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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�إدوارد

�سعيد*

فل�سطني وم�ستقبل العرب..

بحث ًا عن معنى احلرف ''و''**

�أود

�أن �أبد�أ هذا الم�ساء بتقديم اعتراف �سيجده معظمكم بال �شك ،غريب ًا للغاية...
لدي ما يكفي من
اعترافي هو �أنني �أ�شعر ــ من دون �أي توا�ضع زائف ــ ب�أن لي�س ّ
علي خالل الأ�سابيع القليلة الما�ضية ،في
الكالم الإيجابي والجازم� .إن ال�شعور الذي طغى ّ
�أثناء �إعدادي لهذه المنا�سبة ،هو �أن كل �شيء قيل تقريب ًا ،كما �أنني �شعرت ،مثلما �شعر
ومثبط ب�صورة محبطة� ،إلى درجة �أن قول �أي �شيء له
معظمنا ،ب�أن العالم العربي مجز�أ ّ
�أي قيمة �سيكون � ّإما النتقاد الم�شهد ب�أكمله ،و� ّإما للحديث عن ما�ضينا التليد وم�ستقبلنا
المجيد بلهجة واثقة تمام ًا� ،ست�ؤدي حتم ًا �إلى جذب مزيد من االنتباه �إلى حالة الي�أ�س
الحقيقية والمتجذرة التي ي�شعر بها معظمنا حيال الحا�ضر.
� ...أود �أن �أ�سلط ال�ضوء قلي ًال على العبارة المقترحة للمناق�شة'' :فل�سطين وم�ستقبل
العرب'' .و�أريد منكم �أن ت�ضعوا �أمرين في ذهنكم و�أنا �أتحدث :الأول� ،أن حقيقة كون معظم
الأ�شياء قد قيل بالفعل ،ربما تكون �أمراً ح�سن ًا ،بمعنى �أنها تتيح لنا �أخيراً ،الفر�صة
عما هو ثمين؛ الثاني� ،أن اللحظة الحالية ملأى بالغمو�ض
لغربلة كل �شيء بحث ًا ّ
والإرباك والآمال المثبطة ،بحيث �إنها في الحقيقة تمنحنا مزيداً من الوقت للتفكير
والتمحي�ص بد ًال من البحث عن العبارات الرنانة والت�صريحات المنمقة .باخت�صار� ،أنظر
�إلى هذه المنا�سبة باعتبارها لحظة �سلبية يمكن فيها �شحذ ت�صوراتنا المعتادة لو�ضعنا

* مفكر وناقد و�أكاديمي فل�سطيني.
** هذه المقالة مداخلة ا�ست�شرافية لإدوارد �سعيد� ،ألقاها في جمعية متخرجي الجامعات العربية ــ الأميركية
كتيب �صدر في �سنة  ،1987بعنوان'' :القومية العربية
في وا�شنطن ،و ُن�شرت مع مجموعة من المداخالت ،في ّ
وم�ستقبل العالم العربي''.
الم�صدر:

Edward Said, “Palestine and the Future of the Arabs”, in Arab Nationalism and the Future of the

Arab World, edited by Hani A. Faris (Belmont, Massachusetts: Association of Arab-American
University Graduates, Inc., 1987), pp. 25–34.

ترجمة� :صفاء كنج.

امللف

الكئيب من �أجل الخروج ب�شيء جديد ن�سبي ًا ،ومحتمل ــ مجرد احتمال ــ �أن يكون مفيداً� .أريد �أن
�أقترح �أن الح�سا�سية ال�سلبية� ،أو الوعي ال�سلبي ،اللذين �أريد مناق�شتهما ،وبعيداً عن كونهما
مجرد و�سيلة للرثاء ،يمكن �أن يقودانا �إلى طرق تفكير وتغيير جديدة ومفيدة ،وهي طرق �أُهملت
خالل �أعوام الوفرة والتفكير الإيجابي.
كمثال للوعي ال�سلبي الجديد بالأ�شياء ،خذوا عبارة ''فل�سطين وم�ستقبل العرب'' .عودوا
بتفكيركم ب�ضعة �أعوام �إلى الوراء ،هل كان �سيخطر لأي منا �أن حرف العطف ''و'' في عبارة
''فل�سطين وم�ستقبل العرب'' ،يمكن �أن يعني �أي �شيء �آخر غير ''و'' الوحدة وتالزم الم�صير
وال�شراكة ،والروابط الطبيعية؟ لو لم تكن فل�سطين هي معنى العروبة ،فهي على الأقل �أحد
مو�ضوعاتها المركزية .لم ي�شكك �أي زعيم عربي� ،أو حزب عربي� ،أو طالب �أو فنان �أو جندي �أو
عامل عربي ،في �أن العالقة بين العالم العربي وق�ضية فل�سطين لي�ست طبيعية فح�سب ،بل غير
قابلة لالنف�صام �أي�ض ًا .لم تتوقفوا للتفكير فيما تعنيه عبارة ''فل�سطين وم�ستقبل العرب'' ،لأنكم
افتر�ضتم �أن العالقة بين االثنين ال تحتاج �إلى تفكير ،وهي طبيعية بمثل الطريقة التي ن�ستخدم
فيها الحرف ''و'' الذي يفيد بب�ساطة الو�صل من دون �إمعان تفكير .ال يفكر المرء في الحرف ''و''،
و�إنما ي�ستخدمه بب�ساطة .لكن اليوم� ،أكثر ما يلفت النظر في عبارة ''فل�سطين وم�ستقبل العرب''
هو الغمو�ض ال�ساطع للحرف ''و'' ،وهو مجرد حرف تع ّلمنا الآن �أن ننظر �إليه بكثير من ال�شك
والمرارة والتهكم .لم يعد الحرف ''و'' الآن �شيئ ًا ن�سارع �إلى الح�صول عليه كي ن�صل �إلى �أ�شياء
�أكثر �أهمية� :إنه م�س�ألة ال�صلة� ،أو االفتقار �إليها ،في حد ذاتها .وهنا ،نتوقف لن�س�أل �أنف�سنا،
ربما لأول مرة� ،إن كان لحرف الـ ''و'' �أي معنى حقيقي.
