مقاالت

لكي ت�صبح القراءة
وظيفة حياتية
�أ�سا�سية

د .رزان �إبراهيم  -جامعة البرتا

�إن كنا على يقين ب�أن واحد ًا من
م�ستويات تقدم ال�شعوب يقا�س
بمعدالت قراءة ر�آها كثيرون
م�ؤ�شر ًا هام ًا على عملية اندماج
ه�ؤالء ال�شعوب بمجتمعاتهم ،ف�إن
هذا ي�شكل دافع ًا ومحر�ض ًا قوي ًا
للتفكير ملي ًا في طلبة جامعيين
ي�صيبني الواحد منهم بمقتل حين
يعترف ب�أنه لم يقر�أ من قبل كتاب ًا
واحد ًا .ولكم �أن تتخيلوا ال�صعوبة التي يواجهها مدر�س لمادة
يقت�ضي اجتيازها قراءة مفتوحة تخرج عما مور�س من قراءة
محدودة في �إطار منهج درا�سي لم يعرف الطالب �سواه م�صدر ًا
للمعلومة �أو التثقف .و�أراني هنا واقفة قبالة ظاهرة ت�ستحق
مراجعة ت�أملية عميقة تو�صلنا �إلى التعرف على �أولئك الذين
يتحملون م�س�ؤولية هذا الم�شهد القرائي البائ�س.
�أقول هذا وفي ذهني �أن جزء ًا كبير ًا من �ضعف التح�صيل المعرفي
الجامعي لدى ه�ؤالء ناجم عن عالقة رف�ض مبدئية لفكرة قراءة
يرونها م�ضيعة لوقت ثمين يمكن تم�ضيته بت�سلية �سهلة ال تكلف جهد ًا
ُيذكر .وهو ما فتئنا �شهود ًا على �آثاره المدمرة المتتالية على �أكثر
من �صعيد مجتمعي ونف�سي وح�ضاري على المجتمع برمته .وفي
ظني �أن ركود ًا ثقافي ًا �سائد ًا بعالمات ال تخطئها العين يقت�ضي
بال�ضرورة �سل�سلة من ت�سا�ؤالت تتحلق حول م�ؤ�س�سات ُيفتر�ض
فيها دور ًا فاع ً
ال في تطوير وعي جديد قبالة ما ي�ستجد من �أحداث

على �أكثر من �صعيد .لذلك �أجدني منذ مدة من�شغلة بالبحث عن ر�ؤية
نافذة لم�ستقبل القراءة في مجتمعاتنا العربية ،بما يدفعني في كثير
من الأحيان �إلى التفكر في مناهج �أكاديمية م�أزومة �ساهمت �إلى
حد كبير فيما نحن فيه ،بما قد يكون مفتاح ًا �أولي ًا هام ًا تُفتح فيه
مغاليق ق�ضية �أهملت زمن ًا طوي ً
ال.
�إن كانت الذات �أ�ص ً
ال �أ�سا�سي ًا يتم ا�ستثماره في مواطن متعددة
في حياتنا على �صعيد المنتج اال�ستهالكي بكل �أنواعه ،فما
�أحرانا �أن نجعل من القراءة فع ً
ال ت�أ�سي�سي ًا ُت�ستغل فيه هذه
الخا�صية للت�أكيد على دور ممكن لقراءة فاعلة تعمل على تفعيل
الذات وتعزيزها .وهو �أمر تنبه �إليه في ال�ستينيات في الغرب
باحثون �شباب �أعملوا فكرهم لال�ستدالل على بدائل منهجية
ممكنة بد ًال من تلك العتيقة لزمالء لهم �أكبر منهم عمر ًا ،الأمر
الذي قادهم النغما�س عميق في ظاهرة ( �سو�سيولوجيا الذائقة)،
بمعنى تدقيق البحث في اهتمامات �سو�سيولوجية �شائعة تكمن
�أهميتها الحقيقية في جعلها مثير ًا ا�ستراتيجي ًا منبه ًا �إلى ذائقة
معينة في المجتمعات الحا�ضرة ،فما كان ًيقر�أ في زمن معين له
بال�ضرورة �أ�سئلته المناخية والثقافية المعينة المتوائمة و�أزمان
معينة ،لم يعد كذلك في زمن �آخر له �سياقاته المختلفة .ومن هنا
ت�أتي �أهمية بحث جاد يك�شف هذه الذائقة ،ويعمل في الوقت ذاته
على تفعيل مجموع القوى العاملة في المدار�س والجامعات
وحتى محالت الكتب والنا�شرين ،ال�ستثمار هذه المعرفة،
وربما العمل في اتجاه �آخر بو�سائل وحيل خا�صة لتفعيل الذائقة
الجمعية للب�شر وربما ت�شكيلها نحو وجهة معينة هدفها ال�صالح
العام للمجتمعات.
وال �أظنني تجاوزت واقع ًا ممكن ًا لو توجهت �إلى �أفراد من مجموعة
مهيمنة في العملية التعليمية� ،أ�س�ألها اعتماد مرتكزات نظرية التلقي
والإفادة منها لتفعيل فكرة �إيجابية عن الذات ت�سمح لطالبنا ممن
ن�ضع الن�صو�ص �أمامهم �أن يطلقوا العنان لذواتهم ،بما يجعل
المعنى ناجم ًا عن عقل الواحد منهم بعيد ًا عن مركزية اعتادوا عليها
في م�ؤ�س�سات تعليمية تفر�ض وجود معنى واحد ومهيمن مرتبط
بق�صدية الم�ؤلف� ،أو حتى ال�شارح (الأ�ستاذ) لكل ما يقر�أون .لذلك
يكون من الأهمية بمكان �إطالق العنان للطالب كي يحدد احتماالت
المعنى بما هو موجود في نف�سيته �أوالً ،ليكون هو كما الم�ؤلف
من�شئ ًا �آخر للن�ص ،بما يعزز �شعور ًا بالذات هو بحاجة ما�سة �إليه
في مجتمع بالكاد يعزز هذه الذات ويعتني بها.

