هذا القرن 
وبما ورد يف املواثيق الدولية ويف مناقشات املنظمات العاملية  –العامليتين وبعدهما 

وقراراتها، عن احترام حقوق الشعوب وتأييد حريتها وسيادتها؛ فبذلنا الكثير من 
جهودنا يف تذكير احلكومات والشعوب األخرى بحقوق الشعب الفلسطيني العربي يف 

بيل جتنيد قوانا الذاتية أرضه ويف تقرير مصيره، ومل نبذل ما فيه الكفاية يف س
  .للدفاع عن هذه احلقوق وحمايتها من الهجوم الصهيوين االغتصابي عليها

وال إنكار أن عاملنا قد شهد منذ نهاية احلرب العاملية الثانية وقيام منظمة 
األمم املتحدة انحساراً بيّناً لالستعمار التقليدي، وتقدماً سريعاً يف حصول الشعوب 

وتبوئها ) على ما يعتري هذا االستقالل من نواقص(استقاللها املستعبدة على 
وما هذا االستثناء . مراكزها يف منظمة األمم املتحدة، باستثناء الشعب الفلسطيني

الغريب إالّ ألن هذا الشعب كان يواجه، باإلضافة إىل االستعمار التقليدي، خحركة 
هي احلركة الصهيونية التي استعمارية خاصة مرتبطة به ومتصفة بدينامية خارقة، 

هدفت إىل استعمار فلسطيني، بأشد أنواع االستعمار عرياً وفظاعة، أي باالستيالء 
الفعلي على ترابها الوطني وإجالء سكانها عنها واستجالب اليهود من خمتلف أصقاع 

  .الدنيا وحتويلها إىل جمتمع عبري ودولة إسرائيلية
عد يف دور خضوع وركود، حشدت هذه هي احلركة التي هاجمتنا ونحن ب

اقتصادية ت علمية قائمة على قواعد العصر احلديث،  –لنفسها قوة سياسية 
منذ ظهورها على املسرح العاملي يف أوروبا : واستعانت بها خالل تكوّنها وتطورها

أواخر القرن املاضي، إىل جناحها يف إدخال أعداد متنامية من اليهود إىل فلسطين 
منهم يف جوال مستعمر، إىل خطوتها التاريخية يف إقامة دولة إسرائيل وجتميع كثرة 
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وحمل عدد كبير من الدول على االعتراف بها، إىل التوسع الذي أحرزته هذه الدولة يف 
احلرب والسلم، إىل قيامها يف الوقت احلاضر على جزء كبير من أرض فلسطين، 

لسطين يف سوريا ولبنان، واحتاللها ملا بقي من هذه األرض مع أراض خارج ف
  .وسومها الفلسطينيين يف ظل حكمها شرّ أنواع القهر والتعذيب والتشريد والتدمير

ومما يدل أيضاً على قدر ما حصلت، توسعها يف إعالن أهدافها؛ فبينما كانت 
يف املراحل األوىل تتستر وتتواضع، غذا برئيس حكومتها يف الوقت احلاضر ال يتورع 

إنه ال يتنازل عن شبر من أرض فلسطين، وال يقبل بقيام دولة  عن القول جهراً
فلسطينية مهما تكن صغيرة ومتواضعة على جممل األرض التي تبسط إسرائيل 

سلطتها عليها، وإذا بتنظيمات وأحزاب من اإلسرائيليين تدعو علناً إىل إجالء جميع 
ويف مقابل . ا لزم األمرالفلسطينيين عن أرض فلسطين بالقوة، حتى القتل واإلفناء إذ

هذا، نرى القيادة الفلسطينية والقيادات العربية تتراجع يف مطالبها من استعادة كامل 
األرض العربية وتأمين استقاللها وعروبتها، إىل الدعوة إىل دولة ديمقراطية يشترك 

) ١٩٤٧بعد أن رفضته سنة (فيها العرب واليهود يف احلكم، إىل القبول بالتقسيم 
طالبة بدولة فلسطينية تقوم إىل جانب إسرائيل على رقعة صغيرة من أرض وامل