ت�أملوا ما يمكن �أن يعنيه الحرف ''و'' بعد ح�صار بيروت ،ومعارك طرابل�س ،واالنق�سام في
ال�صف الفل�سطيني ،وزيارة يا�سر عرفات لم�صر ،ومحاوالته التقارب مع الأردن ،والعداوة
العميقة بين �سورية والعديد من الفل�سطينيين ،واال�شمئزاز وخيبة الأمل التي ي�شعر بها كثيرون
منا تجاه دول الخليج الغنية .في المقام الأول ،الحرف ''و'' يعني �سل�سلة كاملة من الإخفاقات
للو�صل بين فل�سطين والعالم العربي� .إنه ف�شل فل�سطيني بقدر ما هو ف�شل عربي عام .نتذكر
بحزن وغ�ضب كيف لم ُي�سمح خالل ح�صار بيروت� ،سوى بتنظيم عدد قليل من التظاهرات في
العالم العربي ،والأهم ،كم كانت قليلة تلك الموارد والجهود العربية التي ُبذلت للتخفيف من
ومما �سيكون عليه الم�صير البائ�س لمجتمع فل�سطيني ب�أكمله .لم يتم بذل
ح�صار بيروتّ ،
مجهود فل�سطيني ٍ
كاف لتعبئة الجهود العربية قبل وقوع الكارثة ،وال في �أثنائها؛ فقد حال
خنوع مختلف الأنظمة العربية الذليل للأميركيين ،دون القيام بما يكفي لممار�سة �ضغوط
اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو ع�سكرية فاعلة على الواليات المتحدة وعميلتها �إ�سرائيل .يمتلىء
وعينا اليوم ب�إدراك التناق�ض بين الفل�سطينيين ،وخ�صو�ص ًا منظمة التحرير الفل�سطينية ،وبين
العالم العربي ،على الم�ستوى الر�سمي على الأقل ،بد ًال من الروابط التي تربطهم بع�ضهم ببع�ض.
والآن ي�ستدعي الحرف ''و'' طرح عالمة ا�ستفهام'' :و'' ماذا بعد؟ ن�س�أل على �سبيل المثال ،عندما
نرى �أن لدى كل دولة عربية قوانين منف�صلة للتعامل مع الفل�سطينيين� .أو عندما ت�صدر
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ت�صريحات من هنا وهناك في العالم العربي ،ب�أنه يجب نقل الفل�سطينيين من مكان �إلى �آخر،
مرحب ًا بهم في �أي منهما .حرف الـ ''و'' الجديد هو ''و'' عدم الثقة وال�سخرية
في حين �أنه لي�س ّ
والإنكار� .إنه يفر�ض علينا �ضرورة �إعادة النظر في هذه ال�صلة ،لكن لي�س في قطعها تمام ًا،
وهنا تكمن ال�صعوبة الحقيقية نظراً �إلى واقع االنتماء الم�شترك بين فل�سطين والعالم العربي،
على الرغم من التوتر في عالقاتهما .كان الأمر �أ�سهل كثيراً لوال هذا االنتماء ،ولكان بو�سع
المرء �أن يقول ''فليذهب العالم العربي �إلى الجحيم''� ،أو على المقلب الآخر وبالنيابة عن العالم
العربي ،لأمكن القول ــ وربما فعل ذلك كثيرون بالفعل ــ ''فلتذهب فل�سطين �إلى الجحيم''.
لكن مثل هذا الف�صل الجازم �أو القطيعة� ،أمر م�ستحيل على كل حال؛ فالفل�سطينيون والعرب
ويهود �إ�سرائيل محكوم عليهم �أن يعي�شوا �أحداث الم�ستقبل المنظور مع ًا في ال�سراء وال�ضراء.
لكن� ،إذا نظرنا �إلى ما تتطلع �إليه الآن هذه المجموعات الثالث فيما يخ�ص الم�ستقبل ،ف�إن ''و''
التي تربط فيما بينها ب�صورة عامة ومبهمة ،ت�صبح غام�ضة تمام ًا ومعقدة .فالفل�سطينيون،
في معظمهم ،يفهمون ق�ضية فل�سطين على �أنها م�س�ألة تتعلق بتقرير الم�صير و�إن�صاف �شعب.
