تدبير العلم واألخالق
متثيل سوسيولوجي عىل احلالة العربية ـ اليهودية
خليل أمحد خليل

[*]
[[[

كل نظرية تصد ُر عن فرض ّية علم ّية،
نظرياً ُيقال التدبري عىل سياسة العقل والنفس ،ومبا أنّ ّ
يُق ُّرها ال َّنظ ُر أو يدحضهاَّّ ،
علم األخالق يُحيلنا عىل تكامل األضداد ـ كالنوايا واألعامل
فإن َ
أو كالعبادات والعادات ـ ويض ُعنا وجهاً لوجه ـ كام يقول كاتب هذا املقال ـ بني املُهجة
( )Habitusوالبهجة ( ،)Leusوبني سحر املعرفة ومطلب االعرتاف.
يف هذه املقالة لعامل االجتامع اللبناين خليل أحمد خليل مقاربة تنظريية ملفهوم التدبري
تأسيساً عىل صلة العلم باألخالق ،تليها إجراءات تطبيقية عىل مسالك األخالق السياسية يف
التجربة السوسيولوجية الناجمة عن النكبة الفلسطينية واالحتالل اليهودي الفلسطيني.
املحرر

هل يتالز ُم العلم واألخالق يف تدبري الذات واآلخر ،النح ُن وال ُهم ،الرشيعة والطبيعة؟..
حد» عند ابن باجه ،وبالعكس،
مثالياً ،نخال أ ّن يف كل تدبري مخاتلة ( ،)Astuceكام يف «تدبري املتو ّ
كام يف «إسقاط التدبري» عند السكندري ـ وهو ما يُعادل «محو الذات» عند الحالَّج (الطواسني) أمام
سحر الجاللة ،مقابلة مطلب االعرتاف بالذات عند نيتشه (هكذا تكلّم زرادشت) .نيتشه املسحور
ليس بزرادشت فاريس (عرفاين) بل بزرادشت يوناين ،يصارع إلنتاج الق َّوة ،بإراد ٍة برشيّة خارقة
ومستقلّة عن مايض اآللهة البدائية وأساطريها أو اعتقاداتها ،وبني محو الذات وفرضها عىل اآلخر.
نستجيل اآلن ،وهنا يف هذه املنطقة الحضارية العربية ـ املسلمة ،تج ّدد الرصاع ألجل االعرتاف،
*ـ عامل اجتامع لبناين .وبروفسور سابق يف الجامعة اللبنانية.
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جلتان ،وقد تُفضيان
إما بإمرباطورية إسالمية ُسنيّة ،وإما بأمرباطورية إسالمية شيعية ،وكلتاهام مؤ ّ
إىل امرباطوريتني منشودتني (منذ اجتامع السقيفة حتى أيامنا هذه ـ (صفّني العظمى) أو إىل ما
«ظل السنة والشيعة يتجادلون
توقّعه متنورون لبنانيون« :السنة والشيعة جدوالن من نهر واحد» و ّ
ويتقاتلون حتى صار خليفتهم املندور السامي الفرنيس» (را .محسن األمني وعبد الحسني رشف
الدين ،عند صابرين مريفان ،إصالحية شيعية) .املفيد أن نهر اإلسالم ،الواحد نظرياً ،هو متعدد
الضِّ فاف سياسياً ،أي تاريخياً وجغراس ّياً ،وأ َّن الخطر يتعاظم كلّام ابتعد املسلمون عن مصادرهم
حت ينابيعه
حر اإلسالم ،كلّام ش َّ
القرآنية ،وألهاهم التكاثر والتناحر عىل الضفاف ،عن مخاطر تص ّ
ب
وتناحرت أنهاره وروافده ـ إالّ إذا أمطرت سام ُء الوحي ،وعياً ُي ّيز التدبري من املخاتلة ،ويق ِّر ُ
العلم السيايس ،مثالً ،من األخالق ،حتى ال تتحول السياسة إىل مخاتلة ،هي أ ُّم الجرائم املسلكية
بحق املسلمني والبرشية كافّ ٍة.

