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النماذج الثقافية الفلسطينية بصورة عامة ال تسر البال، وهي مشابهة إلى حد كبير للنماذج الثقافية 

العربية التي ترى الخلل والهموم وتحاول االبتعاد عنها وجال أو خوفا أو حفاظا على مصلحة أو 

تميزت النماذج الثقافية الفلسطينية . على مال أو جاه أو مكافأة من أي نوع كان، الخالحصول 

بخصال عدة كان أقلها حضورا موقف المثقف الحقيقي الذي يرى الخلل والهم الجماهيري فيقف 

ظهر عندنا مثقفو السلطان الذين . مدافعا عنه بغض النظر عن التضحيات التي تترتب على ذلك

هؤالء كانوا أكثر . بعيون القائد السياسي الذي يستطيع أن يمنح ويمنع ويعطي ويأخذرأوا األمور 

وهناك مثقفو الفصائل الذين توردت أعمال فصائلهم . المثقفين قدرة على تحقيق مصالحهم الخاصة

وهناك مثقفو االنعزال . دائما في عيونهم، بينما قبحت أعمال اآلخرين أو لم تعط زهورا

ن من المالحظ أن النفاق احتل مساحة ال بأس بها في أشعار المثقفين وكتاباتهم لك. واالنغالق

 .السياسية واالجتماعية
 

هناك مثقفون تمتعوا دائما بمشاعر مرهفة تجاه هموم الناس سواء أتت من االحتالل أو من أحمال 

لطرح وشجاعة في داخلية وطرحوا حلوال لها ودافعوا عنها بالتزام واحترام، وتمتع هؤالء بجرأة ا

المنهج، وأصروا على قول الحقيقة وطرح الصورة كما هي بدون لفّ أو دوران أو لغة دبلوماسية 

لكن هؤالء صادفوا في أغلب األحيان عددا من العقبات يقع . تقتل المعنى أو تبقيه ضمن فئة معينة

 عن صحف حجبتهم الصحف ألنها في الغالب عبارة. على رأسها نقص وسائل نشر أعمالهم

لم يكن من المتوقع أن . صفراء تخدم القيادات واألطر الفصائلية المنغلقة وتحرص على مصالحها

 . جريدة أو محررها بمصالحه من أجل مبدأ أو قيمة إنسانية علياكيضحي مال

 

صادف هؤالء أيضا مشكلة القمع السياسي الذي يرى في حرية األدب اعتداء على جبروته 

فمن ال يرضى عنه السلطان ال يستطيع النشر وال يحصل على دعم، ويتعرض . والقائمين عليه

وهناك أيضا القمع األدبي حيث أن . لمختلف أنواع التشهير والتحقير ويتعرض أدبه للتغييب

اتحادات الكتاب واألدباء في بالدنا تقوم على أسس سياسية في األساس وليس على أسس مهنية 

 . والثقافيحظوظ الجديدة هو المواالة السياسية وليس اإلبداع األدبيالمعيار األساس لل. إبداعية



 

أغلب اإلنتاج الثقافي الذي تلقى الدعم هو اإلنتاج التافه المتحيز للسلطان الذي ال يخدم غرضا 

من المثقفين التافهين . سوى مصالح خاصة وبالتحديد مصالح السلطان ومصالح المثقف المنافق

ف من حصل على أموال ليست من حقه، وأصبح صاحب نفوذ وسطوة، ومنهم الذين امتهنوا التزل

وهؤالء هم الذين حالوا . من مد يده متسوال لدى القيادة لتبني له بيتا أو لتصرف له نفقات رحلة

 .دون تنقل مبدعين من أبناء شعبنا وعملوا على حشرهم في زاوية النسيان

 

 الحلول لهموم ل وضععه بعين نقدية تحليلية ويحاوالمثقف الحقيقي هو ذلك الذي ينظر إلى واق

الناس ويعمل على دفع المجتمع نحو التغيير اإليجابي الذي يؤدي إلى التحرير والتقدم في مختلف 

إنه هناك بين جماهير الناس ويتفاعل معهم ويشد أزرهم ويشاركهم مسراتهم وأتراحهم، . المجاالت

هذا الموقف الثقافي . كسها في كتاباته ومحاضراته وندواتهلهم ويعافيعي األبعاد اإلنسانية ألحو

