
147 دراسات

ق�صيدته ''مديح الظل العالي''، التي في 

تزامنت وخروج منظمة التحرير 

الفل�صطينية من لبنان اإلى تون�س في �صنة 

1982، يقول محمود دروي�س: ''ما اأو�صع

 الفكرة. ما 
َ
الثورة. ما اأ�صيَق الرحلة. ما اأكبر

 الدولة!''1 وبينما تحولت ثنائية 
َ
اأ�صغر

''الفكرة - الدولة'' اإلى كلي�صيه �صعبوية لو�صف 

ماآالت الم�صروع الوطني الفل�صطيني، تحولت 

في الخطاب الثقافي اإلى مدخل ''تحقيبي'' 

لدرا�صة �صيرة دروي�س بين ترحاله وترحال 

ا هذه الدرا�صة التي تقراأ نتاج 
ّ
الثورة. اأم

دروي�س النثري وتتخذه م�صدراً اأ�صا�صيًا، فال 

ة، بقدر ما 
ّ
ري

َ
ت�صتهدف اإ�صافة ''معلومات'' �ِصي

تقترح نموذجًا نظريًا لقراءة ''اأخالقيات'' 

ممار�صته ال�صيا�صية، ا�صتكمااًل للجزء االأول 

الذي اخت�س بـ ''ال�صيا�صات'' الثقافية. فهذه 

الدرا�صة تعيد ''ترتيب'' المقولة ال�صعرية 

 الفكرة/ما 
َ
لت�صير: ''ما اأ�صيَق الرحلة/ما اأكبر

 الدولة''،2 وذلك على 
َ
اأو�صع الثورة/ما اأ�صغر

نحو يتيح قراءة اأخالقيات الممار�صة 

ال�صيا�صية لدروي�س ب�صكل تزامني، اأي غير 

ر ''الفكرة'' عن ق�صية التحرر؛ 
ّ
تعاقبي، كي تعب

عبد الرحيم ال�شيخ*

متالزمة دروي�ش )II(: الفكرة، الثورة، الدولة**

نقراأ في هذه الدرا�شة �شيرة اأخالقية لممار�شة محمود دروي�ش ال�شيا�شية، وهي �شيرة 

''ما  يتقاطع فيها ترحال ال�شاعر بترحال الثورة، في قراءة جديدة لعبارة ال�شاعر: 

اأو�شع الثورة، ما اأ�شيق الرحلة، ما اأكبر الفكرة، ما اأ�شغر الدولة.''

في نتاج دروي�ش النثري - ال�شيا�شي، عالمات ت�شير اإلى م�شار العملية ال�شعرية 

الإبداعية، الأمر الذي ي�شمح لنا بقراءة فل�شطين في �شياقها الكوني، مع �شاعر جليلي 

انطلق من تجربة اللجوء والت�شرد في وطنه، ليكت�شف اأبجدية المعاناة الإن�شانية في 

جميع اأوجهها، مقدمًا ن�شًا �شعريًا فذاً، يتغلغل في تالفيف الروح.

* اأ�صتاذ الفل�صفة والدرا�صات الثقافية والعربية في 
جامعة بير زيت.

** هذه الدرا�صة هي الجزء الثاني للدرا�صة التي ُن�صرت 
في ''مجلة الدرا�صات الفل�صطينية''، العدد 122 )ربيع 

2020(، �س 159 – 186، بعنوان: ''متالزمة دروي�س 

)1(: الن�صر، الهزيمة، المنفى''.
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I - دروي�ش: الرحلة والراحلة

�صهدت ''الرحلة'' التي و�صفها دروي�س 

باأنها ''�صيقة'' ثالثة اأنواع من االإزاحات، اإذ: 

انتقل دروي�س، مكانيًا، من ''الوطن المحتل''؛ 

اإلى ''المنفى المتدرج''؛ وانتهى في ''ال�صاحة 

ا �صيا�صيًا، فن�صاأ 
ّ
الخلفية'' للوطن التاريخي. اأم

في كنف ثقافة كان منبرها الوحيد الحزب 

ال�صيوعي االإ�صرائيلي، ثم التحق، بعد ت�صّدع 

و''الثورة'' عن و�صائل التحرر؛ و''الدولة'' عن 

متها 
َ
ْفه

َ
ا ''الرحلة''، ف�صتعاد م

ّ
غاية التحرر. اأم

ة الأخالقيات ممار�صته 
ّ
ري

َ
كخطاطة �ِصي

ال�صيا�صية والجمالية، عبر منطقين: خارجي، 

نه ثالثية: اال�صتعادة والموّقتية واالنتظار؛ 
ّ
تكو

وداخلي تحكمه ثالثية: المعاودة والكوكبة 

والترحال... وذلك الإتاحة التعرف اإلى 

االإزاحات المتواترة في حياة دروي�س، مكانيًا 

و�صيا�صيًا وجماليًا.
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وتحويل االأ�صطورة اإلى تاريخ، بينما لم تنجح 

الحركة الوطنية الفل�صطينية، حتى اللحظة، في 

تحويل وجود ال�صعب الفل�صطيني اإلى فكرة، 

و''تحويل تاريخه اإلى تاريخ.''5 وعليه، فمعنى 

فل�صطين، لدى دروي�س الذي �صكلت النكبة 

''ذاكرته االأليفة''، لي�س جغرافيًا فح�صب، بل هو 

اأي�صًا جوهر ثوري لم�صروع تحرري يقاتل 

م�صروعًا ا�صتعماريًا.6

في تو�صيفه للثورة الفل�صطينية وعدم 

نجاحها في تحقيق غايتها في التحرير، برهن 

خوري على اأن الثورة الفل�صطينية، كالوعي 

العربي، ف�صلت في التعامل مع ''الم�صار 

النكبوي'' الذي ت�صادت فيه الهزائم: نكبة 

1948، ونك�صة 1967، واأو�صلو 1993، ولم 

تح�صن التعامل مع الدالالت التاريخية 

وال�صيا�صية والثقافية لهذا الم�صار.7 وم�صتبقًا 

تنظيرات اال�صتعمار اال�صتيطاني ب�صاأن الحالة 

الفل�صطينية، �صّخ�س خوري النكبة، لي�س 

''كحدث تاريخي تحدَّد مرة وانطفاأ، واإنما 

نية م�صتمرة لحدث مفتوح.'' فالنكبة ''هي 
ُ
كب

حا�صر فل�صطين الذي ياأخذ فيه جدل الح�صور 

الفل�صطيني والتاأويل ال�صهيوني م�صاراً 

ت�صاعديًا، ولي�س ما�صيها''، وذلك عبر ''اأربعة 

فقدانات كبرى، هي: االأر�س، والمدينة، 

واالأ�صماء، والحكاية. وقد اأدى هذا الفقدان اإلى 

فتح حدث النكبة على الم�صتقبل، اإذ ا�صتمرت 

اإ�صرائيل في نهب االأر�س، وطرد النا�س، 

وتقوي�س الحكاية... من التطهير الكبير في 

�صنة 1948 اإلى اال�صتهداف المتوا�صل بالجدار 

والهدم والم�صتعمرات حتى اللحظة، االأمر الذي 

جعل ماأ�صاة الفل�صطينيين 'نكبة م�صتمرة'.''8 

ولذا، كان على الثورة الفل�صطينية اأن تواجه: 

تحديًا على االأر�س التي �صارت ''اإ�صرائيل''، 

و�صار الفل�صطينيون اأغرابًا عنها: الجئين، 

الم�صروع القومي العربي، بمنظمة التحرير 

الفل�صطينية، من دون اأن ينخرط، الحقًا، في 

ا جماليًا، فاإزاحاته، 
ّ
ال�صلطة الفل�صطينية. واأم

من ''�صاعر المقاومة'' اإلى ''�صاعر الوطن 

المحتل'' ومن ''ال�صاعر العام'' اإلى ''ال�صاعر 

الكوني''، ت�صتع�صي على الو�صف.

1 - املنطق اخلارجي: ال�شتعادة 

املوّقتية، النتظار

ي�صتند المنطق الخارجي لقراءة اأودي�صة 

دروي�س اإلى ما قّدمه اإليا�س خوري في 

كتاباته عن فل�صطين ودروي�س،3 والتي �صكلت 

نكبة 1948 محورها، والمخيم نموذجها 

انية 
ّ
التو�صيحي، وذلك لقراءة االإزاحات البر

الخا�صة بالفل�صطينيين، من حيث: اال�صتعادة 

)الفكرة(، والموّقتية )الثورة(، واالنتظار 

)الدولة(.

فعبر قراءة مقارنة لق�صطنطين زريق 

وغ�صان كنفاني واإدوارد �صعيد، يفيد خوري 

باأن توا�صل ال�صراع بين حركة التحرر الوطني 

الفل�صطيني )ممثلة في منظمة التحرير 

الفل�صطينية( والحركة ال�صهيونية )ممثلة في 

دولة اال�صتعمار اال�صتيطاني اإ�صرائيل( ا�صتمر 

ك�صراع على ''فكرة فل�صطين'' بين ''الح�صور'' 

الفل�صطيني )كامتداد لهويتها العربية(، 

و''التاأويل'' ال�صهيوني )كامتداد لال�صتيهام 

اال�صتعماري الغربي ب�صاأنها(.4 ولذا، كان �صوؤال 

النكبة المركزي: كيف ي�صتطيع الح�صور 

اكت�صاب حكايته و�صردها، كي تنجح ''�صرعية 

الح�صور والبقاء'' في مقاومة ''ال�صرعية 

التاأويل والغياب''؟ لكن االإجابة قاتمة في 

ماآالتها، الأن الحركة ال�صهيونية نجحت في 

تحويل فكرتها اإلى وجود فعلي تمثل في 

اإقامة دولة اإ�صرائيل كدولة ح�صرية لليهود، 
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كم'' لربط الذاكرة العربية عن 
ُ
من ''حالة الب

فل�صطين - بما فيها ال�صتات الفل�صطيني في 

البالد العربية، بالذاكرة الفل�صطينية - بما 

فيها الجغرافيات المق�صمة داخل الوطن، موؤكداً 

اأنه اأعاد ''اكت�صاف فل�صطين'' مع دروي�س.

2 - املنطق الداخلي: املعاودة، 

الكوكبة، الرتحال

ا المنطق الداخلي لقراءة اأودي�صة 
ّ
اأم

دروي�س، في�صتند اإلى ثالثة مفاهيم نظرية تقراأ 

انية الخا�صة بالمعاودة 
ّ
االإزاحات الجو

)الفكرة(، والكوكبة )الثورة(، والترحال 

رها، على التوالي: بليز 
ّ
)الدولة(، والتي طو

با�صكال، وفالتر بنيامين، وجيل دولوز.

يظهر مفهوم ''المعاودة'' )recursion( عند 

بليز با�صكال في تطبيقاته التي تت�صمن 

''التكرار'' المحكوم بال�صروط الداخلية لنظام 

ما، حين يكون النظام محياًل اإلى ذاته، فيتم 

تعريف �صيء ما بم�صطلحاته الخا�صة، اأو 

بنوعه، من داخله.13 ومع اأن تطبيقات 

''المعاودة'' م�صتخدمة على نحو اأو�صع في 

العلوم، اإاّل اإن االإن�صانيات وّظفته اأي�صًا، في 

تطبيقاتها ذات العالقة بـ ''التعريفات الدائرية'' 

التي تنتج من ''تكرار'' التجربة ب�صكل متوا�صل، 

والو�صول اإلى النتيجة ذاتها، على الرغم من 

اختالف بع�س ال�صروط ال�صياقية. ويمكن 

التمثيل على ذلك ب�صالة المرايا ال�صينية التي 

تتكرر فيها �صورة المراأة التي تحمل �صورة 

لها في المراآة، بين مراآتين اإلى ما ال نهاية؛ اأو 

ُدمى المترو�صكا الرو�صية؛ اأو الحلم الذي يظهر 

داخل حلم اآخر، في ال�صعر الرومان�صي. ولعل 

هذه ''المترو�صكا الذهنية'' تنطبق على 

المفا�صل الثالثة لم�صيرة دروي�س بين ''الفكرة'' 

و''الثورة'' و''الدولة'' من حيث االإعادات 

رين، ومواطنين منقو�صي 
ّ
ونازحين، ومهج

الحقوق؛ واآخر على الرواية، رواية ا�صم 

ن 
َ
الفل�صطيني وا�صم فل�صطين التي لم تجد م

كم ال�صحية اإاّل القليلين، من 
ُ
ينقذها من ب

اأمثال دروي�س و�صعيد وكنفاني.9 ومع اأن 

الفل�صطينيين نجحوا في موا�صلة ال�صمود اأمام 

تحّدي - البقاء، اإاّل اإنهم ال يزالون ي�صارعون 

تحّدي - الحكاية التي تهددها مخاطر 

االإ�صكات، والمقارنات الظالمة بين هول 

النكبة وهول الهولوكو�صت، والتي يجب عدم 

التورط فيها اأو قبولها، كمًا ونوعًا،10 اإذ من 

�صاأن ذلك تحويل المعاناة الفل�صطينية 

الم�صتمرة في الوطن وال�صتات اإلى ذاكرة.

بداأ خوري قراءته للم�صار النكبوي 

الفل�صطيني من المخيم، كنقطة تقاطع بين 

''الثورة'' و''الدولة''11 ر�صد فيها نوعين من 

الوعي الفل�صطيني - قبل لحظة اأو�صلو، 

وبعدها: ''وعي لجوئي )قديم(، ن�صاأ بعد نكبة 

ق بعد نك�صة �صنة 1967، 
ّ
�صنة 1948، وتعم

وظهرت ب�صببه، وتمحورت حوله، منظمة 

زته ثالث 
ّ
التحرير الفل�صطينية، وهو وعي مي

�صمات، هي: اال�صتعادة الرمزية لما قبل 

النكبة؛ الموّقت في البناء وال�صرد؛ االنتظار 

لتحقق العودة. ]... و[وعي منفوي )جديد( ظهر 

بعد �صنة 1994، ون�صاأت عنه ال�صلطة 

زته ثالث 
ّ
الفل�صطينية، واأرجاأ فعل العودة، ومي

�صمات اأي�صًا، هي: الكتابة محل ال�صفاهة؛ 

الوعي بالدائم بداًل من الموّقت؛ تحرر ال�صورة 

ين، اندلعت الثورة 
َ
من الرمز. وبين هذين الوعي

خارج فل�صطين القديمة بقيام منظمة التحرير 

الفل�صطينية، واأُجه�صت داخل فل�صطين الجديدة 

بقيام ال�صلطة الفل�صطينية.''12 وهنا، ال بد من 

االلتفات اإلى اأن خوري ي�صير بو�صوح اإلى 

اأهمية نتاجات دروي�س المتعددة في الخروج 
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والمواطنين - الفل�صطينيين، والوطنية - 

الفل�صطنة.

وعلى الرغم من اأن مفهوم ''الترحالية'' 

ره جيل دولوز كنظرية 
ّ
)nomadism( الذي طو

في المقاومة، يالئم الحالة الفل�صطينية 

ب�صورة عامة، فاإنه في تف�صيالته وثيق ال�صلة 

بمفا�صل ''الرحلة'' مثلما عا�صها دروي�س 

وو�صفها: فكرًة، وثورة، ودولة. فمن خالل 

مقابلته ال�صهيرة بين مثالية ''اللوغو�س'' 

وواقعية ''النومو�س''، من حيث المفعولية 

والفاعلية،16 تمّكن دولوز من اقتراح نموذج 

ز 
ّ
ثوري للترحاليين على م�صتويات: الحي

)الوطن(، وال�صكان )المواطن(، والمعرفة 

)الوطنية(. فبينما تفر�س ال�صلطة قانون 

ز غير الترحالي المثّلم من 
ّ
اللوغو�س على الحي

اأعلى، بقوة الجندي و�صرامة القانون، يتمكن 

الترحاليون عبر فعل المقاومة من تد�صين 

ز الترحالي االأمل�س الم�صتع�صي على 
ّ
الحي

ا ال�صكان )المواطنون(، 
ّ
تحديدات ال�صلطة.17 اأم

ز االأمل�س 
ّ
ففي و�صعهم الحركة في اأمكنة الحي

من دون الخ�صوع الإكراهات ال�صلطة، االأمر 

الذي يوفر لهم فر�صة العي�س الموّقت، غير 

ممتثلين اإاّل لفكرتهم عنه، اأكانوا غير 

مواطنين، بالتعريف القانوني )الجئين(، اأم 

مواطنين من الدرجة الثانية )مميز �صدهم(، اأم 

بال حقوق �صيا�صية تحت االحتالل. والفكرة 

زهم )الوطنية(، ال 
ّ
التي تربط الترحاليين بحي

تنتج من تعريف ال�صلطة �صاحبة ال�صيادة لهم، 

واإنما من تعريفهم هم لذواتهم و�صروط 

انتمائهم اإلى المكان، ذاكرة وتاريخًا، عبر 

المعرفة الترحالية. ولتو�صيح مفا�صل ''اآلة 

الحرب'' التي تتغير فيها قوانين ال�صلطة في 

هذه المفهمات الثالث، ي�صتخدم دولوز 

''الدولة''، اأو ما يقوم مقامها من كيانية 

االأخالقية التي مار�صها، على الرغم من 

االختالفات النا�صئة عن االإزاحات ال�صياقية: 

مكانيًا، و�صيا�صيًا، وجماليًا.

في ن�صه ذائع ال�صيت ''اأطروحات في 

فل�صفة التاريخ''،14 ي�صخر فالتر بنيامين من 

ق�صر التاريخ الب�صري مقارنة بتاريخ الكون، 

�صتخدم للربط 
ُ
لكنه على ق�صره، ي�صلح اأن ي

بين لحظات الزمن الثالث: الما�صي، 

والحا�صر، والم�صتقبل. ومع اأنه ينعى على 

خ، اأحيانًا، اإقامة عالقات �صببية بين 
ِّ
الموؤر

هذه اللحظات التي تبدو كاأنها ت�صكل زمنًا 

متجان�صًا اأجوف، تغدو فيه الحكاية الخيط، 

وتغدو اللحظات الثالث خرز الم�صبحة... اإاّل اإنه 

يقترح نموذجًا اآخر في مواجهة التاريخ هو 

''الكوكبة'' )constellation( التي تفعل الذاكرة 

فيها فعلها لتربط بين حا�صر - الخطيئة 

)وما�صيها(، وم�صتقبل - الخال�س. وعلى 

الرغم من اأن بنيامين �صاغ هذه المقولة وفي 

ذهنه اليهود في ال�صياق الفا�صي - النازي، 

فاإنها ت�صلح لفهم المعاناة في الحالة 

الفل�صطينية التي ال يعود التاريخ فيها، ب�صفته 

''م�صبحة''، قادراً على ا�صتيعاب الخرز، فتن�صاأ 

ال�صرورة ال�صتدعاء الذاكرة، كترا�صف كوكبي 

رة عن تزمينات متنوعة للمعاناة 
ّ
لل�صور المعب

في لحظة واحدة تنفي عن التاريخ تقّدميته. 