لكن حتى هذا القليل ال تزال إسرائيل، مستندة إىل دعم الواليات . فلسطين املوروثة
املتحدة لها، ترفض التسليم به، منكرة حقوق العرب التاريخية والقومية، ومدعية حق 

ومل . طلق الذي ال يقف يف وجهه أي حق آخرالشعب اليهودي التاريخي، بل اإللهي امل
تُفِد دعوات القيادات الفلسطينية والعربية إىل السالم، وإىل عرض هذه القضية للبحث 

واملناقشة واحلل يف إطار مؤتمر دويل، يف حتويل إسرائيل عن متابعة مقاصدها 
سطينية بالقوة الضارية والعنف الطاغي، وهي التي تتهم احلركات التحريرية الفل

  .، وتقيم الدنيا عليها وعلى املنتسبين إليها"اإلرهاب"و" العنف"باستخدام 
ويف نظرنا، إن هذا الفارق بين النجاح النسبي الذي أصابته احلركة الصهيونية 

حتى اآلن، وبين التعثر الذي اعترى الردود الفلسطينية والعربية، يرجع إىل الفارق يف 
الصهيوين الذي تمكن من استخدام وسائل العصر احلديث  اجلانب: القدرة بين اجلانبين

لتجنيد قواه الداخلية واجتذاب الدعم اخلارجي، واجلانب العربي الذي تخلفه يف هذا 
ويف مقدمة أسباب النهوض من هذا التخلف، إقدام اجلانب العربي على . اجملال

غلب عليه ولعكسه تفحص هذا الفارق تفحصاً واعياً، وعلى السعي اجلدي املستمر للت
، احملققة والعاملة القدرة الفعليةوالقدرة التي نتحدث عنها  هنا هي . ملصلحة العرب

إن للعرب تفوقاً بارزاً يف سعة األرض وعدد . يف امليادين الوطنية والقومية والعاملية
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السكان وغنى املوارد الطبيعية وغيرها من اإلمكانات، لكن ال يدخل يف الواقع من هذه 
أما ما بقي غير مستغل . إلمكانات يف امليزان أو امليدان إالّ ما استغل استغالالً حمكماًا

أو مستغالً استغالالً ناقصاً أو رديئاً، فقد يعود عبئاً وعائقاً بدالً من أن يكون عامل 
  .حفز وتقوية

وليس معنى االهتمام ببناء القدرة الذاتية وحتقيق إمكاناتها االنصراف عن 
باحلق، وعن غرس معانيه يف القلوب والنفوس والدفاع عنه يف شتى التمسك 

اجملاالت؛ فاحلق هو الذي يذكي نار املقاومة ويبعث نشاطها، لكنه ال يكفي وحده، 
  .وخصوصاً يف هذا العصر الذي توافرت فيه مصادر القدرة وتصاعد أثرها

ما شاع ويشيع يف وإذا نحن وجهنا النظر إىل القدرة الذاتية وأكدنا أهميتها، فل
جمتمعنا العربي عن تآمر الدول املستعمرة علينا، وملا تعودنا تضخيم هذا الدور 

. مسؤوليتنا اخلاص ودورنا املطلوب –بوعي أو ال وعي  –تضخيماً يحجب يف أذهاننا 
وال جدال يف أن القوى الكبرى النافذة قد طغت علينا باستعمارها التقليدي 

ما أصابنا من تراجع وتردّ يف فلسطين وغير فلسطين هو، إىل  واستعمارها اجلديد، وأن
لكن ما كان لهذه الدول أن تصنع ما صنعت . حد كبير، من صنع أيديها ظاهراً أو باطناً

) ١: (أو أن حتدث هذا األثر اخلطر يف ما ابتلينا به من خسائر متتابعة لوال أمران
مالذنا األمين، وتركنا الفساد يتفشى تراخينا نحن يف توليد قدرتنا الذاتية التي هي 

