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اليا�س خوري
تطبيع اال�ستبداد وتتبيع امل�ستبدين
في كتابه ''طبائع اال�ستبداد'' قدم عبد الرحمن الكواكبي تعريفه لال�ستبداد ،فكتب'' :لو
كان اال�ستبداد رج ًال و�أراد �أن يحت�سب بن�سبه لقال� :أنا ال�شر و�أبي الظلم و�أمي الإ�ساءة
ال�ضر وخالي الذل وابنتي الحاجة وع�شيرتي
و�أخي الغدر و�أختي الم�سكنة وعمي
ّ
الجهالة ووطني الخراب''.
الم�س�ألة تكمن هنا ،في اال�ستبداد الذي ي�سعى لتطبيع العرب� ،أي تدجينهم
وتحويلهم �إلى عبيد لمجموعة من الم�ستبدين.

هناك

التبا�س لغوي في ا�ستخدام
كلمة تطبيع ،للحديث عن
�إقامة عالقات �سيا�سية واقت�صادية و�أمنية
وثقافية بين العرب و�إ�سرائيل ،وهي ترجمة
للكلمة الإنجليزية  ،normalizationالتي
تعني �إقامة عالقات عادية.
غير �أن العرب المحدثين ين�سون �أو
يتنا�سون حقيقة �أنه ال يمكن ف�صل الكلمة عن
تاريخها ،فالطبع هو ''ال�سجية التي ُجبل
الإن�سان عليها'' ،بح�سب ''ل�سان العرب'' .فهل
�إقامة عالقات عادية مع دولة احتلت فل�سطين
و�شردت �أهلها ونكبتهم ،وتمار�س �ضدهم �أعتى
ّ
�أ�شكال االحتالل والقمع والتمييز وتنهب
�أر�ضهم ،يجب �أن يكون جزءاً من �سجيتنا؟
و�إذا تابعنا بحثنا اللغوي قلي ًال ،ف�سنجد �أن

�أحد معاني كلمة َط َبع تك�شف �سر ما يجري،
فيورد ''ل�سان العرب'' تف�سيراً للكلمة في
''ط َبع قفاه :م ّكن اليد منها
العبارة التاليةَ :
�ضرب ًا''.
غير �أن ''القامو�س المحيط'' ،ي�شرح معاني
''طبع المهر:
الكلمة بعبارات �أكثر و�ضوحاّ :
علمه االنقياد والطاعة''.
من �ضرب القفا �إلى تعلم االنقياد والطاعة،
ترت�سم معنى كلمة تطبيع في ذاكرتنا اللغوية.
فذاكرتنا اللغوية �أكثر قدرة على الك�شف عن
المعاني الدقيقة للكلمات ،وال حاجة بها �إلى
تعمية تتوالها كلمات مترجمة غائمة
المعاني.
�إذا كان المعنى المق�صود بكلمة تطبيع هو
ترجمة لكلمة  ، normalizationفهذه ترجمة
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خط�أ ويجب البحث عن كلمة �أُخرى.
غير �أن الم�سار التطبيعي الم�ستجد الذي بد�أ
مع ''اتفاقيات �أبراهام'' ي�أخذنا ،على ما �أعتقد،
�إلى المعنى العربي الذي وجدناه في ''المحيط''
و''ل�سان العرب'' ،فهذه الكلمة يجب �أن ُت�ستخدم
في هذا ال�سياق فقط� ،أي االنقياد والطاعة
وتطبيع الأقفية.
ف�إذا كنا نريد �أن ُنبقي على ا�ستخدام كلمة
تطبيع ف�إن علينا �أن نجد لها معنى جديداً.
يحق لنا �أن ن�س�أل لماذا نتم�سك بهذه
الكلمة؟ �ألي�س الأجدر بنا حذفها من القامو�س،
وا�ستخدام كلمة جديدة هي التتبيع �أو التبعية؟
كنت على و�شك تقديم هذا االقتراح حين
فاج�أني عبد الرحمن الكواكبي في كتابه
''طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد''.
هذا الكتاب الذي يعود �إلى �أواخر القرن
التا�سع ع�شر ،والذي دفع م�ؤلفه الحلبي حياته
ثمن ًا له ،يفتح لنا باب �إعادة النظر في حياتنا
الحا�ضرة وفي لغتنا.
الكواكبي كتب عن طبيعة اال�ستبداد في
الزمن العثماني ،و�شرح عالقة اال�ستبداد
باال�ستعباد ،وحلل بنية اال�ستبداد وفككه �إلى
عنا�صره المتعددة.
طبع وجمعها
ق�صد الم�ؤلف بكلمة ْ
طبائع الجوهر والمظهر في �آنٍ مع ًا،
الخ ُلق وال�سجية،
فالطبع في ''ل�سان العرب'' هو ُ
والم�ؤلف لم يقل �إن اال�ستبداد ظاهرة طبيعية،
�أو فطرة ،و�إنما قام بتحليله في �أطره
االجتماعية وال�سيا�سية والفكرية والدينية ،كي
يدعو �إلى �إ�سقاط اال�ستبداد وا�ستبداله بالحكم
الديمقراطي.