 مكلف ويتطلب التضحيات، لكن هكذا هو شأن المثقف إذا أراد ألمته أن تنفض عن نفسها يالحقيق

هذا المثقف ليس رافضا . ثوب الذل والتخلف، وأن تنطلق نحو آفاق جديدة تحقق اآلمال والتطلعات

 في طروحاته، وليس متشنجا في تعامله ومعالجته لألمور، لكل شيء في مجتمعه، وليس متعصبا

 .لكنه مبدأي ال يساوم على القيم اإلنسانية العليا وال على التكامل اإلنساني ووحدة الناس

 

ظهر على الساحة الفلسطينية مثقفون من هذا المستوى مثل ناجي العلي وغسان كنفاني، لكن الثمن 

أكيد ال تخلو، لكن العدد قليل والحصار حولهم شديد سواء من قبل الساحة بالت. كان التدرج بالدماء

 .القيادة الفلسطينية أو الفصائل التي ال ترغب باالعتراف بأحد من خارج صفوفها

 

وإذا طغت . اتحاد الكتاب في بالدنا فئوي، وكذلك اتحاد الصحفيين والمعلمين والجامعيين، الخ

ربما لدى المنتمين لهذه االتحادات بعض المعرفة . العمليةالفئوية، ساد التعصب وانتفت الثقافة 

 يمكن تصنيفهم بأنهم لنظرية، لكن من الناحية العملية الالتي تؤهلهم للتصنيف ضمن الثقافة ا

 . من يقرا لهؤالء سيجد أن العديد منهم أميون ينخر الجهل عقولهم.مثقفون

 

 طرأ حقيقة لكي يصبح هناك تحول في ما الذي. هذا الحال لن يختلف بعد االنسحاب من غزة

هل كان المثقفون فئة تدفع باتجاه . المشهد الثقافي الفلسطيني، أو لتتكون رؤية جديدة للمثقفين



ن التحرير قد حصل؟ حسبما اقرأ وأسمع، الثورة والتحرير، واآلن ينتقلون نقلة نوعية أخرى أل

روج إسرائيل من غزة عبارة عن تحرير أغلب الكتاب الذين لهم طريق نحو النشر ال يرون أن خ

 .أو انتصار، وبعضهم يرى أن هدم المستوطنات من قبل شارون عبارة عن مؤامرة

 

أدب الثورة قليل، هذا عندما نخرج من حسابنا ذلك األدب الذي يكتبه الشعار واألدباء ألنفسهم 

 راع الدائر لم يرتق أبداوقد كان للمثقفين دور محدود في الص. والنقاد وال يفهمه جمهور الناس

كثيرون هم الذين كتبوا ويكتبوا، لكن هذه الكتابات وما صاحبها من ندوات . إلى ما هو متوقع

وخطابات وأمسيات ومهرجانات ولقاءات تلفازية وإذاعية لم تحدث تغييرا في األنسجة االجتماعية 

 تؤدي إلى التغيير المطلوب من الثقافة الثورية هي التي. والفكرية واألخالقية للشعب الفلسطيني

 .أجل تحقيق اآلمال والطموحات، أما عندما تتحول الكلمات إلى لتّ كالم يضر وال ينفع

 

يتطلب التغيير نوعا من التمرد على الواقع الذي تختلف حدته من مثقف إلى آخر، أما عندما 

الواقع هو الثبات . فيصبح المثقف مدافعا عن الواقع فهو يصبح بليدا وأداة من أدوات التخل

 عن كتابة بارة عن تخّلوالتاريخ هو الحركة المستمرة، والدعوة إلى الثبات عند الواقع إنما ع

مثقف الواقع مثقف مهزوم وال يرى في الحياة سوى . التاريخ للغير الذي سيكتب تاريخه علينا

 .الرتابة والكسل واألفق الضيق الذي تحاصره المصالح الخاصة

 

. اك مثقفو السلطان الذي يسرقون أموال الشعب والذين يزينون للناس كل الخطاياسيبقى هن

المتقوقع سيبقى في قوقعته، والمنافق سيبقى على . وسيبقى كل مثقف في الموقع المتمترس فيه

وذلك الذي ال يجد دارا ومثقف الفصائل على فئويته وعصبيته، نفاقه، والهارب على هروبه، 