قدرة الصهيونية على ) ٢(فينا ويبدد ما يتجمع لدينا من هذه القدرة ويضعف أثرها؛ 
اجتذاب هذه القوى إىل جانبها واحلصول على تأييدها، وإفساد العالئق بينها وبين 

  .العرب، وجعلها تستهين باحلقوق العربية وتقف سداً منيعاً يف وجهها
يا هذه القدرة الذاتية الفعلية أنها ال تنحصر يف حيز واحد، بل تنتشر يف من مزا

اجملتمع عامة بمظاهر خمتلفة يف امليادين العسكرية والسياسية واالقتصادية 
وال يتسع جمالنا هنا لتناول هذه املظاهر اخملتلفة واقتراح . واالجتماعية والثقافية

. ن أجل تكوين اجملتمع العربي املتحرر القادرما يجب إعداده لكل منها، ولها جميهاً، م
بل ليست هذه املهمة اجلليلة من شأن فرد من األفرد أو أفراد وجماعات متفرقين، 

وإنما هي من شأن القيادات العربية، تنصب على هذا املطلوب وتخصص له فرق عمل 
افة، واعية ومنتظمة لتستخرج الواجب حتقيقه يف كل من ميادين النضال، وفيها ك

وبإبدائنا مالحظاتنا يف هذا املقال، إنما نتوجه . ليكون لنا اجملتمع العربي املنشود
فلقد أصبح واضحاً يف نظرنا أنه ليس مهيأً لكسب . إىل هذا اجملتمع يف وضعه احلاضر

املعركة احلاضرة، أو لإلعداد الصحيح للمعارك املقبلة، وأنه لن يقوى على هذا وذاك 
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تغيراً  –اً جذرياً شامالً يف وجوه تكوينه ويف أساليب فكره وعمله إال إذا جاز تغير
يجدد قياداته ويزيل الكوابس الضاغطة على شعوبه، ويستبدل بالتركيبة االجتماعية 

العقلية احلاضرة كياناً عضوياً يفيض باحلياة ويندفع إىل استجماع  –السياسية  –
ال يستطيع جمتمعنا أن يحمي ذاته ومن دون هذا التغير، . أسباب احلصانة والتقدم

حاضراً ومستقبالً مهما يجند من جيوش ويجمع من أسلحة ويهيىء من أموال ويحشد 
  .من وسائل الكفاح املادية بوجه عام

وينشأ نتيجة هذا التغير اجملتمعي ويصاحبه ويؤثر فيه تغير عقلي نفسي، 
العاجز املنفعل إىل  يماثله يف جذريته وشموله، ويقلب اإلنسان العربي من وضعه

ولعل من اخلير أن نشير إىل بعض الصفات األساسية التي . وضع يتميز بالقوة والعقل
وهي صفات بسيطة يف ظاهرها، وقلما يهتم . يتميز هذا الوضع اإلنساين املنشود بها

احملللون واخملططون بها مع أنها جليلة يف قيمتها وأثرها، وتكاد تكون أصعب 
مناالً من التعبئة املادية والتجهز العسكري أو االقتصادي، بل أن هذا حتقيقاً وأبعد 

التجهز وتلك التعبئة ال يتمان إال بقدر نموّ هذه اخلصائص يف اإلنسان العربي، فرداً 
وغاية هذا املقال أن يوجه االهتمام إىل بعض هذه املزايات األساسية التي . وجمموعاً

  .نا إياها إىل ما نحن عليه من تعثر وترديما فتئنا نفقدها، والتي يؤدي فقد
وهي مزية . ونبدأ بأقرب هذه املزايا إىل الغرائز الطبيعية وإىل دالئل احلياة

من املؤمل حقاً . الغضب والتمرد على القهر اخلارجي، وعلى الفساد والعجز الداخليين
. ر ركود وخمودأن هذا الدليل األويل على احليوية الفردية واجلماعية هو اليوم يف دو

