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م؟    اق       ! اما قلنا لك ع اتف ذ توقي ه،                    " أوسلو "من د من ة شرا ال ب سوية المجحف ذه الت ذين رأوا في ه م ال يحل
ة "فانبروا يدافعون عنها تصريحا او تلميحا وسط هيجان            رن ومحاربي آخر ساعة،       " قومجي آخر الق

ة ا                         دما تكون الدول نتين او ثالث او خمس، عن د س ا بع وا يوم د قامت،      يحلم هؤالء ان يقف سطينية ق لفل
.الدولة الفلسطينية لم تقم. ال، لم يحن الوقت بعد! اما قلنا لكم؟: ليصيحوا

 
وا       م ُيطلق ال، االسرى ل دة المن ا زالت بعي وادر   .  القدس م م تطاول اال بضعة آالف من الك ودة ل . الع

ان                   وب لبن سطين، فضال عن جن رة من فل وق اجزاء آبي .  والجوالن االستيطان باق واالحتالل جاثم ف
ان          " اوسلو"ومع ذلك، تصعب، عند من رأى في         ه آ اطارا قابال للتحسين، مقاومة رغبة التصريح بان

ه     " اوسلو "آما تصعب، عند من رأى صادقا في . على حق قبل االوان    شعور بان ة ال سالما، مقاوم است
تعادة    نبالغ؟ ربما، ولكن آيف االمتناع عن مثل هذه المبالغة ف. ربما اخطأ او تسّرع  دأ باس ي اسبوع يب

ة وطولكرم          ة؟   . بيت لحم عربية وينتهي، غدا، بتحرير رام اهللا، بعد جنين ونابلس وقلقيلي ولكن الكرام
مّّ ا ه ان؟ م ي الحسبان! ولكن االذع د ف م تع ي ل ى االرض، وهي الت ة، تبق ي النهاي شعب . فف ى ال ويبق

سليمة الو        دة ال ى القاع ة عل ة مبني ي سياس ا ف ى التقاؤهم دةويبق شوب   : حي ت ت ات، وإن آان االنتخاب
.ممارستها اليومية نواقص عدة وتجاوزات معروفة

*** 
ع  ذ توقي لو" من اق اوس ه، ينتظرون "اتف د من را ال ب ة ش سوية المجحف ذه الت ي ه ذين رأوا ف ، ينتظر ال

شروع           ريض م ن دون تع را م ات اخي ر عرف ة ياس ن معارض ا م يتمكنون فيه ي س ة الت اللحظ
ة ال رالديموقراطي سطينية للخط ت اآلن. فل ة دن ذه اللحظ دن  . ه ي الم سطينية ف سلطة الفل ت ال ع تثبي فم

ة              سياسية اليومي ايز عن الممارسة ال دأ التم ر، وب سطينية صار الرادة تصحيح المسار هامش اآب الفل
د رمزي                  ا في شخصه من ُبع انوا          . للرئيس عرفات ممكنا من دون التعرض لم ذين آ د يكون آل ال ق

ة التي ستضع اسمه في                   يهتفون لعرفا  ت يوم الميالد في بيت لحم، وقبلها في نابلس من اآلالف المؤّلف
.صناديق االقتراع

 
ى انتخاب     .  هذا طبيعي بل عادل  لكن آثيرين من هؤالء، وال ريب، سيختارون عندما يصل االمر ال

سلطة               ات في ادارة شؤون ال ة عرف ك، اذا       . اعضاء السلطة، شخصيات تعارض طريق اذا سيعني ذل م
ساطة         ذه الب ور به ست االم ا؟ لي ذا له ة او نب ة للعرفاتي هر؟ تزآي د ش ال بع صل فع ي  . ح سياسة ف فال

ة                         فلسط ديولوجيا الكرام شراء اي ذ است د من ا صرنا نعتق الرموز آم ان، ال تختصر ب ين، آما في اي مك
.السياسة هي ان تحفظ مكانا للرمز من دون ان تمتنع عن العمل في ظله. على تالوينها

 
ات      اريخي وعرف د الت ز والقائ ات الرم ين عرف ز ب ي التميي ي ف دا ه ذا الوضع تحدي ي ه سياسة ف  وال

ربما آان الدرس   . المتعددة والمتناقضة احياناً  " العرفاتية"تاليًا في النظر بتجّرد الى معاني       السياسي، و 
العميق في ميالد الحرية يكمن هنا، في هذه الدعوة الى مراجعة االحكام النهائية من خالل شيء من
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ان            : لم يحن الوقت بعد للقول    . السياسة راف ب د لالعت ه حان بالتأآي ة  "اما قلنا لكم؟ لكن ليست  " العرفاتي
  .شتيمة
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