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ع�دة اإىل امل�ستقبل
و�شلُت مدينة وا�شنطن العا�شمة قادمًا من عمان يوم 7-22-
ا�شتقبلني  املطار،  بانتظاري يف  �شرابي  الدكتور ه�شام  1976 لأجد 
اإقامتي  على  اأ�شر  وهناك  بيته،  اإىل  �شيارته  يف  واأخذين  بحفاوة، 
اأمور ال�شكن. قمت يف اليوم التايل بالذهاب معه  اأرتب  معهم حتى 
اإىل جامعة جورجتاون، حيث قدمني للدكتور مايكل هد�شون مدير 
مركز الدرا�شات العربية املعا�شرة حينئذ، وقمنا بعدها بزيارة ودية 
البحث  عملية  بداأُت  التايل  اليوم  ويف  مكتبه.  يف  كرو  بيرت  للعميد 
املدار�س  ونوعية  والتكاليف  املوقع  ناحية  من  منا�شب  �شكن  عن 
العثور على �شكن يفي  املناطق املجاورة. مل تكن عملية  املتوفرة يف 
باحلاجة �شعبة، اإذ وجدُت �شقة �شغرية مفرو�شة، مكونة من غرفتني 
وحمامني ومطبخ �شغري يف جممع �شكني يف منطقة اأرلنجتون التابعة 
حي  عن  يف�شلها  ل  وجتارية  �شكنية  منطقة  وهي  فرجينيا،  لولية 
اأما   .Key Bridge املفتاح  ج�شر  ي�شمى  ج�شر  �شوى  جورجتاون 

البيت، فكان يبعد عن اجلامعة حوايل ع�شر دقائق بال�شيارة. 
جدًا،  جميلة  ولكن  ن�شبيًا  �شغرية  مدينة  العا�شمة  وا�شنطن 
 Potomac اأُقيمت على قطعة اأر�س تقع على جانبي نهر البوتوماك
بها  لي�شكل بحرية حتيط  النهر  فيها جمرى  يت�شع  التي  املنطقة  يف 
الأ�شجار والأزهار من كل جانب. وحيث اأن النهر هو احلد الفا�شل 
اقتطاعها  وا�شنطن مت  اأرا�شي  فاإن  بني وليتي فرجينيا ومريالند، 
من الوليتني لإقامة عا�شمة للبالد م�شاحتها حوايل 360 كيلومرتا 
لتكون  املدينة  تخطيط  ولقد مت  كلم.   19 وعر�س  بطول  اأي  مربعًا، 
عا�شمة لدولة كربى مرتامية الأطراف، واإقامة العديد من املباين 
احلكومية الفخمة واملتاحف واملعاهد العلمية ب�شكل يوحي بالعظمة، 
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الكوجنر�س  موافقة  لكن عدم  تتوقف عن احلركة.  ل  حياة  ويغذي 
بذاتها،  قائمة  كولية  ال�شتقالل  حق  و�شكانها  وا�شنطن  منح  على 
اإىل الرتكيز  اأع�شائه  ان�شرف اهتمام  ل�شلطات جمل�س  وخ�شوعها 
ت�شبب  ميثلونها،  التي  الوليات  وم�شالح  اخلا�شة  م�شاحلهم  على 
تعاين  اإىل مدينة فقرية  تدريجيًا  املدينة وحتولها  اأهمية  تراجع  يف 
م�شاكل البوؤ�س والفقر واجلرمية. وهذا دفع اإدارة املدينة يف منت�شف 
التي  امل�شاحة  التنازل عن  اإىل  التا�شع ع�شر  القرن  الأربعينيات من 
عليها  املقامة  الأر�س  جعل  ما  فرجينيا،  ولية  من  اقتطاعها  مت 
وا�شنطن مقتطعة بالكامل من ولية مريالند. يبلغ �شكان وا�شنطن 
اليوم، واأغلبيتهم من ال�شود حوايل 600 األف ن�شمة، فيما يبلغ �شكان 
منطقة وا�شنطن الكربى، اأي مدينة وا�شنطن واملناطق املحيطة بها 
ن�شمة.  على خم�شة ماليني  يزيد  ما  ومريالند،  فرجينيا  وليتي  يف 
اإما  وا�شنطن  منطقة  يف  ي�شكنون  الذين  النا�س  معظم  ُيقيم  لهذا 
اأو مريالند، وهي منطقة تخرتقها طريق دائرية  يف ولية فرجينيا 
�شريعة تربط تلك املناطق بع�شها ببع�س. وعلى �شبيل املثال، يبعد 
بيتنا احلايل عن البيت الأبي�س حوايل �شتة ع�شر كلم، لكنه يقع يف 

مدينة باثي�شدا التابعة لولية مريالند. 
بعد ا�شتئجار �شقة وتاأمني ال�شكن يف منطقة اأرلنجتون، و�شعت 
حقيبة مالب�شي يف البيت اجلديد، واأخذت بع�س املالب�س وذهبت اإىل 
املطار مبا�شرة، ومن هناك �شافرت اإىل هيو�شنت التي تبعد حوايل 
ثالثة اآلف كلم عن وا�شنطن. هيو�شنت هي املدينة التي در�شت فيها 
وق�شيت حوايل خم�س �شنوات من عمري يف ربوعها، طالبًا واأ�شتاذًا 
بزيارة  هيو�شنت  يف  قمت   .1970 عام  يف  الكويت  اإىل  ال�شفر  قبل 
القدامى،  والزمالء  الأ�شدقاء  من  والعديد  وحامد  حممود  اإخوتي 
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كما زرت اجلامعة واأ�شدقائي من اأ�شاتذتها. ويف �شباح اليوم التايل 
طلبت من حممود اأن يرافقني اإىل دائرة الهجرة واجلوازات لتقدمي 
اأمريكية،  فتاة  من   1967 عام  حممود  تزوج  لأمريكا.  هجرة  طلب 
يف  زارين  وحني   ،1971 عام  يف  الأمريكية  اجلن�شية  على  وح�شل 
يقدم يل  اأن  باحلاح  مدينة هامبورج يف �شيف عام 1972، عر�س 
اإل  والأخوات،  الإخوة  لبقية  بالن�شبة  فعل  مبا  اإ�شوة  للهجرة،  طلبا 
اأنني رف�شت حتى جمرد التفكري يف تلك الق�شية، لكن املواقف تتغري 
وحددنا  بزوجتي  ات�شلت  هناك،  ومن  احلياة.  ظروف  لتغري  تبعًا 
�شنوات،  خم�س  العمر  من  البالغة  اأ�شيل  ابنتي  مع  ل�شفرها  موعدًا 
وحنني البالغة من العمر ثالث �شنوات. وحني حان موعد العودة اإىل 
اأ�شر اأخي حامد على مرافقتي حيث �شافرنا يف �شيارته  وا�شنطن، 
عمان.  من  القادمني  ل�شتقبال  نيويورك  اإىل  ومنها  وا�شنطن  اإىل 
وهكذا بداأنا حياة جديدة يف مكان جديد من العامل، يف ظل اأجواء 
اجتماعية وثقافية و�شيا�شية خمتلفة كثريًا وجذريًا عما تعودنا عليه 

على مدى ال�شنوات ال�شتة ال�شابقة يف الكويت وعمان.
اأ�شتاذ  عوي�س  اإبراهيم  الدكتور  اىل  الأول  الأ�شبوع  يف  تعرفت 
ومييل  ولطيفًا  مهذبًا  رجاًل  وجدته  القت�شاد يف جورجتاون، حيث 
ا�شتعالء.  بال  ولكن  ار�شتقراطية،  بطريقة  الت�شرف  اإىل  بطبعه 
كان اإبراهيم عوي�س اأحد الأ�شاتذة الذين �شاركوا يف تاأ�شي�س مركز 
الدرا�شات العربية يف اجلامعة، ومن اأكرث املتحم�شني لربامج املركز 
العلمية،  رتبته  وب�شبب  بهم.  ويعتني  العرب  الطلبة  ُيحب  واأهدافه، 
كان للدكتور عوي�س مكتب �شغري يف مكتبة اجلامعة، مل ي�شتعمله ومل 
ق�شم  واأف�شل يف  اأكرب  مكتب  على  ب�شبب ح�شوله  اإليه  بحاجة  يكن 
الكائن  مكتبه  مفتاح  ت�شليمي  م�شكورًا  عليَّ  عر�س  لذا  القت�شاد. 
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يف مكتبة اجلامعة ل�شتخدامه... قبلت العر�س ب�شرور بالغ. ومنذ 
ا�شتالم ذلك املفتاح، اأ�شبح ذلك املكتب واملكتبة هما عنواين الدائم 
والبحث  القراءة  يف  عملي  احلقيقي...  عملي  ومقر  اجلامعة،  يف 
والطالب،  والأ�شدقاء  الزمالء  بع�س  وا�شتقبال  والتاأليف،  والكتابة 

والتفكري يف كيفية خدمة الق�شايا العربية على ال�شاحة الأمريكية.
اإن اجتاه جامعة جورجتاون اإىل الهتمام بالدرا�شات العربية، 
ملركز  الأكادميية  املكانة  تعزيز  على  فيها  امل�شئولني  وِحر�س 
الأ�شاتذة  من  عدد  ل�شت�شافة  دفعهم  املعا�شرة  العربية  الدرا�شات 
بعدي  و�شل  ولذا  ق�شرية.  لفرتات  اجلامعة  يف  للتدري�س  العرب 
مبا�شرة، ومل يكن قد م�شى على تاأ�شي�س املركز �شوى �شنة واحدة، 
بركات،  وحليم  مق�شود،  كلوفي�س  زريق،  ق�شطنطني  الدكاترة: 
من  خلية  خلق  وهذا  عوي�س.  واإبراهيم  �شرابي  ه�شام  اإىل  اإ�شافة 
املثقفني العرب، توفرت لها ظروف البحث واحلرية الفكرية وتبادل 
الآراء والأفكار والعمل معًا كفريق متجان�س يف خدمة ق�شايا العرب 
نلتقي  كنا  وبالفعل،  الأمريكية.  ال�شاحة  على  والثقافية  ال�شيا�شية 
دومًا يف اجلامعة، نفرتق اأحيانًا لنلتقي ثانية يف مطعم اأو يف املكتبة 
اأو يف ال�شاحة العامة، ن�شري يف احلديقة اأو يف حي جورجتاون الذي 
يحيط باجلامعة ويطل على نهر البوتوماك، ونتواعد على لقاء اآخر 
يف مكان اآخر. ويف عطلة الأ�شبوع، كنا نلتفي ب�شكل �شبه منتظم على 
فطور يف وقت متاأخر ن�شبيًا، حيث كانت اللقاءات تتحول ب�شرعة اإىل 
ندوات فكرية بال اأجندة حمددة. ومع تكرر اللقاءات، كانت الأفكار 
تتوارد وتتالقح وتتجدد، واحلوارات الفكرية تتوا�شل، والقرتاحات 

العملية تتوالد، وخطط التنفيذ تتتابع. 
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مادة  هي  اجلامعة  يف  بتدري�شها  اأقوم  مادة  اأول  كانت 
طالب  من  خليطًا  الطلبة  وكان  والطاقة«،  البرتول  »اقت�شاديات 
�شمان  ق�شية  اأن  وحيث  العليا.  الدرا�شات  وطلبة  الرابعة  ال�شنة 
ا�شتمرار اإمدادات النفط للدول امل�شتهلكة اأخذت اأهمية اقت�شادية 
عام  اأواخر  يف  الطاقة  اأزمة  وقوع  بعد  ا�شرتاتيجية  واأبعادًا  كبرية 
ن�شبيًا  بتدري�شه جذب عددًا كبريًا  الذي قمت  فاإن املو�شوع   ،1973
من الطلبة، الأمريكيني والأجانب، كان من بينهم طالب �شعودي، هو 
ال�شيد �شالح النوي�شر الذي جاء مع عائلته لأمريكا للعمل دبلوما�شيًا 
يف �شفارة اململكة العربية ال�شعودية يف وا�شنطن. بعد اأيام من افتتاح 
املدار�س يف ولية فرجينيا، والتحاق اأ�شيل وحنني بها، طلبْت مدر�شة 
ل  حديثًا  باملدر�شة  التحقوا  عرب  اأولد  م�شاعدة  زوجتي  من  اأ�شيل 
الأولد  اأم  اىل  زوجتي  تعرفْت  اأيام،  بعد  الإجنليزية.  اللغة  يعرفون 
اأبناء  اأنهم  اكت�شفنا  ب�شكل منتظم، وهناك  ت�شاعدهم  بداأت  الذين 
�شالح النوي�شر، وهذا جعل عالقتنا تتوطد وتتحول اإىل �شداقة على 
امل�شتوى العائلي. يف الف�شل الدرا�شي التايل، �شجل �شالح النوي�شر 
اأن �شالح  الزميل حليم بركات، وحني عرف حليم  يف مادة در�شها 
هو دبلوما�شي �شعودي كان من بني طلبتي يف الف�شل ال�شابق، جاء 
يف  الجتماعية  الأو�شاع  انتقاد  باإمكانه  كان  اإذا  عما  ي�شت�شريين 

ال�شعودية كغريها من دول عربية اأخرى. 
م�ساريع مل تتحقق

يف  يكن  مل  اأنه  باجلامعة  التحاقي  من  اأ�شابيع  بعد  اكت�شفت 
وا�شنطن مكتب جلريدة عربية اأو حمطة راديو اأو تلفزيون، كما مل يكن 
يف اأمريكا مكتب اإعالمي يزود موؤ�ش�شات الإعالم العربية باملعلومات 
الدول  جتاه  الأمريكية  احلكومة  ب�شيا�شات  يتعلق  فيما  والأخبار 
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اقرتحت  م�شروعًا  كتبُت  لذلك  العربية.  اجلاليات  واأحوال  العربية 
فيه اإقامة مركز اإعالمي موحد يف وا�شنطن، مهمته الأ�شا�شية جمع 
مراكز  ن�شاطات  ومتابعة  ال�شيا�شات  وحتليل  والدرا�شات  املعلومات 
ن�شاطات  ور�شد  الأمريكية،  التفكري«  »بنوك  ي�شمى  ما  اأو  البحوث، 
اجلمعيات ال�شهيونية واجلاليات العربية وتزويد موؤ�ش�شات الإعالم 
العربية بها، مقابل ر�شوم �شنوية ب�شيطة. كان الهدف الذي �شعيت 
اإليه لي�س الربح، بل الإ�شهام يف توعية القارئ والباحث وال�شيا�شي 
تطورات  من  العربي  الوطن  م�شتقبل  على  ويوؤثر  يهمه  مبا  العربي 
جتري على ال�شاحة الأمريكية. لكن حني اأر�شلت الدرا�شة ملجموعة 
الكويتية،  ال�شحف  مقدمتها  ويف  العربية،  ال�شحف  من  �شغرية 
فيها  يعر�س  اأحمد اجلار اهلل  ال�شيد  ر�شالة م�شتعجلة من  و�شلتني 
تابعة  كموؤ�ش�شة  املركز  باإقامة  ميلكها  التي  ال�شيا�شة  جريدة  قيام 
اأن  على  ال�شهرية،  ونفقاته  املركز  تاأ�شي�س  تكاليف  ودفع  جلريدته، 
اأتوىل اإدارته وال�شراف على �شوؤونه. �شعرت بال�شعادة حني و�شلتني 
املركز  لإقامة  املطلوبة  املادية  الإمكانيات  توفري  لأن  الر�شالة،  تلك 
من �شاأنه اإعفائي من اأعباء البحث عن ممولني ومنت�شبني من جرائد 
الهدف  حتقيق  يف  البدء  من  ومتكيني  عربية،  اإعالمية  وموؤ�ش�شات 
بالو�شول  وعد  الذي  اأحمد اجلار اهلل  ال�شيد  لكن  ب�شرعة.  املن�شود 
اإىل وا�شنطن خالل اأ�شبوعني، مل ي�شل كما وعد، ومل يعاود الت�شال، 
ما ت�شبب يف اإ�شابتي بخيبة اأمل كانت مقدمة للتخلي عن امل�شروع. 
ا�شرتاكات كافية من جرائد  اأن عجزت عن احل�شول على  بعد  اإذ 
عربية، وب�شبب فكرة بديلة طرحها الدكتور ق�شطنطني زريق كان ل 

بد من التخلي عن امل�شروع.
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�شلة  اأع�شاء  لزمالئي  الإعالمي  املكتب  فكرة  �شرحت 
ما  اإن  زريق  ق�شطنطني  قال  وهنا  اللقاءات،  اأحد  يف  جورجتاون 
نحتاج اإليه فعاًل لي�س مكتبًا اإعالميًا يف وا�شنطن بل جملة اأ�شبوعية 
اأيده  نيوزويك.  الإعالمية جملة  والتغطية  الأهمية  توازي من حيث 
بقية الزمالء خا�شة ه�شام �شرابي وكلوفي�س مق�شود، وطلبوا مني 
اإن�شاء مثل تلك املجلة. وعلى  اإعداد درا�شة وافية ل�شروط وتكاليف 
الرغم من حما�س الزمالء واحرتامي لآرائهم، اإل اأنني مل اأ�شاركهم 
نف�س القدر من احلما�س، ب�شبب كرب حجم امل�شروع املقرتح وارتفاع 
تكلفته املالية. كانت جتربتي املتوا�شعة مع م�شروع املركز الإعالمي 
جامعة  يف  الجتماعية  العلوم  جملة  تاأ�شي�س  وعملية  وا�شنطن،  يف 
الكويت قبل �شنوات �شببًا يف حتفظي على اقرتاح الدكتور زريق. مع 
ذلك، اأعطيت الفكرة ما ت�شتحق من عناية ووقت، وقدمت للزمالء 
بعد ب�شعة اأ�شابيع درا�شة وافية للم�شروع املقرتح. ومما جاء يف تلك 
الدرا�شة، اأن املجلة �شتحتاج من 4-5 �شنوات قبل التمكن من تغطية 
تكاليفها بالكامل، واأن املبالغ املطلوبة حتى الو�شول اإىل تلك النقطة 
تقدر بحوايل اربعة ماليني دولر. بعد قيام الزمالء بقراءة الدرا�شة 
اقرتح  وهنا  متويلها.  كيفية  يف  التفكري  عملية  بداأت  وا�شتح�شانها، 
اأحد الزمالء، واأظن اأنه كلوفي�س مق�شود، اأن تكون املجلة ل�شان حال 
واإ�شناد  واأن تقوم الدول العربية بتمويل امل�شروع  العرب يف الغرب، 

اإدارته ل�شلة وا�شنطن الأكادميية. 
وكانت  جيدة،  العربية  ال�شفارات  مع  الزمالء  عالقات  كانت 
ال�شاحة  على  ن�شاطًا  العربية  ال�شفارات  اأكرث  وليبيا  العراق  �شفارتا 
وفد  بار�شال  ال�شنة  تلك  الليبيون يف  قام  الأيام.  تلك  الأمريكية يف 
كبري اإىل وا�شنطن بهدف اإجراء ات�شالت �شعبية ور�شمية، ودرا�شة 
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اإمكانية بدء حوار وا�شع بتمويل ليبي بني ال�شعبني الليبي والأمريكي. 
الدبلوما�شيني  على  املجلة  فكرة  طرح  ال�شعب  من  يكن  مل  لذلك 
العرب واإي�شال الدرا�شة املتعلقة بها للمعنيني منهم. لقت الفكرة 
�شفارات  بينها  من  كان  عربية،  �شفارات  عدة  من  وترحيبًا  قبوًل 
وبعد  وليبيا.  والكويت  والعراق  والأردن  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اجتماعات مع العديد من الدبلوما�شيني العرب، وت�شليمهم ن�شخًا من 
الدرا�شة، جل�شنا ننتظر... وننتظر. وفيما كنت جال�شًا يف اأحد الأيام 
ال�شيا�شية  واأزمتها  العربية  الأمة  حال  يف  اأفكر  اجلامعة  مكتبة  يف 
والثقافية، تذكرت م�شروع »اإعادة كتابة التاريخ العربي« وم�شريه، 
وهنا اأدركت اأننا لن ن�شمع من اأي طرف عربي مهما طال النتظار، 
واأن املزيد من النتظار �شيكلفنا وقتًا بال طائل. كان العمل العربي 
امل�شرتك قد دخل مرحلة الحت�شار، وكانت عالقات معظم احلكام 
العرب مع الغرب عامة واأمريكا خا�شة ت�شري يف اجتاه يتعار�س مع 
العمل العربي امل�شرتك، ويخدم هدف التجزئة والتبعية، ل الوحدة 

وال�شتقالل واحلرية. 
لزمالئي  قلت  التايل،  الأ�شبوع  عطلة  يف  كالعادة  التقينا  حني 
ورمبا  �شنًا  اأ�شغركم  اإنني  نعم،  املجلة،  م�شروع  م�شري  على  تعليقًا 
باأننا،  اأعتقد  الأ�شف  مع  لكنني  احلياة،  يف  وجتربة  خربة  اأقلكم 
وعلى الرغم من كل ما ح�شلنا عليه من علم وجتربة وخربة ووعي، 
عن  النظر  بغ�س  عربي،  نظام  قيام  اإن  ب�شذاجة.  اأحيانًا  نت�شرف 
املادية  المكانيات  بتوفري  الوطنية،  وم�شاحله  العقائدية  توجهاته 
اأداة  ومتويل  تاأ�شي�س  يف  ال�شهام  يعني  املقرتحة،  املجلة  لإ�شدار 
الراأي  اإىل قطاع كبري من  الو�شول  اإعالمية ذات نفوذ وقدرة على 
من  التعليم  من  جيد  بجزء  يتمتع  من  وخماطبة  الغربي،  العام 
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اأبناء ال�شعب العربي. وحيث اأن من املفرو�س اأن تخ�شع تلك املجلة 
من  با�شتقالليتهم  يعتزون  الذين  املثقفني  من  جمموعة  لإ�شراف 
النواحي ال�شيا�شية والتزامهم بالدفاع عن ق�شايا عربية واإن�شانية، 
احلكم  اأنظمة  بع�س  �شيا�شات  لنقد  ُت�شتخدم  اأن  املوؤكد  من  فاإن 
العربية، واإدانة ممار�شات البع�س الآخر. لذلك، اأوؤكد لكم اأننا لن 
ن�شمع من اأي نظام عربي، ولن ترى املجلة النور، كما واأن اأية فكرة 
من هذا القبيل �شيكون م�شريها الف�شل، ولن تعود علينا ال باملزيد 
م�شئول  اأي  من  ن�شمع  مل  وبالفعل،  والحباط.  الوقت  اإ�شاعة  من 
امل�شروع حني  التكهن مب�شري  دبلوما�شي  كل  �شيئًا، وحتا�شى  عربي 

�ُشئل عنه.
عام  اإبريل  �شهر  يف  املعا�شرة  العربية  الدرا�شات  مركز  قام 
ق�شايا  العربي:  »امل�شتقبل  عنوان،  حتت  علمية  ندوة  بعقد   1977
م�شريية«، The Arab Future: Critical Issues، كانت الأوىل 
واملثقفني  املفكرين  من  عدد  الندوة  تلك  يف  �شارك  تاأ�شي�شه.  منذ 
واإدوارد  زريق،  ق�شطنطني  بينهم  من  كان  والعرب،  الأمريكيني 
ومايكل  بركات،  وحليم  عوي�س،  واإبراهيم  �شرابي،  وه�شام  �شعيد، 
عن  بحثًا  الندوة  تلك  يف  قدمُت  ال�شطور.  هذه  وكاتب  هد�شون، 
واثناء حفل الع�شاء الذي تبع  العربي".  العامل  يف  التعليم  "م�شتقبل 
كنت  التي  الطاولة  على  هد�شون  مايكل  الدكتور  َمرَّ  الندوة،  نهاية 
اأجل�س عليها ليقول يل وقد بدا عليه النزعاج، اإن جميع امل�شاركني 
يعتقدون اأن الورقة التي قدمتها كانت اأف�شل الأوراق... �شكرته دون 
تعليق. بعد ذلك جاء الدكتور كلوفي�س مق�شود ليقول يل اإن ال�شيد 
غ�شان تويني، رئي�س حترير جريدة النهار اللبنانية، طلب اأن يتعرف 
ايل، واأنه يقول، هناك ثالثة اأ�شياء جديدة تعلمتها من حممد ربيع 
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"اإن  الأوىل  تقول  اثنتني،  الآن  منها  اأتذكر  قبل،  من  بها  ا�شمع  ومل 
اأنظمة احلكم العربية تعترب املوارد الب�شرية اأعباء، ولي�شت ثروات".
 Arab governments consider human resource  

liabilities، not assets وتقول الثانية "اإن املوؤرخني العرب كتبوا 
 Arab historians wrote fiction، "تاريخا يكتبوا  روايات ومل 
not history. رحبت بالطبع بلقاء ال�شيد تويني، و�شعدت بالتعرف 
اليه بعد اأن �شمعت عنه وقراأت له الكثري. بعد مرور عدة اأ�شهر قام 
مايكل هد�شون بتجميع وحترير غالبية الأبحاث التي ُقدمت يف الندوة 
يف كتاب �شدر عن املركز يف عام 1979 حتت نف�س عنوان الندوة، 

اإل اأن هد�شون اخت�شر بحثي اإىل حوايل الثلثني، دون ا�شت�شارتي. 
خاللها  وقمت   ،1978 عام  ندوة  يف  للم�شاركة  ثانية  ُدعيت 
بالتعليق على ورقة عن التنمية القت�شادية يف البالد العربية. كان 
ال�شناتور  هو  الأم�شية  تلك  يف  الع�شاء  حفل  يف  الرئي�شي  املتحدث 
جنمًا  ب�شرعة  غدا  الذي  رزق  اأبو  جيم�س  ال�شاب  العربي  الأمريكي 
لمعًا يف عامل ال�شيا�شة. كان اأبو رزق مدافعًا �ُشجاعًا عن حقوق �شكان 
الدفاع عن حقوق غريها من  يتوان عن  ولذا مل  الأ�شليني،  اأمريكا 
اأقليات والوقوف �شد ممار�شات التفرقة العن�شرية. واأثناء احلديث 
مع كلوفي�س مق�شود الذي جل�شت معه على طاولة واحدة، جاء ذكر 
اأبو رزق وما يقوم به من ن�شاط وما يج�شده على ال�شاحة ال�شيا�شية 
من مواقف اإن�شانية. وب�شبب اإعجابي بذلك الرجل، و�شعوري بحاجة 
اأن  اإن علينا  العربية لقيادة واعية وملتزمة، قلت لكلوفي�س  اجلالية 
نقنع اأبو رزق بتاأ�شي�س منظمة عربية متثلنا وتدافع عن حقوقنا على 
ال�شاحة الأمريكية وقيادتها، حتى لو ا�شتلزم الأمر تتويجه ملكًا على 
يجل�س  حيث  اإىل  ذهب  الفور،  على  كلوفي�س  قام  العربية.  اجلالية 
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ال�شناتور  اأبو رزق. ا�شتمع يل  اإلينا بعد دقائق ومعه  اأبو رزق، وعاد 
برتكيز... �شحك واأ�شحك جمهوره كعادته، ثم وعد بالتفكري اجلدي 
يف املو�شوع، وقبل اأن يرتكنا قال موجهًا كالمه يل، اإنني اأ�شعر الآن 
كزوج اإليزابيث تايلور ال�شابع. وحني �شاألناه عن حكاية ذلك الزوج 
املحظوظ، قال: حني �ُشئل الزوج يف ليلة الزفاف عن �شعوره اأجاب: 
طريقة  اأجد  اأن  علّي  لكن  مني،  املُتوقع  ال�شيء  متاما  اأعرف  اإنني 
 I know exactly what is expected of me،،ُمثريا لأجعله 
but I have to find a way to make interesting. يف عام 
1980، اأ�ش�س اأبو رزق اجلمعية العربية الأمريكية ملكافحة التمييز، 
 ،Arab American Anti-Discrimination Committee
وتراأ�شها ل�شنوات قبل اأن ي�شتقيل ويعود ملمار�شة املحاماة يف الولية 

التي جاء منها. 
ع�دة جلامعة الك�يت

اأقراأ  مكتبة اجلامعة،  ال�شغري يف  مكتبي  اأجل�س يف  كنت  فيما 
يف كتاب، واأنظر بني احلني والآخر اإىل الأ�شجار املحيطة باملكتبة، 
باب  خلف  يقف  الإبراهم  ح�شن  الدكتور  ال�شديق  بروؤية  فوجئت 
املكتب ُمبت�شمًا كعادته، وكاأنه ي�شتمتع مب�شاهدة ما كان يجري اأمامه. 
�ُشررت جدًا بروؤيته، اأعادنا اللقاء ب�شرعة اإىل املا�شي القريب، حيث 
حوايل  قبل  الكويت  غادرت  حني  تركناه  حيث  من  احلديث  بداأنا 
اأ�شبح مديرًا  وقد  التايل، طلب مني ح�شن،  اليوم  اأ�شهر. ويف  �شتة 
بحاجة  اأنني  قائاًل:  اجلامعة،  يف  للعمل  اأعود  اأن  الكويت،  جلامعة 
ما�شة اإليك... اأريدك اأن تعود اإىل اجلامعة، و�شاأترك لك اخليار كي 
تعود للتدري�س، اأو اأن تتفرغ للعمل معي يف الإدارة م�شاعدًا للمدير، 
لكنني اأف�شل اأن توزع وقتك بني التدري�س والإدارة لأنني اأعرف اأنك 
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املوؤكد  من  اآخر  نباأ  هناك  قال،  ثم  بعدها  ابت�شم  التدري�س.  تع�شق 
�شدر  اآخرًا...  خيارًا  لك  يقدم  اإنه  ب�شماعه...  �شعيدًا  �شتكون  اأنك 
قبل اأ�شابيع مر�شوم اأمريي باإن�شاء »موؤ�ش�شة الكويت للبحث العلمي«، 

امل�شروع الذي بذلت جهدًا كبريًا لإخراجه اإىل حيز الوجود. 
اإل  ومفتوحًا،  وكرميًا  �شخيًا  ح�شن  قدمه  الذي  العر�س  كان 
جامعة  من  ا�شتقلت  حني  له  قلته  ما  ُمكررًا  واعتذرت  �شكرته  اأنني 
الكويت: اإن اخلدمة يف منطقة اخلليج العربي هي خدمة علم، واأنا 
اأكمل وجه، وبالتايل مل يعد هناك مربر لعودتي  قمت بواجبي على 
خلدمة العلم مرة ثانية... طبعًا اأنت تعرف الإ�شهامات التي قدمتها 
قمت  وهنا  عام.  بوجه  التعليم  ولق�شية  وللجامعة  للكويت  خدمة 
بتعداد امل�شاريع الرئي�شية: تغيري نظام التعليم يف اجلامعة، تاأ�شي�س 
جملة العلوم الجتماعية، اإعداد الدرا�شات اخلا�شة مب�شاريع نظام 
اخلدمة الدائمة لأ�شاتذة اجلامعة وموؤ�ش�شة الكويت للبحث العلمي، 
وتنمية  العربي  الوطن  يف  احل�شاري  التطور  اأزمة  موؤمتري  اقرتاح 
العربي  التاريخ  كتابة  اإعادة  م�شروعي  واإعداد  الب�شرية،  املوارد 
و�شندوق الأوبك للتنمية وغريها. ومع اأنني اعتذرت عن قبول عر�س 
اإذ  اأترك ح�شن من دون خيارات،  اأنني مل  اإل  اإىل الكويت،  يعيدين 
يف  وجودي  عرب  التعليم  وق�شية  اجلامعة  خدمة  عليه  عر�شت 

وا�شنطن، وقدمت له م�شودة م�شروع متكامل بعد يومني. 
على  ُمنفتحني  �شباب  لأ�شاتذة  بحاجة  الكويت  جامعة  كانت 
الع�شر وثقافاته املتنوعة... �شباب اأكادمييني ما يزالون على توا�شل 
ي�شتجد من معارف يف جمالت تخ�ش�شاتهم، وهذه  العلم وما  مع 
نوعية من الأ�شاتذة مل يكن من ال�شهل العثور عليها يف البالد العربية. 
ويف �شوء جناح جتربة تغيري نظام التعليم من النظام امل�شري اإىل 
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ال�شاعات املعتمدة، بدت احلاجة لأ�شاتذة عرب من خريجي  نظام 
اجلامعة  اإدارة  توجه  يف  ت�شبب  وهذا  تزداد.  الأمريكية  اجلامعات 
اإىل البحث عن اأ�شاتذة من العرب الأمريكيني، بدًل من البحث عن 
حاجتها يف جامعات م�شرية اأو عراقية اأو غريها. ومع حر�س جامعة 
اأن  اإل  فيها،  للعمل  املتقدمني  الأ�شاتذة  اأف�شل  اختيار  على  الكويت 
جتربتها مع خريجي اأمريكا مل تكن دومًا ناجحة. اإذ اأدى الندفاع 
نحو التعاقد مع البع�س من دون التاأكد من موؤهالتهم العلمية ومدى 
متابعتهم ملا ي�شتجد يف جمالت تخ�ش�شاتهم اإىل الوقوع يف اأخطاء. 
كلية  يف  الدرا�شية  واملناهج  التعليم  نظام  بتغيري  قمنا  حني 
التجارة والقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية، و�شعنا �شمن املواد اجلديدة 
من  يكن  مل  اإذ  العربية«.  واجلزيرة  الكويت  »اقت�شاديات  مادة 
واأن  بالقت�شاد،  املتعلقة  املواد  من  العديد  الكلية  تقدم  اأن  املعقول 
واملنطقة  امل�شيفة  الدولة  تعي�شها  التي  القت�شادية  الأو�شاع  تهمل 
من  طلب  لنا  َو�شَ حني  لذلك،  اجلامعة.  خريجو  اإليها  ينتمي  التي 
�شخ�س كتب ر�شالة الدكتوراه عن اقت�شاد الكويت، حتم�شنا لتعيينه، 
ومل نرتدد يف املوافقة على طلبه. لكن ما يكتبه �شخ�س على الورق 
بخ�شو�س موؤهالته العلمية ل يعك�س بال�شرورة مقدار املعرفة التي 
اإىل الكويت، اكت�شفنا  اإذ بعد و�شول الزميل اجلديد  ح�شل عليها. 
اأنه ل يعرف عن القت�شاد اإل القليل، واأن معلوماته عن اقت�شاديات 
الكويت �شبه معدومة، واأن قدرته على التدري�س ل تتجاوز ال�شفر. 
الدويل  القت�شاد  يف  كتاب  بن�شر  الزميل  قام  معنا،  وجوده  واأثناء 
اأنه مرتجم حرفيًا من كتاب �شدر قبل  حتت ا�شمه، تبني فيما بعد 
�شنوات يف اأمريكا، واأن ر�شالة الدكتوراه التي كتبها عن اقت�شاديات 
عن  الدويل  البنك  خرباء  اأعده  تقرير  عن  حرفيًا  نقلها  الكويت 
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اأوا�شط اخلم�شينيات. على الرغم من ذلك مل  اقت�شاد الكويت يف 
تقم اجلامعة بف�شل الأ�شتاذ املعني اأو حتى معاقبته. لكنني اأدركت 
تت�شاهل مع  اأمريكية  اأن هناك جامعات  اأ�شاتذة حينئذ  كغريي من 
الطلبة الأجانب بوجه عام، واأنها ل تطبق عليهم نف�س املعايري التي 
تخرج من جامعة  قد  املعني  الزميل  كان  الأمريكيني.  على  تطبقها 
الثمانينيات مبنح درجة  اأوائل  التي قامت حتى  انديانا... اجلامعة 
الدكتوراه حلوايل ن�شف حملة الدكتوراه من العرب الذين تخرجوا 
من اأمريكا. جاء هذا الكت�شاف اأثناء ا�شرتاكي مع الدكتور اأنطوان 
زحالن يف اإعداد درا�شة عن م�شكلة هجرة العقول العربية يف عام 

1984 بتكليف من اليون�شكو. 
انطالقًا من ذلك الواقع وتلك اخللفية، اقرتحت على الدكتور 
ح�شن الإبراهيم فتح مكتب ات�شال تابع جلامعة الكويت يف وا�شنطن، 
من  موؤهلني  عرب  اأ�شاتذة  عن  البحث  الأ�شا�شية  مهامه  من  يكون 
الكويت،  جامعة  يف  التدري�س  يف  الرغبة  ولديهم  العلمية  الناحية 
اأمريكية، ومتابعة  واإقامة عالقات تعاون وتبادل علمي مع جامعات 
متزايدة  باأعداد  تر�شلها  اجلامعة  بداأت  التي  الطالبية  البعثات 
بالفكرة كثريًا،  اأُعجب ح�شن  اأمريكا.  الدكتوراه من  للح�شول على 
بفتح  وتكليفي  اجلامعة،  جمل�س  على  بعر�شها  قيامه  على  واتفقنا 
لكنني  انتطرت طوياًل،  باملوافقة.  واإدارته حال �شدور قرار  املكتب 
مل ا�شمع من ح�شن �شيئًا، بل �شمعت من الدكتور �شيف عبا�س الذي 
كان  اإن�شائه.  حال  وا�شنطن  يف  الرتباط  ملكتب  مديرًا  ح�شن  عينه 
�شيف عبا�س زمياًل حل�شن اأثناء الدرا�شة يف جامعة اإنديانا، وعادا 
ليعمال يف ق�شم العلوم ال�شيا�شية يف الكويت. لهذا تغلبْت املح�شوبية 
و�شيا�شة التكويت على غريها من اعتبارات، ما جعل الطرف القوي 
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العرتاف  دون  من  ال�شعيف  الطرف  اأفكار  على  بال�شتيالء  يقوم 
الكويت  الواقع، مل تدعوين جامعة  الأدبية منها. ويف  بحقوقه حتى 
ل يف عهد ح�شن ول يف عهود من تبعه من مديرين لزيارة الكويت 
واإلقاء حما�شرة يف اجلامعة. كانت املرة الوحيدة التي �شاركت فيها 
الكويت بعد مغدرتها قد جاءت يف عام 2001 كع�شو  يف موؤمتر يف 
يف منتدى الفكر العربي. يف �شهر يناير عام 2013 دعاين املجل�س 
الوطني للثقافة والفنون والآداب للم�شاركة يف ندوة �شمن مهرجان 
القرين عنوانها »ارتدادات الربيع العربي«، كانت الأوىل من نوعها. 
اأخربين  جورجتاون،  جامعة  يف  الدرا�شية  ال�شنة  انتهاء  قبل 
ه�شام �شرابي اأن من ال�شعب اأن تقوم اجلامعة بتمديد العقد للعمل 
اأ�شتاذ  اأ�شا�شه،  على  جئت  الذي  الربنامج  لأن  اأخرى،  �شنة  لديها 
مقيم زائر، هو ل�شنة واحدة، واأن هذا هو ما �شيطبق على الزمالء 
اأخربين  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  مق�شود.  وكلوفي�س  زريق  ق�شطنطني 
ه�شام اأن بع�س طلبتي ذهبوا اإىل اإدارة املركز، وهناك قاموا بتوجيه 
الآن، ولأول  لدينا  تعييني قائلني: احلمد هلل،  ب�شبب  للمدير  ال�شكر 
 Thanks God، for the first .مرة، اأ�شتاذ يعرف ما يتكلم عنه
 time we have someone who knows what he is talking
about. اأثار هذا الكالم، كما قال ه�شام �شرابي، قلق بع�س الأ�شاتذة 
الدائمني. ويف �شوء عدم التزام ح�شن الإبراهيم بوعده، وف�شل فكرة 
املجلة واملكتب الإعالمي التي �شبقت الإ�شارة اإليهما، وجدت نف�شي 
جامعة  يف  للتدري�س  دائمة  وظيفة  عن  البحث  اإما  خيارين،  اأمام 
العمل القت�شادي.  اإىل هيو�شنت ودخول جتربة  النتقال  اأو  اأخرى، 
وب�شبب وجود اأكرث من ن�شف العائلة يف هيو�شنت، قررت العودة اإليها 

وبدء حياة جديدة يف جمال اآخر من هناك. 
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بداية جديدة يف مدينة قدمية
يف  بيت  عن  البحث  عملية  هيو�شنت  اإىل  و�شويل  حال  بداأت 
واأ�شاتذة  املهنيني  من  الو�شطى  الطبقة  اأبناء  فيها  يعي�س  منطقة 
و�شيادة  مدار�شها  بجودة  عادة  تت�شف  مناطق  وهذه  اجلامعات، 
الأمن فيها وخلوها من التفرقة العن�شرية. كان اأخي حممود حينئذ 
طلبت  لذا  العقارات،  ت�شويق  يف  متخ�ش�شة  كبرية  �شركة  يف  يعمل 
منه اأن يتوىل اأمر البحث عن بيت منا�شب. جاءين حممود بعد اأيام 
ليخربين باأنه وجد بيتًا جمياًل يف منطقة جيدة، واأن �شعره رخي�س 
اإذا ما قورن الثمن مبا يف البيت من مميزات وكماليات. وبالفعل كان 
البيت جيدًا من النواحي العمرانية واأكرب م�شاحة مما توقعت، لكنه 
كان يف منطقة تخلو من املُهاجرين تقريبًا، ي�شكنها اأنا�س يت�شرفون 
بعقلية رعاة البقر، ل يعطون اأهمية تذكر للتعليم، ومييلون بطبعهم 
ملمار�شة التفرقة �شد الأجانب. لذا قلت لأخي، لو ُعر�س علي البيت 

من دون مقابل، لن اأ�شكنه.
وبعد  م�شاعدة،  دون  من  البحث  عملية  بداأُت  ذلك،  �شوء  يف 
�شمال  يف  الواقعة  ال�شكنية  الأحياء  من  العديد  اأحوال  اىل  التعرف 
غرب املدينة، وقع اختياري على بيت جميل، حتيط به الأ�شجار من 
كراج  وتغطي  وا�شعة،  واأخرى خلفية  اأمامية  وله حديقة  كل جانب، 
ال�شيارة امللحق به �شجريات توت مرتامية الأطراف ذكرتني ب�شجرة 
التوت العمالقة التي كانت تظلل �شاحة بيتنا يف يازور وتخفي حتتها 
بندقية والدي. كان البيت الذي اخرتته اأ�شغر قلياًل من البيت الذي 
ونوعية  موقعه  لكن  الثمن،  حيث  من  اأغلى  ولكن  حممود  عر�شه 
املدار�س يف احلي املحيط به كانت ذات �شمعة ممتازة. وحني راأى 
لكنني  راأيي،  بتغيري  اإقناعي  وحاول  الثمن  ا�شتكرث  البيت  حممود 
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رف�شت �شماع ن�شائحه ون�شائح غريه من الأ�شدقاء. 
اأمريكا عادة عرب مكاتب عقار  وال�شراء يف  البيع  تتم عمليات 
الناحية  من  العقارات  ت�شجيل  عمليات  تتم  فيما  متخ�ش�شة، 
�شندات  "�شركات  ت�شمى  ال�شركات  من  اآخر  نوع  عرب  القانونية 
بالبحث  معقولة،  ر�شوم  مقابل  ال�شركات،  هذه  وتقوم  الت�شجيل". 
من  والتاأكد  املخت�شة،  احلكومية  الدوائر  لدى  البيت  �شجالت  عن 
امل�شرتي  واإعطاء  وال�شرائب،  والديون  العقاري  الرهن  من  خلوه 
نوع.  اأي  من  م�شتقبلية  مطالبة  اأية  �شد  البيت  على  تاأمني  بولي�شة 
وحني ياأتي موعد الت�شجيل، يدفع امل�شرتي ثمن البيت لتلك ال�شركة، 
ولي�س للبائع، وتقوم ال�شركة بدورها بت�شديد ما قد يكون على البيت 
با�شم  جديد  ت�شجيل  �شند  وا�شتخراج  ور�شوم،  و�شرائب  ديون  من 

امل�شرتي.     
عملية  بداأْت  ال�شراء،  بعر�س  البائع  وقبول  البيت  اختيار  بعد 
ل�شراء  متويل  على  للح�شول  اإقرا�س  موؤ�ش�شة  اأو  بنك  عن  البحث 
 Credit الئتمان  وكالت  لدى  �شجلي  اأن  اكت�شفت  وهنا  املنزل. 
ت�شري  معلومات  اأية  على  يحتوي  ل  متامًا،  نظيفًا  كان   Agencies
اإىل ح�شن اأو �شوء ت�شرفاتي املالية. كنت اأثناء وجودي يف هيو�شنت 
للدرا�شة والتدري�س بني عامي 1965-1970 قد اأ�ش�شت �شجاًل ماليًا 
ب�شجالت  حتتفظ  الئتمان  وكالت  لكن  �شائبة،  ت�شوبه  ل  ممتازًا 
والقرتا�س  الإقرا�س  نظام  اإن  فقط.  �شنوات  خلم�س  الئتمان 
�شجل  لديه  فمن   ،  Credit اأي  الثقة  اأ�شا�س  على  مبني  الأمريكي 
�شيىء  �شجل  لديه  ومن  ب�شهولة،  قر�س  على  احل�شول  ميكنه  جيد 
اأو لي�س لديه �شجل باملرة، ي�شعب عليه احل�شول على قر�س اأو حتى 
بطاقة ائتمان، ومن لي�س لديه بطاقة ائتمان ل ميكنه �شراء اأي �شيء 
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بالتق�شيط، ول حتى ا�شتئجار �شيارة ليوم واحد. وهذا يعني اأنه كان 
ا�شتعداد  وعلى  جيد  ائتماين  �شجل  لديه  كفيل  عن  اأبحث  اأن  علي 
لتحمل م�شئولية دفع الأق�شاط ال�شهرية يف حالة ف�شلي يف �شدادها. 
مل يكن اأمامي �شوى ال�شديق فرد رزق Fred Rizk، رجل الأعمال 
يطلب  جاءه  عربي  م�شاعدة  عن  يتوان  مل  الذي  الأمريكي  العربي 
امل�شاعدة. وبالفعل، كان فرد �شعيدًا بالتوقيع على القر�س، و�شعيدًا 

مب�شاعدتي كي اأكون قريبًا منه. 
الطريق  توقفنا يف  وا�شنطن،  وبناتي من  و�شلْت زوجتي  وحني 
من  حاجتنا  ل�شراء  كبري  جتاري  �شوق  يف  البيت  اإىل  املطار  من 
قد  فكنُت  الأثاث  اأما  لوازم.  من  ذلك  وغري  وال�شرا�شف  املخدات 
الطائرة  على  بال�شدفة  عليه  تعرفت  �شخ�س  من  معظمه  ا�شرتيت 
اأثناء �شفري اإىل هيو�شنت. كان ذلك الرجل يتعامل بالأثاث الأمريكي 
امل�شنوع من اأف�شل اأنواع اخل�شب، وح�شلْت منه على ما اأردت ب�شعر 
معقول ومن نوعية عالية اجلودة... ما يزال معظم ما ا�شرتيته منه 
يف حالة جيدة حتى كتابة هذه ال�شطور، اأي بعد مرور اأكرث من 36 

�شنة. 
م�ؤ�س�سة تك�سا�س ال�سحية 

دخلُت مكتب فرد رزق بعد �شراء البيت باأيام، وهناك فوجئت 
بوجود ال�شديقة القدمية روثان �شكاف يف مكتبه. تنتمي روثان لعائلة 
اأمريكية من اأ�شل لبناين، در�شْت روثان يف جامعة �شانت توما�س يف 
الأرثوذك�شية  للكني�شة  رئي�شًا  �شكاف«  »الأب  والدها  وكان  هيو�شنت، 
يف املدينة، وهي كني�شة كنا نطلق عليها ا�شم »كني�شة العرب«. لقد 
اكت�شبْت تلك الكني�شة لقبها هذا ب�شبب ت�شرفات الأب �شكاف جتاه 
العرب  وال�شابات  ال�شباب  كافة  ُيعامل  كان  حيث  العربية،  اجلالية 
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اجلالية  واأبناء  الطلبة  من  رغب  من  اأمام  الكني�شة  ويفتح  كاأولده، 
من م�شيحيني وم�شلمني لإقامة حفالتهم من دون مقابل. كما كان 
ُتباع فيها املاأكولت العربية  ُيقيم يف الكني�شة كل عام �شوقًا خريية 
والتحف واملالب�س ال�شعبية، ويذهب ريعها مل�شاعدة الأهل يف الوطن، 
�شكاف  الأب  كان  الأخرية،  الليلة  ويف  ولبنان.  فل�شطني  يف  خا�شة 
بتغطية  وذلك  وم�شرح،  مفتوحة  قاعة  اإىل  الكني�شة  بتحويل  يقوم 
حفالت  تبداأ  وبعدها  الكرا�شي،  واإزاحة  املقد�شة  والتماثيل  ال�شور 

الغناء والرق�س والتمثيل حتى �شاعة متاأخرة من الليل. 
مع  تعمل  باأنها  اأخربتني  روثان،  مع  احلديث  تبادل  اأثناء 
جمموعة من الأطباء و�شديق لها منذ اأيام الدرا�شة اجلامعية ا�شمه 
تاأمني  �شركة  تاأ�شي�س  على   Dan McCormick مككورمك  دان 
�شحية تتبع نظامًا جديدًا يركز على ال�شحة الوقائية ويحظى بدعم 
ووافقت على  بالفكرة،  اأُعجبت  بالتفا�شيل،  تزويدي  وبعد  حكومي. 
الجتماع مع دان مككورمك املدير التنفيذي لل�شركة والدكتور �شام 
اأ�شبوع لالن�شمام  بعد  الذي دعاين  الإدارة  رئي�س جمل�س  اأك�شلرود 
لع�شوية جمل�س الإدارة. يف �شوء ذلك، قمت ب�شراء ح�شة �شغرية يف 
ال�شركة، حيث اأ�شبحت �شريكًا وموؤ�ش�شًا وع�شوًا يف جمل�س الإدارة. 
ومع توارد الأيام واملتابعة اأ�شبحت على اطالع تام بن�شاطات ال�شركة 
ومعرفة جيدة بنظام التاأمينات واخلدمات ال�شحية يف اأمريكا. واإىل 
جانب مهامي يف ال�شركة التي �ُشميت Texas Health Plans، قمت 
وال�شت�شارات  التجارة  يف  التعامل  بغر�س  �شغرية  �شركة  بتاأ�شي�س 
القت�شادية. كان العمل يف ال�شركتني ي�شري ببطء، لكن الدخل من 
ال�شركة الثانية كان كافيًا لتغطية م�شاريف البيت الأ�شا�شية، خا�شة 

واأن مدار�س البنات كانت حكومية. 
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�شركة  طلبت  بانتظام،  عملها  ممار�شة  من  ون�شف  �شنة  بعد 
مايل  قر�س  �شمان  احلكومية  اجلهات  من  ال�شحية  التاأمينات 
من  ومتكينها  امل�شتقبلية  خما�شرها  لتغطية  دولر،  ماليني  بثالثة 
ال�شتمرار حتى الو�شول اإىل نقطة الربحية... كانت ال�شركة حينئذ 
قد اأنفقت راأ�شمالها املتوا�شع، ومل يعد باإمكانها ال�شتمرار من دون 
متويل اإ�شايف. اأما القر�س، فكان من املفرو�س اأن يغطي م�شاريف 
التي  الإ�شافية  املدة  اأي  �شنوات،  ثالث  ملدة  الإ�شافية  ال�شركة 
حتتاجها ال�شركة للو�شول اإىل الربحية. ومن اأجل �شمان احل�شول 
على القر�س، طلب مني الدكتور اأك�شلرود اأن اأت�شلم من�شب املدير 
مع  التفاو�س  فرتة  خالل  كاملة  اإدارية  ب�شالحيات  لل�شركة  املايل 
موظفي احلكومة. لقد جاء اختيار اأك�شلرود يل ل�شببني، فقدان الثقة 
بال�شيد دان مككورمك، وثقته بي بعد اأن اأ�شبحْت تربطني به عالقة 
�شداقة �شخ�شية وعائلية. وبعد احل�شول على موافقتي، قام الزميل 
بعر�س الفكرة على جمل�س الإدارة ب�شفته رئي�س املجل�س واحل�شول 
اأن  القر�س بعد  على موافقة بقية الأع�شاء. وبالفعل، ح�شلنا على 
على  والطالع  مرة  من  اأكرث  ال�شركة  بزيارة  احلكومة  ممثلو  قام 
ال�شجالت، وما جاء يف حيثيات  تلك  والتاأكد من �شالمة  �شجالتها 

الطلب من معلومات وتوقعات م�شتقبلية. 
يف اأعقاب احل�شول على القر�س، كان على جمل�س الإدارة اأن 
يتخذ قرارًا فيما يتعلق بعالقة الزميل دان بال�شركة. اإذ فيما طالب 
اإنه  قائلني  الراأي  ذلك  اآخرون  رف�س  من�شبه،  من  باقالته  البع�س 
لي�س من العدالة عزل دان، باعتباره �شاحب فكرة ال�شركة والدينامو 
الذي يحركها. كان رئي�س جمل�س الإدارة ي�شعى لتعييني مديرًا عامًا 
اأغلبية  لكن  اأخرى.  مالية  غري  اإدارية  مهة  دان  وت�شليم  لل�شركة، 
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اأن تعهد بعدم الت�شرف باأية  اأع�شاء املجل�س تعاطفت مع دان بعد 
اأموال قبل ا�شت�شارتي واأخذ موافقة الدكتور اأك�شلرود امل�شبقة. لكن 
دان مل ي�شت�شر اأحدًا كعادته، وم�شى يف اإنفاق الأموال املُقرت�شة بغري 
ح�شاب، وقام بتعيني املزيد من اأفراد عائلته يف ال�شركة، و�شكت على 
ملتوية  اأ�شاليب  باتباع  ال�شركة  مع  املتعاقدين  الأطباء  بع�س  قيام 
�شافرت  حق.  دون  من  الأع�شاء  من  اإ�شافية  ر�شوم  على  للح�شول 
�شيفية طويلة،  رحلة  الوطن يف  اإىل  العائلة  اأفراد  مع جميع  بعدها 
اإىل  غيابي  يف  عادت  ال�شركة  اأن  اكت�شفت  اأ�شهر،  بعد  عدت  وحني 
نقطة ال�شفر جمددًا، مع اأنه مل يكن قد م�شى على ح�شولنا على 

القر�س �شوى ب�شعة اأ�شهر.
دان مككورك �شخ�شية غري عادية، �شاب جميل املظهر، مثقف 
جدًا، ولديه معرفة كبرية مبعظم ما كانت متر به اأمريكا حينئذ من 
يوحي  ا�شمه  اأن  ومع  تغريات.  من  العامل  يعي�شه  كان  وما  تطورات، 
باأنه من اأ�شول اإيرلندية، اإل اأنه اأخربين باأن جذور عائلته اإيطالية، 
واأن اأجداده ا�شطروا لتغيري ا�شم العائلة ب�شبب ما كان يتعر�س له 
اليطاليون من تفرقة عن�شرية. اقرتحْت على دان بعد �شنة تقريبًا 
من عملنا معًا تر�شيح نف�شه لرئا�شة بلدية هيو�شنت، حماوًل اإقناعه 
عالقات  من  لديه  كان  ما  ب�شبب  كبرية،  النجاح  يف  حظوظه  باأن 
اإليها  تنتمي  التي  الكاثوليكية  للكني�شة  وانتمائه  الأطباء،  وا�شعة مع 
اجلاليات القادمة من اأمريكا الالتينية املتواجدة بكرثة يف هيو�شنت، 
ولأنه ي�شبه من ناحية املظهر اأبناء عائلة كنيدي التي تتمتع ب�شعبية 
يكون  اأن  ي�شتطيع  ل  اإنه  قائاًل  اعتذر  دان  لكن  اأمريكا.  يف  كبرية 
رئي�شًا لبلدية هيو�شنت ول لغريها حتى واإن جنح يف انتخابات عامة، 
لأنه �شعيف الإرادة ول ي�شتطيع اأن يقاوم اإغراءات املال. قال دان، 
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بعدها  �شاأدخل  اأ�شهر،  ب�شعة  من  اأكرث  كهذا  من�شب  يف  اأمكث  لن 
بعد  اأول ر�شوة تقدم يل مهما كانت �شغرية.  �شاأقبل  لأنني  ال�شجن 
ح�شولنا على التمويل الالزم، قمنا بالحتفال بذلك الجناز الكبري، 
وخالل مرا�شم الحتفال، قال دان ب�شكل هزيل، "يف نهاية املطاف، 
�شنح�شل على املال، ويح�شل املمولون على اخلربة". اأي اأن الإدارة 
�شت�شتويل على اأموال القر�س، فيما يح�شل امل�شاهمون والبنوك على 

جتربة اخل�شارة.
At the end، we will get the money، while the 

investors get the experience.

يف عام 2008، يف اأعقاب وقوع اأزمة اأ�شواق املال العاملية، تذكرت 
ال�شبعينيات  اأواخر  يف  تكلم  باأنه  �شعرت  وعندها  مككورمك،  دان 
با�شم كافة رجال املال ومديري البنوك و�شركات التاأمني يف اأمريكا، 

واأنه ا�شتبق الأحداث بثالثني �شنة.
ا�شطر  ال�شحية،  التاأمينات  ل�شركة  املالية  الأو�شاع  تردي  مع 
يف  بالكامل  دفعها  من  بدًل  الطباء  م�شتحقات  تق�شيط  اإىل  دان 
عن  والتخلي  بالن�شحاب  بع�شهم  قيام  يف  ت�شبب  ما  ال�شهر،  نهاية 
خدماتهم  تقدمي  عن  والمتناع  والأخالقية،  القانونية  م�شئولياتهم 
الأع�شاء  بع�س  قيام  تبع ذلك  ولقد  املر�شى.  ال�شركة من  لأع�شاء 
بتقدمي �شكاوى �شد ال�شركة و�شد الأطباء، ما اأثار حفيظة اجلهات 
الر�شمية املعنية مبراقبة �شركات التاأمني يف ولية تك�شا�س. ويف �شوء 
اإدارة  مهام  ت�شلم  الإدارة  جمل�س  مني  طلب  اخلطري،  التطور  هذا 
ال�شركة والعمل ب�شرعة على ت�شحيح الأو�شاع املالية وحماولة انقاذ 
ال�شركة من الإفال�س. كان عدد الأع�شاء امل�شرتكني يف ال�شركة قد 
األف �شخ�س، وكان دخلها يقارب املليوين دولر �شهريًا.  جتاوز 15 
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القيادي،  موقعه  عن  دان  تخلى  احتجاج،  اأو  مقاومة  دون  ومن 
مع  التعامل  حماوًل  العامة،  العالقات  على  لالإ�شراف  وان�شرف 
مع  بالتعاقد  الوقت  نف�س  يف  والقيام  باإيجابية،  الأع�شاء  �شكاوى 

اأطباء جدد. 
بعد درا�شة الو�شع العام لل�شركة ب�شكل م�شتفي�س، تاأكد يل اأن 
جتاوزات عدد حمدود من الأطباء، كان معظمهم من حديثي الهجرة 
لذلك  ال�شركة.  م�شاكل  وراء  الرئي�شي  ال�شبب  كانت  اأمريكا،  اإىل 
قمت على مدى اأ�شبوع بالجتماع مع كافة الأطباء و�شرح ال�شعوبات 
املالية التي تواجهها ال�شركة، وحتديد م�شئولياتهم جتاه تلك امل�شاكل 
ودورهم يف خلقها. اأما املجموعة ال�شغرية من الأطباء الذين دفعهم 
ال�شركة، فقد بينت لكل واحد منهم  اإىل العمل على تدمري  اجل�شع 
اأخالقية  غري  وممار�شات  اأخطاء  من  ارتكبه  ما  والأرقام  بالوثائق 
وغري قانوية بحق ال�شركة وبحق اأع�شائها من املر�شى. وب�شرعة تغري 
كل �شيء، وح�شلنا على نتائج مذهلة مل يتوقعها اأحد، كان من بينها 
انخفا�س اخل�شارة يف ال�شهر الأول حلوايل خم�شني األف دولر فقط، 
وحتقيق ربح يف ال�شهر التايل جتاوز مائة األف دولر. لكننا اكت�شفنا 
عقدوا  قد  كانوا  تك�شا�س  يف  امل�شئولني  اأن  الثالث  ال�شهر  بداية  مع 
ل�شراء موجودات  برودن�شيال  ا�شمها  تاأمني كربى  �شركة  مع  �شفقة 
واأع�شاء �شركتنا. لذلك قام اأولئك امل�شئولون باإعطائنا ثالثة اأ�شابيع 
للتفاو�س مع �شركة برودن�شيال قبل القيام باإعالن اإفال�س ال�شركة 
وت�شفيتها. طلبنا مهلة ثالثة اأ�شهر ل�شتكمال عملية اإعادة الهيكلة 
موقفهم،  على  اأ�شروا  امل�شئولني  لكن  بالفعل،  بداأناها  قد  كنا  التي 

على الرغم من تعاطف امل�شئولني يف وا�شنطن مع وجهة نظرنا. 
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وفيما كنا نخو�س معركة حياة اأو موت مع اجلهات احلكومية يف 
تك�شا�س، كانت الإ�شاعات تنت�شر يف املدينة بقرب اإفال�س ال�شركة، 
الإ�شراع  من  وبدًل  يوميا.  تركها  اإىل  الأع�شاء  من  املئات  دفع  ما 
بالتلكوؤ  للتاأمني  برودن�شيال  �شركة  قامت  معنا،  لتفاق  التو�شل  يف 
وتاأجيل كل لقاء تقريبًا حتى انتهت املدة املحددة. ومع انتهاء املدة 
اأما  ال�شركة.  بت�شفية  الولية  امل�شئولون يف  قام  للتفاو�س،  املحددة 
املنت�شبني  من  الأع�شاء  مئات  بالتقاط  تقوم  فكانت  برودن�شيال 
ال�شجالت من دون ثمن. موؤامرة  يوميًا بعد ح�شولها على  لل�شركة 
كبرية  �شركة  ومديري  التاأمني  �شركات  مراقبة  عن  م�شئولني  بني 
�شد �شركة �شغرية وم�شتثمرين �شغار، ذنبهم الوحيد اأنهم حاولوا 
من  وتخلي�شهم  معقولة،  بتكلفة  للمواطنني  ال�شحية  العناية  توفري 
طغيان ال�شركات العمالقة... حكاية قدمية جديدة تتكرر كل يوم يف 
اأمريكا، ُتثبت مبا ل يدع جماًل لل�شك اأن نظام اأمريكا القت�شادي 
اأ�شا�شه اجل�شع وهدفه الوحيد حتقيق الربح بغ�س  نظام ا�شتغاليل 

النظر عن التبعات التي قد تلحق ال�شرر بال�شعفاء والفقراء.
Your Health جملة �سحتك

ما�شة  حلاجة  ا�شتجابة  ال�شحية  تك�شا�س  �شركة  تاأ�شي�س  جاء 
على  واملحافظة  العالج  تكلفة  خف�س  مقدورها  يف  تاأمينات  ل�شركة 
مت�س  مل  لذلك  الوقائية،  ال�شحة  على  بالرتكيز  الأع�شاء  �شحة 
الف م�شرتك.  ال�شركة حوايل ع�شرة  لدى  كان  الأوىل حتى  ال�شنة 
معنا  املتعاقدين  والأطباء  الأع�شاء  مع  التوا�شل  علينا  وهذا فر�س 
اأخبار  حتمل  �شهرية  ن�شرة  اإ�شدار  اإىل  قادنا  ما  متوا�شل،  ب�شكل 
كانت  ال�شحية.  الوقاية  جمال  يف  املختلفة  ون�شاطاتها  ال�شركة 
واإ�شدارها،  الن�شرة  تلك  اإعداد  م�شئولة عن  �شكاف  روثان  الزميلة 
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الإدارة،  ملجل�س  تقدمها  كانت  التي  الدورية  التقارير  خالل  ومن 
ثلث دولر،  الن�شرة تكلف حوايل  الواحدة من  الن�شخة  اأن  اكت�شفُت 
عن  البحث  خالل  ومن  متوا�شعة.  جملة  لإ�شدار  يكفي  مبلغ  وهو 
 Your »بديل، تو�شلنا اإىل قرار باإ�شدار جملة حتت عنوان »�شحتك
ال�شركات  من  ممكن  عدد  اأكرب  على  بعر�شها  والقيام   ،Health

املماثلة يف اأمريكا لال�شرتاك فيها وامل�شاركة يف حتريرها. 
اأحد  اإليه  تنبه  قد  يكن  مل  الفكرة  يف  جديد  �شيء  هناك  كان 
احلقيقي...  جناحها  �شر  كان  اأنه  الأيام  اأثبتْت  الن�شر،  عامل  يف 
تف�شيل املجلة ح�شب طلبات كل �شركة على حدة. ولقد مت ذلك عرب 
اإ�شدار جملة من 32 �شفحة، حتتوي على عدة مقالت طبية باأقالم 
والريا�شة  التغذية  وق�شايا  العامة  ال�شحة  اأمور  يف  وخرباء  اأطباء 
رغبات  ح�شب  املجلة  تف�شيل  عملية  اما  اأمور.  من  ذلك  �شابه  وما 
املوؤ�ش�شات امل�شاركة فيها، فقد متت عرب طباعة العدد الذي حتتاجه 
املعنية  ال�شركة  ا�شم  اخلارجي  الغالف  يحمل  بحيث  �شركة،  كل 
بخط عري�س حتت ال�شم الرئي�شي للمجلة، وتخ�شي�س ال�شفحات 
املتعلقة  املعلومات  بن�شر  تقوم  كي  �شركة  لكل  الو�شط  يف  الأربعة 
بن�شاطاتها اخلا�شة وما تريد اإي�شاله لأع�شائها من تعليمات. لكن 
لها  الإدارة، حتم�س  للنقا�س على جمل�س  املجلة  حني ُطرحْت فكرة 
البع�س، واعرت�س عليها البع�س الآخر قائلني اإن عمليات الن�شر ل 
تقع �شمن جمال العناية ال�شحية ما قاد املوؤيدين اإىل تاأ�شي�س �شركة 
دفعه  يف  �شارك  دولر،  األف  ع�شر  خم�شة  مقداره  براأ�شمال  خا�شة 
�شبعة اأ�شخا�س من داخل ال�شركة وخارجها. وحني �شدر العدد الأول 
اإبريل عام 1979، حمل ا�شمي ب�شفتي  من جملة �شحتك يف �شهر 
النا�شر، وحمل ا�شم الدكتور �شام اأك�شلرود ب�شفته املحرر امل�شئول. 
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ويف �شوء قيامنا ببيع الن�شخة الواحدة بحوايل ثلثي التكلفة تقريبًا، 
�شدور  مع  ن�شخة  األف   60 ليتجاوز  ب�شرعة  تزايد  املجلة  توزيع  فاإن 
وب�شبب  اأ�شرع.  ب�شكل  تتزايد  خ�شائرها  كانت  فيما  الرابع،  العدد 
ذلك، ا�شطررنا اإىل اقرتا�س 90 األف دولر على مدى ال�شنة التالية 

بكفالة �شخ�شية من اأربعة اأ�شخا�س، كنت اأحدهم. 
كانت اخلطة التي و�شعناها حني بداأنا عملية الن�شر تقوم على 
افرتا�شني اأ�شا�شيني، تزايد ا�شرتاكات املجلة ببطء، واحل�شول على 
اإعالنات من �شركات الدوية الكبرية ومراكز اخلدمات ال�شحية يف 
اأمريكا ب�شرعة. لكن ما حدث بالفعل هو حتقق الهدف الأول ب�شرعة 
اأكرب مما توقعنا، وتعرث الهدف الثاين بدرجة كبرية. اإذ فيما قمنا 
اإ�شدار  تكلفة  عن  يقل  ب�شعر  املماثلة  ال�شركات  على  املجلة  بعر�س 
غري  اأنف�شنا  وجدنا  فيها،  ال�شرتاك  على  لإغرائهم  �شهرية  ن�شرة 
ال�شبب  كان  اإعالنات.  من  توقعنا  ما  على  احل�شول  على  قادرين 
يف  را�شخة  لتقاليد  يعود  بالإعالنات  يتعلق  فيما  جهودنا  ف�شل  يف 
جمال الن�شر والإعالن مل نكن على علم بها. لقد اكت�شفنا اأن هناك 
مكاتب معتمدة من املُعلنني والنا�شرين، �شاأنها �شاأن مكاتب تدقيق 
املجلة  توزيع  على  وبناء  التوزيع،  بتدقيق عمليات  تقوم  احل�شابات، 
يتم  ت�شرتيها،  التي  ال�شعبية  للقطاعات  املعي�شية  وامل�شتويات  املعنية 
حتديد ر�شوم الإعالن. اإ�شافة اإىل ذلك، اكت�شفنا اأن عملية التدقيق 
ت�شرتط ا�شتمرار �شدور املجلة اأو اجلريدة املعنية ب�شكل منتظم ملدة 
3-4 �شنوات قبل القيام بتدقيقها، واأن ال�شركات التجارية الكبرية 
تقوم عادة بالإعالن من خالل مكاتب متخ�ش�شة، ول تقبل عرو�شًا 
اأمامنا  اأنه كان  اأو جرائد. وهذا يعني  ت�شلها مبا�شرة من جمالت 
زيادة  يف  ُي�شهم  مدفوع  اإعالن  على  نح�شل  كي  الأقل  على  �شنتان 
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الدخل وي�شاعد املجلة على خف�س حجم املخا�شر. ومع ادراك تلك 
احلقائق وتراكم اخل�شائر، اجتهُت اإىل العمل يف اجتاهني: رفع �شعر 
خالل  الن�شر  لتكلفة  م�شاويًا  ال�شعر  لي�شبح  تدريجي  ب�شكل  املجلة 

�شنتني، واإ�شدار املجلة مرة كل �شهرين بدًل من مرة كل �شهر.
حني قررنا اإ�شدار جملة �شحتك، جاء القرار بناء على حاجة 
منثلها  كنا  التي  الإدارة  وا�شتعداد  لها،  ال�شحية  التاأمينات  �شركة 
مب�شري  املجلة  م�شري  ربطنا  اأننا  يعني  وهذا  فيها.  لال�شرتاك 
يف  التاأمينات  �شركة  انهيار  �شوء  ويف  الأول.  اليوم  منذ  ال�شركة 
علينا  كان  �شنوات،  ثالث  حوايل  دام  عمل  بعد   1981 عام  اأوائل 
اتخاذ قرار حا�شم بالن�شبة مل�شتقبل املجلة. يف �شوء ذلك، قمت مع 
وم�شادر  للتكلفة  وافية  بدرا�شة  املجلة  �شوؤون  عن  امل�شئولة  ال�شيدة 
اأننا بحاجة حلوايل  اكت�شفت  امل�شتقبلية، وهناك  والتوقعات  الدخل 
120 األف دولر اإ�شافية لتغطية تكاليف �شنة ون�شف اأخرى وخدمة 
القر�س، واأن اأرباح املجلة من املمكن اأن تتجاوز ربع مليون دولر يف 
ال�شنة الثالثة، وقد تتجاوز مليون دولر �شنويًا خالل خم�س �شنوات. 
املطلوب،  الإ�شايف  املبلغ  باقرتا�س  القيام  زمالئي  من  طلبت  لهذا 
وال�شتمرار يف اإ�شدار املجلة، باعتبارها عملية جتارية تعمل �شمن 
العمل  طبيعة  عن  وافية  معلومات  على  وبناء  معروفة  ح�شابات 
بالعوائد  قورنت  ما  اإذا  جدًا  قليلة  املالية  املخاطر  واأن  وم�شتقبله، 
وحتمل  املجلة  ت�شفية  قرروا  ال�شركاء  غالبية  اأن  اإل  املتوقعة. 
اخل�شائر املرتاكمة. ومما �شهل عليهم اتخاذ ذلك القرار اأن قوانني 

اأمريكا ت�شمح بخ�شم اخل�شائر من ال�شرائب امل�شتحقة. 
لالت�شال  دفعتني  املجلة  وربحية  باأهمية  الكاملة  قناعتي  اإن 
بعدة اأ�شدقاء ومعارف من العرب القادرين على توفري املبلغ املطلوب 
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ل�شتمرار املجلة. كان اأحد الأ�شخا�س الذين ات�شلت بهم هو ال�شيد 
عفيف بن يدر، ال�شاب التون�شي الذي اأ�شدر جملة القت�شاد العربي 
وغريها من جمالت. ويف الواقع، عر�شت على عفيف املجلة من دون 
من  كن�شبة  حتدد  مكافاأة  مقابل  عليها  بالإ�شراف  وقيامي  مقابل، 
الأرباح املحققة، اإل اأنه رف�س العر�س بعد تردد لعدم ارتياحه للعمل 
اأمريكا. عر�شت املجلة بعد ذلك على ال�شديق جويد الغ�شني،  يف 
لكنه رف�س اأي�شًا، حيث قال يل: ملاذا ل ترتك مو�شوع الن�شر... هذا 
اأحبك  اإنني  العقار...  يف  نتاجر  دعنا  جمز...  وغري  متعب  م�شروع 
اأو حتى مائتي  األف دولر  مائة  لتحويل مبلغ  واأنا م�شتعد  واأثق بك، 
األف دولر فورًا حل�شابك. وهنا قلت جلويد، مع اأنني اأعتز ب�شداقتك 
وثقتك كثريًا، اإل اأن املحبة والثقة ال�شخ�شية ل تكفي وحدها لتخاذ 
قرار مب�شاركة اأي اإن�شان يف عمل جتاري يحمل خماطر... اإن الثقة 
ال�شخ�شية مهمة، لكن ال�شيء الأهم والذي ل ميكن تعظيم احتمالت 
النجاح وتقليل احتمالت اخل�شارة من دونه هو الثقة بقدرة ال�شخ�س 
املعني على اتخاذ القرار التجاري ال�شليم. اإن ثقتك بي �شخ�شيًا قد 
تت�شبب يف قيامي باإهدار اأموالك من خالل اتخاذ قرارات مت�شرعة 
لذا  واقعية،  وح�شابات  دقيقة  معلومات  على  تقوم  ل  علمية  غري  اأو 
تكون  ل  واأن  ال�شتثمار،  قرارات  اتخاذ  تكون حري�شًا يف  اأن  عليك 

الثقة ال�شخ�شية هي الأ�شا�س الوحيد لقرارات جتارية. 
 It is not enough to trust me personally; you have 

to trust my business judgment as well. 

�شمعت يف تلك الأثناء اأن نا�شرًا يف مدينة �شيكاغو كان يحاول 
موؤ�ش�شة  املعني  ال�شخ�س  لدى  كان  ملجلتنا.  م�شابهة  جملة  اإ�شدار 
وب�شبب  لالأطفال،  جمالت  وعدة  كتب  باإ�شدار  تقوم  ناجحة  ن�شر 
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واللياقة  بال�شحة  املتعلق  الن�شر  جمال  يف  للتو�شع  يتطلع  بداأ  ذلك 
بذلك  بالت�شال  يل  ال�شماح  ال�شركاء  من  طلبت  لذلك  البدنية. 
ما  مقابل  �شيء  على  احل�شول  اأمل  على  معه  والتفاو�س  ال�شخ�س 
ا�شتثمرناه يف املجلة من جهد وفكر ومال على مدى اأكرث من �شنتني. 
كانت ال�شاعة حوايل الثانية بعد الظهر حني ات�شلت بال�شيد برينارد 
بريكن. وما اأن �شمع ا�شمي حتى قال اإنني اأعرف من اأنت ول داعي 
لتقدمي نف�شك. بعد تبادل كلمات املجاملة املعتادة، �شاألني عن �شبب 
الت�شال، وهنا اأخربته باأنني علمت باأنه ينوي اإ�شدار جملة م�شابهة 
اإن  القول  م�شيفًا  امل�شتهدف،  واجلمهور  املو�شوع  حيث  من  ملجلتنا 
الوقت  هذا  يف  مناف�شة  جملة  �شدور  واإن  �شغريًا،  يزال  ما  ال�شوق 
بعد فرتة �شمت عما  �شاألني  كبرية.  بخ�شائر  علينا  يعود  قد  املبكر 
لكن  �شيء حمدد،  لدي  لي�س  باأنه  اأجبته  بالتحديد.  يدور يف ذهني 
ناحجًا  اأعمال  رجل  كونه  واأن  التناف�س،  بدل  للتعاون  فر�شة  هناك 
وكوين اإن�شانًا عمليًا يعني اأن هناك احتماًل للتو�شل لتفاق يعود على 

الطرفني بالفائدة. قال دعني اأفكر و�شاأت�شل بك غدًا. 
مل مت�س فرتة ن�شف �شاعة حتى ات�شل ال�شيد بريكن وخاطبني 
با�شمي الأول قائاًل هل ت�شمح يل باأن اأخاطبك حممد... اأجبته بكل 
تاأكيد. قال اإنني مل اأ�شتطع التفكري ب�شيء اآخر منذ مكاملتك... اإنني 
اليوم  املجيء  باإمكاين  للفكرة... هل  اأخفي حما�شي  اأن  اأ�شتطيع  ل 
اإىل هيو�شنت. رحبت به، ومع حلول ال�شابعة م�شاء و�شل ال�شيد بريين 
بريكن اإىل مطار هيو�شنت. وقبل الدخول يف اأي نقا�س، قال اإنه لن 
يدخل �شريكًا معنا اأو مع غرينا، لكنه يود �شراء املجلة بكل ما لها من 
اأموال على الغري وما عليها من ديون والتزامات. وعلى مدى اليومني 
وتكلفة  الدخل،  وم�شادر  املجلة،  موجودات  على  اطلعته  التاليني، 
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الإنتاج، وامل�شاريف الإدارية، والتوزيع، وخطة العمل امل�شتقبلية التي 
كنت قد بداأت يف تطبيقها. وبعد عملية تفاو�س م�شنية، تو�شلنا اإىل 
اتفاق يقوم بريكن مبوجبه بت�شديد قيمة القر�س والفوائد املرتتبة 
ال�شنوية  الأرباح  من  ن�شبة  ودفع  دولر،  األف   92 وجمموعها  عليه 

لل�شركاء، ملدة خم�س ع�شرة �شنة متتالية. 
البيع وال�شراء والتوقيع، قال يل بريكن فيما  بعد امتام عملية 
كنا يف طريقنا اإىل املطار اإنه يهودي من اأ�شل اأوروبي، واأنه ي�شتغرب 
ال�شعوب  من  غريهم  دون  من  والفل�شطينيون  اليهود  يت�شف  ملاذا 
اأنك  يا حممد  اأ�شاف، قد ل تدري  ثم  تقريبًا بذكاء غري عادي... 
تف�شيل  فكرة  اإن  الن�شر...  جمال  يف  فكرة  اأعظم  عن  يل  تنازلت 
تقييمها. ومع  امل�شرتكني فكرة عبقرية ل ميكن  املجلة ح�شب رغبة 
دولر،  مليوين  مواردها  املجلة، جتاوزت  ل�شراء  الثالث  العام  حلول 
لكن ال�شيد بريكن مل يدفع لنا حقوقنا من الأرباح اإل خلم�س �شنوات 
فقط، توقف بعدها عن الدفع وعن الرد على مكاملاتي. حاولت اإقناع 
�شركائي ال�شابقني مبالحقته ق�شائيا، لكنني مل اأجد ا�شتعدادًا لدى 
�شنوات،  بعد  املقا�شاة.  عملية  تكاليف  دفع  يف  للم�شاركة  منهم  اأي 
باأكرث من ع�شرة ماليني  اأخرى  ل�شركة  باع املجلة  اأن بريكن  علمت 

دولر. اأما ثمنها اليوم فيقدر مبليار دولر على الأقل.  
اأنني متتعت بعملي وبالتحديات التي واجهناها خالل بناء  مع 
اأنني �شعرت  اإل  واإ�شدار جملة �شحتك،  التاأمينات ال�شحية  �شركة 
ل�شنوات  وع�شقته  اأحببته  الذي  املجال  عن  تدريجيًا  بابتعادي 
اإل  وبينهم.  الطلبة  مع  والعي�س  التدري�س اجلامعي  طويلة... جمال 
اأن العمل التجاري والإداري يف هيو�شنت مل ي�شرقني كليًا من الن�شاط 
العلمي والإعالمي، اإذ قمت بامل�شاركة يف عدة موؤمترات علمية واإلقاء 
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ع�شرات املحا�شرات يف عدة جامعات وغرف جتارية ونواد و�شركات 
املحا�شرات  معظم  كانت  الأمريكية.  الوليات  من  عدد  يف  كبرية 
البرتول  بق�شية  املهتمني  الأعمال  رجال  ت�شتقطب  القت�شادية 
املحا�شرات  كانت  فيما  العربي،  اأبناء اخلليج  التفار�س مع  وكيفية 
اجلامعية ت�شتقطب الطالب والأكادمييني املهتمني بق�شية فل�شطني 
اأو�شطية. كما  اأمريكا ال�شرق  وال�شراع العربي ال�شهيوين و�شيا�شة 
الوطن  ويف  اأمريكا  يف  ون�شرها  املقالت  كتابة  عن  اأتوقف  مل  اأنني 
من  الوطن  يف  يجري  كان  ما  مبتابعة  قيامي  اإىل  اإ�شافة  العربي، 
تطورات �شيا�شية من خالل القراءة والزيارات وامل�شاركة يف ندوات 
درا�شية وموؤمترات علمية، وموا�شلة الت�شال بالأ�شدقاء يف الأردن 

وم�شر والكويت وحركة املقاومة الفل�شطينية. 
م�سادفات ومفاجاآت

ات�شل بنا يف البيت يف اأحد الأيام �شاب اأردين كنت قد �شاعدته 
على اللتحاق بجامعة اأمريكية يف مدينة دل�س يف تك�شا�س، مل اأكن 
قد راأيته من قبل ومل ن�شمع منه منذ و�شوله اإىل اأمريكا �شوى مرة 
�شبب  عن  �شاألته  وحني  هيو�شنت،  من  يت�شل  ال�شاب  كان  واحدة. 
وجوده يف هيو�شنت قال انه جاء ليقابل خاله ال�شيد مهدي ال�شيفي 
الذي يقوم بزيارة للمدينة. كان ذلك يوم �شبت، وكنا قد تعودنا يف 
البيت على فطور عربي �شباح كل اأحد، ي�شمل الفول واحلم�س وغري 
ذلك من اأطباق عربية. لذلك دعوت ال�شاب وخاله للفطور معنا يف 
الذكريات  وتبادل  للتعارف  فر�شة  اللقاء  جعل  وهذا  التايل،  اليوم 
واحلكايات مع مهدي ال�شيفي التي كان العديد من اأبطالها اأ�شدقاء 
اأو معارف م�شرتكني. واأثناء احلديث، ا�شت�شارين مهدي يف م�شروع 
عقاري كان متحم�شًا ل�شتثمار مبلغ كبري من املال فيه. طلبت منه 
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والطالع  بال�شبط،  موقعه  اىل  للتعرف  بامل�شروع  اخلا�شة  الأوراق 
على درا�شة اجلدوى القت�شادية قبل اإعطاء راأي حمدد. وبعد درا�شة 
ما كان لديه من اأوراق ومعلومات، قلت له باأن امل�شروع ل ميكن اأن 
بتكلفة  املتعلقة  التقديرات  لأن  يخ�شر،  وقد  املوعودة  الأرباح  يحقق 
يرحت  مل  فيها.  ُمبالغ  البيع  ا�شعار  وتوقعات  الواقع،  من  اأقل  البناء 
الذين  املحا�شبني  اإن  قائاًل  جمادلتي  حاول  لذلك  �شمع،  ملا  مهدي 
يتعامل معهم ويثق بهم طماأنوه باأن امل�شروع جيد ومربح. وهنا قلت 
له اإن املال مالك والقرار قرارك، لكن اإذا اأردت اأن تتاأكد من �شالمة 
راأيي فما عليك �شوى مقارنته بادعاءاتهم... عليك اأن جتمعنا معًا 
وترتكنا نتناق�س بحرية يف ح�شورك، ولكن من دون م�شاركتك. بناء 
لالجتماع،  املحدد  املوعد  �شويًا يف  الذهاب  على  اتفقنا  ذلك،  على 
الأ�شئلة  طرح  حرية  يل  وترك  ك�شديق،  للم�شئولني  مهدي  قدمني 
عليهم وحماورتهم. بعد ربع �شاعة تقريبًا، تدخل مهدي معلنًا نهاية 

الجتماع وعدم رغبته يف ال�شتثمار.
وملا كان مهدي يحب اأمريكا ولديه من الأموال الكثري لال�شتثمار 
مهدي  فاإن  العقار،  جتارة  يف  يعمل  كان  حممود  اأخي  واأن  فيها، 
ق�شى  هيو�شنت.  ا�شتثمارية يف  فر�س  البحث عن  طلب من حممود 
مهدي معنا ب�شعة اأيام، ما ت�شبب يف توطيد العالقة بيننا وحتولها 
عن  احلديث  �شياق  ويف  املتبادل.  الحرتام  على  تقوم  �شداقة  اإىل 
اأمريكا، وب�شبب رغبته يف م�شاعدة  الفل�شطينية يف  اأو�شاع اجلالية 
اأخربته  البالد،  تلك  يف  الدرا�شة  على  الفل�شطينيني  الطلبة  بع�س 
يف  اأ�ش�شناها  التي  الفل�شطينية«  الأمريكية  الثقافية  »املوؤ�ش�شة  عن 
�شافرنا  �شرابي.  ه�شام  يراأ�شها  وكان  تقريبًا،  �شنة  قبل  وا�شنطن 
وقام  له�شام،  مهدي  قدمت  حيث  وا�شنطن  اإىل  هيو�شنت  من  معًا 
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مهدي بعد الطالع على اأهداف املوؤ�ش�شة بالتربع مببلغ ثمانني األف 
الكيمون،  جزر  يف  خا�س  ح�شاب  اإىل  حتويلها  ه�شام  طلب  دولر، 
بحجة اإخفائها عن اأعني املخابرات الأمريكية وم�شلحة ال�شرائب. 
وبالفعل قام مهدي بالوفاء بوعده وحتويل املبلغ اإىل احل�شاب املعني، 
اأنه مل يدخل  لكن حني زار مهدي املوؤ�ش�شة يف رحلة تالية، اكت�شف 
يف ح�شاب املوؤ�ش�شة �شوى ن�شف املبلغ، ما اأغ�شبه كثريًا وت�شبب يف 

تدهور عالقته به�شام �شرابي.
مقرتحا  املوؤ�ش�شة،  فكرة   1977 عام  يف  ه�شام  على  عر�شُت 
 ،American Palestinian Cultural Foundation ت�شميتها 
وقمت باإعداد ورقة عمل حتدد الأهداف والن�شاطات املقرتحة والهيكل 
التنظيمي، ُمبينًا �شرورة اإقامتها كموؤ�ش�شة خريية غري ربحية. دعا 
ه�شام بع�س الأ�شدقاء من الفل�شطينيني الأمريكيني املنخرطني يف 
العمل الوطني لجتماع يف بيته، قمت اأثناءه بتوزيع ورقة العمل على 
الفكرة، وبعد مناق�شة م�شتفي�شة، متت املوافقة  احلا�شرين و�شرح 
على امل�شروع بحما�س واتخاذ قرار بتاأ�شي�س املوؤ�ش�شة ب�شكل ر�شمي. 
�شارك يف ذلك الجتماع اإ�شافة له�شام �شرابي وكاتب هذه ال�شطور 
ال�شادة جورج دوماين وجورج ح�شمة ومايكل �شاع الذي كان يعمل 
احل�شني  جميل  اأي�شا  �شارك  ورمبا  فرجينيا.  يف  عقارات  �شم�شار 
الذي كان يعمل موظفًا يف ال�شفارة الكويتية يف وا�شنطن. كانت تلك 
املنا�شبة هي املرة الآوىل التي اأتعرف فيها اىل ال�شيد مايكل �شاع، 
ومع احرتامي للرجل، اإل اأنني ا�شتغربت وجوده وم�شاركته لأن طبيعة 
عمله بعيدة كل البعد عن الق�شايا الثقافية والأمور التعليمية، لكنني 
اأطر  خارج  خا�شة  بعالقة  به�شام  يرتبط  اأنه  �شنوات  بعد  اكت�شفت 

العمل العام. 
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وتبعا ملا ين�س عليه القانون الأمريكي، كان على املوؤ�ش�شة بعد 
تاأ�شي�شها ر�شميًا وقبل ممار�شة اأي ن�شاط اأن ُت�شمي اأع�شاء جمل�س 
وعلى  �شندوق.  واأمني  و�شكرتري  رئي�س  بينهم  من  يكون  اإدارتها، 
الرغم من تعيني كل من �شارك يف الجتماع التاأ�شي�شي يف ع�شوية 
ع�شوًا  اأكون  اأن  يل  يحق  ل  انه  قال  ه�شام  اأن  اإل  الإدارة،  جمل�س 
اأحمل اجلن�شية  ل  اأجنبيًا  لكوين  اأمريكية  موؤ�ش�شة  اإدارة  يف جمل�س 
الأمريكية، م�شيفًا القول، اأنت معنا وت�شارك يف اجتماعاتنا وبالتايل 
اأنت ع�شو حتى واإن مل يكن ذلك ب�شكل ر�شمي. ويف اأعقاب ت�شجيل 
على  الكويت  بزيارة  قمت  ر�شميًا،  احلكومية  الدوائر  يف  املوؤ�ش�شة 
عبد  ال�شيد  من  لها  مايل  دعم  اأول  على  اخلا�شة، وح�شلت  نفقتي 
املح�شن القطان، كان مقداره 35 األف دولر اأمريكي، ا�شتخدم لتفعيل 
ذلك  وبعد  الأر�س.  على  اأقدامها  تثبيت  على  وم�شاعدتها  املوؤ�ش�شة 
ب�شنة تقريبًا جاء تربع ال�شيد مهدي ال�شيفي، وتبعه قيامي بتقدمي 
املوؤ�ش�شة لل�شيد خليل الوزير، اأبو جهاد، وحثه على دعمها. وبالفعل، 
مليوين  كان  اأنه  اعتقد  املال،  من  كبري  مبلغ  بتقدمي  جهاد  اأبو  قام 
الفل�شطينية يف  الأمريكية  الثقافية  املوؤ�ش�شة  انطلقت  دولر. وبذلك 
موؤ�ش�شة معروفة  لت�شبح  ب�شرعة  تنوعًا  ن�شاطاتها  وتزايدت  عملها، 
بتغيري  �شرابي  ه�شام  قام  �شنوات،  وبعد  الأمريكية.  ال�شاحة  على 
الإ�شم لي�شبح »موؤ�ش�شة القد�س«، التي غدت مظلة لأكرث من ن�شاط 
ثقايف وخريي. بعد �شنوات من تاأ�شي�س املوؤ�ش�شة اكت�شفت اأن ه�شام 
مل يكن �شادقًا يف كالمه حني قال اأنه ل يحق يل اأن اأكون ع�شوًا يف 
جمل�س الإدارة لكوين اأجنبيًا، اإذ كان من حقي ومن حق اأي اأجنبي 
اأو غري ربحية.  اأمريكية، ربحية  اأية موؤ�ش�شة  اأن ي�شارك يف ع�شوية 
ه�شام،   يف  كبرية  اأمل  بخيبة  اأ�شبت  احلقيقة،  هذه  اكت�شفت  حني 
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ومع اأنني مل اأراجعه يف الأمر، اإل اأنني اأ�شبحت اأقل ثقة يف اأقواله، 
واأكرث حذرًا يف التعامل معه، واأكرث مياًل ملراقبة ت�شرفاته التي بدت 

مريبة.
ا�شتثمارية  فر�شة  من  اأكرث  اأ�شابيع  بعد  حممود  اأخي  وجد 
جتارية  بناية  بينها  من  كان  ال�شيفي،  مهدي  رغبات  مع  تتجاوب 
يف هيو�شنت ميلكها �شخ�س يكربين يف ال�شن بحوايل ربع قرن على 
 Albert الأقل، لكنه قوي البنية كثري احليوية، ا�شمه األربت جاعون
تامة،  اإجادة  العربية  اللغة  يجيد  جاعون  ال�شيد  كان   .Gawon
لأنه، كما قال لنا، ينحدر من عائلة �شودانية، واأنه تعامل مع غالبية 
جتار فل�شطني وم�شر الكبار خالل حقبة الثالثينيات والأربعينيات 
من القرن الع�شرين. وبالفعل، تاأكدنا من معرفته للعديد من اأبناء 
يافا  من  منهم  املنحدرين  خا�شة  القدمية،  الفل�شطينية  العائالت 
العادي وحر�شه على  وكرمه غري  �شنه  وب�شبب كرب  والرملة.  وغزة 
التوا�شل معنا بعد امتام �شفة �شراء البناية، فاإن اأخي حممود كان 
يناديه "عمي" األربت. ويف اأحد الأيام زارنا ال�شيد جاعون يف البيت 
لنا  واأح�شر  الزيارة متت يف خريف عام 1980،  اأن  واأظن  كعادته، 
نوع �شيفا�س ريجال 25، ما  الوي�شكي، من  اأنواع  زجاجة من اف�شل 

زلنا نحتفظ بها على حالها حتى كتابة هذه ال�شطور. 
بعد تناول الع�شاء معًا يف جو عائلي مرح ومريح، وكان قد م�شى 
على عالقتنا حوايل �شنتني، قال يل األربت جاعون اإنه جاء ليطلب 
مني اأن اأ�شافر معه اإىل اإ�شرائيل لالجتماع مع ميناحيم بيجن رئي�س 
وزراء اإ�شرائيل حينئذ. وحني راأى عالمات الده�شة وال�شتغراب على 
وجهي، اأخربين باأنه يهودي، لكنه عربي من اأم �شودانية، واأنه ولد 
وعا�س يف ال�شودان �شنوات طويلة من عمره، واأنه تعلم هناك التجارة 
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وال�شودان  ولبنان  وفل�شطني  م�شر  يف  وا�شع  نطاق  على  ومار�شها 
معنا  توا�شله  اأن  اأي�شًا  اأخربين  كما  اإفريقية.  دول  من  وغريها 
وزياراته املتكررة لبيتنا اأقنعته باأنني رمبا كنت الفل�شطيني الوحيد 
القادر على التفاو�س مع الإ�شرائيليني و�شنع ال�شالم، واأن الظروف 
التي اأعقبت توقيع معاهدة ال�شالم امل�شرية الإ�شرائيلية تفتح جماًل 

كبريًا حلدوث �شالم بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني. 
مل يكن با�شتطاعتي قبول عر�س ال�شيد جاعون، لذا قال يل بعد 
اأن فقد الأمل، اأنت جمنون... من اأنت حتى ترف�س مقابلة بيجني؟ 
بتوجيه  تون�س  اإىل  اإ�شرائيل  من  اخلا�شة  بطائرته  اأخي  �شافر  لقد 
لإن�شان  حتتاج  العملية  متابعة  واأن  بعرفات،  لالجتماع  بيجن  من 
على  والقدرة  والعتدال  والوعي  باملعرفة  يت�شف  اإن�شان  مثلك... 
واأخربين  للفل�شطينيني،  حبه  عن  يل  عرب  ثم  والتفاو�س.  التحاور 
معهم  يتعاطف  لذلك  واأنه  بالدهم،  يف  جميلة  ذكريات  له  باأن 
اإل  تو�شالته،  برف�س  قيامي  مع  لهم.  يريد اخلري  واأنه  ويحرتمهم، 
اأكرب  على  احل�شول  اأحاول  جعتلني  كبرية  لدرجة  ف�شويل  اأثار  اأنه 
قدر ممكن من املعلومات التي كانت لديه يف ذلك اللقاء وما تبعه من 
لقاءات لحقة. ومما قاله يل جتاوبًا مع اأ�شئلتي وت�شاوؤلتي الكثرية 
واأحيانًا ا�شتفزازاتي، اأن له اأخ غري �شقيق يعمل يف ال�شودان مديرًا 
لدائرة النقد يف اخلرطوم، واإن له اأخ �شقيق ي�شكن يف جنيف وميلك 
فندق هلتون الذي يجتمع فيه وزراء نفط الدول الأع�شاء يف منظمة 
اأوبك ب�شورة �شبه منتظمة، واإن هذا الأخ هو ال�شخ�س الذي رتب 
معاهدة  توقيع  بعد  لإ�شرائيل  امل�شري  والغاز  البرتول  بيع  عمليات 
الأخري  اأخوه  اأما   .1979 عام  يف  الإ�شرائيلية  امل�شرية  ال�شالم 
رئي�شًا  حينئذ  فكان  تون�س  يف  عرفات  يا�شر  بال�شيد  اجتمع  الذي 
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تلك   ،Koor Industries اإ�شرائيل  تاريخ  لأكرب جتمع �شناعي يف 
ال�شركة العمالقة التي كان يعمل فيها حوايل 20% من جمموع عمال 
اإ�شرائيل. بعد خروج قيادة منظمة التحرير من لبنان وا�شطرارها 
لالإقامة يف تون�س، زرت عرفات هناك و�شاألته عما اإذا كان بالفعل 
نعم،  عمار  اأبو  قال يل  اأتفاجاأ حني  مل  ال�شيد جاعون،  ا�شتقبل  قد 
لأن األربت جاعون كان �شادقًا معي يف كافة تعامالته، وخمل�شا يف 

�شداقته لنا.
يه�د اأمريكا

على  يطلعني  جعله  ما  جاعون،  األربت  مع  لقاءاتي  تكررت 
يف  اأمريكا  يهود  يتبعها  التي  الطريقة  بينها  من  كان  كثرية  اأ�شياء 
اليهود القادمني كمهاجرين، خا�شة من دول  م�شاعدة غريهم من 
اأوروبا ال�شرقية. قال جاعون اإن يهود اأمريكا اأقاموا جمعيات كثرية، 
للحياة  واإعدادهم  اجلدد  املهاجرين  ا�شتقبال  الأ�شا�شية  مهمتها 
اأما عملية الإعداد فتتم عرب توفري �شكن منا�شب لهم،  اأمريكا.  يف 
وتدريبهم لدى رجال اأعمال وحرفيني يهود، ومن ثم م�شاعدتهم على 
بدء حياتهم العملية اإما بايجاد وظائف لهم، اأو متكينهم من تاأ�شي�س 
�شركات انتاجية وخدماتية، يقومون باإدارتها والعمل فيها حل�شابهم 
ما  بت�شديد  املهاجرون  يتعهد  اخلدمات،  تلك  مقابل  ويف  اخلا�س. 
اأنفق عليهم من اأموال، واللتزام بالتربع ب�شكل متوا�شل للمنظمات 
اليهودية التي قامت با�شتقبالهم وم�شاعدتهم على التوطن والندماج 
يف احلياة الأمريكية. وبعد اأن �شرح يل تلك العملية، �شاألني عما اإذا 

كان باإمكان الفل�شطينيني اأن يقوموا بنف�س ال�شيء. 
ل �شك اأن جاعون كان �شادقًا معي، لكنني راأيت يف كالمه وفيما 
قدمه من معلومات قدرا من التناق�س... تناق�س بني انتمائه الثقايف 
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جلذوره العربية ورغبته يف م�شاعدة الفل�شطينيني على ا�شتعادة بع�س 
عا�س  وفيما  بال�شهيونية.  والعقائدي  ال�شيا�شي  والتزامه  حقوقهم، 
ُح�شم  التناق�س  فاإن  التناق�س طوياًل من دون ح�شم،  جاعون ذلك 
ل�شالح  وذلك  م�شر،  مع  ال�شالم  معاهدة  توقيع  بعد  اإ�شرائيل  يف 
الفكرة ال�شهيونية القائمة على عن�شرية الدولة ويهودية املجتمع. 
اأعقاب جناحها يف  اإ�شرائيل بداأت يف  اأن عملية احل�شم داخل  ومع 
هزمية العرب وحركة القومية العربية عام 1967، اإل اأن تلك العملية 
اأُ�شتكملْت على مراحل، كان اأولها معاهدة ال�شلح املنفرد مع م�شر 
يف عام 1979، وثانيها اإجبار املقاومة الفل�شطينية على اخلروج من 
لبنان يف عام 1982، واآخرها جر قيادة منظمة التحرير الفل�شطينية 

اإىل ال�شت�شالم يف اأو�شلو يف عام 1993.  
اآخر مرة يف �شهر نوفمرب 1993،  ال�شيد جاعون   اجتمعت مع 
اإذ قمت با�شتغالل زيارة لهيو�شنت للقائه والتعرف اىل ما لديه من 
معلومات جديدة وعما كان يجري من حوارات داخل �شفوف اجلالية 
اليهودية. كان اأول �شوؤال �شاألني هو عما اإذا كنت اأدعم اتفاق اأو�شلو 
الفل�شطينية.  للق�شية  �شيا�شية  ت�شوية  لتحقيق  مقدمة  فيه  واأرى 
وحني عرف اأنني اأرف�س ذلك التفاق رف�شًا باتًا، واأنني ل اأرى فيه 
�شوى وثيقة ت�شتهدف اإقامة اإدارة فل�شطينية لت�شهيل توا�شل عملية 
الحتالل الإ�شرائيلي، �شاألني عما اإذا كنت اأ�شعر بالندم لعدم �شماع 
جوابي  �شمع  وحني  الزمن.  من  عقد  قبل  بيجني  ومقابلة  ن�شيحته 
بالنفي، قال اإن العرب عامة والفل�شطينيني خا�شة ل يفهمون الفرق 
ل  الكرامة  على  احلفاظ  يعتربون  اإنهم  وامل�شلحة...  الكرامة  بني 
اإل من خالل اتخاذ مواقف متعنتة ترف�س التعامل بواقعية  يتحقق 
امل�شلحة  ا�شتبعاد  اإىل  مييلون  واإنهم  الأر�س،  على  املتغريات  مع 
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ال�شعب  من  كان  للمبادئ.  خمالفًا  لتحقيقها  ال�شعي  باعتبار 
الختالف معه كليًا، ومن الأ�شعب التفاق معه متامًا. ومن دون اأن 
اأجيبه عن ت�شاوؤلته، بداأت اأفكر يف كيفية جناح اليهود عامة يف ردم 
وامل�شلحية، ومتكنهم من  املبداأية  والواقعية،  االكرامة  بني  الفجوة 
حتقيق اأهدافهم املختلفة من دون التهام بال�شعي لتحقيق م�شالح 
مراعاة  بحجة  بالكرامة  الت�شحية  دون  ومن  مبادئ،  ح�شاب  على 

الواقعية. 
اإن  تقول  نتيجة  اإىل  املع�شلة، و�شلت  تلك  بعد تفكري عميق يف 
اليهود ا�شتطاعوا فعاًل حتقيق اأهدافهم ال�شيا�شية والقت�شادية على 
ال�شاحة الدولية عرب ال�شري يف اجتاهني متوازيني يف اآن واحد. يقوم 
والهتمامات  الخت�شا�شات  متعددة  جمعيات  تاأ�شي�س  على  الأول 
دون  وتلمودية حتول  بروابط م�شلحية  بع�س  اإىل  بع�شهم  تربطهم 
يف  �شروخ  اإحداث  يف  يت�شبب  قد  بينهم  فيما  �شديد  تناف�س  حدوث 
مواقفهم حيال ما يوؤمنون به من مبادئ. ويقوم الثاين على تكوين 
نواد اجتماعية وثقافية ودينية توحد نظرتهم للذات والغري والعامل 
خا�شة  ثقافة  تكوين  يف  الأول  التوجه  �شاهم  وفيما  منه.  وموقعهم 
تقوم اأ�شا�شًا على امل�شلحة التي ل تعري اهتمامًا خا�شًا للقيم، �شاهم 
التوجه الثاين يف توحيد مواقفهم الفكرية وتقارب اآرائهم ال�شيا�شية. 
وقيم  وتقاليد  عادات  يطوروا  اأن  عامة  اليهود  باإمكان  جعل  وهذا 
املجتمعات  وتقاليد  وعادات  قيم  مع  اأحيانًا  تتعار�س  بهم،  خا�شة 
والنوادي  التجمعات  لكنها مقبولة متامًا �شمن  فيها،  يعي�شون  التي 
وثقافة  اليهود من خلق وحدة فكرية،  وبذلك متكن  التي جتمعهم. 
مميزة، والعي�س حياة اعتيادية ولكن يف �شبه عزلة عن املجتمعات 
الأكرب التي ينتمون اإليها. وهذا مكنهم من توظيف ما لديهم من مال 
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�شيا�شيني  �شمائر  و�شراء  الإعالم  موؤ�ش�شات  على  لل�شيطرة  وتعليم 
وال�شيا�شية.  بال عدد، وتوظيفها يف خدمة م�شاحلهم القت�شادية 
مرموقة  اأمريكية  يهودية  �شخ�شية  مع  مقابلة  �شمعت  �شنوات،  بعد 
كان �شاحبها ُملحدًا ل يوؤمن باليهودية اأو بغريها من ديانات. وحني 
عدم  من  الرغم  على  لإ�شرائيل  دعمه  اأ�شباب  عن  املذيعة  �شاألته 
اإميانه باليهودية، قال ذلك الرجل، "نعم... اإنني ل اأومن باليهودية، 

لكنني اأومن باليهود." 
العربية  اأفراد اجلاليات  بني  العالقات  اأن  املقابل، نالحظ  يف 
الذي  ال�شلبي  التناف�س  على  اأ�شا�شًا  تقوم  اخلارج  يف  تعي�س  التي 
اأخالقه  يف  والت�شكيك  الآخر  �شاأن  من  التقليل  عربه  الفرد  يحاول 
وكفاءته واأحيانًا يف اأمانته وم�شداقيته. اإن مواقف احل�شد والغرية 
ت�شكل اأ�شا�س العالقة التي تربط غالبية العرب مع بع�شهم البع�س، 
تعزز  تكوين موؤ�ش�شات م�شلحية م�شرتكة  ما يجعلهم عاجزين عن 
اأنهم عاجزون  مواقعهم يف البالد التي يعي�شون ويعملون فيها، كما 
اأي�شا عن اإقامة جمعيات ثقافية و�شيا�شية جتمعهم وت�شهم يف بلورة 
اأفكارهم وتوحيد مواقفهم من الآخر. ويف نف�س الوقت، متيل اأغلبية 
التم�شك بعادات وتقاليد وقيم قدمية جلبها  اإىل  العربية  اجلاليات 
املهاجرون معهم من بالدهم ومل يقوموا بتطويرها. وملا كانت تلك 
العادات والتقاليد والقيم وطرق التفكري قد عفى عليها الزمن منذ 
الذي  الأكرب  املجتمع  مع  التعاي�س  على  قادرة  تكن  مل  فاإنها  زمن، 
تعي�س فيه اجلاليات العربية. ويف �شوء طغيان النزعة ال�شتهالكية 
العربية عامة، وتراجع قيمة  وقيمها غري النتاجية على املجتمعات 
العلم والتعليم ل�شالح املال، فاإن العرب وجدوا اأنف�شهم ي�شتميتون يف 
�شبيل احل�شول على املال واملادة، متنا�شني متطلبات احلفاظ على 
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املبادئ والكرامة معًا، عاجزين عن حتقيق م�شلحة جماعية، وغري 
موؤهلني للتعامل مع التحديات امل�شريية بعلمية وواقعية.  