فإذا استثنينا ما يبدو منه يف الثورة الفلسطينية ويف مظهرها الرائع األخير، 
ومن املفارقات الغريبة . جند أنه يكاد يكون معدوماً يف بالدنا الواسعة –االنتفاضة 

أن شعوب هذه البالد، عندما كانت يف ظل احلكم األجنبي، كانت حتتدم نقمة وغضباً 
كانت شعوب سوريا ولبنان واعراق ترافق . ا أمل أو انتابته حمنةكلما أملّ ببعضه

أشقاءها يف مصر واملغرب يف ثوراتها، كما كانت هذه تتبع تلك وتشاركها يف 
ومن عاش وعمل زمن احلكم األجنبي يذكر كيف أن أصداء الغضب . حتركها وتمردها

واجز والسدود التي الثائر كانت ترتفع وتتعاضد بإحساس تلقائي مشترك، خمترقة احل
أما اليوم فإن احلواجز والسدود قد ازدادت جسامة ومناعة، . كان يقيمها املستعمر

واالنبعاث الغضبي قد تضاءل أو تبدد وجاء دليالً على خمود احليوية الشعبية والتمرد 
لقد . الوطني بسبب ما تعانيه الشعوب من كبث وإذالل على أيدي األنظمة التي حتكمها

يُدّعى " جماهير"إىل  –بعد يقظتها يف احلركات الوطنية األوىل  –هذه الشعوب انقلبت 
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تخدم السلطان وتتحرك أو " رعايا"أنها مصدر السلطة وليس لها من السلطة شيء، وإىل 
فهل  تستطيع هذه اجلماهير أو . ال تتحرك بتآلليات النافذة التي يقوم حكمه عليها

فقدت القدرة على ذلك، لقد اعتدت إسرائيل على  الرعايا أن تغضب وتتمرد، أم أنها
، واجتاحت جزءاً كبيراً منه بما فيه عاصمته بيروت، وهي ١٩٨٢لبنان يف صيف سنة 

أول عاصمة عربية تنزل هذه احملنة الهائلة بها، فانحصر الغضب والتمرد البطويل يف 
ول تثر الشعوب  أهل هذه العاصمة الصامدة ويف املقاومتين اللبنانية والفلسطينية،

العربية كما كانت تثور يف السابق ألسباب أبسط من هذا كثيراً، كاعتقال مقاتلين أو 
ومل تخرج يف أي من البالد اعربية تظاهرة تعلن غضب شعب ذلك البلد، . نفي زعيم

وكذلك األمر يف ما يجري . بينما قامت تظاهرات احتجاجية يف بعض البالد األجنبية
فأين صدى هذه . ن احملتلة من قتل وسجن ونفي وتدمير وتهجيريومياً يف فلسطي

الفظائع يف البالد العربية؟ ما مل تستعد الشعوب العربية حيويتها املستلبة، وما مل 
تسترد قدرتها على االستنكار والغضب، ستبقى عاجزة عن املساهمة املطلوبة يف 

" انتفاضة"صر اليوم يف وكما قلنا، يكاد هذا الغضب ينح. النضال من أجل فلسطين
الشعب الفلسطيني يف ظل االحتالل، التي ما زالت منذ عامني تذكي شعلة املقاومة 

الفلسطينية يف الداخل على الرغم مما تتعرض له، وما يتعرض الشعب الفلسطيني له، 
من قمع وتقتيل وتدمير مل يعد له ما يماثله أو يقاربه يف هذا العصر إال ما تقوم به 

  .ة العنصرية يف جنوب أفريقيا جتاه األكثرية من السوداألقلي
وتتحدث الصحف، يف هذا اليوم الذي أراجع فيه مسودة هذا املقال، عن احلملة 

الصهيونية التي تعرّض لها يف الواليات املتحدة فيلم أميركي تسجيلي لالنتفاضة 
ة التلفزة التي ، مما اضطر شبك"أيام الغضب، الشعب الفلسطيني"الفلسطينية عنوانه 

