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بما فيها ال��دخ��ل وال�ث��روة _ م��وزع��ة بشكل غير
م �ت �س��او؟ إن ال �ح��ري��ة ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة ال �ب��ورج��وازي��ة
القائمة على «السالم» و«ال�ث��روة» و«الحرية» _
االس�ت�غ�لال ال ي��ذك��ر مطلقًا _ ه��ي اإلج��اب��ة التي
تقدمها لنا أميركا ،وهي إجابة تستبعد الوعي
التاريخي؛ أو هي باألحرى ،إجابة تتطلب فقدان
الذاكرة السياسية والتاريخية ،ما يطلق عليه
 .amnesiaوهي إجابة تمزج بني أيديولوجيتني:
الرأسمالية ،والديموقراطية الليبرالية.
ه� ��ل ن �س �ت �ط �ي��ع ،م� ��ع ذل � � ��ك ،ت� �ج ��اه ��ل ال �ح �ق �ي �ق��ة

ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة ال� �ق ��ائ� �ل ��ة ب� � ��أن أس � � ��اس امل �ج �ت �م��ع
الليبرالي املعاصر كان ثورة دموية ،أي «الثورة
الفرنسية»؟ وماذا عن الثورة األميركية نفسها؟
ه��ل ه �ن��اك ص�ح��اف��ة «ح� ��رة» ح�ق�ي�ق�ي��ة ،و«ورأي
ع��ام مستنير» يمكن أن يطلب الفلسطينيون
منهما االع �ت��راف ب��ال�ه��ول وامل �ع��ان��اة ال�ت��ي يتم
إيقاعها بنا؟ وبعبارات أخرى ،ألم يكن اإلعالم
ّ
األم�ي��رك��ي ال�س��ائ��د ه��و ال��ذي ض��ل��ل ال��رأي العام
حول قضايا مثل الفصل العنصري في جنوب
أف ��ري �ق �ي ��ا ،ون� �ي� �ك ��اراغ ��وا ،وت �ش �ي �ل��ي ،واغ �ت �ي��ال
لومبابا وأليندي ،وال��دع��م ال��ذي منح ملوبوتو
وال �ش��اه اإلي��ران��ي واألن �ظ �م��ة ال��رج�ع�ي��ة األخ��رى
ف��ي أفريقيا وال�ش��رق األوس ��ط؟ واآلن ،القضية
الفلسطينية؟
ي�ل�ع��ب «اإلق� �ن ��اع» ( )persuasionإذًا ،م��ن وجهة
نظر براغماتية ،دورًا أساسيًا في خلق املجتمع
ال �ل �ي �ب��رال��ي .وي �ش �ك��ل اإلق� �ن ��اع ،ت�ق�ن�ي��ًا ،ال��وس�ي�ل��ة
ال �ت��ي ي�ص��ل ب�ه��ا امل ��رء إل��ى «ال �ت �ع��ددي��ة» ال �ت��ي ال
ي�ك��ون ف�ي�ه��ا أي اس�ت�ث�ن��اء ل�لأف�ك��ار م��ن أي ن��وع.
ومع ذلك ،ومن هذا املنظور ،فإن وجهات النظر
�ارض��ة ينبغي أن تعمل من
ال��رادي�ك��ال�ي��ة أو امل�ع� ِ
داخ��ل ال�ن�ظ��ام ال �ب��ورج��وازي الليبرالي بوصفه
ال�ن�ظ��ام ال��وح�ي��د «ال�ش��رع��ي» امل��وج��ود .ويفضي
رفض النظام وأسسه األيديولوجية عن طريق
كشف وم�ع��ارض��ة خصائصه االستغاللية إلى
«نزع الشرعية» واإلقصاء .وبكلمات أخرى ،إذا
لم يكن املرء «مقتنعًا» بمنطق التدخل األميركي
ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي وأف�غ��ان�س�ت��ان ،ف��إن��ه سيظل
عليه أن يقبل بهما؛ وبغير ذلكّ ،
يعد املرء «غير
دي �م��وق��راط��ي» ،ح�ت��ى ل��و ك ��ان م �ئ��ات اآلالف من
املدنيني ُيقتلون بسبب مثل هذا التدخل.