رحالت وجتارب 
حملتني رحالت العمل اإىل ال�شعودية والكويت ودولة الإمارات 
والدمنارك  واملك�شيك  وتايالند  و�شنغافورة  وباك�شتان  العربية 
اأوروبية وعربية. ولقد كان لتلك  وفنلندة وال�شويد وغريها من دول 
الرحالت اأبعاد ثقافية ومعرفية اأ�شهمت يف اإثراء معلوماتي وجتاربي 
احلياتية، و�شاعدتني على بلورة مواقفي من الذات والغري والتاريخ 
ب�شكل اأو�شح من ال�شابق. وعلى �شبيل املثال، فيما كنت اأقوم بزيارة 
مل�شنع �شجاد متوا�شع يف باك�شتان، �شاهدت عاماًل يجل�س فوق حجر 
بدًل من كر�شي، ويقوم بعمله ُم�شتخدمًا منواًل يدويًا ولي�س اآلة، فيما 
كانت طائرة نفاثة من �شالح اجلو الباك�شتاين حتلق فوق روؤو�شنا... 
عامل ن�شيج يعمل ع�شر �شاعات يوميًا مقابل دولر واحد، ل يجد ما 
يجل�س عليه �شوى حجر وجده على قارعة الطريق، وطائرة مقاتلة 
ثمنها ع�شرات املاليني من الدولرات حتلق يف اجلو... يف الأر�س، 
اأن  جاره  يحاول  اجلو،  ويف  ع�شر،  الرابع  القرن  يف  الإن�شان  يعي�س 
يعرب من الع�شور الو�شطى مبا�شرة اإىل القرن احلادي والع�شرين. 
ويف �شنغافورة �شاهدت منوذجًا غريبًا من فتيات جمعن بني اجلمال 
املغري واجلراأة الكبرية. كانت تلك الفتيات تتواجد بكرثة يف اأفخم 
�شناعية  منتجات  ت�شويق  الأ�شا�شية  مهمتها  التجارية،  املوؤ�ش�شات 
واألب�شة وعطور، ا�شتخدمْت اأج�شادها وما لديها من ُمغريات و�شائل 
لعر�س ما حتاول ت�شويقه من ب�شائع، واإغراء الزبائن على �شرائها... 

�شلوكيات ل ترى  يف غري امل�شلحة قيمة. 
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ويف مدينة بانكوك يف تايالند، راأيت ن�شاًء جتل�س طوال النهار 
وكالء  حل�شاب  البنطلونات  ي�شنعن  قدمية،  حياكة  ماكينات  خلف 
يلعب  فيما  الفرن�شية،  الأزياء  بيوت  اأفخم  مع  يتعاملون  حمليني 
�شاهدت  مزرية.  ومعي�شية  �شحية  اأو�شاع  يف  حولهن  من  الأطفال 
ع�شر ن�شاء يف مكان واحد ل يزيد حجمه على حجم كراج �شيارة، 
يجل�شن يف �شفني متوازيني، يعملن من ال�شباح الباكر وحتى امل�شاء 
من دون توقف، مقابل مكافاأة مقدارها دولر واحد لكل قطعة يتم 
ت�شنيعها. وحني يحل الظالم وتتوقف املاكينات عن العمل، يتحول 
واأزواجهن.  اأطفالهم  مع  الأمهات  فيه  تنام  �شغري  بيت  اإىل  املكان 
القناعات  بع�س  تعميق  يف  ت�شببت  ومالحظات  جتارب  هذه  كانت 
منها  الآخر،  بع�شها  وتعديل  العربية  البالد  يف  لدي  ت�شكلْت  التي 
اجتاه الثقافات الوطنية اإىل التفتت كلما تعمقت الفوارق الطبقية يف 
املجتمع، واجتاه الفوارق الطبقية اإىل التحول مع الأيام اإىل فجوات 
اجتماعية ثقافية ي�شعب ردمها، واجتاه راأ�س املال »الوطني« والعاملي 

اإىل التعاون على ا�شتغالل الفقراء وال�شعفاء من �شعوب ودول.
اأما يف ال�شعودية، فاإن معرفتي بال�شيد �شالح النوي�شر قادتني 
در�س  النوي�شر.  العزيز  عبد  ال�شيد  و�شهره  عمه  ابن  اىل  للتعرف 
عبد العزيز يف ولية نورث كارولينا، وعاد بعدها اإىل ال�شعودية حيث 
اأعمال توىل م�شئولية اجلزء الأكرب من ممتلكات  بداأ حياته كرجل 
العائلة من عقارات وجتارة ووكالت جتارية. ويف �شوء موقع والده 
ال�شعودية،  يف  ال�شلطة  هرم  يف  جدًا  املهم  النوي�شر  حممد  ال�شيخ 
وجد عبد العزيز نف�شه جنمًا لمعًا ت�شعى لك�شب وده �شركات اأجنبية 
وموؤ�ش�شات ا�شتثمارية عاملية كثرية. لكن عبد العزيز، وب�شبب �شغر 
�شنه واهتماماته اخلا�شة ك�شاب ينتمي لعائلة مي�شورة ذات نفوذ، مل 
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يكن م�شتعدًا من حيث اخلربة والتعليم للقيام بالدور الذي طلب منه 
على خ�شبة م�شرح غريب عن حياته وتقاليد جمتمعه. لكن اإغراءات 
به  يثق  ك�شديق  م�شاعدتي  لطلب  دفعته  واملالية  النجومية  امل�شرح 
ولديه ما كان يفتقده من علم وخربة. كانت ال�شعودية يف تلك الأيام 
حركة  تعي�س  والن�شاط،  العمل  عن  تتوقف  ل  نحل  خلية  عن  عبارة 
تنموية وا�شعة، هيمن عليها بناء العقارات ال�شكنية والتجارية وت�شييد 
والتعليمية.  املالية وال�شحية  والتو�شع يف اخلدمات  التحتية،  البنية 
اأعماله التجارية التي  اأ�شاعده يف تطوير  اأن  طلب مني عبد العزيز 
بداأها ب�شراء �شيارات اأمريكية وبيعها يف الأ�شواق ال�شعودية. كانت 
ن�شيحتي له اأن يتخ�ش�س يف اأعمال املقاولت عامة، واأعمال �شيانة 

الطرق واجل�شور والبنايات احلكومية خا�شة. 
ات�شل عبد العزيز يف اأحد الأيام ليطلب مني اأن اأقابله يف روما 
اتفاقية  توقيع  بهدف  عقد  درا�شة  على  مل�شاعدته  التايل  اليوم  يف 
�شراكة مع ثاين اأكرب �شركات املقاولت يف اإيطاليا. كنت حني ات�شل 
عبد العزيز يف وا�شنطن اأ�شارك يف ندوة يف جامعة جورجتاون، لذلك 
اإىل هيو�شنت،  مبا�شرة  الندوة  انتهاء  بعد  وا�شنطن  وعدته مبغادرة 
العقد  م�شودة  ير�شل  اأن  منه  وطلبت  روما،  اإىل  هناك  من  وال�شفر 
اإىل مكتبي يف هيو�شنت بالتيلك�س... مل يكن هناك فاك�س ول اأمييل 
يف تلك الأيام. انتظرين عبد العزيز يف روما ثالثة اأيام، ثم �شافر 
اإىل املدينة الإيطالية التي يوجد فيها مركز ال�شركة، وهناك اأخرب 
رئي�س ال�شركة باأنه لن يفعل �شيئًا قبل و�شويل. �شافرت من هيو�شنت 
اإىل اأم�شرتدام، ومنها اإىل روما، وهناك وجدت مندوب ال�شركة يف 
انتظاري يف املطار، حيث رافقني يف رحلة اأخرى بالطائرة اإىل املدينة 
بني  الطويلة  رحلتي  وخالل  فيها.  ينتظرين  العزيز  عبد  كان  التي 
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هيو�شنت واأم�شرتدام، قراأت م�شودة العقد وكتبت عليها مالحظاتي، 
ما جعلني اأ�شل مقر ال�شركة م�شتعدًا للتفاو�س وامتام التفاقية. بداأنا 
الواحدة بعد الظهر،  التفاو�س على طاولة الغداء يف حوايل  عملية 
ومع حلول ال�شابعة م�شاء كانت التفاقية جاهزة للتوقيع. خالل تلك 
الفرتة، بقي عبد العزيز يف الفندق مع �شديق له كان يعمل موظفًا 
يت�شف  اخللق،  �شيىء  رجل  اأنه  بعد  فيما  اكت�شفت  جدة،  مطار  يف 
الذي ح�شل عليه عن  املال  بامتياز... عنجهية  بالعنجهية واجلهل 
طريق الر�شوة و�شرقة اأموال ال�شعب، ومكابرة اجلهل التي ورثها عن 
اأجداده، حكماء ع�شر ما قبل اجلاهلية. و�شل عبد العزيز  اأجداد 
يف حوايل ال�شابعة والن�شف م�شاء م�شتعدًا لتوقيع العقد، والحتفال 

بامتام �شفقة جيدة و�شراكة موفقة.
اأربعة  حوايل  ق�شاء  وبعد  روما،  اإىل  التايل  اليوم  يف  �شافرنا 
اأيام هناك، قرر عبد العزيز ال�شفر اإىل فرن�شا وق�شاء ب�شعة اأيام 
اأخرى يف مدينة ني�س الواقعة على البحر الأبي�س، حيث كانت العائلة 
البحر  �شاطئ  على  اأقيمت  الهرم  ت�شبه  عمارة  �شقة يف  ا�شرتت  قد 
مبا�شرة. وحيث اأن القرارات تتم يف حلظتها، وترتيبات ال�شفر تتم 
للبقاء يف  وا�شطررت  معهما،  روما  مغادرة  اأ�شتطع  �شاعتها، مل  يف 
لزيارة  فيزا  على  ح�شلت  حتى  اإ�شافيًا  يومًا  الإيطالية  العا�شمة 
�شفاف  وعلى  وكان،  ني�س  مدينتي  بني  اأيام  ب�شعة  ق�شينا  فرن�شا. 
الريفيريا الفرن�شية التي كنت اأزورها لأول مرة. كان لآل النوي�شر 
وكيل فرن�شي يف ني�س، ا�شتقبلني يف املطار، و�شاحبنا خالل الزيارة، 
اأحتا�شى  وكي  اإقامتنا.  فرتة  طوال  لنا  ورفيق  مر�شد  خري  وكان 
عن  بعيد  فندق  يف  اأقمت  الفج،  ال�شعودي  الرجل  بذلك  الحتكاك 

عبد العزيز و�شديقه، فيما اأقاما يف �شقة مفرو�شة. 
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الفرن�شي برناجمًا خمتلفًا عن برناجمهم...  الوكيل  رتبُت مع 
ال�شاب  مع  الفندق  يف  فطوري  اأتناول  ال�شباح،  يف  اأ�شحو  كنت 
الفرن�شي، ون�شرح متجولني يف القرى ال�شغرية املتناثرة بني اجلبال 
مع  تتناف�س  م�شيئة  كواكب  وكاأنها  باملدينة،  املحيطة  واله�شاب 
بع�شها البع�س على حتويل كل زائر اإىل عا�شق ل يريد اأن يرتكها، 
نعود  كنا  اإليها.  العودة  كيفية  يف  يفكر  مغادرتها  بعد  وقته  ويق�شي 
قد  ورفيقه  العزيز  عبد  يكون  حني  الظهر،  بعد  الثانية  حوايل  يف 
عبد  كان  وهناك  معًا،  الفندق  اإىل  نذهب  نومهم...  من  ا�شتيقظا 
وغري  عقارات  و�شما�شرة  اأعمال  رجال  من  �شيوفه  ي�شتقبل  العزيز 
ذلك. مل اأ�شاحبهم يف �شهرات امل�شاء �شوى مرة واحدة فقط، تعرفت 
خاللها اىل �شخ�س فيتنامي جعل اإقامتي يف ربوع تلك البالد اأكرث 
متعة. �شاألت عبد العزيز عن �شبب عدم اإقامته يف ال�شقة التي ميلكها 
يف ني�س، بعد اأن اأخربنا الوكيل اأن عمليات الديكور والتاأثيث انتهت، 
واأن ال�شقة كانت جاهزة لل�شكنى. قال عبد العزيز هذه �شقة للعائلة 
زيارتها  منه  �شخ�س غريب... وحني طلبت  فيها  يقيم  اأن  اأريد  ول 
لأخذ فكرة عن مظاهر الرتف يف عامل يتجاوز البذخ فيه ما يتخيله 

اإن�شان مثلي، اعتذر باأدب.
تركتهم يف ني�س وعدت اإىل هيو�شنت، ولكن قبل مغادرة املدينة 
ثمانية  الرحلة، حوايل  تكاليف  يدفع يل  اأن  العزيز  طلبت من عبد 
روما،  اإىل  هيو�شنت  من  �شفر  تذكرتي  تكاليف  ت�شمل  دولر،  اآلف 
ومن روما اإىل ني�س ثم اأم�شرتدام، واإقامة عدة ليال يف فنادق روما 
وني�س... مل اأطلب منه �شيئًا مقابل اخلدمات ال�شت�شارية التي قدمتها 
له على مدى اأ�شبوعني تقريبًا لأنه �شديق عزيز، ولأنني اأعترب تقدمي 
رف�س  نف�شها.  ال�شداقة  من  يتجزاأ  ل  جزء  هي  ل�شديق  امل�شاعدة 
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عبد العزيز دفع التكاليف قائاًل، �شاأدفع لك مكافاأة كبرية، �شتفاجاأ 
بها، ولكن يف جدة... كلما �شارعت يف الزيارة، كلما كانت املفاجاأة 
اأكرب. مل اأ�شك يف كالمه لأنه كان �شادقًا، وجاء موقفه ليعك�س حبا 
ومودة. بعد عودتي اإىل هيو�شنت وعودة عبد العزيز اإىل جدة، ات�شل 
بي ليعر�س علي العمل معه يف ال�شعودية مقابل مكافاأة مقدارها مائة 
الإيطالية  املقاولت  �شركة  رئي�س  بي  ات�شل  كما  �شنويًا،  دولر  األف 
يرجوين قبول عر�س عبد العزيز، اإل اأنني اعتذرت قائاًل، اإن العمل 
يف  العلم  خدمة  جتاه  بواجبي  قمت  واأنا  علم،  خدمة  اخلليج  يف 
اأن  ول ميكن يل  هيو�شنت،  عائلتي يف  اأترك  اأن  الكويت... ل ميكن 
اأربي اأولدي واأعلمهم كما يجب يف ال�شعودية. وهنا قال عبد العزيز 
تكاليف  ل  �شيئًا...  لك  اأدفع  فلن  العمل معي  تقبل  اإذا مل  �شاحكًا، 

الرحلة ول مكافاأة... �شحكنا، ووعدته بزيارة قريبة.
بني الظهران وجدة

لفندق  مديرًا  �شنوات  عدة  ال�شعودية  يف  اأحمد  اأخي  عمل 
الق�شيبي يف مدينة اخلرب الواقعة يف املنطقة ال�شرقية الغنية بالنفط، 
وهذا �شجعني على زيارة اململكة لروؤيته وزيارة عبد العزيز يف جدة، 
اأبو  اأحمد  اآخرين يف ال�شعودية، من بينهم ال�شديق  اأ�شدقاء  ولقاء 
التاأمني الأردنية يف اململكة، والدكتور ندمي نا�شر  زيد مدير �شركة 
الأ�شتاذ يف كلية البرتول واملعادن. وبعد زيارة ق�شرية ملدينتي اخلرب 
والظهران يف اإحدى الرحالت، كان من املفرو�س اأن اأ�شافر اإىل جدة 
لروؤية عبد العزيز، لكنني فوجئت باأن كافة الرحالت حمجوزة. وبعد 
جهد م�شٍن دام يومني، قام خالله ال�شديق حممد قديح بالتدخل، 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  رحلة  على  الأوىل  الدرجة  مقعد يف  على  ح�شلنا 
وي�شرتك  اأكرب �شيدلية يف اخلرب،  يدير  �شباحًا. كان حممد قديح 
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يف ملكيتها مع مواطن �شعودي، وب�شبب موقعه ون�شاطه وكرمه، كان 
واحتمالت  للطوارئ  وحت�شبا  املدينة.  يف  جيد  بنفوذ  يتمتع  قديح 
فقدان املقعد، مل ننم يف تلك الليلة، وغادرنا الفندق اإىل املطار يف 
حوايل الثالثة �شباحًا. بقي اأخي اأحمد وحممد قديح يف املطار حتى 

مغادرة الطائرة يف الوقت املحدد. 
اأجواء مدينة  اقرتبنا من  قد  وكنا حينها  ال�شاعة،  بعد حوايل 
الريا�س، اأعلن قائد الطائرة اأنه م�شطر للهبوط يف مطار الريا�س 
ب�شبب عطل فني ب�شيط، واأن من املتوقع اأن ت�شتغرق فرتة النتظار 
حوايل �شاعة. هبطت الطائرة يف مطار الريا�س ب�شورة اعتيادية، 
وهناك اأمرنا امل�شئولون بالنزول من الطائرة، وعدم مغادرة املطار 
فو�شى  حالة  يعي�س  الريا�س  مطار  كان  جديدة.  لتعليمات  انتظارًا 
اأو  مطعم  هناك  يكن  مل  ولذا  وتو�شعة،  بناء  عمليات  ب�شبب  كاملة 
مقهى اأو حتى كرا�شي كافية جللو�س مئات امل�شافرين. انتظرنا �شاعة 
واثنتني وثالث من دون اأن يت�شل بنا اأحد، ومن دون اأن يقدموا لنا 
الليلة ال�شابقة،  اأو �شراب. ويف �شوء عدم النوم يف  �شيئًا من طعام 
اأعانيه من جوع وعط�س، غفوت على كر�شي خ�شبي قمت  وما كنت 
باحتالله بعد مغادرة �شاحبه، ومل اأفق من النوم اإل يف حوايل الثالثة 
والن�شف بعد الظهر على �شوت يقول، هذا اآخر نداء للم�شافرين اإىل 
جدة على رحلتنا. نه�شت ب�شرعة و�شرت نحو الطائرة، حيث وجدت 
نف�شي اآخر راكب ي�شعد على متنها. لحظت حال دخويل الطائرة 
م�شغولة.  الطائرة  مقاعد  كافة  واأن  بامل�شافرين،  مكتظ  املمر  اأن 
وببطء و�شعوبة �شققت طريقي نحو كابينة الدرجة الأوىل، وهناك 
وجدتها مغلقة ب�شتارة كثيفة، يقف اأمامها حار�س ذو ع�شالت قوية 
واإىل جانبه م�شيفة �شقراء بدا على  ووجه عاب�س ونظرات قا�شية، 
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نقا�س،  اأو  ل�شوؤال  جمال  هناك  يكن  مل  وال�شتياء.  الغ�شب  وجهها 
لذلك جتنبت الحتكاك باحلار�س وامل�شيفة خوفًا من حتول غ�شب 
و�شراخ  والرتباك  القلق  من  دقائق  عدة  بعد  ثورة.  اإىل  اأحداهما 
ال�شركة  موظفي  من  ثالثة  جاء  ون�شاء،  رجال  و�شكاوى  اأطفال 
يف  الواقفني  الركاب  كافة  واأمروا  الأمن،  رجال  من  اثنني  ب�شحبة 

املمر بالنزول فورًا، مهددين باإنزالهم بالقوة. 
�شعرت عندها بال�شدمة والرتباك، مل يكن باإمكاين تخيل ما 
ميكن اأن يحدث يل يف مدينة مل اأدخلها من قبل، ول اأعرف طريقي 
فنادقها. ومن دون  اأي فندق من  �شاغرة يف  توجد غرفة  ول  فيها، 
اأدرت وجهي يف اجتاه باب اخلروج،  اأ�شاأل عن م�شري حقيبتي،  اأن 
اأمامي  طويل  �شف  يف  يقفون  الذين  الركاب  حترك  انتظر  ووقفت 
رجل  �شدين  حتى  التحرك  يف  الركاب  بداأ  اأن  ما  ولكن  لأتبعهم. 
قائال،  الرجل  �شاألني ذلك  يجل�س يف كر�شي جانبي.  كان  يدي  من 
قال  �شمع جوابي،  األي�س كذلك؟ وحني  ربيع...  الدكتور حممد  اأنت 
�شنوات،  خم�شة  حوايل  العمر  من  البالغة  ابنته  حمل  تف�شل... 
اأجل�شها يف ح�شنه، ما جعل مقعدها ي�شبح �شاغرًا. وحيث اأن هذا 
الإجراء خمالف لتعليمات منظمة الطريان الدولية، اأدرت وجهي يف 
يجرى...  ما  تتابع  كانت  التي  امل�شيفة  تقف  حيث  املعاك�س  الجتاه 
على  ال�شعوديني  الركاب  بع�س  احتج  باملوافقة.  براأ�شها  اأ�شارت 
اإنزالهم من الطائرة وحاولوا املقاومة، اإل اأنهم اأجربوا على مغادرة 
الطائرة. ويف حوايل الرابعة والن�شف بعد الظهر غادرت الطائرة 
من  اأنقذين  الذي  الكرمي  الرجل  �شكرت  جدة.  اإىل  الريا�س  مطار 
ورطة كبرية، لكنه قال هذه فر�شة لأ�شكرك على ما فعلته يف الكويت 
خدمة لق�شايا التعليم ودفاعًا عن الق�شايا القومية والإن�شانية. كان 
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الرجل فل�شطيني من عائلة مقد�شية، يعمل يف الكويت منذ �شنوات 
اأثناء  اأ�شتاذًا يف مدر�شة ثانوية، قال انه ا�شتمع لبع�س حما�شراتي 
فرتة عملي يف جامعة الكويت، وقراأ العديد من مقالتي يف ال�شحافة 
الكويتية. اأما رحلته اإىل جدة مع عائلته فكانت بهدف زيارة اأخت له 

تعي�س مع زوجها الذي يعمل طبيبًا، وق�شاء اإجازة العيد معهم. 
ب�شع  خطوت  بدقائق،  الطائرة  اقالع  بعد  مقعدي  من  قمت 
خطوات حتى و�شلت اإىل حيث تقف امل�شيفة ال�شقراء، ابت�شمُت لها 
ُمَطْمئنًا، خاطبتها باللغة الإجنليزية، �شكرتها على ال�شماح يل باأخذ 
مقعد مل يكن يل ولي�س من حقي اجللو�س فيه، ثم �شاألتها باأدب عما 
عالمات  وجهها  على  بدت  وقد  ال�شيدة،  تلك  قالت  بالفعل.  حدث 
الرتياح ب�شبب البت�شامة التي اأهديتها لها واللغة التي خاطبتها بها، 
مل يكن هناك خلل فني اأو غري فني يف الطائرة، بل كان هناك خلل 
اإدارة ل يفهم النظام، ويف ثقافة ل حترتم حق الغري من  يف نظام 
النا�س... اأمري يريد ال�شفر اإىل جدة ومنها اإىل اأوروبا اأمرنا بالتوقف 
يف الريا�س، واأجربنا على النتظار ت�شع �شاعات كاملة على اأع�شابنا 
ا�شتوىل  ثم  اأولده وحرميه وخدمه، ومن  من دون طعام حتى جمع 
على كابينة الدرجة الأوىل وحرم ركابها من موا�شلة ال�شفر. هكذا 
بكل ب�شاطة قام اأمري مب�شادرة حق حوايل ع�شرين �شخ�س، وتعطيل 
طاقمها  برنامج  واإلغاء  الطائرة،  ركاب  كل  مواعيد  وتاأجيل  اأعمال 
دون  من  متنها  على  لل�شفر  جدة  يف  واملنتظرين  رحالتها  ومواعيد 
واأطفال  اأطفالهم  ال�شحية، ومعاناة  اأدنى اكرتاث لأحوال �شحاياه 

غريهم من م�شافرين وم�شتقبلني يف جدة ويف غريها من مدن.  
كانت ال�شاعة قد قاربت ال�شاد�شة م�شاء حني وجدت نف�شي يف 
مطار جدة، �شعدت بالو�شول بعد رحلة يوم كامل كان من املفرو�س 
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اأن ت�شتغرق حوايل ت�شعني دقيقة فقط. لكنني حني خرجت من قاعة 
الو�شول مل اأجد اأحدًا يف ا�شتقبايل، مل تكن هناك تلفونات خلوية، 
لذلك كان علي اأن اأنتظر. انتظرت حوايل ربع �شاعة يف قاعة �شبه 
خالية من النا�س دون اأن يقرتب مني �شخ�س لي�شاألني عن ا�شمي... 
ثم  النتظار،  وعاودت  �شاي  وفنجان  احللوى  من  قطعة  ا�شرتيت 
و�شعت حقيبتي بالقرب من الباب اخلارجي، واأخذت اأتفح�س وجه 
كل داخل اإىل قاعة القادمني وكل خارج منها. بعد مرور حوايل ن�شف 
�شاعة اأخرى، جلب انتباهي �شخ�س كان يغط يف نومه بالقرب من 
باب القاعة يف اخلارج، يف مكان ل يبعد عن حقيبتي �شوى خطوات، 
بها حتمل  فاإذا  الورقة جيدًا  الكرتون. تفح�شت  وبجانبه ورقة من 
عن  �شاألته  وحني  مرتبكا،  قام  نومه...  من  ال�شاب  ايقظت  ا�شمي، 
عن  �شاألته  وهناك  يتذكر،  مل  ل�شتقباله  جاء  الذي  ال�شخ�س  ا�شم 
ا�شم ال�شركة التي يعمل لديها. ويف الطريق اإىل مكتب عبد العزيز 
�شباحًا،  ال�شابعة  يف  املطار  و�شل  باأنه  الرجل  اأخربين  النوي�شر، 
العزيز  اأن عبد  اإل  املكتب،  اإىل  يعود  اأن  قبل  العا�شرة  وانتظر حتى 
الطائرة  ت�شل  حتى  هناك  وينتظر  املطار  اإىل  ثانية  يعود  اأن  اأمره 
حتى ولو تاأخرت حتى منت�شف الليل. تعب الرجل من طول النتظار 
كما تعب غريه، وغفا يف مطار جدة كما غفا من جاء ل�شتقباله يف 

مطار الريا�س من قبله. 
اإىل  العزيز  عبد  اأو�شلني  مكتبه،  يف  �شاعة  حوايل  ق�شاء  بعد 
الفندق، واتفقنا على اللقاء ثانية يف ال�شاعة التا�شعة، وما اأن اأخذُت 
اإىل  لي�شطحبني  العزيز  عبد  و�شل  حتى  مالب�شي  وغريت  حمامًا 
منزل اأحد اأ�شدقائه. كان ذلك م�شاء يوم خمي�س، وكانت �شلة من 
وحني  بوكر.  ولعبة  وع�شاء  طويلة  �شهرة  على  اتفقت  قد  الأ�شدقاء 
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دخلت البيت وجدته ب�شيطًا... بيت لل�شهر ل يعي�س فيه اأحد. جل�شنا 
اأر�شية �شالة كبرية، وحولنا م�شروبات كحولية  على �شجادة تغطي 
وغري كحولية كثرية، غلب عليها الوي�شكي والبرية. كانت لعبة البوكر 
وعملية �شرب الكحول قد بداأت قبل و�شولنا اإىل البيت املعني رمبا 
ن�شرب.  ومل  لعبنا  وال�شرب...  اللعب  مل�شاركتهم  دعونا  ب�شاعة... 
طلبت من عبد العزيز خم�شمائة ريال لأنه مل يكن لدي نقود �شعودية، 
وهنا قال عبد العزيز، هذه خم�شمائة ريال، لكنني �شاأخ�شمها من 
ح�شابك... ذلك احل�شاب الذي كان قد م�شى عليه ب�شعة اأ�شهر. لذا 
قلت له، اإن من حقك اأن تخ�شم ما لك من نقود حني تدفع ما عليك 
من ديون... لكن عبد العزيز مل يخ�شم ما له، لأنه مل يدفع ما عليه 
حتى كتابة هذه ال�شطور، على الرغم من مرور اأكرث من ثالثني �شنة 

على تلك احلادثة. 
الطعام  بو�شع  اخلدم  وقام  العا�شرة،  الع�شاء يف حوايل  و�شل 
من  الرغم  وعلى  الزمالء،  لكن  الأر�س،  على  فر�شوها  اأطباق  يف 
وجبة  بقيت  لذلك  الطعام.  وتناول  اللعب  وقف  رف�شوا  تو�شالتي، 
ال�شلطات  وبع�س  وحم�س  م�شوية  حلوم  من  اأ�شا�شًا  املكونة  الع�شاء 
واخلبز على الأر�س بجانبنا حتى تعبوا ومل يعد باإمكانهم موا�شلة 
اللعب. �شاركتهم اللعب حوايل 45 دقيقة ك�شبت خاللها حوايل �شتة 
اآلف ريال �شعودي... توقفت بعدها وتركتهم يلعبون وحدهم. حاولوا 
اإقناعي مبوا�شلة اللعب، لكنني اعتذرت، اإذ قلت لهم اأنتم ل تعرفون 
كيف تلعبون، تتناف�شون على مركز اخلا�شر الأكرب، ولي�س على مركز 
الرابح الأكرب... اإنني جئت لزيارة �شديق، وي�شعدين ك�شب اأ�شدقاء 
جدد، لذلك ل اأريد اأن اأترك هذا البيت واأترك لدى اأيا منكم �شعورا 
اإن ا�شتمراري يف اللعب قد ميكنني  اأو الكراهية جتاهي...  باملرارة 
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من ك�شب كل ما لديكم من اأموال، وهذا من �شاأنه اأن يجعلني اأك�شب 
ما  يكفيني  الآخر...  البع�س  كراهية  ورمبا  البع�س،  ح�شد  اأي�شًا 
ك�شبت حتى الآن... نعم، لقد ك�شبت مبلغًا ب�شيطًا يف نظركم، لكنه 

يغطي تذكرة ال�شفر من هيو�شنت اإىل جدة وبالعك�س.
تركتهم يلعبون وانحنيت بجانبهم على الأر�س، وب�شبب ما كنت 
اأعانيه من جوع واإرهاق، غفوت غفوة طويلة وعميقة. وحني اأيقظوين 
من النوم لتناول طعام الع�شاء، كانت ال�شاعة ت�شري اإىل الثالثة من 
الطعام، وقد جتمدت عليه  التايل، وكان منظر  يوم اجلمعة  �شباح 
اإىل  يدعو  فكان  منظرهم  اما  �شهية.  يفتح  ل  لونه  وتغري  الدهون 
ال�شفقة، اإذ فيما ظهرت عوار�س التعب والإرهاق على وجوه اجلميع، 
اأكلنا  ال�شكر على وجوه وحركات البع�س. مع ذلك  ظهرت عوار�س 
جميعًا ما يكفي لإ�شكات معدات تتلوى من اجلوع، وغادرنا املكان يف 
الرهان وكان  اأعرف من ربح  اأن  والن�شف من دون  الرابعة  حوايل 
اخلا�شر الأكرب. ويف حوايل الواحدة بعد الظهر، جاءين عبد العزيز، 
واأخذين لزيارة الأماكن املقد�شة يف مدينة مكة املكرمة، ومن اأجل 
اإىل  الطريق عائدين  بها. ويف  املحيطة  املنطقة  التعرف اىل معامل 
جدة، لحظت دموع عبد العزيز تت�شاقط على خديه، ومن دون اأن 
اأ�شاأله عن ال�شبب، اأدركت اأنها دموع الندم... ندم موؤمن على القيام 
بعمل مبح�س اإرادته يعتقد باأنه مكروه اأو حمرم، حتى واإن مل ي�شئ 
ملخلوق، ومل يوؤذ م�شاعر اأحد، ومل يعتدي على حق اإن�شان قريب اأو 

بعيد.   
�سدفة يف اأب� ظبي

دعتني اإمارة اأبو ظبي لإلقاء اأكرث من حما�شرة فيها، كان اأولها 
اإبراهيم  اإبراهيم  الدكتور  ال�شديق  برتتيبها  وقام   ،1976 عام  يف 
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ا�شطحبني  الإماراتية.  اخلارجية  وزارة  يف  م�شت�شارًا  عمل  الذي 
حيث  بيته،  اإىل  املحا�شرة  بعد  دربا�س  عدنان  املهند�س  ال�شديق 
اأقام حفلة ع�شاء فاخرة دعا اإليها عدد غري قليل من رجال الأعمال 
يف املدينة، كان من بينهم الوزير ال�شابق ال�شيد خلف العتيبة الذي 
انتهاء احلفلة يف  وبعد  بعد.  فيما  بيتنا يف هيو�شنت  بزيارة  اأ�شعدنا 
حوايل منت�شف الليل، اأخذين ال�شائق اإىل فندق هيلتون الذي اأقمًت 
فيه... كانت حكومة اأبو ظبي التي ا�شتهرت بكرمها توفر ل�شيوفها 
وت�شت�شيف  و�شائق،  و�شيارة  فنادق،  لديها من  ما  اأف�شل  جناحًا يف 
�شيوفها لأيام واأحيانًا لأ�شابيع. لحظت حني دخلت قاعة ال�شتقبال 
بركة  حول  يتجمعون  �شخ�شًا  ع�شرين  حوايل  وجود  الفندق  يف 
اأثار وجودهم يف تلك ال�شاعة املتاأخرة  ال�شباحة. توقفت قلياًل وقد 
من الليل ف�شويل، فاإذا عيني تتالقى مع عني الدكتور عبد ال�شالم 
املجايل الذي كان ي�شغل يف ذلك الوقت على ما اأظن من�شب وزير 
الدكتور  �شارع  الأردن.  يف  الوزراء  لرئي�س  ونائبًا  والتعليم  الرتبية 
املجايل اإىل عناقي والرتحيب بي قائاًل، دعني اأقدمك ل�شمو الأمري 
ح�شن... كان الأمري ح�شن ويل عهد الأردن يقوم بزيارة لأبو ظبي 
ح�شن  الأمري  وقف  الوزراء.  من  عددًا  �شم  كبري  اأردين  وفد  مع 
مرحبًا وقال، اإنني اأعرف الدكتور ربيع... كنا قد تقابلنا اأثناء قيامي 
�شارع  وهنا  تقريبا.  �شنة  قبل  الأردن  ا�شتثمارية يف  �شركة  بتاأ�شي�س 
اأحد اأع�شاء الوفد الأردين، وقد اأدرك اأهمية ال�شيف، واأح�شر يل 
كر�شيًا و�شعه بجانب الأمري. كان وجه ذلك ال�شخ�س ماألوفًا، لكنني 
اإىل  عائدًا  طريقي  يف  عمان  على  مررت  اأيام  بعد  اليه.  اتعرف  مل 
اأمريكا، وهناك راأيت ذلك ال�شخ�س على �شا�شة التلفزيون، فاإذا به 
وزير... عندها اأدركت قيمة الوزير العربي يف وطننا ومدى احرتام 
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ال�شادات  عهد  يف  م�شر  وزراء  غالبية  اأن  يقال  اإذ  لنف�شه.  البع�س 
للجلو�س  يعودون  ول  الرئي�س،  من  مكاملة  تاأتيهم  حني  يقفون  كانوا 

خلف مكاتبهم اإل بعد انتهاء املكاملة.
متامًا،  كا�شمي  ا�شمه  ظبي  اأبو  يف  ثري  اأعمال  رجل  هناك 
بعد  لكن  ظبي،  اأبو  خارج  ملدينته  زيارتي  اأثناء  كان  ربيع،  حممد 
عودته راآين على التلفزيون، وعندها قرر اأن يتعرف ايل... اأخربين 
عدنان دربا�س باأن ال�شيد حممد ربيع، اأبو خليفة، ي�شاأل عني ويرغب 
لإلقاء حما�شرة  لأبو ظبي  تقريبًا  �شنة  بعد  ايل. عدت  التعرف  يف 
اأبو  لأن  باللقاء  الظروف  لنا  ت�شمح  مل  ولكن  التنمية،  عن  اأخرى 
خليفة كان اأي�شًا خارج اأبو ظبي. يف عام 1980، ات�شل �شفري دولة 
باإن  العربية يف وا�شنطن، ال�شديق حمد املدفع ليخربين  الإمارات 
ال�شيد حممد ربيع و�شل اأمريكا �شمن وفد رجال اأعمال عرب، واأنه 
بعد  تقابلنا  وبالفعل  ايل.  يتعرف  اأن  ويريد  هيو�شنت،  اإىل  �شي�شافر 
اأيام وتعارفنا، فوجدته رجاًل كرميًا وموؤدبًا ومتوا�شعًا، على الرغم 
من اأن ثروته ت�شعه يف عداد اأ�شحاب املليارات. بعد �شنة تقريبًا عاد 
اأبو خليفة مع عائلته لزيارة هيو�شنت، ويف اإحدى اجلل�شات اكت�شفت 
اأن ا�شم والده كا�شم والدي اأي�شًا، عبد العزيز. وحني قلت له اإن ا�شم 
ومل  ابت�شمْت  قلت.  ما  ت�شديق  زوجته  رف�شت  العزيز،  عبد  والدي 
اأجادلها، بل حملت جواز �شفري يف جيبي يف اليوم التايل، وكنا على 
موعد لتناول طعام الغداء معًا يف الفندق الذي يقيم فيه. اأخرجت 
ال�شم  قراأْت  زوجته، وحني  وعر�شته على  الغداء  بعد  ال�شفر  جواز 
�شعرْت بالده�شة. وهنا قلت مداعبًا هل يجوز اأن يكون هناك حممد 
ريبع ملياردير وحممد ربيع اآخر يف عداد املفل�شني ماليًا؟ ل اأريدك 
وما  البنكية،  ح�شاباتك  توجد  اأين  اأخربين  بل  �شيكًا،  يل  تكتب  اأن 
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ومنذ  م�شاعدة.  دون  من  واأذهب  �شفري  جواز  و�شاأحمل  اأرقامها، 
اأبو  ي�شت�شيفني  اأبو ظبي  وكلما زرت  اأ�شدقاء،  اأ�شبحنا  اليوم  ذلك 
حيث  يوم،  كل  والع�شاء  الغداء  اأثناء  اإليه  ان�شم  اأن  وي�شر  خليفة، 
م�شاركته  يود  �شخ�س  لأي  يوم  كل  بيته  اأبواب  يفتح  اأنه  اكت�شفت 
طعام الغداء. ومع تكرر اللقاءات، حكى يل حكايته مع املال واملر�س 
وال�شفاء من مر�س ع�شال، ومع احلظ وما لديه من اأمالك ومناجم 

فحم يف بريطانيا، وعالقته مبلكة بريطانيا احلالية.
عالقات غري متكافئة

يف  اأ�شتاذًا  عمل  الذي  نا�شر  ندمي  الدكتور  خالل  من  تعرفت 
كلية البرتول واملعادن يف ال�شعودية اىل الدكتور نا�شر الر�شيد، وعرب 
نا�شر تعرفت فيما بعد اىل ال�شيد رفيق احلريري. ح�شل الدكتور 
بعد  وعمل  تك�شا�س  جامعة  من  الهند�شة  يف  الدكتوراه  على  نا�شر 
التخرج اأ�شتاذًا يف كلية البرتول واملعادن يف الظهران، وهناك تعرف 
اىل ندمي نا�شر وتاأ�ش�شت بني الزميلني عالقة �شداقة، توا�شلت بعد 
عودة ندمي اإىل هيو�شنت. ومما جتدر الإ�شارة اإليه اأن كلية البرتول 
واملعادن اأ�ش�شت يف عام 1963، ومت افتتاحها ر�شميًا يف عام 1965، 
وقامت الدولة بتغيري ا�شمها اإىل جامعة البرتول واملعادن عام 1975، 
لي�شبح  �شنة  ع�شرة  اثنتي  بعد  ثانية  تغيريه  مت  الذي  ال�شم  وهو 
»جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن«. كان نا�شر الر�شيد يرتدد على 
مدينتي هيو�شنت واأو�شنت يف ولية تك�شا�س بانتظام، ب�شبب ما كان 
له من ا�شتثمارات عقارية بداأها يف هيو�شنت مع فرد رزق، ومن اأجل 
متابعة مدار�س اأولده واأو�شاعهم املعي�شية يف مدينة اأو�شنت عا�شمة 
التي عا�س فيها الدكتور نا�شر  اأو�شنت هي املدينة  ولية تك�شا�س... 
�شيدة  من  مرة  لأول  تزوج  وهناك  طالبًا،  حياته  من  طويلة  فرتة 



60

الرثاء.  �شنوات  بعد  م�شتثمرًا  اإليها  وعاد  عائلة،  وكون  اأمريكية 
وب�شبب جتربته احلياتية املثمرة يف اأمريكا، قدم نا�شر الر�شيد على 
مدى ربع قرن تقريبًا تربعات �شخية جلامعته ولغريها من موؤ�ش�شات 

خريية اأمريكية تقدر بحوايل ثالثني مليون دولر. 
اأثناء عمله اأ�شتاذًا يف كلية البرتول واملعادن، قام نا�شر الر�شيد 
عام 1973، وبت�شجيع من ويل العهد ال�شعودي الأمري خالد بن عبد 
الريا�س.  مدينة  يف  ا�شت�شاري  هند�شي  مكتب  بتاأ�شي�س  العزيز، 
خالل  هامة  هند�شية  اجنازات  من  املكتب  ذلك  حققه  ما  وب�شبب 
م�شداقية  على  احل�شول  من  عليه  القائمون  متكن  وجيزة،  فرتة 
عالية يف اململكة، ما �شجع امللك خالد على اختيار نا�شر عام 1977 
م�شت�شارا للديوان امللكي ب�شفة ر�شمية، وم�شت�شارًا له ولالأمري فهد 
ب�شفة �شخ�شية، حيث اأ�شندت اإليه مهام الإ�شراف على ت�شييد جميع 
الق�شور واملجمعات امللكية ومراكز املوؤمترات الر�شمية والعديد من 
عهد  اأن  نا�شر  حظ  ح�شن  ومن  احلكومية.  واملدار�س  امل�شت�شفيات 
اأخيه املللك  اإثر مقتل  امللك خالد الذي توىل احلكم يف عام 1975 
وتو�شع عمراين  اقت�شادي  وانتعا�س  رخاء  فرتة  اأكرب  �شهد  في�شل، 
نتيجة  البالد. ولقد جاءت تلك الطفرة القت�شادية والعمرانية  يف 
من  البرتول  من  اململكة  �شادرات  وارتفاع  النفظ  اأ�شعار  مل�شاعفة 
لالرتقاء  حكيمة  �شيا�شة  بتبني  ال�شعودية  احلكومة  وقيام  ناحية، 
ناحية  من  فيها  ال�شحية  واخلدمات  التعليم  م�شتوى  ورفع  بالبالد 
العهد،  وويل  امللك  من  بالقرب  نا�شر  الدكتور  موقع  وب�شبب  ثانية. 
كبار  اأحد  اأ�شبح  فاإنه  العملية،  واخلربة  العلمية  بالكفاءة  ومتتعه 
من  نا�شر  انتقل  وب�شرعة،  القت�شادية.  الطفرة  من  امل�شتفيدين 
ن�شاطاته  جعل  ما  والبناء،  املقاولت  عمل  اإىل  ال�شت�شاري  العمل 
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تتزايد ب�شرعة وتغدو �شركته امرباطورية كبرية، عادت عليه باأرباح 
طائلة و�شمعة عاملية، من ال�شعب اأن يحققها اإن�شان يف ظل ظروف 
اعتيادية. وكما ذكر نا�شر اأمامي يف اإحدى اجلل�شات، ا�شرتى لكل 
واحد من اأولده طن ذهب وطن ف�شة، اأودعها با�شمائهم يف �شوي�شرا 
لتاأمني م�شتقبلهم. اأما التو�شع يف جمال املقاولت فقد مت بالتعاون مع 
رفيق احلريري الذي اأ�شبح فيما بعد رئي�شًا ملجل�س الوزراء اللبناين. 
كان لل�شيد رفيق احلريري عالقات جيدة مع فرن�شا مكنته من 
�شركة  هي  كبرية،  فرن�شية  مقاولت  ل�شركة  وكالة  على  احل�شول 
اأوجيه، بداأت عالقة احلريري بنا�شر الر�شيد،  اأوجيه. ومن خالل 
وتوطدت عالقة العمل بينهما ب�شبب قيام ال�شركة الفرن�شية بتنفيذ 
الأعمال،  رجلي  دفع  وهذا  ال�شعودية.  يف  كبرية  عمرانية  م�شاريع 
لتلك  تاأ�شي�س فرع  التعاون يف  اإىل  الر�شيد،  ونا�شر  رفيق احلريري 
ال�شركة يف الريا�س حتت ا�شم، اأوجيه ال�شعودية. وعلى الرغم من 
عالقة العمل الوطيدة بني الرجلني، اإل اأنني لحظت عدم ارتياح كل 
منهما لالآخر، لأن كل منهما طلب مني اأن يبقى ما بيننا من كالم 
دون علم الآخر. وحني �شاألت نا�شر الر�شيد يف اأحد الأيام عن �شبب 
ا�شتمرار تعاونه مع احلريري يف �شوء ما كان ي�شود عالقتيهما من 
عدم ارتياح، قال نا�شر اإن ال�شبب هو اإخال�س رفيق لعمله، م�شيفًا 
فاإن  احلريري،  اأقامها  عمارة  عن  ر�شائي  عدم  اأبديت  اإذا  القول، 
وهكذا  بنائها من جديد.  واإعادة  فورًا  لهدمها  ا�شتعداد  على  رفيق 
املقاولت،  عامل  يف  م�شداقيته  يعزز  اأن  احلريري  رفيق  ا�شتطاع 

ويجني من ورائها اأرباحًا ل ميكن ح�شرها. 
ا�شت�شارين نا�شر الر�شيد ورفيق احلريري يف اأكرث من منا�شبة 
بالن�شبة لأكرث من م�شروع عقاري يف مدينة هيو�شنت، اإل اأن عالقتنا 
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مل تتطور اإىل عالقة عمل اإل حني طلب منى الدكتور نا�شر اأن اأبحث 
له عن طائرة خا�شة. كنا يف �شهرة عادية يف بيتنا حني قال نا�شر، 
اإل  ا�شتفاد من عملنا يف هيو�شنت ومن هذه العالقة،  كل واحد منا 
اأنت يا حممد... الآن جاء دورك... اأريدك اأن تبحث يل عن طائرة 
خا�شة اأ�شرتيها. كان نا�شر حينئذ قد دخل �شريكًا مع فرد رزق يف 
م�شروع عقاري كبري يف منطقة املطار، وكانت عمليات البناء ت�شري 
على قدم و�شاق، كما كان ندمي نا�شر يقوم ب�شراء وبيع عقارات يف 
املدينة حل�شابه وح�شاب نا�شر الر�شيد، كما كان يفعل يف ال�شعودية، 
الر�شيد،  نا�شر  با�شم  وال�شراء  البيع  بعمليات  يقوم  ندمي  كان  اإذ 
حديث  من  بيننا  جرى  ملا  التايل  اليوم  ويف  الأرباح.  ويتقا�شمان 
ن�شرتي  اأن  اأريد  نا�شر  يل  قال  خا�شة،  طائرة  �شراء  بخ�شو�س 
وتاأثيثها  تاأهيلها  واإعادة  طائرة بوينج 707 قدمية، نقوم ب�شيانتها 

وت�شميمها من الداخل... اأريد امتام العملية ب�شرعة.
من  الكثري  على  ال�شحية  التاأمينات  �شركة  خالل  من  تعرفت 
رجال الأعمال ال�شغار، كان من بينهم طيار متقاعد ا�شمه برو�س 
فرميان Bruce Freeman. كان فرميان يف ال�شتينيات من العمر، 
التايل  اليوم  يف  به  ات�شلت  والأمانة.  والطيبة  الب�شاطة  عليه  تبدو 
وبداأنا عملية البحث عن الطائرة التي يريدها نا�شر، ومل مت�س اأيام 
حتى عرثنا على �شالتنا لدى �شركة اأمريكية كبرية يف لو�س اأجنلو�س، 
بتاأجريها  تقوم  والركاب،  ال�شحن  طائرات  من  كبريا  عددًا  متلك 
اإىل  تو�شلنا  اأيامًا  دامت  مفاو�شات  وبعد  اأخرى.  عاملية  ل�شركات 
ومواعيد  عليها  اختيارنا  وقع  التي  الطائرة  ل�شعر  بالن�شبة  اتفاق 
الت�شليم وم�شئولية ال�شركة فيما يتعلق ب�شيانة املحركات وغري ذلك 
من اأمور. وحني جاء نا�شر لتوقيع التفاق، فر�س على ال�شركة دفع 
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واإر�شائه،  فرميان  برو�س  مع  والتفاهم  يل،  عمولة  دولر  األف   50
املبلغ  كان ذلك  نا�شر على م�ش�س.  الدكتور  �شروط  ال�شركة  قبلت 
هو اأكرب مبلغ اأح�شل عليه من عملية جتارية يف حياتي. وب�شبب ما 
كان لل�شيد فرميان من عالقات جيدة يف عامل الطريان، ا�شتطعنا 
اأن نعرث على اأف�شل مهند�س ديكور طائرات يف اأمريكا. وفيما كانت 
اإ�شراف  حتت  ت�شري  الفنية  النواحي  من  الطائرة  �شيانة  عمليات 
املخططات  بر�شم  يقوم  والتاأثيث  الت�شميم  مكتب  كان  فرميان، 
واختيار اأنواع الأثاث وعر�شها علينا بانتظام. وعندما اأقلعت طائرة 
باأ�شره،  العامل  اأجواء  اأجمل طائرة حتلق يف  اأنها  قيل  ر�شيد  نا�شر 

علما باأنني مل اأُدع لزيارتها اأو ال�شفر على متنها.
رزق  فرد  امل�شرتك  ال�شديق  بي  ات�شل  ثالث،  اأو  رحلتني  بعد 
ليخربين باأنه يف طريقه اإىل املطار ل�شتقبال نا�شر، م�شيفًا القول ان 
طائرة نا�شر مت احلجز عليها يف مطار اأتالنتا يف ولية جورجيا، واأن 
نا�شر ا�شطر لركوب طائرة عادية... اإنه يف غاية الغ�شب ويريد اأن 
يجتمع بك غدًا يف ال�شباح. التقينا يف مكتب فرد يف حوايل التا�شعة 
كان  نا�شر...  الق�شة من  �شمعت  التايل، وعندها  اليوم  من �شباح 
نا�شر قد كتب �شيكًا لفرميان مببلغ خم�شة وع�شرين األف دولر، ثم 
قام باإيقاف ال�شيك خلالفات حول بع�س التفا�شيل املتعلقة بتاأثيث 
الطائرة. لذلك قام فرميان برفع دعوى �شد نا�شر، وجنح يف اخذ 
يف  هبوطها  حال  الطائرة  على  باحلجز  اأمريكية  حمكمة  من  قرار 
اأن  واأريدك  ْفتني على فرميان،  َعرَّ اأنت  اأمريكي. قال نا�شر،  مطار 
تخربه باأنني �شوف اأوؤدبه ولن اأدفع له �شيئًا، وبداأ بالتهديد والوعيد. 
وهنا قلت لنا�شر عليك اأن تتذكر اأنك يف اأمريكا ولي�س يف ال�شعودية، 
باإمكان فرميان  واإن  به،  تتوعد  �شيئًا مما  تفعل  اأن  ت�شتطيع  ل  اإنك 
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مقا�شاتك ب�شبب هذه التهديدات اإذا عرف بها... ثم قمت بتذكريه 
باملثل العربي الذي يقول اإذا تخا�شم اأمري وزبال، وقام الأمري ب�شفع 
الزبال مئة مرة، وجنح الزبال ب�شفع الأمري مرة واحدة فقط، فاإن 
الزبال ل ي�شعر بالإهانة بل بالعتزاز بالنف�س لأنه اأهان اأمري، فيما 

ي�شعر الأمري بالإهانة لأن زباًل �شفعه على وجهه. 
�شكت نا�شر طوياًل... تنهد كمن يتح�شر، ثم قال ما احلل؟ قلت 
له هل لديك ال�شتعداد لدفع جزء من املبلغ؟ قال اأدفع له الن�شف... 
بحل  واأقنعته  امل�شاء  اجتمعت مع فرميان يف  اأحاول.  له دعني  قلت 
التايل  اليوم  ظهرية  ويف  الن�شف.  عن  يقل  مببلغ  والقبول  النزاع 
ي�شدر  اأن  منه  وطلبت  التفاق،  بتفا�شيل  واأخربته  بر�شيد  ات�شلت 
تعليماته للمحامي كي يكتب اتفاقًا يتنازل فرميان مبقت�شاه عن كافة 
حقوقه مقابل ع�شرة اآلف دولر، واأن يح�شر معه �شيكًا بنكيًا باملبلغ 
املذكور اإىل مكتب فرد يف العا�شرة من �شباح اليوم التايل. وقبل اأن 
تغرب ال�شم�س يف ذلك اليوم كانت الطائرة يف طريقها اإىل هيو�شنت، 

وقد اأُطلق �شراحها. 
اأن راأى رفيق احلريري طائرة نا�شر و�شافر على متنها،   بعد 
ات�شل بال�شركة التي ا�شرتينا الطائرة منها يف لو�س اأجنلو�س وقام 
ب�شراء طائرتني، لكن من دون علمي اأو ا�شت�شارتي... �شمعت فيما بعد 
اأنه ا�شتخدم اإحداها واأهدى الأخرى لأمري من اأ�شدقائه. لقد علمت 
ب�شراء الطائرتني من ال�شركة بعد امتام ال�شفقة، وكافاأتني ال�شركة 
عليها بدعوتي مع العائلة لزيارة مدينة لو�س اأجنلو�س يف كاليفورنيا 
ومدينة تاهو يف ولية يوتا، وترتيب زيارة لبناتي ملدينة ديزين لند 
للمالهي يف لو�س اأجنلو�س. يف �شباح اليوم التايل لو�شولنا اإىل لو�س 
اجنلو�س، جاء نائب املدير العام واأخذين اإىل مطار يقع يف اأطراف 
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هناك.  وتركني  ال�شركة،  طائرات  من  العديد  فيه  تتواجد  املدينة، 
خاللها  قاموا  ال�شاعتني  حوايل  دامت  جولة  يف  امل�شئولون  اأخذين 
عمليات  تتم  وكيف  اإدارتها،  وطريقة  ال�شركة  عمل  طبيعة  ب�شرح 
ال�شركات  ا�شماء عدد من  وتعداد  للغري،  الطائرات  وتاأجري  �شيانة 
العاملية التي ت�شتاأجر منهم طائرات ب�شكل دائم اأو موؤقت، كان من 

بينها اأكرث من �شركة عربية. 
بعد انتهاء اجلولة، نظر مدير املطار بعيدًا وقال، هاهم قادمون 
لأخذك اإىل مكاتب ال�شركة يف حي هولوود... نظرت من حويل، مل 
هناك...  انظر  قال  يتحرك.  اإن�شانًا  األحظ  ومل  قادمة،  �شيارة  اأر 
اأو  اأ�شار، راأيت طائرة عمودية  اإىل ال�شماء، وحني نظرت اإىل حيث 
الأر�س  على  الطائرة  هبطت  وحني  ببطء.  نحونا  متجهة  هليوكبرت 
اأنها �شغرية جدًا، لي�س فيها مكان ال لراكب واحد يجل�س  لحظت 
اأ�شغر  ويبدو  بابها �شغري وغري حمكم،  واأن  الطائرة،  قائد  بجانب 
من باب �شيارة فولك�س واجن قدمية. ركبت الطائرة مرتددًا، وما اأن 
اأقلعت بنا حتى لحظت اأن اأ�شفل الطائرة وجدرانها جميعا كانت من 
مادة بال�شتيكية �شفافة ت�شبه الزجاج، ت�شمح لركاب الطائرة بروؤية 
الأ�شياء التي ميرون فوقها. وما اأن ارتفعت الطائرة عن الأر�س حتى 
بداأت تتمايل مع الريح، تعلو وتهبط ب�شكل متقطع ومفاجئ، وكاأنها 
فقد  وقد  والربد  اخلوف  من  يرجتف  الثمالة،  حتى  �شكر  �شخ�س 
توازنه. وفيما كان قائد الطائرة ي�شف يل املناطق ال�شكينة التي كنا 
منر من فوقها ويعدد ا�شماءها، ويحكي يل تاريخ مزرعة وبيت موؤ�ش�س 
نادي بالي بوي Play Boy Club، كنت اأ�شعر باأن اخلوف ي�شعد 
اأخم�س القدمني،  اإىل  من القلب اإىل الراأ�س، وين�شاب من ال�شدر 
ترتنح  والطائرة  �شعرت  التفكري.  على  قدرتي  وي�شل  اأنفا�شي  يكتم 
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حتتنا...  املرتامية  ال�شمنت  غابات  فوق  ال�شقوط  و�شك  على  اأننا 
جناة...  يف  اأمل  ول  خلفه،  الإن�شان  يختبئ  حائط  هناك  يكن  مل 
رحلة مثرية دامت حوايل ثالثني دقيقة، لكنها كانت مرعبة، لذا مل 
اأكررها. هبطت الطائرة فوق عمارة كبرية يف حي هولوود، وهناك 
مع  عمل  غداء  اإىل  قادين  حيث  ا�شتقبايل،  يف  العام  املدير  وجدت 
ثالثة اأ�شخا�س اآخرين من اأع�شاء جمل�س الإدارة. وهناك عر�شوا 
علي عر�شًا �شعبًا، كان العر�س مغريًا من ناحية الراتب واملكافاآت 

ومتطلبات العمل، لكنه غري مريح من الناحية النف�شية. 
كان حلرب اأكتوبر التي �شنتها القوات امل�شرية وال�شورية على 
ال�شاحات  نتائج هامة على خمتلف  الإ�شرائيلية عام 1973  القوات 
ال�شركات  كربى  لدى  قناعة  �شيوع  النتائج،  تلك  بني  ومن  الدولية. 
ا�شتثمارية غري  النفط متثل فر�شة  اأ�شعار  باأن م�شاعفة  الأمريكية 
احتمال  من  باخلوف  و�شعور  اخلليجية،  القت�شاديات  يف  م�شبوقة 
النفط  �شركات  بداأت  لذلك  املنطقة.  يف  ال�شتقرار  عدم  ا�شتمرار 
تتجه  الدولية  واملقاولت  الطائرات  و�شركات  النفطية  واخلدمات 
بحثية  وحدات  تاأ�شي�س  اأو  ا�شت�شارية،  مكاتب  على  العتماد  نحو 
مهمتها تقدير حجم املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها م�شاريعها 
ال�شركة  رئي�س  علي  عر�س  لذلك  العربية.  املنطقة  يف  ال�شتثمارية 
من�شب م�شت�شار مهمته تقدير املخاطر املحتملة. وب�شبب اإغراءات 
العر�س وحماذيره، كان علي اأن اأفكر مليًا وطوياًل يف الأمر قبل اأن 
اأجيبهم. ويف النهاية اعتذرت باأمل بالغ... اعتذرت على الرغم من 
حاجتي للمن�شب من الناحية املالية واملوقع الجتماعي. �شاألت نف�شي 
عما اإذا كان باإمكاين اأن اأن�شح ال�شركة بعدم ال�شتثمار يف م�شروع 
فيه فائدة ل�شعب عربي ب�شبب ما اأراه من خماطر حمتملة، علما باأن 
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توقعاتي قد تكون خاطئة. ثم �شاألت نف�شي ثانية عما اإذا كان �شمريي 
لن  املخاطر،  حتفه  م�شروع  يف  بال�شتثمار  ال�شركة  بن�شيحة  يقبل 
بالنفي يف احلالتني، مل  لبلد عربي. وحني جاء اجلواب  فائدة  فيه 
يعلمون  الن�شاط  لهذا  املتابعني  كل  اإن  العتذار.  �شوى  اأمامي  يكن 
كي�شنجر  هرني  قيام  بعد  جدًا،  ومربحًا  وا�شعًا  ن�شاطًا  اأ�شبح  اأنه 
بتخويف رجال الأعمال من املخاطر الأمنية، وتاأ�شي�س مكتب لتقييم 
الأمن  ال�شيا�شيني ورجال  املحتملة ي�شم عددًا من قدامى  املخاطر 
ال�شتيالء  املكتب، متكن كي�شنجر من  وب�شبب هذا  وال�شتخبارات. 
طائلة،  ثروة  وجني  املربحة،  اخلدمة  هذه  من  الأكرب  اجلزء  على 
على  لمع  ا�شرتاتيجي  ومفكر  �شيا�شي  كنجم  مبوقعه  والحتفاظ 
ال�شاحة الدولية، وم�شت�شار ب�شكل ر�شمي اأحيانًا وغري ر�شمي اأحيانًا 
ال�شركات  وع�شرات  عربي  وحاكم  اأمريكي  رئي�س  من  لأكرث  اأخرى 

العاملية.  
ال�شغرية  الهليوكبرت  الطائرة  تذكرت بعد �شنوات حكايتي مع 
على  تفا�شيلها  ب�شرد  وقمت  ورعب،  خوف  من  يومها  اعرتاين  وما 
بينهم  من  كان  عادية،  ع�شاء  جل�شة  يف  الأ�شدقاء  من  جمموعة 
الدكتور كلوفي�س مق�شود. وحني بداأت يف �شرد احلكاية، لحظت اأن 
كلوفي�س يتحفز للم�شاركة يف احلديث، اإذ كان لديه حكاية مماثلة، 
ولكن اأكرث اإثارة. وبعد اأن انتهيت من �شرد حكايتي، قال كلوفي�س اأنه 
وا�شنطن  العربية يف  الدول  رئا�شته ملكتب جامعة  اأثناء  ت�شلم دعوة 
لزيارة منطقة جراند كانيون Grand Canyon يف ولية اأريزونا، 
وزوجته.  وا�شنطن  امل�شري يف  ال�شفري  املدعوين  بني  من  كان  واأنه 
امل�شري  ال�شفري  مع  كلوفي�س  ركب  املنطقة،  تلك  اإىل  و�شلوا  حني 
الأودية  فوق  جولة  يف  اأخذتهم  واحدة  هليوكبرت  طائرة  يف  وزوجته 
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التي ًت�شكل يف جمموعها اجلراند كانيون. جل�س كلوفي�س اإىل جانب 
قائد الطائرة، فيما جل�س ال�شفري وزوجته يف املقعد اخللفي. وفيما 
كان كلوفي�س يتحدث مع قائد الطائرة كمن يهذي وعيناه مغم�شتان 
تقريبًا يف حماولة لتخفيف حدة اخلوف الذي اعرتاه، كان ال�شفري 
وحني  تام.  �شمت  حالة  يف  اخللفي  الكر�شي  يف  يغو�شان  وزوجته 
اأن  كلوفي�س  لحظ  الأر�س،  على  الطائرة  وحطت  اجلولة  انتهت 

بنطلون ال�شفري وبنطلون زوجته كانا مبتلني. 
ذاكرة االأجداد ال ُتن�سى

كانيون  اجلراند  منطقة  بزيارة  تقريبًا  قرن  ربع  بعد  قمت 
حتركاتها،  يف  الغيوم  اأتابع  فيها،  رائعة  �شاعات  بق�شاء  والتمتع 
من  انتقل  كلما  األوانها  ويبدل  ال�شخور  يلون  وهو  ال�شحاب  األحق 
رافقتني  كامريا  ويف  الذاكرة  يف  �شور  بالتقاط  واأقوم  لآخر،  مكان 
اإىل  فينك�س  مدينة  من  ال�شفر  رحلة  وخالل  املثرية.  الرحلة  تلك 
اجلراند كانيون التي ا�شتغرفت حوايل اأربع �شاعات، كانت الطريق 
تتعرج وترتفع تدريجيًا ولكن با�شتمرار، ما جعلنا ن�شاهد اختالفات 
مناخية وتنوعات طبيعية و�شكانية قد ل ي�شاهدها م�شافر عرب 5000 
كلم من املك�شيك اإىل كندا مرورا بالوليات املتحدة الأمريكية. ولقد 
وجدت يف ذلك التنوع ما يثبت النظرية التي تقول باأن الطبيعة اأفرزت 
تغريات مناخية وحياتية بالن�شبة للنبات واحليوان والإن�شان متقاربة 
كثريًا من مثيالتها يف املناطق ذات املواقع اجلغرافية املت�شابهة من 
العامل، كما وجدت فيه اأي�شًا ما يوؤكد نظريتي التي تقول باأن اأمناط 
الإنتاج املختلفة تفرز جمتمعات ذات ثقافات مت�شابهة اإىل حد كبري. 
�شيدونا  مبدينة  مررنا  كانيون،  اجلراند  منطقة  اإىل  الو�شول  وقبل 
بركانية  ونتوءات  قمم  من  تتكون  حمراء  جبال  �شل�شلة  بني  الواقعة 
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ذات األوان واأ�شكال عجيبة تبدو للناظر كتماثيل ومعابد �شممتها يد 
فنان عبقري عا�س يف عهود بائدة. كانت تلك املدينة ال�شغرية قد 
بداأت حياتها كواحة زراعية، اإل اأنها حتولت مع تقدم و�شائل النقل 
ال�شينمائية،  الأفالم  خمرجو  اإليها  يحج  حمطة  اإىل  واملوا�شالت 
الأر�س،  اأرجاء  كل  من  ال�شياح  اإليه  يحج  مكانًا  لتغدو  وتطورت 
الأثرياء  من  املتقاعدون  ي�شكنه  ومكانًا  الفنانون،  يع�شقه  ومركزًا 

الذين يبحثون عن الهدوء ونقاء الهواء و�شحر الطبيعة. 
جراند كانيون اأخدود عميق وطويل جدًا، يقع يف و�شط �شل�شلة 
األوان واأ�شكال توحي بالروعة والرهبة يف اآن واحد.  من جبال ذات 
ويبلغ عدد الأودية التي ت�شكل يف جمموعها اجلراند كانيون ما يزيد 
األف واد، ترتفع عن م�شتوى مدينة فينك�س بحوايل 3000  على 15 
مرت. وُيقِدر علماء اجليولوجيا عمر تلك الأودية وما يحيط بها من 
جبال بحوايل 270 مليون �شنة. وفيما يتجاوز طول الأودية 440 كلم، 
يبلغ معدل عر�س الوادي حوايل 20 كلم. ويف قعر تلك الأودية يجري 
تقريبًا  بارتفاع 50 مرتا  ولكن  نهر كولورادو على عمق 1500 مرت، 
ي�شكل  رذاذ  �شكل  على  املياه  منه  تتبخر  البحر،  �شطح  م�شتوى  عن 
غيومًا �شبه دائمة. اإن روؤية تلك الأودية من علو �شاهق جتعل امل�شاهد 
ي�شعر بعظمة الطبيعة وقدرتها على خلق عجائب لي�س باإمكان اإن�شان 
اأن يتخيلها... غرابة الظالل التي ُت�شكلها حركة ال�شم�س يف دورانها 
اجلبال  فوق  املتحركة  الغيوم  �شحر  واملنخف�شات،  القمم  حول 
باألوان  ال�شخور  تلون  ال�شم�س  اأ�شعة  اإىل  النظر  ومتعة  والوديان، 
جتري  التي  املياه  وجه  وعلى  احلمراء  اجلبال  �شفوح  على  تنعك�س 
املنطقة  تلك  الإن�شان يف  ي�شاهده  ما  وروعة  اإن غرابة  الأعماق.  يف 
من طبيعة  باأنه جزء  الإح�شا�س  اإىل  وتدفعه  املتاأمل،  خيال  ت�شتثري 
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باليني  مدى  على  ت�شكلت  عبقرية  خلق  عملية  من  ونتاج  خالبة، 
ال�شنني. ويف الطريق عائدين اإىل مدينة فينك�س بعد انتهاء الزيارة، 
كان �شائق ال�شيارة ال�شياحية ي�شري اإىل املناطق التاريخية التي منر 

بها ويحكي لنا بع�س ما عا�شته من اأحداث. 
مررنا على قطيع غزلن كان يرعى حرًا يف منطقة تابعة لقبائل 
الأوروبي  الرجل  �شلب  الذين  الأ�شليني  اأمريكا  �شكان  من  النافاهو 
الأبي�س معظم اأرا�شيهم، وقام بتدمري معامل ح�شاراتهم القدمية، 
وعمل ب�شكل منظم ومدرو�س منذ اأن وطئت قدمه بالدهم يف القرن 
ال�شاد�س ع�شر على تدمري تراثهم الثقايف. توقفنا على الطريق يف 
�شوق �شغري فيه مطعم ودكاكني تبيع التحف التذكارية وامل�شروبات 
وهناك  النافاهو.  قبائل  بقايا  تقطنها  م�شتوطنة  يف  يقع  الغازية، 
لحظت عدم وجود جتمعات �شكنية باملعنى التقليدي، بل راأيت بيوتًا 
واأكواخًا بدائية متناثرة يف العمق حتيط بها النفايات، وكاأن العائلة 
من تلك القبائل ل ت�شت�شيغ ع�شرة الآخرين من النا�س، ول ي�شتهويها 
�شيء �شوى الوحدة، كما �شاهدت �شيارات قدمية حمطمة على طول 
اأعادت ماليني الهكتارات من  اأن احلكومة الفدرالية  الطريق. ومع 
اأو  بيعها  حق  ميلكون  ل  ال�شكان  اأن  اإل  النافاهو،  لقبائل  الأرا�شي 
ا�شتغاللها اإل مبوافقة اجلهات الر�شمية، فالرجل الأبي�س ما يزال 
مقتنعًا بعدم اأهلية �شكان البالد الأ�شليني لإدارة �شوؤون حياتهم. اأما 
اقت�شاد تلك القبائل فيعتمد اأ�شا�شًا على رعي املوا�شي وال�شناعات 
للطبيعة  النافاهو  حب  ق�شة  حتكي  التي  التقليدية  احلرفية 

وجمالياتها، وع�شقهم للفن وعبادة ال�شم�س. 
واحد  اأ�شلي  اأمريكي  وجود  بعدم  ال�شوق  دخلنا  حني  فوجئت 
يعمل فيه... كان جميع العاملني من موظفني وباعة �شبابًا و�شابات 
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لل�شكان  تعود  الدكاكني  ملكية  اأن  مع  اآ�شيوية،  اأ�شول  من  اأمريكيني 
اأن قام  الأ�شليني. �شعوب متخلفة تعودت على الك�شل واخلمول بعد 
ون�شاطات  ا�شتهالكية  باأمور  واإلهائها  ثقافاتها  بتدمري  امل�شتعمر 
يقومون  لغرباء  توؤجرها  جيدة  دخل  م�شادر  متلك  اإنتاجية،  غري 
الكحول  و�شرب  القمار  ممار�شة  يف  وقتها  وتق�شي  با�شتغاللها، 
من  وغريها  القبائل  تلك  م�شاعدة  اأجل  ومن  والتذمر.  وال�شكوى 
حتررهم،  فر�س  واإ�شعاف  اقت�شاديًا  الأ�شليني  البالد  �شكان 
�شمحت احلكومة الأمريكية لهم باإقامة نواد للقمار، ي�شتغلون دخلها 
لتح�شني اأحوالهم املعي�شية. ومما �شاعد على انت�شار تلك النوادي، 
ووجود  القمار،  متنع  الأمريكية  الوليات  غالبية  يف  قوانني  وجود 
واملقامرة،  للرتفيه  اأماكن  لإقامة  ال�شتعداد  لديهم  م�شتثمرين 
اأخرى،  اأ�شياء  بني  ت�شبب هذا،  ولقد  ال�شكان.  مع  ريعها  يتقا�شمون 
يف انت�شار حالت الإدمان على القمار واخلمر بني ال�شكان الأ�شليني، 
وبقاء اأحوالهم املعي�شية والتعليمية �شيئة. من ناحية اأخرى، اجتهت 
فيها  يعي�س  التي  املناطق  اهمال  اإىل  واملحلية  الفدرالية  احلكومات 
�شكان البالد الأ�شليني اإهماًل �شبه كامل، ما اأ�شهم يف تكري�س تخلف 
اأولئك النا�س. وعلى �شبيل املثال، ل توجد هناك بنية حتتية ُتذكر، 
ول مراكز �شحية ول خدمات اجتماعية تليق بحياة اإن�شان يعي�س يف 
القرن احلادي والع�شرين، ول حتى يف القرن التا�شع ع�شر. اإن من 
اأن الرجل الأبي�س يتحمل اجلزء الأكرب من م�شئولية تخلف  املوؤكد 
اأولئك  املتعاقبة من  الأجيال  لكن م�شئولية  الأ�شليني،  البالد  �شكان 
على  عا�شت  �شعوب  فهذه  امل�شتعمر.  م�شئولية  عن  تقل  ل  النا�س 
ملا�شيها  رهنت حا�شرها  العربية،  الأمة  ك�شعوب  ما�شوية  ذكريات 
ل�شالح  احلا�شر  يهمل  من  اأن  تدري  ل  م�شتقبلها،  وتنا�شت  البائد 
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املا�شي لن يكون له حا�شر ول م�شتقبل يف امل�شتقبل.
تتغري  الطبيعة  بداأت  امل�شتوطنة،  داخل  الطريق  منت�شف  يف 
عدمية  وال�شخور،  التعاريج  كثرية  �شحراوية  بدت  حيث  ب�شرعة، 
النباتات تقريبًا، وعندها و�شلنا اإىل املنطقة التي قام رواد الف�شاء 
اأربعة  الأمريكيني بالتدرب فيها على النزول على �شطح القمر قبل 
لأولئك  وقعت  طريفة  ق�شة  ال�شياحي  املر�شد  تذكر  وهنا  عقود. 
اإذ  الأ�شليني،  ال�شكان  تدريباتهم ب�شحبة مرتجم من  اأثناء  الرواد 
ُيطلق  الذين  الرجال  من  ال�شن،  كبري  رجل  الأيام  احد  بهم يف  مر 
الرجل  ذلك  �شاأل  موا�شيه.  يرعى  كان  حكيم«،  »رجل  لقب  عليهم 
املرتجم عما يفعله اأولئك الأ�شخا�س يف األب�شتهم الغريبة ومعداتهم 
الأكرث غرابة. اأجابه املرتجم باأنهم يتدربون على النزول على �شطح 
اأن  ي�شدق  كان  اإذا  عما  احلكيم  الرجل  املرتجم  �شاأل  ثم  القمر، 
باإمكان الإن�شان ال�شعود اإىل �شطح القمر. اأجاب احلكيم يف احلال 
قائاًل، طبعًا. فوجئ املرتجم بذلك اجلواب، اإل اأن ال�شعور باملفاجاأة 
زال ب�شرعة حني اأخربه الرجل احلكيم اأن اإحدى الق�ش�س ال�شعبية 
املتوارثة يف بالد النافاهو تقول اأن بع�س اأجدادهم القدامى ذهبوا 
قبل اآلف ال�شنني لزيارة ال�شم�س التي يعبدونها، اإل اأنهم توقفوا يف 
طلب  ثم  هناك.  من  يعودوا  ومل  القمر،  �شطح  على  اإليها  طريقهم 
اإر�شال  باإمكانه  كان  اإذا  عما  الرواد  ي�شاأل  اأن  املرتجم  من  الرجل 
وبعد موافقة  القمر.  يعي�شون على �شطح  الذين  اأجداده  اإىل  ر�شالة 
وقام  �شغري،  ت�شجيل  جهاز  له  اأح�شروا  طلبه،  على  الف�شاء  رواد 
الرجل  بت�شجيل ر�شالة �شوتيه لأجداده. وفيما كان  الرجل احلكيم 
ي�شجل ر�شالته، كان املرتجم يبت�شم ب�شخرية بعيدًا عن اأعني الرجل 
املرتجم  الرواد  �شاأل  ما�شيته،  مع  الرجل  ذهب  اأن  وبعد  احلكيم. 
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عن حمتوى الر�شالة... اأجاب املرتجم اأن الر�شالة تقول باخت�شار: 
»�شيزوركم اأنا�س غرباء، �شيحاولون اإقناعكم بتوقيع معاهدات لي�س 

يف نيتهم احرتامها، لذلك اأحذركم من الثقة بهم«. 
الأودية  منطقة  من  عائدين  فينك�س  مدينة  ن�شل  كدنا  وما 
الأخ�شر  باللون  ملونة  �شغرية،  �شبار  اأ�شجار  راأيت  حتى  العظيمة 
املختلط بلون بنف�شجي �شاحر مل اأر له مثياًل من قبل، كاأن ال�شبار 
ليذكرين  بالدي...  و�شحر  بالدي  بجمال  ليذكرين  ينتظرين  كان 
وامل�شم�س  اللوز  وزهر  الليمون  ورائحة  وبرتقالها  وبياراتها  بيازور 
بالطغيان على  الذكريات اجلديدة  قيام  دون  يحول  وكي  واحلنون، 
اأخذت  اجلديدة  الذكريات  باأن  �شعرت  وهنا  القدمية.  الذكريات 
احلب  جتارب  لكل  احلنني  خالل  من  القدمية  بالذكريات  متتزج 
وت�شكل  الطبيعة،  ومع  الإن�شان  مع  ع�شتها  التي  املا�شوية  والع�شق 

قالدة م�شيئة من ذكريات عزيزة تاأبى الن�شيان.
الع�دة اإىل وا�سنطن

مع  التوا�شل  من  متنعني  مل  ل�شنوات  هيو�شنت  يف  اإقامتي  اإن 
زمالئي يف جامعة جورجتاون، ول مع اأ�شدقائي يف مدينة وا�شنطن، 
الدرا�شات  مركز  عقدها  فكرية  ندوات  عدة  يف  اأ�شارك  جعلني  ما 
العالقات  جمل�س  خا�شة  موؤ�ش�شات،  من  وغريه  املعا�شرة  العربية 
العربية الأمريكية. كما كنت اأتردد با�شتمرار على وا�شنطن للم�شاركة 
يف اجتماعات املوؤ�ش�شة الأمريكية الفل�شطينية الثقافية. وحني �شعرت 
اإمكانية  عن  عوي�س  اإبراهيم  الدكتور  �شاألت  للتدري�س،  طاغ  بحنني 
امل�شئولني  رغبة  يف  اأ�شك  كنت  لأنني  القت�شاد،  ق�شم  عرب  العودة 
قام  وبالفعل،  املركز.  اإىل  عودتي  يف  العربية  الدرا�شات  مركز  عن 
الذي  القت�شاد،  ق�شم  رئي�س  على  املو�شوع  بعر�س  عوي�س  الدكتور 
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قام بدعوتي ر�شميًا لاللتحاق بالق�شم، ولكن كاأ�شتاذ زائر للتدري�س 
بع�س الوقت.