وهذا دليل من الدالئل على أن . رعته إىل تعديل حمتواه وعنوانه قبل التمكن من عرضه
غضب أبناء االنتفاضة بدأ يلفت األنظار ويثير اإلعجاب يف األوساط الشعبية 

األجنبية، وأن الصهيونية واقفة لها باملرصاد، ال بالتنكيل والقمع يف الداخل فحسب، 
إلعالم يف اخلارج، يف الواليات املتحدة بخاصة حيث لها ما لها من بل يف جماالت ا

  .تسلط يف هذه اجملاالت ويف سواها من وجوه النشاط العام
وال بد من القول إن هذا اجلانب من القدرة الذاتية، الدال على احليوية الشعبية، 

فسه يؤتي ثماره الصاحلة بقدر ما يكون مصحوباً بانضباط داخلي يجعله سيد ن
وهذه . ويوجهه إىل هدفه من دون حتويل إو إفساد من قبل الطامعين أو املغرضين

لعله الباعث  –املنعة الداخلية تتكون، بدورها، بقدر ما ينمو يف اجملتمع باعث آخر 
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ونعني بها اإلقدام على معاجلة . العقالنيةمن مباعث القدرة الذاتية، وهو  –األهم 
دراك الواعي والتفكير النيّر واألساليب التي يقرّها العلم، الشؤون العامة واخلاصة باإل

وهنا أيضاً ال يزال . ال بالتوهم أو التخيل أو النزعات البدائية املسيطرة على النفس
  "العقالنية"جمتمعنا العربي دون 

املطلوبة النتظام صحة اجملتمع وسداد خطاه، وخصوصاً يف هذا العصر " العلمية"أو  
ولسنا نعني بالعلم هنا . علم دليالً أوالً على القدرة ومعياراً راجحاً للتقدمحيث يبرز ال

التقانة املتخصصة أو األدوات املتطورة التي جتري وراءها اليوم الدول املتخلفة 
بإغراء من الدول املتقدمة، وإنما نعني ما هو أعمق جذوراً وأشد أصالة وما يكوّن يف 

حقيقة العلم، أي امليزات والقدرات التي تسعى إلدراك نهاية األمر جوهر العقالنية و
الذاتي منه  –حقائق الطبيعة وطبائع اإلنسان واجملتمع باملالحظة والتحري والنقد 

إنها قدرة ذاتية مكتسبة تشيع يف شتى ميادين . واالختبار والربط والتأليفغ –بخاصة 
، ويف أساليب احلكم واإلدارة، يف البيت، واملدرسة، واحلقل، واملصنع، واملعبد: احلياة

وتسم النظر والسلوك اإلنسانيين بسمات معيّنة ترفعهما عن البدائية إىل مراتب 
  .احلضارة

تُرى، لو كان اجملتمع اللبناين جمتمعًا عقالنياً، أكان ينطلق يف احلرب القذرة 
القشرة التي ما زال يتمرغ فيها منذ خمسة عشر عاماً؟ لقد كشفت هذه احلرب أن وراء 

الرقيقة من الثقافة واإلشعاع اللذين كانت تزهو احلياة اللبنانية بهما، كانت القوى 
احلقيقية املتحكمة يف هذه احلياة العصبية الدينية أو الطائفية أو العسكرية، والتهافت 

وكل من هذه العوامل، وسواها مما . على اجلاه واملال والسلطة مهما يكن السبيل إليها
لبنان، ال يمتّ إىل العقالنية بصلة، بل هو عدو لدود لها يقف حائالً دون أشعل نار 

فلو كانت : وكذا األمر يف اجملتمعات العربية األخرى. اكتسابها ويضيّع ما اكتسب منها
هذه اجملتمعات تتصف بقدر حمسوس من العقالنية يف نظرها إىل األمور ومعاجلتها 