ومن هنا �أقول لكل من هو معني بتفعيل القراءة لدى جيل اليوم:
اختر له من الن�صو�ص ما يتوافق ب�أحوال وعالقات اجتماعية
يعي�ش هذا الجيل في �إ�سارها .ومن ثم دعه يح�س ب�أن الكتاب ملج�أ
روحي له وقت الحاجة ،ومن ثم �أعطه الفر�صة كي يحكي ذاته
وينقد حتى �أكبر ال�شعراء والأدباء ،بعيد ًا عن �أمر قاطع �صارم
بالإعجاب بفالن بت�أثير من حما�س الآخرين له .الأمر الذي
ال م�ستق ً
�سيخلف بال�ضرورة جي ً
ال في ر�أيه عن الآخرين ،غير محكوم
بقوة موروث اجتماعي ال ي�سمح له ب�أي تقديم منفرد� .أقول هذا
و�أنا على وعي تام ب�أن هذا الطالب �أو ذاك قد ال يكون في مراحل
مبكرة م�ؤه ً
ال على النحو الذي نرتجيه ،لكن حذار من ت�سخيفه �أو
التعري�ض به �إن �أتى بما ال يتوافق والفكرة التي نريد .ولنذكر
جيد ًا �أن جزء ًا كبير ًا من العملية التعليمية الحديثة بات راف�ض ًا لفكرة
�إعادة بنى محددة بعينها ،و�أن اتجاه ًا معا�صر ًا بات �شعاره (�أنف
من المعايير ما ال ي�ستحق �أن ي�ستمر ،وا�سع �إلى مواجهة الم�ألوف
منها بعين ثاقبة) ودع هذا الطالب �أو ذاك يرى متعته في �أدب مثمر
يمار�س �أالعيب جديدة تتحقق من خاللها متعة و�إثارة فريدة من
نوعها.
ولنقل لطالبنا :مار�سوا مع قراءاتكم عملية تتوافق مع ثيمة
الهوية التي تميز كل واحد منكم ،وا�ستخدموا ما تقر�أون
على نحو يرمز �إليكم ويكرر نف�سياتكم في نهاية المطاف ،وال
�ضرر �إن رغبتم في �إعادة �صياغة ما تقر�أون من �أدب معبرين
عن ا�ستراتيجيات خا�صة تميز الواحد منكم� .صحيح �أن العملية
التعليمية تبقى م�شدودة �إلى �أدوات نقدية جادة� ،إال �أن هذا ال
يكون حائ ً
ال دون تحفيز قارئ غ�ض على �إطالق العنان لحد�س
ن�ساعده فيما بعد على ت�أكيده �أو نفيه ،ف�أنا ما زلت من �أولئك
الم�ؤمنين بمفعول ارتجالي نترك فيه للطالب الفر�صة �إما لتداركه
�أو تثبيته فيما بعد .و�أ�ؤمن على نحو را�سخ �أن قارئ ًا يقع تحت
وط�أة �إيديولوجية معينة تفر�ض نف�سها عليه ،م�آله �أن يكون جزء َا
ال يتجز�أ من نماذج ب�شرية م�ستهلكة تفر�ض عليه القيم فر�ض ًا
ليكون محروم ًا حتى من حق الم�ساءلة.
�إن �أخذنا ما �سلف بعين االعتبار وكانت لنا ر�ؤيتنا ال�صادقة
والثاقبة نعملها في �إطار من عمل جدي ذكي يدر�س الذائقة
ويخاطبها على النحو الذي ت�ستحقه ،ففي ظني �أن هذه هي خطوة
جادة باتجاه طريق �سوي نحو قراءة منتجة �إيجابية انحرفنا
عنها طوي ً
ال

