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قراءة نقدية تاريخية لأزمة امل�صروع الوطني 

الفل�صطيني

*
د. ح�شني اأبو النمل

�نطالق  كنقطة  �لفل�صطيني”،  �لوطني  �مل�رشوع  “�أزمة  لنطرح  باهظا  وقتاً  �حتجنا 

ما  وهو  و�ل�صعبية،  وحما�ص  فتح  ممثلو  بها  وحا�رش  �لزيتونة،  مركز  حددها  نقا�ص 

�أم  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  الأزمة  و�حد�ً  مفهوماً  هوؤالء  يتبنى  هل  �صوؤ�الً:  يطرح 

�لفل�صطيني،  �الآخر  نحو  غالباً  ين�رشف  �لنقا�ص  كان  �خلا�ص؟  مفهومه  طرف  لكل  �أن 

و�صمن معيار تناف�ص د�خلي، ما يفر�ص �صوؤ�الً: هل نحن �أمام م�رشوع حترر وطني �أم 

م�رشوع �صلطة؟ هل ُتد�ر �أمور �ل�صعب �لفل�صطيني وتوزن ق�صاياه وفق معايري مبدئية 

�أم �صلطوية؟ 

تقول ورقة �لزيتونة لالإعالن عن حلقة �لنقا�ص: تناق�ص �حللقة جمموعة من �الأ�صئلة 

�لتي تتناول كيفية �خلروج من �ملاأزق �لوطني �لفل�صطيني! ح�صناً؛ لكن علينا �أوالً حتديد 

�إذ� عِرف كيف دخله؟ من  �إال  �أن يخرج من ماأزق  �أ�صباب دخول �ملاأزق؟ هل يكن الأحد 

على منب مركز �لزيتونة هذ� ت�صاءلت مرة: هل ي�صتطيع من دخل �ملاأزق �أن يخرج منه 

بنف�ص �لرِّجلني؟ هل �لعقل �ل�صيا�صي �لذي تورط باالأزمة موؤهل للخروج منها؟ ثّمَة من 

يرى �أنه لو كان هنالك عقل �صيا�صي موؤهل للخروج من �الأزمة، ملا دخلها �أ�صالً! 

ما هو “�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني” �لر�هن؟ 

حترير فل�صطني �أم �لهوية �لوطنية و�لدولة؟

و�صبل  عملية  وح�صائل  كمفهوم  �الأزمة  حتديد  عن  �لعجز  يف  هي  �الأزمة  بد�ية  لعّل 

�خلروج منها، هذ� �إن كان من �إقر�ر بوجودها. وباملعنى �مل�صار �إليه، فاإن حتديد �الأزمة 

لي�ص  �أنه  �أزعم  �الأزمة.  قيا�ص  و�صبل  �لفل�صطيني”،  �لوطني  “�مل�رشوع  حتديد  رهن  هو 

ع �ل�صيا�صي �لفل�صطيني،  هناك �تفاق وطني على هذ� �ل�صعيد؛ �إذ يختلف �الأمر بني �ملَُجمَّ

�لوطني  �مل�رشوع  �أن  يرى  من  بني  �أي�صاً  �الأمر  يختلف  ككل.  �لفل�صطيني  �ملجتمع  وبني 

 باحث يف �ملجاالت �القت�صادية و�ل�صيا�صية و�الجتماعية، حا�صل على دكتور�ه يف �لتنمية �القت�صادية.
*
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هو �إعالء �صاأن �لهوية �لوطنية �لفل�صطينية، وتقع �صمن ذلك �إقامة دولة فل�صطينية على 

جزء من �الأر�ص �لفل�صطينية، وبني من يرى �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني �ِصنْو�ً لتحرير 

فل�صطني من بحرها �إىل نهرها؟ 

ير�ها من  �ملجتمع، وبني من  �للجوء وقاع  �الأزمة من موقع  َيِع�ص  ثّمَة فرق بني من 

