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 مقدمة:

 
المؤسس "جورج حبش"، وجدت وأنا أفكر فيما يمكن أن أكتبه في ذكرى رحيل رفيقنا القائد  

أنه من الصعوبة بمكان أن أحيط في هذه المناسبة بكامل تجربته، وما مّثله على مدار مسيرته  
 : 2008م أحمد سعدات في تموز فهو وكما قال عنه بحق رفيقنا األمين العا الطويلة،

العرب األولى، )أن تكتب عن الحكيم "جورج حبش" فأنت تكتب عن فلسطين الوطن وعن قضية  
مسارها، وسيرورة النضال الوطني الفلسطيني، ومشوار الكفاح للشعب الفلسطيني، فقد تماهت صورة 

 الرجل مع صورة فلسطين(. 
لى األساسية فقط والتي كان يطرحها علينا، وع  وعليه، فإنني سأجتهد باستحضار بعض األسئلة

ثورة، والنضال الوطني الفلسطيني، لما لذلك نفسه، خاصة في المحطات الصعبة التي كانت تواجهها ال
 من عالقة بالحالة الراهنة، وبالمأزق الذي يعيشه الوضع الفلسطيني.

 ومن أهم تلك األسئلة: 
ُيلبي  ل هناك إمكانية للوصول معه إلى حل سياسي  هل يمكن التعايش مع الكيان الصهيوني؟! وه 

 حقوق الشعب الفلسطيني؟! 
كان جواب الحكيم قاطعًا بالنفي، ألنه على قناعة راسخة بأن المشروع الصهيوني وتجسيداته بكياٍن 
على أرض فلسطين، هو مشروع استعماري، ونقيٌض للشعب الفلسطيني بتاريخه ووجوده وأرضه، وأن 

تقف   العربيأهدافه ال  الوطن  على  للسيطرة  تتعداها  بل  ذلك،  فلسطين على خطورة   عند اغتصاب 
 وتمزيقه. 

لذلك، قاوم الحكيم بقوة وثبات شديدين، االتفاقيات التي وقعت معه ومقدمات الوصول إليها، ودعا  
 إلى أوسع تحشيد فلسطيني وعربي لمواجهة تداعياتها ومخاطرها.

، وعدم قراءة الواقع، فكان الواقعية اتهموه بالتشّدد والعنادوفي ذلك الوقت، كثيرون من أدعياء  
"إننا مع الواقعية الثورية التي تنطلق من الواقع لتغييره، ال االرتهان له"، وكان يرفض جوابه لهم  

التضليل الكامن في مقولة "أن السياسة فن الممكن" حيث يرى فيها، وخصوصًا في الحالة الفلسطينية 
نازالت  القوى المحسومة إلى حٍد كبير لصالح العدو الصهيوني، ومقدمة لتبرير الت  انحناءه لموازين

الكبيرة التي جسدتها فيما بعد اتفاقيات أوسلو التي اعترفت بالكيان الصهيوني وبشرعية وجوده على  
 أرض فلسطين.
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الص المشروع  مضمون  في  تغييرًا  أو  تحواًل،  االتفاقيات  تلك  شّكلت  هل  اليوم،  الذي والسؤال  هيوني 
لتمدده في عالقات واتفاقات   تكريسه؟! وأداةً ل  يستهدف كل فلسطين والوطن العربي؟! أم كانت مدخاًل ومظّلةً 

 سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية مع العديد من البلدان العربية؟!
راضي  أعتقد أن اإلجابة تكمن في وقائع االستيطان الذي ال يتوقف، وفي تهويد القدس، ومصادرة األ 

، وفي رفض  48أيضًا شعبنا في الـألسباٍب أمنية أو غير ذلك، وفي عمليات القتل والتهجير التي طالت  
االعتراف بأٍي من حقوق شعبنا أو البحث فيها على األقل باعتبارها من قضايا الحل النهائي، كما نّصت  

 على ذلك االتفاقيات الظالمة الموقعة معه.
ان العسكري المباشر على بلدان عربية كما هو وقوى التطّرف، وفي العدو   وعربيًا، في دعمه لإلرهاب

حال مع سوريا ولبنان، وسعيه ودعمه لتفتيت الكيانات الوطنية، وتحويلها إلى كيانات مذهبية وطائفية  ال
 تُبّرر وجوده، وُتنهي إلى األبد صفة المنطقة باعتبارها منطقة عربية تتوّحد فيها مصالح شعوبها. 

لى سؤال الحكيم، بأنه النتائج التدميرية لالتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، ُتجيب عضوح  إن و 
 ال مجال للتعايش مع هذا الكيان، وال إمكانية للوصول معه إلى حٍل سياسي ُيلّبي حقوق شعبنا.

معه، الموقعة  االتفاقيات  من  االنسحاب  إعالن  إبطاء،  ودون  الضرورة  من  بات  فإنه  ومن    وعليه، 
وأن ُيعاد بناء االستراتيجية الوطنية   االلتزامات التي ترتبت عليها، والكف عن الرهان على وهم المفاوضات،

الموحدة انطالقا من كون الكيان الصهيوني عدوًا، ومن أّن الصراع معه شاماًل، ومن أّن فلسطين كما هي 
لوماسي والسياسي لهذه االستراتيجية، خاصة  بالنسبة للحكيم كل فلسطين، وأن ينضبط التحّرك والنشاط الدب

خالل التمّسك بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب في المحافل الدولية، وذلك من  
، والقطع مع أية جهود أو 194الفلسطيني، وفي مقدمتها حق الالجئين في العودة إلى ديارهم وفقًا للقرار  

ا تقويض هذا  الالجئين"، مبادرات تعمل على  "بحٍل عادل ومتفق عليه لقضية  لحق، من خالل ما يسمى 
اإلسرائيلي كما كان يؤكد على ذلك الحكيم، ويعتبرها الجسر   –الجئين هي جوهر الصراع الفلسطيني  فقضية ال

 الرابط بين األهداف التكتيكية المرحلية، واألهداف االستراتيجية بتحرير فلسطين.
 

 ع ناجح مع العدو بدون وحدة وطنية؟!كيم، هل يمكن إدارة صراسؤال آخر كان يطرحه الح
كيم حاسمًا أيضًا في هذه القضية، فالوحدة كما يراها، واستنادًا إلى تجارب الشعوب هي  كان جواب الح

الزمٌ  الثانوية    شرٌط  التناقضات  بين  التمييز  على  ُيشّدد  كان  الرؤية  هذه  سياق  وفي  واالنتصار،  للصمود 
أدان بشدة أي ف الوحدة، وبين التناقض الرئيس مع االحتالل، وباالستناد إلى هذا الفهم  المحكومة بسق 

إدارة دموية للتناقضات الثانوية كما جرى في كل حاالت االقتتال الداخلي، وآخرها ما جرى إبان االنقسام عام  
عليه(، وأوصانا وصيته  ، وقد قال كلمته الشهيرة في ذلك )مجرٌم من يحمل السالح، مجرٌم من ُيحّرض  2007

 قسام وتمسكوا بالمقاومة(. األخيرة )أن استعيدوا الوحدة الوطنية وأنهوا االن 
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مة ومغلقة أمام من راهن على  تأز إننا نرى بأنه قد آن األوان للعمل بوصيته، بعد أن باتت الخيارات م
مشروع االنقسام البغيض بنتائجه    التفاوض وعقد االتفاقيات مع العدو التي أوصلتنا إلى نتائج كارثية، وأمام

ة مهددة بخطر التصفية، خاصة بعد التطورات التي يشهدها اإلقليم،  التدميرية، وبعد أن باتت القضية الوطني 
وتسارع خطوات تطبيع بعض األنظمة الرسمية العربية مع الكيان الصهيوني، ومع إدارة أمريكية ُتعلن صراحة  

حتالل، ودعمها االستيطان، وإصرارها على إعادة النظر بقرار مجلس األمن  دعمها المطلق "إلسرائيل" كقوة ا
لذي يدينه، ونقل سفارتها إلى القدس، وغيرها من القرارات المعادية لشعبنا وقضيتنا، وصواًل للحديث عن  ا

 "صفقة القرن" التصفوية. 
باإلم إليها الحكيم، لم يعد  التي دعانا  فإن تحقيق الوحدة الوطنية  التعامل معها كقضية  ولذلك،  كان 

تحقيق هذه الوحدة، بما تتطلبه من عقد مجلس وطني    مؤجلة، فهناك اتفاقيات وطنية موقعة ُتحّدد مسار
توحيدي يتشّكل باالنتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث ال يمكن ذلك، وإعادة بناء كل المؤسسات الوطنية  

  وطنية، وشراكةٍ   اتيجيةٍ فلسطينية، وباالستناد إلى استر وفي مقدمتها منظمة التحرير ال  على أساٍس ديمقراطيٍ 
 ما يتعلق بالشأن الوطني. جادة تقرر في كل 

إلى  االستناد  دون  أهدافها  إلى  بالوصول  ثورة  أي  قدرة  مدى  في  الحكيم،  يسأله  كان  ثالث،  سؤال 
ر في القضايا الوطنية  جماهيرها، وكان يتجدد هذا السؤال عندما كان يجرى إدارة الظهر إلرادتها عند التقري

الخارجي وإن كان معادي، على الثقة في قدرة هذه    الكبرى، أو عندما كان يجري تغليب الثقة في العامل
 الجماهير على تحقيق األهداف الوطنية. 

الحكيم، كان شديد الثقة بالجماهير الفلسطينية، وشديد االيمان بقدرتها في الدفاع عن حقوق شعبنا،  
القدرة على ال  وفي  االنتفاضة  لتحقيقها، وجاءت  بال حدود  التضحيات  وتقديم  النضال  كبرى عام  مواصلة 

، وبعد خروج الثورة من لبنان وتشّتت قواتها لتعطي رسالتها القوية حول دور الجماهير في حماية  1987
بنا هدفه  القضية الوطنية وفي إعادة االعتبار للنضال الوطني، ووضعه في سياقه الذي ُيحقق من خالله شع

 في الحرية واالستقالل.
فإننا ندعو   الحقيقة،  الثقة بجماهيرنا واالعتماد عليها في الصمود والمقاومة  وانطالقًا من هذه  إلى 

ومواجهة التحديات القائمة، والعمل على تنظيمها واإلصغاء إليها، واحترام مطالبها واحتياجاتها، والدفاع عن  
   جرى في أكثر من مناسبة.مصالحها، ووقف التعدي عليها كما 

التعامل األمني مع تحركات الناس المطالبة بحقوقها، وعدم  إننا ندعو السلطتين في الضفة وغزة، بعدم  
التشكيك والتخوين، وتوجيه االتهامات للقائمين عليها والمشاركين فيها، باالرتباط مع جهات خارجية، كما 

 ثل هذه االتهامات. كانت تفعل وال تزال أنظمة عربية لم تحميها م 
ه تقديرًا لصموده، يستحق صون كرامته وتوفير  فشعبكم يستحق كل االحترام، ويستحق رفع القبعة ل

والمعان األمل  كل خيبات  بعد  ثقته  تستعيدوا  أن  ومصلحتكم  بسبب    اةاحتياجاته ...  يزال  التي عاناها وال 
ليتكم فيما وصلت إليه األمور، وثقوا بأنه  سياساتكم، صارحوه بالحقائق كما هي ال كما تريدونها، وبمسؤو 
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م الحنون التي تغفر خطايا أبنائها، والجدار الذي ستتكسر عليه مؤامرات اجتثاث  سيكون في هذه الحالة، األ
 قوى المقاومة، والتصفية للقضية والحقوق. 

برى التي سؤال رابع شغل بال الحكيم وطرحه في أكثر من مكان ومناسبة، خاصة بعد االنهيارات الك
خر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن المنصرم،  شهدتها المنظومة االشتراكية، والنظام الرسمي العربي، أوا

وما خلفتها من ارتدادات قوية على الصعد الفكرية والثقافية والسياسية، ومن عمق وعيه لخطورة وتعقيد  
  ممي، وما ولدته في نفوس البعض من شكوكٍ المرحلة السياسية التي يمر بها النضال الوطني والقومي واأل

ضيتنا وحقوقنا العادلة، طرح سؤال أولوية النضال على الجبهة الثقافية، وأجاب: وإرباك، حول مصير ق   ويأسٍ 
العسكرية   الجبهة  الثقافية، فقد نخسر  الجبهة  النضال على  تبرز أهمية  اللحظات الصعبة  "في مثل هذه 

والتي   خسر الجبهة الثقافية التي تتناول حقنا في الوجود والحرية والحياة،والسياسية، ولكن ال يجوز أن ن
تتناول حضارتنا وتاريخنا وتراثنا ومستقبل أجيالنا"، لذلك كان دائم الحث على أن نقتصد في كل شيء إال  

 الثقافة. 
ى الصعيد سؤال خامس كان يشغل بال الحكيم، وهو سؤال الديمقراطية بعد أن غابت أو باتت شكلية عل

مل الجبهوي، وعلى قاعدتها يجب أن تتشّكل الوطني في غالب األحيان، فالديمقراطية عنده أساٌس في الع
 وتدار المؤسسة الوطنية، وتتقّرر سياساتها، كضرورة ال غنى عنها في مرحلة التحرر الوطني. 

لق، ومن شأنه تعزيز  واعتبر أن حفظ حقوق المواطنين في التفكير، والتنظيم واالختيار، هو حٌق مط
 م إدارة التناقضات داخله بعيدًا عن أي َنزعات ُعنفية.عة المجتمع وإطالق طاقات أبنائه، ومن تنظياَمن

عام  السادس  الوطني  المؤتمر  أعضاء  إلى  كلمته  في  جاء  بما  فسأكتفي  الحزبي،  الصعيد  على  أّما 
كرية ألنها الحل المناسب في إدارة التناقضات حيث دعا إلى "توفير البيئة الديمقراطية والفاعلية الف  2000

دف انضاجها وتوظيفها إيجابًا، فالتنوع وصراع األفكار هو مصدر إثراء واغناء طبيعي  الداخلية في الحزب به
لمن ُيقّدرها ويعرف كيف يستفيد منها، ألن التكامل والتماثل ال يعني سوى الموت والركود الذي يقود إلى 

 طاقات االجتماعية".لواحد، فيتحّول الحزب إلى قوة طاردة بدل أن يكون مركزًا جاذبًا لل ديكتاتورية الرأي ا
السؤال السادس واألخير الذي سأختم به، يتناول األخالق، التي كان يوليها الحكيم اهتمامًا خاصًا،  

ن يشّكلوا في ذلك  انطالقًا من قناعاته بأن الثورة والمناضلين فيها، يجب أن يتحلوا باألخالق الثورية، وأ
 .قدوة ُتحتذى، وال يتخّيل ثورة ومناضلين بدون ذلك
ثورية شهد له فيها الجميع، فهو الذي كان ينبذ وّيحذر    وبهذا الوعي، تمّيز الحكيم بسلوٍك ومصداقيةٍ 

يكره  كان  آخر،  جانب  وفي  التآمرية..  والعقلية  الخداع،  السياسي،  الدجل  المراوغة،  الكذب،  صفات  من 
 ف تمّلقًا للمسؤول. ر، وتستفزه الشكليات الفارغة من المضمون، واالدعاء، والمديح الزائالمظاه

كثيرة هي األسئلة التي يمكن تناولها في الذكرى الحادية عشر لرحيل الحكيم، منها سؤال األزمة، وسؤال  
 جة لبحث مستفيض. الشرعية، وأزمة المشروع الوطني وحوامله، وسؤال الهوية، وغيرها من األسئلة التي بحا
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والوفا العهد  كل  وقائدنا  حكيمنا  يا  إليك  وللقيم وختامًا،  أجلها،  من  ناضلت  التي  ولألهداف  ء 
الثورية التي تركتها تراثًا لنا، وستبقى خالدًا على الدوام في قلوب شعبك، وقلوب كل من أحّبوك،  

قائد فلسطيني ثوري، وإنما  وآمنوا بأفكارك خارج حدود فلسطين، فأنت لم تكن بالنسبة لهم مجّرد  
تحمل هموم هذه األمة، وتدافع عن وحدتها وكرامتها، وعن وبنفس الدرجة كنت قائدًا عربيًا ثوريًا  

 مصالحها العليا. 
 

 ل كايد الغو
 عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 قطاع غزة  –فلسطين  
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 (1جورج حبش: االشتباك األخري )

سيف دعناد. 
*

 

 سوف أذهب إلى أرض وطني وأقول:»
 عانقيني بال أي خوف،

 نني لن أتكلم إال من أجلك إما أعرف القيام به هو أن أتكلم، فوإذا كان كل 
 وسأقول لها أيضًا:

 فمي سوف يكون صوت كل تلك المآسي التي ليس لها فم،
 وصوتي سوف يكون صوت حرية كل الذين يقبعون في زنازين القهر 

 أظل أردد لنفسي وعلى الطريق سوف
 وقبل أي شيء، لجسدي وكذلك لروحي: 

 حذاِر حذارِ 
 ن القبول بموقف المتفرج العقيم، ألن الحياة ليست مشهدًا، م

 وألن بحرًا من المآسي ليس مجرد مقدمة مسرحية،
 وألن إنسانًا يصرخ من العذاب ليس مجرد دبًا راقصًا« 

 إيميه سيزير »مذكرات العودة إلى أرض الوطن«
بواطنهم كظو  رج»إالّ  اهرهم، بل أجلى، وسرائرهم  ال مؤمنون، ونساء مؤمنات، يحفظ هللا بهم األرض، 

كعالنيتهم، بل أحلى، وهممهم عند الثريا، بل أعلى، إن ُعرفوا تنكروا، وإن ُرئيت لهم كرامة أنكروا. فالناس في  
 اء«. غفالتهم، وهم في قطع فالتهم، تحبهم بقاع األرض، وتفرح بهم أفالك السم

 ابن الجوزي في وصف األبدال
ليد الصوفي، كما جاء في »لسان العرب«، هم »قوم من الصالحين، بهم  »األبدال« أو »البدالء« في التق

يقيم هللا األرض، أربعون في الشام وثالثون في سائر البالد، ال يموت منهم أحد إال قام مكانه آخر فلذلك ُسّموا  
 بهم األقاليم  »الفتوحات المكية« أن »ثم رجااًل سبعة يقال لهم األبدال يحفظ هللاأبدااًل«. ويذكر ابن عربي في  

السبعة، لكل بدل إقليم، وإليهم تنظر روحانيات السموات السبع، ولكل شخص منهم قوة من روحانيات األنبياء  
من خيار«، وعن    . وينقل هادي العلوي عن ابن شميل: أن »األبدال خيار بدل(1)الكائنين في هذه السموات«

أب الصالح  في  المبرزون  »سمي  السكيت:  أل ابن  بعد دااًل  مقامهم  قاموا  )أي  الصالح  السلف  من  أبدلوا  نهم 
ذهابهم(. واألبدال هم األولياء والعباد، ُسموا بذلك ألنهم كلما مات منهم أحد أبدل بآخر«. أما عالمتهم، كما  

و »ال يولد لهم ولد ذكر«، كما جاء في ترجمة صاحب »مطالع  نقل الزبيدي في تاج العروس أنه ال يولد لهم، أ
. وإذا وقفنا (2)  ، كما ينقل البعض(لبجالء دالئل الخيرات«، محمد المهدي الفاسي )وهو من األبدا  المسرات 

 
 أستاذ علم االجتماع والدراسات الدولية بجامعة ويسكونسن   *
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حال المسيح الذي لم يتزوج أصـاًل.    اعند قول الزبيدي أنه ال يولد لهم ولد ذكر، يقول هادي العلوي: فـ »هذ 
اب. ومن المعاصرين لم يكن  ل معظم الصوفية من األقطمحمد الذي لم يكن له ولد ذكر. وكذلك حا  وحال

 .(3)لكارل ماركس ولد ذكر ولم يولد ل لينين« 
. أو أخص  (4)أما »األوتاد«، »الذين يحفز هللا بهم العالم«، فهم كما يذكر ابن عربي »أخص من األبدال«

، كما يشير هادي العلوي، من الضن،  أيضًا »أضنان هللا«. واألضناناألبدال، في المذاهب الصوفية، وهم  
»أي البخل الشديد«، و»ضنائن هللا« هم الذين يضن هللا بهم عن الفساد. وفي »لسان العرب« هم »الخصائص  

ن  من أهل هللا تعالى الذين يضّن بهم لنفاستهم عنده تعالى، كما قال عليه الصالة والسالم«: »إّن هلل ضنائن م 
حييهم في عافية ويميتهم في عافية«. واألوتاد من األبدال، كما جاء عند ابن عربي  خلقه ألبسهم النور الساطع ي 

في »الفتوحات«. والقول »إن هللا يقيم بهم األرض هو ما يعطيهم اسم األوتاد«، وهذا »مأخوذ من الفلك القرآني  
دال األوتاد ألن وجودهم  ها في مستقرها، واستعيرت لألب حيث اعتبرت الجبال أوتادًا لألرض تمنع ميالنها وتثبت

 .(5)على األرض يمنع أهلها من الفساد ويبقيهم على حال الصالح واالستقامة فال تنخسف بهم« 
لهذا، فاألبدال، في مذهب الصوفية، هم قوة الخير المضادة، في هذا الكون، لقوة الشر والخراب التي  

قوة اإلنسانية وروحها التي تعطي الحياة معناها    اب السلطة والمال والجشع. وهميمثلها الفاسدون والخونة وأصح
وتوازنها وتحميها من خراب قوى الخراب في هذه األرض. لذلك هم أيضًا كاألوتاد )الجبال( التي تحمي األرض  

 المال ورجال الدين.  من الميالن وتحفظ لها توازنها بموازنتها للفساد والخراب الذي يمثله جشع أهل الدولة ورأس
م    هكذا كان جورج حبش، من ضنائن هللا، ومن أوتاد هذه األرض. أفنى عمره ثائرًا يقاوم العدو، وأفناه ُيَقوِّ

زيَغ المتنفذين الغارقين في الفساد والخيانة والشر والخراب، ليجعل منا بشرًا أفضل، وليعطي لهذه الحياة توازنًا  
الثائر غير المهزوم، رغم كل الهزائم، وغير المقهور، األمل حيًا. تقرأ كلمات هذا    يجعل العيش فيها ممكنًا ويبقي

منا شيء قليـل من هذه القناعة التي ال تتزعزع،    رغم كل القهر، فال تطلب وال تتمنى إال أن يكون لدى كل  
لعظيمة غير القابلة  وحظ قليـل من هذه الشجاعة الفائقة التي ال تهزم، ونصيب صغير من تلك القوة الروحية ا

رأ جورج حبش فتعرف أنه هكذا فقط يكون الثوار الحقيقيون. تقرأ جورج حبش فتتأكد أن هناك طريقًا  للكسر. تق
واحدًا ووحيدًا للنصر وطريقًا واحدًا ووحيدًا لتحرير فلسطين هو طريق جورج حبش. تقرأ جورج حبش فتعرف 

يدًا للكرامة هو تعريف جورج حبش. تقرأ الحقيقية وتعريفًا واحدًا ووحأن هناك تعريفًا واحدًا ووحيدًا فقط للحرية  
الوطن  لفلسطين هو معنى  للوطن ومعنًى واحدًا ووحيدًا  جورج حبش فتعرف أن هناك معنًى واحدًا ووحيدًا 

 ومعنى فلسطين عند جورج حبش. 
يـاًل ثورة الفلسطينية، أن أتكلم قللقد بدا لي صائبًا أول األمر، قبل أن تبدأوا بقراءة النص األخير لحكيم ال

)وسأتجرأ ألقول باسم الجميع(، في مديح ذلك الرجل الشجاع، الذي سعى، بأكثر مما يستطيع أي إنسان آخر، 
إلى صوغ الفكرة وصناعة األمل الذي ال يزال يعيش فينا ويعطينا القدرة على العيش واالستمرار رغم كل شيء.  

رة، أن أكتب متحدثًا، ولو قليـاًل، باسم جيل جديد  ونحن نقف أمام كلماته األخيلقد بدا لي األمر صائبًا جداً 
أعيد بناؤه في عقيدة الجبهة الشعبية وعقيدة فلسطين األصلية واألصيلة التي أسس لها وأسسها جورج حبش، 
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على حبة رمل    تلك العقيدة العروبية األصيلة التي ال تعرف أي مهادنة مع العدو، وال تعرف أي مساومة حتى
سطين. لهذا، فإذا كان هناك أي شيء يجعل من المناسب أن أكتب أنا، أو أي رفيق من واحدة من أرض فل

جيلي هذا النص، بداًل من أحد آخر من الرجال ذوي الشعر األبيض اآلن، أولئك الذين كانوا مع الحكيم منذ  
فقط األمل بأن    شروع تحرير فلسطين لعقود، فهوالبداية، وشاركوه في المقاومة وفي المعاناة والتفاني في م

تكون هذه مناسبة لنا جميعًا لنجدد التزامنا ووفاءنا مرة جديدة لهذا الرجل العظيم، ولنهجه، ولطريقه الذي اختطه 
 منذ خسارتنا فلسطين وحتى اللحظة األخيرة من حياته. 

 :تقرأ جورج حبش فتعرف أنه هكذا فقط يكون الثوار الحقيقيون 
الذ أ  ال ي يصدر في الذكرى الحادية عشرة لرحيله خضوعًا للحزن، أو للوعة  كتب مدخاًل لهذا الكتاب 

المشتاق المصاب بفقدان الحبيب والقدوة، بل من أجل تمجيد هذه الروح العظيمة التي أعطيت لنا، ولكي ندخل 
  ل. فالكثيرون منا يشعرون بهذه مجددًا في شراكة وثيقة وعهد جديد وَقَسم جديد مع هذا الرجل الشجاع والمثا

الشراكة، ويشعرون بحاجتهم إليها اآلن أكثر من أي وقت مضى. فلقد كان جورج حبش قائدًا ومقاومًا ومثااًل؛  
كان مثااًل في نعمة البطولة الفريدة، والتفاني الالمحدود، التي كانت طريق حياة وطريقة عيش واحدة ووحيدة  

وشجاعته التي فضحت كل أولئك »القادة« وضوحه وصدقه وتفانيه وصالبته  له. كان مثااًل في قوة روحه و 
المزورين بضعف روحهم وكذبهم واستسالمهم وخنوعهم وجبنهم. وكل هذه الروعة والعظمة والقوة كانت متوافقة 

األخيرة  تمامًا، رغم كل ذلك، مع التواضع المذهل لرجل مثله وبمقامه، وببساطة التفاني الالمتناهي حتى اللحظة  
والوطن العربي وأهله. وشراكتنا مع الحكيم وعهدنا له هما شراكة وعهد، كذلك، مع كل    من أجل فلسطين وأهلها

الذين أفنوا أعمارهم يقاومون على طريق تحرير كل الوطن المسلوب. شراكة وعهد حتى النهاية مع كل الذين  
الزنازين أو في ساح يقارعون الصهيونية في  القتال. شراكة وعهد مع كل  أفنوا أعمارهم  الذين أصبحت ات 

فلسطين قضيتهم األولى واألخيرة، قضيتهم العامة وقضيتهم الخاصة، وأعطوها، مستلهمين القليل من نموذج 
هؤالء   لكل  ونتعهد  للحكيم،  لنتعهد  جميعًا  باسمنا  أكتب  الفانية.  أعمارهم  من  ثانية  كلَّ  حبش،  جورج  القائد 

بل أي شيء لفلسطين حبنا إلى األبد، واستعدادنا للتضحية  م والعهد، وأن نتعهد أواًل وقاألبطال، بالوفاء والقس
من أجلها وفي سبيلها بكل شيء وبأي شيء، وأن نتعهد للصهاينة األعداء كرهنا وحقدنا وعزمنا على مقاومتهم  

 حتى النهاية. 
 : عن النص

القارئ، بارث في »موت الكاتب«. فعلى   »والدة القارئ ستكون حتمًا على حساب الكاتب«، جادل روالند 
وإمكانياته   وخلفيته  مواصفاته  بكل  فالقارئ،  وبالتالي،  للنص،  النهائي  بالمعنى  اإلمساك  مسؤولية  تقع  يقول، 
وهوياته، وليس الكاتب، هو المسؤول األول واألخير عن فهم النص )وبالتالي عن نجاح هذا النص أو فشله(. 

لتحريره من »طغيان التفسير«. وفي مخالفة  أنه ينبغي فصل النص عن صاحبه  لهذا يجادل بارث، أيضًا، ب
ظاهرية )ظاهرية فقط في رأيي( لهذه الرؤية، يركز ميشيل فوكو، في نص يقصد منه، كما فهمه كثيرون، 
مخالفة زعم بارث، على »وظيفة الكاتب« التي تتمحور حول دوره التصنيفي للنص في سياق خطابي معين. 
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ما للكاتب )ظاهريًا في الحقيقة ال أكثر(، وهو ممكن فقط في سياق  نص فوكو، ما هو الكاتب، دور    يبدو في
خطابي. بصورة أدق، تضيء رؤية فوكو، بتركيزه على الخطاب، على مجاالت وإمكانيات السيطرة والتحكم  

الباريسي ما بعد الحداثي،   -بالمعنى الذي تحدد معه وتحد بدورها بالضرورة دور الكاتب. هذا الجدال الباريسي  
الشكل والجوهر، لم ينتِه حتى رغم التدخل الساخر لجاك دريدا الحقًا في »ميتات روالند بارث«. هو جدال ب

باريسي يشوبه الكثير من الترف الذي ال يعرفه وال حتى يهتم به الكثير من الكتاب )والنصوص(    - باريسي  
 مختلفة. ودورًا ووظيفةً  الذين تأخذ الكتابة عندهم معنًى وهدفاً 

تابة »فعل تاريخي« لدى من يرى نفسه منخرطًا جديًا في واقع عصره. وفي حالة العرب، وخصوصًا فالك
، أصبحت الكتابة »فعـاًل مقاومًا« بامتياز، كما جادل الناقد المصري غالي شكري. ففي  1967بعد هزيمة عام  

وثقافة، وسؤال تحولهم من  كان استمرارهم التاريخي كشعب  حين شكلت النكبة سؤال العرب الوجودي، وسؤال إم
أمة في طور عملية تاريخية من التشكل أصابتها النكبة بحالة قطع عنيفة إلى أمة تدخل مسرح التاريخ، أصبح  

 . (6)على الكاتب العربي »إنتاج فكر ولغة يجسدان إرادة الدفاع عما هو مهدد باالنقراض في الحياة العربية« 
ذا بالضبط ال يزال الشهيد غسان كنفاني يحتل مكانة فريدة ومتميزة مقاومة وفعل اشتباك. لهة فعل  الكتاب

بين كل الكتاب العرب والفلسطينيين. فهو لم يكن مسكونًا في كتاباته بتصوير الحاضر القادم من ماضي النكبة  
،  تقبل. لهذا كان كل نص لكنفانيفقط، بل، وربما أهم من ذلك، كان مهمومًا باستتباع ذلك بفتح آفاق للمس

أدبيًا كان أم سياسيًا، أشبه ببيان ثوري. فكنفاني كان نموذجًا لكاتب من نوع خاص جدًا اقتضت وجوده الحالة  
في مصر، التي ساهمت في التأسيس لنشوء    1952العربية الجديدة. فما بعد النكبة، وتحديدًا ما بعد ثورة  

»تأمالت في المنفى«. هكذا كانت الدعوة ب«، كما جادل إدوارد سعيد في  حركات التحرر، »تفاقم دور الكات
إلى الثورة »دقوا جدران الخزان« في »رجال في الشمس«. ولهذا ذكر الحكيم في رسالة التعزية آلني كنفاني  

 . (7)»إننا تلقينا )باستشهاد غسان( ضربة موجعة جدًا« 
النكبة، وأحد ملهمي  به قسطنطين زريق، صاحب معنى    الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. فأهم ما قام

الحكيم، في كتابه عن النكبة، غير تعريفه للحدث وحفره للمصطلح، هو »إلقاؤه الضوء على مشكلة الحاضر، 
ينبغي على   فلقد أدرك مبكرًا أن ما  العرب ويعملون على إعاقته«.  الذي يشغله  المعاصرة اإلشكالي،  موقع 

الحاضر تمهيدًا لمعركة استعادة االستمرارية التاريخية، ورأب    قيام به بمعرفة ودراية هو خلق »الكتَّاب« العرب ال
 الصدع الذي تسببت به النكبة، واألهم من كل ذلك إطالق إمكان تاريخي للتغيير. 

  في كتابه »تعليم المقهورين« أن »أسلوب   الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. لهذا بالضبط علق باولو فريري 
ورفاقه، ووصف عالقته بالفالحين الفقراء الموالين لهم بلغة إنجيلية    ]تشي[ غيفارا الواضح في سرد تجاربه هو 

 .(8)تقريبًا، يكشف القدرة الكبيرة لهذا الرجل المدهش على الحب والتواصل مع الناس«
خير، لجورج حبش  توجب قراءة النص األخير، وفهم الفعل األالكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. هكذا ي

ا النص ليس سردًا بال غاية، أو هذا ليس سردًا أراد له صاحبه أن يكون نوعًا من  وإدراك الهدف منه. فهذ 
التاريخانية أو السرديات األكاديمية أو المذكرات الذاتية. ليس سردًا أراد له صاحبه أن يكون مجرد أرشفة أخرى  
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أيديولوجية. يجب أن ُيقرأ كتحفيز  ريخ يجب أن ُيقرأ أواًل وأخيرًا كحالة اريخ بال غاية أو لمجرد األرشفة. فالتاللت
لعمل مستقبلي. يجب أن ُيقرأ كخارطة طريق للمقاومة والتغيير والثورة. ففي نهاية األمر، كل الحقائق التي  

، كما جادل هي )لذلك( ذاتية وسياسية أواًل وأخيراً يختارها مؤرخو أي مرحلة من بين آالف الحقائق األخرى،  
د هاليت كار. لهذا، فجوهر التأريخ ليس النص وحده أو بحد ذاته )على أهميته(، مؤرخ الثورة البلشفية إدوار 

بقدر ما هو االستشراف واألفق الذي يفتحه أمامنا، فيضع السرد أو النص نفسه في حيز المقاومة وسياقها في  
ا هو المعنى  هذ   -حه آفاقًا من اإلمكانات التحويلية  حتى يمكن أن يعمل على تأسيس مسارها بفتالمستقبل، و 

 الحقيقي لفكرة أن »الناس تموت والفكرة ال تموت«. 
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك، ألن الفعل واالشتباك المقصودين هنا بالذات هما اشتباك وفعل من 

ئيل« نفسها إلى كل الخرافات جهة، وإسقاط الخرافات )من خرافة »إسرا  أجل تكوين الوعي وخلق اإلنسان من
ا المهزومون(، من جهة أخرى. الكتابة فعل مقاومة واشتباك، ألن الكتابة عمل، وألن العمل نفسه  التي يسوقه

وما    )والفعل المشتبك نفسه( هو الشيء الحقيقي الوحيد في التاريخ، والشيء الحقيقي الوحيد في هذه الحياة،
هي أكثر توصيف مناسب للنص  فالكتابة كـ »فعل مقاومة وفعل اشتباك«  عداه هو الخرافة والتزوير. لهذا،  

األخير الذي تركه لنا جورج حبش، وُينشر بعد أحد عشر عامًا على رحيله. فهذه ليست محاولة للتأريخ بقدر  
أوسلو، ئلة الكبرى التي أرَّقته منذ اتفاقيات  ما هي أحدى محاوالت الحكيم المتعددة لالشتباك مرة أخرى مع األس 

( حين أرسل الحكيم أول إشارات العزم على التخلي  1993امس للجبهة الشعبية ) وتحديدًا مع انعقاد المؤتمر الخ
( من أجل خوض مرحلة جديدة من  2000عن األمانة العامة، وأصر عليها ونفذها في المؤتمر السادس )

نى بدراسة تجربة حركة القوميين العرب العمل »على إنشاء مركز ]الغد[ الذي ُيعالنضال تتمثل، كما كتب، ب
من ثم الجبهة الشعبية واألحزاب القومية األخرى، وكذلك تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأيضًا العمل  و 

يدًا لمتابعة النضال  القومي منذ النكبة، بحيث تكون تجربة الجبهة والحركة واألحزاب والتجارب األخرى درسًا مف
 .(9)ضال الوطني والقومي«ن دون أن يعني ذلك ابتعادي من ساحة النالوطني والقومي، م

في ثنايا هذا النص ال توجد فقط الكثير من األسئلة التي كانت تؤرق حبش وكان يرى في التصدي لها  
فقط الكثير من الحديث في التاريخ    واإلجابة عنها مسؤولية ثورية ووطنية وقومية وإنسانية، وليس في هذا النص 

جمعية، بل يوجد أيضًا الكثير مما يمكن أن نفهمه ونعرفه عن  التاريخ واألحداث والتجارب الفردية والوعن  
شخصية صاحب هذا النص وروحه وقلبه، والنموذج الذي ينبغي أن يكون عليه الثائر الحقيقي والقائد الحقيقي  

.  تلهام توصيف لهذه الروح الفذة والفريدةى البحث عميقًا في نصوصنا التراثية الس والمقاوم الحقيقي، ما دفعني إل
فعقب النكبة مباشرة، يكتب الحكيم، »حصلت عملية االندماج الكلي والصادق بيني وبين العمل الكلي من أجل  

ألخيرة من  . وهذا النص يؤكد أن هذا االندماج الكلي رافق الحكيم حتى اللحظة ا(10)قضية شعبي ووطني«
زة يكسرون الحدود بين فلسطين ومصر،  العظيم مبتسمًا وهو يسمع أخبار أبطال غ حياته، فقد رحل هذا المقاوم  

 فتأكد أن المراهنة على الناس التي أفنى عمره من أجلها ال يمكن أن تخيب أبدًا. 
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و»الصر  »البطولة«  فيه  يدعي  زمن  في  نادرة  وشجاعة  ووضوح  صدق  النص  هذا  ثنايا  احة«  في 
ني عادة أحدد موقفي السياسي  رير تخاذله وعجزه وكذبه واستسالمه. »إنو»الوضوح« كل من أراد ذلك فقط لتب

فيها بعقلي وقلبي   أفكر  تأتي لحظات  الثورة  أنه في سياق  بعد تأن  وتفكير، ولكنني أعترف  الجبهة  وموقف 
»سادات فلسطين« التي نعت بها عرفات   . هذا ما قاله الحكيم، في سياق تفسيره لمقولة(11)ووجداني معًا«

ب البعض من رفاقه عليه لخروجه عن »حدود االحقًا رغم عت  ب زيارته نظام كامب دايفيد، وظل يرددهاعق
 لمرحلة    حقيقية    اللياقة السياسية«. لهذا فنص الحكيم األخير يصلح أن يكون بيانًا ثوريًا حقيقيًا يؤسس لمراجعة  

 يضًا بالمآسي والهزائم والخداع. وحتى مليئة بالمعجزات، ولكنها مليئة أ سابقة مليئة بالبطوالت،
في ثنايا هذا النص أيضًا حديث عن التاريخ وفي التاريخ، ولكن بإيقاع ثوري فريد يعيد إلى الذاكرة الخطاب 

األولى   ووثائقها  الشعبية  الجبهة  بيانات  الذاكرة  إلى  ويعيد  واألصيل،  األصلي  الفلسطيني  ونصوص الثوري 
: »كانت وجهة نظر أبو عمار ها محاولة لبث الحياة من جديد في روحناالميثاق الوطني غير المعدل، وكأن

وفتح وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطني وبعض الفصائل هي قيام دولة فلسطينية إلى جانب »إسرائيل«، 
لى األرض مع االستمرار في النضال  أي قيام دولتين على األرض، بينما كانت الجبهة الشعبية تريد دولة ع

. هكذا يذكرنا الحكيم، بما قاله مرة الشهيد عماد مغنية، عن  (12)ل إزالة هذا الكيان الصهيوني البغيض« من أج
الهدف الذي علينا أاّل ننساه أبدًا وأن نعمل من أجله كل لحظة، وأن نضحي في سبيله بكل شيء: »الهدف 

 ائيل« من الوجود«. واضح ومحدد ودقيق: إزالة »إسر 
 دة الثائر جورج حبش الخروج من اللد: وال

َن دايفيد بن غوريون في مذكراته: »علينا تنظيم مجموعة  1948أيار/مايو    24يوم اإلثنين الموافق   ، َدوَّ
األلوية الجديدة وتعزيز ]األلوية[ القديمة. وينبغي إقامة لواء من أفراد »كرياتي« بقيادة لرر ]تسادوك[. لدى  

، َسَيِرُد ِذكر اللد  1948أيار/مايو    30. بعدها بأسبوع، في  (13)ورًا«سلم المدافع، يجب تدمير الرملة واللد فت
اللد، إذ إن هاتين النقطتين خطرتان    -والرملة مرتين في تدوينات بن غويون لذلك اليوم: »أثرت مسألة الرملة  

لقدس .  ى تل أبيب والمستوطنات و]الطريق[ إلى امن جميع النواحي، ومن شأنهما أن تشكال قاعدة للهجوم عل
حرر مناطق وقوات ويعزل خطوط المواصالت العربية. أليس من المجدي وفي مقابل ذلك، فإن احتاللهما ي

المفروض على »كرياتي« أن ينشط    - خفض قسم من القوة الناشطة في الشمال »البعيد«؟ بموجب الخطة  
أيار/مايو    30. وفي مساء ذلك اليوم )(14)ليل من اإلزعاج ]المدفعي[ للرملة«ضد اللد هذه الليلة، عالوة على الق

(، خرج بن غوريون مسرعًا من جلسة الحكومة قبل أن تنتهي متوجهًا إلى »رامات غان« حيث القيادة  1948
ر في  العامة )الساعة السابعة مساًء( عقب وصول برقية في شأن قرار مجلس األمن المتعلق بوقف إطالق النا

لي[، واقترحت عليهم أن نرسل إلى  دين[، ويوحنان ]راتنر[، ويسرائيل ]غالياليوم التالي، واستدعى »يغئيل ]يا
ييغال ]آلون[ فورًا أمرًا بأن ينزل مع كتيبة واحدة غدًا فجرًا كأقصى حد، كي نتمكن من احتالل اللد والرملة، إذا  

أ كتيبة  ينقلوا  وأن  اللطرون،  احتالل  من  ضمان  تمكنوا  أجل  من  الليلة  هذه  القدس  إلى  القدس خرى  صمود 
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إذا انصاع له العرب   -ين وطولكرم ]كي[ يحين موعد بدء وقف إطالق النار  والسعي إلزعاج المثلث من جن
 . (15)هذه المرة ـ ونكون في وضع أفضل مما نحن عليه اآلن«

 : قية لمرحلة سابقةنص الحكيم األخير يصلح أن يكون بيانًا ثوريًا يؤسس لمراجعة حقي
لجنوب المشتعلتين بشدة حينها، إال أن جبهة الوسط )حيث ون بجبهتي الشمال واورغم انشغال بن غوري

اللد والرملة( كانت األكثر إثارة للقلق لديه، كما تشير مذكراته. وكما يتضح من يوميات الحرب التي تركها.  
يل«، ب القدس، و»حرب القدس هي حرب أرض إسرائفالحرب على اللد والرملة كانت جزءًا أساسيًا من حر 

التاريخية فحسب، بل ألسباب استراتيجية أيضًا، والحرب ليست من أجل    يقول بن غوريون، »ال بسبب أهميتها
طريق القدس فحسب. ال يكفي طريق بين تل أبيب والقدس من أجل إحكام سيطرتنا على القدس. هناك حاجة  

ية قائمة من دون ارتباط ما بالدولة في هذه الحرب أنه لن تقوم للقدس اليهود إلى امتداد جغرافي. وقد ثبت  
. لهذا بالضبط أثار بن غوريون قضية اللد والرملة منذ البداية في إحدى جلسات  (16) هودية ذي امتداد إقليمي«الي

المستوطنات ]في  1: »أبديت مالحظتين: )1948أيار/مايو    11»القيادة« في   العربية في  الجزر  تدمير   )
نها أن  اللد، وبيسان، وزرعين( التي تشكل خطرًا خاصًا في حال الغزو، ومن شأ  - المناطق[ اليهودية )الرملة  

حتى لو استمرت الهدنة، ]وذلك بسبب[ أهمية القدس    -( تسليح القدس بصورة متزايدة  2تفرض إشغال قوات؛ )
 . (17)في حد ذاتها«

الواضح الحديث  ليس  الكثير،  وغيرها  هذه،  غوريون  بن  تدوينات  في  للنظر  »التدمير«    الالفت  عن 
لهذا كانت المجازر أواًل، كما حدث في  و»التدمير الفوري« و»تهجير العرب«، بل إنهم قاموا بذ  لك فعـاًل. 