دفعني  الذي  الوحيد  ال�شبب  للتدري�س  املتدفق  حنيني  يكن  مل 
لتخاذ قرار حا�شم برتك هيو�شنت والعودة اإىل وا�شنطن، اإذ كانت 
وتطلعي  اأولدي  م�شتقبل  بينها  من  اأخرى،  مهمة  اعتبارات  هناك 
للقيام بدور اأكرث فاعلية يف خدمة الق�شية الفل�شطينية. ومما �شارع 
اقت�شادية  اأزمة  يف  هيو�شنت  مدينة  دخول  القرار،  ذلك  اتخاذ  يف 
حادة يف اأعقاب تدهور اأ�شعار النفط يف عام 1982. اإذ ب�شبب اعتماد 
من  بها  يرتبط  وما  البرتول  �شناعة  على  اأ�شا�ًس  هيو�شنت  اقت�شاد 
ن�شاطات اقت�شادية ومالية كعمليات تكرير النفط ونقله، وخدمات 
التاأمني وحفر الآبار، فاإن اقت�شاد هيو�شنت تراجع مع تراجع اأ�شعار 
املتطلع  الأمريكي  ال�شباب  اأ�شبحت مكة  قد  كانت هيو�شنت  النفط. 
اأية  ن�شبة يف  اأعلى  تغدو  فيها  ال�شباب  ن�شبة  ما جعل  واملتعة،  للعمل 
وياأنف  للتنقل،  بطبيعته  مييل  ال�شباب  اأن  وحيث  العامل.  يف  مدينة 
ال�شتقرار يف مكان واحد لفرتة طويلة، فاإن تراجع اقت�شاد املدينة 
ال�شكنية  امل�شاريع  مئات  واإفال�س  �شكانها،  عدد  تراجع  يف  ت�شبب 
والتجارية فيها، وتراجع ال�شياحة وعمليات الت�شوق التي كانت تعتمد 
اأ�شا�شا على اأثرياء املك�شيك. لكن املدينة ا�شتعادت عافيتها ب�شرعة 
الركود  فرتة  باغتنام  قامت  التي  البلدية  رئي�شة  نظر  ُبعد  ب�شبب 
تو�شعة  �شملت  جديدة،  اأ�ش�س  على  املدينة  اقت�شاد  هيكلة  لإعادة 
دائرية  �شريعة  طرق  وبناء  جديدة،  �شوارع  وفتح  القدمية  ال�شوارع 
جديدة  �شناعات  وجذب  الطبية،  اخلدمات  وت�شجيع  املدينة،  حول 

للمدينة مثل �شناعة الكمبيوتر.
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الأعمال،  ت�شفية  عملية  بداأْت   ،1982 عام  �شيف  قدوم  ومع 
وترك  هيو�شنت  ملغادرة  النف�شية  الناحية  من  الأطفال  واإعداد 
ال�شنة  تلك  يف  هيو�شنت  كانت  واأ�شدقاء.  اأقارب  من  فيها  كان  من 
الثالثة،  اإخوتي  تواجد  العائلة، حيث  اأفراد  ثلثي  اأكرث من  حتت�شن 
وزوجها  وداد  اأختي  اإىل  اإ�شافة  واأحمد وحامد وعائالتهم،  حممود 
واأولدها، ما جعل الفراق بالن�شبة لالأطفال �شعبًا وقد تعودوا على 
اأ�شبوع تقريبًا.  الوقت معهم كل  اأولد عمومتهم وق�شاء بع�س  روؤية 
وكعادتي، حاولت قفل امللفات القدمية بال�شرعة املمكنة، كي ل اأترك 
امل�شتقبل  التفكري يف  اإىل هيو�شنت، ويحرمني من  ي�شدين  ما  خلفي 
والرتكيز على ا�شتحقاقاته. ولقد كان امللف الأهم هو ملف البيت، 
فالبيت ميثل اأهم ا�شتثمار بالن�شبة لغالبية الأمريكيني. وعلى الرغم 
من تدهور �شوق العقار، اإل اأنني ا�شتطعت بيع البيت يف يوم واحد، 
لي�س نتيجة لذكاء خارق، ولكن نتيجة لقرار واقعي حازم، اإذ عر�شت 
ال�شوق.  �شعر  عن  املائة  يف  ع�شرين  بحوايل  يقل  بثمن  للبيع  البيت 
بيت  ل�شراء  عقدًا  وقعت  تقريبًا،  ب�شهرين  هيو�شنت  بيت  بيع  وقبل 
البيت  كلم عن  �شتة ع�شر  يبعد حوايل  وا�شنطن،  جميل يف منطقة 
الأبي�س. حني بداأُت عملية البحث عن ذلك البيت، كان �شوؤايل الأول 
الكربى،  وا�شنطن  منطقة  يف  تعليمية  دائرة  اأف�شل  بتحديد  يتعلق 
مدر�شة  اأف�شل  عن  الثاين  �شوؤايل  جاء  الدائرة،  تلك  حتديد  وبعد 
ثانوية يف تلك الدائرة... وهكذا انح�شر البحث عن البيت املطلوب 
�شمن منطقة �شيقة، تعطي لأولدي حق الدرا�شة يف املدر�شة الثانوية 

املعنية وا�شمها وولت ومتان. 
ولذا  اللفظ،  و�شعبة  غريبة   Bethesda باِث�ْشدا  كلمة  تعترب 
قد  دمنا  ما  ومعناها  اأ�شلها  اىل  التعرف  الواجب  من  اأن  وجدت 
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حني  كبرية  املفاجاأة  كانت  فيه.  للعي�س  مكانا  املدينة  تلك  اخرتنا 
تواجدت  ا�شم بحرية �شغرية  املدينة مقتب�س من  ا�شم  اأن  اكت�شفت 
املقد�شة،  الكتب  يف  ذكرها  وجاء  القدمية،  العهود  يف  فل�شطني  يف 
اأن  للت�شايف. ومع  النا�س  يوؤمه  البحرية مكانًا مقد�شًا  تلك  اإذ كانت 
اأن  اإل  النا�س مكانها،  ون�شي  �شنة،  األفي  البحرية جفت قبل حوايل 
الدينية. لذلك  ا�شمها ول موقعها من حياتهم  ين�شوا  امل�شيحيني مل 
لالأبحاث  مركز  اإقامة  الأمريكية  الفدرالية  احلكومة  قررت  حني 
الطبية، اختارت مدينة باث�شدا تيمنًا مبا كان لبحرية باث�شدا من دور 
عالجي تاريخي. وكما يعلم املهتمون من الأطباء والباحثني يف جمال 
الوراثة اجلينية، تتمركز العديد من مراكز البحوث الطبية الهامة 
 ،National Institutes of Health ،يف معاهد ال�شحة الوطنية
لإجراء  اأمريكا  رئي�س  يزوره  الذي  املكان  وهو  باث�شدا،  مدينة  يف 
الفحو�شات الطبية ال�شنوية، ويرتدد عليه للعالج عند احلاجة. ومن 
تقاعد  طبيبًا  كان  ا�شرتيناه  الذي  البيت  مالك  اأن  اأي�شًا  ال�شدف 
حديثًا بعد عمل طويل يف م�شت�شفى جامعة جورجتاون التي تبعد عن 

البيت ربع �شاعة بال�شيارة.  
وتوقيتها  وا�شنطن  اإىل  هيو�شنت  من  ال�شفر  خطة  ر�شمُت 
وقلق  ال�شفر  عبء  تخفيف  اأجل  من  كم،  حُمْ ب�شكل  وحمطاتها 
نقل  �شركة  جميء  موعد  حددنا  لذلك  لالأولد.  بالن�شبة  النتظار 
والنطالق  البيت،  بيع  اإجراءات  امتام  موعد  مع  بالتزامن  الأثاث 
يف  ال�شركة  رجال  و�شل  وحني  وا�شنطن.  نحو  مبا�شرة  ذلك  بعد 
�شناديق  يف  وو�شعه  الأثاث  لف  بعملية  للقيام  املحدد  اليوم  �شباح 
وكان  كرمي،  ابني  اأر�شلنا  كبرية،  �شحن  �شيارة  يف  وحتميله  خا�شة 
عمره حينئذ ثالث �شنوات، كي يق�شي ذلك الوقت يف بيت جريان 
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لنا كان لهم طفل بعمره. ويف حوايل الرابعة م�شاء، اأح�شرت زوجتي 
مرة،  لآخر  البيت  مغادرة  قبل  حتممه  كي  اجلريان  بيت  من  كرمي 
داخل  القيام مبهمتهم  انتهوا من  قد  اللحظة  تلك  العمال يف  وكان 
اأثاث داخل ال�شيارة. وما اأن  البيت، وعلى و�شك و�شع ما تبقى من 
ال�شغرية  ودراجته  األعابه  راأى  حتى  اجلريان  بيت  من  كرمي  خرج 
ذات العجالت الثالثة ملقى بها اأمام البيت فوق الأع�شاب، ما جعله 
ي�شعر بالده�شة واحلرية، بل ب�شدمة... كنا يف الواقع قد ف�شلنا يف 
اإعداده نف�شيًا لتلك اللحظة، لأننا انطلقنا من عقلية ل تقدر مدى 
اأن نف�شر له ما كان يحدث  وعي وذكاء الأطفال يف �شنه... حاولنا 
باأ�شكال �شتى، اإل اأننا مل ننجح. وعلى مدى اأ�شبوع كامل، وحتى روؤية 
الرغم  على  وم�شو�شًا  قلقًا  كرمي  بقي  وا�شنطن،  يف  اجلديد  البيت 
من حماولتنا املتوا�شلة ا�شغاله وتدارك اخلطاأ الذي وقعنا فيه يف 

البداية.
نحو  انطلقنا  اأثاث،  عليها من  وما  ال�شحن  �شيارة  مغادرة  بعد 
وا�شنطن مرورًا مبكتب �شركة امتام معاملة البيع، حيث قمنا بتوقيع 
عقد البيع وا�شتالم �شيك مبا جتمع لنا من ا�شتثمار... حاول اخوتي 
توقفنا  رف�شت.  اأنني  اإل  هيو�شنت،  يف  الليلة  تلك  بق�شاء  اقناعنا 
ولية  يف  الطريق  على  وهادئ  �شغري  فندق  يف  تقريبًا  �شاعتني  بعد 
لويزيانا، حيث ق�شينا ليلتنا الأوىل بعيدًا عن هيو�شنت وما كان لنا 
فيها من بيت واأهل واأ�شدقاء وذكريات. كانت خطة ال�شفر تقت�شي 
التوقف يف اأكرث من مكان لزيارة بع�س املدن على الطريق، والو�شول 
اإىل وا�شنطن قبل و�شول الأثاث وا�شتالم البيت اجلديد بيوم واحد. 
الأطفال  قام  حيث  تين�شي،  ولية  يف  نا�شفيل  مدينة  يف  توقفنا  لذا 
بزيارة بيت املغني الف�س بر�شلي واملتحف امللحق به، وبعدها توقفنا 
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فيها  ذكرياتي  ا�شرتجعت  وهناك  ليومني،  جاتلنبريج  مدينة  يف 
والتجوال يف جبالها وغاباتها قبل �شت ع�شرة �شنة م�شت. ثم توقفنا 
ليلة اأخرى على الطريق يف فندق �شغري يف ولية فرجينيا حتيط به 
الغابات من كل جانب، لن�شل وا�شنطن وننزل يف فندق يف و�شط حي 
جورجتاون العريق. وبعد تناول طعام الع�شاء ب�شاعة تقريبًا، ات�شل 
مندوب �شركة ال�شحن ليخربين باأن ال�شيارة و�شلت وا�شنطن، واأنهم 
بانتظار التعليمات. طلبت منهم اأن يقابلوين اأمام البيت يف احلادية 
اجلديد،  البيت  اإىل  الذهاب  وقبل  التايل.  اليوم  �شباح  من  ع�شرة 
ال�شراء،  اإجراءات  امتام  ومكتب  البنك  بزيارة  زوجتي  مع  قمت 
والتوقيع على الوثائق املطلوبة ودفع الدفعة الأوىل من ثمن البيت. 
اإىل بيتنا  اأخذنا الأطفال وتوجهنا  اإىل الفندق حيث  وبعدها ذهبنا 
اجلديد يف باث�شدا. اإن قيامي باإعادة بناء �شجل جيد لدى �شركات 
على  ال�شهل احل�شول  من  هيو�شنت جعل  وجودنا يف  اأثناء  الئتمان 

قر�س لتمويل بيت باث�شدا.
كانوا  ال�شحن  �شركة  عمال  اأن  وجدنا  البيت،  اإىل  و�شلنا  حني 
اأمام  الأع�شاب  فوق  وو�شعوها  ودراجته،  كرمي  األعاب  اأنزلوا  قد 
البيت. وهكذا تكررت ال�شورة اأمام كرمي.. كانت تلك الأ�شياء هي 
اأول  كانت  وبالتايل  هيو�شنت،  ال�شحن يف  �شيارة  و�شعوه يف  ما  اآخر 
ما اأنزلوه من ال�شيارة يف وا�شنطن. وقف كرمي حلظات... نظر اإىل 
األعابه واإىل البيت منده�شًا، ثم �شاألني عما اإذا كان ذلك البيت هو 
بيتنا اجلديد. وحني �شمع اجلواب بالإيجاب، قال: اإنه بيت جميل، 
لكن لن ياأخذه اأحد منا هذه املرة... األي�س كذلك بابا؟ قلت له اإنني 
�شعيد باأنه اأعجبك، واأعدك باأن ل ياأخذه اأحد منا. وعندها �شرقتني 
اإىل  �شنة  الذاكرة خم�شًا وثالثني  بي  املحزنة، وعادت  اللحظة  تلك 
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حني  والدي  �شعور  اأتخيل  جعلني  ما  يازور،  اإىل  اأعادتني  الوراء... 
ترك بيته الذي بناه بيده حجرًا فوق حجر ولبنة اإىل جانب لبنة حني 
اأجربه الإرهابيون ال�شهاينة على تركه، وا�شتولوا عليه وعلى كل ما 
اكت�شفت  وهنا  الأبد.  اإىل  وذكريات  اأثاث وجموهرات  من  فيه  كان 
له  ي�شمح  ومل  �شنة،  ع�شرين  حوايل  دام  الذي  والدي  غ�شب  �شبب 
بالعودة اإىل طبيعته املرحة اإل بعد اأن فقد الأمل يف العودة اإىل بيارته 
اأمتالك  عمان. مل  احلال يف  به  وا�شتقر  العمل،  وتقاعد عن  وبيته، 
بال�شقوط على خدي،  لدمعة حزينة �شالة  و�شمحت  نف�شي حينئذ، 
توا�شيني واأوا�شيها ب�شمت دون اأن يرانا اأحد... دمعة تعاودين كلما 

تذكرت تلك احلادثة، حتى واأنا اأكتب هذه الكلمات.
م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 

بجامعة  التحاقي  بعد  زريق  ق�شطنطني  الدكتور  ات�شل 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  من�شب  علي  ليعر�س  باأ�شابيع  جورجتاون 
ُت�شدر  تزال  وما  كانت  التي  املوؤ�ش�شة  تلك  الفل�شطينية،  الدرا�شات 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية باللغة الإجنليزية. 
Journal of Palestine Studies 

 اجتمعت با�شحاب القرار يف تلك املوؤ�ش�شة، وهم الدكتور زريق 
املوؤ�ش�شة  عام  مدير  خالدي  وليد  وال�شيد  الأمناء،  جمل�س  رئي�س 
وع�شو جمل�س المناء، وه�شام �شرابي ب�شفته رئي�س حترير جملة 
الدرا�شات الفل�شطينية. كان وليد خالدي هو ال�شخ�س الوحيد الذي 
واإجاباتي  حذرة  ا�شئلته  جعل  ما  قرب،  عن  اأعرفه  ول  يعرفني  ل 
بداية  يف  واأفكاري  �شخ�شيتي  اىل  يتعرف  حتى  ومبا�شرة  �شريحة 

الطريق. 



80

اأتوقعه،  الذي  ال�شهري  الراتب  عن  زريق  ق�شطنطني  �شاألني 
اأجبته باأنني اأريد اأن اأ�شهم يف خدمة ق�شيتي فل�شطني واملعرفة، واإن 
لدي العديد من الأفكار واملبادرات اجلديدة... قلت لهم اإنني اأبحث 
عن فر�شة متكنني من ترجمة اأفكاري اإىل واقع على الأر�س، ولي�س 
تعر�شه  راتب  اأي  �شاأقبل  لذلك،  فخري.  ومن�شب  مغر  راتب  عن 
اأقبل  ولن  العمل،  حلرية  الكافية  ال�شمانات  توفرت  اإذا  املوؤ�ش�شة 
العر�س مهما كان الراتب مغريًا اإذا كانت ظروف العمل ل متنحني 
ما يكفي من احلرية. وهنا قال زريق اإن جمل�س الأمناء يبحث عن 
واأن  املبادرة،  وقدرة على  قيادية  و�شفات  اأفكار جديدة  لديه  �شاب 
اختيارهم يل لي�س �شدفة، بل ب�شبب ما لدي من �شجل حافل بالعمل 
النقا�س، تعهد كل  اأن ينتهي  الوطني والنتاج الفكري املتميز. وقبل 
اليومي، واللتزام بدعم  املوؤ�ش�شة  التدخل يف عمل  امل�شاركني بعدم 
جهودي يف قيادة املوؤ�ش�شة وتوجيه ن�شاطاتها املختلفة. وفيما احرتم 
زريق و�شرابي ما تعهدا به، مل يحرتم وليد خالدي ما وعد به. وقبل 
مني  طلبا  املوؤ�ش�شة  مكتب  خالدي  وال�شيد  زريق  الدكتور  يغادر  اأن 
�شيئني ب�شكل ُم�شتعجل: اإ�شدار كتاب قبل انعقاد جمل�س الأمناء يف 
الكويت للتدليل على ن�شاط املوؤ�ش�شة وحيويتها، ومتابعة حتديث نظام 
الكمبيوتر. ومن ثم قاما بتحذيري ب�شدة من ال�شيدة امل�شرفة على 
املتعار�شة  ون�شاطاتها  املتطرفة،  الي�شارية  مواقفها  ب�شبب  الإدارة، 
مع اأهداف املوؤ�ش�شة، مع اإبداء خماوفهم من وجودها وخوفهم من 
ال�شيدة  تلك  يخافان  كانا  الزميلني  اأن  بعد  فيما  اكت�شفت  ف�شلها. 
كثريًا، ويتحا�شيان التحدث اإليها وحتى القرتاب منها. ومن الأمور 
اأن  مبا�شرة،  غري  بطريقة  الجتماع  ذلك  خالل  ذكرها  جاء  التي 
األف دولر ل�شراء مقر  ال�شيد هاين �شالم كان قد تربع مببلغ 700 
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املو�شوع  واأنه مل حتدث متابعة لذلك  وا�شنطن،  للموؤ�ش�شة يف  دائم 
مع املتربع الكرمي. 

ت�شلمت مكتب موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية يف وا�شنطن يف 
حالة �شيئة من النواحي الإدارية والبحثية والإعالمية. كانت ال�شيدة 
اأو  اإدارية  خربة  متلك  ل  موؤقتة  ب�شفة  املكتب  اإدارة  عن  امل�شوؤولة 
بحثية. وب�شبب اأفكارها الي�شارية املناوئة لفل�شفة احلكم يف وا�شنطن، 
فاإنها  اأفكار مارك�شية،  به من  توؤمن  ملا  املتطرفة خدمة  ون�شاطاتها 
ا�شتغلت املوؤ�ش�شة بال�شكل الذي يخدم تلك الن�شاطات. ومما �شاعدها 
وق�شطنطني  خالدي  وليد  اأن  واإدراكها  �شخ�شيتها،  قوة  ذلك  على 
حتى  اأو  العمل  من  ف�شلها  على  منهما  اأي  يجروؤ  ول  يهابانها  زريق 
تاأنيبها. لذلك مل جتد تلك ال�شيدة معار�شة حني قامت با�شتخدام 
لأتباعها،  وو�شع اخلطط  الجتماعات  لعقد  مكانًا  املوؤ�ش�شة  مكاتب 
ومركزًا لتجمع الأن�شار قبل القيام بن�شاطات جماعية كامل�شاركة يف 
مظاهرات مناوئة لنظام احلكم يف اأمريكا. ا�شتدعيتها اإىل مكتبي يف 
اليوم التايل ملزاولة عملي، ودار بيننا حديث طويل، �شرحت لها من 
خالله تعاطفي مع ما توؤمن به من ق�شايا، لكنني طلبت منها اإعطاء 
من  وحذرتها  الفل�شطينية،  الق�شية  وخدمة  املوؤ�ش�شة  لعمل  الأولوية 
ا�شتخدام مكاتب املوؤ�ش�شة مكانًا لعقد اجتماعات لزمالئها. ذهبت 
يوم الأحد التايل اإىل املوؤ�ش�شة ملراجعة بع�س امللفات بهدوء، لكنني 
اأ�شخا�س.  ع�شرة  حلوايل  اجتماعًا  تراأ�س  املعنية  ال�شيدة  وجدت 
ن�شخة  وو�شعت  التايل،  اليوم  �شباح  مكتوبا يف  اإنذارًا  اإليها  وجهت 
يف  املوظفني  جميع  اأمام  ثانية  حذرتها  ثم  ملفها،  يف  منه  موقعة 
يف  للمكتب  اأ�شبوعني  بعد  عدت  حني  اأنني  اإل  الأ�شبوعي.  الجتماع 
و�شك مغادرة غرفة  �شبت، وجدتها مع عدد من زمالئها على  يوم 
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الجتماعات، ما دفعني لتخاذ قرار بف�شلها وانهاء خدماتها دون 
تاأخري. 

املالية،  امل�شئولة  با�شتدعاء  التايل  اليوم  �شباح  يف  قمت 
ال�شيدة  ورواتب  مبكافاآت  م�شتعجل  تقرير  اإعداد  منها  وطلبت 
منها  طلبت  التقرير،  مراجعة  وبعد  امل�شتحقة،  واإجازاتها  املعنية 
اإعداد �شيكني، الأول يغطي كافة امل�شتحقات، والثاين ي�شاوي راتب 
اإ�شعارًا  موظف  اأي  اإعطاء  على  الأمريكي  القانون  ين�س  اأ�شبوعني. 
راتب  اإعطاءها  ف�شلت  ولقد  عمله،  من  ف�شله  قبل  اأ�شبوعني  ملدة 
تلك املدة، بدًل من تركها يف املكتب ملدة اأ�شبوعني اإ�شافيني تعبث يف 
ال�شجالت والوثائق كما ت�شاء. ا�شتدعيتها بعد ذلك، ومن دون اإبداء 
الأ�شباب، �شلمتها كتاب الف�شل ومعه ال�شيكات، وطلبت منها التوقيع 
ومغادرة  اأوراقها  جلمع  �شاعة  واأعطيتها  الوثائق  تلك  ا�شتالم  على 
مكتبها وت�شليم ما لديها من مفاتيح. ات�شلُت بعد ذلك بال�شيد وليد 
خالدي والدكتور ق�شطنطني زريق لأخربهما مبا حدث... مل ي�شدق 
وليد اأنني ف�شلتها بالفعل، واأنها لن تعود اإىل املكتب بعد ذلك اليوم. 
كان زريق حينئذ يتنقل بني بيته يف بريوت وبيت ابنته يف وا�شنطن، 
فيما كان وليد يقيم يف مدينة بو�شطن كزميل يف معهد تابع جلامعة 

هارفارد.
متامًا  معطل  البحثي  املوؤ�ش�شة  برنامج  كان  اأخرى،  ناحية  من 
ال�شاحة  على  الإعالمية  ن�شاطاته  وكانت  باحثني،  وجود  لعدم 
الأمريكية معدومة. مل يكن وليد خالدي يعرف ما يكفي عن نظام 
العمل  طريقة  عن  ول  �شعبها،  ثقافة  عن  ول  اأمريكا،  يف  احلياة 
اأمام كل ما هو  اأنه كان ي�شعر بالرهبة  الإعالمي يف وا�شنطن، كما 
اأمريكي. كانت جملة الدرا�شات الفل�شطينية الن�شاط الوحيد الذي 
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ي�شري ب�شكل طبيعي اإىل حد كبري، على الرغم من اأن ه�شام �شرابي 
كان بحاجة ل�شخ�س ذي كفاءة علمية وخربة مل�شاعدته على مراجعة 
الباحثني  من  املزيد  وجذب  واأبحاث،  درا�شات  من  املجلة  ي�شل  ما 
تلك  ترابط  وب�شبب  فيها.  للن�شر  الفل�شطينية  بالق�شية  واملهتمني 
بو�شع خطة عمل طويلة  البدء  قررت  البع�س،  بع�شها  مع  الق�شايا 
الأمد ن�شبيًا، باإمكانها معاجلة ما تواجهه املوؤ�ش�شة من عقبات وما 
حتتاجه من مبادرات، وتر�شيخ اأقدامها كمركز بحثي ذي م�شداقية 
القوا�شمي  فهد  ال�شادة  قيام  فر�شة  اغتنمت  لذلك  وا�شنطن.  يف 
واليا�س فريج، رئي�شي بلديتي اخلليل وبيت حلم على التوايل بزيارة 
تقريرًا  وعر�شا  ال�شيفان  فيها  حتدث  ندوة  اإىل  للدعوة  وا�شنطن 
عما يجري يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة من انتهاكات اإ�شرائيلية، 
و�شرحا وجهة النظر الفل�شطينية حيال املمار�شات الإ�شرائيلية. ويف 
�شوء ف�شل املوؤ�ش�شة يف الإعالن عن وجودها يف وا�شنطن، ومن اأجل 
�شمان ح�شور اأكرب عدد ممكن من املعنيني من �شيا�شيني و�شحافني 
الأو�شط  ال�شرق  درا�شات  مبعهد  بالت�شال  قمت  ودبلوما�شيني، 
والتفاق معه على ترتيب دعوة م�شرتكة. وبا�شتخدام قائمة الع�شوية 
من  جيد  جمهور  م�شاركة  �شمنت  املعهد،  ميلكها  التي  والأ�شدقاء 
تغيب عن احل�شور  وليد خالدي  ال�شيد  لكن  والنوعية.  العدد  حيث 

من دون �شبب.
اكت�شفت من خالل متابعتي لعملية حتديث نظام الكمبيوتر يف 
املوؤ�ش�شة اأن ال�شركة التي كلفها وليد خالدي بالقيام بتلك املهمة غري 
موؤهلة من الناحية الفنية، واأنها تقوم بخداعنا. لذلك اأخربته مبا 
تو�شلت اإليه من نتائج، وبقراري بعدم جتديد التفاق مع تلك ال�شركة 
لأنها مل تف باأي وعد من وعودها ومل حترتم الوقت الذي مت التفاق 
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عليه لت�شليم املعدات. لكن وليد احتد حني �شمع ما قلته له، وطلب 
مني دعوة املوظفني لجتماع عام ملناق�شة الق�شية يف وجوده. وحني 
لالأمور  م�شت�شارة  اأنها  على  يل  قدمها  �شيدة  ب�شحبته  كان  ح�شر، 
ال�شركة  تر�شيح  عن  م�شئولة  اأنها  الجتماع  خالل  اك�شتفت  الفنية، 
اأجهزة  بعمل  معرفة  لديها  يكن  مل  اأنه  مع  خالدي،  لوليد  املعنية 
الكمبيوتر ول باأهميتها يف الن�شاطات البحثية اأو املالية. وحال بدء 
النقا�س  يف  امل�شاركة  املوؤ�ش�شة  موظفي  كافة  من  طلبُت  الجتماع، 
واإبداء اآرائهم بحرية تامة. وفيما كان جميع املوظفني يجل�شون حول 
املفرو�س  من  كان  التي  ال�شركة  مندوب  و�شل  الجتماعات،  طاولة 
ومن  رئي�شها.  يح�شر  ومل  متاأخرًا،  الكمبيوتر  باأجهزة  تزودنا  اأن 
دون الدخول يف تفا�شيل ما حدث يف ذلك اليوم، �شمع وليد و�شمعت 
امل�شت�شارة من املوظفني كالمًا �شلبيًا وقا�شيًا عن ال�شركة وت�شرفات 

موظفيها ومديرها ال�شتعالئية وجهلهم بعلم الكمبيوتر. 
زمياًل  هارفارد  بجامعة  ليلتحق  اأمريكا  اإىل  خالدي  وليد  جاء 
ياأِت بدعوة من  يف معهد تابع لتلك اجلامعة، لكن تعيينه هناك مل 
اجلامعة، بل جاء نتيجة لقيام ثالثة من رجال الأعمال الفل�شطينيني 
الأثرياء باإن�شاء كر�شي له يف اجلامعة مقابل مليون دولر. اأما اأولئك 
احلميد  وعبد  خوري  و�شعيد  �شباغ  ح�شيب  ال�شادة  فهم  الأثرياء 
ب�شبب ما  الأ�شخا�س  ال�شكر لولئك  �شومان. وهنا ل بد من توجيه 
قاموا به من تربع �شخي بهدف تعيني ناطق با�شم الفل�شطينيني يف 
املايل،  العر�س  قبلت  حني  اجلامعة  لكن  العامل.  يف  جامعة  اأعرق 
اأية  بتدري�س  خالدي  وليد  قيام  عدم  اأ�شا�شيني:  �شرطني  ا�شرتطت 
و�شرح  التفاعل مع طلبتها  يعني حرمانه من  ما  مادة يف اجلامعة، 
وجهة نظره لهم، والثاين عدم م�شاركته يف اجتماعات املعهد الذي 
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املداولت  يف  امل�شاركة  من  حرمانه  يعني  ما  نظريًا،  اإليه  ينتمي 
اخلا�شة بربامج املعهد الدرا�شية والبحثية. وهنا ل بد من الإ�شارة 
اإىل اأن املفكر العربي الراحل الدكتور اإدوارد �شعيد هو الذي اطلعني 
على تلك التفا�شيل ب�شبب عالقته الوطيدة مع ال�شادة ح�شيب �شباغ 
و�شعيد خوري. كان اإدوارد خالل تلك الفرتة يقوم مع وليد خالدي 
وه�شام �شرابي باإدارة موؤ�ش�شة اأخرى مولها اأثرياء فل�شطينيون، هي 
 American اأو�شطي«،  ال�شرق  الأمريكي  ال�شالم  درا�شات  »مركز 

)Middle East Peace Research Institute، ( AMEPRI
حث  اإىل  ال�شبعينيات  منذ  العرب  املثقفيني  من  العديد  اجته 
ت�شتحقه من  ما  الأمريكية  ال�شاحة  اإعطاء  على  العربية  احلكومات 
واجلامعات  الأبحاث  مراكز  الفعال يف  التواجد  وذلك عرب  اأهمية، 
واملوؤ�ش�شات الإعالمية. كما دعوا اإىل اإقامة معاهد درا�شات عربية 
وما  يعمل  كان  الذي  ال�شهيوين  اللوبي  مواجهة  اأجل  من  اأمريكية 
يزال على ت�شليل الراأي العام الأمريكي وتوجيه ال�شيا�شة الأمريكية 
يف اجتاه النحياز ال�شافر جلانب اإ�شرائيل و�شد احلقوق الفل�شطينية 
العربية. يف عام 1982، جتاوب بع�س الأثرياء  ال�شعوب  وطموحات 
خالدي  لوليد  مقعد  ب�شراء  وقاموا  الدعوة،  تلك  مع  الفل�شطينيني 
ال�شالم.  درا�شات  مركز  وتاأ�شي�س  اأ�شلفنا،  كما  هارفارد  جامعة  يف 
وبعد اإقامة املعهد اأوكلوا اأمر اإدارته والإ�شراف على ن�شاطاته للجنة 
ووليد خالدي. لكن  �شعيد وه�شام �شرابي  اإدوارد  ثالثية مكونة من 
البع�س،  بع�شهم  مع  �شيئة  عالقة  على  كانوا  الأ�شخا�س  اأولئك 
ات�شفت بال�شك وعدم الثقة وعدم التوا�شل اإل لل�شرورة الق�شوى. 
للعمل  ا�شتعدادًا  واأبدوا  التحدي  قبلوا  الثالثة  الأ�شخا�س  اأن  ومع 
اأي عمل كان.  اأنهم ف�شلوا ف�شاًل ذريعًا يف اجناز  اإل  فريقًا واحدًا، 
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يتوفقوا يف  وا�شح، ومل  ب�شكل  املركز  اأهداف  ف�شلوا يف حتديد  لقد 
الغري  اإعالم  واأخفقوا حتى يف  اأو بحثية،  اإعالمية  و�شع خطة عمل 
بوجود املركز والدور الذي ينوي القيام به على ال�شاحة الأمريكية. 
دون  الظالم  جنح  حتت  بهدوء  اأبوابه  واأغلق  املعهد،  ف�شل  لذلك 
تتوطد  عالقتي  بداأت  الواقع،  ويف  اإن�شان.  ينعيه  اأو  اأحد،  يراه  اأن 
بي  يت�شل  كان  حيث  بالذات،  الفرتة  تلك  خالل  �شعيد  اإدوارد  مع 
الق�شايا  وي�شت�شريين يف  زميليه،  لي�شتكي يل من  يومي  �شبه  ب�شكل 
اخلالفية، ب�شبب قربي من ه�شام ووليد وتعاملي معهما من خالل 
جملة الدرا�شات الفل�شطينية وموؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية ب�شكل 

يومي تقريبًا. 
املركز  اأموال  با�شتخدام   AMEPRI ممويل  اأحد  قيام  اإن 
لتوفري وظيفة لأحد اأقربائه، جاء من�شجمًا متامًا مع ما كان يجري 
يف موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، اإذ قام وليد خالدي بدفع معا�س 
�شهري للدكتور ر�شيد خالدي من اأموال املوؤ�ش�شة من دون اأن يكون 
موظفًا فيها. كان ر�شيد خالدي قد التحق زمياًل يف معهد ول�شون يف 
وا�شنطن، حيث جاء قبول املعهد به م�شروطًا ب�شروط ت�شبه ال�شروط 
التي فر�شتها جامعة هارفارد على تعيني وليد خالدي زمياًل فيها، 
اإذ ا�شرتطت اإدارة معهد ول�شون قيام ر�شيد خالدي بتدبري م�شدر 
متويل خارجي. لذلك قام وليد با�شتخدام جزء من اأموال املوؤ�ش�شة 
املعهد،  ح�شاب  اإىل  حتول  الأموال  كانت  حيث  ر�شيد،  معا�س  لدفع 
وكان املعهد يدفع بدوره لر�شيد معا�شه املتفق عليه بعد خ�شم ن�شبة 
منها ر�شوم اإدارة. ويف الواقع، ميكن لأي �شخ�س تقريبًا اأن يوؤ�ش�س 
ال�شخ�س  ا�شتطاع  اإذا  مرموقة  اأمريكية  موؤ�ش�شة  يف  مكانًا  لنف�شه 
يريده،  الذي  املركز  ا�شتئجار  اأو  ل�شراء  املطلوب  املال  توفري  املعني 
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وبالتايل بناء �شمعة علمية اأو اأكادميية على ظهر تلك املوؤ�ش�شة مباله 
ولي�س بجهده اأو ذكائه... �شمعة علمية قد ي�شتحقها وقد ل ي�شتحقها. 
خالدي  لر�شيد  الحرتام  اأكن  اأنني  اإىل  ب�شرعة  الإ�شارة  اأود  وهنا 
وملواقفه واإ�شهاماته على ال�شاحة الأمريكية، واأنه لي�س لدي اعرتا�س 
عليه كباحث واأ�شتاذ جامعي، لكنني اأعرت�س على الطريقة التي ُتدار 
بها املوؤ�ش�شات العربية العامة. اإن »عقلية الدكان« التي تهيمن على 
اإدارة كل موؤ�ش�شة عربية ر�شمية وغري ر�شمية، جعلت املمول وامل�شئول 

يت�شرف كما يت�شرف مالك اأي دكان يف ظل ظروف عادية.
�شدر عن املوؤ�ش�شة خالل فرتة اإدارتي لها كتاب واحد فقط، هو 
»اإدارة الرئي�س ريجان وامل�شاألة الفل�شطينية«. وخالل فرتة الإعداد 
ال�شيد مروان كنفاين. كان مروان  الكتاب، تعرفت اىل  لن�شر ذلك 
كنفاين ميلك �شركة �شغرية تقدم خدمات فنية تتعلق باإخراج الكتب 
�شفري  مع  اأ�شا�شي  ب�شكل  ويعمل  وا�شنطن،  يف  وطباعتها  واملجالت 
فني عليه.  جامعة الدول العربية الدكتور كلوفي�س مق�شود الذي عرَّ
الذي �شدر لحقًا  الكتاب  وبعد تكليف مروان بو�شع ت�شور لغالف 
عن املوؤ�ش�شة، اأح�شر ت�شورًا على �شكل خريطة لفل�شطني مر�شومة 
وا�شم  الكتاب  عنوان  وعليها  ترى  تكاد  ل  جدًا  باهتة  بخطوط 
املوؤلف. اأعجبني الغالف ووافقت عليه، لكن حني اطلع وليد خالدي 
باملطالبة  ُيتهم  اأن  يريد  ل  اإنه  قائاًل  ب�شدة،  رف�شه  الت�شميم  على 
بتحرير كل فل�شطني. اأجبته قائاًل اإن ا�شم هذه املوؤ�ش�شة هو موؤ�ش�شة 
الغربية  ال�شفة  درا�شة  موؤ�ش�شة  ولي�س  الفل�شطينية،  الدرا�شات 
ب�شوؤون منطقة جغرافية  ُتعنى  اأنها موؤ�ش�شة بحثية  اأي  وقطاع غزة، 
ا�شمها فل�شطني ت�شمل ال�شفة الغربية وغزة والأرا�شي الفل�شطينية 
املحتلة منذ عام 1948 التي اأ�شبحت ت�شمى اإ�شرائيل، واأن هذه هي 
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اإذا كان الغالف يعرب عن  خريطة لتلك املنطقة اجلغرافية، وحتى 
كما  ب�شراحة.  موقفنا  عن  نعرب  اأن  حقنا  من  فاإن  �شيا�شي  موقف 
اأ�شرت اأي�شًا اإىل اأن الكتاب يتكلم عن �شيا�شة الرئي�س ريجان جتاه 
الق�شية الفل�شطينية وتطورات تلك الق�شية. لكن وليد خالدي اأ�شر 
على موقفه ورف�س رف�شًا باتًا مناق�شة املو�شوع، ما ا�شطرنا لتغيري 
الت�شميم، ودفعني اإىل التفكري اجلدي يف ترك العمل يف املوؤ�ش�شة. 

يف اأعقاب الجتماع اخلا�س ب�شراء نظام كمبيوتر جديد، طلب 
مني وليد اأن ات�شل به كل م�شاء لتقدمي تقرير يومي عن �شري العمل يف 
املوؤ�ش�شة وعن املوظفني. رف�شت طلبه ب�شكل قطعي، ما جعل النقا�س 
يحتد بيننا، وحني ترك وا�شنطن يف ذلك اليوم، كان الغ�شب ال�شيء 
الوحيد امل�شرتك بيننا. وبعد اأ�شابيع قليلة اكت�شفت اأن وليد خالدي 
كان  واأنه  وموظفيها،  املوؤ�ش�شة  وعلى  �شخ�شيًا،  علي  يتج�ش�س  كان 
يت�شل كل �شباح ب�شكرترية املوؤ�ش�شة ويقوم با�شتجوابها... جاءتني 
تلك ال�شيدة ت�شتكي وتبكي، وهكذا عرفت الق�شة. وهنا �شعرت اأن 
املوؤ�ش�شة،  العمل يف  اأجواء  لتغيري  �شنة  اأكرث من  جهودي على مدى 
اجلماعي  العمل  على  تقوم  املوظفني  بني  جديدة  عالقات  وبناء 
والثقة قد مت تدمريها. وحني زارنا وليد ثانية يف وا�شنطن، فاحتته 
ب�شراحة وحذرته من ال�شتمرار يف التج�ش�س واأ�شمعته كالمًا قا�شيًا 
مل يكن يتوقعه. كان رد فعله لي�س العتذار، بل تهديدي ب�شكل �شافر. 
�شعرت عندها اأن املكان الذي اأعمل فيه ل عالقة له بعلم ول ميكن 
له اأن يخدم ق�شية. لذلك ات�شلت به بعد يومني من التفكري امل�شني 
الدكان  مفاتيح  ل�شتالم  �شئت  متى  تاأتي  اأن  باإمكانك  اإن  له  وقلت 
امل�شماة موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية. وحني عرف الدكتور زريق 

مبا حدث غ�شب على طريقته الهادئة وقال: »وليد لن يتغري«. 
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منذ اأن علمت بق�شة تربع ال�شيد هاين �شالم مببلغ ل�شراء مقر 
تنفيذي  كمدير  واجبي  من  اأن  راأيت  وا�شنطن،  يف  للموؤ�ش�شة  دائم 
ال�شيد  تلفون  وليد خالدي رقم  املو�شوع. لذلك طلبت من  اأتابع  اأن 
على  منه  وح�شلت  مرة،  من  اأكرث  معه  وحتدثت  لبنان،  يف  �شالم 
تاأكيد بالوفاء بالوعد، حيث قمت بعدها مبا�شرة بالبحث عن مبنى 
اأحياء  من  غريها  على  واأف�شلها  اأُحبها  التي  جورجتاون  منطقة  يف 
عقارات  �شم�شار  مب�شاعدة  ا�شتطعت  وبالفعل  الأمريكية.  العا�شمة 
اأ�شود متعاطف مع ق�شية ال�شعب الفل�شطيني العثور على مبنى جيد 
يقع بالقرب من جامعة جورجتاون ويطل على نهر البوتامك، ثمنه 
كان بحاجة  املبنى  لكن  ال�شيد �شالم،  به  الذي تربع  املبلغ  اأقل من 
لإعادة ت�شميم من الداخل لتحويله من بيت اإىل مكتب. وبعد توقيع 
عقد مبدئي مع البائع، قام ال�شيد هاين �شالم بتحويل املبلغ الذي 
تربع به حل�شاب املوؤ�ش�شة. ا�شرتيت املبنى وتعاقدت على حتويله اإىل 
مكاتب، لكنني مل اأجل�س خلف اأي مكتب فيه لأنني ا�شتقلت قبل اأن 
اأدع بعد  اإطالقًا لأنني مل  اأدخله  اأنني مل  اإعداده. كما  تنتهي عملية 

ذلك للم�شاركة يف اأي عمل بحثي فيه، ول حل�شور يوم افتتاحه. 
املنظمة العربية حلق�ق االإن�سان

حني عدت اإىل وا�شنطن يف عام 1982، عدت اأي�شًا اإىل موقعي 
يف ع�شوية جمموعة املثقفني العرب التي �شاهمُت يف تكوينها يف عام 
1976، والتي كانت ت�شم كلوفي�س مق�شود، ه�شام �شرابي، اإبراهيم 
جميل  دوماين،  جورج  ح�شمة،  جورج  بركات،  حليم  اإبراهيم، 
احل�شني، وكاتب هذه ال�شطور. لكن تواجد ه�شام �شرابي واإبراهيم 
اإبراهيم وحليم بركات وحممد ربيع يف جامعة جورجتاون يف وقت 
يف  هامًا  دورًا  لعبت  �شغرية  نواة  ت�شكيل  اإىل  تلقائيا،  اأدى،  واحد، 
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متا�شك املجموعة الأكرب. ومع عمق املناق�شات التي دارت يف لقاءات 
تلك املجموعة، وحرية الراأي التي �شادت مداولتها، اإل اأنها مل تفرز 
ال�شغرية،  املجموعة  لقاءات  خالل  جاء  فقط،  واحدًا  م�شروعًا  اإل 
ونتج عنه لقاء »احلمامات« الذي مت انعقاده يف اأوائل �شهر اإبريل عام 

1983 يف تون�س واأعطى ميالدًا للمنظمة العربية حلقوق الإن�شان.  
لي�س با�شتطاعتي الآن اأن اأحدد بال�شبط كيف ُولدت لدينا   
فكرة عقد لقاء احلمامات للتداول يف حال الأمة العربية، لأن ق�شية 
يف  والقت�شادية  والثقافية  والجتماعية  ال�شيا�شية  الأو�شاع  تردي 
وقتنا  من  وتاأخذ  تقريبًا  لقاء  كل  يف  ُتطرح  كانت  العربي  الوطن 
وفكرنا الكثري. بعد اأن ا�شتقر الراأي على دعوة جمموعة من املثقفني 
الإن�شان  وحقوق  العامة  احلريات  جمال  يف  العرب  والنا�شطني 
وما  م�شاكل  من  العرب  يعانيه  ما  ب�شاأن  للتدار�س  املراأة  وحقوق 
يواجهونه من حتديات، انتقل احلديث اإىل مو�شوع التمويل واملكان 
يف  للم�شاركة  دعوتها  ال�شروري  ومن  ميكن  التي  وال�شخ�شيات 
الراأي على �شرورة عقد  ا�شتقر  نقا�س طويل،  وبعد  اللقاء املقرتح. 
اللقاء يف دولة عربية على الرغم من كل ال�شعوبات التي ميكن اأن 
تواجهنا، والبحث عن م�شدر متويل عربي غري ر�شمي ل حتوم حوله 
اأمكن  اإن  العربية  البالد  كل  من  ونا�شطني  مثقفني  ودعوة  �شبهات، 
دون اعتبار خللفياتهم العقائدية. كان �شرطنا الوحيد هو اأن يكون 
لكل مدعو ا�شهامات يف العمل ال�شيا�شي اأو الفكري اأو الثقايف املوجه 
اأ�شا�شًا للدفاع عن احلريات العامة وحقوق املراأة يف الوطن العربي، 
وحتقيق التقدم مبعناه ال�شامل، اأي التقدم يف املجالت القت�شادية 
ومب�شاعدة  والرتبوية.  والعلمية  وال�شيا�شية  والثقافية  والجتماعية 
حممد  ال�شيد  الكويتي  الأعمال  رجل  قام  وعربه،  الإبراهيم  ح�شن 
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ال�شارخ م�شكورًا بتغطية تكاليف �شفر املدعوين للم�شاركة يف اللقاء 
املنتظر، بتقدمي منحة مالية مقدارها 30 األف دولر. 

بالأحرى  اأو  املكان،  اختيار  نقا�س ق�شية  اإىل  بعد ذلك  انتقلنا 
على  التفاق  مت  وهنا  املقرتح،  اللقاء  لعقد  حمتمل  مكان  ايجاد 
اختيار تون�س بعد ات�شالت مثمرة مع الدكتور الطاهر لبيب الذي 
للدرا�شات الجتماعية يف مدينة احلمامات. كان  يدير معهدًا  كان 
الآراء  تبادل  ليحول دون  ال�شيق  لي�س من  تون�س  هام�س احلرية يف 
ت�شمح  لدرجة  مفتوحًا  يكن  مل  اأنه  اإل  مغلق،  مكان  �شمن  بحرية 
اأما  ق�شايا.  من  مناق�شته  ننوي  كنا  ما  ملناق�شة  علني  لقاء  بعقد 
الراأي  ا�شتقر  فقد  دعوتها،  متت  التي  بال�شخ�شيات  يتعلق  فيما 
العرب  املثقفني  بع�س  مع  بالت�شاور  ال�شغرية  املجموعة  قيام  على 
العتبار  بعني  اآخذين  اإليهم،  الدعوة  �شتوجه  من  اأ�شماء  وحتديد 
�شعوبة  ب�شبب  واأوروبا  اأمريكا  يف  املقيمني  على  الرتكيز  �شرورة 
تون�س.  لدخول  فيزا  على  العربية  ال�شفر  جوازات  حاملي  ح�شول 
قال لنا الطاهر لبيب اإن من غري املمكن احل�شول على ت�شريح من 
الدولة التون�شية بعقد اللقاء املقرتح، واأنه لي�س باإمكانه م�شاعدة اأي 
من  كل  ل�شت�شافة  م�شتعد  لكنه  فيزا،  على  احل�شول  على  �شخ�س 
ي�شتطيع الو�شول اإىل تون�س. لذلك كان علينا اأن ندخل تون�س اأفرادًا 
اإىل  بال�شفر  ولي�س جماعة، وذلك ك�شائحني عاديني، ومن ثم قمنا 

احلمامات والتجمع هناك. 
انعقدت ندوتنا املفتوحة بحرية كاملة. نعم، كان هناك تردد من  
البع�س يف التعبري عن اآرائهم ب�شراحة يف بداية الأمر، والرتدد ثانية 
يف الت�شديق على الوثيقة التي �شدرت عن اللقاء فيما بعد، لكن يف 
النهاية قام كل امل�شاركني بالت�شديق عليها. اأما اأهم ما متخ�س عنه 
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اللقاء فكان التفاق اأوًلً على اأن النظام ال�شيا�شي العربي يعاين من 
اأزمة عميقة، ومطالبة كل دولة عربية ثانيًا اأن حترتم د�شتورها كحد 
اأدنى، والدعوة ثالثًا لإن�شاء منظمة عربية للدفاع عن حقوق الإن�شان 
البيان  �شدور  قبل  حدثت  التي  الطريفة  احلكايات  ومن  العربي. 
حلمي  حممد  والدكتور  ر�شوان  فتحي  ال�شيد  اعرتا�س  اخلتامي، 
التون�شية  املدينة  ا�شم  البيان، وهو  مراد على كلمة »احلمامات« يف 
التي اجتمعنا فيها، خوفًا من �شوء فهم النا�س ملعنى الكلمة، لكنهم 
وافقوا يف النهاية على م�ش�س و�شدقوا على الوثيقة كغريهم. وبعد 
�شدور البيان، بداأت الت�شالت لتاأ�شي�س منظمة للدفاع عن حقوق 
دي�شمرب من  �شهر  نهاية  املنظمة يف  اأ�ش�شت  العربي، حيث  الإن�شان 
نف�س العام يف قرب�س بعد اأن رف�شت الدول العربية التي مت الت�شال 
اأرا�شيها يقوم مبناق�شة ق�شايا  بها منح ت�شريح لعقد اجتماع فوق 
املتوا�شعة وما متخ�س عنها  الندوة  تلك  انعقاد  اإن  الإن�شان.  حرية 
اجناز  اأهم  كان  رمبا  الإن�شان«  حلقوق  العربية  »املنظمة  بتاأ�شي�س 
مع  مبادرة  تاريخهم...  يف  ذاتية  مببادرة  العرب  املثقفون  حققه 

الأ�شف مل تتكرر.
قبل مغادرة وا�شنطن اإىل تون�س، عقدنا اجتماعًا اأخريًا يف منزل 
اإبراهيم اإبراهيم، وحني وقفنا ا�شتعدادًا ملغادرة بيت املُ�شيف، لفت 
حليم بركات انتباه ه�شام �شرابي لورقة مكتوبة كانا قد اتفقا على 
اإعدادها لتكون مبثابة م�شودة لبيان ي�شدر عن اللقاء املنتظر. ناولنا 
ه�شام الورقة، وفيما ا�شتمر الزمالء يف احلديث، جل�شت وت�شفحت 
مارك�شية  روؤية  من  ينطلق  تقليدي  بيان  بها  فاإذا  ب�شرعة،  الورقة 
لأزمة الواقع العربي، تتكلم عن برجوازية عربية و�شراع طبقي مل 
دار  لأن كل ما  بالغ�شب  �شعرت حينئذ  العربية.  البالد  اأ�شادفه يف 
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يبدو  املنتظر  اللقاء  لعقد  اأ�شهر متهيدًا  على مدى  نقا�س  من  بيننا 
اأنه ذهب �شدى، لذلك رف�شت الورقة جملة وتف�شياًل، مركزًا على 
�شببني: يقول الأول باأن تقدمي م�شروع بيان يتنافى مع روح الدعوة 
الدعوة  تكون  اأن  البداية  منذ  هدفنا  كان  اإذ  الأ�شا�شي،  وهدفها 
مفتوحة تتيح الفر�شة لكل امل�شاركني كي يطرحوا ما لديهم من اآراء 
ووجهات نظر واقرتاحات بحرية تامة، ولذا فاإن تقدمي م�شروع بيان 
لتوريط املدعوين على توقيع وثيقة تعرب  م�شبق يبدو وكاأنه حماولة 
عن موقف اإيديولوجي معني. اأما ال�شبب الثاين والأهم فكانت تتعلق 
مبا كان قد تر�شخ لدي من قناعات باأن غالبية املثقفني العرب الذين 
يعي�شون يف الغرب اأ�شبحوا »ُم�شتغربني«، واأنهم فقدوا �شلتهم بواقع 
التي  الأزمة  حقيقة  اإدراك  باإمكانهم  لي�س  لذلك  العربية،  احلياة 
الثقافية  اأبعادها  ول  احلقيقية  اأ�شبابها  ول  العربية  الأمة  تعي�شها 
والتاريخية. ويف �شوء ما تعلموه يف الغرب من نظريات، داأب اأولئك 
املثقفون على ا�شتخدام نظرياتهم لتحليل الواقع العربي من خالل 
النظريات  تلك  ا�شتخدام  من  بدًل  عليها،  العربي  املجتمع  تف�شيل 
اأدوات  وا�شتنباط  العربي كنموذج خمتلف،  املجتمع  لدرا�شة  اأدوات 
حتليل ونظريات جديدة خا�شة به جتعل بالإمكان فهم ما يعانيه من 

اأزمات وما يحتاجه من حلول. 
ذلك  يف  مبا  الغرب  يف  تطورت  التي  النظريات  ا�شتخدام  اإن 
بالإمكان  جتعل  للتاريخ،  املادي  والتف�شري  املارك�شية  النظرية 
اإن  وجود.  لها  لي�س  ملجتمعات  ومتكاملة  جاهزة  قوالب  ا�شتخراج 
الجتماعية  النظريات  اأن  الآن  حتى  ي�شتوعبوا  مل  مثقفينا  غالبية 
والظروف  والزمان  املكان  بحدود  تتحدد  وال�شيا�شية  والقت�شادية 
اأفرزتها، واأن املجتمع العربي الذي يعي�س يف كنف  املو�شوعية التي 
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قبلية  �شراعات  من  يعاين  كان  واإن  ال�شناعة،  قبل  ما  ح�شارات 
ومما  طبقي.  �شراع  من  يعاين  ل  اأنه  اإل  وطائفية،  ودينية  واإثنية 
كنت  اأنني  ب�شدة،  بيان  م�شروع  طرح  فكرة  على  اعرت�س  جعلني 
الع�شو امل�شئول عن التوا�شل مع املدعوين و�شرح الفكرة لهم، حيث 
قمت بطماأنتهم، باأننا ملتزمون بحرية الراأي ونرحب بالراأي الآخر. 
فكل من �شارك يف لقاء احلمامات ت�شلم ر�شالة دعوة موقعة با�شمي، 
وكل من رد على تلك الر�شالة قام بتوجيه ر�شالته يل، وحني و�شلنا 
والتنظيمية  الإدارية  امل�شئولية  اأي�شًا  اأتوىل  اأن  علي  كان  تون�س  اإىل 

واملالية حتى نهاية اللقاء ومغادرة امل�شاركني اأر�س تون�س. 
ع�دة الت�ا�سل مع منظمة التحرير

بالقيادة  ات�شالتي  لتجديد  تون�س  يف  وجودي  فر�شة  اغتنمت 
الفل�شطينية يف العا�شمة التون�شية، بعد اأن ت�شبب الغزو الإ�شرائيلي 
للبنان يف �شيف عام 1982 يف نفي تلك القيادة من بريوت. وحني 
احلكومة  وبني  بينها  التفاق  مت  تون�س،  اإىل  املنظمة  قيادة  انتقلت 
اأ�شل  من  �شخ�س  اأو  فل�شطيني  اأي  دخول  عدم  على  التون�شية 
فل�شطيني البالد اإل مبوافقة املنظمة، حتى لو كان ال�شخ�س املعني 
اأن ي�شل  املمكن  اإيطايل اجلن�شية. وهذا جعل من غري  اأو  اأمريكيا 
فل�شطيني اإىل تون�س دون معرفة املنظمة وموافقتها، اأو بالأحرى من 
دون موافقة حكم بلعاوي مدير مكتب املنظمة يف العا�شمة التون�شية. 
ومن احلمامات، ات�شلت بال�شيد خالد احل�شن الذي كانت تربطني 
ويف  تون�س.  القيادة يف  بزيارة  قيامي  على  واتفقنا  قوية،  به عالقة 
اأعقاب انتهاء لقاء احلمامات ووداع الزمالء امل�شاركني، قمت بزيارة 
عدد من قيادات ال�شف الأول يف منظمة التحرير، كان يف مقدمتهم 
يا�شر عرفات وحممود عبا�س وخالد احل�شن واأبو جهاد. ولقد كان 
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يف  كبري  اأثر  الزيارة  لتلك  وحما�شه  تون�س  يف  احل�شن  خالد  لوجود 
جناحها. ويف الواقع، فوجئت بحجم احلفاوة التي ا�شتقبلوين بها، 
والتي عك�شت �شعورًا عامًا لدى القيادة بالعزلة عن دائرة احلدث، 
ورغبة جاحمة يف ايجاد و�شائل ات�شال جديدة ذات م�شداقية مع 
اخلارج. وقبل مغادرة تون�س، دعاين يا�شر عرفات للعودة يف اأقرب 
لتبادل  التون�شية  العا�شمة  يف  اأطول  فرتة  وق�شاء  ممكنة،  فر�شة 
وال�شيا�شة  عامة  الفل�شطينية  بالق�شية  يتعلق  فيما  النظر  وجهات 
الدعوة  تلك  منحتني  ولقد  خا�شة.  الق�شية  تلك  جتاه  الأمريكية 
فر�شة مل اأكن اأتوقعها ومل اأكن اأفكر فيها لإقامة عالقات وطيدة مع 
ب�شكل  اأتوا�شل معهم  واأن  الأول يف املنظمة،  معظم قيادات ال�شف 
متوا�شل عرب تبادل الر�شائل بالفاك�س، والقيام بزيارة تون�س مرتني 

اأو اأكرث كل عام. 
�شالح  بال�شيد  لتون�س  التالية  زيارتي  اأثناء  ال�شدف  جمعتني 
بح�شور  الغداء  طاولة  حول  ذلك  وكان  مرة،  لأول  اإياد  اأبو  خلف، 
واأبو  عرفات  الرئي�س  بينهم  من  الفل�شطينيني،  القادة  من  العديد 
اللطف واأبو مازن. اأجل�شوين بجانب اأبو اإياد، مقابل اأبو عمار، وكان 
طبق الغداء يف ذلك اليوم هو املن�شف الذي ُي�شنع من الرز واللنب 
اجلميد وحلم اخلروف، ويوؤكل عادة باليد. وحيث اأنني اأقلعت عن 
الطعام  تناول  باإمكاين  يكن  ومل  الطفولة،  منذ  باليد  الأكل  عادة 
بطريقتهم، فاإنني طلبت طبقًا وملعقة. وفيما كنت اأ�شاركهم تناول 
قطعة  اأتناول  مل  اأنني  اإياد  اأبو  لحظ  طريقتي،  على  ببطء  الطعام 
وبحاجة  كبرية  عادة  تكون  املن�شف  يف  اللحم  قطع  لأن  اللحم،  من 
مل�شاعدتي  اإياد  اأبو  تناولها. وهذا دفع  بالإمكان  لتجزئة كي ي�شبح 
من خالل جتزئة قطع اللحم الكبرية، حيث خ�شني باأكرث من قطعة 
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جيدة تقل فيها ن�شبة الدهون. بعد دقائق، قال اأبو اإياد بلهجة مفعمة 
بال�شفقة فيما كان ميد يده لي�شع قطعة حلم اأمامي: »يا دكتور، اأنت 
بينما  الثورة  اإىل  قادم  اأنت  اأي  ُمروحة«،  والنا�س  الثورة  على  جاي 
يرتكها النا�س عائدين اإىل بيوتهم. كان قادة املنظمة ي�شعرون باأن 
لبنان.  من  النفي  بعد  عنهم  تخلوا  املثقفني  اأ�شدقائهم  من  الكثري 
اإنني جئت  اإياد...  اأبو  اأخ  يا  اإياد قائاًل، احلق معك  اأبو  رددت على 
يف احلقيقة اإىل الثورة لأن النا�س مروحة... حني كنتم يف بريوت، 
اأي  مكتب  بزيارة  اأقم  مل  بالع�شرات،  اإليكم  ياأتون  »املثقفون«  وكان 
واحد منكم على الطالق، وكلكم ت�شهدون على ذلك... لكن اليوم، 
ماذا  لكم  لأقول  جئت  الكثريون،  وعنكم  الثورة  عن  تخلى  اأن  وبعد 
اأ�شاعد يف خدمة الق�شية التي  اأن  اأفعل، وكيف ميكنني  اأن  ميكنني 
خدمتها.  على  نتعاون  اأن  علينا  وتفر�س  واحد  هدف  على  جتمعنا 
بتوطيد  قام  الذي  الكبري  الب�شيطة هي احلدث  تلك احلادثة  كانت 
العالقة بيني وبني معظم قادة ال�شف الأول، خا�شة اأبو عمار واأبو 
جهاد واأبو مازن واأبو اإياد واأبو اإللطف... عالقة قامت على احرتام 
متبادل وثقة كبرية دامت حتى قررت التوقف عن التوا�شل معهم بعد 

توقيع اإتفاق اأو�شلو عام 1993. 
اإن ال�شعور بالعزلة دفع اأبو عمار اإىل حماولة العودة اإىل لبنان 
يف العام التايل بالبحر عن طريق قرب�س حيث و�شل مدينة طرابل�س 
املقاومة  ف�شائل  بع�س  بني  دارت  معارك  يف  و�شارك  لبنان  يف 
والرحيل  ترك بريوت  اأجربته على  التي  القوى  اأن  اإل  الفل�شطينية. 
اإىل تون�س يف العام الفائت، اأجربته ثانية على ترك طرابل�س. لكن 
اأبو عمار حني ترك طرابل�س قرر، من دون ا�شت�شارة زمالئه يف قيادة 
املنظمة، اأو اأي زعيم عربي اأن مير على م�شر ويلتقي بالرئي�س ح�شني 



97

مبارك. كان جمل�س جامعة الدول العربية قد اتخذ قرارًا عام 1979 
الرئي�س  قيام  اأثر  على  العربية  اجلامعة  يف  م�شر  ع�شوية  بتجميد 
الإ�شرائيلي.  العدو  مع  منفردة  �شلح  معاهدة  بتوقيع  ال�شادات  اأنور 
كبريًا  حدثًا  مريبة  ظروف  ظل  يف  مل�شر  عرفات  زيارة  جعل  وهذا 
فر�س على كل الأطراف املعنية اإعادة ح�شاباتها. اإل اأن عودة م�شر 
اإىل املجموعة العربية، وعودة الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
ا�شتعادة  لتمكني م�شر من  كافيًا  يكن  القاهرة عام 1989، مل  اإىل 
دورها التاريخي يف قيادة العمل العربي امل�شرتك والتاأثري يف جمرى 

الأحداث يف املنطقة العربية. 
اإىل م�شر، ذهبُت مع جمموعة  اأبو عمار  نباأ ذهاب  حني �شاع 
منظمة  مكتب  اإىل  وا�شنطن  يف  املتواجدين  العرب  املثقفني  من 
التحرير الفل�شطينية يف العا�شمة الأمريكية ملتابعة الأنباء والطالع 
على ردود الفعل الفل�شطينية. وفيما كنت على التلفون اأحتدث مع اأبو 
الدول  مازن يف تون�س، دخل كلوفي�س مق�شود، مدير مكتب جامعة 
�شاألني  املتحدة.  الأمم  هيئة  لدى  و�شفريها  وا�شنطن  يف  العربية 
اأتكلم  اأتكلم معه، وحني اأخربته باأنني  كلوفي�س عن ال�شخ�س الذي 
مع اأبو مازن، �شاح قائال: »ُقْل لأبو مازن اإن كلوفي�س اأ�شدر بيانًا مع 
اأمانه عن روح  «... ب�شع كلمات ب�شيطة عربت بكل  َبنْيْ و�شد، وبنَي 
البيان الذي �شدر يف وا�شنطن وعك�س موقف جامعة الدول العربية 

من ذلك احلدث الهام، وكل حدث كبري تبعه فيما بعد. 
يف  لتون�س  الأوىل  زيارتي  خالل  عمار  اأبو  مع  خا�س  لقاء  يف 
بعيدًا  تون�س  اإىل  لبنان  من  اخلروج  اإن  له  قلت   ،1983 عام  ربيع 
حياة  من  مرحلة  بانتهاء  اإعالن  هو  الوطن  مع  التما�س  حدود  عن 
العمل الفل�شطيني وبدء مرحلة جديدة خمتلفة نوعًا وكمًا... انتهاء 
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الن�شال  مرحلة  وبدء  امل�شلح،  الكفاح  على  القائمة  الثورة  مرحلة 
اقرتحت  لذلك  والإعالم.  والفكر  ال�شيا�شة  على  القائمة  الوطني 
عليه بدء عملية حترك فاعل يف اجتاهني خمتلفني ولكن متوازيني 
من  ال�شرعية  �شحب  على  تقوم  �شيا�شية  خطة  ر�شم  ومتكاملني: 
اإ�شرائيل باعتبارها كيانًا يج�شد فكرة ا�شتعمارية عن�شرية، وتطوير 
خطة اإعالمية لقناع العامل ب�شرعية املطالب الفل�شطينية باعتبارها 
حقوقًا تاريخية �ُشلبت من قبل حركة ا�شتعمارية ا�شتيطانية اأوروبية. 
التحرك املطلوب، اقرتحت  واأدوات  الفكرة  وبعد نقا�س طويل حول 
تلك من  النظر  والقيام بطرح وجهة  ال�شويد،  بزيارة  يبداأ  اأن  عليه 
خالل املنابر الر�شمية والإعالمية وال�شعبية ال�شويدية. ا�شتغرب اأبو 
اأن  اأتوقع منك  اأوًل، حيث قال، كنت  ال�شويد  زيارة  عمار من فكرة 
تقرتح زيارة بريطانيا اأو فرن�شا اأو اأملانيا. وهنا كان علي اأن اأ�شرح 
وحتديد  بالهمية،  الأحق  الدولة  ال�شويد  جتعل  التي  الأ�شباب  له 
العوامل التي حتول دون القيام بزيارة دولة من الدول ال�شتعمارية 
من  متامًا  ا�شتيقظت  قد  تكن  مل  وفرن�شا  بريطانيا  لأن  القدمية، 
كراهيتها  عن  تخلت  قد  تكن  ومل  اإمرباطورياتها،  انهيار  �شدمة 
للعرب. ويف الواقع، على الرغم من مرور حوايل 70 �شنة على انهيار  
اأفراد  الإمرباطورية الربيطانية والإمرباطورية الفرن�شية، ما يزال 
النخبة احلاكمة يف البلدين يت�شرفون بعقلية ا�شتعمارية ا�شتعالئية، 
خا�شة جتاه العرب، على اأ�شا�س اأنهم يتكلمون با�شم اإمرباطوريات 
مل يدركوا اأنها كانت مبثابة داين�شوريات فتاكة انقر�شت ولن تعود. 
حقوق  عن  الدفاع  جمايل  يف  رائدة  دولة  فكانت  ال�شويد  اأما 
اإىل  والدعوة  احلروب  ورف�س  ال�شالم،  اأجل  من  والعمل  الإن�شان 
ال�شويد  دور  برز  ولقد  ال�شلمية.  بالطرق  الدول  بني  اخلالفات  حل 
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الإن�شاين ب�شكل وا�شح يف ال�شبعينيات من خالل الوقوف �شد احلرب 
الأمريكية يف فيتنام وقيامها با�شت�شافة ع�شرات اجلنود الأمريكيني 
ومما  ال�شيا�شي.  اللجوء  حق  ومنحهم  القتال  جبهات  من  الهاربني 
اأمريكا  مناوىء حلرب  موقف  وكندا  ال�شويد  وقوف  اأن  فيه  �شك  ل 
على فيتنام، و�شماح البلدين للجنود الهاربني من اخلدمة الع�شكرية 
�شد  الأمريكية  القوات  ارتكبتها  التي  اجلرائم  من  العديد  بك�شف 
ال�شعب الفيتنامي، كان له اأثر بالغ يف توعية ال�شعب الأمريكي وحترك 
الراأي العام يف اجتاه املطالبة بوقف تلك اجلرائم، والت�شبب بالتايل 
يف توقف احلرب وان�شحاب القوات الأمريكية بعد خ�شارة اأكرث من 
املوؤامرة  يف  اأذنيها  حتى  غارقة  فكانت  اأملانيا  اأما  جندي.  األف   50
اإ�شرائيل  بدعم  القيام  عرب  الفل�شطيني،  ال�شعب  �شد  الأمريكية 
كافة  على  تفوقها  ل�شمان  وال�شالح  باملال  وتزويدها  دبلوما�شيًا، 
اأن ن�شغط على  اإن باإمكاننا  اجليو�س العربية. وهنا قلت لأبو عمار 
قادة اأملانيا من �شيا�شيني ومثقفني، واأن ن�شعهم يف موقف ي�شعرون 
الفل�شطيني  بال�شعب  حلق  الذي  والغنب  الأذى  ب�شبب  بالذنب  معه 
نتيجة لقيام بالدهم مبحاولة التكفري عن جرائمها بحق اليهود. وقبل 
انق�شاء اأ�شابيع على حديثنا، قام اأبو عمار بزيارة ال�شويد، وهناك 
قام بطرح وجهة النظر اجلديدة، لكن املوؤ�ش�شات الفل�شطينية كانت 
وما تزال عاجزة عن توفري املتطلبات الأولية ملثل تلك الفكرة، واأن 
العمل الفل�شطيني ال�شيا�شي والإعالمي اأثبت اأنه اأ�شعف من ك�شيح 
يت�شابق يف دورة اوملبية للمحرتفني. بعد ا�شتقبال ال�شويد لعرفات، 
اجتهت حكومتها للقيام بدور فاعل يف ترتيب لقاءات �شرية بني وفود 
فل�شطينية ويهودية بهدف تقريب وجهات النظر بني الطرفني على 

اأمل ال�شهام يف حل الق�شية الفل�شطينية بطرق �شلمية.
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اأحاديث اأوروبية
التحرير  منظمة  مكتب  مدير  خملوف  يوجني  الدكتور  ات�شل 
باأن  ليخربين   1991 مار�س  �شهر  يف  �شتوكهومل  يف  الفل�شطينية 
ال�شويدية  ال�شفارة  واأن  عني،  ت�شاأل  ال�شويدية  اخلارجية  وزارة 
وبالفعل،  يعرفها.  يكن  مل  لأ�شباب  قريبًا  بي  �شتت�شل  وا�شنطن  يف 
ات�شلت ال�شفارة بعد اأيام قليلة لتخربين باأن نائبة وزير اخلارجية 
ال�شويدي ال�شيدة اآ�شي ليدبيك �شتقوم بزيارة خا�شة لأمريكا، واأنها 
تدعوين لتناول الغداء معها... قبلت الدعوة ُمرتددا، لأنني توقعت 
اأن تدعوين جلل�شة حوار جديدة مع يهود كنت قد �شئمت الجتماع 
بهم، وتاأكدت من عقم كل حديث معهم، ما جعلني اأذهب اإىل اللقاء 
مع الوزيرة مدفوعًا بغريزة حب ال�شتطالع، ولكن بال حما�س يذكر. 
يهود  مع  احلوار  باأن  اأقنعتني  قد  ال�شابقة  القليلة  ال�شنوات  كانت 
اأمريكيني وغري اأمريكيني م�شيعة للوقت، واأن انغما�س الفل�شطينيني 
يف مثل تلك احلوارات ي�شغلهم عن هدفهم الأ�شا�شي، ويعطي الكيان 
ال�شهيوين املزيد من الوقت لتنفيذ خططه ال�شتيطانية على الأر�س. 
وما اأن انتهينا يف تبادل كلمات الرتحيب حتى �شعرت باأن احلديث 
له  ا�شرتاتيجي ل عالقة  فكري  اجتاه  ي�شري يف  ليدبيك  ال�شيدة  مع 
ملا  روؤيتي  التعرف اىل  الوزيرة عربه  الفل�شطينية، حاولت  بالق�شية 
كان يجري على ال�شاحة الدولية من تطورات يف �شوء انتهاء احلرب 

الباردة وتفكك الحتاد ال�شوفييتي و�شقوط املارك�شية.
تغيري موازين  املتوقعة يف  الكبرية غري  التطورات  تلك  ت�شببت 
اإىل  اأدى  ما  ال�شابق،  القرن  ن�شف  مدى  على  �شادت  التي  القوى 
اأو  ال�شويد  حدوث حتولت ثقافية و�شيا�شية عميقة مل يكن يف و�شع 
غريها من دول اأن تتعامل معها بثقة. لذلك قررت احلكومة ال�شويدية 
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النظر  ببعد  املعروفني  وال�شيا�شيني  املفكرين  من  جمموعة  دعوة 
للقاء خا�س، اأطلقوا عليه ا�شم »اأحاديث اأوروبية«، ومت اإر�شال نائبة 
الأمريكيني  املفكرين  ببع�س  لالجتماع  اأمريكا  اإىل  اخلارجية  وزير 
للم�شاركة يف املوؤمتر املزمع  اأو ثالثة منهم  البارزين واختيار اثنني 
يف  الغربية  واملنطقة  ال�شرقية  املنطقة  بزيارة  قيامها  وبعد  عقده. 
اأ�شخا�س، وقع اختيار ال�شيدة ليدبيك على  اأمريكا والجتماع بعدة 
�شخ�شني فقط، كاتب هذه ال�شطور، والدكتور اأمرتاي �شن الذي نال 
بعد �شنوات جائزة نوبل يف القت�شاد، وهو بريطاين من اأ�شل هندي 
ومما  زائرًا.  اأ�شتاذًا  هارفارد  جامعة  يف  درا�شية  �شنة  يق�شي  كان 
جاء يف كتاب الدعوة الذي و�شلنا بعد اأ�شابيع من مكتب رئي�س وزراء 
املوؤمتر  بان  القول  اإجن�شرتوم،  اأود  ال�شيد  نائبه  وبتوقيع  ال�شويد، 
ال�شيا�شيني  والقادة  العامل  يف  الفكر  قادة  بع�س  جلمع  حماولة  هو 
 Leading thinkers and thinking leaders of( املفكرين 
الآراء حول  وتبادل  للتفاعل معًا يف جو غري ر�شمي،   )the world

م�شتقبل اأوروبا وما تعي�شه تلك القارة من حتولت عميقة.  
و�شل معي على نف�س الطائرة اإىل �شتوكهومل يوم 1991-6-27، 
اأحد كبار ال�شحافيني الأملان املتخ�ش�شني يف الق�شايا الأمنية، حيث 
بداأنا رحلتنا معًا من دون معرفة م�شبقة من مدينة بون التي كنت قد 
ق�شيت فيها ب�شعة اأيام لعمل اآخر وهدف اآخر. وحال و�شولنا قاعة 
الت�شريفات يف مطار �شتوكهومل، وجدنا هناك اأبرز اأدباء فنلنده وقد 
و�شل قبلنا بدقائق، تبعتنا مبا�شرة ع�شوة الربملان الدمنركي واملتحدثة 
وبداأت  تعارفنا  بداأ  وهكذا  الدولية.  بال�شوؤون  يتعلق  فيما  با�شمه 
اأحاديثنا يف قاعة الت�شريفات، وتوا�شلت خالل رحلة بال�شيارة نقلتنا 
من مطار ا�شتكهومل اإىل قلعة »هريجنه« الواقعة على بحر البلطيق. 
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ال�شيد  تبعه  املوؤمتر،  بافتتاح  جو�شتاف  كارل  امللك  قام 
اإجن�شرتوم  قال  املتحدثني.  واأول  الوزراء  رئي�س  نائب  اإجن�شرتوم 
القارة  بان  ال�شويد  يف  القادة  لإح�شا�س  نتيجة  جاءت  الدعوة  اإن 
الأوروبية متر بحالة من الرتباك ال�شيا�شي على الرغم من النجاح 
يت�شف  و�شعًا غريبًا  تعي�س  القارة  �شعوب  واأن  الباهر،  القت�شادي 
الدولة  جناح  من  الرغم  على  والثقافية  ال�شيا�شية  الهوية  ب�شبابية 
لالن�شمام  بطلب  التقدم  قررت  قد  ال�شويد  كانت  وملا  القومية. 
لع�شوية املجموعة الأوروبية، فان احلكومة قامت باإر�شال عدد من 
التي  لالأ�شئلة  اإجابات  عن  بحثًا  اأوروبية  دول  عدة  لزيارة  ال�شفراء 
ال�شفراء  تقارير  على  وبناء  وُتقلقها.  ال�شويدية  القيادة  كانت حُتري 
تبني ان عدد الأ�شئلة والت�شاوؤلت اجلديدة التي عادوا بها فاق بكثري 
عدد الأجوبة. وبناء على ذلك اأيقن القادة ال�شويديون اأن قادة الفكر 
وال�شيا�شة يف اأوروبا مل يكونوا يف و�شع اف�شل من و�شعهم من حيث 
الت�شاوؤلت والإجابات. نتيجة لذلك، قرر جمل�س الوزراء توجيه دعوة 
املالئمة  والأجواء  املنا�شب  املكان  يوفر  م�شغر  دويل  موؤمتر  لعقد 
الت�شاوؤلت  يف  �شويًا  والبحث  الآراء  لتبادل  الفكرية  واملعطيات 

امل�شرتكة، علهم يتو�شلون لإيجابات �شافية.
ودية  اأحاديث  يف  ق�شيناها  اأيام  ثالثة  هرجنه  قلعة  يف  اأقمنا 
مفتوحة مل حتدها قواعد اأو حتكمها بروتوكولت. كان هناك وزراء 
�شركات  ومديرو  ووزارات  برملانات  وروؤ�شاء  واإعالميون  ومفكرون 
�شخ�شًا،   32 فكان  امل�شاركني  عدد  اأما  واأ�شاتذة جامعات.  عمالقة 
حوايل ثلثهم من كبار امل�شوؤولني ال�شويديني والباقي من دول اأوروبا 
الغربية، اإ�شافة اإىل ثالثة اأ�شخا�س من اأمريكا، اإعالمي يف جريدة 
فولك  ريت�شارد  والدكتور  واأنا،  باري�س،  يف  يقيم  تربيون  الهريالد 
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ينامون  امل�شاركون  كان  زائر.  كاأ�شتاذ  ال�شويد  يف  يقيم  كان  الذي 
يق�شون  القاعة،  نف�س  يف  معًا  فطورهم  يتناولون  الق�شر،  نف�س  يف 
النهار يف حوار فكري عميق يف �شالة مفتوحة على  معظم �شاعات 
البحر مبا�شرة، ي�شربون قهوتهم وم�شروبهم املف�شل قبل الع�شاء يف 
قاعة مزخرفة بال�شور والنقو�س واللوحات الفنية القدمية الرائعة، 
بعد  الأحاديث  ويوا�شلون  ر�شمي  ب�شكل  الع�شاء  طعام  يتناولون  ثم 
التا�شعة حتى يحني موعد النوم. وميكنني القول اأن ذلك اللقاء وما 
ُطرح فيه من اأفكار كان اأعمق حوار فكري �شاركت فيه يف حياتي. يف 
حوايل العا�شرة من �شباح اليوم الأول، وبعد اأن جتمع امل�شاركون يف 
القاعة، اأعلن رئي�س اللقاء، ال�شيد اإجن�شرتوم، اأن ملك ال�شويد و�شل 
لفتتاح املوؤمتر وق�شاء بع�س الوقت معنا، ثم نظر اإىل البحر وقال 
ها هو امللك. و�شل امللك يف يخت متوا�شع، ا�شتقبلناه بحفاوة وحيانا 
بحرارة، ثم جل�س م�شتمعًا ومل ي�شارك يف النقا�س ولو بكلمة واحدة، 

اإذا قال حني �شئل عن راأيه، »جئت هنا لأ�شتمع واأتعلم«.
يقال اإن »ال�شعور بالوحدة هو �شفة من �شفات القمة« 

.It is always lonely on the top
قاعة  اإىل  وخرجنا  ال�شباح  ا�شرتاحة  وقت  حان  حني  لذلك   
القهوة وال�شاي، وقف امللك يف زاوية ي�شرب قهوته وحيدًا. اقرتبت 
منه مرتددًا، قدمت نف�شي اإليه بطريقة ودية، وقمت بتوجيه ال�شكر 
له ولل�شويد ب�شبب مواقفهم املوؤيدة لتطلعات ال�شعوب العربية عامة 
وحلقوق ال�شعب الفل�شطيني خا�شة. وحني بداأنا يف تبادل احلديث، 
قال انه كان �شعيدًا بزيارة ال�شيد عرفات لبالده، واأكد يل تعاطف 
�شعبه مع ال�شعب الفل�شطيني وتفهمه لعدالة ق�شيته. قام امللك بعد 
ذلك باإ�شعال �شيجارة، ما جعلني اأقول له "عيب عليك، اأنت ملك... 
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من املفرو�س اأن تقدم مثاًل ل�شباب ال�شويد يحتذون به.. ل يجوز لك 
اأن تدخن.«

Shame on you; you are the king
you are supposed to be a role model for the young 

people in Sweden.«  

امللك  اأي  اأي�شًا«،  يدخن  ملككم  »اإن  مبت�شمًا،  امللك  اأجابني 
ح�شني... قلت له هذا �شحيح، لكن ملكنا ينتمي لثقافة العامل الثالث 
اإىل  تذهب  اأن  عليك  لذلك  املوت...  ال�شيجارة حتى  بحب  املت�شبثة 
العامل الثالث وتعي�س يف كنف ثقافته املتخلفة اإذا اأردت اأن تدخن من 
اأن ينتقدك �شخ�س مثلي... �شحك امللك ب�شوت مرتفع كاأنه  دون 
بده�شة  اإلينا  ينظرون  الزمالء  بقية  جعل  ما  قبل،  من  ي�شحك  مل 
لعائلة  ينتمي  اأوروبي  ملك  منهم...  ال�شويديني  خا�شة  وا�شتغراب، 
ينتمي  اأمام �شاب  بتوا�شع  عريقة، ي�شحك كطفل بريء فيما يقف 
لعامل ثالث متخلف. كانت اأجواء املوؤمتر من حيث الرتتيب والزمان 
�شخ�س  كل  على  ال�شهل  من  جعلت  للغاية،  ومريحة  جذابة  واملكان 
ان ين�شى الر�شميات والألقاب والأن�شاب، واأن يت�شرف بعفوية طفل 
بريء، وحرية مفكر ل يعرف حدودًا �شيا�شية، ول يعرتف مبحددات 

حلم اأو خيال. 
ُتن�شى...  ل  بحرية  رحلة  يف  والأخري  الثالث  اليوم  يف  اأخذونا 
طعام  تناول  بعد  �شباحًا  العا�شرة  حوايل  يف  كبريًا  يختًا  ركبنا 
احلربية  الزوارق  بنا  حتيط  البحر،  عمق  يف  بنا  اأبحر  الفطور، 
ال�شويدية من كل جانب... كان البحر يت�شع اأمامنا فيبدو حميطًا بال 
نًا بحريات �شغرية حتدها جبال عالية  حدود، ثم ي�شيق كثريًا ُمكوِّ
تزينها غابات وق�شور بال عدد، ثم يتكرر ال�شيء نف�شه ثانية وثالثة. 
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وبعد اإبحار ا�شتمر اأكرث من �شاعتني، ظهرت اأمامنا جزيرة �شغرية 
ُن�شبْت فوقها خيمة كبرية. توقفنا هناك حتى الغروب، تناولنا غداء 
ُمكونًا يف اأ�شماك م�شوية ومقلية وجمففة ومدخنة ل يقل عددها عن 
مئة نوع، وقدموا لنا م�شروبات روحية وغري روحية رمبا يزيد عددها 
ما  اأكرث،  البع�س  و�شرب  كثريًا  اأكل اجلميع  الأ�شماك...  اأنواع  على 
اأحاديث  جعل رحلة العودة على ظهر تلك الباخرة فر�شة لتجاذب 
اأ�شرار  لك�شف  وا�شعًا  املجال  فتحت  اأحاديث  واعية...  غري  ليلية 
التي  وامل�شاعر  العرب  من  الكثري  فيه  �شريح  بكالم  والبوح  فية  خَمْ
تعي�س العمر اأحيانًا مكبوتة يف ال�شدور. واأثناء تناول طعام الغداء 
يف الهواء الطلق، جاء نائب رئي�س الوزراء ال�شيد اإجن�شرتوم وجل�س 
عرفات  زيارة  �شرد يل حكاية  وهناك  كبرية،  �شخرة  على  بجانبي 
لل�شويد، لأنه ُكلف يومها مبرافقة ال�شيف الفل�شطيني وال�شهر على 
راحته، معربًا عن �شعور عميق بالود والتعاطف مع ال�شعب الفل�شطيني 
وق�شيتة العادلة. عدت بعد �شنوات اإىل �شتوكهومل ل�شتكمال بحثي 
عام  كتاب  يف  ُن�شرت  التي  الأمريكي  الفل�شطيني  احلوار  ق�شة  عن 
�شاألت عن  US – PLO Dialogue، وهناك  1995 حتت عنوان: 
وانخرط يف  كليًا  ال�شيا�شة  ترك  اأنه  لأكت�شف  اإجن�شرتوم،  ال�شديق 
مرموق  ل�شيا�شي  ميكن  كيف  البع�س  ي�شتغرب  قد  التمثيل.  مهنة 
اآخر  اإل وجها  لي�س  التمثيل  لكن  اأن ي�شبح ممثاًل،  ومفكر معروف 
من اأوجه العمل العام، يتطلب ثقافة ومثابرة وقدرة على قراءة نب�س 

ال�شارع والعامل والتعبري عن ذلك النب�س بقوة واأمانة. 
 Tadeusz مازوي�شكي  تادوز  ال�شيد  املوؤمتر  ذلك  يف  �شارك 
يف  بالده  وكانت  ال�شابق،  بولندة  وزراء  رئي�س   Mazowiecki
عهده قد اتخذت موقفًا منحازًا جلانب اإ�شرائيل وتابعًا تبعية كاملة 
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كثري  كالم  يل  كان  الباخرة،  منت  على  العودة  طريق  ويف  لأمريكا. 
وقا�س مع ال�شيد مازوي�شكي... �شاألته كيف ميكن له اأن ينحاز جلانب 
و�شعبه  عا�س  اأن  بعد  العن�شرية  �شيا�شاتها  عن  ويدافع  اإ�شرائيل 
حمنة الظلم والقهر يف ظل �شيطرة الحتاد ال�شوفييتي... �شاألته عن 
املبادئ والأ�ش�س التي تربر اتخاذ ذلك املوقف الذي يتنافى مع روح 
العدالة والإن�شانية، وكيف ي�شعر حني ُيعلن موقفًا موؤيدًا لإ�شرائيل... 
بدا  اأمامي حتى  الرجل  بتعذيب �شمري... �شغر  اأو  بندم  ي�شعر  هل 
�شاعة  ن�شف  بعد  �شعرت  بكثري.  ذلك  من  اأقل  يكن  مل  اإن  قزمًا 
تقريبًا باأنه مل يعد باإمكانه الكالم، اإذ اأخذ ينظر يف كل اجتاه كاأنه 
يح�شب  مل  �شعبة  مواجهة  ويخت�شر  منه،  يهرب  منفذ  عن  يبحث 
لها ح�شاب. لكنني بعد توبيخه بهدوء واأدب و�شرح موقفنا، قدمت 
قدمها خرباء  التي  للن�شائح  اقت�شادية خمالفة متامًا  ن�شيحة  له 
جتنب  على  و�شاعدتها  بولندة  بها  عملت  ن�شيحة  للرو�س..  اأمريكا 
تلك  له  قدمت  ل�شنوات...  رو�شيا  عانته  الذي  القت�شادي  النهيار 
عن  والباحثني  املظلومني  كل  مع  نتعاطف  اأننا  له  لأثبت  الن�شيحة 
النحياز  قادته  اختار  الذي  البولندي  ال�شعب  ذلك  يف  مبا  احلرية 
العدالة  الإ�شرائيلي خالفًا ملبادئ  العن�شرية  التفرقة  جلانب نظام 
وحقوق الإن�شان. كما كان يل كالم من نوع اآخر مع الدكتور ري�شارد 

فولك �شناأتي على ذكره يف مكان اآخر من هذا الكتاب.
بني االأمل وخيبات االأمل 

التحرير  منظمة  خروج  تلت  التي  الأربعة  ال�شنوات  كانت 
الفل�شطينية من بريوت �شنوات حترك يف املكان من دون حترك ُيذكر 
الفل�شطيني  العمل  الفرتة من حياة  الزمان. لقد غلب على تلك  يف 
توجه املنظمة نحو فتح قنوات حوار وا�شعة ومتعددة ال�شعد مع »دعاة 
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�شالم« من يهود اأمريكا واإ�شرائيل ومن �شيا�شيني ومثقفني من اأتباع 
تيارات �شيا�شية »معتدلة«. ويف كل زيارة قمت بها اإىل تون�س على مدى 
اأبو مازن ُيخربين عن ق�شة جديدة من ق�ش�س حوار  �شنوات كان 
فل�شطيني يهودي ل ينتهي، واأجد على مكتبه بطاقة �شخ�شية لع�شو 
كني�شت جديد اأو مثقف اإ�شرائيلي زاره يف تون�س. ومن اأجل متابعة 
التنفيذية  اللجنة  �شكلْت  وموؤ�ش�شي،  م�شتمر  ب�شكل  الت�شالت  تلك 
للمنظمة عام 1987 جلنة خا�شة للتحاور مع الإ�شرائيليني، اأطلقْت 
على نف�شها من قبيل النكتة ا�شم، »جلنة اخليانة الوطنية«. تكونت 
ال�شادة  وع�شوية  رئي�شًا،  مازن  اأبو  اأي  عبا�س،  حممود  ال�شيد  من 
حممود  اليحيى،  الرزاق  عبد  النجاب،  �شليمان  ربه،  عبد  يا�شر 
اآخرون من  اأ�شخا�س  ي�شاعدهم  وكان  دروي�س، وعبد اهلل حوراين، 
بينهم ال�شادة ه�شام م�شطفى وح�شن ع�شفور. اإ�شافة اإىل هوؤلء، 
كان الدكتور رمزي خوري، مدير مكتب عرفات قد تفرغ تفرغًا �شبه 
كامل لعقد لقاءات �شرية مع اإ�شرائيليني يف اأوروبا، وترتيب لقاءات 
لبع�شهم مع اأبو عمار، خارج الدائرة التي كان ين�شط اأبو مازن من 

خاللها.
»درورا  ال�شيدة  اىل  لتون�س  املتكررة  زياراتي  اإحدى  تعرفت يف 
تعي�س  يهودية  نا�شطة  كا�س  ال�شيدة  كانت  كا�س« يف مكتب عرفات. 
اأبو  ب�شام  بال�شيد  جيدة  وعالقة  دائم  ات�شال  وعلى  نيويورك،  يف 
�شديق  بيت  يف  لع�شاء   1985 عام  يف  كا�س  درورا  دعتني  �شريف. 
و�شديقة لها ي�شكنون على بعد دقائق بال�شيارة عن بيتنا، قالت باأن 
املعروفة يف عامل  الأ�شماء  املدعوين هم جمموعة �شغرية من كبار 
ال�شادة �شامويل  ال�شحافة وال�شيا�شة يف وا�شنطن، كان من بينهم 
لوي�س �شفري اأمريكا الأ�شبق يف اإ�شرائيل، ومارفن كالب مقدم ن�شرة 
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ال�شحايف  كو�شكو  وجون  �شي،  بي  ن  �شبكة  يف  الرئي�شية  الأخبار 
كان  الذي  البيت  و�شاحب  بو�شت،  الوا�شنطن  جريدة  يف  املعروف 
من  الدعوة  قبلت  القد�س.  يف  اأمريكا  �شوت  مكتب  يراأ�س  حينئذ 
دون تردد، ب�شبب رغبتي يف التعرف اىل وجهة نظر ال�شفري لوي�س 
وال�شيد كالب وغريهما، ومن اأجل التعرف اىل اأ�شباب انحياز اأولئك 
الأ�شخا�س جلانب اإ�شرائيل و�شد العرب. كنت، ومنذ اأن عدت اإىل 
وا�شنطن قبل ذلك الوقت باأربع �شنوات، قد قررت اأن اأدر�س عملية 
�شنع القرار يف العا�شمة الأمريكية واأتعرف اىل القوى امل�شاركة فيها 
واأدوارهم، متهيدًا لإعداد كتاب يكون دليل عمل لل�شا�شة العرب يف 
تعاملهم مع البيت الأبي�س والكوجنر�س والإعالم الأمريكي. لذلك 
القرار  �شناع  من  جمموعة  مع  خا�س  لقاء  يف  امل�شاركة  اأن  راأيت 
اأنه  اللقاء  اإىل مكان  اكت�شفت حني و�شلت  لكنني  تعو�س،  فر�شة ل 
الكني�شت  ع�شوة  نامري«  »اأورا  ال�شيدة  اأي�شًا  احل�شور  بني  من  كان 
الإ�شرائيلي عن حزب العمل. كان عدد امل�شاركني يف اللقاء ثمانية، 
�شتة من اليهود، واثنان من غري اليهود، �شامويل لوي�س وكاتب هذه 
ال�شطور. كانت ال�شيدة كا�س قد اقنعتهم على ما يبدو باأنني قريب 
على  القدرة  ولدي  باآرائه،  جيدة  معرفة  على  واأنني  عرفات،  من 

التاأثري فيما قد يتخذه من مواقف وقرارات �شيا�شية.
يف �شوء معرفتي بنوعية ومكانة املدعوين ُم�شبقا، كنت اأدرك اأنه 
لن يكون باإمكاين اإقناع اأي منهم بوجهة نظري وعدالة الق�شية التي 
اأج�شدها واأدافع عنها. لذلك قررت اأن مهمتي الأ�شا�شية تتلخ�س يف 
واإثبات  اأوًل،  اآرائهم وما لديهم من مقرتحات جديدة  التعرف اىل 
اأننا، كمثقفني فل�شطينيني اأمريكيني نتمتع بدرجة عالية من الذكاء، 
ونفهم قواعد اللعبة ال�شيا�شية يف وا�شنطن، وعلى اطالع مبا يفكر 
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به قادة اإ�شرائيل، واأننا لن نتنازل عن حقوقنا. وحني �شرحت موقفنا 
اإطاره التاريخي والإن�شاين  وو�شعت ال�شراع العربي ال�شهيوين يف 
ال�شليم، اأبدى ال�شيد مارفن كالب ا�شتغرابه قائاًل، اإنه ل يعلم عن 
وم�شاعدة  مل�شاعدته  ا�شتعدادي  اأبديت  وهنا  �شيئًا.  احلقائق  تلك 
غريه على فهم احلقيقة، ما جعله وال�شيد كو�شكو يت�شجعان ويطلبان 
اأحدًا  ي�شاألوا  ومل  يت�شلوا  مل  بالطبع  لكنهم  تلفوين،  ورقم  عنواين 
احلقيقة  عن  البحث  تكن  مل  الأ�شا�شية  مهمتهم  لأن  احلقائق  عن 
ال�شهيونية  الر�شالة  نف�س  اجرتار  يف  ا�شتمروا  لذلك  تزييفها،  بل 
وحكومات  �شعوبًا  للعرب  املعادية  ال�شعارات  نف�س  وترديد  الكاذبة، 

وثقافة. 
والغذائية  القت�شادية  املعونات  على  بال�شدفة  احلديث  جاء 
وغريه  لوي�س  ال�شيد  اأكد  حيث  النامية،  للدول  اأمريكا  تقدمها  التي 
مدى الت�شحيات التي يقدمها ال�شعب الأمريكي مل�شاعدة بع�س الدول 
النامية وخدمة بع�س الق�شايا الإن�شانية. كان ذلك الإدعاء فر�شة 
جيدة قمت با�شتغاللها لإثبات اأن اأمريكا ت�شتفيد من العامل الثالث 
العامل  دول  ت�شتفيده  مما  بكثري  اأكرث  املعونات  تلك  لتقدمي  نتيجة 
الثالث من املعونات الأمريكية، وذلك لعدة اأ�شباب. واأ�شري هنا اإىل 
ثالثة منها: ا�شتخدام الدول النامية للدولر كعملة احتياط رئي�شية، 
الزراعية  واملنتوجات  الغذائية  املواد  من  اأمريكا  �شادرات  زيادة 
للعامل الثالث، وقيام قطاع كبري من ال�شعوب الفقرية ب�شراء الدولر 
اإن  وفر�شات.  وخمدات  مغلقة  �شناديق  يف  كمدخرات  وتكدي�شه 
دوره  ويعزز  الدولر  يدعم  رئي�شية  احتياط  عملة  الدولر  ا�شتخدام 
يف املعامالت التجارية، وي�شهل هيمنة البنوك المريكية على اأ�شواق 
املعونات  من  جزء  تقدمي  اأما  وال�شتثمار.  الإقرا�س  وعمليات  املال 
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على �شكل منتجات زراعية وغذائية فيت�شبب يف اإحلاق اأ�شرار بالغة 
م�شر  مثل  املعونات  تلك  من  امل�شتفيدة  الدول  يف  الزراعة  بقطاع 
اأ�شعار املنتوجات الزراعية  واندوني�شيا. ومن تلك الأ�شرار، خف�س 
يف الدول امل�شتفيدة ما يوؤدي اإىل تدين مداخيل الفالحني الب�شطاء، 
ويت�شبب يف تدهور اأحوالهم املعي�شية، وتراجع اإنتاجية قطاع الزراعة 
الناحية  تابعة لأمريكا من  اإىل دول  بوجه عام، وحتويل تلك الدول 
ادخار  اأي  اأن  وحيث  الزراعية.  ملنتجاتها  رائجة  و�شوق  الغذائية 
قر�شًا  يعترب  املغلقة  وال�شناديق  اجليوب  يف  البنوك  خارج  للدولر 
بال فوائد تقدمه اجلماهري التي متلك الدولر للخزينة الأمريكية، 
الأمريكية  الدولة  تقدمه  عما  تزيد  وحدها  الفوائد  تلك  قيمة  فاإن 

كمعونات غذائية وغري غذائية للعامل الثالث. 
ا�شتنكر ال�شفري لوي�س هذا التحليل ب�شكل عام، ورف�س ت�شديق 
اأجادله، بل طلبت منه  بالذات. مل  بالنقطة الأخرية  املتعلق  اجلزء 
اأن يكلف اأحد معاونيه بتق�شي احلقائق، كما طلبت من ال�شحافيني 
امل�شاركني اأن يقوموا بدرا�شة هذه الق�شية و�شرح اأبعادها وتبعاتها. 
ي�شكرين  اأ�شابيع  بعد  لوي�س  �شامويل  من  ر�شالة  و�شلتني  وبالفعل، 
اإيل  ينظر  جعله  وهذا  املهمة.  احلقيقة  لتلك  نظره  لفت  على  فيها 
نظرة جديدة، اإذ اأ�شبحُت يف عينه اأكرب بكثري مما كان يتوقع، ورمبا 
اأي�شًا مما كان يريد ويتمنى، و�شمعت على ل�شانه من اآخرين مديحًا 
واإعجابًا، كان على ما يبدو �شببًا جديدًا ووجيهًا لو�شعي حتت جمهر 
املراقبة واملتابعة، والقيام بر�شد حتركاتي ون�شاطاتي واأفكاري عن 

قرب. 
وزوجها  امل�شيفة  فيهم  مبن  الليلة،  تلك  يف  امل�شاركون  حاول 
مدير مكتب راديو �شوت اأمريكا يف القد�س اإقناعي باأن الإ�شرائيليني 
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ال�شيا�شيني  من  كبريًا  قطاعًا  هناك  واأن  ال�شالم،  نحو  يتطلعون 
ُوجد  اإذا  ال�شالم  حتقيق  اأجل  من  للتعاون  ا�شتعداد  على  واملثقفني 
طرف فل�شطيني لديه ال�شتعداد للتفاو�س والتعاي�س جنبًا اإىل جنب 
اإدعاءاتهم، اقرتحْت عليهم اقناع �شمعون  اإ�شرائيل. وكرد على  مع 
من  اإثنني  برت�شيح  الوزراء  رئي�س  من�شب  ي�شغل  كان  الذي  بري�س 
يفعل  باأن  عرفات  اإقناع  ملحاولة  ا�شتعدادي  واإبداء  اإليه،  املقربني 
ال�شيء نف�شه، على اأن يجتمع مندوبو بري�س وعرفات �شرًا يف عا�شمة 
م�شرتكة  اأر�شية  هناك  كان  اإذا  ما  با�شتك�شاف  ويقومون  اأوروبية، 
وهنا  الفل�شطينية.  للق�شية  �شلمي  حلل  التو�شل  ب�شاأن  للتفاو�س 
اأبدى جميع احل�شور ده�شتهم لأنهم، كما قالوا، كانوا يعتقدون اأن 
علم  ل  باأنه  لهم  اأكدت  وحني  بالفعل.  جارية  الت�شالت  تلك  مثل 
نامري  اأورا  ال�شيدة  اأبدت  النوع،  ذلك  من  ات�شالت  اأية  بوجود  يل 
اإقناعه،  وحماولة  الوزراء  لرئي�س  القرتاح  ذلك  حلمل  ا�شتعدادها 
واإعالمي باإجابته خالل 48 �شاعة. كان القرتاح على ما اعتقد اأهم 
�شمعون  ونوايا  لنا حقيقة مواقف  اإذ ك�شف  اللقاء،  ما متخ�س عنه 
بري�س، ذلك العدو اللدود الذي داأبُت على و�شفه باأنه اأ�شواأ واأخبث 
واأكذب �شيا�شي عرفه القرن الع�شرين. وحني جاء اجلواب، قال يل 
نامري  لل�شيدة  ي�شمح  اأن  رف�س  بري�س  اإن  ال�شفوية  الر�شالة  حامل 

