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  سقوط االنتلجنسيا العربية 
  نديم البيطار . د 
  

األحرى في     أنا من المعروف عني آمفكر قومي هو أنني أدعو إلى النمط العلمي في تفكيرنا الوحدوي أو ب
نمط فكري    . تفكيرنا الثوري الذي ال يمكن إن يكون ثوريًا دون إن يكون وحدويًا ام آ الفكر العربي بشكل ع

يس     في أوساط االنتلجنسيا ا االت ول ات ومشاعر وانفع لعربية فكر يتميز بالتبشيرية أي فكر ينطلق من رغب
ه أو من إدراك موضوعي أو علمي    ذي يتعامل مع ع الموضوعي ال من إدراك موضوعي أو علمي للواق
ذا    يا به للظاهرة التي ينشغل بها وهذا يعني خلًال وهذا الخلل االنتلجنسيا بشكل خاص، عندما أذآر االنتلجنس

ة      . إلطار أعني ثمانون بالمائةا انين بالمائ ول إن ثم وهذا تقدير انطباعي من تجربتي الخاصة أستطيع إن أق
ة تفكر بشكل          اك أقلي ا ومن حسن الحظ إن هن من االنتلجنسيا العربية تمثل أو تعكس هذا الخلل في تفكيره

ه، واألطروحة التي أر      راه ويتعامل مع ل في       علمي أو ينفتح بهذا النمط عندما ي ذا الخل دمها هي ه د إن أق ي
ل           ن قب ة م ات متعاقب ي ممارس نمط يعن ذا ال ي ه ي رأي ة وف يا العربي ز االنتلجنس ذي يمي ري ال نمط الفك ال
االنتلجنسيا يعني سقوطها ويجب إن يعلن عن هذا السقوط الفكري آي يمكن استبداله واالنتقال منه إلى نمط 

ل      ى هي اإلعالن عن الخل ل والسقوط آي        علمي فالمشكلة األول ، عن سقوطه، وبشكل خاص إدراك الخل
أة أو آتجاوب عقالني مع         يئًا يحدث فج يس ش يمكن بعد تحديد المشكلة إن يتم االنتقال، هذا االنتقال طبعًا ل
د           ب تحدي ار يج حيح المس دأ بتص ل إن أب ن قب ت، ولك ب وق ل ويتطل ر بمراح ا يم ه وإنم يره أو تحليل تفس

ر من          المشكلة، وانبه إلى إن أهم ا آثي ة التي ال يمكن إن يختلف عليه ة التالي ى الواقع ية االنتلجنسيا تعود إل
ا أو         ق منه ي ننطل ة الت ات الفكري ت المنطلق ا آان ي مهم وعي، يعن ي أداة ال يا ه ي إن االنتلجنس اس وه الن

ان المنطل      ا وسواًء أآ ق سياسي  التفاسير التي نرجع إليها في تفسير الظواهر االجتماعية والسياسية وغيره
  .إلخ… إلى . …أو اقتصادي أو بيولوجي أو ثقافي أو سيكولوجي أو 

  
. هذا التفسير يحتاج إلى الوعي آي يعبر عن ذاته ويترجم نفسه إلى الواقع، الوعي له أداة وهو ما ننشغل به

يا    ه هو االنتلجنس ابقة رأيت إ      . وما ننشغل به أساسيًا بشكل مخطط ل ا في ضوء التجارب الس ن أحدد  إذًا هن
ذي             ع ال ا من الواق افة م ى مس ى الوقوف عل درة اإلنسان عل ي ق قبل آل شيء ما أعنيه بالوعي، الوعي يعن
ع أو من         ك الواق يس جزءًا من ذل ه ل ينشغل به أو يعايشه ومن ذاته ال فينظر إلى ذلك الواقع وإلى ذاته وآأن

م    ذاته ثم يحلل ويقّيم ومن ثم بعد الدراسة والتحليل وتقييم ما ين ًا ث ا آلي شغل به يرفض أو يقبل إما جزئيًا وإم
  .يفسر لماذا يقبل ما يقبل أو يرفض ما يرفض سوءًا أآان الرفض أو القبول آليًا أو جزئيًا