مسجد اللد حيث احتمى المدنيون العزَّل قبل أن تقوم العصابات الصهيونية بقتلهم في مجزرة رهيبة أصبحت  
  500ى ذلك لنعرف أن أهلنا قد ذبحوا هناك بال رحمة ) موثقة في األرشيفات الصهيونية رغم أننا ال نحتاج إل

، وكان كذلك القتل العشوائي أيضًا وإطالق (18)  ( 300و   200رغم االعتراف الصهيوني بما بين  مدني تقريبًا، ب
( 1948تموز/يوليو    11النار على أي شيء وكل شيء أثناء محاولة احتالل اللد والرملة. في ذلك اليوم )

ن من القوات الشعبية، فقام  لثالثة للبلماح من اقتحام دفاعات اللد التي أقامها أهلها والمتطوعو فشلت الكتيبة ا
ييغال آلون بإرسال اللواء الثامن )الكتيبة الثامنة والتاسعة( بقيادة موشي ديان. فدخلت، كما تروي األرشيفات 

عسكرية يعتليها مدافع رشاشة،   الصهيونية نفسها، »عرباتهم نصف المجنزرة، عربة مدرعة، وسيارات جيب 
ثم استدارت عائدة حول اللد إلى بن   -ه اللد ووصلت أطراف الرملة  مسرعة جنوبًا من طريق بن شيمين باتجا

في   شخص  أي  على  النار  تطلق  كانت  القوات  أن  ويظهر  دقيقة.  وأربعين  سبعًا  الغارة  استغرقت  شيمين. 
العصابات الص(19)طريقها«  أفراد  الجيب هيونية ويدعى »جدعون« في شهادته. ويذكر أحد  : »كانت سيارة 

أركب فيها تقوم بالدوران أمام مدخل أحد المنازل، وفي المقابل كانت طفلة تقف وتصرخ وعيونها  العسكرية التي  
مليئة بالخوف والفزع. كان جسدها ممزقًا وينقط دمًا، وحولها كانت جثث أفراد عائلتها ملقاة على األرض. ]ثم  

ج معركة، في أوج احتالل مدينة. لت[ هل أطلقت أنا النار عليها؟ ولكن لماذا هذه األفكار، فنحن في أو تساء
 .(20)العدو في كل زاوية. الجميع أعداء. اقتل! دمر! اذبح! وإال سوف ُتقتل أنت ولن تستطيع احتالل المدينة« 
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، بدأت مسيرة طويلة وصعبة في أشد عقب سقوط اللد والرملة وطرد من بقي حيًا من أهلها العرب بالقوة
تشبه إلى حد بعيد »مسيرة الدموع« التي سارها سكان أمريكا    -جاه رام هللا  بات  أيام العام حرارة على األقدام 

األصليون المطرودون من وطنهم في جنوب شرق الواليات المتحدة باتجاه الشمال الغربي. وفي أثناء المسيرة  
قاة  الصغيرة من األطفال والعجائز من العطش والجوع والحر وكانت جثثهم ملسقط العشرات من سكان اللد  

يذكر الحكيم الذي عاش كل تلك األيام بتفاصيلها المؤلمة أن كتاب »الطريق   -على جوانب الطريق إلى رام هللا  
إيثيل مانين  بئر السبع« لإلنكليزية  اللد والمسير   (21)إلى  ة إلى رام هللا  التي تصف رحلة الخروج المؤلمة من 

المأساة كما عشتها كانت أكثر حدة مما أظهرته تلك    بل أستطيع القول إن  وعذاباتها، ليس فيه »أي مبالغة،
 . (22)الرواية«

لكن من يقرأ الرواية يعرف أن أكثر ما شد الحكيم إليها، ربما، ليس التفاصيل المؤلمة لسقوط اللد أواًل ثم  
  جربة عاشها حبش لحظة بلحظة. لكن في كتاب مانين ما يلفت االنتباه من الترحيل القسري ألهلها، فتلك ت

إصرار على التمسك بالوطن وعدم اليأس رغم كل ما حصل، ويبدو أنها كانت فعـاًل تدور في خاطر الحكيم  
حينها. فتقرأ على لسان بطرس منصور: »لم يستطيعوا أن يقتلونا. لم يقتلوا منا إال الطاعنين في السن فقط  

.  (23). إننا لم نزل هنا. معظمنا على األقل« والصغار جدًا. لقد أخرجونا إلى البرية لنموت كالكالب ولكننا لم نمت 
واألهم، تقرأ على لسان وليد، أحد الشخصيات الرئيسية التي انتهت بالتسلل إلى بئر السبع للتأسيس للمقاومة  

ة: »وإسرائيل؟ ألم تبدأ فكرتها بحلم أشد من هذا الحلم  في رفضه لكل مبررات االستسالم واإلصرار على المقاوم 
ن( إمعانًا في الخيال؟ لو سيطر هذا الحلم على قلوب مليون فلسطيني شاب فال بد من أن  )تحرير فلسطي

 . (24)يحفزهم على تحويل الحلم إلى حقيقة، باإلصرار والكفاح«
وكان الحكيم شاهدًا حيًَّا عليها وعاش مآسيها  لكن الدمار، والمجازر، والتهجير القسري التي حلت باللد،  

أبناء بلدته، لم تشكل لحظة الوالدة الحقيقية فقط لثائر حقيقي ومقاوم عنيد ال يتعب وال  مع أهله و   لحظة بلحظة
يعرف التعب، وال يهزم وال يعرف الهزيمة، كما تدل على ذلك مذكراته. لكن تلك الظروف وتلك المآسي كانت  

رف منذ البداية أن الجوهر الحقيقي لجورج حبش وروحه الثائرة. ليس ذلك فقط ألن الحكيم عمناسبة لتكشف  
لذلك لم يتردد في حمل    (25)الهدف من هذه الحرب ومن هذا المشروع الصهيوني هو »اقتالعنا من الجذور« 

كيم قاوم ألكثر من  . وليس ذلك فقط ألن الح(26)السالح منذ البداية حين انضم إلى »كتائب الفداء العربي« 
لهزيمة للحظة واحدة. بل ألن هذا المقاوم العنيد، جورج  عامًا بعدها من دون أن ينال منه اليأس أو ا  ستين

حبش، كان معدًا أصـاًل ألن يكون إنسانًا من نوع خاص جدًا وثائرًا من نوع خاص جدًا عرفنا القليل مثله في  
، تكشفت األحداث 1948ذه األيام، األسابيع األولى من تموز/يوليو  تاريخنا العربي كما في تاريخ الشرق. وفي ه

ي حلت باللد وفلسطين عن ثائر عربي من نوع خاص جدًا أفنى عمره حتى اللحظة األخيرة يقاوم من أجل  الت
ثائر من نوع خاص لم يكن ليقبل أقل من تحرير حقيقي وكريم لكل  استعادة وطنه المسلوب والعودة إليه. 

ت. لهذا رفض أن يعود بالشروط  وعودة كريمة لكل أهلها علها تمسح قليـاًل من عار الهزيمة وذل الشتافلسطين،  
التي عاد بها اآلخرون جازمًا أن عودته ستكون فقط مع عودة آخر الجئ من الشتات. في تلك األيام تكشفت  
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يخ العرب وتاريخ الشرق فكان  األحداث عن ثائر عربي حقيقي هو امتداد لتقليد ثوري إنساني فريد عرفه تار 
. ما يلي هو بعض من سيرة هذا القائد العظيم، ونشرها في الذكرى  (72)خير سليل لهذا التقليد الثوري العظيم

الحادية عشرة لرحيله يعني أنه، برغم كل شيء، ال يزال حيًا بيننا. فـ »أن تعيش في قلوب من تركت خلفك،  
 (28) يعني أنك لن تموت أبدا.«
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 (2وتشكيل نواة العمل القومي ) 1948نكبة 

 سيف دعناد. 

 
كانون الثاني/    26)في الذكرى الحادية عشرة لرحيل المناضل والقائد الفلسطيني والعربي جورج حبش  

للجبهة  2008يناير   المؤسس  العام  واألمين  العرب،  القوميين  حركة  مؤسسي  أبرز  أحد  لتحرير  (،  الشعبية 
»صفح  بعنوان  كتاب  في  حبش  جورج  مذّكرات  العربية«،  الوحدة  دراسات  »مركز  ُيصدر  من  فلسطين،  ات 

تغطية   في  النضالية«،  خّص   مسيرتي  النضالية.  تجربته  محطات  فصول    ألبرز  ببعض  »األخبار«  المركز 
 لقات. الكتاب، توّلى تقديمها ومراجعتها الكاتب سيف دعنا وستُنشر تباعًا في ح

انتقلُت إلى متابعة دراستي في الجامعة األميركية في بيروت، حيث  يافا  التدريس في  بعد تجربتي في 
ت من يافا إلى رأس الناقورة  . ذهب1951وانتهت عام    1944اخترت دراسة الطب. بدأت دراستي هناك عام  

جديد    ، شعرُت أنني أنتقل إلى جو  مرورًا بحيفا، ومن ثم إلى بيروت، بالسيارة. بانتقالي إلى بيروت للدراسة
الحرم  داخل  الوقت  معظم  نقضي  وكّنا  مختلفة،  عربية  جنسيات  من  بطالب  هناك  التقيت  تمامًا.  مختلف 

  بارزةً   لشهير الذي كان ملتقى الطالب، حيث أصبح عالمةً الجامعي. ما زلت أذكر مطعم ومقهى »فيصل« ا
فُت إلغالقه في   ومعروفًا حتى سنوات الحرب اللبنانية، وكم أسفي الحياة الجامعية وقد بقي هذا المطعم شهيراً 

ما بعد بسبب ظروف الحرب. من ضمن الدراسة الجامعية كان هناك مجموعة من المواد االختيارية المطروحة 
ل التخصص، وكان علينا أن ننتقي من هذه المواد بحسب رغبتنا وميولنا، فما كان لي إال أن اخترت  خارج مجا

 لفلسفة. هنا أذكر أستاذي في هذه المادة البروفسور شارل مالك.مادة ا
العربية، وهو ما كان يشعرني باأللم، لكن   والقومية  العروبة  يتهّكم على فكرة  أذكر كيف كان  ما زلت 

 عالقتي به كانت ودية رغم االختالف في وجهات النظر. وقد أحببت مادة الفلسفة كثيرًا حين قمت بدراستها. 
ربين في الجامعة األميركية كان الدكتور منير شماعة والدكتور منصور أرملي، كما ائي المقومن أصدق

ال الشاعر وآخرين ُكثرًا في مجال  أذكر الدكتور إبراهيم داغر والدكتور زهير ملحس وسعد المعشر والدكتور جم
هذه الدفعة. أما وديع حداد    الطب، والدكتورة سعاد األزهري التي كانت الطبيبة الوحيدة التي تخرجت معنا في

الطب الصديق العزيز وأحمد الخطيب، فكانا في الدفعة التالية. كما أذكر من أصدقائي القريبين خارج كلية  
نزار جردانة وموسى وحسن حمدان. وأذكر أن أحّب األنشطة إلى قلبي كانت  علي منكو، رحمه هللا، وكذلك  

الموسيق وسماع  والقراءة  والسباحة  الموسيقى الرياضة  وكذلك  خاص،  بوجه  الوهاب  عبد  محمد  العربية،  ى 
تشرين الثاني/نوفمبر، اتخذت   29، في  1947من األنشطة الطالبية. عام    الكالسيكية، والمشاركة في عدد  

بل في    ،األمم قرارًا بتقسيم فلسطين، وما زلت أذكر تأثير ذلك القرار ال في الطالب الفلسطينيين فحسب هيئة  
الع هذ الطالب  وأصبح  كافة.  الجميع  رب  اهتمام  موضع  والقومي،  والوطني  السياسي  الموضوع  الموضوع،  ا 

سية، وبخاصة أني كنت طالبًا  وشغلهم الشاغل ليل نهار. قبل ذلك التاريخ ال أذكر أنه كان لي اهتمامات سيا
السباحة   جيدًا تنحصر أحالمي في أن أصبح طبيبًا نموذجيًا. وكذلك كنت أمارس في قسم من الوقت 
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والرياضة كما كنت منخرطًا في الجو االجتماعي الذي كان الطالب يعيشونه آنذاك، أقصد بذلك األنشطة  
معة األميركية في بيروت في ذلك الوقت ومحاضرات ابية واالجتماعية التي يعرفها كل من كان في الجاالشب

قسيم وسخونة الوضع السياسي الذي وّلده ذلك  ثقافية قّيمة ألهم المفكرين وأساتذة الجامعة. أما بعد قرار الت
معة وطالب الثانويات في بيروت  القرار، فقد تغير كل شيء بالنسبة إلي. في هذه الحقبة كان طالب الجا

نطلقون بتظاهرات ضد مشروع التقسيم وينادون بالجهاد، فكانت تلك السنة الدراسية سنة ولبنان بوجه عام ي
 Westوشتى أنواع األنشطة الوطنية. أذكر أننا اعتصمنا يومًا في قاعة »  تظاهرات وإضرابات واعتصامات 

Hall جبهات القتال.« في الجامعة األميركية، مطالبين الحكومات العربية بأن تقوم بتدريبنا وإرسالنا إلى 
حين بدأت أفواج الالجئين تصل إلى لبنان من مناطق شمال فلسطين، كان يجن جنوننا ونتابع الخروج  

ارة  لتظاهرات مطالبين بدخول الجيوش العربية إلى فلسطين. أذكر أنني انضممت إلى مجموعة كانت تقوم بزيبا
هم لتوفير بعض المستلزمات والحاجات طالع عن قرب على أوضاعضأماكن الالجئين لمعرفة حاجاتهم ولال

من حمل أي شيء معهم نتيجة    الرئيسية لهم، إذ إن أهلنا كانوا قد تركوا مدنهم وقراهم من دون أن يتمكنوا
يهمني في ذلك  اإلرهاب الصهيوني ونتيجة الطرد اإلجباري وسياسة االقتالع التي مورست ضدهم. كم كان  

إلى نفسياتهم. لم يكن يخطر ببالي صراحة أن يتمكن اليهود بأي    الوقت أن أسمع قصصهم وأحاول الدخول 
أرضنا والبلد بلدنا وقد نشأنا ونحن ننظر إلى اليهود    شكل من األشكال من ربح المعركة ضدنا، فهذه األرض

يلتي ذلك الفارس الشجاع المقدام الذي ال ُيهزم.  كجبناء ال يمكن أن يصمدوا أمام العرب. وكان العربي في مخ
لذلك كانت تلك األحداث بالنسبة إلّي ال تصدق وكأنني في كابوس. كنت عاطفيًا جدًا وأصبحت أمتلك القدرة  

يث والنقاش والمواجهة، كما كنت أشعر أنني أريد ترك الدراسة فورًا والذهاب إلى ساحات القتال ألقوم  على الحد 
 شكل.بواجبي بأي 

اآلداب اسمه معتوق األسمر، وحّيا اندفاعي وإخالصي،  في تلك الفترة اتصل بي زميل جامعي من كلية  
م أنفسنا، فالعدو يعتمد على العلم والتنظيم وال  وقال لي: »إن العمل بالعاطفة وحدها ال يكفي؛ علينا أن ننظّ 

فاقترح علي االنضمام إلى تنظيم سري عربي من  يمكن أن نتغّلب عليه إال بالعلم والتنظيم«. بدأنا في النقاش،  
الشمول وليس فلسطينيًا فقط. وقال لي إنه ال يعرف قيادة هذا التنظيم ولكّنه يعرف فقط المسؤول الذي حيث  

ال ردًا على أسئلتي الكثيرة إن ما يستطيع فعله هو أن يصلني بهذا المسؤول ألحاول أن أفهم يتصل به. وق
 وهو لبناني األصل اسمه رامز  ي إلى المسؤول الذي كان طالبًا في الجامعة أيضاً منه كل شيء. لقد عرفنّ 

ذلك المسؤول: »إننا  شحادة، وهو كان رئيس النادي الثقافي العربي في رأس بيروت في ذلك الوقت. قال لي  
ماعات سننّظم مجموعة محاضرات يقدمها األستاذ قسطنطين زريق، وإن هذه المحاضرات هي أقرب إلى االجت

تعقد تلك االجتماعات في النادي الثقافي العربي القريب من الجامعة  السرية أو على األقل غير المعَلنة«. كانت  
اذ قسطنطين زريق وهو يلقي علينا بعض المحاضرات. كان  األميركية في رأس بيروت، وما زلت أذكر األست

قت حول القومية العربية وكيف أنها تمّثل  يحضر ومعه رؤوس أقالم، وكانت المحاضرات تتمحور في ذلك الو 
لمواجهة خطر المشروع الصهيوني والنهوض باألمة العربية كلها واستعادة وتجديد الحضارة العربية  الطريق  
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كنت أواظب على حضور تلك المحاضرات التي كانت ُتعقد حسبما أذكر مرة في األسبوع،    المجيدة. ومع أني
مرار »متى سيعّد لنا التنظيم  وإعداد نفسي للقتال، وكنت أسأل معتوق ورامز باستإال أنني كنت مشدودًا للتطوع  

كاد ينتهي من دون أن  ، ي1948فرصة التدرُّب وااللتحاق بالثوار؟ وكنت أتمزق حين أجد أن العام الدراسي،  
اسة بسبب الظروف  نلتحق بالقتال. وحين أتت العطلة الصيفية ـــــ وأعتقد أن إدارة الجامعة اختصرت فترة الدر 

حينها وجدت نفسي غير قادر على البقاء في بيروت وأنني ما لم أتمكن من االلتحاق  السياسية الملتهبة آنذاكـ ــــ  
إلى فلسطين مباشرة إلى أهلي، وهناك أحاول أن أرى ما أستطيع فعله.    بالقتال عن طريق التنظيم فسأذهب 

إلى الرفيق ي كان يلقيها علينا األستاذ قسطنطين زريق تعرفت  أذكر أنني أثناء حضوري الندوات المصغرة الت
العام   انتهاء  وقبل  الوقت.  ذلك  في  األميركية  الجامعة  في  اآلداب  كلية  في  يدرس  كان  الذي  الهندي  هاني 

، ُأجريت انتخابات الهيئة اإلدارية لجمعية العروة الوثقى، وكان معتوق ورامز وآخرون  1948الدراسي، أي عام  
  تهيأوا النتخابات العروة الوثقى وقدموني كنائب رئيس  شبان العرب الذين هم أقدم مني في الجامعة الذين  من ال

دراسي الجديد. كان الرئيَس المرشَح لجمعية العروة لها، فنجحت قائمتنا وقررنا المباشرة بنشاطنا في العام ال
 في ذلك الحين شاب  سوري اسمه إدمون الباوي )كان من ضمن قائمتنا(. الوثقى 
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 (3ونشاطها يف األردن ) حركة القوميني العرب: امتدادها

 سيف دعناد. 

 
كانون الثاني/    26بش )في الذكرى الحادية عشرة لرحيل المناضل والقائد الفلسطيني والعربي جورج ح 

العرب،2008يناير   القوميين  حركة  مؤسسي  أبرز  أحد  لتحرير    (،  الشعبية  للجبهة  المؤسس  العام  واألمين 
العر  الوحدة  دراسات  »مركز  ُيصدر  من  فلسطين،  »صفحات  بعنوان  كتاب  في  حبش  جورج  مذّكرات  بية«، 

خ النضالية.  تجربته  محطات  ألبرز  تغطية  في  النضالية«،  فصول  مسيرتي  ببعض  »األخبار«  المركز  ّص 
 الكتاب، توّلى تقديمها ومراجعتها الكاتب سيف دعنا وستُنشر تباعًا في حلقات. 

منية التي كانت تواجهني في األردن، بسبب  تمّكنُت عن طريق األهل واألصدقاء من حل المشكلة األ
دأ بعد ذلك مرحلة جديدة من العمل عام  اتهامي باإلعداد الغتيال الملك عبد هللا. هكذا سافرت إلى األردن لنب

أعمل فيها أنا والدكتور وديع بعد تخرجه، ويمكن أن تكون    . في عّمان، بدأت أواًل باإلعداد لفتح عيادة  1952
لحامد الجبوري الذي كان من المقرر أن يلتحق بنا؛ فضاًل عن جعلها مركزًا الجتماعاتنا    ان إقامة  هذه العيادة مك

لمزاولة مهنة الطب هناك. وبدأت االتصال بأصدقاء كانوا معي في    حصلت على ترخيص  وأنشطتنا؛ وقد  
ن، ومن خاللهم بدأت أتعرف الجامعة في فترة النكبة وما تالها، وتحديدًا علي منكو ونزار جردانة وحمد الفرحا

ه عام انتظارًا أوسع من الشباب العربي والشباب الفلسطيني في مدينة عمان وفي األردن بوج   إلى مجموعة  
أذكر أصدقاء لي في الجامعة من األردن،    لمجيء وديع وحامد كي نبدأ العمل بصفة جماعية. كما أود أن

 ن لهما دور في بداية عملنا في األردن.وخصوصًا األخ علي منكو ونزار جردانة اللذين كا 
ناحية، والمستوى الطبي  في هذه األثناء، بدأت أمارس مهنة الطب. وفي ضوء محبتي لهذه المهنة، من  

حية ثانية، نجحت في عالج الكثير من الحاالت الصعبة،  للجامعة األميركية وتفوقي في الدراسة فيها من نا
طيبة. وفي هذه األثناء، كان والدي ووالدتي وأهلي في عمان، وهو ما أتاح لي أن أعيش    وهو ما بنى لي سمعةً 

 ثل هذا الجو.في جو عائلي نسبيًا بعد انقطاع طويل عن م
قليلة بدأت تجربتنا الجماعية في األردن، إذ حضر الدكتور وديع وحامد وبدأنا العمل النشط.   بعد أشهر  

ن الثالثة للمطالعة والبحث السياسي واستعراض ما نقوم به من أنشطة تنظيمية كنا أواًل نتابع اجتماعاتنا نح 
هيري كاالتصال بالناس ومحاولة تعبئتهم وتجنيدهم للتيار  وغيرها. وفي الوقت نفسه كنا نعمل في الميدان الجما 

ض الفلسطينية المحتلة.  تحديدًا تحرير األر السياسي الذي نؤمن به: القومية العربية، والوحدة العربية، والتحرر، و 
ذلك    إليهم. ساعدنا  خاصة على هذا الصعيد تتمثل بتعبئة الناس من خالل تقديم خدمات    أعتقد أننا قمنا بتجربة  

شى مع طباعنا وأخالقياتنا. هنا، على وجه التحديد،  اوحماسة، فذلك يتم   كثيرًا، وكنا نقدم عليه بحيوية  في العمل  
لمكافحة األمية في ناد  اجتماعي اسمه »المنتدى العربي« كان قائمًا قبل حضورنا إلى األردن،   أسسنا مدرسةً 

بدأنا نتخذه مسرحًا لبعض األنشطة. وإلى جانب مدرسة فانتسبنا إليه عن طريق علي منكو ونزار جردانة، و 
لعيادة نجتذب الكثير  مكافحة األمية، نظمنا في المنتدى نفسه يومًا للعالج المجاني. وكنا من خالل ا
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إلى زيارة    لهم أيضًا، إضافةً   من الناس إلينا من خالل معالجتهم مجانًا ومحاولة الحصول على أدوية مجانية  
 م في بيوتهم.المرضى وأهاليه 

الناس حولنا،  التفاف  نتائج مثل هذه األنشطة عن طريق  السعادة واالنسجام ونحن نرى  كنا في غاية 
في المخيمات، كمخيم الوحدات، في ضواحي عّمان، ومخيم الحسين. لم يكن المناخ  وبسرعة نسجنا عالقات  

ل هذه األنشطة من دون مطاردة أو مالحقة  السياسي في تلك الفترة مناخًا قمعيًا، وهو ما مكننا من القيام بك
نظرًا إلى طبيعته،    تجعل الناس يتهّيبون من التعاطي معنا. لم يكن حامد قادرًا على مشاركتنا بكل هذه األنشطة

إذ إن العمل بالطب كان هو المدخل لي ولوديع لالتصال بالناس، فلم يكن حامد قادرًا على المشاركة في ذلك  
 ية كانت في مجال العلوم السياسية. ألن دراسته الجامع 

تجسيد هذه الدائرة من العمل التي كنت أقودها، والتي تشمل الدكتور وديع وحامد الجبوري، كانت تستهدف  
متين وحديدي يختلف عن التنظيمات السياسية القائمة في ذلك الوقت، بما   ما كنا نطمح إليه من إيجاد تنظيم  

ومستوى متطلباته من األعضاء واستعدادهم للتضحية والسعي للقتال ضد  في ذلك حزب البعث، وذلك بجديته
جانب هذه الدائرة وجدنا أنفسنا نعمل في الوقت    التي اغتصبت أرضنا وأذلت األمة العربية. لكْن، إلى  "إسرائيل"

عبد  أخرى تنسجم مع الوضع السياسي الذي أصبحت تعيشه ساحة األردن بعد اغتيال الملك    نفسه في دائرة  
والده من حيث كراهيته للمستعمر  هللا. فقد جاء الملك طالل الذي كان انطباع الناس عنه أنه يختلف كثيرًا عن  

حديث، بحيث كان االنطباع العام لدى الناس حين مرض الملك طالل بأن هذا   في بناء بلد  البريطاني ورغبته  
فاق مع غلوب باشا، القائد البريطاني للجيش األردني  المرض مؤامرة رّتبها رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى باالت

 في ذلك الوقت. 
ب تسلم الملك طالل العرش فترة قصيرة جدًا، نحو سنة تقريبًا، وبع د ذلك أُعلن عن مرضه رسميًا، وُنصِّ

  من   ولي العهد األمير حسين ملكًا للبالد. ويبدو أن الحكم كان حريصًا على أن يبدأ الملك حسين عهده بنوع  
جديد للوزراء هو فوزي الُملقي، وُسمح    ديموقراطية الليبرالية التي تبعث االرتياح في النفوس. فجيء برئيس  ال

حريات بما في ذلك حرية الصحافة. وفي هذه األثناء، وجدت نفسي، كما أشرت سابقًا، أعمل بالحياة الحزبية وال
وريّ  عالي المتطلبات. فمن خالل معرفتي بعلي  في دائرة أخرى من النشاط الذي يصب في إطار إيجاد حزب  ث

الوطني الراغب في  من الشباب األردني والفلسطيني المثقف و   منكو ونزار جردانة تعرفت أيضًا إلى مجموعة  
اإلفادة من هذا الوضع السياسي الجديد الذي يعيشه األردن. ومن بين هؤالء األخ حمد الفرحان الذي تعرفت  

ر جردانة، وكان في منصب وكيل وزارة االقتصاد واسمه معروف على مستوى  لية نزا في صيد   إليه أول مرة  
 عالية    دة. وقد وجدت فيه مع الوقت إنسانًا على درجة  األردن ولديه من يحبه بقوة، وفي المقابل من يكرهه بش

ن قاضيًا، وهو  من الكفاءة واإلخالص ويترك أثرًا قويًا في سامعيه. ومن هؤالء أيضًا محمد طوقان الذي كا
أخرى   تعرفت إلى مجموعة    صديق حميم لحمد، إلى درجة أنهما ال يفترق أحدهما عن اآلخر. ومن خالل حمد،

في سلك القضاء األردني،    عاليةً   ألردن، وبخاصة محمد الرشدان، الذي كان يحتل مرتبةً من الرجال من ا
د. إلى جانب هذه المجموعة من الضفة الشرقية،  والدكتور أحمد طوالبة، الذي كان يعمل طبيبًا في مدينة إرب
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مد العمد وممدوح أخرى من المثقفين الفلسطينيين، منهم الدكتور صالح العنبتاوي ومح  كانت هناك مجموعة  
 السخن وآخرون من ذوي الكفاءات والسمعة الطيبة واالستعداد للعمل الوطني.

عربي.    ت إليه، طرحت بقوة فكرة تأسيس حزب  في هذا الجو العام، وفي ضوء الظرف السياسي الذي أشر 
والفاعلية  صعب. فهذه المجموعة ال ترتقي إلى مستوى االنضباط    هنا وجدت نفسي مع وديع حداد في وضع  

وطنية،   مجموعة  نفسه  الوقت  في  لكنها  بالذات،  تفكير  أي  تتجاوز  التي  والتضحية  العمل  في  واالنصهار 
على مستوى ما كان يؤديه على سبيل المثال قياديو حزب البعث    ومخلصة، ومستعدة إلى حد معين للعمل

ل علينا أمورًا كثيرة    وكوادرهم. وقد وجدت في النهاية أن عملنا، أي أنا ووديع، من خالل هذه المجموعة، ُيسهِّ
ي.  ويوفر لنا إطارًا نستطيع من خالله أن نسرع في تثبيت وجودنا السياسي ونجد مدخاًل لعملنا على صعيد وطن 

كان القرار بيني وبين نفسي، ثم مع وديع وحامد، أال نترك اإلخوة خارج األردن، أعني اتفقت معهم على عملية  
جديد، وأقصد هنا هاني الهندي، والدكتور أحمد الخطيب، وصالح شبل. كنت شبه    سي  سيا  التأسيس لتنظيم  

 اتخذناه نحن في األردن. واثق من أنه سيكون بإمكاني إقناعهم بسالمة القرار والخيار الذي
التي   الكبيرة  القول إن عملنا في األردن أصبح في إطار أوسع يضم كل هذه األسماء  يمكن  وبالتالي 

إصدار    ضافة إلى أسماء أخرى مثل الشيخ إبراهيم قطان. في وسط هذه المجموعة، ُطرحت فكرةُ ذكرتها، إ
في األردن. وقد   شعبي    سياسي    لعمل    جيدةً   تشكل بدايةً   أسبوعية، فرحبُت بتلك الفكرة بقوة وشعرُت بأنها  مجلة  

ن عن هذه المجلة وأنها ستشغل كان واضحًا أنني، من الناحية العملية، سأكون أنا والدكتور وديع المسؤولي 
بالنسبة إلى المشروع الذي جئنا إلى األردن من أجله. ونتيجًة    الكثير من وقتي. المعادلة بوجه عام كانت مريحةً 

صدار مثل هذه المجلة، التي أطلقنا عليها  جو الليبرالي الذي رافق مجيء الملك حسين إلى الحكم، ُسمح لنا بإ لل
لالنضمام والمشاركة في   اها باسم الدكتور أحمد الطوالبة، الذي كان على استعداد  اسم الرأي، والتي أصدرن

راتها تحرير األردن من السيطرة البريطانية، العمل الوطني. وراحت افتتاحياتها تلهب المشاعر الوطنية، وشعا 
نت مجلة أسبوعية  . كا1953ادها األولى. بدأت الرأي تصدر عام  وهو ما جعل اإلقبال عليها رائعًا منذ أعد 

تصدر كل يوم اثنين، فأصبح يوم االثنين حدثًا بالنسبة إلينا وإلى والمحيطين بنا وكذلك بالنسبة إلى الجماهير،  
عر على األقل. وذكريات مجلة الرأي ذكريات حبيبة إلى القلب. ال أزال أذكر الصعوبة التي  أو هكذا كنا نش

للمجلة، ولكن حين ينجز الموضوع أشعر بأني أمام إنتاج ممتاز.   كان يعانيها علي منكو لدى كتابته موضوعاً 
بًا في رواج المجلة، كما كذلك أذكر مظهر النابلسي، الذي كان يأتينا بمجموعة من األخبار المثيرة كانت سب 

  كان حمد الفرحان يكتب بعض االفتتاحيات بأسلوب جذاب جدًا. وال أزال أذكر سهرة ليلة األحد التي كنا ننجز 
فيها العدد ونرسل آخر الموضوعات للطباعة. وفي هذه الليالي، كنا نسهر حتى الثانية أو الثالثة بعد منتصف  

وديع حداد، إلى العيادة للنوم، كنت أشعر بأنني غفوت وأنا ما زلت في الليل، وحين أعود، وبرفقتي الدكتور  
أي تعليقات سريعة من جانب الناس حول  طريقي إلى الفراش، ألستيقظ صباحًا وأسأل عن صدور العدد وعن 

 المانشيت الرئيسي.
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ات حميمة ألنها تثير في نفسي أسعد اللحظات. صداق  شديد    ال أزاُل أحتضن ذكريات هذه األيام بحب  
يقّدر عملنا ويلتف حولنا، ونشاطنا في أوساط الجماهير وحد أدنى من  صادقة ومخلصة، جمهور من الناس  

الحياة العائلية، حيث كنت في بعض األوقات أترك وديع وحده ينام في العيادة وأذهب أنا للنوم في البيت، 
 ل العناية والترحاب.حيث ألقى من والدتي ك

محددين: إطار أول يتخذ شكل خاليا وحلقات حزبية في أوساط الفترة ضمن إطارين  بدأنا نعمل في هذه  
أنا   النازحين أو الفقراء خارج المخيمات؛ ومثل هذه الحلقات والخاليا كنا نحرص على أن نقودها  مخيمات 

الواجبات  ستعداد للتضحية والجرأة في القيام بكل  ووديع بأنفسنا، حتى ندربهم على مستوى من االنضباط واال
تحمل الكثير من المساواة والتفاني. أما   ش معهم ونأكل معهم في حياة  المطلوبة. كنا نحرص على أن نعي

 اإلطار الثاني من العمل، فكان يضم المثقفين والموظفين الكبار واألطباء والصيادلة. 
على عاتقي مهمة التوفيق  حينًا ومتنافرين حينًا آخر. وكانت تقع    كان هذان اإلطاران متشابكين ومترابطين

ين، فكنت صلة الوصل بينهما. لم يستطع حامد أن يبقى معنا في هذه التجربة، فقد كان أهله  بين هذين اإلطار 
في العراق ينتظرون لحظة تخرجه، فلم يكن من السهل أن يبتعد عن أهله إلى هذا الحد الذي أردناه. يضاف 

 كنا أنا ووديع. ى ذلك أنه لم يكن منهمكًا في العمل كما إل
بالنسبة إلّي، كانت هناك العيادة واألهل والمعارف والعمل الوطني والتنظيمي، أما بالنسبة إلى حامد، فلم  

للعمل إال من خالل المطالعة واالجتماعات التي كنا نعقدها، فأصبح هذا ينعكس سلبًا على   يكن أمامه فرصة  
أن يترك ويعود وعدم قدرته على االستمرار؛ فاتفقنا على  . سألته مرة عن الموضوع فصارحني بشعوره  نفسيته

 إلى العراق، إذ إن عملنا في أساسه يقوم على االختيار الحر ال على اإلكراه.
في هذه الفترة نفسها، أذكر أننا بدأنا نؤدي دورًا في تحريك الشارع في بعض المناسبات القومية. ففي  

  1953ناك بين عامي  حتالل الفرنسي للمغرب وما كان قائمًا هتظاهرة تضامن، وكانت المناسبة تتعلق باال
، نظمنا تظاهرة تضامن في وسط عمان، اعتقلت في إثرها. لكن اعتقالي لم يزد على يوم أو يومين  1954و

ت بعض المحامين، منهم راتب حسبما أذكر. ففترة الديموقراطية التي كان يعيشها األردن في ذلك الوقت جعل
مة وإما نتيجة محاكمة حكمت علّي ببضعة أيام فقط.  ون للدفاع عني، فأفرج عني إما بدون محاك دروزة، يتطوع

البعث،  حزب  األردن:  في  الشارع  ُتحرك  أساسية  قوى  ثالث  هناك  كانت  إليه،  أشير  الذي  الوقت  ذلك  في 
 لوقت »الشباب القومي العربي«. والشيوعيون، ونحن، وكنا نسمي أنفسنا في ذلك ا

، لم أعد أذكر ما هي بالضبط، وكان قد حصل تغيير حكومي، ُقدُت 1954م  ة أخرى عا وفي مناسب
تظاهرة، فاعتقلنا في إثرها، وكانت حصتي من السجن هذه المرة تزيد على أربعين يومًا، وكان مدير السجن 

ارة  سمح بزي . كان ي(1)لك الفترة وفي المناسبة نفسهايعاملني بلطف شديد. أذكر بعض الذين سجنوا معي في ت
من األصدقاء. أما وجبات الطعام التي كانت تصلني من مطعم    المساجين يوم الجمعة؛ فكان يزورني عدد  

 هم. جبري وأحيانًا من البيت، فكان ينتظرها زمالئي من المساجين ممن كانوا معي في الغرفة بشوق ونَ 
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ذلك العدو الجاثم على الصدور وضرورة    سياسية والجماهيرية والتنظيمية، لم أنَس إلى جانب هذه األنشطة ال
مسلح داخل فلسطين المحتلة. فأحضرت صديقًا لي كان يعمل قبل النزوح مع الهيئة العربية العليا    إيجاد عمل  

دية، وهو ُيدعى  والحاج أمين الحسيني، وكنت قد تعرفت إليه في بيروت أثناء اعتنائي بالشهيد إبراهيم أبو  
. حضر محمد إلى عمان ووجد مكانًا لإلقامة في العيادة، التي كان  "أبو عبد هللا"محمد خليفة، وكنا نسميه  

يسميها والدي، رحمه هللا، »القيادة«. كان هذا الصديق يعرف أناسًا وطنيين كانوا يتعاملون مع الحاج أمين  
صبحت تفصل  الناس وبخاصة الذين يسكنون قرى حدودية أالحسيني؛ وقد طلبت منه أن يجدد معرفته بهؤالء 

. وقد بدأت بالتعرف إلى هؤالء الذين ال أزال أذكر 1948لفلسطينية المحتلة عام  بين الضفة الغربية والمناطق ا
الذي زار العيادة أكثر من مرة، وأصبحت أتصل به   " أبو إسماعيل"منهم مختارًا من مخاتير قرى رام هللا اسمه 

على النزول إلى األرض المحتلة والقيام بأعمال ضد    قادرة    عات  عبد هللا مباشرة، وأحّثه على إيجاد مجمو وبأبي  
؛ أذكر منهم أيضًا شابًا اسمه نمر، كان يسكن قرية من قرى نابلس أو في المخيمات القريبة من  "إسرائيل"

ه المجموعات تنجح في الدخول إلى نابلس. وقد أخذت أبحث معه تلك الفكرة. وفي بداية التجربة، كانت هذ 
يًا ضد الصهاينة، لكنها، على بساطتها، كانت تنعشنا كثيرًا  لمحتلة وتقوم ببعض العمليات البسيطة نسباألرض ا

وتشعرنا بأننا نفعل شيئًا ضد العدو الذي اغتصب أرضنا، لكْن بعد مضّي بضعة أشهر أصبحت هذه العمليات  
سهلة كما كانت في بداية    1948عمليات التسلل إلى المناطق المحتلة عام  أصعب وأكثر وتعقيدًا، فلم تعد  

ذلك بسبب تشديد الحراسة التي كان يقوم بها الجيش األردني على تلك المناطق الحدودية. وعند  التجربة، و 
نجاح شخص ما أو مجموعة ما في التسلل إلى داخل مناطق الكيان الصهيوني ونجاحها في توجيه ضربة، 

ا نعتقد بأن هناك  يرًا مما كانت عليه سابقًا. وهو ما جعلنعملية العودة إلى الضفة الغربية أصعب كث كانت  
تنسيقًا بين دولة العدو وقيادة الجيش األردني، ممثلة بغلوب باشا، بحيث يخبر العدو قيادة الجيش بحدوث  

اء القبض على الفدائيين في طريق  عملية ما في منطقة محددة فيتخذ الجيش األردني اإلجراءات المشددة إللق
 .(2)إلى األردن عودتهم 

ويومًا بعد يوم ازدادت هذه العمليات تعقيدًا، وهو ما عّمق إيماننا بأن تحرير فلسطين ال بد من أن تسبقه  
. كنا نكتشف بعد فترة أن البعض ممن يبدون استعدادهم لالنخراط  (3)تحررية ووحدوية في الوطن العربي  عمليات  

آالف الدنانير، وال حتى  مادية. وإذ لم نكن نمتلك في تلك الفترة  مثل هذا العمل كانت لديهم دوافع نفعية و في  
مئاتها، كانت عشرات الدنانير، بل أقل منها، تغري البعض للعمل لمصلحة نفعية. المهم أن عدم نجاحنا في  

غلوب باشا في ذلك الوقت، جعلنا نركز  مثل هذه التجربة بسبب سياسة األردن الرسمية، وبخاصة قائد الجيش  
  1953و  1952ياسي الذي كنا نقوم به بنجاح كبير في عامي نا على النشاط التنظيمي والجماهيري والسعمل

 في األردن. 1954وبداية عام  
لقد رأيت أن لمصلحة وجودنا وانتشارنا بين أوساط الجماهير ولمصلحة عملنا التنظيمي، كان علينا أال  

)وكالة الغوث(،    كرة هي أن يعمل وديع في عيادات األونرواووديع في عّمان معًا؛ فخطرت في بالنا ف  نبقى أنا
حيث اكتظاظ الجماهير وهمومهم ومشاكلهم. وكنا نفضل أال يكون عمل وديع في األونروا في عمان ألني  
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مخيمات أريحا. كنت أزوره    موجود فيها. فسعينا ليعمل في عياداتها في الضفة الغربية وعلى وجه التحديد في
ننسق العمل معًا. أخذ عملنا التنظيمي يمتد ويتسع؛  يأتي هو إلى عمان كل أسبوع تقريبًا لكي  أحيانًا وكان  

فإضافة إلى وجودنا في عمان، أصبح لدينا امتداد تنظيمي في إربد وقرى الشمال، وكذلك في نابلس وقضائها،  
أذكر   أعد  لم  الواقع  وفي  طولكرم.  إليوفي  االمتداد  استطعنا  التي  كافة  عام  المناطق  العام، أي  ذلك  ها في 

1953. 
لقد رتبنا أيضًا، إضافة إلى صدور مجلة الرأي، وصول نشرة الثأر )التي كانت ال تزال تصدر في بيروت  

ير إلى ذلك الحين والتي كانت تتناول الموضوع الفلسطيني تحديدًا والكيان الصهيوني وتستهدف تحريض الجماه
الص الكيان  مقاومة  ضرورة  على  دو العربية  أدت  التي  النشرة  تلك  واقتالعه،  والتعبئة  هيوني  الحماسة  في  رًا 

كم كان يتشوق قراؤها إلى إعادة صدورها. في    1958والتنظيم، وكنت أشعر بعد توقفها عن الصدور في عام  
ا الشعار أبرز من شعار الكفاح المسلح(، هذه النشرة، كنا نتبنى شعار الوحدة طريقًا لتحرير فلسطين )كان هذ 

بية التحررية، وبخاصة قضايا المغرب وثورة الجزائر. ال أزال أذكر وكانت الثأر تتناول كل قضايا األمة العر 
وبالمعارك  العربي،  وتراثها  ومدنها،  قراها،  بفلسطين،  القارئ  تعريف  إلى  تهدف  التي  النشرة  الزوايا في  تلك 

ي،  نشدد على أن كلَّ يهوديّ  إنما هو صهيونالعرب في تاريخهم. في تلك األيام، كنا    البطولية التي خاضها
وأن التمييز بين اليهودية والصهيونية خرافة، وأن معركتنا موجهة ضد كل يهود العالم. وكانت لدينا بعض  

،  1959حتى عام   األرقام والدراسات التي نحاول من خاللها إثبات هذا المفهوم الذي بقي من صلب مفاهيمنا
صهيونيًا وإن كان أغلبية    مفهوم، إذ إنه ليس بالضرورة أن يكون كل يهودي  لى هذا الوتعديل ع  حين طرأ تغيير  

اليهود يلتفون حول الصهيونية ويؤمنون بها ويساندونها. إن الدور الذي أدته مجلة الثأر هو الذي استوجب 
 مني الحديث عنها ببعض اإلسهاب.

