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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

اإدوارد �سعيد*

فل�سطني وم�ستقبل العرب..

بحثًا عن معنى احلرف ''و''**

�أن �أبد�أ هذ� �لم�شاء بتقديم �عتر�ف �شيجده معظمكم بال �شك، غريبًا للغاية... �أود 

 ما يكفي من 
ّ

�عتر�في هو �أنني �أ�شعر ــ من دون �أي تو��شع ز�ئف ــ باأن لي�س لدي

 خالل �لأ�شابيع �لقليلة �لما�شية، في 
ّ
�لكالم �لإيجابي و�لجازم. �إن �ل�شعور �لذي طغى علي

�أثناء �إعد�دي لهذه �لمنا�شبة، هو �أن كل �شيء قيل تقريبًا، كما �أنني �شعرت، مثلما �شعر 

ط ب�شورة محبطة، �إلى درجة �أن قول �أي �شيء له 
ّ
معظمنا، باأن �لعالم �لعربي مجز�أ ومثب

ا للحديث عن ما�شينا �لتليد وم�شتقبلنا 
ّ
ا لنتقاد �لم�شهد باأكمله، و�إم

ّ
�أي قيمة �شيكون �إم

�لمجيد بلهجة و�ثقة تمامًا، �شتوؤدي حتمًا �إلى جذب مزيد من �لنتباه �إلى حالة �لياأ�س 

�لحقيقية و�لمتجذرة �لتي ي�شعر بها معظمنا حيال �لحا�شر.

... �أود �أن �أ�شلط �ل�شوء قلياًل على �لعبارة �لمقترحة للمناق�شة: ''فل�شطين وم�شتقبل 

�لعرب''. و�أريد منكم �أن ت�شعو� �أمرين في ذهنكم و�أنا �أتحدث: �لأول، �أن حقيقة كون معظم 

�لأ�شياء قد قيل بالفعل، ربما تكون �أمر�ً ح�شنًا، بمعنى �أنها تتيح لنا �أخير�ً، �لفر�شة 

ا هو ثمين؛ �لثاني، �أن �للحظة �لحالية مالأى بالغمو�س 
ّ
لغربلة كل �شيء بحثًا عم

و�لإرباك و�لآمال �لمثبطة، بحيث �إنها في �لحقيقة تمنحنا مزيد�ً من �لوقت للتفكير 

و�لتمحي�س بدًل من �لبحث عن �لعبار�ت �لرنانة و�لت�شريحات �لمنمقة. باخت�شار، �أنظر 

�إلى هذه �لمنا�شبة باعتبارها لحظة �شلبية يمكن فيها �شحذ ت�شور�تنا �لمعتادة لو�شعنا 

* مفكر وناقد و�أكاديمي فل�شطيني.
** هذه �لمقالة مد�خلة ��شت�شر�فية لإدو�رد �شعيد، �ألقاها في جمعية متخرجي �لجامعات �لعربية ــ �لأميركية 
ب �شدر في �شنة 1987، بعنو�ن: ''�لقومية �لعربية 

ّ
في و��شنطن، وُن�شرت مع مجموعة من �لمد�خالت، في كتي

وم�شتقبل �لعالم �لعربي''.

الم�سدر:

 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: �شفاء كنج.
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�لكئيب من �أجل �لخروج ب�شيء جديد ن�شبيًا، ومحتمل ــ مجرد �حتمال ــ �أن يكون مفيد�ً. �أريد �أن 

�أقترح �أن �لح�شا�شية �ل�شلبية، �أو �لوعي �ل�شلبي، �للذين �أريد مناق�شتهما، وبعيد�ً عن كونهما 

مجرد و�شيلة للرثاء، يمكن �أن يقود�نا �إلى طرق تفكير وتغيير جديدة ومفيدة، وهي طرق �أُهملت 

خالل �أعو�م �لوفرة و�لتفكير �لإيجابي.

كمثال للوعي �ل�شلبي �لجديد بالأ�شياء، خذو� عبارة ''فل�شطين وم�شتقبل �لعرب''. عودو� 

بتفكيركم ب�شعة �أعو�م �إلى �لور�ء، هل كان �شيخطر لأي منا �أن حرف �لعطف ''و'' في عبارة 

''فل�شطين وم�شتقبل �لعرب''، يمكن �أن يعني �أي �شيء �آخر غير ''و'' �لوحدة وتالزم �لم�شير 

و�ل�شر�كة، و�لرو�بط �لطبيعية؟ لو لم تكن فل�شطين هي معنى �لعروبة، فهي على �لأقل �أحد 

مو�شوعاتها �لمركزية. لم ي�شكك �أي زعيم عربي، �أو حزب عربي، �أو طالب �أو فنان �أو جندي �أو 

عامل عربي، في �أن �لعالقة بين �لعالم �لعربي وق�شية فل�شطين لي�شت طبيعية فح�شب، بل غير 

قابلة لالنف�شام �أي�شًا. لم تتوقفو� للتفكير فيما تعنيه عبارة ''فل�شطين وم�شتقبل �لعرب''، لأنكم 

�فتر�شتم �أن �لعالقة بين �لثنين ل تحتاج �إلى تفكير، وهي طبيعية بمثل �لطريقة �لتي ن�شتخدم 

فيها �لحرف ''و'' �لذي يفيد بب�شاطة �لو�شل من دون �إمعان تفكير. ل يفكر �لمرء في �لحرف ''و''، 

و�إنما ي�شتخدمه بب�شاطة. لكن �ليوم، �أكثر ما يلفت �لنظر في عبارة ''فل�شطين وم�شتقبل �لعرب'' 

هو �لغمو�س �ل�شاطع للحرف ''و''، وهو مجرد حرف تعّلمنا �لآن �أن ننظر �إليه بكثير من �ل�شك 

و�لمر�رة و�لتهكم. لم يعد �لحرف ''و'' �لآن �شيئًا ن�شارع �إلى �لح�شول عليه كي ن�شل �إلى �أ�شياء 

�أكثر �أهمية: �إنه م�شاألة �ل�شلة، �أو �لفتقار �إليها، في حد ذ�تها. وهنا، نتوقف لن�شاأل �أنف�شنا، 

ربما لأول مرة، �إن كان لحرف �لـ ''و'' �أي معنى حقيقي.