ً
وبناء عليه ،فإن «اإلقناع» الليبرالي ليس سوى
ات �ص��ال م �ش��وه وم �ح��رف ي�ن�ط��وي ع�ل��ى ال�ق�ب��ول
بوجهات نظر أولئك الذين يملكون القدرة على
التهجني و«اإلقناع» في مملكة املعرفة /السلطة.
ليست هذه األطروحة رفضًا للديموقراطية مع
ذل� ��ك ،وإن �م��ا ه��ي رف ��ض ل�ل�أس��س االس�ت�غ�لال�ي��ة
ّ
تصر على اختزال
لليبرالية والبراغماتية التي
أي رأي راديكالي آخر إلى «واح��د منا» (one of
 )usضمن منطق «التعددية البورجوازية».
لعل م��ا يتم تجنبه دائ�م��ًا عند الحديث الجدي
ع��ن األي��دي��ول��وج �ي��ا األم�ي��رك�ي��ة ال �س��ائ��دة ه��و أن
أس � ��اس امل �ج �ت �م �ع��ات ال��رأس �م��ال �ي��ة ال �ل �ي �ب��رال �ي��ة
املعاصرة قد تحقق من خ�لال استغالل ماليني
ال � �ع � �م� ��ال ،وم � � ��وت امل�ل��اي�ي��ن م� ��ن س � �ك ��ان ال� �ب�ل�اد
املستعمرة األصليني ،والقتل الوحشي ملاليني
أخ � ��رى ف ��ي ح��رب�ي�ن ع��امل �ي �ت�ين .وت �ب �ع��ًا للمنطق

ّ
العربي القائل إن��ه يجب «ض��رب الحديد وهو
ّ
تصر ُف القناة في هذه
حامي» ينسحب على
ّ
ّ
الهدف
أن
ضيف
ن
�ك
�
ل
ذ
�ع
العينية .وم�
امل�س��أل��ة
ُ
ّ
م��ن إث��ارة امل��وض��وع اآلن ،م��رده تقسيم املقسم
ّ
الفلسطيني
وت�ج��زئ��ة امل�ج��زأ ،وإغ ��راق ال�ش��ارع
بالتأويالت ،وزرع بذور الشك والريب وخالف
ُ
اليقني ،بني من تطلق على نفسها القيادة وفي
ّ
مقدمها الرئيس غير الرئيس ،محمود ّ
عباس،
ّ
ال ��ذي ال ي �ت �ع��دى ك��ون��ه رئ�ي�س��ًا مل�ج�ل��س محلي
ّ
امل �ق��اط �ع��ة امل �ح �ت��ل��ة ف ��ي س �ل �ط��ة أوس �ل��وس �ت��ان.
ُ
وال �ش��ك ،ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،يعتبر بحسب علم
ّ
نفسي ّة يتردد معها الذهن بني
االجتماع حالة
اإلثبات والنفي ويتوقف عن الحكم.