  
ع     ير الواق ل تفس وعي يخت ل ال دما يخت وعي فعن ذا ال ها أداة ه د نفس ي تج يا الت ي االنتلجنس وعي إذاًَ ف أداة ال

ًال قصده   وعندما يختل تفسير الواقع يخت ل العمل وخصوصاًً عندما يكون يفترض به إن يكون ثوريًا أي عم
ع        ى الواق وغايته وشرعيته وتبريره أشياء تكون في إدراآه للواقع إدراآًا صحيحًا آي يمكن إن يسيطر عل

ة ال ي       ه في ضوء مقاصد معين لبياته وإيجابياًًًت مكن  ألنه دون إدراك للواقع والجدليته وطبيعته وإمكاناته وس
  .إدراك الواقع آي يمكن السيادة عليه أو تطويعه. تطويعه، وهذا هو العلم 

  
واقفي      " االنتلجنسيا العربية آانت تنطلق من منطلقات أخرى   اتي ومشاعري هي التي تحدد م ا  "رغب ، وم

ا هو             ائن أو يمكن إن يكون في ضوء م ا هو آ ان م يجب إن يكون حّل محل ما يمكن إن يكون أو حل مك
  .هذا، أوًال. هذا من ناحية نظريةآائن 

  
يا   " في آتاب أعده حاليًا . ثانيًا، ما أريد إن أقوله هنا ال أحتاج إلى التمثيل على هذا السقوط سقوط االنتلجنس

ة ام  " العربي ن ع ة م مي الرحل ى      ١٩٦١أس ا ونتلق ي مكانن رواح ف ات، ن زائم والنكب ة اله وم مرحل ى الي إل
  .رس معرآة ما، ننهزم أو نحّيدالضربات ضربة ضربة وعندما نما
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ن         ذا السقوط، ل ى ه دليل عل ى الت اج إل بالواقع ما أعنيه هنا من ناحية عامة، وخصوصاًً في لقاء آهذا ال أحت
د إن أقف في     هذا السقوط حدث، نعانيه آلنا، نعيشه، نعيش آثاره، المشكلة هي تحديد الخلل، أو السبب، اري

ب  يا آس د االنتلجنس اب عن ذا الكت ل   ه وعي تخت ل ال وعي، وإن اخت ا ألداة ال ه ألنه ا ذآرت بب م ر بس ب مباش
ام،           ومي بشكل ع ى الصعيد الق ة من تجربتي الخاصة وعل الممارسة طبعًا في الكتاب أذآر عشرات األمثل
ارك التي            م المع ه، وهي تنحصر في أه ذي ذآرت ل ال ى الخل هنا أريد إن أقف أمام أهم األمثلة التي تدل عل

ا وال ر األرض واجهتن ة تحري وق آل شيء، معرآ ل آل شيء وف دة قب ة الوح ا، معرآ زال تواجهن ي ال ت ت
ه –األمريكي، معرآة سياسة الصهيونية، ومع األسف -المحتلة من االحتالل الصهيوني ال  -وبعد خمسين من

ة            ا، ومعرآ دي له ة التص هيونية، أوآيفي ة الص اد السياس ي إدراك أبع ص ف اك نق عر إن هن أزال اش
  …راطيةالديمق

  
رتبط      ارك األساسية التي ت هذه هي المعارك األساسية، طبعًا هناك معارك أخرى عديدة، لكن أنا أعين المع
إذًا          ى محاضرة، ف يس حت اء ول ذا لق ى شيء، ه بها معارك أخرى يمكن اإلشارة إليها، وهنا أريد اإلشارة إل

ه الموضوعات، إن أراد أحد األخوان إن أن آل ما يمكنني صنعه هو اإلشارة الجدّية الرزينة العابرة إلى هذ
ادة في          ه ع وري، ألن م جوانب العمل الوحدوي الث يًا أه ي، تناولت أساس دي آتب ات عن تفهم عن الجزئي يس
ذه تخرج عن      ة وه لقاءت مثل هذه اتبّين بشكل مستمر إن األخوان يثيرون مسائل أخرى تتطلب وقفة طويل