تاأملو� ما يمكن �أن يعنيه �لحرف ''و'' بعد ح�شار بيروت، ومعارك طر�بل�س، و�لنق�شام في 

�ل�شف �لفل�شطيني، وزيارة يا�شر عرفات لم�شر، ومحاولته �لتقارب مع �لأردن، و�لعد�وة 

�لعميقة بين �شورية و�لعديد من �لفل�شطينيين، و�ل�شمئز�ز وخيبة �لأمل �لتي ي�شعر بها كثيرون 

منا تجاه دول �لخليج �لغنية. في �لمقام �لأول، �لحرف ''و'' يعني �شل�شلة كاملة من �لإخفاقات 

للو�شل بين فل�شطين و�لعالم �لعربي. �إنه ف�شل فل�شطيني بقدر ما هو ف�شل عربي عام. نتذكر 

�شمح خالل ح�شار بيروت، �شوى بتنظيم عدد قليل من �لتظاهر�ت في 
ُ
بحزن وغ�شب كيف لم ي

ذلت للتخفيف من 
ُ
�لعالم �لعربي، و�لأهم، كم كانت قليلة تلك �لمو�رد و�لجهود �لعربية �لتي ب

ا �شيكون عليه �لم�شير �لبائ�س لمجتمع فل�شطيني باأكمله. لم يتم بذل 
ّ
ح�شار بيروت، ومم

مجهود فل�شطيني كاٍف لتعبئة �لجهود �لعربية قبل وقوع �لكارثة، ول في �أثنائها؛ فقد حال 

خنوع مختلف �لأنظمة �لعربية �لذليل لالأميركيين، دون �لقيام بما يكفي لممار�شة �شغوط 

�قت�شادية �أو �شيا�شية �أو ع�شكرية فاعلة على �لوليات �لمتحدة وعميلتها �إ�شر�ئيل. يمتلىء 

وعينا �ليوم باإدر�ك �لتناق�س بين �لفل�شطينيين، وخ�شو�شًا منظمة �لتحرير �لفل�شطينية، وبين 

�لعالم �لعربي، على �لم�شتوى �لر�شمي على �لأقل، بدًل من �لرو�بط �لتي تربطهم بع�شهم ببع�س. 

و�لآن ي�شتدعي �لحرف ''و'' طرح عالمة ��شتفهام: ''و'' ماذ� بعد؟ ن�شاأل على �شبيل �لمثال، عندما 

نرى �أن لدى كل دولة عربية قو�نين منف�شلة للتعامل مع �لفل�شطينيين. �أو عندما ت�شدر 
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ت�شريحات من هنا وهناك في �لعالم �لعربي، باأنه يجب نقل �لفل�شطينيين من مكان �إلى �آخر، 

بًا بهم في �أي منهما. حرف �لـ ''و'' �لجديد هو ''و'' عدم �لثقة و�ل�شخرية 
ّ

في حين �أنه لي�س مرح

و�لإنكار. �إنه يفر�س علينا �شرورة �إعادة �لنظر في هذه �ل�شلة، لكن لي�س في قطعها تمامًا، 

وهنا تكمن �ل�شعوبة �لحقيقية نظر�ً �إلى و�قع �لنتماء �لم�شترك بين فل�شطين و�لعالم �لعربي، 

على �لرغم من �لتوتر في عالقاتهما. كان �لأمر �أ�شهل كثير�ً لول هذ� �لنتماء، ولكان بو�شع 

�لمرء �أن يقول ''فليذهب �لعالم �لعربي �إلى �لجحيم''، �أو على �لمقلب �لآخر وبالنيابة عن �لعالم 

�لعربي، لأمكن �لقول ــ وربما فعل ذلك كثيرون بالفعل ــ ''فلتذهب فل�شطين �إلى �لجحيم.''

لكن مثل هذ� �لف�شل �لجازم �أو �لقطيعة، �أمر م�شتحيل على كل حال؛ فالفل�شطينيون و�لعرب 

ويهود �إ�شر�ئيل محكوم عليهم �أن يعي�شو� �أحد�ث �لم�شتقبل �لمنظور معًا في �ل�شر�ء و�ل�شر�ء. 

لكن، �إذ� نظرنا �إلى ما تتطلع �إليه �لآن هذه �لمجموعات �لثالث فيما يخ�س �لم�شتقبل، فاإن ''و'' 

�لتي تربط فيما بينها ب�شورة عامة ومبهمة، ت�شبح غام�شة تمامًا ومعقدة. فالفل�شطينيون، 

في معظمهم، يفهمون ق�شية فل�شطين على �أنها م�شاألة تتعلق بتقرير �لم�شير و�إن�شاف �شعب. 

رون ــ وفقًا ل�شيمون فيل )Simone Weil( ــ عن 
ّ
وبالتالي، فاإنهم، وعلى غر�ر �أي �شعب �آخر، يعب

�لرغبة �لدفينة لدى �لإن�شان، في �لحاجة �إلى �لجذور. وتكمن �لمفارقة بالن�شبة �إلى �لق�شية 

�لفل�شطينية في �أنها كفكرة تج�شد �لمطالبة بالعد�لة وتقرير �لم�شير، تبدو قادرة على �لتعبئة 

�لفعلية لعدد �شئيل من �لنا�س في �لعالم �لعربي وفي �أماكن �أُخرى. وفي �لو�قع، لي�س من قبيل 

�لمبالغة �لقول �إن فكرة فل�شطين ل تتعر�س لالإنكار فح�شب، بل هناك �أي�شًا هجوم ل هو�دة 

فيه �شد حقيقة �لو�قع �لفل�شطيني، �إلى درجة ل �أجد لها تف�شير�ً.

