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 بؤس الثقافة يف املؤسسة الفلسطينية

  فيصل دراج
  .صفحة ٢٢٢. ١٩٩٦دار اآلداب، : بيروت

  
ال تفصح مقـاالت هـذا الكتـاب أبـداً عـن زمنهـا، وال تشـير إىل تاريخهـا البتـة؛ فكأنهـا 

  .كُتبت يف زمن بعينه لتخاطب األزمنة كلها بال تعيين
تتصــــدى بالنقــــد للهمــــوم الثقافيــــة    والكتــــاب عبــــارة عــــن جمموعــــة مــــن املقــــاالت

وهـــي مقـــاالت متراميـــة يكـــاد مـــن احملـــال . الفلســـطينية وللمثقـــف السياســـي الفلســـطيني
لهــذا تبــدو األفكــار التــي احتواهــا هــذا الكتــاب منثــورة . التقــاط املوضــوع الرئيســي فيهــا

بح مــــن الصــــعب إمســــاكها وتصــــنيفها ونقــــدها يف آن واحــــد، فهــــي مقــــاالت بطريقــــة يصــــ
مستقلة تتحدث عن أمور شتى، وليست كاألبحاث النقدية التي يعتمـد كـل فصـل علـى مـا 
قبلـــه ويمهـــد ملـــا بعـــده، بحيـــث تنـــتظم الفصـــول كلهـــا يف وحـــدة منهجيـــة وتراكـــب بنـــائي 

  .ومعمار فكري واضح الطرائق والنتائج
اً باملتوازيــــات اللغويــــة واملتضــــادات التعبيريــــة، فهــــو ال ينفــــك يبــــدو الكاتــــب شــــغوف
مــــن "، أو )١٣ ص" (السياســــة الثقافيــــة يف سياســــة بــــال ثقافــــة"يســــتخدم عنــــاوين مثــــل 

مــــــن انهيــــــار الثقافــــــة إىل ثقافــــــة "، أو )٨١ ص" (الهــــــوت البالغــــــة إىل بالغــــــة الالهــــــوت
اره علــى اســـتخدام وعلــى رشـــاقة بعــض هـــذه العبــارات، فــإن إصـــر). ٢٠٩ ص" (االنهيــار

ص (   *"الوطنيـــــةاملعرفـــــة "، و)٢٠ ص" (الثقافـــــة الوطنيـــــة العربيـــــة"مصـــــطلحات مثـــــل 
، هــــــو كالتمســــــك بأصــــــنام )٤٥و ٢٣ص (   *"الفلســــــطينيةالثقافــــــة الوطنيــــــة "، و)١٦١

فهــــذه املصــــطلحات العرجــــاء التــــي نبتــــت يف زمــــن الثــــورة ويف خضــــم . مفهوميــــة بائــــدة
األيديولوجيـــــة وشـــــاعت ردحـــــاً مـــــن الـــــزمن، ال تشـــــير إىل االنفعـــــال الفكـــــري والغوغائيـــــة 

: حمتوى وال تومض بحقائق، تماماً كالشعارات التي ينتقدها، بحـق، الكاتـب نفسـه مثـل
وغيــر ذلــك مــن املصــطلحات التــي، " أدب االنتفاضــة"و" أدب البنــادق"و" أدب املناســبات"

ــــه عليهــــا،  ثــــم شــــرب وجتشــــأ علــــى الــــرغم مــــن خطلهــــا، عاشــــت دهــــراً ثــــم أكــــل الــــدهر نفسُ
                                                            

  ستة عشر مقاالً يف أربعة أقسام.  
*   هل ". طنيةاملعرفة الو"و" الثقافة الوطنية العربية"استعصى علينا فهم القصد من مصطلحي

املقصود هو الثقافة التي تتناول الشأن الوطني، أم أن ثمة ثقافة وطنية وأُخرى غير وطنية؟ 
أَثمة معرفة وطنية أُخرى غير وطنية؟ ذلك . ، فقد أُغلق علينا رتاجها"املعرفة الوطنية"أمّا 

 .طلسم شق علينا فك رموزه
*   صقر أبو فخر، : انظر" طنية الفلسطينيةالثقافة الو"ملزيد من التفصيل يف شأن نقد مصطلح