ِ
الكلامت الدالة عليه ،وإن ظلت قامئة عىل مبانيها
تغيت مجازات
لغوياً ،كالم تب ّدل الواقع ّ
اللفظية (را .املنافقون ،القرآن) ،للمثال نذكر النفاق :املشتق من ال َّنفق ،مبعنى ازدواج الوجه أو
الرأس أو اإلنسان ،وال َّدال عىل املخاتلة املط ّبقة يف عالقات املسلمني األخالقيني بالغربيني
«العلمويني» ( ،)Scientistsال سيام يف فلسطني ،ثم يف كل أخواتها أو نظرياتها .ففي محاق
االسترشاق (را .إدوارد سعيد ،االسترشاق) الذي كشفه باإلنجليزية هذا الباحث املقديس الفذّ،
االستغراب واالستعراب ،وانشطر الواق ُع بني
ظل يتصارع يف املدار الحضاري العريب اإلسالمي
ّ
ُ
لغتني وأكرث( .أرا .جولييت متارماوي :اللسانة االجتامعية ،تعريبنا ،بريوت ،دار الطليعة Loi
قسيس ،بريوت ،دار التنوير ،الرؤى،
 sociolinguistما ،وقارن برواية «حيفا ليست قرطبةً ،لشوقي ّ
 ،)2011والحال ،بأية لغة سنقارب إشكالية العلم واألخالق ،إذا مل نتّخذ معيارا ً أنرثوبولوجياً للرصاع
ج ْف َر الذات» أعني «الكود الفلسطيني»،
من أجل االعرتاف بالذات وباآلخر كذات؟ هنا سنعتمد « َ
إذ نفرتض اآلن بعد محنة فلسطني ( )2016 - 1918أن املعرفة أو العلم مفتاح ال ُقفْل الفلسطيني ـ
متس ما نس ّميه فلسطني
اإلرسائييل ،وأ ّن االعرتاف املطلوب هو من املسائل األخالقية الكربى التي ّ
الجديدة (حيث يتعادل الفلسطينيون واليهود عىل أرض واحدة ،لكنها غري مشرتكة) .فام جدوى
ُ
يخال نفسه ذاتاً بال آخر ،وأكرث من ذلك ،يواصل محو
اعرتاف «فلسطيني» بدولة محتل «إرسائييل»
اآلخر إلثبات الذات؟ لقد قاومت «القنبلة املنوية» (التكاثر الفلسطيني) القنبلة النووية (الهيمنة
يبق أمام اإلرسائييل سوى االعرتاف بالفلسطيني .وهذا التحول يستدعي تحويالً
الصهيونية) ،ومل َ
أخالقياً يف التدبري السيايس للمحتل ،ويف العقل العلمي السيايس لألمم املتحدة ومجلس أمنها
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«النووي» ،وإال فإ ّن الطرائق املختلفة ستفيض دامئاً إىل «تواطؤ األضداد» ،وتالياً ،إىل طغيان
التغالب عىل التسامل بني األمم ودولها ،وخصوصاً رشكاتها التي ترمز إىل مصالحها.
لحل مشاكل االستيطان
نح ُن اآلن أمام بوصلة األخالق التي تؤرش عىل االتجاهات الصحيحة ّ
االستعامري ،امل ُضاعف حالياً باالستعامر االستثامري ،فضالً عن قضايا االسترشاق أو االستغراب،
املركزة منذ ( 1492تاريخ طرد آخر عريب ،مسلم ويهودي من غرناطة ،وغزو أوروبا للقارة األمريكية)
عىل امتالك اآلخر ،من أرضه إىل لغته لكن من دون االعرتاف باآلخر املمحو ذاتياً أو جسدياً،
فإنّكار األصل ،كام نفهمه يف العلوم اإلنسانية ،هو كُفر بذات اآلخر ،كن ٍّد أو نظري ،وهو املحرك
الطبيعي إلحياء الذات كذات ،وهو يح ّددها باملامنعة ( )Resilienceوباملقاومة ( )Resistanceمن
أجل االعرتاف أي البقاء.
بوصلة أخالقية إسالمية
ال معنى بنظرنا لقيام امرباطورية إسالمية حديثة يف عرصنا هذا ،بدون تصحيح وضع فلسطني
وتوسع
الجديدة ،نجمة أو بوصلة كل سياسة علمية /أخالقية ،تُض ِّيق هاوية التمذهب السيايس،
ّ
أخالقيات الهويّة اإلنسانية للمسلمني وغريهم .لقد فشل التقريب بني املذاهب ،ولك ّن ملاذا يُعزى
فشل الطبيعة البرشية إىل الرشيعة اإلسالمية؟ عىل ضفتي اإلسالم السيايس املعارص ،قامت الرياض
ُ
مع مجلس التعاون الخليجي العريب وتوابعهام (القاعدة ،داعش ،الخ) بتشكيل نواة امرباطورية
إسالمية (سن ّية) وقاومت ،بل حاربت قيام طهران بثورتها الخف ّية (املتجلية حالياً) ،املتشكّلة حول
إعالن «الحكومة اإلسالمية» .فام نشهده منذ  ،2010يرمي إىل تجفيف ينابيع اإلسالم ،وإىل تضليل
حر ٍة واهمني ،مبا ييش ،مثالً ،بإضاعة بوصلة فلسطني،
املسلمني بإراقة دمائهم يف صحارى َس َ
وعليه ،سرنى أنّه ما مل يندحر االستعامر االستيطاين يف فلسطني ،فإ ّن العروبة لن تتج ّدد يف مرشوع

جلة بل معطّلة ،امرباطوريات املسلمني بكل
اتحاد عريب دميوقراطي ال مركزي ،وقد تبقى مؤ ّ
مذاهبهم ،إالّ أن الرصاع املتفاقم ،منذ  2010بني الثورة اإلسالمية الجليلة (تصدير الثورة يعني يقظة
املسلمني عىل قضيتهم املركزية) والثورات املضادة (العراق ،سورية ،اليمن )..يؤرش موضوعياً
عىل مولد إمرباطورية إسالمية شيعية ،عربية ـ إيرانية (مركزها طهران وقواعدها :بغداد ،دمشق،
بريوت ،صنعاء ..ونجمتها الكربى فلسطني أي القدس الرشيف) .يف املقابل ،وعىل ضفاف
أخرى ،قد تقدم (خالفات) من خالفة القاعدة يف صحارى دولة أو دول «إمرباطورية» (امربيالية)،
تأمل الرياض وأنقرة أو سواهام أن تكون عاصمة لها ،وإمنا ستبقى مسألة اإلمرباطورية اإلسالمية
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يف أفق هذا الرصاع ،حتى قيام دولة فلسطني الحرة الجديدة ،وحتى تواطؤ األضداد اإلقليميني
والدوليني عىل تسويات حاسمة بني املسلمني أنفسهم (اعرتاف س ّني /شيعي متبادل) وبينهم وبني
يهود فلسطني ،وخصوصاً تساملهم مع العامل ـ واعتبار كل تغالب خارج األخالق اإلسالمية ،إرهاباً.
فلسطني ليست «إرسائيل»
قلت لكم إ ّن فلسطني ـ فلسطيني ـ هي روح جميع األمم ،وهي معنى أخالقيات العلوم
هل ُ
والديانات والسياسات ،من االستعراب إىل االستغراب وبالعكس؟ أقول لكم اآلن :إبتكرنا ِ
صفر
( )Zeroالعقلنة األخالقية (أو تهذيب األخالق) وابتكر غربيون فاصلة ( )Virguleاالستعامر
بالقوة منذ  1492حتى اليوم (را Confsenies، et 1492 .و  )Jocques ATTALIيف مونوغرافيا
قسيس برواية تسجيلية (حيفا ليست قرطبة) ما نرتجمه هنا
انرثوبولوجية ،يروي الدكتور شوقي ِّ
(فلسطني ليست «إرسائيل») ونقرأ من خالل عمله العلمي هذا دالالت تغريب العرب واملسلمني
بني غربتني ( ،)Deux escilesغربة يف الوطن (االحتالل الداخيل) وغربة يف العامل (االستعامر
الخارجي).
لغة فلسطني
عىل خطى محمود درويشُ ،مج ِّدد لغة الهوية الوطنية (را .شاكر النابليس ،مجنون الرتاب،
قسيس إىل توطيد لغة فلسطني الوطن وتعزيز روح
بريوت ،املؤسسة العربية )1982 ،يسعى شوقي ِّ
(معنى) الهوية الوطنية إنطالقاً من التواصل بني الرتاب الوطني وروح األمة العربية« ،يف وطن
ُمرتجم حتى النخاع ويسيطر عليه قطعان من األغراب» ،وطن مرتجم إىل اإلنجليزية ،ومع ذلك،
ظل عربياً ،ثم وطن مرتجم إىل العربية «مع إمتام السطو املسلح عىل فلسطني» ُولِد شوقي فيس
َّ
يف الرامة (حيفا  )1947عىل إيقاع «ترومبيك يا شويقي ،مييش الراس الراس ـ يف املقدمة ـ ال
تتعارضونا ما معناش رصاص».لك ّنه عىل إيقاع مقاومة مستم ّرة ،بكل أشكال الصرب والتضحية،
ربط العلم باألخالق ،وبالرتاث النابض واملحيط العريب  /اإلسالمي ،وأضفى عىل قوة ذاكرته ،قوة
الفاكرة أو العاقلة املرتفعة عن كل تقلبات املحن يف فلسطني ومحيطها الف ّوار ،واملقاوم القادر
عىل التصدي لعدوانية «دولة إرسائيل» كام حصل يف لبنان ( 1978ـ .)2006
يف فلسطني يُطلق عىل املذود اسم «طوالة» وعىل أسطوانات الفونوغراف « كوانات» .أ ّما جفت
حب الزيتون بعد عرصه واستخراج الزيت منه (حيفا ليست قرطبة:)38 ،
الزيتون فهو « ما تبقى من ّ
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فيام يُقال الجفت يف لبنان ،مثالً ،عىل بارودة بفُتحتني .كان «قضاء الحاجة» أو «راحة النفس» يت ُّم
يف الخالء ،قبل استدخال املرحاض (بيت الخالء أو التواليت) إىل البيوت الحديثة؛ وكان يف كل
بيت « عل ّية» يسم َّونها «س َّدة».لك ْن نتساءل اآلن مع جيل ما بعد شوقي قسيس :هل تكفي لغة األهل
باألمس لحفظ أرض الوطن يف الغد؟ ُ
الناس يف
يقول قسيس « :أ ّما اليوم فقد عزلت شاشاتُ التلفاز
ّ
املادي عىل أكرث الناس؛ وهو توجه
بيوتهم وأبعدت بعضَ هم عن بعض .وقد فرضت العومل ُة التوجه
َّ
إل مببدإ تحصيل املال والرثاء املوهوم .كذلك سيطر انتامء مذهبي مريض عىل البعض،
ال يدين ّ
فأصبح الدين والؤهم للطائفة وتخلّوا عن حقوق وواجبات الجرية .وعن االنتامء إىل املكان وإىل
صنف كمسلم أو مسيحي أو كدرزي،
العروبة .أصبح الدين هو الهوية ،وأصبح الجار أو الزميل يُ َّ
ال كإبن بلد وأخ يف الجوار ويف العروبة» (حيفا ،م.س .)52 .يف فلسطني ،تصارعت لغة العروبة
مع لغة االستغراب الربيطاين ،املصحوبة بلغة االستيطان الصهيوين منذ  1948حتى اليوم .وظلَّت
العربية عىل عالّتها ،لغة املقاومة أو الثورة الخفية للشعب الفلسطيني الذي جعل قضيته أرضه
قسيس دراسته يف دار املعلمني (السمينار الرويس) يف
ووطنه أغىل من كل تضحية .أكمل شوقي ِّ
النارصة ،وكان والدا ُه حاصلني عىل شهادة الثانوية العامة (املاتريك) .أ ّما إسحق شلوقيّش اليهودي
البلغاري :الساكن يف قرية ماييم» بالقرب من حيفا ،فكان يرتدد عىل بيت ج ّد شوقي للتجسس
كل بلدة يف فلسطني كان لها إسحقها» (م.ن ،)61 .إىل أ ْن تب ّدى بعد
ولعل َّ
َّ
وأخذ املعلوماتـ..
االحتالل يف ثياب الجنود ،بلونها الخايك (الكايك[[[  Kakiقبل ظهور الجينز األزرق ،وهذا لون
السوبرمان ،غرباً)« .ولكن الخوف من اللون الخايك ما زال مسيطرا ً عليك» (م.ن.)58،.
أما ملاذا «حيفا ليست قرطبة» بلغة قسيس ،أو «ملاذا فلسطني ليست إرسائيل» بلغتنا ،فأل َّن
السياق التاريخي للرصاع من أجل االعرتاف ،مختلف بني غرب أوروبا ورشق املتوسط؛ وكذلك
أل ّن فلسطني هي مفتاح عقد الرشق األوسط ب ّرمته ،طاملا أ ّن الحروب تدور حواليها ،ولك ْن دونها.