  .سياق محاضرة أو لقاء فكري آهذا اللقاء
  

ذي            ل ال ى الخل دليل عل دمها آ ة أق يا العربي ى سقوط االنتلجنس هذه المعارك األساسية التي تدل في رأيي عل
ع الموضوعي     . أشرته وهو عجز هذه االنتلجنسيا عن أي تفكير موضوعي ك، الواق وأذهب إلى أبعد من ذل

يا وفي   غير موجود بالنسبة لهذه االنتلجنسيا ومرة أخرى أقول لدى حوالي ثمانون با لمائة من هذه االنتلجنس
ة     " سقوط االنتلجنسيا العربية"هذا الصدد أعيد، سوف أذآر في آتاب  سأذآر عشرات وعشرات من األمثل

ى صعيد تجربتي الخاصة سوف أذآر بعض         ام وعل ام، السياسي الع ى الصعيد الفكري الع ك عل ى ذل عل
  .األمثلة

  
ول دة، يمكن الق ة الوح ثالًً معرآ ذ م نة  أوًال، نأخ دأ س دأ ١٨٧٥إن النضال الوحدوي ب اريخ ابت ذلك الت ، وب

التفكير القومي والدعوة إلى الوحدة العربية، في مرحلة النضال ضد االستعمار آان النضال القومي ينشغل  
  .بتحرير الوطن العربي من االستعمار

  
دة، ة وح ى حال ة إل ة تجزئ ال من حال ة االنتق ًا  آيفي درس علمي م ي ذور إن ل ان مع ة  آ ألن المشكلة الوحدوي

تحكم بكل           . بالنسبة لنا جميعًا يس آل شيء وت ى آل شيء، وتق دم عل يجب إن تكون منطلق لكل شيء، تتق
ل      ا أي وجود والوي يس لن ل  … شيء وتطّوع آل شيء لمصلحتها، ألنه دون دولة الوحدة ل ل  . …الوي الوي

غ      لألجيال العربية القادمة إن بقيت التجزئة آما هي، سيكون ال ثالًً، الشعب العربي سوف يبل مصير شينع م
  .، أربعمائة مليون٢٠٢٥تعداده، حسب إحصاءات األمم المتحدة عام 

  
ة              دة أداة تعبئ ة، ألن الوح رورة تاريخي ا آض و إليه ة، أدع ة قومي دة بعنهجي ة الوح ى دول و إل ا ال أدع أن

ذه ال     ذه األداة تبقى ه ة، دون ه ا      اإلمكانات والطاقات والموارد العربي رة، مباحة، آم وارد مبعث ات والم طاق
  .نراها اآلن

  
وطن        رول التي يمكن إن تجدد ال روة البت أآبر جريمة في تاريخنا هي إن أعظم ثروة تتوفر لنا وهي اآلن ث

  .العربي ومن فيه إن استخدمت بشكل فّعال، مستباحة
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ة الوحدة سوف     في ذلك الوقت آان النضال القومي يترآز على تحرير الوطن العربي وآان ي أن دول ؤمن ب
ون       انوا يقول ام االحتالل الفرنسي آ تتحقق عفويًا وتلقائيًا عند التحرر من الوجود االستعماري، وأنا أذآر أي

ة الوحدة    ة    . لنا عندما نتحرر من االحتالل الفرنسي واالحتالل البريطاني سوف تتحقق دول ى دول نظروا إل
ة واحدة          الوحدة نظرة ميتافيزيقية، أعطوا األمة  ا أم ا أنن ا أيضًا جوهر وحدوي، بم ومي وأعطوه جوهر ق

  .فإذًا الدولة الواحدة سوف تعكس هذا الجوهر الوحدوي وتتحقق
  

رن العشرين في           ة الق رن التاسع عشر وبداي طبعًا هذا التفسير سيء جدًا، ومفهوم مغلوط جدًا، لكن في الق
م يدرسوا ظ       ذورين إن ل انوا مع ى       نضالهم ضد االستعمار آ اريخ آطريق إل د السياسي في الت اهرة التوحي

