
  
                www.palestine-studies.org 

  
  
  

ةمجلة الدراسات    197)، ص 2002(خرف  52، العدد 13المجلد  ،الفلسطین

 

1 

 

  على مالحظات
 "مقابلة حنان عشراوي"

  أبو عيطة غطاس
 

أن أنوّه، بدايةً، بخط "جملة الدراســــــــات الفلســــــــطينية" التي تفســــــــح اجملال للرأي  أود
) مع الســــــيدة 2002(ربيع  50والرأي اآلخر. فمباشــــــرة بعد املقابلة املنشــــــورة يف العدد 

والتي تنحاز فيها إىل ضـــــــــرورة قصـــــــــر االنتفاضـــــــــة الفلســـــــــطينية على  عشـــــــــراوي، حنان
حلدث االنتفاضـــة، واضـــعًا    "املقاومة املدنية"، جاءت مقاربة األســـتاذ طارق البشـــري

إياه ضـــــــــــمن جدلية تقدُّم وتراجع الثورة املســـــــــــلحة الشـــــــــــعبية العربية يف مواجهة قوى 
وتراجع دور النظم الرســـــــمية العربية، التي  ملغربي، والتي تتعاكس مع تقدُّاالســـــــتعمار ا

  هي أقل قدرة على إحلاق الهزيمة باالستعمار، اعتماداً على اجليوش النظامية.
أود أن أشـــــــــــير إليـــه تـــاليـــاً هو أن مالحظـــاتي على بعض املفـــاهيم التي تبثهـــا  ومـــا

إنما هي مالحظات على نهج فكري الســـيدة عشـــراوي يف املقابلة التي نحن يف صـــددها 
له حضـــــــــــوره يف الســــــــــــاحة العربية، وإنه ملن املهم إبراز النهج الذي ينطلق من مفاهيم 

  مغايرة.
رأيت الوقوف عنده يف معرض ردي على ســـــــــــياق ما تطرحه هذه املقابلة إنما  وما

يتعلق بالنظرة إىل املشـــــــــــروع الصـــــــــــهيوين، ثم بالنظرة إىل الســـــــــــياســـــــــــة األميركية جتاه 
املنطقة العربية، وكذلك ما يرتبط بهما من رؤية ألســــاليب النضــــال التحرري التي يجب 

  تبنيها يف مواجهتهما.

  :أوالً 
  إىل املشروع الصهيوين النظرة

من فكرة أنه من دون أن حتســــــــــم حركة التحرر الوطني الفلســــــــــطينية وقوى  لننطلق
ين، الــذي أقيم يف قلــب حركــة التحرر العربيــة رؤيتهــا لطبيعــة ووظيفــة الكيــان الصـــــــــــهيو

                                           

)(  دمشق. -فلسطيني  كاتب 
)(  38، ص 2002، ربيع 50: "جملة الدراسات الفلسطينية"، العدد أنظر	49 -. 
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الوطن العربي كركيزة اســتيطانية للســيطرة االســتعمارية الغربية، فســيظل وعينا العربي 
  جمابهة املشاريع االستعمارية يف املنطقة. لىقاصراً عن إنتاج حركة ثورية قادرة ع

تشــيعه الســيدة عشــراوي يف مقابلتها ينم يف رأينا عن عدم احلســم، وذلك حين  وما
اسة شارون من سياق السياسة الصهيونية جتاه احلقوق الوطنية الفلسطينية. تُخرج سي

فشــــــــارون، يف رأيها، هو من "يريد أن يرجعنا إىل الوراء، إىل أربعينات القرن العشــــــــرين، 
ني ؛ وذلك يع)حرب اســتقالل إســرائيل(عما يســمى  احلديثإىل األصــولية الصــهيونية، إىل 

االســــــتيالء على فلســــــطين بأكملها إللغاء الهوية إكمال املشــــــروع الصــــــهيوين األصــــــلي ب
الفلســـــطينية الوطنية، وإلغاء جوهر حق تقرير املصـــــير فيما يتعلق باألرض يف الضـــــفة 

  ).31الغربية وقطاع غزة، وفيما يتعلق بالشعب، وال سيما بالالجئين" (ص 
الذي نطرحه هنا هو: ما الذي أوحى للســـــــــــيدة عشـــــــــــراوي بأن املعســـــــــــكر  والســـــــــــؤال

الصهيوين، بمختلف تياراته وأحزابه السياسية، قد تخلى عن األصولية الصهيونية عدا 
شـــارون؟ هل مشـــروع حزب العمل على ســـبيل املثال، الذي طرحه شـــمعون بيرس بشـــأن 

ين األســـاســـية يف الســـيطرة "الشـــرق األوســـط اجلديد"، يخرج عن أهداف املشـــروع الصـــهيو
على احمليط اإلقليمي العربي بعد ترســــــــــيخ هذا املشــــــــــروع على األرض الفلســــــــــطينية من 

