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  رسالة األردن

  
  مثقفون يقوِّمون االتفاق

  !!..والدة: احللم الفلسطيني
  أم انكسار وهزيمة؟

  
  من عمر شبانه –عمّان 

  
على قتل احللم؟ من يجرؤ  –يف املقابل  -من يجرؤ على احللم اآلن؟ ومن يجرؤ   

، ال بوابة إىل الوطن العربي يف صورته "الوطن"بوابة إىل " االتفاق" على اجلزم بأن
التي يريدها الصهاينة واألميركيون؟ ثمة، طبعاً، من يرون حلمهم بوطن وهوية قد أخذ 

لكن ثمة من يرون أن هذا احللم قد .. ينهض على األرض –" االتفاق"و" االعتراف"منذ  –
أصحابه أن يجمعوا شظاياه من بين  اصطدم بصخرة الواقع وتفتت، وبات على

حلمه  –ولو وحيداً  –ثمة فريق ثالث ال يزال يرى أنه سيظل يحرس ! الصخور واألشواك
  ...القديم املتجدد، وثمة

من  يف احلوارات الصاخبة، يف البيوت واملقاهي والندوات، يحاول كلٌ أن يجد،  
لقد اتفق اجلميع، الرافضون ! خالل صراخه وأسئلته، ما يؤسس فهماً أو اقتناعاً جديداً

ثم عادوا إىل خالفاتهم يف ." ليس هو ما نريد"والتابعون والوسط، على أن ما حدث 
  .التفصيالت

وكانت وجهات النظر املقدمة . حول هذه القضية صعباً  وعليه، فقد كان احلوار  
  :هنا جمرد اجتهادات هي حصاد بعض األسئلة املطروحة هنا، أجاب كل بطريقته

ما جرى، كيف يرى كُتّابنا خريطة الصراع املقبل؟ وإىل أين تمضي  يف ضوء  
الصهيوين وما ترتب عليها من مقوالت ومفاهيم؟ وماذا عن  –مقولة الصراع العربي 

الهوية العربية وصراعنا احلضاري مع الغرب االستعماري القادم على ظهر الفكرة 

                                                            

   شاعر وكاتب.  



  ٢٨٥، ص )١٩٩٣خريف ( ١٦، العدد ٤جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية ندرألا ةلاسر
 

٢ 
 

؟ وكيف نواجه آثار الهجمة "إسرائيل الكبرى"يف صورة  الصهيونية التي أخذت تتحقق
  إىل احتماالت التذويب؟النفسي ووخماطرها، من التطبيع 

فما الذي . ثمة أسئلة كثيرة، وما من سؤال تكفي اإلجابة عنه ملواجهة املرحلة  
  يراه كتّابنا ومثقفونا؟

  
  النموذج العربي اإلسالمي: وليد سيف

ر وليد سيف، أكد ما جاء يف كتابه الذي أصدرته يف حديث مع الشاعر الدكتو  
يف عمّان جلنة الدفاع عن الثقافة العربية يف فلسطين، قبل شهور، وهو بعنوان 

سيف قد بدأه بالفصل بين . وكان د". التحدي واالستجابة: التطبيع القائم والقادم"
لفصل بين تأييد السياسي املباشر اليومي، وبين الثقايف يف مستوياته، معلناً ضرورة ا

عند املؤيدين، أو ) وبالتايل االتفاق اجلديد أيضاً(املفاوضات السياسية اجلارية 
عند الرافضين، وبين موضوع التطبيع، فرأى أن على ) ورفض االتفاق أيضاً(رفضها 

الطرفين رفض التطبيع ومواجهته ألسباب تتعلق بطبيعة التسوية اجلارية، كونها 
لن تلغي  –ثانياً  –اخملتلة ملصلحة العدو، أوالً، وكونها  مفروضة بموازين القوى

العقيدة الصهيونية للكيان وال وظيفته يف املنطقة، خصوصاً وظيفته جتاه مشروع 
لن تنهي الصراع التاريخي احلضاري السياسي مع  –ثالثا  –النهوض العربي، وألنها 

حتمل اشتراطات تتضمن إلغاء مفهوم  –رابعاً  –كما أنها . القوى االستعمارية
اجلغرافيا الثقافية واحلضارية والتاريخية للمنطقة العربية، أي إسقاط الهوية 

مبدأ اجلغرافيا السياسية االقتصادية للشرق "احلضارية العربية اإلسالمية وتأسيس 
األنموذج التنموي "فيها موقع املركز بوصفها " إسرائيل"، التي حتتل "األوسطية

جتري يف أوضاع ال يمكن  –خامساً  –وألن التسوية ..". لنمطي املتجانس واملتكاملا
وألن التطبيع الثقايف أيضاً ال ينحصر يف املفهوم . التسليم بأنها نهاية التاريخ

النخبوي للثقافة واملثقفين، بل يستوعب املعنى األنثروبولوجي االجتماعي للثقافة 
دورهم يف رعاية "هنا، فإن على املثقفين القيام بـ ومن. والهوية الثقافية العربية

والتمسك بالتاريخي االستراتيجي ... جذور املستقبل ومنع اقتالعها من روح األمة،
  .."الثابت للحيلولة دون حتول املرحلي إىل نهائي ومطلق
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سيف على ضرورة رؤية التطبيع الثقايف مع العدو الصهيوين بوصفه . ويركز د  
. لية الغزو الثقايف، والهيمنة، واإلخضاع التي يمارسها الغرب االستعماريامتداداً لعم

ومن هنا فإنه يرى التطبيع قائماً فعالً، لكن ثمة تطبيعاً آخر مقبل، ومن مظاهر 
العدو "تردد البعض يف استعمال مصطلحات مثل : سيف. التطبيع القائم يذكر د

إلخ، خشية "... الغربية هيمنة االستعماريةالتحرر من ال"، و"الوحدة العربية"و" الصهيوين
ومن مظاهر التطبيع القائم، . االتهام بالرومانسية والالواقعية واالنفصال عن العصر

عمليات التغريب الثقايف، عبر جلد الذات حيناً، واالغتراب يف : سيف. كما يوردها د
حيناً ثالثاً، األمر حاضر اآلخر حيناً، واختزال التاريخ العربي يف الصراعات الدموية 

وهنا .. الغرب االستعماري غالباً –الذي يدفعنا إىل رؤية ذاتنا العربية بعين اآلخر 
كيف نرضع من الثدي نفسه الذي ترضع منه إسرائيل : "سيف بالتساؤل املرير. يدفع د