قرطبة أو األندلس ليست حيفا أو فلسطني ،أل ّن «حروب االسرتداد»  Reconqustoاألسبانية
إنتهت سنة  1492بطرد آخر عريب ،مسلم ويهودي ،من غرناطة ،وبعودة األندلس بكاملها إىل اململكة
االسبانية التي اندرجت بدورها يف مسارات الغزو األورويب الغريب االستيطاين للعامل ،وبتنصري
بقي عىل األرض األندلسية امل ُستعادة ،وحتىبقتل معظمهم ،عىل إيقاعات نهضات أوروبية
م ْن َ
متفاوتة ،وثورات صناعية وعلم َّية متُ ِ
قاطرة ومتواصلة ،مع حروب أوروبية أمربيالية (أمرباطورية)
[[[  -يقال الكايك ،يف جبل لبنان عىل الخرما.
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ذات خلفيَّات رأساملية ودينية (را .جورج قرم ،املسألة الدينية يف القرن الواحد والعرشين ،تعريبنا،
بريوت ،دار الفارايب  ،)2009ثم حروب عاملية ،ساخنة وباردة ،حتى إنتحار القّمة يف االتحاد
السوفيايت (.)1991
أما ملاذا « حيفا ليست قرطبة» فألن فلسطني ،التي عرفت « عثمنة ال َّزمن» أو التاريخ ،عىل
غرار أقطار عربية أخرى ،شهدت تح ّوالً منعطف ّياً من « والية عثامنية» إىل « مستعمرة بريطانية»
َ
وآل تطور الرصاع عىل أراضيها التاريخية ،إىل جرمية االعرتاف بدولة لليهود األغراب ،وجرمية
بكل أطيافه الدينية .فكانت «إرسائيل» ثاين دولة دينية
اإلنكار وال ّنفي للشعب الفلسطيني ،العريب ِّ
يُقيمها االنجليز يف غرب آسيا ،بعد دولة الالجئون يف وطنهم ،برتاب فلسطني ،فتكاثروا عىل
ضفاف نهر الدم الفلسطيني املتدفق ،مقاومة ،منذ  1918و حتى اليوم ،ومتسكوا بلغتهم العربية (
رغم التغريب اإلنجليزي والعربي) وبأخالقيات رشيعتهم اإلسالمية واملسحية وحتى املوسوية،
وقرنوها بالتعلّم ،واتخاذ العلم الحديث وسيلة الكتشاف العامل واالنتشار فيه ،مع ربط فلسطني
العربية املحتلة مبحيطها العريب الف ّوار والواعد .الحاصل أن الفلسطيني ،بهويته العربية وبأخالقياته
الرتاثية والعلمية ،أُكرِه زورا ً ،يف لحظة من انقالب ميزان القوى لغري صالح العروبة ،Panarabisme
والجامعة اإلسالمية ( ،)Panislamismeعىل االعرتاف بدولة «إرسائيل» (اتفاق أوسلو) وهذه
مل تعرتف بدولته حتى اآلن .إالّ أن اإلكراه السيايس املقرون بتواطؤ األضداد العربية واإلقليمية
والدولية ،مل يُفض إىل متاهي املسلوب الفلسطيني بسالبه «اإلرسائييل» ،بل عىل العكس ،أفىض
إىل موجات متقطعة من املامنعة و املقاومة أو االنتفاض ضد املحتّل.
عقل األمم و « األغراب»
عقل األمم عىل أخالقيات الشعوب وعلومها؛ وهو بذلك موصول بلعبة األمم والعروش
ينطوي ُ

