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مجلة الدراسات الفلسطينية

الغاز العربي سالحًا ضد اسرائيل؟
عبدالرحمن جاسم
عن «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»،
صدر عدد جديد من «مجلة الدراسات
الـفـلـسـطـيـنـيــة» (الـ ـع ــدد  102ـ ـ ـ ـ ربـيــع
 )2015م ـت ـض ـم ـنــا مـ ـق ــاالت وت ـق ــاري ــر
ً
متابعة للقضية الفلسطينية ،فضال
ع ــن مـتــابـعــة “رأي” لــانـتـخــابــات في
ال ـك ـيــان ال ـع ـبــري ،وت ـحــدي ـدًا مــوضــوع
ال ـقــائ ـمــة ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة (بـحـكــم
تزامن العدد مع تلك االنتخابات) .أما
فــي مـلــف ال ـعــدد ،فـقــد اخ ـتــارت املجلة
“تحديات الغاز في املنطقة” وخصته
ب ـث ــاث مـ ـق ــاالت (مـ ــأخـ ــوذة ع ــن نـ ــدو ٍة
أقيمت فــي بـيــروت فــي كــانــون األول/
ديسمبر  )2014بهدف اإلض ــاءة على
امل ــوض ــوع ،الـ ــذي يـ ــراه ك ـث ـيــرون ركـنــا
أساسيًا في أي “حرب قادمة” في هذه
املنطقة.
في مقاله “القائمة العربية املشتركة:
سـ ــؤال ال ــوح ــدة واالخ ـ ـتـ ــاف” ،يـطــرق
ال ـكــاتــب رائـ ــف زريـ ــق واح ـ ـدًا م ــن أهــم
األسئلة اإلشكالية التي ّ
تخيم حاليًا
على الــوســط الفلسطيني (س ــواء في
الـ ــداخـ ــل أو ال ـ ـخ ـ ــارج) ،ح ـ ــول أه ـم ـيــة
وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
(ف ـل ـس ـط ـي ـنــي  )1948ف ــي ان ـت ـخــابــات
ّ
زريق رأيه في املشاركة
الكنيست .يقدم َّ
العربية ،محددًا أننا هنا نتحدث عن
م ـشــاركــةٍ ف ــي الـكـنـيـســت ال ــذي “يمثل
جمهور املواطنني في إسرائيل” ،كما
َّ
أن الـقــائـمــة “لـيـســت جـسـمــا تمثيليًا
ب ـح ــد ذاتـ ـ ــه ،ب ــل ق ــائ ـم ــة ض ـم ــن جـســم
ّ
تمثيلي هو الكنيست” .ويشير إلى أن
العربي الذي يريد أن يدخل الكنيست
“م ـش ـت ــرط ــا ع ـ ــدم وجـ ـ ــود أي ي ـه ــودي
فــي قائمته ،لــم يستوعب أن الحديث
ي ـ ـجـ ــري ع ـ ــن ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـك ـن ـي ـســت
برملان عربي” .أما
اإلسرائيلي ،ال عن
ٍ ً
فــي مقاله “فلسطني س ــؤاال” العبارة
عن خطاب ألقاه في افتتاحية الندوة
ال ـت ــي نـظـمـتـهــا «م ـج ـمــوعــة الـتـحــالــف
التقدمي لالشتراكيني والديمقراطيني
األوروبـ ـي ــن» ب ـع ـنــوان «رؤى للسالم
في الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي:
الـتـقـسـيــم وب ــدائ ـل ــه» ال ـت ــي ع ـقــدت في
بروكسل في  5شباط (فبراير) ،2015