وهنا، تتحول الفاعلية ال�صيا�صية للمثقف، 

ودروي�س مثال نموذجي له، من تعداد ''خرز 

الم�صبحة'' عبر االنفعال بالتاريخ، اإلى ''قفزة 

في الهواء الطلق''، عبر فعل الذاكرة. وعليه، 

ه اإليه 
ِّ
ج

ُ
ا و

ّ
يبدو هذا االقتراح، على الرغم مم

ن المادية التاريخية''،15 
َ

ح
ْ
و

َ
من نقد كونه ''ر

مالئمًا لـ ''الترحال الحر''، اإن لم يكن القفز 

متاحًا بين مختلف التزمينات الفل�صطينية، 

على م�صتويات: الوطن - فل�صطين، 
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ن يرتطم 
َ
كلمات: الجىء، مخيم، عودة... ''كم

ب�صخرة'' ر�صمت بالتدريج وعيه، وحددت 

مهنته، وم�صار حياته.19 و�صلت العائلة اإلى 

قرية ''رمي�س'' اللبنانية، وبداأ الطفل دروي�س 

بترديد عبارة: ''اأنا الجىء''.20 ومع اأن ''النكبة 

تتراءى له ككابو�س طفولي غام�س 

المالمح''،21 اإاّل اإن ذاكرة دروي�س ت�صتدعي 

ت�صلل عائلته ''بعد عام اأم�صته العائلة في 

ثلوج جزين''22 اإلى البقيعة، فدير االأ�صد، 

فالجديدة... ال اإلى البروة، م�صقط راأ�صه، التي 

�صقطت مرتين بين 11 و22 حزيران/يونيو 

1948، و�صار اأبناوؤها ''حا�صرين - 

غائبين''،23 وُتركت العائلة لتواجه م�صيرها 

بعد اإدراكها اأن الحرب لم تنتِه، واأن جي�س 

اإنقاذ فل�صطين لن يحرر فل�صطين.24 وي�صخر 

دروي�س من اإنكار اأ�صتاذ التاريخ لتاريخ 

التطهير العرقي، وتزداد ال�صخرية مرارة حين 

يكت�صف بنف�صه معنى الوطن، ومعنى اللجوء، 

ومعنى الت�صلل والخ�صية حتى من التلفظ 

بحدوث اللجوء، كما يطلب منه اأبوه اأاّل يخبر 

اأحداً اأنه كان في لبنان، واإنما في م�صارب 

بدو ال�صمال، الأن كلمة فل�صطين �صارت 

ممنوعة، وحّلت مكانها اإ�صرائيل التي �صتحرمه 

من ''بطاقة الهوية'' اإن قال اأنه جاء من 

لبنان.25 وعلى الرغم من اإنكار هذه ''اللعنة''، 

فاإن اللجوء لم يتوقف، اإذ �صار االأطفال في 

المدر�صة ينادونه بـ ''الجىء'' الإغ�صابه؛ 

ويبحث مفت�س المدار�س االإ�صرائيلي عن اأوالد 

الفل�صطينيين ''المت�صللين'' من لبنان؛ وحين 

يطلب مدير المدر�صة من دروي�س قراءة ق�صيدة 

اأمام مفت�س المعارف االإ�صرائيلي، وكان فيها 

م�صحة وطنية، يناديه المفت�س ويهدده: ''اإذا 

بتكتب اأ�صعار مثل هذه �صيفقد والدك عمله في 

المحجر. اُكتب عن بلدك اإ�صرائيل، مفهوم؟''26

�صيا�صية، كف�صاء تلتقي فيه الخطوط، اأو 

الم�صارات، الناظمة لهذه الثنائيات، والتي 

ينتج منها بناء �صيا�صي – اجتماعي - ثقافي.

II - الفكرة: 1941 - 1973
''الفكرة''، التي كانت ''كبيرة''، وال تزال، هي 

ق�صية التحرر الوطني مثلما فهمها دروي�س 

عبر تاأطير عالقة فل�صطين بال�صهيونية. وكان 

اأبرز االإزاحات فيها: مكانيًا، تنّقله بين حيفا 

ر 
ّ
ومو�صكو والقاهرة وبيروت؛ و�صيا�صيًا، تغي

اإطاره ال�صيا�صي من الحزب ال�صيوعي 

االإ�صرائيلي اإلى منظمة التحرير الفل�صطينية؛ 

له من ''�صاعر المقاومة'' 
ّ
وجماليًا، تحو

كتو�صيف بالغي اإلى ''ال�صاعر العام'' 

كتو�صيف �صيا�صي. وقد �صكلت العقود الثالثة 

االأولى من حياة دروي�س 1941 - 1973 

محرقة التجربة الفعلية، والتي �صاغ فيها 

''الفكرة'' عن الق�صية الفل�صطينية ب�صفتها 

�صراعًا بين حركة التحرر الوطني الفل�صطيني 

التي حملت م�صروعها منظمة التحرير 

الفل�صطينية، وحركة اال�صتعمار اال�صتيطاني 

ال�صهيوني التي ترجمت م�صروعها دولة 

''اإ�صرائيل.''18 وت�صكلت هذه ''الفكرة'' عبر ثالثة 

مفا�صل، هي: معاودة هوية الالجىء؛ وكوكبة 

الذات بين اللحظتين الفل�صطينية وال�صهيونية؛ 

وترحال ال�صاعر، بين فل�صطين وال�صتات، ليجد 

بيته في منظمة التحرير الفل�صطينية.

1 - معاودة هوية الالجىء

بعد �صبعة اأعوام من �صنك الحياة في اأ�صرة 

كادحة من قرية البروة، �صرقي عكا، حّلت 

النكبة، ولجاأ دروي�س مع عائلته اإلى لبنان في 

�صنة 1948، لتكون هوية ''الجىء'' الهوية 

االأكثر ر�صوخًا في ''ذاكرته االأليفة''، الأنه واجه 
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اإ�صرائيل على كل ما هو فل�صطيني؛ والحب الذي 

حالت دونه البندقية؛ والحزب الذي لم يّت�صع 

ا ال�صعر، فكان 
ّ
للمعنى الوطني للن�صال. اأم

الخيط الناظم لهذه االأقانيم الثالثة 

والمغناطي�س الذي جلب لدروي�س المتاعب 

وال�صهرة على امتداد ع�صرين عامًا من ''الحكم 

الع�صكري'' جعلته يعي خطوط ال�صدع بين 

اللحظة الفل�صطينية واللحظة ال�صهيونية. فبعد 

النكبة مبا�صرة، وا�صتناداً اإلى قوانين 

الطوارىء، �صرعت ''اإ�صرائيل'' في تطبيق نظام 

الحكم الع�صكري خالل الفترة 1948 – 

1966، 31 ثم توّلت اأجهزة اأُخرى 

كاال�صتخبارات وال�صرطة، وحتى الق�صاء، 

مهمات القمع والتمييز العن�صري المنهجي 

�صد العرب، وهو ما يظهر من �صيرة دروي�س 

نف�صه: من التهجير، والم�صادرة، والمراقبة، 

والمالحقة، والقمع، وتحديد الحركة 

بالت�صاريح... واأ�صكال التمييز االأُخرى كافة.

لم ي�صبح دروي�س ر�صامًا، مثلما كان 

يرغب في �صغره،32 واإنما قراأ ال�صعر وكتبه، 

واألقاه في البيت والمدر�صة، وهو في الثانية 

ع�صرة. وقد اأزعج �صعره ''اأعوان الحاكم 

الع�صكري''، فا�صتدعاه ووبخه و�صربه، وهدده 

بقطع رزق والده ''الذي كان بطل ال�صبر 

واالأمل.''33 لكن هذه اال�صت�صعاف لم يطل، 

فبف�صل قراءته الدائبة بالعبرية، تمّكن 

دروي�س بالنقا�س والمناكفة، من قلب الطاولة 

على فواعل ''وزارة المعارف'' من اأ�صاتذة، 

ومدراء، ومفت�صين،34 االأمر الذي كان يوؤدي 

اإلى طرده من ال�صف من دون اأن يمتثل لالأمر. 

ويتطرق دروي�س اإلى مفارقات عالقته مع 

معّلميه �صمن نظرته االأو�صع اإلى ''اليهود'' 

التي لم تكن يومًا نمطية،35 ولعل في هذه 

الحكايات ما يذّكرنا بما حدث مع بول �صيالن 

�صاغ دروي�س ما علق بذاكرته االأليفة عن 

 
ّ
النكبة في اإطار �صعري - اأوتوبيوغرافي بهي

في ديوانه ''لماذا تركَت الح�صان وحيداً؟''،27 

لكنه الحقًا قلب رمزيًا، معادلة القوة التي 

جتها اآلة الدعاية ال�صهيونية، وذلك عبر 
ّ
رو

ا�صتن�صاخ �صعف ''داود ال�صهيوني'' اأمام 

''جوليات الفل�صطيني''. لم يكن دروي�س قد بلغ 

ال�صابعة حين انُتزعت منه طفولته، و�صار 

''اللجوء'' �صنواً للطفولة الم�صروقة...28 لكنه 

وا�صل ا�صتف�صاره المر: ''وت�صاءل: ما معنى كلمة 

ن اقُتلع من اأر�س 
َ
الجىء؟ �صيقولون: هو م

الوطن. وت�صاأل: ما معنى كلمة وطن؟ �صيقولون: 

هو البيت، و�صجرة التوت، وقّن الدجاج، وقفير 

النحل، ورائحة الخبز، وال�صماء االأولى. وت�صاأل 

هل تت�صع كلمة واحدة من ثالثة اأحرف لكل 

هذه المحتويات… وت�صيق بنا؟''.29 خيمة 

دروي�س، اإذاً، كانت حقيقة ال ا�صتعارة، ولم تكن 

''خيمة �صعرية، ]واإنما[ اأحد اأ�صماء البوؤ�س''30 

الفل�صطيني. وعلى الرغم من ق�صوة التجربة 

التي ت�صبه القدر، فاإنها �صنعت منه �صاعراً 

كبيراً، وفاعاًل موؤثراً في ال�صيا�صة الفل�صطينية، 

وجعلته ينتقل من مكان اإلى اآخر بفعل 

''م�صادفة'' والدته الأب واأم فل�صطينيين، وارثًا 

لالأر�س وال�صليب، ''هنا''، ال في مكان اآخر من 

العالم. لكن هذا ''االإرث'' للماأ�صاة لم يكن خيار 

ال�صحايا االأ�صالنيين بقدر ما كان خيار 

الجالد اال�صتعماري، وهذا ما ي�صير اإليه دروي�س 

ع دائرة الم�صوؤولية ال�صهيونية عن 
ّ
حين يو�ص

ماآ�صي اليهود اأنف�صهم في مرحلة الحقة.

2 - كوكبة الذات بني اللحظتني 

الفل�شطينية وال�شهيونية

بعد اأن ''ا�صتقر'' دروي�س كـ ''حا�صر - 

غائب''، توزعت حياته بين: الحرب التي ت�صّنها 
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الحاجة اإلى التعريف 'الفل�صطيني'. بداأت الفكرة 

الفل�صطينية تنمو بعد ن�صوء منظمة التحرير 

الفل�صطينية.''41 عالوة على ذلك، ثمة 

ديناميات اأكثر تف�صياًل اأحدثت هذا التحول 

بين هاتين اللحظتين، وكان الحب والحزب 

اأهمهما.

ا الحب، وهو بالتاأكيد �صاأن �صخ�صي، 
ّ
اأم

ف�صخو�صه قد يتحولون اإلى رموز ''ال ال�صتحالة 

ين، ولكن الأنها �صتكون اإطار 
ّ
الحب بين عدو

انق�صام االأنا ن�صفين.''42 وهنا، تجدر االإ�صارة 

اإلى ر�صائل تلّقاها دروي�س من فتاة اإ�صرائيلية 

تدعى تمار بن عامي بين �صنَتي 1965 

و1966، وكان دروي�س قد اأحبها وتركها بعد 

ذهابها اإلى الجي�س. وفي واحدة من الر�صائل 

تعتذر بن عامي عن اإ�صاءة اإلى دروي�س، لكنها 

ال تف�صح اإن كانت بعد الذهاب اإلى الجي�س اأم 

ا دروي�س، فكتب لها رّدين، بالعبرية، 
ّ
ال. اأم

واحد غزلي، واالآخر عتاب، بعد اأن انتهت 

العالقة اأو اأو�صكت على االنتهاء،43 وهما 

ر�صالتان غير موؤرختين. وقد اأ�صار دروي�س، 

على نحو تهّكمي وفي اأكثر من مو�صع، كيف 

انتهت العالقة،44 كما اأقر باأن حبيبته االأولى 

كانت يهودية،45 موجهًا اإليها نقداً الذعًا بعد 

خروجه من فل�صطين.46 لكن ذلك، على اأهميته 

البيوغرافية، لي�س اإاّل موؤ�صراً اإلى ن�صج الوعي 

بالمفارقات ال�صخ�صية التي قد ينتجها ال�صرط 

الفل�صطيني العام.

ا الحزب، فال تعك�س �صيرة دروي�س فيه 
ّ
اأم

مح�س انتماء �صيا�صي موّقت، بل ت�صير اإلى 

م�صتويات مرّكبة من فهم ال�صراع العربي – 

ال�صهيوني، وكان دروي�س قد انتقل بالتدريج، 

من قراءة ال�صعر اإلى كتابته، حين تم 

ا�صتقطابه اإلى �صبيبة الحزب ال�صيوعي. 47 وبعد 

قليل من ''التدريب'' الكتابي خارج ال�صعر، 

في �صباه حين كان يقراأ الق�صائد االألمانية 

بتنغيم ي�صبه التغنيم اليهودي لل�صلوات 

بالعبرية، فتطلب منه معلمته االألمانية 

ر ''اللكنة''، حتى ينفجر بالبكاء؛ 
ّ
االإعادة ليغي

لكنه حين ا�صتد عوده، اأطلق مقولته ال�صهيرة: 

''لي�س على وجه االأر�س ما يمنع ال�صاعر من 

الكتابة، حتى اإن كان يهوديًا، واالألمانية هي 

لغة ق�صائده.''36

ا عاناه دروي�س من 
ّ
لكن، على الرغم مم

رقابة �صهيونية على اأعماله،37 فاإن �صعره 

ران 
ّ
وجد طريقه اإلى ال�صهرة عبر ق�صيدتين تعب

عن لحظَتي ''الفكرة'' في تلك المرحلة: االأولى، 

ق�صيدة ''بطاقة هوية'' التي كتبها في �صنة 

1963 بعد انتقاله اإلى العمل في حيفا، محرراً 

في ''االتحاد''، ورئي�صًا لتحرير ''الجديد''، 

ر دروي�س عن 
ّ
ومتاأثراً بالتيار الواقعي.38 وعب

امتنانه لذلك االإطار ال�صيا�صي الذي ت�صّكل فيه 

''وعيه االأول'' بحقوق االأقلية العربية 

الفل�صطينية داخل ''اإ�صرائيل''، لكن من دون اأن 

يكون لديه اأوهام باأن ذلك االإطار ال يطرح 

ر 
ّ
خيار التحرر من اال�صتعمار،39 فالق�صيدة تعب

ا 
ّ
عن ن�صج وعيه االأممي بق�صايا الحرية. اأم

الق�صيدة االأُخرى، وهي ''عا�صق من فل�صطين'' 

ر عن ن�صج الوعي الوطني الذي 
ّ
)1966(، فتعب

اقت�صى اأدوات ن�صال لم يتحها االنت�صاب اإلى 

الحزب ال�صيوعي.40 وقد و�صف دروي�س اندغام 

اللحظتين، بقوله: ''كاأقلية كان االإ�صرائيليون 

يعاملوننا كعرب، رف�صهم وا�صطهادهم لنا 

كان على اأ�صا�س اأننا عرب، كان اإدراكنا اإذن 

لعروبتنا، ومن هنا كتبت '�صجل اأنا عربي' 

لي�س '�صجل اأنا فل�صطيني'. كنا نعرف اأن هناك 

بالداً ا�صمها فل�صطين، لكن لم يكن هناك 

م�صروع ا�صمه فل�صطين اأو كيانية ا�صمها 

فل�صطين، يكفي اأن تقول اأنا عربي دون 
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�صت في ال�صجن هذه العالقة المربكة 
ّ
وتكر

بالحزب، لكنها فتحت اأمام دروي�س اآفاقًا 

اأرحب في الن�صال. فقد وردته، مثاًل، ر�صائل 

من را�صد ح�صين خالل الفترة 1965 - 

1967، تت�صمن اإ�صارات ب�صاأن ن�صاط 

ال�صيوعيين، وفكرتهم عن ال�صراع في حينه؛ 

كما اأر�صل اإليه كتابًا من جيم�س بالدوين، 

ا كنا نريد اأن نقوله 
ّ
موؤكداً اأن فيه ''الكثير مم

عن اال�صطهاد ولم نقله بعد.''54 وكانت 

العالقات بين المثقفين الفل�صطينيين ونظرائهم 

في العالم تتعزز، وخ�صو�صًا مع ''الفهود 

َقت العالقَة بهم - بعد اإن�صاء  ال�صود'' الذين وثَّ

منظمة التحرير الفل�صطينية واندالع ثورة 

اأيار/مايو 1968 في فرن�صا - م�صاهماُت 

جان جينيه، وجيل دولوز، وفليك�س غتاري، 

ا على الم�صتوى الحزبي، 
ّ
واإيالن هاليفي. اأم

فيتنّدر ح�صين على قيم دروي�س في العمل 

الزراعي على اأر�س �صجن مع�صياهو؛55 ويخبره 

باالنق�صام الذي حدث في �صفوف الحزب 

ال�صيوعي في �صنة 1965، وقد حمل بع�س 

ر�صائل ح�صين من منفاه في نيويورك عتابًا 

اً لدروي�س الأنه ال يرد على الر�صائل، االأمر 
ّ
مر

الذي اأبدى دروي�س ما ي�صي بالندم عليه 

ا ر�صائل �صميح القا�صم في �صيف 
ّ
الحقًا.56 اأم

�صنة 1965، فاقت�صرت على جوانب ثقافية، 

وتناق�صات الحزب ال�صيوعي.

تعك�س اأدبيات المنت�صبين اإلى الحزب 

ال�صيوعي االإ�صرائيلي من فل�صطينيي ''الداخل''، 

اآنئذ، وعيًا الفتًا باالأبعاد الطبقية واالأممية 

ا 
ّ
لل�صراع مع ال�صهيونية واالإمبريالية.57 اأم

غ�صان كنفاني، فرا�صل دروي�س داعيًا اإياه اإلى 

اإر�صال اأ�صعاره و�صيرته الذاتية للن�صر في مجلد 

مترجم اإلى االإنجليزية والفرن�صية، وي�صم 

�صعراء اآخرين وفنانين فل�صطينيين.58 واأ�صار 

ا�صتغل دروي�س في جريدة ''المر�صاد'' التابعة 

لـ ''جماعة حزب مبام'' )الحاكم في حينه(، 

لكنهم طروده بعد اأن كتب مقااًل ''لم يعجب 

الحكومة''، فوّظفه اإميل حبيبي في جريدة 

''االتحاد''، و�صار ع�صواً في الحزب.48 غير اأن 

دروي�س ''لم يكن �صيوعيًا اأيديولوجيًا''،49 على 

الرغم من تقديره لدفاع الحزب ال�صيوعي، 

جزئيًا، عن العرب في فل�صطين المحتلة منذ 

�صنة 1948.