حة األردن، إال أني كنت أصرف قسطًا من ع الدكتور وديع في التأسيس لعملنا في سارغم انغماسي م
لوقت في االهتمام واالطالع على سير عملنا في األقاليم العربية األخرى، وال سيما في لبنان، حيث كان يقود ا

أذكر بالضبط   التجربة صالح شبل، وفي سوريا هاني الهندي، وفي الكويت الدكتور أحمد الخطيب، ولم أعد 
راق( بعدما تسلم مسؤولية لبنان األخ عدنان  لح شبل إلى بغداد )ليبدأ تجربتنا في العالتاريخ الذي انتقل فيه صا

 فرج، رحمه هللا.
العربية، وقد اغتنمت   البلدان  عقدنا بضعة اجتماعات دورية في عمان لإلشراف على فروع عملنا في 

، حيث زرنا مدينة القدس، الدكتور أحمد الخطيب إلى الضفة الغربية  الفرصة في أحد هذه اللقاءات ألذهب مع
أقاربي هناك، إذ كان عمي عيسى يسكن ويعمل في مدينة القدس في التجارة، وهو والد هيلدا،  كما زرت أهلي و 

 التي أصبحت في ما بعد زوجتي وشريكتي في ذلك الدرب الطويل من النضال والتضحيات. 
  لةً لفكري. وكنا دائمًا نطرح على أنفسنا أسئاول دومًا ما كنا نسميه البعد النظري واكانت تلك اللقاءات تتن

من نوع: ما هي فلسفتنا، وما هي نظريتنا؟ وهل نرفع االشتراكية كشعار أم أن هذا الشعار ُيرفع بعد مرحلة  
ننجزها بين    كبيرة من األسئلة من هذا النوع. وكنا نحدد ألنفسنا برامج مطالعة    التحرر الوطني؟ ثمة مجموعة  
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معينًا ونناقشه. كنا نحث أنفسنا على مطالعة تراثنا    في هذه اللقاءات نستعرض كتاباً   كنا أحياناً وآخر. كما    وقت  
وتاريخنا واإللمام بتجارب العالم التحررية والوحدوية. ونظرًا إلى أن ألمانيا وإيطاليا كانتا مجزأتين ومقسمتين إلى 

تين التجربتين هي موضوع أساسي من الضروري دويالت، ثم قامت الوحدة في كل منهما، كنا نرى أن دراسة ها 
هذه  ا تناول  ورغبتهما في  الهندي  وهاني  شبل  صالح  كفاءة  لي  يتضح  كان  الصعيد،  هذا  وعلى  به.  إللمام 

الموضوعات النظرية وشعورهما بأهميتها. في المقابل، كان رفاق آخرون يميلون إلى االهتمام بالجانب العملي 
نظيمية في لبنان وسوريا والكويت، للقاءات، كنا نستعرض كيفية سير تجربتنا التالكفاحي والنضالي. في هذه ا

كما ُنطلع بقية اإلخوة على سير تجربتنا في األردن. من الجدير بالذكر أن الرفاق الذين كانوا يقودون العمل 
ري(  أبو علي مصطفى الزبري )مصطفى علي الزب  في المخيمات آنذاك كانوا حمدي مطر وعلي سرحان و

 وأحمد محمود إبراهيم )أبو عيسى(. 
تجربتنا في األردن فريدة في نوعها، تبدو غريبة بالنسبة إلى بقية اإلخوة المسؤولين عن الفروع  كانت  

األخرى للتنظيم. ففي الفروع األخرى، كان معظم عملنا التنظيمي في القطاع الطالبي، إضافة إلى المخيمات  
مستوى عاليًا من االنضباط.    تطلبات من العضو عاليًا جدًا، أي كان يتطلب الفلسطينية. لقد كان مستوى الم

فكنا نستعمل تعبير »تنظيم حديدي«، إذ كان تنظيمًا نخبويًا بطبيعة الحال. أما في األردن، فقد توسعنا بسرعة  
ًا سياسيًا  وانضمت إلينا مجموعة من المثقفين والموظفين الكبار كانت مستعدة للعمل وتريد أن تؤسس تنظيم

ن يأتون من سوريا ولبنان والكويت يشككون في نجاح مثل هذه التجربة وقدرتنا  تقوده بنفسها؛ وكان اإلخوة الذي
على السيطرة عليها، أو االرتقاء بها إلى مستوى البناء الحزبي الذي اتفقنا عليه حين كنا معًا في بيروت. بينما  

دين إلى ما تفرزه ى أهميتها وضرورتها في ذلك الوقت. كنا مشدو كنت أنا ووديع نراهن على هذه التجربة ونر 
 هذه التجربة من امتداد وإمكانيات وفعل وطني بالمعنى العام. 

 : 1-18مع ابو جهاد 
أصبحت المشكلة أن النواة المؤسسة التي عملت معًا في بيروت، قبل أن تتوزع في البلدان العربية، تعتبر  

األردن. وهذا بطبيعة الحال كان رأيي    المؤسسة لهذا العمل، بما فيها قيادة تجربة  نفسها هي التي تشكل القيادة
ورأي الدكتور وديع. أما المجموعة التي عملنا معها في األردن من المثقفين والموظفين، فكانت تنظر إلى 

ن أن ينضم إليها  نفسها على أنها هي األساس وأن العمل القومي العربي القائم في لبنان وسوريا والكويت يمك
ديع وهم األساس لهذا العمل والتنظيم في األردن وأن العمل القومي في المناطق في المستقبل، كوننا أنا وو 

األخرى تابع لتجربة األردن. كان هذا الوضع يسبب نوعًا من اإلحراج لي ولوديع، بوجه خاص، ولكننا كنا  
 قادرين على تجاوزه وضبطه.

ردن، على مستوى مجلة الرأي على األ  ريات الليبرالية التي عاشتها ساحةُ الح  عسل  لم يدم طوياًل شهرُ 
 على تحمل موضوعات ومقاالت وتحريضات المجلة، فبدأت الدولة بإجراءات    األقل، فلم تعد السلطات قادرةً 

، وقضايا  ترفعها الدولة على المجلة  من األعداد، أو إيقاف المجلة لمدة شهر، ومحاكمات    من نوع إيقاف عدد  
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بمنع الرأي من الصدور. كان السبب المباشر إلغالق المجلة    قرار    دولة، إلى أن صدرنرفعها نحن ضد ال
 يومها مانشيت تقول »فليعد الجيش إلى ثكناته«. 

على استمرار صدور الرأي نظرًا إلى الدور الذي بدأت تؤديه في التعبئة الجماهيرية    كان هناك إصرار  
األردنية كبيرًا، بل أكبر مما كنا نتوقع، لذلك طنا السياسي. وكان تأثير المجلة في الساحة  باتجاه أفكارنا وخ

  حرصنا على استمرار صدورها. وحين تم إغالقها من جانب السلطات األردنية، كان ال بد من البحث عن سبل  
  1954في شباط/ فبراير    لذلك. فبعد إطاحة نظام الشيشكلي  أخرى الستمرارها، فكانت الساحة السورية مهيأةً 

إلى الحكم، توافر جو ليبرالي أفسح مجااًل لعمل األحزاب. وكانت أحزاب سوريا الرئيسية م األتاسي وعودة هاش
في تلك الفترة هي الحزب الوطني بقيادة صبري العسلي، وحزب الشعب بقيادة رشدي الكيخيا وناظم القدسي،  

م وجود العسكريين  ج السياسي العام للدولة في تلك الفترة، بحككذلك حزب البعث والحزب الشيوعي. كان النه
الوطنيين يحمل بذور المعاداة لمشاريع األحالف التي كانت تشكل العنوان الرئيسي في تلك المرحلة. فقد كان 

ممكن    مطروحًا في ذلك الوقت مشروع حلف بغداد الذي كانت تسعى بريطانيا من خالله إلى ضم أكبر عدد  
 وذ السوفياتي من االمتداد.ر العربية إليه بهدف منع النفل العربية وغيمن الدو 

إلى سوريا بعدما رتبت مع الرفاق، وال سيما الدكتور وديع، كيفية استمرار عملنا في    1954انتقلت عام  
إرسالها المجلة من سوريا باسم الرأي؛ وال أزال أذكر كيفية    األردن والشؤون األخرى كافة، وبذلك استمر إصدارُ 

 إلى األردن عن طريق التهريب.
 

 المراجع:
ن ال يموتون أبدًا أن التظاهرة التي أدت إلى اعتقاله كانت لالحتجاج على سياسة حكومة سمير يذكر الدكتور حبش في الثوري .1

و أنه يتحدث عن  من رفاقه تم اعتقاله أيضًا في تلك الفترة، ولهذا يبد  الرفاعي. لم يذكر الحكيم في أي مكان إذا كان أحدٌ 
. ويذكر منهم المناضل الراحل حمدي مطر، أحد رفاق الدكتور حبش األوائل في حركة القوميين العرب  معتقلين من خارج دائرته

آخر للحكيم    ، عن اعتقالٍ 3/2008/ 23نشر في جريدة المجد القومية التي تصدر في األردن في عدد   في األردن، في نصٍ 
ر حبش عنوانًا عريضًا في هذه الجريدة الرأي قال فيه  و كتب الدكت 1954عيد الجيش العربي عام  في تلك الفترة: »وبمناسبة

ضد دولة االحتالل )إسرائيل( عقب    إن عيد الجيش هو يوم تحرره من الضباط اإلنكليز، كما احتوى هذا العدد على تحريضٍ 
قابلة بشير خير  لجريدة تم استدعاء الدكتور جورج حبش لمارتكابها عددًا من المجازر كان أبرزها مجزرة قبية. وبعد توزيع ا

محافظ العاصمة وتحدث إليه المحافظ قائـــــاًل إن موازنة الدولة كلها مرهونة بوجود الضباط اإلنكليز في الجيش وإنه ال يمكن 
وسورية. وبعد نقاش طويل    التخلي عنهم. فرد عليه الدكتور حبش أن حل الوضع المالي يكمن في الوحدة بين األردن والعراق

لدكتور هذه هي قناعتنا وإذا مش عاجبك ارحل، وقد وترت هذه الجملة الجو، وهو ما دفع المحافظ بالضغط  قال المحافظ ل 
على الجرس واستدعاء الحارس وكان رجل شرطة وأمره بتوقيف الدكتور حبش في سجن المحطة وكذلك توقيف الرأي عن  

 الصدور.
  " اإلسرائيلية"دار نشر جامعة كولومبيا، ويعتمد على األرشيفات    التآمر عبر األردن عنبعنوان    1988عام    في كتابه الذي صدر .2

آفي شاليم بالتفصيل اللقاءات واالتصاالت بين الحركة الصهيونية عبر قادة الوكالة    "اإلسرائيلي"والبريطانية، يسرد المؤرخ  
التي استم أو ممثليه  والملك عبد هللا  القدس  1921رت منذ عام  اليهودية  اغتياله في  انظر:  1951عام    وحتى   .Avi 

Shlaim، Collusion across the Jordan: King Abdullah، the Zionist Movement، and the 
Partition of Palestine (New York: Columbia University Press، 1988.) 
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مها لقاء الملك عبد هللا مع  ( وتصاعدت في األربعينيات وكان أه1930)بدأت اللقاءات بانتظام في ثالثينيات القرن الماضي 
يشكل النظرية األساسية آلفي شاليم.    مباشرة قبيل النكبة وأثمرت عن تفاهمٍ   1947غولدا مائير في تشرين الثاني/نوفمبر  

لى القسم المخصص للدولة العربية  هذا التفاهم يتمثل باقتسام فلسطين عبر تطبيق قرار التقسيم بحيث يحصل الملك عبد هللا ع
طين ويترك للحركة الصهيونية ما نص عليه قرار التقسيم للدولة اليهودية، وتجنب االشتباك في حالة حدوث الحرب. من فلس

بعد عامين أعاد آفي شاليم نشر الكتاب بعنوان جديد كون العنوان األصلي المشار إليه أعاله أثار حفيظة البعض وبدى وكأنه  
عن دار نشر جامعة كولومبيا بمقدمة جديدة وعنوان جديد هو سياسات   1990دث عن مؤامرة. تم نشر الكتاب في عام يتح

وفلسطين:   الصهيونية،  الحركة  هللا،  عبد  الملك   The Politics of Partition: King)  1951  -  1921التقسيم: 
Abdullah، the Zionists، and Palestine، 1921‑1951فرضيته التي يرى أن الوثائق   ع شاليم عن( لم يتراج 

واألرشيفات تثبتها، في الكتاب الجديد، بل أضاف إليها أدلة جديدة وتفصيلية. كذلك لم يثر هذا العمل الذي يفترض إعادة  
عام   النظرة في حدث النكبة الفلسطينية حفيظة الملك حسين الذي اختار آفي شاليم الحقًا ليكتب مذكراته التي نشرها شاليم

 Avi Shlaim، Lion of Jordan: The Lifeلك حسين في الحرب والسلم. انظر:  بعنوان أسد األردن: حياة الم  2007
of King Hussein in War and Peace (New York: Vintage Books، 2007 .) 

البعث  في الحوار الشامل الذي أجراه محمود سويد مع جورج حبش، يشرح الحكيم سبب عدم انضمامه ورفاق  .3 ه إلى حزب 
الوقت بدأت تتضح معالم رؤيتنا الخاصة للمشروع الصهيوني، قلنا: وحدة، تحرر، ثأر. كان لموضوع فلسطين  حينها: »في ذلك  

والموقف من المشروع الصهيوني، بالنسبة إلينا، األولوية. ربما ألنني رأيت ما رأيت في اللد، وفي ضوء كل ما جرى. البعث  
من موضوع فلسطين الموضوع األول«. انظر: التجربة النضالية  على المشروع الصهيوني، ولم يجعل  آنذاك لم يكن يركز  

)بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،    3الفلسطينية: حوار شامل مع جورج حبش، أجرى الحوار محمود سويد، مرجعيات؛  
 . 13(، ص 1998
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 (4) حبش: يوم حلمنا بأن الوحدة العربية ستتحقق يف حياتنا

 سيف دعناد. 

 
كانون الثاني/    26ادية عشرة لرحيل المناضل والقائد الفلسطيني والعربي جورج حبش )في الذكرى الح

لتحرير  2008يناير   الشعبية  للجبهة  المؤسس  العام  واألمين  العرب،  القوميين  حركة  مؤسسي  أبرز  أحد   ،)
جورج مذّكرات  العربية«،  الوحدة  دراسات  »مركز  ُيصدر  من    فلسطين،  »صفحات  بعنوان  كتاب  في  حبش 

تغطية  م في  النضالية«،  فصول    سيرتي  ببعض  »األخبار«  المركز  خّص  النضالية.  تجربته  محطات  ألبرز 
 الكتاب، توّلى تقديمها ومراجعتها الكاتب سيف دعنا وستُنشر تباعًا في حلقات. 

ك الفترة، الذين شقوا طريقهم  في دمشق تعّرفُت إلى مجموعة من الشبان الفلسطينيين صغيري السن في تل
لعلمي؛ أذكر منهم بوجه خاص عصام النقيب الذي لمسُت فيه منذ في ما بعد في الحقل األدبي والصحافي وا

ب بأسلوب رائع، وكنت عادة أرسل  تلك الفترة مواهب فّذة. كان رغم بدايته في كتابة المقاالت الصحافية، يكت
ّي تصحيح. وقد تابع دراسته في أمريكا وحصل على الدكتوراه في العلوم  ما يكتبه فورًا إلى المطبعة من دون أ

النووية. تعرفت أيضًا إلى فضل النقيب والشهيد غسان كنفاني، وهو أغنى من أن ُيعرَّف؛ كما تعرفت إلى بالل  
تلك   فالحة، وغيرهم من الشبان الفلسطينيين. وما زلت حتى هذه اللحظة أذكر الحسن، وأحمد خليفة، ومحمود 

ر العدد استعدادًا إلرساله إلى األردن. ومع  األيام بلهفة وحنين، وبخاّصة الليالي التي كنت أقضيها قبيل صدو 
طبيعة الحال  أن الجزء الرئيسي واألساسي من وقتي كان يستغرقه عملي في الرأي، إاّل أن قسمًا من وقتي ب

ل عن هذا التنظيم؛ فقد كنت بين وقت وآخر كان ينصرف لقيادة عمل الحركة بوصفي عمليًا المسؤول األو 
قيادة العمل في تلك الساحة، وأناقش ما لدّي من مالحظات بالنسبة إلى نشرة    أذهب إلى لبنان، وأجتمع إلى

نان، وال سيما صالح شبل، وبعده مصطفى بيضون  الثأر التي كان يشرف عليها في الدرجة األولى اإلخوة في لب
محصورًا وكنت أراسل اإلخوة في األردن. أما في سورية فقد كان عمل فرع الحركة  وبعد ذلك محسن إبراهيم.  

جدًا، وقد يكون ذلك بسبب وجود حزب البعث الذي كان ناشطًا في تلك الفترة، وكذلك وجود الحزب الشيوعي، 
أذكر  يزيد على العشرات. لكنني، رغم كل ذلك، ما زلت أذكر بل من واجبي أن    وكان عددنا في سورية ال

عمل بصورة رائعة ومثيرة لإلعجاب والتقدير. مجددًا األخت أسماء الموّقع، التي كانت قد وهبت نفسها كليًا لل
 وهذا لم يكن مألوفًا في مجتمعنا في ذلك الوقت. 

وانتفاضة الجماهير ضد مشاريعه    1955في كانون األول/ديسمبر  بعد زيارة الوزير البريطاني تمبلر األردن  
ادة الجماهير، وإقالة وزارة  تستهدف ضّم األردن إلى حلف بغداد، وإفشال هذه المشاريع، وانتصار إر   التي كانت 

رت هزاع المجالي، ساد األردن جّو ليبرالي بدأ يبّشر بانتعاش حركة الجماهير أكثر كثيرًا من السابق، وهنا شع
القيادة، وأضع الب رامج التي تمكننا من اإلفادة من تلك بأّن من واجبي أن أذهب إلى األردن، وأجتمع إلى 

 اللحظة السياسية. 
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ذهبت إلى األردن عن طريق البّر تهريبًا، واجتمعت باإلخوة في ذلك الوقت، واقترحت عليهم أن أبقى في  
تي إلى سورية لشعورهم بأّن استمرار صدور الرأي يفيد  عّمان بوضع سرّي، ولكّنهم شّددوا على ضرورة عود 

ورية كي أستمّر في  لق باإلفادة من الجو الذي نشأ بعد فشل زيارة تمبلر. حينها عدت إلى سكثيرًا فيما يتع
 إصدار المجلة. 

، قامت حركة الضباط األحرار في األردن بطرد غلوب 1956آذار/مارس    1بعد بضعة أشهر، أي في  
ديمقراطي عميق في األردن  الجيش األردني، ولم يكن الملك حسين بعيدًا من هذه الخطوة، فساد جو    قائد   باشا 

 كن الرفاق يعارضون ذلك بعد أن طرد غلوب باشا. الذي كنت أعتبره ساحة عملي الرئيسية. ولم ي
ي قد تولى لكّننا حرصنا بطبيعة الحال على االستمرار في إصدار مجلة الرأي وكان الرفيق هاني الهند 

 هذه المسؤولية. 
خاللها    باشا، ساحة نشاط جماهيري رئيسية، وقد قمتُ ، أي بعد طرد غلوب  1956كان األردن في عام 

بأنشطة جماهيرية على صعيد الندوات والمحاضرات والمهرجانات في عّمان بالدرجة األولى، وفي بعض المدن  
ردن من شبان الحركة قد طرحوا  الرئيسية في المملكة في الدرجة الثانية. في هذا العام، كان المسؤولون في األ

شعرنا نحن، أي حركة القوميين العرب، بأّنها فرصة  ك في البرلمان وخوض غمار االنتخابات. هنا  فكرة االشترا
سانحة لخوض هذه االنتخابات. ولم يكن في ذهننا أن نفوز فيها بقدر ما كان في ذهننا أن نكون أمام فرصة  

اهيمنا. ما زلت أذكر أنني نزلُت أمام مسؤولّياتهم، والتبشير بشعاراتنا ومفلالحتكاك بالناس وتوعيتهم، ووضعهم  
نتخابات عن دائرة عمان مع األخ نزار جردانة، كما نزل الدكتور أحمد طوالبة، ورفيق آخر عن  في هذه اال

إاّل أنها    إربد، والدكتور صالح العنبتاوي، ومحمد العمد، عن نابلس. ومع أّنني لم أنجح في تلك االنتخابات،
د على ثالثة آالف صوت(، مع  لى عدد من األصوات لم أكن أتوّقعه )ما يزيكانت تجربة رائعة، فقد حصلُت ع

أّننا الحظنا أن نسبة عالية من الذين صّوتوا لي كانوا من أبناء البلد، أي اللد، ومن المسيحيين في عمان.  
اس بي  بحكم صغر السن، من ناحية، ولعدم معرفة النوكان من الطبيعي أاّل أكسب معركة االنتخابات، أواًل  

ود عدد من الزعامات التقليدية وتأثيرها في المجتمع من ناحية ثالثة.  على نحو  واسع من ناحية ثانية، ولوج
»حركة القوميين العرب« على    بكان ذلك في عهد سليمان النابلسي رئيس وزراء األردن في ذلك الوقت.  

 رف باسم »الشباب القومي العربي«. التنظيم الذي كان ُيع
ُفرضت األحكام العرفية في األردن، فكان هاجسي ضرورة استمرار العمل   1957يل  يسان/أبر ن  25وفي  

والتحّدي. وفّكرت في االختفاء، فاختفيُت فعاًل في عمان. لم يكن لدى اإلخوة كافة االستعداُد نفسه لتحّدي  
يلّح على ضرورة العمل وبخاصة أبناء المخيمات وبعض الكوادر، كان  األحكام العرفية والنظام؛ لكن بعضهم،  

ار بيانات، وتوزيع المنشورات، وبعضهم اآلخر كان يفّكر بضرورة ممارسة العنف ضد والنشاط من خالل إصد 
عنيفة. وقد   النظام. لكن قيادة العمل في األردن كانت مترّددة جدًا إن لم أُقل خائفة من ممارسة أّي أنشطة  

ضع على هذا النحو،  كنني وجدت بعد بضعة أسابيع أن استمرار الو حاولُت في بداية األمر أن أصبر قلياًل، ول
وعدم القيام بأّي أنشطة، سيخسرنا قاعدتنا الجماهيرية، وبخاصة في المخيمات. فبدأُت بالنشاط، وشّكلت قيادة 



 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

33 
 

 العودة إلى الفهرس

منشورات، جاءتني اعتراضات وانتقادات من    ميدانية لتمارس التحدي. ومع أّول األنشطة التي تجّلت بتوزيع
إلينا كثيرًا، وصّوروا لي األمور بأننا سنكون أمام    سيسيئن هذا  عض اإلخوة الذين كانوا مترّددين وقالوا: إب

 كارثة. ولكنني استمريت في العمل، وبخاّصة أن الجماهير كانت تتلّقى هذه المنشورات بحماسة شديدة. 
بعوا قادة الوطنيين األردنيين ليتا وطنية، وقد لجأ إليها بعض ال  تشّكل ساحةً   كانت سورية في ذلك الوقت

معارضة النظام من الخارج. أذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر: عبد هللا الريماوي، ممثل فرع البعث في 
عض الضباط  األردن، والدكتور عبد الرحمن شقير، وهو صديق حميم لحزب البعث، وغيَرهما ُكُثرًا؛ وكذلك ب

نية تقود العمل الوطني وتسندها  إلى سورية. لذلك نشأت فكرة تشكيل جبهة وط في األردن الذين لجأوا األحرار 
األردني(  للنظام  وطنية  معارضة  )جبهة  بهذا سورية  يدفع  آنذاك  الداخلية  وزير  السراج  الحميد  عبد  وكان   .

يق وديع حداد هندي، إذ لم يغادر أحدنا إلى سورية؛ فالرفاالّتجاه. وكان ممثلنا في هذه الجبهة الرفيق هاني ال
مختفيًا في ظروف معّقدة وشديدة الصعوبة لمتابعة النشاط الحزبي، واكتفينا  كان في سجن الجفر، وكنت أنا  

 بأن يمثلنا الرفيق هاني رغم أنه ليس أردنيًا أو فلسطينيًا. 
ورنا في  لك الجبهة التي تشكلت في سورية. هنا كان د اّتخذت القيادة الخلفية لمساندة العمل الوطني، أي ت

ي على األقل، أي مقارنة بما فعلته التنظيمات األخرى. إال أننا، بعد ممارسة األردن فاعاًل جدًا بالمعنى النسب
،  بضعة أنشطة عنيفة، تم القبض على إحدى المجموعات، التي كّنا نسميها في ما بعد »مجموعة ناديا السلطي« 

ال األتلك  الجامعة  في  تنظيمها  في  نجحنا  التي  ونتيجة  فتاة  خطيبها.  إسطفان  إسطفان  مع  التعذيب  مريكية 
والضرب والتهديد التي تعرض لها أفراد هذه المجموعة تم إلقاء القبض على مجموعة أخرى من الشباب، أذكر  

ن الجامعة األمريكية في بيروت. منهم حاليًا المرحوم عبد الحميد شرف وأخاه فواز اللذين انضما إلى التنظيم م 
ذكر منهم أحمد عيسى وغيره. ونتيجة خوفنا من  قاء القبض على مجموعة من شباب المخيمات، أكذلك تم إل

تتالي االعتقاالت أرسلنا إلى سورية مجموعة من اإلخوة الذين كنا نخشى أن يلحقهم الدور في االعتقاالت، ولم 
ولكنني ما زلت أذكر أنه نتيجة   إلى سورية نتيجة اعتقال نادية ومجموعتها، أعد أذكر إذا كنا قد أرسلنا الرفاق

طة، سواء العنيفة منها أو الجماهيرية، تم إرسال عدد  كبير  نسبيًا من الرفاق أذكر منهم اآلن: فايز  مجمل األنش
 قدورة، الدكتور أحمد الطوالبة، إبراهيم قبعة، ونايف حواتمة وآخرين. 

حكم تكوينها وخصوصيتها، لكنني بعد ذلك لسابقة في األردن لم تكن بمستوى التصّدي بقلت إن القيادة ا
ت قيادة جديدة أذكر منها في بداية األمر: محمد ربيع، وأحمد العسعس، وفي ما بعد أضيف إليها حسبما  شكل

 أذكر إبراهيم قبعة ونايف حواتمة.
أعد    ة أو اإلعالمية، في كراس بعد مرور عام، لملقد سّجلنا أنشطتنا كافة، سواء الطالبية أو الجماهيري

محتوى كان تسجيل األنشطة كافة التي قمنا بها خالل عام. وكنا  أذكر اسم ذلك الكراس بالضبط، ولكن ال
سرية، أعتقد أننا سّميناها »ما ال تنشره الصحف«. فقد كنا نسّجل كل ما تقوم به السلطة من    نصدر نشرةً 

التي كان ينتظرها الناس بشوق. وأعتقد  تقوم به الجماهير من أنشطة في هذه النشرة  إجراءات قمعية، وكل ما  
 كنا في تلك الفترة الفصيل الوطني األول في مجمل األنشطة والتحريض. أننا
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أثناء فترة االختفاء هذه، حدث ما أعتقد أنه أهم حدث سياسي بالنسبة إلى الثورة العربية والنضال العربي، 
عربية  أي قيام دولة عربية جديدة هي الجمهورية ال،  1958حدة بين مصر وسورية في شباط/فبراير  وهو قيام الو 

 المتحدة. وقد أحدث هذا الحدث الكبير والمهمُّ تفاعالت جماهيرية ال توصف، وبخاصة في المشرق العربي.
م خالل حياة هذا الجيل بدأت أحالم الجماهير العربية تتصور أن دولة الوحدة العربية الشاملة يمكن أن تت 

، وبغير ذلك من األحالم الكبيرة.  "إسرائيل"ك بدأت جماهيرنا تحلم بإمكان القضاء على  العربي الراهن. كذل
وكان انعكاس هذا الحدث كبيرًا حتى في الساحة األردنية، سواء لدى السلطة أو لدى الجماهير. فمن ناحية  

سميت هذه الوحدة الل قيام الوحدة بين العراق واألردن، حيث  السلطة أقبلت على خطوة توحيدية شكلية من خ
لنسبة إلى الجماهير، فقد ارتفعت معنوياتها واشتدت مقاومتها للنظام. وما زلت أذكر باالتحاد الهاشمي. أما با

تلك األيام السعيدة التي عشتها وعاشتها جماهيرنا كلها ليس في األردن فقط، بل في أرجاء الوطن العربي  
بلدان المشرق، حيث كانت الجكا افة في  ماهير العربية في لبنان تزحف نحو قصر الضيفة، وبخاصة في 

دمشق عند حضور الرئيس عبد الناصر، وكان المنظر كما ُخّيل لي مذهاًل. في هذه األثناء حضر رفيق من  
دام عبد الناصر قد توّلى دمشق ُأرسل من جانب قيادة عملنا، يحمل اقتراحًا بحّل »حركة القوميين العرب« ما 

من أجلها. ورغم تقديري العميق والكبير للقيادة    قيق األهداف القومية نفسها التي كنا نناضلقيادة النضال لتح 
لهذا   ُذهلت  بصراحة  أنني  إال  القيادة،  هذه  مع  المشترك  والعمل  التنسيق  بضرورة  تفكيري  ورغم  الناصرية، 

 مصطفى بيضون. لصور في رفضه كما ُطرح لي من جانب الرفيق  من ا االقتراح، ولم أترّدد بأي صورة  
كنت أدرك أن الوحدة العربية الثابتة والمتطّورة يجب أن تقوم على عاتق الجماهير، والقيادة الناصرية  
كانت تخاطب الجماهير؛ لكن يوجد فرق بين المخاطبة والتعبئة والتنظيم. وما زلت أذكر التعبير الذي استندُت 

العربية، أما   ن عبد الناصر يشكل القيادة الرسمية للثورةتلك الفترة في إبداء وجهة نظري، إذ قلت: إإليه في  
 حركة القوميين العرب فيجب أن تبقى لتشكل القيادة الشعبية للثورة العربية. 

رحلة.  تركت الزيارة تأثيرًا كبيرًا في نفسي، وبدأت أتساءل عن قدرة الرفاق في دمشق على مواجهة تلك الم
سهاًل أن نصمد في   حزبي، وعلى رأسه عبد الناصر نفسه، ولم يكنفقد كان هناك تيار جارف ضد العمل ال

وجه مثل هذا التيار. فبدأُت أفكر في الذهاب إلى سورية فترة من الوقت، أو فترة طويلة، كون العمل في ساحة  
ل  قوميين عرب. وقد زاد من رغبتي في االنتقا  األردن جزءًا ال يتجزأ من العمل الكبير الذي نطمح إليه كحركة

 من الرفاق الذين يمكن االعتماد عليهم بعدما أثبتوا من خالل  إلى سورية أنني شعرت بأن في األردن عدداً 
 التجربة قدرة كافية على تحّمل المسؤولية وبالتالي على توّلي األمور القيادية هناك. 

جد  بدأت مرحلة  إلى سورية  ذهابي  ضوء  من عام  وفي  امتدت  نهاية    1959يدة في عملي  عام  حتى 
1963. 

توافرت لي فرصة جيدة   أنه  أذكر  أثناء االختفاء في األردن. هنا  تتناول حياتي الشخصية  نقطة  تبقى 
أنا، والغرفة األخرى ألصحاب   الذي اختفيت فيه غرفتان فقط، غرفة كنت أشغلها  البيت  للقراءة، وكان في 

ر الغرفة الثانية لممرضة تعمل في  كانت ربة المنزل تقول لهم إنها قامت بتأجيالبيت. وحين يحضر ضيوف  
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تشفيات، وكان علي أن أمنع نفسي عن السعال أو العطس وأال أقوم بأي حركة طوال وجود الضيوف. أحد المس
ة. وكان  لكن وجودي عند هذه العائلة كان يخّفف عني الكثير، نظرًا إلى ما كان يربطني بها من عالقات حميم

عالقات عمل. كانوا صلة   ائي المؤتمنين جدًا الذين كانت تربطني بهميتردد على البيت عدد قليل من أصدق
الوصل بيني وبين اإلخوة في الخارج. من بين الذين زاروا هذا المكان كضيوف كانت هيلدا، اإلنسانة التي  

لصغر، لكنني انقطعت عن رؤيتها فترة  أصبحت زوجتي في ما بعد، كما سبق أن ذكرت. وكنت أعرفها منذ ا
لني أثناء وجودي في األردن خالل إحدى زياراته لي بسبب ظروفي الخاصة. كان أحد أصدقائي قد سأ طويلة 

في العيادة: »لماذا لم تتزوج حتى اآلن؟ وأشار إلى هيلدا وقال: عندك ابنة عم جمعت العلم إلى جمال الُخلق، 
زيارتها ألهل البيت فترة االختفاء، صدقاء«. وحين رأيتها من ثقب الباب أثناء  لقد التقيتها صدفة عند أحد األ

الزواج منها، لكن  أدركت   أفكر جديًا في  الحين  ذلك  المرحوم رؤوف حلبي كان على حق، وبدأت منذ  أن 
 الظروف السياسية ووضعي الخاص أثناء االختفاء كانا يحوالن دون االتصال بها.

ألسباب أمنية، إذ كُثر عدد الرفاق    أشعر أنه يتوجب علّي أن أغّير مكان إقامتيومن وقت إلى آخر كنت  
يأتون إلي، فانتقلت إلى بيت آخر مشيًا على األقدام متخفيًا. وفي إحدى الليالي أثناء وجودي في ذلك  الذين  

أنهم قادمون    البيت ُقرع الباب، وحين فتح أهل البيت دخل رجال األمن على الفور، ولما لمحت ذلك أدركت 
ض آخر، وبخاصة أننا كنا قد وزعنا  ببالي أنهم يمكن أن يكونوا قادمين ألي غر   إللقاء القبض علّي، ولم يخطر

منشورًا قبل بضعة أيام ضد النظام. وفي الحال خرجت من الباب الخلفي، وقفزت من على السور وأصبحت  
واك إلى أن وصلت إلى سور مدرسة راهبات خارج نطاق البيت، وبدأت أتدحرج بسرعة فوق الحجارة واألش

اد البيت يطل يبحث عني يمينًا ويسارًا ليعلمني أن رجال اصرة، حيث مكثت هناك إلى حين رأيت أحد أفر الن
األمن قد خرجوا. عدت إلى البيت ألجد أن هدف رجال األمن لم يكن إلقاء القبض علي، إذ إنهم لم يكونوا 

منزل الذي اقتادوه للتحقيق  هدفهم إلقاء القبض على شاب هو ابن صاحب العلى علم باختفائي، وإنما كان  
 شورات ضد النظام. بتهمة توزيع من
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 زمـن احلكيـم )أيـام جـورج حبـش(

فضل مصطفى النقيب د. 
*

 

 
 :أوالً 

يسرقون  يقول الشاعر ت.س. إليوت: الشعراء السيئون يقترضون من اآلخرين، أما الشعراء الجيدون فإنهم  
 اآلخرين. 

ا وهو يناضل السترداد ما ُسرق من أرضه وشعبه ووطنه.  حياته كله، بل عاش  لم يكن جورج حبش شاعراً 
وقد تميز ذلك النضال في أن صاحبه تمكن، وعلى امتداد ستة عقود، من الثبات على األهداف التي انخرط 

القادة الفلسطينيين اآلخرين عنها. ولقد تمكن من ذلك ألنه في النضال من أجل تحقيقها، بينما تراجع كثير من  
»القوة« لدعم »الحق«، ولم يفهمه    معنى النضال بطريقة واحدة هي أنه الوسيلة من أجل الحصول على  فهم

الذين   القليلين  القادة  الوسيلة الستخدام »الحق« من أجل الحصول على »القوة«. ولذلك كان من  أنه  على 
الفلسطينية«، وظل قادراً تصرفوا على أسا ن يفهم العالقة أ على    س ان الوطن هو »فلسطين« ال »القضية 

الوثيقة التي تربط أي حدث بفلسطين: أي كيف تكونت بدايات ذلك الحدث في »الماضي الفلسطيني«، وكيف  
وصلت   حتى  »المستقبل إتطورت  في  الحدث  صيرورة  احتماالت  هي  وما  الفلسطيني«،  »الحاضر  لى 

أبعاده المرئية والخفية، وعلى تجنب   طيني«. وبسبب هذا الفهم ظل قادرًا على التعامل مع الواقع بكلالفلس
 تخلقها حوادث عارضة.الوقوع في األوهام التي 

في البداية تشكل وعي جورج حبش بحجم النكبة، ففي الثالثة والعشرين من عمره وجد نفسه في الجامعة  
لغامر وهو  ن يشعر بالدفء اأجدا  بلده، ومعظم شعبه مشردًا. وكان طبيعياً االميركية في بيروت مطرودا من 

لى تأمل وتفكير وهو يستمع  إن يتحول ذلك الشعور أليسوا فلسطينيين، كما كان من الطبيعي   عرباً  الباً يجد ط
 . لى أستاذ مرموق هو قسطنطين زريق يتحدث عن معنى النكبة، وأنها نكبة كل العرب ال فلسطين وحدهاإ

ي جورج حبش العالقة الجدلية بين نكبة  نتيجة هذا الشعور الدافئ وذلك التأمل والتفكير تكرست في وع
بسبب الضعف الذي كرسته التجزئة    حدثاً   " سرائيل"إفي الوطن العربي. فهذه النكبة وقيام    فلسطين وواقع التجزئة

ى الضعف العربي عن طريق الحفاظ على  بقاء علعملت بدورها على اإل  "سرائيل"إن أ في الوطن العربي، كما 
 التجزئة ومنع الوحدة.

ولدت حركة القوميين العرب كردة فعل مباشرة على النكبة لتلبي حاجتين غريزيتين شعر بهما كل   ذا،وهك
فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى االنتماء إلى كيان أكبر من    1948رجل فلسطيني وامرأة فلسطينية بعد نكبة . 

األمة العربية ذات التاريخ المجيد،   جوء والتشرد. ففي حركة القوميين العرب كان االنتماء يتجه الىالمخيم والل
 في تاريخ الحضارة االنسانية.  والتي كان لها دور أساسي

 
 ؤسسي حركة القوميين العرشب وأستاذ االقتصاد السياسي أحد م  *
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لى فلسطين وتحديد أساليب النضال  إعالوة على ذلك، كانت هناك حاجة ملحة الى اكتشاف طريق العودة  
العودة يتحدد في   الطريق والسير فيه بسرعة. ففي حركة القوميين العرب كان طريق  القادرة على تمهيد ذلك

ربي الجديد على أسس نهضوية متحررة من أسباب التأخر والضعف  التزام النضال الهادف الى بناء المجتمع الع
وجيشها القادر  كلها، كي يكون قادرًا على تحطيم التجزئة التي فرضها االستعمار، وعلى إقامة دولة الوحدة  

 على تحرير فلسطين.
مهمتي  بصفتين  الحركة  موتميزت  في  كبير  تأثير  لهما  كان  تتبن  ن  لم  أنها  األولى،  السياسية:  سيرتها 

تأثرها   ذلك واضحًا جدًا في  والثقافة، وكان  التاريخ والجغرافيا  نابع من  »القومية« كأيديولوجيا وإنما كانتماء 
بالتدريج في  ري. أما الثانية، فالتزامها األسلوب الثوري ال أسلوب التطور  بأفكار قسطنطين زريق وساطع الحص

لتكريس مفهوم الثورة على األنظمة السياسية في البالد  العمل السياسي، ولذلك كانت تنمو في أجواء مهيأة  
الوحدة والتصدي   العربية، واستبدالها بأنظمة مغايرة في التوجه والممارسة، وقادرة على مقاومة االستعمار وتحقيق

 ."إسرائيل"للمعركة التاريخية مع 
تموز/    23ان السبب الرئيسي الذي جعل حركة القوميين العرب، بعد قيام ثورة  اتان الصفتلقد شكلت ه

من أشد المتحمسين والمؤيدين لنهج عبد الناصر الثوري، ومن أوائل الداعين إلى التماهي مع    1952يوليو ،
يًا أيضًا التاريخ والجغرافيا  اط في صفوفه. فقد كان االلتزام الناصري بالقومية العربية مبن التيار الناصري واالنخر 

لوجي، وكان التزام التيار الناصري األسلوب الثوري ألهب عاطفة الجماهير العربية  والثقافة ال على الفكر األيديو 
 وخيالها بشكل غير مسبوق. 

