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  كلمة ألحد أعضاء اللجنة التنفيذية
  *ملنظمة التحرير الفلسطينية

  يطرح فيها سلسلة من التساؤالت
  حول مشروع االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

   ]مقتطفات[  **.تونس
  

أرجو بداية أن أعبر عن حرجي الشديد من الضجيج الذي صاحب إعالين االستقالة من عضوية هذه اللجنة املوقرة، 
  .تنتهي، أصابني بعضها يف شريف الوطني والشخصي ال الباب مفتوحا لتأويالتوترك 

آخر ما تبقى من صورة املنظمة املنشورة على حبال  على لقد التزمت الصمت للحيلولة دون تفاقم احلملة  
الفلسطيني  والتزمت الصمت خشية أن يُسهم كالمي يف إثارة املزيد من البلبلة التي يعيشها أبناء شعبنا. اإلعالم

  .على هذا املفترق بين ما كان قبل قليل، وبين ما سيكون بعد قليل
إنكم تعرفونني جيدا، وتعرفون أن حوافزي، منذ أرغمت على االنخراط يف هذا اإلطار حتى إعالين اخلروج   

يتي هي الرسمي يف شخص املستوى وى الثقايف وبينوتعرفون أن قصة التوتر بين املست. منه، هي حوافز بريئة
ومنذ البداية كنت أعرف، كما كنتم تعرفون، أن وجودي هو . فمنذ البداية مل أرغب يف أن أكون هنا. قصة قديمة
  .وجود رمزي

كان يصعب علينا، يف نشاطنا الوطني العام، أن نضع الفروق الواضحة بين الثقايف والسياسي، ألن (...)   
وكنا مضطرين . ىل حد نقمع معه مفهوم التخصصإاألدب ترفا، وجة نعتبر فيها زخم املشروع كان يحرفنا إىل در

ولكنني كنت دائم الشكوى من طغيان . دائما إىل إرجاء األسئلة والتساؤل حول وحدة مستويات النشاط واختالفها
  .طبيعة النشاط السياسي على طبيعة النشاط اإلبداعي يف وعي القيادة التي زجّت بكل شيء يف شيء واحد

شروع يأخذ مسارا آخر ال أنفعه وال ينفع عملي، وقلت إن املإن : نذ إعالن الدولة يف اجلزائر قلت لكمم(...)   
على الوجود الرمزي أن ينسحب من جدول األعمال اليومي، التفصيلي، املهني، والتفاوضي إىل جماله احليوي 

ن تفاوض، وليس يف وسع الواقع النصّي األدبي، فليس يف وسع املثولوجيا والرموز والصور واإليقاعات أ: الوحيد
حمافظ وثوري يف ... ومن مفارقات العمل األدبي أنه ثوري وحمافظ يف آن. أن يتطابق مع الواقع السياسي املتقلّب

  .وقت واحد
األسطورة الفلسطينية من كل رعة إنني مشغول بصياغة سنا، لشرح مشروعي الشعري، سأقول بال جمال ه  
إن حتت سطح كالمي، حتت سطح نشيدي التراجيدي، تنتشر أرض فلسطين : أقول شيئا ذا داللةولكنني س. مكوناتها

فهل ما زلت يف حاجة إىل . التاريخية، تاريخها احلضاري، وتاريخ ثقافتها الروحية والزمنية، وتاريخ إنسانها
  القول إن حياتنا الوطنية ال تفتقر، بل ربما تغنى، بمثل هذا املعنى؟

  وملاذا يف هذا الوقت بالذات؟... ملاذا اآلن: قكم أن تسألوينمن ح(...)   
  أليس هذا هروبا من املركب؟: ومن التهم اجلاهزة السهلة  
نظروا إليها اإذا كان املركب هو منظمة التحرير الفلسطينية ف. ال أرى املركب... أحيانا: سأرد على الفور  

  . إنها معروضة للبيع يف املزاد. لعملأن مؤسساتها ودوائرها ومكاتبها عاطلة عن ا: جيدا
ولكن من املكابرة أيضا إهمال العامل . من اجلريمة إغفال العامل املوضوعي يف األزمة التي نعايشها  