.

�رصيح العبارة

�إعالم مقطوع الر�أ�س
والأطراف

تي�سري الزَبري

من المتابعة �شبه الدائمة لهذا
الفي�ض من الإعالم الر�سمي ،وغير
الر�سمي ،المرئي والم�سموع ،ف�إن
ما يتركه من انطباعات ال ت�سر البال
وال تُقدم ما هو �ضروري وما
هو مطلوب للحالة الفل�سطينية من
تحديات وطنية وداخلية ،في البناء
الإداري واالقت�صادي والقانوني
وغيرها.
�إن �إعالمنا والحال هذه ،التي
تقت�صر على الو�صف المجزوء لجرائم االحتالل ،و�سرد لتفا�صيل
�أعمال القمع ،والهدم ،وتو�سيع الم�ستعمرات اال�ستيطانية ومئات
التفا�صيل اليومية دون �إعطاء �شيء من المواجهة ال�سيا�سية لمثل هذه
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الجرائم ،ف�إنه يقرر دوره في خانة امتهان البكائيات المحزنة التي
ن�ضطر لتجرعها كل �صباح!.
�إن عر�ض ن�صف الم�شهد الم�آ�ساوي وتكرار ذلك دون اعطاء
�شحنة الأمل ،ودون اال�ستعانة بتجارب ال�شعوب التي واجهت
�أنظمة القمع والعن�صرية خارج منطقتنا ف�إنما ُيفقد اعالمنا دوره،
ويزداد الأمر فداحة عندما يجري �إ�شهار الموقف الر�سمي و�شبه
الر�سمي الذي يقت�صر على ال�شجب والإدانة  ..وهناك �أمثلة
كثيرة و�آخرها �أحداث اال�سبوع الدامي الما�ضي وجرائم القتل
الإ�سرائيلي بالدم البارد على ج�سر الكرامة ،وفي قرية بيتين،
وعلى �أطراف غزة ،فاالكتفاء بال�شجب والإدانة دون قول �شيء
�سوى �أن تلك الجرائم هي م�ؤامرة وت�صعيد �إ�سرئيلي لتخريب
العملية ال�سيا�سية” !! َ
لك �أن تتخيل كم مواطن �إبت�سم �أو غ�ضب عندما
�سمع مثل هذا الموقف!.
الإعالم الفل�سطيني ينقل و�صف الجريمة وينقل الردود الحذرة
التي ذكرناها دون انتباه النعكا�ساتها على المواطن الفل�سطيني
والعربي عموما ،فهي �إما �أن ت�ؤدي الى ي�أ�س و�إحباط و�إما �إلى
تطرف عدمي ،وهو ي�أ�س من نوع �آخر ،مهما كانت التف�سيرات لهذا
الق�صور ،ف�إن النتيجة هي افراغ نف�سي وه�شا�شة موقف و�ضياع ال
ي�صب �إطالق ًا في خانة الرد المطلوب!
�صحيح �أن الإعالم عموم ًا ،في بالدنا وفي غيرها ،ال ينمو وال
يتقدم خارج النظام ال�سيا�سي ،فهو يعك�س الواقع ال�سلبي ويقدم