�للجوء و�لبوؤ�ص و�حلرمان، لي�ص هو نف�صه عي�ص  موقع قيادي �صلطوي، فاحلديث عن 

حياة �للجوء و�لبوؤ�ص و�حلرمان. لذ�، ��صمحو� يل �أن �أ�صري �إىل �أزمة �أ�صّد، هي �أننا مل نعد 

من  �أكث  �صعب،  من  �أكث  �صار  �لو�حد،  �لفل�صطيني  �لتنظيم  د�خل  حتى  و�حد�ً،  �صعباً 

جمتمع، ال �أق�صد �لـ 48 و�لـ 67 و�ل�صتات، بل �أق�صد متزق حتى �أ�صغر خميم، بني جمتمع 

�أّي  من  و�أق�صى  �أق�صى  نحو  على  �لطبقي،  �لتمايز  حيث  �صيا�صي  ع  مَّ وجُمَ مدين  طبيعي 

مثل �آخر. 

من  �لفل�صطيني  �جل�صد  د�خل  يدور  ما  �إىل  �جلميع  نظر  للفت  منا�صبة  لعلها 

الأن نتحول من جمتمع متما�صك  ثّمَة معنى خطري�ً  للقلق.  خما�صات ومناخات مثرية 

�إىل مظهر  يوؤ�رش  ذلك  �صلطوية. ولعل  باأدو�ت  �إىل جمتمع مم�صوك  �صيا�صي  مب�رشوع 

م�رشوع  من  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �حلركة  حتول  هو  �الأزمة،  مظاهر  من  �آخر 

�صبط  وظيفته  �صلطوي  م�رشوع  �إىل  �لعام  هدفه  نحو  �ملجتمع  يقود  وطني  �صيا�صي 

ل�صلطانه. �ملجتمع 

له. وهو  �أمام �رشورة حتديد مفهوم �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني وكيفية ت�َصكُّ �إننا 

م�رشوٌع يكون و�حد�ً �أو ال يكون، و�أزمته و�حدة �أو ال تكون، وحلوله و�حدة �أو ال تكون. 

��صمه،  من  م�صتمد  �ملز�يد�ت،  �أو  �ل�صجاالت  عن  وبعيد�ً  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع 

ربطاً بوطن ��صمه فل�صطني، وم�صتمد من �أمٍر عام هو حترير فل�صطني، �لذي يوحد جميع 

�صيء  �أّي  نعّده  �أو  ن�صميه  �أن  يكن  �أهميته،  من  تقليل  ودون  ذلك،  عد�  �لفل�صطينيني. 

�صوى متليكه �صفة �لعمومية - �لوطنية.

عبثاً يقبل منطق �أن نحتفظ باال�صم نف�صه ل�صيء مل يعد هو نف�صه، بعد تغيري م�صمونه 

جذرياً! �أق�صد �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، كما ج�صدته منظمة �لتحرير وميثاقها �لذي 

تقادم منذ �لبنامج �ملرحلي �صنة 1974، وتكر�ص �صنة 1988 ثّم �صنة 1996، بعد �لتاأكيد 

�إمكانية وجود نظام  �لوطني، وكذلك  �مل�رشوع  �الأهد�ف �جلامعة، يعني غياب  �أن غياب 



47

قراءة نقدية تاريخية لأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني

�أو  �لكلمات  �أن  �أزمة  من  ذلك  �إليه  ي�صري  ما  هو  جد�ً  يهمنا  ما  فاإن  فل�صطيني،  �صيا�صي 

�مل�صميات مل تعد تعك�ص معانيها؛ �أزمة �نف�صال �الأقو�ل عن �الأفعال، فكان �النحطاط. 

مل  وزبائنياً،  �نتهازياً  �إنتاجه  �إعادة  وحماولة  �الإن�صان  تبديد  �إىل  �الأر�ص  ت�صييع  من 

يعد �أحد ُي�صدق �أحد�ً، قيل: حني يف�صد �لكالم يكون �مللح قد ف�صد. حني ال تعك�ص �لكلمات 

معانيها يكون �النحطاط؛ وهو �نحطاط باجتاهني: 

1. ك�صف �لعدو �زدو�جيتنا، فت�رشف على �أن �لفل�صطيني ال يعني �صيئاً مما يقول.