طورة، حية، وككل الكائنات الحية كان لها زمن للحياة وزمن  كانت حركة القوميين العرب حركة حقيقية، مت
 وت. للم

عاشت الحركة وناضلت طوال خمسينيات وستينيات القرن الماضي من أجل تحطيم التجزئة وإقامة دولة  
توقفت الحركة عن التنفس والنمو والحياة.    1967الوحدة، وعندما توقفت معارك النضال تلك بتأثير هزيمة  

و بعدها، ثم انتهت  أقبلها  حركة القوميين العرب مصير بعض الحركات السياسية التي تأسست    وبذلك تجنبت 
 لى كائنات غريبة عجيبة ال هي حية وال هي ميتة.إبعد عشرات السنين 

في تفكير الحركة. وإذا كانت   في أعقاب هذه الهزيمة، احتل موضوعا االنتماء وطريق العودة مكانا بارزاً 
»طريق العودة« الذي تسبب فهوم  في م  جذرياً   العسكرية للجيوش العربية كرست على الفور تغييراً فداحة الهزيمة  

على خوض  قادر   بإسقاط االعتماد على دولة الوحدة العربية القادرة على تعبئة الجماهير العربية وإعداد جيش  
معركة تحرير وطنه بأسلوب  معركة التحرير، واستبداله بمفهوم االعتماد على الشعب الفلسطيني في خوض  

في موضوع االنتماء. فقد    لى تبني ذلك األسلوب لم يصاحبه إجماع  حرب التحرير الشعبية، فإن االجماع ع
 أفرزت الهزيمة في هذا المجال تيارين جديدين في صفوف الشعب الفلسطيني: 

الشعب الفلسطيني يغيب ن الهزيمة حدثت تحت راية »االنتماء القومي« الذي جعل  أالتيار األول رأى  
بدأ عندما يتسلم الشعب الفلسطيني زمام قضيته  على الهزيمة ي  ن الرد الطبيعيإعن ساحة المعركة، ولذلك ف 
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بيده ويحررها من »الوصاية العربية« ويشرع في بناء مشروع وطني فلسطيني يعتمد على الدعم العربي، لكنه  
 تقل. في الوقت نفسه يحتفظ بالقدرة على القرار المس

ن طبقات األمة العربية كلها لديها مصلحة  أ ن ليس صحيحاأن الهزيمة أثبتت أ أما التيار الثاني فقد رأى 
نظمة تمثل مصالح فئات أن هناك  إوفي خوض معركة تحرير فلسطين، إذ    "سرائيل"إواحدة في الصراع ضد  

  " سرائيل "إ. ولهذا فإن الصراع ضد  "سرائيل"إمع    مبريالية االميركية المتحالفة عضوياً وطبقات عربية مرتبطة باإل
ن أصحاب المصلحة الحقيقية  أت البورجوازية العربية، أي  رجعية العربية، والطبقاهو صراع ضد األنظمة ال

في خوض ذلك الصراع واالستمرار فيه هم جماهير العمال والفالحين المتضررة من تحالف االمبريالية والرجعية  
 ."سرائيل"إو

لتحرير فلسطين كتجمع    في البداية على »طريق العودة« فقط، ولذلك ولدت الجبهة الشعبية  كان التركيز 
تزمة أسلوب الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية. لكن، بعد  جبهوي لبضعة تنظيمات فلسطينية مقاتلة ومل

، بارزاً   ء« فيها مكاناً أعوام قليلة برزت خاللها انقسامات وصراعات فكرية وسياسية كثيرة احتل موضوع »االنتما
 كسية ـ اللينينية. حزبا ثوريا مقاتال متسلحا بالنظرية المار ُحسم األمر واتجهت الجبهة الى ان تصبح  

كان له ايضا    1948وكما كان لجورج حبش دور رئيسي في تأسيس حركة القوميين العرب بعد نكبة ،
 . 1967زيمة الدور نفسه في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد ه

لهزيمة، إمكانات ايجابية كثيرة وأخرى سلبية عديدة، حمل التوجه الجديد في الساحة الفلسطينية، بعد تلك ا
، بأن المحصلة كانت على العموم سلبية على الرغم  وال يوجد عاقل ال يعترف اآلن، وبعد أكثر من اربعين عاماً 

لفلسطيني والعربي في لبنان ومصر وسورية. وفي هذا  من الشعبين ا  من التضحيات الهائلة التي قدمها كل  
قيادتهم باستمرار النضال    ور جورج حبش في أنه كان نموذجا من القادة القليلين الذين اتسمت المجال يبرز د 

من أجل تعزيز العوامل االيجابية ومحاربة العوامل السلبية. ومن الممكن تحديد دوره االيجابي عبر عرض 
 .1967ثالثة التي تكرست نتيجة هزيمةسريع للتوجهات ال

مَ  أوائل  من  »فتح«  حركة  اكانت  خوض  جدوى  فكرة عدم  طرح  مع  ن  بأسلوب حرب   "سرائيل"إلصراع 
يجابي في هذا الطرح هو  ن من الضروري التزام حرب التحرير الشعبية. وكان العامل اإلأالجيوش النظامية، و 

صارخ تمثل    طرفين، لكنه في الوقت نفسه، كان مبنيا على تناقض  واقعية لميزان القوى بين ال  أنه يتضمن قراءةً 
  ن »فتح« طرحت مقولة »عدم التدخل في الشؤون العربية« في الوقت نفسه الذي بدأت بتكوين سلطة  أ  في

لى االصطدام بسلطة األنظمة  إن يقود  أعلى األراضي العربية، األمر الذي كان ال بد من    مقاتلة    فلسطينية  
ألردن ولبنان. وفي هذا المجال  في الحروب األهلية التي اندلعت في ا  العربية المعنية، وهذا ما حدث فعالً 

ها، بما فيها الجبهة  سجيل نقطتين مهمتين: األولى، هي أنه بينما ارتكبت الفصائل الفلسطينية جميعيمكن ت
الحروب،    الشعبية، أخطاء وتجاوزات   تلك  القول  إوحماقات كثيرة في  الممكن  انه من  الجبهة  أال  ن نصيب 

ن التحالفات التي عقدتها الجبهة الشعبية خالل  أما النقطة الثانية فهي  الشعبية من تلك االخفاقات كان األقل. أ
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مبريالية األميركية والرجعية  الجبهة األساسي ضد قوى اإل  تلك الحروب كانت خاضعة بصورة صارمة لتوجه
 لى بقية الفصائل الفلسطينية. إالعربية. وهذا لم يكن الحال بالنسبة 

في حسم خيارات الجبهة وعدم االنجرار وراء    رئيسي    ج حبش دور  في هاتين النقطتين كان لقيادة جور 
 الممارسات الخطأ التي شاعت في المشهد الفلسطيني. 

ن الدور أ ن موضوع التوجه نحو إعطاء الشعب الفلسطيني الدور المحوري في تحرير أرضه، واعتبار  إ
ايجابية كثيرة تتمحور حول تعريف   العربي ال يتخطى دور الدعم والمساندة، انطوى في البداية على عوامل

صير، وأنها ليست مجرد ا محروما من مزاولة حقه في تقرير الم العالم بالقضية الفلسطينية كقضية تخص شعب
قضية الجئين. وقد حقق النضال الفلسطيني في هذا المجال انجازات مهمة، وخصوصا بعد اعتراف الجامعة 

للشعب الفلسطيني، وكذلك اعتراف األمم المتحدة بها    وحيداً   شرعياً   الً العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممث
  تمثل شعباً   ة التحرير في تكريس مكانتها في العالم كحركة  ومنحها صفة مراقب. وعلى العموم، نجحت منظم

 يخوض معركة التحرر الوطني.
قيادة المنظمة طوال لكن في الوقت نفسه، كانت هناك ممارسات من جانب قيادة »فتح« التي احتكرت  

حرية اتخاذ  لى حصول تلك القيادة على  إة القومية، و الوقت، وأدت الى فك ارتباط القضية الفلسطينية بالقضي 
ن تعترف هذه  أمن دون    "سرائيلـ"إالقرارات وتقديم التنازالت، وهو ما قاد أخيرا الى اتفاق أوسلو واالعتراف ب

لى الكيان المشوه الذي نجم عن ذلك االتفاق، والكوارث  إالمصير، و االخيرة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير  
ال نرى حاجة هنا الى الدخول في تفصيالتها. وقد تصدت   الداخلية والخارجية التي عصفت، وما زالت، والتي

القرن  وتسعينيات  وثمانينيات  سبعينيات  خالل  حبش  جورج  وكان  الممارسات،  لتلك  دائما  الشعبية  الجبهة 
من أشد المعارضين لنهج القيادة غير المسؤول في منظمة التحرير، ومن أشد الداعين الى اعادة    الماضي،

على أسس ديموقراطية سليمة تحررها من قبضة القيادة الفردية، وتحرر مؤسساتها وأجهزتها  بناء أجهزة المنظمة  
 من استشراء داء الفساد والفوضى والالمباالة. 

حداث التغيير المطلوب في الساحة الفلسطينية، ألن  إيسمح لها ب  في وضع  لكن الجبهة الشعبية لم تكن  
من نفوذ »فتح«، األمر الذي سبب االنشقاقات التي حدثت    ثيراً ونفوذها بين الناس أقل ك  حجمها كان صغيراً 

راطية. لى انفصال الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، ثم مجموعة أحمد زعرور، ثم الجبهة الديموقإفيها وأدت  
، ضافة الى ذلك، كان تبني االيديولوجيا الماركسية اللينينية بشكل صارخ ومتشنج هو الذي أدى، أساساً باإل 

للمجرى الرئيسي لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، وكرس   ن تتطور لتكون ممثلةً أ لى إضعافها، ومنعها من ا
 وجودها كفصيل جانبي متطرف. 

والمبني على أساس أن الهزيمة    1967،  فيه الجبهة الشعبية بعد هزيمةن التوجه الماركسي الذي سارت  أ
مغلوطة    البورجوازية الصغيرة قيادة حركة التحرر العربي، شّكل في جوهره قراءةً حدثت بسبب تسلم الطبقة  

رر  ن تنجز مهمات التحأللواقع العربي في تلك الفترة. لقد كان من أسباب عدم قدرة حركة التحرر العربية على  
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ات مؤهلة  ن هناك طبقأنظمتها وأحزابها، وليس صحيحا  أممارسة الديموقراطية في صفوف  الوطني غياب ال
 للممارسة الديموقراطية وأخرى غير مؤهلة. 

ن تحول الجبهة الشعبية في االتجاه االيديولوجي المتشنج ما  أنصاف القول  وفي هذا المجال، يبدو من اإل
ه من دون تبني جورج حبش ذلك االتجاه ودعمه له. وفي الوقت نفسه. فإن كان ليتم على الشكل الذي تم ب

القول ان حبش قام، بعد ذلك، بدور محوري في ترشيد ذلك االتجاه، وتحريره من    دواعي االنصاف تقتضي
  ، وهذا يعود (1)جدلي لدراسة الواقع بأسلوب منفتح وخالق  الجمود االيديولوجي، وتطويره ليتم استخدامه كمنهج  

األولى  إ الصفة  حياته.  طوال  بهما  اتصف  صفتين  يرتاحون  ألى  الذين  الناس  من  يكن  لم  اإنه  لنظرة  لى 
القادر دائمًا على االنفتاح على المعطيات   التلميذ  األيديولوجية الضيقة، فهو في طبعه وثقافته يمتلك حس 

قداته، استنادا الى الدروس  آراءه ومعت  نه كان يصوغأالجديدة ومراجعة األفكار القديمة. أما الصفة الثانية فهي  
الفكرية، فأحاديثه كلها التي أدلى بها تدل بوضوح على  التي يستخلصها من األحداث، ال من الكتب والنظريات  

(، واالنتفاضة  1973(، وحرب رمضان )1967(، والهزيمة )1961ان تطوره الفكري تم بتأثير االنفصال )
ن قدرة جورج حبش على استخالص الدروس أن ندرك  أ(. ومن المهم  1993( واتفاق أوسلو )1987األولى )

لى أنه، طوال تلك السنوات، لم يكن يوجد في أي موقع فيه مصالح  إداث تعود  والعبر السليمة من تلك األح 
ن ذلك التطور ساهم في  أذاتية تتعارض مع استخالص الدروس الموضوعية من األحداث. ومما ال شك فيه  

  لى معضلة حركة التحرر العربي، وفي فهم الدور المركزي للنضال من أجل الديموقراطية، إلجبهة  تصحيح نظرة ا
ال من خالل الديموقراطية... إففي أحد أحاديثه لخص جورج حبش تلك النظرة بقوله: »ال يمكن تعبئة الجماهير  

لحها، مرتبطة بحريتها وتفجير  ن قدرة الجماهير على القيام بدورها في التقدم والدفاع عن أهدافها ومصاإبل  
قراطية. فالديموقراطية والحرية هما الشرط للسير ديمو   وقيم    ن حياة  طاقاتها وابداعاتها؛ وهذا غير ممكن من دو 

عدائها القوميين، وليس العكس«. وفي مكان  أ نحو الوحدة والتطور والتنمية واستثمار إمكانات األمة في مواجهة  
ن يحقق أهدافه أي شيء على حساب الديموقراطية. وال يمكن للشعب  أناك  ون هن يك أ آخر يقول: »ال يجوز  

 (. 2)ل الحياة الديموقراطية«الكبرى اال من خال
ن الجبهة الشعبية سارت خطوات مهمة على طريق بناء اجهزتها بطريقة ديموقراطية،  أومما ال شك فيه  

لى القمة، كما تمارس عملية النقد الذاتي لسياستها  إة  فهي تعقد دائما مؤتمرات دورية، وتنتخب هيئاتها من القاعد 
ممارسة الديموقراطية تعاقب ثالثة أمناء عامين على قيادة الجبهة. ومن باستمرار. ولقد كان من نتائج هذه ال

نه ترك المهمات القيادية المباشرة  إن حبش لم يتنحَّ عن قيادة الجبهة رغبة في التقاعد، بل  أن نالحظ  أالمهم  
 خرى. وقد حدد تلك المهمات عند بلوغه السبعين بقوله: أن عليه القيام بمهمات أدرك أ هنأل

 خطاء.مام األ أتوقف خاصة أن أ كتب مذكراتي و أن أي أسجل تجربتي، أن أ، اريد والً أ»
 ( 3)نشاء مركز دراسات، عنوانه: لماذا هزمنا؟«إريد أثانيا، 
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ا ي  لعربي للدراسات« الذي تحددت مهمته في البحث ف وقد أسس فعاًل، بعد ذلك بأعوام، »مركز الغد 
ومعمقة من وجهات    القلب منها القضية الفلسطينية، وفي تقديم أبحاث جادة  القضايا االستراتيجية العربية، وفي  

 مل النهوض بالفكر القومي العربي التقدمي الديموقراطي.أجديد، على  عربي    قومي   متعددة بأفق   نظر  
ولى هي قضية  ن تركيزه كان منصبًا على ثالث قضايا مهمة: األأحبش عن المركز  ويتضح من أحاديث  

باإلضافة  الديموقر  االقتصادي،  بالنظام  وعالقاتها  والتطبيقية،  النظرية  العدالة إاطية في جوانبها  موضوع  لى 
نه يجب  أة التي يرى  االجتماعية والرأسمالية واالشتراكية والليبرالية. والقضية الثانية هي قضية الوحدة العربي

البالد العربية، ويكرس أسلوب الوحدة  جديد يبتعد عن العواطف، ويراعي خصوصيات مختلف    دراستها بأسلوب  
بالتدريج في المجاالت التعليمية واالقتصادية والسياسية ودور الممارسة الديموقراطية في ضبط ايقاع الخطوات 

صهيونية بأسلوب يبتعد عن النظرة االحادية التي ترى في الصهيونية  الوحدوية. أما القضية الثالثة فهي دراسة ال
ة، وينحو في اتجاه االسلوب العلمي كي يتم فهم التطور التاريخي للحركة، وبالتالي تكوين  حركة واحدة متجانس 

قصى  ألى  إقصى اليمين  أفكرة سليمة عن حاضرها الراهن في جميع مقوماتها ومختلف اطيافها السياسية من  
ن نفهم الصهيونية بعمق وتجرد. نفهم كيف تطورت، نفهمها كما أ. بشكل محدد فإنه يقول: »يجب  ليسارا

يفهمها نتنياهو، زائد كيف يفهمها شمعون بيرس، زائد كيف تفهمها حركة ميرتس... زائد كيف يفهمها بعض  
من خالل دولة الفلسطينيين  ن نتعايش مع  أنه يجب  أاليهود الذين فعال لديهم عقل وضمير، وبالتالي يقولون  

 ( 4)ديموقراطية«فلسطينية 
نها النواة الحقيقية لتجديد المشروع القومي العربي ألى هذه القضايا الثالث على إفي الواقع، يمكن النظر 

 سلوب العلمي طريقة ومنهجًا. ديموقراطي يعتمد األ ساس  أعلى 
ا تمثلت  كمبيرًا عن تجربة النضال الفلسطيني  ن السير في هذه االتجاه لم يكن تعأن نالحظ  أومن المهم  

ذا  إبعيد، تجربة النضال الفلسطيني ككل. و   لى حد  إنه يمثل ايضًا، و إفي تجربة الجبهة الشعبية فحسب، بل  
، فإننا نرى الخطوط  "اإلسرائيلي"دققنا في تجربة الفلسطينيين الذين لم يغادروا فلسطين وعاشوا تحت الحكم  

لقومية العاطفية )منظمة األرض( ثم بالمرحلة اليسارية  بالمرحلة ا  يضاً أ ور تلك التجربة مر  العريضة نفسها. فتط 
والتناغم مع فصائل منظمة التحرير )الحزب الشيوعي( وصواًل الى الطرح القومي العربي بمضمون ديموقراطي  

ة الشعبية والمهمات ن الدافع الى تخلي حبش عن منصب االمانة العامة للجبهأ)عزمي بشارة(. وهكذا نرى  
عباء القضايا اليومية والتفرغ كليًا  أ جل تحقيق هدف واحد هو التحرر من  أرة كان العمل من  القيادية المباش

لقضايا المستقبل. لقد كان دومًا مسكونًا بهموم المستقبل؛ المستقبل الذي ال يأتي من فراغ، بل من تراكمات  
االماضي وإرهاصات الحاضر. كما كان يجمع ف القوميين  لعرب، والحركة  ي شخصه تجربة كل من حركة 

 الناصرية، والشعب الفلسطيني في االربعين عامًا الماضية. وكان متفائاًل. 
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 : ثانياً 
 ما هي الصفات الشخصية التي نعرفها عن هذا اإلنسان االستثنائي؟ 

ا ومجموعة من التالميذ  فقد كنت أن  1954لى جورج حبش وأنا في المدرسة الثانوية في سنة . إتعرفت  
ي جمعية سرية تناضل من أجل تحقيق الوحدة العربية وتحرير  الفلسطينيين والسوريين في دمشق، أعضاء ف

وتحمل اسم »الثأر«  فلسطين، وكنا رأينا أعدادا من نشرة كانت توزع دوريا في المخيمات والمدارس الفلسطينية 
لى معرفة ما هي تلك الهيئة وكيف يمكن  إكنا متلهفين    كما«،  " إسرائيل"وتصدرها هيئة »مقاومة الصلح مع  

 االتصال بأعضائها. وفجأة وجدت أخي عصام، وكان قد تخرج حديثا من الجامعة، يحدث والدّي عن شخص  
اسية جديدة تدعى »الشباب القومي العربي«، وأنه  يدعى الدكتور جورج حبش باعتباره القائد البارز لحركة سي

لى دمشق، وهو إردنية والحقته، حضر  ن أغلقتها الحكومة األأ  الرأي« في عمان، لكنه، بعد كان يصدر مجلة »
 يقوم حاليا مع مجموعة من الشباب القومي العربي باإلعداد إلصدار المجلة في دمشق.

ر في دمشق، وبدأ أخي عصام مع مجموعة من الشباب بعد نحو أسبوعين، بدأت مجلة »الرأي« تصد 
لى الدكتور جورج إ رفت  عقدون اجتماعا أسبوعيا في بيتنا بصفتهم هيئة تحرير المجلة، فتعالقومي العربي ي

وبقية   دروزة  والحكم  المهايني  وثابت  محاسني  وغسان  الخضراء  وفيصل  فرج  وعدنان  الهندي  وهاني  حبش 
مدارس،  من نشرة »الثأر« على طالب ال  أعضاء الجمعية بتوزيع خمسين عدداً المجموعة، وُكّلفت مع بقية  

 من مجلة »الرأي« لألصدقاء. وبيع خمسة وعشرين عدداً 
من حلقات »الشباب القومي العربي«،   من أعضاء الجمعية إلى تأليف حلقة    ُدعيت بعد ذلك أنا وعدد  

لى حركة القوميين العرب، كما كان بداية زياراتنا اليومية  إوكان ذلك بداية انتسابي مع بعض أعضاء الجمعية  
مبنى في شارع جمال  »الرأي«. وكان المقر عبارة عن غرفتين صغيرتين في الطبقة الرابعة من  لمقر مجلة  

لى غسان كنفاني وكان أنهى الدراسة الثانوية ويعمل  إباشا يقع في مقابل مبنى الهاتف اآللي، وهناك تعرفت  
انوية. وكنت أنا وأحمد لكويت، كما تعرفت إلى بالل الحسن وكان مثلنا ال يزال في المدرسة الثمدرسا في ا

ء آخرين نهتم باألدب والثقافة بصورة خاصة، فألفنا رابطة  خليفة وبالل الحسن وقتادة الشريف وبضعة أصدقا
الرأي« الخاصة بالشؤون  »األدب والحياة«، وأخذنا نقوم باإلشراف على تحرير الصفحة العاشرة في مجلة »

 في مكتب المجلة. اً ، نداوم يومياً الثقافية، وهو ما جعلنا، تقريب 
منذ البداية، كنا نشعر بمعنى خاص للساعات التي نمضيها هناك، وال سيما حين يكون الدكتور جورج  

في فلسطين طبيب   ، وكان اسمه قد أصبح بالنسبة إلينا »الحكيم«، وهو االسم الذي ينادي به الفالحون موجوداً 
 الصحة.

مهم   نك تشعر فور التعرف إليه بأنك تعرفت الى شخص  كان في شخصية »الحكيم« جاذبية مميزة آسرة أل 
  لك، ومن دون حواجز بينك وبينه. لقد رأينا في شخصيته مزيجاً   وغير عادي سيكون، في الوقت نفسه، صديقاً 

 قبل.من النشاط والعفوية واألصالة لم نعهده من  ساحراً 
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و القراءة أضي وقته كله في الكتابة  وكان دائم الحركة والنشاط. فخالل وجوده في مكتب »الرأي« كان يم
و الحديث مع الزوار، وعندما ينتهي، يترك المكتب لمزاولة نشاط آخر. وال أعتقد أنني رأيته في تلك األيام مرة  أ

يكرس طاقاته وإمكاناته كلها في أي عمل يقوم  واحدة جالسا من دون أن يكون منهمكا في عمل ما، كما كان  
الذين يعملون معه    وهو ما كان يشيع جواً به مهما يكن ذلك العمل،   من الحركة والنشاط من حوله، فترى 

 يجهدون ليقدموا ما عندهم من طاقات وإمكانات. 
م، مثال، في مكتب في كل ما يقوم به، فعندما كان يتناول الطعا  وبسيطاً   لى ذلك، كان عفوياً إباإلضافة  

مكتب ويأكل معه. وفي ذات مساء كنت وإياه وحيدين  »الرأي«، كان يجلس مع الشاب الذي يعمل أجيرا في ال
رجال السياسة فعرفني إليه وأشركني في الحديث الذي دار معه على الرغم من كون  في المكتب وجاء أحد  

 سوري وأنا طالب في المدرسة الثانوية. ذلك الزائر زعيم كتلة برلمانية كبيرة في مجلس النواب ال
أراجع بعض مواد الصفحة العاشرة، وكان الحكيم في الغرفة   تب وحيداً وفي إحدى األمسيات كنت في المك

األخرى يكتب المقالة االفتتاحية للعدد الجديد من المجلة. دخلت عليه ألرى إذا ما كان قد انتهى من كتابة  
حظ  في طريق عودتي إلى البيت، فوجدته يمسح دموعه بأصابع يده، وعندما ال  المقالة كي أرسلها الى المطبعة

ن تدمع عيناه عندما يكون منفعال من شيء ما، ثم تابع الكتابة. وبعد  أأني رأيت ذلك ابتسم وقال إن من عادته  
 الفلسطيني.   بحق الشعب   " إسرائيل"يومين صدر عدد »الرأي« الجديد وفيه افتتاحية عن المجازر التي ارتكبتها  

يتحدث عن القومية العربية كنت تشعر كأنه  وكان في أحاديثه السياسية أكبر من السياسة. فعندما كان  
 لعربي الذهبي وبأنه يعرف أبطال التاريخ العربي كلهم معرفة شخصية. عاش في الزمن ا

عاش في دولة الوحدة لى المستقبل العربي و إوعندما كان يتكلم على الوحدة العربية كنت تحس كأنه سافر  
طين فتحس كأنه ما زال يعيش فيها، ولم يتركها لحظة  ثم عاد ليحدثنا عما رآه. أما عندما يتحدث عن فلس

 واحدة. 
ن تصرفاته تستنهض في نفوسنا  أ   ن حديث الحكيم يحرك في أعماقنا شيئا ما، كما كان جلياً أ   كان واضحاً 

 ن الحكيم صديقه الشخصي.أتقد طاقة ما. ولهذا أحببناه وأصبح كل واحد منا يع 
لى إبنان، فتعرفت  »الشباب القومي العربي« في برمانا في لشاركت في مخيم أقامه    1956في ربيع سنة  

ن الذين يعرفون الحكيم يتحدثون عنه بحرارة  أشبان لبنانيين وعراقيين وفلسطينيين من الضفة الغربية، ووجدت 
 لشعور نحوه. وحب، وهو ما يشير الى أنهم يشاركونني ا

لى البالد  إحصولي على الماجستير عدت  للدراسة في الواليات المتحدة، وبعد    1959سافرت في مطلع  
العربية لعامين، ثم سافرت الى كندا حيث حصلت على الدكتوراه وعملت استاذا في احدى الجامعات الكندية  

لم أنقطع عن رؤية    1975ـ ،  1970فترة    التي ال أزال أعمل فيها حتى اليوم. وطوال تلك السنوات، باستثناء
 الحكيم والتواصل معه باستمرار.

خالل الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كان الحكيم يقيم مع أسرته بدمشق، وفي أثناء زيارتي  
( يخبرني عن موعد  1956السنوية ألهلي كل صيف كان أخي أسامة )وهو من أقرب أصدقاء الحكيم منذ سنة  
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ألقاه عدة مرات، كما أنني    لى البيت، ففي كل زيارة لدمشق كنت إنا معه ونحن في الطريق من المطار  لقائ
 ن أتوقف عند أربع مناسبات فقط من تلك اللقاءات:أه في بيروت وعمان والكويت. وأحب هنا التقيت

وكنت قادما من كندا مع بدايات االشتباكات    1975كانت المناسبة األولى في بيروت في صيف سنة ،
وبار لرؤية الحكيم في مقر الجبهة الشعبية في  التي أدت الى الحرب األهلية، فذهبت على الفور مع الصديق ن

جبهة الشعبية، ثم انقطعت  وبعد تأسيس ال  1967مخيم شاتيال. كنت التقيت الحكيم أكثر من مرة بعد هزيمة  
عن لقائه خمسة أعوام حدثت في إبانها أحداث جسام انتقل فيها الحكيم من شخصية معروفة على نطاق العالم  

لى ذلك اللقاء وأنا متلهف الى معرفة ما طرأ  إعالم. ولهذا، ذهبت  ة على اتساع اللى شخصية معروفإالعربي  
ي الماضي عن كثب، ثم أصبحت أتتبع أخبارها على شاشات من تغيرات على الشخصية التي كنت أعرفها ف

 غير. التلفزة األميركية وعناوين الصحف العالمية. وكم كانت دهشتي وفرحتي عندما اكتشفت ان الحكيم لم يت
ال أقول ذلك ألنه استقبلني وتحدث معي كأن الزمن لم يمر بعد لقائنا األخير، وإنما ألن حديثي معه  

  كبير    السياسة التي افتقدتها منذ أعوام. ففي بداية السبعينيات من القرن العشرين، حدث تغير  جواء  أأعادني الى  
فت أجواء النقاش والحوار والتفاعل التي كانت  في طبيعة أحاديث رجال السياسة في العالم العربي. لقد اخت

سياسي في تلك   جتمع بقائد  مسينيات والستينيات، وحلت محلها أجواء الخطب والمحاضرات. لم أسائدة في الخ
عملية صعبة مملة ألنها    و شك في أي موضوع. كانت عملية االستماع الى أي سياسي  أالفترة لديه تساؤل  

ال يزال يستمع أكثر مما    استماع الى خطاب سياسي. ولهذا، عندما وجدت الحكيمكانت في الواقع عبارة عن  
على الشعور بالدهشة    نه ما زال قادراً أه تساؤالت، علمت  يتكلم، ويطرح موضوعات تشغل باله وتثير في ذهن

 والحماسة ألفكار جديدة، وشعرت براحة نفسية كبيرة. 
ساعة قاربت  لمشتركين، وعندما هممت باالنصراف، وكانت التحدثنا وتناقشنا وتناقلنا أخبار األصدقاء ا

ن يوصلني بسيارته إلى الفندق. في الطريق، ونحن  أالعاشرة ليال، قال إنه ذاهب أيضا الى البيت ويستطيع  
التها، فنزلنا منها ووقفنا على  حدى عجإاالزدحام، توقفت السيارة بسبب عطل مفاجئ في    نمر بمنطقة شديدة  

على    ن يفرغ السائق من عملية تركيب عجلة أخرى. تبادلت مع نوبار نظرات قلق وترقب خوفاً أر  الطريق ننتظ
يتابع الحديث الذي كان بدأه في السيارة، وكان يسألني عن رأيي في مشكلة   سالمة الحكيم، بينما راح هو 

و عليه أي قلق او  صاد األميركي في ذلك الوقت، ومن دون أن يبد التضخم المالي التي كانت تعصف باالقت
 ترقب. 

ومع ذلك، عندما خلوت إلى نفسي في الفندق وجدت أن الحياة في خضم األحداث والشهرة اإلعالمية  
ما في شخصية الحكيم. لقد رسمت على وجهه مسحة حزن لم أعهدها في السابق. وأذكر أني    أحدثت تغييراً 

حداث السنين الماضية، أم أنه نذير األعوام  عد ذلك، أسائل نفسي: هل جاء ذلك الحزن من أظللت أليام، ب
 المقبلة؟ 
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في دمشق، عندما كنت أزور أهلي. ذات يوم جاء أخي    1980المناسبة الثانية كانت في صيف سنة  
لى إبيروت  صحية مفاجئة ألمت بالحكيم، وأنه سيحضر في المساء من    ن وعكةً أ وأخبرني    أسامة مهموماً 

 جراء الفحوصات الطبية. دمشق إل
ى بيت أسامة في المساء ومعه زوجته هيلدا وأحد أصدقائه من األطباء اللبنانيين. وعلى  إلالحكيم ر حض

جراء االتصاالت باألطباء  ة أخرى إلالفور أخذ يتحدث معي كعادته، بينما دخل أسامة وهليدا والطبيب غرفً 
من ذلك انضموا إلينا واشتركوا ل على مواعيد إجراء الفحوص، وبعد أن فرغوا  والمراكز الصحية من أجل الحصو 

 دائر عن أوضاع المقاومة في لبنان. في الحديث ال
  صحياً   إلى بيتنا وقد نسيت تماما ان الحكيم يعاني عارضاً   في منتصف الليل تركت منزل أسامة عائداً 

. وتكرر  أزيد على ما قاله لنا أسامة قبل ان ألتقيه  نأحتى إنه عندما سألني أبي عن وضعه الصحي لم أستطع  
لى صحته،  إ. ففي كل مرة أذهب ألرى الحكيم وفي نيتي االطمئنان  ذلك الموضوع في ما بعد أكثر من مرة

حدى تلك المرات أبديت ألخي أسامة استغرابي  إأعود وأنا أفكر في أشياء أخرى ال عالقة لها بصحته. وفي  
 ضاف قائال: وقال: »هكذا هو الحكيم«. وبعد فترة تأمل أ من ذلك الوضع، فابتسم

على  التجربة  تلك  في  ينتصر  السجين  أن  يدرك  العربية  السجون  في  التعذيب  تجربة  خاض  من  »كل 
  سجانيه عندما ينجح بينه وبين نفسه في عدم التفكير في مصير جسده باعتبار أنه فقد السيطرة عليه كلياً 

ال متناهية من العزيمة واإلصرار    وأصبح تحت سيطرة السجان. إن القدرة على ذلك التصرف تمنح صاحبها قوةً 
والقدرة على الصمود والتحدي... وبالمنطق نفسه، فإن الذي يميز الحكيم من غيره من القادة هو قدرته منذ 

التصرف بدون أي اهتمام بقضاياه  البداية على حسم موضوع الشأن العام والشأن الخاص. فهو قادر على  
قد منحه ذلك التصرف قدرة هائلة على االحتفاظ بمبادئه وقيمه  الشخصية، سواء أكانت مادية أم صحية، ول

 ت أقسى األوضاع...«.وأخالقه تح
. فقد أبحرت سفن المقاومة من بيروت  يضاً أوفي دمشق    1982أما المناسبة الثالثة فكانت في صيف  

طرطوس، وجاء  ريخي الذي استمر ثالثة أشهر، ووصلت السفينة التي تقل الحكيم الى شاطئ  بعد الحصار التا
 هو والمقاتلون الى دمشق.

لى دمشق  إلن أنسى أبدا لقاءه زوجته هيلدا وابنتيه ميساء ولمى. وكانت هيلدا ولمى تركتا بيروت وحضرتا  
حدى إالشرقية حيث كانت تدرس الطب في  مانياألقبل ذلك بأيام، ثم انضمت اليهما ميساء التي حضرت من 

لى جانب من شخصية الحكيم لم أكن أعرفه في السابق وهو ما يتعلق  إ  جامعاتها. وفي تلك األمسية تعرفت 
 بحياته العائلية. 

كان في عيني كل من هيلدا وميساء ولمى فرحة حب جارفة ُخّيل إلّي يومها أنه قادر على حماية الحكيم  
ق والقبل  وأنا أرى ذلك الحب يكبر ويتضاعف في عيني الحكيم. بين العنا   ا، وخصوصاً من شرور األرض كله

 ت أراه يفعل ذلك وهو يكتب افتتاحية مجلة »الرأي«.رأيته يمسح دموعه فعدت أعواما الى الوراء عندما كن
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رة أخرى،  فيرى هيلدا وميساء ولمى م  كان واضحا لي أن الحكيم لم يكن يعتقد أنه سيخرج من بيروت حياً 
لى ذاكرتي الحكيم كما  إيث بطريقة اعادت  ومتحمسا للكالم والحد   فقد كان في عينيه فرح طفولي وكان مرحاً 

عرفته في الخمسينيات. روى لنا قصصا حدثت في حصار بيروت عن بطولة المقاتلين، وعن امتنانه لبعض  
بصورة عفوية وطبيعية الى الحديث عن  األصدقاء ولتصرفاتهم ومواقفهم معه في األوقات الحرجة، ثم انتقل  

عشاءه معه في بيته في منشية البكري في القاهرة، وكيف كان يعيش في  عبد الناصر ولقائه األول به، وذكر 
 بسيط ويرتدي ثيابا بسيطة ويتناول عشاء بسيطا ويتحدث بعفوية ودفء. منزل

ليس حضروا  الذين  الزوار  يستقبل  الحكيم  كان  التالية  األيام  من  في  الخروج  بسالمة  ويهنئوه  عليه  لموا 
تصرفات بعض القادة الفلسطينيين في أثناء الحصار، وفي السؤال   الحصار. وكان بعض الزوار يسأله عن 

ضح يغمز من صالبة أولئك القادة. ومرة تلو األخرى كان الحكيم يدافع عن الجميع ويرفض التعريض  تلميح وا
و القول ان الوضع لم يكن عاديا وإنما كان صعبا وبالغ التعقيد، ولذا بأي واحد منهم، وأبعد ما وصل إليه ه

 ب أخذ ذلك في االعتبار عند تقويم تصرفات اآلخرين.يج
كثر من  أقالها والدي قبل    تذكرت وأنا أستمع إلى رفض الحكيم المتكرر التعريض بتصرفات اآلخرين كلمةً 

ة شخصية عن أي إنسان آخر، وعدت بذاكرتي أحاول عشرة أعوام وهي أنه لم يسمع الحكيم قط يتحدث بصور 
يهاجم المواقف السياسية لكثير من القادة، لكنني لم أسمعه    ك فلم أجد. نعم، كان دوماً أن أعثر على استثناء لذل

 قط يتكلم بأسلوب التجريح الشخصي. 
فكر في أن يتنحى عن  ، وفي تلك اللقاءات ذكر لي، ألول مرة، أنه ي بعد أيام بدأت ألتقي الحكيم منفرداً 

جدها مالئمة. وشرح لي انه ينوي القيام بذلك لسببين:  منصب األمانة العامة للجبهة الشعبية في أول فرصة ي
ن على القائد السياسي فسح المجال أمام العناصر الشابة بعد بلوغه الستين. والثاني، رغبته  أاألول، اعتقاده  

سة المراحل الماضية من النضال وتقويمها من أجل استخالص الدروس في ترك المسؤوليات اليومية والتفرغ لدرا
كانت تجارب غنية يجب  منها. فقد كان مؤمنا بأن تجارب الماضي منذ بداية حركة القوميين العرب  والعبر  

دراستها ونقدها واستيعاب دروسها، كما يجب مواجهة المستقبل بثقة ال تتوفر إال بعد هضم دروس الماضي  
 كلها.

لى ممارسته وتكريس  إح  أثار استغرابي في تلك الجلسات هو حماسة الحكيم للدور الجديد الذي يطم  ما
 يحب ان يتعلم اشياء جديدة. وقته له، وهي حماسة تنبع من كونه، اوال وقبل أي شيء آخر، تلميذاً 

 أما المناسبة األخيرة فكانت قبل أشهر، وهي متعلقة بلقاء لم يتم في دمشق. 
ءه في عندما اتصل بي الحكيم من عمان وطلب مني لقا  2007روت في أيلول/ سبتمبر  كنت في بي

للدراسات«. ذهبت الى دمشق   دمشق من أجل التشاور في موضوع يخص أحد مشاريع مركز »الغد العربي
ة  واتصلت به في عمان، لكنه لم يتمكن من الحضور إال بعد يوم من عودتي إلى بيروت، فاتفقنا على اللقاء مر 

 أخرى بعد شهر. 
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نه  أ مة عن موعد مجيء الحكيم، فاجأني بقوله  وعندما ذهبت إلى دمشق في المرة الثانية وسألت أخي أسا
فردت علّي هيلدا وشرحت    لى االتصال به هاتفياً إلن يتمكن من الحضور ألن وعكة صحية ألمت به. سارعت  

عادته التي أعرفها جيدا. لم يذكر كلمة  لي وضعه الصحي، ثم أعطته سماعة الهاتف ليتكلم معي فتصرف ك
كنت كتبتها له من بيروت باالشتراك مع أحمد خليفة   شني في فحوى رسالة  واحدة عن مرضه بل راح فورا يناق

موضوعاً  تخص  سويد  »الغد   ومحمود  مركز  يخص  آخر  موضوع  عن  معي  يتحدث  بدأ  ثم  به.  كلفنا  كان 
ن حماسة الحكيم انتقلت إلّي فأخذت أتكلم بقوة أمام به. ويبدو  العربي« كان طلب مني ومن بالل الحسن االهت

: ها نحن يا حكيم، بالل وأحمد وأنا نعمل معك كما كنا أيام »الرأي«.  وفي النهاية قلت له مازحاً   وبتصميم،
وبالل   أحمد  مع  كنت  يوم  الخمسينيات  أواسط  الشباب في  أيام  الى  أعادتني فعال  مجلجلة  بضحكة  فانفجر 

 عن تحرير الصفحة العاشرة من مجلة »الرأي«.  مسؤولين
ت على الفور اإلعجاب الذي كان يبديه كثيرون  عر بالفرح والسعادة، وتذكر وضعت سماعة الهاتف وأنا أش

 بقدرة الحكيم المستمرة على العمل والتفاؤل تحت أقسى األوضاع.  
 : ثالثاً 

األخيرة يدهشون من قدرته على االستمرار في العمل كان كثيرون ممن تعاملوا مع الحكيم في األعوام  
للدراسات« الذي أسسه وتفرغ له مباشرة بعد تخليه عن منصب لغد العربي  في »مركز ا  اليومي ساعات طواالً 

 . صعباً  مانة العامة للجبهة الشعبية، وهو الذي جاوز الثمانين ويشكو وضعا صحياً األ
لى جانب حسه الوطني  إنه،  أ  عرف الحكيم عن قرب كان يعرف  ن كل منأقول  أن  أوفي هذا المجال، أود  

فضل وجه. فالعمل السياسي  ألى  من دون حدود، كان يحب عمله ويتمتع بتأديته ع  المرهف واستعداده للتضحية 
تورط فيه في زمن الشباب والحماسة والبراءة، ثم لم    لديه لم يكن، كما كان لدى بعض الساسة اآلخرين، التزاماً 

عمل السياسي.  خرى تؤمن له ما يحصل عليه من الأ  نه وجد نفسه من دون مهنة  التحرر منه بعد ذلك أليستطع  
خرى )لقد  أبدائل    ذ كان يملك دوماً إعن اختياره الحر    لها كان العمل السياسي لديه ناجماً ففي مراحل حياته ك

ن كرس أ، ثم ما لبث  االميركية وبدأ حياته طبيباً ول في صفه عندما تخرج من كلية الطب في الجامعة  كان األ
ان يمارس العمل السياسي بحب وشغف وتفاؤل. وأهم من  عيادته لمعالجة المحتاجين من المرضى(. ولذلك ك

ك، كان الحكيم، في العمل السياسي، يمثل حالة نادرة هي انه كان يعرف من هو، وماذا يريد، وما هي حدود  ذل
 دوره.