التي تدور فصولها يف املحيط العريب واإلسالمي لفلسطني ،املنكوبة ثانية بهزمية ( 1967سقوط
غ ّزة والضفة تحت احتالل إرسائييل تهويدي) وبغزو إرسائيل سنة  1982ألرايض لبنان وطردها
منها سنة  2000ومحارتها سنة  .2006لك َّن فلسطني هذه لن تخرس رصاعها مع «األغراب» ما دام
أغراب زيّنوا العروبة
شعوب املنطقة تُقاوم غزوات
شعبها يُقاو ُم وفقاً ملنطق عقل األمم ،وما دامت
ٍ
ُ
واألسلمة معاً ،وعاشوا فسادا ً وتدمريا ً يف البيئة العربية واإلسالمية املامنعة جذرياً لتهديد فلسطني
أو صهينتها.
واملتأصل ،يذكرنا شوقي ق ّيس مبركزية القضية الفلسطينية عربياً
يف هذا األفق املعريف املفتوح
ّ
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الصاع بني عقل
وعاملياً ،ويش ّدد عىل أن مستقبل السالم يف فلسطني ومحيطها سيتح ّدد يف ضوء ّ
بـ»كب» بعض سكانها عىل حدودها (األردن،
األمم و «األغراب» .ذاك أن احتالل أغراب لفلسطني،
ّ
سورية ،لبنان) أو قتل أكرثهم بدم بارد ،مل يُ ِ
فض إىل غري تث ُّبت املقيمني هناك مبا بقي عندهم من
تراب وتراث وأخالق ،ومبا اكتسبوا من علوم حديثة تساعدهم عىل مقاومة غزو األغراب ،داخل
فلسطني ( حيث يتعادل عدد السكان األصليني حالياً وعدد اإلرسائيليني) ويف العامل (حيث يفوق
االنتشا ُر الفلسطيني عددا ً ،االنتشار اليهودي) :امل ّهم يف األمر هو أ َّن َم ْن بقي من العرب من أهل
َ
األطفال،
الجليل ـ بدروزه ونصاراه ومسليمة ـ ما زال رابضاً عىل صدورهم كالجدار ،وما زال يصنع
جيالً ناقامً وراء جيل» (حيفا ليست قرطبة.)76 ،
يغي األشياء :فجيل حيدر (من رسادفات األسد) .هو مثل فلسطني»
الحاصل أ ّن تغيري األسامء لن ّ
نبي ونب ّية» .وأ َّن ه ّوية الوطن ال تُصان ،كام الحياة ،إالّ مبقاومة دامئة للموت (واالحتالل
ُ
نسل ٍّ
موت قاتل) .وكل مقاومة تبدأ بلغة أهلها ،وإن شابتها مفردات غربية ،إذ إ ّن االستعامر الثقايف
مهام طغى وبغى ،لن يُطيح باالستعامل املحيل أو ما نس ّميه ثقافة الحال العربية (العروس بلبنة
– وهي رغيف من خبز الصاج ملفوف كأسطوانة ويف داخله لبنة مع الزيتون – لن تتح ّول إىل
ٍ
مفردات مع ّربة
سندويش) ولكنه بحكم التطور التثاقفي يف عرص األنسنة والتواصل ،يستضيف
إىل لغة األهل .والتعريب قديم عند العرب ،قبل اإلسالم (مغربات يونانية ،فارسية إلخ) ،ومستمر
حتى يومنا إىل جانب لغة القرآن وثقافات العرب ،املسلمني وغري املسلمني (راديو ،فونوغراف،
ٍ
الفلحية (الحرضية) ،كام يف القطني أو التني
تفاوت بني اللهجة البداوية واللهجة ّ
بطارية )...عىل
املجفّف (الدحروب والرشيحة يف لبنان ..( :أبجد ه ّوز .ب ّدي إتج ّوز .بنت مليحة .من ترشيحا،
ضيف األوتوموبيل (الرتومبيل) إىل حصانه؟
رض شوقي ،العريب ،إذا أُ َ
برطل رشيحة .)»...وماذا ي ّ