2. �رُشِب �لفل�صطينيون يف �أثمن ما لديهم ك�صعب: م�صد�قيتهم. 

�أ�ص�ص ذلك الأزمة �جتماعية فادحة هي �هتز�ز منظومة �لقيم �لفل�صطينية، �لتي ت�صلل 

�إليها كذٌب تف�صى فاأ�صبح ظاهرة �جتماعية، و�صلت حدَّ �لف�صل بني �ل�صيا�صة، ويف مرحلة 

الحقة جممل �ملمار�صة �الجتماعية، وبني �لقيم. لقد متت �إعادة �إنتاج قيم �ملجتمع، ف�صار 

�نتهازياً وزبائنياً، وذلك ي�صيف �إىل �أزمة �لوطن - �ل�صيا�صة؛ �أزمة �ملجتمع - �الإن�صان. 

لي�صت �أزمة �مل�رشوع �ل�صيا�صي �إال �أحد جتليات �أزمة �ملجتمع، ولوال ذلك، ل�صحح نف�صه 

فِقد 
ُ
بنف�صه، و�أفرز حلوالً وم�صاريع و�أدو�ت بديلة عن تلك �ملاأزومة، ما يعنى �أن �ملجتمع �أ

�لفرتة  �ل�صيا�صية و�أدو�تها خالل  تاريخياً على جتديد حياته  حيويته، بعدما كان قادر�ً 

 .1974-1948

كان  رجوعاً،  مكانها  تر�وح  قو�ها  بقيت  �لتي  �لتحرير،  مبنظمة  حديثنا  ح�رشنا  �إذ� 

�لتجديد من خارج �لن�صق �ل�صائد عب حركتي �جلهاد �الإ�صالمي 1985، وحما�ص 1987، 

على �لرغم من �إثباتهما حل�صورهما من خالل خطاب مغاير، وممار�صة كفاحية نوعية، 

�أ�صبحتا �رشيكاً  �أو ُمعدلة،  �أ�صيلة  �أن تكونا بديالً مل�رشوع منظمة �لتحرير،  لكنهما بدل 

�أ�صيالً ومت�صاوياً يف �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني.

�أين �ملنظمات من �الأزمة؟ �أين �ملنظمات من حتقيق �الأهد�ف؟ 

هذ� ما يقوله �لو�قع يف تاأكيد �إ�صايف على �صمولية �الأزمة وتاريخيتها، وذلك يف �صوء 

معيار �صحيح منهجياً لقيا�ص �الأزمة، وهو حتقيق �لهدف �لوطني �ملُعلن، �لذي قامت بناًء 

�إىل  �لفل�صطينية: حترير فل�صطني. يقود ما تقدم  �ل�صيا�صية  �أطياف �حلركة  عليه خمتلف 

�أزمة معيار �الأزمة، وعما �إذ� كان �الأمر يعود ملجرد رفع �صعار �لتحرير و�لتم�صك به، �أم 

لتحقيقه؟ رمبا، يف �لبد�ية تنفع �ملبارزة بال�صعار�ت - �لب�مج بني �لقوى، لكن بعد مرور 
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فرتة كافية ال يعود ممكناً �عتماد هذ� �ملعيار، �ملق�صود حركة حما�ص، �لتي فقدت حقها 

يف �عتبار رفعها �صعار حترير فل�صطني و�لتم�صك به �متياز�ً ل�صالح معيار �آخر متاماً هو: 

ماذ� حققت بعد ربع قرن )1987-2012(، من عطاء �ل�صعب �لفل�صطيني لها، كي حتقق له 

�أهد�فه يف �لتحرير؟

قاعدة  يف  �ل�صلطة،  غلبة  �إىل  �نتهت  �الأمور  لكن  و�لثورة،  �ل�صلطة  معادلة  توليف  مّت   

َت�َصارك بها �جلميع، م�صكِّلني بذلك مفارقة �لتم�صك بالثورة، من �صمن حدود عدم �مل�صا�ص 

