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 االنحياز الى القصيدة

  
سطينية المعاصرة سهلة             ة الفل ود، ال           . لم تكن يوما سيرورة الحرآة الوطني ة عق ارب الثالث ا يق ذ م فمن

ة      . تكاد تخرج من ازمة حتى تقع في اخرى، حتى بدا وآأن تاريخها مجموعة ازمات              ه ازم او لعله آل
سي     ي ت ضا، ف ة اي ل الذاتي دة، وبعض العوام ة ع ل خارجي شارك عوام ة تت ة مزمن د ان . يرهاطويل بي

الوعي بحتمية وقوع االزمات ومن ثم حتمية تجاوزها صار بدوره يعطي الحرآة الفلسطينية شيئا من          
وآان آخر   . المناعة، او يجعل من يتتبع امورها يبحث في ما هو مصطنع في العديد من تلك االزمات               

تقالة    أ اس بوعين نب ل اس ا قب ي اثاره شككة الت ساؤالت الم ك الت ى تل ل عل د دلي ن اعضاء الوف ة م ثالث
ا، وان                    . الفلسطيني المفاوض  شكيك فيه ا تطورات ال يفكر احد بالت ومع ذلك، يحدث ان تحصل احيان

  .تكن متوقعة، وال حتى بتحليلها من آثرة ما تثيره من احباط ومرارة
  

ذا الن      يس  . وعاستقالة محمود درويش من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي تماما من ه ل
ا ألن             ألنه اآثر صدقية من فيصل الحسيني او صائب عريقات وقبلهما الشيخ عبد الحميد السايح، وانم
ذي       صراع ال سه ولل سطيني لنف شعب الفل ي ال ع وع ة م ا متالزم ت دائم ر آان شاعر الكبي صية ال شخ

  .يخوضه
  

ود درويش          ان ان محم ه يجهل في معظم االحي هو من افطن    يعرف الجمهور العريض الشاعر، لكن
ز                 . العقول السياسية على الساحة الفلسطينية     ذي مّي وعي ال سياسية اال ال ة ال ذه النباه ى ه وليس ادل عل

ه                ذي جعل وعي ال ذا ال سطينية، ه ة الفل ة الوطني دوما توظيفه لرصيده االدبي والشعبي لمصلحة الحرآ
ية حيث يجب ل المحطات االساس ي آ سجن اال: يقف ف ن ال ه الطوعي م ي خروج ر ف رائيلي الكبي س

ة     ية للحرآ صوص االساس ي صوغ الن ساهمته ف ي م سطينية، وف ة الفل واء المقاوم ضوائه تحت ل وان
ام         –الوطنية الفلسطينية منذ عشرين عاما       م المتحدة ع ات في االم ى  ١٩٧٤ من خطاب ياسر عرف  ال

اريخي مر              – ١٩٨٨اعالن دولة فلسطين عام      ى حس ت ستندة ال صدامية الم ساهمته ال هف في     وفي م
ع  وار م سالم"الح سكر ال ي    " مع سطيني ف رار الفل تقاللية الق صاره الس ي انت رائيل وف ي اس  ١٩٨٣ف

  .١٩٨٤و
  

رجيح                     يا في ت وفي هذه المعرآة االخيرة بالذات، آان الدور السياسي الذي لعبه محمود درويش اساس
باط       رد ض ه تم ي وج شرعية ف سطينية ال ادة الفل صلحة القي ة لم تح"الكف ذآر ". ف ش  وي ا ان دروي هن

د                          سطينيين، وهي من العوامل التي اتاحت عق اب الفل اد الكت ى وحدة اتح استطاع حينها المحافظة عل
اني               شرين الث ان في ت وطني في عم سه         . ١٩٨٤المجلس ال ل ان يضع نف ه قب ذآر ان ا ي ة   "آم في فوه

  .بدخوله، بطلب من عرفات، الى اللجنة التنفيذية للمنظمة" المدفع
  

ا نتيجة لحب                            وال بد من ال    م يكن يوم ا ل اء فيه ة والبق ة التنفيذي ى اللجن ا ان انضمام درويش ال قول هن
 اذ يعرف آل من تابع اعمال المجلس الوطني الفلسطيني في دورته االخيرة ان درويش. المناصب
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رار اال                           ذا الق ل العزوف عن ه م يقب ه ل سياسية المباشرة وان آان يريد التحرر من عبء المسؤولية ال
ر                 باص صادقة وغي رار شديد من عرفات الحريص على جمع اآبر دعم ممكن في وجه المعارضات ال

  .الصادقة التي آان يتوقع ان يثيرها دخول المنظمة في عملية التسوية السلمية
  

د ان                              ود درويش بع د محم رز عن ة عادت تب ي عن المسؤوليات القيادي ة في التخل ذه الرغب غير ان ه
م          . كن مقتنعا به  اخذت التسوية منحى لم ي     د، ل فهو، على رغم موافقته على دخول المنظمة عملية مدري

سطيني                      ا من الطرف الفل ا وعربي ة اميرآي ة المطلوب ازالت التاريخي . يكن يخفي تخوفاته من حجم التن
ه                   سطيني، اال ان أنه اضعاف الموقف التفاوضي الفل ومع انه ظل يرفض اتخاذ اي موقف علني من ش

  . حلقاته الخاصة انه لن يقبل التوقيع على ما آان يتوقعه منذ اشهر سالما منقوصاآان يقول بحزم في
  

للحكم " تجريبي"هذا هو بالطبع المعنى المبدئي الستقالة درويش، في الوقت الذي آثر الكالم عن حّل               
ا   زة واريح ي غ صور ف ذاتي مح ود     . ال ضه محم ذي يرف ل ال تقالة ان الح ي االس ك، تعن ن ذل ر م اآث

ن     درويش  سطينية م ادة الفل ع القي ال لمن ن مج اك م د هن م يع ه ل ل، ان ى االق دا، او عل ا ج صار قريب
ا    . الموافقة عليه  لكنها تعني ايضا ان هيكلية منظمة التحرير لم تعد تحتمل المعارضة الصامتة، وهو م

ولعل  . ايؤآد االنطباع الشائع في ان المنظمة نفسها مهددة، ومهددة من الداخل، بل ومن طرف قيادته              
ات ضد محاوالت المصادرة عامي           هو  ١٩٨٤ و١٩٨٣ما جعل محمود درويش ينتصر لياسر عرف

  .الذي يدفعه اليوم الى الوقوف ضده
  

ة     ر للكلم المعنى المباش يا ب ط سياس يس فق تقالة ل ى االس ذين    . اال ان معن سبة لل ود بالن ان محم اذا آ ف
شاعر الكب            ة االسرائيلية والكنيست            يعرفونه سياسيا حذقا، فإنه قبل آل شيء ال ذي جعل الحكوم ر ال ي

  .يفتحون معرآة ضد قصيدة
  

ضا،         ". اخرجوا من برنا، من بحرنا، من جّونا      : "آانت القصيدة تقول   ود يعرف اي نحن نعرف، ومحم
ة،                  . انهم لن يخرجوا بهذا القرب     د بعث روح الممانع صيدة، يعي ى الق سياسة ال از ال اره انحي لكنه باختي

ا               فجعلنا ندرك ان   ا، نجد م نا، في الوقت الذي نضطر الى الرآوع واالستسالم المطلوبين عالميا وعربي
  .يدفعنا الى االيمان اننا لن نصالح
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