يف اللغة ،االستعامل يُحيي ومييت الكلامت والعادات؛ ولك ْن يف التعليم يكم العل ُم واألخالف؛
أ ّما يف السياسة االستغرابية فإ ّن املحتّلني يخالون أن االستعامر ،وصن َوه االستثامر ،يُحيي األمم
ومييتها .وهذا من وهم قتل اإلنسان لإلنسان ( )Hamicideبكل ألوانه :قتل األب ،األم ،األخ،
الطفل؛ املؤسس لقتل الشعوب ،وامل ُفيض إىل جرائم اإلنسانية ،ضد املبدإ اإلنساين Principe
 du thrapiqueحيث ّ
يدل لفظ ( )Anthroposاليوناين عىل املرأة والرجل معاً ( وهو معنى اإلنسان
عند العرب) .ويُقال يف املأثور العريب »:لكل جواد كَ ْبوة ولكل سيف نَ ْبوة» ،ما جعل جاك ريسلر،
اآلكادميي السويرسي ،يالحظ يف « الحضارة العربية ،تعريبنا؛ بريوت ،دار عويدات )200 ،أن
العرب عموماً ،واملسلمني
الجواد العريب الذي كبا سنة  1258مع سقوط بغداد ،إمنا أطال لَ ْب َوته ،ألن
َ
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خصوصاً ،فقدوا مفهو َم التق ّدم أو التط ّور املستقبيل املتج ّدد ،لصالح سلفيات آبائهم وأجدادهم.
جر الثقايف أو األخالقي ،أفىض التدبري السيايس ،يف
حر العلمي بالتح ّ
والحال ،كلّام اقرتن التص ُّ
عرص العقل ،إىل حكومات «بال عقل» .فهل هذه هي حال بعض الحكّام العرب املعارصين ،منذ
األعراب إالَ األعراب» ،فَضْ الً عن « األغراب»؟ إ ّن «إرسائيل» وما يواكبها
اليقل
ُّ
اعتامدهم سياسة «
َ
ٍ
برؤوس حكومية «انتحارية»
من قواعد عسكرية أجنبية يف هذه املنطقة املنكوبة – ال بالنفط – بل
– يؤكّد عىل رضورة إعامل العقل العلمي وأخالقياته ،فال يُعود جوا ُد العرب يكبو ،وال سيفهم ينبو.
املكان وتدبري الزمان
تكمن مشكلة العرب املعارصين ومعظم املسلمني ،يف كون حكا ّمهم يق ّدمون حلوالً لفظية
ألمور واقعية ،تحتاج إىل معالجات علمية – تقنية وإىل تدابري أخالق ّية مناسبة .فامتالك الكلامت
ني
(األسامء ،الشعارات – والشَّ عار هو من الشِّ ْعرِ) ال يغني عن تدبري املكان بعني ال ّزمان .أ ّما ع ُ
الوهم فقد جعلت العريب أو املسلم يخال أنَّه «قناع عابر» يف مكان ليس له – مكان يعزوه إىل آخر
أكرب ،كام يف السحر واالندهاش – فيستعيض عنه بطوىب ( )V-Topieأو إلمكان ،جنة يف آخرة ،أو
ج ّنات يف غرب .والحال ،هل املستع ِمر وخصوصاً املستوطن ،كام يف فلسطني« ،رجل ال ينتمي
إىل املكان»؟ «خبيبي ،روخ من هون ..هاي أريض ميشاين أنا ...روخ عىل بيتك» (حيفا ليست
ح ّل بلفظ مضاد (القذّايف ولعبة «إرساطني») ،بل هو ٍ
تحد
قرطبة؛ .)157لك َّن االستيطا َن ليس لفظاً يُ ُ
واقعي ال يُجابه بغري تدبري ال ّزمان – كام فعل مؤسس أول أمرباطورية عربية ،معاوية ولو عىل حساب
ّ
يل ،ثم الحسني ،حني أعلن « نح َن ال ّزمانَ ،م ْن رفعناه ارتفع و َم ْن وضعناه إتضّ ع.»...
مجال ع ّ
إ ّن ما حدث يف فلسطني (احتالل واقتالع وإنشاء مستوطنات ،قرى ومدن) ليست لفظاً وال
وهامً ،وكذلك حال الفلسطينيني هناك ويف العامل ،فهؤالء هم ق ّوة يف كل مكان ،وإنّ ا يحتاجون

إىل تدبري زمانهم مبا يتالءم مع خطورة الرصاع من أجل البقاء واالعرتاف ،فالحروب املتامدية يف
العاملني العريب واإلسالمي ،إمنا ت ُخاض غربياً ،بقوى أمرباطورية ،وال مجال ملواجهتها عربياً
أو إسالمياً إالّ بتوجه إمرباطوري ،يتّخذ من أرض فلسطني هدفاً دامئاً للتدبري املكزماين ،حتى ال
تسترشي ظاهرة «يبوتسات اليهود» وتتحول إىل «فلسطينات أسرية» كام تفعل القاعدة (منذ )1981
وأخواتها (تنظيم داعش ،النرصة) يف غري جبهة أفرو ـ آسيوية .والحال ،ما معنى فلسطني الجديدة
يف قاموس الشعارات العربية واإلسالمية ،إ ّن مل يربط املكان بالزمان ،ويربط اإلنسان بالرصاع من
أجل االعرتاف به مواطناً يف أرضه (الحظ ،مثالً ،ظاهرة «البدون» يف الكويت ،وقبلهم «قيد ال ّدرس»
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أو «مكتومي النفوس» يف لبنان وسواه) .بدون اعرتاف العرب واملسلمني ببعضهم أوالً ،ومبكزمانهم
( )Espace – Teupsثانياً ،سيظل الفلسطيني يرحل ويف قلبه «غصة املكان» أينام كان ،وكذلك هي
جرين من مكانهم إىل ال مكان ،وهم يف سحر مستمر،
حال العرب واملسلمني ،املهاجرين بل امله ّ
قوامه االندهاش بانتقال الجثّة إىل ج َّنة ،وكأن الج َّنة ال مكان لها عىل أرضهم! وبعد ،ما نفع زيتونة
يذهب زيتُها وزيتونها إىل غري ُمدبِرها؟ وما معنى فلسطني الجديدة إ ّن مل يتن ّعم سكّانها بحوقهم
ُ
اإلنسانية ،وسط محيط متج ّدد ،بعد هذا ال ّدمار الهائل؟ يف فلسطني املحتلة «يتح ّدثون مع بعضهم
ٍ
لغات ال تفهمها ..يف الشارع
البعض ومع صاحب الدكان لغة ال تفهمها ..كالم رسمي وجاف بلغ ٍة أو
الناس لغ ًة ال تفهمها ..وكُدّتَ تنفجر ألنك تسمع كالماً ال تفهمه» (م.ن 182 .ـ .)183
أيضاً يتكلّم
ُ
باختصار،إنّه شعور االغرتاب العريب« :املكا ُن ليس َ
لك ،والناس ال يتكلّمون لغتك ،وهم ليسوا
من أهلك ،هل هو ما هو لك ينحص فقط يف بلدك ويف كروم الزيتون واألماكن التي يصل إليها
قسيس بخالف قرطبة ،غذّت نار خوفه
الحصان؟» (م.ن ،)184 .حتى حيفا التي خالها شوقي ِّ
«وأقنعتك أ ّن ما تخافه ويُقلقك كلّام ذهبت إليها ليس وهمياً ،بإلنّه يشء حقيقي ،فقد تبتلعك تلك
املدين ُة يوماً فتبقى طول الحياة يف مكانٍ ال تعرف لغته ..ال يفهمك وال تفهمه ..حيفا ليست لك..
إنها لألغراب ..املدينة هي املكان الذي ال يتكلّم لغتك» (م.ن 184 .ـ  ،)185املكان الذي مل تعد
جل ،ومضنون به عىل أهله؟
نعرفه ،والذي ال يعرتف بك ،فهل فلسطني وطن موقوف لألغراب؟ مؤ َّ
هي كذلك جزئياً ،ولكنها غري ذلك يف أماكن أخرى (النارصة ،هذه املدينة ما زالت تحيك لغتك)
يقول محمود درويش« :واألرض تورث كاللغة».
فلسطني ُشعاع بال قناع
«إرسائيل» غ ّدة رسطانية ،قناع ألرض فلسطني التي ما َّ
انفك زيتونها يش ُّع ،رغم مظامل الغرب