فل�شطين �ليوم تعادل م�شكلة، وهذ� �أمر يعرفه �لجميع، و�أولهم �لفل�شطينيون. وفي �لأر��شي 

�س �شاحبها لعقوبة �لعتقال. وعلى مدى �لعامين 
ّ
�لمحتلة، فاإن لفظ �لكلمة بحد ذ�تها يعر

�لما�شيين، قامت �إ�شر�ئيل وموؤيدوها في �لغرب ب�شن حملة مهوو�شة كي تمحو من �لذ�كرة ما 

كانت عليه �لحملة �لع�شكرية �لإ�شر�ئيلية �شد �لفل�شطينيين في لبنان، بكل ما بلغته من �شر��شة 

وهمجية ل مثيل لهما، حتى �إنها و�شلت في �لآونة �لأخيرة �إلى حد ن�شر كتب ــ مثل ذ�ك �لذي 

يحمل عنو�ن: ''منذ �لع�شور �لأزلية'' لجو�ن بيترز* ــ ''تثبت'' �أن �لفل�شطينيين لم يوجدو� في 

�لأ�شل على �أي حال. �إلى جانب ذلك، �ُشن هجوم متو��شل �شد و�شائل �لإعالم �لغربية لتهامها 

بالجهل و�لعد�ء لليهود؛ و�أحدث مثال لذلك كتاب زئيف ت�شافيت�س م�شوؤول �لدعاية �ل�شابق لدى 

]مناحم[ بيغن، و�لذي يقترح فيه �أن �لخوف من منظمة �لتحرير �لفل�شطينية هو �لذي يملي 

جميع �لنتقاد�ت �لتي توجهها و�شائل �لإعالم �إلى �إ�شر�ئيل. لدينا هنا مفارقات غنية؛ 

فاإ�شر�ئيل لم تكتِف بكونها فريدة من نوعها في �لتاريخ كدولة تم بناء �شمعتها في �لخارج 

على �لنفاق و�لتزوير ب�شكل كامل تقريبًا، و�لف�شل في ذلك يعود �إلى �متثال و�شائل �لإعالم 

�لغربية ومفكري �لغرب �لليبر�ليين، بل �إنها �نقلبت �لآن بوح�شية على �آلة �لبث و�لن�شر �لتي 

 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 �نت�شار�تها في �لما�شي تبدو نقية وت�شتحق �لثناء، فباتت تتهم هذه �لآلة بمعاد�ة 

�ل�شامية.

�لمحزن في �لأمر، و�لحق يقال، �أن �أن�شار فل�شطين لم يو�جهو� هذه �لحملة بتحرك فاعل. 

ففي �لو�قع، من �لمزعج مالحظة �أنه في �للحظة �لتي �نطلقت هذه �لحملة �لمو�لية لإ�شر�ئيل 

بكل �ندفاع، كانت تنطلق كذلك �لتح�شير�ت لموؤتمر �لأمم �لمتحدة �لدولي ل�شنة 1983 عن 

ق�شية فل�شطين. لقد تعاقدت معي �لأمم �لمتحدة كم�شت�شار لإعد�د �لوثائق �لخا�شة بالموؤتمر، 

و�أهمها ــ وفقًا لتكليف �لجمعية �لعامة ــ �إعد�د لمحة تعريفية عن �ل�شعب �لفل�شطيني، وعملت 

مع جانيت و�بر�هيم �أبو لغد و�إيليا زريق ومحمد حالج، و�أعددنا، بح�شب �عتقادي، لمحة 

ممتازة ت�شمنت و�شفًا لحالة �لفل�شطينيين �أينما يكونو�، في جميع ظروفهم �ل�شيا�شية 

و�لديموغر�فية و�لجتماعية و�لقت�شادية و�لثقافية. ومع �أن �لوثيقة كانت بال�شبط ما طلبته 

ف�شت في �لموؤتمر فيما بعد. لماذ�؟ لأنها لقيت معار�شة قاطعة من 
ُ
�لجمعية �لعامة، �إّل �إنها ر

بعثة عربية لدى �لأمم �لمتحدة. و�أخبرني �شكرتير ثاٍن �شاب في بعثة هذه �لدولة �لعربية بد� 

�أنه يتمتع ب�شلطة �أكبر من �ل�شفير نف�شه )وكان وزير خارجية �شابق(، �أن �ل�شبب في �لمعار�شة 

هو �أن �ل�شعب �لفل�شطيني �لوحيد �لمعترف به من طرف بلده ]�ل�شكرتير[ هم �أولئك �لمقيمون في 

�ل�شفة �لغربية وقطاع غزة. وذهب �إلى �لقول �إننا حتى لو تمكّنا من تجاوز �عتر��س بلده على 

ت �شدها �أي�شًا. بد� �لأمر كما لو �أن جميع 
ّ
�لوثيقة، فاإن �أي دولة عربية �أُخرى �شت�شو

�لفل�شطينيين وممثليهم، ومنظمة �لتحرير �لفل�شطينية، يو�جهون جبهة عربية و�إ�شر�ئيلية 

ة في 
ّ
ة، حتى �إن كانت �أم

ّ
موحدة، معار�شة للفر�شية �لقائلة �إن �ل�شعب �لفل�شطيني موجود كاأم

�لمنفى.