هذا ما �أراده الكواكبيّ � ،أما لماذا خلخل
الرجل افترا�ضي الم�ستجد عن �ضرورة حذف
كلمة تطبيع من قامو�سنا فيعود �إلى الجنا�س.
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فالطبائع ت�ستدعي الطبيعة والتطبيع ،مع �أنها
نقي�ضهما.
هل ن�ستطيع �أن نكمل كتاب الكواكبي
بف�صل جديد عنوانه تطبيع اال�ستبداد؟
ال �أعتقد �أن هذا المفكر والم�صلح الحلبي
�سيكون �سعيداً بالعنوان الجديد ،لأننا �سنن�سب
اال�ستبداد �إلى الطبيعة ،وهذا خط�أ فكري
ولغوي في �آنٍ مع ًا.
وكي ال نقع في الخط�أ ،لأننا تعلمنا من
الكواكبي ومن تجارب �شعوبنا �أن اال�ستبداد
لي�س حالة طبيعية ال ُترد ،ف�إننا �سنفتر�ض �أن
هناك محاولة لتطبيع اال�ستبداد .وهذا يت�ضمن
افترا�ض ًا وا�ضح ًا ب�أن م�صير هذا التطبيع هو
الف�شل.
كلمة تطبيع مالئمة �شرط ا�ستخدامها
يدمر اليوم العالم
كتطبيع لال�ستبداد الذي ّ
العربي ويحيله �إلى ركامّ � .أما العالقة بين
�أنظمة اال�ستبداد و�إ�سرائيل فمن الأف�ضل
ا�ستخدام كلمة حديثة لو�صفها� ،إنها التتبيع.
طبعون (بفتح الباء) وال
فالم�ستبدون اليوم ُي َّ
يطبعون (بك�سرها)� ،أي يجري ا�ستتباعهم
ِّ
ب�إرادتهم.
اقتراحي هو �أن ن�ستبدل كلمة تطبيع بكلمة
تتبيع ،فالتطبيع مثلما نفتر�ض يقود �إلى
التتبيع� ،أي �أن كلمة تطبيع المتداولة ،والتي
ُت�ستخدم على نطاق وا�سع في �صفوف
المثقفات والمثقفين والنا�شطات والنا�شطين
�صارت بال معنى.
فما يجري اليوم لي�س تطبيع ًا للعالقات
ولي�س �سالم ًا بين دول متعادية ومتحاربة� ،إذ
لم ي�سبق �أن خا�ضت الإمارات �أو البحرين �أو
غيرهما من دول الخليج والمحيط حرب ًا مع
�إ�سرائيل ،كي ت�صل �إلى �سالم وعالقات طبيعية
معها .عدا �أن ما يجري علن ًا ،بعد �أعوام طويلة
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من العالقات ال�سرية ،لي�س عالقات طبيعية،
بل هو �أكثر من ذلك� .إنه لجوء �إلى الحماية
الأميركية الإ�سرائيلية ب�شكل ال لب�س فيه.
ال معنى لكلمة تطبيع مثلما يجري تداولها
حالي ًا ،فدور هذه الكلمة هو حجب الكلمة
المالئمة �أي التتبيع.
والتتبيع لإ�سرائيل ولي�س معها ،هو جزء
من دخول الم�شرق العربي في مرحلة
كولونيالية جديدة ،بعد االنهيار ال�شامل
لم�ؤ�س�سات الدول التي �أو�صلت �إلى تفكك
�سيا�سي واجتماعي واقت�صادي مخيف.
نحن نعي�ش اليوم في الحقبة الإ�سرائيلية.
�سبق �أن و�صف المفكر ال�سوري �صادق
جالل العظم المرحلة التي �أعقبت حرب ت�شرين
 ،1973بالحقبة ال�سعودية .ففي هذه الحقبة
ت�سيد النفط على الحياة ال�سيا�سية
بد�أ ّ
واالجتماعية والثقافية العربية ،وعرفت
المنطقة بداية كوارثها ،وغرقت في الدم
والحروب الأهلية وهيمن عليها اتفاق
كامب  -ديفيد الذي �أخرج م�صر من دورها
الإقليمي ،وكان االجتياح الإ�سرائيلي للبنان،
واحتالل بيروت ،ومذبحة �شاتيال و�صبرا
ذروتها .كما �أن هذه المرحلة �أحيت الوح�ش
الأ�صولي الذي نما في الحرب الأفغانية،
وترعرع على �أيدي وكالة اال�ستخبارات
المركزية الأميركية واال�ستخبارات
الباك�ستانية وبتمويل نفطي و�أيديولوجي
قامت به دول النفط ومحمياته .وفي هذه
ت�سيدت �أنظمة اال�ستبداد على
المرحلة �أي�ض ًا ّ
ال�شعوب العربية ،وتم �إخراج الفل�سطينيين من
معادلة ال�سيا�سة العربية التي �أو�صلتهم �إلى
العزلة في الأر�ض المحتلة ،ومهدت الطريق
ال�ست�سالم �أو�سلو.