اك أي عذر، وخصوصاًً            يس هن د االستقالل ل ة وحدة، لكن بع ى حال تحقيق آلية االنتقال من حالة تجزئة إل
تكلم    ا ت اً "ابتداء من األربعينات والخمسينات ابتدأت االنتلجنسيا العربية بقطاعات صغيرة منه وباسم  " علمي

م        . …إلى آخرهالعلم والمنهج العلمي و ول إن أردت م يظهر أحد يق بتحديد الطريق إلى دولة الوحدة، ولكن ل
ى          ة إل ة تجزئ ال من حال ق االنتق د طري إن تكونوا ذوي منهج علمي، عقل موضوعي، عقل علمي في تحدي

د السياسي           ا وهي ظاهرة التوحي ذه بقيت شيء    . حالة وحدة يجب إن تدرسوا الظاهرة التي تنشغلون به ه
ينشغل بها أحد، لكن آل من تكلم وحدويًا تطوع في تحديد آيفية االنتقال من حالة تجزئة إلى حالة  غريب لم

  .وحدة بهذا الشكل التبشيري
  

ا،         . هنا نجد مثالًً أول على هذا الخلل الذي ذآرته م يصنفها ويتحقق منه ة ث ائع ظاهرة معين درس وق العلم ي
ذ    ا       يقارن بينها، ثم يستخرج العام من الخاص ال ة التي يرجع إليه ه الحوادث والظواهر الفردي ذا  . ي تمثل ه

اك  . الخلل آان معناه سقوط وتعثر العمل الوحدوي، هذا طبعًا ليس السبب الوحيد، أنا أتناول جانب معين هن
ذه األسباب والعمل          د ه وعي هو مسؤول عن تحدي أسباب عديدة أخرى، خارجية وداخلية للسقوط ولكن ال

ق، وإن   في ضوئها علميًا و عندما يكون وحدويًا يجب إن يحدد طريق الخالص بشكل معقول يمكن إن يتحق
د             ي دراسة ظاهرة التوحي ًا يعن ه علمي ًا، وآون أراد هذا المعقول الذي يمكن إن يتحقق يجب إن يكون علمي

اب              ا وآت تينات، أآتب حوله ذ الس ا من ذه الصفات أنشغل به ا، ه اريخ، وأن ر الت ة  من التجز " السياسي عب ئ
ة "و" إلى الوحدة… اب  " النظرية االقتصادية والطريق إلى الوحدة العربي ة   "وآت ة  القومي د  : حدود الهوي نق
ق دراسة            " عام ا عن طري ة التي وصلت إليه ة الوحدوي ذه النظري ا ه هي الكتب األساسية التي وضعت به

دأت بدراسة الموضوع في أ          ذ إن ب ي من اريخ يعن ر الت ى إن    تجارب التوحيد السياسي عب تينات إل ل الس وائ
والي   ة ح تمرت الدراس بعينات اس ي أواخر الس ب ف ذه الكت دأت بإصدار ه ل  ١٦-١٥ب نة وأعم  ١٣-١٢س

  .ساعة في النهار الواحد وأعيش في عزلة تامة في مكتبي وأعّد هذه الكتابات باللغة العربية
  

ا        ائج التي وصلت إليه دون النت انوا ينتق اب   هناك آّتاب ومفكرون معروفون آ ة   "في آت ى  …من التجزئ إل
وانين، أفّضل          " الوحدة ة ق ا شخصيًا ال أحب آلم وانين، أن ا أسميته ق وصلت إلى نتائج معينة، قوانين، أو م

ة   –شخصنة السلطة   -إقليم القاعدة : آلمة انتظامية على آلمة قوانين، قوانين أساسية ثالثة المخاطر الخارجي
وانين        وقوانين ثانوية، اعتبرتها ثانوية ليس أل وفر الق ى ت اج إل ة تحت ا الوحدوي ل ألن طاقته نها ليست مهمة ب

ولكم  الم ح ى الع انون أساسي وانظروا إل ا ق ة ال يمكن اعتباره ى اللغ ا، حت ية آي تكشف عن ذاته األساس
ياً     ًا أساس ا قانون انون  . تكتشفوا ذلك بسهولة المصلحة االقتصادية أو  العنصر االقتصادي ال يمكن اعتباره ق