ف ـي ـت ـن ــاول رئـ ـي ــس ال ـت ـح ــري ــر ال ـكــاتــب
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي إلـ ـ ـي ـ ــاس خـ ـ ـ ــوري خ ـط ــاب ــا
إشكاليًا .هو يشرح العالقة امللتبسة
ب ــن “املـ ـحـ ـت ــل” و”صـ ــاحـ ــب األرض”.
إن ـ ـهـ ــا تـ ـل ــك «األس ـ ــاط ـ ـي ـ ــر» امل ــؤس ـس ــة
لتلك الـعــاقــة ،مستشهدًا على عادته
بالشاعر محمود درويــش في «خوف
ال ـ ـ ـغـ ـ ــزاة م ـ ــن الـ ـ ــذكـ ـ ــريـ ـ ــات» ،و«خ ـ ـ ــوف
الطغاة مــن األغـنـيــات»ّ .
يقسم خــوري
ـرات أســاس ـيــة:
خ ـطــابــه إل ــى ث ــاث فـ ـق ـ ٍ
أس ـط ــورة الـتـقـسـيــم ،أس ـط ــورة مسألة
الالجئني كنتيجة للحروب العربية-
اإلسرائيلية ،وأخيرًا أسطورة عملية
السالم .يشرح أبعاد تلك “األساطير”
ع ـل ــى ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وك ـيــف
أوصـلـتـهــا إل ــى تـلــك الـحــالــة الـتــي هي
عليه اآلن ،ليختتم مقاله بقصةٍ عن
احتالل قرية “سعسع” املعروفة التي
تنتهي كأغلب القصص الفلسطينية
بموت األبطال ،واحتالل األرض.
وقـ ـب ــل الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى امل ـ ـلـ ــف ،يـنـبـغــي
ـال بحثي عــن تجربة
اإلش ــارة إلــى مـقـ ٍ
«مركز خليل السكاكيني» في فلسطني
ملديرته السابقة عادلة العايدي هنية.
ويستحق املقال القراءة والتنبه لتلك
ال ـت ـجــربــة الـ ــرائـ ــدة ف ــي م ـج ــال الـعـمــل
“الـثـقــافــي االج ـت ـمــاعــي” فــي فلسطني
ال ـ ــداخ ـ ــل .ف ـ ــي مـ ـل ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد ،ب ـ ــدا أن
مــوضــوع “ال ـغــاز” وحـضــوره فــي غير
أم ــاك ـن ــه امل ـع ـت ــادة (ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي،
أم ـي ــرك ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة )...وامل ـع ـل ــوم ــات
الدقيقة عن توافره “الكثيف” في بؤر
“االش ـت ـعــال” ستجعل ال ـصــراع يأخذ
بـعـدًا آخ ــر ،وسـيــربــط الـكـيــان العبري
ـ ربـ ـم ــا ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى -ب ــاالق ـت ـص ــاد
ـدول عــربـيــة ع ـ ّـدة مــن خــال
املـبــاشــر لـ ـ ٍ
سعيه إلى تزويدها “بالغاز لـ  25عامًا
مقبلة” .هكذا ،يقارب الخبير الدولي
فــي ش ــؤون ال ـبـتــرول وال ـغــاز إبــراهـيــم
زهران كيف ّ
مصدر
تحولت مصر من
ٍ
مستورد له (املقالة حملت
للغاز إلى
ٍ
العنوان نفسه) ،مشيرًا إلى “فضيحة”
بسعر دون
بيع غازها للكيان العبري
ٍ
كـلـفــة إن ـتــاجــه ،مـتـحــدثــا عــن التجربة
امل ـص ــري ــة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــأول ــوي ــات
اسـتـخــدام ذلــك الـغــاز .يستخدم الغاز
حــال ـيــا ف ــي م ـصــر إلنـ ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء،

وكوقود لقطاع النقل العام ،إضافة إلى
ً
استعماله على نحو مباشر موصال
إلـ ــى املـ ـن ــازل ف ــي امل ـ ــدن ال ـك ـب ــرى .هــذا
عربيًا ،فماذًا عن الوضع الفلسطيني؟

يتناول إلياس خوري
«غرافيتي» بانكسي في غزة
يـ ـتـ ـح ــدث مـ ـحـ ـم ــد مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ،ن ــائ ــب
رئيس الحكومة الفلسطينية ووزيــر
االقتصاد الوطني في تقريره عن أن
الصهاينة منعوا أي “تطوير” لحقل
“غ ــزة مــاريــن” املــواجــه لـشــواطــئ غــزة.

حاولوا منع أي إفادة من هذا الحقل،
ّ
تحت حجج عدة أبرزها “أن جزءًا من
الـحـقــل يـقــع فــي امل ـيــاه اإلســرائـيـلـيــة”،
ف ـض ــا عـ ــن “ال ـ ـت ـ ـخـ ــوف ال ـص ـه ـيــونــي
مــن ح ـصــول حــركــة ح ـمــاس عـلــى ذلــك
الريع املالي الكبير من جراء استثمار
الغاز وبيعه” .إسرائيليًا وفــي تقرير
ل ـل ـخ ـب ـيــر ال ـب ـت ــرول ــي ولـ ـي ــد خـ ـ ــدوري،
يؤكد أن الكيان الصهيوني ال “يمتلك
ً
َّ
احـتـيــاطــا مـهـمــا ،ف ـضــا عــن أن الـغــاز
م ــوج ــود ف ــي أم ــاك ــن ع ـم ـي ـقــة لـلـغــايــة
يصل بعضها إلــى  20ألــف قــدم تحت
س ـطــح املـ ـي ــاه ،وه ـ ــذه ال ـض ــآل ــة وش ــدة
العمق تضعان الـشــركــات املنقبة في
تـلــك املـنــاطــق (املـنــاطــق الـشـمــالـيــة من
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة) أم ـ ــام إش ـكــال ـيــات