لقد أخذنا جيلين إىل . وأنا ال أطالب بأكثر من تنظيم إدارة النهاية، بشكل يضمن للناس كرامتهم وآدميتهم. الذاتي
ال، مل . ونبدو اآلن، وكأننا تخلّينا عنهم تماما وتركناهم لرياح التيه اجلديد. واالستقالل املوت يف مشروع احلرية

ولكننا نحن . لقد صدّقوا دمهم ووطنهم. لقد كان الشهداء على حق. يكن الشهداء أغبياء كما يقول بعض الغاضبين
  ...املدانون، نحن الذين ال نحمل أي جواب عن أي سؤال يخص مصائر أبنائهم

                                                 
وآان محمود . 29/8/1993ـ  26وآانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد اجتمعت في تونس أيام . محمود درويش *
 .20/8/1993ويش أعلن استقالته من اللجنة في در
 .1/9/1993، )لندن" (الحياة" **
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لننزل قليال من على الشاشة، شاشة صورتنا، ولنجلس بين صفوف النظارة ونتطلع إىل الشاشة التي ما   
  فماذا نرى؟. زال بعضنا يلعب عليها دوره

  ...ال نرى املركب  
. وهذا ما نراه، نرى رُبّان املركب يف صورة مائية، مدفوعا بقوة مبهمة إىل املصير اجملهول يف البحر  

  !أو خذنا معك... ى اآلالف من أبناء الشهداء وهم يلوّحون له بأيديهم انتظرناوعلى الشاطئ نر
ويف وسعنا أن نرى صورة املستقبل القريب، القريب جدا، املستقبل الذي يدق على باب هذه الغرفة، (...)   

  .منّا منذ هنيهة وهو يطلع من حاضر مكسور، مفتّت، حاضر فرّ
. ل فوضوي، مرحلة تاريخية، وندخل مرحلة أُخرى مل نُعدّ لها عُدّتنا بعدفماذا نفعل هنا؟ إننا نودّع بشك  

  ...ما هي مالمح هذه الصورة؟ ما هي حدودها، ما هو الشكل التنظيمي املالئم لها: هذا هو السؤال الذي يالحقنا
... املنظمة قد انتهتهذه ... إن هذه املنظمة بهيكليتها وبُنيتها وأشخاصها، وربما بمحتواها: سأصدمكم  

نعم انتهت، وعليكم أن تعترفوا بذلك، وأن تتصرفوا بناء على ذلك، وأن تُشغلوا كل طاقات خيالكم لتروا ما بعدها، 
  .ولتعتنوا باجلنين املولود منها، سواء بكى البعض منا عليها أو فرح البعض اآلخر بنهايتها

إن . ياسية حتى النهاية، أم خرجتم من التسوية اآلنقد انتهت هذه املنظمة، سواء ذهبتم بالتسوية السل
ما هو هذا الشيء ... دور املنظمة الباقي هو التوقيع على االتفاق مع إسرائيل، وفور التوقيع ستتحول إىل شيء آخر

  ...اآلخر؟ فكروا منذ اآلن، وفكروا بمصائر الكوادر الواقفة يف مهبّ الريح
وأريحا، فمتى يتعلق باتفاق وشيك مع احلكومة اإلسرائيلية حول غزة نحن مقبلون على قرار خطير، (...)   

  متى؟... سيتم بحث هذا األمر
إن إسرائيل ال تريد االحتفاظ بغزة، وإن تسلم غزة أليدي الفلسطينيين هو حل ملشكلة : سيقول قائل  

قدرة إسرائيل على الضمّ  الناجمة عن مشاكل غزة غير القابلة للحل والناجمة عن االنتفاضة، وعن عدمإسرائيل 
إن االتفاق اإلسرائيلي ـ الفلسطيني سيذلّل العقبة : وسيقول قائل. حرصا على احملافظة على طابع إسرائيل اليهودي