هذ�ن �إذ�ً مثالن �شغير�ن، �أحدهما �شهيوني و�لآخر عربي، لكيف �أ�شحبت ''و'' �لعطف 

م�شحونة بمعنى �شلبي في عبارة ''فل�شطين وم�شتقبل �لعرب''. لكننا �شنكون مخطئين �إن 

��شتنتجنا �أن مثل هذه �لأمور هي نتيجة موؤ�مرة ر��شخة �شد فل�شطين، �أو �أن �لعرب و�لعروبة 

ماتو� بالفعل، �أو �أنه من دون فل�شطين لن يكون هناك م�شتقبل للعرب. هذه �لآر�ء �لإجمالية 

�لع�شو�ئية �لعامة هي، في ر�أيي، غير مثيرة لالهتمام، و�شطحية على حد �شو�ء. فكرة فل�شطين 

موجودة بال�شبط لي�س فقط بقدر ما نوؤمن بها، بل بقدر ما نكافح من �أجلها، ونجعلها فاعلة، 

ونمنحها تاأثير�ً وقوة. عند هذه �لنقطة يظهر معنى جديد للحرف ''و''، وهذ� �لمعنى يعتمد على 

�شلة نخلقها وننتجها ون�شممها، بين فل�شطين وم�شتقبل �لعرب. لكن، للقيام بذلك علينا، في 

�عتقادي، �لعتر�ف باأن هذ� �ل�شلة، مثل �أي �شيء في �لعالم �لعلماني للمجتمعات و�ل�شعوب 

و�لأمم، لي�شت هبة من �للـه، ول من فعل �لطبيعة. يجب �أن يتم �إنتاجها، مثلما تقوم 

�لمجتمعات، وكذلك �لب�شر، باإنتاج �أنف�شهم في نهاية �لأمر، ثم �إعادة �إنتاجها من جديد.

نحن �لآن في تلك �للحظة �لحرجة في تاريخ �لعالم �لعربي، و�لتي تنهار فيها هياكل 

�لمجتمع و�لدول و�لفكر �لتي جلبت �لعالم �لعربي �لحديث �إلى �لوجود. من �لو��شح �أن هذ� هو 

ل كثير من �لنا�س من �لتاريخ �لعلماني �إلى �لتاريخ �لمقد�س، ومن �إنتاج �لو�قع 
ّ
�ل�شبب في تحو
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�إلى �إحاطته بالغمو�س، ومن �شرور�ت �لعمل و�لإر�دة �إلى جاذبية �ل�شلطة و�لإخ�شاع �لإر�دي 

للذ�ت. جوهر �لفكرة �لفل�شطينية �أنها علمانية وديمقر�طية، ول �أعني بال�شرورة �أن عليكم �أن 

توؤيدو� دولة ديمقر�طية علمانية. ما تعنيه فل�شطين هو �أنه كي يحقق �لفل�شطينيون تقرير 

�لم�شير و�لعد�لة، فاإنه يجب �أن يتم �إنتاج عمليات علمانية ــ وهي �لعمليات �لتي يت�شورها 

رجال ون�شاء، وي�شعونها مو�شع �لتطبيق ويحافظون على ��شتد�متها على �متد�د زمن تاريخي. 

غير �أن مثل هذه �لعمليات ل يمكن �أن يظهر فجاأة مثل �نبعاثات �أر�شلتها �إر�دة �إلهية، �أو 

�أوجدتها قو�نين �لتاريخ �لأ�شطورية، بل �إنها تتطلب �لكفاح من �أجلها ب�شورة عامة، و�لأهم من 

ذلك، بالتف�شيل.

من هذ� �لمنظور، يمكننا �أن نفهم �لحرف ''و'' في عبارة ''فل�شطين وم�شتقبل �لعرب''، على 

�أنها تج�شد خيار�ً لإنتاج نوع من �لم�شتقبل؛ م�شتقبل يمكن �أن يكون م�شتركًا بالن�شبة �إلى 

�لفل�شطينيين و�لعرب. فبقاء �لفل�شطينيين مرهون به، كما �أن م�شتقبل �لعرب، كونهم �أكثر من 

مجرد مجموعة غير متجان�شة من �لدول �ل�شغيرة، مرهون به �أي�شًا. لي�س �شر�ً �ليوم �أن �لعالم 

عه، يمثل حالة جماعية �شلبية 
ّ
�لعربي، على �لرغم من ثروته �لطائلة ومو�رده �لب�شرية وتنو

تحتدم في باطنها م�شكالت وتوتر�ت ل تجد طريقها �إلى �لحل، وتفتقد �لروؤية و�لقيادة. و�ليوم، 

يبدو �أننا �أ�شبحنا رموز�ً للثروة �لعمياء من دون �أي مكان نذهب �إليه، �إّل ــ مثلما حدث في 

�لأ�شبوع �لما�شي ــ �أن ينتهي بنا �لمطاف في مقالت عن�شرية في �شحيفة ''وول �شتريت 

جورنال''، ت�شف كيف يحافظ ''�لعرب'' على �زدهار دور �لأزياء �لفرن�شية �لر�قية لأن �لن�شاء 

ق و�حدة، �أو كيف �أعادت 
ّ
�لعربيات على ��شتعد�د لإنفاق 60.000 دولر في جولة ت�شو

�لم�شت�شفيات �لفخمة في و�شط �أميركا، تجهيز �أنف�شها لتكون مالئمة ل�شتقبال كبار �أثرياء 

�لعرب من �شيوخ و�شالطين، خالل �إقاماتهم �لطويلة �لمترفة �لتي ينفقون فيها بال ح�شاب. ما 

�لذي نقدمه غير ذلك �إلى �لعالم �ليوم؟ يمكن للمرء �أن ي�شير �إلى �إنجاز�ت عدد من �لرجال 

ين عفيفي 
ّ
و�لن�شاء �لموهوبين، من علماء ومثقفين وفنانين ورجال �أعمال وموظفين عام

�لنف�س ومتفانين، �إّل �إن �لمرّكب �لإجمالي للجماعة �لتي ت�شكل �ل�شعب �لعربي، غير متجان�س، 

وي�شبه في مميز�ته محرك عربة متهالك.