األمرييك وبعض العرب واملسلمني املتأمركني ،فبعد سحب االعرتاف بإرسائيل ،وإعالن االعرتاف
بفلسطني ،دعا اإلما ُم الخميني إىل حكومة إسالمية ،وأقامها عىل أنقاض نظام متغ ّرب ،فكان شعا ُر
جهات الثورة اإلسالمية الخفيّة ،يف إيران ومحيطها
«املوت ألمريكا ..املوتُ إلرسائيل» محددا لتو ّ
عرش الطاووس وعرش
ُ
العريب واإلسالمي ،الشيعي /الس ّني بال متييز ،ففي روح األمة ،ال يستوي
الله ،وال تستوي أرض فلسطني ،وشعاعها القدس ،وخريطة إرسائيل وقناعها أمريكا ،ويف فلسطني
قسيس وأبناء جيله أن يعرفوا ماذا تعني كلمة إرسائيل و َمن هم الرجال األربعة الذين
أراد شوقي ّ
يق ّنعون خريطتها املعلّقة يف غرفة مدير املدرسة« :عرفت خاللها أ ّن «العريس» هو هرتسل» وأ ّن
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الثالثة اآلخرين هم «بن غوريون» و «بن تسفي» و «حاييم وايزمن» (قرطبة ليست حيفا،)193 ،
وعرف أيضاً أن زيتون الرامة  /فلسطني هو شعاع أرضها وأهلها ،وأن «زيتون إرسائيلب» قنا ٌع عىل
وجه «املعلمة الحامرة» ،ثم تساءل« :إن كانت إرسائيل دولة فهل فلسطني أيضاً دولة؟» ،لقد انتمى
قسيس إىل نخبة ملتزمة بأخالقية ثورية ،وذات أهداف سياسية كربى ،عربية وإنسانية ،علمية
شوقي ّ
وعلامنية (دنيوية ،مبعنى العلامنية الربيطانية ( )British Secularismال مبعنى الاليكية الالتينية،
حيث _ )Laticيُقال عىل نقيض اإلكلريوس ( )Clergeو ( )Clerscأي املتعلّم الديني ـ كام يف
خوجة أو خواجة ،عندنا :الخواجة الشيخ نصري الدين الطويس ،مثالً).
وبعد ،اكتشف الفلسطيني املقيم «هناك» أ ّن املكان وطنه ،وأن «من خاف من يشء تسلط عليه
ولو كان س ّنورا ً» فظاهرة الخوف «حالة مرضية متنع من يقع ضجتها من أن يقول أو يفعل ما ُيليه
عليه واجبه أو املوقف ،ال لسبب إالّ لخوفه من الخصم ،هذا الخوف هو الذي دفع باملعلمة إىل
تغيري كلمة فلسطني يف تلك األنشودة لتصبح «إرسائيل» وذلك ألنها تخاف أن تُتّهم بعدم اعرتافها
بدولة اليهود» (م.ن )198 .ويُعزى الخوف من فرعون أو قيرص ،إىل غياب من يتص َّدى له« :اعلم
أ َّن قيرص ال يستطيع أن يكون ذئباً لو مل ير الرومان حوله كالنعاج ،وال ميكنه أن يكون أسدا ً لو مل
يك ْن الروما ُن فريسة».
وخلص كاشيوس يف مرسحية «يوليوس قيرص» لشكسبري ،إىل تفضيل املوت عىل الحياة يف
خوف من يشء هو مثيل أنا ( ،)199وهنا معنى للأمثور اإلسالمي الشيعي «هيهات م ّنا الذلّة! السلَّة
سل السيوف وال اإلذعان ،الخوف هو أكرب وأخطر عدو لإلنسان؟ و»مقدرة خصمك
وال الذلّة» أي ّ
تتناسب تناسباً طردياً مع درجة خوفك منه».
عىل إيذائك
ُ
الحاصل املفي ُد هو أ ّن عىل الفلسطيني أن يواجه «اإلرسائييل» ال أن يهرب منه.
ُ
(،)200

فالهرب ،كمؤرش عىل الخوف ،هزمية و «الهريبة» ليست أصالً من «املراجل» أو البطوالت (را.
ُ
فؤاد اسحق الخوري ،إمامة الشهيد  :قيادة البطل).
حرية ال أبارهتايد
عندما تولد يف أرض ظالل وأنوار ،وتراودك أسام ٌء وأقنعة ،ال خيار لك يف أن تكون شعاعاً
ُ
يخرتق قناعاً ولو من «وصواص» قناع إرسائييل ،إذ ال بد للشعاع من البحث ،بنور العلم واألخالق،

ظل حكومة فلسطني،لك ّنه
قسيس سنة ( 1947كام ذكرنا) يف ّ
عن نور العامل أو نور اللهُ ،ولد شوقي ِّ
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عندما حصل وزوجته نادرة منا عىل الجنسية األمريكية وجواز السفر األمرييك سنة  ،1991كتبوا
«مكان الوالدة «إرسائيل» بدالً من فلسطني ،ما ييش بتغليب القناع عىل الشاعاع ،وبال خوف ،أعاد
لألمريكيني جوازهم ،مع رسالة قال فيها« :أنتم تكذبون عن عمد ألهداف سياسية قذرة ،وال أرغب
يف أن أكون رشيكاً لكم يف كذبكم ،إ ّن مل تضعوا املعلومة الصحيحة يف الجواز حسب شهادة
امليالد فخذوا جوازكم (وادهشوه) فأنا ال أريد )203( »9فكان له ما أراد ،وكان له كالم آخر مع
الرئيس األمرييك األسبق جيمي كارتر ،حني زاره يف مكتبه املزين بصورة لجامل عبد النارص« :من
قال لك ،سيدي الرئيس ،إنني أريد سالماً مع اليهود؟ ال أحمد ميكنه أن يتصالح مع األبارتهايد
واالحتالل واالستيطان ،يف الواقع ،مقاومة االحتالل والسعي إىل تقويض كل أنواع األبارتهايد هو
واجب كل إنسان ،وألنني من ضحايا دولة اليهود كقوة احتاللية ،فإ ّن هديف هو الحرية والعيش
بكرامة ،أ ّما السالم مع إرسائيل فهو ليس ـ ولن يكون ـ هدفاً من أهدايف» ( )206بعد سنوات ،ظهر
كتاب كارتر ،فلسطني :حرية ال أبارتهايد ،فأثار غضب الصهاينة األمريكيني واإلرسائيليني عىل حد
سواء،لك ّنه أكد عىل أنّه كل مامنعة أو مقاومة تبدأ بكرس جدار الخوف الخفي:
(حب السالم إذا تجاوز ح ّده

أفىض إىل ٍ
موت بغري سالم.