ن  أمر الواقع. وكان يريد نه يعيش خارج شرعية األأي أيا يعيش مرحلة الثورة المضادة، كان مناضال ثور 
ق تهيئة االوضاع الموضوعية للقيام بحركة نهوض وطني شاملة تسحب االرض من  لواقع عن طرييغير ذلك ا

زمن، كما كان  تحت قوى الثورة المضادة. وكان يؤمن بحتمية االنتصار في تلك المهمة التاريخية مهما يطل ال
النتصار.  يشهد زمن الن يعيش ل  نه شخصياً أعوام، و أ لى  إن ذلك االنتصار يحتاج  أ، في الوقت نفسه،  مدركاً 
ن يمنحه الشعور بالرضى والحرية والسالم،  يمانه العميق بأن ما يقوم به، يوميا، لتقريب ذلك الزمن كاف أل إ كان  

ركة التاريخ االنساني. فقد كان يؤمن بأن حركة التاريخ تسير، من فهمه العميق لح  هذا الشعور الذي كان نابعاً 
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فيه انكفاء    متعرجاً   تسلك طريقاً   حياناً أاه الحرية والتقدم، وان كانت  ي اتجمام فخيرة، الى األفي المحصلة األ
ي  وتراجع. وكان ذلك االيمان يحميه من صقيع الزمن الرديء الذي نمر به، ويبعث في ضميره القدرة على تحد 

 لى زمن تنتصر فيه مبادئ الحرية والعدالة والسالم.إصرار على النضال للوصول هذا الزمن، واإل
نسانية  رهاصات الثورة اإلإفي المركز الحقيقي لألحداث، في قلب    ن من القلة النادرة التي تعيش دائماً اك

خيمات فيسمعون فيه صدى ما  لى الفلسطينيين كلهم في المدن والقرى والمإالمستمرة، ولهذا كان صوته يصل 
 لى فلسطين.إبالعودة  وتمسك   وإصرار   يمان  إ يجيش في قلوبهم وعقولهم ووجدانهم من 

لموجات االصوات الحقيقية التي تسمعها عندما تبرق العاصفة في    مجانساً   كان صوت الحكيم صافياً 
وتتألأل في لوحات اسماعيل  جبل الجرمق فتضيء في سطور غسان كنفاني، وتلمع في أبيات محمود درويش،  
صوت ال يكاد يسمع في هذا  شموط، وتتفجر في خطوط ناجي العلي. ذلك الصوت الذي هو الصدى المدوي ل

عري وصبرا وشاتيال وقرية قانا، العالم هو صوت يتامى وأرامل وثكالى مخيمات جنين وجباليا وبالطة واالم
 الخ.

نه كان يتمتع بصفة نادرة ال يتمتع بها  ال ستة عقود أللقد تمكن الحكيم من االحتفاظ بذلك الصوت طو 
 أصوات الصمت.اال الشعراء العظام، هي القدرة على سماع 

الفلسطيني طوال أ نه  أوهكذا أثبت جورج حبش   عظم الشعراء على االطالق، فقد سرق ضمير الشعب 
 النصف الثاني من القرن العشرين. 

 
 المراجع:

عن ان الجبهة الشعبية تعيش ظواهر المراهقة اليسارية والنزعة    1972المؤتمرات في سنة  تحدث جورج حبش في أحد   .1
 ية. االنتهازية اليسار 
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 عصر جورج حبش 

 *أسعد أبو خليلد. 

طبع جورج حبش، أكثَر بكثير  من غيره، العصَر السياسيَّ الذي عاش فيه. فطواَل أْزيد من نصِف قرن،  
ر بأسّنِة  أحزاب  وتنظيمات  عربّية  عديدة. الرجل الذي عاش  طغى خطاُبه ومنطُقه على   النكبَة بلحظاتها، وُهجِّ

ائلته من وطنه، لم يتوّقْف لحظًة في حياته عن التفكير في وسائل متعّددة  لتحرير فلسطين، ولم الِحراِب مع ع
شعبّية لتحرير فلسطين، التي  يتغّيْر هدُفه على مّر السنوات والعقود: تحرير فلسطين. وكان شعاُر الجبهة ال

وفي الوقت الذي كان فيه بعُض قادة منّظمة التحرير  .هذا الهدفاته عليها، يرمز إلى أّسسها وترك كلَّ بصم
الفلسطينّية يتالعبون بأهداف المنّظمة، ويحتالون على الشعب الفلسطينّي عبر شعارات مثل "السلطة الوطنّية  

 .ين" كما كان يقول" بقي حبش مصرًّا على تحرير "كّل ميلمتر  من فلسط الفلسطينّية" و"الحّل المرحلّي،
على أّنه ينبغي االعتراُف بأّن عناَد الجبهة الشعبّية وحزَمها خّفا مع نهاية "مرحلة بيروت" في تاريخ النضال  

لتغّير الُمناخ  (. ولم يكن ذلك بسبب تضاؤل عزِمه وحزِمه، بقْدِر ما كان انعكاًسا  1982الوطنّي الفلسطينّي ) 
. ولعّل حبش أدرك،  بة السعودّية )التي أفضت إلى مرحلة مدريد وأوسلو(الشعبّي المهّم ولصعود ويالت الحق

عندها، أّن الثورة الفلسطينّية لم تعد تعتمد، كما في الماضي، على الجماهير في لبنان، التي أسهم، منذ سنوات 
منه في اللعب    ها وتثويِرها؛ أو لعّله أدرك أّن عرفات كان أمهرَ عمله في "حركة القومّيين العرب،" في تنظيمِ 

أالعيُب لم يتقْنها حبش ولم يمارْسها يوًما(. غير أّن حبش بقي، حتى  على الحبال وفي الديماغوجّية )وهي  
مرحلة  آخر عمره، متمّسًكا بإمكانّية تحرير فلسطين عبر الكفاح المسّلح، وإْن أقّر في مجالسه الخاّصة بأّن ال

ن عّول حبش عليهم لتحقيِق  لفلسطينّي، وإّنما انتقلْت إلى اإلسالمّيين )الذيلم تعد مْلَك يديه ومْلَك اليسار الثورّي ا
 ما عجزت الثورُة الَعلمانّيُة عن تحقيقه(. 

كما    لم ُيكتب الكثيُر عن جورج حبش. والعار أّن الجيَل العربّي الجديد ال َيعرف الكثيَر عنه. لكّنه أّثر،
تلف البلدان  الل الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين الحًقا، في مخذكرنا، من خالل حركة القومّيين العرب، ومن خ

كان حبش حريًصا على تثوير الوضع العربي برّمته ألّنه كان مؤمًنا بشعار "هانوي العرب،" وبأّن   العربّية.
ربّية؛ وقد أقامت "الحركة" فروًعا في مختلف الدول الع ة.الطريق إلى تحرير فلسطين يمّر في كّل البلدان العربيّ 

ت  نضالّيًة مع منّظمات  يسارّية  في بلدان عربّية وغير عربّية، وأسهمْت كما أّن "الجبهة" فيما بعد أنشأْت عالقا
ــــ من الصحراء الغربّية إلى ُعمان، مروًرا بأريتريا واليمن. غير   الفراَغ  في نضاالت شعوب  عربّية  كثيرة  أّن 

ها وشعاراِتها على  ار مرحلة "الحقبة السعودّية" التي َفرضْت مصطلحاتِ البيبليوغرافّي عن حبش يعود إلى انتص
العالم العربّي، حتى لم نعد َنْعدم أن نقرأ وصًفا لجورج حبش بالـ"إرهابّي" في صحافة النفط والغاز. فالحال أّن  

ّية؛ لقد كان عليها  لو لم يكن من دون واجبات  وفروض  على الدول العربالدخوَل العربّي في نفق مدريد ــــ أوس

 
   ستانسالس.  ، استاذ العلوم السياسّية في جامعة والية كاليفورنيا *

http://al-adab.com/desc-author/38719-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
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عدّو الصهيونّي، وأن تنبَذ خطاَب تحرير فلسطين والكفاح المسّلح. ولذلك أصبح  كّلها أن تقبل بالتطبيع مع ال
 حبش، الذي كان لعقود  رمَز الكفاح المسّلح، هدًفا لسهام الصهاينة العرب التطبيعّيين.

ى نقيض صفات ياسر عرفات )وإْن ساواه في  مثاُل حبش شائًعا، وال هو شائع  اآلن. هو يرمز إللم يكن  
ِذ الشهوات وفي تكريس حياته للقضّية الفلسطينّية ــــ كلٌّ من منظوره(: فبقْدِر ما كان عرفات زئبقيًّا،  الزهد ونب

وبقْدِر ما كان عرفات َينطق بلسانْين، كان    كان حبش نقيًّا؛ وبقْدِر ما كان عرفات متالعًبا، كان حبش صادًقا؛
ى كسب وّد األنظمة الخليجّية، عمل حبش على  نطق بلسان  واحد؛ وبقْدِر ما كان عرفات حريًصا علحبش ي 

استعدائها. لكّن منطَق حبش لم َيُسْد في قيادة منّظمة التحرير )التي انسحبت الجبهُة الشعبّيُة منها بين عامْي  
ــــ فرض  ( ألنّ ١٩٧٧و   ١٩٧٤ ــــ مستعيًنا بالمال الخليجّي  أجندَة التسوية وإجهاِض الثورة منذ أوائل  عرفات 
 ّيات. السبعين 

لقد أدرك حبش في سنواته األخيرة أّن الجبهة الشعبّية ارتكبْت أخطاًء في تاريخها، ومن الضرورّي أن نسّجل  
فحبش، الذي أفنى عمَره في   النضال الفلسطينّي.  بعَض تلك األخطاء كي ال تتكّرَر في تجربة  جديدة  من تاريخ

فلسطيال لتحرير  وسائل  التي عادت  تفتيش عن  العربّية  األنظمة  من  مع عدد   التحالفات  من  سلسلًة  ن، عقد 
كما أّن حركة القوميين العرب )بقيادته( تماهت مع القيادة الناصرّية، ولم    .القضّيَة واستغّلْتها لمصالحها الذاتّية

جمال    لحكيم" في سنواته األخيرة لم يكن يستطيع أن يْذكرعنها بعد حلِّ "الحركة" إاّل متأّسفًة؛ بل إّن "اَتِحْد  
عبد الناصر من دون أن يتأّثر بشّدة )أو يبكي(، ألّنه كان يقارُنه بزعماء اليوم. غير أّن "الحركة،" في اعتمادها  

 ر، وتحّولْت إلى ذراع  لهذا النظام. على نظام عبد الناصر، فقدْت عنصَر المبادرة والتقري
وّقْف عن اجتراح وسائَل ونظرّيات  جديدة  لمعالجة الخطر الصهيونّي في المنطقة  م حبش لم تتبْيد أّن أحال

عبر    1967العربّية. وهو، بالرغم من معارضته الشديدة للخطاب السياسّي العربّي منذ النكبة، رّد على هزيمة  
هذا ما يمكن أن ُيعتبر تنازاًل عن الفكر  والتنظيمّي إلى الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين )و قيادة التحّول النظرّي  

الذي مّثلْته "الحركة"(، ثّم عبر اعتناقه الفكَر الماركسيَّ وتطبيِقه من خالل تصنيف األعداء طبقيًّا، ومن  القومّي  
الفلسطينيّ  الثورة  أعداء  خانة  في  العربّية  األنظمة  بعض  وضِع  الماركسّية   ة.ثّم  فّخ  في  وقعْت  "الجبهة"  لكّن 

واألنظمة "التقدمّية،" علًما أّن جرائم بعض هذه األنظمة األخيرة  ياتّية عندما مّيزْت بين األنظمة "الرجعّية"  السوف
 ضّد الثورة الفلسطينّية ال تقّل عن جرائم األنظمة الرجعّية.

مّي. كما حاول  اركسّية  محلّية، لكّنه بقي أقرَب إلى الفكر القو وحاول حبش أن َتْطلع "الجبهُة" بنموذج  جديد  لم
على األحزاب الشيوعّية العربّية عبر إقامة عالقات  مبّكرة  مع الصين وكوريا    أن يتمّلَص من السيطرة السوفياتّية

)كان موقُف حبش  الشمالّية، غير أّن هذه المحاولة لم تستمّر، وسرعان ما وقعت "الجبهة" في األْسر السوفياتّي  
القضّية الفلسطينّية(.   محكوًما برفضه لسياسات هذا األخير التسووّية تجاهمن االتحاد السوفياتي في البداية  

وأراد حبش الحفاَظ على "استقاللّية القرار الفلسطينّي" )لكْن ليس على طريقة عرفات الذي لم يعِن بهذا الشعار 
ُيوفَّْق في مسعاه. كما تعّرض ت دول الخليج وحليِفها األميركّي(، بْيد أّنه لم إاّل ربَط المصلحة الفلسطينّية بقرار 

عّدة، بعُضها مرتبط  بمخابرات دول  عربّية وأجنبّية. ثّم إّن رفيَق دربه، وديع حّداد، سرعان    تنظيُمه النشقاقات  
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العالمّي أيًضا، وعّرضها لضغوط   ما غادر الجبهَة الشعبّية، ما أضعف قدرَتها على تحريك الوضع اإلقليمّي، بل  
التنظيمات الشيوعّية المرتبطة بقوّية  من أجل اال  تبعّيتها لموسكو، بل نضواء تحت مظّلة  موسكو، وزاد من 

التنظيمات   بيروقراطّيُة  وتضّخمْت  اإلسرائيلّي.  ــــ  العربّي  الصراع  من  التنازلّية  السوفياتّي  االتحاد  لمواقف 
ها(، ما زاد من حاجتها إلى دفق  ماليّ   عالًة أصابت التنظيماِت جميَعها، كبيَرها وصغيرَ   الفلسطينّية )وكانت هذه 

أّدى إلى ربط الجبهة الشعبّية بعدد من األنظمة العربّية، أبرُزها النظاُم العراقّي، الذي لم تكن حساباُته  خارجّي، و 
 رة  بالقضّية الفلسطينّية. تجاه التنظيمات الفلسطينّية نابعًة من مواقَف ذاِت عالقة  مباش

، وارتبطْت هذه "الجبهة" باسمه وبمواقِفه  ١٩٧٤لرفض" في العام  ربة الرائدة لـ"جبهة اوبرز دوُر حبش في التج
المبدئّية من القضّية الفلسطينّية ومن رفضه للحلول االستسالمّية. وهذه التجربة أثبتْت صوابّيَتها ألّن شكوَك 

 الالحقة. إاّل أّن هذه التجربة باءت  ة كانت في محّلها، على ما برهنت السنواُت والعقودُ حبش في القيادة العرفاتيّ 
، أمل حبش  ١٩٧٧ها ُألحَقْت بالنظام العراقّي وبحساباته اإلقليمّية. وبعد حّل "جبهة الرفض" في العام  بالفشل ألن

القدس المحتّلة؛ لكّن العكس حصل:   في تعميم فكرة "رفض الحلول االستسالمّية" بعد زيارة أنور السادات إلى
فكر  تعّممْت  العر إذ  األنظمة  غالبّية  على  االستسالمّية  الحلول  التنظيمات  ُة  معظم  إلى  طريَقها  ووجدْت  بّية، 

 الفلسطينّية، وساد منطُق عرفات، وقاد المنظّمَة إلى أتون أوسلو الذي ال نزال نعانيه اليوم. 
العربّي وراء شعارات الفلسطينّية في كّل يوم  من حياته، وحاول دائًما أن ُيعّبَئ الشعَب  عاش حبش القضّية  

في زمن  َنبذت فيه األنظمُة العربّيُة واالتحاُد السوفياتّي الثورات   تحرير فلسطين والكفاح المسّلح. كان حبش ثوريًّا
م في هذا اإلجهاض ألّن حساباِته في "الوفاق )لم يجهض االتحاُد السوفياتّي طريَق الثورة العربّية لكنه ساه

الحكومات األ التزامهالدولّي" مع  لم يكن حبش وحيًدا في  الخارجّية(.  بالقضّية    ميركّية طغت على سياساته 
الفلسطينّية، غير أّنه كان حريًصا على تحرير كامل فلسطين؛ وهذا الهدف لم يكن من أولوّيات أّي نظام  عربّي  

وصعوُد ياسر عرفات غّير  ء الجزائر في مرحلة بومدين واليمن الجنوبّي في مرحلته الماركسّية(.  )رّبما باستثنا
ح لتحرير فلسطين إلى "كفاح ديبلوماسّي" من أجل تحقيق "سلطة   مساَر منّظمة التحرير، وتحّول الكفاُح المسلّ 

أثبتْت أّن العدّو ال يريد التخّلي ولو   وطنّية " على بعض أراضي الضّفة الغربّية وقطاع غّزة. لكّن مسيرة أوسلو
 يخّية.٪ فقط من فلسطين التار ٢٣عن  

سيتذّكر التاريُخ العربّي جورج حبش بقْدِر ما يتحّرر العالُم العربّي من سطوة أنظمة النفط والغاز والتطبيع  
سيرُة جورج حبش الحقيقّية لم ُتكتب بعد. صحيح أّن فؤاد مطر جمع مجموعَة مقابالت  مع حبش    .مع العدوّ 

الثورّيون ال   ،ّما كتاب الصحافّي الفرنسّي، جورج مالبرونوفي كتاب، لكّن "الحكيم" لم يكن راضًيا عنها أبًدا. أ
أبًدا بالغرض على اإلطالق، لكون هذا الصحافّي ال ي  ،يموتون  التاريخ فلم يِف  القليَل عن  القليَل  إاّل  عرف 

الشعُب   وسيدرك  حبش،  جورج  اكتشاَف  ستعيد  رة  الُمحرَّ فلسطين  أّن  غير  حبش.  نضال  وعن  الفلسطينّي 
ولثورته  الفلسطينّي   فلسطين  لشعب  التاريخّي  النضال  رمَز  بالفعل  كان  ــــ  أوسلو  مسيرة  قادَة  ال  ــــ  حبش  أّن 

  المسّلحة.
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 . وحركة الثورةعن "جورج حبش" ...

 حلمي شعراوي
*

 

 
... البد أن يكون قريبًا من جورج  يحياة مجتمعه، والفكر اإلنسان  يحين يظل اإلنسان "حقيقة قائمة" ف

 . حبش
التعامل مع من    يأو المودة البالغة ف  يبه، قلت ليس مجرد الخلق العال  يعجابإ ته مرة بسبب  صارحوقد  

 يتفق معه ومن يختلف هو سبب االجماع، وإنما إلدراك الناس أنه شخصية جامعة، قادرة على التطور .....
... لكنه رأى أن  يركس" أو الماي" أو "الوطنيفحركة فكره النابض كانت يمكن أن تقف به فقط عند "القوم

تلتقالجمع هو األصل. وضحك مرة قائاًل أليس الشعب مصدر السلط أنه لهذا  معه القومية    يات! وفهمت 
 والماركسية وبدأ حوارنا ممتدًا من دمشق إلى القاهرة. 

العرب الواقع  لم تكن فقط من بؤس  إلى رغبته أو اضطراره  يكنت أعرف أن معاناته  بقدر ما امتدت   ،
التطوير.. وكانت الصعوبة    يبدو أحيانًا كثيرة صعبًا على  ي. الواقع الذ ير موقفه أمام هذا الواقع المترد لتطوي

تاريخية مركبة، ما زالت تطرح نفسها، بل وكجزء من حركة ثورية    أمام الرجل ظاهرة، بل ومعقدة....، إزاء ثقافة  
"األمة" مع كافة المناضلين من أجلها، وكان    ناهضة تطلب التعبير. إنه يريد أن يجمع الكثير، لينهض بهذه

الوقت أو حتى الزمن   ي" المناسب، في بدو عسير المنال على "الفعل الثور ي  يذاته هو الذ   يمفهوم "األمة" ف
إنجاز  وإلى  الثورات....  استيعاب  وإلى  الحديثة..  الدولة  إلى  أكبر  بسهولة  تطورت  األمم  المناسب. فمعظم 

ن  إن جاز أ   ي ، وحتى الفكر ي، واالستيطان يحرر من مختلف أشكال االستعمار، التقليد االستقالل بل وإلى الت
 المنطقة العربية، ما زلنا نقاوم من أجل أبسط قواعد النضال...! يتكون اإلمبريالية، فكرًا.... ولكنا ف

" لهذه األمة،  يبعد لقاءات معه.. وكثيرًا ما بدوت منفعاًل إزاء "التشكل القوم  يوأنا أرجع هنا إلى مفكرت
ر مضى عليها الزمن ليلتئم "وفاقها" أو لندفع ومعوقات تطورها... واضطرار حركاتها القائدة إلى التسليم بأمو 

يتوقف الكثيرون عنده،   يالذ  يذلك تطوير المفهوم القوم يبأفكار ثورية حقيقية أو عميقة بين صفوفها، بما ف
 وإن كان الحكيم قد تجاوز نطاق التوقف!

  ى الكفاح المسلح مصر، أر   يمن مواقع القيادة وتوجهاتها ف  –ن األفريقية  ؤو الش  يف  -القريب    وأناكنت  
كيف تقدم هذا النمط للنضال بعد    -ريقيون ن األفو نحن الباحث–القارة يتقدم هنا وهنالك لدرجة أننا نرصد  في  

.  1967مصر    يفسة يونيو  ، وحتى نكيمالفي    غانا، وموديبو كيتا في    نكروما  ينكسات كبرى لنظام كوام
بأنها ليست مجرد نكسة عسكرية ولكن هزيمة أوضاع    1967ومن هنا تجسدت تعبيرات "الحكيم" عن هزيمة  

موزمبيق،    يأفريقيا غير ذلك تقريًبا، بتقدم الوضع لصالح الكفاح المسلح ف  يعربية ونظم حاكمة! وكان الحال ف

 
 مستشار الرئيس جمال عبد الناصر للشؤون اإلفريقية  -القاهرة  –العربية واإلفريقية َرِئيس مركز البحوث     *
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تكاد   وأنها  وناميبيا  وأنجوال،  بيساو،  فوغينيا  خلقت  تتطلع    يتكون  أوضاعًا  المجاورة  بدور  أالبلدان  تحلم  و 
 . 1967، والكنغو برازافيل، وذلك كله بعد ي تنزانيا وغينيا كوناكر   ي"، في "هانو 

ويبدو أن جمال عبد الناصر نفسه، بدأت تصله هذه الرسالة، رغم اختالفات نشأت مع أطراف من الحركة 
، وأنا ما زلت بعيدًا عن الحركة العربية  يالشأن األفريق   ياها فة كما مارسنالفلسطينية وقتها.. وصلته الرسال

 إطارها.  يف ييناضل الشعب الفلسطين يالت
"دار السالم"،    يندعم اللجنة األفريقية لتحرير المستعمرات، بالسالح والتدريب ف  -من مصر –فقد رحنا  

إلى جانب الثورة الصومالية    1969و  تى ثورة مايالشعبية وح  1964بعد ثورة    يوندعم موقف الشعب السودان
ك الفترة على "أميلكار كابرال" "وأوجستينو نيتو"، و"دوس سانتوس" وسام نيوما.. وكلهم لت  يوالليبية... وتعرفت ف

 القارة. يزعماء بارزين للنضال المسلح ف
ركة التحرر  ار حه من إطاقتراب  يف   ياألفريق  يبنية شاب من إطار التحرر الوطن   يوربما كانت تلك ه 

 بشخصية مثل جورج حبش.  يالعربية... ومقدمة لمعرفت يالوطن
  ي السبعينيات، فقد أتيح ل   يحدث فيها ف  يالذ   يمصر مع الترد   يف  يمن الشأن األفريق  يورغم إبعاد 

أوائل   تونس مع   يف  ياألفريق  ي الشأن العرب  يف  يمعاودة االتصال به وبحركة التحرير الفلسطينية عبر وجود 
 لثمانينيات حيث منظمات الجامعة العربية. ا

  - ال أنساه –ذلك الوقت، وأذكر يومًا    يالساحة الفلسطينية، ف  يتدور ف  يهناك لمست طبيعة المعارك الت
بعصاه مجموعة من شخصيات عربية، تحاول اللقاء مع قيادات فلسطينية لبدء   رأيت جورج حبش يكاد "يهش"

  ي ! إزاء معاناة حركة النضال الفلسطين يوالصهيون  يائر قريبة" من صنع القرار األمريك بث فكرة الحوار، مع "دو 
 من جراء كامب ديفيد...، ومعارك بيروت!

اتخذها "الحكيم" من قبل قيادات    ين المواقف التال أريد التوسع هنا ولكنى أذكر أنى عرفت هذا النمط م
إحدى قواعد وفي    العام،  ي بل ذلك بحوالائدًا من "زامبيا" قأيضًا... حيث كنت ع  يأعرفها على الصعيد األفريق 

الوطن الوطن  ي ف  ياألفريق  يالعمل  المؤتمر  قيادة  كانت  سوابو    ياألفريق  يلوساكا،  وحركة  أفريقيا(  )جنوب 
تبثها بعض قيادات زامبيا وساحل    يروح هو ما عرف بسياسة "الوفاق" مع النظم العنصرية الت )ناميبيا(، والمط

  ي المتحررة" وحركات التحرر تجاه تلك النظم العنصرية ف السنغال.. الخ ضد سياسة ما عرف "بالدول  العاج و 
ا، حضرت بعض مناقشات لوساك  يشقة متواضعة، بشارع "القاهرة" فوفي    أفريقيا..... ويومها،  بيزوديسبا وجنو 

ى الراحل "أوليفر تاميو" زعيم  هذه األقاليم ضد "الوفاق" المطروح....! وكدت أر   يقادة من حركات التحرير ف
 .. يكاد "يهش" بعض القائلين بإمكان التفاهم مع" هذا الطرح...!! ياألفريق  يالمؤتمر الوطن

ما رأيت، حتى عدت   يذاكرت  يلوساكا... وظللت أحمل ف  يتونس، تذكرت ذاك اليوم ف  يذلك اليوم ف  يف
نيات ومن أولى  وث العربية واألفريقية أواخر الثماني دمشق والقاهرة، ونحن نؤسس مركز البح  يلمقابلة "الحكيم" ف

عالقاتنا  وتوثقت  واألفريقية"،  الفلسطينية  التحرر  "حركة  بين  المقارنة  الدراسة  له    بحوثه  وحكيت  الشخصية، 
 ما عنده....!  يالكثير، وحكى ل
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لقائيًا من  عن رؤاه حول تطور الحركة القومية.. وكنت ألمح له، بما جرى ت  يلم أكن أنكر عليه رؤيت
فكرية وواقعية حتى على يديه، وقد كنت أتابع قراءة "الهدف" وأكتب بها أحيانًا كما فعلت مع "الحرية"   تطورات  

حدود ال تنال من زخمها....   ي ال يمكن أن تتجزأ، إال ف  يأرى أن معركة النضال الحقيق  ي ألنأحيانًا أخرى،  
القاهرة    يالفات والتوافقات من حوله... أكد أهمية مسيرة مركزنا فكان الرجل "حكيمًا" بحق... ويتفهم جيدًا االخت

ان يتعاطف كثيرًا مع "لجنة الدفاع  يعتز به، كما ك  يهذا البلد الذ   يف  ي واالجتماع  يكجزء من النضال الثقاف
زيات"  ... كان ميراث "لطيفة اليواجهت حركة ما سمى "بالتطبيع" مع الكيان الصهيون   يعن الثقافة القومية" الت

كأمين    ي ضد "التفاوض" مع اإلنجليز.... قريبًا من موقف  1946قادت حركة الشباب عام    يرئيسة اللجنة والت
جنوب أفريقيا، حتى    يركة الوطنية األفريقية ضد نظام األبارتهيد أو "الوفاق" معه فاللجنة، وأنا القريب من الح

.... كان لقاء مدهشًا بين جبليين..... كما هو يمقراطالدي  يالتحرر الوطن  ييتحقق هدف الجماهير األفريقية ف
 لقاء بين فكر الثورة الفلسطينية والحركة األفريقية العربية. 

وتدهوره بين لحظة وأخرى كلما توفر   يتعجب "الحكيم"... بينما تحتوينا آالم الموقف العربوكانت الصيغة  
 اللقاء.
مصر، لم    يصعوبة، ألن الحركة الوطنية الديمقراطية فوكلما مر الوقت بعد رحيله، بدا الظرف أكثر   

سطين لم تكن اسعد حااًل، فل  فيكنا دائمًا نأمل فيه، كما أن الحركة الثورية    ييتوفر لها ظرف النهوض الذ 
كل يوم آلثار غير مقدرة بالضرورة، لالختالفات الفكرية والعملية.. بما البد من التوقف عنده،    يوهى تتعرض ف

 دما نتذكر جورج حبش. وخاصة عن
مصر أن تعيد    ي، أن من أولى نتائج ثورتنا ف2011يناير/فبراير    يلقد تصورنا من "ميدان التحرير" ف

أسرع وقت... وكان شعار: "الحرية والكرامة   يلمصرنا إلى جانب قوى الثورة الفلسطينية ف  يالتاريخ  ذاك الدور
ة النظام السابق عن ضياع كرامة  يلمح باألساس إلى مسئولي  رفعته االنتفاضة المصرية  ياإلنسانية"... الذ 

دون أية تعقيدات،   ي وأفريقيا باألساس.... وشعر الثائر المصر   يمع الوطن العرب  يمصر، بضياع دورها اإليجاب 
فلسطين والعراق، ساعتها هو جزء من مسئوليتنا..... فما بالك بما حدث بعد ذلك! إن وحدة  يأن ما يحدث ف

مصير هذه األمة حتمًا، والبد ونحن نتذكر جورج حبش، أن نتذكر    يلديمقراطية وطالئعها الثورية هالقوى ا
ميدان الثورة    ي"الوحدة والتنوع" فقد تختلف القوى الفاعلة ف  ية الفكرية لهذا التوحد وأبسط صياغاتها فالقاعد 

المستقبل عملها  لوحدة  ما  تصور  من  البد  د يلكنه  اإلقصاء  أهلك  وقد  رئيسي...  أطرافًا  عملنا  ائمًا...  من  ة 
تنظيمات الشعبية بمصر لجورج حبش، إن  ال  يمصر، ما زلنا نقول مثلما قال الكثيرون ف  ي ومصائرنا... لكنا ف

مصر...   يفلسطين قضية مصرية... وهذا وحده هو معيار الموقف اآلن، وال أعتقد أن الحركة الديمقراطية ف
بم التفكير  أما  ذلك...  حول  .....  تختلف  الذات  حول  التمركز  أو  اإلقصاء  يمض نهج  أنه  إال  أعتقد  ي  فال 

عما اختارته قوى الثورة منذ وقت مبكر وقبل بروز    ي الحقيق  ي ثور طريق حرف مسار العمل ال  يبأصحابه ف 
أهواء الهيمنة أو جزر التخلف. على ساحة النضال. إننا أمام عدو ال يفرق هو نفسه بين صفوف الشعب 
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  ي يف تقبل الحركة الشعبية بأقل من تصورات العدو عن وحدة نضالنا.. ومواجهتنا بهذا العنف، فالمناضل، فك
 ، وبيسر يتحقق له من واقع انقساماتنا. يمة واالستبداد العالمأطر العول

صغيرة وكبيرة،   وقواه الديمقراطية برغم كل ما يواجهه من عداوات    ي وفى محاولة نهوض الشعب المصر 
البد    ي نتصور إال أن نظل قريبين من حركة الثورة الفلسطينية، التالداخلية واإلقليمية فإننا ال  وبكل المعوقات 

نني واثق من مستقبل التقاء القوي الوطنية  إنقسام.  على كل مواقع الفتنة واال  ي صر مع قوى الشعب المصر ستنت
فلسطين والوطن العربي،    الشامل  في جل التحرر  أالديمقراطية، والثورية علي المستوي الفلسطيني والعربي من  

مبريالية  وتقدم خطط التفتيت  اإل  ن، ومن جراء ما نشهده عليها من صور الهيمنةن الخريطة واضحة اآل أل
ن يكون جزئيا....ومن اجل ذلك نستحضر الكثير  أن التحرر الحقيقي ال يمكن  أوادواته االرهابية ما يجعلنا نثق  

 من رؤي  جورج حبش. 
حركة شعوبنا، تتطلب حكيمًا مثل جورج حبش.. وقد بذل الراحل العظيم   يالثقة ف -وما زالت –لقد كانت 
  - كما عندي  -حتى مضى... ليظل جديرًا بالتكريم الدائم... ألن شعارنا المشترك... كان عنده  كل ما عنده...

  .المبكر... النضال مستمر ) لوتا كونتينوا( يهو الشعار األفريق
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 الثورة والدولةكيم بني هواجُس احل

 *خالد بركات

لم يتمّكن د. جورج حبش، وال الجبهُة الشعبّية لتحرير فلسطين وقوى اليسار الفلسطينّي، من قيادة الثورة  
بدياًل من    نحو مشروع التحرير وإقامة  الفلسطينّية الفلسطينّي،  التراب الوطنّي  الديمقراطّية على كامل  الدولة 

مشروع "الدولة الفلسطينّية المستقّلة." أّما ياسر عرفات فأفلح في اإلمساك بالقرار السياسّي الفلسطينّي منذ العام  
 و الُمستمّرة إلى اليوم. طة، وصواًل إلى كارثة أوسل، مستبداًل أهداَف الثورة بالحفاظ على المؤّسسة والسل1974

ْحر على    لقد تسّللت "الدولُة الفلسطينّية" إلى "الثورة الفلسطينّية" وإلى فكِر اليسار، وأصبح السِمها وقُع السِّ
وُز ما ُعرف الناس. وباسم "الدولة" جرى تجاوُز الثورة وأهداِفها الوطنّية الكبرى، الواحِد تلَو اآلخر، ثّم جرى تجا

 رنامج المرحلّي" وهدِم كلِّ أركانه. الحًقا بـ"الب
ويظّل السؤاُل يقرع جدراَن عقولنا: لماذا لم ينجْح د. حبش في تأسيس البديل الثورّي الديمقراطّي؟ يجيب  

و عنوان  للنضال،  الحكيم على هذا السؤال بالقول: "ألّن البديل الثورّي ليس قراًرا ُيتَّخذ أو رغبًة إرادوّيًة؛ وإّنما ه 
ظروف  وعوامَل موضوعّية  وذاتّية. ]إّنه[ عملّية  كفاحّية  تراكمّية  متواصلة. إّن التغيير وانتقاَل القيادة محكوم  ب

 (1)من طبقة  إلى طبقة  عملّية  ثورّية  معّقدة  ومتعّرجة، وال تسير في خّط مستقيم."
هذ  عند  التوّقف  عدم  إلى  يدعونا  الحكيم  أّن  ي بْيد  فهو  العاّم؛  االستنتاج  التحرير  "قول:  ا  منّظمة  ُمحاكمة 

أن    الفلسطينّية وما وصلْت إليه من مأزق، بقدِر ما يعني محاكمًة للبرجوزاّية الفلسطينّية المهيمنة، فإّنها يجب 
باعتبارها    ،تعني، من جانب  آخر، ومن زاوية  مختلفة، ُمحاكمًة لقوى اليسار الفلسطينّي، وخاّصًة الجبهة الشعبّية

 ( 2)الفصيَل اليساريَّ األبرَز في الساحة الفلسطينّية."
 "الكيان الفلسطينّي" 

برزْت بوادُر الصراع الداخلّي في الساحة الفلسطينّية حول "الحلول السياسّية" المطروحة قبل سنوات  من والدة  
ير( منذ نهاية الستينّيات من القرن الماضي. "البرنامج المرحلّي" وأركاِنه الثالثة )العودة والدولة وحّق تقرير المص

 (: 1969)شباط  االستراتيجّية السياسّية والتنظيمّية للجبهة الشعبّية  نقرأ في
يوّجهون  المدن،  في  ويتحّصنون  الجبال  في  يختبئون  المخّيمات  شباُب  كان  حزيران  من  الخامس  "بعد 

هم. وفي هذا الوقت بالذات، كانت القياداُت رصاَصهم لصدر إسرائيل، ويتلّقْون رصاَص إسرائيل في صدرو 
البرجوازّية التقليدّية تستقبل ساسون ودايان والحّكاَم اإلسرائيليين، وتبحث معهم في موضوع الكيان الفلسطينّي  

 (3)الذي كانت إسرائيُل تخّطط له لتصفية القضّية الفلسطينّية."
، ظّل الفكرة ذاَتها التي  1969في العام   تيجّيُة الجبهةاسترا الكيان الفلسطينّي،" الذي أشارت إليه" إّن هذا

بعد هزيمة   تنمو في أحشاء مبادرات  كثيرة  الحكم 1967كانت  المّتحدة، ومشروُع  المملكة  ، ومنها: مشروُع 
.  338و   242اإلدارّي الذاتّي، وروابُط القرى. وكُثر الحديث حينها عن "األرض مقابل السالم،" وعن القرارين 

 
   كاتب سياسي فلسطيني *

http://al-adab.com/desc-author/19869-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
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ّلت الفكرُة الصهيونّية في إنشاء "كيان فلسطينّي" قائمًة، حّتى وجدْت ترجماِتها وظروَفها المناسبَة بعد ظ ولكنْ 
 .1994عقدْين تقريًبا، وذلك في إقامة "السلطة الفلسطينّية" سنة  

النظام العربّي الرسمي لقيادة منّظمة التحرير واعتبارها ممّثاًل شرعيًّا  1974منذ العام   وحيًدا  ، واحتضاِن 
للشعب الفلسطينّي، جاء االعتراُف الدوليُّ بهذه المنّظمة، وجاء خطاُب ياسر عرفات الشهير في األمم المّتحدة 
في العام ذاته. ثّم َأحكم اليميُن الفلسطينيُّ قبضَته على كّل الهيئات الفلسطينّية السياسّية والمالّية والعسكرّية،  

ة، ومراكِز البحث والتخطيط؛ وبالتالي سيطر سيطرًة شبَه شاملة  على مركز وعلى االّتحادات الشعبّية والنقابيّ 
 القرار في الثورة.

وكّلما توّغل اليميُن الفلسطينيُّ في المؤّسسات الفلسطينّية، وكّلما بالغ في تعظيم "الهوّية الفلسطينّية المستقّلة"  
َتفقد قطعًة جديدًة من مشروعها التحّررّي، ومن عمِقها  و"الدولة المستقّلة،" كانت الطبقاُت الشعبّيُة الفلسطينّية  

الشعبّي العربّي، حتى فقدْت ما تحقََّق ــــ نظريًّا وسياسيًّا ــــ في السنوات السّت األولى من االنطالقة المعلنة للثورة  
جميُع، والتي تجّسدْت  . واهتّزت المداميُك األساُس في الرؤية الوطنّية والقومّية التي تواَفَق عليها ال1965سنة  

وفي تحديد أهداف الثورة بـ: التحرير الكامل، وبناء المجتمع الديمقراطّي، وإقامة   الميثاق الوطنّي الفلسطينيّ  في
 الدولة الديموقراطّية العلمانّية الواحدة في فلسطين.

، يرفض 1973في خطاب  في جامعة بيروت العربّية، حول موقف الجبهة الشعبّية من مؤتمر جنيف سنة  
، ال  1948حبش بشّدة  كلَّ األسس التي قام عليها المؤتمُر المذكور، معتبًرا أّن احتالَل فلسطين بدأ في العام  

، مع إدراكه أّن قًوى إقليمّيًة ودولّيًة كبرى )ومنها قًوى صديقة  وحليفة!(  338و  242. ويرفض القرارْين  1967
"ا تبّني مشروع  الفلسطينّية." وبرغم كّل هذه الحقائق والضغوط، تصّدت كانت هي األخرى تدفع نحو  لدولة 

ا بعنوان  1973الجبهُة الشعبّيُة لمشروع "الدولة الفلسطينّية،" وأصدرْت في آذار   الدولة الفلسطينّية:   كتاًبا خاصًّ
 الّحل التصفوّي للقضّية الفلسطينّية. 

يصمْد طوياًل، وجرى التراجُع عنه مع تبّني  غير أّن هذا الموقف الجريء والعلمّي في تشخيص الواقع لم  
ط العشر،" ومع قبول الفصائل الفلسطينّية ــــ بما فيها الجبهة الشعبّية ــــ مشروَع "البرنامج المرحلّي" "برنامج النقا

ر من   عبارًة واحدًة فقط: بناء السلطة الوطنّية على أّي شبر الذي لم ُتِرْد منه البرجوزاّيُة الفلسطينّيُة إالّ  ر  ُيحرَّ
 فلسطين! 

لقد َتحّفَزت البرجوزاّيُة الفلسطينّيُة، في األرض المحتّلة تحديًدا، وأكثَر من مّرة، للذهاب نحو "الحّل،" والقفِز  
تلك المعركُة من نتائَج كارثّية   ، وما أفرزْته  1982في المجهول. وتعّزز هذا النهُج بعد اجتياح بيروت سنة  

ّية للثورة وحلفائها، وترسيُخ قناعة   ة وعلى لبنان؛ وأهمُّ هذه النتائج: تحطيُم القدرة العسكر على القضّية الفلسطينيّ 
% من أوراق الحّل في يد أمريكا." وهذا ما   99واسعة  لدى عرفات )كان قد سبقه إليها أنور السادات( بأّن "

(. ثّم تكاثرْت هذه  1985اّتفاق عّمان ) ( و 1983سًعا أمام مبادرات  سياسّية، من نوع مبادرة فهد )فتح الباَب وا
كلُّها تدفع نحو تسوية/تصفية القضّية الفلسطينّية. وكانت قيادُة الثورة تتساوق معها، وتغازلها  المبادرات، وكانت  

 باستمرار، بل تعمل على تغطيتها سياسيًّا أيًضا. 
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الحكيم وكالة  يقول  مع  باإلنكليزّية  متلفزة   مقابلة   حول    ،برس أسوشييتد  في  دمشق،  في  مكتبه  في  جرت 
ا.   الخالفات مع عرفات و"مدى جّدّية االنقسام في منّظمة التحرير": "يجب أن أعترف بأّن االنقسام جادٌّ جدًّ

يج لكْن  الكبيرة.  الخالفات  رغم  واحدة   تحرير   منّظمِة  زلنا ُنصّر على  ما  فمن  نحن  الخالف؛  نتجاوَز  أن  ب 
ام كامب ديفيد نخوض صراَعنا ضّد إسرائيل.... عرفات قّرر التحالَف مع نظالخطير أن ينقسَم شعُبنا ونحن  

وريغان والنظام األردنّي... نعم خالُفنا جاّد. ومن الناحية التنظيمّية، فإّن منّظمة التحرير الفلسطينّية هي جبهة  
ان ليس مؤتمًرا للمجلس  الطبقات والفصائل والشخصّيات الوطنّية. وما يجري في عمّ   وطنّية عريضة، َتُضّم كلَّ 

ُر ياسر عرفات. فضاًل عن أّنه غير قانونّي بحسب اللوائح الداخلّية للمجلس  الوطنّي الفلسطينّي، بل إّنه مؤتم
 الوطنّي."