بامتياز�ت تتيحها �ل�صلطة، وقاد ذلك �إىل �نف�صام �ل�صخ�صية �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، �لذي 

ٍ يف �ل�صخ�صية �جلمعية �لفل�صطينية، ما جعل �جلميع �أمام �صوؤ�ل حُمرج  حتّول �إىل ف�صام

نوؤ�ص�ص  عبثاً  �صلطة؟  �أم  ثورة  نحن  هل  �لت�صوية؟  �أم  �لتحرير  نحن  هل  نحن؟  من  هو: 

بفندق  �الإقامة  نف�صه  �لوقت  ويف  �لفا�صدين،  و�صّد  �لكادحني  عن  “زعيق”  مع  �حرت�ماً 

�لبي�صتول Le Bristol مع خدمة فاخرة و�صيارة ب. �أم. دبليو BMW مر�فقة، يف حني 

ال متلك زوجة �ل�صهيد �أجرة “�ل�رشفي�ص” )�أجرة �ل�صيارة(!

�أو�صلت  �صاملة  �جتماعية  �أزمة  �إىل  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  �الأمر  جتاوز 

�ملجتمع �إىل و�صعية �لعجز عن وقف �النحد�ر �أو �إنتاج �أدو�ته �لبديلة، على �لرغم من كّل 

ما حلق بامل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني من �أزمات، و�صوالً �إىل �أنه تخلى عن نف�صه، حني 

تخلى عن جوهره، حترير فل�صطني، �صو�ء باإحالل هدف بديل هو هدف �لهوية �لوطنية 

و�لدولة، �أم بو�صعه على �لرف و�الن�رش�ف ل�صبط �حلدود... و�ملجتمع.

ال �أريد �أن �أ�صغط على جرح �أحد، �إال �أننا وقد ف�صلنا يف حتقيق �أهد�ف �صعبنا بالتحرير، 

يجب �أن نكون نزيهني معه، باإخباره �حلقيقة، غري �أن ذلك يف�صي �إىل تدمري ثقة �جلمهور 

�لفل�صطيني بقيادته، و�إعادة �إنتاج �ل�صعب �لفل�صطيني على مقا�ص �لتنظيمات، يف حني �أن 

�لعك�ص هو �ل�صحيح و�ملطلوب.

م�رشوع وطني فل�صطيني �أم م�رشوع �صلطوي؟ 

�صلطة لل�صعب �ملتما�صك �أم �صعب مم�صوك لل�صلطة؟

لقد �نقلبت �الأدو�ر، بدالً من �أن تعب �لتنظيمات عن م�صالح �ل�صعب، ها هي توظف 

�ل�صعب خلدمتها، بل �أم�صكت به من خالل م�رشوع �صلطوي، هو �لوحيد �لذي مكنها من 

�صبط �ملجتمع ق�رشياً، بعدما كان من�صبطاً طوعياً لها من خالل �لتز�مه �مل�رشوع �لوطني 
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كم�رشوع  “فتح”  مع  �جلماهري  كانت  �إذ�  �أنه  خلفية  على  تقدم  ما  نطرح  حتمله.  �لذي 

للتحرير، فلماذ� بقيت معها بعدما �صارت م�رشوع ت�صوية؟ ي�صح �ل�صوؤ�ل على حما�ص 

�لتي بدت لفرتة وكاأنها ت�صتعيد �الأجماد �لقتالية �الأوىل للمقاومة �لفل�صطينية، �لتي مرت 

يف �أكث من م�صهد ملحمي. �صار ذلك من �ملا�صي، ومع ذلك بقيت حلما�ص �صعبيتها بل 

ز�دت!

 Gustave Le Bon ح �الأمور م�صتعيد�ً نظرية غو�صتاف لوبون يجازف كثري�ً من ُي�َصطِّ

ل�صفري  ��صتجابة  نقي�ص  �إىل  نقي�ص  من  يذهب  �لذي  �لقطيع  �جلماهري،  غوغائية  عن 

فادح من جمتمع  �نتقال  كان  تخيف وجزرة تغري.  له ع�صاً  ٍ ع�رشي  ر�ع ثّمة  �لر�عي! 