بتكملة حديثها و�شرح املبادرة. 
لفرتتني  اإ�شرائيل  يف  لأمريكا  �شفريًا  لوي�س  �شامويل  عمل 
متتاليتني، وبعد اأن عاد اإىل وا�شنطن عام 1985، ويف �شوء انحيازه 
الليكود  »�شفري  لقب  البع�س  عليه  اأطلَق  ال�شهيوين،  للكيان  الكامل 
املعهد  رئا�شة  وا�شنطن  اإىل  عودته  بعد  لوي�س  توىل  وا�شنطن«.  يف 
الأمريكي لل�شالم الذي تاأ�ش�س بقرار من الكوجنر�س يف عام 1984، 
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وبعد لقائنا يف باث�شدا، و�شع ا�شمي على قائمة املدعوين، حيث كان 
يدعوين بني احلني والآخر للم�شاركة يف ندوات وموؤمترات املعهد... 
طبعًا كم�شتمع فقط، لأنه من املُحرم على اأمثايل امل�شاركة كمتحدث. 
ال�شرق  حول   1990 عام  اأكتوبر  �شهر  يف  موؤمترًا  املعهد  عقد  وحني 
ح�شني  �شدام  ال�شابق  العراقي  الرئي�س  قيام  اأعقاب  يف  الأو�شط، 
باحتالل الكويت، دعاين ال�شفري وا�شتقبلني بالرتحاب حني و�شلت 
قاعة الجتماعات. وهناك بادرين بال�شوؤال عن �شحتي وعن رحلتي 
الأخرية، وكاأنه يقول اإننا نعرف اأنك كنت تعاين من وعكة �شحية، 
كانت  اأوروبا...  يف  رحلة  من  يومني  قبل  عدت  اأنك  اأي�شًا  ونعرف 
يف  للدخول  النا�س  لبع�س  بالن�شبة  وحدها  كافية  لوي�س  مالحظة 
دوامة اخلوف وال�شعور بالرعب وفقدان القدرة على النوم. واأعتقد 
اأن ا�شمي و�شع حتت املجهر املخابراتي ال�شهيوين منذ اأيام الدرا�شة 
اإ�شافة ال�شم للمجهر  اأواخر ال�شتينيات يف هيو�شنت، واأنه متت  يف 
مبادرة  باقرتاح  قيامي  بعد   1988 عام  يف  الأمريكي  املخابراتي 
التي جرت املباحثات  الوثيقة  واإعداد  الفل�شطيني الأمريكي  احلوار 
�شفري  بيني وبني  اأوائل عام 1990 وقعت  اأ�شا�شها. يف  ال�شرية على 
ب�شدة،  وتوبيخه  لتاأنيبه  دفعتني  عنيفة  مواجهة  عمان  يف  اأمريكا 
اأوروبا يف  وا�شنطن عائدًا من  اإىل  وقبل و�شويل  اأي�شًا،  واإهانته  بل 
�شهر اأكتوبر عام 1990 �شاركت يف موؤمتر دويل يف براغ، واجتمعت 
بنائب وزير خارجية ت�شيكو�شلوفاكيا و�شفريي العراق يف براغ وبون، 
حتركاتي...  وتر�شد  ن�شاطاتي  على  تركز  املجهر  عد�شة  جعل  ما 

حكايات �شناأتي على ذكر تفا�شيلها لحقًا.
كان هناك �شخ�س يهودي اأمريكي من »مع�شكر ال�شالم« داأب 
على الت�شال ببيتي تلفونيًا بعد �شاعة اأو �شاعتني من قيامي برحلة 
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اإننا  يقول  وكاأنه  ربيع«،  »الربوف�شور  عن  لي�شاأل  وا�شنطن  خارج 
نتابعك ونعرف حتركاتك واإياك اأن ترتكب حماقة جُتربنا على الرد 
عليها. وهذا جعل اأولدي ي�شعرون باخلوف كلما �شافرت بعيدًا عن 
وا�شنطن، ويعي�شون حالة قلق حتى اأعود من رحلتي. كما كان هناك 
مرة  يف�شل  مل  باأفكاري،  ُمعجب  باأنه  ادعى  اآخر  اأمريكي  �شخ�س 
واحدة يف اإيجاد ما يكفي من الأعذار لدعوة نف�شه لزيارتنا يف البيت 
مرة كل ب�شعة اأ�شهر، وذلك على ما اعتقد لتحديث ما لدى الوكالة 
التي يعمل حل�شابها من معلومات عني... مل اأرف�س ا�شتقباله لأنني 
كنت اأحاول اأول احل�شول على املزيد من املعلومات منه ومن غريه، 
اأمني. وهذا  ن�شاط  باأي  اأقوم  باأنني ل  ثانيًا طماأنتهم  ولأنني وددت 
الأمريكية  ال�شاحة  على  اأكرب  بحرية  التحرك  على  القدرة  منحني 
والأوروبية، ومكنني من موا�شلة خدمة الق�شايا العربية والإن�شانية 

التي داأبت على خدمتها.
زيارة  �شملت  قد  لوي�س  ال�شفري  اإليها  اأ�شار  التي  الرحلة  كانت 
براغ للم�شاركة يف موؤمتر دويل عن ق�شايا الأمن يف ال�شرق الأو�شط، 
�شلمي  والهدف حلل  الروؤية  قدمُت خالله ت�شورًا جديدًا من حيث 

للق�شية الفل�شطينية، جاء حتت عنوان »روؤية ل�شرق اأو�شط جديد«
A Vision for the Transformation of the Middle East. وحني 

جاء دور املعلق على البحث وكان اأ�شتاذًا ت�شيكيًا، قال اإنه مل يقراأ اأي 
�شيء مثل ذلك امل�شروع يف حياته، واأن ما جاء فيه من اأفكار جديدة 
ميثل نقلة نوعية يف التفكري ال�شيا�شي. ولقد ت�شبب ذلك البحث وما 
الت�شيكو�شلوفاكية  اخلارجية  وزارة  قيام  يف  ترحيب  من  به  حظي 
بدعوتي لغداء ولقاء خا�س مع نائب الوزير، تبعه ن�شاط دبوما�شي
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 وا�شع قامت به ت�شيكو�شلوفاكيا للتو�شط بني الفل�شطينيني 
اإلقاء حما�شرة يف جامعة  اأي�شًا  والإ�شرائيليني. كما �شملت الرحلة 
وجولة  اخلليج،  اأزمة  عن  للحديث  خ�ش�شتها  براغ  يف  ت�شارلز 
حما�شرات يف اأملانيا �شملت عددًا من مدن وجامعات اأملانيا العريقة. 
اأما فيما يتعلق مب�شروع ال�شالم فقد متت ترجمته لعدة لغات منها 
ما  مرات،  ع�شر  من  اأكرث  ن�شره  ومت  والأملانية،  والعربية  الت�شيكية 

ت�شبب يف دخوله مو�شوعة العلوم ال�شيا�شية الفرن�شية.
بعد عودتي من اأوروبا باأيام، ات�شل اأبو مازن من تون�س ليقول 
واأنه يحمل  تون�س،  الت�شيكي زارهم يف  نائب وزير اخلارجية  اأن  يل 
قد دعاين  اأ�شلفنا،  كما  الوزير،  نائب  كان  ال�شراع.  اقرتاحي حلل 
براغ  يف  التحرير  منظمة  مكتب  مدير  ه�شام  اأبو  ال�شيد  خالل  من 
التاريخي  الق�شر  ذلك  اخلارجية،  وزارة  يف  معه  الغداء  لتناول 
الذي يوحي بالعظمة واجلمال. واأثناء الجتماع الذي �شمنا، اأبدى 
املُ�شيف اإعجابه بخطة ال�شالم التي طرحتها، وطلب مني اأن اأ�شمح 
لهم بتبني القرتاح ر�شميًا، والقيام بو�شاطة دبلوما�شية بني منظمة 
التحرير واإ�شرائيل بناء عليه. حني كلمني اأبو مازن عن تلك الزيارة، 
الذي  قال، جاء �شديقك  اإذ  مبا�شر،  ُمبهم وغري  ب�شكل  يتكلم  كان 
قابلته يف براغ... وهنا اأجبته قائاًل تعني ال�شيد فالن. ثم قال لقد 
عر�س علينا املو�شوع الذي تعرفه، وهنا اأجبته قائال تعني القرتاح 
بال�شيق ويقول  ي�شعر  اأبو مازن  ال�شالم. وهذا جعل  اخلا�س بخطة 
يل يبدو اأنك ل تفهمني... رددت عليه بب�شاطة قائاًل، اإنني اأفهمك 
جيدًا يا اأبو مازن، لكنني متاأكد اأن املخابرات التون�شية واملخابرات 
الأمريكية تقوم الآن بت�شجيل هذه املكاملة. لذلك عليك اأن تفهم اأن 
ما اأقوم به هو ن�شاط �شيا�شي م�شروع من حقي القيام به يف اأمريكا 
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حمظور  اأمني  بن�شاط  اأقوم  اأنني  يظنوا  اأن  اأريدهم  ل  لذلك  علنًا، 
تكون عواقبه وخيمة... اعتذر اأبو مازن وقال احلق معك. لكن على 
وب�شكل  �شيا�شيًا  والعمل  اأمني،  ن�شاط  اأي  عن  ابتعادي  من  الرغم 
مبا�شر وغري  ب�شكل غري  ولكن  اإ�شكاتي،  اأنهم جنحوا يف  اإل  علني، 
ال�شوداء«،  »القوائم  كل  على  ا�شمي  و�شعوا  اأنهم  يبدو  اإذ  كامل، 
يف  واحدة  حما�شرة  اإلقاء  من  وحرموين  وال�شهيونية،  الأمريكية 
توا�شلت خارج  اأن حما�شراتي  اإل  اأمريكا لأعوام،  حرم جامعي يف 

اأمريكا.
يف اأعقاب حما�شرتي يف جامعة ت�شارلز يف براغ، دعاين ال�شفري 
العراقي ال�شيد منذر امُلْطلق من خالل ال�شديق امل�شرتك اأبو ه�شام 
لزيارة بيته وتناول الع�شاء معه، حيث �شاركنا �شفري اجلزائر يف براغ 
تلك الأم�شية. قال ال�شفري العراقي باأنه �شمع يف حما�شرتي كالمًا 
هامًا جدًا مل ي�شمع مثله من قبل، واأنه ل بد للقيادة العراقية اأن ت�شمع 
اأو  الرئي�س �شدام ح�شني،  راأيي، لذلك دعاين لزيارة بغداد ملقابلة 
مقابلة ُعدي ابن �شدام يف عمان. وحيث اأن ال�شفري يرتبط بالرئي�س 
�شدام بعالقة قرابة قوية )ابن خالته(، فاإنه كان على ات�شال دائم 
مع الق�شر اجلمهوري يف بغداد. اعتذرت لل�شفري واأخربته باأنني لن 
كانت هناك رغبة حقيقية من  اإذا  واأنه  لوحدي،  بغداد  اإىل  اأ�شافر 
قبل �شدام لال�شتماع لراأي حر من خارج دائرة البعثيني واملتملقني 
من حوله، فاإنني اقرتح دعوة حوايل ع�شرين مثقفًا عربيًا من داخل 
الوطن العربي وخارجه، ُمبديًا ا�شتعدادي لرتتيب مثل ذلك احل�شد. 
يومني،  ملدة  عمان  يف  للمدعوين  لقاء  عقد  اإىل  فتدعو  خطتي  اأما 
التبعات  وتعقيداتها، وحتليل  اأزمة اخلليج  ا�شتعرا�س  يتم خاللهما 
على  والتفاق  ككل،  العربي  والوطن  والعراق  الكويت  على  املحتملة 
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لوقوع  حتا�شيًا  واحد،  ب�شوت  �شدام  للرئي�س  نقوله  موحد  موقف 
خالفات يف الراأي اأمامه. اتفقنا على متابعة الفكرة من خالل �شفري 

العراق يف العا�شمة الأملانية بون، املحطة التالية يف رحلتي. 
مبا�شرة،  اإليها  و�شويل  بعد  بون  يف  العراقي  ال�شفري  ات�شل 
فيه،  اأقمت  الذي  الفندق  يف  ملقابلتي  التايل  اليوم  م�شاء  يف  وجاء 
الفندق، وجدت هناك حوايل ع�شر  اإىل باب  وحني خرجت لوداعه 
�شيارات �شرطة حتيط بالفندق من كل جانب، رابطت تلك ال�شيارات 
يف مكانها ومل تربحه ثالثة اأيام حتى غادرُت بون. اأخربين ال�شفري 
عرب  والتن�شيق  التوا�شل  على  واتفقنا  الفكرة،  على  بغداد  مبوافقة 
ا�شتعدادًا  الوفد  ت�شكيل  عملية  لبدء  وا�شنطن  العراقية يف  ال�شفارة 
قراأت  بيومني،  وا�شنطن  اإىل  عودتي  بعد  لكن  بغداد.  اإىل  لل�شفر 
واأن  كندا،  اإىل  هرب  العراقي  ال�شفري  اأن  الأمريكية  ال�شحف  يف 
احلكومة الكندية منحته حق اللجوء ال�شيا�شي يف بالدها، وبالتايل 
لكن  يتابعها.  من  غياب  ب�شبب  الفكرة  وماتت  الت�شالت،  توقفت 
اإذ ُدعيت لزيارة  رغبة القيادة العراقية يف �شماع راأيي بقيت حية، 
بزيارة  فعاًل  وقمُت  الدعوة  قبلُت  تردد  وبعد  مرة،  من  اأكرث  بغداد 
املفرو�س  من  كان   .1994 عام  نوفمرب  �شهر  يف  العراقية  العا�شمة 
لكنني  فيها،  حما�شرة  لإلقاء  بغداد  جامعة  من  جاءت  الدعوة  اأن 
اكت�شفت حال و�شويل اأن الدعوة جاءت من الق�شر اجلمهوري، واأن 
الرتتيبات متت من وزارة اخلارجية.. زيارة غري عادية، �شناأتي على 

ذكر بع�س تفا�شيلها لحقًا.
يف �شوء ما لقته خطة ال�شالم واملحا�شرات التي القيتها عن 
فور  قمت  واأملانيا،  براغ  يف  وا�شتح�شان  ت�شجيع  من  اخلليج  اأزمة 
عودتي اإىل وا�شنطن باإر�شال الدرا�شة لل�شيد فرد في�شك، ُمقدم اأحد 
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الربنامج احلوارية الهامة على الراديو الوطني العام. مل مت�س فرتة 
اأ�شبوع حتى ات�شل ال�شيد في�شك ليعر�س ا�شت�شافتي على برناجمه، 
للكويت  العراقية  القوات  احتالل  ق�شية  مناق�شة  على  واتفقنا 
يقدمنى  في�شك  ال�شيد  كاد  ما  الفل�شطينية.  بالق�شية  وعالقتها 
كانت  حتى  احلوار  مو�شوع  عن  الكلمات  بع�س  ويقول  الهواء،  على 
�شندوق  املكاملات  من�شقة  رفعت  م�شغولة،  الهاتفية  اخلطوط  كافة 
نرى  ال�شتوديو كي  يف�شلها عن  الذي  الزجاج  التلفونات من خلف 
ما يحدث. وخالل فرتة ال�شرتاحة الق�شرية التي تف�شل عادة بني 
 27 م�شغولة...  اخلطوط  كل  في�شك،  قال  وبدئه،  الربنامج  تقدمي 
القبيل...  �شيء من هذا  اأول مرة يحدث  واحدة... هذه  خطا مرة 
اإننا مل نبداأ احلديث بعد. كانت معظم الأ�شئلة ا�شتفزازية، ومعظم 
التعليقات معادية للعرب عامة وم�شككة يف دينهم وثقافتهم خا�شة، 
واأدائي.  نف�شي  عن  را�شيًا  منها  خرجت  جيدة،  كانت  املقابلة  لكن 
دعاين  لذلك  املقابلة،  انتهت  حني  في�شك  وجه  على  ال�شعادة  بدت 
ملقابلة اأخرى حول ما كان يجري يف العامل يف �شوء �شقوط املارك�شية 
له  واأر�شلت  اأويل،  موعد  على  واتفقنا  ال�شوفييتي  الحتاد  وتفكك 
اأجزاء من كتاب كنت اأعده حول املو�شوع ن�شر فيما بعد حتت عنوان 
حني  لكن   ،The New World Order اجلديد  العاملي  النظام 
ات�شلت بال�شيد في�شك لتحديد موعد اللقاء، مل يرد على مكاملاتي، 

تركت له ر�شالة، لكنه مل يرد حتى يومنا هذا. 
حوار فل�شطيني اإ�شرائيلي

بورن  رايرن  الأ�شتاذ  الأملاين  ال�شديق   1985 عام  يف  دعاين 
لإلقاء حما�شرة عن م�شتقبل النفط يف موؤ�ش�شة الدرا�شات ال�شيا�شية 
والقت�شادية، stiftung wiessenschaft und politik التي تعترب 
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اأهم معهد درا�شات ا�شرتاتيجي ل�شوؤون الأمن والعالقات الدولية يف 
من  بالقرب  �شغرية  بلدة  يف  الأيام  تلك  يف  املوؤ�ش�شة  كانت  اأملانيا. 
مدينة ميونخ، ا�شمها اإيبنهاوزن Ebenhausen حتيط بها الغابات 
من كل جانب. تاأ�ش�س املعهد املعني يف اأوائل اخلم�شينيات لر�شد ما 
كان يجري خلف ال�شتار احلديدي الذي اأقامه الحتاد ال�شوفييتي من 
اإذ مل يبداأ بالنفتاح  حوله، ولذلك بقي وجوده وعمله �شريًا لعقود، 
على الغري اإل يف اأوا�شط الثمانينيات. ا�شتملت املحا�شرة على اآراء 
غري تقليدية، كان من بينها التنبوؤ ب�شقوط الحتاد ال�شوفييتي خالل 
قلت  احلا�شرين،  وجوه  على  الده�شة  بدت  وحني  قليلة.  �شنوات 
خماطبًا جمهوري ال�شغري من اخلرباء الإ�شرتاتيجيني والباحثني، 
قد تظنون اأنني اأهذي، لكن اأرجوكم اأن تتذكروا كلماتي، لأننا �شوف 
لزيارتها  املوؤ�ش�شة  دعتني  وبالفعل  بها.  لأذكركم  قريبًا  ثانية  نلتقي 
ثانية يف عام 1992، وكانت حينئذ قد تنازلت كليًا عن �شريتها بعد 
انهيار الحتاد ال�شوفييتي وانتهاء احلرب الباردة، وهناك ذكروين 
عن  اأخربهم  اأن  باإحلاح  مني  وطلبوا   1985 عام  يف  به  تنباأت  مبا 

توقعاتي امل�شتقبلية، خا�شة ما كان يتعلق بال�شني. 
بعد �شقوط جدار برلني وتوحيد املدينة وال�شعب الأملاين، اتخذت 
اإىل برلني  احلكومة الفدرالية قرارا بنقل العا�شمة من مدينة بون 
اأثر ذلك بنقل العديد من موؤ�ش�شات  املوحدة. قامت احلكومة على 
الدولة واأجهزتها، ومن بينها معهد ال�شوؤون الأمنية والعالقات الدولية 
اإىل العا�شمة اجلديدة ليكون املعهد واخلرباء العاملون فيه بالقرب 
من �شناع القرار ويف موقع مينحهم فر�شة امل�شاركة فيما ُيتخذ من 
الكثرية  بتاللها  متيزت  التي  الوديعة  اإيبنهاوزن  قرية  اأما  قرارات. 
وغاباتها الكثيفة ومراعيها اخل�شبة، وهدوئها فقد حتولت اإىل جنة 
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�شغرية يوؤمها الفنانون من كل حدب و�شوب...  يعي�شون مع الطبيعة 
ال�شنة  ف�شول  خالل  ي�شاهدونها  كما  ير�شمونها  ونزواتها،  حياتها 
وكما يتخيلونها يف اأحالمهم، ي�شربون النبيذ والبرية بال ح�شاب كل 
م�شاء، ويقيمون عالقات مع بع�شهم البع�س يف ظالل حرية تامة ل 
ت�شوبها ُمنغ�شات، ول تراقبها عيون �شوى عيون الع�شافري والأزهار 
اأغاين  ترديد  عن  تتوقف  ل  التي  ال�شغرية  املخلوقات  تلك  الربية، 

احلب واحلنني، ون�شر العطر حول ع�شاق احلياة والطبيعة.
بعد النتهاء من املحا�شرة، ويف طريق العودة من اإيبنهاوزن اإىل 
الدكتور  وُيدعى  اأ�شدقائه،  اأحد  باأن  بورن  الدكتور  اأخربين  ميونخ، 
رودلف هلف، �شمع عني ويود اأن يتعرف ايل، واأن لديه فكرة جديدة 
يريد اأن يناق�شها معي. رحبت بلقاء الدكتور هلف واتفقنا على مروره 
فيه  نتناول  مطعم  اإىل  ل�شطحابي  م�شاًء  ال�شابعة  يف  الفندق  على 
طعام الع�شاء، ونتداول حول ما لديه من اأفكار واقرتاحات. وبالفعل، 
و�شل ذلك الرجل الوقور يف الوقت املحدد، يحمل حقيبة �شغرية مل 
مقالته  من  الكثري  وال�شيا�شية، حتوي  الفكرية  حياته  مدى  تفارقه 
من�شب  ي�شغل  هلف  الدكتور  كان  امل�شتقبلية.  وتوقعاته  واأبحاثة 
الثقافية  خلفيته  وب�شبب  بافاريا،  ولية  حلاكم  ال�شيا�شي  امل�شت�شار 
يتوقع  ول  منها خريًا  ياأمل  ول  اأمريكا  يكن يحب  موؤرخًا، مل  وعمله 
العامل  تتحكم يف  غا�شمة  قوة  يعتربها  كان  اإذ  م�شتقباًل جيدًا،  لها 
ال�شعوب  بثقافات  كافية  معرفة  اأو  غنية  تاريخية  جتربة  دون  من 
الدولية  امل�شاكل  حلل  الوحيد  الطريق  اأن  يرى  هلف  كان  املختلفة. 
بطرق �شلمية، و�شمان ا�شتقرار العامل واأمنه هو قيام حتالف ثالثي 

بني رو�شيا واأوروبا والعامل الإ�شالمي. 
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اأما فيما يتعلق بالفكرة التي طلب مقابلتي من اأجلها، فتتلخ�س 
الفل�شطينيني  من  �شغري  فريق  بني  مبا�شر  غري  حوار  بدء  يف 
املبادئ  من  حزمة  حول  اتفاق  اإىل  التو�شل  بغر�س  والإ�شرائيليني 
للق�شية  �شلمي  حل  ب�شاأن  للتفاو�س  كمرجعية  ت�شلح  ال�شا�شية 
»احلد  ا�شم  املقرتحة  املبادئ  حلزمة  اأعطى  ولقد  الفل�شطينية. 
Minimum Consensus. قال يل هلف اإنه  الأدنى من التوافق« 
ات�شل بال�شيد عبد اهلل الفرجني، مدير مكتب منظمة التحرير يف 
بون عدة مرات، اإل اأن ال�شيد الفرجني مل يكن مهتمًا بالأمر، لذلك 
لعر�س  اأعوانه  اأحد  اأو  عرفات  مع  لقاء  ترتيب  يف  م�شاعدتي  طلب 
اأبد يف بادئ الأمر اأي حما�س لفكرة التفاو�س مع  الفكرة عليه. مل 
تون�س.  يف  يجري  مبا  معرفتي  من  الرغم  على  الإ�شرائيلي  العدو 
ثم   بعني جريئة،  اإىل  نظر  لفكرته.  حني لحظ هلف عدم حما�شي 
حديثه  اأكمل  ثم  حممد؟  مبخاطبتك  يل  ت�شمح  هل  حممد...  قال: 
لأنه ل  بده�شة  اإليه  تعلم ذلك؟ نظرت  فل�شطيني... هل  اأنا  قائاًل، 
ي�شبه الفل�شطينيني ول يتكلم لغتهم، اإل اأنه �شارع اإىل القول، اأنا من 
ال�شيء  اأعرف بع�س  . كنت   Sudetenland الزوديتنالند  مقاطعة 
عما حدث ل�شكان تلك املنطقة من الأملان بعد هزمية هتلر يف احلرب 

العاملية الثانية، اإل اأنني كنت اأجهل التفا�شيل. 
تقع املنطقة املذكورة اليوم �شمن حدود اجلمهورية الت�شيكية، 
لكنها كانت منطقة تابعة لالإمرباطورية الهنجارية النم�شاوية، فيما 
انتهاء  اأعقاب  يف  الأملان.  من  �شكانها  من  العظمى  الأغلبية  كانت 
الهنجارية  العاملية الأوىل عام 1918 تفككت الإمرباطورية  احلرب 
النم�شاوية، ومت ت�شكيل دولة ت�شيكو�شلوفاكيا من عدة مناطق و�شعوب، 
كان من بينها منطقة الزوديتنالند. اإل اأن �شكان تلك املنطقة قاموا 
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مبحاولت عدة لال�شتقالل، وطالبوا بالنف�شال والن�شمام لأملانيا. 
البالد،  تلك  يف  دموية  ا�شطرابات  وقوع  وب�شبب   ،1938 عام  يف 
املنطقة و�شمها  تلك  انف�شال  الكربى على  الأوروبية  الدول  وافقت 
لأملانيا ر�شميًا، ما جعل الزوديتنالند ت�شبح جزءًا من اأملانيا وحتى 
عام 1945، اأي حتى انتهاء احلرب العاملية الثانية. بعد هزمية هتلر 
وقوات النازية يف تلك احلرب، قام احللفاء باقتطاع اأكرث من قطعة 
اأوروبية جماورة،  دولة  لأكرث من  ب�شمها  وال�شماح  اأملانيا  اأر�س من 
ويف  لت�شيكو�شلوفاكيا.  عادت  التي  الزوديتنالند  بينها  من  كان 
من  املنطقة  تلك  بتفريغ  الت�شكو�شلوفاكية  احلكومة  قامت  احلال، 
�شكانها الأملان، واجبارهم على ترك بيوتهم وقراهم ووطنهم، حيث 
مت تهجري حوايل 2.5 مليون �شخ�س اإىل اأملانيا، حوايل الثلثني اإىل 

اأملانيا الغربية، والباقي اإىل اأملانيا ال�شرقية. 
وت�شري املعلومات املتوفرة عن حمنة ذلك ال�شعب اإىل اأن ما بني 
الق�شرية  التهجري  عملية  ماتوا خالل  اأملاين  األف   200 اإىل  األفا   20
الآخر  والبع�س  العتقال،  مع�شكرات  يف  مات  البع�س  وب�شببها، 
والنتحار. وهكذا عا�س  املاأوى  وانعدام  واملر�س  ب�شبب اجلوع  مات 
للتطهري  خ�شعوا  الذين  الفل�شطينيني  جتربة  الزوديتنالند  اأملان 
العرقي بني عامي 1947 و 1948، وكان عليهم كما كان على �شكان 
يف  جديدة  حياة  يبداأوا  واأن  وعماًل،  �شكنًا  يجدوا  اأن  الزوديتنالند 
مكان غريب يعاين الفقر والبوؤ�س والدمار. ومما جتدر الإ�شارة اإليه 
اإىل  اأملانيا  بتجزئة  قاموا  الثانية  العاملية  املنت�شرين يف احلرب  اأن 
جزاأين، غربي خ�شع لهيمنة احللفاء بقيادة اأمريكا، و�شرقي خ�شع 

لهيمنة الحتاد ال�شوفييتي.
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اأنها  يالحظ  �شوف  الأملانية  الأقلية  تلك  تاريخ  يراجع  من  اإن 
اإىل  اجتهت  م�شابهة،  حياتية  بتجربة  مرت  التي  الأقليات  كغالبية 
الفئات  اأكرث  من  واحد  بعد جيل  تغدو  ما جعلها  والقت�شاد،  العلم 
الأملانية ثراء من النواحي العلمية واملالية واملكانة ال�شيا�شية. بعد اأن 
�شرح يل هلف جتربته احلياتية مع الت�شرد، وكيف اأنه �شار ثالثة اأيام 
م�شيًا على الأقدام عائدًا من اإيطاليا اإىل اأملانيا بعد توقف املعارك 
وا�شت�شالم جيو�س الدولة النازية، طلب مني م�شاعدته على حتقيق 
غايته الإن�شانية.،. متكني الفل�شطينيني من ا�شرتداد بع�س حقوقهم 
الآن. كان هلف على قناعة تامة باأن النتظار لن يفيد الفل�شطينيني، 
قوى  ل�شالح  ول  ل�شاحلهم،  تعمل  ل  الدولية  القوى  موازين  لأن 
ال�شالم على اجلانبني، ول حتى ل�شالح الأوروبيني. وبعد تفكري يف 
الأمر دام ليلة بكاملها، قلت للدكتور هلف اإنني لن اأكون و�شيطًا ول 
بالفكرة  اقتنعت  اإذا  �شريكًا  لأكون  ا�شتعداد  على  لكنني  مرا�شاًل، 
بالتف�شيل،  الفكرة  التحرير عليها. عاد ف�شرح يل  ووافقت منظمة 
ما  ب�شاأنها،  ومرا�شالت  وثائق  من  لديه  كان  ما  كل  على  واطلعني 
جعلني اأوافق على الدخول �شريكًا يف تلك العملية بعد احل�شول على 

موافقة فل�شطينية ر�شمية. 
بني  تفاو�شية  بعملية  اأوًل  القيام  اإىل  تدعو  هلف  فكرة  كانت 
فقط:  اأ�شخا�س  ثالثة  من  تتكون  م�شغرة  عمل  جلنة  اأع�شاء 
اإ�شرائيلي يعك�س وجهة  فل�شطيني يعك�س وجهة النظر الفل�شطينية، 
النظر ما ميكن ت�شميته »تيار ال�شالم« يف اإ�شرائيل، و�شخ�شية ثالثة 
هذه  اأع�شاء  من  ع�شو  كل  قيام  اإىل  ثانيًا  الفكرة  وتدعو  حمايدة. 
اللجنة بعر�س ما يتم التو�شل اإليه من تفاهمات على جمموعة اأكرب 
على جانبه ل�شماع وجهة نظر اأع�شائها واحل�شول على موافقتهم، 
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على اأن ت�شتمر تلك العملية حتى التو�شل اإىل حد اأدنى من التوافق. 
من  ن�شبيًا  كبري  عدد  يح�شره  دويل  موؤمتر  عقد  اإىل  ثالثًا  وتدعو 
والرو�س  والأمريكيني  والأوروبيني  والفل�شطينيني  الإ�شرائيليني 
لإعالن بيان م�شرتك يت�شمن النقاط التي مت التوافق عليها، ودعوة 
قوى ال�شالم يف العامل لدعمها وبدء عملية �شالم على اأ�شا�شها. وهنا 
ومني  حمايد،  كطرف  منه  امل�شغرة  اللجنة  تتكون  اأن  هلف  اقرتح 
ممثاًل للجانب الفل�شطيني، ومن ال�شيد ديفيد �شاهام ممثاًل للجانب 
الإ�شرائيلي. كنت قد �شمعت با�شم �شاهام الذي كان ي�شغل من�شب 
املدير التنفيذي للمركز الدويل لل�شالم يف ال�شرق الأو�شط لأول مرة 
من وليد خالدي، واطلعت على ن�شاطات املركز من املن�شورات التي 
كانت تتواجد بكرثة يف موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية يف وا�شنطن 
حني التحقت بها. وفيما ت�شكلت جمموعة ديفيد �شاهام من حوايل 30 
اإ�شرائيليا ميثلون خمتلف الأطياف الثقافية وال�شيا�شية والعقائدية 
املجموعة  ت�شكلت  الديني،  والتيار  الليكود  فيها  مبن  الإ�شرائيلية، 
الفل�شطينية من اأع�شاء جلنة احلوار الفل�شطيني الإ�شرائيلي برئا�شة 
اأكرث من ع�شرة لقاءات ُعقدت يف  اأبو مازن والرئي�س عرفات. بعد 
مت  كاملة،  �شنوات  اأربع  وا�شتغرقت  اأملانيا،  يف  وبون  ميونخ  مدينتي 
التوافق على م�شروع بيان من �شبع نقاط، ل جمال لت�شجيلها هنا، 
الذي �شدر  الأمريكي  الفل�شطيني  »احلوار  كتابنا  م�شجلة يف  لكنها 
اإىل العربية.. والكتابان موجودان على موقعنا  بالجنليزية وترجم 

على الإنرتنيت. 
ومع حلول �شهر اإبريل عام 1989، كانت جلنة العمل امل�شغرة 
عملية  هلف  وبداأ  م�شرتك،  لتفاق  التو�شل  بعد  مهمتها  انهت  قد 
كان  لنعقاده.  منا�شب  ومكان  املقرتح  للموؤمتر  ممول  عن  البحث 



124

ولديه  حكومية،  غري  اأملانية  موؤ�ش�شة  من  باأكرث  ات�شال  على  هلف 
التزام بتمويل املوؤمتر من موؤ�ش�شة خا�شة يراأ�شها �شديق له من اأبناء 
الزوديتنالند. لكن بعد احل�شول على التوافق، �شاع خرب الت�شالت 
التوافق  اإ�شرائيل، وعرفت احلكومة الإ�شرائيلية مبا مت  اجلارية يف 
واملوؤمتر.  الفكرة  �شد  بقوة  للوقوف  ودفعها  غ�شبها  اأثار  ما  عليه، 
الإ�شرائيلية يف بون بال�شغط على  ال�شفارة  اأعقاب ذلك قامت  ويف 
�شحب  على  واإجبارها  الر�شمية  وغري  الر�شمية  الأملانية  اجلهات 
ليقول  مايو  �شهر  اأوائل  يف  هلف  الدكتور  ات�شل  التمويل.  عرو�س 
ب�شوت يختلط فيه الغ�شب مع احلزن اإن عر�س التمويل �ُشحب، واأن 
يتهربون من  روؤ�شاءها  توقفت لأن  الأخرى  املوؤ�ش�شات  ات�شالته مع 
اأن املوؤمتر �شينعقد  اأكد يل  الرد على مكاملاته. لكن ال�شديق هلف 
يف الوقت املحدد ويف املكان املحدد، واأنه قام با�شت�شارة البنك الذي 
كاف  القر�س  مقدار  واأن  ميونخ،  �شقته يف  رهن  ب�شاأن  معه  يتعامل 

لتمويل املوؤمتر. 
عقت حني �شمعت ما قاله هلف... نعم، كنت اأعرف اأنه �شديق  �شُ
ا�شتعداد  اأنه على  اأعتقد  اأكن  لكنني مل  الفل�شطيني،  لل�شعب  حميم 
للت�شحية بكل ما ميلك من اأجل انعقاد موؤمتر قد ل يعطي نتيجة. وهنا 
وجدت نف�شي اأت�شاءل عن مدى التزام اأ�شحاب الباليني من العرب 
بق�شايا وطنهم وغريها من ق�شايا اإن�شانية عادلة. رف�شت اأن ا�شمح 
له برهن �شقته، وات�شلت باأبو مازن فورًا وطلبت منه احل�شول على 
وعد �شريح من اأبو عمار بتمويل املوؤمتر من م�شدر فل�شطيني خا�س 
يف حالة ف�شل م�شاعي هلف. وقبل انعقاد املوؤمتر باأ�شبوعني تقريبًا، 
اأوعزْت اجلهات الر�شمية الأملانية ملوؤ�ش�شة حكومية بتمويل املوؤمتر، 
حيث جاء التمويل عرب موؤ�ش�شة تعمل يف مدينة بروك�شل يف بلجيكا.
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مدينة  يف   1989 يوليو  و3  يونيو   28 يومي  بني  املوؤمتر  انعقد 
فيينا النم�شاوية، و�شارك فيه �شتة ع�شر اإ�شرائيليا، كان من بينهم 
و�شتة  الليكود،  حزب  من  بلدية  ورئي�س  الكني�شت  يف  اأع�شاء  اربعة 
الفل�شطيني،  الوطني  املجل�س  يف  اأع�شاء  معظمهم  فل�شطينيًا  ع�شر 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�شو  الفل�شطيني  الوفد  وراأ�س 
الرزاق  عبد  ال�شيد  الإ�شرائيلي  الفل�شطيني  احلوار  جلنة  وع�شو 
اليحيى. من ناحية اأخرى، �شارك يف املوؤمتر حوايل ثالثني �شخ�شية 
اأورربية و�شوفييتية مرموقة اختارهم هلف بنف�شه، اإ�شافة اإىل اأربعة 
ال�شادة هارولد  اأمريكيني قمت باختيارهم ودعوتهم �شخ�شيًا، هم 
�شاندرز، لريوي اأثرتون، جوان هارت من جامعة براون، وموري جارت 
ال�شحايف املتقاعد الذي �شغل �شابقًا من�شب مدير التحرير امل�شئول 
ملجلة تامي. كما �شارك اأي�شًا من اجلانب الفل�شطيني الدكاترة زياد 
اأبو عمرو ووليد ال�شريف. كان اللقاء عبارة عن مظاهرة تاأييد للبيان 
لقاءات  لعقد  اآمنًا  ومكانًا  م�شبقًا،  حمتوياته  على  التوافق  مت  الذي 
جانبية بني اأع�شاء الوفدين الفل�شطيني والإ�شرائيلي، كان من بينها 
الكني�شت  ع�شوة  الوين  و�شولميت  اليحيى  الرزاق  عبد  بني  لقاء 
ووزيرة لحقة يف اإحدى وزارات حزب العمل. وب�شبب اأهمية املوؤمتر، 
جاء ال�شفري الأمريكي يوم 3 يوليو �شباحًا حيث ق�شى معنا حوايل 
امل�شاركني من خمتلف  �شاعات، حتدث خاللها مع عدد من  خم�س 
تكللت  معي.  للحديث  منها  �شاعتني  من  اأكرث  خ�ش�س  اجلن�شيات، 
جهودنا بالنجاح فيما يتعلق بالأهداف التي حددتها العملية لنف�شها، 
حياته  هلف  نذر  الذي  ال�شالم  حتقيق  يف  تنجح  مل  العملية  اأن  اإل 
لتحقيقه، ول يف تقريب وجهات نظر اجلانبني، ول يف خلق وعي لدى 

قيادة املنظمة باأهمية ما جاء يف الوثيقة وا�شتغاللها اإعالميًا.
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اأمريكا الوطني، وهي منا�شبة  �شادف يوم 4 يوليو التايل عيد 
يقيم �شفراء اأمريكا حول العامل حفالت كبرية لالحتفاء بها. اإل اأن 
ال�شفري الأمريكي يف فيينا مل يجد اأن من املنا�شب توجيه دعوة يل 
اأو لزياد اأبو عمرو حل�شور حفل ال�شتقبال، على الرغم من معرفته 
باأننا نحمل اجلن�شية الأمريكية، فيما وجه الدعوة جلميع الزمالء 
اأقام  الواقع،  ويف  املوؤمتر.  مداولت  يف  �شاركوا  الذين  الأمريكيني 
ال�شفري قبل ذلك بيومني حفل ع�شاء على �شرف اأولئك ال�شيوف يف 
باختيار  قمت  اأنني  ومع  اأي�شًا.  اإليه  منا  اأحدًا  يدع  مل  اأنه  اإل  بيته، 
مل  اأنهم  اإل  املوؤمتر،  يف  للم�شاركة  ودعوتهم  الأمريكيني  الزمالء 
كما  يدعوين،  اأن  منه  يطلبوا  ومل  ال�شفري،  ت�شرف  على  يعرت�شوا 

اأنهم مل يعتذروا عن ذلك الت�شرف غري الالئق.
عمليًا  اأمريكيني  مواطنني  يكونون  قد  النا�س  من  اأمثايل  اإن 
املوؤ�ش�شة  من  الأ�شا�س  هذا  على  ُيعاملون  ل  اأنهم  اإل  وقانونيًا، 
نعم، يحمل  الإعالمية.  النخبة  اأو  املثقفة  النخبة  ال�شيا�شية ول من 
الكثري من املثقفني العرب الأمريكيني اجلن�شية الأمريكية، لكن لن 
يحظى اأي منهم بالعرتاف الذي يليق به من النخب املهيمنة على 
احلياة يف تلك الدولة، اإل بالطبع من يقبل اأن ي�شع نف�شه يف خدمة 
اأكرث املوؤ�ش�شات الأمريكية تلوثًا، وهم كثريون. ويف الواقع، ع�شت يف 
اأُدعى مرة واحدة حلفل  اأن  اأكرث من خم�س �شنوات من دون  عمان 
املغرب،  �شنتني يف  وق�شيت  الأمريكية،  ال�شفارة  به  قامت  ا�شتقبال 
الأمريكية  ال�شفارة  يف  كبري  م�شئول  من  اأكرث  اىل  خاللهما  تعرفت 
ب�شبب م�شاركتهم يف ندوات حوارية يف جامعة الأخوين التي عملت 
اأن  مع  منا�شبة،  اأية  ال�شفارة يف  لزيارة  اأُدَع  مل  ولكن  فيها،  اأ�شتاذًا 
عدد الأمريكيني يف املغرب حمدود، واأن معظمهم زمالء يف اجلامعة 
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كانوا ي�شاركون يف احتفالت ال�شفارة ب�شكل منتظم.
الأول  يكن  مل  والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني  بني  فيينا  لقاء  اإن 
لقاءات  يف  فل�شطينيا   30 من  اأكرث  �شارك  اإذ  نوعه،  من  الخري  اأو 
مع اإ�شرائيليني ويهود اأمريكيني على مدى �شنوات، مبعرفة املنظمة 
اأول  كان  اإياد  اأبو  اأن  يعرف  حني  القارئ  ي�شتغرب  وقد  وت�شجيعها. 
�شخ�شية فل�شطينية مرموقة جتتمع باإ�شرائيليني، اإذ جاء الجتماع 
بها كل من  يتباهى  اللقاءات مو�شة  اأن ت�شبح  يف عام 1974، قبل 
اأع�شاء  من  ع�شو  كل  اأن  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  وهنا  ودب.  هب 
جلنة احلوار الفل�شطيني الإ�شرائيلي التي ت�شكلت بقرار من اللجنة 
التنفيذية للمنظمة يف عام 1987 اجتمع اأكرث من مرة مع اإ�شرائيليني 
يف اأكرث من دولة، على الرغم من حماولة البع�س اإنكار ذلك. ولقد 
�شملت  خمتلفة،  واأمريكية  اأوروبية  مدن  يف  تتم  الجتماعات  كانت 
لندن، بون، براغ، بوداب�شت، فيينا، روما، باري�س، ني�س، وا�شنطن، 
اأمريكية  جامعات  ويف  وغريها،  نيويورك  اأجنلو�س،  لو�س  بو�شطن، 
واأوروبية وحتت رعاية منظمات غري ربحية عديدة، من بينها جامعة 
هارفارد وجامعة كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س، وجامعة لندن، ومعهد 
فورد  وموؤ�ش�شة  م�شرتكة،  اأر�شية  عن  البحث  ومنظمة  بروكنجز، 

واإديناور وغريها الكثري.
لكن حني جاء دور اأو�شلو، مل ي�شارك يف املباحثات اأي �شخ�س 
وكانوا  الإ�شرائيليني  مع  اللقاءات  يف  هامة  اأدوارًا  لعبوا  ممن 
ال�شفة  من  لالن�شحاب  العدو  ا�شتعداد  مبدى  جيدة  معرفة  على 
لالجئني  بالن�شبة  العودة  بحق  قبوله  ومدى  غزة،  وقطاع  الغربية 
الفل�شطينيني، وموقفه احلقيقي من ق�شية القد�س. كما اأن املنظمة 
مل ت�شتفد من الوثائق التي �شدرت عن اللقاءات املتكررة، ومن بينها 
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�شاألت  اأو�شلو.  مباحثات  قادوا  الذين  العمل  قادة حزب  مع  لقاءات 
اأبو مازن بعد توقيع وثيقة اأو�شلو عما اإذا كانوا قد ا�شت�شاروا خرباء 
قانونيني قبل التوقيع، وكان جوابه ب�شيطًا ومبا�شرًا، نعم... ا�شت�شرنا 
الفل�شطيني  الوفد  جاء  وحني  التوقيع.  بعد  ولكن  م�شريني،  خرباء 
اإىل وا�شنطن ملتابعة املفاو�شات التي بداأت يف مدريد عام 1991، مل 
يكن لديهم وثيقة واحدة، ول حتى ن�س قرارات جمل�س الأمن 242 
اأبرز  الوعي من  وفقدان  وال�شتهتار  الرجتال  كان هذا  لقد  و338. 
الفل�شطيني  الوفد  امل�شاركة يف  لالعتذار عن  دعتني  التي  الأ�شباب 
حني طلب مني عرفات ذلك. اإن لدي ملفًا كبريًا خا�شًا باملرا�شالت 
مع عرفات، واأبو مازن واأبو جهاد وغريهم، كلما فتحته وت�شفحت 
بع�س ما فيه من اأوراق، اأ�شاب ب�شداع ي�شتمر اأحيانًا يومني اأو اأكرث، 
رمبا اأعود اإليها يف امل�شتقبل لأحتدث عن تلك املرا�شالت وعالقتي 
حوار  منابر  عن  احلديث  اإىل  �شاأنتقل  والآن  �شخ�شيًا.  بعرفات 

رئي�شية �شاركُت فيها م�شاركة مبا�شرة.
ح�ار غري مبا�سر مع رابني 

هزة  لُتحدث   1987 عام  اأواخر  يف  الأوىل  النتفا�شة  جاءت 
تطوير  اإىل  واأدت  العربية،  املنطقة  يف  القوى  موازين  غريت  كبرية 
مفهوم مقاومة الحتالل والكفاح يف �شبيل احلرية. ويف �شوء ت�شاعد 
الإ�شرائيلي،  اجلي�س  وقوات  فل�شطني  اأطفال  بني  املواجهة  عمليات 
وقيام رابني بتطبيق �شيا�شة غري اإن�شانية تقوم على ا�شتخدام القوة 
والعنف، فاإن الراأي العام العاملي عامة، مبا يف ذلك الأمريكي اأ�شبح 
اأكرث وعيًا بتعقيدات الق�شية الفل�شطينية واإدراكًا حلقيقة الحتالل 
�شلكها  التي  للطريقة  اأخرى، كان  ناحية  الوح�شية. من  وممار�شاته 
الفل�شطينيون يف تنظيم عمليات ال�شراب واإدارتها ب�شكل يومي اأثر 
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كبري يف اإقناع قطاعات كبرية من ال�شيا�شيني واملثقفني يف الغرب باأن 
ال�شعب الفل�شطيني ميلك قيادة يف الداخل تت�شف بالوعي والكفاءة، 
واأنه اآن الأوان حل�شوله على حقوقه ال�شيا�شية: ان�شحاب اإ�شرائيلي 
تتعاي�س  فل�شطينية  دولة  واإقامة  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  من 
ب�شالم مع الكيان ال�شهيوين. ويبدو اأن القيادة الإ�شرائيلية تو�شلت 
اأي�شًا اإىل نف�س النتيجة، ما جعلها تتحرك يف اجتاه املفاو�شات مع 
منظمة التحرير، ُم�شتهدفة وقف النتفا�شة اأوًل، والبحث ثانيًا عن 

�شيغة حلل �شلمي يحقق لإ�شرائيل اأهدافها ال�شيا�شية والأمنية. 
يف  رئي�شية  حتول  نقطة  كانت  النتفا�شة  اأن  القول  وميكن 
املوقف المريكي الر�شمي جتاه الق�شية الفل�شطينية وبالتايل جتاه 
الأمريكية لحقًا  لقيام احلكومة  التحرير، ما مهد الطريق  منظمة 
بالعرتاف ب�شرعية املنظمة وفتح حوار معها يف اأواخر عام 1988. 
اأطفال  اإرادة  ك�شر  رابني  حماولت  ف�شل  جاء  اأخرى،  ناحية  من 
احلجارة ليقنع قطاعًا كبريًا من يهود اإ�شرائيل والعامل باأنه ل يوجد 
حل ع�شكري لل�شراع العربي ال�شهيوين، واأن على الطراف املعنية 
اأن  وحيث  ال�شلمية.  بالطرق  ال�شراع  بحل  الكفيلة  الو�شائل  ايجاد 
قد  كانت  ال�شابقة  الليكود  حكومة  واأن  املُحتلة،  القوة  هي  اإ�شرائيل 
فقد  املنظمة،  مع  ات�شالت  اجراء  الكني�شت مينع  قرارًا يف  مررت 

اأ�شبح على حكومة رابني فتح قناة ات�شال �شرية مع الفل�شطينيني. 
يهودي  اأ�شتاذ  من  مكاملة   1988 عام  فرباير   2 يوم  تلقيت 
اكت�شفت فيما بعد اأنه اأمريكي اإ�شرائيلي يعمل يف جامعة اإ�شرائيلية، 
يف  ان�شتتيو�شن  ول�شون  معهد  يف  درا�شية  تفرغ  �شنة  يق�شي  كان 
وا�شنطن. قال يل ال�شيد �شاي فيلدمان اأن لديه �شيئًا هامًا جدًا يريد 
اأن يناق�شه معي فورًا. كنت قد قابلت فيلدمان وتعرفت اليه قبل تلك 
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فيلدمان  اأخربين  وا�شنطن.  يف  املوؤمترات  اأحد  يف  باأ�شابيع  املكاملة 
اجلي�س  يف  ال�شابق  اجلرنال  غور،  مردخاي  اأن  ملقابلتي  جاء  حني 
الكني�شت، موجود يف  وع�شو  العمل  زعماء حزب  واأحد  الإ�شرائيلي 
وا�شنطن يف مهمة �شرية، واأنه يقيم يف بيته حتا�شيًا لالإعالم. كان 
تتعلق  الأمريكية  للقيادة  الإ�شرائيلية  القيادة  غور يحمل ر�شالة من 
اأخربين  اإ�شرائيل.  على  املحتملة  وتبعاتها  الفل�شطينية  بالنتفا�شة 
فيلدمان، نقاًل عن اجلرنال غور، اأن ا�شحق رابني تو�شل اإىل قناعة 
تامة باأن التطلعات ال�شيا�شية الفل�شطينية نحو احلرية وال�شتقالل 
ل ميكن كبتها اإىل ما ل نهاية، واأنه لي�س هناك حل ع�شكري لل�شراع 
العربي الإ�شرائيلي. لكن رابني ُي�شر على توقف النتفا�شة قبل فتح 
حوار هادف مع املنظمة وبدء عملية مفاو�شات ب�شاأن التو�شل حلل 
�شلمي... اإن فتح حوار قبل اأن تتوقف الإنتفا�شة قد ُيف�شر على اأنه 
�شعف،  موقع  من  ُيفاو�س  اأن  يقبل  ل  رابني  واأن  اإ�شرائيلي،  �شعف 
قال غور. يف �شوء ذلك املوقف وتلك القناعة، �شاألني فيلدمان عما 
اإذا كنت اأعتقد اأن لدى منظمة التحرير ال�شتعداد للتعاون يف وقف 
النتفا�شة. وقبل اأن اأجيبه عن �شوؤاله، اأ�شاف قائاًل، اإن رابني على 
مفاو�شات  يف  فورًا  للدخول  النتفا�شة،  توقف  حالة  يف  ا�شتعداد، 
بهدف التو�شل حلل �شلمي... وهنا �شاألني الأ�شتاذ فيلدمان عما اإذا 

كان باإمكاين نقل تلك الر�شالة للقيادة الفل�شطينية.
حلل  الطريق  باأن  ر�شمي  اإ�شرائيلي  اعرتاف  اأول  العر�س  كان 
الوطنية  باحلقوق  اإ�شرائيل  باعرتاف  تبداأ  الفل�شطينية  الق�شية 
لتهدئة  حماولت  حتى  اأو  مفاو�شات  اأية  واأن  الفل�شطيني،  لل�شعب 
وهذا  الفل�شطينية.  التحرير  منظمة  واأن متر عرب  بد  ل  النتفا�شة 
حماولة  وجعل  املبداأ،  حيث  من  مهمًا  الإ�شرائيلي  العر�س  جعل 
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لكن  ب�شكل جدي.  الدرا�شة  ت�شتحق  وتطويره عملية  منه  ال�شتفادة 
جتربتي ال�شابقة مع �شمعون بري�س يف عام 1985 جعلتني اأ�شك يف 
اإ�شرائيلي  طرف  اأي  عن  ت�شدر  �شيا�شية  مبادرة  اأية  و�شدق  اأمانة 
مهما كان م�شدرها. ويف الواقع، جاءين اأكرث من طرف اإ�شرائيلي 
ال�شالم«،  »مع�شكر  ال�شابق، خا�شة من ممثلي  يهودي يف  واأمريكي 
من  ر�شالة  لكن  بجدية،  اإليها  النظر  حتى  رف�شت  مماثلة  بر�شائل 
رابني بهذا الو�شوح كانت �شيئًا اآخًرا... تطورًا هامًا تقت�شي الأمانة 
عدم اإهماله. لذلك قلت لل�شيد فيلدمان اإن عليه وعلى ال�شيد غور اأن 
يفهما اأوًل اأنني فل�شطيني ُملتزم بق�شية �شعبي ومن دعاة ال�شالم، 
منظمة  يف  موظفًا  اأو  فل�شطيني  تنظيم  اأي  يف  ع�شوًا  ل�شت  لكنني 
التحرير، ول�شت مرا�شاًل لدى اأي اإن�شان اأو موؤ�ش�شة، لكن اإذا اقتنعْت 
بفكرة ما، فاإنني لن اأتردد يف ال�شعي لتحقيقها بالتعاون مع اأي طرف 
ي�شاركني الميان بها. بعد تلك الي�شاحات، اقرتحت على فيلدمان 
�شيناريو حمددًا يو�شل يف نهاية املطاف اإىل اعرتاف �شمني متبادل 
�شيا�شية  ملفاو�شات  الباب  ويفتح  التحرير،  ومنظمة  اإ�شرائيل  بني 

بهدف التو�شل حلل �شلمي بني الطرفني.
اأوًل باإ�شدار ت�شريح   يدعو ال�شيناريو املقرتح اإىل قيام رابني 
علني يقول فيه اإن النتفا�شة ُتثبت اأنه ل يوجد حل ع�شكري للق�شية 
وله  �شيا�شية  حقوقًا  ميلك  الفل�شطيني  ال�شعب  واأن  الفل�شطينية، 
اأن  ترى  اإ�شرائيل  واأن  عنها،  التغا�شي  ميكن  ل  م�شروعة  مطالب 
املدخل لإنهاء ال�شراع بني الطرفني هو التفاو�س ب�شاأن �شيغة ت�شمن 
منظمة  تقوم  املقابل،  يف  �شلمي.  وتعاي�س  متبادل  اعرتاف  حدوث 
النتفا�شة  لقادة  �شرية  تعليمات  با�شدار  الفل�شطينية  التحرير 
قوات  مع  اليومية  واملواجهات  العمليات  حدة  بتخفيف  الداخل  يف 
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الذي  ال�شيا�شي  الغطاء  رابني  اأ�شبوعني، بهدف منح  الحتالل ملدة 
اأعقاب  ويف  النتفا�شة.  احتواء  يف  جنح  باأنه  لالإدعاء  اإليه  يحتاج 
اإ�شرائيل،  اإن  فيه  يقول  جديد  ت�شريح  باإ�شدار  رابني  يقوم  ذلك، 
املنطقة،  يف  وال�شتقرار  ال�شالم  حتقيق  يف  رغبتها  من  انطالقًا 
يدين  م�شئول  فل�شطيني  طرف  اأي  مع  للتفاو�س  ا�شتعدادها  تعلن 
الت�شريح،  ذلك  على  وكرد  �شيا�شي.  حلل  التو�شل  ب�شاأن  الإرهاب 
تقوم املنظمة باإدانة الإرهاب بغ�س النظر عن م�شادره، والإعالن 
عن ا�شتعدادها للتفاو�س مع اإ�شرائيل بهدف التو�شل حلل �شيا�شي 
و�شيغة للتعاي�س ال�شلمي والعرتاف بحقوق �شيا�شية مت�شاوية لكيانني 
�شيا�شيني متجاورين. وهذا من �شاأنه اأن يفتح الباب على م�شراعيه 
لبدء عملية �شالم ت�شارك فيها اإ�شرائيل ومنظمة التحرير على قدم 

امل�شاواة، يكون قد مت حتديد هدفها النهائي م�شبقًا.
ويف �شبيل اإقناعه بواقعية وجهة النظر التي طرحتها، وبوجوب 
موقع  من  للتفاو�س  رابني  حاجة  اإن  قلت  املقرتح،  ال�شيناريو  قبول 
يعترب  الفل�شطيني  ال�شعب  واأن  املنظمة،  حاجة  عن  تقل  ل  قوة 
النتفا�شة و�شيلة ولي�س هدفًا... و�شيلة لإنهاء الحتالل وال�شتيطان 
وحتقيق اأهدافه الوطنية يف احلرية وال�شتقالل. لذلك على القيادة 
الإ�شرائيلية اأن تعترب النتفا�شة مبادرة �شعبية ترف�س الظلم الذي 
وت�شتهدف  الأر�س،  على  الإ�شرائيلي  الع�شكري  الوجود  يج�شده 
التفاو�س مع منظمة  اإ�شرائيل بوجوب  قادة  اإقناع رابني وغريه من 
وال�شتقالل.  التحرر  يف  الفل�شطينيني  بحق  والعرتاف  التحرير 
فيلدمان  اأعلن  اأخرى،  �شاعة  ن�شف  حوايل  دامت  مداولت  وبعد 
قبوله بوجهة نظري وقناعته بال�شيناريو املقرتح، وا�شتعداده ملحاولة 
اقناع �شيفه، اجلرنال مردخاي غور، ب�شواب ذلك القرتاح. ات�شل 
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بالقرتاح،  يرحب  غور  باأن  ليخربين  تقريبًا  �شاعتني  بعد  فيلدمان 
واأنه �شيقوم بنقله لرابني وحماولة اإقناع قيادة حزب العمل به. لكن 
رد رابني مل يختلف كثريًا عن رد بري�س الذي �شبقه بثالث �شنوات. 
مل اأ�شعر باملفاجاأة ب�شبب ذلك الرد ال�شلبي لأن قادة اإ�شرائيل داأبوا 
والقيام  الوقت،  لك�شب  والحتيال  والكذب  واملراوغة  اخلداع  على 
من  املزيد  واإقامة  الفل�شطينية،  احلقوق  من  املزيد  مب�شادرة 
امل�شتعمرات يف فل�شطني، و�شرقة موارد فل�شطني الزراعية واملائية. 
كان الهدف ال�شهيوين ال�شرتاتيجي وما يزال هو تهجري اأكرب عدد 
اأرا�شيهم  على  وال�شتيالء  وطنهم،  من  فل�شطني  اأبناء  من  ممكن 

وتراثهم الثقايف. 
يف يوم 3-2-1988، اأي بعد يوم من اجتماعي بال�شيد فيلدمان، 
الإ�شرائيلي  مابام  حزب  ممثل  اإفراتي  اأمريام  ال�شيد  ملقابلتي  جاء 
على  داأب  ي�شاري  حزب  وهو  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 
عام  يف  اإ�شرائيل  دولة  قيام  منذ  فل�شطينية  دولة  باإقامة  املطالبة 
وتبعاتها على  النتفا�شة  ب�شاأن  النظر  تبادل وجهات  واأثناء   .1948
ال�شاحتني الإ�شرائيلية والفل�شطينية، قال اإفراتي ان مع�شكر ال�شالم 
يف اإ�شرائيل اأ�شبح على قناعة تامة اأن منظمة التحرير الفل�شطينية 
الوحيدة  اجلهة  واأنها  الفل�شطيني،  لل�شعب  احلقيقي  املمثل  هي 
تعرتف  اأن  اإ�شرائيل  على  كان  لذلك  با�شمه.  التحدث  على  القادرة 
باملنظمة واأن تقيم قناة ات�شال مبا�شرة معها من اأجل التفاهم حول 
�شيغة تفاو�شية حتقق ال�شالم وتنهي ال�شراع الدائر بني الطرفني. 
املنظمة  مع  فتح حوار  ال�شعب  من  اإن  قائاًل  اأ�شاف  اإفراتي  اأن  اإل 
قيام  ولأن  الإ�شرائيلية،  النتخابات  موعد  قرب  ب�شبب  وذلك  الآن، 
اأي طرف اإ�شرائيلي بفتح حوار مع املنظمة قبل النتخابات �شيكون 
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ال�شالم  مع�شكر  اإن  اإفراتي  قال  ذلك،  على  بناء  �شيا�شيًا.  انتحارًا 
على  ت�شاعده  واأن  واأزمته،  موقفه  تتفهم  اأن  املنظمة  على  يتمنى 
اجتياز النتخابات ب�شالم من خالل القيام مبخاطبة الإ�شرائيليني 
مبا�شرة ُمعربة عن توجهاتها ال�شيا�شية وا�شتعدادها للتعاي�س ب�شالم 

مع اإ�شرائيل.
 بغ�س النظر عما جاء يف رد ا�شحق رابني، ك�شف احلوار الذي 
ثم  ومن  غور،  موردخاي  مع  خالله  ومن  فيلدمان  وبني  بيني  دار 
الإ�شرائيلية  والع�شكرية  ال�شيا�شية  القيادة  اأن  اإفراتي،  اأمريام  مع 
لكنها  حلها،  اإىل  الطريق  تعرف  طاحنة،  اأزمة  من  تعاين  كانت 
وهذا  ُهداها.  على  وال�شري  بها  العرتاف  على  ال�شجاعة  متلك  ل 
الإدارة  اإقناع  قد حان ملحاولة  الوقت  كان  اإذا  للت�شاوؤل عما  دفعني 
الأمريكية بوجوب تغيري موقفها من منظمة التحرير وحقوق ال�شعب 
الفل�شطيني. وبعد تفكري عميق وا�شتعرا�س عدة �شيناريوات، قررت 
القيام مبحاولة لإحداث مثل ذلك التحول من خالل حمل الطرفني 
ت�شتهدف خلق ظروف  والفل�شطيني على بدء جولة حوار  الأمريكي 
ومُتكنه  الفل�شطيني  ال�شعب  معاناة  تنهي  جادة  ملفاو�شات  اأف�شل 
من ا�شتعادة بع�س حقوقه. وحيث اأنني كنت اأدرك متامًا اأن الإدارة 
الأمريكية لن تتجاوب مع نداء مني ولن ت�شتقبلني باأية �شفة كانت، 
فاإنني جلاأت اإىل �شديق قدمي يتعاطف مع ال�شعب الفل�شطيني ويتفهم 
حمنته ويدرك حقوقه، ويتمتع يف نف�س الوقت مب�شداقية كبرية يف 
تعرفت  قد  الذي كنت  كواندت  وليام  الدكتور  اإىل  اأمريكا... جلاأت 
اليه منذ �شنوات اأثناء عملي يف جامعة جورجتاون. كان كواندت قد 
اآخرها من�شب  كان  الأمريكية  اأكرث من من�شب يف احلكومة  �شغل 
القومي  الأمن  جمل�س  يف  الأو�شط  ال�شرق  ل�شوؤون  الرئي�س  م�شاعد 
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خالل اإدارتي الرئي�شني فورد وكارتر.
ح�ار مع االإدارة االأمريكية

يف  القدامى  زمالئه  مع  جيدة  عالقة  على  كواندت  وليام  كان 
الأمريكية، وهي عالقة  وزارة اخلارجية  القومي ويف  الأمن  جمل�س 
وا�شنطن  يف  بروكينجز  مبعهد  التحاقه  بعد  وتوطدت  ا�شتمرت 
كواندت  مكتب  اإىل  ذهبت  الأو�شط.  ال�شرق  درا�شات  عن  م�شئوًلً 
مداولت،  من  واإفراتي  وغور  فيلدمان  وبني  بيني  دار  مبا  واأخربته 
و�شرحت له وجهة نظري وا�شتنتاجاتي وما كنت اأفكر به، ثم طلبت 
منه ا�شتك�شاف اإمكانية عقد لقاء مع م�شوؤويل ق�شم ال�شرق الأو�شط 
يف جمل�س الأمن القومي. كان هديف من الجتماع املقرتح ذا �شقني: 
التعرف اأوًل اىل مدى التغري يف موقف الإدارة الأمريكية من منظمة 
والر�شالة  النتفا�شة  �شوء  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  وحقوق  التحرير 
التي حملها لهم موردخاي غور قبل اأيام، والثاين حماولة اإقناعهم 
باأن الوقت حان لبدء حوار هادف مع املنظمة بعد اأن تو�شلت خمتلف 
الأطراف الإ�شرائيلية اإىل قناعة باأنه من غري املمكن التو�شل ل�شالم 
من دون م�شاركة الفل�شطينيني. وحيث اأن الدكتور كواندت كان من 
دعاة املفاو�شات وال�شالم، فاإن اقرتاحي لقى لديه ترحيبًا، خا�شة 
حني اأخربته باأنني على موعد مع القيادة الفل�شطينية يف تون�س بعد 

اأيام.
قام كواندت يف اليوم التايل برتتيب لقاء مع اأحد كبار امل�شئولني 
يف جمل�س الأمن القومي، حيث ذهبنا يوم 16-2-1988 اإىل مكاتب 
املجل�س القريبة من البيت الأبي�س، وهناك اجتمعنا بال�شيد روبرت 
ال�شيد  ونائبه  املجل�س  يف  الأو�شط  ال�شرق  �شوؤون  ق�شم  مدير  اأوكلي 
قيامنا  ا�شتدعت  التي  الأ�شباب  كواندت  رو�س. وحني عر�س  دين�س 
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ح�شا�شية  واأكرثها  الأ�شئلة  اأهم  بطرح  قام  اللقاء،  ذلك  بطلب 
اللقاء  وجعل  توقعت،  مما  �شهولة  اأكرث  مهمتي  جعل  ما  واإحلاحًا، 
اأوكلي،  وبني  بيني  تقريبًا  بكامله  احلوار  دار  بعيد.  حد  اإىل  مثمرًا 
قام كل منا بطرح الأ�شئلة التي تهمه على الآخر وقام الطرف الثاين 
بالجابة عليها. اأما دين�س رو�س فقد اقت�شر دوره تقريبًا على اأخذ 
ولقد  ل�شاين.  على  جاء  ما  بع�س  على  اأحيانًا  والتعليق  املالحظات 
فوجئت حني وجدت اأن اأوكلي كان على ا�شتعداد ل�شماع وجهة نظري 
كاملة، ما اأعطاين فر�شة لأقول كل ما كنت اأنوي اأن اأقوله يف ذلك 
اليوم، واأ�شمع اأجوبة لكل الأ�شئلة التي حملتها معي. وهنا اكت�شفت 
القناعات  ت�شبه  الأمريكية  الإدارة  اإليها  تو�شلت  التي  القناعات  اأن 
التي تكونت لدي ولدى كواندت، ما جعلني اأت�شجع واأطرح فكرة فتح 
حوار مبا�شر مع منظمة التحرير. قلت اإن قيام قيادة النتفا�شة يف 
اأن  الأمريكية  الإدارة  على  يفر�س  للمنظمة  ولئها  باإعالن  الداخل 
جتد طريقة لفتح حوار بناء مع منظمة التحرير كمقدمة لبدء عملية 

�شالم حقيقية تنهي النزاع وحتقق ال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة. 
رد اأوكلي قائاًل اإن �شيا�شة اإ�شرائيل احلالية جتاه الفل�شطينيني 
الظروف  اأن  يعي متامًا  امللك ح�شني  واإن  قابلة لال�شتمرار،  تعد  مل 
تزال  ما  املنظمة  لكن  لرغباته،  ت�شري يف اجتاه مغاير  واأنها  تغريت 
تتكلم بلغتني، اإحداها موجهة لال�شتهالك الداخلي، والأخرى للراأي 
القرارات  اأن ل تتهرب من اتخاذ  اإن على املنظمة  العاملي...  العام 
ال�شعبة... اإن عليها اأن تتكلم بلغة واحدة. وهنا �شرحت له اأن اأحد 
اإىل  اأمريكا باملنظمة يعود  التفاهم الذي ي�شود عالقة  اأ�شباب �شوء 
غري  ات�شال  قناة  من  اأكرث  ا�شتخدام  اإىل  الأمريكية  الإدارة  جلوء 
مبا�شرة... دول لها م�شاحلها اخلا�شة ووجهات نظرها التي تختلف 
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التحرير.  ومنظمة  اأمريكا  من  كل  م�شالح  مع  تتناق�س  واأحيانًا 
موقف  فعاًل  يعك�س  ت�شمعه  ما  كل  تعترب  اأن  لأمريكا  يجوز  ل  لذلك 
�شفهية  ر�شائل  هي  املتبادلة  الر�شائل  معظم  واأن  خا�شة  املنظمة، 
»اإن  للرومان،  املاأثور  القول  نتذكر  اأن  علينا  اإن  مكتوبة...  ولي�شت 
الل�شان طليق ولكن القلم ُمقيد«. ولذا اأرى اأنه لي�س هناك من خمرج 
ات�شال  قناة  وفتح  الو�شاطات،  من  التخل�س  �شوى  الأزمة  من هذه 
مبا�شرة مع املنظمة، خا�شة واأن الظروف احلالية مل ترتك لأمريكا 

خيارات اأخرى. 
ال�شيا�شة  وثوابت  الأمريكي  القانون  باأن  اأوكلي  اأجابني 
قناة  اإقامة  متنع  ال�شبعينيات  اأوا�شط  منذ  املنظمة  جتاه  الأمريكية 
ات�شال مبا�شرة معها قبل قيام الأخرية بقبول ال�شروط الأمريكية. 
كان هرني كي�شنجر قد تعهد لإ�شرائيل عام 1975 بعدم العرتاف 
�شروط  بثالثة  الأخرية  قبول  قبل  الفل�شطينية  التحرير  مبنظمة 
حمددة: قرارا جمل�س الأمن 242 و338، ونبذ الإرهاب، والعرتاف 
منظمة  ُتطالب  ال�شروط  تلك  اأن  وحيث  الوجود.  يف  اإ�شرائيل  بحق 
دون  من  تفاو�شية  اأوراق  من  لديها  ما  اأهم  عن  بالتنازل  التحرير 
و�شيلة  البحث عن  على  تركز  التالية  املرحلة  فاإن عملي يف  مقابل، 
املنظمة  قبول  مقابل  اأمريكا  من  مكا�شب  على  احل�شول  ت�شمن 
اأي البحث عن �شيغة اتفاق تقبل املنظمة مبوجبها  بتلك ال�شروط، 
واحلقوق  املنظمة  ب�شرعية  اأمريكا  قبول  مقابل  الأمريكية  ال�شروط 

الوطنية لل�شعب الفل�شطيني. 
حني و�شلت تون�س يوم 26 فرباير 1988، كان لدي الكثري من 
واأوكلي  واإفراتي  وغور  فيلدمان  وبني  بيني  جرى  ما  املعلومات... 
كان  كما  اللقاءات.  لتلك  وتقييمي  حوارات،  من  وكواندت  ورو�س 
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ب�شكل  راأيُت وجوَب طرحها على عرفات  اأخرى  اأفكار حمددة  لدي 
بالنف�س  ثقة  يعك�س  املنظمة  با�شم  ر�شمي  بيان  اإ�شدار  مبا�شر: 
واعتزازًا بالنتفا�شة، ويحاول الإجابة بطريقة غري مبا�شرة عن اأهم 
الت�شاوؤلت التي ت�شغل بال �شا�شة اإ�شرائيل واأمريكا، مع اإعادة تاأكيد 
حل  ايجاد  بهدف  للتفاو�س  وا�شتعدادها  للمنظمة  ال�شلمية  النوايا 
�شلمي للق�شية الفل�شطينية يقوم على العرتاف بحق تقرير امل�شري. 
وا�شنطن  مغادرة  قبل  مقرتح  بيان  م�شودة  باإعداد  قمت  لذلك 
ال�شاعة قد جتاوزت  وكانت  به،  التقيت  عر�شتها على عرفات حني 
منت�شف الليل. قال اأبو عمار بعد قراءة البيان املقرتح، اأنت تتحدث 
يحاول  بيان  هذا  الفور..  على  اأجبته  نعم،  اأمريكي.  كمثقف  هنا 
والتاأكيد  والإ�شرائيلي،  الأمريكي  العام  الراأي  خماوف  مع  التعامل 
وال�شتقالل  التحرر  لتحقيق  �شلمية  و�شيلة  هي  النتفا�شة  اأن  على 
الفل�شطيني  اأو  العربي  لل�شعب  بيانًا موجها  ولي�س  الحتالل،  واإزالة 
يتحدث عن احلقوق التاريخية... اإن هناك تغريًا كبريًا على م�شتوى 
الذهنية يف اإ�شرائيل واأمريكا ودول اأوروبا الغربية فيما يتعلق بق�شية 
العرتاف بحقوق ال�شعب الفل�شطيني الوطنية وال�شيا�شية، واإن علينا 
اأن ن�شجع تلك الأطراف على النتقال بقناعاتها من م�شتوى الذهنية 
الورقة كلمة كلمة  الأر�س. قراأنا  العملية على  اإىل م�شتوى احلقائق 
حوايل  ويف  عرفات،  رغبة  على  بناء  الكلمات  بع�س  بتعديل  وقمت 
اأبو  الثالثة �شباحًا غادرنا املكان وقد اتفقنا على �شيغة بيان، وعد 

عمار باإعالنه يف اأقرب فر�شة ممكنة.
اأحمد قريع،  بال�شيد  الفندق  الثاين يف �شالة  اليوم  التقيت يف 
اأبو عالء يجل�س  اأبو عالء، ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح. كان 
وكان  فتح،  الثاين يف  ال�شف  قيادة  اآخرين من  اأ�شخا�س  اأربعة  مع 
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عالء  اأبو  قال  املتوقعة.  وتبعاتها  النتفا�شة  حول  يتمحور  احلديث 
اأثناء النقا�س بثقة بالغة، اإن النتفا�شة �شوف توؤدي اإىل قيام دولة 
على  ال�شتغراب  عالمات  راأى  وحني  اأ�شهر.  �شتة  خالل  فل�شطينية 
وجهي، قال موجهًا كالمه يل »اإن لدي م�شادر خا�شة يف وا�شنطن... 
وحني  عليها«.  والعتماد  بها  الثقة  ميكن  م�شداقية،  ذات  م�شادر 
�شاألت ال�شيد اأبو عالء عن موقع تلك امل�شادر من �شنع القرار ومدى 
اطالعها على ما يجري داخل اأروقة الإدارة الأمريكية، ك�شف يل عن 
واإذا به �شاب فل�شطيني ف�شل يف درا�شته  م�شدر معلوماته املوثوق، 
يف اأمريكا، ومل يتعلم من اللغة الإجنليزية ما يكفي لقراءة جريدة 
وفهم ما فيها، اأو فهم الأخبار اإذا �شمعها... �شاب مهوو�س ي�شعب 
الأحيان  الكثري من  يت�شرف يف  واخليال،  الواقع  بني  التمييز  عليه 
بناء على تخيالت ل عالقة لها بالواقع. لكن ذلك ال�شاب كان من 
»اأبناء العائلة«، اأي عائلة فتح املُكرمة التي ل تخطئ. وقد يكون من 
املنا�شب اأن نذكر القارئ باأن اأبو عالء هو ال�شخ�س الذي قاد الفريق 
الفل�شطيني يف مفاو�شات اأو�شلو التي اأفرزت »اإعالن املبادئ« الذي 
الذي  الإعالن  �شبتمرب 1993، ذلك  يوم 13  الأبي�س  البيت  وُقع يف 
نكبة  بعد  الفل�شطيني  ال�شعب  ت�شيب  التي  الثالثة  الكارثة  اعتربُته 

1948 وهزمية 1967.
كان �شهر فرباير عام 1988 �شهر تفاوؤل كبري يف تون�س، ب�شبب 
قادة  بع�س  جعل  ما  وقوة،  بزخم  الثالث  �شهرها  النتفا�شة  دخول 
املنظمة ين�شون اأنف�شم ويدخلون يف حالة من الهو�س واأحيانًا الهلو�شة 
التي اأبعدتهم عن الواقعية، وحرمتهم من روؤية الأمور على حقيقتها. 
كانت توقعات غالبية القادة اأكرب بكثري مما كان من املمكن اأن تفرزه 
النتفا�شة، وكان بعد النظر الذي يتمتعون به اأق�شر بكثري من روؤية 



140

ما ميكن اأن يقع يف اليوم التايل من اأحداث يف عقر دارهم. اإذ فيما 
بتحقيق  قيامها  وينتظرون  النتفا�شة  فرحة  يعي�شون  اجلميع  كان 
ال�شتقالل واإزالة غيوم الحتالل، تنا�شوا اأن كل الثورات الفل�شطينية 
مل   1939 بثورة  واإنتهاء   1936 باإ�شراب  ومرورا   1929 بثورة  بدءا 
حتقق اأيا من اأهدافها. مل يكن لديهم وعي باأن موازين القوى على 
الأر�س ت�شري يف غري �شالح الفل�شطينيني، واأن ما حدث من تغري، مع 
اأو حتى  اأهدافهم الوطنية،  اأهميته الق�شوى، مل يكن كافيًا ليحقق 
اإرغام الكيان ال�شهيوين على الن�شحاب يف ال�شفة الغربية وقطاع 

غزة. 
اجتمعت طويال مع عرفات يف تلك الليلة... اجتمعنا حتى �شاعة 
التي  الحتمالت  وكل  امل�شتجدات  با�شتعرا�س  وقمنا  متاأخرة جدًا، 
الذي  البيان  مل�شروع  ارتياحًا  عرفات  اأبدى  بالنا...  على  خطرت 
الوقت  بت�شارع  الإح�شا�س  يفتقد  باأنه  �شعرت  لكنني  عليه،  اتفقنا 
الذي  ال�شعبي  الهو�س  حال  لقد  املتاحة.  الفر�س  تبدد  واحتمال 
مل�شت�شاريه  ال�شيا�شي  الوعي  و�شعف  ناحية،  من  النتفا�شة  اأفرزته 
من ناحية ثانية، وت�شارب الآراء التي ترد اإليه من كل نحب و�شوب 
املو�شوعية  الظروف  اأملتها  التي  باتخاذ اخلطوات  له  ال�شماح  دون 
امل�شتجدة. وحني عجزت عن حمله على التحرك قبل مغادرة تون�س، 
طلبت منه اأن يعطيني �شيئًا حم�شو�شًا اأحمله معي اإىل وا�شنطن، كي 
احلوار  وموا�شلة  القومي  الأمن  جمل�س  اإىل  العودة  باإمكاين  يكون 
يعرف  يكن  لأنه مل  �شيئًا،  يقدم  لكن عرفات مل  فيه.  امل�شئولني  مع 
يف تلك الظروف طريقه، اأين يبداأ ويف اأي اجتاه ي�شري. لذلك، بدًل 
من ا�شتك�شاف اآفاق املوقف الأمريكي اجلديد والتعرف اىل قواعد 
اللعبة ال�شيا�شية يف وا�شنطن، اجته عرفات اإىل التم�شك بلعبة �شد 
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وهكذا  الأ�شابع.  وع�س  النتظار  عملية  يف  والغرق  القدمية  احلبل 
اأ�شاع فر�شة ثمينة للم�شاهمة يف توجيه املوقف الأمريكي يف حلظة 
حرجة، وترك اللوبي ال�شهيوين والأحداث املتالحقة لتقوم بتوجيه 

ذلك املوقف وجر املنظمة يف اجتاه كارثة اأو�شلو.
عدت اإىل الفندق يف اآخر الليل مرهقًا، حاولت اأن اأغفو قلياًل، 
اإل اأن الإرهاق والتفكري والإح�شا�س بخيبة الأمل حرمتني من نعمة 
النوم. قمت يف ال�شباح الباكر، غريت مالب�شي وخرجت من الفندق 
البحر.  خلف  من  اطاللتها  وروؤية  ال�شم�س  ب�شروق  التمتع  حماوًل 
م�شيت على ال�شاطئ حتى تعبت قدماي من امل�شي، وتعب عقلي من 
التفكري، وتعب قلبي من ال�شوق لأمل واعد كان يبتعد يومًا بعد يوم... 
البحر  مياه  راأيت  حويل...  من  الطبيعة  تفح�شت  قلياًل...  توقفت 
والأبي�س،  بالأخ�شر  امللونة  تون�س  تالل  حتت�شن  الزرقاء  بعيونها 
ووروده  بزهوره  وحت�شنه  نوا�س  اأبو  فندق  حول  تلتف  التالل  كانت 
اأ�شياء  ثالثة  والفندق،  والتالل  البحر  بحنان.  ال�شاحرة  وطيوره 
منف�شلة، لكل واحدة منها حياتها اخلا�شة و�شخ�شيتها املميزة، اإل 
اأنها مل تن�َس اأنها ت�شكل كاًل ل يتجزاأ... ُت�شكل كيانًا واحدًا تتالحم 
الروح.  وينع�س  العني  ي�شحر  طبيعي  ن�شق  يف  ببع�س  بع�شًا  اأجزاوؤه 
وهذا اأعطى حلياة كل منها معنى اأكرب من كينونته بكثري، ما جعل 

املكان وكل ع�شو فيه اأكرث جماًل وروعة وجاذبية و�شحرًا. 
احل�ار الفل�سطيني االأمريكي

على الرغم من تزايد �شحايا العنف الإ�شرائيلي مع ا�شتمرار 
اأمريكا تراجعت كثريًا مع  التغطية الإعالمية يف  اأن  اإل  النتفا�شة، 
القتلى  على  الرتكيز  اإىل  عام  بوجه  واجتهت   ،1988 �شيف  حلول 
الإ�شرائيليني القالئل واإهمال مئات القتلى واجلرحى الفل�شطينيني. 
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الإدارة  لإقناع  ثانية  مبحاولة  القيام  واجبي  من  باأن  �شعرت  لذلك 
الأمريكية بفتح حوار مع املنظمة من دون العودة لعرفات... قررت 
عن  الأمريكي  اجلانب  نب�س  بج�س  القيام  قبل  ا�شت�شارته  عدم 
قرب، والتعرف اىل موقفه الذي كان يتحول ببطء ولكن بثبات نحو 
العرتاف باملنظمة والإقرار باحلقوق الوطنية الفل�شطينية. ات�شلت 
وحددت  يوليو،  �شهر  منت�شف  حوايل  يف  كواندت  وليام  بال�شديق 
موعدًا معه لعر�س فكرة جديدة تتلخ�س يف اإعداد ورقة تن�س على 
ال�شروط  مع  تتجاوب  بالتزامات  متبادل  وفل�شطيني  اأمريكي  قبول 
فعل  رد  كان  الفل�شطينية.  املطالب  الوقت  وتلبي يف ذات  الأمريكية 
كواندت �شلبيًا، لعتقاده باأن الظروف املو�شوعية مل تن�شج بالقدر 
املطلوب، ما يجعل احتمالت النجاح يف اإقناع الإدارة الأمريكية بفتح 
حوار مبا�شر مع املنظمة �شعيفة جدًا. مل اأحاول ال�شغط عليه، بل 
تعلمت  لقد  له  قلت  الأمر.  بالتفكري يف  اإقناعه  حاولت وجنحت يف 
اأترك  اأي   Sleep on it القول،  بينها  من  بلدكم،  يف  كثرية  اأ�شياء 

الفكرة تتخمر يف راأ�شك... وافق كواندت، وحددنا موعدًا اآخرًا.
ملنظمة  الولء  قيادتها  واإعالن  النتفا�شة  تبعات  من  كان 
التحرير حدوث تغري وا�شح يف املوقف الأمريكي واملوقف الإ�شرائيلي 
من  حدث  ما  ح�شني  امللك  اأدرك  حني  لذلك  �شابقًا.  اأو�شحنا  كما 
باإتخاذ   1988-7-30 يوم  قام  الأطراف،  تلك  مواقف  يف  حتول 
عن  طواعية  تنازل  وبالتايل  الغربية،  بال�شفة  الرتباط  بفك  قرار 
الدور الذي قام به لفرتة طويلة نيابة عن الفل�شطينيني. كان رف�س 
على  الأردين  النظام  مع  �شيا�شية  �شفة  عقد  الإ�شرائيلية  احلكومة 
ال�شعور الوطني  اأ�شا�س مبادلة الأر�س بال�شالم من ناحية، وتنامي 
اأجرب امللك ح�شني على العرتاف  الفل�شطيني من ناحية ثانية، قد 
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من  الغربية  ال�شفة  ا�شتعادة  باإمكانه  لي�س  باأنه  والت�شليم  بالواقع، 
ال�شاحة،  امللك ح�شني من  وبان�شحاب  ال�شهيوين.  الحتالل  قب�شة 
يتحدث  اأن  ميكن  »�شريك«  هناك  يعد  ومل  الأردين«  »اخليار  �شقط 
لوجه  وجهًا  اأنف�شهم  وجدوا  اإذ  الأمريكيون،  اأو  الإ�شرائيليون  معه 
اأمام منظمة التحرير الفل�شطينية باعتبارها الطرف الوحيد القادر 

على التحدث با�شم الفل�شطينيني.
ثانية يوم 2-8-1988 ح�شب املوعد،  التقيت مع كواندت  حني 
التطورات اجلديدة  لأن  اقرتاحي،  للدفاع عن  ا�شتعدادًا  اأكرث  كنت 
و�شعت القرتاح يف اإطار اأكرث واقعية ومنطقية من ال�شابق... لكنني 
مل اأحتج اإىل تقييم تبعات القرار الأردين يف ذلك اليوم. كان كواندت 
اإليها، ما جعله يقول فور  قد تو�شل اإىل نف�س النتيجة التي تو�شلت 
دخويل مكتبه، »اإن فك الإرتباط الأردين ترك الإدارة الأمريكية من 
دون خيارات �شوى خيار منظمة التحرير«. وهكذا اأ�شبحت الطريق 
معبدة للتفكري �شويًا يف كيفية ترجمة القرتاح اإىل مبادرة عملية ذات 
خطوات حمددة تو�شل يف نهاية املطاف اإىل حوار اأمريكي فل�شطيني 
هادف. وبعد نقا�س م�شتفي�س، اقرتحُت اأن نوزع املهمة بيننا.. يقوم 
هو بكتابة اجلزء اخلا�س بال�شروط الأمريكية، واأقوم بدوري بكتابة 
اجلزء اخلا�س باملطالب الفل�شطينية. اإل اأن كواندت اقرتح قيام كل 
منا ب�شياغة ورقة تت�شمن �شروط ومطالب الطرفني، على اأن نلتقي 
ثانية بعد اأ�شبوع ملقارنة الأوراق وتعديلها اإذا ا�شتوجب الأمر. وقبل 
ا�شرتاتيجية  بناء على  التالية  اإىل مكتبي، حددنا اخلطوات  العودة 
تقوم اأوًل على اإعداد بيانني متكاملني، ي�شدر اأحدهما عن املنظمة 
فيما ي�شدر الثاين عن اأمريكا، وثانيًا، التفاو�س مع كل طرف على 
البيانني املقرتحني، ما يعني متكني كل  اإقناعه بقبول  حدة ملحاولة 
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طرف من معرفة حمتويات البيان الذي �شي�شدر عن الطرف الآخر 
جتنبًا  �شدوره  قبل  عليه  واملوافقة  �شياغته  يف  وامل�شاركة  م�شبقًا 
للف�شل، ثم حددنا يوم 9-8-1988 موعدًا لتبادل ال�شيغ املقرتحة 

ومناق�شتها وتعديلها اإذا لزم الأمر.
بعناية،  املقرتحة  ال�شيغ  باإعداد  الأ�شبوع  ذلك  خالل  قمُت 
على  بطباعتها  الثانوية  املدر�شة  يف  الطالبة  اأ�شيل  ابنتي  وقامت 
تلطيف  يف  اأ�شهمْت  بن�شوة  اأ�شعر  كنت  التقينا  وحني  الكمبيوتر، 
اأجواء اللقاء واأعطته بهجة. من ناحية اأخرى، كان كواندت م�شتعدًا 
اأي�شًا.  اأعد ال�شيغ املقرتحة من جانبه بعناية  الفكرة وقد  ملناق�شة 
اأعدها  التي  الورقة  اأطول قلياًل من  التي حملتها معي  الورقة  كانت 
كواندت، وكانت املحتويات حمددة يف نقاط وا�شحة، وذلك خالفًا 
متطلبات  لتحدد  اأعدها  التي  ال�شيغة  جاءت  اإذ  كواندت،  فعله  ملا 
و�شروط كل طرف �شمن �شيغة ف�شفا�شة. ويبدو اأن خلفيتي العلمية 
قابلة  غري  حمددة  عنا�شر  ذات  �شيغة  لإعداد  دفعتني  كاقت�شادي 
للتاأويل ب�شهولة. فيما دفعته خلفيته الدبلوما�شية لإعداد �شيغة مرنة 
قابلة للتاأويل واإعادة التف�شري. بعد تبادل ال�شيغ ومناق�شتها واإدخال 
باأحد  بالت�شال  كواندت  قام  عليها،  الطفيفة  التعديالت  بع�س 
امل�شئولني الكبار يف وزارة اخلارجية وحتديد موعد لالجتماع به يوم 
12-8-1988، لعر�س الفكرة عليه ومناق�شتها معه. جل�شت يف اليوم 
املحدد يف مكتبي وحيدًا انتظر �شماع �شوت كواندت ب�شوق كي اأعرف 
م�شري املبادرة، واأحلم برحلة اإىل تون�س حاماًل املبادرة يف يدي وقد 
بعد  الثانية  حوايل  يف  كواندت  ات�شل  الأمريكية.  الإدارة  قبلتها 
واأنه  بالفكرة،  اأعجب  به  اجتمع  الذي  الزميل  باأن  ليخربين  الظهر 
مدير  على  الأمر  بعر�س  ووعد  املقرتحة،  ال�شيغ  من  ن�شخًا  ا�شتلم 
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اأن مت�شي  وقبل  اأمريكا حينئذ.  وزير خارجية  �شولتز  مكتب جورج 
مدير  باأن  ليقول  ثانية  كواندت  ات�شل  الأول،  الت�شال  على  �شاعة 
مكتب �شولتز متحم�س للفكرة، ول يعتقد اأن هناك طرفًا اآخرًا يقوم 
ب�شيء من ذلك القبيل، واأنهم اختاروا ال�شيغة التي قمت �شخ�شيًا 

باإعدادها اأ�شا�شًا للمداولة ب�شاأن املبادرة. 
اجتمعت بال�شيد كواندت يف �شباح اليوم التايل يف بيته، وهناك 
اأربعة  واأن جلنة من  تتوقف،  اأن ات�شالت اخلارجية معه مل  علمت 
اأ�شخا�س ت�شكلت بناء على تعليمات �شولتز ملتابعة املبادرة، واأن تلك 
اللجنة اقرتحت اإجراء تعديالت طفيفة على ال�شيغة املعتمدة. اأما 
اأع�شاء اللجنة فكانوا ال�شادة دانيال كريت�شر الذي مت الت�شال معه 
اأوًل، والذي �شغل فيما بعد من�شب م�شاعد وزير اخلارجية و�شفري 
اأمريكا يف كل من القاهرة وتل اأبيب، وريت�شارد مرييف م�شاعد وزير 
اخلارجية ل�شوؤون ال�شرق الأو�شط وجنوب اآ�شيا، ونائبه وليام كريبي، 
مكتب  يف  اجتمعنا  اأيام  وبعد  �شولتز.  مكتب  مدير  ِهْل  وت�شارلز 
كواندت يف معهد بروكنجز لإعداد ال�شيغة املعدلة يف �شكلها النهائي 
وحتديد  الأمريكية،  املتابعة  جلنة  مالحظات  �شوء  على  وطباعتها 
اخلطوات التالية. وهكذا بدت الطريق اأمامنا وا�شحة املعامل، حيث 
واأقوم  بالتن�شيق مع وزارة اخلارجية،  اأن يقوم كواندت  اتفقنا على 
باأول كي نتحا�شى  اأوًل  بالتن�شيق مع املنظمة، واأن نتبادل املعلومات 
وقوع اأخطاء اأو دخول طرف ثالث على اخلط قد يعطل م�شريتنا اأو 

ُيبعدها عن م�شارها ال�شحيح. 
بالدكتور �شامي م�شلم مدير مكتب  ات�شلت يوم 1988-8-18 
عرفات لأخربه باأن لدي �شيئًا هامًا وم�شتعجاًل، واأنه ل بد من اطالع 
عرفات عليه بال�شرعة املمكنة. ات�شل �شامي بعد �شاعة تقريبًا ليقول 
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ان الرئي�س يطلب مني احل�شور فورًا، م�شيفًا اأن من الأف�شل مغادرة 
وا�شنطن اليوم لأن اأبو عمار رمبا يغادر تون�س خالل يومني. ويف �شوء 
حما�شي الكبري للفكرة وخويف عليها واحتمال قيام عرفات مبغادرة 
تون�س وال�شفر اإىل مكان بعيد لب�شعة اأيام، قررت التجاوب مع رغبته 
يوم  النهار،  منت�شف  حوايل  يف  تون�س  مطار  و�شلت  فورًا.  وال�شفر 
ال�شبت املوافق 19-8-1988، حيث ا�شتقبلني مدير الت�شريفات يف 
ت�شرف على  تلة  اأُقيم فوق  الذي  اإىل فندق هلتون  واأخذين  املنظمة 
العا�شمة التون�شية. اجتمعت بعرفات يف �شباح اليوم التايل، واطلعته 
فكرة  ن�شوج  مراحل  له  و�شرحت  معلومات  من  لدي  كان  ما  على 
احلوار يف راأ�شي، وتعاوين مع وليام كواندت من اأجل الو�شول ل�شانع 
القرار يف اخلارجية الأمريكية. اأ�شغى عرفات لكل كلمة نطقت بها، 
على  مازن  اأبو  اطلعت  قد  كنت  اإذا  �شاألني عما  تفكري عميق،  وبعد 
اأبو  مع  اإذن جنتمع  قال دعنا  بالنفي،  �شمع جوابي  املو�شوع، وحني 
مازن يف ال�شاد�شة م�شاًء... هذا مو�شوع يف غاية الأهمية ول بد من 
اأبو  ات�شل  تقريبًا  ب�شاعة  املحدد  الجتماع  وقبل موعد  راأيه.  �شماع 
مازن ليخربين باأن الجتماع تاأجل اإىل ما بعد انتهاء اجتماع اللجنة 
اأف�شل  يف  الليل  منت�شف  حتى  اللقاء  تاأخري  يعني  ما  التنفيذية، 