األمريكّي؟ يعني أّنه أصبح    ويسأله الصحفي مجّدًدا: "أنت تعتقد إذن أّن عرفات أصبح جزًءا من الحلف
يكا حّتى اآلن ما تزال  ش: "نعم. وإلى حّد كبير، لكْن بشكل  غير مباشر، ألّن أمر خائًنا في رأيكم؟" فيجيبه حب 

للمنّظمة.  ترفضه. قائًدا  به  يقبل  الفلسطينّي لن  الشعب  أّن  فأعتقُد  الطريق  واصل عرفات على هذا  إذا  أّما 
  (4)."فلسطينّية جديدة من دون عرفات، ومن دون خّطه السياسيّ وسنقوم بتأسيس منّظمة تحرير 

 :االنتفاضة والدولة 
، َوجدت البرجوازّيُة الفلسطينّيُة فرصَتها المواتية في 1987مع انطالقة االنتفاضة الشعبّية الكبرى في العام  

بالنسبة إلى الجميع شيًئا واحًدا: شعار "الحّرّية واالستقالل" في وصفه شعاًرا ناظًما لالنتفاضة؛ شعاًرا عنى  
غادرة االنقسام، ولعقد الدورة  وّفرت االنتفاضُة أرضّيًة مشتركًة للوحدة الفلسطينّية، ولم  الدولة الفلسطينّية. هكذا

التوحيدّية للمجلس الوطنّي الفلسطينّي في الجزائر، وإلعالن االستقالل وإقامة الدولة الفلسطينّية... لكْن على  
 الورق!

إّن شعار إقامة  م والحالة الفلسطينّية،" كتب الحكيم: "ي مقال  بعنوان "البرجوازّية والدولة: النظام العربّي القائف
الدولة الفلسطينّية، الذي يشّكل جوهَر اإلجماع الوطنّي الفلسطينّي، هو شعار  ُمتصادم  مع الُمخّطط اإلمبريالّي  

 مع هذا اَر، ومن ضمنها البرجوازّيُة الفلسطينّية، هي قًوى ُمتصادمة  وإّن القوى التي ترفع هذا الشع الصهيونّي.
 (5)الُمخّطط واستهدافاته المشبوهة."

الستينّيات، وكما عّبر عنه خطاُب  نهاية  الشعبّية عّما كان عليه في  الحكيم والجبهة  تغّير موقُف  فلماذا 
الدولة الفلسطينّية: الحّل التصفوّي  عن الجبهة،  في جامعة بيروت العربّية، والكتاُب الصادرُ   1973الحكيم سنة  

 ؟ فلسطينّيةللقضّية ال
نجم، في رأيي، عن حجم القوى   "الدولة،" من طرف الحكيم والجبهة، حيال مشروع إّن هذا الموقف المستجّد،

هذا المجرى، وعن اختالل موازين القوى الداخلّية الفلسطينّية لصالح   تدفع نحو الدولّية واإلقليمّية التي كانت 
ّية عاشت تناقضاِتها الذاتّيَة حيال هذا العنوان، وعّبرْت لجبهة الشعب ا اليمين الفلسطينّي. بل يمكن القوُل أيًضا إنّ 

ماهر   أمثال أبي في الجبهة، عن نفسها في مواقَف واستقطابات  حاّدة ، تمّثلْت في وقوف قيادات  وازنة  وتاريخّية  
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" اليماني والشهيد وديع حّداد، ضّد ذلك الموقف المستجّد؛ إبقاء  أّنها لم تنجْح في  ج إطار  الجبهة" خار غير 
  منّظمة التحرير.

ثّم إّن رفَض العدّو الصهيونّي لمجّرد البحث في "موضوع الدولة الفلسطينّية" ساهم، عن قصد  أو من دوِنه،   
في تسويق فكرة الدولة الفلسطينّية وتعزيِزها في األوساط الشعبّية الفلسطينّية، باعتبارها "الحلَّ الممكن." ولم  

 َمن بالضبط؟ وأين ُتقام؟ وكيف؟ بل إّن البرجوزاّية الفلسطينّية كانت تخلط، عن  حينها: دولةُ يسال أحد  في  
، بين كلمات مثل "التحّرر واالستقالل والحّرية وحّق تقرير المصير..." وبين "الدولة الفلسطينّية،" وكأّنهما   عمد 

الوطنّية على أّي شبر     قامة السلطة شيء  واحد. وألجل ذلك، عادت إلى األرشيف، وإلى مقوالت من نوع "إ
ر..."  ُيحرَّ

ويمكن القوُل إّن نتائَج حرب الخليج األولى، وانهياَر الكتلة االشتراكّية بقيادة االّتحاد السوفياتّي، وغير ذلك 
وابط  من األسباب اإلقليمّية والمحّلّية، إضافًة إلى انعقاد مؤتمر مدريد ومشاركة منّظمة التحرير فيه، خالًفا للض

التحرير،    السّتة قيادة منظمة  ذلك وّفر أرضّيًة مناسبًة إلقدام  الفلسطينّي؛ كّل  المجلُس الوطنيُّ  التي حّددها 
ومعها كباُر التّجار والوكالء الرأسماليين في الداخل والخارج، على المنزلق الكارثّي الخطير الذي حّذر منه  

ق في توقيع اّتفاق "إعالن المبادئ" بين قيادة المنّظمة  هذا المنزل  جورج حبش غيَر مّرة، ولم يستِطع وقفه. وتمثَّل
 (.1993سبتمبر   13والعدو الصهيونّي، وهو ماُعرف الحًقا باّتفاق أوسلو )

 ألهذا ناضلنا؟  
غير أّن الحكيم، الذي اعتبر أّن االنتفاضة الشعبّية في األرض المحتّلة "نقلْت شعاَر إقامة الدولة الفلسطينّية  

نّية التاريخّية إلى حّيز اإلمكانّية الواقعّية،" وظّل يؤّكد أّن تجسيَد هذه الدولة على األرض هو  حّيز اإلمكامن  
عملّية كفاحّية طويلة تحتاج إلى المزيد من النضال والعمل، وجد نفَسه، بعد مؤتمر مدريد، يقف في مخّيم  

أن يأتي هذا القائُد أو ذاك ليضرب  نا من أجل اليرموك، ويسأل الناَس في مهرجان  جماهيرّي: هل ناضل شعبُ 
هل ناضل شعُبنا، طواَل نصف قرن، من أجل حكم إدارّي ذاتّي   كلَّ قرارات المجالس الوطنّية عرَض الحائط؟  

الفلسطينّي، والموافقة على كافة  التمثيل  الموافقة على شطب  التضحيات من أجل  قّدم كلَّ هذه  هزيل؟ هل 
 ( 6)ّية لمفاوضات السالم المزعوم؟ة والصهيوناالشتراطات األمريكيّ 

 : خالصة عاّمة 
هكذا جرى تدميُر مؤّسسات منّظمة التحرير الفلسطينّية لصالح تأسيس كيان فلسطينّي هزيل )اسُمه "السلطة  

ة  وكانت الجبهة الشعبّية على صواب في سنواتها األولى، حين اعتبرْت أّن البرجوازّية الفلسطينيّ  الفلسطينّية"(.
سوف تصل في النهاية إلى هذا الطريق إذا بقيْت مهيمنًة على الثورة والمنظمة. إاّل أّن هذا الموقف الكبيرة  

 تعّثر وتراجع الحًقا، وهو ال يزال يراوح مكاَنه حّتى كتابة هذه السطور.
، كما  1999 في العام  لقد حصلت البرجوازّيُة الفلسطينّيُة على كيانها، وعلى مليارات الدوالرات، ولم نَر دولةً 

تابعة  ومكّبلة، ونموُّ حسابات البورجوازية    كان ُيفترض بحسب اّتفاق "إعالن المبادئ." كّل ما رأيناه هو سلطة  
الشعبّية   الطبقات  حساب  على  ومشاريعها  الفلسطينّي.  الفلسطينية  للشعب  الوطنّية  مسار   والحقوق  وطوال 
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البورجوازّية في تحقيق شعار "الحّرّية واالستقالل" وترجمته؛ كما سقطْت   التسوية، ومنذ توقيع أوسلو، فشلْت هذه
  الواهية عن "الدولة المستقّلة."كلُّ مقوالتها 

، طوال حياته، عن قناعته ال راسخة بأّن الحّل التاريخّي للصراع الفلسطينّي  أّما الحكيم جورج حبش، فلم يتخلَّ
الدولة   إقامة  يتمّثل في  الوطنّي، وعاصمُتها  ــــ الصهيونّي  التراب  الواحدة على كامل  الديمقراطّية  الفلسطينّية 

 الشعب الفلسطينّي كامَل حقوقه الوطنّية. لكّنه ظّل يعتبر أّن الجبهة الشعبّية نجحْت في ربط  القدس، واستعادةِ 
تحديًدا، يحتاج اليوم إلى  "البرنامج المرحلّي" باألهداف االستراتيجّية للنضال الوطنّي الفلسطينّي. وهذا الموقف،  

 مراجعة وإعادة تدقيق  وفهم.
إّن التجربة الكفاحّية تؤّكد أّن الحكيم قّلل من حجم االستعداد الموجود لدى البرجوازّية الفلسطينّية للتخّلي عن  

من  الحقوق  اقتصاديًّا    كّل  وتعاوًنا  تحالًفا  إنشائها  حد  إلى  الخاّصة،  وامتيازاتها  مصالحها  تأمين  وأمنيًّا  أجل 
 ن. وسياسيًّا بين "الكيان الفلسطينّي" التابع والكيان الصهيونّي المحتّل والمهيمِ 

 بلجيكا 
 

 المراجع:
  .19، ص 1992منشورات الهدف  استحقاقات الراهن واألفق القادم، -1
 .21در نفسه، ص المص -2
 . 73ص  ،1983، 4 بهة الشعبّية لتحرير فلسطين، طدائرة اإلعالم المركزّي في الج االستراتيجّية السياسّية والتنظيمية، -3
 https://www.youtube.com/watch?v=MPermjwVKxM المقابلة على الرابط التالي: -4
 . 54، ص1989دائرة اإلعالم المركزّي  –منشورات الهدف  أربع مقاالت عن االنتفاضة، -5
 . 92ص  استحقاقات الراهن واألفق القادم، -6

    
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MPermjwVKxM


 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

61 
 

 العودة إلى الفهرس

 جورج حبش يف ذكرى غيابه

 سيف دعناد. 
*

 

 
م زيَغ الُمتنفذين الغارقين في   جورج حبش من أوتاد هذه األرض. أفنى عمره ثائرًا يقاوم العدو، وأفناه ُيَقوِّ

ه الحياة توازنًا يجعل العيش فيها ممكنًا  الفساد والخيانة والشر والخراب، ليجعل منا بشرًا أفضل، ولُيعطي لهذ 
هذا الثائر غير المهزوم، رغم كل الهزائم، وغير المقهور، رغم كل القهر، فال  ويبقي األمل حيًا. تقرأ كلمات  

تطلب وال تتمّنى إال أن يكون لدى كل منا شيء قليـل من هذه القناعة التي ال تتزعزع. تقرأ جورج حبش فتعرف  
فلسطين عند   احدًا ووحيدًا للوطن ومعنًى واحدًا ووحيدًا لفلسطين هو معنى الوطن ومعنىأن هناك معنًى و 

 جورج حبش. 
وشراكتنا مع الحكيم وعهدنا له هما شراكة وعهد، كذلك، مع كل الذين أفنوا أعمارهم يقاومون على طريق 

م يقارعون الصهيونية في  تحرير كل الوطن المسلوب. شراكة وعهد حتى النهاية مع كل الذين أفنوا أعماره 
الذين أصبحت فلسطين قضّيتهم األولى واألخيرة، قضّيتهم  الزنازين أو في ساحات القتال. شراكة وعهد مع كل  

العامة وقضّيتهم الخاصة، وأعطوها، ُمستلهمين القليل من نموذج القائد جورج حبش، كلَّ ثانية من أعمارهم  
أواًل لحكيم، ونتعّهد لكل هؤالء األبطال، بالوفاء والقَسم والعهد، وأن نتعّهد  الفانية. أكتب باسمنا جميعًا لنتعّهد ل

وقبل أي شيء لفلسطين حبنا إلى األبد، واستعدادنا للتضحية من أجلها وفي سبيلها بكل شيء وبأي شيء،  
 وأن نتعّهد للصهاينة األعداء كرهنا وحقدنا وعزمنا على مقاومتهم حتى النهاية.  

فريدة ومتمّيزة   تباك. لهذا بالضبط ال يزال الشهيد غسان كنفاني يحتّل مكانةً قاومة وفعل اش الكتابة فعل م 
بين كل الكّتاب العرب والفلسطينيين. فهو لم يكن مسكونًا في كتاباته بتصوير الحاضر القادم من ماضي النكبة  

ل. لهذا كان كل نّص لكنفاني،  فقط، بل، وربما أهم من ذلك، كان مهمومًا باستتباع ذلك بفتح آفاق للمستقب
فكنفاني كان نموذجًا لكاتب من نوع خاص جدًا اقتضت وجوده الحال  أدبيًا كان أْم سياسيًا، أشبه ببيان ثوري. 

في مصر، التي ساهمت في التأسيس لنشوء    1952العربية الجديدة. فما بعد النكبة، وتحديدًا ما بعد ثورة  
«، كما جادل إدوارد سعيد في »تأّمالت في المنفى«. هكذا كانت الدعوة حركات التحّرر، »تفاقم دور الكاتب 

الثورة »دّقوا جدران الخزان« في »رجال في الشمس«. ولهذا ذكر الحكيم في رسالة التعزية آلني كنفاني  إلى  
 »إننا تلقينا )باستشهاد غسان( ضربة موجعة جدًا«.

قسطنطين زريق، صاحب معنى النكبة، وأحد ُملهمي    الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. فأهم ما قام به
بة، غير تعريفه للحدث وحفره للُمصطلح، هو »إلقاؤه الضوء على مشكلة الحاضر، لحكيم، في كتابه عن النك ا

ينبغي على   فلقد أدرك مبكرًا أن ما  العرب ويعملون على إعاقته«.  الذي يشغله  المعاصرة اإلشكالي،  موقع 

 
 ع والدراسات الدولية بجامعة ويسكونسن أستاذ علم االجتما  *



 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

62 
 

 العودة إلى الفهرس

التاريخية، ورأب    يام به بمعرفة ودراية هو خلق الحاضر تمهيدًا لمعركة استعادة االستمرارية »الكتَّاب« العرب الق
 الّصْدع الذي تسّببت به النكبة، واألهم من كل ذلك إطالق إمكان تاريخي للتغيير.  

سلوب الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. لهذا بالضبط عّلق باولو فريري في كتابه »تعليم المقهورين« أن "أ
ين الفقراء الموالين لهم بلغة إنجيلية  ]تشي[ غيفارا الواضح في سرد تجاربه هو ورفاقه، ووصف عالقته بالفالح

 تقريبًا، يكشف القدرة الكبيرة لهذا الرجل المدهش على الحب والتواصل مع الناس". 
ل األخير، لجورج حبش  الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك. هكذا يتوّجب قراءة النّص األخير، وفهم الفع

أو هذا ليس سردًا أراد له صاحبه أن يكون نوعًا من  وإدراك الهدف منه. فهذا النّص ليس سردًا بال غاية،  
التاريخانية أو السرديات األكاديمية أو المذكرات الذاتية. ليس سردًا أراد له صاحبه أن يكون مجّرد أرشفة أخرى  

تحفيز  . فالتاريخ يجب أن ُيقرأ أواًل وأخيرًا كحال أيديولوجية. يجب أن ُيقرأ ك للتاريخ بال غاية أو لمجّرد األرشفة
مستقبلي. يجب أن ُيقرأ كخارطة طريق للمقاومة والتغيير والثورة. ففي نهاية األمر، كل الحقائق التي    لعمل  

 وأخيرًا، كما جادل  يختارها مؤّرخو أية مرحلة من بين آالف الحقائق األخرى، هي )لذلك( ذاتية وسياسية أوالً 
هر التأريخ ليس النّص وحده أو بحد ذاته )على أهميته(، مؤّرخ الثورة البلشفية إدوارد هاليت كار. لهذا، فجو 

بقدر ما هو االستشراف واألفق الذي يفتحه أمامنا، فيضع السرد أو النّص نفسه في حّيز المقاومة وسياقها في  
هذا هو المعنى    -يس مسارها بفتحه آفاقًا من اإلمكانات التحويلية  المستقبل، وحتى يمكن أن يعمل على تأس

 لفكرة أن "الناس تموت والفكرة ال تموت". الحقيقي
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك، ألن الفعل واالشتباك المقصودين هنا بالذات هما اشتباك وفعل من 

ن خرافة »إسرائيل« نفسها إلى كل الخرافات أجل تكوين الوعي وخلق اإلنسان من جهة، وإسقاط الخرافات )م
ة أخرى. الكتابة فعل مقاومة واشتباك، ألن الكتابة عمل، وألن العمل نفسه  التي يسوقها المهزومون(، من جه

)والفعل المشتبك نفسه( هو الشيء الحقيقي الوحيد في التاريخ، والشيء الحقيقي الوحيد في هذه الحياة، وما  
للنّص    تزوير. لهذا، فالكتابة كـ »فعل مقاومة وفعل اشتباك« هي أكثر توصيف مناسب عداه هو الخرافة وال

عامًا على رحيله. فهذه ليست محاولة للتأريخ بقدر ما هي    11األخير الذي تركه لنا جورج حبش، وُينشر بعد  
اتفاقيات أوسلو، وتحديدًا   أحدى محاوالت الحكيم المتعّددة لالشتباك مرة أخرى مع األسئلة الكبرى التي أرَّقته منذ 

( حين أرسل الحكيم أول إشارات العزم على التخّلي عن  1993مع انعقاد المؤتمر الخامس للجبهة الشعبية )
( من أجل خوض مرحلة جديدة من النضال  2000األمانة العامة، وأصّر عليها ونّفذها في المؤتمر السادس )

الغد[ الذي ُيعنى بدراسة تجربة حركة القوميين العرب ومن ثم  تتمّثل، كما كتب، بالعمل "على إنشاء مركز ]
ية واألحزاب القومية األخرى، وكذلك تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأيضًا العمل القومي منذ  الجبهة الشعب 

طني  النكبة، بحيث تكون تجربة الجبهة والحركة واألحزاب والتجارب األخرى درسًا مفيدًا لمتابعة النضال الو 
 والقومي".

َن دايفيد ب 1948أيار/مايو    24يوم اإلثنين الموافق   ن غوريون في مذكراته: »علينا تنظيم مجموعة  ، َدوَّ
األلوية الجديدة وتعزيز ]األلوية[ القديمة. وينبغي إقامة لواء من أفراد »كرياتي« بقيادة لرر ]تسادوك[. لدى  
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، عقب سقوط اللد والرملة  1948أيار/مايو    30ا بأسبوع، في  تسّلم المدافع، يجب تدمير الرملة واللد. بعده
 من أهلها العرب بالقّوة، بدأت مسيرة طويلة وصعبة في أشّد أيام العام حرارة على األقدام  وطرد من بقي حياً 

تشبه إلى حد بعيد »مسيرة الدموع« التي سارها سكان أميركا األصليون المطرودون من وطنهم    -باتجاه رام هللا  
المسيرة   أثناء  وفي  الغربي.  الشمال  باتجاه  المتحدة  الواليات  شرق  جنوب  اللد في  من سكان  العشرات  سقط 

 الصغيرة من األطفال والعجائز من العطش والجوع والحر وكانت جثثهم ملقاة على جوانب الطريق إلى رام هللا.
لطريق إلى بئر السبع« لإلنكليزية  يذكر الحكيم الذي عاش كل تلك األيام بتفاصيلها المؤلمة أن كتاب »ا

ؤلمة من اللد والمسيرة إلى رام هللا وعذاباتها، ليس فيه »أية مبالغة،  وج المالتي تصف رحلة الخر   إيثيل مانين 
. لكن من يقرأ الرواية يعرف  بل أستطيع القول إن المأساة كما عشتها كانت أكثر حدة مما أظهرته تلك الرواية« 

ري ألهلها، فتلك  يم إليها، ربما، ليس التفاصيل المؤلمة لسقوط اللد أواًل ثم الترحيل القسأن أكثر ما شد الحك
تجربة عاشها حبش لحظة بلحظة. لكن في كتاب مانين ما يلفت االنتباه من إصرار على التمسك بالوطن  

على لسان بطرس    وعدم اليأس رغم كل ما حصل، ويبدو أنها كانت فعـاًل تدور في خاطر الحكيم حينها. فتقرأ
عنين في السن فقط والصغار جدًا. لقد أخرجونا إلى  منصور: »لم يستطيعوا أن يقتلونا. لم يقتلوا منا إال الطا 

واألهم، تقرأ على لسان وليد، أحد   البرية لنموت كالكالب ولكننا لم نمت. إننا لم نزل هنا. معظمنا على األقل« 
إلى بئر السبع للتأسيس للمقاومة في رفضه لكل مبررات االستسالم    الشخصيات الرئيسية التي انتهت بالتسلل

إمعانًا في    واإلصرار الحلم )تحرير فلسطين(  بحلم أشد من هذا  تبدأ فكرتها  ألم  المقاومة: »وإسرائيل؟  على 
الخيال؟ لو سيطر هذا الحلم على قلوب مليون فلسطيني شاب فال بد من أن يحفزهم على تحويل الحلم إلى  

 . ة، باإلصرار والكفاح« حقيق
ت باللد، وكان الحكيم شاهدًا حيًَّا عليها وعاش مآسيها  لكن الدمار، والمجازر، والتهجير القسري التي حل

بلحظة مع أهله وأبناء بلدته، لم تشكل لحظة الوالدة الحقيقية فقط لثائر حقيقي ومقاوم عنيد ال يتعب وال    لحظةً 
الهزيمة، كما تدل على ذلك مذكراته. لكن تلك الظروف وتلك المآسي كانت  يعرف التعب، وال يهزم وال يعرف 

سبة لتكشف الجوهر الحقيقي لجورج حبش وروحه الثائرة. ليس ذلك فقط ألن الحكيم عرف منذ البداية أن منا
الجذور«  المشروع الصهيوني هو »اقتالعنا من  الحرب ومن هذا  يتردد في حمل    الهدف من هذه  لم  لذلك 

 .  ح منذ البداية حين انضم إلى »كتائب الفداء العربي« السال
عامًا بعدها من دون أن ينال منه اليأس أو الهزيمة للحظة   60الحكيم قاوم ألكثر من  وليس ذلك فقط ألن  

واحدة. بل ألن هذا المقاوم العنيد، جورج حبش، كان معدًا أصـاًل ألن يكون إنسانًا من نوع خاص جدًا وثائرًا  
القليل مثله في تاريخنا العربي كما في تاريخ الشرق. وفي  من نوع   هذه األيام، األسابيع  خاص جدًا عرفنا 

من نوع خاص    ، تكشفت األحداث التي حلت باللد وفلسطين عن ثائر عربي  1948األولى من تموز/يوليو  
ليه. ثائر من نوع خاص  جدًا أفنى عمره حتى اللحظة األخيرة يقاوم من أجل استعادة وطنه المسلوب والعودة إ 

، وعودة كريمة لكل أهلها عّلها تمسح قليـاًل من عار  لم يكن ليقبل أقل من تحرير حقيقي وكريم لكل فلسطين 
الهزيمة وذّل الشتات. لهذا رفض أن يعود بالشروط التي عاد بها اآلخرون جازمًا أن عودته ستكون فقط مع  
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شفت األحداث عن ثائر عربي حقيقي هو امتداد لتقليد ثوري  عودة آخر الجئ من الشتات. في تلك األيام تك
لهذا التقليد الثوري العظيم. ما يلي هو بعض   تاريخ العرب وتاريخ الشرق فكان خير سليل    إنساني فريد عرفه

لرحيله يعني أنه، برغم كل شيء، ال يزال حيًا بيننا. فـ   11من سيرة هذا القائد العظيم، ونشرها في الذكرى الـ
 أن تعيش في قلوب من تركت خلفك، يعني أنك لن تموت أبدًا". »
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 جورج َحَبش

)أبو أسعد( مد كناعنةحم
*

 

 
في ذكرى َرحيِل قاِئد  ِبقاَمِة جورج َحَبش أفَضل ما َقد َنفَعَلُه َوفاًء َلُه هَو ُمحاَوَلة الَسير َعلى َدرِبِه واالقِتداِء 

َس َلُه ِمن َمفاهيم أخالِقّية ف َنقول إنَّ ُكّل ما َقد قيَل  ي الَثورة، انتماًء َوفكًرا َوُمماَرَسة، َومن باِب اإلنصاِف  ِبما أسَّ
ذا َشهاداِت َمن عاَصروه أو َمن َعملوا َمَعُه ِمن َقريب  أو َبعيد،  ََ في ذكَرى الَحكيم ُيضاُف إلى إرِثِه الَعظيم، َوَك

َوَطن  ناَضَل َوقاَتَل جاهًدا في َسبيِل هذِه الِفكَرة، أو ِمَن الِمن فلسطين التي آَمَن ِبها ِمْن َنهِرها إلى َبحِرها، وَ 
الَعربي ِمْن ُمحيِطِه إلى َخليِجِه، َوَطن  كاَن ُحُلًما ُعروِبًيا َلم َيَتَخّل َعنُه في َغمَرِة انغماِسِه في َمشروع َتحريِر  

َوالَتَبعّية والَرجعَية  َفلسطين، َوهَو الذي اعتبَر ِفَلسطين ُمَكّوًنا ُعضوًيا في َوَطن َكبي ِبِفعِل االستعمار  ر ُمَمزَّق 
ر َوالَتَخُلف، َوَلم َيُكن الَحكيم َبعيًدا َيوًما َعمَّا َيحَصُل في الُعمق الَعربي، َفَقد كاَن اهتماَمُه ُمنَصب  َعلى  والتآمُ 

ًنا في هذِه ُكّل َتَحُرك َوَتفاُعل َيجري َحوَل العاَلم، َفكيَف الحال َمع َوَطن آمَن ِبوحدَ  ِتِه واعتبَر فلسطين ُجزًءا ُمَكوِّ
 ة الَوَطن ِمن الُمحيِط إلى الَخليج. الِوحَدة، وحدَ 

ُهَو الَرُجل صاِحب الِبداياِت في َحركة الَقوميين الَعَرب، َوالَخاليا الُطالِبّية األوَلى في الَعَمل الِسّري َعلى  
فلسطين  َبش ِبالَحكيِم َفَقط ِمن باِب ما َذَهَب إليِه الَفالحين في  َطريِق َتحريِر فلسطين، َوما ارِتباط اسم جورج حَ 

ِمن إطالِق الَتعريِف هذا على الطبيِب، َوهَو صاِحب العياَدة َمع َزميله وَرفيق َدربه في الَتأسيِس َوالَتخطيِط َوفي  
 الَحركي في بدايات الَعمل السري،  إطالِق الَقضَية في َسماِء الَعاَلم، الدكتور َوديع َحداد، وال من َكوِنُه اسَمهُ 

 أن باَت َمشهوًدا َلُه ِبالِحكَمِة في الموقف والُرؤَية، في السياسة والكفاح، باَت َحكيم الَثوَرة  وإنَّما َمع الَوقت َوَبعدَ 
 َوَليَس َطبيَبها َفَقط.

الِبيَّة َوَهيَئة ُمقاَوَمِة الُصلِح َمَع  في البدايات، كانت منظمة شباب الَثأر والَنَشرات اإلعالِمّية َوالُمَنّظمات الطُ 
كاَن َوعُي الَحكيم في ِبداياِتِه َعميًقا ِللَمشروع الَصهيوني االسِتعماري في فلسطين، َفَقد كاَن قراُر  "إسرائيل"، َلَقد 
ِل َمْن َنظََّم الُمظا   1947الَتقسيم عاَم   َدة ِبهذا الَقرار صاِعًقا، َوَليَس ُصدَفة أنَُّه كاَن َورفاقُه ِمْن أوَّ هرات الُمَندِّ

ِه السياسي َوُمعَتَقداِتِه ِبالِفكَرِة الَقومَية إلى َحّد اإليمان ِبِفكَرِة الَتنظيم الَقومي الَعربي،  الجاِئر، َوَذهَب في َتكوينِ 
ُضباط األحرار في َمصر ِبقياَدة َوَسَعى ِلهِذِه الِفكَرة ُمَتأِثًرا بأفكاِر وتنظيراِت ُقسَطنطين زريق، َوِمْن ُثمَّ ِبَثوَرِة ال

س ِلَوحِدها ِلالنِتصاِر،  الراحل َجمال َعبد الناِصر، وَ  كاَن الَحكيم ِممَّْن اعَتَقدوا ِبأنَّ َرَدة الِفعِل َوِفكَرة الَثأِر ال ُتَؤسِّ
ُمنَغِمس َحدَّ الالِنهاَية في  ِلهذا َذَهَب َبعيًدا في ُرؤَيِتِه حوَل مواجهة التحديات من خالِل َعمِليَِّة الِبناء، َوهَو ال

ن الَخاليا الِسرَية في الجاِمَعة إلى َحرَكة الَقوميين الَعرب ُثمَّ الَجبَهة الَشعبَية ِلَتحريِر  َعمليَّة التأسيس هذه، ِبدًء مِ 
لُمنَشغل  فلسطين، وفي كل هذه الَمحطاْت كاَن الَحكيم يبَحُث، كعاَدتِه، عن اإلخفاقات َوَمكاِمن الَضعف والُقوة، ا

دائًما َعن إجا  الباحِث  ُهموِم َشعبِه وأمَِّتِه،  الَفلسطيِنَية  في  الَقضَية  واِقِع  الُمسَتوحاة ِمن  بات  ألصَعَب األسِئَلِة 
 

 عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد/ الناصرة   *
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َوالصراع الَعَربي الَصهيوني، ِبهزاِئِمِه وانكساراِتِه، نجاحاِتِه وإخفاقاِتِه، لم يكن جورج حبش قائًدا عاِدًيا، َوَلم َيبَحْث  
ل َمن استقاَل ِمن َموِقِعِه َعن َقناَعه، َوإيمان  َدور ِقيادي َكَموِقع َشخصي أو َمنِصب، َوهَو الذي كاَن أوَّ   َعن

ِبَضروَرة إعطاء الُفرَصة ِللَشباب َولآلَخرين من القيادات الُمناضلة ِليأخذوا َدوَرُهم في هذه المواقع، َوَكما أعلَن،  
ّية َوالَعَملية َلم ُتِتح َلُه الُفرَصة في   ذا أَهّمَية بالِنسَبِة َلُه، ولكنَّ انغماساِتِه الَتنظيمِ فَقد أراَد أن َيذَهب في َشأن  كانَ 

ذلك، َوهَي َعَمليَّة الُمراَجَعة، ُمراَجعة الَتجِرَبة ِبشمولّيتها، َوقراَءة الواِقع، والَبحث َعن إجابات، واستخالِص الِعَبِر  
ل على الساحة الفلسطينية الذي َفعَل ذلك ورَبَط مفهوم الد والُدروس، لَقد كاَن القاِئد األ  يمقراطية بالُممارَسة،  وَّ

 فَقفَز بِه من التنظير إلى الِفعِل على أرِض الواِقع. 
 َوأقَتِبُس ُهنا من تقديم الحكيم لكتاب، "من داخل إسرائيل.. اآلن وُمنُذ نصَف َقرن":

َل نهج الِنضال  َلم َتُكن كذلك َحو لَعقاِئد واأليديولوجيات وَمَدى َنفعها، وَ "َلم َتُكن األسِئَلة َشّكاَكة َحول جدوى ا
، َوَقد َصنَعت لَي األحداُث الُكبرى الواقعة في  والُسلوك، إنَّما كاَنت داِئًما َتقويم ما فاَت من أجِل ما هَو آت 

العَ  كاَن  بعَدما  َمضى،  فيما  للَتأُمل  ُمناَسبة  والَعربي،  الكبير،  الَمطلوب عاَلمنا  والِفعل  ُيالِحُقني،  الَيومي  مل 
قاِدًرا على الَتأُمل وااللتفات الَتقويمي ِلما َمَضى من أجِل استخالِص    -مهما كاَنت –نَّا كاَن ِبُقدَرتِه  ُيطاِرُدني، َمْن مِ 

الِفعل الَمحكوِم داِئًما بالبيَئة  الِعَبر والُدروس ِلصاِلح الِفعِل في الُمستقَبل؟ الَجميع ِمنا َوَقَع تحَت َوطَأِة الِفعل َوَرد  
د اإلراد  َحرَكة بغيِر ِحكَمة، لكنَّ    -أحياًنا –ات فيها، في إطاِر الَزَمن الُمتاح والُممِكن، ِمّما أنَتَج  الُمحيطة وَتَعدُّ

الهاِئل في البيَئة    األحداث الُكبرى والُمتَغّيرات الُعظمى ُتجِبُر ُكل  ِمّنا على الوقوِف والَتأُمل وذلَك ِبَسَبِب الَتغُير
ر الَعَربّية، َوقَضّية الوحدة الَعَربيَّة، وقَضّية الِصراع  الحاِضَنة والفاعَلة والُمَؤثرة في َقضيّ  تنا، َقضّية حركة الَتَحرُّ

 اإلسرائيلي"..   –الَصهيوني، َوقضّية الِصراع الَعربي   -الَعربي 
ه   م َنسَتطيع الِتماس ما كاَن ُيَوجِّ َغّيرات الَعميَقة  َلة بالُمتالَحكيم في َمسيَرتِه الِنضاليَّة الَطويلة والحافِ ِمّما َتَقدَّ

 والَصعَبة، خاّصة تلَك الُمرَتبَطة ُمباَشَرة بالَقضَية الَمرَكزيَّة، فلسطين، إذ أنَُّه َرغَم الَخساِئر والَهزاِئم اّلتي َمرَّت 
رها مع اإلمبريالية  َبة والَتشريد والَنكَسة وَمذاِبح الَرجعّية الَعَربّية وَتآمُ بها هذِه الَقضيَّة العاِدَلة، ِمَن الَتقسيم إلى الَنك

العالمية والَتواُطؤ مَع الَصهيونية وصواًل إلى الَمذبحة الُكبرى واألخَطر الُمتَمثَِّلة في اتفاق أوسلو الَتفريطي، رغَم  
كيم َلم َتُهن أو َتضَعف، وكاَن حاِماًل للعزيَمِة  إاّل أنَّ َعزيَمة الحَ   -على الُمستوى الَشخصي والحزبي – كل هذا  

د والَتجديد، هذه مسيرة الَحكيم التي  دافًعا الس ِتنهاِض قوى الَثوَرة، َلم َيرَتّد َعن الِفكَرة، بل َسعى داِئًما َنحَو الَتَجدُّ
 لشعبية.هي ُجزء من َمسيَرة الَثورة الفلسطينّية والَعربية وحركة القوميين الَعرب والَجبَهة ا

لَحكيم ِبأنَُّه َقد ارَتدَّ عن الَقومّية الَعَربّية بعَد الَنكَسة َومن ُهنا َنذَهب إلى ُمحاوالت الَبعض بالَقوِل على ا
، وَقد يكون هذا الَقول من أَشّد الَتحليالت َسخاَفة وَسذاجة، اِلنغماِسِه في  1967َوَهزيَمة األنظمة العربية عام  

فَقد   الَتحليل،  َوباشكليات  الَقومّية  بالِفكَرِة  الُمؤمنين  أَشدِّ  ِمن  الَحكيم  إنَّ كاَن  الَمعَركة،  َوِبقومّيِة  الَعَربيَّة  لِوحَدة 
ِبأنَّ القيادة التقليدية، قيادة الَثورة الَعَربّية في حيِنِه، ِبَطبيَعِتها الَطبقّية    67استنتاجاِتِه بعَد الهزيمة في حزيران  

الِمضيِّ ُقُدًما في الَثورة والَمعرَكة   ديولوجي للبرجوازّية الَصغيَرة، هي ِقياَدة َغير قاِدَرة َعلىوانِتماِئها الِسياسي األي
َصوَب التحرير والَنصر، وأنَّها عاجزة َعن ذلك بفعِل محدودّيِة إمكاناِتها الِفكرّية َوقَصِر َنَفِسها في الُمواَجَهة َمَع  
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بهة الَشعبية لتحرير  الَحكيم ورفاقُه في َحرَكة الَقوميين الَعَرب إلى إطالِق الجَ الَعدو الَقومي والَطَبقي، ِمّما َدفَع  
الَشباب  طاقات  إطالق  َيتم  أن  على  الَعربي،  الَقومي  الِنضال  بوَتقِة  في  فلسطيني  َوَطني  َكإطار  فلسطين 

رية، وكاَنت هذه بداَية الَتأسي س ِلَتَبّني االشتراكية الِعلميَّة، َوَقد أبَدَع والَجماهير الَشعبية في الَعملية الَثورية الَتَحرُّ
َمع اعِتقادي الَشخصي بوجوِب تطوير ِفكَرة َحرَكة الَقوميين الَعرب   –ي َتحليِلِه الِعلمي الَثوري ِللَهزيَمِة  الُمَؤّسس ف

ماتِه، َفَقد أغَنى الساَحة الفلسطينّية  وألنَُّه كاَن داِئم الَبحِث والُمراَجعة الَنقدية َرغَم ُكّل التزا  - في حينِه، َوَليَس حلَّه
ِبُعمِقها الَقومي الَعَربي َوِبُبعِدها    -فلسطين-ِبَتنظيم  َيساِري  َثوِري  ُأَمِمي، َربَط َقضّيتِه الَمرَكزّية    والَثوَرة الَعَربّية

ر الَعَرِبيَّة َوَفصاِئُلها  اأُلَمِمي، َوليَس أَدُل َعلى ذلك ِمن ُعمِق عالقاِت جورج َحبش والَجبَهة الَشعبّية ِبحَ  رَكة الَتَحرُّ
القات الَمتيَنة َمع قوى الَتحّرر َحوَل العاَلم، فَقد أرَفَد الَثوَرة الِفلسطينيَّة ِبعالقات  إستراتيِجيَّة  َمَع  الَشعبّية، َوالعَ 

َليها َكأنَّها َبلَدُهم، واسُتشِهدوا فوَق  الَيسار العاَلمي، َومنُهم الُمقاِتلين الذيَن َدافعوا َعن فلسطين َوقاَتلوا ِفيها َوعَ 
مَق ما َزرَعتُه فيهم أفكار الحكيم الَثورية وأخالِقِه الَيساِريَّة َونهَجه اإلنساني، وَكذا مبادئ ونهج ُترابها وذلَك ِبعُ 

 وَدرب الجبهة الَشعبية.
َثورًيا في كلِّ شيء وإنسانً  أنَُّه كاَن  الَحكيم وسجاياه  أهمِّ مزايا  الناس كل َومن  ُمفَعم باإلنسانية، أحبَّ  ا 

لد وأَصرَّ على أن ال َيعود إاّل إليها، أحبَّ فلسطين كلَّ فلسطين، رَفَض االعتراف باالحتالل  الناس، أحبَّ بَلدُه الّ 
شروع شعَبُه  ستعمارًيا كولونيالًيا وهي َتجسيد للنقيض لماوِبشرعيَّتِه على وَطنِه، َوبقيت "إسرائيل" بالنسَبِة َلُه كياًنا  

ريطي، وقاَل لن أعوَد إاّل مع آخر الجئ  فلسطيني، وحتى الَرمَق  اتفاق أوسلو َتففي الُحّرية واالستقالل فاعَتبرَ 
األخير من حياِتِه بقَي ُمنَشًدا إلى الَثورة واالنتفاضة وُقدرات الَشعب على تحشيِد التراُكمات في الفعل الَثوري 

 على طريق التحرير والَعودة. 
 إنَُّه مشروع الَثورة والَتحرير في َشخِص جورج َحَبش. 

 ى الَدرب مًعا عل
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 جورج حبش: عنوان للنضال أبَد الدهر! 

 *حسني البدري

الفلسطي الثورُة  االحبدأت  عصابات  على  صنًوا نّية  الحلُم  فيها  كان  التي  األيام  تلك  من  الصهيونّي  تالل 
للمقاومة، حين كانت الجبهُة الشعبّية لتحرير فلسطين ملتقى ثّوار العالم: من أدنى الكوكب في اليابان حتى  

ين، يحملون السالَح  ، مع آالِف الفلسطينيأقصاه في فنزويال، من كوزو أوكاموتو إلى كارلوس ومئات  غيِرهما
فاًعا عن القيم اإلنسانّية المهدورة على عتبات الكيان الصهيونّي. تلك األّيام الكبيرة كانت زمَن جورج حبش، د 

الثورّية، على ما فاتهم من فروض الكفاح ونوافِل   الطبيِب العربيِّ الَجسور، محرِِّض المستضَعفين، بحكمِته 
 الحرّية.