ن يجتهدون في �لتفكير و�لبحث 
َ
�لآن، من �لموؤكد �أنه في كثير من �أركان �لعالم �لعربي، هناك م

في طبيعة �لعروبة، وم�شكلة �لتر�ث و�لبتكار، وم�شكلة �لتبعية و�ل�شتقالل. وعلى �لمرء �أّل يقلل من 

�أهمية هذ� �لعمل، ول �شيما �أنه في كثير من �لحالت، فاإن �لأ�شخا�س �لذين يكتبون ويفكرون في 

هذه �لق�شايا، يفعلون ذلك في ظروف تنطوي على تهديد�ت خطرة: معظم �لأنظمة �لعربية ل يبدي 

�هتمامًا بمثل هذه �لم�شائل، بل يميل فعاًل �إلى �عتبار �أي �شخ�س يفكر فيها بجدية تهديد�ً للو�شع 

ذلت في �لآونة �لأخيرة لإطالق عمل منظمات حقوق 
ُ
�لقائم. وعلى نحو مماثل، فاإن �لجهود �لتي ب

�لإن�شان �لعربية ــ وهي جهود تثير لدى �لأنظمة �شكوكًا لها ما يبررها ــ كانت مبادر�ت علمانية 

 من �لقوة �لأ�شيلة �لكامنة 
ُ
يغذيها �لن�شال �لفل�شطيني جزئيًا، و�شاهمت في ن�شوئها كذلك، ينابيع

في �لثقافة �لعربية �لإ�شالمية �لتي ت�شمن رفاه �لفرد وكر�مة �لب�شر.
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غير �أن هذه ظو�هر �شغيرة ن�شبيًا ومعزولة، على �لرغم من روعتها. كما �أنه ل طائل هنا 

من �إعادة تكر�ر ما نر�ه كلنا: �ل�شل�شلة �لماألوفة من �لف�شاد و�ل�شعف و�لنظرة �لدونية، و�لتي 

ا �إذ� كانت �لقو�ئم �لمعتادة 
ّ
يبدو �أنها كلها تميز حياة �لعرب كمجموعة. �أت�شاءل �أحيانًا عم

و�لق�ش�س �ليومية عن �نعد�م �لكفاءة و�لف�شاد، ل ت�شكل بذ�تها جزء�ً من �لم�شهد �لذي تمثله، 

وما �إذ� كان تعد�د �لم�شكالت و�ل�شرور هو بمثابة �أحد �أعر��س �لمر�س ولي�س مجرد و�شف 

مو�شوعي له. �أيًا يكن �لأمر، �أعتقد �أن �لم�شكلة �لرئي�شية تبقى �لحرف ''و''؛ م�شكلة كيفية ربط 

�لجو�نب �لعامة و�لخا�شة للحياة �لعربية و�لفل�شطينية بع�شها ببع�س، بطريقة تمّكنها من 

�لتفكير في �لم�شتقبل �لعربي كاأكثر من كونه حفنة من �لفور�ت �ل�شريعة هنا وهناك.

من �لموؤكد �أن �لعقدين �لأخيرين عّلمانا، بقدر ما عّلما بقية �لعالم �لثالث، �أن �لنماذج 

�لقائمة على �لتنمية و�لتحديث، و�لماأخوذة من �لعالم �ل�شناعي، لم توؤِت ثمارها بب�شاطة، �أو لم 

تكن كافية للتاأثير في م�شار �لأحد�ث بالطرق �لمطلوبة لإحد�ث تغيير مفيد للمجتمعات �لتي 

خ�شعت لال�شتعمار �شابقًا. وبالمثل، فاإن خطط نقل �لتكنولوجيا و��شتخد�م �لتقنيات 

�لإلكترونية و�أحدث قو�عد �لبيانات و�أكثر �لممار�شات �لهند�شية حد�ثة، ز�دت في ر�أيي، �لخلل 

�لقائم �أ�شا�شًا بين �لقطاعات �لقت�شادية �لعربية غير �لمتو�زنة بالفعل. لقد �أنتجنا طبقة �إد�رية 

جديدة، وطبقة جديدة من �أ�شحاب �لمال، وطبقة ع�شكرية جديدة، لكن، ظهرت �شمن هذه 

�لفئات �لثالث �لجديدة م�شكالت �أكثر من �أي وقت م�شى: م�شكالت مت�شاوقة مع فقد�ن �لروؤية، 

وفقد�ن �لتجاه ب�شورة عامة، وكذلك �لقيم. ولم تتما�َس هذه �لتطور�ت مع �لتقدم �لمذهل 

�لجاري في جميع �أنحاء �لعالم �لعربي: �لتقدم في م�شتوى �لمعي�شة و�لتعليم و�لرفاه �لعام، 

و�لذي �أّثر ب�شكل �إيجابي في حياة معظم �لعرب، منذ �لحرب �لعالمية �لثانية.