  "من دون أن تتطور بيننا مشاعر األخوة يف الرضاعة؟
أما عن التطبيع املقبل، والذي مهدت له مظاهر التطبيع املذكورة أعاله، فهو   
جزء كبير  بسيف أن ينص. أشد تدميراً؛ إذ يرجح د –سيف . بحسب استقراء د –سيكون 

يف حماولة حتطيم املناعة العربية واإلسالمية للجسم " اإلسرائيلي"من جهد التطبيع 
الثقايف الفلسطيني أوًال، ويف تهميش املكوّنات العربية اإلسالمية للهوية الثقافية 

الفلسطينية، بدعوى اخلصوصية الوطنية، معّوالً على تيار التغريب الذي سيجد نفسه 
من " اإلسرائيلية"ه الذهني ومزاجه الثقايف املستغرب، إىل النسخة أقرب، يف تكوين

األنموذج الثقايف الغربي اجلذاب واملهيمن بحكم وحدة املرجع الذي يصدر الطرفان 
كما سيقوم هذا التيار باستثمار الشعور الفلسطيني املتراكم بفعل املرارة من . عنه

ويستخدم أسلوب النفخ النرجسي يف اخلذالن العربي والتضييق واحلصار العربيين، 
الذات الوطنية الفلسطينية التي برزت وقويت على خلفية صراعها وتناقضها مع 

املشروع الصهيوين، وتستخدم شعارات بناء جمتمع فلسطيني حتديثي يقوم على العلم 
صدى الشعارات الصهيونية نفسها التي يستخدمها الصهاينة يف كل (والتكنولوجيا 

على رأسهم  –دون ببلد عربي، يف مصر أطلقوها وجاء صداها من كثيرين مرة يستفر
التحرر من التبعية "أو " التقاء الفئتين املتحضرين"يدعون إىل  –توفيق احلكيم 

وعلى الرغم من كل ذلك، كل االنهيارات والتراجعات، يعتقد "..). حياد مصر"و" العربية
دم بجدار سميك من املناعة طع، سيصسيف أن تيار التغريب الذي سيقود التطبي. د
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الفلسطينية أوًال، والعربية الشعبية ثانياً، ألنه يصطدم بالتاريخ وبالوجدان الشعبي 
  .العربي الفلسطيني

مركزية القضية "سيف ضرورة أن يجري إحياء مفهوم . وهنا يؤكد د  
لعودة إىل ويمكن ا(، وأن يرتبط أي كيان فلسطيني منتظر ببُعده العربي "الفلسطينية

وعلى املثقفين التصدي ملا يمكن أن ينتج من مشاعر ). مشروع الهالل اخلصيب ابتداء
إىل جبهة ثقافية  –أخيراً  –ويدعو . املرارة أو النفخ النرجسي يف الذات الفلسطينية

الوحدة والهوية يف مواجهة التجزئة،  ىمهماتها احلفاظ عل نعربية يف إطار مؤسسة م
اء مؤسسات وطنية للتنمية العربية البديلة يف احلقول كافة، بما فيها والتركيز على بن

إمكان إنتاج معرفة عربية قادرة على حماورة املعرفة اإلنسانية، وذلك كله بهدف 
  .التخلص من االستالب للنماذج الغربية اجلاهزة املستوردة

  
  العروبة: مؤنس الرزاز

  والعقالنية والديمقراطية

ورؤية آثاره " االتفاق"والكاتب مؤنس الرزاز أقل حدّة يف مواجهة  الروائي  
كما يرى  –ولعل أكثر ما يثير اخملاوف . السلبية، واخملاوف واخملاطر التي يثيرها
الشرق "هو املشروع املقبل حتت عنوان  –مؤنس، وغير بعيد عما يرى الدكتور سيف 

ي العربي الذي مزقته اتفاقات ، الذي يخشى أن يحل حمل املفهوم القوم"األوسطية
للقطرية " ازدهاراً"بيكو، هذه الكيانات التي يبدو أنها ستشهد  –وكيانات سايكس 

وانسحاباً للمفاهيم القومية، األمر الذي سينعكس على طبيعة الصراع الثقايف مع 
األوىل هي بعث التيار العقالين يف التراث : ، وهو صراع يحتاج إىل ركيزتين"إسرائيل"

والركيزة الثانية تتمثل يف التطور . العربي واإلسالمي وربطه بالتيار العقالين الغربي
التكنولوجي الذي يتضح أن العدو الصهيوين متقدم فيه إىل درجة أننا ال نستطيع 

ومن ..). صحافة، سينما، تلفزة(جماراته، ال سيما يف جمال اإلعالم ووسائله املتطورة 
مع هذا العدو يكاد يكون حمسومًا ملصلحته ما مل تتم العودة هنا فإن صراعنا الثقايف 

ال واجه  –ثقافياً  –فنحن . إىل املفاهيم القومية ذات البعد العقالين والديمقراطي
. ، بل نواجه الثقافة اإلمبريالية التي تتحكم وسائل اإلعالم الصهيونية فيها"إسرائيل"
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؛ ففي هذه الثقافة الكثير من القيم اإلنسانية بل إننا ال نواجه الثقافة الغربية باإلطالق
إىل هذا اللقاء بين رموز الثقافة ) يقول الرزاز(ومن هنا أدعو . التي نلتقي معها

ابن رشد أدعو إىل جبهة بين . العقالنية العربية ورموز الثقافة العقالنية الغربية
  .وهمنغواي، مثالً، أو بين ابن خلدون وماركس املستنير

ية أُخرى، فإن العروبة، باملعنى احلضاري، ال السياسي، للكملة هي ومن ناح  
إذ إن جميع دعوات القطرية وثقافاتها ما هي إال وسائل . اخملرج من أزماتنا كلها

  .الكيانية البغيضة" ازدهار"تمزيق وتفتيت، تدفع إىل 
  

  
  

  :ناجي علوش
  جبهة شعبية قومية ديمقراطية

، يعتقد أن "االتفاق"بعد رفضه القاطع واحلاد لـ الشاعر واملفكر ناجي علوش،  
فهو ليس مقبوالً شعبياً، ألنه ال يحقق أدنى ما . حظ يف العيش –لالتفاق  –ليس له 

تطمح إليه اجلماهير التي ناضلت األعوام تلك كلها ودفعت ثمناً أكبر كثيراً مما يحمله 
يدة ستولد قريبًا لتفجر وإذا كانت املرحلة خمتلطة ومربكة، فإن قوى جد. االتفاق

الصهيوين ال يمكن أن يُختزل  –فالصراع العربي . األرض حتت من وقّعوه من الطرفين
واملعارضة الثقافية ال يمكن أن تمارسها إال نُخب . يف صراع حضاري أو ثقايف