المرحلة ال�سعودية انتهت ،فحجم التحديات

التي يواجهها النظام ال�سيا�سي العربي
المترنح ،وبروز العامل الإيراني بما �أدخله من
�أ�شباح ال�صراع ال�س ّني  -ال�شيعي� ،أ�شعر
الأنظمة بالحاجة �إلى الحماية .لكن الحماية
الأميركية تتراجع لأ�سباب جيو  -ا�ستراتيجية
تتعلق ببروز ال�صين كقوة اقت�صادية دولية،
لفك الح�صار
وعودة رو�سيا التي ت�سعى ّ
الأميركي الم�ضروب عليها.
َمن يحمي �أنظمة كانت �شرعيتها م�ستمدة
من القوى الخارجية؟
هنا جاءت �إ�سرائيل لتملأ الفراغ ،وبذا
اف ُتتحت حقبة جديدة في المنطقة هي الحقبة
الإ�سرائيلية.
وكان للحماية الإ�سرائيلية المفتر�ضة ثمن
فادح ،هو �أن يلح�س حكام العرب لغتهم،
ويك�شفوا حقيقة عالقتهم بفل�سطين ،وينتهوا
�إلى اعتبار ال�صراع مجرد خالف بين �أحفاد
�إبراهيم ،وي�س ّلموا بالرواية ال�صهيونية التي
تدعي حق ًا ''�إلهي ًا'' في ''�أر�ض الميعاد''.
ّ

احلروب التي مل تكن
من ال�سذاجة �أن نعتقد �أن الأنظمة العربية
خا�ضت فع ًال مجموعة حروب �ضد �إ�سرائيل.
فحرب  1948لم تكن حرب ًا ،و�إنما كانت
ت�شبهت بالحرب من دون �أن تكونها .ال
حالة
ّ
�أريد تب�سيط الأمور ،ففي الجبهة ال�شرقية جرت
معركتان طاحنتان :معركة مدينة جنين التي
حررت المدينة في �سنة  1948من االحتالل
الإ�سرائيلي ،وخا�ضها الجي�ش العراقي �إلى
جانب المجاهدين الفل�سطينيين ،ومعركة
القد�س التي خا�ضها الفيلق العربي �أي الجي�ش
الأردني بقيادة غلوب با�شا .والمعركتان كانتا
رداً محدوداً على اعتداء �إ�سرائيل على حدود
اتفاق التق�سيم ،بين �إمارة �شرق الأردن
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بالرد
و�إ�سرائيل .و�صف هاتين المعركتين
ّ
المحدود دقيق ،لأن هناك مناطق �أُخرى
كاللطرون ومدين َتي اللد والرملة وغيرها ،لم
يج ِر الدفاع عنها.
الجبهة الجنوبية �أي الم�صرية برهنت على
عدم جهوزية الجي�ش الم�صري للقتال .وكان
ح�صار الفالوجة �أهم معاركها.
� ّأما الجبهة ال�شمالية� ،أي �سورية ولبنان،
توجه انهيار جي�ش الإنقاذ.
ف�شهدت عجزاً كام ًال ّ
ال�سمة العامة لحرب  1948هي �أنها كانت
حرب القبول بالتق�سيم �شرط عدم �إن�شاء كيان
فل�سطيني� .أي �أنها لم تكن حرب ًا ،و�إنما �أدت
دور الغطاء لعملية تطهير عرقي منظمة قامت
بها القوات الإ�سرائيلية التي ُووجهت بمقاومة
من الفل�سطينيين ما لبثت �أن تهاوت �أمام
التفوق الع�سكري الإ�سرائيلي الكا�سح.
� ّأما حرب  ،1956فكانت عدوان ًا ثالثي ًا على
م�صر �شاركت فيه بريطانيا وفرن�سا و�إ�سرائيل.
وعلى الرغم من المقاومة في مدن قناة
ال�سوي�س ،ف�إن الجي�ش الم�صري لم يحارب
�إ�سرائيل ،و�إنما ان�سحب من �سيناء لتفادي
الوقوع في كما�شة الجيو�ش التي هاجمت م�صر
من �سيناء ومنطقة قناة ال�سوي�س .واالنت�صار
الم�صري كان ن�صراً �سيا�سي ًا �صنعه ال�صراع
اال�ستعمارين القديم والجديد والدور
بين
َ
الردعي الذي قام به االتحاد ال�سوفياتي.
حرب حزيران  1967كانت ف�ضيحة
برهنت �أن ادعاءات الأنظمة االنقالبية ب�أنها
َب َنت جيو�ش ًا كانت كاذبة� ،إذ لم يكن هناك
حرب ،و�إنما كان ان�سحاب ًا كارثي ًا وغير منظم.