ال أرى أن هزة ثقافية مزلزلة . تكاد تكفي لنشر كتابه سيبقى على أخالقه ومبادئهللنشر وأمواله ال 

ستحصل، وال أرى أن المثقفين الفلسطينيين سيخلعون جلودا ارتدوها على مدى سنوات طوال في 

 .لحظة ثورة أو وقفة رومانسية

 
 هزيمة المفاهيم
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زائم التي منينا بها في القرن العشرين، ونسهب بالشرح ونحاول نتحدث نحن العرب دائما عن اله
أن نستخلص دروسا وعبرا، لكننا نغفل عن هزيمة قد تكون أكثر إيالما من الهزائم العسكرية وهي 



قد تخسر أمم معاركا، وقد تخسر حروبا، لكنها ال تخسر نفسها إذا صمدت عند . هزيمة المفاهيم
 وبقيت وفية أمينة لحقوقها وعزتها وكبريائها، وهذا ما يوفر لها القدرة قناعاتها، والتزمت بمبادئها

على التجديد ونفض غبار الهزيمة عن نفسها، ومن ثم إعادة الكرة لتستعيد ما فقدته من حقوق 
األمم ال تفككها الهزائم على الرغم من شدة وقعها وعظيم أثرها، لكنها تتفكك . واحترام وكبرياء
 تختل المفاهيم االجتماعية واألخالقية والثقافية والفكرية، فيصبح المرء ضد من الداخل عندما

 .نفسه، واألخ في مواجهة أخيه، وتغيب البوصلة وينطمس الهدف
هزمتنا إسرائيل مرارا، وهيمنت دول علينا مثل بريطانيا وأمريكا اقتصاديا، وأحيانا عسكريا إن 

وعملت بدأب وسهر وجد على إلحاق هزيمة دعت الضرورة، لكنها جميعها لم تكتف بذلك، 
مفاهيمية بنا بحيث نتحول عن فهمنا لألشياء ومجريات األمور وعن مقاصدنا لنتبنى فهمهم 

لقد عملوا على التغلغل في ثقافتنا ومعايير انتمائنا وأسس تماسكنا وقناعاتنا حول . ومقاصدهم
ا به عبر السنوات وتناقلناه جيال عن حقوقنا من أجل أن نتشكك ونتردد ونتنازع ونتحول عما آمن

 .جيل، ووحد رؤيتنا وتطلعاتنا وآمالنا
 

 الهزيمة الثقافية
تعرف األمم بأشياء متعددة تأتي الثقافة على رأسها ألنها هي التي تميز األمم عن بعضها، وهي 

ا على الرغم من صعوبة تعريف الثقافة إال أنه. التي تضفي الشخصية التي تعرف بها كل أمة
تعبر عن حصيلة حضارية تربط الماضي بالحاضر وتؤسس للمستقبل، وتحدد مفاهيم السلوك 

تتميز كل ثقافة عن . والعالقات العامة والخاصة، وتؤصل ألخالقيات النشاط في مختلف المجاالت
األخرى من حيث المفاهيم واألداء واالهتمامات، وكل واحدة منها تشكل كال متكامال قادرا بشكل 

 .آخر على االستقبال واإلرسال وإقامة الجسور مع مختلف الثقافاتأو ب
لهذا وجدت دول قوية وامبراطوريات أن أفضل الوسائل في السيطرة على شعب أو أمة تتمثل في 

دول استعمارية كثيرة جربت . تحويلها الثقافي بحيث تذوب شخصيتها ويتفكك تماسكها الداخلي
تصادية، لكنها في النهاية واجهت ثورة الواقعين تحت االستعمار، االحتالل العسكري والهيمنة االق

وأصبح واضحا من الدروس التاريخية أن استمرار االستعمار أو خضوع الشعوب يتأتى فقط من 
خالل االستحواذ الثقافي الذي يحول الثقافة األصلية إلى شيء من الماضي الذي ال قيمة له أمام 

 .قبل الدولة المهيمنةثقافة جديدة تتم صناعتها من 
هذا بالضبط ما تركز عليه العولمة من حيث أنها آلية لقهر الثقافات لصالح ثقافة واحدة تحول 