أما الصراع احلضاري فهو على الصعيد التكنولوجي سيكون حمسوماً يف . معزولة
  .ولذا فليس هناك سوى مواصلة الكفاح املسلح .واإلمبرياليةمصلحة الصهيونية 

من  –على الصعيد القومي  –ويدعو علوش إىل تطوير اجتاه شعبي ديمقراطي   
وخماطره وآثاره " االتفاق"خالل جبهة عربية واسعة يكون من مهماتها مواجهة 

  .السلبية املدمرة يف الواقع الفلسطيني والعربي
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  حمظورات ومقاومة: خليل السواحري

الكاتب والقاس خليل السواحري، أحد أعضاء جلنة الدفاع عن الثقافة العربية   
ثقافياً  –عنصراً إعالمياً " االتفاق"يف فلسطين، يرى أن من مالمح مرحلة ما بعد 

أمام مصطلحات جديدة مفروضة عليه، "يتمثل يف التحول ليجد اإلعالم العربي نفسه 
طيني العربي اإلسالمي نفسه حماصراً ومقطوعاً عن امتداداته وسيجد الوجدان الفلس

  ."التاريخية
؛ "عدو فلسطيني"أما احملظورات التي سيجد املثقف العربي نفسه أمامها فهي   

عداء تاريخي بين اليهود الذين احتلوا األرض وأقاموا فيها دولتهم "؛ "فلسطين احملتلة"
  ."وبين الوجدان العربي اإلسالمي

سنجد أنفسنا أمام طغيان التفاهة والتسطيح "السواحري من أننا  ويحذر  
الشرق "للوصول إىل " وثقافة اجلنس واالستهالك والعدمية القومية والدينية

سيجد الناشئة أنفسهم أمام مناهج دراسية جديدة تبتعد عن مشاعر "و".. األوسطية
أن األمور "د قال يعت ومع ذلك، فهو..." االنتماء القومي واحلس احلضاري التاريخي

والوجدان الفلسطيني قاوم . ستمر ببساطة، ألن وجدان األمة ال يمكن أن يموت
واالستسالم لعصا . االحتالل وحماوالت التذويب العرقي واحلضاري أعواماً طويلة

  ."النظام الدويل اجلديد والهيمنة الصهيونية لن يكون خملداً
  

  :حممود الريماوي
  ووسائل اإلعالممناهج التعليم 

  : قدم القاص والكاتب حممود الريماوي مساهمته مكتوبة، ونقدمها كما جاءت  
يبدو يل أن السؤال يتعلق باالعتراف املتبادل وتبعاته الفكرية والثقافية أكثر   

ففي نصوص االعتراف ثمة إقرار ". أريحا أوالً –اتفاق غزة "من اتصاله بما سمي 
، وإبطال الفقرات يف امليثاق، تتعلق بوحدة "بسالم وأمنحق إسرائيل يف الوجود "بـ

  .فلسطين االنتدابية وعروبتها
وأول ما يخطر يل هو التساؤل عن مناهج التعليم التي سيتلقاها التالميذ بدءاً   

من منتصف هذا العقد؛ إذ ستنشأ صعوبات كبرى يف حتديد الهوية الوطنية ونسبتها 
وسيكون من الصعب ". إسرائيل"نها بات يعرف بـإىل األرض، حيث اجلزء األكبر م
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أفكر بأمور كهذه، . تدوين تاريخ القضية الفلسطينية وإدراجه يف البرامج التعليمية
ويدور يف ذهني أنه سيتم اللجوء إىل جتزئة التاريخ واحلقائق . وعلى هذا املستوى

لتركيز على باحلديث عن نضال الفلسطيني الستعادة الضفة الغربية وقطاع غزة، وا
بل قد تنشأ صعوبة يف . وحدة الشعب أكثر من التركيز على الوحدة اجلغرافية لألرض

تأهيل معلمين لتدريس مثل هذه املناهج، التي سيغيب عنها تاريخ القضية قبل سنة 
  .، ونشوء احلركة الفدائية١٩٦٥

أفكر بأمور كهذه أكثر من التفكير يف التطبيع الذي سيكون حتصيل حاصل،   
وهو سيتعدى مسألة التقاء مثقفين على اجلانبين، أو تداول وترجمة مؤلفات أدبية، إىل 

هناك . االنخراط يف هيئات وأقنية مشتركة، وتكريس فكرة التعايش والقبول املتبادل
حواجز سيكولوجية قد تذوب أو تتحول شيئاً فشيئاً، وقد تنشأ األجيال اجلديدة بحواجز 

والفيصل ليس قبول فكرة التعايش أو نبذها بإطالقيتها، . ضعيفة أمام الطرف اآلخر
بل يف الثقافة العامة واملنطلقات األيديولوجية التي ستتبناها السلطة الفلسطينية 

فإذا ما التزمت هذه املنطلقات . وتعمل على ترويجها يف وسائل التعليم واإلعالم
فظت على مناوأتها التمسك بنبذ العنصرية وأشكال التمييز كلها، وإذا ما حا

للصهيونية كعقيدة مغلقة واستعالئية ونابذة لكل ما هو غير يهودي، واستلهمت 
ولعل  .مبادئ حقوق اإلنسان وتقرير املصير، فإنه يمكن عندئذ احلد من أخطار التطبيع

يف " اإلسرائيلية"لواجب الصمود أمام التدخالت  السلطة الفلسطينية إذا قامت أن تتنبه
ليم؛ إذ إن إجازة مثل هذه التدخالت ينبغي أن تقترن بتدخل مماثل يف مناهج التع

وقد يمتد التدخل إىل األعمال األدبية والنفية والسينمائية، ". اإلسرائيلية"املناهج 
واملسألة برمتها ال حتتاج إىل إدارة وطنية فحسب، بل أيضاً إىل كفاءات . وسواها

اع أسوأ، كأوضاع العرب الفلسطينيين ويف أوض. وخبرات ثقافية وتربوية وعلمية
، أثبت هؤالء تعلّقهم بثقافتهم "عرب إسرائيل"الذين بقوا يف أرضهم، ويُعرفون بـ

اخلاصة، وذاتهم الوطنية والقومية، ويفترض أن تكون املسألة أسهل مع نشوء سلطة 
  . فلسطينية حمدودة

يخاض يف ظل التطبيع يف اقتناعي إن نضاالً ثقافياً وفكرياً وسياسياً يجب أن   
، انطالقاً من الواقع الناشئ، الذي جرى فيه "اإلسرائيلي"الواقعي، للتأثير يف اجلمهور 