المتنعت : ل اإلنتاج والتنمية، وفيما يخص لبنانلها، لكانت سارت سيراً حثيثاً يف سب
من التدخل يف صراعاته، ولصانته من شرور هذا التدخل وأسواء التدخل الدويل، 

وألعطته بتصرفها القومي السليم مثاالً يحتذيه يف اخليار الوحيد الذي ينقذه، وهو 
والتقدمية  اخليار القومي العلماين املتميز بالوحدو الوطنية والرابطة العربية

  .الصحيحة
ولسنا بحاجة إىل هذا املثل الرهيب للتدليل على ضآلة العقالنية يف تصرفاتنا 

إن هذا املثل يكشف جاهليتنا يف حالتها التفجرية، لكنها هي فينا . العام واخلاصة
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وشرّ من هذه اجلاهلية . وبيننا حتى يف األحوال التي تبدو أوضاعنا فيها هادئة سليمة
فإذا نحن نظرنا يف أنظمتنا التعليمية . تسرّبها إىل األجيال القادمة وتراكمها فيها

على الرغم مما حققته من تعميم التعليم يف  –ونتائجها يف السنوات األخيرة نرى أنها 
أنشأته من وسائل تخصصية يف املراحل العليا من اآلداب خمتلف مراحله، ومما 

مل تغير ناشئتنا  –والعلوم والفنون، ومما حققته من إجنازا أخرى يجدر اإلقرار بها 
تغيراً جذرياً ومل حتوّلها حتوالً كافياً من قوة منفعلة إىل قوة فاعلة، فبقيت تنظر إىل 

عاطفة البدائية، أكثر منها بمقتضيات األمور وتقّومها وتعاجلها بدوافع الغريزة وال
وما زلنا بالتايل بحاجة إىل إحداث تغيير جذري واسع . العقل املدرك الفاعل الضابط

إذا حشونا ذاكرتنا  –إن جميع معلومات الدنبا . النطاق يف تربيتنا املدرسية والعامة
تبقى عديمة الفائدة ما مل تكن مصحوبة، أو مسبوقة بذهن متفتح، يرى  –بها 

املشكالت بشموليتها وبترابط عناصرها، ويتقدم إىل معاجلتها باجلرأة املطلوبة، جرأة 
ولعلنا إذا نظرنا إىل مشكالتنا . املوضوعية، والنقد الذاتي، واحلرص على احلقيقى

ن التغلب على اخلطر الصهيوين، وتسلّط أنظمة التبعية للدول النافذة، وعجزنا ع: كلها
احلكم عندنا على املواطن واإلنسان، وتعثر تقدمنا االقتصادي، وتفشي الفساد 

إذا نظرنا إىل هذه املشكالت الرئيسية  –االجتماعي، وتردي أوضاعنا التعليمية 
هذه وسواها، رأينا يف رأس جذورها ضآلة العقالنية وضمورها، وحتركنا يف جمابهة 

املشكالت حتركاً أقرب إىل البدائية والتشتت منه إىل الوعي والتركز، وقاصراً عن 
  .مطاليب هذا العصر

ويقودنا هذا إىل القول إن يف مقدمة دالئل عقالنية اجملتمع وتغلبه على الوهم 
والتخيّل واخلطأ إدراكه أنه يعيش يف العصر احلاضر ال يف زمن زال ومضى، أو يف 

د بوادرها بعد، وأن من أول واجباته تفهم خصائص هذا العصر، واإلعداد مرحلة مل تب
فقوى احلياة العصرية جبّارة يف انطالقتها وتسارع تغيّرها . لتوفيه مطاليبه العسيرة

ولسنا نقول إن هذه . وتراكميتها، وقدرتها على نفي كل ما يناقضها أو يقصر عنها
اتها اإلنسانية، لكننا نزعم أنه ال يستطيع القوى هي كلها إيجابية وتقدمية يف حمتوي

الفصل بين إيجابياتها وسلبياتها، وبين الصحيح والفاسد من عناصر تقدميتها، 
واإلقبال على اقتباس اإليجابي الصحيح وجتنب السلبي الفاسد، إال من ارتفع إىل 

