
 

 
 

اُت الَعْقِل   ) 27َحْلَقة (  –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" (-"َعَمِليَّ

ـة! ... َيْ�ُشُد ُ�ِو�َّ  ِفـَلْسِطيِنــيٌّ
Palestinian… Seeking Identity! 

 * ام محمد زقزوقعزَّ 
ةُ  سَبُة ا�َ�قيَقِة املُطَلَقة"؛ َوال�� ُيطِلُق�ا الَفالِسَفُة ِبَمع��  ُ�َو َمصَدٌر ِصناِعـيٌّ ِمن "   الُ�ِو�َّ ا��؛ ت�وُن الّ�ِ . و�التَّ
ِة " إَل��ا بالـ الَلِة ع��  ُ�ِو�َّ ِة  َحِقيَقِة األمِر، أو َحِقيَقِة ما " للدَّ �ِء ِ�يَّ ن و��ذا ُيفَ�ُم أنَّ َبحَث الِفَلْسِطيِ��َّ عَ ،  ال��َّ
ِتِھ   .َبحٌث َعن َحِقيَقِتِھ املُطَلَقِة �� الُوجود -�� الواِقع وا��اِل - ُ�وُ�ِو�َّ

ة،   اَن دراَس�� ا��اِمِعيَّ ِس �� َحرَكِة  قبَل أك�َ� ِمن ثالثِة ُعقوٍد، إبَّ َسِمعُت عن كتاٍب للِقياِدّيِ الباِرِز واملَُؤّسِ
الِفَلْسِطيِ��ِّ  الَوَطِ�ّ�ِ  حر�ِر  َخلَ )  َفْتح(  التَّ َصالح  إياد  "فأبو  ِ�ُعنوان:  ة بِ   �ٌّ يِ� ِط ْس لَ فِ ،  ُ�ِو�َّ َوِال�ِتماِمي  ال   ،"

َحِد األصدقاِء ابِ�ياَعھ من َمكَتَبٍة �� َدولِة الُ�َو�ت؛ َحيُث �ان ُيقيم.
َ
 بالِكتاب، و�اِتِبھ؛ َطَلبُت من أ

ُه، ُملَ�ِ�ًما ُسطوَرُه َوما  
ُ
راَحِة، والُوضوِح، : اِلـَم�ُسوِب م انَذَ�لُت  وَك ،  َبْ�َنـ�اَوما أْن أحَضَرُه ح�� َطِفْقُت أقرأ لصَّ

ِة  فاِفيَّ ِس �� َك   �ذا القاِئِد   ِعنَد   ...والشَّ  ، ومآِل�ا  ،وَمِس�َ�ِ��ا  ، (َفْتح)  ِة َك رَ ن ِس�َ�ِة َح عَ   ِھ المِ الِفَلْسِطي�ّ� املَُؤّسِ
ِئِھ   مَع  ُمسَتقَبِل�ابِ وَتَن�ُّ َلٍة  ُمطوَّ ِحواراٍت  َمضاِم�ِن  من  ٌف  ُمؤلَّ األساِس   �� والِكتاُب  املَُؤّرِِخ،   �ِّ �ا�ِ الّ�ِ ! 

   ّيِ صرِ ، املِ �ِّ ��ِ �ْ رَ الَف   �ِّ وما��ِ بلُ والّدِ 
َ
ياَنِة (، والَ�ُ�وِدّيِ  كرِ الفِ   �ِّ وِ� يُ الشُّ ، وَ صِل األ ) حيث الَتقاُه أبو  إير�ك رولوالّدِ

ات الَقرِن امليالِدّيِ املا���.  -إياد �� ب��وت    لبنان، ِ��اَيَة َسبِعيِ�يَّ

�ُت بأخرى، واِضًعا ُخطوًطا تحَت ا�ُ�َمِل والَفْقراِت  ديِد بالِكتاِب لم أرَكن إ�� ِقراَء�ي األو��؛ َفَثنَّ َوِلَشَغفي الشَّ
طاِمعً  ة،  صفَحٍة؛  ا�َ�وَ�ر�َّ ماَئَ�ْ�  من  أك�ُ�  َنْ��ا  َتَضمَّ ال��  وَوقا�ِعِھ،  ��قائِقِھ  وَ�ْضٍم  اسِ�يعاٍب  ِبَمز�ِد  حيُث ا 

ة!  ،َنَفَذت إ�� َتالِفيِف ِدما��، وَحنايا َصدِري   والَمَست عنِدي َصِميَم الَ�ّمِ واال�ِتماِم والِ�مَّ