الظروف. 
اأي  روؤية  اأحتا�شى  اأن  كان علي  لأنه  للغاية  النتظار �شعبًا  كان 
عليها  يطلع  قد  معلومات  لإخفاء  اأ�شطر  ل  القيادة، حتى  ع�شو يف 
النتظار يف غرفتي ومل  �شاعات  بالإهانة. ق�شيت  وي�شعر  بعد  فيما 
ال�شابعة م�شاء. ويف  الع�شاء يف حوايل  لتناول طعام  اإل  اأخرج منها 
متام التا�شعة والن�شف، ات�شل �شخ�س من مكتب عرفات ليخربين 
باأن هناك �شيارة يف طريقها اإىل الفندق لتاأخذين اإىل مكان وجود 
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الرئي�س، واأن من املتوقع و�شولها خالل ربع �شاعة. حني و�شلت اإىل 
مكان الجتماع، فوجئت باأن عرفات يجل�س على راأ�س طاولة طويلة 
اللجنة  يف  اأع�شاء  جميعهم  كان  اأ�شخا�س،  ع�شرة  من  اأكرث  وحوله 
اأجل�شوين  ال�شعيد.  اأبو  احل�شن،  خالد  ال�شيد  عدا  ما  التنفيذية 
اأبو اللطف واأبو  على راأ�س الطاولة يف الطرف املقابل لعرفات، بني 
مازن. ومنذ اللحظة الأوىل لدخويل تلك القاعة اأدركت اأن عرفات 
التي  املبادرة  التنفيذية بزيارتي وطبيعة  اللجنة  اأع�شاء  اأخرب كافة 
حملتها معي، كما اأيقنت اأنه قرر املوافقة عليها، واأن دعوتي لجتماع 
اللجنة التنفيذية هي حماولة لإخراج املوافقة ر�شميًا ومنحها كامل 
ليوؤكد  ال�شعيد حول طاولة الجتماع  اأبو  ولقد جاء وجود  ال�شرعية. 
ا�شتنتاجاتي، لأنه كان ع�شو القيادة الوحيد الذي داأب على الدعوة 

للتحاور مع اأمريكا.
درا�شة  بعد  اأتْت  �شخ�شية  مبادرة  هذه  قائاًل،  حديثي  بداأت 
اإنها  بها...  اأو ذات عالقة  اأخرى تقف خلفها  واأنه ل جهة  وتفكري، 
مبادرة تاأتي يف �شياق حماولت ترجمة اجنازات النتفا�شة اإىل واقع 
ملمو�س على الأر�س. لكن معرفتي باأن الإدارة الأمريكية لن تتفاو�س 
ومب�شداقيته  به  اأثق  اأمريكي  �شريك  لدعوة  دفعتني  �شخ�شيًا  معي 
وبقربه من �شانع القرار يف اخلارجية وجمل�س الأمن القومي... اإن 
اأبو عمار يعرف ا�شم ذلك ال�شريك، وله كامل احلرية ليك�شف عن 
هويته اإذا �شاء. انتقلت بعد تلك املقدمة ب�شرعة ل�شرح ق�شة املبادرة 
من حلظة ميالدها يف راأ�شي وحتى حلظة مغادرتي وا�شنطن. كان 
من ال�شعب على البع�س اأن ي�شدق اأننا ح�شلنا على موافقة �شولتز 
خالل اأيام من دون اأن ي�شاألنا اأحد عما اإذا كانت املنظمة على اطالع 
يكن  باإح�شا�شي، ومل  �شبيهًا  كان  اإح�شا�شهم هذا  اإن  نفعل.  كنا  مبا 
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اإذ حني كتب  بعد،  فيما  تبني  نف�شه كما  �شولتز  اإح�شا�س  غريبًا عن 
�شولتز مذكراته ون�شرها قال اأن عرفات اأر�شلني له كي اأطرح عليه 
املبادرة  اأن  ر�شميًا  احلوار  بدء  قبل  عرف  باأنه  علمًا  املبادرة،  تلك 
انطلقت من راأ�شي ومن بيتي دون ا�شت�شارة عرفات ودون علمه. وبعد 
نقا�س طويل، مل ُيبِد ع�شو معار�شته للمبادرة، ما جعل عرفات يقوم 
ال�شادة: خالد احل�شن،  ت�شكلت من  الوثيقة،  لدرا�شة  بت�شمية جلنة 
فاروق قدومي )اأبو اللطف( جمال �شوراين )اأبو عمر(، وعبد اهلل 
تكون  اأن  على  املوافقة  متت  اللجنة،  اأع�شاء  ت�شمية  وبعد  حوراين. 
الدعوة  م�شئولية  يت�شلم خالد احل�شن  اأن  اللطف، على  اأبو  برئا�شة 

لالجتماعات و�شمان انعقادها. 
لعبة �سد احلبل

بعد مغادرة معظم امل�شاركني، جل�شت مع عرفات يف زاوية من 
مغادرة  باإمكاين  كان  اإذا  و�شاألته عما  كالعادة  قاعة اجللو�س  زوايا 
األ تريد اأن حت�شل على جواب؟  تون�س. نظر اإيل با�شتغراب وقال، 
رددت عليه قائاًل اإنني اأعتقد باأن ما دار يف اجتماع اللجنة التنفيذية 
وما متخ�س عنه هو كل ما نحتاج اإليه من اأجوبة، واأن مهمتي الآن 
هي متابعة املبادرة يف وا�شنطن. اأجابني عرفات قائاًل: اإن ما ح�شل 
الليلة هو ترحيب باملبادرة، اإل اأنها بحاجة لدرا�شة متاأنية، واأريدك 
اأن ت�شارك يف مداولت اللجنة. ات�شل خالد احل�شن �شباح يوم 21-
8-1988 ليدعوين لجتماع جلنة »مبادرة احلوار« يف متام ال�شاعة 
الثامنة يف مكتب ال�شيد فاروق قدومي، قائاًل اإن ال�شيارة �شتكون اأمام 
الفندق يف حوايل ال�شابعة والن�شف. بداأ الجتماع يف وقته تقريبًا، 
مل  الذي  حوراين  اهلل  عبد  عدا  ما  اللجنة  اأع�شاء  كل  فيه  و�شارك 
بالن�شبة يل  تغيب عبد اهلل حوراين  كان  اجتماع لحق.  اأي  يح�شر 
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اللجنة  تبداأ  اأن  بداأ قبل  املبادرة  الرهان على ف�شل  اأن  موؤ�شرًا على 
بدرا�شة الوثيقة، وقبل تقييم املعنى الذي حتمله فيما يتعلق باملوقف 

الأمريكي. 
العملية بطريقة منظمة،  ت�شر  املناق�شات مريحة، ومل  تكن  مل 
وذلك ل�شببني رئي�شيني، الأول حماولة جمال �شوراين املزايدة علَي 
�شخ�شيا بوطنيته، والثاين قيام ال�شيد نا�شر القدوة يف اليوم الثاين 
فيها،  ع�شوًا  يكون  اأن  دون  من  اللجنة  مداولت  يف  نف�شه  باإقحام 
ومن دون دعوة ر�شمية منها. كان القدوة ي�شغل من�شب نائب ممثل 
فل�شطني لدى هيئة الأمم املتحدة يف نيويورك، ويقوم بزيارة لتون�س 
ل�شبب ل اأعرفه. وحال دخول نا�شر القدوة مكتب الدائرة ال�شيا�شية، 
دعاه اأبو اللطف لالن�شمام اإلينا. مل يحاول القدوة اأن ي�شتف�شر عما 
حمتويات  اأو  املبادرة  م�شدر  عن  اأو  �شابقة،  مداولت  من  جرى 
الوثيقة املتعلقة بها، بل قام، وب�شكل ا�شتفزازي، بالت�شكيك يف �شحة 
مداولت  يف  امل�شاركة  يف  حقي  ويف  حاملها،  وم�شداقية  الوثيقة، 
جلنة ر�شمية لعدم كوين موظفًا يف املنظمة اأو م�شئوًل �شيا�شيًا فيها. 
كما قام اأي�شًا مبحاولة اإثارة ال�شبهات والت�شاوؤلت حول الهدف من 
املبادرة، موؤكدًا اأنه ل بد واأن يكون هناك طرف اأجنبي يقف خلفها.
بالطريقة  عليه  اأرد  اأن  اإل  احلالة  تلك  يف  باإمكاين  يكن  مل   
وموؤدب،  هادئ  ولكن  وحا�شم،  مبا�شر  ب�شكل  مو�شحًا  املنا�شبة، 
كونه  ملجرد  فل�شطيني  اأي  على  حكم  اإ�شدار  يف  احلق  ميلك  ل  اأنه 
ين�شط خارج اأطر املنظمة، وكاأن الوظيفة هي مقيا�س الوطنية، واأنه 
مواقعهم  من  يتابعوا  اأن  املنظمة  موظفي  من  ولأمثاله  له  ميكن  ل 
اأنهم ل يعرفوان تعقيدات  نيويورك ما يجري يف وا�شنطن، كما  يف 
عملية �شنع القرار فيها، وبالتايل لي�س من ال�شهل عليهم ا�شتيعاب 
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اأبعاد ما حتاول املبادرة حتقيقه من اأهداف. وقبل اأن انهي ردي على 
ال�شيد القدوة، قلت موجها كالمي له ولل�شيد ال�شوراين اإن ال�شعب 
متثيله  حق  خارجها  اأو  املنظمة  داخل  اأحدًا  يخول  مل  الفل�شطيني 
والتحدث با�شمه والو�شاية عليه وعلى حقوقه. وخوفًا من اأن تتطور 
موقفي  عن  مدافعًا  ب�شرعة  اللطف  اأبو  تدخل  الأ�شواأ،  اإىل  الأمور 
من  و�شلتنا  الوثيقة  هذه  اإن  قال  اإذ  م�شداقيتي،  وموؤكدًا  ودوري 
ي�شاعدنا على درا�شتها  اأن  ربيع  الدكتور  واإننا طلبنا من  وا�شنطن، 
الأمريكية  ال�شاحة  يف  وا�شعة  خربة  من  لديه  ما  ب�شبب  وتقييمها 

ودراية بعملية �شنع القرار يف وا�شنطن. 
اليوم ليعتذر عما بدا من  ات�شل خالد احل�شن يف م�شاء ذلك 
نا�شر القدوة، وعما ت�شبب به من اإزعاج يل �شخ�شيًا وتعطيل لأعمال 
اللجنة، كما اأعرب عن عدم ر�شاه عن طريقة اإدارة اأعمال اللجنة. 
بقدر ما كانت  القدوة مل تزعجني  اإن م�شاركة  لل�شيد احل�شن  قلت 
م�شدر حرية وقلق على م�شتقبل املنظمة والعمل الفل�شطيني بوجه 
عام، اإذ كيف يجوز ال�شماح للقدوة بالت�شكيك يف �شرعية م�شاركتي 
يف جلنه هو لي�س ع�شوًا فيها، فيما مل يت�شاءل اأي منكم عن �شرعية 
ر�شمية.  اإرباكها من دون دعوة  اأعمال جلنة وحقه يف  م�شاركته يف 
وحني انعقد الجتماع الرابع يف �شباح اليوم التايل مل ي�شارك فيه 
خلت  اإذ  وال�شوراين،  واحل�شن  القدومي  الثالثة،  اأع�شائها  �شوى 
القاعة من نا�شر القدوة ومن غريه. لكن اأجواء عدم الرتياح التي 
ظهرت يف اليوم ال�شابق األقت بظاللها على اجتماع ذلك اليوم حتى 

نهايته. 
افتتح جمال ال�شوراين الجتماع مقرتحًا العودة اإىل البداية، 
والقيام بقراءة الوثيقة كلمة كلمة وحتديد موقفنا منها. اعرت�شت 
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على اقرتاحه قائاًل اإننا قطعنا �شوطًا كبريًا، واإن حوايل ثلثي الوثيقة 
قد متت درا�شته ومناق�شته واإقراره، وبالتايل لي�س من العدل العودة 
اإىل نقطة ال�شفر، م�شيفًا القول اأنني �شهرت حتى الثالثة من �شباح 
الأمور  لي�شاح  الفقرات  بع�س  �شياغة  اإعادة  حماوًل  اليوم  ذلك 
الجتماع  يف  بتعديلها  وطالب  اللطف  اأبو  عليها  ركز  التي  الثالثة 
موقفًا  عليه، متخذًا  قويًا كردي  ال�شوراين  رد جمال  ال�شابق. جاء 
�شبيهًا للموقف الذي اتخذه نا�شر القدوة يف اليوم ال�شابق، اإذ قال 
اأع�شاء  يعني  الطريقة، لنهم،  بتلك  لي�س من حقي خماطبته  باأنه 
واأمام  الفل�شطيني  العمل  عن  امل�شووؤلون  هم  التنفيذية،  اللجنة 
بامل�شوؤولية  اإح�شا�شه  على  �شكرته  دون غريهم.  الفل�شطيني  ال�شعب 
الوطنية، ثم قلت ان ع�شويته يف اللجنة التنفيذية ل متنحه املعرفة 
بكل الق�شايا، ول تخوله بالتاأكيد حق احتكار قرارات وتوجهات تلك 
ال�شابق... قلت  اليوم  اأقوله يف  اأن  اللجنة. ثم قلت �شيئًا كان بودي 
اإننا نعرف جميعا، ويعرف الأ�شدقاء والغرباء، اأن املواقع ال�شيا�شية 
التي حتتلها غالبية اأع�شاء اللجنة التنفيذية وجميع موظفي املنظمة 
لي�شت �شوى �شدف تاريخية جاءت ب�شبب قرب البع�س من �شاحب 
تاأثري  الفل�شطيني، وقرب الآخرين من جهات خارجية ذات  القرار 
اللجنة  يف  واحد  ع�شو  هناك  لي�س  واأنه  الفل�شطيني،  القرار  على 
التنفيذية مت انتخابه من ال�شعب الفل�شطيني. وقبل اأن تتدهور الأمور 
كاأع�شاء  جنتمع  اإخوة،  اإننا  قائاًل،  ثانية  القدومي  تدخل  جمددًا، 
مت�شاوين بال رئي�س اأو مروؤو�س، واإن هدفنا واحد، التعامل مب�شئولية 
انتهينا من  النقا�س حتى  مع ق�شية م�شرتكة. مل نتوقف بعدها عن 
واإعادة  اجلمل  بع�س  �شياغة  اإعادة  �شوى  يبق  ومل  الوثيقة،  قراءة 

طباعة الوثيقة ب�شكلها النهائي. 
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موعد  لقرب  الجتماعات  قاعة  من  للخروج  نتاأهب  كنا  فيما 
الغداء ومن اأجل اأخذ ق�شط من الراحة قبل موا�شلة الجتماع لإقرار 
الوثيقة ب�شيغتها النهائية، اقرتب مني جمال ال�شوراين وقال، »اإن 
كالمي مل ُيق�شد منه التقليل من �شاأنك اأو من ا�شهاماتك يف خدمة 
ونثمنها،  واأفكارك  ن�شاطك  نقدر  اإننا جميعًا  الفل�شطينية،  الق�شية 
لكن الق�شية بالن�شبة لنا م�شئولية وطنية وتاريخية«. تكلم اأبو عمر 
كاأخ كبري يخاطب اأخاه ال�شغري ويقدم له املوعظة... �شيخ ع�شرية 
ال�شيخ،  �شلطة  قبلي ل يعرف غري  التقليدي يف جمتمع  بدوره  يقوم 
مع  ودوره  �شيخها  وذهب  اأيامها  انتهت  الع�شرية  اأن  يدرك  اأن  دون 
الرياح منذ زمن. كان وا�شحًا اأن اأبو عمر مل يح�شب للفكر ح�شاب، 
ومل يخطر على باله اأن �شاحب القلم والفكر يتحمل م�شئولية وطنية 
واأخالقية واإن�شانية تفوق بع�شرات املرات م�شئولية القائد ال�شيا�شي 
طبيعته  مع  وان�شجامًا  القتال.  �شاحة  يف  يحارب  الذي  واجلندي 
للغداء،  جميعًا  دعوتنا  على  عمر  اأبو  اأ�شر  الطيب،  وقلبه  الب�شيطة 
ُمعلنا اأنني �شيف ال�شرف يف ذلك اليوم. وملا كان بيته يف القاهرة 
ولي�س يف تون�س، فاإن اأبو عمر دعانا للغداء يف بيت ابنته التي تعي�س يف 
تون�س مع زوجها وتعمل لدى جامعة الدول العربية. وحني انتهينا من 
�شياغة الورقة يف �شورتها النهائية يف امل�شاء، وقمت بال�شراف على 
و�شربهم.  جهدهم  لهم  �شاكرًا  ن�شخته  ع�شو  كل  �شلمت  طباعتها، 
وفيما مد جمال ال�شوراين يده ل�شتالم الورقة، قال، »لقد انتهينا 
من قراءة هذه الوثيقة قراءة اأوىل، �شتكون هناك قراءة ثانية وثالثة 
اأجبته ُمعلقًا على كالمه  اإقرارها نهائيا«.  يف اللجنة التنفيذية قبل 
بطريقة ودية وعلى وجهي ابت�شامة كبرية، اإنك يا اأبو عمر ع�شو يف 
اللجنة التي اأعدت هذه الوثيقة، لذلك اأتوقع منك اأن تقوم بالدفاع 
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عنها يف اللجنة التنفيذية، ولي�س بالدعوة لإعادة قراءتها مرة ثانية 
وثالثة. 

على الرغم مما ُعرف عن ميل القدومي للت�شكيك يف مواقف 
اأمريكا ونواياها، اإل اأنني �شعرت يف تلك الأيام اأنه ل يعرت�س على 
املبادرة ول على ما جاء يف الوثيقة من حيث املبداأ، بل كان خائفًا من 
احتمالت ف�شلها ب�شبب �شوء جتربته ال�شابقة مع الإدارات الأمريكية 
امل�شتجدة،  الظروف  على  اأركز  نف�شي  وجدت  وهنا  املتتابعة. 
م�شت�شهدًا مبا حققته النتفا�شة من اجنازات، وتذكري الزمالء باأن 
قبول  واأن  اأمريكية،  مبادرة  ولي�شت  فل�شطينية  مبادرة  هي  الوثيقة 
املطالب  مع  جتاوب  اأنه  على  اإليه  ينظر  اأن  يجب  باملبادرة  اأمريكا 
ناحية  من  الداخل.  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اإرادة  ومع  الفل�شطينية 
بالدرو�س،  مليئة  جتربة  اللجنة  تلك  يف  العمل  جتربة  كانت  ثانية، 
ك�شفْت عن جوانب هامة من عملية �شنع القرار داخل املنظمة ويف 
دوائرها املختلفة، وهي عملية عك�شت نف�شها يف حجم الأخطاء التي 
�شرعيتها...  وت�شاوؤل  دورها  تقل�س  اإىل  واأدت  املنظمة  فيها  وقعت 
لكن ملن  اآخر.  اآخر يف وقت  اإليها يف مكان  العودة  �شاأحاول  اأخطاء 
يريد املزيد من التفا�شيل عن جتربة احلوار اأن يعود لكتابي »احلوار 
الطبعة  من  ترجمته  بعد  بالعربية،  املن�شور  الأمريكي«  الفل�شطيني 
 US - PLO Dialogue: Secret Diplomacy and الإجنليزية:ٍ 
الكتابان على موقعنا الإلكرتوين:  Conflict Resolution. يوجد 

yazour.com www.، وميكن تنزيل اأي جزء منهما بال مقابل.
متت  متتالية،  اأيام  اأربعة  مدى  على  توا�شل  م�شن  عمل  بعد 
املوافقة على الوثيقة مع اإدخال تعديالت طفيقة عليها، مل تغري من 
الكلمات،  بع�س  تغيري  على  التعديالت  اقت�شرت  اإذ  �شيئًا،  اجلوهر 
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ونقل بع�س اجلمل من مكان لآخر �شمن الوثيقة. وهذا منحني املزيد 
جناح  احتمالت  باأن  واأقنعني  والنهج،  الفكرة  ب�شواب  الثقة  من 
انتظار طويلة  اأمامي فرتة  اأن  اأدري  اأكن  لكنني مل  كبرية.  املبادرة 
يف تون�س، األعب فيها لعبة القط والفار مع عرفات، تلك اللعبة التي 
كان يجيدها ول يتوانى عن ممار�شتها كلما �شنحت الفر�شة. قامت 
اللجنة التنفيذية يف اليوم التايل باملوافقة على الوثيقة واملبادرة، اإل 
اأن كافة الأع�شاء املعنيني، مبن فيهم اأبو مازن واأبو اللطف واأبو اإياد 
واأبو ال�شعيد ويا�شر عبد ربه، طالبوين بعدم مغادرة تون�س قبل لقاء 
عرفات واأخذ موافقته �شخ�شيًا. كانوا يدركون اأن عرفات اأكرب من 
واأكرث  اللجنة  اأهم من قرارات تلك  واأن قراراته  التنفيذية،  اللجنة 
�شرعية. حاولت طبعًا لقاء عرفات، وحاول معي كل املعنيني، اإل اأن 
اليوم  �شباح  ويف  اأ�شبوع.  من  اأكرث  مدى  على  مني  تهرب  عمار  اأبو 
الثالث ع�شر لزيارة تون�س، �شحوت من غيبوبتي، واأدركت اأن عرفات 
النتظار.  الزيارة مهما طالت فرتة  تلك  ثانية خالل  ي�شتقبلني  لن 
كان من الوا�شح اأن عرفات، �شيد لعبة املماطلة واملراوغة ال�شيا�شية، 
قد عاد ملمار�شة تلك اللعبة كي يتجنب اتخاذ قرار حا�شم قد يكون 
م�شرييًا، اإذ بعد اأن قال نعم لعملية �شيا�شية من حيث املبداأ، وخطا 
خطوة اأوىل فوق ج�شر العبور اإىل الطرف الآخر، وجد اأن عليه اأن 
يبني ج�شرًا جانبيًا ميكنه من الهروب يف حالة تعر�س اجل�شر الذي 
ي�شري عليه لالنهيار. ت�شرف عرفات كالعادة من موقع يتاأرجح بني 
ال »نعم« وال »ل«، يخاف اأن يقول نعم مبلء فمه فيلغي مربرات قول 
اأعماق  اإحدى قدميه را�شخة يف  اإليها، تاركًا  »ل« يف حالة احتياجه 
املا�شي، فيما حتاول الثانية اأن تتح�ش�س طريقها بحذر نحو م�شتقبل 

غري م�شمون.
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يف �شوء تلك القناعة اأتخذت قرارًا مبغادرة تون�س فورًا، ولكن 
الفندق قمت بكتابة ر�شالة لعرفات اعربت فيها عن  اأترك  اأن  قبل 
تفهمي ملوقفه واأ�شباب تهربه مني، لأنه كرئي�س للمنظمة يرى اأن من 
واجبه اأن يحتفظ لنف�شه بخيار الهروب واإنكار املوافقة على املبادرة 
اللجنة  موافقة  اعترب  اإنني  قائاًل،  اأ�شفت  لكنني  ف�شلها.  حالة  يف 
التنفيذية تعني موافقة كاملة على املبادرة، ولذلك �شاأت�شرف على 
�شمعت منك غري  اإذا  اإل  وا�شنطن  املبادرة يف  واأتابع  الأ�شا�س  هذا 
ذلك. كان علي اأن اأقود، وقد تهرب عرفات من م�شئولية القيادة يف 
تلك اللحظة احلرجة. نعم، لقد ُقدُت العملية مدفوعًا بدافع وطني 
ل غري... مل األتفت اإىل اخللف، ومل اأح�شب ح�شابًا ل�شيا�شة املناورات 
التي ت�شببت يف �شياع الكثري من الفر�س والوقوع يف عدد ل يح�شى 
من الأخطاء القاتلة. �شلمت الر�شالة لل�شيد طراد الذي اأو�شلني اإىل 
املطار، وطلبت منه ت�شليمها لعرفات حال عودته اإىل تون�س. علمت 
له،  ت�شليمها  بتمعن حال  وقراأها  الر�شالة  اأن عرفات فتح  اأيام  بعد 
وحني انتهى من قراءتها علت وجهه ابت�شامة كبرية، ثم طوى الورقة 

وو�شعها كالعادة يف جيبه. 
مازن  اأبو  بزيارة  تون�س  ملغادرة  ال�شابق  اليوم  م�شاء  يف  قمت 
اأن  قرر  باأنه  اأخربين  وهناك  التالية،  اخلطوات  على  معه  لالتفاق 
يخرب ال�شوفييت باملبادرة واأن يطلب م�شاعدتهم. وحني �شاألته عما 
اإذا كان الوقت مبكرًا، وعما اإذا كان من الأف�شل النتظار ب�شعة اأيام 
كي نرى رد فعل الأمريكيني اأوًل، قال ل... اإن ال�شوفييت �شوف يعرفون 
بتفا�شيل املبادرة من واحد اأو اأكرث من اأع�شاء اللجنة التنفيذية، واإن 
من الأف�شل اأن نخربهم ب�شفة ر�شمية حتى نتحا�شى اإثارة ال�شكوك 
وفقدان الثقة. وبالفعل، قام فالدميري بولياكوف بزيارة تون�س يوم 
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ثالثة  دامت  املنظمة،  من  م�شتعجل  طلب  على  بناء   1988-9-9
اأيام، تبعها قيام وزير خارجية الحتاد ال�شوفييتي بطماأنة وا�شنطن 
اأ�شبح  للمبادرة. وهكذا  تاأييد بالده  واإبداء  املنظمة  لنوايا  بالن�شبة 
الباب مفتوحًا على م�شراعيه، وبدا لنا اأن كافة العقبات الأ�شا�شية 
اأزيلت من الطريق املو�شل اإىل حوار فل�شطيني اأمريكي هادف. لكن 
اأكرث من  اإذ حاول  ال�شفن،  ت�شتهي  ما  الرياح ل جتري دومًا ح�شب 
طرف خارجي الدخول على اخلط، خا�شة ال�شويديني ويهود اأمريكا، 
ما ت�شبب يف خلق عقبات مل تكن يف احل�شبان... عقبات مل حُت�شن 
الأمريكي معلنًا بدء  البيان  التعامل معها. لذلك حني جاء  املنظمة 
مع  التجاوب  كان   ،1988-12-14 يوم  التحرير  منظمة  مع  حوار 
املطالب الفل�شطينية اأقل من م�شتوى التوقعات بكثري، واأ�شعف مما 

كان قد مت التوافق عليه.
ريجان  الرئي�س  اإدارة  قيام  بعد  بعرفات  جمعني  لقاء  اأول  يف 
 1988-12-17 يوم  وذلك  معها،  حوار  وفتح  باملنظمة  بالعرتاف 
من  اأكرث  دام  وعميق  طويل  حديث  وبينه  بيني  ح�شل  القاهرة،  يف 
�شاعتني. حاولت خالله اأن اأ�شرح له معطيات املرحلة، واأهمية احلدث 
وم�شوؤوليته التاريخية، قائاًل اإنك الآن ثالث اأهم رجل يف العامل بعد 
اأن ت�شتغل هذه املكانة الدولية وهذه  بو�س وجوربا�شوف، واإن عليك 
الفر�شة النادرة لتخاذ اخلطوات التي تعتقد اأنه ل بد منها.. عليك 
كما  الفر�شة.  �شت�شيع  واإل  تاأخري،  اأو  تردد  دون  الآن،  تتخذها  اأن 
عليك اأن تتخل�س من الأ�شخا�س الذين اأ�شبحوا اأعباء عليك وعلى 
الق�شية الفل�شطينية. وحني بداأ اأبو عمار يف ت�شمية بع�س القياديني 
الذين ي�شكلون يف راأيه عبئًا على العمل الفل�شطيني، ا�شتوقفته قائاًل، 
»اأخي اأبو عمار، اإنني اتفق معك على اأن هوؤلء الأ�شخا�س اأعباء، لكن 
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عملية اإبعادهم ل بد واأن تاأتي �شمن عملية ت�شمن عدم تعيني اأعباء 
التفكري  اأطر  تغيري  اإل من خالل  يتحقق  لن  وهذا  جديدة حملهم، 
والعمل احلالية، واإعادة بناء موؤ�ش�شات املنظمة ب�شكل يفتح املجال 
لنخراط ال�شعب الفل�شطيني يف عملية البناء والإعداد للم�شتقبل«. 
ومن اأجل البدء يف تلك العملية، اقرتحت عليه ت�شكيل حكومة منفى، 
م�شيفًا القول باإن اإعالن ال�شتقالل الفل�شطيني الذي مت يف اجلزائر 
العامل ل يعرف دولة من دون  اإن  قبل �شهرين تقريبًا يحتم ذلك.. 

حكومة. 
عرثات و�س�ء اإدارة

الأمريكية  العالقات  يف  اخلارجية  التدخل  حماولت  تعدد  اإن 
الفل�شطينية من ناحية، وتردد �شولتز اأكرث من مرة يف اإ�شدار البيان 
على  يقت�شر  الأمريكي  البيان  جعل  اأخرى،  ناحية  من  عليه  املتفق 
ال�شعب  بحق  العرتاف  دون  من  املنظمة  ب�شرعية  اأمريكا  اعرتاف 
اأمريكا  التزام  تاأكيد  دون  ومن  م�شريه،  تقرير  يف  الفل�شطيني 
باملبادئ الأ�شا�شية حلل �شلمي للنزاع. ويف الواقع، مل يخ�شع اإعالن 
بدء احلوار يف النهاية للمبادئ اأو العدل، بل خ�شع خلطوات عرفات 
اجلريئة التي قام بها حتت �شغوط عديدة وب�شبب اإح�شا�شه بق�شر 
رجاًل  ريجان  لإدارة  الأخرية  الأيام  يف  �شولتز  بدا  وفيما  الوقت. 
بدا  ال�شالم،  حتقيق  يف  الرغبة  من  اأكرث  الكراهية  حتركه  �شغريًا 
ل  قد  فر�شة  �شياع  من  واخلوف  الياأ�س  بدافع  مدفوعًا  عرفات 
عن  النظر  بغ�س  بغي�س،  عدو  مع  �شالم  لتحقيق  فر�شة  تعو�س... 
حجم الت�شحيات ال�شخ�شية والتنازلت الوطنية. وحيث اأن ال�شالم 
اأمريكا من  تهرب  فاإن  اأمريكا،  بدعم  اإل  ل ميكن حتقيقه  املن�شود 
التزاماتها يف اللحظة الأخرية جعل اإمكانيات حتقيق ال�شالم اأو حتى 
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القرتاب منه ق�شية �شعبة وبعيدة املنال.
وحني بداأت جولت احلوار مل حت�شن املنظمة اإدارتها اأو ال�شتفادة 
منها باأي قدر معقول. فعلى �شبيل املثال، مل يكن بني اأع�شاء الوفد 
الفل�شطيني �شخ�س واحد لديه املعرفة الكافية بالثقافة الأمريكية، 
اأو بنظام احلكم فيها، اأو بعملية �شنع القرار يف دهاليز وا�شنطن. 
باللغة  يتكلمون  الفل�شطيني  الوفد  اأع�شاء  كان  اأخرى،  ناحية  من 
كافية  معرفة  الأمريكي  الوفد  اأع�شاء  لدى  اأن  ُمفرت�شني  العربية 
الأمريكي  الوفد  اأع�شاء  فيما كان  يقولونه،  يفهموا ما  بالعربية كي 
يتكلمون بالجنليزية ُمفرت�شني اأن اأع�شاء الوفد الفل�شطيني لديهم 
معرفة كافية باللغة الإجنليزية كي يفهموا ما يقولونه. ويف احلقيقة، 
وفيما عدا يا�شر عبد ربه، مل يكن اأي ع�شو من الفريقني على معرفة 
كافية بلغة الآخر خلو�س حوار �شيا�شي، ولديه القدرة على الإجابة 
بعدًا  ي�شيف  اللغوي  الآخر. وهذا جعل احلاجز  الطرف  اأ�شئلة  عن 
اآخرًا وهامًا للحاجز الثقايف، موؤديًا بذلك اإىل خلق عقبة حالت دون 
حدوث اأي تقدم يف احلوار. لذلك ظهرت املنظمة يف النهاية كجي�س 
منهك القوى، ك�شب جولت القتال الرئي�شية على الرغم من الفو�شى 
والرتباك و�شعف امل�شئولية. ولكن حني اقرتب اجلي�س من عا�شمة 
العدو، تردد يف الدخول طوياًل خوفًا من كمني ُيفاجئه ويلحق بقواته 
اأخرية ل�شتباحة  املنهزم فر�شة  ما اعطى اجلي�س  فادحة،  خ�شائر 
املدينة وتدمري مبانيها و�شرقة اأغلى ما كان فيها من اأ�شياء ثمينة. 
خ�شائر  كانت  ر�شميًا  عنه  الإعالن  ومت  الن�شر  حتقق  حني  وهكذا، 
الن�شر  من  اأكرب  ورمبا  املتوقع،  من  بكثري  اأكرب  املنت�شر  اجلي�س 

نف�شه، ما جعل الن�شر فارغًا وملوثًا اإىل حد بعيد.
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وغريهما  وم�شر  لإ�شرائيل  بالن�شبة  مفاجاأة  احلوار  كان 
عربية  وغري  عربية  اأطراف  حاولت  لذلك  الخرى.  الطراف  من 
وفتح  تون�س  قناة  حول  اللتفاف  عرب  ال�شابقة  اأدوارها  ا�شتعادة 
قنوات اأخرى بحجة الإ�شهام يف تفعيل احلوار. اأما اإ�شرائيل، فقامت 
مبحاربة احلوار بكل الطرق ال�شيا�شية والإعالمية املمكنة، كان من 
تراجع احلما�س  اإىل  اأدت  �شامري بطرح مبادرة جديدة  قيام  بينها 
حماولة  يف  تون�س  اإىل  بالذهاب  �شارعُت  وهنا  للحوار.  الأمريكي 
اإياد ب�شرورة  واأبو  واأبو مازن  لإقناع قيادة املنظمة، خا�شة عرفات 
باءت  جهودي  اأن  اإل  �شامل،  حلل  متكاملة  �شلمية  مبادرة  طرح 
بالف�شل. مل تكن القيادة الفل�شطينية متلك اجلراأة الكافية ول احلد 
الأدنى من بعد النظر لإدارة ال�شراع مع العدو يف تلك املرحلة ول يف 
اأية مرحلة لحقة. وحني انحازت الإدارة الأمريكية ملبادرة �شامري، 
قدمتها  التي  التنازلت  وكل  بها،  ُقمنا  التي  اجلهود  كل  اأن  اأدركُت 
املنظمة اأ�شبحت جزءًا من تاريخ جتاوزه الزمن. مع ذلك، مل اأفقد 
حما�شي للعمل الوطني، ومل اأتوقف عن طرح املبادرات للتغلب على 
امل�شاكل، خا�شة بعد وقوع حادث الباخرة اأكيلي لورو، لكن املناورات 
واملزايدات بني الف�شائل عادت ل�شابق عهدها، ما جعل املنظمة تعود 
بدورها لفلك العمل التكتيكي املتمحور حول الذات بعيدًا عما يجري 
على ال�شاحة الدولية من تغريات ا�شرتاتيجية. لقد �شمحت املنظمة 
القيام  من  بدًل  لنزواته،  وعر�شة  للتاريخ  مطية  تكون  باأن  لنف�شها 

بدور فاعل يف توجيه حركته والركوب على ظهره. 



160

ح�ار فل�سطيني اأمريكي غري ر�سمي
اقرتحت على عرفات فتح قناة حوار غري ر�شمية مع �شخ�شيات 
اىل  التعرف  بهدف  معروفة  اأمريكية  و�شيا�شية  واإعالمية  اأكادميية 
مما  وال�شتفادة  الفل�شطينية  النظر  وجهة  على  واطالعهم  اآرائهم 
لديهم من نفوذ داخل وخارج موؤ�ش�شات �شنع القرار يف وا�شنطن. 
بيننا  اأول اجتماع مت  القاهرة، يف  لقاء  ولقد جاء اقرتاحي هذا يف 
بعد اإعالن �شولتز تفوي�س ال�شفري الأمريكي يف تون�س بفتح حوار مع 
ما دعاين  لها كثريًا،  بل حتم�س  بالفكرة،  اأبو عمار  املنظمة. رحب 
لرتتيب رحلتني لفريقني، جاءت الأوىل يف �شهر فرباير عام 1989 
بالتعاون مع وليام كواندت، و�شارك فيها اإ�شافة اإىل كواندت، زوجته 
ال�شيا�شية يف  العلوم  اأ�شتاذة  دوي�شه  كارين  الدكتورة  هيلينا كوبان، 
اأمريكا  ايلت�س الذي �شغل منا�شب �شفري  جامعة مريالند، هريمان 
�شاندرز  هارولد  اخلارجية،  وزير  وم�شاعد  وال�شعودية  م�شر  يف 
والدكتور  �شابقًا،  الأو�شط  ال�شرق  ل�شوؤون  اخلارجية  وزير  م�شاعد 
العربية  اجلامعة  يف  العليا  الدرا�شات  كلية  عميد  فريدمان  روبرت 
يف مدينة بلتمور. اأما الرحلة الثانية فجاءت يف الن�شف الثاين من 
�شهر مار�س عام 1990، و�شارك فيها ريت�شارد مرييف م�شاعد وزير 
ال�شفري  اأثرتون  لريوي  والفرد  الأو�شط،  ال�شرق  ل�شوؤون  اخلارجية 
الأ�شبق يف م�شر وم�شاعد وزير اخلارجية ل�شوؤون ال�شرق الأو�شط، 
وجراهام فوللر نائب رئي�س جمل�س ال�شتخبارات الأمريكية �شابقًا، 
وت�شارلز وليام مينز رئي�س حترير جملة فورن بولي�شي ونائب وزير 
اخلارجية يف عهد الرئي�س كارتر ل�شوؤون املنظمات الدولية. و�شنعود 

لذكر بع�س الأحداث التي وقعت خالل تلك الزيارات.
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كانت الزيارات وما تخللها من لقاءات مع القادة الفل�شطينيني 
ناجحة جدًا ومفيدة للجانبني، اإذ ا�شتطعنا عرب اإقناع كل امل�شاركني 
بوجهة نظرنا و�شدق توجهاتنا ال�شلمية، وهذا ما عك�شته مواقفهم يف 
لقاءاتهم ال�شحافية وكتاباتهم وحما�شراتهم اجلامعية يف اأمريكا 
درا�شات  معهد  اإقامة  على عرفات  اقرتحُت  ذلك  على  بناء  لحقًا. 
وات�شالت متوا�شع يف وا�شنطن يكون مركزًا جلمع املعلومات التي 
والعمل  الأمريكية،  ال�شاحة  على  الق�شية  تطورات  ومتابعة  تعنينا، 
وغريهم  الأ�شخا�س  اأولئك  وعالقات  ن�شاطات  من  ال�شتفادة  على 
واإعالمية متعاطفة مع  و�شيا�شية  اأكادميية  اأمريكية  من �شخ�شيات 
وجهة نظرنا. رحب عرفات بالفكرة وطلب مني اإعداد درا�شة تو�شح 
الأهداف وطريقة العمل وامليزانية املقرتحة لثالث  �شنوات. وحني 
راأيته يف اليوم التايل، اأعاد تاأكيد حما�شه للفكرة وطلب مني ال�شراع 
يف اإعداد الدرا�شة واإر�شالها اإليه كي يعتمدها. وقبل مغادرة تون�س، 
اأمر عليه يف طريقي اإىل املطار،  اأن  طلب عرفات من حكم بلعاوي 

وحني تقابلنا، اأعاد تاأكيد رغبته يف اإقامة املعهد املقرتح ب�شرعة. 
عمل  خطة  اإىل  الفكرة  برتجمة  للقيام  دوري  جاء  حني  لكن 
اأُوفق يف اختيار الطريقة. كان الفيل�شوف الروماين  على الورق، مل 
�شينيكا قد قال قبل حوايل 2000 �شنة »اإن احلظ يحدث حني يلتقي 
ما  اأح�شن  على  الفر�شة  جاءت  حني  لكن  الفر�شة«.  مع  ال�شتعداد 
اإن  ل�شتغاللها.  الكايف  الإعداد  لدي  يكن  مل  عليه،  تكون  اأن  ميكن 
الناحية  الفر�شة مل يكن ب�شبب ف�شلي من  لتلك  اإعداد نف�شي  عدم 
العلمية، بل ب�شبب عدم ا�شتيعابي ملدى ف�شاد قواعد اللعبة ال�شيا�شية 
داخل موؤ�ش�شات املنظمة. اإن امياين بالعمل املوؤ�ش�شي، وقناعتي باأن 
ما كنت اأحاول القيام به يخدم الق�شية الفل�شطينية ويتكامل مع عمل 
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مكتب املنظمة يف وا�شنطن، دفعني للذهاب اإىل مدير املكتب ال�شيد 
املعهد  فكرة  واي�شاح  الدرا�شة  على  واطالعه  الرحمن  عبد  ح�شن 
واأهدافه وما مت التوافق عليه مع عرفات. طلبت منه بعد ذلك اإر�شال 
الورقه بالفاك�س من مكتبه لأنه مل يكن لدي فاك�س يف البيت. رحب 
ح�شن بالفكرة، واأبدى ا�شتعداده للتعاون، ثم دخل مكتب ال�شكرترية 
املجاور ملكتبه، وعاد ليقول يبدو اأن اخلط يف تون�س م�شغول، �شنحاول 

ثانية وثالثة حتى نر�شلها... اإطمئن. 
عدت اإىل بيتي بعد ق�شاء حوايل ثالث �شاعات يف مكتبة جامعة 
الذي طلبه عرفات،  العمل  باإجناز  قمت  باأنني  جورجتاون مطمئنًا 
ومل يكن اأمامي �شوى النتظار. ات�شل ح�شن يف حوايل اخلام�شة من 
م�شاء ذلك اليوم ليقول يل ان الر�شالة اأر�شلت اإىل مكتب حكم بلعاوي 
يف تون�س واأنه مت ا�شتالمها. مرت اأ�شابيع عديدة دون اأن اأ�شمع من 
تون�س �شيئًا بخ�شو�س ذلك القرتاح، وحني و�شلت تون�س بعد اأ�شهر، 
اأول �شيء �شاألني عنه حكم بلعاوي هو امل�شروع، قائاًل ملاذا مل  كان 
مرات.  عدة  عمار  اأبو  عنها  �شاألني  وعدت...  كما  الدرا�شة  تر�شل 
امل�شوار  اأن  يبدو  وقال،  حكم  �شحك  حدث...  مبا  بالطبع  اأخربته 
اأمامك طويل... هل هناك �شخ�س عاقل ياأمتن اأمره حل�شن؟ اأجبته 
قائاًل اإنني مل ائتمن ح�شن على اأمر يخ�شني �شخ�شيًا، بل على اأمر 
يخ�س فل�شطني... �شحك حكم ثانية ومل يعلق. كان الوقت حينئذ 
كان �شدام  الفكرة على عرفات...  متاأخرًا لعادة طرح  اأ�شبح  قد 
ح�شني قد احتل الكويت، موؤديًا بذلك اإىل تغيري املعطيات والظروف 
وامل�شاغل التي تتحكم يف توجهات املنظمة. بعد عودتي اإىل وا�شنطن 
قلت  حدث...  عما  و�شاألتها  مينا  ال�شيدة  ح�شن  ب�شكرترية  ات�شلت 
اأو  عنه  الإجابة  يف  اخليار  ولك  حمرج،  ورمبا  مهم  �شوؤال  لدي  لها 
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مني  وطلب  الورقة  �شلمني  »اإن ح�شن  مينا  ال�شيدة  قالت  العتذار. 
عدم اإر�شالها والت�شال بك لأخربك باأنني اأر�شلتها، لكنني رف�شت 
طلبه. لذلك ات�شل ح�شن من مكتبي ليقول لك باأنه اأر�شل الر�شالة 

بعد اأن كان قد مزقها ورماها يف �شلة املهمالت. 
ح�ارات عربية �سهي�نية 

منابر  كانت  التي  املوؤمترات  لبع�س  الف�شل  �شاأتعر�س يف هذا 
حوار عربية �شهيونية متت يف اأمريكا واأوروبا حتت مظالت جامعات 
ولي�س  �شهيونية  هنا  واأقول  اأمريكية.  ومنظمات  بحوث  ومعاهد 
واأوروبا  اأمريكا  من  يهود  املوؤمترات  كل  يف  �شارك  لأنه  اإ�شرائيلية 
ملتزمني بال�شهيونية ولكن لي�شوا من �شكان اإ�شرائيل. وحيث اأن مثل 
تلك احلوارات تطرح ق�شايا تخرج اأحيانًا عن الهدف الأ�شا�شي، فاإن 

احلديث �شوف يتعر�س لبع�س تلك الق�شايا اأي�شًا.
معهد ال�شيا�شات الجتماعية والقت�شادية - جامعة هارفارد

و�شلتني ر�شالة من جامعة هارفارد يف �شيف عام 1989 تدعوين 
للم�شاركة يف ندوة حول ال�شالم ومتطلبات التنمية يف ال�شرق الأو�شط، 
والقت�شادية  الجتماعية  ال�شيا�شات  »معهد  لن�شاط  كبداية  جاءت 
 Institute for Social and .ملنطقة ال�شرق الأو�شط« يف اجلامعة
Economic Policy in the Middle East وكما علمت لحقًا، 
اأمريكا  اأثرياء يهود  اأقيم املعهد بناء على مبادرة من جمموعة من 
يف حماولة لدعم اجلهود التنموية يف الدول املحيطة باإ�شرائيل على 
اأمل اأن ي�شاعد القت�شاد يف حتقيق ال�شالم والتعاي�س ال�شلمي. وهذا 
جعل املعهد يتجه نحو اإعداد درا�شات علمية حول مو�شوع التنمية، 
وا�شتخدام  واإ�شرائيليني،  عرب  لطلبة  درا�شية  منح  برنامج  وبدء 
ا�شم اجلامعة وقاعاتها منربًا حلوارات بني العرب من ناحية، ويهود 
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اإ�شرائيليني واأمريكيني واأوروبيني من ناحية ثانية. كان اأن اعرتاف 
�شجع  قد  تقريبًا  �شنة  قبل  التحرير  مبنظمة  الأمريكية  احلكومة 
العديد من الأثرياء والأكادمييني اليهود على امل�شاركة يف دعم عملية 
ال�شالم لعتقادهم باأن قادة اإ�شرائيل يرغبون حقًا يف التو�شل حلل 

�شلمي لل�شراع والتعاي�س جنبًا اإىل جنب مع الفل�شطينيني. 
لغالبية  غرفًا  هاوزمان  ليونارد  الدكتور  املعهد  مدير  حجز 
املدعوين يف فندق �شرياتون الذي ل يبعد �شوى ع�شرات الأمتار عن 
مدخل اجلامعة، وحني و�شلت اإىل الفندق، �شلمني موظف ال�شتقبال 
قمت  املدعوين.  با�شماء  وقائمة  الندوة  برنامج  على  يحتوي  مغلفًا 
بعد و�شع حقيبتي يف الغرفة املخ�ش�شة يل بحجز قاعة اجتماعات 
�شغرية يف الفندق، وتوجيه دعوة مكتوبة باليد لكافة امل�شاركني من 
العرب لجتماع قبل الع�شاء. كان بع�س امل�شاركني اأ�شدقاء ومعارف 
من  توما  واإليا�س  لبنان،  من  قرب�شي  عاطف  الدكتور  مثل  قدامى 
فل�شطني الداخل، ولودفيج متاري من �شكان وا�شنطن، وعبد املنعم 
�شعيد من م�شر، والبع�س الآخر مل اأكن اأعرفهم ب�شفة �شخ�شية. 
و�شلت اإىل القاعة مبكرًا لأكون يف ا�شتقبال الزمالء حال و�شولهم، 
ثم  الدعوة،  �شاحب  باأنني  اأخربتهم  الجتماع،  موعد  حان  وحني 
خاطبتهم قائاًل، اإنني ل اأعرف كيف مت اختياري للم�شاركة يف هذه 
م�شاركتي،  من  املتوقع  اأو  مني  املطلوب  ال�شيء  هو  ما  ول  الندوة، 
لكنني اأعرف من �شديقي لودفيج متاري ع�شو جمل�س اأمناء املعهد 
اأننا �شندخل يف حوار مع يهود اأمريكيني ورمبا مع اإ�شرائيليني اأي�شًا 
حول ق�شايا ال�شالم والتنمية. لذلك راأيت اأن من واجبنا اأن نتداول 
يف هذه الأمور، واأن نكون على وعي مبا ينتظرنا غدًا، وحذرين كي 
نتحا�شى الوقوع يف اأخطاء قد جترنا لل�شري على طريق تنحرف بنا 
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عما نوؤمن به من مبادئ. لذلك اأقرتح عليكم القيام بثالث خطوات 
اأ�شا�شية: التفاق اأوًل على اأننا فريق واحد، واأن نبداأ اجتماعنا بتبادل 
ما لدينا من معلومات عن املعهد واأهدافه ومن يقف خلفه. والقيام 
العتبار  تاأخذ يف  ا�شرتاتيجية عمل جماعية،  بتحديد مالمح  ثانيًا 
ما لدينا من معلومات وخربات، وت�شاهم يف توحيد مواقفنا وتن�شيق 
جهودنا وتكامل اإمكانياتنا. وثالثًا، عقد لقاء اآخر حال انتهاء الندوة 
لتقييم اأدائنا، وتعديل ا�شرتاتيجيتنا على �شوء ما �شيتجمع لدينا من 

معلومات واأفكار جديدة. 
النقاط  على  املوافقة  متت  حر،  ونقا�س  �شريح  اجتماع  وبعد 
التي طرحتها، ومنذ تلك اللحظة، وجدت نف�شي وقد ت�شلمت قيادة 
املجموعة العربية، اإذ اأ�شبح كل ع�شو ي�شعر باأن من واجبه ا�شت�شارتي 
قبل اإلزام نف�شه باأي �شيء غري عادي. اإذ فيما اعتربنا اأنف�شنا جميعًا 
الزمالء معي على  تعامل  الفل�شطينية،  الق�شية  جمندين يف خدمة 
اأ�شا�س اأنني اأمثل مرجعية اأ�شا�شية فيما يتعلق بتلك الق�شية يف تلك 
الندوة وما تبعها من ندوات لحقة. اإن القيادة غالبًا ما تطرح نف�شها 
كفر�شة اأمام الكثري من النا�س، لكن ل يقتن�شها اإل ال�شخ�س الذي 
الق�شايا  تعقيدات  لفهم  الكايف  الوعي  ولديه  قيادية،  �شفات  ميلك 
التقينا  بها.  متر  التي  املرحلة  وظروف  معها  التعامل  ُيراد  التي 
الدكتور  لكن  اأكرث من مرة حتت مظلة جامعة هارفارد،  بعد ذلك 
يقوم كل مرة بدعوة وجوه عربية وغري  املعهد كان  هاوزمان مدير 
يغري  الت�شرف مل  ذلك  لكن  وجوه قدمية،  واإ�شقاط  عربية جديدة 

الروؤية التي تكونت لدي يف اللقاء الأول. 
ب�شفة  تتم  كانت  التي  اللقاءات  خالل  كثرية  اأ�شياء  حدثْت 
بع�س  بتكليف  املثال  �شبيل  على  هاوزمان  قام  اإذ  منتظمة،  دورية 
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والقت�شادية  الجتماعية  العقبات  عن  درا�شات  باإعداد  امل�شاركني 
ويف  فل�شطني  يف  حقيقية  تنمية  حدوث  دون  حتول  التي  وال�شيا�شية 
الدول العربية املجاورة، كما بداأ املعهد بتقدمي منح درا�شية لطالب 
عرب واإ�شرائيليني. وب�شرعة ات�شح يل اأن الهدف الأ�شا�شي للمعهد 
هو بدء عملية تطبيع بني اجلانبني متهيدًا لقيام �شالم وتعاون بني 
على  يفر�س  اأن  هاوزمان  حاول  لذلك  العربية.  وال�شعوب  اإ�شرائيل 
يف  فقط  لي�س  الإ�شرائيليني،  بزمالئهم  يختلطوا  اأن  العرب  الطلبة 
الجتماعية.  ون�شاطاتهم  بيوتهم  يف  واأي�شًا  بل  الدرا�شة،  �شفوف 
ال�شغوط  لكن  هاوزمان،  حماولت  العرب  الطلبة  معظم  رف�س 
ال�شباب  اأحد  اي�شال  يف  ت�شببت  كبرية،  كانت  عليهم  و�شعها  التي 
العرب اإىل حافة النهيار. كان ال�شاب متدينًا، وجاء مع زوجته من 
الأردن.  الأردن بناء على تر�شيح من مكتب الأمري ح�شن ويل عهد 
التطورات، حيث طلب مني  بتلك  ات�شل بي مكتب الأمري ليخربين 
امل�شاعدة. ذهبت اإىل بو�شطن ب�شرعة، اجتمعت بال�شاب الأردين اأوًل 
حيث قمت ب�شماع وجهة نظره وطماأنته، ومن ثم اجتمعت بهاوزمان 
وقمت بتوبيخه وتهديده بالن�شحاب اجلماعي، ومل اأتركه حتى تعهد 

باحرتام حق كل طالب بعدم الختالط مع غريه من زمالء. 
يف ثاين لقاء للمجموعة، عقد يف بو�شطن يف �شهر دي�شمرب عام 
 Economic »1989، تكلم البع�س عن مفهوم »احليوية القت�شادية
Viability الذي يحاول تقييم قدرة كل اقت�شاد وطني على البقاء 
اأ�شا�شًا على نف�شه. ولقد ت�شابق املتحدثون  وال�شتمرارية بالعتماد 
اإىل الإدعاء باأن القت�شاد الفل�شطيني لي�س لديه ما يكفي من املوارد 
للبقاء  املطلوبة  الإمكانيات  على  لال�شتحواذ  والب�شرية  الطبيعية 
اأ�شاتذة اقت�شاد  وال�شتمرارية. وممن �شارك يف طرح تلك الفكرة 
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و�شندوق  الدويل  والبنك  تي،  اأي  اإم  وجامعة  هارفارد  جامعة  يف 
النقد الدويل، اإ�شافة اإىل اأ�شاتذة جامعات اإ�شرائيليني وعربي واحد 
الفل�شطيني  القت�شاد  دام  وما  ا�شمه.  لذكر  داعي  ل  الأقل،  على 
فل�شطينية  دولة  عن  احلديث  املمكن  غري  من  فاإن  احليوية،  يفتقد 
لل�شفة  اأخرى  �شيا�شية  ترتيبات  عن  البحث  ي�شتوجب  ما  م�شتقلة، 
الفل�شطينية  الدولة  الواقع، مل تكن فكرة  الغربية وقطاع غزة. ويف 
يت�شمن  مل  باملنظمة  الأمريكي  العرتاف  اأن  كما  بعد،  ُطرحت  قد 
جاء  وحني  م�شريه.  تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  بحق  العرتاف 
مفهوم  اخرتع  الذي  الأول  القت�شادي  اإن  قلت  للحديث،  دوري 
يقرتب من اخلطيئة، واإن كل  خطاأ  القت�شادية" ارتكب  "احليوية 
اقت�شادي يفكر انطالقًا من هذه املقولة عليه اأن يعيد قراءة تاريخ 
التطور املجتمعي... اإن اقت�شاد كل جمتمع اإن�شاين متتع، وعرب كافة 
مراحل التاريخ، باحليوية القت�شادية. وعلى �شبيل املثال، ا�شتطاع 
القت�شاد القبلي اأن يحافظ على حيويته ملائة الف �شنة، قام خاللها 
بتدمري اأكرث من اإمرباطورية عظيمة، لكن ذلك املجتمع عا�س حياته 
على  قادر  و�شناعية، غري  زراعية  متخلفًا عن غريه من جمتمعات 
التناف�س معها، ما يعني اأنه امتلك احليوية القت�شادية، لكنه افتقد 

.Economic Competitiveness »التناف�شية القت�شادية«
العمل  وتتطلب  النتباه  ت�شتدعي  التي  الأ�شا�شية  امل�شكلة  اإذن 
القت�شادية،  احليوية  فقدان  م�شكلة  لي�شت  لها  حل  ايجاد  على 
قدرات  حمدودية  اأي  القت�شادية"،  "التناف�شية  غياب  م�شكلة  بل 
اقت�شاديات  مع  العاملي  ال�شوق  يف  التناف�س  على  املعني  القت�شاد 
الدول املتقدمة. ثم اأ�شفت قائاًل اإنني اأود اأن اعرتف باأن القت�شاد 
ما  اقت�شادية،  بتناف�شية  الراهن  و�شعه  يف  يتمتع  ل  الفل�شطيني 
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القت�شاد  على خلق ظروف جديدة متكن  نركز  اأن  علينا  اأن  يعني 
من  بدًل  وذلك  تناف�شية،  قدرة  على  ال�شتحواذ  من  الفل�شطيني 
الرتكيز على �شيغ اقت�شادية مريبة تنطلق من افرتا�شات خاطئة، 
وت�شتهدف اإثارة ال�شكوك يف اإمكانيات قيام دولة فل�شطينية. وما اأن 
امل�شاركني.  غالبية  وجوه  على  الوجوم  بدا  حتى  مالحظاتي  اأكملت 
وحني اجتمعنا ثانية يف كلية القت�شاد يف جامعة لندن يف �شهر مايو 
نف�س  وتقدمي  الفكرة،  نف�س  بطرح  قمت   ،1990 التايل  العام  من 
با�شتخدام  الأوروبيني  القت�شاديني  بع�س  قيام  ردًا على  التو�شيح، 
القت�شادية  احليوية  ق�شية  كانت  القت�شادية...  احليوية  مقولة 
عقدي  خالل  التنمية  نظريات  اخرتعتها  التي  الق�شايا  اإحدى 
هارفارد  جامعتي  يف  مداخلتي  جعل  ما  والثمانينيات،  ال�شبعينيات 
ولندن تقوم بت�شحيح خطاأ حتم على النظريات الالحقة اأن تتداركه.
قامت جمموعة من رجال الأعمال الفل�شطينيني بتمويل اللقاء 
الذي عقد يف جامعة لندن عام 1990، كان من بينهم ال�شادة لودفيج 
ال�شيفي، زين ميا�شي، ومنيب امل�شري، فيما قمت  متاري، مهدي 
الفتتاح.  حفل  يف   Keynote Speaker الرئي�شي  املتحدث  بدور 
من  كبري  عدد  اإليه  ُدعي  اإذ  �شابقه،  عن  خمتلفًا  اللقاء  ذلك  جاء 
رجال الأعمال العرب املنتمني ملعظم الدول العربية، مبا فيها العراق 
فل�شطني  جانب  اإىل  طبعًا  والكويت،  وال�شعودية  و�شورية  ولبنان 
الأمريكيني  اليهود  الأعمال  رجال  من  اآخر  وعدد  وم�شر،  والأردن 
والأوروبيني والإ�شرائيليني، كان من بينهم رجال مال واأعمال وجتار 
اأ�شلحة، رمبا اأغلبهم عمالء مو�شاد �شابقني. تابعت بده�شة متناهية 
قيام العديد من رجال الأعمال العرب بالرك�س خلف الإ�شرائيليني 
وحماولة حتني الفر�س لالختالء برجل اأعمال اأو تاجر اأ�شلحة على 
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اإنفراد. كانت ت�شرفات اأولئك الرجال يف لندن م�شينة، اإن مل تكن 
والكرامة  الوطنية  مفاهيم  يف  النظر  اإعادة  اإىل  دفعتني  مهينة، 
والأمانة، لكت�شف اأنها مفاهيم ل وجود لها يف عامل التجارة واملال 
والأعمال والبنوك، ول يتم�شك بها �شوى الفقراء واجلهالء واملثقفني 

الذين يحلمون بعامل مثايل ل وجود له اإل يف خيالتهم. 
مهدي  ال�شديق  من  اقرتبت  ال�شعور،  ذلك  غمرين   حني 
ال�شيفي وال�شيد زين ميا�شي اللذين مل ينغم�شا يف تلك اللعبة املهينة 
اأغلبيتنا  لكن  الأحداث،  هذه  خ�شم  يف  ال�شحية  اإننا  لهما  وقلت 
عادة  ميلك  ل  املجرم  اإن  احلقيقيون...  املجرمون  كاأننا  تت�شرف 
اجلراأة الكافية لينظر يف عني ال�شحية ويكذب مبلء فمه، اإل حني 
كرامتنا  ن�شينا  اأننا  يبدو  وكرامتها...  حقها  عن  ال�شحية  تتنازل 
�شوى  �شيء  على  نحر�س  اأن  باإمكاننا  يعد  ومل  حقوقنا  وتنا�شينا 
م�شالح رخي�شة نرك�س خلفها... يبدو اأننا مل نعد نرى اأنف�شنا �شوى 
على جنب  لكم  اأبرهن  دعوين  قائاًل  اأ�شفت  ثم  املجرم.  لدى  عبيد 
واأريدكم  املجرم وخوفه من ال�شحية... �شاأرفع يدي طالبًا الكلمة، 
اأن تراقبوا �شاقي ال�شيد هاوزمان الذي كان يراأ�س اجلل�شة حينئذ، 
وكيف اأنه �شريتعد خوفًا من جمرد قيامي برفع يدي. وبالفعل، ما اأن 
رفعت يدي حتى بداأ هاوزمان يرجتف بقوة منعته من ال�شيطرة على 
حركة يديه ول�شانه، وبداأت رجليه ت�شطدم الواحدة بالأخرى... مل 
ي�شرعان  جعلهما  ما  ال�شحك،  من  اأنف�شهما  ال�شديقان  يتما�شك 

باخلروج من القاعة.
 بعد انتهاء اللقاء، دعا منيب امل�شري معظم امل�شاركني لع�شاء 
يف بيته يف لندن، لكنه مل يدعني ومل يدع ال�شيد لودفيج متاري، علما 
وفيما  لهاوزمان.  منيب  قدم  الذي  ال�شخ�س  هو  متاري  ال�شيد  باأن 
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ذهب اجلميع للتربك بربكات �شادة املنطقة العربية من اإ�شرائيليني 
ويهود اأمريكيني وجتار اأ�شلحة، جل�شت مع لودفيج يف مقهى الفندق 
نحت�شي القهوة ونتبادل احلديث يف انتظار موعد الع�شاء. فجاأة ظهر 
وجودنا  مكان  على  مر  باأنه  متظاهرًا  �شعث،  نبيل  الدكتور  اأمامنا 
تفعلون  ماذا  مت�شائاًل،  بده�شة  خاطبنا  لذلك  ال�شدفة،  بطريق 
هنا... اجلميع ذهبوا اإىل الع�شاء... هيا بنا. �شاألته قائاًل: اأي ع�شاء 
يا نبيل؟ قال الع�شاء يف بيت منيب... قلت له لكننا مل ندع للع�شاء... 
قال وهل ُيدعى اإن�شان اإىل بيته؟ قلت �شدقت... ل ُيدعى اإن�شان اإىل 
دمنا  وما  بيتنا،  لي�س  باأعدائنا فقط  يرحب  الذي  البيت  لكن  بيته، 
نحرتم حرمة البيت، فلن ندخله اأبدًا. قبل وقوع ذلك احلادث كنت 
ات�شل مبنيب امل�شري كلما مررت بلندن، نتزاور ونتحدث يف اأمور 

كثرية، لكن منذ ذلك اليوم اأوقفت كافة الت�شالت به.
فندق  يف  لع�شاء   1990 يونيو  التايل  ال�شهر  يف  هاوزمان  دعا 
ورجال  الأثرياء  من  العديد  ح�شره  وا�شنطن،  يف  الأربعة  الف�شول 
الإعالم وال�شيا�شيني، مبا يف ذلك �شفراء عدة دول عربية و�شفراء 
بع�س الدول الأوروبية واأع�شاء يف الكوجنر�س. اأما هدف الدعوة فكان 
اطالع املدعوين على ن�شاطات املعهد واأهدافه، والتوجه اإليهم لدعم 
اأكرب عدد  اأجل جذب  ومن  والإعالمية.  املادية  النواحي  املعهد من 
ممكن من املدعوين، ا�شطحب هاوزمان معه بع�س كبار امل�شئولني 
يف جامعة هارفارد، وعدد من اأع�شاء جمل�س اأمناء املعهد، كان من 
بينهم وزراء �شابقون وحكام وليات، كما اختار متحدثني اثنني لإلقاء 
كلمتني يف احلفل، تعرب الأوىل عن وجهة نظر اإ�شرائيل واأ�شدقائها 
يف اأمريكا، وتعرب الثانية عن وجهة نظر العرب والفل�شطينيني. وفيما 
وزير  نائب   Stuart Eizenstat اأيزن�شتات  �شتيوارت  ال�شيد  اختار 
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املالية لإلقاء الكلمة الأوىل، اختارين لإلقاء الكلمة الثانية. وحيث اأن 
خماطبة ذلك احل�شد من ال�شيا�شيني والإعالميني واملتنفذين فر�شة 
ل تعو�س وقد ل تتكرر، فاإنني وجدت اأن من واجبي ا�شتغاللها ل�شرح 

تعقيدات ال�شراع وخلفيته التاريخية وموقف العرب منه. 
جرائم  على  ُت�شاَمُح  اإ�شرائيل  "اإن  القول  كلمتي  يف  جاء  ومما 
ترتكبها بحق الفل�شطينيني واللبنانيني، فيما تتم اإدانة الفل�شطينيني 
لالعتقاد باأنهم يخططون للقيام بعمل عدواين، لأن املجرم ا�شتطاع 
اأن ي�شادر حقوق ودور ال�شحية ويوظفها، مب�شاعدة اإعالم منحاز، 
خلدمة م�شاحله وتربير جرائمه املتوا�شلة على الأر�س". يف اأعقاب 
فيهم  مبن  الأمريكيني،  املدعوين  من  العديد  جاء  كلمتي،  اإلقاء 
التي  للحقائق  ده�شتهم  عن  والإعراب  لتهنئتي  نف�شه  اأيزن�شتات 
الإعالمي  اأمامي  وقف  مب�شافحتي،  مهنئ  كل  قام  وفيما  اأوردتها. 
بحقد  ينظر  طوياًل  بليتزر  وولف  ال�شيد   CNN حمطة  يف   البارز 
وغيظ ل مثيل له. وحني طال انتظاره من دون اأن يتحرك من مكانه، 
خاطبته قائاًل، اإن باإمكانك م�شافحتي والعتذار اإن �شئت، واأعدك 
بقبول العتذار اإذا �شعرُت باأنه جاء من القلب... اأدار وجهه بعيدًا 
عني و�شار يف الجتاه الآخر، الجتاه الذي يقود اإىل تكري�س احلقد 

والعداء يف قلوب املوتورين واملجرمني.
وتبديل  تغيري  على  داأب  هاوزمان  اأن  اإىل  الإ�شارة  اأود  وهنا 
واإ�شافة اأ�شماء جديدة لقائمة اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري للمعهد. 
ر�شم  مقابل  ا�شمائهم  اإ�شافة  البع�س  على  يعر�س  هاوزمان  كان 
ع�شوية �شنوي مقداره ع�شرة اآلف دولر. لذلك كانت القائمة التي 
واأخرى،  فرتة  بني  تتغري  ا�شمًا  اأربعني  ال�شنوات  اإحدى  يف  جتاوزت 
فيما جاءت عمليات احلذف والإ�شافة دون اعتبار ملعرفة علمية اأو 
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التزام بق�شية. وميكن القول اأن �شيا�شة منح مكانة اأدبية ملن ي�شتحق 
نظام  يف  ما  اأ�شعف  كانت  رمبا  املال  بع�س  مقابل  ي�شتحق  ل  وملن 
با�شتخدام عالقته  للمتربع  ال�شماح  اأمريكا...  التعليم اجلامعي يف 
ل  عمله  وحميط  بلده  يف  اجتماعية  ومكانة  �شمعة  لبناء  اجلامعية 

يكون يف الغالب اأهال لها. 
جامعة االإدارة الدولية

International Management University
جامعية  لكلية  فكرة  بتطوير  الثمانينيات  اأواخر  يف  قمت 
ُتاأ�ش�س بناء على معادلة مبتكرة جتمع  تتخ�ش�س يف علوم الإدارة، 
اإدارة  ي�شمى  ما  وبني  الإدارة،  يف  والأملاين  الأمريكي  النظام  بني 
 Business Administration and العامة  والإدارة  العمال 

.Public Administration
يف  نظام  اأف�شل  تقديري  يف  الأمريكي  النظام  يعترب  فيما  اإذ   
العامل من حيث القدرة على اخللق والبتكار، ُيعترب النظام الأملاين 
اأف�شل نظام من حيث القدرة على �شيانة وحتديث اأي نظام قائم. 
وب�شبب وجودي يف وا�شنطن وعالقتي بجامعة جورجتاون، عر�شت 
الفكرة على عميد كلية اإدراة العمال يف اجلامعة طالبًا منه التعاون، 
اأنه اعتذر عن تلبية طلبي لأن الكلية كانت حديثة الإن�شاء، وما  اإل 
تزال تبحث عن موقع قدم لها بني الكليات العريقة يف اأمريكا. اإل اأن 
امياين ب�شواب الفكرة وحاجة البالد العربية املا�شة لها دفعني يف 
عام 1989 لعر�شها على ال�شيد زهري خوري مدير عام بنك الإ�شكان 
يف عمان، وعلى نائبه ال�شديق ب�شام عطاري. ت�شجع الثنان للفكرة، 
وقال زهري خوري اإن البنك يحقق اأرباحًا طائلة من عملياته يف الأردن، 
لذلك من واجبه اأن ي�شهم يف نه�شة الأردن وخدمة ال�شعب الأردين. 
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اإل اأن ب�شام عطاري راأى اأن هناك اإمكانية لقيام وكالة التنمية 
الأمريكية بتمويل امل�شروع، لذلك اقرتح الت�شال مبدير الوكالة يف 
م�شطرا  نف�شي  وجدت  ب�شام،  لقرتاح  ارتياحي  عدم  ومع  عمان. 
لزيارة  ب�شام  مع  ذهبُت  خوري.  زهري  تبناه  اأن  بعد  عليه  للموافقة 
التنمية  وكالة  مكتب  مدير   Reade  Lewisرييد لوي�س  ال�شيد 
واأهميتها،  تفا�شيلها  و�شرح  عليه  الفكرة  عر�س  وبعد  الأمريكية، 
مغادرة  وقبل  املقرتح.  امل�شروع  امل�شاهمة يف متويل  على  رييد  وافق 
اإجراء درا�شة  للم�شاركة يف  الوقت  اإذا كان لدي  مكتبه �شاألني عما 
وهذا  فكرتي  هذه  قائاًل،  اأجبته  وهنا  للم�شروع.  اقت�شادية  جدوى 
م�شروعي، ولي�س هناك �شخ�س اأكرث حما�شًا له ووعيًا باأهميته مني. 
اتفقنا على قيامه بالت�شال لحقًا لتحديد موعد لإجراء الدرا�شة، 
واأخذ اأرقام تلفوناتي يف وا�شنطن، وغادرنا مكتبه مطمئنني اإىل اأن 

امل�شروع بداأ يتحرك يف الجتاه ال�شليم. 
الجتماعية  ال�شيا�شات  معهد  ن�شاطات  يف  النخراط  بعد 
لعر�س  فر�شة  هناك  اأن  راأيت  هارفارد،  جامعة  يف  والقت�شادية 
لي�شرت  هارفارد،  جمموعة  يف  الزمالء  من  اثنني  على  الكلية  فكرة 
ق�شية  واأن  خا�شة  هاوزمان،  وليونارد   Lester Thurow ثورو 
التنمية يف املنطقة املحيطة بفل�شطني كانت الق�شية الأوىل بالن�شبة 
لذلك املعهد. اأبدى الزميالن ترحيبهما بالفكرة، وبعد الطالع على 
الدرا�شة اخلا�شة بها وافقا على التعاون، حيث اتفقنا على اإقامتها يف 
العا�شمة الأردنية عمان. و�شلنا عمان يف حوايل منت�شف يناير عام 
1990، بعد اأن قمت برتتيب لقاءات مع امل�شئولني يف بنك الإ�شكان ومع 
اإلقاء حما�شرة  اجلمعية العلمية امللكية لإعطاء لي�شرت ثورو فر�شة 
الأعمال يف  اإدارة  كلية  ي�شغل من�شب عميد  ثورو حينئذ  كان  فيها. 
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جامعة MIT، ومن اأبرز اقت�شاديي اأمريكا. اإل اأنني اكت�شفت بعد 
و�شولنا اإىل الفندق اأن هاوزمان رتب لقاء مع ال�شفري الأمريكي يف 
عمان يف بيته، حيث ذهبنا يف �شباح اليوم التايل اإىل منزل ال�شفري 
اأنه  اأظن  ثالث،  لوي�س رييد و�شخ�س  انتظارنا وب�شحبته  لنجده يف 
مدير حمطة ال�شتخبارات الأمريكية يف العا�شمة الأردينة. �شعرت 
اأن هاوزمان مل ي�شع يف ح�شاباته م�شاركتي يف اللقاء مع ال�شفري، اإل 
اأنه ا�شطر على ما يبدو لتغيري راأية يف اللحظة الأخرية. قام رييد 
يف احلال بعر�س درا�شة جدوى اقت�شادية لبدء برنامج ماج�شتري يف 
اإدارة العمال يف اجلامعة الأردنية، ولي�س لإقامة كلية اإدارة اأعمال 
كما دعت الدرا�شة التي ت�شلمها مني قبل اأ�شهر. مل يذكر رييد دوري 
يف اإعداد الدرا�شة الأولية، ول اإىل اأ�شل الفكرة، بل عر�شها وكاأنها 
ي�شتهدف  الأمريكية  التنمية  وكالة  م�شاريع  من  وم�شروعًا  فكرته 

ال�شهام يف تنمية التعليم يف الأردن. 
مع اأن العديد من الأ�شدقاء وغري الأ�شدقاء، العرب والأجانب 
�شرقوا ع�شرات الأفكار مني، ومل اأبِد اعرتا�شات قوية على ما فعلوا، 
مل يكن با�شتطاعتي اأن اأ�شكت على �شخ�س يحاول �شرقة فكرة من 
اأفكاري ويدعيها لنف�شه اأمام عيني وعلى م�شمع مني. لقد قام رييد 
اأوًل مب�شخ الفكرة واخت�شارها من كلية اإىل جمرد برنامج، وقام ثانيًا 
باإجراء درا�شة جدوى اقت�شادية من دون ان ي�شت�شريين وخالفًا ملا 
اتفقنا عليه، وقام ثالثًا بالتحدث عن الفكرة ب�شكل ا�شتعالئي وكاأنه 
اأمريكي تقدمه وكالة التنمية منحة لالأردن، ولي�س حماولة  م�شروع 
حلرمان الأردن من فكرة خالقة. �شاألت رييد بهدوء قائاًل، األي�شْت 
املقرتح  امل�شروع  ن�شخة من  بت�شليمك  اأقم  اأمل  الفكرة فكرتي؟  هذه 
باليد بح�شور ال�شيد ب�شام عطاري قبل اأ�شهر؟ اأمل نتفق على قيامي 
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بامل�شاركة يف اإجراء درا�شة اجلدوى القت�شادية؟ مل ينكر رييد �شيئًا 
مما قلت، ما جعلني اأقول له كيف ت�شمح لنف�شك اإذن ب�شرقة فكرة 
من غريك وتدعيها لنف�شك دون الإ�شارة ل�شاحبها؟ تدخل ال�شفري 
حينئذ وقام بتغيري املو�شوع كليًا. لكن هاوزمان �شعر بالحراج، فيما 
�شعر لي�شرت ثورو بالده�شة. انف�س الجتماع ب�شرعة دون حتقيق اأي 

�شيء.
قمنا  حيث  عمان،  مدينة  و�شط  اإىل  ال�شفري  بيت  من  ذهبنا 
جر�س.  اإىل  ذهبنا  هناك  ومن  والقلعة،  الروماين  املدرج  بزيارة 
حياة  ظروف  على  لطالعهم  البقعة  خميم  يف  الطريق  يف  توقفنا 
الغريبة  احلكايات  بع�س  �شمعوا  الفل�شطينيني.  الالجئني  وتطلعات 
اأيام خميم  من  زميل قدمي  نوفل...  ال�شديق حممد  من  والقا�شية 
عقبة جرب ومدر�شة ه�شام بن عبد امللك يف اأريحا. كان اأكرث �شيء 
حري ثورو هو نظافة املخيم الن�شبية على الرغم من اكتظاظ �شكانه. 
يا�شر  للقاء  القاهرة  اإىل  ليونارد هاوزمان  �شافر  التايل،  اليوم  ويف 
عرفات، يعرتيه �شعور عارم باخلوف والرهبة، اخلوف من افت�شاح 
اجللو�س  من  والرهبة  الأمريكية،  اليهودية  اجلالية  بني  اللقاء  اأمر 
يف ح�شرة ذلك الرجل الأ�شطوري. وفيما كان هاوزمان يف طريقه 
اإىل مطار عمان، كنت وال�شيد ثورو يف طريقنا اإىل اجلمعية العلمية 
امللكية. ات�شل رييد يف امل�شاء ليطلب مني م�شاعدته على الجتماع 
�شاأتوا�شع  له  قلت  تفكري،  وبعد  عمان،  يغادر  اأن  قبل  ثورو  بال�شيد 
اأدعوك لتناول طعام  اأنك ل ت�شتحق ذلك...  واأ�شمح لك بلقائه مع 
والن�شف. قمت بعدها  الثامنة  ال�شاعة  الفندق يف  الفطور معنا يف 
ثورو  الدكتور  واأخربت  ليكون معنا،  لودفيج متاري  ال�شديق  بدعوة 

بالرتتيبات.
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الوكالة  عن  من�شورات  يحمل  ال�شباح  يف  رييد  لوي�س  جاء 
اجلدوى  درا�شة  من  ون�شخة  الأردن،  يف  واجنازاتها  ون�شاطاتها 
اجلامعة  يف  اإن�شاءه  يقرتح  الذي  املاج�شتري  لربنامج  القت�شادية 
الأردنية، وقائمة با�شماء جمل�س اأمناء الربنامج اختارها بنف�شه. كان 
رييد يقدم الأوراق لل�شيد ثورو وي�شرح له حمتويات كل ملف، لكنه مل 
يح�شر ن�شخة من اأي ملف يل اأو لل�شيد متاري كما ت�شتدعي الأعراف 
اإذ  الإطالق،  على  موجودين  غري  وكاأننا  رييد  ت�شرف  واللياقة... 
ورقة  كل  ميرر  كان  ثورو  لكن  غريه.  دون  لثورو  كالمه  يوجه  كان 
للودفيج.  اأمررها بعد الطالع عليها  بعد الطالع عليها يل، وكنت 
لحظت اأن اثنني من ال�شخا�س املقرتحة اأ�شماوؤهم لع�شوية جمل�س 
بتهمة  الأردين  النواب  جمل�س  من  مل�شاءلت  يخ�شعان  كانا  الأمناء 
الف�شاد واإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة. �شاألت رييد عما اإذا كان يعلم مبا 
كان يجري يف جمل�س النواب بخ�شو�س ال�شخ�شني والتهم املوجهة 
يعلم  كان  اإذا  عما  اأ�شاأله  جعلني  وهذا  باليجاب.  اأجاب  اإليهما... 
 Business الإدارة  اأخالقيات  عن  مادة  ُتدر�س  الإدارة  كليات  اأن 
تر�شيح  �شبب  عن  �شاألته  اأي�شًا،  باليجاب  اأجاب  وحني   .Ethics
اأع�شاء يف جمل�س اأمناء متهمني بالف�شاد، وعما اإذا كان الف�شاد يف 
عرفه اأمرًا م�شروعًا من املمكن اأن يكافاأ البع�س عليه. قال رييد اإنه 
التزم بدعم الربنامج  الأ�شخا�س لن كل واحد منهم  اأولئك  اختار 
مبقدار مائة األف دولر �شنويًا. قلت عندها م�شتغربًا، هل هذا يعني 
التعليمية  العملية  ال�شتعداد لئتمان  الدولية  التنمية  وكالة  لدى  اأن 
الرتبوية لأي �شخ�س يتربع بقدر من املال بغ�س النظر عن �شلوكياته 
واأخالقياته وقيمه؟ نظر ل�شرت ثورو لل�شيد رييد نظرة ا�شمئزاز، ثم 

قال موجهًا كالمه يل، حممد، لقد اقرتب موعد ال�شفر... هيا بنا.
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بعد اأن اأو�شلت ال�شيف اإىل املطار، عدت اإىل الفندق وات�شلت 
مبكتب ال�شفري الأمريكي، وتركت له ر�شالة �شفوية باأنني اأود التحدث 
اإليه. �شعرت بعد تناول طعام الغداء بحاجتي لأخذ ق�شط من الراحة، 
ب�شبب عناء ال�شفر وعمل مرهق على مدى ثالثة اأيام متوا�شلة. ويف 
على  الأمريكي  ال�شفري  وكان  التلفون،  جر�س  دق  اخلام�شة  حوايل 
رو�شكو  اأنا  قائاًل  �شوته  جاء  حتى  ال�شماعة  رفعت  اأن  وما  اخلط، 
اأن  Roscoe Suddarth.كيف ميكنني  ال�شفري الأمريكي  �شودارث 
اأ�شاعدك؟ هكذا بداأ ال�شفري حديثه بال مقدمات اأو جمامالت. قلت 
ات�شلت  لقد  غريك...  من  اأو  منك  مل�شاعدة  بحاجة  ل�شت  اإنني  له 
لأخربك باأن ال�شيد رييد طلب مقابلة ال�شيد ثورو، لكنه حني ح�شر 
حتقيق  دون  حال  ما  �شلبيًا،  موقفه  وكان  لئق  غري  ب�شكل  ت�شرف 
اأي تقدم، لذلك اأردت اأن اأ�شعك يف ال�شورة، ل اأكرث ول اأقل... اإن 
رد  لتحقيقها.  و�شيلة  وايجاد  الكلية  فكرة  جناح  هو  يعنيني  ما  كل 
ال�شفري قائاًل، اأريدك اأن تعرف يا دكتور اأن موقف رييد هو موقفي 
 I want you to know Doctor that his attitude is my  .

attitude كان لتلك الكلمات وقع ال�شدمة على اأذين لأنني مل اأكن 
اأتوقعها من �شفري، لذلك قلت له على الفور، اإنني اآ�شف جدًا اأن يكون 
هذا هو موقفك لأنه موقف يعك�س عقلية ا�شتعالئية تت�شف باجلهل 

والعنجهية. 
 I am sorry to hear this: it is a mentality that 

reflects arrogance and ignorance.  

�شعرت عندها اأن �شوت ال�شفري تغري وكاأنه بداأ يرجتف، اإل اأنه 
متالك نف�شه و�شاألني قائاًل، ملاذا تريد اإقامة مثل هذه الكلية، وملاذا 
يف الأردن. اأجبته قائاًل اإن الأردن بلدي، وال�شعب الأردين �شعبي... 