ومن . مستواها، ووقف على أسرارها، وكان حقاً من أهلها يشارك فيها إدراكاً وفعالً
هنا كانت العقالنية مكسباً مهماً، بل املكسب األهم، من القدرة الذاتية املطلوبة يف هذا 

  .العصر ملن يروم العزة، بل جمرد البقاء
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. ومن بواعث القدرة الذاتية ومزاياها ممارسة الصدق واكتساب املصداقية
فكارنا وأعمالنا فما أقل ما تأتي أ. ونعني بالصدق هنا تطابق القول والفكر والعمل

كم من تصريح بالتزام . مطابقة ألقوالنا، وما أكثر ما تختلف هذه وتلك وتتناقض
القومية العربية تردده الصحف واالذاعات هو يف الواقع خمالف لألفكار احملرّكة 

التي مل تعد أكثر  –وكذا األمر يف األهداف والتوجهات األخرى . وللسياسات املطبقة
حدة والتضامن واحلرية واملساواة والعدالة والديمقراطية كالو –من شعارات 

إن ضراوة املعارك اإلنسانية يف هذا العصر وتالحقها . واألصالة واملعاصرة وسواها
وتضاربها ال تسمح بأي زيف، مهما تعمل القوى الدعاوية اجلبارة على إخفائه، بل 

ك العقل الدائم التنبه، كذلك ومثلما تتطلب هذه املعار. تكشفه وتفضحه عاجالً أو آجالً
تقتضي األمانة الصادقة الثابتة، وعلى أبناء اجملتمع العربي أن يتفحصوا دوماً ما 

يعلن باسمهم من أهداف ووسائل ليتأكدوا من صحته وصدقه، وأن يتبينوا ما لهم 
فاخلداع . ولقياداتهم من مصداقية لدى اجملتمعات األخرى والرأي العام العاملي

وأما . اع ال يحميان أي جمتمع، بل يضعفانه ويجعالنه عرضة لنوازل األحداثواالنخد
الصدق واملصداقية فهما، يف نهاية األمر، مصدر عون ودعم ألنهما يعبران عن جانب 

  .مهم من القدرة الذاتية التي يتمتع اجملتمع بها
علية لقد ذكرنا ثالث مزاعا عقلية ونفسية تسعف يف تكوين القدرة الذاتية الف

وترمز إليها، مؤكدين أصالة هذه املزايا وأثرها اإليجابي يف ما نحن مدعوون إليه من 
  :نضال، وال بد من أن نبدي مالحظتين هنا

حشد اجليوش : األوىل هي تعرضنا لنقد القائلين بأولوية التجهز املادي، مثل
تراتيجي مع واملعدات، والتنمية االقتصادية، والتنسيق االجتماعي، والتوازن االس

واحلصول  –على األقل يف جبهة من جبهاتها  –الصهيونية، وحتقيق الوحدة العربية 
على الدعم الدويل، وما إىل ذلك، وأن التشديد على ما ذكرنا يف هذا املقال إنما هو 

حتويل لألنظار واألذهاب عن األهداف الصحيحة، ناشىء عن حتليل ساذج أو مغلوط 
والواقع أننا ال ننكر أيّاً من األهداف املذكورة، بل ننادي بها . فيه لألوضاع السائدة

ونؤيدها، وإنما نقول إنها ال يمكن أن تتحقق إال باكتساب الصفات واملزايا العقلية 
فمن مل يتحرر يف ذاته باإليمان الصادق والعقل . والنفسية التي أوردنا أمثلة لها

  .اهالراجح والغضب الطار، ال يقدر على حترير سو
ولعل هؤالء الناقدين أو سواهم قد يتهموننا أيضاً بالسذاجة، أو بما هو أخطر 