االحتاد العام للكتّاب والصحفيين : بيروت" (مالحظات نقدية حول الثقافة يف فلسطين"
 ).١٩٨٠الفلسطينيين، نيسان 
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  .واستراح
يمتلــك الكاتــب ذخيــرة نقديــة ثاقبــة وحصــافة أســلوبية تتــيح لــه أن يتنــاول مظــاهر 

وهـو إذ يجهــد يف . الثقافـة البائسـة يف املؤسسـة الفلسـطينية بكثيــر مـن الدراسـة والـتمكن
وضـــع عالمـــات هـــذا البـــؤس حتـــت جمهـــر النقـــد، ال يتصـــرف كالكيميـــائي احملايـــد الـــذي 

يسجل املالحظات فحسب، بل كالنطاسي البارع الذي تشتعل أعصـابه يراقب الظاهرة و
لكنه يف خضم هذا االنكباب ويف جملة مالحظاتـه النقديـة . يف حماولة معرفة األسباب

إذ . إىل اســـــتبداد سياســـــي ال مزيـــــد عليـــــه(...) أدى الوضـــــوح الفتحـــــوي : "يســـــتنتج التـــــايل
ؤول األول مـــا تـــاله، والكـــادر يقمـــع يقمـــع املســـ. املرتبـــة التنظيميـــة مرتبـــة قمعيـــة أيضـــاً

إن هذا الوصف، الصحيح إىل حـد ." القاعدة، واملسؤول األول يقمع التنظيم رأساً وقاعدة
املنظمــات " كراماتــه وبركاتــه"وحــدها، بــل يشــمل يف " فــتح"بعيــد، ال يقتصــر علــى حركــة 

قـــل قمعـــاً ، لتعـــدديتها الداخليـــة، أكثـــر رحابـــة وأ"فـــتح"وربمـــا كانـــت . كلهـــا بـــال اســـتثناء
فلمـــاذا، إذن، أصـــر الكاتـــب علـــى توجيـــه نقـــده إىل . داخليـــاً مـــن معظـــم املنظمـــات األُخـــرى

وهــو يكتــب يف جملــة " فــتح"وحــدها مــن غيــر اإلشــارة إىل رصــيفاتها؟ كــأن عقدتــه " فــتح"
وعلـى الـرغم مـن مالحظاتـه النافـذة علـى ". فـتح"التابعة للنصف الثاين من حركـة " فتح"

، فهــــــو يكتــــــب، بانــــــدفاع غريــــــب، يف الصــــــحافة البائســــــة لهــــــذه املعارضــــــة الفلســــــطينية
  ".فتح"و" احلرية"و" الهدف"املعارضة، وبالتحديد يف 

الوجه املفقـود : إميل حبيبي" إن أجمل وأعمق مقاالت الكتاب هو املقال املوسوم بِـ
 وال يشــاطر هــذا املقــال إمتاعــاً إالّ املقــال الــذي). ١٢٤ - ٩٧ ص" (يف األقنعــة املتعــددة

). ومــا بعــد ٤٤ ص" (الــوعي الريفــي يف املؤسســة الفلســطينية"خصصــه الكاتــب لدراســة 
وهــذا املقــال الــذي يشــرِّح مظــاهر العقليــة الكامنــة يف تالفيــف أدمغــة املثقفــين الــريفيين 

لكـــــن . يف عالقـــــتهم باملدينـــــة واملؤسســـــة معـــــاً، يســـــتعير حتليلـــــه مـــــن أنطونيـــــو غرامشـــــي
يــاين ليصــل إىل العــامل النظــري، يســتند إىل واقــع غرامشــي، الــذي ينطلــق مــن اخلــاص الع

أمّــا اجملتمــع الفلســطيني، فمــا عــاد ينقســم تقليــدياً، . ملمــوس هــو إيطاليــا يف ذلــك الزمــان
وال ســــــيما يف املؤسســــــة الفلســــــطينية نفســــــها، إىل ريــــــف ومدينــــــة، بــــــل أُضــــــيف إىل هــــــذا 