الدليل والوعي المطلوب للرد على هذا الواقع ،ودون تحميل �إعالمنا
الم�س�ؤولية الكاملة ،ف�إن الخلل في النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني
وتعطيل الحياة الديمقراطية ،بما في ذلك المجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني ،وكافة الهيئات الفل�سطينية في منظمة التحرير الفل�سطينية
الأمر الذي حول نظامنا �إلى نظام �شمولي غير ديمقراطي ،و�أدى
الى تغول ال�سلطة التنفيذية ب�أجهزتها الإدارية والأمنية وفتح الباب
�أمام كل الثغرات التي تخلخل بنيان المجتمع الفل�سطيني المذبوح
باالحتالل و�شروره.
نظام �سيا�سي غير ديمقراطي و�شمولي ي�ؤدي بال�ضرورة الى �إعالم
غير ديمقراطي و�شمولي والمو�ضوع ال يتعلق فقط بالجوانب
ال�سيا�سية و�إنعكا�ساتها الإعالمية بل �أي�ض ًا بالجوانب االجتماعية
واالقت�صادية ،ف�أين هو الإعالم الذي يعك�س وجهات نظر
المعار�ضة ال�سيا�سية .المعار�ضة لي�ست “�أحزاب المعار�ضة” بل كل
االتجاهات التي لها موقفها في الجوانب االقت�صادية واالجتماعية.
هل ُيجري �إعالمنا عر�ض ًا الراء المعار�ضين و�أ�صحاب الر�أي
�ضوء على
ورجال االقت�صاد والقانون �أم �أنه ال يفعل ذلك وال يلقي
ً
�أي من الم�سائل الداخلية الجادة التي نراها كل �ساعة وكل يوم مثل
�إقرار موازنة  2014بال�شكل الذي تمت عليه!
�إن �إعالم ًا يفتقر �إلى التعددية ويجانب الديمقراطية ويتغا�ضى عن
االو�ضاع الداخلية هو �أ�شبه بج�سد مقطوع الر�أ�س والأطراف وهذا
ما ال نريده وال نحتاجه

.