■ ■ ■ُ
الدولة املارقة واملعربدة في املنطقة،
إسرائيل،
ّ ُ
تنف يومًا أنها تالحق القادة الفلسطينيني
لم
ِ
وتغتالهم ،واألمثلة على هذا النهج ،أي إرهاب
ّ
ال��دول��ة امل�ن��ظ��م ،ك�ث�ي��رة .وع�ن��دم��ا ت��وف��ي عرفات
ّ
ف ��ي ظ� ��روف غ��ام �ض��ة ،ك��ان��ت ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة
ف ��ي م ��رم ��ى االت� �ه ��ام ��ات ال �ف �ل �س � ُط �ي �ن� ّ�ي��ة ،ول �ك��ي
ّ
ن �ض��ع ال �ن �ق��اط ع �ل��ى ال� �ح ��روف ن� �ش � ّ�دد ع �ل��ى أن
ه ��دف ه ��ذا امل �ق��ال ل�ي��س إض �ف��اء دالئ ��ل وق��رائ��ن
جديدة تثبت ت� ّ
�ورط دول��ة االحتالل في عملية
االغتيال ،بل طرح بعض األسئلة ،التي نراها،
باعتقادنا امل�ت��واض��ع ّ
مهمة للغاية :علينا أن
ّ
ن �ت��ذك��ر أن م �ح��اص��رة ع��رف��ات م��ن ق �ب��ل رئ�ي��س
ال � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي آن� ��ذاك ،امل �ج��رم ب��ام�ت�ي��از،
أري �ي��ل ش� ��ارون ،فتحت ال �ب��اب ع�ل��ى مصراعيه

أم � � ��ام ت� ��ل أب � �ي ��ب وواش � �ن � �ط� ��ن ل � �ف ��رض ع � ّ�ب ��اس
ع�ل��ى ع��رف��ات ب�م�ن�ص��ب م�س�ت�ح��دث ه��و رئ�ي��س
ال� ��وزراء ،وال �س��ؤال ال��ذي نستنبطه :ه��ل كانت
هذه الخطوة تهدف إلى تحديد وريث عرفات
م ��ن ق �ب��ل أم �ي��رك��ا وإس ��رائ� �ي ��ل ،م ��ع امل �ت��واط �ئ�ين
ّ
واملتخاذلني واملتآمرين العرب ،بعد التخلص
ً
ّ
منه؟ ألن هذا ما حدث فعال بعد موت عرفات.
ولكي ُأكون صادقًا مع نفسي ،وأكثر صدقًا مع
قرائي ،أش� ّ�دد على أنني لم ألتق عرفات ُبتاتًا،
ّ
ال ك��إن�س��ان وال ك�ص�ح��اف� ّ�ي ،كما أن�ن��ي ل��م أع��ل��ق
على حائطي إلى جانب صورة القائد
صورته ُ
ُ ّ
وامل �ع��ل��م وامل �ل �ه��م ،ج�م��ال ع�ب��د ال �ن��اص��ر ،ال��رج��ل
ُ
ّ
ّ
ال ��ذي ات�س�ع��ت ه��م�ت��ه آلم ��ال أم �ت��ه .م�ض��اف��ًا إل��ى
ذل��ك ،انتقدت عرفات م��را ّرًا وتكرارًا في وسائل
اإلعالم املختلفة بعدما وقع مع الصهاينة على
ّ
اتفاق أوسلو ،اتفاق العار واملذلة ،وترك السالح
ّ
وتسلح بغصن الزيتون ،الذي ال يزال ُيطاردنا
حتى هذا اليوم .طلبت منه ،عبر اإلعالم طبعًا،
أن يرحل ،أن يستقيل ،في الوقت الذي كان فيه
الفلسطيني ُي ّ
ّ
قدسه،
السواد األعظم من الشعب
وت�ع� ّ�رض��ت لحملة ان�ت �ق��ادات س��اف��رة م��ن زم��رة
َ
�داوة ُ
ُ
ويظهرون
ضمرون ال�ع�
املنافقني ،الذين ي ِ
الصداقة.
■■■
اليوم ،وبعدما أصدر املعهد الطبي السويسري
تقريره حول وجود آثار ملادة البلوتونيوم في
ج�س��د ع��رف��ات ق�ب�ي��ل وف��ات��ه ،ت��زاي��دت ال�ش�ك��وك
ّ
ب � ��أن إس ��رائ� �ي ��ل ،امل �خ �ت� ّ�ص��ة ف ��ي االغ� �ت� �ي ��ال ع��ن
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البراغماتي األميركي ،ملاذا اإلص��رار على إعادة
 6ماليني الج��ئ فلسطيني .ومل��اذا نتأسف على
ً
موت أكثر من  1500مدني ،بمن فيهم  434طفال،
خ�ل�ال م��ذب�ح�ت��ي غ ��زة وح �ص��اره��ا ال �ق��ات��ل؟ (م��ن
املالحظ في ه��ذا السياق أن الرئيس األس��ود ذا
ال �ق�ن��اع األب �ي��ض ال�س�ي��د ب� ��اراك ه��وس�ين أوب��ام��ا
لم ينطق أب�دًا ،وال حتى بكلمة تعاطف واح��دة،
م��ع ه� ��ؤالء األط � �ف� ��ال ).ل ��دى م �ق��ارن��ة م��ا ي��دع��وه
«ال��وع��ي ال�ظ��رف��ي» ل�ـ«ال�ع��امل�ين األول وال�ث��ال��ث»،
ح �س��ب م �ف�ه��وم دي��ال�ك�ت�ي��ك ال �س �ي��د /ال �ع �ب��د عند
هيغل ،يقول املفكر األميركي النقدي فريدريك
ج �ي �م �س��ون إن «ال �ع �ب ��د ي� �ع ��رف م ��ا ه ��و ال ��واق ��ع
وم �س��أل��ة امل �ق��اوم��ة ح �ق��ًا ،ف��ي ح�ي�ن ي �ظ��ل ال�س�ي��د
ً
وبناء
محكومًا بقدر الخضوع للنزعة املثالية».