يعبرون ــ وفق ًا ل�سيمون فيل ( )Simone Weilــ عن
وبالتالي ،ف�إنهم ،وعلى غرار �أي �شعب �آخرّ ،
الرغبة الدفينة لدى الإن�سان ،في الحاجة �إلى الجذور .وتكمن المفارقة بالن�سبة �إلى الق�ضية
الفل�سطينية في �أنها كفكرة تج�سد المطالبة بالعدالة وتقرير الم�صير ،تبدو قادرة على التعبئة
الفعلية لعدد �ضئيل من النا�س في العالم العربي وفي �أماكن �أُخرى .وفي الواقع ،لي�س من قبيل
المبالغة القول �إن فكرة فل�سطين ال تتعر�ض للإنكار فح�سب ،بل هناك �أي�ض ًا هجوم ال هوادة
فيه �ضد حقيقة الواقع الفل�سطيني� ،إلى درجة ال �أجد لها تف�سيراً.
فل�سطين اليوم تعادل م�شكلة ،وهذا �أمر يعرفه الجميع ،و�أولهم الفل�سطينيون .وفي الأرا�ضي
يعر�ض �صاحبها لعقوبة االعتقال .وعلى مدى العامين
المحتلة ،ف�إن لفظ الكلمة بحد ذاتها ّ
الما�ضيين ،قامت �إ�سرائيل وم�ؤيدوها في الغرب ب�شن حملة مهوو�سة كي تمحو من الذاكرة ما
كانت عليه الحملة الع�سكرية الإ�سرائيلية �ضد الفل�سطينيين في لبنان ،بكل ما بلغته من �شرا�سة
وهمجية ال مثيل لهما ،حتى �إنها و�صلت في الآونة الأخيرة �إلى حد ن�شر كتب ــ مثل ذاك الذي
يحمل عنوان'' :منذ الع�صور الأزلية'' لجوان بيترز* ــ ''تثبت'' �أن الفل�سطينيين لم يوجدوا في
الأ�صل على �أي حال� .إلى جانب ذلك�ُ ،شن هجوم متوا�صل �ضد و�سائل الإعالم الغربية التهامها
بالجهل والعداء لليهود؛ و�أحدث مثال لذلك كتاب زئيف ت�شافيت�س م�س�ؤول الدعاية ال�سابق لدى
[مناحم] بيغن ،والذي يقترح فيه �أن الخوف من منظمة التحرير الفل�سطينية هو الذي يملي
جميع االنتقادات التي توجهها و�سائل الإعالم �إلى �إ�سرائيل .لدينا هنا مفارقات غنية؛
ِ
تكتف بكونها فريدة من نوعها في التاريخ كدولة تم بناء �سمعتها في الخارج
ف�إ�سرائيل لم
على النفاق والتزوير ب�شكل كامل تقريب ًا ،والف�ضل في ذلك يعود �إلى امتثال و�سائل الإعالم
الغربية ومفكري الغرب الليبراليين ،بل �إنها انقلبت الآن بوح�شية على �آلة البث والن�شر التي
*

Joan Peters, From Time Immemorial: The Origins of the Arab-Jewish Conflict over Palestine (Tamil

Nadu, India: JKAP Publications, 2001).
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جعلت انت�صاراتها في الما�ضي تبدو نقية وت�ستحق الثناء ،فباتت تتهم هذه الآلة بمعاداة
ال�سامية.
المحزن في الأمر ،والحق يقال� ،أن �أن�صار فل�سطين لم يواجهوا هذه الحملة بتحرك فاعل.
ففي الواقع ،من المزعج مالحظة �أنه في اللحظة التي انطلقت هذه الحملة الموالية لإ�سرائيل
بكل اندفاع ،كانت تنطلق كذلك التح�ضيرات لم�ؤتمر الأمم المتحدة الدولي ل�سنة  1983عن
ق�ضية فل�سطين .لقد تعاقدت معي الأمم المتحدة كم�ست�شار لإعداد الوثائق الخا�صة بالم�ؤتمر،
و�أهمها ــ وفق ًا لتكليف الجمعية العامة ــ �إعداد لمحة تعريفية عن ال�شعب الفل�سطيني ،وعملت
مع جانيت وابراهيم �أبو لغد و�إيليا زريق ومحمد حالج ،و�أعددنا ،بح�سب اعتقادي ،لمحة
ممتازة ت�ضمنت و�صف ًا لحالة الفل�سطينيين �أينما يكونوا ،في جميع ظروفهم ال�سيا�سية
والديموغرافية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية .ومع �أن الوثيقة كانت بال�ضبط ما طلبته
الجمعية العامة� ،إ ّال �إنها ُرف�ضت في الم�ؤتمر فيما بعد .لماذا؟ لأنها لقيت معار�ضة قاطعة من
بعثة عربية لدى الأمم المتحدة .و�أخبرني �سكرتير ثانٍ �شاب في بعثة هذه الدولة العربية بدا
�أنه يتمتع ب�سلطة �أكبر من ال�سفير نف�سه (وكان وزير خارجية �سابق)� ،أن ال�سبب في المعار�ضة
هو �أن ال�شعب الفل�سطيني الوحيد المعترف به من طرف بلده [ال�سكرتير] هم �أولئك المقيمون في
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وذهب �إلى القول �إننا حتى لو تمك ّنا من تجاوز اعترا�ض بلده على
�ست�صوت �ضدها �أي�ض ًا .بدا الأمر كما لو �أن جميع
الوثيقة ،ف�إن �أي دولة عربية �أُخرى
ّ
الفل�سطينيين وممثليهم ،ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،يواجهون جبهة عربية و�إ�سرائيلية
موحدة ،معار�ضة للفر�ضية القائلة �إن ال�شعب الفل�سطيني موجود ك� ّأمة ،حتى �إن كانت � ّأمة في
المنفى.