�صكن دروي�س في بيت زكي البحري اأحد 

موؤ�ص�صي ''جماعة االأر�س''، والذي كان 

ملتقى نا�صطي الي�صار في حيفا من حركة 

االأر�س، والحزب ال�صيوعي، والفهود ال�صود، 

وجماعة ''مت�صبين'' )البو�صلة(، وقد ن�صط 

هوؤالء، �صيا�صيًا وثقافيًا، ون�صروا، باأ�صماء 

حقيقية اأو م�صتعارة، في منابر، مثل: 

''اليوم''؛ ''االتحاد''؛ ''الغد''؛ ''الجديد''؛ 

''المر�صاد''.50 ولذا، ا�صتهدف ال�صهيونيون 

البيت: مراقبة، واعتقااًل، واإقامة جبرية، اإذ: 

توالت اعتقاالت دروي�س في ال�صنوات 1961، 

1965، 1966، 1967، 1969؛ وخ�صع 

لالإقامة الجبرية المتجددة كل �صتة اأ�صهر، 

مع �صرورة اإثبات الوجود في مركز ال�صرطة 

في حيفا؛ وخالف تلك االأوامر بالذهاب اإلى 

القد�س، من دون ت�صريح، وعوقب بال�صجن 

ب 
ّ
لثالثة اأ�صابيع.51 وفي تلك الفترة، جر

دروي�س االختفاء، وقام بتحرير جريدة 

''االتحاد'' وحيداً من مخبئه، اإلى اأن تم 

اعتقاله.52 ويذكر دروي�س اأن ''المنا�صبة 

الوحيدة للح�صول على اإذن بالحركة هي 

الموت.''53 ولعل في هذا كله ما يوؤكد اأن 

دروي�س لم يكن مقتنعًا تمامًا بالحزب 

�صيا�صيًا، وتحديداً الن�صال ال�صترجاع 

الحقوق الوطنية لل�صعب الفل�صطيني.
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جدت 
ُ
االأميركية، ف�صاًل عن ق�صائد اأُخرى و

على طاولة الزعيم االأميركي االأ�صود مالكوم 

اإك�س. وعلى الرغم من ق�صوة هذه المطحنة 

ال�صيا�صية - الثقافية، فاإن ''فكرة'' دروي�س 

كانت وا�صحة فيما يتعلق بالن�صال الوطني، 

على عدة م�صتويات: �صيا�صيًا، للدفاع عن حّق 

تقرير الم�صير؛ ثقافيًا، للدفاع عن الذاكرة؛ 

ثوريًا، للدفاع عن الحا�صنة االأ�صالنية 

لل�صيا�صي والثقافي في اآن معًا.

 دروي�س في الحزب 
َ
�صيا�صيًا، لم ير

ال�صيوعي )راكاح( اأكثر من اإطار ذي ممار�صة 

تقدمية في م�صائل الحياة اليومية، لكنه كان 

قا�صراً عن التعامل مع الحقوق ال�صيا�صية 

لالأقلية العربية في دولة ت�صعى الأن تكون 

يهودية، وارتباط تلك االأقلية بامتدادها 

الوطني الفل�صطيني وم�صروعه ال�صيا�صي، وما 

يلزم الإنجاح هذا الم�صروع من ا�صتخدام 

ا ثقافيًا، فقد انتقد 
ّ
الأدوات العنف الثوري. اأم

دروي�س القراءة االأمنية - اال�صت�صراقية التي 

مار�صها ال�صهيونيون تجاه الفل�صطيني من 

ك''،63 وقراأ ال�صهيونية 
ّ
باب ''ِاعرف عدو

ي 
َ
ب�صفتها م�صروعًا ا�صتعماريًا على م�صتوي

الذاكرة والتاريخ، وخا�س في موازاة تلك 

القراءة في المخيال ال�صهيوني،64 �صجااًل مع 

اأبرز �صدنة فل�صفة ''التعاي�س''، من اأمثال مارتن 

بوبر، ب�صاأن طبيعة الم�صروع ال�صهيوني، 

واأ�صاطيره الموؤ�ص�صة عن: االأر�س، وال�صعب، 

والحكاية. وهكذا، حين اأيقن دروي�س اأن ال 

مت�صع له، وال الأي طرح ثوري، في اللحظة 

االإ�صرائيلية وحا�صناتها ال�صيا�صية والثقافية، 

كانت اللحظة الفل�صطينية تبلغ اأق�صى مراحل 

ن�صجها باإعالن الميثاق الوطني الفل�صطيني 

في �صنة 1968، في حا�صنة منظمة التحرير 

الفل�صطينية.

ن اأطلق تعبير 
َ
دروي�س اإلى اأن كنفاني هو م

''�صعراء المقاومة'' عليهم من دون اأن يعلموا 

اأنهم �صعراء مقاومة،59 اإاّل اإن دروي�س، وقد 

اأدرك خطورة اللقب، مار�س نوعين من 

المقاومة العارفة بالفرق بين ''ال�صعر في 

الثورة'' و''الثورة في ال�صعر'': االأولى 

لمقت�صيات اللقب، باأاّل يكون ''مرا�صاًل حربيًا''، 

واالأُخرى في االنخراط في الم�صروع التحرري 

من دون اأن ي�صير م�صروعه الجمالي ترجمة 

لم�صروعه ال�صيا�صي.60 وقد اأّكد دروي�س 

�صرورة ''تجميل ال�صعر''، بعيداً عن االنت�صار 

والعزلة، وذلك خالل الحديث عن زيارة فدوى 

عيد نك�صة 1967، مو�صحًا 
ُ
طوقان لحيفا، ب

''اأن هنالك ما هو اأ�صواأ من ال�صعر ال�صيا�صي، 

]و[هو االإفراط في تعالي ال�صعر على 

ال�صيا�صة.''61 ففي زمن الطوارىء الع�صكري، 

ارتبط ''الجمالي'' ال�صعري بـ ''ال�صروري'' 

ال�صيا�صي، ولم يعد البحث عن ''ال�صعر ال�صافي'' 

اإحدى مهمات ''�صعراء المقاومة''؛ اأي اأن 

التغلب على التوتر بين ''الجمال'' و''ال�صروري'' 

كان هو المهمة االأ�صعب، كي يتمكن ال�صعراء 

من تحويل الواقع العيني الذي ال جمال فيه، 

اإلى واقع مجازي هو وطن الجماليات الذي ال 

وطن غيره.

واأتاحت تلك الترجمات لثوريين عالميين 

االطالع على نتاجات الفل�صطينيين وا�صتبطان 

اأ�صواتهم في معارك ن�صالية م�صابهة، فقد 

تداول اأبناء حركة ''الفهود ال�صود'' ق�صيدة ''عدو 

ال�صم�س'' ل�صميح القا�صم، على اأنها ق�صيدة 

للزعيم االأ�صود جورج جاك�صون.62 كما اأن 

ق�صائد غير من�صورة لدروي�س، كق�صيدة 

''رق�صة اأفريقية''، في ''دفتر مع�صياهو''، تحيل 

اإلى تلك العالقة مع ن�صال ال�صود �صد نظام 

التمييز العن�صري في الواليات المتحدة 
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بين الجن�صية والهوية'' رافقه ''ن�صوء حركة 

التحرر الوطني الفل�صطيني''، ومزيد من 

التراجع في تعريف الحزب ال�صيوعي 

الكال�صيكي لـ ''العرب في اإ�صرائيل... على اأنهم 

جزء من ال�صعب الفل�صطيني الذي هو جزء من 

االأمة العربية''، اإذ بعد موؤتمر الحزب في �صنة 

1969 ''جرى تعديل على هذا الن�س، فا�صُتبدل 

بالوطنية االإ�صرائيلية... واأمام ثقل المعنى 

الملتب�س لهذا الن�س ]ا�صتقال وقرر[ االنتماء 

اإلى م�صروع القومية العربية.''69 وعلى الرغم 

من �صعوبة قرار المغادرة، فاإن دروي�س قال 

اإنها كانت للخروج من ''قف�س العدو''.70 

ل دروي�س اأول اإ�صارة في مديح 
ّ
حينئذ، �صج

العنف الثوري الفل�صطيني الذي من �صاأنه ردع 

العنف اال�صتعماري ال�صهيوني، ذلك باأن ال 

حدث تغييراً جوهراً في ''اإ�صرائيل 
ُ
�صيء �صي

ومجتمعها'' مثل هزيمة ع�صكرية لها من 

الخارج.71 لقد اأحال النظام ال�صهيوني 

فل�صطين كلها اإلى �صجن مادي، والحزب 

ال�صيوعي االإ�صرائيلي اإلى �صجن �صيا�صي، 

واأحال االنتقاُد الطوباوي، العربي 

والفل�صطيني، مقاومَة هذين ال�صجَنين على 

اأر�س فل�صطين اإلى �صجن جمالي... فكان خيار 

دروي�س حرية بجميع المعايير، ال انهزامًا وال 

هروبًا.

اأقام دروي�س �صنة في مو�صكو طالبًا في 

ّتب له لقاء مع 
ُ
معهد العلوم االجتماعية حيث ر

الزعيم جمال عبد النا�صر الذي و�صل اإلى 

مو�صكو في زيارة �صرية، لكن دروي�س تردد في 

يها في القاهرة. وبعد 
ّ
قبول الدعوة على اأن يلب

رحيل عبد النا�صر في 28 اأيلول/�صبتمبر 

ْتم الم�صروع القومي 
ُ
1970، اأدرك دروي�س ''ي

ْتمه ال�صخ�صي''. بعدئذ، جددت 
ُ
العربي''، و''ي

م�صر دعوتها اإلى دروي�س، ف�صافر في �صنة 

3 - ترحال ال�شاعر بني فل�شطني 

وال�شتات

في �صيف �صنة 1968، �صافر دروي�س اإلى 

العا�صمة البلغارية �صوفيا، برفقة �صميح 

القا�صم، للم�صاركة في ''مهرجان ال�صباب 

العالمي'' الذي �صم م�صاركين ''اإ�صرائيليين'' 

وفل�صطينيين من ال�صتات، واأثار �صجة في 

العالم العربي حين راجت �صائعة باأنهما رفعا 

العلم االإ�صرائيلي، اأو جل�صا خلفه.65 وكانت 

''لحظة �صوفيا'' لحظة فارقة في التحول نحو 

الحا�صنة ال�صيا�صية الجديدة لدروي�س. اإذ بينما 

كان الفرح يغمره للقاء اأ�صقائه العرب، كان 

''التوتر''، ال في هويته، بل بين ''جوهره 

الفل�صطيني'' و''و�صعه القانوني االإ�صرائيلي'' قد 

بلغ اأق�صاه. فمثلما حكم اأمن المطارات 

الفرن�صي على دروي�س باأنه: ''غام�س''، الأنه 

ولد في فل�صطين )وطنيًا(، ويعي�س في اإ�صرائيل 

)قانونيًا(،66 كان الم�صاركون العرب 

والفل�صطينيون يطلبون منه التنازل عن جواز 

�صفره لتكتمل فل�صطينيته، ويتبدد ''غمو�صه''.67 

ومن ''الطرائف'' المتداولة عن ذلك الموؤتمر،68 

ن يحمل الجن�صية 
َ
وعن الرف�س لمجرد وجود م

ن هو، اأن اأحد 
ّ
االإ�صرائيلية بغ�ّس النظر عم

اأع�صاء حزب البعث العربي ال�صوري، وهو 

في�صل حوراني، ُف�صل من الحزب حين علمت 

قيادته اأنه �صافح ''اإ�صرائيليًا'' هو دروي�س!

جن وُفر�صت 
ُ
رجع دروي�س اإلى فل�صطين، ف�ص

عليه االإقامة الجبرية، قبل اأن يغادر حيفا 

َت 
ْ
ثانية اإلى مو�صكو في �صنة 1970. َفَتح

وطاأة التناق�س بين ''هويته الفل�صطينية'' 

و''جن�صيته االإ�صرائيلية''، و�صغوط الواقع 

اال�صتعماري، كان الخروج خياراً ''عمالنيًا'' 

نحو �صروط اأف�صل للعمل ال�صيا�صي والثقافي. 

وي�صير دروي�س اإلى اأن ''هذا التاأزم الم�صتمر 
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مع نهاية �صنة 1973، اأيقن دروي�س اأن 

الم�صروع الثوري لمنظمة التحرير الفل�صطينية 

كان البديل االأكثر عقالنية وعملية للم�صروع 

القومي المهزوم، فاندفع ''من المركز الثقافي 

القاهري'' اإلى ''الهام�س الذي هو بيروت''، الذي 

لم يكن هانوي تمامًا، وال بال�صرورة �صايغون، 

لكنه احت�صن ''الحالة الثورية ]و[االأدوات 

الثورية.''75 بكلمات اأُخرى، تمّكن العنف 

اًل الفتًا من فردية 
ّ
الثوري من اأن يحقق تحو

''المرتينة'' اإلى جمعية ''البندقية'' في اإطار 

منظمة التحرير الفل�صطينية التي �صكلت 

نموذجًا الفتًا في حركات التحرر، وهتفت لها 

القوى الثورية في العالم.76 وكان ذلك بف�صل 

و�صوح الروؤيا ال�صيا�صية للفكرة الفل�صطينية 

مثلما تجّلت في الميثاق الوطني الفل�صطيني 

في �صنة 1968، اإلى طبيعة ال�صراع مع 

الحركة ال�صهيونية وامتدادها االإمبريالي 

العالمي، وطبيعة الدولة الديمقراطية وغير 

الح�صرية، واالن�صجام القانوني بين اأدوات 

التحرير وغايته المن�صودة في تقرير الم�صير.

كانت بيروت على �صفير االنفجار، وكان 

لدروي�س اأن ي�صاهم في بلورة هذا الوعي 

الوطني من خالل عمله في مجلة ''�صوؤون 

فل�صطينية''، ومركز اأبحاث منظمة التحرير 

الفل�صطينية، واالتحاد العام للكّتاب 

وال�صحافيين الفل�صطينيين، وكتاباته في 

جريدة ''المحرر''، واأخيراً اإ�صداره مجلة 

''الكرمل'' في بيروت منذ �صنة 1981. 77 وقد 

اأتاحت هذه المنابر لدروي�س فر�صة �صوغ 

بع�س القرارات ال�صيا�صية الحا�صمة لمنظمة 

التحرير الفل�صطينية التي اأ�صبح ع�صواً في 

يها الوطني والمركزي، ثم ع�صواً في 
َ
مجل�ص

لجنتها التنفيذية.78 اإاّل اإن �صنَتي 1972 

و1973 �صهدتا ت�صاعد حرب االغتياالت 

ن م�صت�صاراً في 
ّ
ي

ُ
1971 اإلى القاهرة حيث ع

اإذاعة ''�صوت العرب''، وعمل في ''مركز االأهرام 

للدرا�صات'' ومجلة ''الطليعة''.72 هناك، اأطلق 

دروي�س مقولته: ''غيرت موقعي ولم اأغير 

 التحليق في �صماء اأُخرى، 
ّ
موقفي... كان علي

في �صماء الم�صروع النه�صوي العربي الذي هو 

اأو�صع من م�صروع حّقي ب�صدد فل�صطين، وحيفا 

وتل اأبيب.''73 لكن هذا التحليق، مثلما ي�صفه 

دروي�س، لم يدم اأكثر من عام، اإذ اإن ''حلم 

م�صر النا�صرية'' تحول اإلى ''كابو�س 

ا الف�صل المتعلق بخروج منظمة 
ّ
�صاداتي''.74 اأم

التحرير الفل�صطينية من االأردن، فبقي �صمن 

الم�صكوت عنه في كتابات دروي�س كلها، اللـهم 

فهم �صمنًا في ديوان ''ورد اأقل''.
ُ
ما ي

III - الثورة: 1974 - 1987
''الثورة''، كعتبة بين ''الفكرة الكبيرة'' التي 

اأُنجزت �صيغًة، و''الدولة ال�صغيرة'' التي لم 

تتحقق عيانًا، كانت وا�صعة في تجريبها 

لو�صائل التحرير التي كان الكفاح الم�صلح ذروة 

�صنامها، بقيادة منظمة التحرير الفل�صطينية 

في لبنان، اأقرب ال�صاحات اإلى فل�صطين. وقد 

تراوحت اإزاحات دروي�س المكانية في الفترة 

1974 - 1987 بين بيروت ودم�صق وباري�س 

ل من م�صتغل 
ّ
وتون�س، لكنه �صيا�صيًا تحو

بالحقل الثقافي في موؤ�ص�صات منظمة التحرير 

اإلى را�صم ل�صيا�صاتها، وخ�صو�صًا بعد ان�صمامه 

اإلى المجل�س الوطني، والمجل�س المركزي، 

ا جماليًا، 
ّ
ومتاأخراً اإلى اللجنة التنفيذية. اأم

فخا�س معارك متوالية ب�صاأن تعريف فل�صطين، 

وكيفية الكتابة لها. وبين الحبر والدم، عا�س 

دروي�س معاودة تعريف العدو في بيروت؛ 

وكوكبة تعريفه في باري�س؛ والترحال نحو حل 

ممكن معه في تون�س.
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على اأي جزء يتم تحريره من فل�صطين المحتلة؛ 

جرى االعتراف بمنظمة التحرير الفل�صطينية 

ممثاًل �صرعيًا ووحيداً لل�صعب الفل�صطيني 

)الرباط، 26 - 29 ت�صرين الثاني/نوفمبر 

1974(؛ اعترفت الجمعية العامة لالأمم 

المتحدة بمنظمة التحرير الفل�صطينية 

)نيويورك، 14 ت�صرين االأول/اأكتوبر 1974(؛ 

األقى الرئي�س يا�صر عرفات خطاب ''البندقية 

وغ�صن الزيتون'' في االأمم المتحدة )نيويورك، 

13 ت�صرين الثاني/نوفمبر 1974(، والذي 

كان دروي�س من �صمن الم�صاركين في 

ت االأمم المتحدة بالحقوق 
ّ
�صوغه؛83 اأقر

ال�صيا�صية لل�صعب الفل�صطيني.

لكن هذه ''االإنجازات'' كان لها تبعات 

�صيا�صية كبرى على م�صتقبل الثورة 

الفل�صطينية، اإذ تحولت حركة التحرر الوطني 

الفل�صطيني من حركة نقي�صة للحركة 

ال�صهيونية اإلى ن�صخة عنها،84 وذلك بتنازلها 

عن م�صروع ''الدولة الديمقراطية'' - التعددي 

لم�صلحة م�صروع ''ال�صلطة الفل�صطينية'' - 

الح�صري الذي جعلها حركة �صاعية لتاأ�صي�س 

دولة على جزء من فل�صطين التاريخية ال 

ي�صكل العن�صر اليهودي العربي اأحد مكوناتها 

كها 
ْ
الديموغرافية اأو الثقافية من ناحية، وَتر

من ناحية ثانية، ال�صاحة للحركة ال�صهيونية 

وكيانها اال�صتيطاني القائم كي يتوّليا 

ن فيهم اليهود 
َ
الم�صوؤولية: عن يهود العالم، بم

العرب، واليهود االأ�صالنيون ''حتى بدء الغزو 

فهم الميثاق الوطني 
ّ
ال�صهيوني''، والذين عر

الفل�صطيني في �صنة 1968 باأنهم فل�صطينيون 

ل هدف م�صروع ''الثورة''، 
ّ
اأي�صًا. وبالتالي، تحو

وبداأت ''الفكرة الكبيرة'' تتحول اإلى ''دولة 

اأ�صغر'' منذ �صنة 1974، حتى اإعالن وثيقة 

ا توقيع اتفاق 
ّ
اال�صتقالل في �صنة 1988. اأم

ال�صهيونية لقيادات منظمة التحرير 

الفل�صطينية، وخ�صو�صًا من مثقفي الحركة 

الوطنية الفل�صطينية من رفاق دروي�س، كغ�صان 

كنفاني وكمال نا�صر.