  …القاعدة–ثانوي له طاقة وحدوية ولكن يجب إن تتوفر له القوانين األولى وخصوصاًً إقليم 
  

ّي    رد عل  –مهما آانت النتائج التي وصلت إليها بصرف النظر عن درجة قوتها العلمية، على األقل عندما ت
يئين  ذآر ش ار  : يجب إن ت ديم البيط ا ن ي ي ول ل ا إن تق افق أل  -إم ذاب من ت آ اريخ  أن ائع الت ك زّورت وق ن

رن العشرين،    .. أنا مسكت التاريخ من الطور القبائلي… وهلمجرا… الفرنسي والبولندي والروسي ى الق إل



 א
٤ 

ى الوحدة أو    ذآرت عشرات األمثلة فيه، آيف أنها آلها آانت تكشف عن دور جزء من األجزاء المدعوة إل
اك جزء، آ      ان هن ة        الكيانات السياسية التي آانت تتحد، آ ق لعملي دور المحور أو المنطل وم ب ين، يق ان مع ي

ي،         د السياس ارب التوحي ع تج ي جمي انون ف ذا الق رار ه اع بتك الم اجتم ت آع د فوجئ ي وق د السياس التوحي
  .ودرست التجارب التي فشلت أو لم تنجح تبينت أنها آلها آان ينقصها إقليم القاعدة

  
د إ      م تعتم د سياسي أخرى ل يم قاعدة واستطاعت إن تحقق وحدتها     أو إن تبرز تجارب توحي ذين   . قل دون ه

اًًًً أو           ه إيجابي ذا الموضوع آي أرد علي م أدرس ه ا ل ول أن ًا وتق األمرين يجب إن تسكت وتحترم نفسك علمي
ة،    ة، حازم ام قاطع ى أحك زون إل ون العرب يقف ان المثقف ك آ ن ذل دًال م ن ب اؤالت ولك ي تس ن ل لبيًا ولك س

نهم         وبعض منهم معروفين تمامًا ذي جعل م ول إن التخلف العربي هو ال ار  " وأنا أق رين آب بعض  " . مفك
اع م اجتم م عل دي طالب قس انوا عن و آ نهم ل ة-م نة ثاني نجح -س ول-ال يمكن إن ي ر معق إن تكتب عن  -غي

ا     اريخ تستشهد به ذآر أي دراسة       -سوسيولوجيا الثورة وال تذآر أي ثورة في الت تكتب عن االنتحار وال ت
  .حار أو أي حادثة انتحارعن االنت

  
ا   بقنا ويفاجئن وال . أنا أعتبر إن هذا الخلل يعني تشويه الواقع، غياب العقل  عن الواقع، ولذلك آان الواقع يس

  .في أحسن الحاالت آنا نتذيل بذيل الواقع. نستطيع تطويعه
  

اريخ       ر الت ل، بدراسة الظاهرة عب ى األق ده علمي، ال أحد     . العقل العلمي يستطيع إن يتقدم الواقع عل ذا ب وه
  يجادل بذلك

  
ة    : ثانيًا يم معرآ ر ؟ أو تق معرآة تحرير فلسطين، وهنا آيف يمكن لعقل إن يقوم بما قامت به منظمة التحري

ة            م معرآ ك الوقت خضت معه ة، في ذل ا المنظم التحرير على استراتيجيًا آاالستراتيجيا التي انطلقت منه
اًً     الت، خصوص فحات المج ى ص ة عل فحات  فكري طينية " ص ؤون فلس ف"و" ش دة " مواق وجري

ة "في حوار مع    " شؤون فلسطينية"وهناك مقال نشر في "المحرر" تح "و" المنظم ة الشعبية  "و" ف ". الجبه
ائم في     ر الق أنا موقفي آان التوحيد هو طريق التحرير والتحرير ال يمكن إن يكون طريق التوحيد، والتحري