الشاعر اللبناين ،رشيد سليم الخوري ،مذكور يف «حيفا ليست قرطبة» .209
احلارض ال يغيب
حل الشاقل محل
يف مهب النفط واحتالل فلسطني ،صارت القيمة «عملة قدمية» و «هناك» ّ
اللرية الفلسطينية ،وصار الحضور والغياب عىل قياس العملة (إذ مل يعد إنسان بروتاغوراس مقياساً
لكل يشء)« :يا حارض بغياب العملة ..حضورك غايب مثل غيابك ..معك لرية بتسوى لرية..
القيمة عملة قدمية ..مش من هون اإلنسانية (األخالق والعلم) وال لها بالدنيا مطرح ..الحق مش
ع التمثيلية ..الحق عالناس العاملرسح» (أسعد سابا ،طانيوس شاهني ،مذكور عند خليل ،الشعر
الشعبي اللبناين ،بريوت الطليعة.)1975 ،
األرض
مع االحتالل ،وهو نفي لإلنسان من أرضه ،ظهر «قانون الحارض الغايب» فصودرت
ُ
وصلب العريب الفلسطيني عىل تراب وطنه ،لك ّن نهر الدم الفلسطيني أثبت مع أيام املقاومة أن
الحارض ال يغيب ،حتى وإ ْن ُغ ِّيب بقوة السالح واملال.
يف «دولة اليهود» طُبِّق قانون الحارض غايب ملصادرة «األموال املرتوكة» ،وصارت فلسطني
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جر بقوة السالح متّهامً
شكوى يف مجلس أمن أو دعوى أمام قضاء إرسائييل ،وصار الفلسطيني امله ّ
برتك أرضه ،ومحكوماً عىل حضوره بالغياب« :اكتشفت حكومة االحتالل أن والدك كان يف لبنان

أثناء الحرب عام  ،1948فحاولت االستيالء عىل حصته من أمالك جدك ..وذلك ألن والدك ُمص ّنف
يف عرفهم كحارض غائب ،هو موجود ،لكن قانونهم ال يعرتف بوجوده بل يعتربه غائباً ،وأمالكه
قسيس ربح دعوى حضوره عىل
حالل عليهم» (حيفا ليست قرطبة ،)217 ،الحاصل أن والد شوقي ّ
أرضه ،وأن أصحاب البالد تح ّولوا بني عشية وضحاها إىل «أولية تعيش يف ظل دولة هاجرت إليكم
من ظلامت الغرب» (م.ن.)219 .
ينسفل
ُ
ويف فضاء الحضور الفلسطيني ،امل ُغيَّب إرسائيلياً وأمريكياً ،تأكد أن العلم بال أخالق
سياسياً ،وأن قنابل االحتالل صاغها «عبقري سافل» وأن املقاومة هي السبيل إىل جعل الشعارات
تدبريا ً ،وليس شعرا ً فقط« :ال ترشيد وال تهويد ..عن أرضنا ما منحيد .ال سالب وال مسلوب..
سلمنا سلم الشعوب» ( ،)228يف املقابل ،دأبت مفتشة املعارف اليهودية العراقية (العربية) عىل
االدعاء «ماكو فلسطني عيني ،أكو إرسائيل ..هاظا الجبل يسمونه جبل األربيه (األسد) ،مو جبل
حيدر) ،ر ّد عليها مدير املدرسة  »:يا سيديت! تزييف الحقائق هي مهنتكم» ،كان ذلك يوم تاليش
ظل عبد النارص األخرض عن مرص والعامل العريب ،يوم .1970/9/28
ّ
املهجر ليس وطن ًا
املهجر منفى أو غربة ليس وطناً ،حتى مع لذة نصوص تذكارية ،ال تشكّل بديالً من التلذّذ بنكهة
جر بالقوة ،ال يشفى من األمل بالعودة إىل وطنه،
الوطن العطرة ،فاملهاجر الفلسطيني ،صنو امله ّ
مشفوعاً من بعيد بق ّوة الذاكرة ،ومن قريب بق ّوة مقاومات الشعب الفلسطيني املقيم ،سجيناً يف
وطنه ،وأما إحراج السجني الفلسطيني «املهجر أو الوطن» فصار يُرتجم إىل إحراج املقاوم «الفرار أو
الر ّدى»« ،الشهادة أو النرص» الخ ومن بعيد /قريب أدرك الفلسطيني أن إرسائيل اسم الحتالل كولونيايل
بغيض ..وأن التطهري العرقي جرمية حرب ..وأن الوطن ـ جغرافية وتاريخاً ـ اسمه فلسطني،لك ّنه أدرك
أيضاً أن وطنه مصادر ،إذ صدر الحكم عليه بأ ّن يرطن باأليديش والعربية ..قد حشوا رأسه يف قُبّعة
أوروبية ..قد تُرجم حتى النخاع»  247حتى إ ّن الكلامت العربية شُ ِّوهت «هناك» لتصبح عربية.