وفي ت�صرين االأول/اأكتوبر 1973، كان 

الن�صر االأول للعرب على اإ�صرائيل،79 بتحرير 

�صيناء. وتعقيبًا على هذه الحرب، ي�صيء 

دروي�س على مفارقة عودة اإ�صرائيل اإلى لغة 

د في 
ّ

الموت والن�صر االنتحاري وخرافة التوح

م�صاده، وذهاب العرب اإلى والدة جديدة تحقق 

فيها ن�صر الحّق على باطل القوة التي ال يتقن 

العدو لغة �صواها، وقد اأن�صته االنت�صارات 

الرخي�صة اللغات كافة.80 و�صف دروي�س 

لحظة الن�صر على العدو وعلى الذات في اآن 

معًا، لكن ال�صهيونيين لم يتعلموا من اأخطائهم 

ح�صن 
ُ
االنتحارية، ف�صعب االأنبياء والكوارث، ي

بناء الجدران، واأبراج المراقبة، وين�صى فتحة 

الطوارىء، فتحل به الهزيمة، وال يتعلم من 

اأخطائه من ''طور �صيناء'' حتى ''اأو�صفيت�س''.81 

وفي هذا ال�صياق، غمز دروي�س من قناة 

''اأ�صحاب االأناقة الفكرية''، وهم المثقفون 

العرب الذين تحدثوا في المعركة عن غير 

المعركة،82 كما اأكد وحدة الهدف للمقاومة 

التي اأعلنتها الثورة الفل�صطينية، ونزعة التحرر 

التي اأثبتت حرب ت�صرين التي خا�صها العرب 

جدوى تحقق غاياتها، اإذ تزداد فل�صطين قربًا 

ه اإلى كيان العدو.
َّ

ال بعداً مع كل طلقة توج

كانت هذه اللحظة حافلة بالتحققات 

ال�صيا�صية لبع�س اأهداف الثورة الفل�صطينية، 

على الم�صتويات الفل�صطينية، والعربية، 

 المجل�س الوطني الفل�صطيني 
ّ
والدولية، اإذ: اأقر

)في القاهرة 1 - 8 حزيران/يونيو 1974(، 

 المرحلي لل�صلطة )برنامج النقاط 
َ
البرنامج

الع�صر(، والذي يتيح اإقامة الدولة الفل�صطينية 
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نقده على كارثة تل الزعتر في �صنة 1976، 

موؤكداً اأن الن�صيان ربما يليق باأي �صيء �صوى 

تل الزعتر الذي قلب موازين الن�صر والهزيمة 

وتعريف البطولة، ال من حيث قدرة 

الفل�صطينيين على ال�صمود في وجه عدو ال 

وجه له، وال من حيث اإيقاع خ�صائر في 

�صفوفه لم يكن يريدها... واإنما بالتكلفة 

المت�صاوية للن�صر والهزيمة في الحرب 

االأهلية.87 ونتج من ذلك ''الحياد'' 

االنت�صاري - الهزائمي مفهمة جديدة للبطولة 

ين على 
َ
حين لم يعد ال�صاعر وال ال�صيا�صي قادر

''حماية الن�س من االنفجار''، اإذ �صار 

الفل�صطيني وبطولته مو�صوعًا للمخاتلة: من 

اأعدائه، وبع�س اأعداء اأعدائه، ومن البطولة 

نف�صها، قواًل وفعاًل.

في هذه االأجواء الدموية، توالت االأخبار 

عن اأول ''اتفاقية �صالم في المنطقة'' بين م�صر 

واإ�صرائيل خالل الفترة 1978 – 1979، والتي 

انتقدها دروي�س لما األحقته من اأذى 

بالم�صروعين التحرري الفل�صطيني والقومي 

العربي،88 فقد كان ال�صادات نموذجًا لـ ''عرب 

اأميركا'' الذين لم يتركوا �صيئًا اإاّل قّدموه في 

م�صرح الر�صميات العربية المنهار. وو�صف 

دروي�س زيارة ال�صادات للقد�س باأنها الهزيمة 

العربية الثالثة )بعد �صنَتي 1948 و1967(، 

واأخطر من وعد بلفور، وراأى في اعترافه 

بالقد�س عا�صمة الإ�صرائيل انت�صاراً مجانيًا 

لها، وخطراً يتجاوز �صرعنة احتاللها 

لفل�صطين، ويتمثل في اأمرين: اإحداث ثغرة ''في 

الوجدان القومي العربي ي�صبح االعتراف 

بالكيان ال�صهيوني فيه �صاأنًا قاباًل 

لالجتهاد''، وجعل ''ال�صهيونية اإمكانية 

عربية''، من ناحية؛ وفتح الباب على انعزالية 

عربية بخروج م�صر من معركة االأمة �صد 

اأو�صلو، في �صنة 1994، وتعديل الميثاق 

الوطني الفل�صطيني في غزة في �صنة 1996، 

فلم يكونا اإاّل من باب تح�صيل الحا�صل فيما 

يتعلق بنهاية م�صروع الدولة الديمقراطية. 

ومع بداية الحرب االأهلية اللبنانية في 13 

ني�صان/اأبريل 1975، تركزت اهتمامات 

دروي�س على: كوكبة الن�صر والهزيمة في 

الحرب االأهلية؛ معاودة االجتياح والخروج 

الفل�صطيني؛ الترحال وانتفا�صة الحجارة.

1 - كوكبة الن�رص والهزمية يف احلرب 

الأهلية

كان دروي�س على قناعة باأن الفل�صطينيين 

لم يبداأوا الحرب االأهلية في لبنان، واإنما 

وجدوا اأنف�صهم في ''حالة دفاع عن النف�س 

تحولت اإلى حرب''،85 اإذ اأراد حلفاء منظمة 

التحرير الفل�صطينية، من الحركة الوطنية 

اللبنانية، الو�صول اإلى ال�صلطة، وكان دخول 

المنظمة في هذه الحرب يعني ''تحويل النظام 

اللبناني''. عندها، وجد الفل�صطينيون اأنف�صهم 

في حرٍب تبعات االنت�صار فيها توازي تبعات 

الهزيمة، و�صار مجرد الوجود الفل�صطيني في 

لبنان، ال ''االنت�صار''، خطراً عليهم. ولذا، لم 

يتردد دروي�س، ب�صخريته الالذعة، في القول 

اإن خروج الثورة الفل�صطينية من بيروت كان 

خدمة قّدمها �صارون للعرب، اإذ اأنقذ 

الفل�صطينيين من م�صتقبل �صيا�صي م�صطرب 

لم�صروعهم الوطني،86 كما اأنه �صّك في اإمكان 

اندالع انتفا�صة الحجارة لو كان للفل�صطينيين 

عا�صمة �صيا�صية في بيروت.

لقد كانت الحرب االأهلية اللبنانية امتحان 

جدارة بالحفاظ على ''طهارة الم�صروع 

الثوري''، وهو امتحان لم ينجح الفل�صطينيون 

فيه تمامًا، لكنهم لم يف�صلوا. وقد رّكز دروي�س 
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يطيل دروي�س م�صاهد الو�صف، كاأنه يخ�صى 

ل 
ّ

االإجابة عن هذه االأ�صئلة، فيوؤجلها مثلما اأج

االنتحار... لكنه يتلهى بو�صف �صيا�صات الحياة 

والموت، وهو يجيب على االأ�صئلة: �صوؤال 

الكتابة، و�صوؤال لبنان، و�صوؤال الثورة.

والأن دروي�س يعرف اأن ''عين الكاتب 

ل 
ّ

�صلبية، كما اأن اأذن القائد �صلبية''،92 فاإنه اأج

الكتابة اإلى اأن تنتهي الحرب، واأعلن اأنه 

�صيوؤجل البحث في جدوى الق�صيدة، الأن ''على 

اللغة اأاّل تّزج بنف�صها في معركة اأ�صوات غير 

متكافئة''93 مع المدافع، واأن دور ال�صاعر، في 

الحرب، يكون خارج الق�صيدة: مع المواطنين 

والمقاتلين لتعزيز ال�صمود والبقاء، حيث 

''تنكة الماء ت�صاوي وادي عبقر.''94 لم ي�صاأ 

دروي�س اأن يكون ''مرا�صاًل حربيًا''،95 واإنما 

قال بوجوب منح ''الفاعلية االإن�صانية'' اأولوية 

على ''الفاعلية الجمالية''. حينها كان دروي�س 

قادراً على تعرية اأوهام المثقفين المتناق�صة: 

فال ''ن�صرة ''المعركة'' �صتحدد م�صير 

المعركة''،96 وال �صعار ''اإنقاذ بيروت''، اأي 

ا�صت�صالمها، �صيحيلها من ''عا�صمة االأمل 

العربي'' اإلى ''م�صاده عربية منقولة عن 

الذاهبين اإلى انتحارهم في اأوج انت�صارهم.''97 

وبذا، كان ''معنى بيروت'' بالن�صبة اإلى 

دروي�س، يتحدد في بالغة اللحظة التي 

ي�صّطرها ''�صعراوؤها الحقيقيون'' الذين ال 

يكتبون الق�صائد، بل يحر�صون الحلم الب�صيط 

بالعي�س بكرامة ككل الب�صر على اأر�س 

الب�صر،98 ويدافعون عن البقاء: بقاء بيروت، 

ا الكتابة، ف�صتحتاج اإلى وقت 
ّ
وبقاء اأهلها... اأم

طويل لتجد معاداًل مو�صوعيًا لذلك الواقع 

البطولي.

طت 
ّ
قد تكون فورة ال�صعر الت�صجيلي ور

دروي�س بالقول: ''وحدي اأدافع عن جدار لي�س 

الم�صروع اال�صتعماري ال�صهيوني عبر زرع 

الجنين ال�صهيوني في مناطق �صعف الج�صد 

 دروي�س 
ّ
العربي، من ناحية اأُخرى.89 وقد �صب

جام غ�صبه على �صيا�صات ال�صادات الداخلية، 

وجمعه لمجل�س ال�صعب الم�صري في القاهرة 

للم�صادقة على المعاهدة الم�صوؤومة، غير 

عارف اأن ذلك �صيتكرر فل�صطينيًا، بعد عقد 

ون�صف عقد، في غزة.

لكن هجاء دروي�س للحظة العربية، في 

نموذجها ال�صاداتي، لم يكن اإاّل مقدمة 

لـ ''و�صف حالتنا'' العربية ُقبيل الحرب 

االإ�صرائيلية على لبنان بدءاً من عملية 

الليطاني في �صنة 1978 حتى اجتياح بيروت 

في �صنة 1982. وقد التقى في تلك اللحظة 

�صره القوة االإ�صبارطية لدى اإ�صرائيل، مع 

اأجندات الرجعية العربية بطابعها ''ال�صحراوي 

المملوكي الفا�صي''، ومباركة االإمبريالية 

العالمية ودعمها... لتحجيم الثورة الفل�صطينية 

واإخراجها من لبنان.90 وهنا، اأطلق دروي�س 

. اأنا ال 
ْ
�صرخته ال�صهيرة: ''اأنا ال اأريد دعاءكم

 على عط�صي. 
ٌ
. فدعاوؤكم ملح

ْ
اأريد �صيوفكم

91''.
ّ
 علي

ُ
و�صيفكم

2 - معاودة الجتياح واخلروج 

الفل�شطيني

كانت حرب �صنة 1982 مواجهة للفل�صطيني 

مع نف�صه ومع عدوه في اآن معًا، اإذ كان على 

دروي�س اإعادة االأ�صئلة التي عّزت اإجاباتها: هل 

بيروت ''جدار لي�س له''، اأم هي جدار العرب؟ 

وما هو دور الكتابة في الحرب، ولي�س 

بال�صرورة دور الكاتب؟ واأي اأر�س �صتكون 

حا�صنة للثورة الفل�صطينية بعد اأن غادرت 

ان )هانوي العرب(، وبيروت )التي لم تكن 
ّ
عم

هانوي وال �صايغون(؟ في ''ذاكرة للن�صيان''، 
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ها 
ّ
''المحاكمة التي ت�صتحقها الثورة'' هي خلو

خِف اإعجابه 
ُ
من المحاكمات،104 لكنه لم ي

بيا�صر عرفات الذي مع اأنه كان محا�صراً في 

ح�صن التالعب بم�صاعر مناحم 
ُ
بيروت، اإاّل اإنه ي

بيغن في تل اأبيب.105 فالقائد يعرف اأهمية 

توجيه الر�صائل عبر البريد العاجل، وكان 

حري�صًا على وجود اأوري اأفنيري الذي قدم من 

االأ�صرفية لروؤية عرفات خالل لقائه مندوبي 

ال�صحافة العالمية، كما كان حري�صًا بعفويته 

غ بيغن في 
ّ
الثورية الحا�صمة، على اأن ''يمر

مزيد من الجنون''، حين �صاأله ال�صحافي اإلى 

اأين �صيذهب، حين يخرج من بيروت، فاأجاب 

بال تردد: ''اإلى بالدي. �صاأذهب اإلى القد�س.''106 

ويتمم دروي�س المهمة، حين ي�صاأله ال�صحافي 

ة اأبو عمار ال�صهيرة، وكان 
ّ
اأين ذهبت كوفي

يرتدي القبعة الع�صكرية الأنه يحارب، فيجيب 

دروي�س: اإنها ''في كل مكان''.

 
ّ
ر

َ
ن ال بحر له، ال ب

َ
لقد اأعلن دروي�س اأن ''م

له''،107 اإذ اأح�س بـ ''قدر اإغريقي يترب�س 

باأبطال �صغار''،108 لكن ذلك االإح�صا�س، 

ح�صريًا، هو الذي دفعه اإلى اأن يعيد مفهمة 

البطولة ُقبيل خروج الثورة الفل�صطينية من 

بيروت اإلى تون�س. كان دروي�س على ثقة باأن 

ن راهنوا على انك�صار البطل الفل�صطيني، 
َ
م

عربيًا، لن يدفعوا بالبطل اإلى ال�صجر من 

ن راهنوا، 
َ
دوره؛109 لكنه لم يكن فرحًا بم

اإ�صرائيليًا، على اإمكان �صرقة دور ال�صحية من 

البطل الفل�صطيني )الذي انت�صروا عليه 

ع�صكريًا(.110 فوجود ع�صرات االآالف من 

الراف�صين للحرب )والخائفين على اأن يفقد 

المنت�صر هوية ال�صحية( في ميادين تل اأبيب، 

كان يعني انقالب ''ميزان العدالة الرملي''، 

وهو اأمر ال تقبله ذاكرة المغلوبين، واإن َقِبله 

جين لخرافة التفوق 
ّ
تاريخ المنت�صرين المرو

لي، وحدي اأدافع عن هواء لي�س لي. وحدي 

ث النثر 
ُّ
على �صطح المدينة واقف''،99 لكن تري

جعله يعيد التاأمل في بيروت - ''خيمة'' 

الفل�صطيني، و''قلعته''، و''دمعته''، و''ق�صته''، 

و''غ�صته''، و''اختبار اللـه''، و''معبد معانيه''. 

فعلى الرغم من اعترافه باأننا ''لم ولن نفهم 

لبنان ]اإذ[ ال اأحد يفهم لبنان، ال اأ�صحابه 

ناته، 
ُ
روه وال ب

ّ
المجازيون وال �صّناعه، ال مدم

ال حلفاوؤه وال اأ�صدقاوؤه، ال الداخلون وال 

 في لبنان 
َ
الخارجون...''،100 فاإن دروي�س لم ير

غير اللغة التي تعزز ''غريزة الوجود'' م�صتلهمة 

الخطاب النا�صري الذي اأراد للم�صروع القومي 

ُزر الطائفية، واالإقليمية، 
ُ

العربي اأن يتجاوز ج

واال�صتزالم... وحروب الوكالة للم�صتعمرين 

القدامى، والغزاة الجدد.

 دروي�س على ''اأاّل نرى من لبنان 
ّ
لذا، اأ�صر

غير ما راأيناه من �صناعة االأمل''101 نحو 

فل�صطين بين ''بيروت وبيروت الم�صادة''،102 

د وجهة القلوب في الوطن الممتد 
ّ

والتي توح

من المحيط اإلى الخليج. وبهذا الفهم لـ ''فكرة 

فل�صطين'' و''تركيب لبنان''، ا�صتطاع دروي�س اأن 

يتجاوز، من دون اأن ين�صى اأو يغفر، م�صاهد 

التواطوؤ التي ا�صتطاعت اأن تناأى بلبنان اإلى 

''اأق�صى غابات العن�صرية''، لترى اأن الحرب ال 

تدور بين ''جي�س لبنان وجي�س فل�صطين'' 

فح�صب، بل اإنها حرب �صد �صعب باأ�صره 

اأي�صًا.103 وربما اأراد دروي�س لهذه الذاكرة 

تحديداً اأن تذهب اإلى الن�صيان، لكنه كان يرغب 

ن كانوا يحمون الن�صيد 
َ
في تخليد مديحه لم

ببنادقهم، من اللبنانيين - الفل�صطينيين 

والفل�صطينيين - اللبنانيين واأن�صارهم.

قبالة هذا التاأمل للحرب على لبنان وعلى 

الثورة الفل�صطينية، لم ينّزه دروي�س القيادة 

الفل�صطينية عن االأخطاء، واإنما اأكد اأن 
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العرب... على الفل�صطيني وقراره، من اأجل 

''االنتقام من بطولة بيروت''؛ اأن يحافظ على 

اأ�صلحة ال�صرعية ال�صعبية والموؤ�ص�صاتية 

والدولية مهما تتاآكل بقية االأ�صلحة؛ اأن يوؤكد 

ن ي�صفكه تحل به 
َ
حرمة الدم الفل�صطيني واأن م

وببلده اللعنة.

لم يخرج دروي�س مع المقاتلين من بيروت، 

الأنه لم يكن قائداً وال مقاتاًل، بل كان 

�صاعراً.116 لم يكن يعتقد اأن االإ�صرائيليين 

�صيدخلون اإلى بيروت حتى وقعت مجزرة 

�صبرا و�صاتيال، واأيقن اأن البقاء هناك نوع من 

العبث، وخ�صو�صًا بعد اأن جاءت القوات 

ال�صهيونية اأكثر من مرة للبحث عنه، وا�صطر 

اإلى االختفاء بعد اأن اأدرك اأنه لم يكن ''�صاعراً 

فقط''.117 بعدئذ، غادر بيروت، بالتعاون مع 

�صابط في الجي�س اللبناني،118 وقد رّتب له 

ال�صفير الليبي خروجًا ''اآمنًا'' عن طريق 

االأ�صرفية اإلى طرابل�س. وعلى خطى المقاتلين 

الفل�صطينيين الذين غادروا بيروت من دون اأن 

�صمح لهم بحمل حتى حقيبة، بقرار من 
ُ
ي

الرئي�س عرفات كي يقولوا للعالم ''نحن نخرج 

من بيروت وال نحمل معنا �صيئًا اإاّل ما تبّقى 

من دمنا، ول�صنا كاالآخرين''،119 ترك دروي�س 

لوحاته وكتبه، ولم يحمل معه اإاّل دفتر 

مالحظاته، قبل اأن يكتب ''يا اأهل لبنان 

الوداعا''،120 وو�صل اإلى دم�صق، واأقام فيها 

اأ�صبوعًا قبل المغادرة اإلى تون�س حيث التقى 

الرئي�س عرفات الذي حّثه على اإ�صدار مجلة 

''الكرمل'' حيثما يريد.121 اختار نيقو�صيا، 

وذهب اإليها لترتيب �صوؤون ترخي�س المجلة، 

قبل اأن ي�صافر اإلى باري�س ويقيم فيها نحو 

ع�صرة اأعوام، كان يزور خاللها تون�س ليكون 

قريبًا من قيادة منظمة التحرير الفل�صطينية، 

وغيرها من مدن العالم العتبارات ثقافية، اإلى 

االأخالقي للمجتمع االإ�صرائيلي بين العرب، 

وغيرهم من ال�صامتين في العالم.