 ُه فلسطين المقاتل وج 
جورج حبش على موعد دقيق مع القدر. فبقدر ما تمّثله النكبُة من آالم  مبرِّحة  على معاصريها، كانت  ن  كا

ة  إلى قائد بمواصفات "الحكيم" النضالّية الفّذة؛  القضّية الفلسطينّية في تلك الفترة الزمنّية بالتحديد في حاجة  ُملحِّ
سًة لنضال  فقائد  ُيرسي قواعَد كفاحيّ  جهة: آلِة قمع عسكرّية  إسرائيلّية  متطّورة،  لسطينّي سيطول في مواًة مؤسِّ

" عربّي في أغلب األحيان متخاذل  عن نصرة األشّقاء. دوُر الحكيم رّبما تختصره   ودعم  غربيّ  المحدود، و"دور 
 يرزح تحت وطأة  البندقّية خياَر شعب    مقولُته الشهيرة "السلطة السياسّية تنبع من فوهات البنادق"؛ فإْن لم تكن

 ل سرطانّي يلتهم األرَض ويزّيف التاريخ، فما الحاجة إليها إذن؟ احتال
بدا الحكيم، منذ بداياته النضالّية أثناء دراسته الطبَّ في الجامعة األمريكّية في بيروت، منذوًرا لدور كبير  

داء العربّي،" في تأسيس "كتائب الف  بالمساهمة  1948العام  في الثورة الفلسطينّية. وقد بدأ هذا الدور عقب نكبة  
واالنتماِء إلى "جمعّية العروة الوثقى،" واإلسهاِم مع بعض رفاقه في تأسيس "حركة القوميين العرب." ثّم تجاوز  

إثر هزيمة  فكانت النقلة العبقرّية ـــ   الحكيُم ذلك إلى آفاق  أكثر جذرّيًة في مسألة مقاومة االحتالل الصهيونّي،
المتمّثلة في ت  1967العام   أسيس تنظيم ثورّي، هو الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، َيربط حتمّيَة تحرير  ــــ 

وقد جّسدت "الجبهة" هذا النموذَج الكفاحّي،   األرض المحتّلة بعدالة كفاح اإلنسان من االستعباد الرأسمالّي.
ل وداعميها من قوى  ما جعل دولَة االحتال  ات عنف ثورّي نوعّية؛وغّيرْت من آلّيات النضال الفلسطينّي بعمليّ 

االستعمار القديم يرتعدون هلًعا من تلك القدرة الفائقة على تحويل قضّية شعب  كان منسيًّا آنذاك إلى قضّية 
 عالمّية. 

 : "مانيفستو" التحرير 
بـ"الثورة" بمعناها األبقى في عمق الفكرة    فلسطين لن  وجذرّية النضال. وأدرك مبّكًرا أنّ آمن جورج حبش 

في قرارها   مستقّلة مات العربّية، بل إّن ذلك مرهون بوجود حركات كفاح شعبّية مسّلحةتتحّرر عن طريق الحكو 

 
 كاتب وروائّي مصري  *

http://al-adab.com/desc-author/38717-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A
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عن العواصم العربّية. والحّق أّن عمَق تلك الفكرة يظهر جليًّا في وقتنا الراهن، بسبب التطبيع المعلن أو الخفّي 
َب أّن حركات الكفاح الشعبّية المخّولَة  دولة االحتالل، فيما ُيْدمي القل  تمارسه حكومات  عربّية  عديدة  معالذي  

االضطالَع بعملّية تحرير األرض تكاد تندثر؛ وإْن ُوجدْت فهي بال فاعلّية ُتذكر في زمن عربّي بالغ الترّدي 
 واالنحطاط. 

الخروِج من األردن في و   1967لثمانينيات، مروًرا بهزيمة  من النكبة حتى الخروج من بيروت في أوائل ا 
"الحكيم" العديَد من األحداث واالنكسارات الجسام،  ،1970العام   واستطاع التعامَل مع االنعطافات   عاصر 

قائد   بمرونة  الحاّدة  تحرير   السياسّية  بحتمّية  تقضي  التي  الفلسطينّية،  الثوابت  عن  التخّلي  دون  من  محّنك، 
تياره الذهاَب إلى دمشق ال تونس، عقب الخروج من  بّدى في اخوهذا ما ت .""من النهر إلى البحر  فلسطين

 ، وذلك بسبب إيمانه بوجوب انطالق قوى المقاومة من "دول الطوق" ضّد العدّو الصهيونّي. 1982بيروت سنة  
  جبهة الشعبّية. وتمّثل هذا اإلطارُ ُيحسب للحكيم ترسيُخ اإلطار النظرّي، الذي تكّلل سياسيًّا وتنظيميًّا في ال

( اعتبار النُُّظم الرجعّية  2جزًءا من مخطَّط  للهيمنة على األراضي العربّية؛    ( اعتبار االحتالل1النظرّي في:  
( الربط بين الماركسّية والعروبة ضمن برنامج  3العربّية الحاكمة حجَر عثرة  في طريق تحرير األرض السليبة؛  

 فلسطينّية ذاِت أبعاد  أممّية. حركة تحرر وطنيّ 
 ث الحكيم الباقير إ

كان الدرس األخير للحكيم ديمقراطيًّا بامتياز، وذلك عبر التخّلي عن منصبه في قيادة الجبهة الشعبّية لتحرير  
تة في  فلسطين طواعيًة، فاسًحا الطريَق أمام جيل جديد في قيادة اليسار الفلسطينّي، مفارًقا الفكرَة العربّيَة المقي 

 اّل باالغتيال أو العزل!لعمر، وفي رفض تداول المناصب... إالتمّسك بالمناصب حتى آخر ا
راعيُة   أمريكا  تتسّيده  عالم  في  الكبرى  للمقوالت  مدوّ   سقوط  على  التسعينّيات  منتصَف  جيلي  وعُي  تفّتح 

اتفاقّيُة أوسل"إسرائيل" األولى في عالم  أعرج تتمدد فيها اإلمبريالياُت كالطاعون، وتجرح   و،  كبرياءنا القوميَّ 
لحجر في مواجهة المجنزرات. كان تراُث الجبهة الشعبّية حينها، وسيرُة الحكيم  عقب انتفاضة  مجيدة  سالُحها ا

ورفيِقه الشهيد وديع حّداد، وكتاباُت الشهيد غّسان كنفاني، مالَذنا ضّد السقوط في هّوة عميقة من اليأس، إثر  
ا اآلن، سبًبا جوهريًّا في ن هذا التأثير، الذي يبدو لي عميقً حينها إلى الوقت الراهن. وربما كاخذالن ممتّد من 

انتمائي الالمحدود وإيماني بحتمّية تحرير األرض المحتّلة برغم التنازالت الفادحة والتراجع الكبير الذي شهدته  
دهر، ونموذًجا نواًنا للنضال الفلسطينّي أبَد الورّبما لذلك سيظّل جورج حبش ع القضّية على مدى العقود األخيرة.

 .ّل مكانلنضال اإلنسان في ك
 شكًرا أّيها الحكيم على ما منحتنا إّياه من حلم كبير نحيا في سبيله! 
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 الثائر الذي مل يفقد ظّله 

 *يد أبو بكرلو

بعُض الشخصّيات يكون لها من التمّيز ما يؤّهلها ألن ترسم انطباًعا في الذهن من لقاء اللحظة األولى، ثم  
ر اللقاء التالي. جورج حبش، "حكيُم" الثورة الفلسطينّية، والعربّية أساًسا، من أبرز  ال تغيب بعد ذلك مهما تأخّ 

لذاكرة، كما دخلْت فيها، قواًل وسلوًكا، واجتذاًبا للقلب والفكر مًعا، وبالقّوة هذه الشخصّيات المؤّثرة التي تبقى في ا
أّسسه من فكر، وما قاد إليه بعد ذلك من ُوجد خالف  على ما  نفسها، وبشكل يندر االختالُف عليه، حتى إْن  

 ممارسة  ثورّية. 
ة في بيروت. وكّنا نسعى، كباحثين عن عرفُت جورج حبش مبّكًرا، شابًّا تخّرَج طبيًبا من الجامعة األمريكيّ 

، إلى مقاومة استعمار  من نوع  جديد؛ استعمار  عّبر عن نفسه بأحالف  تمنحه  المعرفة والفكر والسياسة والحلم
مزيًدا من السيطرة على مقّدرات األجزاء، التي سبق أن قّسم الوطَن العربيَّ الواحَد إليها، وَخلق بينها صراًعا  

قواها وإمكانّياِتها في مواجهته. وكانت الصهيونية، في تلك الفترة، قد حّققت الجزَء األّوَل من  حتى ال توّحد  
رت المجازُر تتوالى، وردوُد الناس ال تجد لها متنفًَّسا إاّل  ط لما هو قادم، فصاحلمها في فلسطين، وأخذْت تخطّ 

 الغضب.
الشباَب المتطّلَع إلى غد  أفضل، كثيًرا من  كان صوت جورج حبش، وهو يحاضر في ناد  قومّي قديم، يمنح 

ميًقا وهادًئا  فاؤل. لم يكن صوًتا خطابيًّا يصرخ، كما عِهد الشباُب من الواعدين كذًبا، بل كان صوًتا عالقّوة والت
  وواثًقا، ينبع من القلب، فُينبت في القلوب حالًة مختلفًة، رّبما كانت الشتالِت األولى التي تحّولْت إلى أشجار 

 عمالقة، ال تسمح لليأس بأن يجد له موقًعا، مهما قست الظروف. 
ة، غير جديدة  كان جورج حبش، في ذلك الزمن من أواسط خمسينّيات القرن الماضي، يبّشر برابطة قوميّ 

صفَة القائد الذي  بالكامل على الفكر العربّي المعاصر، ولكنها تحمل صفتين أساسّيتين ال يكون تأثيُرهما عابًرا:
من شيء  بكّل  عليها؛    يضّحي  ُيْحسَد  أن  يمكن  خاّصًة  حياًة  يعيش  أن  في  فرصته  رغم  وطنه،  أجل 

ا فحسب، وإّنما أيًضا صورًة من ذلك الثائر الذي تمّيزه  الذي يسعى إلى إعداده كي ال يكون ثائرً  "الرفيق" وصفةَ 
 خالل سلوكه الثورّي. األخالقُ 

ين العرب،" جزًءا أساسيًّا  د أّكدوا وجوًدا فاعاًل لـ"حركة القوميخالل سنوات، كان جورج حبش، وَمن معه، ق
ظمة التي تحكم على الناس  من الحركة القومّية )مع وجود تجارب أسبق(. واصطدمْت هذه الحركة، طبًعا، باألن 

و  بالصمت. كما اصطدمْت بكثير من التوّجهات المنافسة، أو المعادية، خصوًصا أّنها نشأْت علمانّيًة وتدع 
إلى الوحدة والتحّرر والثأر مّمن انتهكوا سيادَة األمة. لكّن َمداخلها إلى المناَفسة، كما تعيها ذاكرتي، ظّلت 

ُسها من  محتفظًة بما أخالق. وإذا كانت هناك أحزاب تحّركْت ضّد منافسيها إلى درجة العداء، ورّبما    رسمه مؤسِّ

 

 روائّي وناقد ومترجم فلسطيني *
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إّن قيادة جورج حبش، بكّل ثقلها، كانت بعيدًة عن التنافس  التعاون مع السلطات العربّية في بعض األحيان، ف
 التي تخّص الوطن. ي كثير من األهداف غير الشريف، وال سّيما عندما يتعّلق األمُر بجهات  تشترك وإّياها ف

الثورَة أخالًقا، جعل من رفاق جورج حبش ملتصقين حول أفكارهم، حتى وهي   َيعتبر  هذا السلوك، الذي 
، رونة، وتتغّير كمحّصلة  للنقد الذاتّي والتحّوالِت المحيطة، وتأّثًرا، وتأثيًرا أيًضا، بما استجّد من أحداتتمّيز بالم ث 

لعرب" إلى تجديد  جذرّي في نوعّية الكفاح، وإلى تغيير في المسّمى أيضا،  دفعْت جزًءا من "حركة القوميين ا
ساهمْت بقسط كبير في الكفاح المسلح، بل في تعزيز  ليصبح "الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين." وهذه الجبهة

عالم ما بعد    لد بحرّية شاملة فيالفكر العربي المعاصر أيًضا، تماشًيا مع األفكار الحداثّية التي كانت تتوا
 الحربين. 

جورج حبش، خالل هذه المسيرة التي استمّرت عقوًدا، أصبح شخصّية وطنّية قومّية مرموقة، ويحظى باحترام   
ًرا كبير من قادة حركات التحّرر في العالم، وباعتراف غير محدود من العالم كّله. ولم يكن هذا االحترام قاص 

ينافسونه، بل من يعادونه أيًضا، وذلك لسبب بسيط: هو أّنه حافظ على َمن يحبونه، وإّنما شمل كذلك َمن  
ا من السلوك الثورّي، ويؤمن بالتضحية الذاتّية  على مبادئ الخّط الذي انتهجه؛ الخطِّ الذي َيعتبر الخُلق جزءً 

"حكيم  دارة وعفوّية، لقب  لصالح القضّية العاّمة، وَيحسب خطواته قبل أن يضع قدميه. ولذلك استحّق، بكل ج
 الثورة" الذي توافق عليه الجميع. 

تطيع أن أزعم  ربما بسبب ظروف عملي، التي لم تتح لي أن أكون حيث كانت القياداُت الفلسطينّية، ال أس
أخرى، قد ال ألتقي معها ــ في   أنني كنت قريًبا من جورج حبش، ولو بالقدر الذي كنت قريبا فيه من قيادات 

الحكيم. لكّن محّصلة ما يمكن أن أشير إليه من دون ترّدد هي: بعد سنوات طويلة    الموقف ــ بقدر ما ألتقي مع
س، عدُت وتعّرفُت إليه كهاًل، وصاحَب تجربة  من استماعي األول إلى جورج حبش الشاّب، وهو يح اضر ويؤسِّ

ورة االنطباع األول،  ا من ظّله، وأّن صثرّية، وقيادة ال نزاع حولها، وحكمة ال تخفى، فوجدُت أّنه لم يفقد شيئً 
يض  التي ظلت حّيًة في الذاكرة، لم تتغير؛ فقد بقي محافًظا ــ في القلب وفي الفكر ــ على ذلك الشاب: كان يف

ثقًة وتفاؤاًل، وإيماًنا بالمستقبل، ولم يتسّلل اليأُس إلى قلبه تجاه الحّق الذي رآه وسعى إلى الوصول إليه، ولم 
  كان همه أن يواجههم، كما فعل آخرون.اَم أموره قّط لمن يسّلم زم
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 الثائر الصادق جورج حبش.. وجدلية حترير فلسطني والثورة العربية

حيفاوييوآب 
*

 

 ألجيال:مدرسة ل
قبل عدة سنوات حضرُت مؤتمًرا دولًيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في إحدى المدن األوروبية... وفي  

انتهاء   بعد  الليالي،  من  إحدى  المركزيين  الناشطين  من  لنخبة  تلقائي  ملتقى  هناك  كان  الرسمية،  الجلسات 
م يعملون في بلدان مختلفة وفي مجاالت  الفلسطينيين ومن العرب الغير فلسطينيين ومن األجانب، والكل منه

نت  شخصيته   متنوعة. وعرَّف المشاركون أنفسهم لبعضهم البعض، الواحد تلو الثاني، من أْين يأتي وكيف تكوَّ
أو   ومشتقاتها  العرب"  "القوميين  بحركة  إما  المراحل،  من  مرحلة  في  تأثر،  قد  الكل  أن  وتبيَّن  السياسية... 

كلنا من ِخرِّيجي نفس  ، ولّخص المشاركون جولة التعارف باالستنتاج "أننا   الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ب 
 المدرسة!" 

، مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية، الدور المركزي في إنشاء هذا  جورج حبش فقد كان ل
النضالية التي شكلها هذا التيار. فقد أصبح هذا التيار أبرز تيار  أو المدرسة الفكرية و   –التيار اليساري العربي  

لم يحمل هذا التيار نظرية جديدة وال يختلف  والعالم. و يساري في العالم العربي، وانتشر تأثيره إلى دول المنطقة  
وقومية    في مبادئه عن تيارات يسارية أخرى، وسعى ليحافظ على عالقات التعاون والتفاهم مع تيارات يسارية

وتحررية عديدة ومختلفة، ولكنَّه تميَّز باستقالليته فلم يخضع ال لموسكو وال لبكين وال لعبد الناصر وال للبعثيين.  
 يزات هذا التيار وما هي صفات هذا الرجل الثائر الذي مكنته من انشاء وقيادة هذا التيار؟ فما هي مم

)وترجع ون أبًدا"، وأنا أبحث عن أجوبة لهذه المسألة... قرأت كتاب ذكريات جورج حبش، "الثوريُّون ال يموت
 كل االقتباسات أدناه من أقوال حبش لهذا الكتاب.(

 القضية فرضت نفسها:
 أو األول.  –رج حبش ظروف انخراطه في العمل السياسي الثوري... ولم يكن هذا خياره "الطبيعي"  يشرح جو 

ضد االحتالل   وفي طفولته تأثر كثيًرا بأحداث االضراب العاملقد كان ابًنا لعائلة وطنية من مدينة الّلد،  
، كما تفاعل مع حالة  1936البريطاني ولمناهضة االستيطان الصهيوني الذي استمّر مدة نصف السنة عام  

 .1939وحتى   1936الغليان الجماهيري في مرحلة الثورة الشعبية المسلحة ما بين 
يروي حبش كيف أراد أن  افر حبش لدراسة الّطّب في بيروت... و فقد س  1948أّما قبل حدوث النكبة عام  

من ذلك، وعاد إلى الّلد قبل   يتدرب على استعمال السالح لكي يشارك في الدفاع عن فلسطين، ولكنه لم يتمكن
 بضعة أسابيع من سقوطها وتهجير أهلها. وبصفته طالب طّب فقد كان هناك مساعًدا في أحد المستوصفات.

عظم سكان فلسطين كارثة غير متوقَّعة، واعتبر حبش أن الجماهير العربية كانت ة وتهجير مكانت النكب
واألردن،  مصر ه أتهم حكام الدول العربّية، وبشكل خاص حكامقادرة وعلى االستعداد لتمنع هذه الكارثة، ولكن

 
 كاتب وناشط في حركة أبناء البلد.  *

https://hadfnews.ps/post/43469/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://hadfnews.ps/post/45566/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%A8%D8%B4
https://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ين. ومن هنا ظهرت ضرورة تشكيل حركة "القوميين العرب" التي رهنت نفسها  وتسهيل ضياع فلسط بالتقاعس
 وإلعادة أهلها إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم. لتوحيد األمة العربية كوسيلة لتحرير فلسطين 

وقد كانت   –  االلتزام في القضية الفلسطينية حدد عالقة التيار الجديد بغيره من التيارات الفاعلة على الساحة
 الخمسينات.  كلها حاضرة وناشطة في "الدفيئة السياسية" في الجامعة األمريكية في بيروت في أوائل

ب الراديكاليين كان لحزب البعث، ولكن، من خالل نقاشاته مع قيادات هذا الحزب، التأثير األكبر على الطال
أولويات على رأس  فلسطين  وضع  غير معنيين في  أنهم  حبش  بهذا  استنتج  االلتحاق  عدم  وبالتالي قرر  هم، 

 الحزب. ويروي كيف ترك العديد من النشطاء حزب البعث لالنضمام إلى الحركة الجديدة األكثر ثورية. 
كما يذكر حبش األحزاب الشيوعية "التقليدية" التي فقدت مصداقيتها في هذه المرحلة بسبب التزامها بموقف 

قسيم فلسطين في األمم المتحدة وكان من األوائل لالعتراف بدولة إسرائيل  االتحاد السوفياتي الذي دعم قرار ت
 الناشئة. 

 بوصلة في متاهات الوحدة العربية:
ة الفلسطينية َفَرَض معادلة صعبة. من جهة ال يمكن أن تتحرر فلسطين دون حدوث التركيز على القضي

يار الذي يعمل ألجل تحريرها بأنصاف الحلول،  تغيير جذري في العالم العربي، وبالتالي ال يمكن ان يرضى الت 
اليين من العرب أن  ويبقى المؤشر الدائم باتجاه الحلول الثورية. ولكن، من الجهة الثانية، ال يمكن لمئات الم

يقضوا حياتهم في سبيل القضية الفلسطينية، وال يمكن لهم أن يحدثوا التغييرات الجذرية المطلوبة دون مواجهة  
 ت والقضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية. كافة العقبا

في    1958اصطدم حبش بهذا الواقع للمرة األولى مع تجربة الوحدة المصرية السورية التي تأسست عام  
 طار "الجمهورية العربية المتحدة" التي قادها رئيس مصر جمال عبد الناصر. إ

يجّسد، في   الناصر  "كان عبد  الناصر:  الوحدة واالنبعاث ويكتب حبش عن دور عبد  الناس، حلم  أعين 
رّددون يتحقق. لم يعد األمل بوالدة دولة عربية واحدة مجّرد حلم. وكان الكثيرون ي  العربي الذي كان قد بدأ

 ( 48القول بأننا سنتمّكن قريًبا من إزالة إسرائيل من الوجود." )ص 
قوميين العرب لحل نفسها ولالنضمام  وفي عز مرحلة التفاؤل من مشروع الوحدة ُمورست ضغوط على حركة ال

ورأى    بش كان واعًيا ألخطاء في تطبيق الوحدة وبالتحديد النعدام الديمقراطيةإلى الحزب الناصري، إال أن ح
يين العرب وتحافظ على استقالليتها لكي تعمل على تصحيح المسار. وقد ممن الضروري أن تستمر حركة القو 

د الناصر يمّثل القيادة الرسمية للثورة العربية، لكّن حركتنا... يجب أن تبقى  حدد حبش العالقة بقْوله "إّن عب
 ( 49ية لهذه الثورة." )ص لتجسيد القيادة الشعب

العرب من إعالن  بالرغم م  القوميين  حبش وُفوجئت حركة  الوحدة، ُفوجئ  إدراكه لألخطاء على طريق  ن 
الناصري يعمل على حل أحزابها... وُفوجئوا مرة أخرى  االنفصال من قبل القيادات السورية التي كان النظام  

القوميين أن حركة  حبش  ويذكر  الوحدة.  هذه  عن  للدفاع  السورية  الجماهير  عدم تحرك  نظمت    من  العرب 
 مظاهرة مناهضة لفك الوحدة ولكن الحضور فيها كان ضئياًل. 
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ة أشهر، إللغاء القوانين االشتراكية،  بالمقابل يذكر أيًضا كيف أنه "عندما اجتمع البرلمان السوري، بعد عدّ 
المظاهرات."   مبنى البرلمان امتّدت إلى سوق الحميدية، وقد شاركنا بقّوة في تلكُنّظمت تظاهرات احتجاج أمام  

وهكذا يمضي ويستنتج أن "الناس ال يتحّركون إال عندما تتعّرض مصالحهم للتهديد" ويؤكد "ضرورة اشراك 
 ( 53ة... لتجّنب اخفاقات جديدة على مستوى الوحدة العربية". )ص الناس في الحياة السياسي 

 صية جمال عبد الناصر واالصطدام بواقع نظامه خبين اإلعجاب بش 
حبش كالًما لشرح اعجابه بشخصية القائد جمال عبد الناصر، وقد التقى به شخصًيا للمرة األولى  ال يوّفر  

و يسرد في ذكرياته هذه اللقاءات بتفاصيلها أكثر من أي وعاد والتقى به عدة مرات بعد ذلك، وه  1964في  
الرئيس عبد الناصر... حدث آخر. ويلخص تقريره عن اللقاء األول بالقول: "أمضيت أربع أو خمس ساعات مع  

فقد كان يعتبرني صديًقا مقّرًبا... كنت شديد اإلعجاب بذلك الرجل العظيم، الذي ال نظير له والمحاط بهالة  
. كان يجمع بين القوة والبساطة والنزاهة وطهارة النفس، وتلك هي الصفات التي مّيزت ذلك الرمز  غير عادية

 (63وأصبحت حميمة جّدًا." )ص الوطني. وبمرور الوقت، توّثقت عالقتنا 
فقد وصلت العالقات بين حركة القوميين العرب وبين القيادة المصرية إلى مرحلة من الخالفات والتوّتر على  

ة تطّور المقاومة لالحتالل البريطاني في منطقة جنوب اليمن. وقد كانت "الجبهة القومية"، أنصار القوميين  خلفي
من أطلق الكفاح المسلح لطرد االحتالل من هناك. أّما النظام المصري، الذي رب في جنوب اليمن، أول  الع

الشمالي، فقد دعم تياًرا آخر في جنوب اليمن، وهو "جبهة التحرير"   اليمن كان منشغاًل في الحرب األهلية في
 بد أهلل األصنج، الذي أعتبرهم حبش بـ"االنتهازيين".بقيادة ع 

ى "جبهة  ويسرد حبش كيف تدّخل جهاز االستخبارات المصري ليفرض على "الجبهة القومية" االنضمام إل
ْع بعض القياديين في  التحرير" من خالل الضغط على بعض العناصر الغير مخَولة التخاذ هذا القرار، ومن

قحطان وفيصل الشعبي وآخرين، الذين صدف وكانوا موجودين في مصر، من العودة    "الجبهة القومية"، منهم 
العرب، على معالجة هذا الخالف، لم    إلى بالدهم. وعندما حاول حبش، برفقة وفد من قيادة حركة القوميين

 الخاصة...   تمنع عالقات الصداقة بينه وبين الرئيس من استمرار تداول الموضوع من قبل االستخبارات بأساليبها
التجربة   تقويض  بصدد  كانت  التي  المصرية  المخابرات  أجهزة  لتدّخل  استنكارنا  عن  "أعربنا  حبش:  يقول 

وج ذلك  وكان  اليمن.  في  رصيده  الناصرية  هناك  جهة  فمن  الناصري:  النظام  في  التناقضات  أوجه  من  ًها 
اإلصالحات.   تعارض  التي  البيروقراطية  هناك  أخرى  جهة  ومن  صعوبة   وفيالشعبي،  أدركنا  اللحظة  تلك 

 ( 66التنسيق بين العمل الشعبي واألجهزة األمنية." )ص 
القومية، أوصْت قيادة "القوميين العرب" على وبالرغم من رؤيتها السلبية لالندماج الذي ُفرض على الجبهة  

 ( 67دماج كأمر واقع، ألن "القطيعة مع عبد الناصر لم تكن واردة لدينا" )ص قبول بهذا االن
إال أن قيادة الجبهة القومية استمرت في فعلها المستقل وقادْت الجماهير إلى التحرر من حكم بريطانية،  

لجنوبي بقيادتها، وقد كان قحطان الشعبي رئيسها األول. وال شك أن  وشّكلت جمهورية اشتراكية في اليمن ا
التاريخ العربي الحديث هي قمة انجازات   تحرير جنوب اليمن وقيادة التجربة األكثر شعبية وأكثر اشتراكية في

https://hadfnews.ps/post/44699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://hadfnews.ps/post/44699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://hadfnews.ps/post/44699/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

75 
 

 العودة إلى الفهرس

ية أن تخرج من  قطر وهي التجربة الوحيدة التي نجحت فيها قيادة من قياداتها ال  –مدرسة حركة القوميين العرب  
 مل السياسي في بلد ما. دور الُمعارض أو الُمصحح والُمساعد إلى فرض قوانين الع

وبعد أن قبل النظام المصري بقيادة القوميين العرب في اليمن الجنوبي كأمر واقع، عادت العالقات إلى 
هذه المّرة في مصر    –ا عادت وتعّكرت من خالل خالف حول فرع آخر للقوميين العرب  طبيعتها. إال أنه 

ر على حل فرع الحركة محدود التأثير هناك، واالنضمام  ب رفاقها في مصنفسها. فقد شجعت قيادة القوميين العر 
 إلى "االتحاد االشتراكي" الناصري.

لمصرية في بيروت لقيادة القوميين العرب ويروي حبش كيف وصل، ذات يوم، طلب عاجل من السفارة ا
ار أربعة أيام،  القاهرة للقاء الرئيس عبد الناصر. ولما وصل الوفد إلى القاهرة أجبر على االنتظللذهاب إلى  

و"كان اللقاء فاتًرا، وطغت عليه الشكليات..." واشتكى عبد الناصر من ان "رفاقكم المصريين يثيرون المشاكل  
أن    ىتراكي الذي انضّموا إليه بناء على طلبكم. تلّقينا معلومات بهذا المعني. نحن نخش داخل االتحاد االش

يث التأثير عليهم... كنا نريد أن نتأكد من سلوككم خالل األيام يثيروا توّترات داخلية، ونحن نشتبه فيكم من ح
 ( 68األربعة التي أمضيتموها في القاهرة." )ص 

واحتالل إسرائيل لباقي األراضي    1967زيمة الجيوش العربية في حرب  أّما الصدمة الحقيقية أتت مع ه
ل ستة أيام. ويقول حبش: "كنا قد وضعنا  الفلسطينية ولشبه جزيرة سيناء المصرية ولهضبة الجوالن السورية خال

من    كل آمالنا في جمال عبد الناصر العتقادنا بأنه رجل التحرير. عندما طالب بانسحاب قوات األمم المتحدة
 ( 72سيناء لم أشعر بالقلق بوجه خاص إزاء نتائج قراره ألن ثقتي به كانت كبيرة جًدا." )ص 

هذا اإليمان بتحرير فلسطين من قبل )أو بقيادة( األنظمة العربية  وبعد الهزيمة لم يبق مجال لالستمرار ب
ق الكبير الذي ُمني به  الموجودة. "وقد اقترحُت عقد اجتماع للحركة من أجل استخالص دروس ذلك اإلخفا

النظام الرسمي العربي. أحد تلك الدروس ُمفاده أن الشعوب وحدها يمكنها أن تتحكم في التاريخ. إني أكّن  
ًما بالًغا لعبد الناصر القائد، لكن الشعوب هي التي يجب، في نظري، أن تشّكل المحّرك األساسي للنضال  احترا

 ( 73ضد االمبريالية وإسرائيل." )ص 
 المسلح الفلسطيني والنظام األردني: فاحالك

التركيز  هزيمة األنظمة العربية ُووجهت برد فعل جماهيري ثوري من قبل الجماهير الفلسطينية، من خالل  
ل إما من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة أو عبر الحدود. وقد رافقت هذا  يعلى الكفاح المسّلح ضد إسرائ

ة إعادة صياغة األطر التنظيمية مع إقامة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي  التغيير في األجندة النضالي
 .1967سمبر  يمن د  11ا في الـتم االعالن عن انطالقه

كانت األنظمة بحالة من الضعف والمقاومة الشعبية حصلت على    67وفي المرحلة األولى فيما بعد حرب  
نظمة على االعتراف بشرعية المقاومة الشعبية المسلحة ومنحها  تعاطف الجماهير العربية، األمر الذي أجبر اال 

أهم ساحة للتحرك الفلسطيني، فقد تأسست فيه قواعد  األردن  مساحة من حرية التحرك. وفي هذه المرحلة كان

https://hadfnews.ps/post/44700/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://hadfnews.ps/post/44694/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://hadfnews.ps/post/44694/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://hadfnews.ps/post/44694/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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تنظيم الرئيسي  يمات الفلسطينية المسلحة. و"كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي ال عسكرية لمختلف التنظ
 ( 112 إليها المنتسبون الجدد باآلالف." )ص خالل فترة النضال في األردن. وكان ينضمّ 

بين العمليات التي تمّيزت بها الجبهة الشعبية في هذه المرحلة برزت عمليات خطف الطائرات، ونستطيع  
قرأ كيف فسرها حبش على خلفية التطورات الموضوعية على ساحة المواجهة: "كانت معظم الفصائل أن ن 

ت الالفلسطينية  االستراتيجية  العام  عتمد  بداية  في  نفسها،  طريق  1969عسكرية  عن  إسرائيل  محاربة  وهي   ،
من ِقبل الصهاينة.  عمليات تسلل عبر الحدود. لكن مواصلة هذا الخط أصبح صعًبا مع اتخاذ تدابير مضادة 

ف  كنا نخسر أعداًدا أكثر مما ينبغي من الفدائيين، بينما كان العدو يخسر أعداًدا أقّل. وهنا رّكزنا على خط
الطائرات وعلى ضرورة توجيه ضربات مؤلمة إلى المصالح اإلسرائيلية واإلمبريالية أينما كانت... كان هدفنا  

( "لكن ينبغي التوضيح أن الهدف الوحيد  86- 85يد الدولي." )ص  هو التعريف بالقضية الفلسطينية على الصع 
 ( 105لسطينيين في سجون العدّو." )ص  لعمليات خطف الطائرات تلك كان مبادلة أسرى إسرائيليين بسجناء ف

الملكي  النظام  مع  العالقات  مسألة  عليها  طغت  حيث  األردن،  في  الفلسطينية  الثورة  تصاعد  بداية  ومنذ 
هة أرادت الثورة أن توّجه كل قواتها لمحاربة المحتل، ومن الجهة الثانية كان من المتوقع أنَّ  األردني. من ج

 وصل لصدام مع النظام األردني.اسرائيل قد يُ تصعيد النضال ضد 
الرجعي، ولالحتمال  -الصهيوني -وكانت الجبهة الشعبية أكثر إدراًكا لتبعيَّة النظام األردني للمحور االمبريالي 

اول أن يقمع الثورة: "ثم اجتمعت مختلف الفصائل الفلسطينية في غياب أبو عمار الذي كان مسافًرا  أنه يح
على خمس نقاط لتتّم المصادقة عليها، بعد ذلك، من ِقبل دورة خاصة للمجلس  اتفقنا    خارج األردّن... وقد 

نتصاًرا كبيًرا للجبهة ولخطها  الوطني الفلسطيني. وبذلك تمكنا من صياغة موقف فلسطيني موّحد. وشّكل ذلك ا
عتبر القوى السياسي الوحدوي. وعندما عاد أبو عّمار رفض، ويا لألسف، إحدى تلك النقاط، وهي النقطة التي ت 

 ( 91الرجعية والعدو اإلسرائيلي شيًئا واحًدا." )ص 
ولة لتطوير خطة هذا االدراك ال يؤدي إلى تراجع عن وتيرة المواجهة العسكرية مع اسرائيل، وال إلى محا

الل الدفاع عن شرعية المقاومة مع  ثورية لقلب النظام األردني، بل كانت محاولة لتجّنب هذه المخاطر من خ
يد على أنها ال تمس في سيادة األردن. ولم ينجح "خط الدفاع" هذا بأن يمنع الهجوم المتوقع من قبل  التأك

أيلول ا بأوامر من الملك حسين، في  ، ومحاصرة قواعد المقاومة والمخيمات 1970ألسود  الجيش األردني، 
 الفلسطينية وتنفيذ المذابح الفظيعة بالثوار وبالمدنيين على حد سواء. 

حبش: "أن ما لم يكن متوقًعا تمّثل بموقف النظامين العراقي والسوري اللذين لم تتحّرك جيوشهما لدعم  ويقول  
انت بغداد تؤكد، قبل المذابح، أنها لن تسمح بأي شكل  المقاومة خالل أيلول/سبتمبر األسود. ومع ذلك، ك

هديد. وعندما بدأت الصدامات لم يفعل بتصفية المقاومة في األردّن، وأنها ستقف إلى جانبها إذا ما تعّرضت للت
 (101الجيش العراقي، الذي كان مرابًطا على األراضي األردنية، غير التفرج على األحداث." )ص 

فلسطينية في األردن، تغّير تحديد العالقة مع النظام األردني: "وقد من وجود الثورة الوفي مراحل متأخرة  
نذ انسحابنا إلى جرش، قلب النظام في األردن ألنه كان متحالًفا مع  أصبح من بين أهدافنا للمّرة األولى، م
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( ولكن في هذه المرحلة 102أميركا وإسرائيل ومصّمًما على وضع حّد نهائي لوجود المقاومة الفلسطينية." )ص  
ي عن  كانت التنظيمات الفلسطينية محاصرة وغير قادرة على التحرك بين الجماهير ولم يبق لها مفّر إال التخلّ 

 وجودها المسلح في األردن. 
 على وشك االنتصار في لبنان:

و  لبنان.  إلى  األردن،  في  هزيمتها  بعد  المسلحة،  الفلسطينية  الثورة  مركز  انتقل  التنظيمات  دت  عتما وقد 
الفلسطينية خطة مواجهة شبيهة من خالل وجود القواعد العسكرية وانطالق العمليات أو تبادل النيران عبر  

( و"لم  137ويذكر حبش أنه "بالنسبة إلينا كانت مقاومة إسرائيل هي األمر الوحيد الذي يهّمنا." )ص  الحدود.  
 (138دعم لقضيتنا." )ص نكن نرى في الحركة الوطنية )اللبنانية( غير عنصر 

 سها. إال أن األمور فرضت نفسها، والساحة الداخلية اللبنانية كانت ُمهيأة لحدوث تغيرات ثورية في لبنان نف
"بصفتي رجاًل يسارًيا، كنت أالحظ الفوارق الصارخة بين حياة البرجوازية الكبيرة في لبنان وبؤس الطبقات  

م والكثير  والبقاع  الجنوب  في  توصف المحرومة  كانت  حيث  بيروت  فيها  بما  األخرى  اللبنانية  المناطق  ن 
المجتمع   كان  البؤس"...  بـ"حزام  ببيروت  المحيطة  الفقيرة  الخلل  المناطق  مظاهر  من  الكثير  يعاني  اللبناني 

 (137الفاضحة، حيث كان الشيعة مهّمشين." )ص 
الحزب الشيوعي اللبناني، والحزب السوري  و"بالفعل، سمح التحالف مع الحركة الوطنية اللبنانية بأطرافها ك

سمح بتعزيز مواقع    يار الناصري، والحزب التقدمي االشتراكي بقيادة كمال جنبالط،القومي االجتماعي، والت 
الجانبين. فالفلسطينيون، شأنهم شأن مناصري جنبالط ومجمل أطراف الحركة الوطنية اللبنانية، كانوا يشعرون  

لذا كان إلى مطالبهم...   بأنهم مهمّشون.  بالنسبة  نفسه  الشيء  الرئيسية، وكنا نفعل  يدعمون مطالبنا  هؤالء 
لى القوة التي يمكنها أن توصلنا إلى السلطة"، فإن ذلك كان وعندما كان كمال جنبالط يقول: "نحن نستند إ

 ( 138ُيظهر مقدار قوتنا." )ص 
تي قامت فيها مليشيات الكتائب الفاشية بحق  بسبب المذابح ال  1975واندلعت الحرب األهلية في لبنان عام  

نه الطرف األقوى على الساحة  بالفعل أثبت تحالف الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية أالفلسطينيين، و 
 وكان قريًبا من االنتصار وإلغاء النظام الطائفي )الذي أسسته االمبريالية الفرنسية( وإنشاء نظام ديمقراطي. 

( لمنع انتصار القوى  1976القوى مرة أخرى مع تدّخل الجيش النظامي السوري )عام   غّير ميزانولكنه قد ت
نظام القديم في لبنان. وقد فسر حبش هذا التدّخل بقوله: "وهكذا، دفع األميركيون الوطنية اللبنانية وللحفاظ على ال

جهتهم، من انتصار الفلسطينيين والحركة   بالسوريين إلى التدّخل لدعم االنعزاليين. وكان السوريون يخشون، من
ا عليهم. ولوال التدخل  الوطنية. كما كان ال يثقون بجنبالط، ألنهم كانوا يرون فيه قوة ديمقراطية تشّكل خطرً 

السوري لكّنا ربحنا المعركة، ولكان جنبالط قد أصبح زعيم لبنان األوحد... ثم تعّقد الوضع في العام التالي،  
. وعندها بدا واضًحا أن دخول الجيش السوري كان يهدف إلى منع  1977كمال جنبالط عام  أي بعد اغتيال  

 ( 143- 142للثورة الفلسطينية... " )ص لبنان من التحّول إلى بلد ديمقراطي داعم 
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 االستفادة من التجربة وتحديات المستقبل: 
قتباسات المختارة من كتاب "الثوريون  آمل أن يستفيد القارئ من هذا السرد لبعض التجارب التاريخية ومن اال

ليست فقط مجموعة من القضايا والمواقف التاريخية، بل محاوالت متنامية من قبل    ال يموتون أبًدا"، ألنها برأيي
 التي ما زلنا نواجهها.أحد أشد وأصدق القادة الثوريين لمواجهة المعادلة الصعبة 

الوحدة   لتحرير فلسطي وإذا كانت ميول جورج حبش األولى نحو  "الغير مشروطة" كوسيلة  فقد العربية  ن، 
اثبتت التجربة أن هناك شروط موضوعية كثيرة لتحقيق الوحدة فقد ال تتحقق دون توفيرها. وإذا ثار الفلسطينيون  

إلى  وفتحوا جبهات مواجهة غير مشروطة مع الصهاين يفتقدون  فقد  العربي،  الوضع  تغيير  ة، دون محاولة 
على ثقة الجماهير في   ي يجي بل ُيضربون من الخلف. وإذا تمكنوا من خلق تحالف  ثوري  يحتو العمق االسترات 

إحدى بلدان العالم العربي فيمكن أن ُيضرب هذا التحالف من خالل وحدة القوى الرجعية بالرغم من اختالف  
 أطيافها. 
ع البحث الدائم عن األساليب  كيف يتمّيز "الحكيم"، هذا الثائر الصادق، بالتمسك بأهداف الثورة م   ونرى 

الكبير بالجماهير الشعبية كالمصدر األول واألخير للتغيير الثوري    المالئمة للحصول عليها. كما نرى إيمانه
 لثورية. ية وإشراك حقيقي للجماهير في العملية اطومن هنا تأكيده على الديمقرا 

مختلفة فيما بعد. منها محاوالت فلسطينية    فقد شهدت هذه المعادلة الصعبة والغير محلولة مراحل تاريخية
حل فلسطيني للقضية الفلسطينية" في االنتفاضة األولى والثانية وفي اتفاقيات أوسلو. ومنها  متزايدة إليجاد "

يت "الربيع العربي" ، التي هّزت أركان النظام العربي في كافة أنحاء المنطقة  انفجار انتفاضة شعبية عربية، ُسمِّ
 وضوع صراع منطقي وعالمي شديد التناقضات وسريع التقلبات. وما زالت م

وال بد من االستنتاج أنَّ البديل الذي طرحه جورج حبش، وهو البديل الثوري اليساري المعادي لالمبريالية  
ون  مقراطية واالشتراكية، القابل دائًما للتعلم والتطوير ولكنه يتمسك د وللصهيونية، والمسلح بروح االنسانية والدي

لكبير في المرحلة الراهنة، وكلنا ندفع ثمن  تنازل باإليمان بالجماهير واإلخالص لهم، هذا البديل هو الغائب ا
 غيابه. 
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 جورج حبش: الثورة يف فوهة بندقّية 

 *حممود قرني

للشيخ محمد   ،حقيقة القومّية العربّية وأسطورة البعث العربيّ  كنُت ال أزال في الجامعة عندما قرأُت كتاب 
ب من هذا النوع، احتّل فجوات  واسعًة في العقل العربّي عقب نكسة  الغزالي. الكتاب، شأنه شأن مئات الكت

سي "الفقه" الغيبّي التكفيرّي. ثم تعّززْت تلك    ، وهي نفسها الفجواُت التي تركْتها الدولةُ 67 القوميُة نهًبا لمؤسِّ
ديفيد، عقب    العسكرّي مع "إسرائيل،" بعد قبولها بمعاهدة كامب الصورُة بخروج مصر من الصراع السياسّي و 

بّنْت مطالَب  إطالق السادات مقولَة "مصر للمصرّيين،" في تأكيد  غير ملتبس  على نهاية الدولة الناصرّية، التي ت 
 الثورة العربّية وقّدمْت نموذًجا شعبيًّا مقبواًل ووسطيًّا لنمط اإلنتاج اآلسيوّي. 