الحرب الوحيدة الأولى والأخيرة كانت
حرب ت�شرين  ،1973لكنها كانت حرب ًا مقننة،
وقاد ن�صف االنت�صار الذي حققته �إلى �شيوع
منطق الت�سليم بالتفوق الإ�سرائيلي :من كامب
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ي�سمى الأمن القومي
ديفيد �إلى انهيار ما كان ّ
العربي.
لم تحارب الأنظمة العربية ،على الرغم من
الكالمولوجيا الوطنية كلها التي طبعت
محاوالتها ،الكت�ساب �شرعيتها من خطاب
العداء لإ�سرائيل .فبا�ستثناء حرب ت�شرين،
كانت جميع المواجهات الكبرى �شعبية قامت
بها المقاومة ،من حرب لبنان في �سنة
� ،1982إلى المقاوم َتين الوطنية والإ�سالمية
في لبنان� ،إلى االنتفا�ض َتين الفل�سطينيتين.
يجب و�ضع الأمور في ن�صابها الحقيقي،
وتفكيك �أ�سطورة الحروب التي خا�ضتها الجيو�ش.
فهذه الجيو�ش ُبنيت لهدف واحد هو قمع ال�شعوب
العربية وحماية ُعظامية الم�ستبدين.

احلكاية القدمية
''اتفاقيات �أبراهام'' مفاج�أة لم تفاجىء
�أحداً .فالحكاية قديمة ،والعالقات ال�سرية بين
الأنظمة العربية و�إ�سرائيل تعود �إلى القرن
الما�ضي .كل ما في الأمر هو �أن �إ�سرائيل
و�أميركا الترامبية �أرادتا من الأنظمة �إعالن
الحقيقة ،فكان لهما ذلك.
هذه الحكاية القديمة لم تتك�شف عنا�صرها
كلها ،لكن ما ر�شح منها يكفي لي�سمح لنا
بتقديم ا�ستنتاج فحواه �أن م�ساهمة الأنظمة
ومدها ب�أ�سباب
العربية في ت�أ�سي�س �إ�سرائيل ّ
القوة لي�ست م�ساهمة هام�شية.
الم�ؤرخ الإ�سرائيلي �آفي �شاليم ك�شف
العالقة التكاملية بين �أمير �شرق الأردن
و�إ�سرائيل في اللقاء ال�شهير بين الأمير وغولدا
تعدت الجانب الع�سكري
مئير .لكن العالقات ّ
لأنها طاولت مو�ضوع تهجير اليهود العرب
�إلى �إ�سرائيل .تهجير يهود اليمن والعراق
والمغرب ،تم في الفترة الحرجة من عمر
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�إ�سرائيل .ف�إ�سرائيل التي ت�أ�س�ست على  %78من
الأر�ض الفل�سطينية ،كانت تعاني �أزمة
ديموغرافية حادة .فالهجرة من �أوروبا انتهت،
والهجرة من االتحاد ال�سوفياتي كانت
مو�صدة ،فكيف ي�ستطيع نحو 700.000
م�ستوطن اال�ستيالء على الأر�ض التي ُطرد
منها �سكانها بالقوة ،وكيف يمكن للدولة �أن
تقوم من دون �سيل جديد من المهاجرين؟
جاء الحل من طرف الأنظمة العربية ،من
عملية ''ب�ساط الريح'' في اليمن� ،إلى ''عزرا
ونحميا'' ،في العراق� ،إلى ''ياخين'' في المغرب.
هذا التدفق العربي لمهاجرين فقدوا كل �شيء،
وتم بيعهم لإ�سرائيل ،قدم م�ساهمة كبرى في
حل الم�س�ألة الديموغرافية ،كما زود �إ�سرائيل
بيد عاملة رخي�صة جرى ا�ستغاللها في
قطاعات الإنتاج والزراعة ،من تجفيف الحولة
على �أيدي اليمنيين� ،إلى ا�ستيطان ما ُعرف
با�سم مدن التطوير ،وغير ذلك.
لم تكن هذه الهجرات ممكنة لوال ال�صفقات
التي ُعقدت مع الأنظمة العربية المعنية.
فالوكالة اليهودية �أقامت عالقات م�صالح
مادية مع الأنظمة و�صلت �إلى حدود الر�شوة
المبا�شرة .لقد تم ا�ستخدام اليهود العرب من
طرف الأنظمة العربية و�إ�سرائيل ك�سلعة
تبادلية و�صلت �إلى ذروتها مع الم�ساهمة
المبا�شرة للمو�ساد في خطف وقتل و�إخفاء
جثة القائد المغربي والأممي المهدي بن بركة.
�صحيح �أن هذا النوع من ال�صفقات اقت�صر
على الأنظمة الملكية ،لكن هذا ال يبرىء
الأنظمة االنقالبية التي وقفت متفرجة،
وغ�ضت الطرف �أو �سمحت بهجرة اليهود مثلما
ّ
هي الحال في م�صر بعد العدوان الثالثي �أو
في �سورية .كما �أن الأمور و�صلت بديكتاتور
ال�سودان جعفر النميري �إلى الم�ساهمة

المبا�شرة في تهجير اليهود  -الفال�شا.