ِة تَ وَ   ِلِشدَّ
َ
رِ أ َب ِإَلـيَّ �عُض إخوا�ي وَقَ��ا    �ا...وِق َتناُولُ ووقاِ�ِعِھ َغ�ِ� املَسبُ   ي بھ باَشرُت الَبالَغ بحقاِئِقِھ، ثُّ فَحبَّ

َلَبِة املُسِلِم�ن ( حاِد الطَّ الِ�ند. وما أن �ساَمَع شباُب    -ُبونا    -)  MSUالِقياَم بإلقاِء ُمحاَضَرٍة َحوَل َمضموِنِھ �� اّتِ
حاِد العاّمِ ِلَطَلَبة ِفَلْسِط�ن ( حاًدا، ح�� باَدُروا ِ�َ��ِب  GUPSاالّتِ ا، َ��ًصا واّتِ ) �� نفس املدينة، ِبما �ان ِمنَّ

َثِر حقاِئِقِھ َووقاِ�ِعھ؛  
َ
حاِدِ�م، ِبَحَسِب تأكيد �عِضِ�م، وذلك ل�َ�ّدِ من أ ات أنَّ ذلك ُ�َ�ِ�ِھ من َمكَتَبِة اّتِ و�الذَّ

الَوحيِد  ِل  املَُمّثِ َقبوِل  مع  عِب   ،َتزاَمَن  للشَّ وَحد 
َ
الِفَلسِطيِ��ِّ واأل    ) ة  الِفَلْسِطيِ�يَّ حر�ِر  التَّ َمُة  ) PLO(ُمنظَّ

ِة  ")  َفْتحوَعُموِد�ا الِفْقِرّي " الِم الَعَرِ�يَّ ة السَّ خوَل �� َعَمِليَّ ِة اإلسراالدُّ �� إسبانيا    ر�ِد ْد َم   رِ َم ؤتَ ُم ِخالَل    -  ِئيِليَّ
ُة ةُ َد ِح املتَّ  الياُت الوِ  ِھ تِ ت �� رعايَ َك شارَ الذي  م)،1991(   آَنذاك. ��ُّ ييِ وفْ السُّ  حادُ واالتِّ  األِم�ِ�ِكيَّ

وَ  �ع�ُش  ا  الَوِط�ِس ُكنَّ حاِمـَي  ا  ِسياِسي� َتداُفًعا  (ا�َ�ْ��ات:   قَ��ا  ِة  والَ�ساِر�َّ (َفْتح)  ِة  الَعلماِنيَّ �اِت  َوجُّ التَّ َمَع 
ة... إ��)   ة، والِقياَدة العامَّ يُمقراِطيَّ ة، والّدِ عِبيَّ ، وَنص�ً�ا عاِمًال    نُت وُك الشَّ ِھ اإلسالِمّيِ َوجُّ ُمنَخِرًطا �� َعر�ِن التَّ
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َقت من أجلِ ع�� َبلَوَرِة الَبديِل اإلسالِمّيِ �� َحَرَكِة َتَحرُّ  ... وُ�و ما َتَخلَّ َحَرَكُة    ، وِمن ُثمَّ ُوِلَدتِھ ِرنا الِفَلْسِطيِ�ّ�ِ
ة  ِة (حماس) من َرِحِم حرَكِة اإلخواِن املسِلم�َن العاَلـِميَّ  . املقاَوَمِة اإلسالِميَّ

ساِس املَْنِطِقّيِ   �� َخ�َ�َلِة   ،ھُ ولَ حاَضَر�ي َح ومُ ،  قاِ�ُعھُ وَ ُق الِكتاِب وَ قائِ َح   وقد ساَ�َمْت 
َ
) الذي  Rationale(  األ
عَبِويُّ الِفَلْسِطيِ�ّ�، و�الذات منھ الَفْتحاِوّي!! ِ�يُّ التَّ  قاَم عليھ العمُل الُطالَّ

ة ُمعَتَصُر كتاب "   ، حاضرٍ و   ،ماٍض َلتا ُخالَصَة  ـحيث َشكَّ األِخ��،    ِھ " �ان �� آِخِر َفْقَرَ�ْي َفصلِ ِفَلسِطيِ�ّ� ِبال ُ�ِو�َّ
ُ�ما اآل�ي: )فْتح(  ِھ تِ َك رَ َح  ِل قبَ ستَ مُ بِ  ُنبوَءةٍ و   ؛ وَنصُّ