178

نعم اأنا اأمريكي اليوم، لكن من ميزات اأمريكا اأنها ت�شجع الأمريكيني 
اإنني ح�شلت على قدر كبري  على التوا�شل مع ثقافاتهم واأ�شولهم. 
يف  لالإ�شهام  يوؤهلني  ما  وخارجها  اأمريكا  يف  واخلربة  التعليم  من 
بعلمي...  �شعبي  اأبخل على  اأن ل  الأول، ويفر�س علي  خدمة وطني 
هل هذا يكفي؟ مل يجب عن �شوؤايل بل �شاألني قائاًل، ملاذا تريد اأن 
الدرا�شة  �شيء يف  اأي  هناك  قائاًل: هل  �شاألته  للكلية؟  رئي�شا  تكون 
التي قدمتها ت�شري اإىل اأنني اأريد اأن اأكون رئي�شًا لتلك الكلية؟ قال 
ل... لكن رييد يعتقد باأنك ت�شعى لأن تكون الرئي�س. على افرتا�س 
اأن اإح�شا�س ال�شيد رييد �شحيح، هل تعتقد اأنه ل يجوز لإن�شان مثلي 
اأن يطمح لأن يكون رئي�شًا لكلية؟ �شمت قليال ثم قال، ما موؤهالتك 
متلك  ل  لكنك  العلمية،  موؤهالتي  تعرف  اأنت  له،  قلت  العلمية؟ 
املوؤهالت العلمية اأو حتى الأخالقية لتحكم على موؤهالتي وخربتي. 
�شمت طوياًل قبل اأن يقول بارتباك، هذا موقفي، واأنت اأمريكي، ومن 
حقك اأن تفعل ما تريد، وميكنك اأن ت�شتكيني اإىل احلكومة اإذا اأردت. 
قلت له لن اأ�شتكيك ولن اأ�شتكي رييد، لكن يوؤ�شفني اأن اأقول لك اإن 
اإن  القبيح«.  »الأمريكي  بكتاب  ت�شرفاتك وت�شرفات رييد تذكرين 
فكرة  ن�شر  على  وتعمل  ال�شعوب،  من  للغري  املعونات  تقدم  اأمريكا 
الدميقراطية واحلرية، وتتباهى بد�شتورها ومثلها، لكن اأمثالك من 
الأمريكيني يقومون بتدمري �شمعة اأمريكا ب�شبب ت�شرفاتهم الهوجاء 

التي جتمع بني القبح واجلهل والعنجهية، وقفلت ال�شماعة. 
يت�شرف �شفري اأمريكا يف معظم بالد العامل وكاأنه اإمرباطور، 
يعملون  التي  البالد  �شادة  كاأنهم  رييد  اأمثال  من  غريه  ويت�شرف 
فيها، وت�شكت معظم الدول على تلك الت�شرفات. لقد قيل يل على 
�شبيل املثال اأن �شودارث ا�شتهزاأ باأحد روؤ�شاء وزراء الأردن ال�شابقني 
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يف بيته واأمام ح�شد كبري من النا�س يف احتفال عام. لكن �شودارث 
الإمرباطور  لإن  الهوجاء،  ت�شرفاته  عواقب  من  املرة  هذه  ينج  مل 
الذي ُيهان ل بد من عزله حفاظا على هيبة الإمرباطورية، لذلك مت 
�شحب ال�شفري من عمان قبل اأن ُيكمل فرتة خدمته... �ُشحب يف �شهر 
يوليو من العام نف�شه 1990 قبل اأن متر ثالث �شنوات على تعيينه يف 
الأردن. اإذ ُيقال اأن كافة املكاملات التي يجريها ال�شفراء الأمريكيون 
من �شفاراتهم تخ�شع للت�شجيل، واأعتقد اأي�شًا اأن املخابرات الأردنية 

تقوم بالتن�شت على مكاملات ال�شفراء يف بالدها. 
قام كولن باول وزير خارجية اأمريكا عام 2002 بزيارة لأملانيا، 
حيث اجتمع مع جو�شكا في�شر وزير خارجية اأملانيا يف برلني بح�شور 
�شحايف اأملاين. قام الوزير الأمريكي باإلقاء حما�شرة مقت�شبة على 
انتهاء  واأعلن  الأمريكية،  الطلبات  قائمة  خاللها  عليه  قراأ  في�شر، 
ال�شحايف  �شاأل  في�شر.  نظر  وجهة  ي�شمع  اأن  دون  من  الجتماع 
 How do you الأملاين في�شر بعد الجتماع قائاًل، كيف ت�شعر الآن؟
مهمني                                غري  اأننا  كم  الآن  اأعرف  اإنني  في�شر،  اأجابه   ?feel now

 .I know now how unimportant we are
اإن اأمريكا ل تقبل اأن يكون لها اأ�شدقاء اأو حلفاء كما تدعي... 
كان  واإن  كعمالء،  معها  التحالف  يحاولون  من  جميع  ُتعاِمل  اإنها 
من  كل  وُتعاِمل  عميل،  كل  اأهمية  ح�شب  متفاوتة  بدرجات  ذلك 
العداوة.  من  متفاوتة  بدرجات  اأي�شًا  كاأعداء،  لها  العمالة  يرف�س 
بني  يختار  اأن  اأمريكا  مع  التعامل  يريد  من  كل  على  اأ�شبح  لذا 
�شوى  اآخر  ب�شيد  ول تعرتف  الكون،  �شيدة  اإنها  والعداوة...  العمالة 
اإ�شرائيل. كان في�شر قبل تلك احلادثة يحاول اأن يكون اأمريكيا اأكرث 
اإىل  اأعادته  له  باول  كولن  معاملة  اأن  اإل  اأنف�شهم،  الأمريكيني  من 
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�شوابه، ما جعله ينقلب فجاأة ويقف �شد خطط اأمريكا جتاه العراق، 
ويرف�س امل�شاركة يف تلك احلرب املاأ�شاوية. لقد اأخربين بتفا�شيل 
مع  اجتمع  حني  في�شر  رافق  الذي  الأملاين  ال�شحايف  الق�شة  هذه 
كولن باول يف برلني حني قام باإجراء مقابلة معي بخ�شو�س الق�شية 

الفل�شطينية وم�شكلة اخلليخ بعد تلك احلادثة باأ�شابيع.
ح�ار حتت مظلة معهد بروكنجز 

Brookings Institution
بعد اعرتاف احلكومة الأمريكية مبنظمة التحرير الفل�شطينية 
يف اأواخر عام 1988، اقرتح ال�شوفييت على املنظمة احت�شان حوار 
النباأ  بذلك  علمت  وحني  والإ�شرائيليني،  الفل�شطينيني  بني  �شري 
من  اأجنزناه  ما  اأهمية  تاأكيد  حماوًل  به،  كواندت  وليام  اأخربت 
عمل. اإل اأن كواندت راأى يف القرتاح ال�شوفييتي فر�شة لقتنا�شها 
عيناي  ملعت  اأمريكي.  باإ�شراف  موازية  اأو  م�شابهة  عملية  وترتيب 
فعلناه  ما  ل�شتكمال  املبادرة  زمام  اأخذ  يف  راأيك  ما  وقال  كواندت 
بالن�شبة للحوار مع اأمريكا؟ ما راأيك يف حوار عربي اإ�شرائيلي حتت 
كلف  احلال  ويف  اقرتاحه،  على  وافقته  بروكينجز؟  معهد  مظلة 
�شخ�شًا خمت�شًا باإعداد اقرتاح ملوؤمتر ي�شرح الفكرة املعنية. وخالل 
اأ�شابيع ح�شل كواندت على متويل من موؤ�ش�شة فورد، نتج عنها عقد 
جدًا.  عالية  ومهنية  بكفاءة  كواندت  اأدارهما  فرن�شا  يف  اجتماعني 
وب�شبب ذلك، تو�شلنا لر�شم خطة وا�شحة املعامل حلل �شلمي يقوم 
على اأ�شا�س دولتني واعرتاف اإ�شرائيلي بحق ال�شعب الفل�شطيني يف 
العرتاف  كان  واإن  لالجئني،  بالن�شبة  العودة  وحق  امل�شري  تقرير 
بذلك احلق ل يعني التطبيق الكامل له. كان كواندت يطرح الأ�شئلة 
املتعلقة بكل ق�شية، ول ي�شمح باخلروج عن املو�شوع اإل بعد ا�شتكمال 
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الق�شية  ملناق�شة  ينتقل  ثم  حوله،  م�شرتكة  لروؤية  والتو�شل  درا�شته 
التالية، وهكذا حتى ا�شتكملنا عملية و�شع اإطار �شامل حلل �شلمي. 
كان كواندت يعمل بالتن�شيق معي، وكنت اأعمل بالتن�شيق مع عرفات 

وجلنة احلوار التي كان يراأ�شها اأبو مازن يف تون�س. 
�ُشيد يف  �شهر مار�س 1990 يف ق�شر قدمي  الأول يف  اللقاء  مت 
القرن ال�شاد�س ع�شر، يبعد عن مدينة باري�س حوايل 55 كلم. و مت 
فندق  اإىل   Chateau D› Esclimont وا�شمه  الق�شر  حتويل 
فخم، يحتوي على 42 غرفة فقط، وحتيط به حدائق تزيد م�شاحتها 
على 600 دومن. ويف �شوء معرفة كواندت بفرن�شا وباللغة الفرن�شية، 
فرتة  جعلت  �شياحي  كدليل  بقيادته  املكان  ذلك  يف  تواجدنا  فاإن 
انتهاء جل�شات  بعد  اإذ  ثرية.  البالد جتربة حياتية  تلك  وجودنا يف 
هذه  وكاتب  عمرو  اأبو  وزياد  وزوجته  كواندت  ق�شينا،  احلوار، 
ال�شطور، يومني اإ�شافيني نتجول يف تلك القرية والقرى املجاورة لها، 
نتنقل من مطعم لآخر، ما جعلني اأ�شعر اأنني اتذوق الطعام الفرن�شي 
على حقيقته واأتعرف اىل معامل الثقافة الفرن�شية لأول مرة. وهناك 
الأو�شط  ال�شرق  �شوؤون  يف  فقط  لي�س  خبري،  كواندت  اأن  اكت�شفت 
الفرن�شية،  واملاأكولت  الثقافة  وحتى  الأكادميي  والعمل  وال�شيا�شة 
خا�س.  ب�شكل  الفرن�شي  والنبيذ  عام،  ب�شكل  النبيذ  يف  واأي�شًا  بل 
اجلر�شون  يفتح  ان  وبعد  فائقة،  بعناية  النبيذ  يختار  كواندت  كان 
ا�شم  حتمل  التي  الورقة  اإزالة  منه  يطلب  كواندت  كان  الزجاجة، 
النبيذ وتاريخ ت�شنيعه ويعيدها له، ثم يطلب منا اأن نوقع عليها. قال 

يل كواندت فيما بعد اأنه ينوي اأن يكتب كتابًا عن النبيذ. 
جامعات  واأ�شاتذة  خرباء  �شخ�شًا،   25 اللقاء  ذلك  يف  �شارك 
اأمريكا واإ�شرائيل وفل�شطني وم�شر و�شوريا والأردن  و�شيا�شيني من 
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ولبنان والإحتاد ال�شوفيتي وفرن�شا. كان من بينهم عبد املنعم �شعيد 
من  �شالمه  وغ�شان  الأردن،  من  اخلطيب  الإله  وعبد  م�شر،  من 
وثالثة  فرن�شا،  و�شخ�شان من  �شوريا،  ق�شماين من  وب�شمة  لبنان، 
بالفل�شطينيني  يتعلق  فيما  اأما  اأمريكا.  من  وخم�شة  رو�شيا،  من 
والإ�شرائيليني، فقد �شارك اأربعة اأ�شخا�س من اجلانب الفل�شطيني، 
هذه  وكاتب  خالدي  واأحمد  عيا�س  اأبو  ور�شوان  عمرو  اأبو  زياد  هم 
ال�شطور، و�شارك من الإ�شرائيليني �شبعة اأ�شخا�س، هم ديفد كم�شه، 
اإرزا �شادان، زئيف �شيف، اأهارون ياريف، اإفرام �شنيه، يو�شي األفر، 

ويهودا بن مائري.
يف  الثاين  الجتماع  عقد  مت  اللقاء،  ذلك  من  كاملة  �شنة  بعد 
على  مطلة  جبلية  منطقة  يف  ني�س  مدينة  من  بالقرب  يقع  فندق 
البحر، ا�شمه Mas d› Artigny. كان الفندق حديثًا، ولديه عدد 
حمدود من الغرف ت�شمل كل غرفة منها على بركة �شباحة خا�شة، 
اأهمية.  اأكرث  الذين اعتربهم  امل�شاركني  بتوزيعها على  قام كواندت 
ومع اأن كواندت خ�شني بواحدة من تلك الغرف التي زادت م�شاحتها 
من  املكونة  عائلتي  مع  فيه  ع�شت  الذي  البيت  م�شاحة  �شعف  على 
ت�شعة اأ�شخا�س ل�شنوات يف اأريحا، اإل اأن قدمي مل تلم�س ماء الربكة. 
من  جئت  الذي  املو�شوع  على  الرتكيز  هو  والأخري  الأول  همي  كان 
انتهاء  قبل  الأو�شط.  ال�شرق  يف  وال�شالم  فل�شطني  ق�شيتي  اأجله.. 
بعد  فيما  ت�شلم  الذي  �شنيه  اإفرام  ا�شطر  واحد،  بيوم  الجتماع 
اإ�شرائيل لأن  اأن يغادر عائدًا اإىل  من�شبًا وزاريًا يف حكومة عمالية 
حزب العمل كان يحاول ت�شكيل وزارة. وبعد اأن ودع امل�شاركني، طلب 
دقائق.  لب�شع  معي  خا�س  بحديث  له  ي�شمح  اأن  كواندت  من  �شنيه 
ما  "اإن  �شنيه،  القاعة يف اخلارج، وهناك قال يل  باب  اأمام  وقفنا 
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باأننا  تامة  قناعة  على  يجعلني  النظر  وجهات  تبادل  خالل  �شمعته 
حني جنل�س حول طاولة املفاو�شات ب�شكل ر�شمي، �شوف نتو�شل اإىل 
اتفاق... اإذا كنا نتكلم عن عودة مئة األف اأو مئة وخم�شني األف لجئ 

فل�شطيني، فلن تكون هناك م�شكلة". 
حني عدت اإىل داخل القاعة، وجهت �شوؤال لالإ�شرائيليني عما 
اإذا كان لديهم ال�شتعداد لالعرتاف مب�شوؤوليتهم عن نكبة فل�شطني 
وت�شريد ال�شعب الفل�شطيني، رد يو�شي األفر قائاًل، اإننا على ا�شتعداد 
�شارع  وهنا  موؤ�شفًا.  تاريخيًا  حدثًا  كانت  فل�شطني  نكبة  باأن  للقول 
زميل له كان ع�شوا يف احلزب الديني الوطني قائاًل، ل... ل�شنا على 
لحق:  �شوؤال  طرح  اإىل  �شيوؤدي  لأنه  العرتاف،  هذا  ملثل  ا�شتعداد 
اأن  اإىل  الإجابة  و�شتقود  املوؤ�شف؟  احلدث  ذلك  عن  امل�شوؤول  من 
اإ�شرائيل هي امل�شئولة... هذه ق�شية ل عالقة لنا بها. طبعًا مل يتوقف 
احلوار عند تلك النقطة، بل �شاألتهم ملاذا يطالبون دوًل واأ�شخا�شًا 
باعتذارات وتعوي�شات مالية، وينكرون على �شحاياهم نف�س احلق 
واملطلب. على الرغم من كل اخلالفات، تو�شل امل�شاركون اإىل توافق 
حول اإطار حلل �شلمي �شامل. لكن املنظمة مل تنتبه ملا تو�شلنا اإليه 
وما تو�شل اإليه غرينا من نتائج حني ذهبْت اإىل اأو�شلو وقامت بتوريط 

ال�شعب الفل�شطيني يف كارثتها.
البحث عن اأر�سية م�سرتكة

 Search for Common Ground 
ل�شرق  »روؤية  عنوان  حتت  درا�شة   1990 عام  اأوائل  يف  ن�شرُت 
 A Vision for the Transformation of the اأو�شط جديد« 
Middle East كما جاء اإي�شاحه �شابقًا. ولقد ا�شتحوذْت الدرا�شة 
وحل  ال�شهيوين  العربي  بال�شراع  املعنيني  من  الكثري  اهتمام  على 
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يف  بعد  تن�شرفيما  جعلها  ما  عام،  ب�شكل  ال�شيا�شية  والعلوم  النزاع 
يف  اأما  وفرن�شا.  وم�شر  وت�شيكو�شلوفاكيا  والنم�شا  واأملانيا  اأمريكا 
اأكرث من جريدة وجملة قامت بالتعليق عليها، حيث  اإ�شرائيل، فاإن 
اإ�شرائيل  ي�شتوجب قيام  اإحدى املجالت حتديًا فل�شطينيًا  اعتربتها 
باري�س  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأكادميية  قامت  كما  عليه.  بالرد 
باعتبارها فكرة جديدة يف حل  العلمية  باإدخالها �شمن مو�شوعتها 
ات�شل  ذلك،  اأثر  على  وال�شعوب.  الدول  بني  ال�شيا�شية  اخلالفات 
عن  البحث  جمعية  رئي�س   John Marks مارك�س  جون  ال�شيد  بي 
طلب  التقينا،  وحني  مكتبي.  يف  يزورين  اأن  وطلب  م�شرتكة  اأر�شية 
مبادرة  لطرح  كاأ�شا�س  الدرا�شة  تلك  يف  جاء  ما  ا�شتخدام  مني 
لل�شالم يف ال�شرق الأو�شط. مل اأمانع يف ذلك، اإل اأنني اكت�شفُت اأن 
�شيئًا عن ق�شية  اأمريكي، ل يعرف  اأنه يهودي  ال�شيد مارك�س، ومع 
الفل�شطينيني،  القادة  اأ�شماء  من  واحدًا  ا�شمًا  يحفظ  ول  فل�شطني 
ال�شفر.  من  تقرتب  وقادتها  ومواقفها  اإ�شرائيل  عن  معلوماته  واأن 
وحني �شاألته كيف �شيكون باإمكانه التعامل مع تلك الق�شية من دون 
                                      " اجتماعي  اأعمال  اأنا"رجل  قائاًل،  اأجابني  تعقيداتها،  يعرف  اأن 

 .I am a social entrepreneur
اإل  العبارة،  تلك  فيها  ا�شمع  التي  الأوىل  املرة  هي  تلك  كانت 
تبناه  اأن  بعد  اليام  مر  على  اعتياديًا  اأمرًا  اأ�شبح  ا�شتخدامها  اأن 
على  الجتماعي  الأعمال  رجل  اأن  املفهوم  هذا  ويعني  الكثريون. 
ا�شتعداد للقيام، مقابل ر�شوم حمددة، بدور حلقة الو�شل بني اأنا�س 
اأ�شياء م�شرتكة، دون  التوا�شل ب�شبب ما بينهم من  من م�شلحتهم 
ُيخل�َس  اأن  اأمل  على  وافقت  واأهدافها.  امل�شلحة  لطبيعة  اعتبار 
التعرف  املبادرة فر�شة  واأن متنحه  ال�شالم،  لهدف  ال�شيد مارك�س 
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اىل اأبعاد الق�شية وكيفية التعامل معها ب�شكل ايجابي غري منحاز. 
اأمناء  جمل�س  يف  ع�شوًا  اأ�شبحُت  الفكرة،  بتبني  مارك�س  قيام  ومع 
تلك املبادرة اإىل جانب �شخ�شيات اأمريكية مهمة مثل ال�شيد روبرت 
مكنمارا، وزير دفاع اأمريكا الأ�شبق الذي اأ�شرف على حرب فيتنام، 

وهارولدز �شاندرز وريت�شارد مرييف وغريهم.
الأمريكية  احلكومة  اإىل  مارك�س  توجه  املبادرة،  اإعالن  بعد 
اليهود  املمولني  من  عدد  واإىل  ومعنوي،  مايل  دعم  على  للح�شول 
ولكون  ثقافية،  وخلفية  لباقة  من  لديه  ما  وب�شبب  الأمريكيني. 
املوؤ�ش�شة التي يراأ�شها منظمة غري ربحية، جنح مارك�س يف احل�شول 
على دعم كل الأطراف التي توجه اإليها. وب�شرعة اأ�شبحت املبادرة 
ذات ن�شاطات وجلان عمل متعددة تتعامل مع اأوجه ال�شراع املختلفة، 
اللجان  اجتماعات  اأ�شبحت  كما  والأمنية،  وال�شيا�شية  القت�شادية 
اكت�شفُت  لكنني  اأمريكا.  اإىل  اإ�شافة  واأوروبية  عربية  دول  يف  ُتعقد 
اأن جون مارك�س مل يكن مهتمًا بق�شية ال�شالم بقدر اهتمامه بدوره 
باأعمال  املتعلقة  التقارير  ُيزيف  جعله  ما  اجتماعي،  اأعمال  كرجل 
املايل  الدعم  من  املزيد  على  واحل�شول  ن�شاطاته  لتربير  اللجان 

والتاأييد ال�شيا�شي. 
اإن ت�شرفات جون مارك�س ومواقفه من الق�شية التي ُيفرت�س 
ليونارد  ت�شرفات  عن  كثريًا  تختلف  مل  خدمتها  على  يعمل  اأنه 
م�شاحله  خدمة  بهدف  يت�شرف  كان  هاوزمان  اأن  ال  هاوزمان، 
نف�شه  ربط  لأنه  اإ�شرائيل،  م�شالح  خدمة  خالل  من  اخلا�شة 
وم�شريه منذ البداية باإ�شرائيل. يف �شوء ذلك، قررت يف عام 1992 
البحث  اأمناء  ال�شتقالة من جمموعة جامعة هارفارد ومن جمل�س 
عن اأر�شية م�شرتكة، والتوقف كليًا عن امل�شاركة يف حوارات مع يهود 
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اأمريكيني وغري اأمريكيني، واجتهت بدًل من ذلك نحو اإعداد كتاب 
عن حل النزاع م�شتفيدًا من جتربتي يف التعامل مع تلك املنظمات 
وقراءتي لن�شاطات غريها من جمموعات حوار متعددة. ومما �شهل 
الأملانية  هومبولدت  موؤ�ش�شة  من  منحة  على  ح�شويل  املهمة،  تلك 
يف  اغتنمتها  اأ�شهر،  �شتة  ملدة   von Humboldt Stiftung
زيارة العديد من معاهد الدرا�شات الأوروبية وامل�شاركة يف موؤمترات 
واإلقاء عدة حما�شرات يف اأملانيا والنم�شا واملجر، والجتماع بقادة 
�شدر  وحني  الو�شطى.  اأوروبا  بلدان  يف  الأوروبية  الأقليات  بع�س 
 Conflict Resolution and الكتاب يف عام 1994 حتت عنوان 
Ethnicity، ح�شل على مراجعات جيدة جعلته يغدو مرجعًا علميًا 
قام  الواقع،  ويف  والعامل.  اأمريكا  جامعات  من  الكثري  ت�شتخدمه 
ذلك الكتاب باإر�شاء اأ�ش�س علم حل النزاع، اإذ جتاوز احلديث عن 
املفاو�شات اإىل حتديد اأنواع النزاع واأ�شاليب التعامل معها، وتغيري 
حينئذ،  م�شتخدمة  كانت  التي  املنا�شبة  غري  امل�شطلحات  بع�س 

وتعريف عملية ال�شالم ومراحلها ومتطلبات كل مرحلة منها.
اأو�سل� وتبعاتها

الإدارة  اعتربتها  مبادرة  بطرح   1989 عام  يف  �شامري  قام 
الأمريكية �شاحلة اأ�شا�شًا للتفاو�س بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني، 
اإذ يف �شوء تلك  الفل�شطينية.  التحرير  اإرباك منظمة  ما ت�شبب يف 
املبادرة، مل يعد اأمام منظمة التحرير �شوى طرح مبادرة بديلة، اأو 
القبول مببادرة �شامري، اأو رف�شها والتهام بتعطيل »عملية ال�شالم«. 
مع  للتجاوب  تتزايد  املنظمة  على  الدولية  ال�شغوط  كانت  وفيما 
القيادة  على  الإعالمية  ال�شغوط  كانت  الإ�شرائيلية،  املبادرة 
على  الوح�شية  اإ�شرائيل  فعل  ردود  ب�شبب  تت�شاعد  الإ�شرائيلية 
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مظاهرات اأطفال احلجارة. ويف �شوء تخلي دول اخلليج العربي عن 
املنظمة بعد قيام �شدام ح�شني باحتالل الكويت عام 1990، وتعرث 
موؤمتر مدريد وما تبعه من مباحثات يف وا�شنطن يف العام التايل، 
متكافئة  غري  تفاو�شية  عملية  نحو  تنجرف  نف�شها  املنظمة  وجدت 
مع العدو، وتقوم بتوقيع اتفاقية اأو�شلو التي اأخذت من الفل�شطينيني 
اجنازات العوام اخلم�شة ال�شابقة دون مقابل، مبا يف ذلك مكا�شب 
املنظمة  �شمحْت  وحني  باملنظمة.  اأمريكا  واعرتاف  النتفا�شة 
التو�شل  �شيء مت  كل  ن�شيت متامًا  اإ�شرائيل،  مع  بالتفاو�س  لنف�شها 
اإليه مع ذلك الكيان العن�شري من تفاهمات خالل لقاءات �شابقة 
الفل�شطينيني  خربة  من  ت�شتفد  ومل  عديدة،  وعلنية  �شرية  وقنوات 

الذين حتاوروا مع ال�شهاينة على مدى �شنوات.  
حرب اخلليج وامل�قف الفل�سطيني

عام  العراق  على  اأمريكا  �شنتها  التي  اخلليج  اأعقاب حرب  يف 
1991 ونتج عنها حترير الكويت، قامت دول اخلليج العربي باتهام 
منظمة التحرير بالوقوف اإىل جانب �شدام ح�شني وتاأييده، وبالتايل 
التوجه نحو حما�شرتها وحرمانها من معظم م�شادر التمويل التي 
كانت تغذيها. من ناحية اأخرى، قامت حكومة الكويت بطرد معظم 
اجلن�شية  و�شحب  فل�شطينيني،  وموظفني  عمال  من  لديها  كان  من 
من  �شنوات،  قبل  عليها  ح�شلوا  قد  كانوا  اآخر  عدد  من  الكويتية 
بينهم خالد احل�شن واأفراد اأ�شرته. وفيما ت�شبب احل�شار املايل يف 
دفع املنظمة اإىل حافة الإفال�س، ت�شبب قيام الكويت بطرد غالبية 
الفل�شطيني  ال�شف  وحدة  �شق  يف  فل�شطينيني  من  لديها  العاملني 
على امل�شتويني ال�شعبي والر�شمي. ومع اأن عرفات ُاُتهم بتاأييد �شدام 
ودعم الحتالل، لي�س فقط من اخلليجيني بل واأي�شًا من قطاعات 
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بتاأييد  الواقع  يف  يقم  مل  عرفات  اأن  اإل  الفل�شطينيني،  من  كبرية 
�شدام، بل قام باملراهنة على جناح �شدام، كما راهن امللك ح�شني 
والرئي�س اليمني علي عبد اهلل �شالح. اإن الرهان ل يعني اأن املقامر 
باأنها  يعتقد  التي  الفر�س  على  بل  ُيحبها،  التي  الفر�س  على  يراهن 

الأكرث حظًا يف ك�شب ال�شباق.
من املوؤكد اأن ُيفاِجِئ هذا الراأي الكثري من النا�س، ما قد يدفعهم 
اإىل اتهامي بالدفاع عن عرفات وحماولة تربئته، لكن اإذا كان علينا 
فهذه  للتاريخ،  خمل�شني  عمالء  نكون  واأن  الكلمة  باأمانة  نلتزم  اأن 
هي احلقيقة. اأقول هذا لأن الظروف �شمحت يل باأن اأكون بالقرب 
دار  مما  هامًا  جانبًا  اأ�شهد  واأن  الأحداث،  وقعت  حني  عرفات  من 
الأوىل  وقعت  حادثتني،  اإىل  اأ�شري  وهنا  تون�س.  حوار يف  من  حولها 
الكويت  اإىل  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اأع�شاء  اأحد  اأ�شار  عندما 
باعتبارها حمافظة عراقية، اأو »املحافظة التا�شعة ع�شرة« كما اطلق 
عليها �شدام، ووقعت الثانية عندما عقد عدد كبري ن�شبيًا من رجال 
الأعمال الفل�شطينيني موؤمترًا يف لندن اأثناء احتالل الكويت اأعلنوا 
اإدانتهم ملا قام به �شدام ودعمهم حلرية الكويت وا�شتقاللها.  فيه 
ال�شخ�شي من  اأ�شرح موقفي  اأن  اأود  اأذكر احلادثتني،  اأن  قبل  لكن 
الكارثية  بل  ال�شلبية،  اآثاره  زالت  ما  الذي  التاريخي  احلدث  ذلك 
ت�شببت  ظالل  باأكمله.  العربي  الوطن  على  ال�شوداء  بظاللها  تلقي 
يف اإ�شعاف الق�شية الفل�شطينية، وعودة ال�شتعمار الغربي للجزيرة 
العمل  وتعطيل  اخلارجية،  الأخطار  من  حمايتها  بحجة  العربية 
العربي امل�شرتك، وفقدان الثقة بني القادة العرب، وعودة كل الدول 
واأمريكا  عامة  للغرب  التبعية  فلك  يف  الدوران  اإىل  تقريبًا  العربية 

خا�شة، ودخول بع�شها لأول مرة فلك التبعية لإ�شرائيل.
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قبل قيام �شدام بغزو الكويت واحتاللها يوم 2-8-1990، كنت 
على موعد مع موؤ�ش�شة �شومان يف عمان لإلقاء حما�شرة فيها يوم 
7-8-1990، اإي بعد خم�شة اأيام من احتالل الكويت. ولقد ت�شببت 
تلك الأحداث يف تغيري اجلزء الأكرب من مو�شوع املحا�شرة ل�شالح 
الرتكيز على اأحداث الكويت املوؤ�شفة. بعد اإدانة العدوان والتحذير 
اأمريكا  اإن  قلُت  برمتها،  العربية  املنطقة  على  الكارثية  تبعاته  من 
لن ت�شمح ل�شدام ح�شني ب�شم الكويت حتى لو ا�شطرت اإىل تدمري 
اأجل  ومن  املوقف،  خطورة  ب�شبب  ولكن  اأبيه.  بكرة  عن  العراق 
العربي جُمددًا حتت �شيطرة ال�شتعمار  الوطن  احليلولة دون وقوع 
الغ�شب  ثورة  لكن  عربي.  بحل  طالبت  ثرواته،  ونهب  الغربي 
رة مل ت�شمح للعقل بالتفكري بروية عله يتو�شل لقرار  اخلليجية املرُبَّ
جتر  جعلها  ما  الأمور،  بت�شيري  للعاطفة  �شمحت  بل  حكيم،  �شليم 
الأمة العربية يف اجتاه مناق�س لتطلعاتها يف الوحدة والتحرر. كان 
اإعالميني  من  احلا�شرين  غالبية  نفو�س  يف  ال�شدمة  وقع  لكلماتي 
ومثقفني، لي�س ب�شبب قيامي برف�س الحتالل، لكن ب�شبب توقعات 
تناق�شت مع توقعات الأطراف العربية الر�شمية وال�شعبية التي اأيدت 

�شدام ح�شني ومتنت له النجاح. 
حممد  ال�شيد  ات�شل  باأ�شابيع،  وا�شنطن  اإىل  عودتي  بعد 
معي حول  مقابلة  اإجراء  ليطلب  اأمريكا  �شوت  اإذاعة  من  ال�شناوي 
اأحداث الكويت وتطورات املوقف ال�شيا�شي على ال�شاحة الأمريكية. 
وحيث اأن تلك الدعوة كانت الأوىل من نوعها، فاإنني وجدت نف�شي 
اأميل اإىل العتذار، اإل اأنني غريت راأيي ب�شرعة حني اأخربين ال�شيد 
اأكن  الإبراهيم. مل  الدكتور ح�شن  اأي�شًا  �شي�شت�شيف  باأنه  ال�شناوي 
اأعلم اأن ح�شن يف وا�شنطن، لأنه مل يت�شل بي كعادته، لكن ال�شداقة 
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جعلتني  الكويت  جامعة  يف  معًا  العمل  اأثناء  ربطتنا  التي  احلميمة 
اأعر�شها على  اأن  اأردت  ال�شناوي، ويف ذهني فكرة  لعر�س  اأحتم�س 
والأمة  الكويت  لأزمة  خمرجًا  ُت�شكل  اأن  املحتمل  من  كان  ح�شن، 
العربية. تقابلنا على مدخل العمارة حيث مقر الإذاعة، وهناك قلت 
حل�شن باإنني مل اأح�شر اإل لروؤيته وعر�س فكرة يف راأ�شي عليه علها 

ًت�شاعدنا على جتنب »الكارثة القادمة«. 
اإىل  انتظار الدخول  اأن جل�شنا يف  بداأت حديثي مع ح�شن بعد 
واأن من  »اإن �شدام ح�شني رجل جمنون،  قائاًل:  الت�شجيل  ا�شتوديو 
املوؤكد اأن تت�شبب احلرب يف اإحلاق الدمار بالكويت والعراق واملنطقة 
اللتني  اجلزيرتني  بتاأجريه  الكويت  قيام  اقرتح  اإنني  باأ�شرها... 
يتخذهما ذريعة لعدوانه على الكويت ويدعي حاجته اإليهما للو�شول 
يعي�س  لن  لأنه  طوياًل  يدوم  لن  �شدام  حكم  اإن  اخلليج..  مياه  اإىل 
اإىل الأبد«. وما كاد ح�شن ي�شمع تلك الكلمات حتى �شعرت باأنه فقد 
بالتنازل  ُتطالبنا  اأنت  قائاًل  ه�شتريي  ب�شكل  ي�شيح  اأخذ  اإذ  عقله، 
عن �شيادتنا الوطنية. ن�شي ح�شن يف غمرة حما�شه لوطنه الأ�شياء 
التي كان يقولها يف حما�شراته يف جامعة الكويت عن وحدة الوطن 
واأن  بذلك،  اأذكره  اأن  واجبي  من  اأن  وجدت  وهنا  و�شعوبه.  العربي 
اأذكره اأي�شًا باأن ال�شني قامت بتاأجري جزيرة هوجن كوجن لربيطانيا 
حاجة  بل  وطنية،  �شيادة  عن  تنازًل  ذلك  تعترب  ومل  �شنة،   80 ملدة 

اأملتها الظروف الدولية وموازين القوى ال�شائدة يف تلك الأيام. 
الق�شية،  تلك  من  املُ�شتجد  الأمريكي  املوقف  حل�شن  �شرحت 
 Nightmare" الكابو�س  حينئذ  عليه  اأطلقوا  الذي  وال�شيناريو 
Scenario"، والذي يتلخ�س يف ان�شحاب �شدام ح�شني من الكويت 
والبقاء يف اجلزر. كان خرباء اأمريكا الأمنيني، ويف مقدمتهم توين 
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كورد�شمان، يقولون ب�شراحة اإذا قام �شدام بالن�شحاب من الكويت 
مربرات  من  �شيحرمنا  ذلك  فاإن  اجلزر،  على  ب�شيطرته  واحتفظ 
اخلليج،  منطقة  على  وال�شيطرة  الع�شكرية  قوته  بتدمري  القيام 
�شدام  ي�شتعيد  ان  قبل  العراق  �شرب  يف  الإ�شراع  من  بد  ل  لذلك 
عقله ون�شطر للتعاي�س مع كابو�س. اإل اأن ح�شن مل ي�شتوعب ما كنت 
اأرمي اإليه، اإذ بقي غارقًا يف تخيالته، وم�شرًا على التم�شك مبوقفه 
�شحيحة  وغري  �شحيحة  مقولت  اخليال...  يف  املوغلة  ومقولته 
طرحها يف الكوجنر�س لتحري�س الأمريكيني �شد العراق. وحني جاء 
الوقت لإجراء املقابلة، رف�س ح�شن اأن يظهر معي يف نف�س الربنامج. 
مل اأحاول اأن اأجادله لأن من حقه اأن يرف�س حتى اجللو�س يف املكان 
الذي اأجل�س فيه، لذك قلت لل�شيد ال�شناوي اإن املو�شوع الذي تريد 
م�شاركتي،  من  بكثري  اأهم  ح�شن  م�شاركة  يجعل  معنا  مناق�شته 
رف�س  املُ�شيف  اأن  اإل  باملغادرة،  يل  ي�شمح  اأن  منه  طلبت  وبالتايل 
طلبي وقام مبقابلة ح�شن اأوًل على حدة، ثم قام باجراء مقابلة معي، 
وبعد ذلك قام بعملية "دبلجة" لتظهر املقابلة وكاأنها حوار بيننا... 
باب  من  وخرج  م�شافحتي  جتنب  املقابلة،  من  ح�شن  انتهى  وحني 

جانبي.
والآن نعود اإىل تون�س لعر�س موقف عرفات من احتالل الكويت. 
حني اأ�شار ع�شو اللجنة التنفيذية للكويت باعتبارها حمافظة عراقية، 
بغ�شب  وجهه  يف  عرفات  �شرخ  العراقي،  الإعالم  لغة  ُم�شتخدما 
قائاًل، الكويت دولة عربية م�شتقلة ونحن نعرتف بها... كيف يجوز 
لنا اأن نوؤيد احتالًل ونحن نكافح من اأجل حترير وطننا املحتل؟ قام 
عرفات بعد ذلك بتاأنيب ال�شخ�س املعني ب�شدة وطرده من اجتماع 
�شاركُت فيه. اإن ال�شخ�س املعني ما يزال حيًا ولقد جئنا على ذكر 
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بع�س  قيام  معاوين عرفات خرب  اأحد  نقَل  وحني  �شبق.  فيما  ا�شمه 
رجال الأعمال الفل�شطينيني بعقد لقاء يف لندن لإدانة �شدام ح�شني 
واملطالبة بتحرير الكويت، مل يعرت�س عرفات على ذلك الت�شرف، 
كل  ندين  ان  علينا  اإن  قال،  اإذ  عليه،  القائمني  اأثنى على جهود  بل 
احتالل، واأن نحرتم حق كل �شعب ي�شعى لتحرير نف�شه ووطنه. كان 
الغ�شني  جويد  ال�شيد  �شدام  اأدانوا  الذين  الأعمال  رجال  بني  من 
الفل�شطيني،  القومي  ال�شندوق  ورئي�س  التنفيذية  اللجنة  ع�شو 
وال�شيد عبد املح�شن القطان ع�شو جمل�س اإدارة ال�شندوق القومي 
الفل�شطيني وغريهم. وحني و�شل جويد الغ�شني من لندن بعد اأيام 
ا�شتقبله  التنفيذية،  للجنة  ر�شمي  اجتماع  يف  للم�شاركة  تون�س  اإىل 
الأول، بل  الع�شو  اأو يعاقبه كما فعل مع  عرفات بحفاوة ومل يوبخه 
قال له "ح�شنًا ما فعلتم". والآن من حقنا اأن نت�شاءل، هل كان موقف 
عرفات مبداأي حني �شكت على قيام �شدام ح�شني باجتياح الكويت؟ 
جاء  هل  مبادئ؟  ال�شيا�شة  كانت  متى  لكن  كذلك،  يكن  مل  بالطبع 
قيام اأمريكا ب�شرب العراق عام 1991 وقيادة عملية حترير الكويت 
مبنيًا على مبادئ العدل اأو احلرية اأو حق ال�شعوب يف تقرير امل�شري؟ 
اإ�شرائيل قد اختفت  لكانت  اأمريكا احلقيقي  دافع  املبادئ  لو كانت 
عن الوجود منذ ع�شرات ال�شنني... ال�شيا�شة م�شالح ورهانات تقوم 

على ح�شاب الأرباح واخل�شارة، ل غري. 
م�ؤمتر مدريد لل�سالم

بعد  اأي   ،1991 عام  اأكتوبر  �شهر  يف  الأمريكية  الإدارة  دعْت 
مدريد  يف  لل�شالم  دويل  موؤمتر  عقد  اإىل  باأ�شهر،  الكويت  حترير 
بهدف حل ال�شراع العربي الإ�شرائيلي واحالل ال�شالم وال�شتقرار 
يف ال�شرق الأو�شط. اإل اأن جيم�س بيكر وزير خارجية اأمريكا واجه 
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�شعوبات جمة يف اإقناع اإ�شرائيل وخمتلف الأطراف العربية بامل�شاركة 
يف اأعمال املوؤمتر، ما جعله يركز على اإجراءات عقد املوؤمتر، ولي�س 
اأمريكا  تقدم  مل  لذلك  الأ�شا�شية،  الق�شايا  معاجلة  كيفية  على 
�شبيل  وعلى  للتفاو�س.  اأ�شا�شًا  ي�شلح  حل  م�شروع  اأو  وا�شحة  روؤية 
املثال، مل يوافق �شامري رئي�س وزراء اإ�شرائيل على امل�شاركة اإل بعد 
احل�شول على �شمانات اأمريكية تتعار�س مع مبادئ حل النزاع. مع 
ذلك اأعلن �شامري قبل الذهاب ملدريد باأنه �شيفاو�س ع�شر �شنوات 
الليكود  اأتباعه من حزبي  اأن  يتوقع  توقيع. مل يكن �شامري  من دون 
بالتوقيع  والعمل �شوف يفاو�شون ع�شرين �شنة لحقة دون اللتزام 
على اتفاقية �شالم مع العرب. اأما فيما يتعلق بامل�شاركة الفل�شطينية، 
ا�شطر  ما  التحرير،  منظمة  م�شاركة  على  اعرت�شت  ا�شرائيل  فاإن 
م�شرتك  اأردين  فل�شطيني  وفد  �شمن  امل�شاركة  اإىل  الفل�شطينيني 
برئا�شة الدكتور عبد ال�شالم املجايل، لكن الوفد الفل�شطيني اأعلن 
اإىل  الوطن  اأر�س  مغادرة  قبل  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  ولءه 

مدريد. 
اإىل  التايل1992  العام  يف  ال�شيا�شية  املفاو�شات  انتقلت 
عدة  على  املوؤمتر  عن  املنبثقة  العمل  جلان  توزعت  فيما  وا�شنطن، 
دول. وحني و�شل الوفد الفل�شطيني اإىل وا�شنطن ملوا�شلة املفاو�شات 
اأو درا�شة علمية اأو ت�شور حلل، اأو حتى  مل يكن لديه وثيقة ر�شمية 
ن�س قراري جمل�س الأمن  242 و338 اللذين ي�شكالن املرجع الدويل 
لأي حل. اأر�شل يل ال�شيد عرفات ر�شالة يطلب مني الن�شمام للوفد 
الفل�شطيني، لكنني بعد ا�شتعرا�س ا�شماء اأع�شاء الوفد وخلفياتهم 
الثقافية وال�شيا�شية، ويف �شوء املعلومات التي زودين بها الأ�شدقاء 
النت�شة رئي�س بلدية  اإليا�س فريج رئي�س بلدية بيت حلم وم�شطفى 
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ر�شالة  له  ار�شلت  لذلك  عرفات،  عر�س  قبول  ا�شتطع  مل  اخلليل، 
بعد  وا�شنطن  يف  الفل�شطينية  اجلالية  قامت  بالعتذار.  جوابية 
ا�شتقرار اأع�شاء الوفد بدعوتهم حلفل ع�شاء وا�شتقبال كبري �شارك 
فيه املئات من اأبناء اجلالية العربية يف منطقة وا�شنطن. لكن غالبية 
ال�شايف  عبد  حيدر  الدكتور  الرئي�س  ذلك  يف  مبا  الوفد،  اأع�شاء 
والدكتورة حنان ع�شراوي، ت�شرفوا بطريقة غري لئقة. وعلى �شبيل 
على  تزيد  ملدة  غرفهم  يف  وع�شراوي  ال�شايف  عبد  تخلف  املثال، 
تنتظر  بهم  املحتفني  كانت جموع  فيما  املحدد،  املوعد  ال�شاعة عن 
يف قاعة الفندق، وحني نزلوا اإىل القاعة مل ميكثوا �شوى دقائق قليلة 

بحجة اأن لديهم ارتباطًا اآخر. 
الوفد  باإهمال  اجلالية  قيام  يف  الت�شرف  ذلك  ت�شبب 
الفل�شطيني، ما جعل الوفد والق�شية التي جاء من اأجلها تفقد دعم 
اإليا�س  الأ�شدقاء  كان  فيها.  والنا�شطني  املثقفني  وم�شورة  اجلالية 
وا�شنطن  اإىل  و�شولهم  بعد  بي  يت�شلون  النت�شة  وم�شطفى  فريج 
لأحملهم  اأ�شل  حتى  الفندق  مدخل  اأمام  ينتظرونني  مبا�شرة... 
الفندق  بعيدًا عن جو  الآراء  لتبادل  البيت  اإىل  ونذهب  �شيارتي  يف 
امل�شحون بالرياء والنفاق واجلهل والكذب. من ناحية اأخرى، حر�س 
كل ع�شو من اأع�شاء الوفد الفل�شطيني على طباعة بطاقة �شخ�شية 
حتمل ا�شمه وعنوانه ومركزه، فيما قام البع�س بو�شع احلرف »د« 
اأمام ا�شمائهم على البطاقة. وب�شبب ما كان يعرفه ال�شيد مفيد عبد 
ربه الع�شو القيادي يف حركة فتح عن غالبية الأع�شاء وم�شتوياتهم 
اأوحى له بنكتة معربة تقول: هل تعرف  التعليمية، فاإن احلرف »د« 
ما يرمز اإليه احلرف »د«؟ اإنه يعني اإما دكتور اأو دابة. وكما يعرف 
بطاقات  يحملون  الذين  العرب  »املثقفني«  اآلف  هناك  الكثريون، 
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يلتحقوا  اأن  دون  من  ا�شمائهم  اأمام  احلرف  نف�س  حتمل  �شخ�شية 
ب�شراء  قاموا  لقد  حياتهم..  يف  جامعة  يف  عليا  درا�شات  بربنامج 
اأو  بالعلم  لها  عالقة  ل  اأمريكا  يف  دكاكني  من  »دكتوراه«  �شهادات 
التعليم اأو الأخالق. ومما يثري الده�شة اأن بع�س هوؤلء تبووؤا منا�شب 
وزارية يف بالدهم، فيما قام اآخرون بالتدري�س يف جامعات خا�شة 
ل تهتم اأ�شاًل بق�شية التعليم، بل بالربح... حرف �شغري يحل عقدة 
والعملية  ال�شيا�شية  العملية  تدمري  ُي�شهم يف  لكنه  �شخ�شية،  نق�س 
التعليمية وموقع العلم من حياة املجتمع، ويثري ال�شكوك حول كفاءة 

املتعلم العربي واأمانته بوجه عام.
فيما كانت املفاو�شات تتعرث يف وا�شنطن، كانت ال�شغوط على 
ب�شبب  تتزايد  رابني  ا�شحق  قيادتها  ت�شلم  التي  اإ�شرائيل  حكومة 
ا�شتمرار النتفا�شة، وال�شغوط املالية على املنظمة تت�شاعد ب�شبب 
جفاف اأهم م�شادر التمويل اخلليجية. ويف اأوائل �شهر نوفمرب من 
ُمتهما  ال�شيا�شية  للعملية  لذع  نقد  بتوجيه  رابني  قام   1992 العام 
قامت  كما  يذكر،  تقدم  حتقيق  على  القدرة  وعدم  بالبطء  اأياها 
جريدة النيويورك تاميز بتوجيه نقد مماثل بعد اأ�شبوع متامًا. ولقد 
تبني لحقًا اأن النقد الذي وجهه رابني واجلريدة مل�شرية مدريد جاء 
بني  اإليها  التو�شل  �شيا�شية مت  لعملية  للتمهيد  من�شقة  عملية  �شمن 
اإ�شرائيل واملنظمة للدخول يف مباحثات ثنائية ا�شت�شافتها الرنويج. 
وبعد عدة اأ�شهر، اتفق اجلانبان على توقيع وثيقة اأو�شلو التي اأطلقوا 
عليها ا�شم »اإعالن مبادئ«، من دون اأن ي�شمل الإعالن مبداأً واحدًا 
وجوب  على  مثال  الإعالن  ين�س  مل  اإذ  �شلمي،  حلل  اأ�شا�شًا  ي�شلح 
ان�شحاب اإ�شرائيل من ال�شفة الغربية وغزة، ول على وقف عمليات 
ال�شتيطان يف تلك املناطق، ول على العرتاف باأن القد�س ال�شرقية 
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تقع �شمن »الأرا�شي املحتلة«، ول على حق العودة بالن�شبة للالجئني 
الفل�شطينية املرتقبة، ول على  الفل�شطينيني، ول على حدود الدولة 

حق تقرير امل�شري. 
اتفاقية اأو�سل� 

ل�شحاق  الإعالمية  الواجهة  تاميز،  النيويورك  جريدة  قامت 
رابني وحزبه بن�شر �شيغة التفاق قبل التوقيع عليه باأ�شبوعني تقريبًا. 
ولقد ت�شادف اليوم التايل موعدًا بيني وبني وليام كواندت لتناول 
طعام الغداء معًا يف مطعم كاليدز يف جورجتاون. ويف اللحظة التي 
جل�شنا فيها حول طاولة الغداء، وجه كل منا لزميله ال�شوؤال التايل: 
هل قراأت ما جاء يف جريدة النيويورك تاميز؟ كان جواب كل منا، 

نعم. وهنا قال كواندت، اأرجو اأن ل تكون �شده يا حممد. 
  I hope you are not against it، Mohamed 

�شاألني  وحني  �شده.  اأنني  لك  اقول  اأن  يوؤ�شفني  قائاًل،  اأجبته 
عن �شبب معار�شتي، قلت، اإن هذا التفاق بحالته الراهنة لن يوؤدي 
الحتالل  عملية  ا�شتمرار  لت�شهيل  فل�شطينية  اإدارة  اإقامة  اإىل  اإل 

الإ�شرائيلي.
This agreement as is will only lead to creating 

a Palestinian administration to facilitate continued 

Israeli occupation. 

اإن من يتفح�س ما حدث منذ عام 1993 على اأر�س الواقع، �شوف 
يكت�شف اأن اتفاق اأو�شلو مل يحقق �شوى متكني اإ�شرائيل من ال�شتيالء 
على املزيد من الأرا�شي الفل�شطينية، واإقامة ع�شرات امل�شتعمرات 
اجلديدة يف ال�شفة الغربية، والت�شبب يف م�شاعفة عدد امل�شتعمرين 
فيها، وتهجري اآلف الفل�شطينيني من قراهم، وتدمري اآلف املنازل 
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واملزارع، واغتيال ع�شرات القادة الفل�شطينيني، وقتل اآلف الأطفال 
واإهانة  العربي،  ال�شعب  مب�شاعر  وال�شتهانة  والن�شاء،  والرجال 
قياداته ال�شيا�شية، وحتويل بع�شهم اإىل عمالء متواطئني مع العدو، 
ورف�س قرارات جمل�س الأمن الدويل وغريها من معاهدات دولية، 
وجر  واللبنانيني،  الفل�شطينيني  بحق  لها  وارتكاب جرائم ل ح�شر 
ع�شرات »املثقفني« العرب اإىل م�شتنقع التطبيع مع العدو ال�شهيوين 
باأي  الوطنية  ال�شلطة  له. ولقد مت ذلك كله من دون قيام  والعمالة 
نقول  ل  جرائمها،  من  واحلد  اإ�شرائيل  مواجهة  �شاأنه  من  حترك 
ال�شاحة  على  فاعاًل  واإعالميًا  �شيا�شيًا  حتركًا  بل  ع�شكريًا،  حتركًا 
»عملية  يف  احلالية  وقيادتها  الوطنية  ال�شلطة  انغما�س  اإن  الدولية. 
والذل،  اخل�شائر  من  املزيد  �شوى  حتقق  ومل  باأو�شلو  بداأت  �شالم« 
اأي  اأو�شلو لن يوؤدي لتحقيق  اأن ال�شتمرار يف ال�شري على نهج  يوؤكد 
هدف من الأهداف الوطنية، ولن يتجاوب مع اأي مطلب من مطالب 
على  الفل�شطينية  القيادات  بع�س  اإ�شرار  اإن  الفل�شطيني.  ال�شعب 
التم�شك مبا ي�شمى »خيار ال�شالم«، وهو اخليار الذي حتول يف ظل 
اأ�شلو اإىل »ا�شت�شالم«، جعل اأو�شلو تغدو كارثة بحجم كارثتي 1948 

و1967، اإن مل تكن اأكرب. 
�شحتها  من  والتاأكد  اأو�شلو  اتفاقية  ن�س  قراءة  بعد  قمُت 
ب�شدة و�شرح  واإبداء اعرتا�شي عليها  واأبو مازن  بالت�شال بعرفات 
ما تعانيه من نواق�س وما حتمله من تبعات كارثية، مو�شحًا، رمبا 
للمرة العا�شرة، اأنه ل يجوز اطالقًا التجاوب مع املطلب الإ�شرائيلي 
العرتاف  يعني  ذلك  لأن  الوجود«،  يف  اإ�شرائيل  »بحق  بالعرتاف 
بحقها يف ارتكاب كل اجلرائم التي ارتكبتها �شد �شعبنا وغريه من 
اأن من حقها ارتكاب املزيد من  اأي�شًا  اأنه يعني  �شعوب عربية، كما 
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اجلرائم حتت غطاء الدفاع عن وجودها. كنت قد �شرحت خماطر 
هذا املطلب اأكرث من مرة يف لقاءات خا�شة ويف اجتماعات ر�شمية 
الدولة  هي  اإ�شرائيل  اإن  فيها.  و�شاركُت  التنفيذية  اللجنة  عقدتها 
الوحيدة يف العامل التي تطالب العرب دون غريهم بالعرتاف بحقها 
يف الوجود، وهذا مطلب ينبع اأ�شا�شًا يف اإدراك واٍع باأنه لي�س لها حق 
ات�شلت  العامل.  اآخر من  اأي مكان  ول يف  فل�شطني  وجود، ل يف  يف 
�شعيد وحممود  اإدوارد  بينهم  كان من  الأ�شدقاء،  ببع�س  بعد ذلك 
دروي�س ويحيى حب�س حلثهم على الوقوف �شد التفاقية والتحذير 
اأ�شري  اأن  يوؤ�شفني  وهنا  الوجود«.  اإ�شرائيل يف  »بحق  العرتاف  من 
اإىل اأن اإدوارد وحممود ويحيى ركبوا قطار الالعودة وغادروا عاملنا. 
اأنه لن يكون با�شتطاعتنا اأن نوقف عجالت قطار  اأدرك  نعم، كنت 
تقليل  نحاول  واأن  نحذر من خماطرها،  اأن  علينا  كان  لكن  اأو�شلو، 
اخل�شائر التي �شترتتب عليها. كانت تلك التفاقية هي حبل النجاة 
ملنظمة اأ�شاعت فر�شًا ل ح�شر لها على مدى عقود، وارتكبت اأخطاء 
ذلك  ب�شبب  لنف�شها  و�شمحت  �شعبها،  وحق  نف�شها  بحق  ج�شيمة 
بالو�شول اإىل حافة الفال�س �شيا�شيًا وماليًا، ما جعلها تقف مكتوفة 
اأمام عملية تطالبها بال�شت�شالم والعرتاف بالهزمية، من  الأيدي 

دون اأن تعطيها �شيئًا يف املقابل.
عرفات يف قلب وا�سنطن

قبل ثالثة اأيام من حفل توقيع اتفاقية اأو�شلو يف حديقة البيت 
ردًا  يقول  كلينتون  الرئي�س  �شمعت  �شبتمرب 1993،  يوم 13  الأبي�س 
للتوقيع،  طرف  كل  من  �شياأتي  من  هوية  حول  �شحايف  �شوؤال  على 
يف  �شيارتي  يف  كنت   .  It is up to them لهم«  يعود  القرار  »اإن 
اإىل مكتبي حني �شمعت ما قاله كلينتون، لذلك قمت حال  الطريق 
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اأخربته  عرفات،  لل�شيد  ق�شرية  ر�شالة  بكتابة  املكتب  اإىل  و�شويل 
كي  وا�شنطن  اإىل  القدوم  عليه  واقرتحت  كلينتون،  قال  مبا  فيها 
اأر�شلْت  التي  الر�شالة  تلك  ن�س  اأما  التوقيع.  احتفالت  يف  ي�شارك 
الرئي�س  اإعالن  �شوء  »يف  فكان:   1993-  9-10 يوم  بالفاك�س 
كلينتون الذي ترك الدعوة مفتوحة لالأطراف املعنية، اأقرتح عليكم 
احل�شور اإىل وا�شنطن وترك ق�شية التوقيع مل�شئول فل�شطيني يعادل 
حالة  يعني، حتى يف  وهذا  الإ�شرائيلي.  امل�شئول  املن�شب  من حيث 
اعتذار رابني عن احل�شور، اأنه �شيكون باإمكانك احل�شور وتفوي�س 
تراقب  كلينتون  جانب  اإىل  تقف  بينما  للتوقيع  املنا�شب  ال�شخ�س 
عملية التوقيع.. اإن دخولك البيت الأبي�س له معان كبرية للغاية، اإنه 

فر�شة ثمينة اعتقد اأن من ال�شروري عدم تفويتها.« 
اأحدثْت الر�شالة ردود فعل كبرية يف تون�س كان بع�شها غا�شبًا، 
فيه  �شارك  عاجل  لجتماع  الفل�شطينية  القيادة  عرفات  دعا  اإذ 
اأع�شاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  املتواجدون يف تون�س من 
مع  يتناق�س  اقرتاحي  كان  فتح.  حلركة  املركزية  اللجنة  واأع�شاء 
اإىل  مازن  اأبو  ذهاب  على  ين�س  اأيام  قبل  القيادة  اتخذته  قرار 
كان  كما  اأو�شلو،  اتفاقية  على  والتوقيع  املنظمة  لتمثيل  وا�شنطن 
فاجاأ  اإ�شرائيل.  لتمثيل  �شمعون بري�س  ب�شفر  اإ�شرائيلي  قرار  هناك 
عرفات املجتمعني حني اأخربهم باأنه قرر ال�شفر اإىل وا�شنطن، ما 
ت�شبب يف اعرتا�س العديد منهم على قراره، وغ�شب اأبو مازن غ�شبًا 
بتمرير  قام  قراره،  بوجاهة  املعرت�شني  عرفات  ُيقنع  وكي  �شديدًا. 
ر�شالتي على امل�شاركني قائاًل: »الدكتور ربيع يطلب مني احل�شور«، 
وكاأن الدكتور ربيع اأ�شبح يج�شد ال�شلطة الفل�شطينية العليا يف تلك 
اللحظة. طبعًا، مل يكن هناك �شخ�س ميكنه اأن يوقف قرارًا لعرفات 
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اإل عرفات ومبوافقة عرفات.
�شد  اأنت  ليقول«  مبا�شرة  الجتماع  انتهاء  بعد  �شخر  ات�شل 
التفاقية، فكيف تطلب من اأبو عمار اأن ي�شافر اإىل وا�شنطن للم�شاركة 
يف توقيعها، اإنني ل اأفهم هذا املوقف؟« قلت له هذان اأمران خمتلفان 
متاما يا يحيى... اأنا �شد التفاقية جملة وتف�شياًل، ولن اأتوقف عن 
الكارثية... لكن  تبعاتها  والكتابة �شدها والتحذير من  التنديد بها 
عدم قدرتي على تعطيلها، يفر�س حماولة احل�شول على اأكرب قدر 
ممكن من املكا�شب املرتتبة عليها... اإن وقوف اأبو عمار اإىل جانب 
كلينتون يف حديقة البيت الأبي�س بكوفيته املعهودة وخريطة فل�شطني 
املاليني  مئات  اأذهان  ال�شورة يف  تلك  يطبع  �شوف  عليها  مر�شومة 
من النا�س الذين �شي�شاهدون حفل التوقيع على �شا�شات التلفزيون 
يف خمتلف بقاع العامل... لي�س هناك رمز ول �شخ�س ول حدث يعرب 
باعتزاز  اأبو عمار  وقوف  اأكرث من  الفل�شطينية  الوطنية  الهوية  عن 
وثقة واحلطة على راأ�شه يف حديقة البيت الأبي�س اإىل جانب رئي�س 

اأمريكا يف قلب وا�شنطن.  
يف اإنديك  مارتن  مع  �شنوات  ع�شر  بعد  ال�شدفة   جمعتني 

 املغرب، اأثناء وجودنا هناك للم�شاركة يف مو�شم اأ�شيلة الثقايف. كان
 اإنديك عام 1993 هو الع�شو امل�شئول عن �شوؤون ال�شرق الأو�شط يف
 جمل�س الأمن القومي، كما عمل فيما بعد �شفريًا لأمريكا يف اإ�شرائيل
 لفرتتني. جاء ذكر اأو�شلو وزيارة عرفات التاريخية لوا�شنطن اأثناء
يف فيه  اأقمنا  الذي  الفندق  يف  واحدة  ع�شاء  طاولة  على   جلو�شنا 
يف امل�شئول  اإبراهيم  ح�س  ال�شيد  وجود  يف  وذلك  طنجة،   مدينة 
جل�شُت التي  الطاولة  اإىل  اإنديك  ا�شطحب  الذي  اجلزيرة   حمطة 
 عليها. قال مارتن اإنديك اإن جميع م�شت�شاري الرئي�س كلينتون، مبن
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 فيهم اإنديك نف�شه وم�شت�شار الرئي�س ل�شوؤون الأمن القومي، ووزيرة
الكوجنر�س عار�شوا وعدد من رجال  اولربايت،  مادلني   اخلارجية 
مل لكن  قائاًل:  اأ�شاف  ثم  وا�شنطن،  بزيارة  لعرفات  ال�شماح   فكرة 
 .يفهم اللعبة ال�شيا�شية �شوى اثنني: كلينتون والدكتور ربيع

No one understood the political game except 

two people: Clinton and Dr. Rabie.

املُعرت�شني،  اعرتا�شات  على  رده  يف  كلينتون  قال  اأ�شاف:  ثم 
الثنان،  تخلف  واإذا  رابني،  يح�شر  فلن  عرفات،  يح�شر  مل  »اإذا 

�شاأح�شل على توقيع، لكنني لن اأح�شل على اتفاق ُملزم«.
 If those guys do not come; I will get a signature، 

but I wouldn›t get a deal.  

البيت  حديقة  يف  التوقيع  عملية  ي�شاهد  عرفات  وقف  حني 
الأبي�س اإىل جانب الرئي�س كلينتون، وقف اأمامه ومن حوله ع�شرات 
الفل�شطينيني، مل يكن بينهم حممد ربيع. لقد رف�شُت امل�شاركة يف 
ذلك احلدث التاريخي، ومل ُتغريني دعوة لدخول البيت الأبي�س مع 
دقيقة   30 �شوى  ال�شهري  البيت  ذلك  يبعد عن  ل  املتوا�شع  بيتي  اأن 
بال�شيارة. وبدًل من الح�شا�س بالفرح الذي غمر مئات املاليني من 
العرب وغري العرب يف تلك اللحظة، �شعرت بحزن عميق وخيبة اأمل 
كبرية... �شعرت بفقدان اأغلى ما كنا منلك ك�شعب مر مبحنة الت�شرد 
بداأت  وحني  اإليه.  العودة  اأجل  من  يكافح  حياته  وعا�س  وطنه  من 
مرا�شم الحتفال على �شا�شة التلفزيون مل ا�شتطع اأن اأكبت الدموع 
التي انهمرت من عيني بغزارة، م�شكت قلمي ور�شمت م�شاعري على 
الورق يف مقال جاء حتت عنوان »وداعًا اأيها احللم«، ُن�شر يف ع�شرات 
اجلرائد يف عدة دول عربية، اإل اأن بع�س اجلرائد مل يرق لها عنوان 
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املقال، ما جعلها تتالعب به قلياًل كما فعلت جريدة القد�س العربي 
التي ت�شدر يف لندن. 

القاهرة يوم 17- العروبة يف  حني اجتمعت بعرفات يف ق�شر 
12-1988، اأي بعد ثالثة اأيام من اعرتاف اأمريكا باملنظمة، قلت له 
اإنني على قناعة باأننا �شنلتقي قريبًا يف وا�شنطن. متنى اأبو عمار اأن 
يزور وا�شنطن، لكنه ا�شتبعد اأن يحدث ذلك قريبًا، ما جعلني اأقول 
له لن اأراهنك... لكنني اأريد وعدًا باأن تقيم معنا يف البيت حني تاأتي 
اإىل وا�شنطن... ابت�شم عرفات كطفل ن�شي نف�شه يف تلك اللحظة، 
اأن يفعل ما طلبت منه. لكن حني و�شل وا�شنطن يف �شبتمرب  ووعد 
عام 1993 للم�شاركة يف حفل توقيع اتفاقية اأو�شلو، مل يِف بوعده، بل 
مل يت�شل بي. اأقام عرفات يف بيت رجل اأعمال فل�شطيني اأمريكي مل 
اأره ي�شارك يف ن�شاط فل�شطيني اأو عربي على الطالق، لكنه اأ�شبح 

مال�شقًا لعرفات حتى انتهت زياراته لوا�شنطن.
اأحداث املرحلة  قد يذكر من قراأ كتاب »ال�شتات« الذي ي�شرد 
الأوىل من هذه ال�شرية اأنني كتبت ال�شعر �شبيًا، وكيف اأن ملكة ال�شعر 
حزنت حزنًا �شديدًا وعميقًا دفعها اإىل احلداد وهجران بيتنا وكل بيت 
�شكنته ملدة اأربعني �شنة متوا�شلة. لقد جاء ذلك احلزن والهجران 
يف اأعقاب قيام والدتي بحرق كل الق�شائد التي كتبتها... حرقتها 
الوالدة كما اأ�شرنا خوفا عليَّ وعلى م�شتقبلي... خوفا من قيام »جي�س 
البادية« باعتقايل وتعذيبي. كان اجلي�س قد جاء يف ذلك اليوم يف 
زيارة روتينية ملنطقة اأريحا، قام خاللها بفر�س ح�شار حول خميم 
بيتًا  املخيم  بيوت  بتفتي�س  بداأ  ثم  فيه،  نعي�س  كنا  الذي  جرب  عقبة 
بيتًا، واعتقال من وجدوا لديه كتبًا اأو اأوراقًا مطبوعة لعتقادهم باأن 
الكتب حتتوي على اأفكار »هدامة«، واأن الأوراق املطبوعة هي منا�شري 
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حزبية حتر�س ال�شعب �شد النظام احلاكم. وخوفًا من عثور اجلنود 
وم�شاعري،  اأحا�شي�شي  �شفحاتها  على  �شطرُت  التي  الدفاتر  على 
قامت الوالدة با�شتغفايل وجمع دفاتري وحرقها. بكيت بكاء �شديدًا 
حني اكت�شفت ما فعلت الوالدة، وعاهدت ملكة ال�شعر على اأن ا�شخر 
الإن�شان  حرية  عن  دفاعًا  ال�شيا�شي  للعمل  ومواهبي  وعقلي  وقتي 
العربي من الكبت واجلهل، ومن اأجل حترير فل�شطني وتوحيد الأمة 
الوحدة  حلم  انهت  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  اأحداث  لكن  العربية. 
اتفاقية  وجاءت  امل�شتبدة،  القطرية  احلكم  اأنظمة  �شلطة  وكر�شت 
اأو�شلو لتقنعني باأن احللم الفل�شطيني ذهب مع الريح وقد ل يعود. 
لذلك �شعرت بعد كتابة مقال »وداعا اأيها احللم« باأن علي اأن اأعود 
اإىل نف�شي واأن اأقوم بتحرير عقلي من مكبالت املا�شي القريب. وما 
اأن اتخذت ذلك القرار حتى �شعرت باأن ملكة ال�شعر عادت لتفر�س 

نف�شها على وجداين من جديد، وتعاود م�شريتها من حيث انتهت.
بعد  اأريحا  اإىل  اأعادتني  لفل�شطني  بزيارة  قمُت يف عام 1996 
�شنة   48 غياب  بعد  يازور  اإىل  واأرجعتني  متوا�شلة،  �شنة   34 غياب 
كاملة. وبعد التجول يف اأنحاء يازور واأحياء يافا القدمية اأيقنُت اأن 
اإ�شرائيل مل تكن حتلم بتنازل العرب عن كل الأرا�شي التي احتلتها 
يف عام 1948، واأن الكثري من بيوت يازور القدمية والأحياء العربية 
يف يافا بقيت على حالها تقريبًا. لكن اأو�شلو اأقنعْت حكام اإ�شرائيل 
والقرى  املدن  تلك  عن  تنازلت  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  باأن 
يف  دويلة  على  احل�شول  هو  اإليه  تتطلع  ما  اأق�شى  واأن  والأرا�شي، 
نتيجة  بها.  املطالبة  حتى  حُت�شن  مل  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة 
للم�شتعمرين  الأرا�شي  ببيع  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  بداأت  لذلك 
اليهود، والقيام باإزالة اآثار يازور تدريجيًا، وحني زرتها للمرة الثانية 
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والأخرية يف عام 1999، كانت عملية اإعادة تخطيط وتطوير القرية 
قد اكتملت، وفقدت يازور ب�شبب ذلك ما كان قد تبقى لها من نكهة 

ومعامل مميزة. 
تدوير النفايات الب�سرية

بعد حرب اخلليج التي وقعت يف عام 1991، دخل العمل العربي 
عامة وعمل اجلالية الفل�شطينية يف اأمريكا خا�شة حالة من التخبط 
والرتباك و�شلت اإىل حد الأزمة... اأزمة تعمقت بعد ف�شل مباحثات 
ت�شببت  اإذ فيما  للمنظمة.  املالية  الأو�شاع  مدريد وا�شتمرار تدهور 
احلرب يف قيام الدول العربية النفطية بطرد وتهجري مئات الآلف 
من الفل�شطينيني من منطقة اخلليج اإىل فل�شطني والأردن واأمريكا، 
املوؤ�ش�شات  حرمان  يف  للمنظمة  املرتدية  املالية  الأو�شاع  اأ�شهمت 
من  عليه  تعودت  الذي  املايل  الدعم  من  اأمريكا  يف  الفل�شطينية 
اأ�شهمت النجاحات الباهرة التي حققتها  تون�س. من ناحية اأخرى، 
الوطنية  الرموز  معظم  م�شداقية  اإ�شعاف  يف  وقيادتها  النتفا�شة 
ولقد  املقاومة.  ف�شائل  على  هيمنت  التي  التقليدية  الفل�شطينية 
يف  املتواجدين  املقاومة  حركات  اأع�شاء  من  الكثري  قيام  ذلك  تبع 
اأمريكا بالتخلي عن تلك القيادات نظريًا والت�شكيك يف م�شداقيتها 
لتاأ�شي�س  بالدعوة  قمُت  التطور،  ذلك  �شوء  يف  مواقفها.  و�شالمة 
منظمة فل�شطينية يف اأمريكا تبداأ من القاعدة وتقوم على الع�شوية 
الفردية، وتنتخُب قيادتها امل�شتقلة بنف�شها، ُم�شريًا اإىل اأن اجلالية 
بحاجة ما�شة لتنظيم �شفوفها واإقامة جمعية متثلها وتعرب عن وجهة 
ُتواجهها ب�شكل ُمتوا�شل داخل  نظرها، وتتعامل مع التحديات التي 
اأمريكا وخارجها. كانت اجلالية تعاين من التفكك والتمزق، ت�شيطر 
على ن�شاطاتها املحدودة وتوجه مواقفها ال�شيا�شية املتناق�شة قيادات 



205

قا�شرة مفرو�شة عليها من اخلارج. وبعد تفكري يف الأمر والطالع 
اأمريكية، كتبت ورقة حتت  على النظام الأ�شا�شي لأكرث من جمعية 
الأهداف  فيها  حددت  الفل�شطينية«،  الأمريكية  »اجلمعية  عنوان 
وحاجة  موحدة،  جلالية  الوطني  العمل  حاجة  و�شرحت  املقرتحة، 
ال�شاحة  على  لعملها  ا�شرتاتيجيًا  برناجمًا  تتبنى  ملنظمة  اجلالية 

الأمريكية ل يخ�شع لتاأثري املتغري التكتيكي اليومي.  
عر�شت الفكرة والدرا�شة على املقربني من الزمالء والأ�شدقاء 
يف وا�شنطن، كان من بينهم ال�شادة �شالح التعمري واأحمد اخلطيب 
و�شعيد عريقات والدكتور علي فطوم وجورج دوماين. لقت الفكرة 
من  جمموعة  ي�شم  اجتماع  لعقد  موعد  على  واتفقنا  ال�شتح�شان، 
النا�شطني املتواجدين يف وا�شنطن، يكون اجتماعًا تاأ�شي�شيًا ُيناق�س 
م�شغرة  تاأ�شي�س  جلنة  اإقرارها  حالة  يف  وينتخب  وُيعدلها  الفكرة 
ميالدًا  ُيعطي  لحق،  وقت  يف  ُيعقد  عام  ملوؤمتر  التح�شري  مهمتها 
اليوم  م�شاء  يف  الأول.  اإدارتها  جمل�س  وينتخب  املقرتحة  للمنظمة 
واأحمد  التعمري  �شالح  جاءين  عليه،  املتفق  اللقاء  لعقد  ال�شابق 
عاروري  ن�شري  الدكتور  بدعوة  قاما  باأنهما  ليخرباين  اخلطيب 
الذي يقيم يف مدينة تبعد عن وا�شنطن حوايل 700 كلم للم�شاركة 
مقر  يف  اللقاء  عقد  على  �شرابي  ه�شام  مع  والتفاق  الجتماع،  يف 
اأمانع يف  املوؤ�ش�شة الثقافية الفل�شطينية الأمريكية التي يراأ�شها. مل 
ذلك على الرغم من اأن عالقتي مع ه�شام كانت قد دخلت مرحلة 
يوم  و�شباح  ال�شداقة.  ي�شتحق  �شديقًا  اأعتربه  اأعد  ومل  التدهور 
21-7-1993، قبل موعد الجتماع بحوايل ال�شاعة، اأخربين اأحمد 
حممد  الدكتور  دعوة  عليهما  اقرتح  �شرابي  ه�شام  اأن  اخلطيب 
عاروري  ن�شري  وتر�شيح  الجتماع  رئا�شة  عن  والعتذار  احلالج، 
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للقيام بتلك املهمة... مل اأعرت�س اأي�شًا. �شارك يف اللقاء حوايل 20 
�شخ�شًا، كان حوايل ن�شفهم من املح�شوبني على منظمات املقاومة 
الفل�شطينية، والن�شف الآخر من امل�شتقلني. وقبل اأن يبداأ الجتماع، 
نظر ه�شام �شرابي اإىل ورقة العمل التي كانت بني يديه و�شاأل عن  
�شاحبها، وهنا تف�شل ال�شيد اأحمد اخلطيب فاأخرب املدعوين باأنني 

�شاحب الفكرة وُمعد الورقة. 
كان النقا�س الذي دار خالل ذلك اللقاء من اأعمق واأ�شدق ما 
�شمعته من حوارات فل�شطينية، اإذ قام اأع�شاء احلركات الفل�شطينية 
امل�شاركني بتوجيه نقد لذع لقيادات منظماتهم واتهامها بالتق�شري 
باأن الوقت حان لقيام تنظيم فل�شطيني م�شتقل  واجلهل، والإعالن 
على ال�شاحة الأمريكية. لكن حني جاء دور انتخاب اأع�شاء اللجنة 
التح�شريية، ن�شي ال�شادة كل ما قالوه من كالم جاد و�شريح واأمني، 
واجتهوا اإىل التناف�س فيما بينهم لرت�شيح رفاق ن�شال قدامى... رفاق 
اقت�شر ن�شالهم على رفع �شعارات براقة ل ت�شمن ول تغني من جوع 
العمل  اأجل  نعي�شها واجتمعنا من  التي كنا  الأزمة  اأ�شهمت يف وقوع 
على جتاوزها. وبعد جمادلت حامية و�شراع كاد يخرج عن حدود 
املح�شوبني  من  اأع�شائها  كل  حت�شريية  جلنة  انتخاب  مت  اللياقة، 
ال�شغوط  كل  رف�شُت  اأن  بعد  الفل�شطينية،  املقاومة  حركات  على 
باأن  الت�شويت. ومع معرفتهم  للم�شاركة يف ع�شويتها وامتنعت عن 
�شجل ن�شري عاروري يف قيادة جمعية اخلريجني اجلامعيني العرب 
ي�شري اإىل الف�شل، اإل اأنهم انتخبوه رئي�شًا لتلك اللجنة. حاول ن�شري 
لكنني  اأقبل،  كي  تو�شل  بل  وم�شاعدته،  اإليه  بالن�شمام  يقنعني  اأن 
اعتذرت... لقد اأدركت اأن جلنة تبداأ بذلك ال�شكل املزري بعد حوار 
عميق و�شريح لن ُيكتب لها النجاح، لأن الإزدواجية يف املوقف قاتلة 
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اأن  املنظمة  لتلك  يكتب  مل  الإطالة،  ودون  ملبادئها.  وخائنة  وكاذبة 
ترى النور. 

مكتبة  اإىل  عميق  حزن  يغمرين  الجتماع،  انتهاء  فور  اجتهت 
جامعة جورجتاون. جل�شت هناك طوياًل اأفكر حُمتارا، اأت�شاءل حزينًا 
اخلالفات  فوق  الرتفع  يقود  اأن  ميكن  وكيف  حدث،  ما  �شبب  عن 
ال�شخ�شية واملناكفات احلزبية والتع�شب العقائدي اإىل ل �شيء... 
كيف ميكن اأن ينتهى الرقي يف الفكر اإىل ت�شليم قيادة منظمة وليدة 
ُيراد لها اأن تتجاوز اأخطاء املا�شي واأزماته ل�شخ�شيات قدمية ذات 
اأن  حينئذ  اأدركت  والف�شاد.  بالف�شل  حافل  وقيادي  اإداري  �شجل 
الأقوال ل تعك�س بال�شرورة مواقف اأخالقية، واأن املواقف الأخالقية 
ل تعك�س بال�شرورة قناعات مبدئية، واأن القناعات املبدئية ل توؤدي 
اأو  عامة  ق�شية  خدمة  ت�شتهدف  عمل  خطط  اإقرار  اإىل  بال�شرورة 
اأو  فردية  لو�شاية  تخ�شع  العربي  العرف  ق�شية يف  كل  واأن  وطنية، 
بامل�شلحة  لها  عالقة  ل  حكومية  اأو  ع�شائرية  اأو  حزبية  اأو  �شللية 
يف  اأ�شارك  مل  اأنني  اأي�شًا  اأدركت  احلقيقة،  تلك  �شوء  ويف  العامة. 
احتياجات  مع  التجاوب  مقدورها  يف  متميزة  منظمة  ميالد  عملية 
بل  عنها،  غريبة  ثقافة  ظل  يف  �شياع  اأزمة  تعي�س  جالية  وتطلعات 

�شاركت يف اجها�س فكرة نبيلة قد ل تعود للحياة جُمددا. 
لكتابة  دفعتني  غريبة  خاطرة  يل  خطرت  تفكري،  �شابق  ودون 
درا�شة ق�شرية حتت عنوان، »اإعادة تدوير النفايات الب�شرية«. ومما 
جاء يف تلك الدرا�شة القول ان ال�شعوب العربية، يف �شعيها احلثيث 
للبحث عن كنوز املا�شي واأجماده الغابرة، وجدت نف�شها م�شطرة، 
ومن حيث ل تدري، اإىل اإعادة تدوير ما لديها من نفايات ب�شرية. اإذ 
فيما تقوم ال�شعوب املُتح�شرة يف اأوروبا واأمريكا واآ�شيا بتدوير الكثري 
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من ال�شياء امل�شتعملة والنفايات مثل اجلرائد والزجاج والألومنيوم 
من  لديها  ما  بتدوير  عامة  العربية  ال�شعوب  تقوم  والبال�شتيك، 
من  لغريها  وخالفًا  الب�شرية،  النفايات  اأن  وحيث  ب�شرية.  نفايات 
نفايات مادية، ل ميكن اإعادة ت�شنيعها، فاإن العرب ف�شلوا يف حتقيق 
اأهدافهم وحل م�شاكلهم ومواجهة حتديات ع�شرهم لأن قياداتهم 
عادة  تاأتي  والفكرية  الب�شرية  النفايات  لكن  للقيادة.  �شاحلة  غري 
د النا�س عليها وارتاحوا ملنظرها  ملفوفة بعباءات تراثية وتقليدية تعوَّ
والقيام  ذاتها  تدوير  اإعادة  عن  حتى  عاجزة  قيادات  وكالمها... 
ب�شبب  اأنف�شهم،  وجدوا  العرب  اأن  نالحظ  لهذا  التقليدي.  بدورها 
تلك القيادات وما لديها من اأفكار م�شتهلكة، يعي�شون خارج الزمن، 
الذي خرجوا منه منذ اخلروج من  التاريخ احل�شاري  على هام�س 
رجال  من  العرب  املحافظون  يقوم  كيف  ن�شاهد  واليوم،  الأندل�س. 
دين ومثقفني تقليديني باإعادة تدوير ما لديهم من نفايات فكرية ل 
ت�شلح لزمن، ت�شتهدف ت�شليل اجلماهري العربية وتخدير م�شاعرها 
والهيمنة عليها، واإرهاب الأحرار وكبت ما لديهم من اأفكار خالقة. 

العمل العربي على ال�ساحة االأمريكية
الإ�شرائيلي  العدو  قوات  اأمام  الكارثية  العرب  هزمية  ت�شببت 
عام 1967 يف بلورة عدة حقائق هامة، من بينها انحياز اأمريكا على 
اإ�شرائيل و�شد العرب، وحاجة  امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي جلانب 
عن  وتدافع  با�شمهم  وتنطق  �شفوفهم  ُتوحد  جلمعية  اأمريكا  عرب 
حقوقهم على ال�شاحة الأمريكية. لذلك قامت جمموعة من اأ�شاتذة 
جمعية  بتاأ�شي�س  العرب  واملثقفني  الأمريكيني  العرب  اجلامعات 
اخلريجني العرب الأمريكيني كمنظمة غري ربحية بهدف القيام بدور 
تاأ�شي�س  اإعالمي واأكادميي فاعل على ال�شاحة الأمريكية. ولقد تبع 
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جمعيات  عدة  تاأ�شي�س  التاليني  العقدين  مدى  على  اجلمعية  تلك 
ومنظمات اأخرى ذات اأهداف م�شابهة مثل اجلمعية الوطنية للعرب 
الأمريكيني، وجمل�س الن�شاء العربيات، واملنظمة العربية الأمريكية 

ملكافحة التفرقة العن�شرية، واملعهد العربي الأمريكي وغريها. 
جمعية اخلريجني العرب االأمريكيني

Arab American University Graduates
 ،1967 عام  اأكتوبر  �شهر  يف  اجلمعية  هذه  تاأ�شي�س  جاء 
العرب  اجلامعيني  اخلريجني  »جمعية  بت�شميتها  املوؤ�ش�شون  وقام 
الآلف  بل  املئات،  خيال  اجلمعية  اأثارت  وب�شرعة،  الأمريكيني«. 
اإىل  الن�شمام  اإىل  �شارعوا  الذين  العربية  اجلالية  اأبناء  من 
جامعات  اأ�شاتذة  بينهم  من  كان  رايتها،  حتت  والعمل  �شفوفها 
جعلها  وهذا  وحمامون.  ومهند�شون  واأطباء  و�شحافيون  وكتاب 
وروؤية  وا�شح  هدف  ذات  نوعها،  من  اأمريكية  عربية  منظمة  اأول 
ون�شر  اأهدافها  لتحقيق  متميزة  كبرية  ب�شرية  واإمكانيات  �شليمة، 
ن�شاطاتها  يف  العرب  املثقفني  من  العديد  انخراط  اأن  اإذ  ر�شالتها. 
بق�شايا  امللتزم  الواعي  العربي  للعمل  احلقيقي  الوجه  تغدو  جعلها 
يحمل  النجاح  لكن  فل�شطني.  ق�شية  مقدمتها  ويف  العربية،  الأمة 
ال�شخ�شية  الأطماع  اإثارة  مقدمتها  يف  كثرية،  خماطر  دائمًا  معه 
التي ت�شتهدف الت�شلق على ظهر اأي ن�شاط جماعي، وخدمة م�شالح 
اأنه مل يكن با�شتطاعة  خا�شة على ح�شاب امل�شلحة العامة. وحيث 
�شخ�س واحد ال�شتيالء على مقاليد ال�شلطة، خا�شة يف ظل نظام 
تاأ�شي�شي ين�س على تداول املراكز القيادية واإجراء انتخابات دورية، 
فاإن جمموعة �شغرية من ذوي الجتاهات الفكرية املت�شابهة �شكلت 
فيما بينها �شلة، قامت بتعيني نف�شها و�شيًا �شرعيًا على اجلمعية وكل 
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مع  تتنافى  العملية  تلك  كانت  وملا  ن�شاطات.  من  به  تقوم  كانت  ما 
بها  نادت  التي  »التقدمية«  الأفكار  مع  وتتناق�س  الدميقراطية  روح 
للهيمنة  خطة  بر�شم  قاموا  ال�شلة  تلك  اأع�شاء  فاإن  املعنية،  ال�شلة 
اإدارة اجلمعية، وتوجيه كل ما ي�شدر عنها من قرارات وكتب  على 
الروؤ�شاء  تر�شيح  جلان  ع�شوية  يف  والتحكم  وبيانات،  ومن�شورات 
واأع�شاء جمال�س الإدارات، والتفاق على تداول مركز الرئي�س فيما 
اأولئك النا�س من تكوين واجهة اإعالمية �شرقت  بينهم. وهذا مكن 
من اجلمعية دورها اجلماعي، و�شلبتها القدرة على بناء م�شداقية 
على ال�شاحة الأمريكية، وحرمتها بالتايل من النفتاح على ال�شواد 

الأعظم من اأع�شائها والغري من اأبناء اجلالية العربية. 
حني اجتمعُت باأع�شاء اللجنة الثالثية التي جاءت اإىل الكويت 
عام 1975 بدعوة من اجلامعة بهدف التح�شري ملوؤمتر »ق�شايا تنمية 
تلك  تعانيه  ما  ات�شح يل مدى  العربي«،  الوطن  الب�شرية يف  املوارد 
اجلمعية من م�شاكل وت�شلط، ولذا مل اأتردد يف الإف�شاح عن راأيي. 
اأواخر  وا�شنطن يف  انعقد يف  الذي  العام  املوؤمتر  �شاركت يف  وحني 
الف�شل،  اأن م�شري اجلمعية هو  اأمامي �شك يف  عام 1979، مل يعد 
النقا�س  القيادة والتحكم يف  ال�شلة باحتكار  اإذ �شاهدت كيف تقوم 
وتوجيهه يف الجتاه الذي يخدم وجهة نظرها ويعزز روؤيتها لالأمور. 
نعم، كانت وجهة نظرهم قومية الهدف، تقدمية املوقف، لكنها مل 
التو�شل  يتم  اأنه مل  كما  اع�شاء اجلمعية،  كل  نظر  تعرب عن وجهة 
اإليها عرب عملية حوار دميقراطية. وبالفعل، انهارت اجلمعية ب�شكل 
الآخر من  تلو  الواحد  رموزها  و�شقطت  لها وجود،  يعد  طبيعي ومل 
معنوية  مراكز  على  منهم  ثالثة  اأو  اثنان  حافظ  واإن  �شجيج،  دون 
ل قيمة لها... مواقع متوا�شعة حافظوا عليها لي�س ب�شبب جناحهم 



211

يف العمل النقابي اأو الإعالمي، اأو ا�شهاماتهم الفكرية غري العادية، 
الزمن،  عليها  ي�شارية قدمية عفى  ب�شعارات  ب�شبب مت�شكهم  ولكن 

ونتيجة لف�شل الفكر العربي عامة يف تطوير بدائل �شاحلة. 
اإن ق�شر نظر قيادة اجلمعية من ناحية، والجتاه نحو تكري�س 
على  وال�شتعالء  ثانية،  ناحية  من  �شيقة  ومفاهيم  فئوية  م�شالح 
بالتقوقع  اأخرى، حكم على اجلمعية  ناحية  الأع�شاء من  الغري من 
باإدارتها  وقامت  اجلمعية  على  �شيطرت  لقد  والندثار.  والعزلة 
النظر  بغ�س  موؤ�ش�شة،  كل  تعترب  التي  العقلية  تلك  الدكان،  عقلية 
عن حجمها واأهدافها ومكان تواجدها، جمرد دكان تابعة ل�شخ�س 
اأن يعطي �شاحب الدكان �شالحية و�شع  اأو لعائلة. وهذا من �شاأنه 
كافة ال�شيا�شات املتعلقة مبا تتاجر به من ب�شائع، وحتديد �شاعات 
ُتقدم  مل  املثال،  �شبيل  وعلى  الزبائن.  مع  التعامل  وطريقة  العمل 
خالل  واحدة  �شنوية  ميزانية  اجلامعيني  اخلريجني  جمعية  اإدارة 
العمل  وخطط  والنفقات  الدخل  م�شادر  فيها  ُتبني  وجودها،  فرتة 
ظاهريًا،  عامة  منظمة  جعلها  ما  املتوقعة،  وتكاليفها  امل�شتقبلية 
الثقافة  من  جزء  الدكان  عقلية  اإن  وفعليًا.  واقعيًا  خا�شًا  ودكانًا 
العربية التي حملها املهاجرون العرب معهم اإىل بالدهم اجلديدة، 
ومت�شكوا بها حتى املوت. ومما يثري الده�شة، لكنه يوؤكد وجهة النظر 
هذه، اأن اأحد روؤ�شاء اجلمعية كان من مواليد اأمريكا، اإل اأن ثقافته 
البيت حالت  اأخالقياتها يف  وت�شرب  تربى يف ظاللها  التي  العربية 
للجمعية  اإدارته  وبالتايل مل تختلف  الدكان،  دون حترره من عقلية 

كثريًا عن اإدارة غريه. 
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اجلمعية ال�طنية للعرب االأمريكيني 
National Association of Arab Americans 

الطابع  عليها  غلب  التي  العرب  اخلريجني  جمعية  قيام  بعد 
الأكادميي، راأى البع�س �شرورة اإقامة جمعية اأخرى تكون مبثابة لوبيا 
اللوبي  ملقولت  الت�شدي  ويحاول  ال�شيا�شي،  املجال  يعمل يف  عربيا 
ال�شهيوين املعادية للطموحات العربية واحلقوق الفل�شطينية. لهذا 
مت تاأ�شي�س منظمة جديدة عام 1972 حتت ا�شم »اجلمعية الوطنية 
هذه  جاءت  منظمات،  من  لغريها  وخالفا  الأمريكيني«.  للعرب 
يف  العربية  ال�شفارات  اأ�شهمت  مبا�شر  ر�شمي  عربي  بدعم  املنظمة 
وا�شنطن يف توفريه. وهذا دفع قيادة تلك اجلمعية اإىل الرتكيز على 
الكوجنر�س والإعالم، والهتمام بال�شفراء العرب اأكرث من اهتمامها 
باجلالية العربية، متنا�شية الدور الذي ميكن اأن تلعبه اجلالية من 
دعم ن�شاطاتها وتعزيز م�شداقيتها بو�شفها جمعية تعرب عن مطالب 
اأقلية اأمريكية. وفيما كانت جمعية اخلريجني اجلامعيني نخبوية من 
الناحية الثقافية، كانت اجلمعية الوطنية للعرب الأمريكيني نخبوية 
من الناحية ال�شيا�شية، اإذ ح�شرت ن�شاطاتها يف الرتكيز على هموم 

النخبة ال�شيا�شية العربية املقيمة يف بالد العرب.
ويف �شوء عجز هذه اجلمعية عن الرتقاء اإىل امل�شتوى املطلوب 
امل�شعورة  الإعالمية  احلمالت  وتزايد  ناحية،  من  منها  واملتوقع 
العربية يف  ال�شفارات  ثانية، راأت  اأمريكا من ناحية  العرب يف  �شد 
بالتعاون  ال�شفراء  تلك اجلمعية. لذلك قام  وا�شنطن �شرورة دعم 
وال�شغط  للجمعية،  املادي  الدعم  من  املزيد  وتوفري  بينهم  فيما 
ه�شام  الدكتور  انتخاب  ل�شالح  قيادتها  تغيري يف  اإحداث  اجتاه  يف 
�شرابي رئي�شا. وبالفعل، مت انتخاب ه�شام �شرابي عام 1978 رئي�شًا 
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للجمعية، حيث كان الن�شاط الأول والأهم والوحيد له�شام وجمل�س 
اإدارته القيام بجولة يف عدة عوا�شم عربية يف طائرة خا�شة. ومن 
اأجل ت�شهيل مهمة ه�شام ومتكينه من زيارة �شوريا، مت التو�شط لدى 
الرئي�س حافظ الأ�شد لإ�شقاط احلكم الذي �شدر بحق ه�شام عام 
1955 بتهمة تورطه مع غريه من قادة احلزب ال�شوري القومي بعملية 

اغتيال ريا�س املالكي. 
وكما جاء ه�شام فجاأة ليت�شلم رئا�شة اجلمعية الوطنية للعرب 
الأمريكيني، دون اأن يكون لديه خربة يف العمل التنظيمي اأو اهتمام 
 1979 التايل  العام  انتخابات  جاءت  الإعالمي،  بالعمل  حقيقي 
برئي�س جديد من خارج وا�شنطن... �شيدة عربية من اأ�شل لبناين 
ا�شمها جوان ماكينا من �شكان ولية اأوهايو لتحل حمل ه�شام، على 
ه�شام  جانب  اإىل  تقريبا  العربية  ال�شفارات  كل  وقوف  من  الرغم 
�شرابي. وبدًل من قبول ه�شام بنتائج عملية دميقراطية كان جزءا 
اإدارتها، حيث  منها، وقف موقفًا عدائيًا من اجلمعية ومن جمل�س 
�شابقني.  ولي�س كزمالء  كاأعداء  املجل�س اجلديد  اأع�شاء  مع  تعامل 
ل  لرئا�شتها  امراأة  وو�شول  الفا�شل،  اجلمعية  تلك  �شجل  �شوء  ويف 
تعرف �شيئًا تقريبًا عن مواقف وم�شالح النخبة ال�شيا�شية العربية 
للجمعية  الر�شمي  الدعم  فاإن  العربية،  البالد  يف  اأو  وا�شنطن  يف 

تراجع ب�شرعة. 
مل  اأنها  اإل  �شخ�س،  من  اأكرث  اجلمعية  تلك  رئا�شة  على  تتابع 
�شوء  ويف  يذكر،  اإعالمي  اأو  �شيا�شي  اجناز  باأي  القيام  من  تتمكن 
من  الأمريكية  العمل  »قوة  وت�شكيل  عنها  بالتخلي  اللبنانيني  قيام 
اأجل لبنان« American Task Force on Lebanon، دخلت 
اإدارة  اهتمام  تراجع  وبعد  منها.  تخرج  مل  غيبوبة  حالة  اجلمعية 
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عام  جنودها  حماية  يف  ف�شلها  اأعقاب  يف  بلبنان  ريجان  الرئي�س 
بدورها خريف  لبنان  اأجل  من  الأمريكية  العمل  قوة  1983، دخلت 
عمر ق�شري تبعه �شتاء طويل. وقد يكون من املفيد اأن ن�شري هنا اإىل 
اأن جمموعة من الفل�شطينيني بقيادة الدكتور زياد الع�شلي قامت قبل 
ب�شع �شنوات بتكوين منظمة م�شابهة بت�شجيع من اإدارة جورج دبليو 
 American اأطلقوا عليها ال�شم املحبب لدى اجلمهوريني   بو�س، 
Task Force on Palestine ، دخلت قبل �شنتني من كتابة هذه 
املذكرات ف�شل خريف عا�شف، ل نعتقد اأنها �شتخرج منه قبل حلول 

ف�شل �شتاء قار�س. 
ظهرت  التي  العربية  واجلمعيات  املنظمات  ا�شتعر�شنا  واإذا 
على ال�شاحة الأمريكية، فاإننا �شنجد اأن جميع اجلمعيات، من مات 
منها ومن ما يزال على قيد احلياة، ولدت وعا�شت وا�شتمرت �شنوات 
واأحيانًا عقود من دون ان تتجاوز مرحلة الدكان، ومن دون اأن يتخلى 
الدكنجي عن عقلية الدكان التي ت�شكنه. لقد بقي الدكنجي جاثمًا 
اأن ي�شمح لها بزيارة طبيب،  على �شدر كل جمعية حتى ماتت دون 
اأو تركها متوت بعد اأن اأنهكها وانتهك عر�شها. وعلى �شبيل املثال، 
بقيت ال�شلة التي هيمنت على جمعية اخلريجني اجلامعيني جاثمة 
�شرابي  ه�شام  وبقي  الأخرية،  اأنفا�شها  لفظت  حتى  �شدرها  على 
جاثمًا على �شدر املوؤ�ش�شة الفل�شطينية الأمريكية الثقافية )�شندوق 
عام  يناير  �شهر  يف  وفاته  حتى   1977 عام  اإن�شائها  منذ  القد�س( 
2005، وما يزال جيم�س زغبي رئي�شًا للمعهد العربي الأمريكي بعد 
العربية  املنظمة  وا�شتمرت  تاأ�شي�شه،  ربع قرن على  اأكرث من  م�شي 
اإن من يراجع  ملكافحة التفرقة العن�شرية تراوح يف مكانها لعقود. 
النظام التاأ�شي�شي لكل جمعية من تلك اجلمعيات �شوف يكت�شف اأن 
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ال�شيطرة  فر�شة  مينحهم  ب�شكل  اأنظمتها  و�شعوا  عليها  املهيمنني 
القد�س  ل�شندوق  بالن�شبة  الإدارة  فمجل�س  نهاية،  ل  ما  اإىل  عليها 
واملعهد العربي الأمريكي ل ُينتخب من قبل اأع�شاء، بل ُيجدُد نف�شه 
قدامى  اأع�شاء  مكان  ليحلوا  جدد  اأع�شاء  تعيني  خالل  من  بنف�شه 

كلما اقت�شت ال�شرورة ذلك.
على  يقت�شر  مل  الذاتية  ال�شلطة  لتكري�س  الذاتي  النظام  اإن 
جمعية اخلريجني اجلامعيني واجلمعية الوطنية للعرب الأمريكيني 
اأي�شا  �شمل  بل  فقط،  الأمريكي  العربي  واملعهد  القد�س  و�شندوق 
واملنظمة  املقد�شة،  الأر�س  و�شندوق  العربيات،  الن�شاء  جمل�س 
العربية المريكية �شد التفرقة  العن�شرية وغريها. بعد احتجاجات 
الأ�شا�شي  نظامها  تعديل  مت  اجلمعية،  هذه  اأع�شاء  قبل  من  كثرية 
والرئي�س،  الإدارة  جمل�س  لنتخاب  الأع�شاء  اأمام  املجال  ليفتح 
لكن جمل�س الإدارة احتفظ لنف�شه بحق ت�شمية املر�شحني، وبالتايل 
يتعلق  فيما  اأما  مبا�شرة.  غري  بطريقة  الذاتية  ال�شلطة  تكري�س 
مبجل�س الن�شاء العربيات، فقد تاأ�ش�س يف اأوائل الثمانينيات، وقامت 
عليه خالل  والهيمنة  بقيادته  وا�شنطن  العرب يف  ال�شفراء  زوجات 

فرتة وجوده. 
التي  الن�شاء  اإحدى  عرفات،  خليل  جناة  الدكتورة  اأخربتني 
�شاركت يف تاأ�شي�س جمل�س الن�شاء العربيات، اأن جلنة م�شغرة من 
زوجات ال�شفراء كلفتها مع زميلتني باإعداد م�شروع املجل�س ومتابعة 
ال�شفراء  ن�شاء  التاأ�شي�س، قامت  تاأ�شي�شه. وبعد امتام عملية  عملية 
باإعالم جناة باأنه ل يحق قانونيا لمراأة عربية اأن تكون ع�شوة يف 
اإذ كانت زوجة ل�شفري. لكن جناة رف�شت  اإل  اإدارة املجل�س  جمل�س 
قبول ذلك القرار قبل الرجوع اإىل حمام والتاأكد من ن�س القانون. 
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وحني تاأكدت جناة وزميالتها من اأن القانون الأمريكي ل ين�س على 
زوجة  مق�شود  �شالم  هالة  قامت  املجل�س،  ع�شوية  من  حرمانهن 
"مل يكن من حقهن  كلوفي�س مق�شود، بتوبيخ جناة وزميالتها لأنه 
�شنوات،  لعدة  وحيوية  بن�شاط  اجلمعية  عملت  حمام".  ا�شت�شارة 
اإىل  اإ�شافة  والندثار.  الن�شيان  انطوت ودخلت عامل  لكنها كغريها 
الأمريكية  العربية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  هناك  اجلمعيات،  تلك 
حول  تقوقعت  اأو  ماتت  اأنها  اإل  تاأ�ش�شت،  حني  واعدة  كانت  التي 
نف�شها وا�شتمرت يف حالة �شعف وتقهقر، من بينها �شندوق الأر�س 
املقد�شة، وموؤ�ش�شة اجلذور، ومنظمة ال�شحافيني العرب يف اأمريكا، 
ومركز اأ�ش�شه حممد احلالج واآخر اأ�ش�شته رميوندا الطويل مل اأعد 

اأذكر ا�شماءها. 
 Roots  م�ؤ�س�سة اجلذور

 ،1982 عام  بريوت  واحتالل  لبنان  بغزو  اإ�شرائيل  قامت  حني 
اأ�شرْت خالل عملية الغزو اآلف املنا�شلني الفل�شطينيني واللبنانيني، 
كان من بينهم ال�شيد �شالح التعمري. بعد اطالق �شراحه يف عام 
1986، اأر�شله يا�شر عرفات ملحاولة تنظيم اجلالية الفل�شطينية يف 
اأمريكا والإ�شراف على ن�شاطاتها. وب�شبب خلفيته يف تدريب الأ�شبال 
�شمن خميمات �شيفية يف لبنان، اقرتح �شالح اإقامة موؤ�ش�شة ُتعنى 
على  بالعمل  وتقوم  عرب،  اأطفال  من  وغريهم  فل�شطني  باأطفال 
تربيتهم على حب الوطن. كانت الفكرة جيدة، بل رمبا اأف�شل فكرة 
ال�شاحة الأمريكية، لأنها توجهت نحو جتاوز اخلالفات  للعمل على 
التي �شادت عالقات اأبناء اجلالية بع�شهم ببع�س، ومل تطرح نف�شها 
امتدادًا حلزب اأو ف�شيل، كما اأن هدفها كان بناء ا�شتهدف اإعداد 
جيل عربي اأمريكي جديد لديه ح�س وطني �شليم وانتماء ثقايف ووعي 
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قومي و�شفات قيادية. وبعد التفاق على تاأ�شي�س املنظمة، اجتمعنا يف 
مدينة هيو�شنت حيث مت تاأ�شي�س املوؤ�ش�شة واإ�شهارها وانتخابي رئي�شًا 
اأ�شهر حتى ا�شرتى �شالح منزلني كبريين يقعان يف  لها. مل مت�س 
اجلنوب ال�شرقي من وا�شنطن. وفيما تفرغُت لالإ�شراف على اإدارة 
النواحي  على  لالإ�شراف  �شالح  تفرغ  ن�شاطاتها،  وتوجيه  املوؤ�ش�شة 
املالية واملخيمات ال�شيفية. وب�شبب نبل الفكرة التي حملها �شالح، 
فاإنه جنح يف جتنيد اثنني من اأف�شل الخت�شا�شيني املمار�شني لعلم 
النف�س للتعاون معنا والإ�شراف على تربية الأطفال وتثقيفهم، هما 
ات�شالت  كانت  �شبه.  اأبو  نهى  والدكتورة  امل�شري  اأ�شعد  الدكتور 
�شالح مبا�شرة مع يا�شر عرفات، ولذا كانت معظم اأموال املوؤ�ش�شة 

تاأتي من تون�س مبا�شرة. 
و�شوله  حال  الثالث  الدور  يف  مكتبي  اإىل  ي�شعد  �شالح  كان 
اخلطوات  على  نتفق  املختلفة،  والق�شايا  الأمور  نناق�س  �شباح،  كل 
وامل�شاريع اأو احللول املنا�شبة، يخرج من مكتبي مرتاحًا لكت�شف بعد 
حلظات اأنه غري راأيه، غالبًا قبل اأن ي�شل اإىل الطابق الأر�شي. وب�شبب 
حتكمه يف املال، فاإن املوظفني كانوا يخ�شونه كثريًا، وي�شعرون باأنهم 
واأوامر  قناعات  لديهم  كان  واإن  اأوامره حتى  عاجزون عن خمالفة 
مغايرة من رئي�س املوؤ�ش�شة. اإ�شافة اإىل ذلك، قام �شالح، ومن دون 
ا�شت�شارتي، مبنح ال�شيد »اأبو الفتوح«، ممثل وكالة وفا الفل�شطينية 
مكتبًا يف العمارة. ويف �شوء عملنا كموؤ�ش�شة خريية غري �شيا�شية ل 
ت�شعى لتحقيق الربح، كان قرار �شم اأبو الفتوح اإلينا يخالف اأهداف 
لي�س  باأنه  اقتنعُت  وحني  قانونية.  مل�شاءلة  يعر�شها  وقد  املوؤ�ش�شة، 
با�شتطاعتي اإقناع �شالح ب�شرورة اللتزام باأهداف موؤ�ش�شة اجلذور 
اأن ينعقد املوؤمتر  دون غريها، قدمت ا�شتقالتي ملجل�س الإدارة قبل 
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ال�شنوي التايل باأ�شابيع.
حني علم عرفات با�شتقالتي، اأر�شل ر�شالة يدعوين فيها لزيارة 
تون�س. وحيث اأن فاك�س موؤ�ش�شة اجلذور كان قناة الت�شال الوحيدة 
بيني وبينه على مدى ال�شنة ال�شابقة، فاإن الر�شالة مت اإر�شالها اإىل 
البيت  ات�شل �شخ�س من مكتب عرفات يف  اأ�شابيع،  بعد  املوؤ�ش�شة. 
ر�شالته. وحني  اأرد على  لأنني مل  الرئي�س »زعالن« مني  باأن  ليقول 
ا�شتف�شرت من ذلك ال�شاب عن الر�شالة املعنية، قال لقد اأر�شلنا لك 
ر�شالة قبل اأ�شابيع لأن الرئي�س يرغب يف ح�شورك للت�شاور معك يف 
ق�شايا هامة، لكنك مل حت�شر ومل ترد على ر�شالته. ذهبت يف اليوم 
اأخربين  الر�شالة.  عن  و�شاألت  اجلذور  موؤ�ش�شة  مكتب  اإىل  التايل 
باأن  ال�شيد قا�شم عبد الهادي،  ال�شاب امل�شئول عن جهاز الفاك�س، 
الر�شالة املعنية و�شلت فعاًل لكن �شالح طلب منه عدم حتويلها اإيَل. 
ب�شفته  ارتكبه  الذي  اخلطاأ  مدى  لقا�شم  اأ�شرح  اأن  حاولت  وحني 
م�شوؤوًل عن جهاز الفاك�س، واأن الر�شالة اأمانة، واأن م�شدر الر�شالة 
هو رئي�س املنظمة، اأجابني قا�شم عبد الهادي قائاًل: »اأنا يا �شيدي 

عبد ماأمور«.  
الأرا�شي  املنظمة  قادة  ودخول  اأو�شلو  اتفاقية  توقيع  بعد 
اإىل  وعاد  الفر�شة  التعمري  اغتنم �شالح  الفل�شطينية عام 1994، 
عدة  مت�شي  اأن  وقبل  لفل�شطني.  و�شوق  حما�س  كله  �شعيدًا،  الوطن 
بهدوء  اجلذور  موؤ�ش�شة  ماتت  لوا�شنطن  �شالح  مغادرة  على  اأ�شهر 
من دون ذكر الأ�شباب، حيث قام امل�شوؤولون عنها ببيع العمارتني وما 
كان فيها من اأثاث ومعدات مكتبية من دون اأن يعرف اأحد �شيئًا عن 
م�شري ما متخ�شت عنه عملية البيع. اإن خالفاتي يف الراأي والروؤية 
�شخ�شية  خالفات  وقوع  يف  تت�شبب  مل  التعمري  �شالح  مع  اأحيانًا 
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بيننا، لقد بقي �شديقًا عزيزًا يحظى بثقتي وتقديري. ويف الواقع، 
ومع اأن �شالح كان يتحكم يف اأموال موؤ�ش�شة اجلذور املتوا�شعة، اإل 
اأنه كان ينفق كل ما كان ي�شله وما تقدمه زوجته امللكة دينا من دعم 

مايل على تلك املوؤ�ش�شة وعلى اأطفالها. 
مناذج من ت�سرفات »مثقفني« عرب 

املعونات  لربنامج  ال�شيا�شي  البعد  حول  كتابي  �شدر  حني 
اخلارجية الأمريكية عام 1988، وهو الكتاب الذي يتعر�س بال�شرح 
الأمريكية  والع�شكرية  القت�شادية  املعونات  حلجم  والتحليل 
النا�شر  ال�شهيوين، طلبت من  الكيان  تدعيم  ودورها يف  لإ�شرائيل 
اأن ير�شل ن�شخة منه لل�شيد جيم�س زغبي... كان زغبي حينئذ ي�شغل 
مركز املدير التنفيذي للجمعية العربية الأمريكية املناه�شة للتمييز 
العن�شري. كانت املنظمات العربية يف تلك الأيام تبحث عن اأ�شاتذة 
ملوؤمتراتها  لدعوتهم  الق�شايا  بتلك  معرفة  لديهم  جامعات وخرباء 
اأحيانًا برتتيب دعوات لهم  ال�شنوية وما تعقده من ندوات، والقيام 
للحديث يف جامعات ومعاهد اأمريكية، لعر�س وجهة النظر العربية 
واطالع الأمريكيني املعنيني، خا�شة الطلبة منهم على حقائق ال�شراع 
العربي ال�شهيوين ومدى الدعم الذي تقدمه اأمريكا لإ�شرائيل. اإن 
ح�شا�شية الق�شية التي كتبت عنها، جعلت كتابي هو الكتاب الأول من 
للمو�شوعات  بالن�شبة  وحيدًا  مرجعًا  البقاء  من  مكنته  وهذا  نوعه، 
الرئي�شية التي تعر�س لها وقام بدرا�شتها حلوايل ع�شرين �شنة. لكن 
من  ن�شخة  ت�شلم  باأنه  الأقل  على  ليخربين  يت�شل  زغبي مل  جيم�س 
الكتاب، وحني راجعته يف الأمر، اأبدى ده�شته واأخربين باأنه مل ير 
الكتاب ومل ي�شمع عنه. لذلك قمت بزيارته يف مكتبه وت�شليمه ن�شخة 
من الكتاب باليد، اإل اأنني مل اأ�شمع منه حتى اليوم. مع ذلك ا�شتمر 
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دعمي لن�شاطات ال�شيد الزغبي، ومل اأتوقف عن تقدمي الدعم املادي 
واملعنوي للمعهد الذي يراأ�شه اإل حني قام بت�شرف معيب. 