هذا التهجير الق�سري الذي تم تحت �ضربات
�إرهابية قامت بها الحركة ال�صهيونية له
وجهان:
مد الكيان الإ�سرائيلي
الوجه الأول هو ّ
ب�أ�سباب القوة.
والوجه الثاني هو �إفراغ بع�ض المجتمعات
العربية من تعدديته ،كجزء من عملية ت�صحير
متدحرجة .فمجتمعات العالم العربي كانت
تعددية دائم ًا ،وتجريدها من تعدديتها هو
جزء من عملية �إفقار ثقافية واجتماعية ال
تزال م�ستمرة �إلى اليوم.
ما هو �أكثر �أهمية من هذين الوجهين ،هو
الم�أ�ساة الإن�سانية التي حلت باليهود العرب،
وهي جزء من الم�آ�سي التي �صنعتها ال�صهيونية.

الأم ترييزا يف �إ�رسائيل
لن �أدخل في تف�صيالت محاكمة محمد
بكري التي جاءت لتذ ِّكر َمن ال يريد �أن يرى
م�سخر لخدمة
ب�أن الق�ضاء الإ�سرائيلي ّ
االحتالل وع�صابات الم�ستوطنين ،بل
�س�أتوقف عند ت�صريح ال�شاوي�ش احتياط في
الجي�ش الإ�سرائيلي ي�سرائيل ك�سبي ،الذي
و�صف م�شاركته في معركة تدمير مخيم
جنين (ني�سان�/أبريل  )2002على ر�ؤو�س
الالجئين الذين �صمدوا في بيوتهم فقال:
''حاربنا مثل الأم تيريز''.
''الأم تيريزا'' الإ�سرائيلية كانت هناك،
�سوت �أحياء كاملة
تمتطي جرافات  D9Nالتي َّ
بالأر�ض ،والهدف كان  -مثلما جاء في الأمر
ال�صادر عن رئي�س الأركان الإ�سرائيلي -
تحويل �أحياء المخيم المكتظة �إلى ملعب لكرة
القدم.
يا للم�صادفة التي ت�شبه الأعجوبة! يبدو �أن
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الجنرال الإ�سرائيلي كان ،و�سط هدير
يتنب�أ بالتطبيع
''الأبات�شي'' ومدفعية الدباباتّ ،
الذي �سيقود �شيخ ًا �إماراتي ًا �إلى محاولة �شراء
فريق ''بيتار القد�س'' لكرة القدم .ك�أن الجنرال
كان يمهد ''التفاق �أبراهام'' الذي �سيكون
ال�شعب الفل�سطيني �أ�ضحيته الدموية ،عبر بناء
مالعب كرة القدم.
كيف خطرت الراهبة الألبانية  -الهندية
التي �صرفت حياتها في خدمة الأطفال
الفقراء ،والتخفيف من �آالم النا�س ،لهذا
ال�شاوي�ش الإ�سرائيلي؟
ال يزال بع�ض الإ�سرائيليين متم�سك ًا
بخطاب ''تنعجي'' ُيخفي ممار�سة ''ذئبية''.
فو�سط ان�شغال العالم العربي بفتوقه ،يجري
�إنجاز �أحد ف�صول النكبة الفل�سطينية
الم�ستمرة .والف�صل الجديد ال يق ّل دموية عن
الف�صل الذي جرى في �سنة  ،1948لكن الفرق
الوحيد هو �أنه يتم ببطء وفي مدى زمني
طويل يقوم فيه الق�ضاء الإ�سرائيلي بدور
القدر .الم�ستعمرون في ال�ضفة يتو�سعون،
و�شبيبة التالل يعربدون ،والجي�ش يحمي
العربدة والتو�سع.
ما ت�شهده ال�ضفة هو عملية �ضم �شاملة.
فقد �سقطت حدود الباندو�ستانات الفل�سطينية
التي ن�ش�أت بعد اتفاق �أو�سلو ،ولم يعد هناك
فرق بين المناطق ''�أ'' و''ب'' و''ج'' ،و�صار كل
�شيء مباح ًا وم�ستباح ًا .هناك واقع فل�سطيني
يتخذ اليوم �شكل الم�أ�ساة ،ويمر و�سط خمول
�سيا�سي فل�سطيني �شامل.
من خربة الركيز حيث �أطلق ل�صو�ص مولد
الكهرباء التابعين ل�شبيبة التالل النار على
هارون �أبو عرام ف�أ�صابوه بال�شلل� ،إلى خليل
حرايني في خربة �سو�سة الذي يواجه قرار
الم�ستوطنين بال�سطو على �أر�ضه� ،إلى �سلفيت
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وقرى حاري�س وكفل حاري�س وبركين وكفر
الديك ودير بلوط التي تجد نف�سها محا�صرة
بالم�ستعمرات ال�صهيونية التي و�صلت في
تو�سعها �إلى حقول القرى الفل�سطينية ،وحتى
�إلى بيوتها.