لم يكن دروي�س متوا�صعًا عندما و�صف 

هول الخروج من بيروت، بالتراجيديا 

االإغريقية اأو بـ ''ال�صبي الرابع''،111 واإنما اأكد 

اأن و�صف الحالة الفل�صطينية ي�صيف اإلى 

ا يقتب�س منها، ذلك باأن 
ّ
الميثولوجيا اأكثر مم

ما اأ�صاب الفل�صطينيين كان ''خال�صة كل 

نماذج العذاب.''112 لكن تقييمه لقرار القيادة 

الفل�صطينية الخروج من بيروت،113 ات�صم 

بمديح اأخالقيتها الالفتة: فقد كان االنت�صار 

م�صتحياًل؛ وكان على �صاحب اأي �صمير وطني 

اأن يكون على قدر عاٍل من االإن�صانية بتف�صيل 

''االن�صحاب'' على الموت الجماعي، واإن كان 

في ذلك اعترافًا بالغ التكلفة بموازين القوى؛ 

ف�صاًل عن ال�صبب االأكثر اأخالقية بعدم تحويل 

بيروت اإلى اأندل�س فل�صطينية.114

وعلى الرغم من معار�صة دروي�س رحلة 

''اال�صتدراج'' اإلى طرابل�س، عاطفيًا و�صيا�صيًا، 

فاإنه اأدرك اأنه كان على عرفات القيام بعدة 

مهمات، بعيداً عن جماليات البالغة في و�صف 

''نحلة الفكرة'' التي ''ُتبدع خليتها على اأية 

زهرة ممكنة''، مع اأنها محرومة من البر 

والبحر.115 كان عليه: اأن يفكر فيما بعد 

قرطاج، ال فيما بعد بيروت وطرابل�س؛ اأن يعّلي 

�صرخته، في التراجيديا االإغريقية - 

الفل�صطينية لتتغير النتيجة بعد اأن ينق�ّس 

الجمهور على الممثلين ''الذين انح�صرت 

اأدوارهم الثورية والقومية والوطنية 

وال�صخ�صية في هدف واحد هو: ذبح الروح 

الفل�صطينية''؛ اأن يطرد الجامعة العربية من 

اإطاره، واأن يعيدها متى �صاء؛ اأن يحافظ على 

القرار الفل�صطيني الم�صتقل على الرغم من 

تكالب االأميركيين، واالإ�صرائيليين، وبع�س 
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تجّلت في ح�صرية ''دولة اليهود''.124 وبذا، 

تحددت موقعية الفل�صطيني واالإ�صرائيلي من 

ق�صايا: ال�صحية، والن�صر والهزيمة، فقد 

ل ال�صحية اإلى 
ُّ
دح�س دروي�س مقولة اأن تحو

جالد هو �صبب الفظائع التي ارُتكبت في 

لبنان، بالقول اإن ال�صهيونية لم تكن قط 

�صحية، واإنما مار�صت الجريمة مرتين: واحدة 

بالتطهير العرقي والقتل الفعلي الذي ح�صد 

مئات اآالف الفل�صطينيين؛ واأُخرى بالقتل 

المعنوي لـ ''روح ال�صحية اليهودية'' في 

ال�صياق االأوروبي بكل ما فيه من فا�صية 

ة، حين اقترفت الجريمة 
ّ
ونازية وال�صامي

االأولى. وعليه، لم يعد في و�صع ال�صهيونية 

ودولتها المجرمة اأن ُتوا�صال �صرقة دور 

ال�صحية واحتكاره، ال من الفل�صطينيين - 

�صحيتها الم�صتمرة، وال من اليهود - الناجين 

الذين تّدعي اأنها تنطق با�صمهم وهي تخون 

�صميرهم االإن�صاني واأخالقيات التعاطف مع 

ماآ�صيهم ال�صابقة.125 ومع اأن الن�صال �صد 

نزعات الال�صامية هو جبهة اإن�صانية، اإاّل اإن 

دروي�س يرى في ذلك �صاأنًا فل�صطينيًا، 

وخ�صو�صًا اأن اإ�صرائيل ت�صر على الخلط بين 

االإ�صرائيلي واليهودي وال�صهيوني، لتجعل من 

دفاع ال�صحية الفل�صطينية عن نف�صها جريمة 

بحّق ناجين متعط�صين للدم دفاعًا عن م�صروع 

ا�صتعمارهم اال�صتيطاني في فل�صطين.

حققت اإ�صرائيل ن�صرها الع�صكري على 

ا الفل�صطينيون 
ّ
و�صع عربي مهترىء، اأم

فانت�صروا، وباإمكانات متوا�صعة، على 

االنهيار العربي وال�صمت العالمي، و�صمدوا 

في وجه العدوان ال�صهيوني، كما اأنهم على 

الرغم من فداحة الخ�صائر الب�صرية والع�صكرية، 

انت�صروا بالبقاء.126 وبين ''فائ�س القوة'' الذي 

تمثله قلعة االنتحارية االإ�صرائيلية، و''فائ�س 

حين ''مجيئه'' اإلى فل�صطين في �صنة 1995.

كانت مذبحة �صبرا و�صاتياًل التعبير االأكثر 

دموية للتحالفات المعلنة وغير المعلنة بين 

طائرات ال�صهيونيين ومدافع بع�س العرب 

وحرابهم )ومرتزقتهم الفل�صطينيين( لالإجهاز 

على الفكرة الفل�صطينية وحامليها، بغطاء 

�صمت عالمي، كان فيما يتعلق باأميركا، 

ى دروي�س 
ّ
تواطوؤاً تامًا مع القتلة. وقد �صم

هوؤالء على نحو وا�صح ابتداء من تل الزعتر، 

ومروراً ب�صبرا و�صاتيال وحرب المخيمات، 

وانتهاء بم�صير العمالء بعد تحرير الجنوب. 

حينها، اأعاد دروي�س التاأمل في عدة ق�صايا 

لالإجابة عن �صوؤال: ماذا جرى للعرب؟ 

''القومية العربية، االأمة العربية، الوحدة 

العربية، فكرة التطبيق العربي البائ�س 

لال�صتراكية.''122 كان على ''الزمن الفل�صطيني'' 

اأن يواجه ''اللحظة المري�صة'' للر�صميات 

العربية التي �صعت، عبر ن�صخة رديئة من الفكر 

الواقعي الذي يقبل باالأمر الواقع وال يفهمه 

بغية تغييره، لالحتفاظ بقوة الحرب وقوة 

ال�صالم من خالل عالقتها االإ�صكالية بمنظمة 

التحرير الفل�صطينية.123 فمنذ �صنة 1967، 

كانت هذه االأنظمة تخ�صى زعزعة ''�صالمها'' 

الداخلي مع �صعوبها، و''�صالمها'' الخارجي مع 

اإ�صرائيل واأميركا، وذلك هو الخطر الذي �صّكلته 

الثورة الفل�صطينية التي كان م�صروعها مثااًل 

نافيًا لنكو�س الر�صمية العربية.

بعد مغادرة بيروت، �صاغ دروي�س اأكثر 

مواقفه جذرية من ال�صهيونية واإ�صرائيل، وذلك 

بالتفريق بين ''الر�صالة الفل�صطينية'' القائمة 

على رغبة التحرر واال�صتيعاب االإن�صاني، 

مثلما تجّلت في مقترح ''الدولة الديمقراطية''، 

وبين ''الر�صالة االإ�صرائيلية'' القائمة على 

اال�صتعمار واالنغالق نحو االآخر االإن�صاني، كما 
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ليهود اأوروبا، ومدافعًا عن حّق الفل�صطيني 

الذي �صار ''التائه الجديد''، في الدفاع عن 

نف�صه في المخيمات والمنافي وفي كل مكان.

هنا، يوؤكد دروي�س حّق ال�صحية في قول 

ق�صتها، وحّق ''البطولة اأن تتذكر هيكلها 

العظمي''، وحّق الفل�صطيني في اأن يحلم في 

''ما بعد'' ثالوث الرعب ال�صهيوني - 

 العالمي - العربي.130 ف�صبرا و�صاتيال

)1: خالل االجتياح؛ 2: في حرب المخيمات؛ 

3: في فم ال�صبح(،131 ''ا�صمان للدم يتخذان 

هيئة ال�صوؤال - الجواب - االتهام ال�صامل''، 

ولم يعد بعد هولهما مت�صع اأمام اأحد الأن يكون 

بريئًا: ال القائل، وال القاتل، وال ال�صاهد 

ال�صامت، وال المتواطىء على القول والقتل 

وال�صمت. ''جنوٌن اأن تكون فل�صطينيًا''،132 لكن 

العقالنية كلها تتجلى في اإ�صرار الفل�صطيني 

على الجنون، على فل�صطينيته، على الحلم 

بوطن مثلما يحلم االآخرون منذ ''اإعالن القاتل 

االأول: اإن فل�صطين بلد بال �صعب، حتى اإعالن 

القاتل ما قبل االأخير: اإن الفل�صطينيين �صعب 

زائد'' وما رافقه من تعقيبات للقاتل االأول ''اإن 

غير اليهود يقتلون غير اليهود، فما ذنب 

اليهود؟''133 لم يكن اأمام الفل�صطيني، في 

نكبته الم�صتمرة، اإاّل االإ�صرار على ''اأن يكون 

فل�صطينيًا اأكثر، فل�صطينيًا حتى الوطن 

والحرية، فل�صطينيًا حتى الموت، الأنه ال يملك 

خياراً اآخر''،134 وال يملك اإاّل رف�س تحرير 

لبنان من فكرة فل�صطين، واإبعاد فل�صطين عن 

تركيب لبنان.

3 - الرتحال وانتفا�شة احلجارة يف 

�شنة 1987

�صحيح اأن ''اللحظة العربية المري�صة'' هي 

التي اأدت اإلى خروج الثورة الفل�صطينية من 

الحّق'' الذي يمثله كوخ ال�صمود الفل�صطيني، 

تبدد �صمير العالم، وت�صامن العرب، و�صرعية 

اإ�صرائيل... وانت�صرت فكرة الحرية الفل�صطينية. 

ل 
ّ

ولعل اال�صتنتاج الالفت واالأهم الذي تو�ص

اإليه دروي�س، بين ''موقعية'' الفل�صطيني من 

ثنائية الجالد وال�صحية، و''موقعه'' على ميزان 

قوا 
ّ
الن�صر والهزيمة، هو اأن ال�صهيونيين �صي

''غيتو دولة اليهود'' على اأنف�صهم، ''وبرهنوا 

على اأنهم غير جديرين باأي �صيء، باأية اإقامة 

اآمنة على اأية اأر�س.''127 وكان من �صاأن ذلك 

ق القناعة باأن العالقة بين 
ّ
اأن يعم

الفل�صطينيين وال�صهيونية هي عالقة مواجهة 

م�صتمرة، واأن ''البحث عن �صيغ للتعاي�س 

واالعترافات المتبادلة''، لي�س اإاّل عبثًا، واإلغاء 

للذات، وزرعًا لالأوهام.128 وذهب دروي�س اإلى 

ى الجوهر الح�صري 
ّ
اأبعد من ذلك، حين عر

لل�صهيونية، فكرة وم�صروعًا، بالقول اإنه ال 

يمكنها التعاي�س لي�س مع الفل�صطينيين فح�صب، 

بل مع اأي اأحد في العالم اأي�صًا، ما دام 

ون على ق�صمة العالم، 
ّ
االإ�صرائيليون ي�صر

مانويًا، اإلى: اليهود وغير اليهود، وجعل 

العالقة مع غير اليهود عالقة عداء �صرمدي.

وفي االآن نف�صه، كان دروي�س وا�صحًا في 

انتقاده لل�صمير العالمي الذي لم يكن في 

و�صع قلبه اأن ي�صحو مرتين في القرن 

الع�صرين، قا�صداً اإبادة اليهود من طرف 

الوح�س النازي، ومجازر ال�صهيونية واإ�صرائيل 

ل حا�صة 
ّ
بحّق الفل�صطينيين التي ''لم تحو

التعاطف اإلى فاعلية االعتراف بحّق ال�صحية 

الفل�صطينية اأن تحيا واأن تتحرر.''129 وفي 

خ�صم هذا الغاب، العالمي وال�صهيوني وحتى 

العربي الذي ال يمكن ت�صميته، �صرخ دروي�س 

مطالبًا بـ ''�صبت'' �صالم للفل�صطينيين، ي�صبه 

''�صبت التاريخ'' الذي طالب به مو�صيه ها�س 
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ذاكرته الم�صرقية، فهي الغرب اإن انت�صر 

وال�صرق اإن انت�صر )يهودا عاميخاي(؛ ومنهم 

ن لم يتمكن من ا�صتيعاب ال�صدمة باأن 
َ
م

الفل�صطينيين ال يحبون محتليهم، فاأعلن اأن 

البندقية هي لغة الحوار بينه وبين دروي�س 

ن 
َ
)ناتان زاخ؛ عامو�س كينان(؛ ومنهم م

وا�صل الدفاع عن قدا�صة الجالد وتاأبيد 

ال�صحية اليهودية، موقظًا ''ال�صامية معكو�صة'' 

من خالل فهمه للتاريخ االإن�صاني باأنه تاريخ 

عدائي لليهود )اإيلي فايزل(. وعلى الرغم من 

المبالغة القليلة في تقدير كتابات بع�صهم، 

فاإن دروي�س كان يدرك اأن انتقاد بع�س هوؤالء 

الكّتاب للزمن االإ�صرائيلي والنظام ال�صهيوني، 

كان على م�صتوى فردي، ولم يتحول اإلى وعي 

مجتمعي.

في هذه االأجواء، اندلعت انتفا�صة الحجارة 

الفل�صطينية في 9 كانون االأول/دي�صمبر 

1987، معلنة بداية زمن فل�صطيني جديد 

د بطولة الخارج المنح�صرة ببطولة الداخل 
ّ

يوح

الممتدة، بعد اأن اأره�صت بذلك عملية فدائية 

بطائرة �صراعية في �صمال فل�صطين حملت 

مقولة واحدة: ''الثورة لم تبتعد عن فل�صطين''. 

وجاءت االنتفا�صة ال�صعبية حاملة ''حجر 

الوعي'' الذي زلزل ما وَقر في فهم العرب 

واالإ�صرائيليين والعالم عن انطفاء جذوة 

الثورة.138 وبذا، كان اندالع االنتفا�صة، من 

ناحية، رداً طبيعيًا على االنكفاء العربي 

والقمع ال�صهيوني، وتعزيزاً لمركزية الق�صية 

الفل�صطينية في ال�صراع، ومن ناحية اأُخرى، 

ريًا على الم�صتوى الفل�صطيني.
ّ
فعاًل تطه

وعلى الرغم من حما�صة دروي�س النتقال 

الثورة من الخارج اإلى الداخل، فاإن تعابير 

''تعديل'' الم�صروع الوطني لمنظمة التحرير 

الفل�صطينية، بداأت تت�صلل اإلى خطابه. فقد 

لبنان، لكن االأعوام الخم�صة التي تلتها، حتى 

اندالع انتفا�صة الحجارة، كانت الزمن االأكثر 

اعتالاًل عربيًا واإ�صرائيليًا. فقد �صار هذا الزمن 

)العربي/االإ�صرائيلي( في لبنان وغيره، زمنًا 

واحداً �صد الفل�صطيني:135 في ''حرب 

ى'' على 
ّ
المخيمات'' التي �صّنتها ''اأ�صباح ال ُت�صم

ا 
ّ
الفل�صطيني الذي يراد محو ا�صمه وذكره؛ اأم

خارج لبنان، فحاول بع�س الر�صميات العربية 

النيل من تمثيلية منظمة التحرير الفل�صطينية، 

تارة بوكالء فل�صطينيين من داخل ''البيت 

الفل�صطيني'' بعد اأن �صاروا خارجه، واأُخرى 

بتوفير مناخ مالئم لل�صهيونيين ال�صتكمال 

م�صروعهم اال�صتعماري، ال في فل�صطين فح�صب، 

بل في تق�صيم الج�صد العربي اأي�صًا، بدعوى 

''الحياد'' والـ ''ال حرب وال �صالم''.

غير اأن الزمن االإ�صرائيلي، اأي�صًا، لم يكن 

ًا، وكان دروي�س عارفًا باعتالل ذلك الزمن 
ّ
عفي

الذي ''ا�صطدم ]فيه[ الوعي االإ�صرائيلي 

بالحقيقة الفل�صطينية''،136 في لحظة انتفا�صة 

الحجارة في �صنة 1987. وبالمقارنة مع 

العقليات اال�صتعمارية التقليدية،137 �صاجل 

دروي�س عدداً من المثقفين االإ�صرائيليين، فكان 

منهم: اليهودي العربي الذي لم ت�صتطع بوتقة 

رمية ال�صهيونية 
ُ
ال�صهر �صهره، وظل واعيًا بج

بحّق الالجىء الفل�صطيني و''الالجىء اليهودي'' 

)يو�صي �صيلواح(؛ والليبرالي ''البريء من 

ف اإلى زمن االحتالل 
ّ
ال�صيا�صة'' الذي تعر

االأ�صفر من خالل �صيا�صاته في ال�صفة الغربية 

وقطاع غزة )ديفيد غرو�صمان(؛ واآخرون راأوا 

اأن الزمن االأجوف ال يعمل لم�صلحة 

ال�صهيونيين )داليا رابيكوفت�س؛ اآ�صا ك�صير؛ 

ن 
َ
عيدي ت�صيمح؛ يورمياهو يوفيل(؛ ومنهم م

�س 
ّ
�صخر من قدرة ال�صهيونية على تقم

المنت�صر، اأكان جزءاً من تاريخه الغربي، اأم 
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�صده اإلى حّد الذهاب اإلى مقا�صاته في 

المحاكم الفرن�صية. وعلى الرغم من انزعاج 

دروي�س من ماهية الردود االإ�صرائيلية، فاإنه 

كان يعي اأن الثقافة ال�صهيونية، في 

موؤ�ص�صَتيها الدينية والتاريخية، تدفع 

الفل�صطيني االأ�صالني اإلى تبّني ''دفاعات 

اأولية''143 عن النف�س من خالل محاججات 

الما�صي والحا�صر، بين �صيا�صات االأ�صالة 

''في الوطن''، والجدارة ''بدولة فيه''.

وعلى الرغم من تلك النزعة، فاإن دروي�س 

ِحد يومًا عن راأيه ب�صرورة عدم مناف�صة 
َ
لم ي

العدو ال�صهيوني في الحفر اأعمق في االأ�صطورة 

بين الفل�صطيني الجديد و�صبح الكنعاني 

 اآنفًا، 
ّ
القديم.144 اإاّل اإن الق�صيدة، مثلما مر

اأ�صعلت �صجااًل هائاًل في االأو�صاط ال�صهيونية، 

ل اإلى ه�صتيريا �صاملة على �صفحات 
ّ
تحو

الجرائد وفي محا�صر الكني�صت،145 وخ�صو�صًا 

بعد اأن ُترجمت اأربع مرات، وبعد اأن زعمت 

ه 
ّ

�صحيفة ''يديعوت اأحرونوت'' اأن دروي�س وج

''�صربة قاتلة اإلى الي�صار االإ�صرائيلي الذي 

يدعو اإلى �صرورة االعتراف بمنظمة التحرير 

الفل�صطينية، واأن اليمين االإ�صرائيلي �صين�صرها 

كاإعالن انتخابي كما اأفاد ال�صاعر حاييم 

 دروي�س في الق�صيدة اأكثر 
َ
غوري!''146 لم ير

ر ''ه�صتيريا الق�صيدة'' ال 
ّ
من ق�صيدة، ولم تغي

في وعيه الخا�س، وال في الوعي الجمعي 

الفل�صطيني والعربي، وال في ال�صمير العالم، 

ن رمى االآخر في البحر وال�صحراء، 
َ
حقيقة اأن م

لي�س الفل�صطينيين بل جالدهم ال�صهيوني الذي 

لم، ولن، يتنازل عن احتكار دور ال�صحية.

�صخر دروي�س من ه�صتيريا الق�صيدة، ومن 

ال�صعراء على �صفحات الجرائد اإلى ال�صيا�صيين 

كيت�صحاق �صمير الذي قال: ''كنت �صاأقراأها 

كلها، لكنني ال اأريد اأن اأمنحها �صرف الظهور 

حاول دروي�س التفريق بين ''وطن'' 

الفل�صطينيين التاريخي الذي يعرفونه جيداً، 

و''دولة'' فل�صطينية ممكنة في حدود هذا 

الوطن، و''ذلك فارق فر�صته ق�صوة هذا العالم، 

وموازين القوى الدولية والعربية التي ال ت�صلم 

المطالب الوطنية المرحلية من التاأثر بها، 

مهما ت�صاعد التوتر بين الحّق التاريخي 

والهدف المرحلي.''139 واعتبر دروي�س ذلك من 

اأهم الحقائق التي ينبغي للوعي العالمي اأن 

ي�صتوعبها، ويتعامل معها مع ''اأن 

للفل�صطينيين وطنًا، وا�صم هذا الوطن فل�صطين. 