إن هذا االعتراف يستتبع اعترافاً بحقوق هذا . بالشعب الفلسطيني" إسرائيلي"اعتراف 
الشعب وارتباطه بأرضه وحقه يف تقرير مصيره واستعادة وحدته من الشتات، وتنمية 
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ته الثقافية دونما تهديدات وتبشير باحلروب والتوسع أو االحتكام إىل التفوق حيا
  .العسكري والتكنولوجي

لقد رأينا أن معسكر السالم يتسع، وإذا كنا نحن قد تغيرنا، فقد بدأوا هم   
يتغيرون أيضاً، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان، وببناء اجلسور وفتح 

مهور الواسع من الليبراليين والديمقراطيين وبكتل يهودية من أقنية االتصال باجل
، فإن التطبيع يمكن ١٩٤٨أصل عربي، وباإلفادة من خبرات الوجود العربي منذ سنة 

أن يفيد الفلسطيني أكثر كثيراً مما سيفيد منه غالة الصهاينة، بما يف ذلك، وخصوصاً، 
أن ما نحن يف صدده هو خماطر  ولنا أن نستذكر. على الصعيدين الفكري والثقايف

وهي تستحق أن نعبرها بقلب . تاريخية، بحسب التوصيف الدقيق حملمود درويش
يوشك " إسرائيل الكبرى"واثق وعقل يقظ، فئن غابت صورة فلسطين الكبرى، فإن واقع 

وأن يولد اجلنين ضعيفاً معتالً خير من أن يقيم يف بطن أمه إىل ما ال . بدوره أن ينكسر
كاد يودي ) خارج األرض(وقد رأينا كيف أن اخملاض العسير خارج الرحم . يةنها

وإذ شهد عصرنا ويشهد اختفاء دول وكيانات كاالحتاد السوفياتي . باألم واجلنين معاً
كونغ، فلنا أن نأمل ببعض اخلير يف والدة  –وهونغ ) الشرقية(وأملانيا الديمقراطية 

من دون أن نغفل عن املصاعب واخملاطر، أول كيان فلسطيني على أرض الوطن، 
إذ إن . ومنها ما هو ماثل على املستوى الفكري والثقايف، وبناء الشخصية الوطنية

الصراع سيستمر يف أوضاع أقل سوءاً، وأكثر مواتاة، إذ سينتقل إىل بيئته الطبيعية 
  .على أرض الوطن. وجماله املوضوعي

  
  :فخري صالح

  ...سقطت مسلّمات

  يف حقل غير الثقافة والتطبيع

  

ال أستطيع أن أقول إن لديّ تصوراً واضحاً النعكاسات هذا التحول التاريخي   
يف خريطة الصراع يف املنطقة، على البعد الثقايف احلضاري؛ يف الثقافتين العربية 

اليهودية، لكن ال شك يف أن هناك مسلّمات أساسية سقطت، وتالشت  –والغربية 
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ات التي كانت تشكل مكوّناً ى الثقافية لوجودها، وهذه املسلّماألسباب املادية وحت
أساسياً من مكونات ثقافتنا املعاصرة، أصبحت بحاجة إىل إعادة النظر والتفحص 

بتصور جديد لدوره ضمن خريطة ملعرفة كيف يواجه املثقف العربي املرحلة الراهنة 
أنت تعرف أن للكلمات قوة . التحوالت النوعية، على الصعيدين العاملي واإلقليمي

دافعة تاريخية، حتى أنها لتشكل حدود االقتناع والتصورات، بل لتتحول أحياناً إىل 
قوى فاعلة على صعيد تاريخ الصراعات البشرية على األرض، واملوارد، وأشكال 

ولعل الكلمات التي كنا نستعملها صيغاً مفتاحية للتعبير عن صراعنا مع  .الهيمنة
الصهيونية قد فقدت بريقها خالل العقد املاضي، وأصبح بعضها يثير شبح 

االبتسامات وربما السخرية أحياناً، ألن ما كان يوماً من األيام يغذي هذه الصيغ 
  . املفتاحية، قد مر الواقع عليه وحوّله إىل هباء

انطالقاً من هذا التصوّر أعتقد أن املثقف العربي بحاجة إىل لغة جديدة للتعبير   
عن واقع الصراع الذي يظنه البعض ثقافياً حضارياً يف املرحلة املقبلة، مع أن 

جتري على جبهة أُخرى هي جبهة الصدام " إسرائيل"املواجهة احلضارية بين العرب و
وهي، . سوى قطعة من الغرب وثقافته" إسرائيل"احلضاري مع الغرب، إذ ليست 

باستثناء تلك الثقافة املتصلبة التي يتبناها املتدينون اليهود، تتبنى علمانية الغرب 
  .وصيغه الديمقراطية ورؤى التعددية السائدة فيه

إذاً، وإذا كان التخوف نابعاً مماً قد يحدث من تقارب بين العامل العربي   
يهود غير قادرين على التأثير يف بيئاتنا الثقافية، ألنهم ال فإن املثقفين ال" إسرائيل"و

واملثقفون اليهود املؤثرون . يملكون شيئاً ال يملكه الغرب ثقافياً، وهم جمرد أصداء له
، ونحن نقرأ نتاجاتهم ونترجم بعضها "إسرائيل"يف العامل موجودون يف الغرب، ال يف 

وسأضرب أمثلة لذلك من فرويد، . صهممن دون أن نشعر بأية عالقة صراعية مع نصو
شتراوس، وجاك ديريدا، وهارولد بلوم، وجيفري هارتمان، ويف الفلسفة  –وكلودليفي 

والنقد األدبي واألنثروبولوجيا، فنحن نقرأ هؤالء جميعاً من دون أن يلفت انتباهنا 
ضهم أنهم يهود، ونتعامل معهم كجزء أساسي من تطور الفكر الغربي، حتى لو كان بع

  ).مثل هارولد بلوم(يهودياً يمينياً ومتشدداً يعد نفسه أقرب إىل حزب حيروت 

يف رأيي إن التحول يكمن يف حقل التطبيع النفسي، أي تقبُّل اآلخر اليهودي   
جزءاً من كيان املنطقة ومن تشكيلتها الديموغرافية، ولربما احلضارية يف مرحلة 
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داً، ال على صعيد رجل السياسة فقط، بل على وأنت جتد هذا التحول البطيء ج. الحقة
وهناك قوى ضاغطة، تاريخية وجيوسياسية، نابعة من . صعيد رجل الشارع أيضاً