ر    .  يمكن إن يحرر شبر واحد من فلسطين    ذاته ال يمكن إن يحرر أي شيء، ال طرحوا استراتيجية التحري
ة   ة والطبوغرافي ار األوضاع الجغرافي ين االعتب ذوا بع ر دون إن يأخ ام والجزائ ة الصين وفيتن ى طريق عل
ر موجود   . والديمغرافية التي يجب إن تتوفر ألي حرب عصابات ناجحة فّعالة، آأن الواقع الطبوغرافي غي

دها،            أنا ال أبال ه وجود عن يس ل اعي السياسي ل ع االجتم أن الواق يا وآ ذه االنتلجنس ول إن ه ا  " غ عندما أق أن
ة    " . أصنع به ما أريد ات، القضية قضية أخالقي ا هو        . القضية قضية  رغب ا يجب إن يكون يحل محل م م

ل  يفكر    ال أبالغ، آيف " . دوسوا قدمي ألن رغباتي صادقة. "آائن، وما هو آائن ال عالقة لي به يمكن لعق
  .بأي شكل موضوعي، آيف يمكن لعقل في تراثه ابن خلدون إن يقدم على عمل مثل هذا

  
ال        ة هي احتي الواقع بكلم ي ب ر، تعن حرب التحرير الشعبية، تعني ماذا؟ على طريقة فيتنام والصين والجزائ

ه     كري ألن وجي والعس دو التكنول وق الع ى تف ال علي   -عل وق واحتي ذا التف راف به وق   -هاعت ذا التف دون ه
ه جيش لجيش، لكن      واالعتراف به ال تكون هناك أي حاجة لحرب عصابات، ألجأ إلى حرب نظامية، أقابل
اره أضربه     لكي تتوفر لي هذه الفرصة أسأل آيف أعمل؟ قبل إن أفاجأ العدو في مكان أعيّنه، في وقت أخت

ي، لكن لكي    وأختفي قبل إن يستخدم تفو -آما يقول ماوتسي تونغ-بكل قوتي قه التكنولوجي العسكري، أختف
ات       راج والغاب ال واألح ي األدغ ا وه ي به ن إن أختف ي يمك اع الت ي األوض وفر ل ب إن تت ي يج أختف

ا تختفي السمكة       . والمستنقعات والجبال والوديان النائية ا آم أن أختفي فيه والكثافة البشرية التي تسمح لي ب
جانب فلسطين المحتلة وليست في جانبنا،  –الكثافة السكانية على . ةآل هذه األشياء غير متوفر. في المحيط

إلى واحد في الصين     ٣٥والنسبة السكانية آانت في الجزائر عشرة إلى واحد بالنسبة للفرنسيين، في فيتنام 
ى عشرة     ة شؤون فلسطينية         . مئات إلى واحد، بالنسبة لفلسطين واحد إل ال نشرته في مجل وذآرت في مق



 א
٥ 

ة       " الفكر المقاوم أعلى مرتبه من مراتب الفكر التبشيري  "بعنوان  ببًا موضوعيًا من ديمغرافي ا عشر س أثن
ذا         ر فلسطين وبه ة تحري ا في معرآ وفر لن وطبوغرافية توفرت لتلك الحروب التي يأخذونها آنماذج وال تت

من الداخل وتمزقهم من  المقال نبهت إلى إن أي استراتيجيًا غير فّعالة في الواقع سوف ترتد على أصحابها 
الداخل وتمزق قضيتهم معهم، والشعب ينفض عنها سريعًا وهذا ما حدث للمقاومة في بداية السبعينات مثال 

ه     ا فوجئت في ك، وأن ذين انتصروا          ١٩٧١سنة  . على ذل اك مجموعة األخوان ال ى طرابلس، هن رجعت إل
ى طرابلس ويجمع        منذ سنتين أو ثالث آان يأتي  -يانديم-للمقاومة وقالوا لي  ة إل شخص واحد من المقاوم

رة خالل ساعتين      ا لي . تبرعات للمقاومة، مائتي ألف خالل ساعتين واآلن إذا جاء أحدهم فإنه لن يجمع مائت
  .خاب أملهم

  
ة،   ه قيم يس ل ي ل ف العرب د المثق وعي عن ع الموض وعي، الواق ل موض ذا الخل ع " ه ن الواق نع م أص