واأن فل�صطين هي االأر�س التي اأن�صاأ عليها 

االإ�صرائيليون دولتهم. واأنها االأر�س نف�صها 

ولي�صت اأر�صًا اأُخرى.''140 كما حّث العالم 

اأي�صًا، ومن �صمنه ال�صهيونيون، اإلى اأن 

يبتكروا طرقًا جديدة تمّكنهم من الكّف عن 

مطالبة ال�صحية الفل�صطينية بتوفير �صروط 

الحماية التاريخية لم�صتقبل جالدها، واإتاحة 

مجال في التاريخ ال�صتيعاب حقوق 

الفل�صطينيين ال�صيا�صية.

ووردت اأو�صح االإ�صارات اإلى هذا التفريق 

الجوهري في حوار مع �صحافي اإ�صرائيلي 

ب�صاأن ال�صجال الهائل الذي اأحدثته ق�صيدة 

''عابرون في كالم عابر''141 التي كان دروي�س 

قد كتبها كردة فعل اأولى على اندالع انتفا�صة 

الحجارة في �صنة 1987. فدروي�س لم يدرج 

�صفت 
ُ
الق�صيدة في اأي من دواوينه، اإاّل اإنها و

فيما بعد باأنها ''ت�صجيلية''، وُفهم الحقًا، 

و�صمنيًا، اأنها كانت ق�صيدة ''مليئة 

بالحجارة''.142 غير اأن دروي�س في الحوار 

ال�صحافي بدا ''مدافعًا'' عن �صعرية الق�صيدة: 

اإن مطالبة الفل�صطيني لعدوه االإ�صرائيلي 

بالخروج من جرحه وملحه وبحره، يجب اأن 

تدراأ عن ال�صاعر تهمة الال�صامية التي كيلت 
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على هذه النزعة بمقولتين: ك�صف، في االأولى، 

ماهية ''الال�صامية الجديدة والمقلوبة'' التي 

وهم في 
ّ
ط فيها ال�صهيونيون واعتذاري

ّ
تور

العالم؛ بينما دعا في المقولة االأُخرى، اإلى اأن 

تكلفة االحتالل على اإ�صرائيل لي�صت بالمواجهة 

فح�صب، بل بالك�صف اأي�صًا عن حجم االأذى 

الذي األحقته بيهود العالم ومكانتهم ك�صحية 

بعد جرائم اأوروبا بحّقهم منذ محاكم التفتي�س 

حتى محارق الوح�س النازي وحمالت 

الال�صامية الفعلية بعدها... اإذ اإن ذلك كله لن 

يمّكنهم من تحقيق تكافوؤ اأخالقي مع 

�صحاياهم الفل�صطينيين.

IV - الدولة: 1988 - 2008
اأُعلنت والدة ''الدولة'' في المنفى قبل وفاة 

دروي�س بعقدين، لكن ''ال�صلطة الفل�صطينية'' لم 

تكن تحققًا لـ ''الفكرة'' الكبيرة، وال ماآاًل 

تحرريًا لـ ''الثورة الوا�صعة''، وبالتاأكيد لم تقرر 

ن �صاروا، وال يزالون، في ''الرحلة'' 
َ
م�صير م

الطويلة. ولم تدم ''االإزاحة'' ال�صيا�صية لدروي�س، 

كع�صو في اللجنة التنفيذية، اأكثر من �صبعة 

اأعوام، غير اأن االإزاحة المكانية من المنفى اإلى 

فل�صطين، ''راجعًا'' ال ''عائداً''، كانت االأبرز 

واالأعمق تاأثيراً. وقد ان�صغل دروي�س جماليًا 

بو�صف ''البيت'' بعد اأن لم تقد الطريق اإاّل اإلى 

عتبته، فبداأ رحلة البحث عن ال�صعر ال�صافي 

التي لم تنتِه. وامتد مف�صل ''الدولة'' في حياة 

دروي�س من �صنة 1988 اإلى �صنة 2008: 

فاأعلن الفل�صطينيون ا�صتقاللهم، و�صاركوا في 

موؤتمر مدريد لل�صالم، ووّقعوا اأو�صلو، واأ�ص�صوا 

�صلطة فل�صطينية... وا�صتقال دروي�س من اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�صطينية، لكنه لم 

ي�صتقل من مهمته في تر�صيم الحدود الجمالية 

لفل�صطين، والحقوق ال�صيا�صية للفل�صطينيين، 

في محا�صر الكني�صت''،147 ومن حقيقة اأن 

المجتمع االإ�صرائيلي لم يتوحد على اأمر مثلما 

د �صد الق�صيدة. غير اأن �صخرية دروي�س 
ّ

توح

اقترنت بـ ''عر�س'' �صيا�صي ذي داللة ي�صير اإلى 

بداية ''قناعته'' بواقعية التفريق بين ''الوطن'' 

و''دولة'' ممكنة على اأر�س الوطن، على االأقل 

في الخطاب الموجه اإلى الراأي العام العالمي 

الذي اأحرجه دروي�س بال�صوؤال: ''اأيهما اأق�صى: 

االحتالل، اأم الدعوة اإلى زوال االحتالل؟''،148 

كما اأحرج االإ�صرائيليين بتحدٍّ �صاخر، اأن 

يفككوا الم�صتعمرات في مقابل تفكيك 

الق�صيدة.

لقد و�صعت انتفا�صة الحجارة هذا الوعي، 

والدولة باأكملها على المحك، اإذ كان عليها اأن 

تواجه جوهرها العن�صري الذي تنه�س فيه 

يهوديُة الدولة ديمقراطيَتها، واأن تواجه اأي�صًا، 

انهيار ما تبّقى من �صورتها كـ ''احتالل 

ر'' اأمام االأطفال الحفاة الذين يهزمون، 
ّ
متنو

بالحجارة، جي�صها المدجج بكل ما يحتاج 

اإليه جالد حداثي: من قنبلة الغاز اإلى القنبلة 

النووية. لكن الوعي ال�صهيوني، حين لم 

ي�صتطع تكذيب ال�صورة، اأو تح�صينها، اتهم 

الكاميرا، وذلك لتد�صين قدا�صة فوق تاريخية 

للجالد اليهودي الذي لم يعد في و�صعه احتكار 

دور ال�صحية بعد اأن ف�صحت الكاميرا، التي 

ة''، �صيا�صة 
ّ
''لي�س بو�صعها اأن تكون ال�صامي

تك�صير ''العظام'' التي جاء بها يت�صحاق رابين 

�صمن ا�صتراتيجيا ''القب�صة الحديدية'' الإخماد 

االنتفا�صة.149 فبعد اأن احتكر االإ�صرائيليون 

ال�صورة لعقود، خانتهم الكاميرا، فاأحالوها 

''من �صلعة اإلى عقيدة'' تمّكن من اتهام الواقع 

والكاميرا، وبالتالي التاريخ الذي رف�س 

مهمته كحا�صنة ح�صرية ال�صطهاد اليهود 

وحدهم، بتهمة الال�صامية. وتوّزع رّد دروي�س 
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وظيفته تدوين الظلم ال تحقيق العدل. 

ق دروي�س بو�صوح بين ثالث 
ّ
وبالتالي، فر

دالالت لفل�صطين: الفردو�س المفقود، والوطن 

التاريخي، والدولة الممكنة على جزء من 

الوطن.

لم يدم هذا التفريق طوياًل قبل اأن يو�صع 

دروي�س على المحك ل�صوغ اأ�صعب الوثائق 

الر�صمية في تاريخ الحركة الوطنية 

الفل�صطينية، وهي وثيقة ''اإعالن اال�صتقالل'' 

التي ُكّلف دروي�س من طرف اللجنة التنفيذية 

ف�صت ال�صيغة االأولى التي 
ُ
ب�صوغها بعد اأن ر

اأعّدها قانونيون، فجاءت ''جافة ال ترتقي اإلى 

تاريخية اللحظة ومتطلباتها.''152 واإذا ت�صاءل 

المرء عن تلك ''اللحظة'' التي اقت�صت تدّخل 

ال�صاعر - ال�صيا�صي، فلي�س اأقدر على �صرحها 

عيد اندالع 
ُ
من الرئي�س الفل�صطيني الحالي. فب

انتفا�صة الحجارة في �صنة 1987، تعر�صت 

منظمة التحرير الفل�صطينية الأكبر حملة �صغط 

في تاريخها من طرف: االأميركيين الذين ما 

فتئوا يهددون بترك الممثل ال�صرعي والوحيد 

لل�صعب الفل�صطيني على قارعة الطريق في 

موؤتمر ال�صالم ''الخال�صي''؛ والرو�س الذين 

ين االأمميين 242 
َ
جعلوا من قبول القرار

و338 - الفارغين من اأي داللة �صيا�صية 

با�صتثناء االعتراف ب�صرعية وجود اإ�صرائيل - 

اأ�صا�صًا للعملية ال�صيا�صية الموعودة من دون 

تحديد موقف �صيا�صي وا�صح من قرار التق�صيم 

رقم 181؛ والنظام العربي الذي توزعت 

ته بين هذين القطبين...153 لقد كان على 
ّ
تبعي

الفل�صطينيين اإبداع ''مبادرة �صيا�صية'' يقبلها 

العالم، وتزّكيها الر�صمية العربية، ويتبّناها 

المجل�س الوطني الفل�صطيني.

ول�صمان اإنجاح تلك المبادرة، انتقت 

القيادة الفل�صطينية دروي�س لال�صطالع بتلك 

بين: معاودة - الفردو�س االأندل�صي؛ 

وكوكبة - الوطن الفل�صطيني، والترحال - في 

الدولة المعلقة.

1 - معاودة الفردو�ش: ال�شتقالل وما 

قبله

على الرغم من التحوالت الهائلة في 

الم�صروع الوطني لمنظمة التحرير الفل�صطينية 

التي ا�صتبدلت خطاب ''الحقوق ال�صيا�صية'' 

بخطاب ''الواقعية ال�صيا�صية''، فاإن دروي�س 

ا�صتمر في الحلم بحّل متكامل للق�صية 

الفل�صطينية ينهي مظلومية الفل�صطينيين، لكنه 

ر عن ريبته في اأن تقود تلك التحوالت اإلى 
ّ
عب

غاية ''التحرير'' الذي من اأجله اأُن�صئت 

''المنظمة''. ولم تكن واقعية دروي�س �صيا�صية 

فح�صب، بل كانت محكومة اأي�صًا ب�صوابط 

جمالية واأخالقية ووطنية تبّدت، تباعًا، منذ 

اإعالن ''وثيقة اال�صتقالل'' في الجزائر في �صنة 

.1988

جماليًا، بقي �صعر دروي�س معاداًل 

مو�صوعيًا لفل�صطين: حلمًا ووطنًا ودولة، له 

فوا اإلى 
ّ
والأجيال من الفل�صطينيين الذين تعر

اأمكنة ذاكرتهم من خالل �صعره الذي اأتاح 

''للغائب عن الجغرافيا، الحا�صر في �صورتها'' 

اأن يتخذ من ال�صعر بيتًا ي�صكنه. واأخالقيًا، ظل 

دروي�س مدافعًا عن ال�صحية الفل�صطينية غير 

م�صّلم بهزيمتها، وذلك عبر تقم�صه دور ال�صاعر 

الطروادي في جميع ق�صايا الحرية، لي�س الأنه 

مهزوم، بل الأنه مهوو�س بالن�س الغائب الذي 

لم تكتبه ال�صحية، اأو لم يجده المنت�صرون 

نة 
ّ
لها، والباحثون عن �صوتها، في مدو

ا �صيا�صيًا، فكانت بو�صلة 
ّ
التاريخ.150 اأم

دروي�س هي ب�صيرته النافذة في قراءة 

التاريخ، ب�صفته موظفًا ال قا�صيًا،151 اإذ تغدو 
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وا�صتحالة العودة �صيا�صيًا، فقد كتب دروي�س 

ديوانه ''اأحد ع�صر كوكبًا''158 اإحياء للمئوية 

الخام�صة على �صقوط غرناطة، بالتزامن مع 

عقد موؤتمر مدريد لل�صالم، ومن بعده توقيع 

اتفاق اأو�صلو في مطلع ت�صعينيات القرن 

المن�صرم... فجاء الديوان الذي اأبدى دروي�س 

امتعا�صه من تف�صيره �صيا�صيًا، مثقاًل بذاكرة 

الخ�صارات التاريخية و�صعرية المخذولين على 

امتداد خم�صة قرون 1491 - 1991.

ُن�صر هذا الديوان بعد اإقرار منظمة التحرير 

الفل�صطينية ''وثيقة اإعالن اال�صتقالل'' 

الفل�صطينية بكلمات دروي�س الذي كان يدرك 

اأن ال�صيا�صة قد تقود اإلى ''العدالة الممكنة'' 

الأنها لن تحقق اأبداً ''العدالة المطلقة''. لم يكن 

اإعالن اال�صتقالل في الجزائر اإعالنًا فقط 

ن 
ّ
لوالدة دولة فل�صطينية في المنفى، بل ت�صم

اأي�صًا اعتراف منظمة التحرير باإ�صرائيل، وقد 

اأكد ذلك الم�صاركُة في موؤتمر مدريد لل�صالم. 

غير اأنه حين ُك�صف عن مفاو�صات اأو�صلو 

ن اأنها اأدارت 
ّ
ال�صرية في �صنة 1993، تبي

ظهرها للمبادىء الواردة في ''وثيقة 

اال�صتقالل''، والتي اأعيد تاأكيدها في خطاب 

الوفد الفل�صطيني اإلى موؤتمر مدريد لل�صالم في 

�صنة 1991. عندها، قّدم دروي�س ا�صتقالته من 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�صطينية، 

وا�صتقال معه: اإدوارد �صعيد، من ع�صوية 

المجل�س الوطني الفل�صطيني، وا�صفًا اتفاق 

اأو�صلو باأنه ''فر�صاي فل�صطينية''159 و''خيانة 

للتاريخ''؛160 و�صفيق الحوت من اللجنة 

التنفيذية، والذي و�صف االتفاق باأنه اإعالن 

ا دروي�س فرف�س 
ّ
للمبادىء بال مبادىء.161 اأم

االتفاقية الأنها حلت م�صكلة االأمن االإ�صرائيلية 

ولم تحل الق�صية الفل�صطينية،162 معربًا عن 

مه النتقاد �صعيد، وغيره، للرئي�س عرفات 
ّ
تفه

المهمة التي يجب اأن تعطي ''المبادرة''، 

الم�صممة دوليًا، منطقًا وطنيًا. َقِبل دروي�س 

التحدي، و�صاغ ''وثيقة اال�صتقالل'' في منفاه 

الباري�صي، على نحو يحقق التوازن المن�صود. 

وفي اإثر عودته اإلى تون�س، كان هناك خ�صية 

من ''حجم التغيير الذي �صيجريه اأبو عمار على 

هذا الن�س''،154 لكن تلك الخ�صية لم تكن في 

محلها، اإذ ''عندما تقدم يا�صر عرفات في 

الدقائق االأولى من فجر يوم 15 ت�صرين الثاني 

]نوفمبر[ 1988 اإلى من�صة الخطابة في قاعة 

ق�صر االأمم في العا�صمة الجزائرية ليتلو 

'اإعالن اال�صتقالل' التاريخي، قراأ ن�س محمود 

دروي�س كما كتبه ال�صاعر دون اإ�صافة اأو حذف 

كلمة واحدة''،155 على عك�س ما يفيد به اإدوارد 

�صعيد باأن الوثيقة خ�صعت لبع�س التغييرات، 

وتحديداً مفهوم ''الذاكرة الجماعية'' الذي 

تحاور كثيراً هو ودروي�س ب�صاأن �صرورة 

اإبقائه في الن�س.156 وجرى تبّني المبادرة 

ال�صيا�صية باأغلبية �صاحقة، بينما تم تبّني 

''وثيقة اال�صتقالل'' باالإجماع.

2 - كوكبة الوطن: مدريد وما بعدها

لم تطل فرحة الفل�صطينيين بـ ''اإعالن'' 

اال�صتقالل، وتوا�صلت ال�صغوط ال�صيا�صية على 

القيادة الفل�صطينية، عبر المقترحات البديلة 

التي اأجهزت عليها انتفا�صة الحجارة على 

االأر�س. فوافقت القيادة الفل�صطينية على 

الم�صاركة في ''موؤتمر مدريد لل�صالم'' بوفد 

ا 
ّ
م�صترك مع االأردن في �صنة 1991. اأم

دروي�س، ف�صهدت نظرته اإلى الت�صابه القائم 

راً الفتًا على الرغم 
ّ
بين االأندل�س وفل�صطين تغي

من تاأكيد الفارق الجوهري االأكبر بين 

''الفردو�صين'': وهو اأن فل�صطين فردو�س قابل 

ق جمالي على الفردو�س 
ّ
لال�صتعادة، وذلك تفو

االإلهي.157 والأن االأندل�س تختزل المنفى 
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دروي�س، اأنت الرمز الوطني وال�صيا�صي، وهو 

الرمز الثقافي، محمود �صيعود اإلى الوطن، 

وربما كان من االأف�صل اأن يوا�صل اإنجازه 

الثقافي بعيداً عن تعقيدات المرحلة القادمة. 

لم يناق�س اأبو عمار كثيراً، على غير عادته، 

لكنه، كعادته، لم ي�صت�صلم على الفور وقال في 

النهاية: لن�صاأل محمود. وكان االعتذار هو رد 

محمود. ولم يوؤّثر ذلك على االإطالق على 

العالقة الوثيقة بين اأبو عمار ومحمود الذي 

كان قد ا�صتقال قبل �صهور من تلك الرحلة من 

ع�صوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفل�صطينية م�صجاًل علنًا انتقاداته ومالحظاته 

على اتفاق اأو�صلو. غير اأن هذه االنتقادات التي 

ثبتت �صحتها، لم تجعل محمود دروي�س يتردد 

لحظة في اأن يحزم حقائبه في المنفى 

الباري�صي كي يعود اإلى ما هو متاح من اأر�س 

الوطن''،164 في �صنة 1995.

غير اأن جملة ''وكان االعتذار هو رد 

محمود'' حملت وراءها كثيراً من التف�صيالت 

ها 
ّ

غير االعتذارية وذات المغزى التي ق�ص

دروي�س، را�صداً التحوالت ال�صيا�صية بين 

منظمة التحرير الفل�صطينية وال�صلطة 

الفل�صطينية التي كانت في قيد التاأ�صي�س في 

حينه، اإذ اأف�صح عن مفارقات جارحة ب�صاأن 

عر�س اأبو عمار عليه اأن ين�صم اإلى الحكومة 

 
ّ
الفل�صطينية، فحواها: ''�صاأل اأبو عمار: 'ما �صر

مارلو اأن يكون وزيراً في حكومة ديغول؟' 

فاأجبُت بال تردد: يا �صيادة الرئي�س هنالك 

ثالثة فروق على االأقل: اأواًل، فرن�صا لي�صت 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة؛ ثانيًا، مكانة 

يا�صر عرفات لي�صت مكانة �صارل ديغول؛ 

وثالثًا، محمود دروي�س لي�س اأندريه مارلو. 

هذه، يمكنك القول، فروق �صغيرة، لكنه اإن 

ح�صل واأ�صبحت فل�صطين بعظمة فرن�صا، 

الذي ''اأقدم على مجازفة تاريخية كبرى'' 

ب�صجاعة وهو يعرف اأنه �صيخرج من االإجماع 

الفل�صطيني، ولن يحظى باالإجماع العربي 

والدولي. لكنه اأي�صًا، انتقد بع�س الموؤيدين 

لالتفاق الأنهم ''يدافعون عن الن�س، وينتقدون 

االأداء''، و''يعطون دون اأن يدروا مبررات 

�صيا�صية لالإ�صرائيليين اأكثر من نقدها.''163 

كان انتقاد دروي�س لالتفاق مبدئيًا، لكنه 

اأبدى، كذلك، خ�صيته من ''الغمو�س'' الذي يمالأ 

ن�س االتفاق، والذي �صي�صتغله االأقوى - 

االإ�صرائيلي لخلق واقع جديد بحكم االأمر 

الواقع.