إعادة ترتيب البيت العاملي بعد انهيار االحتاد السوفياتي واملنظومة االشتراكية 
ياً ال سبيل وجوداً قهر" إسرائيل"وهزيمة العراق، كلها دفعت إىل هذا التحول يف تقبُّل 
وال أظن أن املثقف بأقنيته . إىل مدافعته يف املرحلة التاريخية الراهنة على األقل

الفاعلة القليلة أو املعدومة، يستطيع أن يقف يف وجه ما حتفره حقائق السياسة 
إن التطبيع النفسي الذي قد يحدث ستقره أجهزة . واالقتصاد وتخطه على جسد املنطقة

. ت غالباً من قيود السياسي واأليديولوجيلالثقافة، ألن املثقف يتفالتعليم ال أجهزة 
ولهذا السبب قد يتأخر كثيراً حدوث تطبيع ثقايف بين الثقافة العربية واملثقفين 

ألنها ليست جسماً متماسكاً موجوداً يف " اإلسرائيلية"وال أقول الثقافة " اإلسرائيليين"
ثال املصري، على الرغم من اختالف املرحلة، يف وال يزال امل. مقابل الثقافة العربية

الذهن، حيث بقي بعض املثقفين املصريين، الذين حاولوا مدَّ خيوط التطبيع الثقايف 
  .، معزولين عن التيار الدافق العام يف الثقافة املصرية"إسرائيل"مع 

وف يكمن يف التطبيع الثقايف، فاملشكلة أساساً خلأن ا –إذاً  –ال أعتقد   
لقد قاوم املثقفون الفلسطينيون يف : وأورد هنا مثالً من احلاضر. قتصادية وسياسيةا
طوال ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن، ومل يصبحوا جزءاً من الثقافة يف " إسرائيل"
وطلع من بينهم روائيون وشعراء وقصاصون، كانوا جذراً أساسياً ملا سمي ". إسرائيل"

وعندما سئل سميح القاسم يف التلفزة . لفلسطينيةيف حينه ثقافة املقاومة ا
، يوم توقيع االتفاق، عن ردة فعله قال إنه مع االتفاق ضمن األوضاع "اإلسرائيلية"

لكنه، وكأي فلسطيني، ال يستطيع أن يدفن حلمه التاريخي بدولة . الدولية الراهنة
ملزم يف إبداعه بما  وهذا يعني أن املثقف غير. فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني

ولهذا السبب فإن . جتيء به احللول السياسية التي تفرضها أوضاع تاريخية قاهرة
على املثقف الفلسطيني واملثقف العربي أن يلزما نفسيهما بمحاربة املشروع 

  .الصهيوين مهما يحدث من تطبيع اقتصادي وسياسي ونفسي
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  :الشاعر حممد القيسي

  مسؤولةاالتفاق كفضاء لبواشق 

  

إذا جاز يل أن أقرأ االتفاق، مركّزاً على النقاط األكثر حداثة واملتصلة أساسًا   
بوجودنا كشعب فلسطيني، فسأرى أوالً إىل ما يضمن هذا الوجود ويؤكده، بعد تاريخ 

طويل من النفي، وحماوالت اإللغاء، بل إن الطرف النايف، وهو إسرائيل، يتعامل مع 
كما سأرى يف االتفاق أيضاً تقويضاً . مل، ويعترف به أول مرةهذا الوجود أمام العا

ت تاماً لفكرة إسرائيل التوراتية، كأسطورة تراثية سلفية، وأسمع دويّ سقوط املقوال
ت ثوابت أساسية لدى األحزاب، واحلركات، واجلماعات والنظريات والبرامج التي شكلّ

سياسية وثقافية، مثل عريضة املثقفين والتيارات اإلسرائيلية، منذ قيام الدولة، من 
، إلقامة إسرائيل الكبرى، الرافضة ألي تنازل أو ١٩٧٠اإلسرائيليين األوىل سنة 

انسحاب من األرض احملتلة، أو مقوالت حركة غوش إيمونيم وحركة كاخ، هذه 
احلركات التي ترى إىل االحتالل مبدأ وطنياً صهيونياً، إضافة إىل شعاراتها الداعية 

ىل احلفاظ على الطابع اليهودي للدولة، واملتضمنة طرد العرب من البلد، والدعوة علناً إ
إىل إبادة الفلسطينيين يف الضفة الغربية وغزة، عبر حروب متتابعة، وانتهاج سياسة 

  .عنيفة قاصمة

أرى ذلك وغيره، لكني يف مقابل ذلك ال أغمض عيني عن حجم التنازالت   
إنها احلياة املمكنة التي توفر لنا انتزاعها عبر . ملفاوضاتالفلسطينية، وهذه هي ا

نضاالتنا الطويلة، ألننا آثرنا أالّ نذوب، وأالّ نضيع من جديد، يف شتات خمتلف هذه 
املرة، وهو شتات احملو، يف ظل انهيار الركائز العربية، واإلفضاء املوحش إىل خالء 

  .عربي، طافح بالنكسات والغياب

، قريباً من مدينة يافا احملتلة، يف قرية هي ١٩٤٨هزيمة سنة  لقد ولدت قبل  
نشأت ووعيت يف اخمليم، وطفت . كفر عانة، مل أنسها حتى اآلن، فقد طُردت منها طفالً

أراضي عربية كثيرة؛ انتميت شاعراً ووجوداً إىل روح املقاومة يف احلياة، انتشيت، 
بدليل أين أتهيأ للعودة إىل خميم  وحزنت، وانطوت الروح يف كهفها، لكني مل أمتْ،

اجللزون، مدركاً أن الطريق إليه تمرّ من أريحا والقدس حتمًا، وصوالً إىل رام الله، 
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فبيتي، غير مدفوع بنظريات سياسية، إنما مسكوناً بالبيت، الذي يأخذ عندي مرتبة 
أنها ابنة القداسة، وُأوضح أن هذه املرتبة ليست نتاجاً حلياة الشتات واملنفى، أو 

وإنما ألنها هي  –مع أين ال أقلّل األثر الباهظ والتدميري حلياة املنفى  –احلنين فقط 
ب، أو ملتفت إىل هغير معنيّ بالصراخ الذي ينطلق ورائي، أذ. كذلك، والبيت هو الوطن

أية دعوة من شأنها أن تعطّل هذه الدعوة، فلدي ناس هناك، وأهل، لدي أرض تنتظر أن 
شم ترابها، ألرى أين تذهب بي، كابن طال غيابه، وإنها لساعة االمتحان، أجوسها وأ