على هذا التحليل الهيغلي ،يستنتج جيمسون:
«ل� �ع ��ل م� �م ��ا ي �ص �ي �ب �ن��ي ب ��ال� �ص ��دم ��ة أن� �ن ��ا ن�ح��ن
األميركيني ،نحن سادة العالم ،نقف ذلك املوقف
نفسه بشكل م��ا .إن امل�ش�ه��د م��ن ال�ق�م��ة يتسبب
بالشلل على املستوى اإلبستمولوجي (املعرفي)،

بشكل مثالي م��ع مفاهيم الليبرالية الجديدة.
وتعود قوتهما إلى حقيقة أنهما تمتلكان إلى
جانبهما ك��ل ال �ق��وى ف��ي ع��ال��م تحكمه ع�لاق��ات
القوة ،في عالم تسهمان عمليًا في جعله كذلك .إن
الفلسطينيني ،مثلهم مثل األميركيني األصليني،
ه��م «س�ك��ان ف��ائ�ض��ون» ،مثل ال�س��ود ف��ي جنوب
أفريقيا« ،متوحشون بال ق��وة وعديمو النفع».
امنحوهم بانتوستانًا ،محاطًا بالجدران ،حيث
ال يراهم حلفاؤنا؛ امنحوهم بانتوستانًا ُيسمح
ّ
يسموه دول��ة مستقلة وقابلة للحياة.
لهم ب��أن
ف�ب�ع��د ك��ل ش ��يء ،أي م��واط��ن أم �ي��رك��ي ال ي�ع��رف
ال� �ف ��رق ب�ي�ن ف�ل�س�ط�ين ( )Palestineوب��اك �س �ت��ان
(!)Pakistan
ال ح��اج��ة إذًا إل ��ى ال�ت�ع�ج��ب م��ن ال �س �ب��ب ف��ي أن
السيد أوباما ووزير خارجيته جون كيري وكل
من ّ يعمل في البيت األبيض ووزارة الخارجية
يكنون لنا الكراهية .إننا لسنا أندادًا لألشكناز
البيض األق��وي��اء «أصحاب الحق» في ممارسة
ال �ح �ك��م .خ�ل�ال ح ��رب ال �ع��ام  ،1967الح ��ظ املفكر
ّ
الفلسطيني إدوار سعيد أن األميركيني ظلوا
ي �س��أل��ون« :ك�ي��ف ن�ب�ل��ي؟ ?»How are we doing
ولسنا ن�ح��ن ،ال�ع��رب والفلسطينيني ،ج��زءًا من
تلك ال�ـ«ن�ح��ن» .إننا «ه��م»« ،اآلخ ��ر ».إننا نحتل
ج � ��زءًا م �م��ا ق ��د ي �س �م �ي��ه ف ��ري ��دري ��ك ج�ي�م�س�ي��ون
«ال�لاوع��ي السياسي» األميركي ال��ذي يقطن به
امل�لاي�ين م��ن س�ك��ان أم�ي��رك��ا األص�ل�ي�ين والعبيد
ّ
األفارقة .إن موتنا ال أهمية له وال يدخل أبدًا في
الحساب؛ ويبقى موت نصف مليون طفل عراقي
بسبب العقوبات االقتصادية ،مثله مثل موت
ً
 434طفال فلسطينيًا خالل مذبحة غزة األولى،
مجرد «ض��رر جانبي»  ،Collateral Damageفي
ح�ي�ن ي �ع� ّ�د ض �ح��اي��ا أح � ��داث  9/11أف� � ��رادًا ذوي
عائالت ،وأسماء ،و«روايات قوية».