العوا�صف التي ال تنتهي يف ال�رشق الأو�سط
حروب طائفية

ا�ستنتاجات

بقلم :نبيل عمرو

بقلم :الكاتب الرتكي هارون يحيى  -خا�ص باحلدث

لقد تم انتقاد االنت�شار الوا�سع ل�صكوك
الغفران ،والتي كان يفتر�ض ب�أنها تمنح
الم�سيحيين المغفرة عن جميع الذنوب
التي ارتكبوها ،من راهب �ألماني
عام  ،1517ثم �أخذت هذه االنتقادات
باالنت�شار ب�شكل وا�سع ،ولم يعرف �أحد
في تلك الفترة ب�أن هذه االنتقادات �ستقود
�إلى �إ�صالحات و�ست�ؤدي �إلى دمار
�أجزاء وا�سعة من �أوروبا والإطاحة
بعدد من الملوك وتغيير تر�سيم الحدود
�إلى الأبد .لقد كان بروز ما يعرف الآن بالمذهب البروت�ستانتي ،وهو
المذهب المقابل للكني�سة الكاثوليكية ،نتيجة لهذا االنتقاد ،كما نتج عنه حرب
�ضرو�س انت�شرت في كل �أرجاء �أوروبا .لقد ت�سببت هذه الحرب التي دامت
 30عام ًا �إلى تدمير وتفكيك عدد من الدول بالإ�ضافة �إلى مقتل ثلث �سكان
القارة العجوز.
ويمكننا ب�أن ننظر �إلى هذه المذبحة الفظيعة كمثال �صارخ على الم�آ�سي
الناتجة عن الحروب الطائفية ،وكرادع لالبتعاد عن تكرار هذه التجربة،
ولكن هذا الخطر يزداد انت�شار ًا وتفجر ًا في ال�شرق الأو�سط بكل ما يمثله من
وح�شية لترك الأثر ذاته على الم�سلمين.
تقوم القاعدة الفكرية للحركات الإرهابية بالتحري�ض لحروب طائفية،
ونموذج الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام
عندما تم خلع نظام الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سين ،ظن العديد من
النا�س ،بالأخ�ص من العراق والواليات المتحدة ،ب�أن كل �شيء �سيكون على
ما يرام و�ست�شهد البالد نوع ًا من الإزدهار وال�سالم ،ولكن الحروب الطائفية
التي تلت هذا النظام �أ�صبحت تهدد المنطقة كاملة.
وتعتبرمنظمة«الدولةالإ�سالميةفيالعراقوال�شام»منالم�ؤ�س�ساتالإرهابية
التي تقوم بالتحري�ض والعمل لإ�شعال نار طائفية ،حيث ت�صور نف�سها على
�أنها جماعة �إ�سالمية بالرغم من ابتعادها كل البعد عن الأخالق الإ�سالمية
ال�سامية ،حيث تعرف هذه المنظمة بهجماتها الإرهابية على الم�سلمين ال�شيعة.
ولكن الوجه الحقيقي للقاعدة الفكرية لهذه الهجمات الإرهابية المنظمة من
«الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام» ،وهي منظمة تابعة لمنظمة القاعدة،
برزت بالتزامن مع ك�شف �أ�سماء قادتها عن طريق وزير الداخلية العراقي.
وكان وزير الداخلية العراقي قد ن�شر �صورا لقيادات هذه المنظمة و�أكد على
�أن ال�شيء الوحيد الم�شترك بين جميع هذه القيادات هو خدمتهم جميع ًا في
الجي�ش العراقي في فترة حكم �صدام ح�سين ،وتت�ضمن هذه القائمة �أبو �أيمن
العراقي و�أبو �أحمد العلواني (ا�سمه الحقيقي وليد جا�سم العلواني) وحاجي
بكر (ا�سمه الحقيقي �سمير عبد محمد الخليفاوي) ،حيث ن�ش�ؤوا جميع ًا في ظل
ثقافة العنف التابعة لنظام البعث في فترة حكم نظام �صدام ح�سين.
ويعتبر حزب البعث حزبا ي�ساريا يتبنى �أفكار اال�شتراكية العربية ،وال يمت
هذا الحزب ب�صلة للتعاليم والأخالقيات الإ�سالمية ال�سامية.
وتنبع طريقة تبني حزب البعث للعنف ك�أداة �سيا�سية لتطبيق �سيا�ساته و�أجنداته
من �صالت هذا الحزب بالمارك�سية والمذهب المادي ،حيث ترى المارك�سية
ب�أن �أعمال العنف والإرهاب التي تقود �إلى ت�أذي الأبرياء على �أنها �أداة
�ضرورية من �أجل تهيئة الظروف والفو�ضى للو�صول �إلى ثورة ال�شعب .وت�أكد
جميع المن�شورات المارك�سية على �أن النظام اال�شتراكي المارك�سي ينظر �إلى
العنف اتجاه المواطنين ك�أداة م�شروعة من �أجل الحفاظ على ال�سلطة ،وكعدد
كبير من الأحزاب المارك�سية ،لم ير حزب البعث �أي نوع من الهواج�س اتجاه
تنفيذ عمليات الإغتيال والتفجيرات �أو حتى المذابح الجماعية.
وقد عا�شت قيادات منظمة «الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام» الإرهابية،
والتي تدعي ب�أنها تعمل با�سم الإ�سالم (والإ�سالم بريء من هذا) ،تحت تعاليم
والتلقين المارك�سي القائم على العنف ،كما خدمت هذه القيادات في الجي�ش
التابع لهذه الحكومة المارك�سية ،ولم تتغير القاعدة الفكرية لهذه القيادات مع
تغير النظام في العراق ،كما لم ي�ستطيعوا فهم �أو تبني �أخالقيات الإ�سالم
الجميلة والتي ت�ؤكد على المحبة والمودة.