ات�شلت اجلامعة الأمريكية يف وا�شنطن يف اأحد الأيام لتطلب 
مني امل�شاركة مع جيم�س زغبي يف حوار حول عملية ال�شالم و�شيا�شة 
جيم�س  اأ�شر  القاعة،  اإىل  و�شلنا  وحني  اأو�شطية.  ال�شرق  اأمريكا 
كما  الأكادميي  موقعي  ب�شبب  الأول،  املتحدث  اأكون  اأن  على  زغبي 
يف  بداأت  اأن  ما  لكن  اأوًل.  وحتدثت  تلطفه  على  طبعًا  �شكرته  قال، 
ب�شوت  ويتح�شرج  يقح  زغبي  جيم�س  بداأ  حتى  املو�شوع  عر�س 
مرتفع كاأنه يكاد يختنق. اعتقدُت اأنه يعاين من حالة زكام �شديدة، 
وبالتايل تعاطفت معه، اإل اأن ا�شتمرار عملية القح واحل�شرجة ب�شكل 
بعد  فيما  واأفقد  مرارًا،  اأتوقف عن احلديث  متوا�شل جعلتني  �شبه 
الطلبة  على  ال�شعب  من  جعل  ما  يجب،  كما  الرتكيز  على  القدرة 
متابعة ما حاولت اأن اأعر�س عليهم من اأفكار وحتليالت. لكن حني 
جاء دور جيم�س ليتكلم ويعر�س وجهة نظره، مل يقح ومل يتح�شرج 
مرة واحدة. وهنا نظرت اإليه نظرة احتقار، وتوقفت كليًا عن دعم 
يعمل  ل  زغبي  جيم�س  اأن  اأدركت  حيث  الأمريكي،  العربي  املعهد 
حتى  معها،  يتعامل  ق�شية  كل  واأن  نف�شه،  اجل  ومن  لنف�شه  �شوى 
القوى  واأهداف  ال�شخ�شية  اأهدافه  لتحقيق  ُي�شخرها  خدمها،  واإن 

احلقيقية التي تقف خلفه. 
يف اأعقاب قيام اأمريكا بح�شد قواتها ا�شتعدادًا ل�شرب العراق 
اخلليج  دول  يف  العاملني  اآلف  قيام  وب�شبب   ،1990 عام  اأواخر  يف 
العربي من اأبناء الدول العربية الأخرى بالهروب من تلك املنطقة، 
مل يعد باإمكان اآلف الطلبة العرب الدار�شني يف اأمريكا التوا�شل مع 
عائالتهم كما كان عليه احلال يف ال�شابق. وهذا ت�شبب يف حرمان 
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الكثري منهم من الدعم املايل الذي كان ي�شلهم من اأهاليهم ب�شكل 
منتظم، ما جعل من ال�شعب على بع�شهم موا�شلة الدرا�شة. يف �شوء 
وا�شنطن  يف  العربية  للموؤ�ش�شات  دعوة  بتوجيه  قمت  التطور،  ذلك 
لعقد اجتماع ملناق�شة ق�شية الطلبة العرب وحماولة ايجاد الو�شائل 
الكفيلة مب�شاعدتهم على جتاوز حمنتهم. حني و�شل كتاب الدعوة 
واإر�شال  مماثلة،  دعوة  بتوجيه  ب�شرعة  قام  �شرابي  ه�شام  ملكتب 
الدكتور ب�شارة بحباح الذي كان يعمل لديه اإىل اجلمعيات املختلفة 
ملتابعة ر�شالته وحث تلك اجلمعيات على امل�شاركة يف الجتماع الذي 

دعا اإليه. 
املقد�شة من  الأر�س  �شندوق  رئي�س  الدجاين  نادر  ال�شيد  كان 
اأوائل الأ�شخا�س الذين زارهم ب�شارة بحباح. وحني بداأ ب�شارة بعر�س 
امل�شكلة و�شرح اأ�شباب الدعوة، �شاأله ال�شيد الدجاين عما اإذا كان قد 
ب�شارة بحباح  اأيام. �شعر  ت�شلمها مني قبل  التي  الدعوة  ليعزز  جاء 
جاء  لذلك  الدجاين،  لل�شيد  يقوله  ما  يجد  ومل  حينئذ،  بالحراج 
اطلعته  اأن  وبعد  املعنية.  الر�شالة  لي�شاألني عن  مبا�شرة  اإىل مكتبي 
على ن�س الر�شالة التي اأر�شلتها له�شام ولغريه من روؤ�شاء جمعيات 
عربية، هز راأ�شه م�شتنكرًا. وهنا قلت له اإن لدي ر�شالة �شفوية اأرجو 
اأن ُتو�شلها له�شام: »يبدو عليك يا ه�شام اأنك �شت�شغر كل يوم حتى 
ُي�شبح من ال�شعب روؤيتك بالعني املجردة«. يف �شوء ذلك، اأدركت 
الطلبة  م�شكلة  لذا حملت  قاتلة،  بطعنة  ا�شيبت  الجتماع  فكرة  اأن 
اليوم  ال�شم�س يف  ت�شرق  اأن  وقبل  تتخمر.  وتركتها  وقلبي  راأ�شي  يف 
التايل كنت قد وجدت خمرجًا... كتبت ر�شالة للرئي�س جورج بو�س، 
اأمريكا جتاهها،  وم�شئولية  وم�شبباتها  الطلبة  فيها ظروف  �شرحت 
اخلليج  منطقة  من  القادمني  العرب  للطلبة  ال�شماح  منه  وطلبت 
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بالعمل اأثناء الدرا�شة... وهكذا كان، اإذ ا�شتجاب الرئي�س الأمريكي 
لعقد  حاجة  هناك  يعد  مل  وهكذا  متوقعة.  تكن  مل  ب�شرعة  لطلبي 
اجتماع ملنظمات كان من ال�شعب جمعها حتت مظلة ملوثة يحملها 

ه�شام �شرابي، ول مظلة حاول ه�شام �شرابي تلويثها.
والآن اأود اأن انتقل اإىل �شرد حكاية اأخرى ذات عالقة بالتفكري 
ال�شاحة  على  الإعالمي  بالعمل  العربي  والهتمام  عامة،  العربي 
بعقد  ال�شادات  اأنور  امل�شري  الرئي�س  قيام  بعد  خا�شة.  الأمريكية 
قرارًا  العربية  الدول  اتخذت  اإ�شرائيل،  مع  منفرد  �شلح  معاهدة 
الأمانة  مقر  ونقل  العربية،  الدول  جامعة  يف  م�شر  ع�شوية  بتعليق 
ا�شتقال  م�شر،  وبخروج  تون�س.  اإىل  القاهرة  من  للجامعة  العامة 
عامًا  اأمينًا  العرب  وانتخب  من�شبه،  من  للجامعة  العام  الأمني 
قام  زيارة  اأول  ويف  القليبي.  ال�شاذيل  ال�شيد  هو  له،  بدياًل  تون�شيًا 
كلوفي�س  الدكتور  له  جمع  الأمريكية،  للعا�شمة  القليبي  ال�شيد  بها 
 20 حوايل  وا�شنطن،  يف  العربية  اجلامعة  مكتب  مدير  مق�شود، 
�شخ�شًا من املثقفني العرب يف اأمريكا، كنت اأحدهم، وذلك لتبادل 
يف  ًي�شهم  م�شرتك  بعمل  القيام  اإمكانية  ومناق�شة  النظر  وجهات 
ال�شيد  ال�شاحة الأمريكية. كان  العربي على  العمل الإعالمي  تفعيل 
املثقفني  اإىل  اجته  ولذا  العربية،  اجلامعة  لتفعيل  ُمتحم�شًا  القليبي 
الذين اجتمع بهم طالبًا امل�شاعدة وتقدمي اقرتاحات جديدة. وبعد 
قلت  وال�شغرية،  الكبرية  وامل�شاريع  الأفكار  من  العديد  ا�شتعرا�س 
اأي  تكلف  ل  ب�شيطة،  فكرة  لدي  اإن  القليبي  لل�شيد  كالمي  موجهًا 
طرف عربي ماًل اأو جهدًا، »اإذا متكنت من حتقيقها اأكون �شخ�شيًا 
�شعيدًا جدًا واعترب اأننا خطونا خطوة اأوىل، ولكن كبرية على طريق 

التاأثري يف توجهات الإعالم الأمريكي«.
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اأما الفكرة املعنية فكانت تطالبه مبحاولة اإقناع الدول العربية 
�شاعتني  بتخ�شي�س  وا�شنطن  يزور  كبري  عربي  م�شئول  كل  بقيام 
اإن  اأمريكا.  يف  العربية  باجلالية  لالجتماع  برناجمه  من  ثالث  اأو 
الفكرة، كما �شرحتها، ل تطالب اأي ملك اأو رئي�س دولة اأو حتى وزير 
اأو  الإعالميني  اأو  املثقفني  من  معينة  مبجموعة  بالجتماع  خارجية 
رجال الأعمال العرب، بل تعطي كل م�شئول عربي حرية اختيار من 
على  القدرة  لديه  عربي  �شفري  كل  باأن  القول  م�شيفًا  بهم،  يجتمع 
ال�شيا�شية يف  القيادة  تفكري  اإىل  الأقرب  الأ�شخا�س  حتديد هويات 
بلده، والأكرث تاأييدًا لوجهة نظرها، والأقدر على الدفاع عن ق�شاياها 
ال�شاحة الأمريكية. ومع الأيام �شتتبلور جمموعة �شغرية حول  على 
ذات  اأ�شخا�س،   5-3 من  الأغلب  على  تتكون  عربية،  �شفارة  كل 
اأع�شاء  �شيربز  وبالتايل  الدولة،  تلك  يف  القرار  ب�شناع  ات�شال 
تلك املجموعة ال�شغرية كخرباء يف �شوؤون الدولة التي يلتفون حول 
�شفارتها ويتوا�شلون مع قادتها ب�شكل م�شتمر. وهذا �شيفر�س على 
موؤ�ش�شات الإعالم الأمريكية اأن ترجع اإىل اأع�شاء تلك املجموعات 
عن  للتعبري  الكافية  واملعلومات  املعرفة  لديه  خلبري  احتاجت  كلما 
املحتملة  الدولة  تلك  ردود فعل  لتقييم  دولة عربية،  اأية  وجهة نظر 

على تطورات طارئة اأو غري عادية. 
�شا�شة  على  يظهر  حني  الإ�شرائيلية  ال�شوؤون  يف  اخلبري  اإن 
تلفزيون اأمريكي للتعليق على حدث طارئ يقول عادة لقد تكلمت مع 
القد�س قبل دقائق، فيما ل ي�شتطيع مثقف عربي اأن يقول لقد تكلمت 
اأ�شهر،  قبل  اأو حتى  دقائق،  قبل  القاهرة  اأو  دم�شق  اأو  الريا�س  مع 
ما يعطي كالم الأول م�شداقية، ويجعل كالم الثاين جمرد تخمني. 
حتم�س ال�شيد القليبي لتلك الفكرة كثريًا وقام باأخذ مالحظات عنها 
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ووعد بالعمل على تنفيذها فورًا، لكن، وبعد مرور حوايل ثالثني �شنة 
على طرحها لأول مرة، وقيامي باإعادة طرحها مرارًا وتكرارًا عرب 
ال�شحافة العربية، وعرب لقاءات مع �شفراء عرب يف وا�شنطن ومع 
العربية يف وا�شنطن ما  اأكرث من مدير من مديري مكتب اجلامعة 
تزال الفكرة ترقد يف �شجن الأفكار اخلالقة التي تتوق للحرية، دون 

اأمل يف روؤية ال�شم�س يومًا ما.
 جتربة يف املغرب

املغرب  خارجية  وزير  عي�شى  بن  حممد  ال�شيد  اىل  تعرفت 
العالقة  توطدت  لبالده.  �شفريا  وا�شنطن  يف  عمله  اأثناء  الأ�شبق 
بيننا ب�شرعة ب�شبب توافق وجهات النظر ب�شاأن العديد من الق�شايا 
العربية والأمريكية والدولية. دعاين ال�شديق بن عي�شى عدة مرات 
للم�شاركة يف مو�شم اأ�شيلة الثقايف يف املغرب، وهو املو�شم الذي بداأه 
يف مدينته اجلميلة »اأ�شيلة« يف عام 1978 مع رفيق دربه منذ ال�شغر 
جولة  بعد  ال�شنة،  تلك  يف  ال�شديقان  قام  املليحي.  حممد  الفنان 
طويلة يف دنيا العلم والعمل يف الغرب، برت�شيح اأنف�شهما لنتخابات 
ا�شتهدف  الذي  الثقايف  اأ�شيلة  مو�شم  وبدء  البلدي،  اأ�شيلة  جمل�س 
ايقاظ تلك املدينة احلاملة من غفوتها. كان اأول مو�شم اأ�شارك فيه 
هو مو�شم عام 1998، حيث وفرت يل الدعوة فر�شة لزيارة املغرب 
واإ�شبانيا لأول مرة. اإذ قبل انتهاء املو�شم بيومني، حلقت بي ابنتي 
حنني التي تهتم كثريًا باأدب الرحالت وال�شياحة، وبعد انتهاء املو�شم 
غرناطة  الرئي�شية،  الأندل�س  مدن  لزيارة  ا�شبانيا  اإىل  انطلقنا 
وقرطبة واإ�شبيلية، عدنا بعدها اإىل املغرب لزيارة مدن طنجة وفا�س 
ومكنا�س والرباط والدار البي�شاء واجلديدة التي ق�شينا فيها ب�شعة 

اأيام مع البحر.



225

ج�لة يف االأندل�س
ا�شبانيا،  يف  اجلزيرة  اإىل  طنجة  من  احلدود  عبور  بعد 
ا�شتاأجرنا �شيارة �شغرية وتوجهنا مبا�شرة اإىل غرناطة... كان اجلو 
حارًا جدًا وال�شيارة بال ُمكيف، ما جعل الرحلة مرهقة وطويلة. لكن 
العناء تال�شى حني و�شلنا اإىل تلك املدينة التي عا�شت عز العرب وما 
تزال تفتقدهم. كنا نتلهف لزيارة ق�شر احلمراء، اإل اأننا اكت�شفنا 
اأنه كان علينا اأن ننتظر يومًا ون�شف اليوم حتي ياأتي دورنا، مع اأن 
اأن  اأريد  ال�شياحي. ل  املو�شم  انتهاء  بعد  للمدينة جاء  وقت زيارتنا 
اأ�شف الق�شر لأنني لن اأعطيه جزءًا من حقه مهما حاولت، لكنني 
تاريخ الق�شر  اأعطانا فكرة عن  ال�شياحي الذي  الدليل  اأن  لحظت 
وكاأنه  العرب،  ماآثر  ويعدد  وحمبة،  ب�شغف  يتكلم  كان  واأجماده 
يقول هوؤلء اأجدادي واأنا فخور بهم وباإجنازاتهم احل�شارية. ومن 
امل�شهورة  املدينة  تلك  اإىل قرطبة،  اأيام  بعد ثالثة  �شافرنا  غرناطة 
بجامعها الذي حاول الإ�شبان حتويله اإىل كني�شة بعد خروج العرب 
من املدينة، ومل ينجحوا. لقد كان عليهم التوقف قبل اإمتام العملية 
ب�شبب قيام العديد من الفنانني واملثقفني الإ�شبان بالحتجاج وتهديد 
»اإنكم  قائلني  الإ�شالمية،  املعامل  اإخفاء  عملية  على  القائمني  حياة 
ُيالحظ  لذلك  قبيحًا«.  جتعلوه  اأن  وحتاولون  جمياًل  �شيئًا  تت�شلمون 
الزائر جلامع قرطبة اأن ن�شفه ما يزال على حاله، فيما مت حتويل 
الن�شف الآخر اإىل ما ي�شبه الكني�شة. اأما اأجمل ما ا�شتمتعنا به يف 
تلك املدينة فكان احلي ال�شكني القدمي الذي ما يزال حمافظًا على 
تراثه العربي الإ�شالمي واليهودي. كانت مدينة اإ�شبيلية اأكرث املدن 
التي ا�شتحوذت على اإعجابنا، اإذ تذوقنا فيها طعم الثقافة الإ�شبانية 
على حقيقتها... رحلة ل بد لكل عربي اأن يقوم بها لي�شت�شعر عظمة 
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التقاليد  قيود  من  الفكر  يتحرر  حني  املمكن  احل�شاري  الجناز 
العقيمة وعقم املحاذير العقائدية.  

ُعدنا للمغرب بعد ق�شاء اأ�شبوع كامل يف ربوع الأندل�س، حاملني 
معنا ذكريات ل ُتن�شى. لقد اأعادتنا تلك الرحلة اإىل القرن اخلام�س 
على  الإخوة  و�شراع  البالد،  تلك  يف  العرب  عز  �شهد  الذي  ع�شر 
حكمهم  ونهاية  البع�س،  بع�شهم  �شد  العدو  مع  والتحالف  احلكم، 
وعزهم وخروجهم من تلك البالد التي كانت وطنا لهم لقرون. اإن 
احل�شاري  التاريخ  من  عربيًا  نفيًا  كان  الأندل�س  من  العرب  خروج 
ما يزال م�شتمرًا حتى يومنا هذا. وحني و�شلنا اإىل ال�شاطئ، وفيما 
اإىل  عائدين  طنجة  اإىل  �شتحملنا  التي  الباخرة  و�شول  ننتظر  كنا 
املغرب، راأيت �شخ�شًا اأجنبيًا، كبري ال�شن، يلب�س مالب�س رثة، يبكي 
يقراأها  �شخ�س  عن  يبحث  بالعربية  مكتوبة  ورقة  يده  ويف  بحرارة 
اإىل  جاء  اجلن�شية،  بريطاين  اأنه  اإليه  حتدثت  حني  اكت�شفت  له. 
املغرب قبل �شنة، تعرف هناك على فتاة مغربية، تزوجها، ثم عاد 
اإىل بريطانيا وح�شل لها على تاأ�شرية دخول، واأنه يحمل ر�شالة حب 
اإليه  اأر�شلتها حبيبته له حتثه فيها على العودة �شريعًا لأنها بحاجة 
ما  على  يعي�س  متقاعد  انه  قال  عمله،  �شاألته عن  وبانتظاره. وحني 
ي�شله �شهريًا من ال�شمان الجتماعي، واأنه ي�شكن يف �شقة �شغرية 
مكونة من غرفة واحدة، لكن ال�شعادة ل تعرف ماًل ول حتتاج بيتًا 
كي ت�شكن فيه، بل حتتاج لقلب تاأوي اإليه كل م�شاء، وحتتمي به كلما 

هبت عوا�شف عاطفية ُمقلقة. 
اإىل  القطار  ركبنا  فيها،  يوم  وق�شاء  طنجة  اإىل  و�شولنا  بعد 
البي�شاء.  الدار  اإىل  املغادرة  قبل  مكنا�س  زرنا  هناك  ومن  فا�س، 
كان اجلو يف فا�س ومكنا�س حارًا جدًا وجافًا جدًا مل اأر له مثياًل من 
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قبل، لدرجة جعلتني اأ�شعر باأن راأ�شي يكاد ينفجر من ال�شغط، لكننا 
متتعنا بتلك الرحلة كثريًا، وتعرفنا اىل اأ�شدقاء جدد جعلوا رحلتنا 
كانوا  النا�س  اأن  القدمي  فا�س  �شوق  اأكرث متعة. لحظت حني دخلنا 
يتزاحمون مع حمري ت�شري مثقلة مبا كان على ظهورها من ب�شائع. 
وب�شبب كون �شوارع ال�شوق �شيقة وملتوية، كنا ن�شري م�شافات خلف 
تذكرت  وهنا  ال�شيقة،  الأزقة  عرب  بحكمتها  تقودنا  تعي�شة،  حمري 
ال�شل�شلة  هذه  من  الثالث  كتابنا  يف  ذكرها  جاء  التي  ال�شعر  اأبيات 
�شاكر  الدكتور  ل�شان  على  جاءت  اأبيات  وهي  الزمن«،  مع  »�شباق 

م�شطفى يف الكويت قبل ثالثني �شنة تقريبًا، تقول:
بحمد اهلل كتاٌب �شغار

وبع�ُس النا�س اأماٌر ِكبار
قوافٌل ُكلنا يف البيد من�شي

وقائُد كل قافلٍة حمار
قام امللك احل�شن الثاين يف عام 1999 باختيار ال�شيد حممد بن 
عي�شى وزيرًا للخارجية، وهذا جعل م�شاغل بن عي�شى تزداد ب�شرعة 
من  مكنته  الوا�شعة  الدولية  وعالقاته  اجلديد  مركزه  لكن  كبرية. 
خدمة اأ�شيلة وتعزيز مكانتها ال�شياحية وم�شداقية مو�شمها الثقايف. 
وب�شبب ما يربطنا من عالقة ود وتقارب فكري، طلب مني بن عي�شى 
اأن اأ�شرف على اجلزء الفكري من املو�شم الثقايف لتلك ال�شنة، واأن 
اأقوم باإعداد ندوة عن »الدميقراطية من منظور اجلنوب«. ولكن قبل 
ال�شفر اإىل اأ�شيلة باأيام، تويف ملك املغرب، ما ت�شبب يف اإلغاء املو�شم 
لتلك ال�شنة، وتاأجيل الندوة الفكرية للعام التايل 2000. قبل افتتاح 
املو�شم بدقائق طلب مني بن عي�شى اأن اأقول كلمة ب�شيطة يف جل�شة 
لي�س م�شاركة  اأ�شيلة  التواجد يف  اإن  الفتتاح، قلت حني جاء دوري 
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نادرة...  بل خو�س جتربة حياتية  فكرية،  ندوة  اأو  موؤمتر علمي  يف 
ومثقفني  �شيا�شيني  قادة  مع  التفاعل  املحظوظ عرب  يعي�شها  جتربة 
نا�شجني من خمتلف بقاع العامل، وفنانني م�شهورين، و�شباب حاملني 
بعمر الورد ورائحة الورد، ياأتون كل عام اإىل اأ�شيلة لينهلوا من نبعها 
الثقايف والفكري والفني، وي�شتمعوا ل�شخ�شيات عاملية، تبعث فيهم 
الأمل وحب احلياة، وُتطلعهم على ما لديها من كنوز فكرية، وت�شرح 
الدقائق  اإن  وقوة.  �شحر  للمعرفة من  وما  وقيمته  العلم  اأهمية  لهم 
وال�شاعات القليلة التي ق�شيتها مع اأولئك ال�شباب كانت در�شًا علمني 
الكثري، وجتربة حياتية ع�شتها بكل م�شاعري... جتربة مليئة باحلب 

والإثارة واخليال. 
ومن اأ�شيلة، ات�شلت ب�شديق قدمي هو املطرب وامللحن املغربي 
اأيام  امل�شهور نعمان احللو، حيث جاء اإىل طنجة وق�شى معي طيلة 
املو�شم، ورافقني يف رحلة طويلة وجميلة اإىل الرباط والدار البي�شاء 
ومراك�س. وقبل اأن نغادر اأ�شيلة ونودعها على اأمل لقاء يتجدد عامًا 
زيارة  املغرب  لزيارة  دعوتي  قرر  اأنه  عي�شى  بن  يل  قال  عام،  بعد 
ر�شمية ب�شفته وزيرًا للخارجية، ثم �شاألني عن الأماكن التي اأرغب 
لأنه  الأماكن  له حرية اختيار  الدعوة وتركت  زيارتها. �شكرته على 
الأعرف باملغرب وتاريخه وتراثه، لكنني طلبت اأن يت�شمن الربنامج 
والتعرف  اأحوالها  على  لالطالع  املغربية  اجلامعات  بع�س  زيارة 
الدار  ا�شتقبايل ر�شميًا يف مطار  وبالفعل، مت  اأ�شاتذتها.  اىل بع�س 
بني  من  وكان   ،2001 التايل  العام  من  مايو  �شهر  يف  البي�شاء 
اجلامعات التي زرتها جامعة الأخوين يف مدينة افران، تلك املدينة 
ال�شغرية التي تقع يف جبال الأطل�س، وحتيط بها غابات ال�شنوبر 
راأ�س مثلث مع مدينتي مكنا�س وفا�س، على  وت�شكل  ناحية،  من كل 
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بعد 50 كلم تقريبًا من كل مدينة. كان امل�شتعمرون الفرن�شيون قد 
اأقاموا تلك املدينة و�شمموها ح�شب النظام الأوروبي، ما جعلها تغدو 
منوذجًا فريدًا يف املغرب، ذات �شاحات كبرية ومفتوحة خم�ش�شة 
للم�شاة فقط ، مكتبة عامة، بحرية �شغرية حماطة بالأ�شجار العالية، 

و�شوارع وا�شعة تتو�شطها حدائق.
اأ�شعر  كان ا�شتقبال امل�شئولني يف جامعة الأخوين حارًا جعلني 
وكاأنني �شديق عزيز يعود اإليهم بعد غياب طال، وكلهم �شوق ملعرفة 
اأخباره والعي�س معه حلظات جميلة. كان من بني الكلمات التي قلتها 
نائب رئي�س اجلامعة:  نف�س  اأثرًا يف  اليوم وتركت  للزمالء يف ذلك 
حتى  اأخطاء  ترتكبوا  مل  لكنكم  بعد،  هامة  اجنازات  اأرى  ل  »اإنني 
اأن  اأرى  الآن، وهذا بحد ذاته اإجناز كبري يف وطننا العربي، لذلك 
باإمكانهم حتقيق اإجنازات كبرية... اإن العامل العربي يفتقد مركز 
اإبداع، واآمل اأن تكون الأخوين �شباقة يف بنائه«. وقبل انتهاء الزيارة، 
لزيارة  عوي�شه  اإدري�س  الدكتور  الإن�شانية  العلوم  كلية  عميد  دعاين 
وذلك  العام،  نهاية  يف  موعد  على  واتفقنا  ر�شمية،  زيارة  اجلامعة 
يف  ور�شمية  والأردن،  م�شر  يف  عائلية  �شابقة،  ارتباطات  ب�شبب 
الكويت واأملانيا ودبي. وبالفعل عدت اإىل اإفران وجامعة الأخوين يف 

�شهر نوفمرب من العام نف�شه، حيث ق�شيت هناك ثالثة اأيام.
اأحداث �سبتمرب 2001 

وقعت الأعمال الإرهابية التي هزت مدينتي نيويورك ووا�شنطن 
لقد   .2001 �شبتمرب  من  ع�شر  احلادي  يوم  العامل  �شمري  واأقلقت 
من  طريقنا  يف  وزوجتي  كنُت  فيما  الدامية  الأحداث  تلك  وقعت 
مارينا  م�شيف  يف  اأ�شبوعني  ق�شاء  بعد  القاهرة  اإىل  الإ�شكندرية 
اأ�شيل وحنني  الأولد،  الإ�شكندرية، ق�شيناها مع جميع  القريب من 
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وكرمي وجدتهم. ترك الأولد منتجع مارينا لق�شاء الليلة الأخرية يف 
الإ�شكندرية ب�شبب �شفرهم املبكر يوم احلادي ع�شر اإىل فرانكفورت 
مع �شركة لوفتهانزا. ويف �شباح اليوم التايل، ركبت البا�س مع زوجتي 
اإىل القاهرة، وما اأن دخلنا غرفة الفندق حتى �شمعنا �شوت مقدم 
نيويورك،  اأحداث  نباأ  يعلن   CNN حمطة  يف  الإخباري  الربنامج 
وقبل اأن ن�شتوعب اخلرب، �شاهدنا العمارات العمالقة تنهار اأمامنا 

كاأنها بيوت من ورق.
نزلت من الغرفة بعد �شاعة من الوقوف اأمام �شا�شة التلفزيون 
م�شدوهًا يف حالة ذهول لأ�شرتي �شاندويت�شات لناأكل بعد يوم طويل 
الظهر.  بعد  الثالثة  جتاوزت  قد  حينئذ  ال�شاعة  ع�شيب...كانت 
اإرادة  "هذه  بب�شاطة:  قال  حدث،  فيما  راأيه  عن  اجلر�شون  �شاألت 
يف  وهناك  اإرادته".  على  نعرت�س  ول  نقبلها  اأن  علينا  بيه،  يا  ربنا 
الإ�شكندرية، اأقلعت طائرة الأولد يف موعدها، لكنهم فوجئوا حني 
و�شلوا مطار فرانكفورت اأن اأمريكا اأغلقت مطاراتها، واأنه مل يكن 
لندن  اإىل  حنني  �شافرت  وا�شنطن.  اإىل  الرحلة  موا�شلة  باإمكانهم 
حيث كانت تعمل وتعي�س، فيما نقلت �شركة الطريان اأ�شيل وكرمي اإىل 
برلني، وبعدها بيوم نقلوهم اإىل اأم�شرتدام، حيث ق�شوا ثالث ليال 
اأخرى قبل ال�شفر اإىل وا�شنطن. كان القلق على الأولد يزداد �شاعة 
بعد �شاعة، والتفكري فيما حدث وتبعاته على العرب وامل�شلمني عامة 
واجلاليات العربية يف اأمريكا خا�شة يقلقني كثريًا. وبعد ق�شاء اأربعة 
اأيام �شعبة يف القاهرة حرمتنا من متعة زيارتها ومعاودة الذكريات 
طريق  عن  وا�شنطن  اإىل  �شافرنا  والأقارب،  الأ�شدقاء  مع  اجلميلة 
فيينا. وبعد ق�شاء ليلة يف تلك املدينة �شافرنا اإىل وا�شنطن، تاركني 
املطار خلفنا يعج مبئات امل�شافرين وقد ناموا على اأر�شه يف انتظار 
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دورهم. ا�شتقبلنا موظف اجلوازات يف وا�شنطن بالرتحيب كالعادة، 
وعدنا اإىل البيت لنجد اأ�شيل وكرمي وقد و�شال قبلنا بيوم واحد.

غادرُت وا�شنطن بعد ثالثة اأ�شابيع تقريبًا اإىل اأملانيا، لكت�شف 
اأن اإجراءات التفتي�س يف مطار دل�س يف وا�شنطن اأ�شبحت �شديدة 
رجاًل  يفت�شون  الأمن  رجال  �شاهدت  اإذ  مذلة،  واأحيانًا  وم�شنية، 
اإيرانيني كبريين يف ال�شن ومقعدين بطريقة قا�شية مهينة.  وامراأة 
بعد جولة حما�شرات وا�شعة يف اأملانيا تعر�شت فيها ملا وقع يف اأمريكا 
من اأحداث دامية، وقمت باإدانة الأعمال الإرهابية التي تعر�شت لها 
املدن الأمريكية، انتقلت اإىل حتديد م�شئولية الغرب عامة واأمريكا 
اإىل  اأ�شرت  لذلك  املتطرفة.  الإ�شالمية  احلركات  دعم  عن  خا�شة 
دور اأمريكا يف ت�شكيل قوة املجاهدين يف اأفغان�شتان وتدريب رجالها 
القوة  وهي  ال�شوفييتي،  الحتاد  مع  اأداة يف �شراعها  وا�شتخدامهم 
جرائم  بارتكاب  اأُتهمت  التي  القاعدة  ملنظمة  ميالدًا  اعطت  التي 
الكويت  اإىل  ال�شفر  تابعت  اأملانيا  ومن  �شبتمرب.  من  ع�شر  احلادي 
وبعدها  العربي،  الفكر  ال�شنوي ملنتدى  املوؤمتر  اأعمال  للم�شاركة يف 
زرت دبي، ومن ثم �شافرت اإىل املغرب لتلبية دعوة جامعة الأخوين. 

جامعة االأخ�ين
اجلامعة  واإدارة  الإن�شانية  العلوم  كلية  عميد  ا�شتقبلني 
ق�شيت  الو�شول.  حلظة  منذ  بالرتياح  اأ�شعر  جعلني  ما  باحلفاوة، 
اإحداهما على  األقيت خاللها حما�شرتني،  اأيام،  يف اجلامعة ثالثة 
كانت  فيما  والدبلوما�شية،  الدولية  العالقات  يف  املاج�شتري  طلبة 
كبري  جمع  ح�شرها  والثقافة،  العوملة  عن  عامة  حما�شرة  الثانية 
اأعلم  اأكن  الأ�شاتذة وامل�شئولني يف اجلامعة. مل  الطلبة ومعظم  من 
وامل�شوؤولني  الطلبة  من  اأ�شخا�س  ب�شعة  اختارت  اجلامعة  اإدارة  اأن 
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ويف  كاأ�شتاذ.  العلمية  ومعاريف  اأدائي  وتقييم  حما�شراتي  ملتابعة 
يف  للعمل  عر�شًا  يل  قدموا  معلومات،  من  لديهم  جتمع  ما  �شوء 
اجلامعة وال�شهام يف تدريب طلبة املاج�شتري يف العالقات الدولية 
والدبلوما�شية. التحقت باجلامعة ر�شميًا يف �شهر يناير عام 2002، 
وهناك قمت بالتدري�س ملدة �شنتني كانتا من اأكرث �شنوات العمر متعة 
والوجدانية.  والجتماعية  والأكادميية  الثقافية  النواحي  من  وثراء 
ومثقفني  اأ�شاتذة  مع  اأقمتها  التي  اخلا�شة  العالقات  جانب  اإىل  اإذ 
اإفران عدة بحوث ودرا�شات  وفنانني وطلبة يف املغرب، اأجنزت يف 
زياراتي  هناك  من  وا�شلت  كما  املقالت،  ع�شرات  وكتبت  علمية 
اإلقاء حما�شرات  لأملانيا و�شوي�شره وفرن�شا والأردن وم�شر بغر�س 
والقيام برحالت �شياحية وعلمية. ومن الناحية الوجدانية، �شمحت 
وغاباتها  الهادئة  اإفران  واأجواء  وخ�شو�شيتها  احلياة  ظروف  يل 
احلاملة و�شاللت املياه الغزيرة فيها بكتابة اأكرث من 30 ق�شيدة من 
الق�شائد التي اعتز بها. من ناحية اأخرى، �شمح يل وجودي يف اإفران 
بتقدمي خدمات للجامعة والطلبة وال�شراف على ر�شائل املاج�شتري 
لعدد منهم، وم�شاعدة اآخرين يف مواجهة حتديات جمتمعية �شعبة، 
واأملانيا.  م�شر  يف  املغرب،  خارج  للتدرب  للبع�س  اأمكنة  وايجاد 
احلياة  اأوجه  من  الكثري  اىل  تعرفت  الطلبة،  من  قربي  وب�شبب 
الثقافية والجتماعية املغربية، وعلى العديد من امل�شاكل الجتماعية 
التي يواجهها املجتمع املغربي عامة واملراأة املغربية خا�شة. وهنا اأود 
اأن اأذكر بع�س احلكايات التي قمت عربها بتقدمي امل�شاعدة لطلبة 

كان بع�شهم على و�شك ال�شقوط يف حبائل الف�شل. 
كان  اإذ  العامل،  جامعات  اأ�شغر  من  الأخوين  جامعة  تعترب 
يف  تاأ�ش�شت  فقط.  وطالبة  طالب  األف  حوايل  حينئذ  طلبتها  عدد 
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منت�شف الت�شعينيات من القرن الع�شرين كجامعة حكومية خا�شة، 
يف  الأمريكي  النظام  تتبع  الإدارية،  الناحية  من  با�شتقالل  تتمتع 
فيها  الطالبية  احلياة  اأما  الإجنليزية.  اللغة  وت�شتخدم  التدري�س، 
اإفران  مدينة  وحجم  اجلامعة  حجم  �شغر  ب�شبب  ب�شعفها  فتتميز 
التي حتت�شنها، وُبعد اإفران عن املدن املغربية الرئي�شية. ومن اأجل 
تكوين  الطلبة على  ت�شجيع  اإىل  الإدارة  خلق حياة جامعية، اجتهت 
جمعيات ذات ن�شاطات ثقافية وعلمية وفنية وخريية متنوعة. وحني 
لديهم  يكن  مل  والدبلوما�شية  الدولية  العالقات  طلبة  اأن  اكت�شفُت 
جمعية  تكوين  على  م�شاعدتهم  املنا�شب  من  اأن  وجدت  جمعية، 
وهو  الدبلوما�شي«،  »النادي  ت�شميتها  على  اتقفنا  بهم،  خا�شة 
النادي الذي اأعطاهم فر�شة القيام بزيارات ملراكز �شنع القرار يف 
العا�شمة الرباط، واإلقاء نظرة على العمل الدبلوما�شي ولي�س فقط 
�شماع حما�شرات نظرية عنه، والقيام بن�شاطات ثقافية داخل حرم 
»اإن من  للنادي، قلت للطلبة:  التاأ�شي�شي  واأثناء الجتماع  اجلامعة. 

حقكم ارتكاب اأخطاء، لكن لي�س من حقكم تكرار نف�س الأخطاء«.
 You have the right to make mistakes، but you 

have no right to repeat your own mistakes.     

يف  الأهم  الندوة  ورمبا  للنادي،  الأول  الثقايف  الن�شاط  كان 
الدميقراطية  حول  لندوة  الدعوة  هو  اليوم،  ذلك  حتى  اجلامعة 
من  عدد  فيها  للم�شاركة  ُدعي  املغرب،  يف  ال�شيا�شية  والعملية 
ال�شخ�شيات املعروفة مبواقفها املعار�شة لبع�س ممار�شات الدولة. 
كان على رئي�س النادي، ال�شاب الذكي عبد اللطيف الفاليل اأن يدير 
احلوار، وكان على نائب الرئي�س، ال�شابة ذات ال�شخ�شية اجلذابة 
اأهدافه  ت�شرح  واأن  للح�شور  النادي  تقدم  اأن  بوحميدي  �شمية 
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وتطلعاته. احتج بع�س ال�شاتذة على قيامي بال�شماح لطالب باإدارة 
ندوة بتلك الأهمية، واأن تقوم فتاة لي�س لديها خربة يف الوقوف اأمام 
اإذ قلت  اأتراجع عن قراري،  لكنني مل  نا�شئة.  لتقدم جمعية  املئات 
لهم اإن تدريب الطلبة على فنون القيادة من �شميم العملية الرتبوية، 
ومن اأهم واجبات اجلامعة جتاه طلبتها والوطن. ومن اأجل �شمان 
جناحهم يف اأداء اأدوارهم، قمت بتدريب الرئي�س ونائبه على الدور 
املنوط بكل منهما. وفيما كان حما�س عبد اللطيف على مدى الأيام 
يومًا بعد يوم، كان حما�س �شمية  الندوة يزداد  التي �شبقت  القليلة 
يخبو �شاعة بعد �شاعة. وقبل حلول موعد الندوة بيومني، جاءت �شمية 
ملكتبي وطلبت اإعفاءها من املهمة، اإل اأنني رف�شت طلبها واأقنعتها 
اأن تدخل القاعة م�شرة على  اأن ل ترتاجع، بل  باأن من م�شلحتها 
النجاح. وحني حان موعد التخرج من اجلامعة، اأختري عبد اللطيف 
ليلقي كلمة اخلريجني يف تلك ال�شنة يف حفل التخرج، وحني قامت 
اأمريكي  اأ�شتاذ  قال  املاج�شتري،  لنيل  اأطروحتها  عن  بالدفاع  �شمية 
وطريقة  بنف�شها  �شمية  ثقة  على  معلقًا  الر�شالة  مناق�شة  يف  �شارك 

اأدائها، »هذا م�شتوى دكتوراه ولي�س ماج�شتري«.  
اأحمل  تقريبًا  �شنة  بعد  الكبرية  الدر�س  قاعات  اأحدى  دخلت 
اأوراق امتحان لتوزيعها على الطلبة بعد ت�شحيحها، وهناك �شاألت 
جنوى  تكن  مل  امتحان...  ورقة  تقدم  مل  جنوى  ا�شمها  طالبة  عن 
موجودة يف القاعة... �شاألت عمن يعرفها... رفع البع�س اأياديهم... 
وحني  فورًا.  بي  تت�شل  اأن  عليها  باأن  يخربوها  اأن  منهم  طلبت 
الباب  اأمام  تقف  جنوى  وجدت  الغداء  فرتة  بعد  مكتبي  اإىل  عدت 
مرتبكة... تعرفت اليها لأول مرة، طماأنتها ودعوتها للدخول. وبعد 
التغيب عن  �شبب  �شاألتها عن  الدرا�شة،  املعلومات عن  بع�س  تبادل 
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المتحان وعن الدر�س. قالت اإنها على قائمة النذار، واأن عالماتها 
�شيئة، واأن من املوؤكد اأن تف�شلها اجلامعة يف نهاية ال�شنة، ولذا مل تَر 
اأن هناك �شببًا للدرا�شة اأو اأخذ المتحان. عر�شت عليها امل�شاعدة 
وطلبت منها اأن تخربين عن م�شكلتها اإذا مل يكن لديها مانع... كنت 
اأتوقع اأن تكون امل�شكلة كبرية وعوي�شة تتعلق مبخدرات اأو ب�شيء من 
ذلك القبيل، لكنني فوجئت باأنها م�شكلة �شخيفة... �شهر طويل مع 
التلفزيون، ونوم متاأخر، وك�شل ُيف�شى اإىل التخلف عن الدرو�س... ل 
غري. ا�شتعر�شنا البدائل املتاحة، وحني اأدركْت جنوى اأن م�شتقبلها 
يف حالة الف�شل من اجلامعة هو الت�شكع يف �شوارع مراك�س على غري 

هدى، بكْت.
ون�شاط،  بهمة  الدرا�شي  الف�شل  ذلك  بداأت  قد  جنوى  كانت 
م�شممة على اجتياز ال�شعاب وحتا�شي الف�شل من اجلامعة، لكن 
للعودة  دفعها  ما  النجاح،  يف  الأمل  تفقد  جعلتها  الإح�شاء  مادة 
جُمددًا لل�شهر مع التلفزيون كل ليلة حتى ال�شباح. كان اأ�شتاذ مادة 
الح�شاء هنديًا متوا�شعًا ومهذبًا، لكنه مل يكن اأ�شتاذًا جيدًا، �شبق 
اأن احتاجني يف خدمة ب�شيطة قدمتها له برحابة �شدر. ات�شلت به 
فور خروج جنوى من مكتبي، �شرحت له و�شع جنوى، وطلبت منه 
م�شاعدتها. وفيما بداأ اأ�شتاذ الإح�شاء عمله يف م�شاعدة جنوى، كنت 
اأراها اأو اأتكلم معها كل يوم حتى اجتازت حمنة الإنذار والف�شل من 
اجلامعة. كلمتني قبل �شنوات من نيويورك لتقول يل انها تخرجت 
من جامعة الأخوين بتقدير جيد، واأنها تدر�س للماج�شتري يف جامعة 
كولومبيا التي تعترب من اأف�شل جامعات اأمريكا، حيث تخرجت منها 
�شباب  مع  اخرى  حكايات  هناك  املاج�شتري.  درجة  على  وح�شلت 
و�شابات، يف املغرب وخارجه �شيطول احلديث عنها، �شاأحاول العودة 
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لبع�شها يف كتاب خا�س اخرتُت له عنوان »وللزمن ذاكرة كذلك«. 
طالبة  اأو  طالب  من  ر�شالة  ت�شلني  حتى  �شهر  مير  ل  الواقع،  ويف 
يتعرفون  اأعرفهم،  ل  والغالبية  اأعرفه،  البع�س  امل�شاعدة،  يطلبون 
ايل عن طريق موقعي على الإنرتنيت... طالب من فل�شطني وليبيا 
واأمريكا  والإمارات  واملغرب  والأردن  والبحرين  واجلزائر  والعراق 

وفرن�شا واإيطاليا واأملانيا وال�شويد وغريها.
اأ�شرف على  اأن  طلبت مني اإحدى الطالبات، وا�شمها ن�شرين، 
مادة  ال�شابق  العام  يف  اختارت  طالبة  وهي  للتخرج،  م�شروعها 
القت�شاد ال�شيا�شي الدويل التي كنت اأُدر�شها، لكن الأ�شتاذ املر�شد 
امل�شرف عليها، وهو اأمريكي اجلن�شية، اأجربها على الن�شحاب من 
تلك املادة والت�شجيل يف مادة كان ُيدر�شها. حني عرفُت بتلك الق�شة 
تعاطفت مع ن�شرين، وحني علمُت باأنها بكت ل�شطرارها لالن�شحاب 
بع�س  واأنانية  ق�شوة  مبدى  �شعرت  ال�شيا�شي  القت�شاد  مادة  من 
حني  لذلك  ذاتية.  ملاآرب  الطلبة  �شعف  ي�شتغلون  الذين  الأ�شاتذة 
طلبت مني اأن اأ�شرف على م�شروعها للتخرج وجدت اأن من واجبي 
اأن اأوافق على طلبها، على الرغم من اأن م�شاغلي كانت كثرية ب�شبب 
الإ�شراف على عدد اآخر من طلبة املاج�شتري. بعد اأن انتهت ن�شرين 
من كتابة م�شروعها ووافقُت عليه، وقفْت اأمام جلنة امتحان للدفاع 
امل�شرف...  الأ�شتاذ  اإىل  اإ�شافة  اأ�شاتذة،  ثالثة  من  تكونت  عنه، 
مغربي،  رجل  من  متزوجة  اأمريكية  امراأة  الأ�شاتذة  بني  من  كان 
اأمامنا  ن�شرين  وقفت  اأن  ومنذ  ولب�شت احلجاب.  الإ�شالم  اعتنقت 
لحظُت اأنها تعاين من الإرهاق، وبعد اأن اأجابت عن اأ�شئلة الأ�شتاذة 
الأمريكية واأ�شئلة املمتحن الثاين ب�شكل جيد وثقة، بداأ �شوت ن�شرين 
يخبو تدريجيًا، ما جعلها جتيب عن اأجوبة املمتحن الثالث ب�شعوبة. 
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على  و�شقطت  تنهار  بداأت  ثم  الكالم،  عن  قلياًل  ن�شرين  توقفت 
ب�شرعة،  انتهاء المتحان بدقائق. قفزت  الأر�س مغ�شيًا عليها قبل 
م�شكتها قبل اأن ي�شرب راأ�شها الأر�س، و�شارعنا بالت�شال ب�شيارة 
الدكتور  كان  وفيما  اجلامعة.  عيادة  اإىل  نقلها  مت  حيث  ال�شعاف 
حت�شر  ال�شكن  يف  زميلتها  كانت  بال�شعاف،  يت�شل  ويلي�س  مايكل 
املاء، وكنت اأقوم بتدليك جبهتها ويديها. اأما الأ�شتاذة املحجبة فلم 

تتحرك من مكانها. 
بعد اأن و�شعنا ن�شرين يف �شيارة ال�شعاف وركبْت معها زميلتها، 
باآخر  مبتدئا  راأيهم،  عن  و�شاألتهم  املمتحنة  اللجنة  اإىل  نظرت 
املمتحنني. قال الدكتور مايكل ويلي�س اأنه كان يوجه ال�شوؤال الأخري 
وفيما  جيدًا.  كان  ن�شرين  اأداء  واأن  احلادثة،  وقعت  حني  لن�شرين 
املحجبة  الأ�شتاذة  اعرت�شت  ويلي�س،  راأي  مع  الآخر  املمتحن  اتفق 
اإنني  اإليها با�شتغراب، وقلُت لها  باإعادة المتحان. نظرت  وطالبت 
اأريد  بل  المتحان من عدمه،  اإعادة  ب�شاأن مو�شوع  راأيك  اطلب  مل 
بتوجيهها  قمِت  التي  بالأ�شئلة  يتعلق  فيما  ن�شرين  اأداء  تقييم  منك 
لها. قالت ب�شعوبة وبعد تردد اإن اأداء الطالبة كان ُمر�شيا. نظرت 
ع�شو  اأي  �شعور  عدم  اإن  بحزم،  وقلت  اللجنة  اأع�شاء  زمالئي  اإىل 
اأنها  يعني  اأ�شئلة  من  اإليها  ُوجه  ما  على  الإجابة  عن  ن�شرين  بعجز 
منه  وطلبت  اللجنة  �شكرتري  اإىل  نظرت  ثم  المتحان،  اجتازت 
النموذج لتوقيعه ب�شفتي رئي�س اللجنة. ذهبُت بعد ذلك اإىل مكتب 
العميد لأجد اأن نباأ ما حدث كان قد و�شل اإليه وبالتاأكيد ملعظم طلبة 
اجلامعة. ويف معر�س احلديث عن احلادثة، قال اأحد الأ�شاتذة يف 
وجود الأ�شتاذ املر�شد، اإن ما مييز ن�شرين اأنها حت�شل على عالمات 
ممتازة يف ف�شل، ثم حت�شل على عالمات �شيئة يف الف�شل التايل. 
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�شعرت حينئذ اأن ن�شرين طالبة ل ينق�شها الذكاء لكن لديها م�شكلة 
اإذا حاول اأحدهم اأن يتعرف  اجتماعية، وهنا �شاألت الأ�شاتذة عما 

اىل طبيعة امل�شكلة التي تعاين منها ن�شرين وحاول م�شاعدتها. 
اأن عدت اإىل مكتبي بغرفة ن�شرين لل�شوؤال عنها،  ات�شلت بعد 
وطلبت من زميلتها يف ال�شكن اأن تخربها باأنني ات�شلت لالطمئنان 
عليها فقط، واأريدها اأن تكلمني حني ت�شحو متامًا وت�شتعيد وعيها 
على  اإنها  لتقول  التايل  اليوم  �شباح  يف  ن�شرين  ات�شلت  و�شحتها. 
المتحان  لإعادة  اأنه ل حاجة  اأخربتها  المتحان.  لإعادة  ا�شتعداد 
لأنها اجتازت المتحان بتفوق... فرحت جدًا، بل كادت تطري فرحًا. 
وهنا طلبت منها احل�شور اإىل مكتبي للتداول ب�شاأن املهمة التالية... 
المتحانات  مو�شم  اأ�شبح  وقد  الدرا�شية  املواد  يف  النجاح  �شمان 
اأن  اليوم، وما  النهائية على الأبواب. جاءت ن�شرين يف م�شاء ذلك 
�شهرها  اإىل  يعود  الإغماء  حادث  اأن  اكت�شفت  حتى  احلديث  بداأنا 
متوا�شلة.  �شاعة   48 والطعام  النوم  من  نف�شها  وحرمان  الطويل 
على  اإ�شرارها  وب�شبب  الثانية،  للمرة  المتحان  تعيد  ن�شرين  كانت 
لطعام  تنتبه  ومل  لل�شهر  ا�شطرت  للنجاح  املا�شة  وحاجتها  النجاح 
الأجانب  الأ�شاتذة  بع�س  اإن  تقول  اإ�شاعة  هناك  كانت  �شراب.  اأو 
ل  كي  تخرجهم،  مواعيد  لتاأخري  الطلبة  وجه  يف  العراقيل  ي�شعون 
تدري�س  يح�شنون  ل  التي  املواد  تقدمي  املعنيون من  الأ�شاتذة  ُيحرم 

�شواها، وبالتايل تبقى هناك حاجة خلدماتهم.
�شاألتها عن �شبب تذبذب اأدائها بني ف�شل درا�شي واآخر، وعما 
ا�شتعداد  على  اإنني  القول:  م�شيفًا  معينة،  م�شكلة  تواجه  كانت  اإذا 
اأن  اكت�شفت  احلديث.  من  مانع  لديك  يكن  مل  اإذا  اإليك  لال�شتماع 
اأحوال  والدها منذ فرتة،  فتاة تويف  ب�شيطة جدًا...  ن�شرين  م�شكلة 
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اإىل  و�شلت  الفقر،  حافة  على  للغاية،  متوا�شعة  املعي�شية  عائلتها 
جامعة الأخوين بعد ح�شولها على قر�س من بنك جتاري عليها اأن 
تبداأ بت�شديد الأق�شاط يف نهاية العام. من ناحية ثانية، ت�شببت ظروف 
احلياة ال�شعبة يف جعل اأجواء البيت م�شحونة طوال الوقت، ما جعل 
ن�شرين املرجع الوحيد الذي ترجع اإليه الأم والأخوات لل�شكوى وحل 
اخلالفات العائلية... كانت ن�شرين كما اأخربتني تق�شي �شاعات كل 
يوم على التلفون مع الأهل. طلبت منها اإقفال التلفون كليًا، واإعالم 
جيمع اأفراد العائلة باأن اأ�شتاذها اأمرها بعدم ا�شتخدام التلفون حتى 
انتهاء فرتة المتحانات، وهكذا �شمنت جناح ن�شرين وتخرجها من 

اجلامعة. 
ال مكان للعنجهية

قمت يف �شيف عام 2003 بتدري�س حلقة درا�شية Seminar عن 
العوملة اجتذبت عددًا كبريًا من طلبة الدرا�شات العليا يف اجلامعة. 
�شارت الأمور ب�شكل طبيعي، وكان هناك جتاوب من الطلبة واهتمام 
ال�شيفي  الربنامج  اأن  وحيث  ممتازة.  وم�شاركة  باملو�شوع  كبري 
ق�شري، كنا نلتقي كل يوم يف حما�شرة جديدة ونقا�س حول ق�شية 
اأ�شبوعني  حوايل  بعد  كالعادة  الدرا�شة  قاعة  و�شلُت  حني  خمتلفة. 
ُمغلقة. عدت  القاعة كانت  ينتظرون يف اخلارج لأن  الطلبة  وجدت 
مبكتب  الت�شال  حاولت  ب�شرعة،  العمارة  نف�س  يف  الكائن  ملكتبي 
العميد اإل اأن تلفون مكتبه كان م�شغوًل. عدت اإىل الطلبة، فكرت يف 
عقد احللقة الدرا�شية يف الهواء الطلق، لكنني راأيت زمياًل اأمريكيًا 
كان  اإذا  عما  �شاألته  للقاعة،  املحاذي  مكتبه  يف  يجل�س  رو�س  ا�شمه 
اإنه  رو�س  قال  املفتاح.  اأجد  اأن  ميكن  واأين  الباب  قفل  من  يعرف 
ال�شخ�س الذي قفل باب القاعة واأنه يحتفظ باملفتاح يف درج مكتبه، 
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املحافظة  من  بد  ول  ثمينة  خرائط  هناك  قال  ال�شبب،  عن  �شاألته 
الباب،  وفتح  بالفعل  قام  الباب،  يفتح  اأن  باأدب  منه  طلبت  عليها. 
اأن  لأ�شتاذ  ميكن  كيف  وت�شاءلت  الغ�شب  من  بنوع  �شعرت  لكنني 
يت�شرف بهذا ال�شكل، يعني نف�شه و�شيًا على اجلامعة ويحرم الطلبة 

من ا�شتخدام قاعة خم�ش�شة لهم. 
اأ�شبوعني، قام رو�س بقفل باب القاعة ثانية، وهنا دخلت  بعد 
الباب فورًا، وحذرته من  بفتح  واأمرته  بلهجة قوية  مكتبه، خاطبته 
تكرار فعلته قائاًل، اأنت ل متلك اجلامعة ول يحق لك اأن تت�شرف 
�شار  القبيح...  الت�شرف  هذا  كررت  اإذا  و�شتندم  فيها،  �شيء  باأي 
يتعرث ويده ترجف، فتح الباب، وعاد اإىل مكتبه. كانت ال�شعادة على 
وجه الطلبة كبرية، لأنهم وجدوا من كان على ا�شتعداد لك�شر �شوكة 
اأولئك الأباطرة الذين داأبوا على الت�شرف كاأ�شياد ميلكون اجلامعة 
العميد، وجدت هناك  اإىل مكتب  املحا�شرة  بعد  فيها. ذهبت  ومن 
عنجهية،  الأمريكيني  الأ�شاتذة  واأكرث  رو�س  رفيق  �شوب،  الأ�شتاذ 
لذلك اأدركت اأن العميد عرف باحلادثة، لكنني �شاهدت على وجهه 
التي   Shadenfreude الأملانية  بالكلمة  ذكرتني  عري�شة  ابت�شامة 
�شعر  بال�شعادة كما  �شعر  العميد  اأن  يبدو  "�شماته".  ميكن ترجمها 
وكاأنه عميد  يت�شرف  الذي كان  �شوب  ي�شتطع  قبله. مل  الطلبة من 
نف�شه  وجد  لقد  �شيئًا،  يفعل  اأن  اجلامعة  يف  الأمريكيني  الأ�شاتذة 
يقف اأمام اإن�شان واثق من نف�شه و�شعب املرا�س، لذلك كان عليه اأن 

ي�شرب ويتحني الفر�س كي ينتقم. 
تت�شرف  يهودية  اأمريكية  املاج�شتري طالبة  كان من بني طلبة 
على  للتعليق  الكلمة  تاأخذ  وحني  الكالم،  ُتكرث  بعنجهية،  اأي�شًا 
كالمها  كرثة  وب�شبب  احلديث.  عن  تتوقف  كيف  تعرف  ل  مو�شوع 
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وحماولتها امل�شتمرة ل�شتعرا�س ما لديها من معلومات، فاإن "لّيا" 
مل تكن حمبوبة من زمالئها، ما جعلهم يتجنبون الحتكاك بها بقدر 
اأن  الأيام حتى �شبعت، حاولْت  اأحد  ليا يف  اأن تكلمت  الإمكان. بعد 
حما�شرة  مو�شوع  هذا  قائاًل،  ا�شتوقفتها  اآخر.  ملو�شوع  اإىل  تنتقل 
للنقا�س.  الباب  �شاأفتح  وبعدها  اأوًل  املو�شوع  اأ�شرح  دعني  اليوم... 
مل يعجبها الكالم، لذلك قالت اإن لديها �شيئًا مهمًا تريد اأن تقوله، 
واأنها �شتن�شحب من املحا�شرة اإذا مل اأ�شمح لها باأن تكمل كالمها، 
لكن  تن�شحبي،  اأن  حقك  من  اإن  لها  قلت  اأوراقها.  مللمة  يف  وبداأت 
عليك اأن تعريف قبل اخلروج من القاعة اأن ان�شحابك بهذه الطريقة 
ثانيًا. طبعًا مل  القاعة  اإىل هذه  العودة  تنازلك عن حقك يف  يعني 
الغري  لأن  اأقول،  ما  تنفيذ  قادر على  اأو  اأقول  ما  اأعني  باأنني  تعتقد 
من الأ�شاتذة كانوا يعاملونها بطريقة خمتلفة. خرجت ليا غا�شبة 
وطرقت الباب من خلفها. حاول بع�س الطلبة التعليق، مل اأ�شمح لهم 

بذلك، وا�شلنا املحا�شرة كاملعتاد. 
ات�شل العميد بعد انتهاء املحا�شرة ب�شاعة تقريبًا وطلب مني 
اأن اأمر عليه يف املكتب، وهناك وجدته يجل�س مع الدكتور �شوب الذي 
كان ي�شتكي له من ت�شرفاتي ب�شفته املر�شد للطالبة املعنية... خرج 
�شوب حال دخويل املكتب. اأخربين العميد اأن ثالثة من الطلبة زاروا 
مكتبه بعد املحا�شرة مبا�شرة واأخربوه مبا جرى. قلت للعميد حينئذ 
اأدخل مع  اأثق بهم، ولن  اأ�شيف كلمة على ما قاله الطلبة لأنني  لن 
�شوب يف نقا�س لأنه ل ميلك احلق ليفتح هذا املو�شوع معي اأو حتى 
لي�شتف�شر عما حدث، اإن ليا ت�شرفت بقلة اأدب وعدم م�شئولية، ولن 
لهم  واعتذرت  زمالئها  اأمام  وقفت  اإذا  اإل  ثانية  ال�شف  يف  اأقبلها 

وقبلوا اعتذارها.
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اأت�شل العميد يف �شباح اليوم التايل ليقول باأن ليا وافقت على 
رف�شت  عنها...  اأ�شفح  اأن  مني  وطلَب  والعتذار،  ملكتبي  املجيء 
اأو من  ليا  ل�شت بحاجة لعتذار من  اإنني  له  قلت  اإذ  العميد،  طلب 
تعرتف  اأن  عليها  لذلك  بت�شرفها،  زمالءها  اأهانْت  لقد  غريها... 
دون  ومن  مبا�شرة،  لهم  تعتذر  واأن  لئق  ب�شكل غري  ت�شرفت  باأنها 
الظهر  بعد  الدرا�شة. جاءت  قاعة  اإىل  بالعودة  لها  اأ�شمح  لن  ذلك 
ملكتبي من دون موعد، �شمحت لها بالدخول... بكت بحرقة، حاولت 
العتذار ب�شتى الطرق... �شرحت لها �شوء ما فعلت واأبعاد ذلك على 
م�شتقبلها. قلت لها ل يوجد �شخ�س ي�شتطيع حماية غريه من النا�س 
من الوقوع يف اأخطاء، ولذلك ل يجوز اأن يتحمل اأحد م�شئولية خطاأ 
الدرا�شة،  قاعة  للزمالء يف  تعتذر  اأن  عليها  كان  لذلك  يرتكبه،  مل 
لأنه لي�س من حقي اأن اأقبل اعتذارًا نيابة عنهم. قلت لها اإن عليك 
لئق،  ب�شكل  وتعتذرين  باخلطاأ،  وتعرتفني  الطلبة،  اأمام  تقفي  اأن 
ال�شماح لها  باأن عدم قبول الطلبة باعتذارها يعني عدم  واأخربتها 
من  تنهمر  والدموع  ليا  وقفت  كان،  وهكذا  ال�شف.  اإىل  بالعودة 
عينيها، ت�شعر بغيظ وغ�شب ورمبا بكراهية وحقد واعتذرت، وحني 

�شاحمها الطلبة �شمحت لها باجللو�س.
العزل واملالحقة 

اأن�شرها يف  كان رد الفعل الإ�شرائيلي على مقالتي التي بداأُت 
العلمية  ن�شاطاتي  اأن  اإىل  اإ�شارة  اأول   1970 عام  اأواخر  يف  الكويت 
ُتعلق  الإ�شرائيلية  الإذاعة  كانت  اإذ  للمراقبة،  تخ�شع  والفكرية 
باأول، وتوجه يل الن�شائح ب�شرورة الرتكيز على  اأوًل  على مقالتي 
بداية  جاءت  ولرمبا  ال�شيا�شة.  عن  والبتعاد  القت�شادية  الق�شايا 
الهتمام بن�شاطاتي يف عام 1967 بعد قيامي مبواجهة اأحد املوؤرخني 
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ال�شهاينة يف جامعة هيو�شنت واحراجه اأمام ح�شد كبري من الطلبة 
كما جاء اإي�شاحه يف اجلزء الثاين من هذه ال�شل�شلة، »م�شافر يف عني 
اإىل عملية متابعة بعد  الإهتمام ال�شهيوين تطور  اأن  الأمل«. ويبدو 
دخويل اللجنة التنفيذية ملنظمة الطلبة العرب يف اأمريكا اأمينًا لل�شر 
ال�شهيونية  احلركة  جناح  ومع  الفل�شطينية.  ال�شوؤون  عن  وم�شئوًل 
من  العديد  واإقامة  اأمريكا،  تاريخ  يف  لوبي  واأقوى  اأكرب  تنظيم  يف 
لإ�شرائيل  املناوئة  القوى  حتركات  لر�شد  لها  التابعة  املنظمات 
ومالحقة اأفرادها، اأ�شبحُت يف نظرهم على ما يبدو �شخ�شًا يحمل 
اأفكارًا مناوئة للفكرة ال�شهيونية ويقوم بن�شاطات معادية لإ�شرائيل 

ت�شتوجب املحا�شرة والعزل.
تنبهت  اأنها  فاأعتقد  الأمريكية  ال�شتخباراتية  املوؤ�ش�شة  اأما 
عام  الكويت  بجامعة  التحاقي  بعد  والإعالمية  الفكرية  لن�شاطاتي 
قد  والقيادية  الفكرية  قدراتي  ا�شتك�شاف  عملية  كانت  واإن   ،1970
تين�شي،  جامعة  يف  ال�شيفية  درا�شتي  خالل   1967 عام  يف  جاءت 
كما جاء ذكره اأي�شًا يف كتاب »م�شافر يف عني الأمل«. ومع �شعوري 
لل�شفارة  زيارتي  للمراقبة، جاءت  تخ�شع  كانت  ن�شاطاتي رمبا  باأن 
يف  املخت�شة  الأجهزة  اأن  لتوؤكد   1974 عام  الكويت  يف  الأمريكية 
عدت  حني  قرب.  عن  ون�شاطاتي  حتركاتي  بر�شد  تقوم  ال�شفارة 
لأمريكا عام 1976 لاللتحاق بجامعة جورجتاون، مل اأجد ما يجده 
�شد  مواقفي  اإن  ترحيب.  من  علميًا  تاأهياًل  املوؤهلني  من  اأمثايل 
التفرقة العن�شرية عامة واإىل جانب العدالة الجتماعية، وتعاطفي 
مع الأقليات العرقية والثقافية والدينية املحرومة من حقوقها جعلني 
�شخ�شًا مناوئًا ملمار�شات النخبة ال�شيا�شية والقت�شادية يف اأمريكا. 
يف  حما�شراتي  خالل  من  اأعلنُت  بالذات،  جورجتاون  جامعة  ويف 
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الأمريكية  ال�شركات  قيام  �شد  وقويف  وخارجها  الدرا�شة  قاعات 
بر�شوة امل�شئولني يف البالد العربية وغريها من دول العامل الثالث، 
م�شتقبل  على  وخماطره  التجارية«  »الوكالة  نظام  م�شاوئ  واإي�شاح 
التنمية والعدالة الجتماعية يف الدول النامية عامة. اإذ اأن ح�شول 
تاجر عربي اأو غري عربي على وكالة جتارية ل�شركة �شناعية اأجنبية 
مب�شالح  التاجر  ذلك  م�شالح  ربط  �شاأنه  من  ح�شرية  ب�شفة 
ال�شركات العاملية التي مُيثلها، وت�شجيعه على الوقوف �شد عمليات 
ال�شرر  وتلحق  ال�شوق  لأنها ت�شعف هيمنته على  الت�شنيع يف وطنه 
مب�شاحله. ويف �شوء تزايد ن�شاطاتي الإعالمية، ولقاءاتي املتكررة 
فتح  على  الأمريكية  الإدارة  حمل  يف  وجناحي  اأمريكيني،  يهود  مع 
لأجهزة  هدفًا  اأ�شبحت  باأنني  �شعرت  التحرير،  منظمة  مع  حوار 

ال�شتخبارات الأمريكية والإ�شرائيلية على ال�شواء. 
وهنا اأود الإ�شارة اإىل اأن »جمل�س العالقات العربية الأمريكية« 
Arab American Affairs Council الذي اأ�ش�شه ال�شيد جورج 
اأ�شل اأردين، كان اأكرث موؤ�ش�شة عربية  نايفه، العربي الأمريكي من 
عرب  اأفكاري،  ون�شر  اآرائي  عن  التعبري  فر�شة  متنحني  اأمريكية 
اأكرث من ولية  دعوتي للم�شاركة متحدثًا رئي�شيًا يف عدة ندوات يف 
اأمريكية، ون�شر اأكرث من درا�شة من درا�شاتي يف املجلة القيمة التي 
Arab American Affairs. يف املقابل،  كانت ت�شدرها وا�شمها 
التفرقة  لعمق  كمثال  املوؤ�ش�شة  بتلك  تتعلق  حادثة  اأذكر  اأن  اأود 
خوف  ومدى  ال�شعبية،  الثقافة  يف  وجتذرها  اأمريكا  يف  العن�شرية 
�شا�شة اأمريكا عامة من اللوبي ال�شهيوين. اإن خوف �شا�شة اأمريكا 
ي�شمل  بل  فقط،  العاملني  على  يقت�شر  ل  ال�شهاينة  من  ومثقفيها 
املتقاعدين اأي�شًا، حتى من يعي�س منهم على اأجماد ما�شوية ومل يعد 
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لهم م�شتقبل �شيا�شي يف امل�شتقبل.
العالقات  جمل�س  رئا�شة  من  التقاعد  نايفه  جورج  قرر  حني 
 George العربية الأمريكية، اختار ال�شناتور ال�شابق جورج مككافرن
اأبرز  من  مككافرن  يعترب  الرئي�س.  من�شب  ليتوىل   Mc Govern
العدالة  ومع  احلروب  �شد  وقفت  التي  الأمريكية  ال�شخ�شيات 
الرئي�س  اأمام  الرئا�شة  انتخابات  خ�شر  ذلك  وب�شبب  الجتاعية، 
نك�شون عام 1972. اإل اأن اأول قرار اتخذه مككافرن بعد توليه رئا�شة 
وا�شم  املجل�س  ا�شم  تغيري  هو  الأمريكية  العربية  العالقات  جمل�س 
املجلة التي ت�شدر عنه، اإذ اأ�شبح ا�شم املجل�س هو »جمل�س ال�شيا�شات 
ال�شرق اأو�شطية« Middle East Policy Council، واأ�شبح ا�شم 
 Anne اأخربتني ال�شيدة اآن جوي�س .Middle East Policy املجلة
Joyce، رئي�شة حترير املجلة اأن �شديقا لل�شيد مككافرن ات�شل به يف 
مكتبه اجلديد بعد اأيام من ت�شلمه رئا�شة املجل�س، وحني رد موظف 
الأمريكية،  العربية  العالقات  جمل�س  بالجنليزية  قائاًل  ال�شنرتال 
قال املت�شل بعفوية، يا اإلهي... هل يعمل ال�شناتور الآن عند العرب؟  
 O’ my God، does the senator work for the Arabs ?
وقبل م�شي اأ�شبوع على تلك احلادثة كان ا�شم املجل�س وا�شم املجلة 
قد تغريا، حيث مت اإ�شقاط كلمة،"عربي"، اأهم كلمة ت�شري اإىل هوية 

املجل�س واملجلة.  
بعد �شنوات من البحث والقراءة ومتابعة جل�شات الكوجنر�س، 
»القت�شاد  بالإجنليزية،  الرئي�شية  كتبي  اأول   1988 عام  ن�شرت 
الأمريكية  واملعونات  اخلارجية  امل�شاعدات  لربنامج  ال�شيا�شي 
 The Politics of Foreign Aid: US Foreign لإ�شرائيل«. 
Assistance and Aid to Israel. تعر�س الكتاب ل�شرح وحتليل 
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ودور  الأمريكية،  املعونات  على  الإ�شرائيلي  القت�شاد  اعتماد  مدى 
اللوبي ال�شهيوين يف �شنع وتوجيه �شيا�شة اأمريكا اخلارجية، وكيفية 
جناح ذلك اللوبي يف ت�شخري تلك ال�شيا�شة خلدمة م�شالح الكيان 
وامل�شالح  واحلقوق  الأمريكية،  امل�شالح  ح�شاب  على  ال�شهيوين 
�شبق  كتابي  اأن  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  وهنا  والفل�شطينية.  العربية 
كتاب ال�شادة جون مري�شهامير و�شتيفن وولت الذي يتغنى به بع�س 
العديد من  واأن  تقريبا،  �شنة  بع�شرين  العرب  والإعالميني  ال�شا�شة 
الأفكار التي جاء ذكرها يف ذلك الكتاب اأخذت عن كتابي، ولكن من 
دون اإ�شارة لإ�شهاماتي كما هي عادة يهود اأمريكا. وفيما كنت انتظر 
اإ�شرائيلي  اأو  يهودي  اأي  مواجهة  اأتردد يف  الكتاب، مل  ذلك  �شدور 
اأو اأمريكي م�شيحي متعاطف مع ال�شهيونية والرد عليه بكل الطرق 
يف  ملحة  �شرورة  العدو  مع  املواجهة  جعل  ومما  املُتاحة.  القانونية 
ذلك العام، احتدام املواجهات الدامية بني اأطفال احلجارة وجنود 
مواقفي  كانت  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  ال�شهيوين  الكيان 
ون�شاطاتي يف املا�شي وما تزال قائمة على اأ�شا�س اأن العمل الإعالمي 
ُيكمل ن�شال ال�شعوب والدول والفئات الجتماعية املحرومة واملهم�شة 
يف كل مكان، واأن من واجب املثقفني العرب الأمريكيني اأن يقفوا اإىل 
جانب �شعوبهم واأن يقوموا بدعم اأوطانهم بالكلمة والقلم واملال اإن 

اأمكن. 
للم�اجهة اأوجه متعددة

هناك من يعتقد من املثقفني العرب اأن اأي احتكاك باإ�شرائيليني 
اأو �شهاينة ميثل نوعًا من التطبيع مع العدو ل يجوز الت�شامح معه. لكن 
املعركة مع العدو ال�شهيوين لي�شت ع�شكرية اأو �شيا�شية اأو اقت�شادية 
اأو ثقافية فقط، بل هي اإعالمية وعلمية واإن�شانية وقانونية اأي�شًا. اإن 
العاملي مل  العام  الراأي  جناح احلركة ال�شهيونية يف ك�شب تعاطف 
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يكن ممكنًا لول جناح اليهود اأوًل يف ال�شيطرة على الإعالم الغربي 
ثانيًا  ومتكنهم  لأكاذيبهم،  والرتويج  اأهدافهم  خلدمة  وت�شخريه 
مقابل  وذلك  خا�شة،  والأمريكي  عامة  الغربي  العقل  ا�شتعمار  من 
الأمريكية  ال�شاحات  الإعالمي على  التواجد  �شاحق يف  ف�شل عربي 
والأوروبية. اإن الف�شل العربي مل ُي�شهم يف اإجناح م�شاريع ال�شهيونية 
فقط، بل واأي�شًا يف ال�شماح بتنامي نزعة العداء الأمريكي والكراهية 
وتطلعات  ومواقف  وق�شايا  ثقافة  من  واإ�شالمي  عربي  هو  ما  لكل 
اإن�شانية. من ناحية اأخرى، ل ميكن لأي مثقف عربي يعي�س ويعمل يف 
اأمريكا اأو يف اأوروبا اأن يتحا�شى الحتكاك بال�شهاينة مهما حاول، 
لنهم يتواجدون يف كل املحافل الدولية واملوؤمترات العلمية والندوات 
الفكرية واجلامعات والربامج الإعالمية. ويف الواقع، ل يجوز اإطالقًا 
�شاحة  اأية  يف  ال�شهاينة  مع  املواجهة  يتجنب  اأن  عربي  مثقف  لأي 
عبء  من  ويريحهم  ُي�شعدهم  التهرب  لأن  فيها،  مواجهتهم  ميكن 
على  اأكاذيبهم  ل�شرد  وا�شعًا  املجال  لهم  يفتح  اإذ  جرائمهم،  تربير 
اأ�شا�س اأنها حقائق ل تقبل النق�س اأو حتى الت�شاوؤل من دون اأن جتد 
اأن ال�شحية قادر على مواجهة  اإىل  التاريخ ي�شري  اإن  من يتحداها. 
املجرم يف املحاكم واملحافل الدولية واأمام الراأي العام، واأن املجرم 
يخاف مواجهة ال�شحية. لذلك، كان علينا اأن نفرق بني التعاون مع 
العدو والتقرب منه لأي �شبب كان، اأي التطبيع معه، ومواجهته اأمام 
�شبح  اإن  جرائمه.  وتعرية  اأكاذيبه  ف�شح  بهدف  حمايدة  جماهري 
ال�شحية يالحق املجرم دومًا، حتى يف اأحالمه ويحولها اإىل كوابي�س، 
اأن تتهرب من الت�شدي للمجرم ومواجهته  لذلك ل يجوز لل�شحية 
اإدانته من دونها. ولقد اثبتت الأيام �شحة  باحلقائق التي ل ميكن 
هذا املوقف يف اأكرث من منا�شبة، �شوف اأذكر بع�شًا منها يف �شياق 

هذا اجلزء من الكتاب.
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يكن  مل  لإ�شرائيل  الأمريكية  املعونات  عن  كتابي  �شدور  اإن 
يف  جناحي  تبعه  بل  ال�شنة،  تلك  يف  حققته  الذي  الوحيد  الإجناز 
تكوين فكرة احلوار الفل�شطيني الأمريكي و�شياغة الوثيقة التي مت 
اعرتاف  اإىل  و�شوًل  اجلانبني  بني  ال�شري  التفاو�س  اأ�شا�شها  على 
معها  حوار  وبدء  التحرير  منظمة  ب�شرعية  الأمريكية  احلكومة 
اإليه. ولقد ت�شببت تلك التطورات يف زيادة عدد  كما �شبق الإ�شارة 
الدعوات التي تلقيتها للم�شاركة يف موؤمترات دولية، ومن اأجل اإلقاء 
اأمريكا وخارجها.  حما�شرات عامة يف جامعات ومعاهد علمية يف 
العربية  بالق�شايا  والتزامي  القت�شاد،  يف  تخ�ش�شي  �شوء  ويف 
عامة، فاإن ق�شيتي فل�شطني والنفط كانتا اأهم الق�شايا التي دافعت 
عنها، وقمت بتحليل اأثرها على م�شتقبل ال�شالم والنمو القت�شادي 
يف العامل، مبا يف ذلك حتقيق الأمن وال�شتقرار يف ال�شرق الأو�شط. 
اإن علينا اأن ل نن�شى اأن ال�شوت العربي الوحيد الذي كان وما يزال 
بال�شالم  ينادي  الذي  ال�شوت  هو  م�ش�س  على  اأمريكا  يف  مقبوًل 
ينادي  الذي  ال�شوت  اأما  واليهود.  العرب  بني  ال�شلمي  والتعاي�س 
باإزالة اإ�شرائيل من الوجود فكان وما يزال �شوتًا مرفو�شًا ومنبوذًا 
العرب  املثقفني  على  كان  لذلك  واجلرائم.  التهم  بكل  ومتهمُا 
امللتزمني بق�شايا وطنهم اأن يطالبوا بال�شالم القائم على اعرتاف 
متبادل بحقوق مت�شاوية للفل�شطينيني والإ�شرائيليني كي ُي�شمح لهم 
بدخول بع�س قاعات املحا�شرات واملوؤمترات من دون اأن تالحقهم 
تهمة الإرهاب والعن�شرية. من ناحيتي، قمت بتطوير اأفكار جديدة 
غري م�شتهلكة تخ�س الق�شايا التي اآمنت بها ونذرت نف�شي للدفاع 
عنها، كان من بينها فكرة ُموجهة ملخاطبة املحافظني من امل�شيحيني 
اأن  تدعي  التي  كتلك  التوراتية،  املقولت  بع�س  والرد على  واليهود، 
اهلل وعد بني اإ�شرائيل اأر�س فل�شطني، واملقولة التي تقول "اأر�س بال 
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�شعب ل�شعب بال اأر�س"، اأي اأن فل�شطني كانت اأر�شًا بال �شعب قبل 
اإليها، واأن اليهود كانوا �شعبًا بال اأر�س قبل قيام  و�شول ال�شهاينة 

اإ�شرائيل، ما جعل التزاوج بني اليهود وفل�شطني اأمرًا طبيعيًا. 
كنت اأبداأ حما�شرتي بالقول باأن لديَّ اإدعاء ل اأ�شتطيع اأن اأثبت 
اأن يثبت عك�س ما اأدعيه.  اإن�شان يف العامل  �شحته، لكن ل ي�شتطيع 
وعلى افرتا�س اأنني اأقبل ب�شحة ما جاء يف الكتب املقد�شة القدمية 
جذوري  اأن  وب�شبب  فاإين،  اإ�شرائيل،  لبني  الإلهي  الوعد  بخ�شو�س 
العرقية  اأ�شويل  باأن  اأعتقد  فل�شطني،  اإىل  تعود  اأجدادي  وجذور 
اأن  علينا  اإن  الأر�س.  بتلك  اهلل  وعدهم  الذين  اإ�شرائيل  لبني  تعود 
بل  لأتباع ديانة معينة،  اأي  لليهود،  ُيعط  الإلهي مل  الوعد  اأن  نتذكر 
القدامى من  فل�شطني  اأبناء  اأننا،  يعني  لقبائل معينة. وهذا  اأعطي 
اأر�س  ووعدهم  اهلل  اختارهم  من  هم  ويهود،  وم�شيحيني  م�شلمني 
فل�شطني. اأما من اعتنق اليهودية من غري اأبناء بني اإ�شرائيل كيهود 
اأوروبا واإفريقية عامة، فلي�س لهم اأي حق اإلهي اأو غري اإلهي يف تلك 
تدعيه  الذي  الإلهي  الوعد  اإن  م�شتعمرين.  جمرد  اإنهم  الأر�س... 
الكتب املقد�شة جاء لبني اإ�شرائيل قبل اعتناقهم اليهودية لإغرائهم 
اأجداد اأجدادي من  باعتناق تلك الديانة واإتباع مو�شى. لكن بع�س 
واعتنق  اإليهم،  و�شلت  حني  امل�شيحية  اعتنقوا  اإ�شرائيل  بني  ن�شل 
اأحقيتهم، ح�شب  اأبدًا  اآخرون الإ�شالم فيما بعد، لكن هذا ل ينفي 
الرواية التوراتية، يف اأر�س فل�شطني، ول ي�شفي اأي حق �شرعي على 
يهود لي�شت لهم اأ�شول تعود اإىل اأ�شحاب الوعد الإلهي. ومما ُيقوي 
احتمالت �شحة هذا الدعاء اأن هناك قبيلة من يهود اإ�شرائيل اليوم 
حتمل ا�شم "ربيع"، وهناك عائلة كبرية ن�شبيًا من م�شيحيي فل�شطني 
يف قرية بري زيت حتمل نف�س ال�شم، وهو ال�شم الذي حتمله عائلتي. 
وهذا يعني اأن هناك احتماًل اأن نكون جميعًا من اأ�شل واحد، بع�شنا 
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اعتنق اليهودية وبقي على دينه، والبع�س الآخر اعتنق امل�شيحية حني 
و�شلت اإليهم اأيام عي�شى، واآخرون اعتنقوا الإ�شالم بعد اأن هجروا 

اليهودية وامل�شيحية حني و�شل الإ�شالم اإىل فل�شطني. 
تقول:  التي  ال�شهاينة  اأطروحة  ملناق�شة  انتقل  كنت  ذلك  بعد 
مدى ما تت�شمنه تلك  مبينًا  اأر�س"،  بال  ل�شعب  �شعب،  بال  "اأر�س 
منطق  مع  تن�شجم  ول  �شليم،  عقل  يقبلها  ل  تناق�شات  من  املقولة 
العلم اأو التاريخ اأو الوعد الإلهي املزعوم. فاإذا كانت فل�شطني عبارة 
عن اأر�س بال �شعب، فمعنى ذلك اأن فل�شطني بلد بال تاريخ، واأنها مل 
تَر وجودًا يهوديًا اأو غري يهودي يف الزمن القدمي اأو احلديث. وبناء 
على ذلك تكون هجرة بني اإ�شرائيل قدميًا من م�شر اإىل فل�شطني 
اأكذوبة، ويكون ظهور امل�شيح يف فل�شطني  و�شراعهم مع الكنعانيني 
الفتح  ويكون  اأكذوبة،  لليهود  الرومان  �شبي  ق�شة  وتكون  اأكذوبة، 
اأكذوبة،  ال�شليبية  احلروب  وتكون  اأكذوبة،  لفل�شطني  الإ�شالمي 
اأكذوبة،  لفل�شطني  الربيطاين  وال�شتعمار  الرتكي  احلكم  ويكون 
دولة  وقيام  عليها من هزمية عربية  ترتب  وما  وتكون حرب 1948 
اإ�شرائيل اأكذوبة اأي�شًا. وحيث اأن كتب التاريخ ت�شري اإىل اأن كل تلك 
الأحداث وقعت فعاًل على اأر�س فل�شطني، فمعنى ذلك اأن فل�شطني 
مل تكن يف اأي يوم من الأيام اأر�شًا بال �شعب، ما يجعل مقولة احلركة 
ال�شهيونية هي الأكذوبة الوحيدة يف هذه املعادلة. اأما ال�شق الثاين 
من املقولة وهو الدعاء باأن اليهود �شعب بال اأر�س، فهو يتنافى مع 
يوجد  ل  لأنه  تاريخيًا،  الإن�شانية  املجتمعات  وتطور  الإن�شان  طبيعة 
والبكترييا  البعو�س  اأر�س، حتى  دون  يعي�س من  �شيء حي  اأو  �شعب 
والفريو�شات بحاجة اإىل اأر�س اأو اأج�شام تعي�س فيها وتعتمد عليها، 
واأن هذه الأج�شام ل ت�شتطيع اأن تعي�س من غري اأر�س. ويف الواقع، 
حتى  اأو  �شعب  وجود  على  يدل  التاريخ  يف  واحد  مثال  هناك  لي�س 
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�شخ�س واحد بال اأر�س، اإل يف كتب اخليال العلمي التي تتحدث عن 
خملوقات تعي�س على كواكب ل نعرف عنها �شيئًا. كما اأن قدوم اليهود 
من بالد خمتلفة تتوزع بني اأوروبا واآ�شيا واإفريقية ينفي عنهم �شفة 
اأكرث من 2000 �شنة  الواحد نفيًا كاماًل، خا�شة بعد م�شي  ال�شعب 

على وقوع حكاية النفي وال�شتات التي ل يوجد دليل على �شحتها.
على الرغم من عدم وجود وثيقة علمية واحدة تثبت اإدعاءاتي، 
وعلى  احلا�شرين  نفو�س  يف  ال�شدمة  وقع  له  كان  كالمي  اأن  اإل 
عقولهم. كان منطق العقل و�شجالت التاريخ وقوة احلجة والإ�شرار 
على حتدي الإدعاءات ال�شهيونية غري املنطقية هي املراجع الوحيدة 
التي اعتمدت عليها، وكان عدم وجود اأي مرجع لدى دعاة ال�شهيونية 
احتمال �شحتها. مل  اإثبات على  ذاته  اإدعاءاتي هو يف حد  يدح�س 
اأدرك يف بادئ الأمر مدى خطورة تلك الأطروحة وما كان فيها من 
خيال وحقائق اأو �شبه حقائق علمية، لكنني �شرعان ما اأدركت مدى 
اإلغاء ثالث دعوات من  الدعوات فجاأة، ومت  توقفت  خطورتها حني 
ا�شمي  اإ�شرائيل و�شعوا  اأن عمالء  اإذ يبدو  موؤ�ش�شات علمية كبرية. 
على كل القوائم ال�شوداء التي ت�شتهدف عزل من يجروؤ على حتدي 
املقولت ال�شهيونية، وتعمل على حرمان الأحرار من حرية الراأي، 
تلك احلرية التي مل تعد بعد هيمنة ال�شهيونية على �شا�شة اأمريكا 

والكونغر�س وو�شائل الإعالم �شوى اأكذوبة كبرية اأخرى. 
التاريخ يف  اأ�شتاذ  �شاند،  �شلومو  الدكتور  ن�شر كتاب  بعد  الآن، 
اليهودي«،  ال�شعب  اأُخرتع  وكيف  »متى  وعنوانه  اأبيب،  تل  جامعة 
ما  معي  ملاذا حدث  اأدركت متامًا  علمية،  من حقائق  فيه  جاء  وما 
اإدعاءاتهم  اأن  يعلمون  كانوا  ال�شهيونية  احلركة  فزعماء  حدث، 
حم�س اأكاذيب، واأن اأطروحتي تقف على اأر�شية منطقية وتاريخية 
�شليمة، وتنطلق من خيال علمي يقرتب كثريًا من احلقيقة ويلم�شها 
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طريق  عن  اإ�شكاتي  �شوى  خيار  اأمامهم  يكن  مل  لذلك  ب�شفافية. 
العزل والتهديد ال�شريح اأحيانًا واخلفي اأحيانًا اأخرى. اإنني اأعتقد 
ب�شاأن  لغة  باأية  ت�شدر  علمية  وثيقة  اأهم  هو  �شاند  �شلومو  كتاب  اأن 
املقولة ال�شهيونية التي تدعي باأن اليهود �شعب، واأن الرومان قاموا 
ذلك  بها...  اهلل  وعدهم  التي  الأر�س  اإىل  يعودون  واأنهم  ب�شبيهم، 
الله الذي كان يعمل على ما يبدو �شم�شار عقارات لدى قبائل بني 
اإ�شرائيل التي �شرقت ال�شعب امل�شري الذي عا�شت يف حماه والوطن 
املثال،  �شبيل  �شاند على  يقول  اإذ  الذي عا�شت يف رحابه، وهربت. 
واأن  ال�شبي،  حكاية  يذكر  القدمية  الكتب  بني  واحد  كتاب  يوجد  ل 
فكرة ال�شعب اليهودي مل تظهر اإل يف القرن التا�شع ع�شر حني قام 
الأملانية  القومية  باحلركة  متاأثرين  اأملانيا،  يهود  املثقفني من  بع�س 
يهودي.  �شعب  اخرتاع  على  بالعمل  اجلماهري،  حما�س  األهبت  التي 
تاريخ  ت�شف  كتب  بكتابة  اليهود  املوؤرخون  »بداأ  الأيام  تلك  ومنذ 
اليهودية على اأنه تاريخ �شعب كانت له مملكة، واأنه حتول اإىل �شعب 

من ال�شائعني، وعاد اأخريًا اإىل موطنه الأ�شلي«. 
يف �شوء ما اأحدثته النتفا�شة الفل�شطينية التي بداأت يف اأواخر 
عام 1987 من ردود فعل ايجابية بالن�شبة للمطالب الفل�شطينية من 
الإ�شرائيلية من  والحتالل  العنف  ل�شيا�شة  بالن�شبة  و�شلبية  ناحية، 
Yale  العريقة  ناحية ثانية، قام طلبة كلية احلقوق يف جامعة ييل 
الفل�شطينية.  واحلقوق  النتفا�شة  عن  للحديث  يل  دعوة  بتوجيه 
اتفقنا على موعد منا�شب  تلفونية ومرا�شالت عدة  ات�شالت  وبعد 
ومو�شوع حمدد، وقاموا بار�شال تذاكر ال�شفر. لكن قبل حلول املوعد 
باأن  ليخربين  الكلية  يف  الطلبة  احتاد  رئي�س  ات�شل  باأيام  املحدد 
اأ�شا�شي  ك�شرط  طلبت  واأنها  جميئي،  على  تعرت�س  اجلامعة  اإدارة 
اأو  اإ�شرائيلي  مثقف  وبني  بيني  ثنائي  بحوار  املحا�شرة  ُت�شتبدل  اأن 
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�شخ�شية يهودية اأمريكية معروفة... مل اأعرت�س على ذلك القرتاح، 
الدعاءات  لتحدي  اأكرب  فر�شة  ُتعطيني  املحاورة  لن  به  رحبت  بل 
ال�شهيونية الكاذبة، وت�شفي قدرًا اأكرب من امل�شداقية على كلماتي، 
اأمام  �شغريًا  يقف  جمرم  كا�شتعماري  ال�شهيوين  حقيقة  وتك�شف 
�شحيته ل يجروؤ اأن ينظر يف عينيها ويكذب. �شعر الطلبة بالرتياح 
اأو  اإ�شرائيلية  البحث عن �شخ�شية  وبداأوا يف  باحلوار،  حني رحبُت 

يهودية اأمريكية بارزة.
بنفن�شتي  مريون  بال�شيد  لحقًا،  اأخربوين  كما  الطلبة،  ات�شل 
الذي عمل �شابقًا نائبًا لرئي�س بلدية القد�س وُيعترب من دعاة ال�شالم، 
اإل  ال�شتيطان،  عمليات  من  حذروا  الذين  اليهود  اأوائل  من  وكان 
ذلك  بعد  الطلبة  ات�شل  واحد.  منرب  على  معي  الظهور  رف�س  اأنه 
مل  اأنهم  اإل  واأكادميية،  �شيا�شية  اأمريكية  يهودية  �شخ�شيات  بعدة 
اأمام  معي  للدخول يف حوار  ال�شتعداد  لديه  واحدًا  �شخ�شًا  يجدوا 
جمهور حمايد. ومع اأنني مل ا�شتغرب كثريًا ما حدث ب�شبب جتارب 
�شابقة، اإل اأنه كان من ال�شعب قبول موقف الدكتور ايجال اأرينز، 
الكيان  الليكود ووزير دفاع وخارجية  اأرينز ع�شو حزب  ابن مو�شي 
ال�شهيوين الأ�شبق. اإذ بعد قيام اأريل �شارون بغزو لبنان عام 1982، 
اأعلن اإيجال معار�شته ل�شيا�شة ومواقف �شارون ووالده مو�شي اأرينز، 
ورف�شه ممار�شات اإ�شرائيل العن�شرية يف فل�شطني ولبنان، وبالتايل 
قرر الهجرة اإىل اأمريكا، وهناك التحق بجامعة يف ولية كاليفورنيا. 
لذلك  نظره،  وجهة  عن  الدفاع  يرف�س  اأرينز  اإيجال  اأن  اأ�شدق  مل 
اأنه مل يرد  اإل  له،  الرغم من عدم معرفتي  له مت�شائاًل على  كتبت 
على ر�شالتي. يف �شوء تلك التطورات، مل يجد الطلبة خيارًا اأمامهم 
اإعادة  وطلبوا  ب�شدة  بالعتذار  قاموا  حيث  الدعوة،  �شحب  �شوى 
تذاكر ال�شفر. وفيما كنت اأتابع تلك التطورات مع الطلبة يومًا بيوم 
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تقريبًا، و�شلني اعتذار اآخر من جمل�س ال�شوؤون الدولية يف وا�شنطن 
ب�شحب دعوة مماثلة لأن ال�شيد زئيف �شيف ال�شحايف الإ�شرائيلي 
واخلبري الدويل يف ال�شوؤون الأمنية اعتذر عن الظهور معي على منرب 
واحد، مع اأننا نعرف بع�شنا بع�شًا جيدًا عرب عدة ندوات جمعتنا يف 

اأمريكا واأوروبا.
ات�شل رئي�س ق�شم التاريخ والعلوم ال�شيا�شية يف كلية �شغرية يف 
 Kentucky Wesleyan ولية كنتاكي ا�شمها كنتاكي و�شلني كولج
حما�شرة  لإلقاء  ليدعوين   1986 عام  اأكتوبر  �شهر  يف   College
 Dan براد�شو  دان  وا�شمه  املعني  الأ�شتاذ  قاله  ومما  الكلية.  يف 
عن  مندوبًا  فيه  يدعون  �شنويًا  برناجمًا  لديهم  اأن   ،Bradshaw
عن  وممثاًل  ال�شوفييتية،  ال�شفارة  عن  واآخر  الإ�شرائيلية،  ال�شفارة 
فل�شطني لطرح وجهات نظرهم فيما يتعلق بق�شايا احلرب وال�شالم 
يف ال�شرق الأو�شط ودور القوى العظمى فيها. قبلت الدعوة، واأخربته 
باأنني اأَُدِر�س مادة القت�شاد ال�شيا�شي الدويل للبرتول يف وا�شنطن، 
وبالتايل ميكنني اإلقاء حما�شرة اأخرى حول ذلك املو�شوع. حتم�س 
الأ�شتاذ للفكرة، قائاًل انه �شُيعُد يل برناجمًا جيدًا. حني التقيت به 
م�شاء يوم 17 نوفمرب 1986 �شلمني امل�شيف برنامج الزيارة، واإذا 
الثامنة  الأوىل يف  تبداأ  به ي�شمل ثالث حما�شرات جامعية متنوعة 
اإىل  اإ�شافة  الظهر،  بعد  والربع  الثانية  يف  الأخرية  وتنتهي  �شباحًا 
املنطقة  الرئي�شية يف  التلفزيون  ال�شحافة املحلية وحمطة  لقاء مع 
عامة  وحما�شرة  الظهر،  بعد  والن�شف  الثانية  يف  �شاعة  ملدة 
للجمهور يف اأكرب قاعة يف املدينة يف ال�شاعة ال�شابعة م�شاء، وع�شاء 
يف بيته مع طلبة املاج�شتري يف العلوم ال�شيا�شية. وما اأن جاء موعد 
�شكان  اأغلبية  كانت  حتى  التايل  اليوم  م�شاء  يف  العامة  املحا�شرة 
اأو عرب  اإما يف كلياتهم  ا�شتمعوا يل  الطلبة قد  املنطقة والكثري من 
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�شا�شة التلفزيون، ما جعل املحا�شرة جتذب جمهورًا كبريًا مل يرتك 
يف القاعة مكانًا فارغًا. 