هذان �إذاً مثاالن �صغيران� ،أحدهما �صهيوني والآخر عربي ،لكيف �أ�صحبت ''و'' العطف
م�شحونة بمعنى �سلبي في عبارة ''فل�سطين وم�ستقبل العرب'' .لكننا �سنكون مخطئين �إن
ا�ستنتجنا �أن مثل هذه الأمور هي نتيجة م�ؤامرة را�سخة �ضد فل�سطين� ،أو �أن العرب والعروبة
ماتوا بالفعل� ،أو �أنه من دون فل�سطين لن يكون هناك م�ستقبل للعرب .هذه الآراء الإجمالية
الع�شوائية العامة هي ،في ر�أيي ،غير مثيرة لالهتمام ،و�سطحية على حد �سواء .فكرة فل�سطين
موجودة بال�ضبط لي�س فقط بقدر ما ن�ؤمن بها ،بل بقدر ما نكافح من �أجلها ،ونجعلها فاعلة،
ونمنحها ت�أثيراً وقوة .عند هذه النقطة يظهر معنى جديد للحرف ''و'' ،وهذا المعنى يعتمد على
�صلة نخلقها وننتجها ون�صممها ،بين فل�سطين وم�ستقبل العرب .لكن ،للقيام بذلك علينا ،في
اعتقادي ،االعتراف ب�أن هذا ال�صلة ،مثل �أي �شيء في العالم العلماني للمجتمعات وال�شعوب
والأمم ،لي�ست هبة من اللـه ،وال من فعل الطبيعة .يجب �أن يتم �إنتاجها ،مثلما تقوم
المجتمعات ،وكذلك الب�شر ،ب�إنتاج �أنف�سهم في نهاية الأمر ،ثم �إعادة �إنتاجها من جديد.
نحن الآن في تلك اللحظة الحرجة في تاريخ العالم العربي ،والتي تنهار فيها هياكل
المجتمع والدول والفكر التي جلبت العالم العربي الحديث �إلى الوجود .من الوا�ضح �أن هذا هو
تحول كثير من النا�س من التاريخ العلماني �إلى التاريخ المقد�س ،ومن �إنتاج الواقع
ال�سبب في ّ
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�إلى �إحاطته بالغمو�ض ،ومن �ضرورات العمل والإرادة �إلى جاذبية ال�سلطة والإخ�ضاع الإرادي
للذات .جوهر الفكرة الفل�سطينية �أنها علمانية وديمقراطية ،وال �أعني بال�ضرورة �أن عليكم �أن
ت�ؤيدوا دولة ديمقراطية علمانية .ما تعنيه فل�سطين هو �أنه كي يحقق الفل�سطينيون تقرير
الم�صير والعدالة ،ف�إنه يجب �أن يتم �إنتاج عمليات علمانية ــ وهي العمليات التي يت�صورها
رجال ون�ساء ،وي�ضعونها مو�ضع التطبيق ويحافظون على ا�ستدامتها على امتداد زمن تاريخي.
غير �أن مثل هذه العمليات ال يمكن �أن يظهر فج�أة مثل انبعاثات �أر�سلتها �إرادة �إلهية� ،أو
�أوجدتها قوانين التاريخ الأ�سطورية ،بل �إنها تتطلب الكفاح من �أجلها ب�صورة عامة ،والأهم من
ذلك ،بالتف�صيل.
من هذا المنظور ،يمكننا �أن نفهم الحرف ''و'' في عبارة ''فل�سطين وم�ستقبل العرب'' ،على
�أنها تج�سد خياراً لإنتاج نوع من الم�ستقبل؛ م�ستقبل يمكن �أن يكون م�شترك ًا بالن�سبة �إلى
الفل�سطينيين والعرب .فبقاء الفل�سطينيين مرهون به ،كما �أن م�ستقبل العرب ،كونهم �أكثر من
مجرد مجموعة غير متجان�سة من الدول ال�صغيرة ،مرهون به �أي�ض ًا .لي�س �سراً اليوم �أن العالم
وتنوعه ،يمثل حالة جماعية �سلبية
العربي ،على الرغم من ثروته الطائلة وموارده الب�شرية ّ
تحتدم في باطنها م�شكالت وتوترات ال تجد طريقها �إلى الحل ،وتفتقد الر�ؤية والقيادة .واليوم،
يبدو �أننا �أ�صبحنا رموزاً للثروة العمياء من دون �أي مكان نذهب �إليه� ،إ ّال ــ مثلما حدث في
الأ�سبوع الما�ضي ــ �أن ينتهي بنا المطاف في مقاالت عن�صرية في �صحيفة ''وول �ستريت
جورنال'' ،ت�صف كيف يحافظ ''العرب'' على ازدهار دور الأزياء الفرن�سية الراقية لأن الن�ساء
ت�سوق واحدة� ،أو كيف �أعادت
العربيات على ا�ستعداد لإنفاق  60.000دوالر في جولة ّ
الم�ست�شفيات الفخمة في و�سط �أميركا ،تجهيز �أنف�سها لتكون مالئمة ال�ستقبال كبار �أثرياء
العرب من �شيوخ و�سالطين ،خالل �إقاماتهم الطويلة المترفة التي ينفقون فيها بال ح�ساب .ما
الذي نقدمه غير ذلك �إلى العالم اليوم؟ يمكن للمرء �أن ي�شير �إلى �إنجازات عدد من الرجال
عامين عفيفي
والن�ساء الموهوبين ،من علماء ومثقفين وفنانين ورجال �أعمال وموظفين ّ
المركب الإجمالي للجماعة التي ت�شكل ال�شعب العربي ،غير متجان�س،
النف�س ومتفانين� ،إ ّال �إن
ّ
وي�شبه في مميزاته محرك عربة متهالك.