وبــذلك، . الشــتاتاالنقســام، الــذي صــار إىل حــد كبيــر ماضــياً، شــرط جديــد هــو االحــتالل و
فقــد اجملتمــع الفلســطيني أساســه االجتمــاعي وكيانــه البشــري وثباتــه املكــاين، ثــم نشــأت 

علـــى هـــذا االنقســـام ) املقصـــود بهـــا منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية(املؤسســـة الفلســـطينية 
فصـــــارت إىل شـــــظايا ذات طـــــابع وظيفـــــي وإن بقيـــــت ذات صـــــلة بـــــاملوروث االجتمـــــاعي 

مل يكــن حاســماً، علــى الــدوام، يف مســارات املؤسســة وتقلبــات  لكــن هــذا املــوروث. الســابق
وســـيكون مـــن االفتئـــات علـــى احلقيقـــة، حتـــى يف . أحوالهــا والنهايـــات التـــي وصـــلت إليهـــا

معرض نقد املؤسسة، إغفال األثر اخلطر الذي تركتـه املؤسسـة إياهـا يف حيـاة املثقفـين 
ابتهم الوحيــــدة ومــــوئلهم الفلســــطينيين، حتــــى املعارضــــين مــــنهم، باعتبارهــــا كانــــت مثــــ
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وهــــذا يجعــــل املقارنــــة بــــين الريفــــي واملــــديني، يف احلــــال . الظليــــل ووطــــنهم يف املنفــــى
  .الفلسطينية، شكلية على ما فيها من جدة وطرافة وإمتاع

  نقد النقد
والنص . النقد هو اإليضاح؛ إنه تمييز الزائف من الصحيح، واملزغول من املصقول

يسترســل؛ أن يوضــح ال أن يتــأنق؛ أن يفكــك الــنص املنقــود النقــدي يجــب أن يــوجز ال أن 
أوالً قبــل أن يعيــد بنــاءه، فــال يخلــق إيهامــاً بــين الــنص والقــارئ بــل يبتــدع وشــيجة بــين 

هو كتـاب نقـدي بامتيـاز، لكنـه، " بؤس الثقافة يف املؤسسة الفلسطينية"وكتاب . االثنين
  .ر إعتامه أحياناً أُخرىببساطة، ال يوضح وال يفصح، بل يومض أحياناً، ثم ينش

إن الكتابــة النقديــة التــي يمارســها فيصــل دراج حتتــاج، يف الواقــع، فيصــالً آخــر، أو 
فصــيالً مــن النقــاد، لفــك رموزهــا وإزالــة معمياتهــا ثــم إعــادة تأليفهــا، فربمــا تصــبح، بعــد 

 فمتن الكتاب مثقـل بالعبـارات والفقـرات والزوائـد. هذه العملية الشاقة، واضحة وشائقة
واالنطباعـــات التـــي ال تضـــيف شـــيئاً إىل الـــنص النقـــدي، كـــأن الكاتـــب، هنـــا، ينشـــئ نصـــاً 
أدبيــاً ال نقــدياً، وكــأن أدواتــه التعبيريــة مرصــودة لتســاعده يف أن يكــون أديبــاً أو روائيــاً، 

لهـذا أربكتنـا، . لكنه يسعى ضد طبيعته إىل النقد سعيَ مَـن أدركتـه احلرفـة وأعيتـه احليلـة
فتـــارة . راءة هـــذا الكتـــاب، وصـــارت متابعتـــه بلـــوى واالســـتمرار فيـــه عنـــاءأيمـــا إربـــاك، قـــ

يرتقـــي النقـــد فيـــه إىل مراتـــب رفيعـــة فيتنـــاول الظـــواهر بكلياتهـــا ويخضـــعها جملهـــره أو 
ملبضعه بلغة راقية تنتقل من املالحظة إىل التحليل فالبناء فاالسـتنتاج؛ وتـارة ينحـدر 

وربمــا جعـل تعاقــبُ العلــو والهبــوط . الســلوك إىل اللبـاس والهنــدام وبطاقــات السـفر وســوء
الكتـــابَ نصـــاً عصـــياً علـــى التشـــكل كالســـديم الـــذي ال قـــوام لـــه، بحيـــث صـــرنا، كالشـــحيح 