من ناحية �أُخرى، يرى �لمرء �أن �أمور�ً مثل �لتعاون �لبيني �لعربي، هي في �أدنى م�شتوياتها 

على �لإطالق، �إذ تقل�شت �آفاق �لفرد ب�شكل كبير، �إلى درجة طغيان �لتجاهات �لوطنية 

�لإقليمية �ل�شغيرة على �لد�ئرة �لأيديولوجية �لتي كانت �لقومية �لعربية تحكمها �شابقًا. وقد 

�أ�شار عالم �لجتماع �للبناني، �شمير خلف، موؤخر�ً �إلى �أن محدودية �لأفق لدى مثقفي ومفكري 

ر�أ�س بيروت تعك�س بدقة �أفقًا محدود�ً �شاماًل في �لعالم �لعربي. فر�أ�س بيروت ربما كان �لحي 

�لأكثر �نفتاحًا على �لعالم، و�لأكثر تعددية من �أي مجتمع عربي بمفرده: ففي �لع�شرينيات 

و�لثالثينيات كان مثقفوه من �لقوميين �لعرب، وفي �لأربعينيات و�لخم�شينيات كانو� قوميين 

�شوريين، وفي �ل�شتينيات و�ل�شبعينيات �أ�شبحو� وطنيين فل�شطينيين، ولم ي�شبحو� وطنيين 

ا �لآن، كما يقول خلف، فاإنه تطغى على تفكير هوؤلء 
ّ
لبنانيين �شوى في �أو�ئل �لثمانينيات. �أم

�أيديولوجيا �لمذهب �لطائفي، �أكانو� من �لدروز �أم �ل�شّنة �أم �ل�شيعة �أم �لمو�رنة. وفي مو�ز�ة هذ� 

�لتركيز �لتنازلي ــ في لبنان مثلما هو في �أي مكان �آخر ــ نما عد�ء عام �أو عدم �كتر�ث نحو 

نظر �إليها على �أنها غريبة، وبالتالي معادية. فكيف 
ُ
�لمجموعة �لأكبر؛ فاأي مجموعة �أكبر بات ي

يترجم، �لعرب �ليوم هويتهم �لوجودية �لمحلية �شمن �لمجموع �لجتماعي؟

�إجابتنا عن هذ� �ل�شوؤ�ل يجب �أن تكون على م�شتوى �ل�شعوبة �لهائلة لإ�شكالية �لعالقة بين 
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ق�شية فل�شطين و�لعرب، و�لعالقة بين �لأفر�د �لعرب و�لدول �لعربية و�لعالم �لعربي. لكن، وعلى 

�لرغم من ذلك، ومن �أننا نرى �لت�شظي في كل مكان، فاإن ��شتنتاج �أن ''�لعرب'' لي�شو� موجودين 

فعليًا كمجموع كلي يتخطى �لحدود �لوطنية، و�أن �لعروبة نف�شها لي�شت �أكثر من مجرد �أ�شطورة 

عّفى عليها �لزمن، �شيكون تب�شيطًا �شديد �لإفر�ط.

طلق عليها، 
ُ
هناك �أ�شباب بر�غماتية وكذلك وجودية لرف�س منطق نهاية �لعروبة، مثلما ي

ل به بع�س �لعرب في �لغرب. �أوًل، قّلما يتحرك �لتاريخ 
ّ
و�لتي �أ�شبحت نذير �شوؤم وكارثة يهو

في خط م�شتقيم، فكل مجتمع في �لتاريخ عبر من خالل متاهة من �ل�شر�عات �لدموية 

و�لنتكا�شات، قبل �أن يحقق ما ي�شبه �لكمال �أو �لو�شوح كمجتمع؛ ثانيًا، �أنا �شخ�شيًا ما زلت 

متاأثر�ً جد�ً بالمفرد�ت �لر��شخة، و�لقوة �لعاطفية �لجاذبة للوحدة �لعربية، وبمختلف �لدعو�ت 

�لتي يطلقها كثيرون من �لعرب دفاعًا عن فكرة الأمة �لمطروحة. ومن �لموؤكد �أن �لتناق�شات 

مذهلة بين خطاب �لعروبة، و�لممار�شة �ل�شديدة �لهمجية و�لمتمثلة في �لخ�شومات و�لِفرقة 

بين �لعرب، لكنها ل تنال من �لفكرة نف�شها، حتى �إن كانت َتدين ممار�شيها. نحن نعي�س في 

عالم علماني غير مكتمل، حيث �لجهود و�لم�شروعات �لتاريخية هي في �لأ�شا�س غير مكتملة 

وغير منجزة وغير كاملة، فلماذ� نرمي جانبًا ونهائيًا �لأفكار �لعظيمة لمجرد �أن �لحقيقة في 

�أح�شن �لأحو�ل غير �شارة، وفي �أ�شوئها كارثية؟ �أخير�ً، �إذ� طرحنا جانبًا فكرة وجود كلٍّ عربي، 

�أفال نعترف باأن قانون �لغاب �لد�رويني ــ �لقائل بتفوق �لأغنى و�لأقوى ــ هو �لذي �خترناه 

طو�عية لأنف�شنا ك�شعب يوؤمن باأنه �شاحب تاريخ مت�شابك وتر�ث ثري، وينتمي �إلى و�قع 

معا�شر �شديد �لتنوع؟ هل �ل�شر�ع بين �شورية و�لأردن، �أو �لمغرب و�لجز�ئر، �أو فل�شطين 

و�شورية، �أف�شل من فكرة �لن�شجام بين �لعالم �لعربي بمجمله؟

 ح�شنًا �إذ�ً، دعونا نعترف بنو�ق�س �لحا�شر، ونبد�أ في �لتفكير لي�س فقط في �لعالقة، وفي

�لـ ''و'' �لتي تربط �لعرب و�لفل�شطينيين بع�شهم ببع�س، لكن �أي�شًا ــ وهذه هي �لـ ''و'' �لناق�شة 

في عبارة ''فل�شطين وم�شتقبل �لعرب'' ــ في �لعالقة بين �لعرب وبقية �لعالم. فاإذ� كان جزء من 

�لمعادلة �لمتعلقة بفل�شطين هو �لر�بط بين �لعرب، فاإن �لجزء �لآخر هو �لر�بط بين �لعرب وبقية 

�لعالم. هذه �لق�شايا �لمهولة بالكاد يو�شع مخطط لها، ف�شاًل عن طرحها في �شياق ق�شير 

لكلمة ُتلقى خالل ماأدبة. لذ� �شاأختم كلمتي بالتطرق �إلى جانبين �أو ثالثة من هذه �لأمور، 

مثلما تبدو لي من وجهة نظري �لمحدودة، لأن ما نحتاج �إليه فعاًل هو مجهود فكري و�أخالقي 

و�شيا�شي جماعي هائل.