الآن ،من الم�ؤكد �أنه في كثير من �أركان العالم العربي ،هناك َمن يجتهدون في التفكير والبحث
في طبيعة العروبة ،وم�شكلة التراث واالبتكار ،وم�شكلة التبعية واال�ستقالل .وعلى المرء �أ ّال يقلل من
�أهمية هذا العمل ،وال �سيما �أنه في كثير من الحاالت ،ف�إن الأ�شخا�ص الذين يكتبون ويفكرون في
هذه الق�ضايا ،يفعلون ذلك في ظروف تنطوي على تهديدات خطرة :معظم الأنظمة العربية ال يبدي
اهتمام ًا بمثل هذه الم�سائل ،بل يميل فع ًال �إلى اعتبار �أي �شخ�ص يفكر فيها بجدية تهديداً للو�ضع
القائم .وعلى نحو مماثل ،ف�إن الجهود التي ُبذلت في الآونة الأخيرة لإطالق عمل منظمات حقوق
الإن�سان العربية ــ وهي جهود تثير لدى الأنظمة �شكوك ًا لها ما يبررها ــ كانت مبادرات علمانية
ينابيع من القوة الأ�صيلة الكامنة
يغذيها الن�ضال الفل�سطيني جزئياً ،و�ساهمت في ن�شوئها كذلك،
ُ
في الثقافة العربية الإ�سالمية التي ت�ضمن رفاه الفرد وكرامة الب�شر.
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غير �أن هذه ظواهر �صغيرة ن�سبي ًا ومعزولة ،على الرغم من روعتها .كما �أنه ال طائل هنا
من �إعادة تكرار ما نراه كلنا :ال�سل�سلة الم�ألوفة من الف�ساد وال�ضعف والنظرة الدونية ،والتي
عما �إذا كانت القوائم المعتادة
يبدو �أنها كلها تميز حياة العرب كمجموعة� .أت�ساءل �أحيان ًا ّ
والق�ص�ص اليومية عن انعدام الكفاءة والف�ساد ،ال ت�شكل بذاتها جزءاً من الم�شهد الذي تمثله،
وما �إذا كان تعداد الم�شكالت وال�شرور هو بمثابة �أحد �أعرا�ض المر�ض ولي�س مجرد و�صف
مو�ضوعي له� .أي ًا يكن الأمر� ،أعتقد �أن الم�شكلة الرئي�سية تبقى الحرف ''و''؛ م�شكلة كيفية ربط
الجوانب العامة والخا�صة للحياة العربية والفل�سطينية بع�ضها ببع�ض ،بطريقة تم ّكنها من
التفكير في الم�ستقبل العربي ك�أكثر من كونه حفنة من الفورات ال�سريعة هنا وهناك.
من الم�ؤكد �أن العقدين الأخيرين ع ّلمانا ،بقدر ما ع ّلما بقية العالم الثالث� ،أن النماذج
القائمة على التنمية والتحديث ،والم�أخوذة من العالم ال�صناعي ،لم ت� ِؤت ثمارها بب�ساطة� ،أو لم
تكن كافية للت�أثير في م�سار الأحداث بالطرق المطلوبة لإحداث تغيير مفيد للمجتمعات التي
خ�ضعت لال�ستعمار �سابق ًا .وبالمثل ،ف�إن خطط نقل التكنولوجيا وا�ستخدام التقنيات
الإلكترونية و�أحدث قواعد البيانات و�أكثر الممار�سات الهند�سية حداثة ،زادت في ر�أيي ،الخلل
القائم �أ�سا�س ًا بين القطاعات االقت�صادية العربية غير المتوازنة بالفعل .لقد �أنتجنا طبقة �إدارية
جديدة ،وطبقة جديدة من �أ�صحاب المال ،وطبقة ع�سكرية جديدة ،لكن ،ظهرت �ضمن هذه
الفئات الثالث الجديدة م�شكالت �أكثر من �أي وقت م�ضى :م�شكالت مت�ساوقة مع فقدان الر�ؤية،
تتما�ش هذه التطورات مع التقدم المذهل
وفقدان االتجاه ب�صورة عامة ،وكذلك القيم .ولم
َ
الجاري في جميع �أنحاء العالم العربي :التقدم في م�ستوى المعي�شة والتعليم والرفاه العام،
والذي �أ ّثر ب�شكل �إيجابي في حياة معظم العرب ،منذ الحرب العالمية الثانية.