إنــه، فعــالً، كزبــد . الــذي ضــاع يف التــرب خاتمــه، نبحــث عــن زبــدة الكــالم يف زبــد األمــواج
  .األمواج يخدعك بحضوره لكنه ال يلبث أن يتالشى

كـل جملـة مثـل التـي قبلهـا : تتناسـل كـاملتحول وحيـد اخلليـةجمل وعبارات وفقرات 
إنها تنمو لكنهـا ال تُنشـئ أفكـاراً . السابق مثل الالحق والتايل كاجمللي. مثل التي بعدها

كأنهــا قطعــان غيــوم بــال ســماء، أو كأنهــا . وال تقــيم يف تراكمهــا معمــاراً نظريــاً ومعرفيــاً
واللغة يف هذا الكتاب انزالقية تنتقل، بسـرعة، . تنزيل بال بالغة يحتاج إىل تأويل ليبلغ

فهـي، واحلـال هـذه، ال تبنـي . بين اآلراء واألفكار فال يحسـم الكـالمُ اجلديـد الكـالمَ العتيـق
ويف هـــــذا التنـــــزه تلـــــتقط، باإلبصـــــار، الكثيـــــر مـــــن الصـــــور احليـــــة . وال تؤســـــس بـــــل تتنـــــزه

ـــسُ علـــى هـــذه اللغـــة مغر. واحلقيقيـــة يـــاً وصـــحيحاً وثاقبـــاً بعـــض لهـــذا يبـــدو النقـــد املؤسَّ
الشيء، لكنه يف اجلوهر يصبح نقداً قلَّ حتصيله وكثُر تفصـيله، مَثَلُـه مَثَـلُ النـائم حينمـا 

  .رأى نفسه يأكل حلوى، فإذا به عندما انتبه قد تكمش حلقه وجفَّ ريقه
  يبدو الكاتب، يف أسلوبه الكتابي، كأنه يقترب من شعراء احلداثـة وضـروبهم يف
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فهـو يكتـب النقـد بلغـة قصـيدة النثـر العصـية علـى النقـد؛ فنصوصـه ذات مغـاليق . الكتابة
تعصــــى علــــى التفكيــــك وحتتــــاج إىل قــــدر كبيــــر مــــن التــــأين وتعــــذيب الــــنفس حتــــى يصــــل 

يخضـع : "لنقـرأ الـنص التـايل علـى سـبيل املثـال. قارئها، بعد عيـاء وعنـاء، إىل خواتيمهـا
ت متعـــــددة يقتـــــرب االجتهـــــاد مـــــن بعضـــــها، ســـــؤال الثقافـــــة العربيـــــة، اليـــــوم، إىل تســـــاؤال

واملســـيطر، يف الشـــرط . وبعضـــها ال اجتهـــاد فيـــه ألنـــه اســـتئناف جديـــد ملـــا كـــان مســـيطراً
العربـــــي، يفضـــــي، مهمـــــا كانـــــت ألوانـــــه، إىل شـــــكل الســـــلطة املســـــيطرة املـــــأخوذة بـــــالقول 

  ).٢٠٩ ص" (املتجانس أو جتنيس األقوال املتناقضة
، وتتراكـــب اجلمـــل فيهـــا، بعضـــها فـــوق بعـــض )ضـــاحأي اإلي(هـــذه فقـــرة تـــدّعي النقـــد 

إنــه نــص يُمكــن وصــفه بســمك لــبن تمــر هنــدي . وإىل جانــب بعــض، كاحللقــات الشــريطية
  .على الطريقة املصرية

 فالكاتـــــب . تشـــــيع يف مقـــــاالت هـــــذا الكتـــــاب استعراضـــــية ثقافيـــــة ال ريـــــب فيهـــــا
األحــــايين، كُتّابــــاً يستشـــهد علــــى أقوالــــه، للضــــرورة أحيانــــاً أو لغيــــر الضــــرورة يف معظــــم 

كبـاراً أمثــال ولـيم بطلــر ييـتس وإيميــه ســيزار ورفائيـل ألبرتــي وأنطونيـو غرامشــي وجــان 
بول سارتر وأفالطون ونوعام تشومسكي وفرانز فانون ولوي ألتوسير وجوزف كونراد، 
فضالً عن حممد مهـدي اجلـواهري وطـه حسـين وحممـود درويـش ولـويس عـوض وفـوزي 