�لخ�شائ�س �لرئي�شية للفكرة �لفل�شطينية هي، وقلت هذ� �شابقًا، علمانيتها وعد�لتها، 

ويمكننا �أن ن�شيف: محاولتها �لإيحاء باأن �لمجتمعات �لتعددية ل تحتاج �إلى �أن توجد �شمن 

عالقة عد�ئية تجاه بع�شها �لبع�س. �لفكرة باخت�شار هي �أن �ليهود و�لم�شيحيين و�لم�شلمين 

�لذين يعتبرون فل�شطين وطنهم، يجب �أن يجدو� طريقة لحياة م�شتركة، على �أر�س م�شتركة، 

على �أ�شا�س �لعدل و�لم�شاو�ة. هناك م�شكالت هائلة تحول دون و�شع هذه �لفكرة مو�شع 

�لتطبيق، مثلما نعرف من �لتاريخ �لعنيف لهذ� �لقرن ]�لقرن �لع�شرين[. لقد كانت م�شاهمة 
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جدت، في �إطار م�شكلة �لتعاي�س، لكن �ل�شهيونية يجب �أن 
ُ
�ل�شهيونية �لإيجابية محدودة، �إن و

توؤخذ بعين �لعتبار. فال�شبب �لذي جعل فكرة فل�شطين تف�شل في �لف�شاء �لذي توفره 

�لأيديولوجيات �لأُخرى، هو �أن م�شكلة �لعالقة لم ُتدر�س �أو تحاط بالقدر �لمطلوب من �لعناية. 

وقد يكون تاريخ �ل�شيطرة �ل�شتعمارية �لأوروبية و�لأميركية علينا، هو �ل�شبب في كوننا �أكثر 

�هتمامًا بتاأكيد هوياتنا، من �لنظر في �لعالقات فيما بينها. ولهذ�، �أعتقد حقًا �أن �لعالقات 

بين �لأ�شياء، �أكثر كثير�ً من �لأ�شياء نف�شها، هي ما يجعل �لإنتاج و�لتغيير ممكنين، وهي في 

�لتقويم �لنهائي تجعل هذ� �لتغيير ينحو في �تجاه �إيجابي.

�شاأطرح مثالين قويين للغاية لما �أعنيه باأمرين مختلفين جد�ً: �لمال، ومجمل ق�شية �لعالقة 

بين �لعروبة و�لحد�ثة. فكالهما م�شاألة معقدة للغاية تجد مجموعات من �لقت�شاديين 

و�لفال�شفة وعلماء �ل�شيا�شة و�لموؤرخين وعلماء �لجتماع �شعوبة في �لتعامل معها على نحو 

ر�ٍس. لكن، دعونا نحاول �لنظر �إليهما كم�شكالت �ت�شال، ولي�س كاأ�شياء في حد ذ�تها. من 
ُ
م

�لغريب، في �لبد�ية، �أن �لمال لم يحَظ بكثير من �لتفكير فيه ب�شفته مجموعة من �لعالقات 

�لجتماعية، على �لرغم من �أن كثير�ً ُكتب عنه كمورد جديد مهم في �لعالم �لعربي، �أو على 

�لعك�س من ذلك، كم�شدر لل�شعف و�لف�شاد. فقد تعامل مارك�س في ''ر�أ�س �لمال''، وكذلك 

�لقت�شاديون �ل�شيا�شيون �لذين �شبقوه، مع �لمال و�ل�شلع �شمن �ل�شياق �لتاريخي 

ا ر�أ�س �لمال في �لعالم �لعربي فله م�شدر مختلف تمامًا، وبالتالي 
ّ
و�لميتافيزيقي لالإنتاج، �أم

بيئة مختلفة تمامًا. ما �لذي فعله هذ� �ل�شكل �لجديد من �لمال، لالأ�شرة و�لتقاليد و�لدين و�لعلم؟ 

نحن ل نعرف. عالوة على ذلك، ت�شلل �لمال ور�أ�س �لمال في �لعالم �لعربي �إلى �أركان وجودنا 

قا �لنق�شامات �لجتماعية، و�أحدثا تح�شنًا �قت�شاديًا 
ّ
كلها، وبجميع �أنو�ع �لطرق �لمت�شادة: عم

ن �لع�شيرة. ويمكن للمرء 
ّ

هائاًل؛ �أحدث �لمال ثورة، وردة فعل؛ دمر ر�أ�س �لمال �لأ�شرة، لكنه ح�ش

�أن ي�شتر�شل في تعد�د �لتاأثير �لهائل وغير �لم�شبوق للمال �لذي �أُغِدق �أو �نهمر فجاأة على �لعالم 

�لعربي، لكن كل ما نحتاج �إليه هو جردة ونظرية عن هذه �لتغيير�ت، قبل �أن نتمكن نحن من 

توجيه م�شار �لأحد�ث نحو م�شتقبل كريم لالأجيال �لمقبلة. �أنت ل تحتاج �إلى �لمال فح�شب، بل 

�إلى �لوعي لفهمه و�لتحكم فيه �أي�شًا، مثلما هي �لحال في �أوروبا حيث فّكر مارك�س وغيره 

ودر�شو� �لتاأثير �لهائل لر�أ�س �لمال �لمنتج �شناعيًا، و�لذي يتم �إنفاقه على �لم�شتوى �لوطني.