  خالل شطب حقوق شعب فلسطين؟
رأينا أن ما يعبر عنه بيرس بخداعٍ اســــــــــتعماري تقليدي، بادعائه أن الســــــــــيطرة  يف

ون وتياره الصـــــهيونية على املنطقة ســـــتجلب الرخاء واالزدهار لشـــــعوبها، يرفض شـــــار
اللجوء إليه (اخلداع االســـــــــــتعماري)، حين ينطلق من مبدأ أن العرب ال يفهمون غير لغة 

بتهويد كل فلسطين وإخضاع احمليط العربي ال  القوة، وأن استكمال املشروع الصهيوين
يمكن أن يتم إالّ باألســـــــــــلوب الذي حققت من خالله الصـــــــــــهيونية دولتها؛ وهو أســـــــــــلوب 

  ىل القوة.االغتصاب املستند إ
فإن اإليحاء، بأي شكل من األشكال، بأن هناك سياسة أُخرى داخل املعسكر  وعليه

الصـــــــــــهيوين ال تنبع من األصـــــــــــولية الصـــــــــــهيونية إنما يقود إىل تمييع املواجهة العربية 
للصـــــــــهيونية ومشـــــــــروعها االســـــــــتعماري، كونه ال يســـــــــاهم يف قيام حركة ثورية عربية 

شــــــــكل النقيض التاريخي للمشــــــــروع القومي العربي جذرية، تتصــــــــدى للمشــــــــروع الذي ي
  التحرري، وضمنه احلقوق الوطنية الفلسطينية.
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  :ثانياً 
  إىل السياسة األميركية النظرة

رأينا املتواضـــــع أيضـــــاً، ال يمكن إخراج الســـــياســـــة األميركية جتاه هذه املنطقة  يف
من ســـــــــــياق الســـــــــــياســـــــــــة االســـــــــــتعمارية الغربية على امتداد نحو قرنين من الزمن. فكما 
تنافســــت الدول االســــتعمارية الكبرى يف شــــأن هذه املنطقة ذات األهمية االســــتراتيجية، 

بين  1916بيكو ســــــنة  -		عبر اتفاقية ســــــايكس هاومن ثم النفطية، إىل أن أنهت تقاســــــم
بريطانيا وفرنسا، وضعت اإلمبريالية األميركية، وارثة االستعمار الكولونيايل الغربي، 
نصــــــب أعينها منذ أربعينات القرن العشــــــرين هدف االســــــتحواذ على هذه املنطقة. ومثل 

 االســــــتيطانية عدةقاقوى االســــــتعمار الكولونيايل أيضــــــاً، وجدت الواليات املتحدة يف ال
الصـــهيونية "الذخر االســـتراتيجي" الذي يســـاعدها يف حتقيق هدفها، وخصـــوصـــاً بعد أن 

  ، إلخ.1967و 5619و 1948برهنت هذه القاعدة على قدراتها العسكرية يف حروب 
هنا، فإن ســياســة إدارة الرئيس بوش االبن ال تخرج، إالّ من حيث األســلوب، عن  من

املعتمدة جتاه منطقتنا؛ وهو أســـــلوب تغليب القوة العســـــكرية نســـــق الســـــياســـــة األميركية 
والتهــديــد بهــا على األســـــــــــــاليــب الــدبلومــاســـــــــــيــة اخملــادعــة. وفيمــا عــدا ذلــك، فهي تعتمــد 

يف عهد الرئيس كارتر (الديمقراطي) حين  جراالســــــتراتيجيا التي وضــــــعها هنري كيســــــن
وضــع التنفيذ العملي وضــعت الواليات املتحدة خمططها لالســتحواذ على هذه املنطقة م

عبر إنشاء القواعد والقوات املركزية املرابطة فيها. ففي حينه رأى كيسنجر أن ال بد من 
لقائمة بين ا لضمنيةتصفية القضية الفلسطينية بطريقة أو بأُخرى كي تظهر العالقات ا

إســـــــــــرائيــل والنظم العربيــة إىل العلن، بــل كي يقوم نظــام إقليمي يف هــذه املنطقــة حتــت 
لســــــــيطرة األميركية تكون إســــــــرائيل القوية (كإمبريالية فرعية) الطرف املهيمن يف هذا ا

  النظام.
رؤية السياسة األميركية هذه جتاه املنطقة من شأنها أن تدحض ما ذهبت إليه  إن

الســـــــــيدة عشـــــــــراوي من أن الواليات املتحدة، يف عهد بوش االبن، قد ابتلعت الســـــــــياســـــــــة 
ا يوحي أن يف اإلمكان وجود ســياســة أميركية مغايرة كالتي اإلســرائيلية الشــارونية بم

  يف املقابلة). يردعبر عنها الرئيس كلينتون (وفق ما 
هذه الرؤية املضــــــللة جتاه حقيقة الســــــياســــــة األميركية يجعلنا نعلّق األوهام  فمثل