   نَّ إِ "
َ
   ،دناهُ ورَ ما أ

َ
 و�عز�زُ ،  ِل األَم   َبثُّ �و    ّيٍ ورِ ثَ   ٍد ي كقائِ رِ وْ دَ   قيًنا أنَّ فاؤل. و�َ ع�� التَّ   ُث بعَ ال يَ   ،ناهُ ْف سلَ وما أ

مُ شعبِ   ِث واعِ بَ  ع��  إالَّ   ِة لَ واصَ نا  أنَّ املعركة.  عَ   ،َك ذلِ   ، مع�ِ� واِج     و�َ ِھ داعِ ِخ   مُ َد �و  ال��   �اِم باألوْ   ِھ تِ يَ غِذ ، 
 ة.  املوِجعَ   ِل األمَ   باِت يْ ر َخ طَ �ا َخ رُ طَ َخ   فوُق يَ 

َ
   ُد قِ ي ال أعتَ �ِّ إ:  ٍة راَح صَ �ا بِ نا أقولُ وأ

َ
  ِة رَح َف حظى بِ يَ � َس يِ� ِج   نَّ أ

 الفقرة قبل األخ��ة.  "إ�� �ن...ِط ْس لَ ن فِ مِ   رِ غَ الّصِ  �ناِ� تَ زٍء مُ ح�� ع�� ُج  ،ٍة لَّ قِ ستَ مُ  ٍة ولَ دَ  ةِ الدَ وِ  ؤ�ِة رُ 

�َ   ، وُ�نِجُب َحَرَكًة أعَظَم ِلُد َثوَرًة َجديَدةً ـَغ�َ� أنَّ َشعَبنا َسيَ الَفْقَرُة األخ�َ�ة: "
َ
َيٍة  ِدرا  بأًسا ِمن َحَرَكِتنا، وقاَدًة أك�

َشدَّ 
َ
�اِيَنِة   وَتجر�ًبا َوأ �ائًنا   ِة َك املعرَ   ِة لَ واصَ �� مُ   ال�� ال ُتَردُّ   ،�َن يِّ سطي�ِ لَ الفِ   ةُ . فإرادَ َخَطًرا، ِمن َثمَّ ع�� الصَّ

األشياء.    ةُ بيعَ ��ا طَ ملِ تُ   ةٌ �ا إرادَ �ا. بل إ�َّ لفِ ن َخ �ا، وال مِ �ْ َد يَ   �ِن ن بَ مِ   ةُ �بَ ��ا الرِّ أتِ ال تَ   ةٌ قيَق ت الظروف، َح ما �انَ 
 )215-214تان:��َ األِخ   تاِن فَح (الصَّ  "نطَ وَ  وٍم يَ   نا ذاَت لَ  كوُن يَ ، وَس عٍب َش َك   قاِء ع�� البَ  وَن مُ عازِ  حُن نَ وَ 

رنا ،  اغَتَنمنا الُفرَصَة وَ�شَّ ِھ اإلسالِمّيِ َوجُّ ِة  ، نحُن أبناَء التَّ ِة ِبُظ�وِر ِكياناِتنا اإلسالِمّيِ !! واحَتَفلنا الِفَلْسِطيِ�يَّ
ُكنا ِبَمثاَبِة "َحماس�َعُموِد�ا الِفْقِرّيِ ( م) فاعُتِ�َ� َتَحرُّ ٍة "  َضرَ�ِة ُمَعّلِ َرت لنا  ِسياِسيَّ ا! وفَّ َمقُبوًال،    أساًسا َمنِطِقي�

ا  و ًرا، ِلَسَنوات. إطاًرا َعَمِليَّ  ُمَ��َّ

ِعلِم   من  َمعلوَمٍة  السياَسِة كحقيَقٍة  عاِلِم  ب�ن  َفرٌق  َة  َثمَّ أن  ُروَرِة  بالضَّ ياَسِة  )  Political Scientist(  الّسِ
�ِّ   ِل وَرُج  يا��ِ ياَسِة/الّسِ �َن!  من    �ُّ يِ� ِط ْس لَ وَلطاَلـما ُخِذَل الفِ )  Politician(  الّسِ ياِسّيِ ياَسِة/الّسِ  ِرجاِل الّسِ