كبيرة” ،لكن املؤلف ال ينسى اإلشارة
إلــى أهــم حقلني لــدى الــدولــة العبرية،
وهـمــا “تــامــار” و”لـيـفــايـثــان” ،اللذين
ي ـ ـ ـعـ ـ ــدان “جـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــرة” حـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ـغـ ــاز
الصهيونية ،وهـمــا مــا تــركــز عليهما
الشركات كثيرًا.
يـ ــزخـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدد ب ـك ـث ـي ـ ٍـر م ـ ــن امل ـ ـقـ ــاالت
وامل ـ ـقـ ــابـ ــات املـ ـهـ ـم ــة الـ ـت ــي تـسـتـحــق
امل ـت ــاب ـع ــة ،ف ـي ـت ـن ــاول إلـ ـي ــاس خ ــوري
“غــراف ـي ـتــي” بــانـكـســي فــي غ ــزة .تأتي
ك ــذل ــك م ـقــاب ـلــة ال ـش ــاع ــر الـفـلـسـطـيـنــي
أح ـم ــد دحـ ـب ــور وت ـج ــرب ـت ــه الـعـمـيـقــة.
وال يـمـكــن أن نـنـســى ال ــدراس ــة املهمة
ال ـت ــي أع ــده ــا جـيـلـبـيــر األشـ ـق ــر حــول
رودلف إيخمان وعالقتها بمصر عبد
الناصر.
بانكسي على جدار الفصل

شعر

ِّ
احساين بنزبير «إرهابي» يفجر فقاعة اللغة
محمد الخضيري
«أن ـ ــا م ـص ــاب بـ ـم ــرض .إن ـن ــي أبـصــر
ال ـل ـغ ــة» ي ـق ــول روالن بـ ـ ــارت .ال يكل
ال ـش ــاع ــر امل ـغ ــرب ــي اح ـس ــاي ــن بـنــزبـيــر
( )1967ع ــن تـطـبـيــق م ـقــولــة بـ ــارت،
فـيـبـصــر ال ـل ـغ ــة ،ك ــأن ــه ي ـطـمــح لــرســم
خــرائ ـط ـيــة ج ــدي ــدة ل ـهــا ف ــي دي ــوان ــه
«كـمــا لــو فــي فقاعة» («بـيــت الشعر»
املغربي).
يقيم بنزبير في الجنوب الفرنسي.
أما شعريًا ،فيقيم في قارة لغوية لم
تجد لنفسها لدى الجغرافيا العربية
مكانًا بعد .ربما ألنها تنحت تصورًا
شعريًا بعيدًا عن السائد في القصيدة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة .يـ ـعـ ـس ــر وص ـ ـ ــف ديـ ــوانـ ــه
الجديد .هل هو هذياني؟ تشكيلي؟
ســوريــالــي؟ تنفتح ال ـت ـســاؤالت أمــام
هـ ــذا ال ـن ــص ال ـ ــذي ي ـب ــدو ك ــات ـب ــه مــن
«الـصـعــالـيــك» الـخــارجــن على اللغة
من خالل تفجيره منطق «الشعرية»
فـ ــي الـ ـع ــربـ ـي ــة .تـ ـع ــود االسـ ـتـ ـع ــارات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـت ــي ت ـك ـتــب ب ـك ـث ــرة فــي
ال ـن ـص ــوص ال ـح ــدي ـث ــة إل ـ ــى ال ـخ ـلــف،
حادة ومتوترة في نص
ملصلحة لغة
َ
بـنــزبـيــر .إنـهــا ال ــق ـ َـد ُر املنطقي لسوء

الفهم الكبير مع العالم ،حيث يصير
النص تعبيرًا عن هذا الشرخ املعرفي
الخاص باالنتماء .كأن العيش خارج
امل ـ ـجـ ــال الـ ـجـ ـغ ــراف ــي الـ ـع ــرب ــي ،يـجــد
طــري ـقــه إل ــى ال ـنــص ال ـش ـع ــري ،حيث
املنفى مضاعف.
ّ
ب ــرغ ــم ه ـ ــذا الـ ـ ـخ ـ ــروج ،إال أن خـلــف
ق ـص ـي ــدة ب ـن ــزب ـي ــر ح ـم ــول ــة مـعــرفـيــة