وهذا أيضا جوهر فكرة . الناس عما نشأوا عليه وميزهم ومنحهم الشخصية اإلبداعية واألخالقية
كريا وترى أنها تستطيع أمريكا قوية اقتصاديا وعس. تطبيع عالقات العرب مع الكيان الصهيوني

أن تجعل الناس أمريكيين بالثقافة فيتقبلون منهج الحياة األمريكية دون أن يشعروا بأنهم 
مستعمرون؛ وإسرائيل حققت انتصارات متعددة، وترى أن الوقت قد حان لتحويل المواقف العربية 

االنتصارات . وسطحيالها بحيث تصبح مقبولة كجزء ال يتجزأ من المنطقة المسماة الشرق األ
 .العسكرية لم تنه الحروب والتحدي لوجود إسرائيل، لكن من المحتمل أن ينهيهما التحول الثقافي

المسألة ال تتم بين يوم وليلة، وال بد من . ال يتأتى التحول الثقافي والفكري إال بتغيير المفاهيم
لصالح مفاهيم جديدة مأخوذة مباشرة العمل الدؤوب عليها لكي تتخلى الثقافة عن مفاهيمها التقليدية 

أي من المطلوب أن تخلع األمة هويتها الثقافية وتستبدل مفاهيمها . من القوي ووفق إرادته هو
 .حول األشياء والعالقات والحقوق لتصبح ذات ثقافة جديدة منسجمة مع متطلبات القوي

 
 نماذج من تغيير المفاهيم



اهيم جديدة كثيرة جدا، وأحاول هنا أن أبرز بعض النماذج المفاهيم التي خضعت للتغيير لصالح مف
 :الهامة

 كان مفهوم الوحدة العربية طاغيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكان :الوحدة العربية
جزءا أساسيا من ثقافة الناس من المحيط إلى الخليج، وتركز الخطاب العربي الشعبي والفكري 

مفهوم ووسائل تطبيقه على األرض، وتم توظيف جهود كبيرة وطاقات هائلة والسياسي حول هذا ال
األمور اختلفت اآلن بحيث أصبح الحديث عن الوحدة العربية . من أجل الوصول إلى هدف الوحدة

دربا من دروب الخيال أو الوهم، ولم يعد الشارع العربي مهتما بها كجزء من تفكيره وسلوكه 
ض مفهوم الوحدة العربية مفاهيم جديدة مثل التضامن العربي والعمل ظهرت على أنقا. السياسي

 .العربي المشترك
حلت اآلن فكرة الوحدة الوطنية محل الوحدة العربية، وبات من المهم كيفية اإلبقاء على القطر 

لقد وصلنا إلى مرحلة اقتنعنا فيها أن الطموح الكبير يجب أن يتراجع . العربي الواحد موحدا
حل المصائب اآلنية التي تعصف بنا، وأصبحت وحدة كل من لبنان وفلسطين والعراق لصالح 

 .والسودان والصومال والجزائر على المحك
 يبدو أنه أصبح من العار أن يطالب المرء بتحرير فلسطين، ومن الوطنية أن :تحرير فلسطين

ربا من دروب الهلوسة يعترف المرء بإسرائيل، وأن يعتبر المطالبة بتحرير األرض المقدسة د
أصبح يتوارى الشخص الذي يطالب بالتحرير ألن المطالبة عبارة عن . والتشنج وضيق األفق

 1967استبدل العرب مسألة التحرير بعد عام . تهمة، وتعبر عن أفكار فيها البالدة والسطحية
 ومن ثم األمن بشعار إزالة آثار العدوان، ومن ثم تهاوى الشعار لمصلحة المفاوضات المباشرة،

 .اإلسرائيلي والتطبيع مع إسرائيل
 ساد شعار المقاطعة للعدو الصهيوني إلى درجة أن العرب :المقاطعة العربية للكيان الصهيوني

اآلن شعار التطبيع . كانوا يخرجون من قاعات األمم المتحدة عندما يعتلي مندوب إسرائيل المنصة
العديد من األنظمة العربية تطبع العالقات وتضغط هو المرفوع من الناحية العملية، وهناك 

. باتجاهها، وهناك فلسطينيون يطبعون ويجندون الشبان والشابات للتطبيع مع أجيالهم من الصهاينة
 . مسؤولو إسرائيل يطوفون الوطن العربي اآلن، والبضاعة اإلسرائيلية تغزو األسواق