منها على أساس أن القوى العاملية النافذة وقوى الصهيونية احمليطة بنا ال تتميز 
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والرد على ذلك أن هذه . االقتصادية –السياسية  –بهذه املزايا، بل بقدرتها العسكرية 
ي ندعو إليه، أي التغير احلضاري املصحوب بالتغير الذاتي القوى قد جازت التطور الذ

، فكوّنت لنفسها من القدرة الذاتي ما أمّن الغلبة لها حتى مع )العقالين منه بخاصة(
أما . فقدانها بعض هذه املزايا، وأهمها اخللقية كالوالء اإلنساين واحترام حقوق الغير

، ولذا كان ضعفنا بالنسبة إليهم نحن فلم جنز ما جاوزه من تغيّر حضاري وعقالين
بارزاً واضحاً، وحاجتنا شديدة ملحة إىل التعويض من قصورنا هذا بتحصننا 

  .بالفضائل اإلنساين التي تعزز قدرتنا الذاتية
نحن  –أما املالحظة الثانية فهي جتاري األوىل، ومؤداها أن ما ندعى إليه   

ة من شرورة التنمية إنما يتوجه كله أو يف اآلونة األخير –وسوانا يف العامل الثالث 
أكثره إىل النواحي املادية، كزيادة اإلنتاج بتحديث الزراعة والصناعة والتجارة، 

وتغليب التصدير على االستيراد، وزيادة الدخل القومي، وما إليها من املقاييس 
اته وقلما تشير دعوات التنمية احلديثة إىل ضرورة إصالح اإلنسان ذ. االقتصادية

إصالحاً جذرياً وشامالً؛ هذا اإلصالح الذي يجب أن يبقى نصب العين، والذي نحتاج 
  .إليه يف كل جانب من جوانب كفاحنا، ومنها كفاحنا من أجل فلسطين

والواقع أن لفلسطين مطالب خاصة . ومنها كفاحنا من أجل فلسطين: قلنا
فلقد ارتبطت . حلضاريمستمدة من موقعها اجلليل وعطائها الثمين يف التاريخ ا

بالديانات املوحدة الثالث، وبدعوات هذه الديانات إىل التمسك بالفضائل اإلنسانية 
فحري بالنضال يف سبيلها أن يكون متسماً برمزها . واالرتفاع يف سلّم الرقي

احلضاري هذا، ومطابقاً ملوقعها يف التراث اإلنساين، وأنه ملن املفارقات التي 
أن البلد الذي كان مصدر الكثير من النوازع الروحية التي منها  تستدعي االنتباه

أن هذا البلد يبقى وحده تقريباً حمروماً  –انبعثت املبادىء التحررية خالل التاريخ 
وعلى العامل دوماً أن يذكر أنه ال يصح أن تكون فلسطين، . من تطبيق هذه املبادىء

ويف كل حال، . أيدي الطامعين املتجبرين املتميزة بتراثها الروحي الفريد، ألعوبة يف
سواء اهتم العامل بمقام فلسطين هذا وبنوع التوجه الذي يفرضه، أو مل يهتم، يجدر بنا 

نحن العرب أن نستمد منه ما يلهمنا يف تطهير نفوسنا وجتديدها لنغدو جديرين بها 
  .وبالنضال من أجلها

ن تكون اجلذوة التي تلهب احلياة كثيراً ما تطلع بعضنا إىل الثورة الفلسطينية أ
ولقد دلت . العربية، وتنقيها من أدرانها، وتضيء طريقها إىل التغيّر األساسي املطلوب

االنتفاضة الرائعة التي عرفت كيف جتابه احلديد والنار بعمق اإليمان وجالل 
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 التضحية، على ما يكمن يف الثورة الفلسطينية من قدرة ذاتية يرجى أن تفرض نفسها
على اجملتمع العربي األوسع، وتساهم يف تأهيله لتحقيق إمكاناته الثرية وجمابهة 

  ■. حتديات هذا العصر الرهيبة والتحديات األشد رهبة املاثلة يف أفق املستقبل

  
  ١٩٨٩سبتمبر /القاهرة، أيلول
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