ج على م�شاألة ل تقل �أهمية، وهي عالقتنا 
ّ
�أخير�ً، �إن هذه �لإ�شارة �إلى �أوروبا تجعلني �أعر

بالعالم �لخارجي. �إنها فكرة مكررة )كلي�شيه(، لكنها حقيقة �أي�شًا: فو�شط م�شار�ت �لقوتين 

�لعظميين، نحن كعالم عربي، نقع عند مفترق طرق بين �أوروبا و�آ�شيا، قريبين من �أفريقيا 

ون�شّكل جزء�ً منها. لقد �ختلطت تقاليدنا وثقافتنا بتقاليد بالد فار�س و�لهند و�ل�شين و�أوروبا 

و�أفريقيا ورو�شيا وثقافاتها، لكننا في �لمقابل، ُنعتبر بين �أهم ورثة �ليونان �لقديمة و�ليهودية 

 �أن �أعدد �شل�شلة �لثقافات و�لتجاهات و�لمذ�هب �لفكرية، 
ّ
و�لم�شيحية و�لبيزنطية. و�إذ� كان علي

و�لمجموعات و�لأ�شر �للغوية، و�لمجتمعات �لتي �لتحمنا معها و�شاركناها �لتجارب، ف�شتكون 

�لنتيجة مذهلة.
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جد 
ُ
لكن ع�شرنا، عندما يتعلق �لأمر بالعرب، هو ع�شر مو�جهتنا �لمديدة مع �لغرب �لذي و

هنا ك�شيد ��شتعماري د�عم لإ�شر�ئيل، و�لأهم �أنه كان، وعلى طرفين متناق�شين، �شبب خيبات 

�أملنا �لكبرى، وم�شدر فهمنا للحد�ثة. �إن وجود جمعية ''خريجي �لجامعات �لعربية ــ 

�لأميركية'' )AAUG( بحد ذ�ته هنا في �لوليات �لمتحدة، حيث تنا�شل وتكافح وترتبط ب�شكل 

غام�س بثقافة �شيا�شية �أنتجت للتو رئي�شًا غير متعاطف مع �أي �شيء عربي، لكنه على ما يبدو، 

ي�شتخدم بحريٍة �لنفط �لعربي ور�أ�س �لمال �لعربي و�لموقع �ل�شتر�تيجي للعرب، �أمور كلها تدل 

على �لهيمنة �لتي نعي�س في ظلها وننا�شل �شدها، لكننا نتعاون معها �أي�شًا، �شئنا �أم �أبينا. 

وبالتاأكيد، حان �لوقت للكّف عن �لهجمات �لفارغة على �لإمبريالية، وكذلك عن �ل�شعار�ت 

�لثورية �لجوفاء، ول �شيما �أننا في معظم �لوقت �لذي كنا نهاجم �لإمبريالية لفظياً، كنا خدمًا 

لها من دون وعي، وبينما كنا ُن�شيد بالثورة، كنا نخونها في و�شح �لنهار. وفي �لمقابل، فاإن 

جميع دفاعاتنا �لطق�شية �لروتينية عن �أمجاد �لعرب �لمجيدة، تكّذبها تمامًا �لأفعال غير 

قد في نيو 
ُ
فة للعرب �لمعا�شرين. �أذكر في �لعام �لما�شي، خالل �جتماع فل�شطيني كبير ع

ّ
�لم�شر

�آرك ]في ولية نيوجيرزي[ كيف �أن �شفيق �لحوت ــ عندما ُطلب منه �أن يوؤكد تاأييده فكرة 

تحرير فل�شطين ــ �أجاب بنفاد �شبر: ل تتوقع من �أي �شخ�س �أن يقول �أنه �أو �أنها �شد تحرير 

فل�شطين. هذ� غباء. وطبعًا، �أنا �أوؤيد ذلك، فال�شوؤ�ل �لمهم حقًا و�لأكثر �شعوبة، هو كيفية تحقيق 

ذلك.

لذ� �أختم بالقول: فل�شطين وم�شتقبل �لعرب، وعالقتنا بالعالم: كيف �شيتم ت�شور عالقاتها 

بع�شها ببع�س من �أجل �إنتاج مغزى علماني وتقدمي، وقبل �أي �شيء، محدد لحقيقة �أن �لفكرة 

�لعظيمة لتحرير فل�شطين لها دور مهيب في �لعالم �لعربي م�شتقباًل، وفي م�شتقبل �لعالم 

ب�شورة عامة؟ ربما تقولون �إن ما �أقترحه كله هو �لعثور على كلمات، �أو لغة مالئمة تتيح 

�لتعبير ب�شكل ح�شن عن هذه �لأمور، و�شاأجيب عن ذلك باأن دورنا في هذه �لفترة �ليائ�شة 

و�لرثة ربما ل يزيد قلياًل، عن تهذيب لغة �لقبيلة، مثلما يفعل �ل�شاعر. �لكلمات لي�شت مجرد 

ر �أي�شًا عن بو�عث �لإبد�ع لدى �لكائن �لب�شري. �إن �لعثور على �لكلمات 
ّ
�أ�شو�ت، بل �إنها تعب

�ل�شحيحة للم�شتقبل �ل�شحيح ل يقت�شر على تعليم �أمة باأكملها �أن تتكلم، بل هو �أي�شًا جعل 

ن 
َ
ن منا ي�شك في �أن �شعر�ءنا ورو�ئيينا هم م

َ
�لوجود �لفعلي لتلك �لأمة و�إدر�كها ممكنًا. فم

ن �شلطو� �ل�شوء على وقائع �لحياة �لعربية وتف�شيالتها، 
َ
ة؟ و�أنهم هم م

ّ
�أبقو� لغة فل�شطين حي

و�أ�شارو� �إلى م�شتقبل جماعي و�جبنا �لأول هو �أن نترجمه �إلى لغة �لنثر �لتي نحكيها في 

حياتنا �ليومية، ثم نعي�شه باأمانة؟ 