ي األمـر عنـد هـذا احلـد لهـانَ الوجـد، لكنـه ال يـوفر حتـى الـذين مل ولـو بقـ. منصور وغيـرهم
تصــــل أســــماؤهم، بعــــدُ، إىل أســــماع معظــــم املثقفــــين العــــرب ومل تالمــــس كتــــبُهم أبصــــارَ 

إن هـذه العبـارات . خوليو كورتاثار ونغوجي واثيونغـو: الكُتّاب العرب وبصائرهم أمثال
وال مرســـلة ال قيمـــة حقيقيـــة كامنـــة التـــي يســـتعيرها الناقـــد هـــي، يف معظـــم احلـــاالت، أقـــ

. والكاتـــب نفســـه يصـــوغ عبـــارات أجمـــل منهـــا وأكثـــر شـــفافية ونفـــاذاً وقـــوة تعبيـــر. فيهـــا
  فلماذا اللجوء إىل شواهد القول اجملانية؟

ومثـال ذلـك أن . إنه االسـتعراض ال بمعنـاه يف التحليـل النفسـي، بـل بمعنـاه الثقـايف
ال سياســــة ثقافيــــة : "ن فــــالتر بنيــــامين تقــــولالكاتــــب يصــــدِّر كتابــــه بعبــــارة اختطفهــــا مــــ

وهـــــذه العبـــــارة، يف مبناهـــــا ومعناهـــــا، مبتذلـــــة ." صـــــحيحة مـــــن دون سياســـــة صـــــحيحة
وســــطحية تــــذكرنا بــــأقوال كــــيم إيــــل ســــونغ الــــرئيس احملبــــوب والشــــمس الســــاطعة علــــى 

: ويف مكــان آخــر مــن الكتــاب يســتعير مــن غرامشــي اجلملــة التاليــة. أربعــين مليــون كــوري
مـا هـذا االكتشـاف الفـذ؟ ." الريـف أن تُـدرس يف أشـكالها الثقافيـة/عالقـة املدينـةيمكن ل"

عالقة املدينة بالريف يمكن دراستها يف أشكالها الثقافية؟ يا للروعة، ويا للحكمة وقـد 
  !تقطرت ثم تكثفت بهذه اجلملة املدهشة

اء الالمعـة، أو ملاذا اللجوء، إذن، إىل شواهد القول اجملانية؟ أخاله االنبهـار باألسـم
ربمــا يظــن الــبعض أن إثقــال الــنص بكــالم متقطــع مــن هــذا الكاتــب أو ذلــك األديــب يمــنح 

فاالســتعراض يف التحليـل النفســي، علــى ! الـنص قيمــة إضـافية، أو ربمــا هــو االسـتعراض
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أمّا االستعراض الثقايف فلعل مـن . ذمة سيغموند فرويد، له صلة وشيجة بعقدة اخلصاء
   وأتعسف بالقول إنه ناجم عن عقدة التصاغر الثقـايف. هذه النتيجة اجلائز قياسه على

التي تتخذ يف مظاهرها السلوكية شكل التعايل الثقايف بحيث يصـبح صـاحبها أسـطون 
" احلكمـــــة"ولــــيس بعيــــداً مـــــن ذلــــك جملــــة للكاتـــــب تنحــــو منحــــى . عصــــره وحكــــيم زمانـــــه

كمـــا أن املبـــدع يف . الثقافــةالرشـــيد يف السياســة حكـــيم يف : "اســتقطرها علـــى هــذا النحـــو
إن مثـل هـذه األحكـام املطلقـة لـيس ). ١١٣ ص" (الثقافة صائب يف احملاكمة السياسية

مـــن احلكمــــة بشــــيء، إنمــــا هــــو جمــــرد متواليــــات كالميــــة ومترادفــــات لفظيــــة ذات تزويــــق 
  .وتزيين
  ثمــــة نــــزوع جلــــي يف لغــــة الكتــــاب إىل التفخــــيم واملبالغــــة كأنهــــا تســــتعيض، يف