فل�صطيني متما�صك وحيوي �إىل جمتمع مم�صوك وحم�صوبة وحمبو�صة �أنفا�صه باإحكام، 

بحيويته  �لفل�صطيني قبل ذلك حمتفظاً  �ل�صعب  بينما كان  �لبديل،  وهو ما �صّعب والدة 

وقدرته على �لتجدد و�الإبد�ع.

�ملجتمع  بنية  يف  عميق  حتويل  حدوث  هي  م�صيبة  بل  ملر�ص،  عر�ص  ثّمَة  �إذ�ً، 

�إنتاج نف�صه وجتديدها،  �إعادة  �لفل�صطيني، ما جعله حتت �ل�صيطرة �لكاملة و�لعجز عن 

�صو�ء من ناحية توفري �خليار�ت �ل�صيا�صية �أم توفري �لبد�ئل �لتنظيمية �ملنا�صبة. لو كان 

�أحد غريي �أكث �صجاعة ل�صاأل: لكن �حلركة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية تاريخياً، قبل 1948 

و�أفرزت  نف�صها  جددت  �الحتالل  وحتت  �ل�صتات  يف  و�خلارج،  �لد�خل  يف   ،1967 وبعد 

�الإد�رة  وحتت  غزة  يف  �الإ�رش�ئيلي!  �الحتالل  وحتت   1948 منطقة  يف  وبد�ئلها؛  نخبها 

�مل�رشية! يف �ل�صفة �لغربية حتت �حلكم �لها�صمي قبل 1967 وبعد 1967، وعلى �لرغم 

من �الحتالل قامت حركة �صيا�صية فل�صطينية وجتددت. 

�أوالً،  �إد�رة فل�صطينية، ممثلة بفتح  �لفل�صطينية مع  �لد�خلية  تر�فق جتفيف �حليوية 

حتى  تقريباً  ُدمرت  بل  بد�ئل،  تنتج  مل  �ل�صتات،  وخميمات  وغزة  لل�صفة  حما�ص،  ثم 

منذ  فعالً  حب�ص  جورج  مات  لقد  �لتال�صي.  حّد  و�صلت  �ملجيدة  �لتاريخية  �ملعار�صات 

ح�صلت �جلبهة �ل�صعبية على ثالثة باملئة فقط من �أ�صو�ت �لناخبني!

�أعيد �إنتاج غ�صان كنفاين �أمياً وقبيحاً وطباالً!

بدليل  �خلارج،  من  �ملبا�رش  �لتحطيم  على  ح�صينة  د�ئماً  �لفل�صطينية  �لبُنية  كانت 

�ملدى  وبعيد  وُمن�صق  جبار  د�خلي  فعل  جر�ء  �إال  تنحط،  ومل  و�لتجدد،  �الإنتاج  �إعادة 

كان  �صلباً.  �لفل�صطينية  �الجتماعية  �لبنية  كامل  �إنتاج  الإعادة  �مل�صتويات،  ومتعدد 
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على  وقدرته  فعاليته  لتدمري  الزٍم  ك�رشط  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حيوية  تدمري  مطلوباً 

�ل�صعب  �لفل�صطينية تكون بت�صفية  �لق�صية  �أن ت�صفية  �أدرك  �أدرك من  �ل�صمود، ولقد 

ت�صري  كتلة  نف�صها.  �إنتاج  �إعادة  على  قادرة  غري  هامدة  كتلة  حتويله  عب  �لفل�صطيني، 

�أعيد  لقد  طبعاً!  و�ملُقلِقة  �لقلقة  باأ�صئلتها  �حلرة،  نخبتها  تفقد  حني  روح  دون  هامدة 

�إنتاج غ�صان كنفاين طباالً!

يك�صف ما تقدم عن وجه �آخر من وجود �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، هو �الأزمة 

�لفكرية متمثلة بعجز �لعقل �لفل�صطيني عن وعي �الأزمة مبكر�ً، وطرح �الأ�صئلة �لو�جبة 

على خلفية �أن �ملر�ص يف بد�يته �صعب �لك�صف لكنه �صهل �لعالج، لكنه عند تفاقمه ي�صبح 

�صهل �لت�صخي�ص و�صعب �لعالج!