وو�صفت مقالة �إيالنا هامرمان في
''ه�آرت�س''  ،20020/2/25الأمر ب�أنه طرد
من دون با�صات .والإ�شارة �إلى البا�صات
تعيدنا �إلى مناخات الطرد الكبير في �سنة
.1948
و�صف الواقع في ال�ضفة الغربية لن يجد
كلمات مالئمة ،ففل�سطين تعي�ش في مكرر
نكبوي يتمثل في خنق �إ�سرائيلي ال يكتفي
باالعتداء على ال�سكان ،بل يقتل الأ�شجار
وينتقم من الزيتون ،وفي �إفال�س �سيا�سي
فل�سطيني ن�شهد متوالياته منذ هزيمة
االنتفا�ضة الثانية ،وح�صار عربي �أعلن لي�س
تخ ّلي الأنظمة التابعة عن فل�سطين فقط ،بل
عن كرامتها هي نف�سها �أي�ض ًا.

االنحطاط العربي
لم يبد�أ التخلي العربي عن فل�سطين مع
''اتفاقيات �أبراهام'' �أو ''كامب ديفيد'' ،و�إنما
بد�أ منذ بداية النكبة في �سنة  .1948ما يجري
اليوم لي�س جديداً ،لكنه يحمل �سم َتين
مختلفتين عن الأداء العربي القديم:
ال�سمة الأولى هي تجاوزه للتواطوء �إلى
التحالف� .إن قراءة تاريخ دور الأنظمة العربية
وتب ّنيها اللفظي للخطاب الوطني المعادي
لإ�سرائيل ي�شير �إلى التواطوء والعجز ،مع
تحالفات �سرية مو�ضعية ظهرت هنا وهناك.
لكننا اليوم �أمام م�شروع تحالف ا�ستراتيجي
ك�شفت دولة الإمارات عن عنا�صره المتعددة.
المد الإيراني ،تجد الأنظمة
فبحجة مواجهة ّ
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م�ستجد لإ�سرائيل ،بلغ من
نف�سها �أ�سيرة ع�شق
ّ
ال�ضعة والإ�سفاف ما يثير الغثيان.
ال�سمة الثانية هي ك�سره لجدار ال�سرية.
فالأنظمة� ،سواء تلك التي تعلن حلف ًا علني ًا مع
�إ�سرائيل� ،أو �أنظمة ما تب ّقى من ''الممانعة''
الوهمية ،لم تعد ت�ستحي .ففي الما�ضي ُ�سحق
تل الزعتر ولوحق الفدائيون بحجج قوميةّ � ،أما
اليوم ف�إن هدية اللقاحات الإ�سرائيلية تجري
ب�شكل �شبه علني ،ومن دون الحاجة �إلى تبرير.
هناك تف�سير واحد لهذا االنك�شاف ،هو
�شعور النظام العربي ب�أنه نجح في �سحق
ال�شعوب العربية بالدم� .إن ح�صاد هزيمة
ثورات الربيع العربي �سيدخل في المدونة
التاريخية ب�صفته بداية االنحطاط والتفكك
والخمول.
انحطاط النظام العربي يعمم النكبات على
العالم العربي ب�أ�سره ،ولعل هذا االحتفال
الكوميدي الم�ضحك بالتطبيع هو �إ�شارة �إلى
دخول العرب في زمن هوالكوي ي�ؤدي فيه
النظام دوراً م�شابه ًا للدور الذي قام به
المغول في الزمن القديم.
ال �شيء يف�سر �إعالنات طيران الإمارات
ودعوتها �إلى اكت�شاف جمال ال�شاطىء
الفل�سطيني المحتل ،كما ال �شيء يف�سر الإ�صرار
على ا�ستيراد منتوجات الم�ستعمرات
الإ�سرائيلية في �شمال ال�ضفة الغربية .يقف
المرء متعجب ًا من خفة الم�س�ؤول ال�سوداني
الذي رد على هدية وزير اال�ستخبارات
الإ�سرائيلية بهدية مماثلة .االثنان قدما ما ال
يملكان :الإ�سرائيلي �أهدى ال�سوداني حم�ضيات
وزيت زيتون من �أر�ض احتلها ،وال�سوداني
�أهدى الإ�سرائيلي بندقية �أم  16مخ�ص�صة
لقمع ال�شعب ال�سوداني.

فل�سطني لي�ست وحدها
لحظة الحقيقة التي نعي�شها اليوم ،محزنة
وتدعو �إلى الت�أمل و�إعادة النظر.
محزنة لأنها �أعلنت دخول بالد العرب في
زمن التفكك واالنهيار.
وتدعو �إلى التفكير لأنها حررتنا من الأوهام.
انتهت اللعبة.