وه� �ك ��ذا ي �م �ك��ن االس �ت �ن �ت��اج أن س �ي��اس��ة ال�س�ي��د
باراك أوباما ،ووزير خارجيته كيري ،ومندوبه
السامي الجنرال بول بشونغ ،ما هي إال إعادة
إن �ت��اج ألف �ك��ار ال �ن��زع��ة ال�ب��راغ�م��ات�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة
ال �ق��دي �م��ة ،وال� �ت ��ي أع� �ي ��دت ص�ي��اغ�ت�ه��ا ال�ن�ظ��ري��ة
بحيث تناسب توقعات ساسة الطبقة الوسطى
ال �ل �ي �ب��رال �ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال��رأس �م��ال��ي األم �ي��رك��ي
املتأخر ،بغض النظر عن املؤتمرات الصحافية
امل �ش �ت��رك��ة واالب �ت �س��ام��ات ف ��ي ال �ب �ي��ت األب �ي��ض،
وحتى الرسائل الودية والوعود الكبيرة.
ب��اخ�ت�ص��ار :أم�ي��رك��ا ال��رس�م�ي��ة ال ت�ح� ّ�ب�ن��ا ،ف�م��اذا
فاعلون؟!
نحن ّ
ّ
التوجيهية للحملة
* محلل سياسي ،عضو اللجنة
ّ
ّ
ّ
والثقافية إلسرائيل
األكاديمية
الفلسطينية للمقاطعة

ط ��رق إدخ� ��ال م ��واد س� ّ
�ام��ة إل ��ى أج �س��ام ال �ق��ادة
الفلسطينيني ،نذكر منهم ،على سبيل الذكر
ال الحصر ،الدكتور ودي��ع ح��داد ،من مؤسسي
ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب� ّ�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر ف�ل�س�ط�ين ،وال ��ذي
اع� �ت ��رف امل� ��وس� ��اد اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ق �ب��ل س �ن��وات
باملسؤولية عن اغتياله ،وب��ات الجميع ُيكيل
التهم لدولة االح�ت�لال بقتل عرفات عن طريق
ُ
ُ
ّ
سمن وال تغني
السم .إال أن هذه االتهامات ال ت ّ ِ
ُ
ع��ن ج��وع ،ف�ق��ادة ت��ل أب�ي��ب ل��م ي�ك��ل�ف��وا أنفسهم
عناء ّ
الرد على هذه االتهامات ،اللهم ،إال اتهام
أرم�ل��ة ع��رف��ات باملسؤولية ع��ن قتله .وم��ن هنا

ال��دول� ّ�ي��ة ف��ي اله��اي ض� ّ�د ق�ي��ام االح �ت�لال ببناء
ج ��دار ال �ع��زل ال �ع �ن �ص� ّ
�ري ،واس �ت �ج��اب ال�ق�ض��اة
للدعوى وأصدروا حكمًا يدين إسرائيل ،ولكن
ّ
بما أن ه��ذه ال��دول��ة امل��ارق��ة م��ع ع�لام��ة ال�ج��ودة
واالم �ت �ي��از ل��م ت�ن�ص��ع ل �ل �ق��رار ،ط�ب�ع��ًا ب��دع��م من
ّ
املفصلية،
أميركا .وه��ذا ُيقودنا إل��ى املعضلة
أي إلى املسألة املشكلة التي ال ُيهتدى لوجهها:
ما هو السبب ال��ذي يمنع السلطة من التوجه
إل��ى املحكمة عينها ف��ي ُ قضية ع��رف��ات؟ نحن
ّ
ذهبية لكي نثبت ألنفسنا وللعالم
أمام فرصة
ّ
ّ
برمته أن إسرائيل هي دولة إرهابية .ونخلص
ّ
إلى القول :إذا لم تتوجه «القيادة» إلى املحكمة،
ّ
�إن ال�ش�ب�ه��ات ح��ول ت� ّ
�ورط�ه��ا امل�ب��اش��ر أو غير
ف�
امل�ب��اش��ر ف��ي عملية االغ �ت �ي��ال س �ت ��زداد ،وعند
َ
فعالم االنتظار؟
االمتحان ُيكرم املرء أو يهان،
ولكن نستدرك ونقول ونفصل ونجزم :عن أيّ
رجال نتحدث!