إن البيت ال يعني اإلقامة فقط، إنما . واحملك احلقيقي لنا، وللكلمة والفكرة، واجلسد
الوجود الذي يوفر يل حالة احلضور املادي املقبل بوعي، على تشابك مع اآلخر، 

  :مثل أناجنرينو تكتبوخضّه ليراين ويعرفني، فال تعود شاعرة 

  قالت يل أمي بأين  

  ابنة شعب غنيّ باألسفار  

  ...واألغيار جهلة  

إن علينا أنت نتحرك، متفهمين طبيعة اجلوار اجلديد املتوزع بين مساحتين   
إسرائيليتين، بين من ينادي بما هو أبعد من احلدود التاريخية ألرض إسرائيل، وبين 

امبريالية، وبين املساحتين ألوان كثيرة، نتحرك  من يقول إن إسرائيل دولة عنصرية
الرهان هو نحن، بقدر ما ننجح يف  سإن فر. كما لو أن ذلك هو قدر طريقنا التي نمشي

نعم، أتهيأ، ألعيش بين شعبنا، كمواطن وكشاعر يحس بضخامة . امتالك ذاتنا وقولنا
جتربة الكاتب الروائي املسؤولية امللقاة عليه، ضمن هذه األوضاع اجلديدة، مستعيداً 

املسرحي اجلزائري كاتب ياسين، الذي عاد إىل وطنه نابذاً الكتابة باللغة الفرنسية، 
التي قال إنها منفاه، وأسس مسرحه اجلزائري باللغة احملكية، طائفاً بفكرته وفرقته 

وأرى أن على كل . أنحاء الوطن، موظفاً إبداعه ووعيه خلدمة شعبه الذي يحتاج إليه
دع ومثقف فلسطيني واجب تمثّل هذه التجربة، وكذا املبدع العربي، ألن شعبنا مب

واجه اآلن حتدياً يبأمس احلاجة إىل مبدعيه ومثقفيه من فلسطينيين وعرب، فهو الذي 
عميقاً يفوق جممل التحديات السابقة، إلقرار وجوده وحقه املصيري واإلنساين 

  .والثقايف وإقامة دولته احللم
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لية البناء مسؤولية اجلميع، مسؤولية املثقف كما هي مسؤولية إن مسؤو  
السياسي، وال ينبغي أن يغيب عن بال أحد حجم العقبات واملعوّقات التي ستواجهنا 
يف هذه التجربة، أو حماوالت إفشالها من لدن اجلهات التي تتعارض مصاحلها مع 

من هنا، فإن . ألدوار كلهانفسها بهذه ا لمصلحة شعبنا، وليس ببعيد أن تقوم إسرائي
وعينا، ووحدتنا الوطنية التي أرجو أن تتأسس على وضوح كامل من األفكار والرؤى 

املنسجمة مع طموحات شعبنا وقواه السياسية والفكرية، وإشاعة روح الديمقراطية 
احلقة على أرض الواقع، إن ذلك كله هو درعنا املكين، والسالح الذي نهزم به كل 

  .انيةحماولة شيط

فة هذا الشعب ووعيه يجعالين أقرب إىل االطمئنان إىل أن اإن ثقتي وإيماين بثق  
األصابع كلها ستشكل القبضة الواحدة، وأن عهداً جديداً ينبثق، عنوانه حرية املوقف 

. والقول للجميع، بما يفّوت على أعداء هذا الشعب رؤيته مفتَّتاً يف معارك جانبية
ينا لنضيّعه، ويُخيل يل أن أحد املعاين املهمة لهذا االتفاق هو واحلقيقة أن ال وقت لد

  .النافذة، أو الفضاء املمكن لبواشق مسؤولة، فعلينا إذاً باألجنحة

  

  :فاروق وادي

  وتفاؤل اإلرادة.. تشاؤم العقل

  

  :كتب القاص والروائي فاروق وادي  

تشاؤم العقل يقتضيني الصدق أن أعترف بأنني ما زلت حتى اآلن موزعاً بين   
  !وتفاؤل اإلرداة

ال أجد يف هذه اللحظة الراهنة مدعاة إىل الفرح الغبي، فالكثير مما أراه وأقرأه   
لكنني يف الوقت نفسه، ال أجد مدعاة إىل . يثير يفّ اخملاوف والهواجس واألسئلة

التأسي والبكاء يف ساحات الندب واملراثي التي تقصينا عن حقيقة الفعل، فكأننا 
وال وقت لنا اآلن لبعض األمنيات، وإن كانت تلح عليّ . ا بال ماض وال مستقبلعدن

أول  –نحن الفلسطينيين  –أمنية فاتها قطار الوقت وغافلها الزمن، وهي أال نكون 
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صكوك " اآلخرين"املوقعين، وأول من يفتح بوابات األمة على االعتراف، لنعطي 
لكن ما حدث اآلن قد حدث، برضانا أو ! الغفران على ما تقدم من ذنوبهم وما سيتأخر

انتصار "على الرغم منا، فدعونا نتجاوز التعبيرات املبتذلة التي تصوّر األمر أنه 
  "!خيانة عظمى"أو أنه يف املقابل "! تاريخي

فكل ما هنالك . أعتقد أنه ليس يف األمر أي انتصار، وليس يف األمر أية خيانة  
قدّم فيه السياسي الفلسطيني، األعزل واحملاصر، الكثير من " رهان" –يف اعتقادي  –

وكل ذلك يف مقابل . التنازالت، وأقرّ، مرغماً وخمتنقًا، بالظلم التاريخي الذي حلَّ به
ما زال واقعاً، فإن ) يف حقي(وما دام أن الظلم . ورهان على شعب ومستقبلقليل آين، 

الصراع ال يمكن أن ينتهي على الرغم من التوقيع واالعتراف، وإنْ كان هذا الصراع 
  .احلسم العسكري –بالتأكيد، وإىل زمن قد يطول  –سيتخذ أشكاالً أُخرى سيبتعد عنها 

االقتصاد والثقافة، : اع مستقبالً، هماوارى أن مسألتين سيتركز فيهما الصر  
كثيراً على  –اآلن  –من دون أن ينتفي اجلانب السياسي بالتأكيد، وإن كنت ال أراهن 

اإلسرائيلية  –الصراع االقتصادي، يف ظل اختالل ميزان القوة االقتصادية الفلسطينية 
نها تمتلك يف ملصلحة إسرائيل، ويف ظل غياب أمة موحدة سياسياً واقتصادياً، مع أ

األساس من املقومات االقتصادية ما كان يمكن أن يجعل منها قوة ال يستهان بها، 
فمهمة املثقف العربي يف املرحلة املقبلة . فإن الرهان املتبقي هو الرهان الثقايف