هل فوجئنا ب�أن هذه الأنظمة الم�ستبدة هي
مجرد دمى؟
هل فوجئنا ب�أن الأنظمة التي تقتل
�شعوبها وت�سحقهم وتذلهم بالفقر والجوع
ُمعجبة ب�إ�سرائيل التي افتتحت موجة التطهير
المنظم في الم�شرق العربي؟
العرقي
ّ
حولوا فل�سطين
هل فوجئنا ب�أن الم�ستبدين ّ
�إلى مجرد �شعار ي�ستطيعون من خالله قمع
�شعوبهم ،تارة با�سم القومية �أو التقدمية،
وتارة �أُخرى با�سم الدين والدفاع عن
المقد�سات ،بينما كانوا يتفاو�ضون �سراً مع
�إ�سرائيل ويعقدون ال�صفقات معها؟
هل فوجئنا ب�أن الأنظمة ا�ستخدمت
�شعارات فل�سطين من �أجل بناء جيو�ش لي�ست
م�ؤهلة للحرب ،و�إنما لقمع ال�شعوب فقط؟
هل فوجئنا ب�أنهم عاجزون ،ي�سـت�أ�سدون
على �شعوبهم ويت�أرنبون �أمام العدو؟
هل فوجئنا ب�أن َمن باع اليهود العرب
لإ�سرائيل من �أجل حل م�شكلتها الديموغرافية،
م�ستعد لبيع فل�سطين و�شعبها و�أر�ضها لقاء
وعد بالبقاء في الحكم� ،أو االعتراف ب�سيادته
على ال�صحراء؟
ما �سبب هذا الحزن؟
هل نحزن لأنهم نزعوا �أقنعتهم ب�أيديهم؟
هل نخاف من الحقيقة؟
يجب � اّأل نحزن على الإطالق ،فقد انتهت
الكذبة� .شكراً يا َمن ال تتح ّلون �سوى ب�شجاعة
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الجبناء� ،شكراً لأن الزمن دار دورته و�أجبركم
على الإف�صاح عن هوياتكم التي �أخفيتموها.
والآن ُح ّلوا عن فل�سطين ،فقد حملنا جثث
الأنظمة طوي ًال على ظهورنا حتى تعفنت
�أج�سادنا.
هذا الواقع التطبيعي التتبيعي يحمل في
داخله خطران:
الخطر الأول ثقافي يتمثل في الدور
الثقافي المتعاظم الذي �أدته محميات النفط،
م�ستغلة �إنجازات اال�ستبداد في تدمير وتهمي�ش
المراكز الثقافية في الم�شرق :بيروت والقاهرة
ودم�شق وبغداد.
دور دويالت النفط المتعاظم لي�س ناجم ًا
عن قوتها ،فهي في �أكثريتها لي�ست دو ًال،
و�إنما مجرد �شركات مملوكة من الأ�سر
الحاكمة .وهي تت�صرف بهذا ال�شكل الفج
والوقح لأنها �شبه خالية ،فمواطنوها ال
ي�شكلون �سوى ن�سبة �ضئيلة من �سكانها ،لذا
تتطبع في حفلة تنكرية مثيرة لم ي�شهد لها
تاريخ العرب ،قديمه وحديثه ،مثي ًال.
هذا كله ال يجعل منها خطراً �أو ظاهرة
ت�ستحق االلتفات ،لوال لعبتها الجهنمية في
الثقافة والإعالم.
م�صادر من زمانّ � ،أما
الإعالم العربي
َ
تدجين الثقافة فاقت�ضى بذل جهود كبيرة:
معار�ض كتب؛ جوائز �أدبية؛ ندوات ثقافية؛
متاحف دولية؛ جامعات غربية؛ مهرجانات
�سينمائية؛ معار�ض فنية؛ وغير ذلك.
هنا يكمن الخطر ،وهنا يكمن التحدي� ،إذ
لم ي�سبق �أن ام ُتهنت الثقافة مثلما ُتمتهن
اليوم ،ولم ي�سبق �أن �أُهينت الفكرة العربية بهذا
ال�شكل الفج والغبي والوقح.
يعتقدون �أن الثقافة �سلعة يمكن �شرا�ؤها،
و�أن تطبيعهم �سيفر�ض تطبيع ًا عربي ًا �شام ًال
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على الم�ستوى الثقافي.
والخطر الثاني اقت�صادي ،فالمركزية
المالية لدبي ،وخ�صو�ص ًا بعد انهيار بيروت
وتفجير مينائها ،ت�سمح لها ب�أن ت�ؤدي دور
الو�سيط بين ر�ؤو�س الأموال العربية و�إ�سرائيل.
هل يقودنا هذا الواقع �إلى اال�ستنتاج �أن
فل�سطين �صارت يتيمة ووحيدة في مواجهة
االحتالل الإ�سرائيلي؟
الجواب هو نعم وال.