■■■
وهنا يفرض التاريخ نفسه .التاريخ القريب.
ّ
ف��رغ��م األدل � ��ة ال��واض �ح��ة ع �ل��ى ج��ري �م��ة ال �ح��رب
ض��د أه��ل غ��زة ف��ي ع��دوان أواخ��ر  2008وأوائ��ل
ّ
 ،2009ورغ��م تقرير غولدستون ،إال أن سلطة
ُ
رام الله سحبت الشكوى كي ال تحرج إسرائيل،
ولكي تكسب دعم أميركا لها في عضوية غير
ّ
حقيقية في األم��م املتحدة ،وهو األم��ر ال��ذي لم
ّ
يحصل .ويبدو أن هذه السلطة تريد اختصار
الطريق ،ال تشتكي وال تسحب الشكوى.
* كاتب من فلسطينيي الـ48

يتطابق الخطاب
السياسي األميركي القوي
بشكل مثالي مع مفاهيم
الليبرالية الجديدة
ُ
خضع موضوعاته ألوه��ام مجموعة من
وهو ي ِ
ال��ذات�ي��ات املتشظية ،وإل��ى فقر الخبرة الفردية
التي تسم البدو الرحل املعزولني ...هذه الفردية
التي بال مكان ،وتوفر لنا هذه املثالية البنيوية
ت��رف التمتع بالوميض ال�س��ارت��ري (نسبة إلى
الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر) ،وتوفر
ل �ن��ا م �ه��رب��ًا ي �ح �ظ��ى ب��ال �ت��رح �ي��ب م ��ن «ك ��اب ��وس
التاريخ» ،لكنها تدين في الوقت نفسه ثقافتنا
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ن��زع��ة االن�غ�م��اس ال�ن�ف�س��ي ،وعلى
«االس�ت�ب�ص��ارات» الذاتانية ال�خ��اص��ة .وك��ل هذا
يظل منكرًا على ثقافة العالم الثالث التي ينبغي
أن تظل ظرفية ومادية.»...
ه��ذا ه��و بالضبط م��ا ت��دور حوله ك��ل السياسة
األميركية _ سياسة قوامها الهيمنة واملصالح.
أي أنها انعكاس أليديولوجيا طبقة مخصوصة
ذات مصالح مخصوصة ،مقدمة بمنظور معني.
أي البراغماتية البيضاء ،الليبرالية الجديدة.
يتطابق ال�خ�ط��اب ال�س�ي��اس��ي ال �ق��وي األم�ي��رك��ي

الفضائية
لماذا انتظرت
ّ
سنوات عديدة حتى أقدمت
على إعداد التقرير؟
ن�ص��ل إل��ى ب�ي��ت ال�ق�ص�ي��د :ه��ل ن�ف��ذت إس��رائ�ي��ل
عملية االغتيال وحدها؟ أم هي تلقت املساعدة
من وكالئها ّوأدواتها في سلطة أوسلوستان؟
ولكي ال نتجنى على أحد من «القيادة» ،نرى
ّ
ّ
باب
أن من األهمية بمكان مالحقة العيار حتى ّ
ال� ��دار ،ك�م��ا ي�ق��ول امل�ث��ل ال�ع��رب��ي ال �ع��ام��ي ،لكنه
ال�ف�ص�ي��ح ج� �دًا .ال�س�ل�ط��ة ،ب�ف�ت��ح ال �س�ين وال�ل�ام،
ك ��ان ��ت ق ��د ت��وج �ه��ت إل � ��ى م �ح �ك �م��ة ال �ج �ن��اي��ات