ينطبق هذا على مفردات ومفاهيم أخرى مثل الكيان الصهيوني الذي أصبح إسرائيل، والعدو 
أنا ككاتب أشعر أحيانا بالحرج من . الصهيوني الذي أصبح الجار أو األخ أو الطرف اآلخر

استعمال المفاهيم األصيلة بسبب توقعي أن بعض القراء لن يكملوا القراءة إذا لم يلمسوا وجود 
 .  الجديدةالمفاهيم
 تشهد الساحة العربية اآلن غلبة مفهوم اإلرهاب على مفهوم المقاومة، وأصبح من :المقاومة

االعتيادي أن يصف أشخاص في وسائل اإلعالم المقاومين باإلرهاب، ويحملونهم مسؤولية اآلالم 
ى ألسنة قادة وقد تطورت جدلية نسمعها أحيانا عل. العربية بدال من تحميل االحتالل أو االستعمار

عرب مفادها أن المقاومين يتسببون برد عسكري مؤلم من قبل إسرائيل وأمريكا مما يوقع بالعرب 
الخسائر الجسيمة، وبما أننا لن ننتصر على هذه القوى فإن علينا عدم ممارسة اإلرهاب والجري 

 .وراء طاولة المفاوضات
نه خيانة أصبح اآلن اعتداال، وما كان يعرف  ما كان يعرف سابقا على الساحة العربية بأ:االعتدال

االعتراف بإسرائيل اعتدال، والسير في طريق العولمة اعتدال، . باالعتدال أصبح اآلن تطرفا
وكذلك فتح البالد أمام االستثمارات األجنبية بشروط ميسرة جدا، وتغليب االستهالك على اإلنتاج، 

 . اتيةواالعتماد على الغير بدل تطوير القدرات الذ



 في األصل أن إسرائيل عبارة عن كيان غاصب ودخيل، لكن هذا المصطلح يغزو :عرب إسرائيل
 ألنه يعتبر أن  48/العقول اآلن ويحمل بداخله موقفا معاديا للفلسطينيين في األرض المحتلة

 .الصهاينة هم األصل، والفلسطينيين هم الطارئين
ية وأساسية في البناء العربي، ظهرت في اللغة  إلى جانب تجاوز مفاهيم حيو:مفردات عادية

والتي تعني " أجندة"مثال، كثيرون هم الذين يستعملون اآلن كلمة . مفردات جديدة لها بدائل معروفة
أما كلمة سبتمبر التي . الجدولة أو الروزنامة أو النتيجة أو البرنامج، وذلك وفق نية االستعمال

 .عراق التي تتعامل أصال مع األشهر السريانية العربيةتعني أيلول فقد غزت أرض الشام وال
 

 التيه القومي
ربما يالحظ الزائر لفرنسا أو ألمانيا أن هناك اعتزازا باللغة القومية، ويحرص الناس على 

وربما يالحظ األجنبي الزائر . استعمال لغتهم ألنها جزء من كرامتهم وعزتهم وهويتهم الثقافية
ولون مغازلته ببعض العبارات اإلنكليزية التي تعني كيف الحال، ومن أين لبالدنا أن الناس يحا

في بالدنا، يحاول العديد من الناس الذين يعرفون بعض الكلمات األجنبية استعمالها إلظهار . أنت
وقد الحظت في بعض الفضائيات العربية محاولة إخضاع كلمات . بعض أزماتهم النفسية الدونية

 تثنى بون سوارين، وتجمع بون (bon Soir)بون سوار . جمع العربيينأجنبية للمثنى وال
 .سوارات

التمسك بأصالة المفاهيم واللغة عموما يعبر عن الوعي بالذات القومية، وبالرغبة في دفع األمة إلى 
هذا التمسك ال يعني االنغالق على الثقافات األخرى، وإنما يعني الحرص والحماية من . األمام

نحن يجب أن نوازن بين االنفتاح والحفاظ على األصالة، بحيث ال ننعزل . فقدان الذاتالذوبان و
 .وال نتوه

 
 أساليب  الغزو المفاهيمي

أساليب الدول الساعية إلى الهيمنة الثقافية والفكرية في الغزو الثقافي متعددة وال نستطيع حصرها 
 :هنا، إنما هناك نقاط بارزة تترتب كالتالي