ُ
  ِ�َي َوأ

ِقَبِلِ�م ��  ـلِ   َو �ُ فَ   ؛�الَّ وَ   !!من  ٍة :  ) من Attitude(  �ِّ قِ� العَ   �ِّ ف��ِ النَّ   ِھ �ِ جُّ وَ وتَ   ِھ تِ ثقافَ ما  َو َتْنِفيِذيَّ ٍة ،  ِة  و  ،ُجْنِديَّ ِشدَّ
َنَفٍة ، وَشِكيَمٍة 

َ
نُموَذٌج  ...إباٍء ، َو ُصعوَ�ِة ِمراٍس ، وأ

ُ
ضاِل، والِكفاح، وا�ِ��ادأ  ! ...�� املواَجَ�ِة، والّنِ

ِبَكمـاِل   الِبداياِت الِعْ�َ�ُة  ِبُقُصوِر  ال  �اياِت  الِفَلْسِطيِنــيُّ و ؛  الّ�ِ َ�عداُدُه    ُمْجَتَمُعنـا  َعشَر (ُيقاِرُب    ِمليوًنا)   األرَ�َعَة 
ا��   ؛َشِديـُد الـِمراِس َو   واٍع  ْوَجـَد "  وِ�التَّ

َ
" َعلــى ُقُصـوِر َحـماًسا"  " َع�� ُقُصوِر ِبداياِ��ـا َوِ��اياِ��ا! َو َفْتًحاَفـِإنَّ َمـْن أ

ْعـراِض ! َو ِبداياِتـ�ـا
َ
ـْقِيـيــِم  -ِبِإْذِن ِهللا - ُقُصـوِر ِنـ�ـايـاِتـ�ـا! قاِدٌر  أ ـْقِو�ـم  !َعلـى ِإْجراِء التَّ  !!َوالتَّ

ٍة؛ م��ا:  م �ِ �ِ يادَ عند قِ �اِمٌن    عالءُ واالستِ   ةُ يَّ وقِ والَف   �ُّ سِ� ال�ِّ   ��ُ الِك  ا�ِ�رُص  ، و�ذا ماِثٌل ِبَتجاِرَب وَوقا�َع َيِقيِ�يَّ
َ��ُّعات!  ع�� التَّ َوَجْمِع  الِ�باِت،  ذاِتـِھ  َتِجُدُ�م  وَ   َلّمِ  الَوْقِت  بِّ ِ�� 

َ
ْصـِح َعلــى    يـَن ُمَتـأ َعـ��    يـَن ُمْسَتْعِص !  النُّ

قِ �ذا َمَع    !املُـالَحظات ِة  إيراَن  حكومة    م�ِ َتَملُّ يِعيَّ االّشِ ِة الرَّ ول�س  )!  Flattery(  َوُمداَ�َنِ��ا  ةَ �َّ شرِ عَ   �ْ االث�َ   ِفِضيَّ
�وُت َعن  )! Complimentُمداراِ��ا َوُمجاَمَلِ��ا ( مجرد ٍع   اْسِتْ�باِت و�ذا َجِ��ٌّ ِبَوقاِ�َع َوُصَوٍر؛ م��ا: السُّ َنـوى َ�َشيُّ
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ِح !  الِفَلْسِطيِ��ّ ا��َتَمِع  ِ�� واِقِع    َرْفٍض   َوُ�ُذورِ  ماُدِح، َوَرّدِ التَّ عاِزي، والتَّ ْوِريُّ املُر�ِب ع��: التَّ ات وا�ِ�رُص الدَّ   يَّ
اٍت ِبَتِح  ِم��ا  يَّ مع  َخ�ٍ�  وُوكالِ��ا!!  ح�ومة  ،  وأذُرِع�ا،  دائًما  َمـْرُ�وٌن  ِ�ِ�م  اُمنــاَور   َ�اِمــَش   أنَّ َتِجُد  كما  إيران، 

عضاِ�ِ�موَ   ناِظِ�� إيقاِعِ�م،  :وَد�اِء   ِبَمْ�ُسوِب ِحـيَلِة 
َ
اهُ   ِملا/َوَلْ�َس ِبما  !أ وِ   ا�َ�قَّ (ِضدَّ الباِطل):  ُمَؤدَّ