3 - ترحال الدولة: وجبة اأو�شلو 

ال�رصيعة

ك�صف اأكرم هنية في مقالته الوداعية عن 

دروي�س، الحيثيات التي اأحاطت با�صتقالة 

محمود من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفل�صطينية، ورجوعه اإلى فل�صطين، ورف�صه 

الم�صاركة في الحكومة الفل�صطينية: ''في ربيع 

1994 كنت ومحمود �صمن اأع�صاء وفد رافق 

الرئي�س الراحل يا�صر عرفات في زيارة اإلى 

جنوب اأفريقيا لالحتفال بنهاية الحكم 

العن�صري، وتن�صيب نيل�صون مانديال رئي�صًا 

للبالد. وخالل الرحلة ا�صتدعاني الرئي�س ]....[ 

لمناق�صة ت�صكيل اأول حكومة فل�صطينية، فقد 

كان ا�صتحقاق العودة اإلى الوطن يقترب، 

وكان مطلوبًا وفق االتفاقات اأن تبداأ منظمة 

التحرير بت�صمية الوزراء الذين �صيت�صلمون 

الحقائب المختلفة، وبعد مناق�صة مجموعة من 

االأ�صماء بادرني اأبو عمار: طبعًا محمود 

دروي�س ي�صتلم )وزارة( الثقافة. ترددت 

للحظات قبل اأن اأجيب: اأخ اأبو عمار، في 

التاريخ الحديث ل�صعبنا رمزان: اأنت ومحمود 
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اأتى دروي�س اإلى فل�صطين بعد تاأمله الطويل 

لفل�صطين من المنافي، لكنه لم ''يعد''. وعلى 

الرغم من التناق�صات العديدة لـ ''الرجوع''، 

والتي حدت بدروي�س اإلى القول، ''اأتيت ولكنني 

لم اأ�صل. وجئت ولكنني لم اأعد''،168 فاإنه لم 

يرف�س الرجوع اإلى فل�صطين حتى اإن كانت 

''العودة'' الحقيقية، بالن�صبة اإليه واإلى �صتة 

ماليين الجىء فل�صطيني، ع�صية على التحقق. 

فالعودة الحقيقية كان يجب اأن تكون فقط اإلى 

م�صقط راأ�صه، البروة، في اأعالي الجليل. ففي 

فترة مبكرة، في �صنة 1973، تاأمل دروي�س 

�صقوط قريته البروة، م�صتدعيًا تقاطع الم�صائر 

بين فل�صطين، واالأندل�س ب�صفتها واقعًا 

تاريخيًا ال يمكن ا�صتعادته على الرغم من 

المقارنات ال�صيا�صية والثقافية والتاريخية 

التي قد ت�صل اإلى حد التطابق مع فل�صطين. 

وبينما يمكن ا�صتعادة االأندل�س مخياليًا، فاإن 

دروي�س بقي متردداً ب�صاأن فل�صطين التي حّذر 

من تحويلها ق�صراً اإلى فردو�س مفقود، وكان 

اإيمانه بنجاح الم�صروع الثوري لمنظمة 

التحرير الفل�صطينية حافزاً على اأن يحّذر بال 

تحّفظ من ''الت�صليم بم�صطلح االأندل�س''،169 

الذي يال�صي الم�صافة بين اأ�صطورية الفقد، 

وممكن اال�صتعادة.

كان على دروي�س اأن يوّدع تون�س، البلد 

الوحيد الذي لم يخرج الفل�صطينيون منه طرداً، 

وهو يعلم اأن م�صطلح ''العودة'' اإلى الوطن 

ال�صخ�صي في بروة - الجليل، ال يرادف واقع 

''الرجوع'' اإلى كيانية في الوطن الجماعي في 

رام اللـه – ال�صفة، ذلك باأنه اأراد اأن يكون مع 

اأبناء �صعبه مع اأن المكان لي�س وطنه 

ر دروي�س 
ّ
ال�صخ�صي، وال ذكريات فيه. وقد عب

عن ذلك بو�صف مجيئه اإلى رام اللـه باأنه لم 

يكن و�صواًل اإلى البيت، واإنما اإلى �صاحة خلفية 

واأ�صبح يا�صر عرفات �صارل ديغول، وبلغ 

محمود دروي�س مكانة مارلو... فاإنني، عندئذ، 

اأف�صل اأن اأكون جان بول �صارتر!''165 وعلى 

الرغم من العالقة المميزة بين ''الرمزين''،166 

فاإن دروي�س لم يرد التورط في مجازفة 

�صيا�صية كان يعلم بطالن اأ�صا�صها االأخالقي 

والقانوني.

لم يرفع دروي�س م�صتوى �صخريته من 

الم�صاركة في حكومة فل�صطينية تحت بنادق 

االحتالل االإ�صرائيلي اإاّل لقناعته باأنه ال �صيادة 

وال اإمكان لثقافة تحررية في هكذا �صرط 

ا�صتعماري. ولعل مقارنة بين رف�س دروي�س 

هذا العر�س، وقبوله اأن يكون ع�صواً في 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�صطينية 

في �صنة 1987، تف�صح عن �صيء كثير. فقد 

كان دروي�س في فرن�صا حين تمت تزكيته 

لع�صوية اللجنة التنفيذية، وكتب حينها مقالة 

ر فيها من 
ّ
بعنوان: ''قبل كتاب اال�صتقالة''، تذم

 
ّ
تلك ''العقوبة الفخرية''، وت�صاءل: ''وماذا علي

اأن اأفعل؟ وماذا يفعل �صاعر في اللجنة 

التنفيذية؟... ]هل[ اأعتذر عن الموقع الجديد؟ 

، االآن، اإاّل االمتثال لالإرادة الوطنية... 
ّ
ما علي

�صاأكون، كما كنت، جنديًا �صغيراً في معركة 

الحرية وفي معركة الن�صيد... �صاأدافع عن 

الفروق ال�صغيرة.''167 لكن دفاعه عن ''الفروق 

ال�صغيرة'' كان معاودة ال تنتهي حين انتهى 

الم�صروع الفل�صطيني اإلى ما انتهى اإليه، من 

ف�صل، بعد الو�صول اإلى فل�صطين. ولذا، كان 

التردد في قبول ذلك المن�صب في منظمة 

التحرير الفل�صطينية، والرف�س المطلق الأي 

من�صب في ال�صلطة الفل�صطينية، الأنه لم يرد 

لتلك الحمولة ال�صيا�صية اأن تثقل م�صروعه 

االإبداعي، وال اأن تفر�س اأي قيد عليه، وال منه 

على منظمة التحرير الفل�صطينية.
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البوؤ�س والباأ�س''، ليتاأكد من �صدق يقينه ب�صاأن 

اأو�صلو ووهم ''العودة'' اإلى بلد لم يدِر اأي داهية 

قانوني �صاغ معاهدة ''الرجوع'' اإليه.

اأدرك دروي�س اأن تلك البداية هي 

''فل�صطين الجديدة'' بعد اأن �صاهد تداخل 

الحواجز والم�صتعمرات والجدران واأبراج 

ه الخريطة 
ّ
المراقبة ال�صهيونية، وحجم ت�صو

الفل�صطينية، من دون اأن يفقد االأمل: فـ ''هذه 

هي البداية. غزة واأريحا اأواًل، فنحن في اأول 

الطريق، في اأول االأمل.''176 كان يتمنى 

الو�صول اإلى الجليل، وطنه ال�صخ�صي، لكنه 

لم يكن قادراً، حينها، على الو�صول اإلى 

اأريحا. لم تتح له ق�صوة الواقع اأن يحلم 

بـ ''اأكثر من زيارة يعود الزائر بعدها اإلى 

توازنه ال�صعب بين منفى ال بد منه وبين 

وطن ال بد منه. فال يعرف هذا العك�س ذاك، 

وال ذاك بنقي�س هذا. ففي كل وطن منفى، 

وفي منفى بيت من ال�صعر ]ليردد:[ لم اأعد 

بعد. لم تنتِه الطريق الأقول مجازاً اإن الرحلة 

ابتداأت.''177

وفي ا�صتعادة لت�صلل دروي�س من لبنان اإلى 

فل�صطين مع والده في �صنة 1949، ي�صرد 

محمود ق�صة زيارته للجليل بـ ''ت�صريح موت''، 

مدته ثالثة اأيام، لح�صور جنازة اإميل حبيبي 

في �صنة 1996، 178 تمامًا كالت�صريح الذي 

منح لوالده قبل 43 عامًا، والذي هدد 
ُ
كان ي

الحاكم ع�صكري دروي�س ب�صحبه من والده.179 

ل مفهوم 
ّ
هنا، ي�صير دروي�س اإلى مفارقة تحو

''الفردو�س المفقود'' الذي قارنه بـ ''جنة اللـه'' 

و''طروادة'' و''االأندل�س''،180 غامزاً من قناة 

''الموؤرخين الجدد'' الذين ال يحتاج الفل�صطيني 

اإلى اكت�صافاتهم ليعرف اأنه الجىء، واأنه ُطرد 

من الجنة، وهو الحا�صر - الغائب.181 ويجدر 

الذكر اأن والدته عاتبته بمرارة على تلك 

للبيت مالأى باالألغام والفقر.170 وكان من 

�صاأن هذا االإعداد لـ ''الرجوع'' الذي ال ''عودة'' 

فيه، اأن يفتح �صندوق باندورا الت�صاوؤلي في 

ذهن دروي�س القادم اإلى فل�صطين الجديدة التي 

اأفاقت على ''حاجز الواقع'' االإ�صرائيلي في 

''الوطن التاريخي''. حاماًل منفاه الم�صتمر، 

ة الفل�صطينيين من 
ّ

كان دروي�س يهج�س بح�ص

الغد، خارج عوالم الكلمات، وماذا �صيفعل 

ال�صاعر من دون منفى، على الرغم من بقاء 

االحتالل قوة متفردة في تذكير ال�صاعر بمنفاه 

الداخلي، واأنه لن يكون منت�صراً اإاّل باللغة.171 

ولذا، تزاحمت االأ�صئلة في ''ثنائية البيت 

والطريق'' التي كان على الفل�صطينيين طرحها، 

حتى اإن لم يمتلكوا االإجابات: �صيا�صيًا، 

وثقافيًا، واإداريًا.

عد الفل�صطينيون بـ ''غزة 
ُ
وفقًا الأو�صلو، و

واأريحًا اأواًل''، واإذا كانوا ''اأوالداً طبيبين، لن 

تكون اأخيراً''،172 ف�صافر دروي�س من القاهرة 

اإلى غزة،173 بعد ما يزيد على ربع قرن من 

المنفى. وا�صل دروي�س ال�صوؤال عن الم�صافة 

 على اإخفاء وجهه 
ّ
حتى و�صل اإلى غزة، واأ�صر

عن ''اإلحاح الكاميرات المن�صوبة اللتقاط 

عّدة لهجاء 
ُ
ن�صوة العائد، ولت�صوير الكلمات الم

المنفى. قلت: اأتيُت ولم اأ�صل، وجئت ولم 

اأعد.''174 و�صط خراب غزة التي لم ترمم نف�صها 

بعد، لم تكن المنا�صبة احتفالية بالن�صبة اإلى 

دروي�س، اإذ كان يعي تمامًا، في ظل الحواجز 

والم�صتعمرات واأبراج المراقبة االإ�صرائيلية، 

باأنه: ''يحتاج اإلى علم جغرافيا جديد ليعرف 

الحدود الفا�صلة بين الخطوة والخطوة التالية، 

وبين الممنوع والم�صموح، ك�صعوبة العثور 

على الغام�س والوا�صح في اتفاقيات 

اأو�صلو.''175 وفي اليوم التالي، ي�صارك في 

جولة ''العائدين'' على المخيمات، في ''مدينة 
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الجيوب اإلى المنبر االأ�صا�صي،186 لكنه ي�صتدرك 

اأن لي�س ثمة تناق�س بين حّق االأقلية 

االأ�صالنية في فل�صطين المحتلة منذ �صنة 

1948 باالنتماء اإلى الذاكرة الجمعية 

الفل�صطينية، وحّقهم في المواطنة في دولة 

ا�صتعمارية ا�صتيطانية ُفر�صت عليهم منذ 

النكبة. وبذا، فاإنه ال يرى �صيراً من الجمع في 

الن�صال بين ''الم�صاألة الوطنية والم�صاألة 

الديمقراطية''،187 على الرغم من اال�صتحالة 

التي خلقتها اإ�صرائيل الأن تكون ديمقراطية 

ويهودية في اآن معًا، االأمر الذي جعل 

الفل�صطينيين يوؤجلون البحث عن حلول نظرية 

وعملية للتوتر القائم بين هويتهم الفل�صطينية 

و''مواطنتهم االإ�صرائيلية'' التي اأُكرهوا عليها 

بفعل اال�صتعمار.

وبالتالي، راأى دروي�س اأن لفل�صطينيي 

1948 دوراً �صيا�صيًا )في تحديد الهوية 

الفل�صطينية( �صمن ما تتيحه غابة 

''الديمقراطية االإ�صرائيلية'' من هوام�س، واآخر 

تربويًا )في تحديد الهوية االإ�صرائيلية( فيما 

تتيحه غابة ''الثقافة االإ�صرائيلية'' من 

مركز.188 وعلى الرغم من اإدراكه اأن ذلك 

 على التحقق، فاإنه ح�ّس على خو�س 
ّ
ع�صي

غمار تعريف الدولة لذاتها باأنها يهودية، 

والمجتمع لذاته باأنه يهودي، واأن الديمقراطية 

لن تتمكن من توحيد هذين ال�صلعين في مثلث 

رومان�صي ناجح، الأن على االأقلية العربية 

االأ�صالنية اأن توا�صل رف�صها در�س الطاعة 

للنظام، واأن ت�صتمر في تحّدي طابع الدولة 

االأحادي القومية، والذهاب بذلك نحو تاأكيد 

تحليالت االإ�صرائيليين اأنف�صهم بعدم �صالحية 

نموذج اإ�صرائيل كدولة - يهودية - 

ديمقراطية، محتلة.

لم تكن تاأمالت محمود فيما يجب اأن 

الزيارة، قائلة: ''اأكان على �صاحبك اأن يموت 

لكي نراك؟''182

اأدرك دروي�س اأن ''فل�صطين �صارت عك�س 

ما عداها... و�صارت هي الفردو�س المفقود اإلى 

حين''، الأن الو�صول اإليها، ''زائراً'' بت�صريح، 

كان نهاية الحلم بانتهاء ''الموّقت'' )المنفى( 

وابتداء ''الدائم'' )الوطن(. وبذا، ازدادت الم�صافة 

بين منفاه الداخلي )وقد رجع فعاًل(، ومنفاه 

الخارجي )والعودة لم تتحقق بعد(، ف�صار 

نا 
ّ
ال�صوؤال الوجودي االأكثر اإلحاحًا: ''اأي

المهاجر: نحن، اأم الوطن؟'' 183 ولذا، اأدرك 

دروي�س، وقد عّلمه الزمن الحكمة، وعّلمه 

التاريخ ال�صخرية، اأن ثنائية ''البيت والطريق'' 

في مخياله ال�صعري لم تعد تكفي لتف�صير 

''مجيئه'' اإلى مكانه االأول، ال ''عودته'' اإليه، 

الأن ''المرء ال يزور نف�صه.''184 اأطلق دروي�س 

خال�صته المطمئنة، اأنه واإن لم تتحقق العودة، 

فاإن المكان ال يزال هناك، واأن ثمة ب�صارة 

�صتندلع في زمن ما يكون اأكثر �صالحية 

لتحقق العودة الحقيقية، ال المجازية.

لكن اآالم ''الزيارة'' للذات القديمة )فل�صطين 

المحتلة منذ �صنة 1948(، لم تحل دون تاأكيد 

دروي�س حقوق اأبنائها ال�صيا�صية. فن�صال اأبناء 

ال�صعب الفل�صطيني هناك لم يكن من اأجل 

المكان فح�صب، بل من اأجل الزمان اأي�صًا، ذلك 

باأن المعركة لم تقت�صر على النجاة من 

التطهير العرقي خالل النكبة، بل اتخذت 

اأ�صكااًل جديدة تختزلها ا�صتحالة قبول اإ�صرائيل 

باأن تكون ''دولة كل مواطنيها''، بل اإنها ذهبت 

اإلى تطرف اأكثر من ذلك باإقرار ''قانون 

القومية اليهودية'' بعد رحيل دروي�س بعقد من 

الزمن.185 هنا، دعا دروي�س فل�صطينيي 1948 

اإلى اأن يخو�صوا معركة المواطنة والمعركة 

الثقافية، واأن ينقلوا الق�صية الفل�صطينية من 



175 دراسات متالزمة درويش )II(: الفكرة، الثورة، الدولة

ومع تحقق نبوءته ب�صاأن اأو�صلو، جدد 

دروي�س تاأمله في المفارقات التي �صبقت 

مجيئه اإلى فل�صطين عارفًا بالواقع الذي 

ينتظره على اأر�س �صلطة من كالم اأُعلن 

تاأ�صي�صها في ''م�صرحية باطلة'' جعلت من 

''اإعالن الدولة'' الذي �صاغه بنف�صه، ن�صًا اأدبيًا 

لي�س اإاّل، واأن االحتالل لم يخرج من الباب اإاّل 

ليدخل من ال�صباك متحكمًا في �صوؤون البيت 

كافة. وي�صف دروي�س حالة االنف�صام تلك 

بالقول: ''ت�صير اإلى اثنين: واحد يقول نعم، 

 كل هذا ال�صخب 
َ
وواحد يقول ال! ولكن، ِلم

االحتفالي الكاذب الذي يخّدر العالم بال�صور؟ 

رت اأمام التلفزيون واتخذت هيئة المحايد 
ّ
ت�صم

في ح�صرة الحيرة التي اأقامت حاجزاً بين 

العقل والقلب. العقل يقول: اإنها م�صرحية 

باطلة. والقلب ي�صاأل: كيف اأنجو من �صحر 

االإخراج؟ الع�صب اأخ�صر، والمناخ مالئم للعيد، 

و�صيد العالم جذاب. يقترب العدوان اللدودان 

ويت�صافحان. اأحدهما على م�ص�س، والثاني 

بثقة مرحة. والجمهور المنتقى بعناية باذخة، 

ي�صّفق النعطافة التاريخ في حديقة البيت 

االأبي�س. لكن اللغة التي ت�صمعها تعيد قلبك 

اإلى �صوابه: ال، لي�صت هذه لغتي. فاأين بالغة 

ال�صحية التي ت�صترجع ذاكرة عذابها الطويل، 

اأمام �صقاء اللحظة التي ينظر فيها العدو في 

عين العدو وي�صد على يده باإلحاح؟ اأين اأ�صوات 

القتلى ال�صابقين والجدد الذين يطالبون 

باعتذار لي�س من القاتل فح�صب، بل من 

التاريخ اأي�صًا؟ اأين حيرة المعنى في لقاء 

ال�صد بال�صد؟ واأين ال�صرخة المالزمة لعملية 

بتر فيها الما�صي عن الحا�صر في 
ُ
جراحية ي

مغامرة ال�صير اإلى غد ملتب�س... واأين 

لغتي؟''192 لم تكن اأو�صلو، اإذاً، اإاّل ''وجبة 

�صريعة ال ت�صبع الهوية الجائعة''،193 و�صجنًا، 

يكون في فل�صطين المحتلة بالغة حالمة، ولم 

يكن و�صف الواقع الفل�صطيني في ال�صفة 

راً، واإنما �صار دروي�س 
ّ
الغربية وقطاع غزة تطي

على م�صتوى الحياة اليومية يذوق مرارة 

االتفاق الكارثي. وقد ت�صاءل عن كيفية عي�س 

الفل�صطينيين في ظل ت�صظي خريطة بلدهم، 

الجغرافية والديموغرافية، االأمر الذي كان 

يعني اأنه لي�س في ''و�صعك اأن تكون طبيعيًا 

في واقع غير طبيعي.''189 وفي هذا ال�صياق، 

�صخر دروي�س من دعوات مثقفين اإ�صرائيليين 

للفل�صطينيين اإلى اأن ي�صاعدوا االإ�صرائيليين في 

تطبيع العالقة مع اأنف�صهم، ذلك باأنه ''ال حياة 

طبيعة مع االحتالل، وتحت االحتالل، وال 

ن يوا�صل مع 
َ
حياة طبيعة اأي�صًا مع النف�س لم

االحتالل.''190 وكان هذا الت�صور للحياة غير 

الطبيعية تاأ�صي�صًا لتوجهات الهوية الوطنية 

في ''فل�صطين الجديدة'' في عالقتها باالحتالل، 

اإذ اإن االتفاق ال�صيا�صي لن يغير الطبيعة 

الح�صرية لالأيديولوجيا ال�صهيونية التي قامت 

على اأ�صا�صها دولة اإ�صرائيل ككيان ا�صتعماري 

ا�صتيطاني، ولن يمّكن الفل�صطينيين من 

''العودة اإلى الوراء اإاّل لمتطلبات الن�صيد.''191 

ومتطلبات الن�صيد عنت مراجعة ك�صف الجرائم 

ال�صهيونية، والمطالبة باالعتراف بها، وعمل 

ما يلزم ال للم�صالحة، بل اإعادة االن�صجام اإلى 

فها 
ّ
الذات الفل�صطينية التي ال تقبل اأن يعر

''الموؤرخون الجدد'' باأنها كانت �صحية، 

وخ�صو�صًا في فل�صطين المحتلة منذ �صنة 

1948 - اأي خو�س �صراع على الحا�صر 

ل 
ُّ
والما�صي في اآٍن معًا، فحواه اأن تحم

اإ�صرائيل الم�صوؤولية التاريخية عن ذلك، وهو 

اأمر لن يحدث، لن يكون كافيًا الإنهاء المظلمة 

التاريخية للفل�صطينيين اإاّل بحّل �صيا�صي 

''عادل''، ولي�س ''ممكنًا'' فقط.
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ال�صرطة؛ ال�صرائب؛ الف�صاد االإداري؛ ف�صاد 