من ناحية �أُخرى ،يرى المرء �أن �أموراً مثل التعاون البيني العربي ،هي في �أدنى م�ستوياتها
على الإطالق� ،إذ تقل�صت �آفاق الفرد ب�شكل كبير� ،إلى درجة طغيان االتجاهات الوطنية
الإقليمية ال�صغيرة على الدائرة الأيديولوجية التي كانت القومية العربية تحكمها �سابق ًا .وقد
�أ�شار عالم االجتماع اللبناني� ،سمير خلف ،م�ؤخراً �إلى �أن محدودية الأفق لدى مثقفي ومفكري
ر�أ�س بيروت تعك�س بدقة �أفق ًا محدوداً �شام ًال في العالم العربي .فر�أ�س بيروت ربما كان الحي
الأكثر انفتاح ًا على العالم ،والأكثر تعددية من �أي مجتمع عربي بمفرده :ففي الع�شرينيات
والثالثينيات كان مثقفوه من القوميين العرب ،وفي الأربعينيات والخم�سينيات كانوا قوميين
�سوريين ،وفي ال�ستينيات وال�سبعينيات �أ�صبحوا وطنيين فل�سطينيين ،ولم ي�صبحوا وطنيين
لبنانيين �سوى في �أوائل الثمانينياتّ � .أما الآن ،كما يقول خلف ،ف�إنه تطغى على تفكير ه�ؤالء
�أيديولوجيا المذهب الطائفي� ،أكانوا من الدروز �أم ال�س ّنة �أم ال�شيعة �أم الموارنة .وفي موازاة هذا
التركيز التنازلي ــ في لبنان مثلما هو في �أي مكان �آخر ــ نما عداء عام �أو عدم اكتراث نحو
المجموعة الأكبر؛ ف�أي مجموعة �أكبر بات ُينظر �إليها على �أنها غريبة ،وبالتالي معادية .فكيف
يترجم ،العرب اليوم هويتهم الوجودية المحلية �ضمن المجموع االجتماعي؟
�إجابتنا عن هذا ال�س�ؤال يجب �أن تكون على م�ستوى ال�صعوبة الهائلة لإ�شكالية العالقة بين
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ق�ضية فل�سطين والعرب ،والعالقة بين الأفراد العرب والدول العربية والعالم العربي .لكن ،وعلى
الرغم من ذلك ،ومن �أننا نرى الت�شظي في كل مكان ،ف�إن ا�ستنتاج �أن ''العرب'' لي�سوا موجودين
فعلي ًا كمجموع كلي يتخطى الحدود الوطنية ،و�أن العروبة نف�سها لي�ست �أكثر من مجرد �أ�سطورة
ع ّفى عليها الزمن� ،سيكون تب�سيط ًا �شديد الإفراط.
هناك �أ�سباب براغماتية وكذلك وجودية لرف�ض منطق نهاية العروبة ،مثلما ُيطلق عليها،
يهول به بع�ض العرب في الغرب� .أو ًال ،ق ّلما يتحرك التاريخ
والتي �أ�صبحت نذير �ش�ؤم وكارثة ّ
في خط م�ستقيم ،فكل مجتمع في التاريخ عبر من خالل متاهة من ال�صراعات الدموية
واالنتكا�سات ،قبل �أن يحقق ما ي�شبه الكمال �أو الو�ضوح كمجتمع؛ ثاني ًا� ،أنا �شخ�صي ًا ما زلت
مت�أثراً جداً بالمفردات الرا�سخة ،والقوة العاطفية الجاذبة للوحدة العربية ،وبمختلف الدعوات
التي يطلقها كثيرون من العرب دفاع ًا عن فكرة الأمة المطروحة .ومن الم�ؤكد �أن التناق�ضات
مذهلة بين خطاب العروبة ،والممار�سة ال�شديدة الهمجية والمتمثلة في الخ�صومات وال ِفرقة
بين العرب ،لكنها ال تنال من الفكرة نف�سها ،حتى �إن كانت َتدين ممار�سيها .نحن نعي�ش في
عالم علماني غير مكتمل ،حيث الجهود والم�شروعات التاريخية هي في الأ�سا�س غير مكتملة
وغير منجزة وغير كاملة ،فلماذا نرمي جانب ًا ونهائي ًا الأفكار العظيمة لمجرد �أن الحقيقة في
�أح�سن الأحوال غير �سارة ،وفي �أ�سوئها كارثية؟ �أخيراً� ،إذا طرحنا جانب ًا فكرة وجود ك ٍّل عربي،
�أفال نعترف ب�أن قانون الغاب الدارويني ــ القائل بتفوق الأغنى والأقوى ــ هو الذي اخترناه
طواعية لأنف�سنا ك�شعب ي�ؤمن ب�أنه �صاحب تاريخ مت�شابك وتراث ثري ،وينتمي �إلى واقع
معا�صر �شديد التنوع؟ هل ال�صراع بين �سورية والأردن� ،أو المغرب والجزائر� ،أو فل�سطين
و�سورية� ،أف�ضل من فكرة االن�سجام بين العالم العربي بمجمله؟
ح�سن ًا �إذاً ،دعونا نعترف بنواق�ص الحا�ضر ،ونبد�أ في التفكير لي�س فقط في العالقة ،وفي
الـ ''و'' التي تربط العرب والفل�سطينيين بع�ضهم ببع�ض ،لكن �أي�ض ًا ــ وهذه هي الـ ''و'' الناق�صة
في عبارة ''فل�سطين وم�ستقبل العرب'' ــ في العالقة بين العرب وبقية العالم .ف�إذا كان جزء من
المعادلة المتعلقة بفل�سطين هو الرابط بين العرب ،ف�إن الجزء الآخر هو الرابط بين العرب وبقية
العالم .هذه الق�ضايا المهولة بالكاد يو�ضع مخطط لها ،ف�ض ًال عن طرحها في �سياق ق�صير
لكلمة ُتلقى خالل م�أدبة .لذا �س�أختم كلمتي بالتطرق �إلى جانبين �أو ثالثة من هذه الأمور،
مثلما تبدو لي من وجهة نظري المحدودة ،لأن ما نحتاج �إليه فع ًال هو مجهود فكري و�أخالقي
و�سيا�سي جماعي هائل.