تبدو يل صعبة، وتزداد الصعوبة وتتضاعف إذا كان مثقفاً فلسطينياً، كونه ينتمي إىل 
ليه أالّ يغفل حلظة ليحافظ على وهج جمرتها، وكون الظلم ما زال بؤرة مشتعلة، ع

) وكسياسي( –أحياناً  –حاضراً على الرغم من التوقيع واالعتراف اللذين قد أفهم 
ظروفهما الصعبة ومالبساتهما الفلسطينية والعربية والدولية، من دون أن يلزمني 

هل كان القائد : وأتساءل). دعكمب(وأعجز مطلقاً عن الترويج له ) كمثقف(بمحتواه 
العسكري الفرنسي كليمنصو يمزح عندما قال إن احلرب مسألة أكثر جدية من أن 

وأنا ال أفرح عندما أقول إن السالم مسألة أكثر جدية من أن نتركه . نتركها للعسكريين
. لنا دور، سواء كان يتالءم مع رغباتنا أو ال –املثقفين  –فنحن ). فقط(للسياسيين 

فمن منا ضد مبدأ السالم؟ لكن أي سالم ننشد؟ إننا ننشد سالم احلرية واحلق والعدل؛ 
  السالم الذي نطلقه من عاصمة الروح، فهل حتقق هذا؟
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غير أن أصدقائي ورفاقي . ةخال، طويلة وممتدة وصار: اإلجابة بالتأكيد  
السياسيين الذين حملوا أقالمهم ونزفوا عرقهم قبل أن يوقعوا، كي يوقعوا، ما كان 

آه من قلة الزاد وبُعد السفر : "بي طالب الذي قالأأمامهم إال االتكاء على عليّ بن 
  "!ووحشة الطريق؟

املنوط  السؤال الصعب –كمثقفين  –ثم بعد ذلك، ها نحن نطرح على أنفسنا   
وإنْ كنت أعتذر آنياً عن التطرق لدور املثقف العربي، ألنني . بنا يف املرحلة املقبلة

ببساطة ال أحمل مشروعاً جلبهة ثقافية عربية مناهضة للمشروع النقيض، إذ إنه يف 
اعتقادي مشروع جماعي، فإنني سأركز على ما أراه من ثوابت ثقافية أعتقد أن على 

لتزامها مهما يكن موقفه السياسي، مع التأكيد مسبقًا خشيتي من املثقف الفلسطيني ا
التبعية االقتصادية تعادلها ثقة مطلقة بأننا ما زلنا حمصنين، بتراثنا الثقايف، من 

التبعية والذوبان يف ثقافة اآلخر، إنْ نحن أحسنّا استخدام الثقافة أداة من أدوات 
ال تراجع عن احللم، ألن : هذه الثوابت عناوينالصراع االستراتيجية، ولعل من أبرز 

ففلسطين يف . أحالم املبدع ال حتدها موازين القوى، وال توقظها احلقائق السياسية
الذاكرة واحللم هي فلسطين التي نعرفها بمداها املطل على البحر، وهي املكان 

ن اآلتي ومهما يكن شكل الكيا –وال تنازل، مهما يكن املوقف السياسي .. والزمان معاً 
ولنظل حراساً . عن شرط احلرية واإلبداع، وعن شرط احلرية يف اإلبداع –وحمتواه 

للنبع الذي تستقي الروح منه، وليكن تراثنا الثقايف، الذي راكمناه على مدى عقود من 
املواجهة اليومية، جدارنا الذي نتكىء عليه، فهو جزء من جتربتنا، ويجب أن يحتل 

ولنفتح عيوننا أكثر على . راسية ألوالدنا، ويف حياتنا الثقافيةموقعه يف املناهج الد
النقيض، فالتواقيع ال تلغي قوانين الصراع، واآلخر ما زال نقيضاً،  –ثقافة اآلخر 

وثقافته ال تزال شوفينية عنصرية، على الرغم من القرارات املتناقضة أو املتراجعة 
  !للهيئة الدولية

ملثقف الفلسطيني العضوي مشتتًا على مفترق ويف هذه اللحظة التي يقف ا  
الطرق، وأياً تكن الطريق السياسية التي سيسلكها، فإن عليه مهمة طويلة وشاقة 

يف العملية " دور"وليكن هاجسه األساسي البحث عن ". اإلبداع"تختزلها كلمة 
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بين تشاؤم  –ما استطاع  –وليوحِّد !  ذ أو يتنفَّذ، من خالله ينفِّ"موقع"التاريخية، ال عن 
  !تفاؤل اإلرادة.. العقل و

  

  :عمر شبانه

  الطوفان.. الثورة أو

  

لن يكونا، " االتفاق"و" االعتراف"أن  –اآلن  –ربما كان بديهياً االعتقاد   
كما . بالنسبة إىل من اعترف ووقّع وإىل من يروج ومن يوافق عليهما، آخر التنازالت

. الرافض نهاية التاريخ واحلاجز الذي سيوقف الصراع أنهما لن يكونا، بالنسبة إىل
اإلعالمية العاملية دليل " الزفَّة"فال يزال االتفاق حبراً على ورق، وليس ترويجه بهذه 

ولعل الذي يرون فيه . جناحه، بل دليل حاجته إىل كل هذه الزفة ليمرّ ويبدأ مشواره
كم كانوا  –ض له أن ينفذ على األرض عند تنفيذه، إذا قيّ –يكتشفون " يبةط"اآلن بداية 

فقد انخدع قبلهم نفر من املثقفين والناس العاديين يف مصر باتفاق كامب ! واهمين
ديفيد وانتظروا أن تنزل عليهم الثروات وأن يرتاحوا من احلروب، فماذا جرى؟ لقد 

ي ازداد بؤس البؤساء، وتكاثرت القطط السمان، وبدالً من احلرب مع إسرائيل ها ه
أال يعتقد البعض أن كل هذه التطورات جاءت بعد كامب ديفيد . إلخ.. احلروب الداخلية

ناخت حتت  دق.. واالنفتاح؟ وإذا كانت دولة يف حجم مصر وتاريخها وعمقها الثقايف
هي شريط حدودي يف حماية " دويلة"وتبعاته، فما الذي ننتظره من " الصلح"أعباء 

نتظرون هبوط املليارات من الدوالرات أن يفيقوا من العدو الصهيوين؟ وعلى الذين ي
كوابيسهم وينظروا إىل أعظم دولة تنهار وتتفتت حتت الضربات األميركية  –أحالمهم 