مقاالت

وبكلمات �أخرى ،قام عدد من ه�ؤالء القادة ،والذين ن�ش�ؤوا في ظل نظام
�صدام ،بخلع مالب�س نظام البعث وتبني مظهر و�ستار الإ�سالم ،ولكن مع
المثابرة واال�ستمرار في النظام القائم على ثقافة العنف ،وه�ؤالء الأفراد،
والذين قاموا في الما�ضي بقتل الأكراد في ال�شمال ل�صالح نظام البعث،
يقومون اليوم بارتكاب الجرائم با�سم الدين ل�صالح «الدولة الإ�سالمية في
العراق وال�شام».
ويمكننا ب�أن نرى الأثر ذاته اليوم في �سوريا ،حيث �أنه بالرغم من �أن
النخبة الحاكمة في �سوريا تتكون من الن�صيريين� ،إال �أنه من الخط�أ اعتبار
ما يحدث الآن في �سوريا على �أنه نوع من التمرد من الم�سلمين ال�سنة على
الحكم والنظام الن�صيري ،حيث �أن الثورة لم تقم ب�سبب الطائفة التابعة
للنظام الحاكم ،بل ب�سبب �أعمال النظام الذي قام با�ضطهاد �شعبه .ويت�صف
كل من نظام �صدام ح�سين البعثي ونظام ب�شار الأ�سد البعثي ب�أن كالهما
يمثالن �أنظمة ي�سارية ا�شتراكية تحمل �أيديولوجية مت�شابهة تتبنى الأ�ساليب
المارك�سية واللينينية الإرهابية ذاتها من �أجل ترويع ال�شعب ،حيث قام كال
النظامين بقمع �شعوبهما ب�شكل منهجي ووح�شي.
وكان نظام الأ�سد قد خ�سر �أي نوع من ال�شرعية �أمام ال�شعب ال�سوري ب�سبب
تطبيقه لأ�ساليب نظام البعث الفا�سدة عو�ض ًا عن تطبيق التعاليم والأخالقيات
الحميدة التي يدعو لها الإ�سالم ،وال يتعلق �سفك الدماء في �سوريا بطائفة
النا�س من ال�شيعة والن�صيرية ،فالإ�سالم ي�ؤكد على حرمة وقد�سية دم كل
�إن�سان �سواء كان م�سلم ًا �شيعي ًا �أو �سني ًا �أو جعفري ًا �أو مالكيا� ،أما جميع
الأفكار التي تناق�ض هذه الفكرة فهي نتاج �أفكار عدد من المتطرفين الذين
�صوروها على �أنها جزء من الدين الإ�سالمي بالرغم من �أن الدين الإ�سالمي
بريء من كل هذه الأفكار الدموية .ولكن ،وكما نرى ،ف�إن االنق�سامات
الطائفية تعمل على م�ساعدة الجماعات المعنية بخلق الفو�ضى والرعب في
المنطقة و�إجبار الم�سلمين على مواجهة اقتتال من �أجل البقاء وفي ظل ظروف
حرب ومجاعات وبرد.
�صعبة جد ًا من ٍ
�صحيح ب�أن هنالك عدد من الم�سلمين الذين يقعون �ضحية لهذه الأفكار التي
تعطي م�صداقية لأحاديث مو�ضوعة و�أفكار متطرفة تدعم القتل واالقتتال
النابع من االنق�سامات الطائفية ،فقد �أ�صبحنا نرى عدد من رجال الدين