ائم المتكررة بالطرف المستهدف من أجل أن يستصغر المرء نفسه ويتخلى عن إنزال الهز -1
 ذاته، ويرى في المنتصرين مثله األعلى؛

اإلفقار من الناحية االقتصادية حتى يبقى المستهدف بحاجة للهادف ويستجديه ويقبل  -2
 بمستشاريه وأساليبه بمعالجة األوضاع االقتصادية؛

مستهدفين لتتشكل لديهم عقد النقص التي تدفعهم بالنهاية بث روح االحتقار الذاتي لدى ال -3
من شأن هذا نزع الثقة بالذات وبالعلماء المحليين والخبراء وأصحاب الفكر . إلى التقليد
نالحظ أن مفكرين عربا قد ظهروا خالل هذه الفترة، لكن يندر أن نرتقي نحن . والرأي

 مفكرينا وعلمائنا قد يكونون أرفع العرب بهم إلى مصاف المفكرين األجانب، علما أن
 .مستوى من غيرهم

. استعمال المنجزات العلمية والتقنية ليس بهدف التعاون اإلنساني وإنما إلذهال اآلخرين -4
 وهنا يدخل التعامل الفوقي مع األمم المتخلفة أو األقل تقدما؛

دائم تنصيب زعماء يلهثون وراء المصالح الشخصية والشهوات، وهم على استعداد  -5
 .لتجيير األمة بمقدراتها وثقافتها لصالح اآلخرين



تطوير برامج تعليمية وتثقيفية في الدول المستهدفة بطريقة تتمشى مع الفكر والثقافة  -6
الغربيين، كما يحصل اآلن في الكثير من الدول العربية، وإقامة مراكز ومنظمات غير 

. صيلة المعبرة عن هموم الناسحكومية تروج لمفاهيم الغير على حساب المفاهيم األ
المراكز الغربية التي يقوم عليها عرب لقاء المال األجنبي تنتشر اآلن في أغلب البلدان 

 .العربية
 

 ماذا نحن فاعلون
ليس أمامنا إال اإلصرار على التغيير ألن كل المحاوالت العقالنية والودية لم تجد نفعا على الساحة 

 تستجيب لكل أفكار النهوض والبناء الذاتي، وتفضل أن يبقى زعماء األنظمة العربية ال. العربية
تجمع المثقفين العرب والمفكرين في كل األقطار العربية معا . العرب محتكرين للمعرفة والحقيقة

وإذا كان هذا غير . لتشكيل قوة ضاغطة يمكن أن تؤثر على الحشد الشعبي يشكل أحد المخارج
 التاريخ يكره الفراغ، وال بد أن تظهر مجموعات تعمل بوسائل مختلفة ممكن فإن علينا أن نعلم أن

إذا سدت السبل أمام أصحاب العقول، فالساحة مفتوحة أمام . من أجل الحفاظ على الثقافة والهوية
 .العنف وسفك الدماء ومحاوالت التغيير بالقوة

حيث أنه بإمكانها تطوير وسائل اإلعالم العربية الحرة تلعب دورا حيويا في هذا المجال من 
برامج البحث عن الذات والوعي بالذات، وتسهيل عملية االتصال المتبادل بين المثقفين والمفكرين 

 .الجاهدين في البحث عن وسائل وأساليب التغيير

 
 
 
 

 أسرلة التفكير الفلسطيني
 الدكتور عبد الستار قاسم

 
 الفساد المالي واإلداري الذي قامت به السـلطة         ربما يظن المتتبع لألحوال الداخلية الفلسطينية أن      

الفلسطينية هو األخطر على القضية الفلسطينية من حيث أنه يتغذى على المعنويـات الفلسـطينية               
وينشر البغضاء والكراهية بين الناس ويحبط كل محاولة لتحقيق الوحدة الوطنية، لكن هذا الظـن               

لة التفكير الفلسطيني، أي في صنع تفكير فلسطيني        يتبخر عند الوقوف أمام سياسة السلطة في أسر       
هناك فلسطينيون تقولبـوا تفكيـرا      . يدافع عن الطروحات اإلسرائيلية نحو حل القضية الفلسطينية       