  .والوعود الكاذبة باملليارات

أما الذين يعتقدون أن إنهاء الصراع العسكري ودخول مرحلة الصراع الثقايف   
م أن يروا أن الصراع الثقايف ليس مبارزة مع العدو سيكونان يف مصلحتنا، فعليه

شعرية بين املتنبي أو حممود درويش من جهة، وبين شاعر يهودي صهيوين من جهة 
 –إنه . أُخرى، كما أنه ليس صراعاً يف اللغة واملفاهيم واملصطلحات والنظريات
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 هجوم ثقافة غربية استهالكية حممولة على إمكانات تكنولوجية ال سبيل –باألحرى 
ولعل . إىل جمابهتها باجلسم الثقايف العربي املهشم بالقمع والتخلف وألوان السلفية

الذين يقولون بإمكان انفصام املثقف واملبدع بين إبداعه وموقفه السياسي ينسون أن 
فما الذي يفعله الشاعر مثالً حين يكتب قصيدة رافضة ثم . اإلبداع ال يقاوم وحده

ا رفضه؟ وقبل ذلك، كيف يستطيع مثقف أن يكون تابعاً يدخل سوق السياسة ليروّج م
هو دور  –كما أفهمه  –للسياسي ومروّجاً لقراراته أو مبرراً لها، يف حين أن املثقف 

  نقدي رافض لكل ما يجري يف الواقع سعياً لتغييره؟

جمرد موافقة، عدا الترويج  –إذا كنا نوافق " حراس احللم"وال أدري كيف نكون   
فحراسة احللم تتطلب ابتداء مقاومة أي . احللم يمأول ما يفعله هو تهش" اقاتف"على 

  .فعل من شأنه تكسير هذا احللم

إنني على الرغم من حماوالتي كلها، مل أجد مبرراً واحداً يجعلني أقف مع   
جميع املبررات الكافية لرفضه والدعوة إىل  –على العكس  –بل وجدت ". االتفاق"

ضرورة مواجهة ومقاومة آثاره السلبية املدمرة، من البداية، وقبل أن يجف حبر 
كيف، وملاذا؟ ببساطة، ألنني ال اريد أن أتعلق بوهم جديد من األوهام التي . التوقيع

أهم قناعاتي  وألنني ال أقبل أن يتم تعليقي يف الفراغ بعد جتريدي من. تفرض علينا
.. ومكوّنات وعيي، وألنني أرفض أن أشطب حمتويات ذاكرتي وأن ألغي تاريخي،

أرفض أن أستسلم ملا يملى عليَّ من أدوات النظام العاملي الذي يريد يل الذوبان يف 
. ألنني ال اريد أن أجنَّ! أعادوا فلسطين كلها بهذه الطريقة(!) وسأرفض حتى لو ! بوتقته

على املقاس الذي يراه مالئماً لطويل " العدو –اآلخر "يبنيه " وطناً"د ريأوألنني ال 
أن يكون يل  –بحسب كل الشرائع  –ما دام من حقي .. وعرضي ولون عيني وبشرتي

سقفه العايل، وحجراته .. وطن أبنيه وأرفع كل لبنة فيه، يف جدرانه وسقفه. وطن وطن
أصعب كثيراً من " السالم"معركة هم يقولون إن . وماذا سأفعل؟ بسيطة. الشاسعة

بشرهم بأن من مل يأخذ حقه أ، و"سالمهم"ال أريد . أنا أريد األسهل". احلرب"معركة 
قوات  –وحتى اآلن  –كامالً ال ترهبه قوات القمع املقبلة، كما مل ترهبه من قبل 

  .االحتالل الهمجية
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قاومة ال يف خلق مصطلحات جديدة، لكن للم" حراس احللم"وهنا يبز دور   
فعلى املبدع أن يبدع اآلن لغة جتدد العنف ضد العدو، ال لغة . للمساومة أو للتعايش

  ".السالم"تالئم مهرجانات 

ومن املؤسف أن نتحدث عن اجلزء اخلانع من الواقع وال نرى وجهه اآلخر، على   
حدث عن إننا نت. قفوا عن تفجير أرواحهم ليستفزوا أرواحناوالرغم من أن الشهداء مل يت

جزء من الواقع بوصفه مبرراً لالستسالم، فلماذا ال نتحدث عن اجلزء اآلخر بوصفه 
 –وأكثر من ذلك أننا بتنا اآلن، وقبل أن يأخذ من سيأخذون أي شيء، بتنا . أداة تغيير

نحن املثقفين نتحدث بلغة عبرية فصحى، مطالبين بإسكات األصوات الرافضة 
  !اآلتية" السلطة"شهداء، تمهيداً ملرور موكب وتأديب املشاغبين واعتقال ال

هم حراس احللم احلقيقيون، وربما مشاريع  –يف اعتقادي  –الشهداء وحدهم   
أما نحن فنزوِّر احللم، نزيّفه، نصغِّره، نعيد تفعيله . أيضاً –أي املؤجَّلون  –الشهداء 

وعلى . ه بحسب الطلبر كلمكياجات العامل اجلديد الذي يتغيباحلجم املطلوب، ونزوّقه ب
ستطع التخلص من إحلاح بيت شعر حممود أالرغم من حماوالتي كلها أيضاً، مل 

ما أكبر / ما أضيق الرحلة/ ما أوسع الثورة"، وأبياته "يا أحمد العربي قاوم: "درويش
  ".ما أصغر الدولة/ الفكرة

ون أن والذين يزعم. نعم، إن الرحلة قصيرة جداً، وثمن احلرية أطول كثيراً   
. الشعب قد تعب، نتركهم للشعب يرد عليهم بتضحياته، ليفهموا أنهم هم الذين تعبوا

  .من احلرية، ومسمومة أيضاً، وعواقبها عبودية أعمق وأشمل" شقفة"ال يقبلون  سفالنا

لكن، ال بأس، إن كان الصهاينة قادمين إىل الوطنب العربي، فثمة إذاً أمل بأن   
لصهيوين حقيقة على األرض، ال شعاراً مرفوعاً للمزايدة ا –يغدو الصراع العربي 

االستعماري  –فإما نهوض عربي شامل، وإما سيادة للمشروع الصهيوين . واملتاجرة
لكنني . ومتفائل أيضاً. متشائم؟ ربما. السامة –لكن املسمومة  –ذي اخملالب الناعمة 

لست واهماً وال مضلَّالً؛ فصراعات التاريخ على الوجود ال تنهيها اتفاقات على هذه 
شقفة "وصراعنا مع الصهيونية، ال مع اليهود، صراع وجود، ال صراع على . الشاكلة

 ".أرض



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