َ
واَب   أ الصَّ

وِ  (ِضدَّ ا�َ�َطِأ)
َ
ِعيف) أ ِ�يَح (ِضدَّ الضَّ  !ال�َّ

ًبا   اِملعيارِ وَتَجنُّ ِة  َقد    الزِدواِجيَّ ملا  وَدرًءا  ْقِو�ِم،  والتَّ ْقِييِم  التَّ ع��    ُيصطادُ ��  د  ُنَؤّكِ نا  فإنَّ ماٍء؛  َعَكِر  ِمن  ِفيِھ 
�ا مثيلِ تَ   ِع قِ وا من    ٌع نا�ِ ) وُن�ِ�نا ل�ا،  حماس(  ِة يَّ اإلسالمِ   ِة مَ املقاوَ   ِة رَك َح َحِقيَقِة أنَّ َترِك�َ� َنقِدنا ا��ا�� ع��  

ِر  ّيِ اإلسالمِ   ي��ِّ سِط لَ الفِ   ّيِ رِ رُّ َح التَّ   لالتجاهِ   يَّ رِ ْق الفِ   ودَ مُ العَ  َحرُّ ...! كما �ان ا��اُل �� َنقِدنا وُن�ِ�نا ِ��َرَكِة التَّ
) الِفَلسِطي�ّ�  �عم!  فْتحالَوَطِ�ّ�  �ا  حماس"  لـ  ُ�شَ�ُد ) من قبل.  أ�َّ َلةٌ "  "   ُمَؤ�َّ لكن  ٍة َم قاوَ مُ   ةَ َك رَ َح باعِتباِر�ا  ال  " 

وُ�شَ�ُد  �ا  ُيَقرُّ ال  ،  بأ�َّ ل�ا  َلةٌ ،  "  ُمَؤ�َّ ِبْ�نا  ةً يَّ إسالمِ باعِتباِر�ا  وعليھ؛  املنِطِقيَّ "...  املرَتَكَز  ُم  ُيناُدوَن    َنَتَف�َّ ِملَن 
ن ُ�م   ِ�َشْطِب َ�ِلَمِة الـ ، ِممَّ سِ�ّ�ِ ِة" من اسِم�ا الرَّ �ا!  ُمَتواُروَن "ِإسالِميَّ  �� َصّفِ

ا   "  ِة ياَس الّسِ   ماِء لَ عُ   ِبَتواُضِع فِ�َ�    وِض رُ ْف مَ ـال  ّلِ ل�َ�   ةُ بَ الواِج   ةُ �َ قارَ مُ ـالأمَّ وَمعِرَفًة  ") Knowledge(ِعلًما 
ِة  :  ِبناِء َع��    مِ� رِ صابُ تَ وَ ")  Experienceوَتجِرَ�ًة "   (ُمماَرَسةً �ا  رجالِ و ِة الـِمْعياِر�َّ ِة اِإلْسالِميَّ ياِسيَّ ِة الّسِ َظِر�َّ النَّ

ِة  ْنُفِسِ�ْم ) َ�ـسامّ (الـَمْرِجِعيَّ
َ
ًال  ِأل وَّ

َ
 . ِفـي ِركـاِبـِ�ْم آِخـًرا  َيـْمـُشوَن َوِلـَمـْن  ،أ

ًدااعِتبارِ بِ  َر البارُئ    ي ُمسِلًما ُمَوّحِ ُ�وَن:   (َقدَّ
َ
اَعَر�ِ ،  إ�ساًناِلـي أْن أ ا،  ي� ا،  شاِمي� ��"   فإنَّ )  ِفَلْسِطيِ�ي� �� "  ُ�ِو�َّ

ن أكوَن َعليِھ )  Ontology(  الُوُجوِد 
َ
رُجو أ

َ
�  طاِع انقِ   ةَ �ظَ َ�   ِ�َ� َحقيَقُة ما أ ؛ إ�� بارِ��ا  �َنْف��ِ   ُرجوِع وَ   ،َنَف��ِ

   ْن لَ   يُث َح 
ُ
 َس أ

َ
حر�ر��    ِقي َسبْ ن  عَ   ْل أ عن  و�نَّ !  التَّ باع��    ��ِ ِصْد ما  "!  االّتِ العاَلـِم�ن:  ربُّ  َمْن   ِإْن قال  ِ��    ُ�لُّ 

ْحمِن َعْبًدا ْرِض ِإالَّ آِ�ي الرَّ
َ
ماواِت َواأل  ) 93(َمرَ�م: "السَّ

وم ِبَرحَمِتَك َ�سَتِغيُث  ھُ  !يا َ��ُّ يا َقيُّ  ، وال َتِ�لنا إ�� أنُفِسنا َطْرَفة َعْ�ن،،، أصِ�� َلنا َشأَننا ُ�لَّ
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