كتابة معاصرة ،تقطع مع الشعر
الحديث في سياقه العربي
ولـغــويــة ال يخطئها ح ــدس ال ـقــارئ.
لغة متينة لكن بمرجعيات مخالفة
ملا يكتب في النص العربي املعاصر،
وبـهــذا تربك قارئها للوهلة األولــى،
وت ـب ــدو ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا ع ـمــل إره ــاب ــي
ت ـج ــاه ال ـع ــرب ـي ــة .إن ـه ــا ل ـغ ــة ت ـق ــارب
ال ـن ــص ال ـش ـع ــري م ــن مـنـطــق يـتــأبــط
شرًا ويتنفس عوالم رفاقه في الشعر
والفكر كفيليب بيك ،ودريدا ،وفوكو.
ولـهــذا يتأبط بنزبير ش ـ ّـره املسالم،
ويكتب قصيدة تفكر في العالم .إنها

الــذات أمــام شروخها ومآزقها ،األنا
واآلخر ،يمتزجان ،حيث ال حدود وال
أجساد .كأنه بهذا يستعيد دراساته
في التشكيل والفن املعاصر .الخط،
ً
يصير وردة الوقت الذابل ،واحتماال
لسعادة غير ناجزة.
ع ـن ــد ق ـ ـ ـ ــراءة ق ـص ــائ ــد «كـ ـم ــا لـ ــو فــي
ّ
فـقــاعــة» ،قــد يعتقد بعضهم أن لغة
الشاعر املغربي مفككة ،لكنه تفكيك
ينطلق مــن وعــي حــاد بالعالم الــذي
ي ـص ـيــر ه ـنــا ف ـق ــاع ــة ،ي ــرت ــب داخ ـل ـهــا
س ـي ـنــوغــراف ـيــا ن ـص ـيــة .ن ـق ــرأ« :أول ــى
بــك أن ت ــدور لتكتشف سينوغرافيا
رغبات مكبوتة.
ثـ ــم ب ــاملـ ـمـ ـح ــاة ت ـ ـتـ ــدرب عـ ـل ــى ح ـي ــاة
جديدة .بقايا استحالة أثــر اقتنيته
كــل ي ــوم .وغـ ـدًا ،ســوف أعـقــم الحائط
والـ ـه ــواء بــرغ ـبــة ب ـي ـض ــاء ،ث ــم أكـلـكــم
في جوخ أبيض كتاب كلود روايــي-
جورنو في حــروف الجر .إنها حرب
ضــدي مــن جــديــد .ربـمــا كــان اإلف ــراط
ملفًا حـيــويــا» .الـكـتــابــة ل ــدى بنزبير
ك ـتــابــة م ـع ــاص ــرة ،تـقـطــع م ــع الـشـعــر
ال ـح ــدي ــث ف ــي س ـيــاقــه ال ـع ــرب ــي ،كما
أنها كتابة بال آباء محليني ،بل تجد
أخــوت ـهــا م ــع م ـتــون ش ـعــريــة تنتمي

إلى ثقافات وأشكال تعبيرية أخرى.
كـتــابــة واع ـيــة ب ــامل ــأزق ال ــذي يعيشه
الشعر العربي ،املندمج في الغنائية،
وف ــي أضـ ــداده الـتــي تــرغــب فــي حكي
اليومي .بهذا ،يتموقع في النقيض
َّ
تـمــامــا .ال ـنــص بــلــور ح ــاد األط ــراف.
ه ــاج ـس ــه أسـ ـئـ ـل ــة ،ت ـ ـتـ ــردد ،لـتـســائــل
ه ــذا اإلن ـســان ال ــذي يـتـقــاذفــه صخب
الـعــالــم .ح ــرب بنزبير النصية تجد
ل ـهــا م ــوط ــئ قـ ــدم ف ــي هـ ــذا االغ ـت ــراب
املضاعف.
ه ـجــرة الـجـســد وال ـفـكــر أي ـضــا .وهــي
الـهـجــرة ال ـتــي ت ـحــدث رج ــة فــي األنــا
وقلقها الدائم .يسائلها عبر نصوص
عدة ضمن هذه الفقاعة التي «تعتبر
نفسها حيوانًا سياسيًا» كما يشير
عـنــوان الـجــزء األول مــن الــديــوان في
نص «كوالج على طريقة الخوارج».
«ك ـم ــا ل ــو ف ــي ف ـق ــاع ــة» ه ــو ال ــدي ــوان
الثالث لبنزبير بعد «بالصدفة ،نثر
الـ ـفـ ـص ــول»( 2009ـ م ـن ـشــورات وزارة
الثقافة املغربية) .قد يحبه بعضهم،
وقــد يكرهه آخ ــرون ،لكن نصه يظل
ً
تجربة فريدة اختارت سبال مخالفة
مل ـ ــا ي ـن ـش ــر م ـ ــن الـ ـشـ ـع ــر ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
العربي.