المتطرفين يقومون ب�إ�صدار فتاوى ال �أ�صل لها في الإ�سالم تقوم على تحليل
قتل النا�س الذين ينتمون �إلى مذاهب �أو ديانات مختلفة.
ولكن ،وبكل ت�أكيد ،ف�إن قتل �أي �شخ�ص ب�سبب اختالف المذاهب �أو
المعتقدات �أو الأفكار ال مكان له في الإ�سالم بتات ًا ،فالإ�سالم يدعونا لتجنب
�أي ت�صرفات �أو �أعمال ت�سيء لمثل ه�ؤالء النا�س ب�أي �شكل من الأ�شكال ،ف�أين
القتل من هذا؟ ويقول الله في القر�آن الكريم ب�أن الطريق �إلى الجهاد يكون عن
طريق ال�سعي لن�شر �أخالقيات وتعاليم الإ�سالم القائمة على الحب والمودة عن
طريق المواجهة الفكرية ولي�س عن طريق �سفك الدماء .يدعونا القر�آن �إلى
الإح�سان والف�ضل في التعامل مع جميع النا�س ،حتى مع من يظهر العداء
للإ�سالم:
َ
ال�س ِّي َئ ُة ْاد َف ْع ِبا َّل ِتي ِه َي �أ ْح َ�سنُ َف�إِ َذا ا َّل ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه
َ
«و اَل َت ْ�س َت ِوي ا ْل َح َ�س َن ُة َو اَل َّ
َ
َ
ٌ
َع َد َاوة ك�أ َّن ُه َو ِل ٌّي َح ِمي ٌم» (�سورة ف�صلت� ،آية رقم )34
و�إنه لمن الخط�أ الكبير على الم�سلم ب�أن يقاتل �أخاه الم�سلم بحق ٍد وكراهية
بالرغم من تعاليم هذا القر�آن الكريم ،فعلى الم�سلمين �أن يتركوا هذه الأعمال
الآثمة فور ًا عن طريق نبذ جميع االختالفات الطائفية والتوحد كما �أمرنا
الله ،فقد �أمرنا الله في القر�آن الكريم على التوحد والعمل كوحدة وج�سد
واحد:
“و ْاع َت ِ�ص ُمو ْا ِب َح ْبلِ ال َّل ِه َج ِمي ًعا َو َال َت َف َّر ُقو ْا َو ْاذ ُك ُرو ْا ِن ْع َم َة ال َّل ِه َع َل ْي ُك ْم ِ�إ ْذ ُكن ُت ْم
َ
�أَ ْع َداء َف َ�أ َّل َف َب ْينَ ُق ُلو ِب ُك ْم َف َ�أ ْ�ص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه �إِ ْخ َوا ًنا َو ُكن ُت ْم َع َل َى َ�ش َفا ُح ْف َر ٍة
ِّمنَ ال َّنارِ َف�أَن َق َذ ُكم ِّم ْن َها َك َذ ِل َك ُي َب ِّينُ ال َّل ُه َل ُك ْم �آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ ” (�سورة �آل
عمران� ،آية رقم )103
وكما يظهر في القر�آن الكريم ،فمن الممكن �إيجاد حل لكل عداء �أو نزاع
�أو خالف عن طريق العقالء وال�صالحين من النا�س في ظل حالة من ال�سالم
والهدوء والتعاطف ،والذين يفون دعم ًا لل�سالم اليوم �سيكونون في الغد
القريب ،وب�إذن الله ،من �أدوات التغيير نحو الأف�ضل