الخ�صائ�ص الرئي�سية للفكرة الفل�سطينية هي ،وقلت هذا �سابق ًا ،علمانيتها وعدالتها،
ويمكننا �أن ن�ضيف :محاولتها الإيحاء ب�أن المجتمعات التعددية ال تحتاج �إلى �أن توجد �ضمن
عالقة عدائية تجاه بع�ضها البع�ض .الفكرة باخت�صار هي �أن اليهود والم�سيحيين والم�سلمين
الذين يعتبرون فل�سطين وطنهم ،يجب �أن يجدوا طريقة لحياة م�شتركة ،على �أر�ض م�شتركة،
على �أ�سا�س العدل والم�ساواة .هناك م�شكالت هائلة تحول دون و�ضع هذه الفكرة مو�ضع
التطبيق ،مثلما نعرف من التاريخ العنيف لهذا القرن [القرن الع�شرين] .لقد كانت م�ساهمة
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ال�صهيونية الإيجابية محدودة� ،إن ُوجدت ،في �إطار م�شكلة التعاي�ش ،لكن ال�صهيونية يجب �أن
ت�ؤخذ بعين االعتبار .فال�سبب الذي جعل فكرة فل�سطين تف�شل في الف�ضاء الذي توفره
الأيديولوجيات الأُخرى ،هو �أن م�شكلة العالقة لم ُتدر�س �أو تحاط بالقدر المطلوب من العناية.
وقد يكون تاريخ ال�سيطرة اال�ستعمارية الأوروبية والأميركية علينا ،هو ال�سبب في كوننا �أكثر
اهتمام ًا بت�أكيد هوياتنا ،من النظر في العالقات فيما بينها .ولهذا� ،أعتقد حق ًا �أن العالقات
بين الأ�شياء� ،أكثر كثيراً من الأ�شياء نف�سها ،هي ما يجعل الإنتاج والتغيير ممكنين ،وهي في
التقويم النهائي تجعل هذا التغيير ينحو في اتجاه �إيجابي.
�س�أطرح مثالين قويين للغاية لما �أعنيه ب�أمرين مختلفين جداً :المال ،ومجمل ق�ضية العالقة
بين العروبة والحداثة .فكالهما م�س�ألة معقدة للغاية تجد مجموعات من االقت�صاديين
والفال�سفة وعلماء ال�سيا�سة والم�ؤرخين وعلماء االجتماع �صعوبة في التعامل معها على نحو
ر�ض .لكن ،دعونا نحاول النظر �إليهما كم�شكالت ات�صال ،ولي�س ك�أ�شياء في حد ذاتها .من
ُم ٍ
الغريب ،في البداية� ،أن المال لم يحظَ بكثير من التفكير فيه ب�صفته مجموعة من العالقات
االجتماعية ،على الرغم من �أن كثيراً ُكتب عنه كمورد جديد مهم في العالم العربي� ،أو على
العك�س من ذلك ،كم�صدر لل�ضعف والف�ساد .فقد تعامل مارك�س في ''ر�أ�س المال'' ،وكذلك
االقت�صاديون ال�سيا�سيون الذين �سبقوه ،مع المال وال�سلع �ضمن ال�سياق التاريخي
والميتافيزيقي للإنتاجّ � ،أما ر�أ�س المال في العالم العربي فله م�صدر مختلف تمام ًا ،وبالتالي
بيئة مختلفة تمام ًا .ما الذي فعله هذا ال�شكل الجديد من المال ،للأ�سرة والتقاليد والدين والعلم؟
نحن ال نعرف .عالوة على ذلك ،ت�سلل المال ور�أ�س المال في العالم العربي �إلى �أركان وجودنا
عمقا االنق�سامات االجتماعية ،و�أحدثا تح�سن ًا اقت�صادي ًا
كلها ،وبجميع �أنواع الطرق المت�ضادةّ :
ح�صن الع�شيرة .ويمكن للمرء
هائ ًال؛ �أحدث المال ثورة ،وردة فعل؛ دمر ر�أ�س المال الأ�سرة ،لكنه ّ
�أن ي�ستر�سل في تعداد الت�أثير الهائل وغير الم�سبوق للمال الذي �أُغ ِدق �أو انهمر فج�أة على العالم
العربي ،لكن كل ما نحتاج �إليه هو جردة ونظرية عن هذه التغييرات ،قبل �أن نتمكن نحن من
توجيه م�سار الأحداث نحو م�ستقبل كريم للأجيال المقبلة� .أنت ال تحتاج �إلى المال فح�سب ،بل
�إلى الوعي لفهمه والتحكم فيه �أي�ض ًا ،مثلما هي الحال في �أوروبا حيث ف ّكر مارك�س وغيره
ودر�سوا الت�أثير الهائل لر�أ�س المال المنتج �صناعي ًا ،والذي يتم �إنفاقه على الم�ستوى الوطني.