اي    ده ألن نواي ا أري ة    الموضوعي م ل         ". صادقة وقضيتي عادل ثمن في المث ا ال ا دفعن ثمن آم ا ال ًا دفعن طبع
ة ريس التجزئ ة. األول،تك نا التجزئ دة فكرس ا للوح ده. عملن ا نري ة عكس م اذا؟. آانت النتيج ل . لم ي المث ف

ة،    : الثاني ع آانت مختل ى الواق ال  عملنا للتحرير فكرسنا االحتالل، رغم أنفسنا، رغم إرادتنا، ألن نظرتنا إل
ع    ع هو            . يمكن إن تسود الواق ًا الواق ه اإلنسان إن يسود حالي ده علمي استطاع ب اك من ب ان هن ي : إذا آ أنن

ي إن        ع ال يمكن ل ع، دون إدراك الواق أدرس الواقع آي أدرك الواقع وبإدراك الواقع أحاول إن أطّوع الواق
  أسود

  
  .الواقع ليس له وجود عند المثقف العربي. الواقع

  
أن سياسة      : ثالثًا ا الصهيونية وآ حول سياسة أميرآا الصهيونية، منذ خمسين سنة نكتب حول سياسة أميرآ

الم         ذا الع ة مع أي نظام في ه ه عالق يس ل يس  . أميرآا الصهيونية شيء عائم في الفضاء ليس له جذور ول ل
ة النظام األميرآي       ا الصهيونية بطبيع ذه سياسة أميرآ   . هناك دراسات تربط سياسة أميرآ ا الصهيونية،  ه

ة   -على األقل-وأميرآا لها نظام والنظام هو المسؤول مباشرة عن هذه السياسة، إذًا أدرس هذا النظام، طبيع
ال في     ١٩٦٥في سنة   . النظام، جدلية النظام، وارتباط هذه السياسة به ة  "نشرت مق دد  " دراسات عربي الع

ه  رت في امس، ذآ ا " الخ ي أميرآ ي ف الم العرب ة األع ام  وآت" أزم ة النظ ت طبيع م حلّل ه اآلن، ث ا قلت ت م ب
رآيين  احثين أمي ك الوقت واستشهدت بب ي ذل م-األميرآي ف م أتكل ا ل ي أن رآيين  -يعن احثين األمي ترآت الب

ام         رأي الع ؤثرات التي تحدد ال ونغرس والم ا الك إذا . يتكلمون عن طبيعة الكونغرس والكيفية التي يعمل به
ذا م  . آان ما يقوله هؤالء صحيح  العرب          ه م ب ة له ام وال عالق ة بسياق ع ه هؤالء بالسياسة األميرآي ا يقول

رائيل والقضية  ا. وإس ى أميرآ ام إل ن االحتك ديولوجي . إذًا ال يمك ة والترآيب اإلي لطة التنفيذي ذلك، الس وآ
صفحة بسحب مكاتب اإلعالم العربي من      ٢٥-٢٠وطالبت في نهاية المقال المؤلف من . للنظام األميرآي

  .آا ألنه ال فائدة من وجودهاأمير
  

دة حول القضية    دة، محاضرة واح ة واح ي آلم م ألق نة ل ين س والي الثالث ا ح دا واميرآ ي آن د قضيت ف وق
تح ألي          ع ال يمكن إن ينف دة في واق ه ال فائ اك ألن العربية وأرفض قطعيًا وتمامًا إن أشرح قضية العرب هن

زاع العربي     هل يمك" وآتبت منذ عشر سنوات آتاب . شيء منها ات المتحدة في الن  -ن االحتكام إلى الوالي
ة؟ استمرت     . وهذا توسيع لتلك المقالة" اإلسرائيلي؟ يا العربي وفي آل هذا الوقت ماذا آانت تعمل االنتلجنس

ان سوف    ". قضيتنا عادلة"ما يجب إن يكون . في تلك الطريقة التبشيرية أن األميرآ وبتلك القناعة الغريبة ب
 -تى اآلن نستمر في شرح قضيتنا وآلما جاء وزير خارجية جديد أو رئيس جديد وألقى تصريحيقتنعوا، وح