قسيس وجيله يدرك أن الرصاع يف فلسطني قومي ،غرب ضد رشق ..يهود
وهذا ما جعل شوقي ِّ
أوروبيون ضد عرب رشق أوسطيني ،وليس رصاعاً طبقياً كام ا ّدعى شيوعيون ( ،)272كام يدرك «أن
متعصباً أو طائفياً» (.)286
اإلنسان املتدين واملحافظ عىل الشعائر الدينية ليس بالرضورة
ّ
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أما جامعة تل أبيب فكان الطالب العرب يس ّمونها «جامعة الشيخ م ّونس» طاملا أن حرمها
الجامعي أقيم عىل أنقاض تلك القرية الفلسطينية ،وأما االغرتاب الفلسطيني املؤقت ،فيبدو أنّه
قد صار اغرتاباً مزدوجاً ،يف الوطن ويف املهجر« :يُف ّرقنا العاملُ اليعريب ويجمعنا العاملُ األجنبي»
املشكلة أننا :نبقى أجانب يف العاملني» ( ،)302قبل  1400سنة ،كانت فلسطني جزءا ً من امرباطورية
قسيس أنّه نشأ يف وطن ترجمه
معاوية ،التي يُخال أنّها مهد القومية العربية ،واآلن ،يرى شوقي ِّ
«علوج أوروبا» حتى النخاع ،وأحاطوه بأسالك مكهربة» فال تواصل مع عمقكم الحضاري إالّ من
ظل شوقي
خالل املذياع ـ قبل أن تأيت الشاشات الفضية اللعينة» ( .)308رغم هجرته إىل أمريكا ّ
قسيس مسحورا ً باملدن العربية «التي تسكن فيك وتستويل عىل كل خلية يف جسمك» ()310
ِّ
جع عىل شوك الوطن كالحساسني« :نحن نبيك الوطن الذي رسقوه منا ،ثم نبني لهم فيه
ولكنه يتو ّ
رأيت أن عدد املستوطنني من الكالب يف املستوطنتني
مستوطنات« ،)328( »..تكاد تجزم مام
َ
(كمون ،مخمونيم) يفوق عدد اآلدميني» (.)338
قسيس
يف الوطن ،كام يف املهجر ،ال بهجة بال ُمهجة ،والحال ،ما لذّة محو الذات؟ شوقي ِّ
يتكلم بوضوح تام عن عملية هدم ذايت ،عملية تنكّر للذات العربية والفلسطينية ،عملية تنكّر للوطن،
تخل كامل عن العادات والتقاليد والرتاث التي مت ّيز األمم
عملية تخل شبه كامل عن اللغة ،عملية ّ
من بعضها ( ،)341عملية التنكّر للذات والتخيل عن الجذور:
ـ اختفاء اللباس العريب التقليدي،
ـ اختفاء الطرابيش الحمراء الخ.
لكن اختفاء املكان الفلسطيني هو األخطر ،ألنّه يفيض إىل انتفاضة ضد الذات ،إذا مل تنجح
الثورة الفلسطينية يف كرس اإلرهاب األورويب ،الذي يعني أساساً «إخفاء الفلسطيني» وتجريده من
منطق السوق واختفت
أرضه واسمه وكسمه ومأكله ولباسه ..ومع هذا اإلخفاء العام لفلسطني «سيطر
ُ
النكهة» وزيادة يف النكاية «انتفض األمريكيون مؤخّرا ً عىل خضار وفواكه البالستيك املسممة»
( ،)350وحتى السامء عقّموها بطائرات حربية حاقدة فلم نعد تشاهد أي طري من أي نوع يحلق
يف السامء أو يح ّ
ط عىل أحد السطوح« :وال تجد مفرا من أن تربط بني خلو الجو من الطيور وبني
ظاهرة العنف املتفشية يف املنطقة بأرسها ،مع ما يتبعها من عدم احتامل اآلخر وتشنج واقتتال ألتفه
ت عىل رؤوسهم.)357( )..
األسباب ..أنت ال تلوم األهل ألن نفايات الغرب املسممة قد ُس ِك َب ْ
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قولبة الشعوب
ييش هذا األمنوذج الفلسطيني عن تدبري العلم واألخالق ،من خالل عالقات الرشق بالغرب،
بنزهة الرصاع األمرباطوري املوهوم ،سواء بني العرب أنفسهم أو بني املسلمني (سنة وشيعة) .الذي
يحدث هو أن التكنولوجيا الغربية «الساقطة» تسعى إىل فرض هيمنة النمط الرأساميل " الذي يعمل
عىل تسطيح األفكار وفرض األمنوذج األوحد للعوملة الساعية إىل قولبة الشعوب والقضاء عىل
كينونتها وتف ّردها" ( .)358وإذا كان ال غضاضة يف اقتناء أحدث ما أنتجته تكنولوجيا العرص (أحدث
أنواع الهواتف ،مثالً) ،فإ َّّن تدبري العلم ال معنى له وبال تدبري األخالق (تدبري األبدان باألديان)،
وتالياً ينتظر الفلسطينيون ،ومعهم العرب واملسلمون ،أن يأتيهم من الغرب نسم ٌة ت ُّس القلب .وإالّ
فإ ّن املصاب الفلسطيني سيتعاظم ،بعد ما صار غريباً .ولقد ي ّولد لدى عرب ومسلمني ما يُسمى
"كراهية الوطن" ،إنطالقاً من " كره الذات" أو "فوبيا املحو" :هذا الوضع الثقايف املت ّدين والعدمية
القومية وعدم االنتامء إىل املكان والتخيل عن الجذور موجود ،وبدرجات متفاوتة ،عند الجيل
الجديد وعند آباء وأ ّمهات هؤالء الشّ بان والفتيات عىل ٍ
حد سواء" (.)371 370-
األمل
ويبقى األمل .فالوطن ،كاملعرفة والحرية ،كالسلطة ،يؤخذ وال يُعطى ،يكتسب بالعلم ،ال
بالوهم .وما دمنا عاجزين عن إتقان لغتنا فسنبقى مختلفني عن الحداثة أيضاً(...ذلك أن أي
محاولة لاللتحاق بركب التكنولوجيا والحداثة من دون اللغة ،تُبقينا عىل هامش هذه التكنولوجيا
كمجتمع استهاليك فقط ( .)373أصبح الدين (الطائفة واملذهب) هو الهوية ،بعد جفاف االنتامء
رأيت يف اآلخر الديني،
إىل املكان والقوم .فهل بقي للعلامين العريب أو املسلم معنى؟ نعم ،إذا
َ
وأنت هو ( .)382وبعد ،يتساءل شوقي ق ّيس " :هل علينا أن
أنت،
َ
ابن بلد ،صديقاً ،وأنه هو َ
نقرتب يك نقرتب من الوطن؟" ( .)389ففي الوطن ،أقلية واعية ومنتمية إىل املكان ،ومل تتخل
عن ذاتها وجذورها .وأما اإلحباط فهو عابر ،قناع مؤقت ،ال ب ّد لشعاع التدبري العلمي  /األخالقي
من اخرتاقه ،ومن إنتاج األمل بحلول آلفات املجتمع ،وإعادة تشكيل السلطة ،بعد احرتاق
الغابات ومنو البذور الجديدة ،كام حدث يف تحرير جنوب لبنان " هذا املجتمع الصغري،
املتكامل واملتجانس واملتآخي مذهب ّياً وسياسياً ،هذا املجتمع لن تقدر ق ّوة ال ّدمار اإلرسائيلية
و َم ْن يساندها من األنظمة العربية املعادية عىل كرسه" (حيفا ليست قرطبة – )412 ،أ ّما ملاذا تغ ّ
ط
هذه الشعوب من املحيط إىل الخليج يف نوم عميق ،وال تفعل شيئاً لتملك زمام أمرها؟ وذلك
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تحالفت يف األنظم ُة العربية القمعية والعنفية مع أكرب قوتني عسكريتني يف
ألنّه " حصل وضع
ْ
املنطقة ،أمريكا وإرسائيل" ( .)415وهكذا ال أمل باسرتداد فلسطني ومحيطها ،بدون مقاومة
صارمة لهاتني القوتني ،واالنتصار عليهام ،ولو برمزية " موتهام" .يف فلسطني التاريخية يشكّل
أقل من نصف السكان" ،غرباً" يف الرشق إىل األبد ،وال ميكنها أن تبقى دول ًة لليهود
اليهود حالياً ّ
فقط عىل أرض غالبية سكانها من العرب ،ناهيك مبحيطها العريب واإلسالمي الف ّوار ،عىل حرائق
وحروب تديرها رشكات أمريكا والغرب ،لعلّها تقيض يوماً إىل مولد ات ّحاد عريب أو إسالمي
جديد ،ميزانه العل ُم واألخالق.

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 6

االستغراب