كان �إخفاء �الأزمة �رشباً من �رشوب �النتهازية، الأن نتيجة ذلك َترك �الأزمة تتفاقم 

�لوطني  �مل�رشوع  باأزمة  نفكر  عبثاً  ال.  �أرجو  رمبا،  عودة،  �لال  نقطة  �إىل  �لو�صول  حّد 

�لفل�صطيني، مبعزل عن �أزمة �لعقل �لفل�صطيني - �لفكر �لفل�صطيني، مبا يف ذلك تاأ�صي�ص 

لروؤية ووعي �لتجربة، وهل من �ملمكن ب�صهولة ��صتعادته من غيبوبته و�إجازته �لطويلة، 

حتى لو عاد، هل ثّمَة مكان له يف �صوء �لبنية �جلديدة �لتي ت�صكلت؟

مل تتمثل �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، يف عجزه عن حتقيق �أهد�فه فقط، بل يف 

عدم �عرت�ف �جلهات �ملعنية مب�صوؤوليتها عن �لف�صل �أي�صاً، ناهيك عن �أنها غطته بفظاظة 

تعريف  �إعادة  من  بدء�ً  �الأمور،  كافة  تاأ�صي�ص  �إعادة  �أخطرها  �صتى،  و�صائل  خالل  من 

�الأهد�ف، و�صوالً �إىل ��صتبد�ل �لوالء على �أ�صا�ص �ملبادئ، �إىل �لوالء على �أ�صا�ص �مل�صالح. 

كان �النتظام على �أ�صا�ص �لب�مج ف�صار على �أ�صا�ص �ملو�زنات!

مو�جهة  ��صرت�تيجية  يلك  �لعدو  �أن  �أ�صالً،  ُغيَّب  �لذي  �لفل�صطيني،  �لعقل  يِع  مل 

�أ�صاليب تخريب،  “�إ�رش�ئيل” بقدر�تها وخب�تها وما لدى حلفائها من  �صاملة، و�جهتنا 

من �صمنها �الأ�صاليب �لناعمة �لتي تلجاأ لو�صائل �جتماعية غري مبا�رشة، د�خل �ملجتمع 

�لفل�صطيني نف�صه، يف حني يتكفل �لعمل �لعنفي باملو�جهة �ملبا�رشة.

�حتالل �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني من �لد�خل: �خرت�ق �أمني بعد ق�صور فكري!

�لف�صل  عنينا  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  �أبعاد  �أخطر  �أمام  تقدم  ما  ي�صعنا 

�أمن  �إال  �إال بو�صفه فعالً ع�صكرياً، مل يَر منه  �الأمني جر�ء ق�صور فكري مل يفهم �الأمن 
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�لقياد�ت وحمايتها من �لت�صفية، �أو �لتنظيم من �الخرت�ق. �أما “�أمن �ملجتمع �لفل�صطيني”، 

مبا هو جمتمع، فلم يكن يوماً على جدول �أعمال �مل�رشوع �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، �لذي مل 

يكرتث جدياً لرخاوة �أو �صالبة �لبنية �لفل�صطينية �مل�صتهدفة.

مل ترتك تلك �لبنية لكل من هّب ودّب فقط، بل تعر�صت ر�صمياً لعملية تفكيك و�إيجاد 

قاعدة �جتماعية جديدة مرتبطة باملوؤ�ص�صة �لر�صمية �لفل�صطينية تتجاوز على نحو هائل، 

�أو حلو�فز طفيلية وزبائنية  تن�صاأ ك�رشور�ت مو�صوعية  �لتي  �لعريقة  �لبريوقر�طيات 

على هام�ص �ل�صلطة، بغ�ص �لنظر عن ��صمها �أي�صاً. 

�الإد�رة بالقلق و�الإف�صاد... و�لكفاءة مع �لوجد�ن؛ �رشٌّ على �ل�صلطة يجب �جتنابهما! 