لكـــن هـــذا النـــزوع أوقـــع الكاتـــب يف تعظـــيم . ينـــة، عـــن فقـــر املعنـــى بغنـــى اللفـــظحـــاالت مع
ثقافـــــة "األفـــــراد حتـــــى بـــــالغ يف إعـــــالء شـــــأنهم بمـــــا لـــــيس مـــــن شـــــأنهم؛ فأهـــــدى مقالـــــه 

." إىل حبيــــــب صــــــادق صــــــديقاً ومعلمــــــاً) "١٨٩ ص" (االنتفاضــــــة أو الثقافــــــة املســــــتحيلة
هــذا شــأنه يف أي حــال، أمّــا وأخــال أن الكاتــب صــادق حقــاً يف صــداقته حبيــب صــادق، و

واحلكمـة . ففـي ذلـك مبالغـة ال تخفـى" معلّماً"أن يصبح حبيب صادق، على جاللة قدره، 
وعلـى هـذا املنـوال، ." مَـن مـدحك بمـا لـيس فيـك فقـد ذمّـك: "السائرة يف أفواه الناس تقول

 بيننــــا فنانــــاً ومناضــــالً] العلــــي[ويظــــل نــــاجي : "اجلملــــة التاليــــة ١٥٦أَورد يف الصــــفحة 
؟ "القائـد الشـعبي" أَلـيس مـن التجـاوز وصـف نـاجي العلـي بــ." وقائداً شعبياً ورساماً حياً

ومهمـــا يكـــن تأويـــل هـــذه العبـــارة، فهـــي مبالغـــة ليســـت يف حملهـــا وال تضـــيف شـــيئاً إىل 
  .قيمة ناجي العلي الفنية أو الوطنية أو الشخصية

  صـــــحيح أن . التـــــواريخيبـــــدو الكاتـــــب كأنـــــه ال يعيـــــر أي اهتمـــــام للدقـــــة يف إيـــــراد
، لكـــن )كرونولـــوجي(الكتـــاب ال عالقـــة لـــه بالتـــاريخ مـــن حيـــث هـــو ســـجل زمنـــي للوقـــائع 

إيراد الوقائع على هذا النحو يُنبئ باستسهال األمور وإرسـالها جمـرى الـتكهن ال جمـرى 
وقعـــت جريمـــة احلـــرم اإلبـــراهيم يف آذار : "مـــا يلـــي ١٠٤فهـــو يـــورد يف الصـــفحة . اليقـــين
ومثـــل . ١٩٩٤فبرايـــر /شـــباط ٢٥يح أن اجلريمـــة حـــدثت، بالضـــبط، يف والصـــح." ١٩٩٤

تشــــكلت "، فيكتــــب ٢٧بالتــــاريخ ينســــحب علــــى مــــا ذكــــره يف الصــــفحة " االستلشــــاق"هــــذا 
منظمة التحرير الفلسطينية من حتالف التنظيم األكبر فتح مع فصائل أُخرى تنتمي إىل 

واملعـروف ). ٤٥ ص(تينات ثم يذكر أن منظمة التحرير ظهرت يف منتصف السـ." اليسار
لكل مَن له أدنـى معرفـة بالوقـائع أن منظمـة التحريـر الفلسـطينية ظهـرت ال يف منتصـف 

 ١٩٦٤مــــــايو /أيــــــار ٢٨، بــــــل يف )١٩٦٥منتصــــــف الســــــتينات يوافــــــق ســــــنة (الســــــتينات 
، علـى الـرغم مـن أنـه جـائز، "أواخـر"و" أوائـل"واستخدام مفـردات التـرجيح مثـل . بالتحديد

                                                            
   انظر، ملزيد من التفصيل يف موضوع الدونية ". الدونية الثقافية"التصاغر الثقايف غير

  ).١٩٧٧دار الطليعة، : بيروت" (رجولة وأنوثةشرق وغرب "جورج طرابيشي، : الثقافية
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فهـي تشـير، يف حسـاب " نهايـة"و" بدايـة"و" منتصـف"أمّا كلمات مثـل . حبفإنه غير مست
مـن حتـالف التنظــيم ... تشــكلت"أمّـا القـول إنهـا . العقـود، إىل السـنة بالضـبط ال إىل نحوهــا