دما              -محايد إلى حد ما ة، والزلت أذآر عن د في السياسة األميرآي اك شيء جدي ول إن هن ل ونق رح ونهل نف
يج   عّين شولتز وزير خارجية في إدارة ريغان هللوا له وقالوا إن هذا لديه شرآات وملياري دوال ر في الخل

دلي   . وآان في المحصلة أسوأ من غيره ول فن ى الكالم    " وأنصح آل واحد إن يقرأ آتاب ب ، "من يجرؤ عل
ه يحب العرب       يس ألن آان فندلي الصوت األميرآي الوحيد في الكونغرس الذي يدافع عن قضايا العرب، ل
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ي ف    ن أصل عرب ة م ه ثماني ان مع ة وآ ا قضية عادل ل ألنه رين، ب ره اآلخ دة ويك ة واح ونغرس آتل ي الك
ر       د اآلخ داًً بع م واح قطوهم آله ة وأس ات الالحق ي االنتخاب ود ف اردهم اليه ة  . وط يس اللجن ولبرايس رئ ف

  .الخارجية في الكونغرس طاردوه في واليته وأسقطوه رغم أنه من أآبر األعضاء في التاريخ األميرآي
  

ًا يا العرب   : رابع تكلم االنتلجنس ة، ت ة الديمقراطي أن       معرآ ة وآ ن الديمقراطي يرية ع ة تبش ًا بطريق ة أيض ي
نة  ا حس ة نواي ان الديمقراطي تور، آ ة دس اذا أفلست   . الديمقراطي ث، لم الم الثال دان الع ام بل ة قصيرة أم وقف

ة     ا الالتيني ديثًا في أميرآ ًا   . الديمقراطية في هذه البلدان آلها تقريبًا ما عدا عدة بلدان صارت ح مشوهة تمام
ل ألن اذا؟ ه فلة لم م س ة . آله ى الديمقراطي آمرون عل ة   . يت ي األآثري وهة ف ة مش ون الديمقراطي دما تك عن

اريخي   الساحقة من بلدان العالم الثالث، إذًا هناك عطل أساسي بالواقع االجتماعي والثقافي واالقتصادي، الت
ال جيفرسون    . لهذه البلدان يمتنع على الديمقراطية الصحيحة ال ق ة مستحيلة   الد: "وعلى سبيل المث يمقراطي

ة    ل اآلله ات مث ة ولكن أراد التحذير       " التحقيق ألنها تحتاج إلى آائن ة الحديث وجيفرسون هو أب الديمقراطي
ة  ا أوضاع موضوعية وأوضاع اقتصادية وأوضاع اجتماعي ل له هلة، ب ألة س ة ليست مس أن الديمقراطي ب

  .يمكن إن تتوفر ديمقراطية صحيحة وأوضاع ثقافية وأوضاع تاريخية، إن لم تتوفر هذه األوضاع، ال
  

ا في    . الديمقراطية ليست قضية تبشير أخالقي، بل قضية أوضاع موضوعية الديمقراطية ابتدأت في أوروب
ورة الصناعية          ى الث ة فقط وإل ورة علمي ى ث اج إل عصر النهضة، وثورة بعد أخرى وثورات سياسية لم تحت

والي أربعمائ ابع عشر أي ح رن الس ذ الق ط، من ةفق ة، والحروب األهلي ورات المتتالي ن الث ام م ى .. ة ع حت
  .استقرت الديمقراطية

  
ه    ى عقل ه        . الديمقراطية تعني إنسان عقالني، يحتكم إل زٍن، إنسان خسر عالقات ي إنسان مت ة تعن الديمقراطي

ى    شيء  العضوية في المجتمع التقليدي ويحتاجها إلى شيء جديد، أي على استعداد إلى إن يتكون، ينتمي إل
  .إلخ… جديد 

  
ة، األسباب              ية، األسباب االجتماعي وع وحللت األسباب النفس ذا الن د ه دّلني على دراسة واحدة، وقفت عن
  .الثقافية، األسباب التاريخية، التي تحتاج إليها الديمقراطية آأوضاع موضوعية آي يمكن إن تكون سليمة
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