وزوجته  طلبته  مع  بيته  يف  الع�شاء  طاولة  حول  جل�شنا  حني 
بداية  منذ  زيارة  اأجنح  كانت  زيارتي  اإن  امل�شيف  يل  قال  واأولده، 
تكرارها  على  اتفقنا  لذلك  ثانية،  اأعود  اأن  يريدين  واأنه  الربنامج، 
ر�شالة من  و�شلتني  الدرا�شي،  الف�شل  انتهاء  بعد  التايل.  العام  يف 
جريدة  من  ن�شخة  ومعها   1986-12-17 بتاريخ  موؤرخة  براد�شو 
يف  الدكتور  قال  فيه.  �شاركت  الذي  الربنامج  عن  تتحدث  الكلية 
ر�شالته، »قد ترتاح حني تعرف اأننا ت�شببنا يف فتح بع�س العيون يف 
هذا الف�شل... اإنني اأبداأ تدري�س هذه املادة بطرح �شوؤال، قائاًل: اإن 
الكل يعلم اأن الو�شع يف ال�شرق الأو�شط معقد، لكن من تعتقدون اأنها 
اجلهة امل�شئولة عن ال�شراع؟ 60% من الطلبة كانوا يلومون العرب، 
و30% يلومون اإ�شرائيل، و10% بال راأي حمدد. مع نهاية هذا الف�شل، 
مل يكن با�شتطاعة اأي طالب اأن يدافع عن موقف اإ�شرائيل بكفاءة«. 

By the end of this semester، no one in the class 
could effectively defend the Israeli position.

من  ا�شمع  ومل  التايل،  العام  يف  الربنامج  موعد  اقرتب  حني   
الأ�شتاذ براد�شو، ات�شلت به، اإل اأنه مل يرد على مكاملتي.

ع�دة اإىل االأردن
يف  طويلة  رحلة  بعد   1970 عام  يف  الوطن  اإىل  عودتي  منذ 
رحاب العلم والدرا�شة والغربة وال�شتات، حاولت العودة اإىل الأردن 
وال�شتقرار فيها ثالث مرات، لكنني مل اأوفق. جاءت املحاولة الأوىل 
بع�س  وموؤامرات  الر�شمية  الأمنية  املخاوف  وكانت   ،1976 عام  يف 
على  واأجربين  البقاء  الذي حرمني من  ال�شبب  الأعمال هي  رجال 
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الزمن«.  مع  »�شباق  كتاب  يف  ذكره  جاء  كما  اأمريكا،  اإىل  الهجرة 
جاءت  فيما  الت�شعينيات،  اأوا�شط  يف  فجاءت  الثانية  املحاولة  اأما 
املحاولة الثالثة يف الفرتة 2004-2008. قمت خالل املحاولة الثانية 
اأكرث  بال�شتثمار يف  عورتاين  الأعمال زهري  ورجل  ال�شديق  باإقناع 
من م�شروع يف الأردن... كان ال�شيد عورتاين قد عاد اإىل عمان بعد 
فرتة عمل طالت يف ال�شعودية، وبداأ ا�شتثمارات يف البنوك والتجارة 
امل�شاريع  بني  من  كان  حوزته.  يف  التي  التجارية  الوكالت  ومتابعة 
التي عر�شتها على زهري ال�شتثمار يف ال�شحافة، والقيام بتاأ�شي�س 
اخلري  نقل  يف  وال�شدق  العالية  باملهنية  تت�شف  يومية  جريدة 
وحتليله. وهنا اأخربين ال�شيد عورتاين باأنه يدر�س فكرة ال�شتثمار 
اتفقنا على  اأزمة مالية خانقة.  تعاين من  التي  الأ�شواق  يف جريدة 
حماولة �شراء جريدة الأ�شواق والعمل على حتويلها لحقا من �شركة 
خا�شة اإىل �شركة عامة وتطويرها بال�شكل الذي يتفق مع روؤيتنا لدور 
الإعالم يف جمتمع حر. وبالفعل، قمنا بتاأ�شي�س �شركة عامة وطرح 
و�شراء  املطلوب  التمويل  على  واحل�شول  املايل  ال�شوق  يف  اأ�شهمها 

جريدة الأ�شواق.
حتى  اجلريدة  هيكلة  اإعادة  ب�شاأن  املداولت  بداأنا  اأن  ما  لكن 
موقف  اجلريدة  حترير  رئي�س  لبدة  اأبو  م�شطفى  ال�شيد  وقف 
املعار�س لكل اإ�شالح. وحني �شعر بت�شاعد ال�شغوط، قام بتهديدي 
بطرق مبا�شرة وغري مبا�شرة، منها الإدعاء باأنه منع �شريكه ال�شابق 
يف  الت�شبب  باإمكانه  واأن  الأردن،  مغادرة  من  الر�شق  عادل  ال�شيد 
قوى خارجية  بدعم  يحظى  باأنه  اأخربين  كما  �شفري،  �شحب جواز 
اأ�شتطيع الوقوف يف وجهها. مل تخفني تهديدات م�شطفى بقدر  ل 
ما اأثارت ده�شتي، لذلك قررت اأن اأعرف موقف الدولة قبل خو�س 
مواجهة مع م�شطفى قد تكون خا�شرة وذات عواقب �شلبية بالن�شبة 
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�شاكر  بن  زيد  ال�شريف  مع  مقابلة  طلبت  ال�شركة.  ومل�شاهمي  يل 
رئي�س جمل�س الوزراء وال�شيد مروان القا�شم رئي�س الديوان امللكي، 
وكان الجتماع بالثنني يف اآن واحد حدثًا غري عادي... كانت العالقة 
التقليدية بني رئي�س الوزراء ورئي�س الديوان امللكي يغلب عليها طابع 
ال�شريف زيد  القا�شم مع  اأن عالقة مروان  اإل  التعاون،  التناف�س ل 
كانت تنبع من �شداقة وثقة متبادلة، وحدتها م�شاعر انتماء لوطن 

واحد، واإخال�س لنظام حكم ملكي يدينان له بالولء. 
نظري  وجهة  امللكي  الديوان  ورئي�س  الوزراء  لرئي�س  �شرحت 
تعزيز  ويف  املجتمعية  التنمية  والإعالم يف  ال�شحافة  لدور  بالن�شبة 
مكانة الدولة والنظام احلاكم. كما اأو�شحت اأن القاهرة ا�شتحوذت 
على مركز عا�شمة ال�شحافة العربية يف ال�شتينيات، اإل اأن الظروف 
ال�شيا�شية والقت�شادية ال�شعبة التي عا�شتها م�شر يف ال�شبعينيات 
ال�شحافة  عا�شمة  وانتقال  ملوقعها،  القاهرة  خ�شارة  يف  ت�شببت 
احلرب  حدة  ت�شاعد  بعد  الكويت  اإىل  ومنها  بريوت،  اإىل  العربية 
اأزمة اخلليج يف عام 1990، مل يعد هناك  لبنان. ومنذ  الأهلية يف 
عا�شمة لل�شحافة العربية، ما يعطي عمان الفر�شة لت�شتحوذ على 
ودي  جو  يف  النظر  لوجهات  وتبادل  طويل  نقا�س  بعد  املكانة.  تلك 
دافئ على الرغم من ت�شاقط الثلوج من حولنا بغزارة، قال ال�شريف 
بتوفري  اأعدك  وزراء  كرئي�س  واإنني  الت�شرف،  لديك حرية  اإن  زيد 
وكلي  الرئي�س  مكتب  من  �شعيدًا  عدت  املطلوبة.  واحلماية  الدعم 
اأمل يف ال�شهام يف حتقيق نه�شة اإعالمية يف الأردن. مل مت�س فرتة 
امل�شاهم  ب�شفته  عورتاين  زهري  ح�شني  امللك  ا�شتدعى  حتى  يومني 
الدخول  قررت  الدولة  باأن  ليخربه  املوؤ�ش�شني،  جلنة  ورئي�س  الأكرب 
التي  ال�شعب  جريدة  ي�شرتي  اأن  منه  ويطلب  اجلريدة،  يف  �شريكًا 
توقفت عن ال�شدور، واأن يتوىل م�شئولية موظفيها الذين كانوا  يف 
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حالة اإ�شراب م�شتمر.
ات�شل ال�شيد ع�شام �شلفيتي بعد اأيام ليقول يل باأنه ُطلب منه 
ال�شتثمار يف اجلريدة، وتبعه بعد �شاعة تقريبًا ال�شيد زهري خوري 
رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ�شكان... مل يبد على اأي منهما ال�شعادة 
اأو احلما�س للم�شاهمة يف م�شروع ل يعرفان عنه �شيئًا. فاجاأتني تلك 
اأعرف �شيئًا عن  اأدخل لعبة ل  باأنني  املكاملات والتطورات، و�شعرت 
�شارع  ثانية،  ناحية  من  ح�شاباتي.  اإعادة  اإىل  دفعني  ما  قواعدها، 
�شعف  على  يزيد  ثمن  ودفع  ال�شعب  جريدة  ب�شراء  عورتاين  زهري 
الثمن املتوقع، والبدء بدفع رواتب موظفيها ال�شابقني دون الرجوع 
اإىل امل�شاهمني. علمت بعد اأيام اأن ال�شيد كمال ال�شاعر، رئي�س دار 
بناء  اجلريدة  يف  اخلارجي  ال�شتثمار  عملية  قيادة  توىل  الهند�شة 
على رغبة امللك، واأنه يرف�س قيامي بتويل مهام الإدارة اأو الإ�شراف 
على حترير اجلريدة، كما اأخربين زهري عورتاين. كان كمال ال�شاعر 
يت�شل كلما قراأ يل مقاًل وعرف اأنني يف الأردن ملناق�شة ما اطرحه 
يف كتاباتي من اأفكار واآراء، وبالتايل كانت عالقتي معه جيدة، تقوم 
على الحرتام املتبادل، وذات طابع ودي، ما جعلني اأ�شعر باأن موقفه 
مني مل يكن  �شخ�شيًا، بل �شيا�شيًا، رمبا جاء حتت �شغوط خارجية. 
اأدركت حينئذ اأن حماولتي لالإ�شهام يف تنمية العملية الإعالمية يف 
لذلك  اآخر،  بدياًل  اأختار  اأن  علي  واأن  تبداأ،  اأن  قبل  ف�شلت  الأردن 
قررت العودة من حيث اأتيت... اإىل اأمريكا على الرغم من احل�شار 
املفرو�س حويل هناك. وبعد اإزاحتي من الطريق، وقعْت اجلريدة يف 
يد اإدارة لي�س لديها ما يكفي من اخلربة يف �شوؤون الإعالم اأو الدارة، 
واختفى امل�شتثمرون اجلدد الذي ميثلهم كمال ال�شاعر يف ليلة ظلماء 
اأن  غاب عنها القمر... عا�شت اجلريدة يف حالة نزاع �شنوات قبل 
�شحافية  موؤ�ش�شة  تاأ�شي�س  فكرة  واأد  ومع  بت�شفيتها.  الدولة  تقوم 
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ذات م�شداقية، خ�شرت الأردن فر�شة ثمينة، وخ�شر حوايل 2500 
م�شاهم اأموالهم. 

املغرب،  يف  واأكادمييًا  علميًا  ومثمرة  ممتعة  حياتية  رحلة  بعد 
قررت القيام مبحاولة جديدة للعودة اإىل الأردن. ومما �شجعني على 
ذلك اأنني تعرفت بال�شدفة على رجل اأعمال اأردين اجلن�شية عراقي 
الأ�شل، يعي�س يف عمان وميلك �شركة مقاولت، كان قد جمع اأمواًل 
طائلة من ال�شعودية من خالل ن�شاطاته كمهند�س ومقاول وم�شتثمر. 
الرابية،  منطقة  يف  �شكنية  عمارة  ببناء  يقوم  الق�شاب  جواد  كان 
اتفقت معه على �شراء �شقة فيها، ودفعت ن�شف الثمن الذي طلبه، 
اكتملت  قد  تكن  ومل  ال�شقة،  ا�شتالم  قبل  �شنتني  حوايل  وانتظرت 
متامًا. كتب جواد ورقة حني �شلمته �شيكًا بن�شف الثمن، وقع عليها 
التفاق.  �شروط  ُتو�شح  ب�شيطة  ورقة  عليها...  التوقيع  مني  وطلب 
�شكرته على ذلك، لأن ثقتي به كانت اأكرب من كل التفاقيات املكتوبة. 
تاأ�شي�س حمطة ف�شائية حددت  بعد ذلك فكرة  عر�شت على جواد 
والبيئة  الثقافة  اأ�شا�شية:  حماور  ثالثة  على  بالرتكيز  لها  روؤيتي 
وال�شياحة. ابدى جواد حما�شًا كبريًا للفكرة واتفقنا على خطة عمل، 
يل  جاءت  نورمينا  كلمة  »نورمينا«.  حمطة  بتاأ�شي�س  بالفعل  وقمنا 
على �شكل خاطرة اأثناء جلو�شي يف �شرفة بيت �شديق م�شرفة على 
بحر بريوت ال�شاحر... �شكلتها من جمع كلمتي نور وميناء وحذف 
الأحرا�س  من  تخرج  جنية  نورمينا  تتخيل  ق�شيدة  وكتبت  الهمزة، 

لتحكي حكاية الوطن العربي واأجماده وع�شقها له.
يل  قال  الهواء،  على  التجريبي  البث  بدء  من  اأ�شبوعني  بعد 
الأهداف  غرينا  اأننا  بحجة  القناة،  من  الن�شحاب  قرر  اإنه  جواد 
التي اتفقنا عليها. حتديته اأن ياأتي باأدلة، اإل اأنه اأ�شر على موقفه... 
قلت له ما هي الأهداف التي تريدها لنكمل امل�شوار... اإننا مل نبداأ 
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بعد، اإل اأنه مل يقدم �شيئا. وهذا جعلني اأقول له، لي�س هناك �شرورة 
لتاأتي بحجج واهية، كن �شريحًا واأمينًا معي ومع نف�شك... قل اإنك 
غريت راأيك، اأو اأن هناك اأ�شبابًا اأخرى خارجة عن اإرادتك تدعوك 
اإىل الن�شحاب. وبعد ان�شحاب جواد اأ�شبحت فر�س النجاح �شئيلة، 
لأنه مل يكن لديَّ ما يكفي من الأموال لدعم القناة حتى ي�شبح يف 
الأ�شخا�س  اأن  كما  عائد،  وحتقيق  البث  تكاليف  تغطية  مقدورها 
كاأ�شدقاء  اإلينا  جاوؤوا  الفنية  النواحي  من  اإدارتها  تولوا  الذين 
وتعاملوا مع بع�شهم البع�س كاأعداء. يف �شوء ذلك، مل يكن اأمامي 
�شوى البحث عن �شريك لديه ما يكفي من الإمكانيات املادية لإنقاذ 
جاءين  احلكاية،  هذه  �شرد  يف  اإطالة  ودون  الإفال�س.  من  املحطة 
اأو  الإدارة  �شوؤون  يف  التدخل  بعدم  وعد  الذي  العريان  وليد  ال�شيد 
الربامج جلهله باأمور الإعالم، لكنه تدخل قبل توقيع اتفاق ال�شراكة 
من  والن�شحاب  بخ�شارة  بيع ح�شتي  اإىل  دفعني لحقًا  ما  ر�شميًا، 
م�شروع عزيز على نف�شي، حيث كان ان�شحابي بداية لتحول القناة 
اإىل ف�شائية بال هوية اأو ر�شالة، والتخلي عن الهداف ال�شامية التي 

حددتها خطة التاأ�شي�س.
اأما فيما يتعلق بحكايتي مع جواد الق�شاب، فهي حكاية طويلة، 
فيها الكثري من الإثارة، ولها اأبعاد �شيا�شية واجتماعية واقت�شادية 
كبرية وهامة، حتتاج لكتاب خا�س بها. لكن اأريد هنا اأن اأحكي جزءًا 
ب�شيطًا منها، يتعلق بقيامه بال�شتيالء على ال�شقة التي باعني اإياها 
الإن�شان  واحرتام  والعدل  ال�شداقة  مع  تتنافى  اأ�شاليب  ُم�شتخدمًا 
ال�شقة والإقامة فيها ملدة تزيد على  تاأثيث  اإذ بعد  لكلمته وتوقيعه. 
ال�شنتني والتعود عليها والرتياح للعي�س فيها و�شراء �شيارة، قال يل 
جواد اإنه يريد ا�شرتجاع ال�شقة، لأنه بحاجة اإليها، علما باأنه ميلك 
بيتًا يف دبي واآخر يف منطقة جنيف، وثالث يف لندن، ورابع يف كندا، 
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وكان يف نف�س الوقت ُي�َشيد ق�شرًا يف دابوق بتكلفة تزيد على ثالثة 
ماليني دينار اأردين، وي�شكن يف ال�شقة الأخرية من العمارة نف�شها. 
اأن  اأرف�س طلب �شديق يف حياتي، طلبت من جواد  اأنني مل  وحيث 
ميهلني حتى ينتهي بناء بيٍت كنت قد دفعت ق�شطه الأول يف م�شروع 
يعلم  وهو  �شدي،  دعوى  برفع  فاجاأين جواد  اأ�شهر  بعد  الندل�شية. 
اأنني كنت يف اأمريكا ومل يكن باإمكاين اأن ا�شتلم التبليغ. ا�شت�شرت 
اأكرث من حمام يف املو�شوع، اإل اأن القانون ال�شائد حينئذ كان يقول 
اإذا ح�شل خالف ب�شاأن عقار قبل ت�شجيله يف دائرة الأرا�شي، تعود 
الأمور اإىل ما كانت عليه قبل توقيع التفاق.. قانون منحاز جلانب 
باإمكاين  كان  ال�شعيف.  �شد  القوى  جلانب  امل�شرتي،  و�شد  املالك 
الحتفاط بال�شقة ل�شنوات، وترك الأمر معلقًا يف املحاكم، اإل اأنني، 
وكعادتي، ف�شلت التنازل عنها وحتمل اخل�شائر املرتتبة على ذلك، 
اإن التفكري  واأقفال ذلك امللف، والنتقال بفكري يف اجتاه ايجابي. 
العقل  ويدفع  اليجابي،  التفكري  الإن�شان قدرته على  ي�شلب  ال�شلبي 
يف اجتاه التفكري يف النتقام والهدم، بعيدًا عن ايجابيات الت�شامح 
له  قدمت  اأنني  مع  الت�شرف،  بذلك  الق�شاب  جواد  قام  والبناء. 
خدمة يف املغرب بال مقابل عادت عليه باأكرث من 15 مليون دولر. 
حني  �شديقًا  خ�شر  جواد  اأن  اإل  عمان،  يف  بيتي  خ�شرت  اإنني  ومع 

طردته من قلبي ووجداين. 
»ناجي«،  با�شم  له  �شاأ�شري  للعائلة،  قدمي  �شديق  مني  طلب 
با�شم  موؤمتر  يف  ليلقيه  كتبه  خطاب  على  الطالع  يف  اأ�شاعده  اأن 
كرر  اأن  وبعد  عمان.  يف  يراأ�شها  وهامة  كبرية  حكومية  موؤ�ش�شة 
ناجي الطلب ب�شع مرات وقدمت له نف�س اخلدمة على مدى اأ�شهر، 
يف  كم�شت�شار  ر�شمي  ب�شكل  املوؤ�ش�شة  مع  بالرتباط  عر�شًا  يل  قدم 
جمال العالقات العامة. وحني وافقت على العر�س، قال يل اإن لدى 
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املوؤ�ش�شة م�شت�شارًا اأمريكيا ميثل وكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة 
اخلارجية الأمريكية ل بد من احل�شول على موافقته اأوًل. ومن دون 
اطلع  اأن  بعد  كبريًا  حما�شًا  امل�شت�شار  اأبدى  التفا�شيل،  يف  الدخول 
ال�شكليات.  واأر�شل يل �شيغة عقد ل�شتكمال  العلمية  على موؤهالتي 
�شاركت  اأنني  مع  �شيئًا،  ناجي  من  اأو  منه  اأ�شمع  ومل  اأ�شابيع  م�شت 
ر�شميًا يف جلنة اإعداد التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة وقمت بتعديل اأكرث 
الطلب  م�شري  عن  ذلك  بعد  ال�شديق  �شاألت  للمدير.  خطاب  من 
والعر�س، كان اجلواب ب�شيطًا... لقد ُرف�س الطلب يف وا�شنطن. مع 
ا�شتنفذ  عمل  مقابل  تعوي�شًا  يل  تدفع  اأن  املوؤ�ش�شة  حتاول  مل  ذلك 
اأ�شابيع على مدى اأ�شهر. حني يكون ا�شم اإن�شان على القائمة ال�شوداء 
يف وا�شنطن، ي�شبح �شاحبه على ما يبدو مالحقًا حتى لو �شعد اإىل 

القمر، اأو غا�س يف اأعماق اأكرب بحر.
رحلة اإىل بغداد

قام امل�شئول الثقايف يف ال�شفارة العراقية الدكتور فا�شل الربيعي 
بالت�شال اأكرث من مرة يف بيتي يف وا�شنطن ويف كل فندق نزلت فيه 
يف عمان، ودعوتي لزيارة العراق واإلقاء حما�شرة يف جامعة بغداد. 
وبعد تردد دام اأ�شهر وافقت على تلبية الدعوة. كان ال�شبب الرئي�شي 
لعقابي  م�شيدة  الدعوة  تكون  اأن  احتمالت  من  خويف  هو  لرتددي 
ب�شبب قيامي يف عام 1990 باإدانة العدوان على الكويت علنا من على 
منرب موؤ�ش�شة �شومان. لذلك قمت قبل املوافقة على الدعوة بزيارة 
ال�شديق مروان القا�شم يف بيته، حيث اأطلعته على حيثيات الدعوة 
للديوان  كرئي�س  الر�شمية  ب�شفته  �شالمتي  وتاأمني  م�شورته  وطلبت 
امللكي... اإن عالقتي مع مروان القا�شم تعود اإىل اأواخر ال�شتينيات 
حني جمعتنا ظروف الدرا�شة وال�شدف يف اأمريكا... �شديق وجدت 
اليوم  يف  مروان  ات�شل  ووطنه.  لأ�شدقائه  والإخال�س  الوفاء  فيه 
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-11-24 يوم  ويف  الدعوة.  تلبية  على  وي�شجعني  ليطمئنني  التايل 
1994 اأر�شل الدكتور الربيعي �شيارة اأجرة عادية اإىل الفندق نقلتني 

من عمان اإىل فندق الر�شيد يف عا�شمة الر�شيد. 
بالف�شيف�شاء  املنقو�شة  بو�س  الرئي�س  �شورة  فوق  املرور  بعد   
على مدخل فندق الر�شيد، اكت�شفت اأن اجلهة احلقيقية التي كانت 
وراء الدعوة هي ق�شر الرئا�شة ولي�س جامعة بغداد. اكت�شفت تلك 
احلقيقة حني عرفت اأن ال�شخ�س الذي رافقني طوال فرتة الزيارة 
كان رئي�س ق�شم ال�شوؤون الأمريكية يف وزارة اخلارجية، واأن ال�شائق 
الذي كان ياأخذنا من مكان لآخر  هو عقيد يف اجلي�س، واأن �شخ�شًا 
اأو هويته، كان ُيرافقنا عن بعد، يجل�س  اأتعرف اىل ا�شمه  ثالثًا، مل 
دومًا حيث جل�شنا على بعد اأمتار منا. وجدت الو�شع العام يف العراق 
انهيار، واخلوف  التحتية يف حالة  والبنية  اأبعد احلدود،  اإىل  بائ�شًا 
من البولي�س �شائعًا يف كل مكان. �شاألوين يف اليوم التايل عن الأ�شياء 
اأنا �شيف،  اأرغب يف زيارتها. قلت لهم  اأريدها والأماكن التي  التي 
اأي  لزيارة  ا�شتعداد  على  اإنني  زيارتي،  برنامج  يف  تتحكمون  وانتم 
تناول  بابل،  زيارة  فقط:  اأ�شياء  ثالثة  اأريد  لكنني  مكان حتددونه، 
وجبة ع�شاء من ال�شمك »امل�شقوف« يف �شارع اأبو نوا�س، والبحث عن 
�شديق قدمي وعزيز على قلبي، الدكتور عدنان الدخيل الذي جمعتني 
به �شنوات الدرا�شة يف اأملانيا كما جاء ذكره يف كتاب »م�شافر يف عني 
مل  قالوا،  كما  لكنهم،  ع�شاءنا،  وتناولنا  بابل  اإىل  اأخذوين  الأمل«. 
يعرثوا على عدنان... طبعا مل اأ�شدق اأقوالهم، لكنه مل يكن باإمكاين 

اأن اأفعل �شيئًا حيال ذلك. 
القت�شاد  كلية  يف  الأوىل  حما�شرتي  التايل  اليوم  يف  األقيت 
على  الدعوة  اقت�شرت  حيث  بغداد،  جامعة  يف  الدولية  والعالقات 
احلكومة  اأن  اكت�شفُت  وهناك  العليا.  الدرا�شات  وطالب  الأ�شاتذة 
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�شراء كتب جديدة يف عام 1980 حني دخلت  توقفت عن  العراقية 
املتوقع  من  لطلبة  ميكن  كيف  الكلية  عميد  �شاألت  اإيران.  مع  حربًا 
دون  عليا  �شهادات  على  يح�شلوا  اأن  اأ�شاتذة جامعات  ي�شبحوا  اأن 
الطالع على كتاب واحد يتحدث عن فرتة ما بعد احلرب الباردة... 
توازن  وعن  الباردة  احلرب  عن  يتكلم  كتب  من  لديهم  ما  كل  كان 
القوى بني اأمريكا والحتاد ال�شوفييتي وعن املارك�شية والإمربيالية. 
الدرا�شات  برنامج  وقف  اقرتحت  به،  اأن�شُح  عما  �شاألني  وحني 
العليا يف العالقات الدولية موؤقتًا، اأو اإجراء ترتيبات لق�شاء الطلبة 
اأجنبي... اقرتاح  اأو  بلد عربي  الأقل يف  ف�شاًل درا�شيًا واحدا على 
مل يكن باإمكانه اأن يتحمل م�شئوليته. وبعد اأن �شاع خرب املحا�شرة 
وما جاء فيها من معلومات واأفكار جديدة وجريئة، طلبت اجلامعة 
حما�شرة عامة، اختاروا اأكرب قاعة يف اجلامعة مكانًا لإلقائها. مع 
ذلك، مل تت�شع القاعة للحا�شرين، ما ا�شطر الع�شرات من الطلبة 
األقيُت  اإىل جانب ذلك،  ال�شبابيك.  وعلى  املمرات  اإىل اجللو�س يف 
حما�شرتني يف املعهد الدبلوما�شي التابع لوزارة اخلارجية العراقية، 
وكان احل�شور غري عادي ب�شبب وجود غالبية �شفراء العراق حينئذ 
كان  امل�شتمعني،  اأ�شئلة  عن  واأجيب  اأحتدث  كنت  وفيما  بغداد.  يف 

مرافقي ال�شيد اأبو اأ�شيل، ي�شجل مالحظاته بعناية.  
قبل مغادرة بغداد بيوم واحد، و�شعت يدي على كتف اأبو اأ�شيل، 
وكانت عالقتنا قد حتولت اإىل عالقة ُود، و�شاألته قائاًل: نحن الآن 
اأ�شدقاء، واأنت تعرف اأنني جئت هنا لأقدم خربتي لكم، ومن اأجل 
م�شاعدة طلبة العراق و�شعب العراق... اإنني ل اأمانع يف قيامك باأخذ 
مالحظات تف�شيلية، لكن ا�شمح يل باأن اأ�شاألك �شوؤاًل واحدًا، اأريد 
راأي �شدر  تكتب كل  اأن  با�شتطاعتك حقًا  جوابًا �شريحًا عليه: هل 
عني باأمانة يف تقريرك؟ قال بعد تردد، ل. قلت هذا يعني اأنه لي�س 
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باإمكانك اأن تكون اأمينًا معي ول مع رئي�شك الذي �شيقراأ التقرير ول 
مع نف�شك، ثم عر�شت عليه اأن اأقوم مب�شاعدته وتخلي�شة من تلك 
له  يكون  اأن  على  واقرتاحاتي،  اآرائي  يلخ�س  تقرير  بكتابة  الورطة 
كامل احلق يف عر�س على من يريد من النا�س، وهكذا كان. ق�شيت 
ح�شني،  �شدام  للرئي�س  وجهته  تقرير  كتابة  يف  الأخرية  قبل  الليلة 
ت�شع  يف  لبغداد  زيارتي  خالل  طرحتها  التي  الأفكار  فيه  خل�شت 
منها.  بن�شخة  احتفظت  اأن  بعد  اأ�شيل  اأبو  لل�شيد  �شلمتها  �شفحات، 
حني و�شل اأبو اأ�شيل يف �شباح اليوم التايل لوداعي، طلب مني تاأجيل 
م�شئول  مع  اجتماع  لرتتيب  حماولة  هناك  لأن  يومني  ال�شفر  موعد 
كبري. قلت له لن اأجتمع اإل مع الرئي�س �شدام اإذا طلب ذلك... �شدام 
هو �شاحب القرار، ولي�س هناك �شاحب قرار يف العراق غريه... اإذا 
رغب الرئي�س يف لقائي فما عليكم �شوى دعوتي ثانية. لكنهم حني 
ات�شلوا ثانية اعتذرت ومل اأعد لزيارة بغداد منذ ذلك اليوم. تركني 
اأن حتملها  اأ�شيل دقائق ثم عاد ليقول، هناك ر�شالة مهمة نود  اأبو 
معك... كانت الر�شالة موجهة يل من وزير النفط العراقي مينحني 
مبوجبها حق متثيل �شناعة النفط العراقية لدى الغري، ومعها ر�شالة 
لطماأنة  املكتوبة  والر�شالة  عالقاتي  ا�شتخدام  مني  تطلب  �شفوية 
الأمريكيني باأن م�شاحلهم يف برتول العراق م�شمونة. كان اأول �شيء 
فعلته يف عمان بعد عودتي هو القيام بزيارة والدَي، واملرور على بيت 

ال�شديق مروان القا�شم لإطالعه على ما جرى يف بغداد.
باأن  علمًا  بغداد  لزيارة  دعوتي  �شبب  عن  القارئ  يت�شاءل  قد 
على  وديًا.  الأيام  من  يوم  اأي  يف  يكن  مل  �شدام  نظام  من  موقفي 
اأن  اعتقد  اأنني  اإل  احلقيقية،  بالأ�شباب  معرفتي  عدم  من  الرغم 
هناك �شببني رئي�شيني: الأول، جناحي يف ترتيب احلوار الفل�شطيني 
الأمريكي، ما يعني اأنه كان لدي القدرة على ايجاد طريقة للتحاور مع 
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الإدارة الأمريكية، والثاين، متكني من حتديد يوم وتوقيت الهجوم 
الأمريكي على العراق يف عام 1991، وهو الهجوم الذي جاء �شمن 
وا�شنطن،  يف  القرار  �شنع  عملية  معرفة  اإن  الكويت.  حترير  حملة 
ودرا�شة تاريخ اأحداث وقرارات مماثلة، ومتابعة الت�شريحات التي 
من  لتمكيني  كافية  كانت  الكويت  ب�شاأن  الأبي�س  البيت  عن  ت�شدر 
حتديد اخلطوة التالية. كان اأبو اإياد قد ُقتل قبل يومني من الهجوم 
على العراق، لذلك وجدت اأن من واجبي كتابة ر�شالة تعزية لعرفات، 
اأ�شرت فيها اإىل اأنني اأعتقد اأن احلرب �شتبداأ يف م�شاء اليوم التايل، 
يف حوايل منت�شف الليل بتوقيت تون�س. علمت فيما بعد اأن عرفات 

حول الر�شالة مبا�شرة اإىل بغداد.
باأيام  وبعدها  يوم 1994-11-28،  بغداد  اإىل عمان من  عدت 
روبرت  ال�شيد  مبكتب  ات�شلت  هناك   ومن  وا�شنطن،  اإىل  �شافرت 
بلليرتو  الأو�شط. رد  ال�شرق  ل�شوؤون  بلليرتو م�شاعد وزير اخلارجية 
وحني  باملكاملة،  ترحيبه  واأبدى  تقريبًا،  �شاعة  بعد  مكاملتي  على 
يف  ورغبتي  لبغداد  بزيارتي  اخربته  الت�شال  �شبب  عن  �شاألني 
مناق�شة بع�س الق�شايا املتعلقة بالعراق وفل�شطني معه. لذلك حدد 
ال�شاعة اخلام�شة من بعد ظهر اليوم التايل موعدًا، اأي بعد انتهاء 
الدوام الر�شمي كي يكون لدينا الوقت للتحدث بارتياح. حدثته عن 
حمتويات الر�شالة املكتوبة والر�شالة ال�شفوية التي حملتها معي من 
الر�شالة املكتوبة ولن  اأن يرى  انه ل يريد  ال�شفري  بغداد. وهنا قال 
بال�شبط،  العراقيني يعرفون ما نريد  »اإن  القول،  ي�شتلمها، م�شيفًا 
ول نحتاج لورقة مكتوبة منهم لأننا قادرون على حماية م�شاحلنا«. 
تكلم باأدب، لكن بو�شوح ونربة فيها الكثري من الثقة بالنف�س وبع�س 
اأحد  يقراأها  اأو  يرها  مل  التي  الر�شالة  بتلك  احتفظت  ال�شتعالء. 
غريي حتى عام 2003، قمت بعدها بتمزيقها، حتا�شيًا ملا قد ت�شببه 
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يل من م�شاكل بعد اأن بداأت اإدارة جورج دبليو بو�س باعتقال بع�س 
احلادي  اأحداث  اأعقاب  يف  والإ�شالمية  العربية  اجلاليات  قيادات 
ع�شر من �شبتمرب 2001 وغزو اأفغان�شتان وبدء العداد لغزو العراق. 
تون�س  لأمريكا يف  �شفريًا  كان  بلليرتو حني  روبرت  تعرفت اىل 
بعد اأن كلفه جورج �شولتز يف اأواخر عام 1988 بفتح حوار مع منظمة 
التحرير الفل�شطينية. يف عام 1990، وكما جاء ذكره �شابقًا، قمت 
تون�س  لزيارة  الأمريكيني  ال�شا�شة  قدماء  كبار  من  اأربعة  بدعوة 
ال�شفري  قام  التحرير.  منظمة  قادة  من  وغريه  بعرفات  والجتماع 
ودعا  دعاين  كما  بيته،  يف  لع�شاء  الأمريكي  الوفد  بدعوة  بلليرتو 
بع�س ال�شفراء العرب وغري العرب وم�شئولني من اجلامعة العربية 
يف تون�س. ويف الواقع، كانت تلك الدعوة اأول واآخر دعوة اأتلقاها من 
�شفري اأمريكي اأو �شفارة اأمريكية. اجتمعت بعد ذلك بال�شفري بلليرتو 
اأكرث من مرة يف تون�س للح�شول على ما لديه من معلومات والتعرف 
اىل تقييمه للحوار، وذلك �شمن قيامي باإجراء بحث متهيدًا لن�شر 
كتاب حول احلوار �شدر عام 1995 يف اأمريكا حتت عنوان »احلوار 

الفل�شطيني الأمريكي« 
US-PLO Dialogue: Secret Diplomacy and Conflict 
Resolution.

التفرقة العن�سرية
يت�شف املجتمع الأمريكي وغالبية املجتمعات الأوروبية مبمار�شة 
التفرقة العن�شرية �شد غريهم من النا�س، وهي تفرقة تزداد حدة 
اأحيانا وتت�شاوؤل اأحيانا اأخرى، لكنها ل تغيب اأبدا عن حياة اأي من 
املجتمعات الغربية. وميكن تعريف التفرقة العن�شرية باأنها موقف 
من الآخر يقوم على التقليل من �شاأنه، وحرمانه من بع�س حقوقه، 
من  ترحيله  بهدف  اأحيانًا  عليه  والعتداء  بذكائه،  وال�شتهانة 
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املنطقة التي يعي�س فيها. وترتكز التفرقة العن�شرية، حيث ُوجدْت، 
ت�شابهًا  هناك  يجعل  ما  والثقافية،  والدينية  القومية  الأقليات  �شد 
كون  وب�شبب  املجتمعات.  وتباعد  الثقافات  تباين  مع  املمار�شات  يف 
التفرقة اأمرًا خمالفًا للقانون يف العادة، فاإن مواقف التفرقة تعك�س 
مواقف فردية يف الغالب، وقلما عك�شت مواقف جماعية اأو �شيا�شات 
موؤ�ش�شية. طبعا فيما عدا اإ�شرائيل التي متار�س التفرقة �شد العرب 
موؤ�ش�شات  عرب  الثقافية  وانتماءاتهم  دياناتهم  عن  النظر  بغ�س 

�شعبية ونقابية ور�شمية، انطالقا من ايديولوجية دينية عن�شرية. 
اإن خمالفة التفرقة العن�شرية للقانون، جعلها عن�شرًا ُمبطنًا 
من عنا�شر كل ثقافة يف كل جمتمع من املجتمعات تقريبًا. وحيث 
واأ�شكالها  التفرقة  �شور  فاإن  موؤ�ش�شي،  ل  فردي  عمل  عادة  اأنها 
اجتماعية  طبقة  ومن  لأخرى،  ثقافة  ومن  لآخر،  مكان  من  تختلف 
جتاوزت  قد  عامة  الإن�شانية  املجتمعات  كانت  وملا  اأخرى.  لطبقة 
ثقافات  ظل  يف  تعي�س  ل  واأنها  الثقايف،  التعدد  اإىل  الثقافة  وحدة 
وطنية اأو قومية متجان�شة، فاإن حدة التفرقة التي مُتار�س �شد الآخر 
تختلف من فئة ثقافية لأخرى. اإن ميل بع�س ال�شعوب اإىل العتقاد 
م�شرتكة،  م�شائرها  واأن  واحدة،  التاريخية  وجتاربها  اأ�شولها  باأن 
ل يعني اأن ثقافاتها واحدة. اإذ اأن ت�شارع عملية التطور احل�شاري، 
وتفاوت م�شتويات التعليم بني فئات املجتمع الواحد، وتباين التجارب 
احلياتية بني �شخ�س واآخر، ت�شببت يف تفتيت كل الثقافات الوطنية. 
فئات  اإىل  تنق�شم  عامة  الوطنية  املجتمعات  اأ�شبحت  الواقع،  ويف 
ثقافية اجتماعية، ولي�س اإىل طبقات اقت�شادية اجتماعية كما كان 
عليه احلال قبل عقود قليلة. لذلك ُيالحظ املراقب اأن �شور التفرقة 
واأ�شكالها يف فرن�شا مثال تختلف قلياًل عن مثيالتها يف اأملانيا، واأن 
�شور  واأن  اأمريكا،  يف  مثيالتها  عن  تختلف  الأوروبية  املمار�شات 
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عما  تختلف  املتعلمة  وغري  العمالية  الفئات  متار�شها  التي  التفرقة 
متار�شه الفئات املثقفة والنخب ال�شيا�شية والإعالمية والقت�شادية.  
تعك�س التفرقة العن�شرية قناعة ذاتية باأن الآخر، اأي ال�شخ�س 
الذي يت�شف بلون اأو دين اأو ثقافة اأو حتى لهجة خمتلفة، اأقل ذكاء 
من  الدرجة  نف�س  ي�شتحق  ل  وبالتايل  العادي،  الفرد  من  واأمانة 
الحرتام اأو القدر من احلقوق. لذلك نالحظ اأن ال�شود واملنحدرين 
يف  للتفرقة  عادة  يتعر�شون  واآ�شيوية  وعربية  اإ�شبانية  اأ�شول  من 
اأمريكا. وفيما تتجه اأغلبية الأمريكيني من البي�س والفئات ال�شعبية 
من  الأقليات  �شد  التفرقة  ممار�شة  اإىل  باجلهل  تت�شف  التي 
خارجها، تتجه الفئات الأمريكية املثقفة اإىل ممار�شة التفرقة �شد 
الأذكياء من اأبناء الأقليات. فعلى �شبيل املثال، حني يتحاور �شخ�س 
لالأغلبية  ينتمي  اأمريكي  الأقليات مع مثقف  اأبناء  ومتعلم من  ذكي 
البي�شاء يف ق�شية ما ويتفوق عليه، يظن الأمريكي اأن احلظ �شاعد 
حوارية  جولة  الأول  ال�شخ�س  ويربح  العملية  تتكرر  وحني  الآخر. 
ثانية، يعرتف الثاين يف داخله بذكاء الأول، لكنه يلوم نف�شه لعتقاده 
باأنه مل ي�شتعد لتلك اجلولة بالقدر الكايف. وحني تتكرر العملية للمرة 
عليه  يتفوق  الأقلية  ابن  اأن  ويتاأكد  للثاين،  احلقيقة  تت�شح  الثالثة، 
من حيث الذكاء ورمبا املعرفة اأي�شًا. لكنه بدًل من العرتاف بتلك 
يتحول  املتبادل،  اأ�شا�س الحرتام  الآخر على  والتعامل مع  احلقيقة 
�شعوره غالبًا اإىل كراهية مبطنة، تدفعه اإىل ممار�شة التفرقة �شده، 
والعمل على حرمانه من بع�س اأو غالبية حقوقه امل�شروعة. وملا كان 
احلاكمة،  النخب  خدمة  يف  يعمل  من  فاإن  ا�شتثناءات،  قاعدة  لكل 
ومن ينتمي اإىل الأقلية اليهودية ل ي�شعر بق�شوة التفرقة العن�شرية 

كغريه من اأبناء الأقلية التي ينتمي اإليها. 
التاأمني  بولي�شات  بائع  خا�شة  مثاًل،  اأمريكا  يف  البائع  اإن 
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اأن  تقنعه  بطريقة  تدريبه  يتم  وامل�شتعملة  اجلديدة  وال�شيارات 
يت�شبب  وهذا  �شاء.  وقت  اأي  يف  اإن�شان  لأي  �شيء  اأي  بيع  باإمكانه 
اإىل  النا�س، ويدفعه  الغري من  اأذكى من  باأنه  البائع  يف �شعور ذلك 
النظر للغري من الزبائن نظرة دونية تقوم على التقليل من �شاأنهم، 
خداعهم،  اإىل  وامليل  حقوقهم،  وا�شتباحة  ذكائهم،  احرتام  وعدم 
وممار�شة التفرقة �شدهم، اأحيانًا من دون وعي. ولقد اأخربين اأحد 
بائعي ال�شيارات من العرب باأنه مت تدريبه على اأ�شاليب التحايل على 
يوا�شل عر�س  كيف  علموه  املدربني  واأن  واإثارة خماوفهم،  الزبائن 
ب�شاعته بال توقف حتى يقول الزبون »ل« 27 مرة. وهذا يف�شر �شبب 
واجلهالء  ال�شعفاء  على  التحايل  يف  املايل  ال�شوق  �شما�شرة  جناح 
لإقناعهم  الثقة  تلك  وا�شتغالل  ثقتهم،  وك�شب  ال�شن  كبار  وخداع 
خا�شرة.  مالية  واأوراق  خطرة  م�شاربات  يف  مدخراتهم  با�شتثمار 
ولقد ات�شحت هذه احلقائق للمالأ حني اأو�شك النظام املايل العاملي 
الفقراء  من  الكثري  فقدان  اإىل  اأدى  ما   ،2008 عام  النهيار  على 
اإىل  منهم  البع�س  وقاد  النا�س،  من  الكثري  حياة  وتدمري  اأموالهم، 

النتحار بدًل من العي�س حياة فقر وبوؤ�س. 
الدرا�شات  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  اىل   1980 عام  تعرفت 
»مارماديوك  الأدمرال  جورجتاون،  جامعة  يف  املعا�شرة  العربية 
باين« الذي عمل �شابقًا قائدًا لقوات البحرية الأمريكية يف منطقة 
رونالد  اأ�شبح  اأن  بعد  اجلامعة  يف  ثانية  اجتمعنا  الأو�شط.  ال�شرق 
�شيا�شة  حول  مناق�شة  بيننا  دارت  وهناك  لأمريكا،  رئي�شًا  ريجان 
ريجان جتاه ال�شرق الأو�شط، اأبديت خاللها �شكي يف قدرة الرئي�س 
الأمريكي على التعامل بواقعية مع ق�شايا ال�شرق الأو�شط ب�شبب ما 
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كان يعانيه من فقر معريف فيما يتعلق ب�شوؤون تلك املنطقة و�شعوبها 
كالمي  باين  ال�شيد  �شمع  اأن  وما  ال�شيا�شية.  وتعقيداتها  وثقافاتها 
على  جاء  ما  يرف�س  جعله  ما  والنزعاج،  الغ�شب  عليه  بدا  حتى 
اإبداء  ل�شاين جملة وتف�شياًل من دون نقا�س، وكاأنه لي�س من حقي 
راأيي، اأو لأن موؤهالتي العلمية وخلفيتي الثقافية ل توؤهلني ملناق�شة 
اإىل  طريقي  يف  كنت  وفيما  اأ�شهر،  عدة  بعد  الق�شايا.  تلك  مثل 
ل�شاين  على  جاء  ما  اإن  يل  ليقول  باين  ا�شتوقفني  التدري�س،  قاعة 
الليلة  يف  الع�شاء  تناول  اأنه  الرجل  يل  قال  دقيقًا.  كان  اأ�شهر  قبل 
ال�شابقة مع الرجال الثالثة الأقرب للرئي�س ريجان، رئي�س موظفي 
البيت الأبي�س، م�شت�شار الرئي�س ل�شوؤون الأمن القومي، ومدير وكالة 
ال�شتخبارات املركزية الأمريكية، واأن جميعهم عربوا عن ده�شتهم 
حني قال ريجان »يا اإلهي... لقد ظننت اأن كافة اللبنانيني م�شيحيون، 
عامة  الأمريكيني  »اخلرباء«  اإن  م�شلمون«.  الفل�شطينيني  كافة  واأن 
يت�شرفون على اأ�شا�س اأنهم يعرفون كل �شيء عن ال�شعوب الأخرى، 
حتى حني تكون معلوماتهم قدمية ومغلوطة ومبنية على انطباعات 

واإ�شاعات، ولي�س على معرفة واقعية اأو درا�شات علمية.  
ذكرت �شابقًا ق�شة احلوار الفل�شطيني الأمريكي غري الر�شمي، 
والن اأريد اأن اأذكر بع�س الأحداث التي وقعت خالل مداولت احلوار 
وعلى هام�شها، وذلك لإلقاء املزيد من ال�شوء على طبيعة التفرقة 
للذهاب  الأول  الفريق  ت�شكيل  بعد  اأمريكا.  واأ�شكالها يف  العن�شرية 
اإىل تون�س وا�شتكمال ترتيبات ال�شفر عام 1989، دعا وليام كواندت 
اأع�شاء الفريق لغداء عمل يف معهد بروكنجز، للتح�شري لالجتماع 
اهتمامات  عن  فكرة  باعطائهم  قمت  حيث  تون�س،  يف  املرتقب 
التي  الأ�شئلة  ونوعية  الفل�شطينية،  القيادة  يف  البارزة  ال�شخ�شيات 
كتب  من  لديهم  ما  منهم حمل  كما طلبت  اإليهم،  ُتوجه  اأن  ُيحتمل 
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ملن  هدايا  وتقدميها  الفل�شطينية  بالق�شية  �شلة  ذات  ودرا�شات 
ال�شيدة هيلني قبان،  �شاألتني  يرغبون من رجال املنظمة يف تون�س. 
زوجة وليام كواندت وال�شحافية املرموقة التي داأبت على الدفاع عن 
اأثناء ردي  الأردن. قلت  الأو�شاع يف  الفل�شطيني عن  ال�شعب  حقوق 
على �شوؤالها اإن الأو�شاع ال�شيا�شية يف الأردن م�شتقرة، لكن الأو�شاع 
القت�شادية �شعبة واأنها على ما يبدو تزداد �شوءًا مع تتابع الأيام. 
وقبل اأن اأكمل كالمي �شاحت هيلني يف وجهي قائلة، اأنت خمطئ... 
لكن  اأي�شًا،  الأردن  اأحب  واأنا  بب�شاطة،  اأجبتها  الأردن.  اأحب  اإنني 
احلب الأعمى م�شكلة حتول عادة دون روؤية احلقيقة، وقد تت�شبب يف 

زيادة امل�شاكل تعقيدًا. 
كالمي  موجها  وقلت  حويل  من  اجلال�شني  اإىل  بعدها  نظرت 
اأكرث  �شنة... در�شُت يف  اأمريكا حوايل ع�شرين  لقد ع�شت يف  لهم: 
من جامعة يف جامعاتها... تناف�شت مع مئات الطلبة والطالبات من 
اأبنائها... ح�شلت على اأعلى الدرجات العلمية فيها... ربيت اأولدًا 
يف  بالتدري�س  ُقمُت  وثقافتها...  لغتها  اأعرف  ظاللها...  يف  وبنات 
وع�شرات  كتب  عدة  ون�شرت  جامعاتها...  اأف�شل  من  جامعات  عدة 
هذا  كل  بعد  بي  تقبلون  هل  قائاًل،  �شاألتهم  ثم  بلغتها.  الدرا�شات 
الجناز وهذه التجربة احلياتية خبريًا فيما يتعلق باأي وجه من اأوجه 
احلياة الأمريكية؟ �شاد ال�شكوت والوجوم، واأخذ كل منهم ينظر اإىل 
النفي.  اأو  اأحد منهم على �شوؤايل باليجاب  اأن يرد  الآخر من دون 
وهذا �شجعني على القول، اإذا كانت خربة ع�شرين �شنة مع احلياة 
والثقافة واللغة والعمل والدرا�شة والتدري�س والكتابة والن�شر لي�شت 
كافية لتاأهيلي خبريًا يف اأي �شاأن من �شوؤون اأمريكا، فما الذي يجعل 
اأيًا منكم خبريًا يف ال�شوؤون العربية من دون اأن يعي�س يف تلك البالد، 
اأو  ُيعلم  اأو  اأن يتعلم  اأو يعرف لغتها ويتمر�س يف ثقافتها، ومن دون 



273

�شارعت  بلغتها؟  ين�شر  اأو  يكتب  اأن  دون  ومن  فيها،  اأطفاًل  يربي 
هيلني قائلة، مع كل هذا اأنت خمطئ... نعم، ما دمت غري اأمريكي 
اأ�شابيع  اأكون خمطئًا. مل مت�س  واأن  بد  فاأنا ل  اأوروبي  اأبي�س وغري 
حتى وقعت مظاهرات يف مدينة معان ت�شببت يف قيام امللك ح�شني 
بقطع زيارة كان يقوم بها ملدينة بو�شطن والعودة م�شرعًا اإىل عمان 
واتخاذ اجراءات لتهدئة الأو�شاع كان من بينها اإقالة وزارة ال�شيد 
زيد الرفاعي. راأيت كواندت بعد اأيام من وقوع تلك الأحداث، ولذا 
طلبت منه اأن يخرب هيلني باأنني اأود اأن اأ�شمع راأيها بالن�شبة ملا حدث 

يف الأردن، اإل اأنها مل تت�شل. 
كان الدكتور روبرت فريدمان، رئي�س اجلامعة العربية يف بلتمور 
ع�شوًا يف الوفد الأول الذي �شافر اإىل تون�س واجتمع مبعظم قيادات 
منظمة التحرير عام 1989. وبعد عودتنا من رحلة حافلة باملعلومات 
اجلديدة والنطباعات اليجابية، كتب فريدمان مقالة مطولة حول 
الرحلة، اأر�شل يل ن�شخة منها، وقام بن�شرها يف عدة جرائد اأمريكية. 
منظمة  باأن  اقنعته  الزيارة  باأن  القول  املقالة،  تلك  يف  جاء  ومما 
الفل�شطينيني  واأن  ال�شالم،  لتحقيق  ت�شعى  الفل�شطينية  التحرير 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  ب�شالم  والتعاي�س  دولتهم  لإقامة  ا�شتعداد  على 
زار  الذي  الوفد  اأع�شاء  ا�شماء  فريدمان  ذكر  حني  لكن  اإ�شرائيل. 
تون�س، مل يذكر ا�شمي، اإذ كان ا�شمي هو ال�شم الوحيد الذي ا�شتثناه 
ذلك الرجل الذي يراأ�س جامعة، وُيفرت�س فيه اأنه وهب حياته للبحث 
عن احلقيقة. �شاألت فريدمان عن ال�شبب الذي دفعه لإ�شقاط ا�شمي 
الرحلة  فكرة  �شاحب  باأنني  علمًا  الوفد،  يف  امل�شاركني  قائمة  من 
وُمنّظمها... كان جوابه �شريحًا... اإنني ل اأ�شتطيع اأن اأذكر اإ�شمك 
لأن ذلك يت�شبب يف اإحلاق ال�شرر مب�شداقيتي يف اأو�شاط اجلالية 
ا�شمي بهذا  اإ�شقاط  اأن  تعتقد  األ  ُمت�شائاًل،  له  اليهودية. وهنا قلت 
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ال�شكل املتعمد قد ي�شر مب�شداقيتك اأكرث اإذا علم الآخرون بحقيقة 
ما فعلت؟ اأجابني قائاًل، ل... اإن اجلهات التي تعرف اأنني ا�شقطت 
حتاول  لن  ولذلك  القرار،  ذلك  دواعي  تتفهم  القائمة  من  اإ�شمك 
دعاة  كل  اأن  بب�شاطة  يعني  وهذا  باأقوايل.  الت�شهري  اأو  يل  الإ�شاءة 

ال�شالم من امثاله �شركاء يف عمليات تزييف احلقائق. 
دعاين فريدمان يف اأوائل �شهر مايو من نف�س العام لجتماع مع 
اأع�شاء اللجنة التنفيذية للمنظمة ال�شهيونية يف منطقة وا�شنطن/
بلتمور ب�شفته ع�شوًا فيها، لعر�س وجهة النظر الفل�شطينية. وكما 
عربيًا  اللجنة  تلك  اأع�شاء  غالبية  يقابل  مل  فريدمان،  اأخربين 
يعتمد  الذي  لراأيهم  خمالفًا  راأيًا  ي�شمعوا  ومل  حياتهم،  يف  واحدًا 
للطلبة  اأما مكان الجتماع فقد اختري يف بيت  ال�شهيونية.  الرواية 
دقيقة   25 حوايل  تبعد  التي  مرييالند  جامعة  يف  الدار�شني  اليهود 
بال�شيارة عن بيتي. وحني و�شلت اإىل املكان املحدد، وكان اجلو باردًا 
الفور،  على  هويتي  اىل  تعرفوا  �شباب  ثالثة  ا�شتقبلني  وممطرًا، 
قائلني: اأننا نعرفك. اأجبتهم قائاًل، واأنا اأعرفكم اأي�شًا. كان ال�شباب 
�شيا�شة  عن  اأ�شهر  قبل  اجلامعة  يف  األقيتها  حما�شرة  ح�شروا  قد 
اإ�شرائيل �شد عرب فل�شطني، ما  التفرقة العن�شرية التي متار�شها 
�شلوكهم  كاد  ولقد  مرة.  اأكرث من  ومقاطعتي  الت�شوي�س  اإىل  دفعهم 
و  العرب  الطلبة  بني  معركة  وقوع  يف  املحا�شرة  انتهاء  بعد  يت�شبب 

اليهود يف اجلامعة لول تدخل رجال الأمن.
مع  الجتماع  مكان  اإىل  قادوين  �شيارتي،  اأوقفت  اأن  بعد 
من  جمموعة  مع  موؤمن  بني  حماورة  اللقاء  كان  حيث  ال�شهاينة، 
الباب  فتحت  الجتماع،  انتهاء  بعد  �شيارتي  اإىل  ذهبت  الأ�شنام. 
ب�شرعة ب�شبب ت�شاقط الأمطار واأدرت املحرك، ثم حاولت اأن اأرجع 
كانت  نعم،  للغاية...  ثقيلة  ال�شيارة  باأن  �شعرت  لكنني  اإىل اخللف، 
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هناك اأوحال ب�شبب املطر، لكن امل�شكلة بدت يل اأكرب من الأوحال 
بكثري. نزلت من ال�شيارة... ُدْرت حولها حماوًل معرفة �شبب عدم 
كانا  الأي�شر  اجلانب  على  الإطارين  اأن  اكت�شفت  وهناك  حتركها، 
ممزقان. عدت اإىل الداخل... خرجت ومعي فريدمان، وهناك قلت 
له اأنظر ماذا فعل الطلبة اليهود... »اإنكم ك�شهاينة حتكمون علينا 
هذه  نكون...  من  اأ�شا�س  على  بل  نفعل،  اأو  نقول  ما  اأ�شا�س  على  ل 
عن�شرية ل تعرف غري التفرقة. ات�شلت من هناك بالبولي�س ونادي 
وو�شلت  كاماًل،  حتقيقا  واأخذ  ب�شرعة  البولي�س  و�شل  ال�شيارات، 
اإىل  �شيارتي  حملت  حيث  تقريبًا  �شاعة  ن�شف  بعد  النادي  �شيارة 
اإىل  وعدنا  بزوجتي،  ات�شلت  هناك  ومن  بيتي،  من  قريبة  حمطة 
البيت. ات�شل البولي�س اأكرث من مرة لالطمئنان علينا والتاأكد من 
علي  والعتداء  ملالحقتي  خطة  تكن  ومل  فردية  كانت  احلادثة  اأن 
�شخ�شيًا، لكن اأولدي عا�شوا يف رعب لأ�شهر حتى توقف البولي�س عن 
الت�شال كليًا. وحني و�شل اخلرب اإىل املنظمات العربية الأمريكية يف 
املدينة، اأ�شار البع�س ب�شرورة رفع دعوى ق�شائية �شد اجلامعة وبيت 
الطلبة، فيما اأ�شار جيم�س زغبي بالهروب من املدينة... ن�شيحة مل 
اآخذ بها لأنها تعك�س ُجبنًا وعدم م�شئولية. مل اأحاول مالحقة الطلبة 
يل  ي�شمح  ل  �شمريي  لأن  وذلك  اأعرفهم،  اأنني  مع  ق�شائيًا  اليهود 
اأج�شد  اأن  اأحاول دومًا  بالت�شبب يف طرد طالب من جامعة، ولأنني 

من خالل مواقفي مثاًل ي�شجع الطلبة على الحتذاء به. 
الوفد  بقيادة   1990 التايل  العام  من  مار�س  �شهر  يف  قمت 
يف  �شم  املنظمة،  بقيادة  لالجتماع  تون�س  اإىل  الثاين  الأمريكي 
وجراهام  مينز،  وليام  اأثرتون،  لريوي  مرييف،  ريت�شارد  ع�شويته 
اأثرتون  ولريوي  مرييف  ريت�شارد  كان  �شابقًا.  اأو�شحنا  كما  فوللر، 
»ال�شيا�شة  جملة  لتحرير  رئي�شًا  فكان  مينز  وليام  اأما  متقاعدين، 
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الدولية«، ثاين اأهم جملة من نوعها يف العامل. كنت قد تعرفت اىل 
�شاندرز،  هارولد  خالل  من  تقريبًا  ب�شنة  ذلك  قبل  اأثرتون  لريوي 
وعلى وليام مينز قبل مغادرة وا�شنطن بيومني، اأما مرييف وفوللر فقد 
تعرفت اليهما يف مطار تون�س لأن وليام كواندت قام بالت�شال بهم 
نيابة عني وحثهم على امل�شاركة يف الوفد. ومع حما�س كافة الأع�شاء 
للرحلة، اإل اأن ريت�شارد مرييف كان اأكرثهم �شوقًا للقاء عرفات، ولذا 
ا�شطحب زوجته معه. ويف اليوم التايل للقائه بعرفات، اأي يف يوم 24 
مار�س 1990، ظهرت �شورته ي�شافح عرفات على ال�شفحة الأوىل 
باري�س،  يف  ت�شدر  التي  تربيون  هريالد  اإنرتنا�شيونال  جريدة  يف 
فيما كنت اأقف خلفهم متب�شمًا بعد اأن قدمتة للرئي�س الفل�شطيني، 
وحتت ال�شورة تعليق يقول: »واأخريًا يلتقيان«. كان مرييف قد قابل 
كل زعيم عربي اأكرث من مرة ما عدا عرفات، وذلك ب�شبب احلظر 
الذي فر�شه هرني كي�شنجر على الت�شال باملنظمة يف عام 1975. 
اجتمعنا خالل الرحلة مع اأبو عمار يف ظروف دراماتيكية، ومع اأبو 

اإياد، واأبو اللطف، وهاين احل�شن، وب�شام اأبو �شريف وغريهم. 
ولكن  يوم 25 مار�س،  تون�س  الوفد مبغادرة  اأع�شاء  قام جميع 
طريق  عن  وزوجته  مرييف  �شافر  فيما  اإذ  خمتلفة.  رحالت  على 
باري�س لزيارة ابنتهما هناك، �شافر جراهام فوللر عن طريق لندن 
فقد  ال�شطور  هذه  وكاتب  ومينز  اأثرتون  اأما  ندوة،  يف  للم�شاركة 
من  �شباحًا  ال�شاد�شة  حوايل  يف  فرانكفورت.  طريق  عن  �شافرنا 
�شفر  وجواز  �شفره  جواز  باأن  ليخربين  مرييف  ات�شل  اليوم،  ذلك 
زوجته مفقودان، واأنه يعتقد اأن رجال املنظمة قاموا بفتح حقائبهم 
تون�س،  اأن يحدث يف  اأن هذا ل ميكن  له  اأكدت  و�شرقة اجلوازات. 
تف�شري  من  بد  ل  واأنه  حمايتها،  ويف  املنظمة  �شيوف  اأنتم  م�شيفًا 
غريت  الفندق.  بهو  يف  يقابلني  اأن  منه  طلبت  ثم  حدث،  ملا  اآخر 
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لأجده جال�شًا على  ال�شتقبال  قاعة  اإىل  ب�شرعة... ذهبت  مالب�شي 
تبدو على وجهه. حاولت  الغ�شب  كنبة كبرية، م�شرتخيًا وعالمات 
توجيه بع�س الأ�شئلة له يف حماولة لتحديد الحتمالت املمكنة، لكنه 
عليهم  واإن  ال�شفر،  جوازات  �شرقوا  اأنهم  قائاًل،  بعنجهية  اأجابني 
اأح�شارها الآن... لن اأحترك من هذا املكان حتى تاأتي اجلوازات... 
اإىل  يدفعه  الذي  ال�شبب  عن  �شاألته  وحني  املنظمة.  م�شئولية  هذه 
العتقاد باأن رجال املنظمة �شرقوا جوازات ال�شفر، قال اإن زوجتي 
و�شعت اجلوازات بيدها يف حقيبة املالب�س حني دخلنا غرفة الفندق، 
لكنها حني فتحت احلقيبة اليوم مل جتدها... لقد فتحوا احلقائب 
يف غيابنا و�شرقوا اجلوازات. نظرت اإليه حينئذ بازدراء، ومن دون 
اأن اأرد عليه ذهبت اإىل مدير ال�شتقبال و�شاألته عما اإذا كان موظفو 
الفندق قد احتفظوا باجلوازات حتى املغادرة... ثم ات�شلت بال�شيد 
حكم بلعاوي مدير مكتب املنظمة يف تون�س واأخربته مبا حدث. كان 
جواب حكم، ل ميكن... ل يجروؤ اأي �شخ�س على فتح حقائبهم... 
وهنا طلبت منه اأن ي�شاأل نظمي مدير الربوتوكول، فلرمبا يكون لديه 
الفندق،  بهو  يف  النتظار  من  �شاعة  حوايل  بعد  تف�شري.  اأو  جواب 
ات�شل حكم ليخربين باأن اجلوازات يف املطار، واأن مدير اجلوازات 

ي�شر على ت�شليمها لأ�شحابها باليد. 
كنت  اأيام  قبل  تون�س  مطار  اإىل  وزوجته  مرييف  و�شل  حني 
هناك  وكانت  الزوار،  كبار  قاعة  يف  ا�شتقبالهم  يف  نظمي  وال�شيد 
�شيارة من الت�شريفات التون�شية يف انتظارهم. اأخذ نظمي جوازات 
ال�شفر من ريت�شارد مرييف وزوجته ومعها بطاقات احلقائب، وذلك 
لتخلي�س احلقائب وا�شتكمال اإجراءات الدخول الر�شمية، ورافقُت 
مرييف وزوجته يف �شيارة الت�شريفات اإىل الفندق، وبعد ن�شف �شاعة 
لدى  ال�شفر  ترك جوازات  قد  نظمي  كان  احلقائب.  و�شلت  تقريبًا 
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احلقائب،  لتخلي�س  الو�شول  قاعة  اإىل  طريقه  يف  اجلوازات  مدير 
له  وقلت  مرييف  اإىل  نظرت  ذلك.  بعد  اجلوازات  ا�شرتجاع  ون�شي 
بازدراء، اإن زوجتك كانت تتخيل اأنها و�شعت اجلوازات يف احلقيبة، 
كما كنَت تتخيل عملية ال�شطو... اإنك مع كل اأ�شف ل تفهم الثقافة 
اإن  اأنك عملت وع�شت يف البالد العربية فرتة طويلة...  العربية مع 
جواز �شفرك وجواز �شفر زوجتك يف املطار منذ حلظة دخولكم اإىل 
تون�س... اإذهب اإىل مدير اجلوازات وهناك �شتجدها... اأمتنى لكم 

رحلة موفقة... وعدت اإىل غرفتي. 
ومينز  اأثرتون  علينا،  كان  وا�شنطن،  اإىل  عائدين  الطريق  يف 
واأنا، اأن نق�شي ليلة يف فرانكفورت، لأن طائرة لوفتهانزا من تون�س 
ت�شل فرانكفورت بعد اقالع طائرة وا�شنطن. وبعد اأن و�شع كل منا 
الفندق.  بهو  يف  تقابلنا  له،  املخ�ش�شة  الغرفة  يف  مالب�شه  حقيبة 
يف  نتائجها  تقييم  ونحاول  الرحلة  عن  احلديث  نتبادل  كنا  وفيما 
مقهى الفندق، قال اأثرتون اإن على الفل�شطينيني اأن ين�شطوا ب�شكل 
اأكرب على ال�شاحة الأمريكية، واأن يحاولوا طرح وجهة نظرهم ب�شكل 
منح  يتطلب  هذا  اإن  له  قلت  لكنني  الراأي،  يف  معه  اتفقت  اأف�شل. 
ويطرحوا  نظرهم  وجهة  عن  يعربوا  كي  الراأي  حرية  الفل�شطينيني 
اآراء، وهذه ق�شية تتطلب تعاون الإعالم الذي ي�شر  ما لديهم من 
اأثارت  الأمريكي.  لل�شعب  نظرنا  وجهة  اإي�شال  من  حرماننا  على 
هذه املالحظة نقا�شًا طوياًل، ما دفع مينز الذي يراأ�س حترير جملة 
ال�شيا�شة الدولية اإىل الدفاع عن حرية الراأي يف اأمريكا. وهنا قلت 
له اإن لدي اإح�شا�شًا قويًا باأنه حني ت�شلك درا�شة من �شخ�س مثلي 
ال�شم،  اإىل  ذلك  بعد  والو�شول  العنوان  قراءة  بعد  فاإنك  للن�شر، 
�شكت  للن�شر.  قابل  غري  البحث  وتعترب  »حممد«  كلمة  عند  تتوقف 
التفاق  اأكره  »اإنني  قال  ثم  ال�شيء،  بع�س  ارتبك  حلظات...  مينز 
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 I hate to agree with you حق«   على  لكنك  حممد،  يا  معك 
"اأعدك  قائاًل،  اأ�شاف  ثم   .Mohamed، but you are right

بن�شر درا�شة لك قريبا". 
درا�شات،  خم�س  له  ار�شلت  باأيام  وا�شنطن  اإىل  العودة  بعد 
واأعطيته حرية اختيار اأي منها. لكنه مل ين�شر �شيئًا، ومل يكتب يل 
ذلك  بعد  التقينا  الدرا�شات.  ا�شتلم  باأنه  ليخربين  التقاليد  ح�شب 
اأكرث من مرة على الغداء مبفردنا ومع اآخرين، ويف ندوة م�شرتكة... 
اإحدى  ُن�شرْت  اأ�شهر  ب�شعة  بعد  به.  اأفاحته  ومل  املو�شوع،  يفتح  مل 
العامل  ديون  اأزمة  كيفية حل  وكانت حول  اأملانيا  الدرا�شات يف  تلك 
اجلزائري  النفط  وزير  خليل،  �شكيب  ال�شديق  بي  ات�شل  الثالث. 
اإن  ليقول  الدويل  البنك  موظفي  كبار  اأحد  حينئذ  وكان  ال�شابق، 
اإدارة البنك وزعت الدرا�شة على مديري الدوائر الرئي�شية. اأعربت 
له عن امتناين و�شعادتي بذلك، ثم اأ�شفت قائاًل، كان على الدرا�شة 
اأن رف�شت  اأملانيا لتعود من هناك اإىل وا�شنطن بعد  اأن ت�شافر اإىل 
جمالت وا�شنطن ن�شرها. لكن ت�شرف البنك الدويل مل يختلف عن 
رئا�شته  احتكروا  اليهود  لأن  وذلك  الأمريكية،  املوؤ�ش�شات  ت�شرف 
ل�شنني طويلة، اإذ مل يحاول الت�شال بي اأو دعوتي لإلقاء حما�شرة، 
بل �شمح لنف�شه ب�شرقة اأفكاري وا�شتخدامها يف مقرتحاته حلل اأزمة 

الديون العاملية.
اقت�شادية  اتفاقية  توقيع   1993 عام  اأو�شلو  اتفاقية  توقيع  تبع 
التوقيع  اأعقاب  ويف  باري�س.  واإ�شرائيل يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني 
على تلك التفاقية، قرر امل�شئولون عن اأهم برنامج اإخباري اأمريكي، 
"ال�شاعة الإخبارية"، اعتبار ذلك احلدث اخلرب الرئي�شي يف ن�شرة 
امل�شاء. وهذا يعني تخ�شي�س حوايل 20 دقيقة ل�شرح تلك التفاقية 
ال�شاعة  برنامج  ُيبُث  وال�شيا�شية.  القت�شادية  اأبعادها  وتقييم 
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الإخبارية  يوميًا يف متام ال�شابعة م�شاًء بتوقيت وا�شنطن على الراديو 
والتلفزيون يف اآن واحد، ويقوم عادة بقراءة الأخبار الهامة، واختيار 
عاملي  اأو  وطني  باهتمام  حتظى  التي  الق�شايا  من  ق�شية  من  اأكرث 
للرتكيز عليها، ودعوة خرباء لتحليلها ب�شكل ُم�شتفي�س. وهنا ل بد 
من الإ�شارة اإىل اأن املحطات التي تبث هذا الربنامج هي حمطات 
حكومية عامة، اأو حمطات جامعية ل ت�شعى لتحقيق الربح، ُيفرت�س 
فيها اأن تكون حمايدة، تخدم ال�شالح العام ولي�س م�شلحة موؤ�ش�شة 

جتارية اأو جمموعة عقائدية. 
ات�شلت بي �شيدة من فريق ال�شاعة الإخبارية يف حوايل العا�شرة 
�شباحًا يف اأحد الأيام لتدعوين اإىل امل�شاركة يف برنامج ذلك اليوم 
ملناق�شة التفاقية القت�شادية. �شكرتها واأبديت ا�شتعدادي ورغبتي 
يف امل�شاركة، وهنا ا�شتاأذنتني قائلة، هل باإمكاين اأن اآخذ من وقتك 
ب�شع دقائق لتوجيه بع�س الأ�شئلة لك متهيدًا للظهور على الربنامح. 
يل  اأكدت  تتوقف،  اأن  قبل  �شاعة  ن�شف  حوايل  الأ�شئلة  ا�شتمرت 
بعدها جمددًا اأنهم يريدونني اأن اأكون معهم يف امل�شاء. حني ات�شلت 
"�شنع  كتاب  كتابة  يف  منهمكًا  البيت  يف  وحدي  كنُت  ال�شيدة،  تلك 
امل�شتقبل العربي". ات�شلت ال�شيدة مرة ثانية بعد حوايل �شاعة لتقول 
اإن لديها بع�س الأ�شئلة الإ�شافية... رحبت باأ�شئلتها وقمت بق�شاء 
حوايل ن�شف �شاعة اأخرى على التلفون معها. دق التلفون يف حوايل 
الرابعة، وكان ابني كرمي قد عاد من املدر�شة حينئذ. قالت ال�شيدة 
وافق  اإذا  واحدة:  حالة  يف  اإل  واملوعد،  الدعوة  توؤكد  اأن  تود  باأنها 
الدكتور جورج عبد على امل�شاركة يف الربنامج... كان جورج موظفًا 
اإن جورج عبد اقت�شادي جيد،  لها  النقد الدويل. قلت  يف �شندوق 
واأنه على اطالع بتطورات املباحثات الفل�شطينية الإ�شرائيلية، ولديه 
وفيما  املحتملة.  تبعاتها  وتقييم  التفاقية  لتحليل  الكافية  املعرفة 
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ت�شتاأذنني  جعلها  ما  مكتبها،  يف  يدق  التلفون  �شمعُت  نتحدث،  كنا 
دقيقة لتجيب على املكاملة... عادت بعد حلظات لتقول، "يا اإلهي... 
ل اأ�شدق... اإنني حقًا ل اأ�شدق"، �شاألتها عن ال�شيء الذي ي�شعب 
اإن  اأثارت غريزة حب ال�شتطالع لدي. قالت  عليها ت�شديقه، وقد 
ال�شخ�س الذي ات�شل قبل حلظات كان الدكتور جورج عبد، وحني 
ذكرُت له �شبب ات�شالنا به، اأ�شار علينا ب�شرورة الت�شال بك. ثم 
اأ�شافت قائلة، "كل �شخ�س �ِشاألناه يف وا�شنطن اأن ير�شح لنا خبريًا 
اأبعاد هذه التفاقية، كان لديه ا�شم واحد فقط... الدكتور  لتحليل 
قام  من  ظن  اأخيب  ل  باأن  ووعدتها  اأخرى،  مرة  �شكرتها  ربيع". 
موعد  م�شاء،  ال�شاد�شة  يف  جاهزًا  اأكون  اأن  على  واتفقنا  بتزكيتي، 

و�شول �شيارة حمطة التلفزيون. 
على  للظهور  لال�شتعداد  احلمام  غرفة  اإىل  ذلك  بعد  دخلت 
ات�شلت  ال�شيدة  اإن  كرمي  يل  قال  خرجت،  وحني  التلفزيون، 
متام  يف  املنزل  اأمام  �شتكون  ليموزين  �شيارة  باأن  لتخربين  جمددًا 
اأنتظر  البيت  �شباك  اأمام  وقفت  املوعد،  اقرتب  حني  ال�شاد�شة. 
تتوقف  مل  اأنها  اإل  موعدها،  يف  ال�شيارة  و�شلت  ال�شيارة...  و�شول 
كان  ما  اأفهم  اأتْت. مل  اإىل حيث  وعادت  ا�شتدارت  بل  البيت،  اأمام 
طريقه،  �شل  ال�شيارة  �شائق  اأن  واعتقدت  الأمر،  بادئ  يف  يجرى 
ولكن قبل اأن اأت�شل بهم لأ�شاأل عما حدث، دق جر�س التلفون، ومن 
هناك �شمعت �شوت ال�شيدة على الطرف الآخر تعتذر، وتقول اإنهم 
واأنهم  القت�شادية،  التفاقية  مو�شوع  تاأجيل  حلظة  اآخر  يف  قرروا 
�شا�شة  اأمام  جل�شت  جديد.  موعد  لتحديد  اأيام  خالل  �شيت�شلون 
اأن  التلفزيون يف ال�شابعة لأ�شاهد الأخبار كالعادة، وعندها وجدت 
مو�شوع التفاقية كان املو�شوع الرئي�شي الذي اختاروه لذلك اليوم، 
واأن معظم ما جاء يف املقدمة اأُقتب�س من اأجوبتي عن الأ�شئلة التي 
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ليونارد  ا�شت�شافوا  اأنهم  لحظت  كما  �شاعات،  قبل  علي  طرحوها 
هاوزمان املدير التنفيذي ملعهد ال�شيا�شات الجتماعية والقت�شادية 
احلوارات  يف  ذكره  جاء  �شهيوين  رجل  وهو  هارفارد،  جامعة  يف 

الفل�شطينية ال�شهيونية. 
ُدعيت يف اأحد الأيام للم�شاركة يف موؤمتر يف وا�شنطن من �شيدة 
جذابة.  و�شخ�شية  عالية  بثقافة  تتميز  رو�شية،  جذور  من  تنحدر 
اأن  ميكن  بيت  يف  ولدت  اأنها  اليها  تعرفت  حني  ال�شيدة  اأخربتني 
ب�شع  بعد  يهوديًا.  رو�شيًا  رجاًل  تزوجت  لكنها  م�شيحيًا،  عنه  ُيقال 
جعلهم  ما  ابنتيها،  مع  زوجها  عن  انف�شلت  الزواج  من  �شنوات 
يعي�شون ل�شنوات يف و�شع مايل �شعب. وحني لحت فر�شة الهجرة 
اإىل اإ�شرائيل، قررت اأن جترب حظها هناك، وبالتايل اأخذت ابنتيها 
وتركت رو�شيا وهاجرت اإىل فل�شطني. لكنهم حني و�شلوا اإىل "الأر�س 
املوعودة"، و�شعتهم ال�شلطات الإ�شرائيلية مع غريهم من مهاجرين 
بالقرب  املتواجدين  بالعرب  الختالط  بعدم  واأمروهم  مع�شكر،  يف 
من خميمهم، ريثما تتاأكد ال�شلطات من يهوديتهم. لكن ال�شيدة مل 
اىل  والتعرف  بالفل�شطينيني  بالت�شال  وقامت  بالتعليمات،  تلتزم 
ق�شيتهم وحياتهم عن قرب، والطالع على كيفية معاملة اإ�شرائيل 
عليها،  ترتكز  التي  والعقيدة  الدولة  عن�شرية  اكت�شفت  وهنا  لهم. 
ما جعلها تنقلب على الفكرة ال�شهيونية وتقرر مغادرة تلك البالد 
املوؤمتر،  الغداء يف  اأمريكا. وحني جل�شنا حول طاولة  اإىل  والهجرة 
 ABC �شركة  تلفزيونيًا يف  يعمل خمرجًا  الذي  قدمت يل �شديقها 
التلفزيونية  املحطات  ع�شرات  متلك  التي  ال�شركة  تلك  العمالقة، 

املوزعة على كافة مدن اأمريكا. 
كان ذلك الرجل، وا�شمه على ما اأظن مايكل جاردنر، مت�شوقًا 
للتعرف ايل لأنه كان لديه ق�شة مثرية تهمني �شخ�شيًا. قال ال�شيد 
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جاردنر، بعد قيام الرئي�س ريجان بالعرتاف مبنظمة التحرير يف 
اأواخر اأيامه، وبدء عملية احلوار بني اأمريكا واملنظمة، قررت �شركة 
اإعداد فلم وثائقي يحكي ق�شة الت�شالت ال�شرية   ABC تلفزيونِ 
التي اأدت اإىل اعرتاف اأمريكا باملنظمة، ويك�شف عن هوية الالعبني 
الرئي�شيني الذين قاموا برتتيب عملية احلوار الأمريكي الفل�شطيني. 
اإجراء  على  طويل  ووقت  طائلة  اأموال  انفاق  وبعد  ال�شركة،  لكن 
النظر  غ�س  قررت  واإ�شرائيل،  وال�شويد  اأمريكا  يف  مقابالت  عدة 
ميكن  ل  اأنه  ال�شركة  تلك  على  القائمون  اكت�شف  لقد  الفكرة.  عن 
اإعداد فلم وثائقي يحظى بقدر من امل�شداقية من دون اأن تظهر فيه 
�شخ�شيًا كالعب اأول. وحيث اأن الهدف من الفلم مل يكن يف الواقع 
اأمريكية  يهودية  ل�شخ�شيات  الرتويج  كان  ما  بقدر  احلقيقة  ك�شف 
اأدعت م�شئوليتها عن ذلك الجناز الكبري مثل ال�شيدة ريتا هاوزر، 
فاإن كافة و�شائل الإعالم الأمريكية اأهملت تلك الق�شة وتركتها مع 
تاريخ  الن�شيان. لهذا ُيالحظ من يراجع  ثنايا  اأبطالها ي�شيعون يف 
ق�شة  اأن  ال�شيا�شية  واملفاجاآت  ال�شرية  الدبلوما�شية  الت�شالت 
احلوار الفل�شطيني الأمريكي رمبا كانت الق�شة الوحيدة التي مل يتم 
الك�شف عن اأ�شرارها واإعداد فلم وثائقي عنها حتى يومنا هذا. ومع 
الإعالم  فاإن  الهام،  احلدث  ذلك  باهمال  الأمريكي  الإعالم  قيام 

الأوروبي والإعالم العربي اأهمله اأي�شًا.
وكما اأ�شرت يف بداية هذا الف�شل، ل تقت�شر ممار�شة التفرقة 
العن�شرية على الأمريكيني، بل ت�شمل غريهم اأي�شًا. اإذ على �شبيل 
لوزارة  بزيارة  مو�شبريج  متيا�س  ال�شويدي  ال�شفري  قام  املثال، 
على  ليعر�س   ،1988-9-17 يوم  وا�شنطن  يف  الأمريكية  اخلارجية 
�شولتز التو�شط بني اأمريكا ومنظمة التحرير. وهناك اأخربه �شولتز 
بالقناة التي فتحناها اأنا ووليام كواندت بني وا�شنطن وتون�س، واأطلعه 
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على تفا�شيل ما مت التو�شل اإليه من تفاهمات. لذلك قام مو�شبريج 
بزيارة كواندت يف مكتبه و�شماع ما لديه من معلومات واآراء، لكنه 
مل يقم بزيارة مكتبي مع اأن مكتبي ل يبعد عن مكتب كواندت �شوى 
خم�س دقائق م�شيًا على الأقدام. وحني اأ�شار �شولتز يف مذكراته اإىل 
اإليه،  اأر�شلني  باأن عرفات  اإدعى  اأمريكا باملنظمة،  ظروف اعرتاف 
علمًا باأنه كان يعلم اأن املبادرة جاءت مني �شخ�شيًا، واأننا ح�شلنا 

على موافقته قبل اأن يعرف عرفات باملبادرة. 
�شديقان  الثمانينيات  اأواخر  يف  وا�شنطن  يف  بيتنا  يف  زارنا 
�شكري.  عزيز  والدكتور  جابر  اأبو  كامل  الدكتور  عزيزان،  قدميان 
اأبو جابر يف عام 1967 يف مدينة نك�شفيل  وفيما تعرفت اىل كامل 
عام  �شكري  عزيز  اىل  تعرفت  حزيران،  هزمية  وقوع  اأعقاب  يف 
كتابي  قراأ  من  يذكر  قد  الكويت.  جامعة  يف  عملنا  اأثناء   1970
»�شباق مع الزمن« اأن جامعة الكويت �شهدت حينئذ تبلور جمموعة 
رباعية، اأُطلق عليها لقب »�شلة امل�شاغبني«، �شمت يف �شفوفها كاًل 
من عزيز �شكري وح�شن الإبراهيم وعبد اهلل النفي�شي وكاتب هذه 
ال�شطور. حني زارنا عزيز يف وا�شنطن مع اأبو جابر، قال عزيز من 
وزيرًا  الإبراهيم  ح�شن  امل�شاغبون:  و�شل  اأين  اأنظر  الدعابة،  قبيل 
للرتبية والتعليم يف الكوين، عبد اهلل النفي�شي ع�شوا يف جمل�س الأمة 
دم�شق...  جامعة  يف  احلقوق  لكلية  عميدًا  �شكري  وعزيز  الكويتي، 
�شعيد  اأنا  قائاًل،  اأجبته  و�شلت؟  اأين  امل�شاغبني...  كبري  واأنت... 
اأنني  اأن تتذكر يا عزيز  واأ�شدقائي، لكن عليك  باجنازات زمالئي 
باللكنة  البالد  لغة  واأتكلم  اأمريكا،  يف  اأي  اخلطاأ،  املكان  يف  اأعي�س 
الثقافة  اأي  الثقافة اخلطاأ،  اإىل  واأنتمي  العربية،  اللكنة  اأي  اخلطاأ، 
العربية، واألتزم بالق�شية اخلطاأ، اأي الق�شية الفل�شطينية، وحم�شوب 
على الديانة اخلطاأ، اأي على الإ�شالم. هل تعتقد اأن باإمكاين يف ظل 
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هذه الظروف اأن اأ�شل اإىل اأي موقع من املواقع التي و�شلتم اإليها؟ 
اأحققها...  اأن  ميكن  التي  الجنازات  و�شرتى  وحرية  وطنا  اأعطني 
اأمريكا لي�شت وطنًا لأمثايل من النا�س، ولن تكون ما دامت العقلية 

والثقافة ال�شائدة فيها على حالها.  
ُيالحظ املراقب لأو�شاع الأ�شاتذة واملثقفني العرب الأمريكيني 
فريقني  اإىل  ينق�شمون  اأنهم  اأمريكا  يف  يعي�شون  الذين  والأجانب 
رئي�شيني. وفيما يتكون الفريق الأول من جمموعة �شغرية جدًا من 
الإعالم  عامل  يف  وتاألقوا  ملعوا  الذين  واملثقفني  اجلامعات  اأ�شاتذة 
الثاين  الفريق  يتكون  الأمريكية،  ال�شاحة  على  والن�شر  والت�شالت 
هذه  اأفراد  بع�س  اأن  مع  تتاألق،  ومل  تلمع  مل  كبرية  جمموعة  من 
املجموعة الثانية اأكرث كفاءة من النواحي العلمية وعمقًا من النواحي 
الفكرية ومعرفة باأو�شاع اأوطانهم من غالبية اأفراد املجموعة الأوىل. 
ويعود ال�شبب يف هذا التباين الكبري وغري املنطقي اإىل موقف النخبة 
و«بنوك  والإعالم  ال�شتخبارات  دوائر  على  تهيمن  التي  الأمريكية 
الإعالم  دور  تبلور  اإن  بالدها.  يف  الأجانب  املثقفني  من  التفكري« 
العام  الراأي  ت�شكيل  يف  حموريًا  دورًا  تلعب  هامة  جمتمعية  كعملية 
وتوجيهه من ناحية، وجناح ال�شهيونية يف الهيمنة على تلك العملية 
اإىل  الإعالمية  املوؤ�ش�شة  ثانية، واجتاه  هيمنة �شبه كاملة من ناحية 
التحالف مع املوؤ�ش�شة ال�شيا�شية جعل من غري املمكن اأن يربز �شخ�س 
عربي على ال�شاحة الأمريكية ما مل يحظى بدعم ذلك التحالف غري 
املقد�س. اإن »املثقف« والأ�شتاذ اجلامعي العربي الذي يجدون لديه 
وهو  بدعمهم،  يحظى  ماآربهم،  حتقيق  على  مل�شاعدتهم  ال�شتعداد 
اأحيانًا  وم�شاعدته  يكتبه،  قد  ما  ون�شر  له  الرتويج  عرب  ياأتي  دعم 
اإذاعية  برامج  على  وا�شت�شافته  ا�شمه،  حتت  ُين�شر  ما  كتابة  على 
وتلفزيونية، وتنظيم رحالت له يطوف خاللها بالدًا عربية ويلتقي 
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اإذاعات  ت�شت�شيفه  وهناك  بارزين،  و�شيا�شيني  واإعالميني  مبثقفني 
كخبري  جلمهورها  وتقدمه  عربية  ثقافية  ونواد  تلفزيون  وحمطات 
واأكادميي عربي لمع على ال�شاحة الأمريكية. اأما من يخل�س ل�شعبه 
واأمته وينت�شر لق�شايا الفقراء يف وطنه فلي�س له من ن�شري ل على 

ال�شاحة الأمريكية ول على ال�شاحة العربية.
اإن كتاب »غربة واغرتاب« هذا، هو الرابع يف �شل�شلة »ذكريات 
تاأبى الن�شيان« التي حاولت من خاللها �شرد �شرية حياتي وما مرت 
اإن�شان،  حياة  �شرية  انتهت  قلما  اأنه  وحيث  هامة.  اأحداث  من  به 
عاملًا  اأو  �شاعرًا  اأو  روائيًا  اأو  مفكرًا  املعني  الإن�شان  كان  اإذا  خا�شة 
حياة  �شرية  فاإن  مرموق،  ع�شكريًا  اأو  �شيا�شيًا  قائدًا  اأو  خمرتعًا  اأو 
كل من يعمل يف تلك املجالت تكون طويلة، قد ل تنتهي. اإن ما قد 
ب�شرعة  ت�شبح  و�شركات  وعقارات  اأموال  من  خلفه  اإن�شان  يرتكه 
ق�شرية.  ال�شخ�س  ذلك  مثل  حياة  �شرية  يجعل  ما  لآخرين،  ًملكًا 
لكن ال�شخ�س الذي يرتك خلفه فكرًا اأو اخرتاعًا اأو عماًل �شعريًا اأو 
روائيًا اأو فنيًا مبدعًا فاإن �شرية حياته ل تنتهي. اإن الأعمال الفكرية 
والفل�شفية الأ�شيلة والفنية والوجدانية اخلالقة تعي�س اآلف ال�شنني، 
يتداولها الفال�شفة واملفكرون واملثقفون والطالب من بعد اأ�شحابها 
ويتناولونها بالبحث والنقد والتحليل وكاأنها نبع ل ين�شب. وحيث اأن 
�شرية حياتي ت�شري بو�شوح اإىل اأن ال�شغل ال�شاغل لتلك احلياة املليئة 
بالأحداث كان البحث عن احلقيقة العلمية والقيام بخدمة ق�شيتي 
العدل وال�شالم، فاإن �شرية حياتي لن تنتهي، خا�شة واأن حياتي مل 
تنته بعد، وعطائي الفكري مل ولن يتوقف حلظة قبل ال�شفر يف قطار 
هناك  الكتب،  من  ال�شل�شلة  هذه  اأختتم  اأن  وقبل  لكن،  الالعودة. 
كتاب خام�س �شاأحاول بقدر الإمكان اأن اأخل�س فيه فل�شفة حياتي، 
من  وموقفي  عام،  ب�شكل  والرتبوية  التعليمية  العملية  اإىل  ونظرتي 
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وحياتنا  ع�شرنا  على  تهيمن  التي  ال�شمولية  الفل�شفات  ومن  الآخر 
واإلقاء نظرة على امل�شتقبل عامة، وم�شتقبل الإن�شان  ب�شكل خا�س، 
فى  كونية  وحتولت  تطورات  من  حدوثه  اأتوقع  ما  �شوء  يف  العربي 
كتاب  اآخر  العمر«،  كتاب »ح�شاد  اللقاء مع  فاإىل  املنظور...  املدى 

من جمموعة ذكريات تاأبى الن�شيان.
 وا�شنطن يوليو 2013

 