.

�ضغطني الوقت في هذه المقالة ،حيث
�ستن�شر قبل ان نعرف بال�ضبط ماذا حدث
في لقاء الرئي�س محمود عبا�س مع الرئي�س
االمريكي باراك اوباما ،وبالتالي فاننا
جميعا بما في ذلك اخوتنا الذين في
وا�شنطن� ،سوف نتحدث بلغة اال�ستنتاج
ولي�س بلغة اليقين  ،وا�ستنتاجي في الم�شهد
ال�سيا�سي قبل ان يتم اللقاء في البيت
االبي�ض ،ان هنالك موقفا امريكيا « طري ًا
« من ا�ستع�صاء يهودية الدولة ،وهذا
ي�ضعنا امام ا�ستنتاج ان هذا الموقف ربما يكون الى حد ما من�سقا مع رئي�س
الوزراء اال�سرائيلي بنيامين نتنياهو ،الذي اكتفى بال�صمت حيال ت�صريحات
كيري حول هذه النقطة بالذات ،وترك لبع�ض اع�ضاء ائتالفه الحكومي ان
يتولوا توجيه النقد العلني للوزير كيري ،كما اوعز فيما يبدو لوزير دفاعه
بممار�سة النقد ذاته ،كي يظل طليقا في ممار�سة المناورة �سلبا او ايجابا حول
هذه النقطة بالذات.
وهنالك ا�ستنتاج اخر ،وهو ان تمديد المفاو�ضات �صار �ضروريا ،ولرفع
االحراج عن الذين قالوا وال دقيقة واحدة ،فان ثمنا ربما يدفع لقاء هذا
التمديد ،وبالت�أكيد لن ي�صل حد االختراق في �أي من الملفات التي يجري
النقا�شحولها.
ان التماهي االمريكي مع الموقف اال�سرائيلي ،بدا غير منطقي وال مو�ضوعي
وال يمكن ان يف�ضي الى نتيجة ،ولكي تلعب امريكا دورا فعاال في الملف
الفل�سطيني اال�سرائيلي� ،شديد التعقيد واال�ستع�صاء ،فال بد وان توجد م�سافة
معقولة بين مواقفها ولغتها ال�سيا�سية ،وبين المواقف اال�سرائيلية واللغة
ال�صعبة والمت�شددة التي تتبناها ،وهذا امر ال يتم فقط باللغة والتوجهات
االعالمية ،وانما باالقتراب من حتمية ال�ضغط على ا�سرائيل ،التخاذ مواقف
او تقديم تنازالت تتفق مع الموقف االمريكي نف�سه � ،سواء على ال�صعيد
المعنوي والرمزي ،مثل عدم �ضرورة جعل االعتراف الفل�سطيني بيهودية
الدولة �شرطا حا�سما ،او على ال�صعيد المادي مثل حجم العا�صمة الفل�سطينية
في القد�س وحدودها ،وكذلك فيما يت�صل بالأغوار ،ا�ضافة الى اهمية
ال�ضغط على ا�سرائيل لتجميد اال�ستيطان الذي هو االمر المف�صلي في اثبات
جدية ا�سرائيل في التعامل مع ق�ضية ال�سالم ومتطلبات الحل المو�ضوعية مع
الفل�سطينيين دون ان نن�سى ظهور مواقف م�شجعة من كافة الق�ضايا الجوهرية
التي ت�سمى بق�ضايا الو�ضع الدائم.
ال �شك ان الرئي�س عبا�س �سوف يتعر�ض ل�ضغوط مركزة من الجانب االمريكي،
و�سوف يقال له اننا ن�ضغط عليك مثلما �ضغطنا على نتنياهو ،و�سي�ستمع الى
اغراءات ربما تكون بعيدة المدى فيما يت�صل بالو�ضع االقت�صادي الم�سمى
ب»الحل االقت�صادي» ،كل ذلك وارد بل انه بديهي اال ان الموقف الفل�سطيني
حيال هذه االمور جميعا� ،أي حيال ال�ضغط القا�سي والناعم ،يجب ان
تكون حذرة ومدرو�سة  ،الننا نمر في ظرف لم ي�سبق ان مررنا به من قبل
،وهو فتح ق�ضيتنا على الحوار والحل في زمن ي�ستبد فيه اليمين اال�سرائيلي
المتطرف بالقرار ال�سيا�سي ،و»بينيت ويعلون» ،ي�شكالن نموذجا وا�ضحا في
هذا ال�ش�أن ،ا�ضافة الى ان عمقنا العربي ،الذي كنا ن�ستند اليه ولو معنويا
يتبدد من حولنا ،من خالل فتح ق�ضايا موازية وقد تكون بديلة او مناف�سة
للق�ضية الفل�سطينية ،دون ان نهمل الق�ضية الدولية اال�سخن االن وهي الق�ضية
االوكرانية.
لي�س من م�صلحتنا وفق �أي ح�ساب او مقيا�س ان نف�ض اال�شتباك مع العملية
ال�سيا�سية التي يقودها ال�سيد كيري ،رغم التحفظات الكثيرة لنا على ما يجري
فيها ،ذلك ان اللعبة تزداد تعقيدا وحدة ،ومهما تحدثنا عن بدائل عن العملية
ال�سيا�سية الراهنة ،اال ان هذه البدائل يمكن ان تن�سق مع ا�ستمرار المفاو�ضات،
با�ستعداد وذكاء ودهاء مع عدم ت�ضخيم التوقعات حيال كل محطة من محطات
العملية ال�سيا�سية ،مع �شرط بديهي وهي ان يتوقف �سيا�سيونا عن الت�صريحات
النارية ،التي عرف الخ�صم قبل ال�صديق كم هي غير جدية وغير مجدية.
نتمنى للقاء في وا�شنطن ان ينجح في تحقق تقدم يبرر التمديد ،ولعل الوقت
غير منا�سب لتوقعات اكبر من ذلك اال اذا فوجئنا ب�إنجاز ُخبئ للحظة مواتية
و�أ�شك في ان المعطيات المحيطة بالعملية ال�سيا�سية ت�شجع ا�ستنتاجا كهذا
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