على النيــات األميركيــة جتــاه احلقوق الوطنيــة الفلســـــــــــطينيــة وجتــاه مســـــــــــتقبــل املنطقــة، 
نا إىل منافسة الكيان الصهيوين يف خدمة املصالح األميركية املناقضة ملصالح ويدفع

من خالل التجاوب مع إمالءات الواليات املتحدة  نهشـــــــــــعوبنا، كما يقودنا إىل الوهم بأ
  يمكننا أن نساعد صنّاع القرار فيها على التحرر من طغيان النفوذ الصهيوين عليهم.
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املتحدة والكيان الصهيوين على قدميها ال بد من  نوقف العالقة بين الواليات وكي
العودة إىل اآللية التي اعتمدتها أميركا للســـــيطرة على العامل عقب جتربتها القاســـــية يف 
فيتنام، وهي اآللية التي عبر عنها يف حينه وزير الدفاع األميركي، ملفين ليرد، بقوله: 

ا اآلخرون فع قيـــادةســـــــــــتكون واشـــــــــــنطن مركز  ليهم أن يالحقوا مصـــــــــــــاحلهم العـــامل، أمـــّ
  اإلقليمية ضمن اإلطار اإلجمايل الذي تسيِّره أميركا.

ذلك على أن ما ينفذه شــــــارون من عدوان على الشــــــعب الفلســــــطيني إنما يقع  ويدلل
يف إطار الســــياســــة األميركية ال العكس. وال نحتاج هنا إىل ذكر الشــــواهد التي جســــدتها 

االنتفاضــــة واملقاومة الفلســــطينية كي ندرك مواقف بوش االبن من حملة شــــارون ضــــد 
اإلقليمية الصـــــــــــهيونية التي تقوم يف  واملصـــــــــــالحالتوافق التام بين األهداف األميركية 

  إطارها.

  :ثالثاً 
  التطرُّف، والنهج الديمقراطي خط

من الرؤية املضــــــللة جتاه طبيعة املشــــــروع الصــــــهيوين وحقيقة الســــــياســــــة  انطالقاً
األميركية تبدي الســـــيدة عشـــــراوي تأييدها للنهج الديمقراطي (احلضـــــاري) يف الســـــاحة 

من القوى الســـــياســـــية يف الضـــــفة الغربية وقطاع غزة،  %40الفلســـــطينية الذي يعبر عنه 
عد حركة "فتح" به، بعد تخلصـــــــها من وقوا ادروالذي يمكن أن يغدو مهيمناً بالتحاق كو

شـــــــــــجبها خلط  -يف مقابل ذلك  -ردة الفعل على الســـــــــــياســـــــــــة الشـــــــــــارونية، وهي تعلن 
التطرف (غير احلضـــــــــــاري) الذي تعبر عنه حركتا حماس واجلهاد اإلســـــــــــالمي، الذي جر 

 بيلساالنتفاضة إىل العسكرة بدل اقتصارها على أسلوب املقاومة املدنية، الذي يمثل ال
ضــمون إلجناز األهداف الوطنية الفلســطينية، كونه الســبيل األمثل لكســب الرأي العام امل

  اإلسرائيلي ولتحرير الواليات املتحدة من سيطرة األصولية الصهيونية.
رأي الســــــــيدة عشــــــــراوي، على هذا الصــــــــعيد، فإن ما حال دون حتقيق األهداف  ويف

لضــــفة ر للشــــعب الفلســــطيني يف االوطنية الفلســــطينية، التي تقصــــرها على تقرير املصــــي
والقطاع، وعلى موضــــــــــوع الالجئين (الذي يرد يف مقابلتها يف صــــــــــيغة غامضــــــــــة)، هو 

أعاق عملية بناء الدولة، وأضعف  يغياب الديمقراطية يف تشكيل مؤسسات السلطة، الذ
أداء الســــــلطة يف املفاوضــــــات، إضــــــافة إىل الثغرات القائمة يف اتفاق أوســــــلو، وأن األمر 

يل ال يتعلق بحقيقة املشروع األميركي الصهيوين، الذي يتفق على ضرورة تصفية بالتا
 رائيليةســــــالقضــــــية الفلســــــطينية باحلرب أو بالدبلوماســــــية كي تتم الهيمنة األميركية اإل

  على املنطقة.
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عن أوهام هذا النســــــــق من القراءة ألبعاد الصــــــــراع الدائر يف املنطقة نود أن  وبعيداً
بكل أشـــــكالها، وخصـــــوصـــــاً تلك املســـــتندة إىل الطاقات الشـــــعبية، هي  نؤكد أن املقاومة

الســـــــــــبيــل الوحيــد إلحبــاط املشـــــــــــروع األميركي الصـــــــــــهيوين ودحره، بينمــا يقود تعليق 
  إىل انتصار املشروع املعادي. وصهيونيةاألوهام على سياسات أُخرى أميركية 



 

 
 

  

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
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