ـ العربي، وسيقسم الواقفة أمام قطار السالم اإلسرائيلي ـ العربي، وإن االتفاق سيبرد سخونة الصراع اإلسرائيلي 
. ولكننا ال نستطيع القول إن غزة وأريحا ال تعنينا. كل هذا صحيح... و... و... عب الفلسطينيالقضية الفلسطينية والش

خذ وقتنا لدراسة الصفقة لكيال وسواء كان املشروع يعدُنا بحكم ذاتي كامل أو باستقالل منقوص، فإن علينا أن نأ
ومن . يلية بحثا قبل اإلقدام على هذه اخلطوةعلينا أن نشبع األسئلة املبدئية والتفص. ر يف الهواء، لكيال نغامرقفن

  .الضروري أن يشمل هذا البحث فئات الشعب الفلسطيني وتياراته كافة
  :هل حصلنا على أجوبة ألسئلة كثيرة منها هذه األسئلة  

  هل هذه الصفقة هي جزء من اتفاق سالم شامل أو هل تستحق منا التوقيع على معاهدة سالم أو مصاحلة
 تاريخية؟

 وفق جدول زمني واضح، مرتبط بالتزام واضح، 242من الواضح أنها مرحلة أوىل من تطبيق القرار  هل ،
 وباعتراف واضح بأن هذه األرض هي أرض حمتلة؟

  مَنْ سيدير هذا احلكم الذاتي التجريبي يف غزة وأريحا؟ منظمة التحرير الفلسطينية التي سينتهي دورها؟ أم
 اجمللس املنتخب؟

 م رئيس شيء آخر؟أ... ناك، أم رئيسها بصفته رئيسهانظمة إىل ههل ستدخل امل 

  ما هي حدود املرحلة االنتقالية التجريبية؟ هل هي حكم ذاتي بعد النجاح يف التجربة واالمتحان؟ وماذا لو
 .فشلت؟ وهنا، اسمحوا يل أن احذّر من أن وضعنا الراهن وبنيتنا احلالية تقدمان جوابا سلبيا على هذا السؤال

  هل هناك جسر واضح للعالقة بين املرحلة االنتقالية والنهائية يطمئننا إىل أن املرحلة االنتقالية لن تكون
 نهائية؟

 أم هي معبأة بعوامل انفجار خطرة؟. هل القاعدة الشعبية مهيأة خلوض هذه التجربة 

 العرب، ازاء االتفاق مع  "جيراننا"ة منها واملصطنعة التي يبديها يهل يف وسعنا جتاهل اخملاوف احلقيق
 ؟اإلسرائيليين" جيراننا"

  ما هي الضمانات االقتصادية الدولية جلعل غزة قادرة على احلياة، وبناء البنية التحتية، وتوفير شروط
 العيش؟
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  ما هي أشكال التعبير الوطني املسموح بها يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي الذي سيظل موجودا هناك من
لعام واملستوطنات واحلدود وحق التمثيل اخلارجي واملعابر واجلسور وغيرها من أشكال السيادة خالل األمن ا
 اإلسرائيلية؟

إن مثل هذه األسئلة يدفعني إىل االعتقاد بأننا مقبلون على جمازفة تاريخية، أرجو لها أن تنجح، وأخشى عليها   
  .ةوقد تؤدي إىل كارث. من الفشل ومن آثارها الوطنية املدمرة

. إن ضميري ال يتحمل املشاركة يف اتخاذ هذا القرار املغامر، ما دمتُ غير قادر على االجابة عن األسئلة املطروحة  
  .واضع نفسي حتت تصرف الشعب الفلسطيني ومصاحله الوطنية العليا. لذلك، أتمسك باستقالتي من هيئة اتخاذ القرار

لكنها، وان البصيرة ال حتتاج، دائما، إىل بصر، . يف هذه اخملاطرةولتعذروين إذا قلت اين لستُ مضطرا للمشاركة   
  .وانني على ثقة من أنكم تملكون البصر والبصيرة. اآلن، يف أشدّ احلاجة اليه

    
  
  

  
 

  
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