أعرج على م�س�ألة ال تقل �أهمية ،وهي عالقتنا
�أخيراً� ،إن هذه الإ�شارة �إلى �أوروبا تجعلني � ّ
بالعالم الخارجي� .إنها فكرة مكررة (كلي�شيه) ،لكنها حقيقة �أي�ض ًا :فو�سط م�سارات القوتين
العظميين ،نحن كعالم عربي ،نقع عند مفترق طرق بين �أوروبا و�آ�سيا ،قريبين من �أفريقيا
ون�ش ّكل جزءاً منها .لقد اختلطت تقاليدنا وثقافتنا بتقاليد بالد فار�س والهند وال�صين و�أوروبا
و�أفريقيا ورو�سيا وثقافاتها ،لكننا في المقابلُ ،نعتبر بين �أهم ورثة اليونان القديمة واليهودية
علي �أن �أعدد �سل�سلة الثقافات واالتجاهات والمذاهب الفكرية،
والم�سيحية والبيزنطية .و�إذا كان ّ
والمجموعات والأ�سر اللغوية ،والمجتمعات التي التحمنا معها و�شاركناها التجارب ،ف�ستكون
النتيجة مذهلة.
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لكن ع�صرنا ،عندما يتعلق الأمر بالعرب ،هو ع�صر مواجهتنا المديدة مع الغرب الذي ُوجد
هنا ك�سيد ا�ستعماري داعم لإ�سرائيل ،والأهم �أنه كان ،وعلى طرفين متناق�ضين� ،سبب خيبات
�أملنا الكبرى ،وم�صدر فهمنا للحداثة� .إن وجود جمعية ''خريجي الجامعات العربية ــ
الأميركية'' ( )AAUGبحد ذاته هنا في الواليات المتحدة ،حيث تنا�ضل وتكافح وترتبط ب�شكل
غام�ض بثقافة �سيا�سية �أنتجت للتو رئي�س ًا غير متعاطف مع �أي �شيء عربي ،لكنه على ما يبدو،
ٍ
بحرية النفط العربي ور�أ�س المال العربي والموقع اال�ستراتيجي للعرب� ،أمور كلها تدل
ي�ستخدم
على الهيمنة التي نعي�ش في ظلها وننا�ضل �ضدها ،لكننا نتعاون معها �أي�ض ًا� ،شئنا �أم �أبينا.
للكف عن الهجمات الفارغة على الإمبريالية ،وكذلك عن ال�شعارات
وبالت�أكيد ،حان الوقت ّ
الثورية الجوفاء ،وال �سيما �أننا في معظم الوقت الذي كنا نهاجم الإمبريالية لفظياً ،كنا خدم ًا
لها من دون وعي ،وبينما كنا ُن�شيد بالثورة ،كنا نخونها في و�ضح النهار .وفي المقابل ،ف�إن
جميع دفاعاتنا الطق�سية الروتينية عن �أمجاد العرب المجيدة ،تك ّذبها تمام ًا الأفعال غير
الم�شرفة للعرب المعا�صرين� .أذكر في العام الما�ضي ،خالل اجتماع فل�سطيني كبير ُعقد في نيو
ّ
�آرك [في والية نيوجيرزي] كيف �أن �شفيق الحوت ــ عندما ُطلب منه �أن ي�ؤكد ت�أييده فكرة
تحرير فل�سطين ــ �أجاب بنفاد �صبر :ال تتوقع من �أي �شخ�ص �أن يقول �أنه �أو �أنها �ضد تحرير
فل�سطين .هذا غباء .وطبع ًا� ،أنا �أ�ؤيد ذلك ،فال�س�ؤال المهم حق ًا والأكثر �صعوبة ،هو كيفية تحقيق
ذلك.
لذا �أختم بالقول :فل�سطين وم�ستقبل العرب ،وعالقتنا بالعالم :كيف �سيتم ت�صور عالقاتها
بع�ضها ببع�ض من �أجل �إنتاج مغزى علماني وتقدمي ،وقبل �أي �شيء ،محدد لحقيقة �أن الفكرة
العظيمة لتحرير فل�سطين لها دور مهيب في العالم العربي م�ستقب ًال ،وفي م�ستقبل العالم
ب�صورة عامة؟ ربما تقولون �إن ما �أقترحه كله هو العثور على كلمات� ،أو لغة مالئمة تتيح
التعبير ب�شكل ح�سن عن هذه الأمور ،و�س�أجيب عن ذلك ب�أن دورنا في هذه الفترة اليائ�سة
والرثة ربما ال يزيد قلي ًال ،عن تهذيب لغة القبيلة ،مثلما يفعل ال�شاعر .الكلمات لي�ست مجرد
تعبر �أي�ض ًا عن بواعث الإبداع لدى الكائن الب�شري� .إن العثور على الكلمات
�أ�صوات ،بل �إنها ّ
ال�صحيحة للم�ستقبل ال�صحيح ال يقت�صر على تعليم �أمة ب�أكملها �أن تتكلم ،بل هو �أي�ض ًا جعل
فمن منا ي�شك في �أن �شعراءنا وروائيينا هم َمن
الوجود الفعلي لتلك الأمة و�إدراكها ممكن ًاَ .
حية؟ و�أنهم هم َمن �سلطوا ال�ضوء على وقائع الحياة العربية وتف�صيالتها،
�أبقوا لغة فل�سطين ّ
و�أ�شاروا �إلى م�ستقبل جماعي واجبنا الأول هو �أن نترجمه �إلى لغة النثر التي نحكيها في
حياتنا اليومية ،ثم نعي�شه ب�أمانة؟