فهــو جتاهــل عجيــب للتــاريخ املعاصــر " األكبــر فــتح مــع فصــائل أُخــرى تنتمــي إىل اليســار
وفصـائل اليسـار مل تسـاهم " فـتح"فحركـة . هلـهوالذي ال أظـن أن الـدكتور فيصـل دراج يج

، بــل التحقــت بهــا ١٩٦٤بقســط ذي شــأن يف تأســيس منظمــة التحريــر حــين قيامهــا ســنة 
مـايو /أيـار ٢٠يف ما بعد، وبالتحديد يف الدورة الثالثة للمجلس الـوطني الفلسـطيني يف

مــن  وقبــل ذلــك، مل يكــن لهــذه املنظمــات إالّ حضــور حمــدود يف صــفوف املنظمــة. ١٩٦٦
حتى إن االنطالقة الفعلية لـبعض . خالل وجود عدد من أفرادها يف الدوائر واملؤسسات

التــي " فــتح"، مــا عــدا حركــة ١٩٦٧جــرى تأريخهــا بعــد ســنة " اليســارية"هــذه املنظمــات 
، أي يف السـنة التاليـة لقيـام ١٩٦٥ينـاير /كـانون الثـاين ١أعلنت انطالقتها املدوية يف 

أمّا إذا كان املقصود أن هذا ما آلت األوضاع إليـه بعـدما سـيطرت أَليسَ كذلك؟ . املنظمة
علــــى مقــــدرات املنظمــــة بعــــد إقصــــاء أحمــــد الشــــقيري عــــن " اليســــارية"واملنظمــــات " فــــتح"

حــين تــوىل الســيد  ١٩٦٩فصــاعداً، ثــم حُســم ســنة  ١٩٦٨القيــادة، فهــذا األمــر جــرى ســنة 
وكـان األَوىل أن . يحيـى حمـودة ياسر عرفات قيادة املنظمة بعد مرحلة انتقالية توالهـا

  .يتم تدارك هذا التشويش بمزيد من الدقة
  مـن عالمـات عــدم الدقـة أن املقـال الوحيــد يف الكتـاب الـذي ذيّلــه الكاتـب بتــاريخ

حممود درويش بـين الشـرعية : "النشر ومصدر النشر هو املقال املوسوم بالعنوان التايل
  ".جريدة السفير - ١٩٨٤خريف : "التايلوقد جاء التذييل على النحو ". واحلقيقة

عــدداً مــن  ٩٠أَهكــذا يضــعون تــاريخ نشــر املقــال؟ ينبغــي لنــا، إذن، أن نفــتش ! عجبــاً
فهل يشـار إىل أحـد أعـداد . للعثور على املقال إذا أردنا احلصول عليه يف مظانه" السفير"

األجـدى، بـل الصـحيح، أن اجلريدة اليومية بأحد فصول السنة؟ أَجملة فصـلية هـي؟ كـان 
ــا ملــاذا مل يــذكر هــذه التفصــيالت البدهيــة . يــذكر الكاتــب تــاريخ العــدد بــاليوم والشــهر أمّ

  .فتلك حكمة خفية مل ندرك كنهها، ومرتبة قصّر فهمنا عن إدراك مغزاها وفحواها
 وهـي ال تـبخس الكتـاب قيمتـه . هذه بعض املالحظـات الناقـدة علـى كتـاب نقـدي

فالكتاب، ال شـك يف ذلـك، مسـاهمة مميـزة يف نقـد التجربـة الثقافيـة يف . يهوال الكاتب رأ
عــن نقــد هــذه ) أو معظمهــم حتفظــاً(املؤسســة الفلســطينية يف الوقــت الــذي أحجــم اجلميــع 

السياســـية والفكريـــة واالجتماعيـــة والنقابيـــة والبشـــرية : التجربـــة يف جوانبهـــا املتعـــددة
بصـيرة عنـدما تمكـن مـن وضـع أصـابعه العشـرة والكاتب، بـال شـك، كـان نافـذ ال. وغيرها

  .على األمكنة الظليلة من هذه التجربة، فأبانها لعل مَن يف عينيه إعتام فيبصر
  صقر أبو فخر
 كاتب عربي مقيم يف بيروت
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