حني كنت �أجهز خلفية �لورقَة َبِقيت َعليَّ عادُة �إلقاء نظرة عابرة على جر�ئد �ليوم، 

فوقع نظري على مقابلة جريدة �حلياة مع علي �لرتيكي، وزير خارجية �لقذ�يف، �صاأله 

“�إنه  لغي جمل�ص قيادة �لثورة وفكك �جلي�ص... ملاذ�؟ �أجاب �لرتيكي: 
ُ
�أ رئي�ص �لتحرير: 

�أّي موؤ�ص�صة منظمة... . ما فعله باملوؤ�ص�صة �لع�صكرية فعله باملوؤ�ص�صات �الأخرى.  عدو 

�لعمل  �إن  الإد�ر�تها.  جلان  وت�صكيل  �ل�صفار�ت  على  �لزحف  �أ�صلوب  مثالً  ت�صور 

�أو  ثورياً  �ل�صخ�ص  يكون  �أن  يكفي  وال  ومعلومات  حمرتفني  �إىل  يحتاج  �لدبلوما�صي 

مو�لياً!”

عقود  الأربعة  �لبلد  �أد�ر  �أنه  يعني  هذ�  �صائالً:  �حلياة  جريدة  حترير  رئي�ص  ��صتطرد 

وفق مز�جه؟ �أجاب �لرتيكي: “�أحد زمالئنا ي�صبّه �حلالة بكي�ص كبري )�ِصو�ل( َو�َصعت فيه 

جمموعة من �لفئر�ن، فعليك �أن حترك �لكي�ص با�صتمر�ر حتى ال تعطيهم �لوقت ليفكرو� 

�ملو�قع  و�إبقاء كّل  �لنا�ص،  �أ�صلوب �حلكم هذ� الإلهاء  �عتمد  �لتحريك...  د�ئم  بحّل... كان 

و�جلهات �صعيفة ومن�صغلة ب�صالمتها �أو حروبها �ل�صغرية!”

�صعقني ت�صبيه �لرتيكي من ناحية �أنه يلخ�ص مبثل نظام �إد�رة �ملجتمعات بالتاأزمي؛ 

بالقلق، �أي �إبقاء �ملجتمع يف د�ئرة �لقلق وعدم �ليقني، في�صتنزف وي�صت�صلم لالأمر �لو�قع. 

حتت  تقدم  ما   Andre Beaufre بوفر  �أندريه  �ل�صهري  �لفرن�صي  �ال�صرت�تيجي  �أدرج 

عنو�ن “مناورة �الإعياء”؛ �أي �إجهاد �لطرف �الآخر حّد �الإعياء ما ينعه حتى من معاجلة 

نظرية  ز�لت  وما  ترددت  هنا  من  كله،  �جل�صم  ليتعفن  تتعفن...  فيرتكها  جر�حه 

“دع �جلر�ح تتعفن”!
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�لدكتور  �أعدها  در��صة  جد 
َ
الأ عاجالً،  به  علَّ   ، ِطلَّ

ُ
الأ بريدي  �أفتح  �أن  �أي�صاً  عليَّ  كان 

حم�صن �صالح، عن “�لتجربة �ملاليزية”، �لتي تهّمني؛ ملا ت�صيفه لنظرية “�لبناء من فوق”، 

حيث تتوىل نخبة مهام �إد�رة جمتمع متخلف ومنق�صم عرقياً ودينياً و�إقليمياً، ثّم ت�صل به 

�إىل م�صتوى متقدم جد�ً خالل فرتة وجيزة.

�صاء �هلل �أن �أكون �أمام منوذجني يف �الإد�رة �ل�صيا�صية؛ منوذج �لقذ�يف، مقابل منوذج 

�أما وقد  �إىل جمد!  �إىل �نحطاط، وقاد �لثاين  �أتى بنتائج معاك�صة، قاد �الأول  ماليزيا �لذي 

�صار “�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني” �إىل ماأزق، فهذ� يعني، �أننا على نحو عام، �أقرب �إىل 

�لنموذج �لليبي يف �الإد�رة منه �إىل �ملاليزي!