.بحيث تبدأ أفكارهم في البحث عن حل للقضية من حيث ينتهي اإلسرائيليون  
 

بية أن أجلس مع بعـض أفـراد        تعمدت في إحدى جوالتي االنتخا    : أسوق التالي لتوضيح ما أقول    
بادرني أحدهم بالقول بأن الشعب الفلسطيني سيخسـر المسـاعدات          . جهاز المخابرات الفلسطيني  

المالية األمريكية والبريطانية إن فزت أنا في انتخابات الرئاسة الفلسـطينية ذلـك ألن إسـرائيل                
تبني الطرح اإلسـرائيلي لكـي      فسألته فيما إذا كان يريد مني       . وأمريكا لن تكونا سعيدتين بفوزي    

أكسب بعض المال فأجاب بأن ذلك ال يجوز ألن هذا هو الطرح األمريكي مـن أجـل اسـتبدال                   
سألته فيما إذا كان األمريكيون والبريطانيون يستمرون في دعم عرفـات ماليـا فأجـاب             . عرفات
فترات سـابقة للـدعم     سألته أيضا عما إذا كان الشعب الفلسطيني يتدبر أمره ماليا في            . باإليجاب



إزاء تناقضه لم يجد سوى القول بأن األمور أصبحت واقعـا وعلينـا             . المالي الغربي فأجاب بنعم   
.احترام ما تريد إسرائيل إذا أردنا أن نحصل على راتب آخر الشهر  

 
أما آخر فقال بأنني سأعزل الفلسطينيين عالميا إن فزت بسبب إصراري على عودة الالجئين ذلك               

لم يقتنع خالل الجدل بأن علـى الفلسـطينيين أن          . رائيل تعتبر هذا الموقف تطرفا وإرهابا     ألن إس 
يصروا على تطبيق المواثيق الدولية التي كتبها أهل الغرب حول عودة الالجئ إلى بيته وممتلكاته               
 أو تطبيق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الخاص بعودة الالجئين، وقال بأن هـذه األمـور ال                

ولم يقتنع بأن علينا أن نحاور العالم من هذا الباب خاصـة أنـه يتعلـق                . تنطبق على الفلسطينيين  
بوضع إنساني ويصب مباشرة في موضوع حقوق اإلنسان الذي يتخـذه الغـرب أحيانـا سـبيال                 

عندها تدخل ثالث وقال بأن علينا التعامل مـع الواقـع وأال            . لمهاجمة حكومات والطعن بشرعيتها   
وأمام حجتي بأن إسرائيل هي التي تعقد األمـور صـاح           . ما يعقد المفاوضات مع إسرائيل    نطرح  

طلبت منه أن يتقـي اهللا      . أحدهم غاضبا بأن الذي يعقد األمور هو عز الدين القسام وليس إسرائيل           
.في قوله فقال أن الذين يهاجمون إسرائيل اآلن هم الذين ال يعرفون اهللا  

 
 ضد عودة الالجئين هما الجئان تعلما بأن قيام دولة فلسطينية شكلية أهـم              الغريب أن اللذين جادال   

لكـن  . من قضية خمسة ماليين الجئ فلسطيني، وأن الذي يحب وطنه يضحي بقضية الالجئـين             
هذين ال يشكالن حالتين فريدتين ألن هناك تلقينا فلسطينيا رسميا لهؤالء لتبني الطرح اإلسـرائيلي               

والعزاء أن أحدهما اتصل بي بعد مغادرتي واعتذر عما قال بحجة أن            . نيةباسم المصلحة الفلسطي  
.    قبضه لراتبه مرتبط بسقوطه  

 
 
 
 
 

 مثقفون فلسطينيون ال يحيون النكبة
 

 عبد الستار قاسم
 

لم يعد هناك إجماع فلسطيني على ضرورة إحياء ذكرى النكبة، وهناك فلسطينيون هجروا 
يبرز من بين هؤالء فئة ممن  . حياة االعتيادية وشؤونهم الشخصيةالذكريات وانهمكوا في زخم ال

يوصفون بأنهم مثقفون ويرون أن النكبة قد أصبحت خلفنا وأنه ال ضرورة الجترار اآلالم، أو 
إنهم يرون أن النكبة قد حصلت . البحث عن آالم تجعل من وطأة الحياة أكثر ثقال وأشد مرارة

