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م       لطة الحك ر س تيطان وتعث شاآل االس ين وم د ياس شيخ احم يس روس وال اهو ودن ًة نتني نس لحظ فلن
ائزة تحمل اسم                         . الذاتي اء ج سان شاعرها العظيم انب ى ل سطين وعل أليس بليغًا ان نسمع من داخل فل

رقم             ري والجدول ال ة        ٩القدس؟ ولننس لحظًة الترويكا والحريري وب ة  وآل صغائر الجمهوري . الثاني
ان                   و آ ان من الخارج، ول اً "أليس بليغًا ان يعود الينا اسم لبن ب،          " خارج ى القل ل واالقرب ال ًا، ب قريب

وهو يقترن باجمل من جّسده؟ ودون ان ننسى آل ما شاب العالقة بين الشعبين، ومن الطرفين، وآل        
يس ج                تم الجراح، أل سياسة         ما يحول لبنانيًا واقليميًا دون مصالحة آن له ان تخ شعر ال سبق ال يًال ان ي م

سيدة                        سليم ال ود درويش ت ستطيع محم ان سي د ان آ دري بع الى رؤية حضارية للتضامن العربي؟ ال ن
يتم           . فيروز الجائزة بوصفه رئيسًا للجنة المانحة      ذي س ان ال فهذا ال يرتبط برغبته وانما هو رهن بالمك

.فيه التسليم، وليس االمر تفصيًال
اران المنطق ر وبعضها   فالخي ية، بعضها آبي ات سياس ا عقب ل تحول دونهم ذا الحف ل ه ة مث ان القام ي

ه اذا اّدت في                     ر من رمزيت اد الحدث الكثي ى افق ا، ال ى تفاوته ا، عل ا ستفضي آله اآلخر صغير، لكنه
ة                و آانت عربي ى ل دة، حت ار ارض محاي ى اختي ى           . النهاية ال سطين ال معن روت وخارج فل فخارج بي

ستحيل،     . آيد تخّلف السياسية الراهنة عن مقتضيات الحلمللقاء، اللهم لتأ  ل من الم نبدأ من االصعب، ب
.اي فلسطين، ونستغفر اهللا مسبقًا عن خطايا التطبيع واالذعان والهرولة

ل طلب                     روز، ب سيدة في  ولكن ماذا لو قبل االجماع العربي بتخطي منطق التحجر االستراتيجي أِذن لل
د، في            منها وألح، التوجه الى ف   ا، اعظم تأآي م يكن فيه دس، ان ل ن تكون صالتها قرب الق لسطين؟ أل

ى ان                سهم، عل سالم   "وجه االسرائيليين والعالم وقبل آل شيء العرب انف ة ال ة      " مدين ا باقي ة، وانه باقي
.لنا؟ تصوروا مثًال ان تؤدي فيروز صالة الميالد في بيت لحم

و ان    صحف، وه م ال ه معظ م تقل ا ل ذآير بم ر، وجب الت ي االم شك ف ن ي ستقبلها؟ ولم  اي حشود ست
ام     . الى فيروز قوبل بتظاهرة احتفال في شوارع رام اهللا        " جائزة القدس "اعالن منح    ن، آفى اوه ! ولك

دينتنا ا      ... ال مكان لالحتفال في استراتيجيات الصمود والتصدي البائدة        واب م ام من   وسنغلق نحن اب م
.نرجع الى بيروت... فلنرجع اذن! لم تتوقف عن فتحها في القلوب

شعر          .  هنا الرمز اقل عالمية، ولكن ال بأس به         اء ال ة وفي لق ة القاتل الرمز؟ عروبة لبنان خارج الثنائي
اء تراتيجيًا! بالغن ى حساب االوزان، وان يكن اس ة عل ة الثقاف روت عاصمة ! غلب ستعادة لبي صورة م
سطينيين             و! عربية د الفل سع    ! فوق آل شيء المصالحة االخيرة مع الذات، عند اللبنانيين آما عن فهل تت

رين       زين االآب ا الرم رين، وربم زين آبي اء رم ستقبل لق ا ان ت ؤذن له ضخامة الحدث؟ هل ُي روت ل بي
ا، اذ                 ا   واالآثر عالمية، للثقافة العربية الحّية، دون ثمن باهظة تدفعه هي او يدفعه احدهما؟ ربم ا ادرآن

  ".أندلٍس وشام"وادرك اهل الحل والربط انها بذلك فقط تكون بيروت هي 
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