الديمقراطية(، واأن يذهبوا اإلى ما وراء خيبة 

االأمل، اأي اإلى ما وراء الدولة من اأ�صئلة 

االإبداع، والحرية، واالأمل.196 وهنا، اأ�صار 

دروي�س اإلى اإمكان اإقامة عالقة مع فل�صطين 

''تتماهى فيها ال�صوفية والبراغماتية''، االأمر 

الذي يت�صمن اإقراراً با�صتحالة تحقق ''حل 

عادل'' للق�صية الفل�صطينية، ذلك باأن ''الحل'' 

و''العدالة'' مفهومان متناق�صان.197 فـ ''الحل'' 

يجب اأن يكون �صاماًل، ومن�صفًا لمظالم 

الفل�صطينيين اأينما يكونوا. وقد تقاطع ذلك مع 

معنى النكبة لدى دروي�س في ''نداء ال�صعب 

الفل�صطيني'' الذي �صرد فيه الماأ�صاة الفل�صطينية 

الم�صتمرة؛ وامتدح خيارات الحركة الوطنية 

بقيادة منظمة التحرير الفل�صطينية ''من 

البندقية اإلى غ�صن الزيتون''؛ و�صاق المبرر تلو 

االآخر للتحوالت التي اكتنفت هذا الم�صروع 

ال�صيا�صي، قائاًل: ''ومن منطلق االإيمان بال�صالم 

قيمة اإن�صانية عليا وم�صلحة وطنية، كان 

علينا اأن نميز بين حدود وطننا التاريخي 

وبين حدود حّقنا المعترف به دوليًا في اإقامة 

دولتنا الم�صتقلة على جزء من اأر�س فل�صطين، 

اإلى جانب دولة اإ�صرائيل التي كان اإن�صاوؤها 

مرتبطًا بن�صوء الدولة الفل�صطينية''،198 وموؤكداً 

اأنه على الرغم من الواقع ال�صيا�صي ال�صعب 

وعدم توازن القوى، فاإن الحقوق التاريخية 

وال�صيا�صية والجمالية للفل�صطينيين في وطنهم 

ال تخ�صع للتفاو�س وال الم�صاومة.

لكن هذا الخطاب الداعم ل�صرعية منظمة 

التحرير الفل�صطينية كان دائم االإحالة اإلى 

انعدام العدالة في م�صروع اأو�صلو، واأنه لن 

يو�صل الفل�صطينيين اإلى �صيء �صوى ما يريده 

اأعداوؤهم. من هنا، �صار الوطن، فعاًل مثلما 

اأ�صار اإليا�س خوري باكراً، هو المنفى الدائم 

للقيادة وال�صعب، تورط فيهما الراحل عرفات. 

وقد �صدقت قراءة دروي�س التفاق اأو�صلو منذ 

ل 
ّ
البداية باأنه لم يكن �صوى ''م�صروع اأمني يحو

ال�صلطة الفل�صطينية اإلى تابعة الإ�صرائيل''،194 

ولي�س طريقًا اإلى الدولة على جزء من الوطن 

مثلما اأراده الفل�صطينيون، وال خطوة على 

طريق التحرير.

V - نهاية اأن�شنة التاريخ: بني 
الفكرة والدولة

في ''فل�صطين الجديدة''، ازداد التوتر بين 

ي دروي�س ك�صاعر و�صيا�صي، واأ�صبح دور 
َ
دور

منظمة التحرير الفل�صطينية اأقل و�صوحًا واأكثر 

اإثارة للجدل في ظل كيانية �صيا�صية جديدة 

ل�صلطة بال �صلطة. وكانت الخيارات ال�صيا�صية 

ل دائم من حيث الحلول 
ّ
لدروي�س في تحو

المطروحة للق�صية الفل�صطينية، �صاأنه في ذلك 

�صاأن رفيقه اإدوارد �صعيد: من الدولة 

الديمقراطية الميثاقية، اإلى الدولتين، اإلى دولة 

على جزء من الوطن التاريخي، اإلى اإ�صارات 

جمالية، اأكثر من كونها مقترحات �صيا�صية، 

للدولة الواحدة.195 وبينما كان الخطاب 

الفل�صطيني، منذ تاأ�صي�س منظمة التحرير 

الفل�صطينية، م�صتنداً اإلى بالغة الحقوق 

ال�صيا�صية، فاإن فل�صطين نف�صها، بعد تاأ�صي�س 

ال�صلطة الفل�صطينية، اأحيلت اإلى مجاٍز، وبقيت 

دعوات التحرر بر�صم المجهول.

فبعد تيّقنه من بطالن ''م�صرحية'' اأو�صلو 

�صار دروي�س يدعو الفل�صطينيين اإلى التوا�صع 

في و�صف حلمهم الدوالني، مجدداً ت�صديده 

على تحقق نبوءته ال�صهيرة: ''ما اأكبر الفكرة، 

ما اأ�صغر الدولة''، ومقترحًا اأاّل يتوقفوا عند 

تقييم اأين و�صلوا في اإنجاز الدولة )العلم؛ 

الن�صيد الوطني؛ ال�صجاد االأحمر؛ ال�صجون؛ 
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المحتلة منذ �صنة 1948؛ تحقيق العودة 

لالجئين الفل�صطينيين في ال�صتات من خالل 

تنفيذ قرار االأمم المتحدة رقم 194؛ اإقامة 

''الدولة''.

ر دروي�س للحل 
ّ
وهنا، يمكن قراءة ت�صو

ال�صيا�صي على م�صتويين ال يخلوان من 

التناق�س في محاولة منه لـ ''اأن�صنة التاريخ'': 

االأول هو خيار الدولة الواحدة، الذي يبدو 

كدعوة رومان�صية امتزج فيها حنين دروي�س 

اإلى بدايات انخراطه ال�صيا�صي الي�صاري في 

�صفوف الحزب ال�صيوعي، قبل مغادرته 

فل�صطين في �صتينيات القرن الما�صي، بقواعد 

اللغة الجديدة لـ ''دولة كل مواطنيها'' التي 

ظهرت على ال�صطح مع تاأ�صي�س حزب التجمع 

الديمقراطي في �صنة 1995. واالآخر، هو حل 

الدولتين الذي يبدو فيه دروي�س ناطقًا غير 

ر�صمي با�صم الر�صمية الفل�صطينية التي اأدركت 

وقوعها في م�صيدة اأو�صلو مع فقدان القدرة 

على الخروج منها.

ففي ت�صخي�س متاأخر، ن�صبيًا، لبدايات 

الم�صروع الوطني الفل�صطيني و�صيرورته 

 دروي�س على �صرورة ا�صتمرار 
ّ
وماآالته، ي�صر

حلم الحرية لكن من ''دون �صاعرية الحلم 

القديم'' في التحرير، والذي حال دون نجاحه 

ارتباطه باأمرين هائلين: الم�صروع القومي 

العربي الذي ف�صل، فا�صطر الفل�صطينيون اإلى 

البحث عن حل وطني، وم�صروع حل الم�صاألة 

اليهودية الذي نجح وكان على راأ�س اأولوياته 

لي�س اإنهاء وجود االآخر الفل�صطيني فح�صب، بل 

الق�صاء اأي�صًا على ذلك الوجود جغرافيًا 

وديموغرافيًا وثقافيًا. وي�صير دروي�س اإلى حل 

الدولة الديمقراطية )الميثاق الوطني 

الفل�صطيني في �صنة 1968( كاإبداع فل�صطيني 

ين، اإذ حافظ، من ناحية، 
َ
بين هذين التحّدي

حين ''رجع'' الفل�صطينيون ولم ''يعودوا''، و�صار 

منفى دروي�س دائرة �صرمدية: اإذ اإنه، مثلما 

ح دائمًا، كان في المنفى قبل الخروج من 
ّ
لم

فل�صطين، وفي ال�صتات، وحين رجع اإليها: 

''منفاي لم يبداأ خارج الوطن. اإح�صا�صي 

بالمنفى بداأ واأنا في الوطن.''199 وهنا، تاأمل 

الفل�صطينيون، باأثر رجعي، م�صل�صل االنهيار 

الذي بداأ باإعالن م�صروع ''ال�صلطة الوطنية'' في 

�صنة 1974، لكن ب�صكل اأكثر و�صوحًا في 

''وثيقة اال�صتقالل''، فوقف دروي�س موزع 

كم ال�صحية'' 
ُ
الهوى بين عقله وقلبه اأمام ''ب

التي لم تتمكن حتى من اإلقاء خطابها في 

حفل توقيع اتفاق اأو�صلو في وا�صنطن في �صنة 

ها نيابة عنها، 
ّ
1993، 200 واإنما األقاه عدو

مثلما الحظ اإدوارد �صعيد، بينما اكتفى 

المتحدث با�صم ال�صحية بخطاب ''رجل 

االأعمال''.

وقبالة هذا الواقع الت�صعيدي الهائل 

للماأ�صاة الفل�صطينية على م�صتوى الر�صمية 

الفل�صطينية، حاول دروي�س، وهو يدافع، 

�صعريًا، عن الحبكة والذاكرة، اأن يرافع، 

�صيا�صيًا، عن عدالة الم�صروع الوطني واإعادة 

ترجمته بم�صطلحات �صيا�صية حين غرقت 

''الفكرة'' عن ثبات ''الدولة''. ففي اأوج 

اجتياحات جي�س االحتالل االإ�صرائيلي للمدن 

د 
ّ
الفل�صطينية خالل انتفا�صة االأق�صى التي اأي

دروي�س حّق الفل�صطينيين في الدفاع عن 

اأنف�صهم خاللها،201 اأكد رغبة الفل�صطينيين في 

ال�صالم، لكن ال�صالم، في ظل وجود االحتالل، 

لن يتحقق، اإذ ''ال �صالم بين �صادة وعبيد.''202 

ولذا، توزعت هذه المرافعة على اأربعة محاور، 

هي: اإنهاء االحتالل االإ�صرائيلي في االأرا�صي 

المحتلة منذ �صنة 1967؛ وقف اأ�صكال التمييز 

العن�صري �صد ''المواطنين'' العرب في فل�صطين 
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تدعو اإلى اإنهاء االحتالل واإنعا�س م�صروع 

''دولة اال�صتقالل'' الذي �صاغ اإعالنه قبل عقد 

ون�صف عقد من الزمن. ولم يكن مفاجئًا تاأكيد 

دروي�س لمقوالته التي اأطلقها في انتفا�صة 

الحجارة التي اندلعت في اأواخر �صنة 1987: 

''اأيهما اأق�صى: االحتالل اأم الدعوة اإلى زوال 

االحتالل''،206 واإنما كان المفاجىء هو العودة 

اإلى بالغة ''الدولة الم�صتقلة وعا�صمتها 

القد�س''، و''اإنهاء االحتالل''، مثلما جاء في 

خطاب ترحيبي له بوفد البرلمان العالمي 

للكّتاب خالل زيارتهم الت�صامنية لفل�صطين، 

ن جدولها زيارة للرئي�س 
ّ
والتي ت�صم

الفل�صطيني المحا�صر يا�صر عرفات... ففي 

الخطاب، اأكد دروي�س موقفه ال�صيا�صي، داعيًا 

اأن�صار الحرية في العالم اإلى اأن ي�صاعدوا 

الفل�صطينيين في ا�صتكمال ''اأن�صنة التاريخ''، 

وموا�صلة االإ�صابة بداء ''االأمل في التحرر 

واال�صتقالل. االأمل في حياة طبيعية ال نكون 

فيها اأبطااًل وال �صحايا.''207 لكن هذا االأمل 

كان مطارداً على الدوام من طرف اإ�صرائيل 

التي كانت لحظة ميالدها لحظة اإماتة 

م�صتمرة لحّق الفل�صطينيين في العودة، 

والدولة، وتقرير الم�صير.

توا�صل العدوان االإ�صرائيلي الوح�صي على 

ال�صعب الفل�صطيني، وتوا�صلت ا�صتعارات 

دروي�س الكبرى في تر�صيم �صاللة المعاناة من 

�صهيد الفل�صطيني االأول )ال�صيد الم�صيح( اإلى 

�صهيدهم غير االأخير )ال�صيد عرفات(.208 وعلى 

الرغم من العبء الذي تحمله تلك اال�صتعارة، 

فاإن دروي�س لم يكّف عن االعتقاد ب�صرورة 

تفكيك البطل البالغي، ومنا�صدة ال�صحية 

الفل�صطينية اأن تغادر �صليبها الذي فر�صه 

عليها االحتالل االإ�صرائيلي الوح�صي. ولذا، 

اأطلق �صرخته االأخيرة التي يعلن فيها اأن 

على روح الم�صروع العربي، وحاول، من ناحية 

اأُخرى، التعامل مع ''الموجودين'' على اأر�س 

فل�صطين التاريخية كمت�صاوين في الحقوق 

والواجبات، لكن من دون امتياز للدين اأو 

العرق اأو القومية... غير اأن الم�صروع لم ينجح 

نظراً اإلى قوة االآلة ال�صهيونية وحلفائها 

والمتواطئين معها.

لم يتردد دروي�س من اإبداء خ�صيته من ''اأن 

ي�صمح االإ�صرائيليون لل�صلطة الفل�صطينية اأن 

ت�صمي هذه الجيوب غير المترابطة دولة''، الأن 

ذلك لن يجعلها م�صتقلة، ولن ينهي وجود 

الم�صتعمرات الرا�صخة فيها، ولن يحل الق�صية 

الفل�صطينية من حيث الحقوق ال�صيا�صية. 

وعليه، فقد راأى دروي�س اأن خيار الدولة 

الميثاقية انتهى، واأن خيار الدولتين غير 

ر 
ّ
َف�س'' الجديد في ت�صو ممكن.203 ولعل هذا ''النَّ

الحل ال�صيا�صي الذي ياأخذ بعين االعتبار 

''طبيعة التطور التاريخي في تقاطع الم�صائر 

االإن�صانية اأن تجعل هذه االأر�س المقد�صة بلداً 

ل�صعبين''،204 بداأ يظهر في تعبيرات دروي�س 

ال�صيا�صية، وخ�صو�صًا حين يكون االأمر ذا 

عالقة بم�صير فل�صطينيي فل�صطين المحتلة منذ 

�صنة 1948، بعد اتفاق اأو�صلو... واقترن 

بالدعوة اإلى ''دولة فل�صطينية عا�صمتها 

القد�س''، اأي اأن اقتراحه ال�صابق يتعلق 

بفل�صطينيي فل�صطين المحتلة منذ �صنة 1948 

وحدهم.

يبدو اأن دروي�س اأدرك ا�صتحالة تحقق 

م�صروع الدولة الواحدة )الميثاقية 

الفل�صطينية(، والدولة الواحدة )دولة كل 

مواطنيها االإ�صرائيلية(، فكانت له اأقوال اأُخرى 

في اأوج االجتياحات الع�صكرية للمدن 

الفل�صطينية في �صنة 2002، وجاءت تلك 

االأقوال �صعرية في ''حالة ح�صار''،205 ونثرية 
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ا يريده نيرون المعا�صر وهو 
ّ
حين ت�صاءل عم

يتفرج على حريق فل�صطين؟212 ومن ناحية 

اأُخرى، كان دروي�س يدرك اأن المعار�صة 

وال�صلطة يجب اأن يتوحدا في مقاومة 

االحتالل.213 غير اأن ح�صابات حقل العقالنية 

الدروي�صية لم توافق ح�صابات بيدر الجنون 

الفل�صطيني، ف�صهد انق�صام الج�صد الفل�صطيني 

قبل عام من رحيله، وكتب عنه بمرارة، في 

''اأنت منذ االآن غيرك''،214 مقترحًا حاًل الإنهاء 

االنق�صام والتحول اإلى �صعب، ما بعد الدولة، 

والذي اأ�صار اإليه �صابقًا، ب�صعب االأمل.215 رحل 

دروي�س مري�صًا باالأمل، م�صلوبًا عليه، وربما 

ال نملك اليوم اإاّل ت�صخي�س ذلك المر�س 

الخال�صي، من دون الم�صا�س بحّقه الدائم في 

الوجود. 

اإدراك المعاناة الفل�صطينية، وال�صعي لوقفها، 

هما المعيار االأخالقي الأي اإن�صان في العالم، 

ن لم ي�صبح فل�صطيني القلب، لن 
َ
اإذ اإن ''م

يتعرف على هويته االأخالقية.''209

ر دروي�س بعده 
ّ
رحل يا�صر عرفات، وعم

اأربعة اأعوام �صهد فيها انهيار الم�صروعين 

الممكنين الأن�صنة التاريخ، وقد ا�صتغرق في 

و�صف ما حّل بالم�صروع الوطني الفل�صطيني 

بمرارة، عبر حديثه عن �صيا�صات ال�صبط 

والمراقبة ال�صهيونية،210 وا�صتحكام االنق�صام 

بين الفل�صطينيين. وخالل تلك الفترة التي 

�صهدت تدهوراً حاداً في حالته ال�صحية التي 

يوجزها اأنه كان يحمل قنبلة موقوتة في 

�صدره،211 وا�صل دروي�س، من ناحية، تاأمله 

في الحرب المفتوحة على غزة وفل�صطين، 
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