مرت األمم في . بد من تجاوز إرهاصاتها السنويةفي التاريخ، وال وانتهى، وهي ليست نكبة فريدة 
نكبات كثيرة، لكنها لم تتوقف عندها وصمم الناس أن يشقوا طرقهم هاجرين دموعهم، وناسين 

 .تركوا الماضي بأنينه وويالته، وقرروا السير نحو المستقبل. موتاهم، ومتسامحين في حقوقهم
 

ة هو القيام بأعمال استعراضية أو خطوات عملية وعلمية تساهم ما أعنيه في إحياء ذكرى النكب
، وتعزز فكر العودة وتحث على اتخاذ 1948بطريقة أو أخرى في التذكير بالنكبة الفلسطينية لعام 

الخطوات العملية نحو عودة الشعب الفلسطيني المشرد إلى بيوته وممتلكاته في األرض المحتلة 



وحده ال يكفي، وإنما يجب أن تكون عملية اإلحياء هادفة، أي أن االستعراض . 1948عام 
أما إذا كان اإلحياء مقتصرا فقط على البكاء والعويل وتعداد األحزان . والهدف هو عودة الالجئين

 .واآلالم في انفصال عن التوجه نحو العودة فهو ليس إحياء حقيقيا بقدر ما هو إعذار
 

. ون ذكرى النكبة، ومنهم من تمر المناسبة دون أن يعلمكثيرون من الفلسطينيين الذين ال يحي
أغلب الناس مشغولون بالبحث عن لقمة الخبز، ومنهم ال يجد الوقت الكافي ليتابع المناسبات، 

هذا . ومنهم من يرى في األمر فرض كفاية يقوم به بعض رجال العلم واألدب والسياسة واإلعالم
ألمر يصبح غير مألوف، وربما مستغرب عندما يدير أمر مفهوم ووارد لدى كل األمم، لكن ا

من المفترض أن . مثقف ظهره لمأساة عظيمة معتبرا إياها حدثا من الماضي الذي ال مستقبل له
المثقف حمال هموم الناس وآالمهم، فإذا غرب عن هذا األمر، وغابت عن نشاطاته المسؤولية 

 .العامة فإن الوقفة الحائرة تصبح أمرا واقعا
 

 تعريف المثقف
هناك . ليس من السهل صياغة تعريف جامع مانع للمثقف ينال إجماع المهتمين والمفكرين

كاتب هذا المقال له كتاب بعنوان . تعريفات كثيرة متباينة بتباين الذين يجتهدون في تقديم تعريف
 ويخلص إلى قبور المثقفين العرب، ويصنف فيه المثقفين وفق الزاوية التي يضعون أنفسهم فيها،

 : استنتاج بأن أعداد المثقفين قليلة جدا تبعا للتعريف الذي يضعه وهو
  

 الذي ينظر إلى واقعه بعين نقدية تحليلية ويحاول وضع الحلول لهموم الناس ويعمل المثقف هو
. على دفع المجتمع نحو التغيير اإليجابي الذي يؤدي إلى التحرير والتقدم في مختلف المجاالت

اك بين جماهير الناس ويتفاعل معهم ويشد أزرهم ويشاركهم مسراتهم وأتراحهم، فيعي إنه هن
هذا الموقف الثقافي . األبعاد اإلنسانية ألحوالهم ويعكسها في كتاباته ومحاضراته وندواته

الحقيقي مكلف ويتطلب التضحيات، لكن هكذا هو شأن المثقف إذا أراد ألمته أن تنفض عن 
هذا المثقف . لتخلف، وأن تنطلق نحو آفاق جديدة تحقق اآلمال والتطلعاتنفسها ثوب الذل وا

ليس رافضا لكل شيء في مجتمعه، وليس متعصبا في طروحاته، وليس متشنجا في تعامله 
ومعالجته لألمور، لكنه مبدأي ال يساوم على القيم اإلنسانية العليا وال على التكامل اإلنساني 

 .ووحدة الناس
 

أعاله ال يصلح لهذه الورقة التي تتحدث عن مثقفين ال يحيون النكبة ألن مثل هؤالء هذا التعريف 
 . المثقفين ال يتفاعلون مع هموم شعبهم حتى في الدرجات الدنيا