نعم� ،إذا بقي التكل�س ال�سيا�سي الفل�سطيني
على حاله ،لأن هذا التكل�س �سيقود �إلى ''تلحيد''
متدرج ونهائي ل�سلطات الأمر الواقع في
الأرا�ضي المحتلة .و''التلحيد'' ،ن�سبة �إلى
العميل �أنطوان لحد� ،سيكون واقعي ًا ولي�س
�إرادي ًا .فحين تتخلى القيادات الفل�سطينية عن
مهماتها في حماية ال�شعب وقيادة ن�ضاله في
الت�صدي لع�صابات الم�ستوطنين ،ت�صير جزءاً
وظيفي ًا من منظومة االحتالل ،مهما تكن
ال�شعارات التي ترفعها.
وال ،لأن فل�سطين التي تقاوم وتدافع عن
البقاء� ،ستجد نف�سها في مكانها الطبيعي �إلى
جانب ال�شعوب العربية في ن�ضالها �ضد
اال�ستبداد ومن �أجل الحرية.
فل�سطين تعود اليوم �إلى ح�ضنها العربي،
فم�أ�ساتها ونكباتها هي جزء من م�آ�سي
ال�شعوب العربية ونكباتها.
مكان فل�سطين هو في جميع ال�سجون
العربية من تدمر �إلى الجفر �إلى �أبو غريب �إلى
�أبو زعبل �إلى تزمامارت �إلى �آخر ما ال �آخر له...
مكان فل�سطين هو في ميدان التحرير في
القاهرة و�ساحة ال�ساعة في حم�ص ،وج�سد
البو عزيزي المحترق ثور ًة في �سيدي بو �سعيد،
و�ساحة ال�شهداء في بيروت ،و�ساحات الجزائر
والخرطوم ،وجميع مدن العرب التي ثارت
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بحث ًا عن حريتها.
�صارت فل�سطين وطن ًا �سليب ًا لأن �أوطان
العرب كلها ُ�سلبت من �شعوبها ،ومعركة
فل�سطين من �أجل حريتها هي جزء من معركة
ال�شعوب العربية من �أجل الحرية والعدالة
االجتماعية.
ال نخاف على فل�سطين � اّإل من �أمر واحد،
منطق الواقعي
هو �أن ي�سود قيادا ِتها الهرمة
ُ
الذي قاد �إلى ف�ضيحة الحكم الذاتي الذي ال
حكم له وال ذات .احذروا ،فالواقعية ال تعني
اليوم �سوى الواقعة؛ �أي الكارثة.
فل�سطين �أي�ض ًا تنتظر ربيعها كي تخرج من
التطويق الإ�سرائيلي واالختناق في ح�ضن
�أنظمة اال�ستبداد العربية ،فتر�سم من جديد
طريق حريتها .الأ�سرى الفل�سطينيون ي�شكلون
اليوم كتلة الأحرار الوحيدة في وطن �سجين
ومهدد ويتعر�ض للإذالل اليومي ،وال يقف �إلى
جانبهم �سوى رفاق با�سل الأعرج الذين
يقتحمون ال�سماء.

در�س الكواكبي
في كتابه ''طبائع اال�ستبداد'' قدم عبد
الرحمن الكواكبي تعريفه لال�ستبداد ،فكتب:

''لو كان اال�ستبداد رج ًال و�أراد �أن يحت�سب
بن�سبه لقال� :أنا ال�شر و�أبي الظلم و�أمي الإ�ساءة
ال�ضر
و�أخي الغدر و�أختي الم�سكنة وعمي
ّ
وخالي الذل وابنتي الحاجة وع�شيرتي
الجهالة ووطني الخراب''.
الم�س�ألة تكمن هنا ،في اال�ستبداد الذي
ي�سعى لتطبيع العرب� ،أي تدجينهم وتحويلهم
�إلى عبيد لمجموعة من الم�ستبدين.
قراءة ما ي�سمى تطبيع ًا ال عالقة لإ�سرائيل
به � اّإل ب�صفتها حامية اال�ستبداد ومحمية منه.
مرحلة التطبيع التي نعي�شها من المحيط
�إلى الخليج ،هي تطبيع ال�شعوب العربية �أي
فر�ض االنقياد والطاعة عليها.
� ّأما �شعارات الحداثة والتكنولوجيا
والرفاهية الآتية فوق الدبابات الإ�سرائيلية،
فلي�ست �أكثر من القناع الأخير الذي �أ�سقطه
�أ�صحابه ب�أيديهم بعدما وجدوا �أنف�سهم بال
حول وال لغة.
الخديعة التي تجري محاولة ت�سويقها لن
تكون �سوى الباب الأخير قبل و�ضع الأمور في
ن�صابها.
لو كان الكواكبي بيننا اليوم لرفع �أ�صبع
االتهام في وجه الوح�ش الإ�سرائيلي الذي
يتغطى بالعباءة العربية.
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صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الفن الفلسطيني المعاصر:
األصول ،القومية ،الهوية
بشير مخول و غوردون هون
 279صفحة

 50دوالراً
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