 الذهنّي الذي انتهى به إلى اّتهام مفّكرين  لم يدهشني في قراءة الغزالي للقومّية العربّية سوى ذلك العصفِ 
ن كهنة آل عثمان إلى فضاء الوطنّية المنفتِح  كبار ومناضلين أفنْوا أعماَرهم دفاًعا عن انتشال العقل العربّي م

سوا  ستئصالّي الذي يّتهم المسيحيين العرَب بأّنهم ليوالمتعّدد. لم تكن اتهاماُته أبعَد من ذلك المنطِق الطائفّي واال
ورّيُة  أكثر من "أجانَب" يدعمون القومّيَة العربّيَة بهدف إسقاط آخر نماذج الحكم اإلسالمّي الذي "تمّثله" إمبراط 

 .آل عثمان، رغم أّن الطرح القوموّي كان وال يزال متمّسًكا بفكرة األّمة الواحدة
ُمني التي  المتتالية  الهزائُم  التي أحدثْتها  التحّوالت  أّن  أحَد أسباب وال شّك في  القومّية كانت  الدولُة  بها  ْت 

ها أو سجِنهم أو قتِلهم؛ مّرًة برصاص احتالل   االنهيارات الكبرى التي أصابت الثورَة العربّية وانتهت إلى نفي قادت
سمها. وقد رأينا كيف كان الدكتور جورج حبش  غاشم، ومّرًة بسوط حّكام  ينتمون إلى الثورة نفسها ويتحّدثون با

لالغتيال في سجون دمشق لوال تهريُبه بعملْية  مْحكمة  قادها رفيُق دربه وديع حّداد. واألمر نفسه حدث   عرضةً 
الت الموقف الناصرّي المهزوم الذي لم يكن باستطاعته منَح حبش التأييَد الذي كان قد منحه إّياه في  في تحوّ 

 .ضّد األهداف الصهيونّية في أوروباسّيما بعد أن تعّددْت عملّياُت الجبهة الشعبّية  السابق، وال
كانت تستهدف، بين ما تستهدف،  وال شّك في أّن التسوية التي طرحْتها الوالياُت المتحدُة في الشرق األوسط  

ل انتصاًرا للماركسّية اللينينّية في مواجهة اإلمبريالّية، التي ُتعّد  تصفيَة جميع الحركات الثورّية التي كانت تمثّ 
يونّيُة أحَد أهّم أذرعها في الشرق األوسط. وهو األمر الذي حدا بزعيم الجبهة الشعبّية إلى وصف  الدولُة الصه

ز"؛ فقد بدا وكأّن هذا االتفاَق استئناس  فلسطينّي رسمّي بالمؤامرة، التي رأت قيادُة منّظمة   اتفاق أوسلو بـ "المقزِّ
ء دولة  مغدورة  تخّلى عنها الجميع. صحيح أّن التحّوالت  أّن التعامل معها يعني الفوَز بما تبّقى من أشال  التحرير

يَر في واقِع َمن صّدقوا أكاذيَب استسالم  مخز  يدفع  كانت متسارعًة ومؤلمة، لكنها لم تستطع أن تغّير الكث 
ّل  ّور الموقف السياسّي للجبهة الشعبّية مناهًضا لكالفلسطينيون وحدهم ثمَنه حّتى أيامنا. لذلك رّبما كان تط

 
 كاتب وشاعر مصريّ  *
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األنظمة العربّية...إاّل ِمن تحالفات  ال تصمد، كانت في معظمها تستهدف حمايَة بعض المخّيمات في األردن  
 .ريا ولبنانوسو 

اآلن، وبعد مرور ما يربو على الخمسين عاًما على تأسيس الجبهة الشعبّية، وأكثر من سّتين عاًما على  
د الكولونيالّية في صيغتها الجديدة كأّنه إعادُة إنتاج  للحلفاء  تأسيس حركة القوميين العرب، يبدو انتصاُر ما بع

موا سطَح المشهد. وهكذا حلَّ نموذُج الدولة الرجعّية، الذي سرعان  القدامى من قادة الرجعّية العربّية لكي يتقدّ 
يمة حول "دوجمائّية" الفكر  ز في النهاية تلك التصّوراُت االستشراقّيُة القد ما أعاد إنتاَج األبوّية والطوطمّية، لتتعزّ 

ّية إلى تعزيز بقائها عبر  اإلسالمّي عموًما والعربّي خصوًصا و"رجعّيتهما." وقد عمدت األنظمُة الفاقدُة الشعب
لى الناطقين به عبر تكريس أدوات التجهيل: بالمزيد من تقديس الماضي، ومن ثم إضفاء المزيد من الرواقّية ع

وهذا طبًعا ال ينفي وقوَع الحركات الثورّية في أسر دوجمائّية نظرّية انتهت إلى تعزيز مكانتهم االجتماعّية.  
 .المزيد من االنقسامات والترّدي

وقد أشار الحكيم جورج حبش، في غير موضع، إلى أّن سياسة الحكومات العربّية انتهت إلى تآكل مفهوم  
تحالفات القديمة ذاِت الطابع االستعمارّي لن يجدي األمن القومّي العربّي جملًة. وحّذر من أّن االعتماد على ال

ته التي لم تفتر: "ثوروا فلن تخسروا سوى القيِد في تجديد مفهوم األمن القومّي. لذلك تمّسك حتى النهاية بدعو 
 "!والخيمة

 ذلك لن وبقدر عناية حبش بتجديد وظائف الدولة العربّية، فإنه كان يرى ــــ كغيره من القوميين العرب ــــ أنّ 
 .يتحّقق قبل تحرير األرض من العصابات الصهيونّية

لكّن تلك الفوائض لم تمّثل أدواِت حماية   .  ًة شديدَة السخاءلقد امتلكت الدولُة الريعّية، تحديًدا، فوائَض ماليّ 
أظفارها وتقليِم  العربّية  الثورة  على  القضاء  أدوات  من  أداة  إلى  تحّولها  ت .بقدر  من  بسّبب   الصورة  وربما  لك 

مفّكرين الذين  السوداوّية التي انتهت إليها الدولُة العربّية، لم يعد هناك من يملك رفاهّيَة االختالف مع عشرات ال
غالق، والسّيما  وصفوا المسوِّغات التي وضعها زكي األرسوزي ورفاُقه للدولة القومّية بالكثير من اإلقصائية واالن

في تكريس فكرة "الرِحمانّية" )المنتهية إلى الرِحم الواحدة(، ثم فكرة قْبلّية األّمة  في فهمها لآلخر؛ وهذا ما يتجّلى  
لها إلى معًنى مطلق يتجاوز فكرة الزمن، األمُر الذي يدفعها في    )أو أسبقّية خلِقها( على األفراد أنفسهم، ثم تحوُّ
الثورّية، وعلى رأسها الجبهُة الشعبّية  تحت أغالل المثالّية. وفي المقابل فإّن الحركات  النهاية إلى أن ترسف  

 لتحرير فلسطين، لم توِل تلك الخالفاِت النظرّيَة أدنى اهتماماتها. 
 ".صدق هؤالء الثوار قائدهم الحكيم عندما ردد مقولة ماوتسي تونج: "الثورة في فوهة بندقّيةد لق 
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 جورج حبش: السياسّي الذي مات واقًفا مع حلمه 

 *اجفيصل دّرد. 

انطوت شخصّيُة جورج حبش على صورة السياسّي اإليمانّي الذي يتمّسك بالقضّية التي آمن بها، رافًضا  
 ع ما يؤمن به على بعدين:المداورَة والمناورَة وأنصاَف الحلول. وتوزّ 

 ــــ الدفاع عن الحّق الفلسطينّي، الذي ال َيْقبل التقسيَط والتجزئة. 
لسطين بال قومّيين عرب ينصرونها، وال معنى لـ"قومّي عربّي" ال  العربّية؛ إذ ال أفَق لف  ــــ وااللتزام بالقومّية

 يدرك دالالِت الدفاع عن فلسطين. 
ما كان عربيًّا، ثابًتا في إخالصه اإليمانّي لفلسطينّيته وعروبته مًعا. ولهذا بدأ   كان حبش فلسطينيًّا بقْدرِ 

ي، وقسطنطين زريق، والتاريُخ العربّي الذي صحا غيَر مرة وسقط في  قوميًّا عربيًّا، مراجُعه: ساطع الحصر 
 السبات مرات  كثيرة. 

إلى يتطّلع  راح  األخيرة  سنواته  عربّي موّحد"؛    في  ثقافّي  إلى  "عمل  وينظر  الحاضَر والماضي  يقرأ  عمل  
يكن ذلك الطموُح ليثير  المستقبل، وُيسهم فيه لبنانيون ومصريون وأردنيون ومغاربة وفلسطينيون وغيُرهم. ولم  

ـــ هي نفُسها ــــ  استغراَبه، وإْن أثار استغراَب كثيرين )لكون القوى القادرة على إيقاظ الوعي القومّي كانت تحتاج ـ
يوقظها ويدفعها!(. فإيماُنه المتفائل أخذ شكَل العادة، وغدا جزًءا ال يتجّزأ من كيانه. كما أّنه آمن إيماًنا    إلى َمن

ور الثقافة والمثقفين )كان يرّدد أّن "كّل شيء سقط ولم تبَق إاّل الثقافة العربّية"(. وإذا كان في إيمانه  عميًقا بد 
أناس  أمثاُل جبرا إبراهيم جبرا وعّزة دروزة وعّز الدين القّسام، فإّن ما كان  تقليًدا فلسطينيًّا جّسده   األّول يستأنف

ولعّل إيماَنه بدور المثّقفين هو ما جعله يعتقد، بجّدّية    لثقافة والمثقفين.يبدو قريًبا من األحجية هو إيماُنه بدور ا
وتقدير  بداهة  ال تختلف كثيًرا عن "بداهة  عالية ، أّن الحواَر معهم واجب  نضالّي، وأّن التعامَل معهم باحترام   

 صغيرًة... بل قابلًة لإللغاء.بين الثقافة الحّقة والفعل السياسّي الصائب  الحّق المنتصر" ما دامت المسافةُ 
، وهو الذي مارس السياسَة أيًضا بشكل  "رومانسّي" نوًعا   كان في احتفال جورج حبش بالثقافة فعل  رومانسيٌّ

ن الحاضر والمستقبل، ويستولد من "أسطورة األمل" انتصاَر الحاضر والمستقبل مًعا، ويختصر  ما: يساوي بي 
ن المقاتلة. ولعّل هذه "الفلسفة العفوّية،" القائمة على ثنائّية الشر المهزوم/والخير الفعَل السياسّي في إرادة اإلنسا

ا كياًنا متجانًسا متشّبًعا بالخير والجمال وبعيًدا  بدور المثقفين كما لو كانو   المنتصر، هي التي أقنعْته باإليمان
 عن الحسابات اليومّية. 

وره، فقد كان في  اندفاع اإلنسان وراء الجميل يجعله جمياًل بد   وإذا كان في الفلسفة الرومانسّية ما يقول إنّ 
إيماَن اإلنسان العميق بالحّق  فلسفة جورج حبش ــــ وهو المثقف النزيه الذي ال يحسن المناورات ــــ ما يقول إّن  

 

 ناقد وكاتب وباحث فلسطيني *
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ّي وال يرى في والقيم الفاضلة يجعله قادًرا على نقلها إلى جميع البشر... باستثناء َمن يتساهل بالحق الفلسطين 
 القومّية العربّية بداهًة منتصرة.

أمرين:   وواقع األمر أّن حبش، وهو السياسّي الذي عهد إلى ذاته الدفاَع عن المضطَهدين، كان مشدوًدا إلى
األول يقول إّن على اإلنسان المضطَهد أاّل يتخّلى عن التفاؤل، وإاّل سار إلى موته؛ ويرتبط الثاني بمبدأ "الرهان"  

ذي ال فعَل كفاحيًّا من دونه، على اعتبار أّن الذي يراهن ــــ مقاتاًل ــــ على انتصار قضّيته ينتصر في النهاية  ال
 أو بعد حين. 

ر غّسان كنفاني تقديًرا ال مزيد عليه، كان يأخذ بتصور  للرهان  الجديُر ذكُره، هن  ا، أّن "الحكيم،" الذي كان يقدِّ
ان يقول إّن الحق فينا وال نذهب إليه، فقد كان في سلوك "الحكيم" ما يقول إّن  مغاير  لتصّوره. فإذا كان غسّ 

قريبة أْم في أرض فلسطينّية وراء الخنادق  ن ماثاًل في معركة  اإلنسان يذهب إلى الحّق ليدافع عنه، ال فرق أكا 
 والحدود. 

األخيرة، واعتكز عليه حين  كان جورج حبش يّتكئ على تصّور "الحّق" الذي استولد منه ثباَته في سنواته  
الكريَم على األقدار والبشر. في سنواته األخيرة كان إذا تحّدث عن    خانْته "عافيُته،" واستمّد منه تفاؤَله ورهاَنه

، وغير ذلك، يبدو تاريًخا تجّسد في  الثأر امعة األمريكّية في بيروت، وعن "حركة القوميين العرب،" ونشرةالج
تبوَح بأشياء كثيرة  ال توجد    الكتب واسعَة الصفحات، تريد أن ترشد وتقّدَم النصيحة، وأنرجل، "مكتبًة" كثيرَة  

 في الكتب.
 قال وهو يبوح مّرًة:  وكان في بوحه واسَع المرارة، مختنَق الكلمات.

أّما في زمن الشيخوخة فاضطرب كلُّ شيء وامتّدت  أّنني على أسوار النصر.  "حين كنُت شابًّا اعتقدُت 
 ا صحراُء واسعة  قاسية. ولكّننا، رغم ذلك، سننتصر!"أمامن

ص للحقيقة  ال أدري إْن جاءت جملُته األخيرة من إيمانه الذي ال يميد، أْم من "ضرورات القيادة" التي تخ صِّ
 زمًنا وتترك في ثنايا الروح بوًحا مقتصًدا له طعُم الملح. 

رقة. وما ُيدفن في التراب تتآكل صفحاُته، وتذوب  "حين ُيدفن عجوز ُتدفن معه مكتبة ،" يقول بعُض األفا 
الكتابة    ه، وتنطوي معه أسرار  بقيْت في ضمير الغيب. ولهذا َبَدْت مذّكراُت جورج حبش، العصّيُة علىحروفُ 

والنشر مًعا، حكايًة بين حكايات، صدرْت عن اقتراحات متعّددة، وأخذْت صيًغا مختلفًة، وظهرْت مبتورًة، أو لم  
 ها بعد؛ فلم يكن لدى "الحكيم" مجال  يتيح له حرّيَة الحركة أو القول الكاملْين.تظهر كلُّ 

بين الجمَع  أرادوا  الذين  الحالمين  السياسيين  من  حبش  كان  والثورِة    ربما  واألخالق  والثقافة  السياسة 
إرادته الذاتّية التي ال    والمأساة، أو مأساُته، أّنه لم يكن ينطلق من "السياق" الذي يتحّرك فيه، بل من الشاملة.

" الذي أراد أن يعيَشه مغترًبا عن السياق، بقدر ما كان    .تأتلف مع السياق بقي ما أراده "داخَله،" وبقي "النصُّ
 ًبا عن غيره من قادة التنظيمات. حبش غري

 ولئن كان حبش في "تنظيمه" ومع تنظيمه، فإّن هذا التنظيم نفَسه لم يكن منه أو معه تماًما. 
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واقتراحات  م  ول اجتهادات   َتحتمل  "جبهًة"  كان  أّنه  ذلك  حال؛  أّية  على  للتحّقق  قاباًل  "التنظيم"  ذلك  يكن 
َة المنظور، دفعْتها المصادفُة إلى منظور  اقترب من الماركسّية وابتعد وممارسات  متنّوعة. وكانت "الجبهة" قوميّ 

سياسيًّا" متنّقاًل، علًما أّن األحالم تستدعي االستقرار،    عنها في آن. وواقع األمر أّن ما أراده حبش كان "حلًما
بمن ال يلّبون    الجئين، وتضيق أكثرفي حين كان حبش "الجًئا" مشاكًسا في فترة عربّية مضطربة تضيق بال

 معاييَر االنصياع.
مذكًِّرا ومضى،  مشروَعه  حمل  ثم  بالمساومة،  أحياًنا  ورضي  أجله،  من  وقاتل  مشروعه  مع  حبش   عاش 

وقسطنطين    بفلسطينيين وبمقاتلين عرب حلموا بمشاريع كبيرة ورحلوا، حال جمال عبد الناصر وساطع الحصري 
 زريق ووديع حّداد وغسان كنفاني. 

ُء من جورج حبش، في مرحلته األخيرة، إنساًنا بشوًشا بطيَء الحركة، يرهق نفَسه بالكالم والوقوف َيذكر المر 
ّدُعه. ذلك أّن "الحكيم" تعّلم منذ طفولته أّن احتراَم البشر واجب  أخالقّي، وتعّلم حين يستقبل َمن يزوره وحين يو 

 الناس ومعهم. ن يكون القائُد من الحًقا أّن من سمات القيادة الحقيقّية أ 
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 روُح احلكيم االستثنائّية: سليُل املشاعّية الثورّية 

 سيف دعناد. 

"لكي يكون اإلنساُن شيوعيًّا جّيًدا، يجب أن يكون له قلب شيوعّي، ال مجّرد فكر شيوعّي. الشيوعّية، أو  
ين" )هادي المشاعّية كما ُأحّب أن أسّمَيها، موقف  وجدانيٌّ مؤنس بحبِّ الناس وكرِه الدولة واألغنياِء وأهِل الد 

 .  (مدارات صوفّية العلوي،
و  الفذِّ  للعبقريِّ  الفكِر  "وأنَّ  حرّيَة  خالدًة:/  الميزات   من  فيَك  أجللُت  والّنشبا/  الماَل  وإّما  الخلوَد  إّما  احدًة:/ 

 .والحرماَن والغضبا" )الجواهري، عن أبي العالء المعّري(
ؤاَل   ِمرقاة  منه ما تراه." ويضع إسناد  صوفيٌّ آخُر السُسِئَل الحاّلُج على الصليب: ما التصّوف؟ قال: "أهونُ  

 (1)”.لسان بندر بن حسين الشيرازي، فيأتي الجواب: "ابتداؤه ما تراه، وانتهاؤه تراه غًداعلى 
كان هذا المشهد، على صليب الحاّلج، ذروَة سيرورة خّط التصّوف االجتماعّي، بحسب هادي العلوي في  

ائع، رغم انتكاِسه إلى  فليس التصّوُف الزهَد فقط؛ كما أّنه ليس الدروشة، كما هو ش .جأخبار الحاّل  تقديمه لـ
العثمانّية المرحلة  في  الحال  وجه  .تلك  على  االجتماعّي  خّطه  وفي  التصّوف،  في  الوعي  جوهُر  كان  لقد 

المال، وسلطِة    الخصوص، هو المعارضَة )أو المقاومَة بلغة عصرنا(: معارضَة سلطِة الدولة، وسلطِة رأسِ 
 .لمتصّوف األّول إبراهيم بن أدهمالدين. وكانت الثورُة أساَس مبادئه األولى مع ا

فابُن أدهم كان مقاوًما شجاًعا برغم معاداته الجذرّية لسلطِة الدولة قبلها وحينها وبعدها )الدولة كّلها شّر(؛  
ّية، رفض المشاركَة في الغنائم، بل رفض  فبعد أن حمل السيَف على الحدود الشامّية ضّد الغزوات البيزنط 

طعام من الجيش، وظّل يعمل بيديه ليقوَت نفَسه في األيام الفاصلة بين المعارك.  الحصوَل على تعيينات ال
وبعد ابن أدهم، تطّور خطُّ التصّوف االجتماعّي تدريجيًّا ليصل ذروَة المقاومة والتمّرد والثورة مع صلب الحاّلج، 

ــــ اإلسالمّي، وليتمّثَل لنا الحًقا في   بثورة الزنج، التي هي إحدى أهّم الثورات في التاريخ العربّي  الوثيِق الصلةِ 
 .عصرنا عبر روح ثائر  عربيّ  استثنائيّ  هو جورج حبش

يذّكر   المشاعّيين؛ فهو  اللقاحّيين  المقاومين  المتصّوفين  فذٌّ لحياة  ِمرقاة  منه ما تراه": هذا توصيف   "أهوُن 
من العبارات  األمل ببعض  أميركا   ،فارس  ثّوار  أعظم  أحِد  برستس،  كارلوس  لويس  عن  أمادو  جورج  رائعِة 

يأس    دون  من  ونضال   آالم   حياَة  العيُش  الصعب  من  إّنما  الحرّية.  سبيل  الموُت في  السهل  "من  الالتينّية: 
ساُن كلَّ  ؛ إّنها تتطلب أن يهَبها اإلنفالحرّية تتطّلب أكثَر من الموت  وتخاذل، من دون بيع  للنفس وانحناء.

 . "لحظاِته وكلَّ قواه 
"أهوُن ِمرقاة  منه ما تراه": توصيف  فذٌّ يذّكر كذلك بتجربة جورج حبش، أحِد أعظم أبطال فلسطين والعرب  

تون  الثورّيون ال يمو  في عصرنا. فحياته كانت "سلسلًة من األعمال الشاّقة،" كما كتب أنيس صايغ في تقديمه لـ
ا، يظهر حبش  سرد لنا قلياًل من أبًدا، ها فقط حكيُم الثورة في مقابلته مع جورج مالبرينو. لكْن، في هذا القليل جدًّ

ا، منذ البداية، للعذاب الذي سَيْنتج من خياراته الثورّية االستثنائّية. فالبطولة هي أن َتعرف مسّبًقا أّن   واعًيا جدًّ

http://al-adab.com/desc-author/38734-%D8%B3%D9%8A%D9%81%20%D8%AF%D8%B9%D9%86%D8%A7


 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

85 
 

 العودة إلى الفهرس

حياُتَك منذورًة، لكلِّ ما قد ُيوجع قلَب أمِّك. حياة ى أن تكون منذوًرا، وأن تكون  خياراِتَك سوف تدفعَك حتًما إل
مليئة "باألعمال الشاّقة،" اختارها الحكيُم بوعي  تاّم، فأضحى سليَل أعظم خّط ثورّي اجتماعّي أنتجه الشرُق 

 وعرفه العالم.
 روُح الحكيم 

. كانت لي عالقة  مع الشعب،  لسطينّية هي كلُّ ما َيْشغلني"يجب أن يكون هنالك فهم  لشخصّيتي. فالقضّية الف
 وليس مع الجهات الرسمّية." 

( لكّن الحكيم، الذي 2هكذا أجاب الحكيُم الصحفيَّ جورج مالبرينو عن سؤاله "إْن كان قد قابل أحَد الملوك.")
لك، كما قد  كما يبدو ــــ المباهاَة بذ قابل أكثَر وأهمَّ زعماء العالم والمنطقة، ال يكتفي بأن يتجّنب ــــ وعن قصد  

في ظروف   على الخجِل الشديِد من اضطراره إلى لقائهم يفعل )ويفعل( غيُره من القادة، بل يشارف في حديثه
المقاومة المعقَّدة وتاريِخها الطويل. ثالثُة زعماء فقط تشعر وكأّن عيَني الحكيم تضيئان، وأساريَره تنشرح، حين  

سترو، وحسن نصرهللا... باإلضافة إلى رفاق النضال الطويل  : جمال عبد الناصر، وفيديل كايتذّكر لقاءهم
كالشهيد القائد وديع حّداد، والشهيد الفّذ أبو أمل )محمد عبد الكريم الخطيب( الذي حملت قصُة شهادته قصَة 

 مأساة تّل الزعتر. 
ْشغلني. كانت لي  ة الفلسطينّية هي كلُّ ما يَ في سطر  واحد  )"يجب أن يكون هنالك فهم  لشخصّيتي. فالقضيّ 

عالقة  مع الشعب، وليس مع الجهات الرسمّية"(، يكتشف َمن لم يعرف الحكيَم سابًقا، ويكتشف َمن ظّن أّنه  
عرف شيًئا عنه، روَح جورج حبش الحقيقّية. في سطر  واحد  يكتشف القارُئ سرَّ االستثنائّية الثورّية، وسرَّ فرادة 

الذي مّيز الحكيَم من كّل قادِة الثورة الفلسطينّية اآلخرين، ورّبما من قادة   ة، وسرَّ التمايز البطولّي،  الشخصيّ 
ّريَّ الذي يربط الحكيَم   آخرين لحركات التحرر العربّية والعالمثالثّية. في سطر  واحد  يكتشف القارئ الخيَط السُّ

، نبيِّ المشاعّيين  ّي بن أبي طالب وبعل ته وجعله وقًفا للفقراء؛، الذي أخرج األغنياَء من ملكو السّيد المسيح بـ
، فيلسوِف  وبالوتسه العرب، الذي اختار الفقَر والحرماَن لألئّمة، واالعتداَل في العيش دون الحرمان للعاّمة؛

العظيم؛ التاوّية  ورائِد  الصينّي،  الغفاري  المشاعّية  ذّر  وألدِّ  ،وبأبي  اإلسالم،  اشتراكّيي  أعداء أّوِل   
بن السلطة؛ تطوره    ،أدهم  وبإبراهيم  في  أعطانا  الذي  االجتماعّي  التصّوف  خّط  س  ومؤسِّ األّول،  المِتصّوِف 

زعيِم سوداِن العراق وثّواِرهم، الذي تحّدى جبروت إمبراطورية    ،وبحمدان بن األشعث  الحاّلَج، شهيَد ثورة الزنج؛
 .للعيش أصبحت البطولُة عنده طريقةً  فالعباسيين. في سطر  واحد  يكشف لنا الحكيُم كي

التي   المناضل وفلسفِته االجتماعّية،  الشرقّي  المشاعّي  التصّوف  الحكيَم سلياًل لخّط  في سطر  واحد ترى 
ينبغي أن نستعيَدها في صراعنا الحالّي، وخصوًصا شّقها المتعّلق بالنضال من أجل الفقراء ضّد الدولِة ورجاِلها،  

أو الروح المشاعّية، كما كتب هادي العلوي، هي "من نسيج    الماِل وأصحاِبه. فالمشاعّية،والديِن ورجاله، و 
هكذا تصبح مفردُة  (3الشرق، وقد تأّصلْت في تراثه، كما في بيئاته الحضارّية، واّتصلت بالعصر الحديث.)
فأكثُر "حكماء الشرق   "الحكيم" صفًة مالزمًة ومناسبًة تماًما لشخص جورج حبش، ال مجّرَد توصيف  لمهنة.
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، فيما "أكثُر ساسته إقطاعيون." والحكماء يتبادلون  مداراته الصوفّية مشاعّيون،" كما يذّكرنا هادي العلوي في
 المعرفة مع الخلق، والسياسيون يتبادلون األخَذ والعطاَء مع المالكين. 

لم يخسْر نفَسه  لحظًة واحدة، ولهذا  في سطر  واحد  تكتشف قلَب الحكيم االستثنائّي، وتعرف لماذا لم يخسْره
أبًدا، ولم يخسْر روَحه أبدا، فتعرُف سرَّ االستثنائّية الثورّية التي لم يعرْفها وال يعرُفها ــــ وربما لن يعرَفها ــــ أيُّ  

يَلي مشيعِة  قائد  فلسطينيّ  آخر. تقرأ عبارة الحكيم، فيتراءى لك خياُل إبراهيم بن أدهم، وخياُل رابعة العدوية، سل
والشرق. فاألّول كان يتجّنب مصافحَة َمن له عالقة  بالدولة أو برجاِلها، فضاًل عن عدائه المطلق  اإلسالم  

ألصحاب المال ورجال الدين؛ أما الثانية، فُيحكى أنها فقدْت قلَبها ألّنها أصلحْت فتًقا في ثوب  لها على ضوء 
لَتها، ففتقت الثوَب ليعود لها قلُبها! لقد كانت  زمًنا حتى تذّكرْت فعمشاعِل السلطان، وقد بقيْت على تلك الحال  

المشاعّيُة موقًفا وجدانيًّا أصياًل عند الحكيم َعَكَس حقيقَة روحه وطهارَة قلبه، ولم تكن مجّرد خيار  فكرّي أو  
  ثقافّي تطّوَر عنده مع األّيام. 

( يتبادر إلى ذهن تالمذة التاريخ  4سّي،")مسيحّي اشتراكّي ماركوحين ُيَعرُِّف الحكيم نفسه في اللقاء ذاته بأّنه "
السّيُد المسيح، الذي أحّبه الصوفّيون، فكان أقرَب األنبياء إلى قلوبهم؛ السّيُد المسيح الذي لم يملْك يوًما ما يزيد  

ك  كيم، فتتبادر إلى ذهنعن قّوته، وعاش حياَته القصيرَة وهو يدعو إلى إنصاف الفقراء وينّدد باألغنياء. تقرأ الح
قّصُة حوارّيي السّيد المسيح الذين حاولوا تأسيَس تجّمعات مشاعّية للفقراء؛ كما فهموا حقيقَة رسالة المسيح  
األولى، قبل أن يصطدموا بعنف اإلمبراطورّية الرومانّية. ويتبادر إلى الذهن أيًضا ما فعله حمدان بن األشعث،  

قهم إمبراطورّيُة العّباسيين وتغرقهم في دمائهم. فالمسيح  وأتباُعه، قبل أن تسحنصيُر المضطَهدين في العراق،  
هو نبّي المشاعّية عند أغلب سليلي متصّوفي الشرق، ويقابله الوتسه عند أهل الصين والشرق، وعلّي بن أبي  

 طالب )وتالمذُته أمثال أبي ذّر الغفاري وسلمان الفارسي( عند المسلمين. 
الحك "لقتقرا جواَب  اليم على سؤال  فالتشّدُد في اء  نفسها؛  الفكرة  من  انتفض رعًبا  أنه  إليك  فيخّيل  ملك،" 

أّن   صحيح  أيًضا.  عليها  التحريض  في  طريقتهم  بل  فقط،  األساسّية  المشاعّيين  ميزَة  ليست  الدولة  مقاطعة 
ج  دولة بعد تجربة الحاّل متصّوفي بالدنا ومتصّوفي الشرق عموًما ومشاعّييه لم يكّرروا تجربَة االصطدام بال

الدامية )باستثناء تجربة عبد القادر الجيلي في العراق(، إاّل أّنهم لم يتوّقفوا عن الدعوة إلى معارضتها المطلقة،  
لتبقى الدولُة ورجاُلها عندهم جبهَة المعارضة األولى، بتكاملها مع جبهتْي أصحاب المال ورجال الدين. للحكيم  

، إذن، في أن يس وكلُّ سؤال  يربطه بالسلطة. فهكذا فقط يمكنه أن يحافظ على روحه  تفزَّه ذلك السؤاُل،  الحقُّ
 المتمّردة نقّيًة، وهكذا فقط يمكنه أن يحمي قلَبه الطاهر ليظّل صافًيا حتى النهاية. 

 بكاء الصوفيّ 
العرب،" في حديثنا  يفاجئني الصديُق والرفيق العزيز فضل النقيب، رفيُق الحكيم منذ أّيام "حركة القوميين  

فة، ال دائم بالكثير مّما ال أعرفه عن الحكيم، فيؤّكد قناعتي بتلك الروح المتمّردة، واللقاحّية، والمشاعّية، والمتصوِّ
التي مّيزته من كّل قادة الثورة الفلسطينّية اآلخرين. لكنه أّكد قناعتي هذه أكثر الحًقا في ما كتبه في "زمن 

 الحكيم": 
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تب وحيًدا، أراجع بعَض مواّد الصفحة العاشرة، وكان الحكيم في الغرفة في المك  مسيات، كنتُ "في إحدى األ 
األخرى يكتب المقالَة االفتتاحّية للعدد الجديد من المجلة. دخلُت عليه ألرى إذا ما كان قد انتهى من كتابة  

وعندما الحظ    دموَعه بإصابِع يده.  المقالة كي أرسَلها إلى المطبعة في طريق عودتي إلى البيت، فوجدُته يمسح
أّني رأيُت ذلك ابتسم وقال إّن من عادته أن تدمَع عيناه عندما يكون منفعاًل من شيء  ما. ثم تابع الكتابة. وبعد  

 ( 5الجديد، وفيه افتتاحّية  عن المجازر التي ارتكبْتها إسرائيُل بحّق الشعب الفلسطينّي.") الرأي يومين صدر عددُ 
يبكي، فأتخّيل بكاَء محمد بن طباطبا لمشهد المرأة التي كانت تلتقط الرطَب كيم" وأراه  "زمن الح  كنُت أقرأ

المتساقَط من أحماله حتى تتقّوت به، هي وبناُتها. بكى ابُن طباطبا حقًّا لما رآه، ثم أبلغ تلك المرأَة في تلك  
المتمّرد المتصّوف عبد شعبه، فتتذّكر قوَل    اللحظة بالذات بعزمه على الثورة. تقرأ عن بكاء الحكيم لمعاناة

القادر الجيلي: "إبِك له، وإبِك منه، وإبِك عليه"؛ فتعرف أّنها روُح الحكيم الفريدة التي تبكي، وقلُبه الصافي الذي 
ْد يدمع؛ لكنك تعرف أّن هذا البكاء أيًضا هو من تلك الحكمة الشرقّية الثورّية المشاعّية: "َمن يزدْد علًما يزد 

ا أبو الدرداء، في تكرار  لما جاء في ِسفر الجامعة في الكتاب المقّدس: "في كثرة الحكمة كثرُة  وجًعا،" كما يخبرن
 .الغّم، والذي يزيد علًما يزيد حزًنا"

 : سالٌم له وسالٌم عليه 
د، اإلماَم  حين كتبُت عن الحكيم في ذكرى رحيله قبل سنين، وجدُت نفسي أقتبس، وبال قصد  مسّبق  أو تعمّ  

( فمثَل كّل رفاق األرض المحتلة الذين لم تسمح لهم  6وصف مالك األشتر: "ال أرى مثَله بعَده أبًدا.")  عليًّا في
ظروُفهم بلقاء الحكيم، كان الرفيق جورج حبش بالنسبة إلينا أكثَر بكثير  من مجّرد أمين  عاّم، أو قائد  ثورّي فّذ،  

الذي يرشدنا في مجاهل الحّق والخلق ومتاهات حياتنا في كان، كذلك، النبيَّ    أو حتى زعيم  قوميِّ استثنائّي.
كّل يوم، وكلِّ أمر. كان نبيَّنا الذي كّنا نظّن ــــ لطهارة روحه المتمّردة ــــ أّنه يوشك أن يتذاهن مع السماء ليقوَدنا  

وا، وسالم  على  نوا، وبأّي لسان  نطقإلى الخالص. فسالم  له، وسالم  عليه، و"سالم  على أهل الحّق أينما كا
مون زيَغها   ُيَقوِّ الذين  الماضين واآلتين من ضنائن هللا وأوتاد األرض،  الخلق، وسالم  على  الخلق وأصدقاِء 

 (7ويحفظونها من الفساد.")
 :المراجع

ج ( ماسينيون،1)  . ٥٠٣، ص آالم الحّلا
 . ٢٨٩، ص  الثورياون ال يموتون أبًدا (2)
 . ٩، ص لمعاصراإلسّلم ا (3)
 . ٢٥٣، ص الثورياون (4)
(5) http://alhakimhabash.blogspot.com/2012/04/2.html 
(6) http://www.al-akhbar.com/node/199303 
 وفياة. مدارات ص العلوي،( هادي 7)

  

http://alhakimhabash.blogspot.com/2012/04/2.html
http://www.al-akhbar.com/node/199303
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 نعم... قّدمُت شكوى ضّد احلكيم! 

 *ماهر اليماني

   يسري األمير :المحاور
 البداية...وما قبلها  

تصادف هذه األّياُم ذكرى وفاة أبي ماهر اليماني، أخي ورفيقي، ومن أوائل رفاق الحكيم جورج حبش ووديع  
قائًدا نقابيًّا جماهيريًّا حتى اّتصل به الدكتور  ء كانوا نواَة "حركة القوميين العرب،" وأبو ماهر كان  حّداد. هؤال

 ع ونّظمه وضّمه إلى "الحركة."ودي
كنُت أسمع عن الحكيم ألّنني ابُن عائلة  مناضلة  في صفوف "الحركة،" فعرفُت أّنه شخصّية عظيمة محترمة. 

أبلغ الخامسَة عشرة، أّنه المطاَرُد األّوُل من الرجعّيات    وقبل أن  النظام  انغرس في ذهني  العربّية، وال سّيما 
 األردنّي.

  [اآلداب  على أثر عملّية تباُدل ]راجع النبذة عن المؤّلف ــــ 1970بعد خروجنا من السجن في اليونان سنة 
انتقلنا إلى مصر، فاألردن، حيث التقينا الحكيَم للمّرة األولى. سّلم علينا ودعانا إلى الجلوس. قّدم موقًفا سياسيًّا  

فزاد   ،كمال ام األردنّي، وضّد مشروع روجرز. دّخن في ساعة  واحدة  ثمانَي عشرة سيجارًة من نوعضّد النظ
 اس." تعّلقي به كشخصّية  نضالّية  ثورّية "تعّبي الر 

 مع أبي ماهر والشهيد وديع 
العمليّ  الشهيد حّداد في مجال  إذ كنُت مع  به؛  للقاء  أتيحت لي فرص  كثيرة  لبنان. وهناك  إلى  ات  عدُت 

كيم ميزَة القرب الخاّصة الخارجّية، وتّم تكليفي بحراسة اجتماعات بعض الرفاق بالحكيم. فبدأُت أكتشف في الح
باستمرار عن أحوالنا وعائالتنا، وعن أوضاع المخّيمات، أو القطاع العسكرّي،   من الناس. كان، مثاًل، يسأُلنا

في كالمه معنا. هكذا ازددُت قرًبا من شخصّيته من دون    وغير ذلك من التفاصيل. وكّنا ُنسّر كثيًرا بتواضعه
ّي الذي يريد تحريَر  فلسطينّي العربأّي تفكير  في التفاصيل، وحسمُت األمر آنذاك: حبش هو القائُد الثورّي ال

سًقا مع  كّل فلسطين وتحريَر الوعي العربّي. لم تكن عندي العّدُة النظرّية، لكْن ما كنُت أراه فيه كان كافًيا ومتّ 
 ما ترّبينا عليه في "الحركة." 

تطّورْت معرفتي بالحكيم مع حضوري بعَض اللقاءات التي أجراها مع أبي ماهر ووديع حّداد وقيادات  أخرى.  
رُت أالحظ عنايَته بالتفاصيل، وُطرَق تحليله لألمور والقضايا. وكّنا نتشارك الغداَء أو العشاَء في بعض هذه  ص

ن حاضًرا حين يزوره بعُض األصدقاء، فأتلّمُس فيه صفاِت القائد واإلنسان. وهكذا انتقلُت، االجتماعات، أو أكو 
اال مجال  إلى  البائس،  المخّيم  ابَن  بفئات   أنا  وشخصّيات  حتكاك  وأطّباء،  محامين،  من  جديدة:  اجتماعّية  

 سياسّية...

 
 . قادتها العسكريين بية لتحرير فلسطين وأحد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشع *

http://al-adab.com/desc-author/38725-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://al-adab.com/desc-author/12660-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
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ويشارك في بعضها أبو ماهر ــــ كانت في لقاءات الحكيم مع الشهيد وديع ــــ وكانت تتّم في بيت أحدهما،  
  لصرف إلى اإلنسانّي البحت. هناك شهدُت على تباين اآلراء أحياًنا بين الحكيم األجواء تتنّقل من السياسّي ا

من جهة، وأبي ماهر ووديع حّداد من جهة ثانية، في ما يخّص موضوَع العمَل ]العسكرّي[ الخارجي وآلّيات  
يخب تنفيذه؛ يكن  لم  في  فوديع  بمن  أحًدا،  مواعيَد ر  وال  عملّيات،  من  له  ط  ُيخطِّ ما  تفاصيَل  الحكيم،  ذلك 

فّية، صرُت أكثَر انفتاًحا على شخصّية  ومع مراجعتي للعديد من هذه االجتماعات، وال سّيما الخال إنجازها.
ادًة... إاّل في حاالت  الحكيم النضالّية واإلنسانّية: غضبه وسروره، انزعاجه وارتياحه، ردود أفعاله المدروسة ع

 نادرة. 
اّتخذْته الجبهُة الشعبّية في حقِّ وديع حّداد.  أْذكر مّرًة أّن خصاًما وقع بينه وبين أبي ماهر إزاء موقف  

حبُته في الثالثة فجًرا إلى منزل أبي ماهر في برج البراجنة؛ كان العتب سّيَد الموقف، وكنُت على يقين  طصا
 بي ماهر مع حّداد. بعد اللقاء اعتكف أبو ماهر فترًة عن حضور االجتماعات. من أّن ذلك يخّص تضامَن أ
 حين صرُت مرافًقا للحكيم

الزيار  بعض  خالل  من  بالحكيم  معرفتي  وفي  توّطدْت  صور،  في  نمنا  إحداها  في  فيها.  شاركُته  التي  ات 
العرقوب، كّنا أربعَة مرافقين معه. الصباح زرنا القواعَد العسكرّيَة في الجنوب اللبنانّي. في قاعدة الكفير في  

بعَة،  ّننا، نحن األر استيقظنا صباًحا فإذا به قد حّضر لنا القهوَة، وهجم علينا يريد أن يصارعنا مازًحا. وأشهد أ
 لم نستطع "تثبيَت" كتفيه؛ فقد كان نشيًطا مفعًما بالحيوّية. 

العاّم، فازددُت قرًبا منه، وبّت أْقدَر على   ، ُكّلفُت بمهّمة السكرتير المرافق لألمين1979في أواخر سنة  
ر حجَم مسؤولّياته الهائلة، سواء على صعيد الجبهة الداخلّي، أو على  مالحظة شخصّيت ه بشكل  يومّي، وأقدِّ

فترة راقبُت كيف كان يتعامل مع األمور بصبر  الصعيد الخارجّي )العالقات السياسّية وغير ذلك(. في تلك ال
بالذات، وكنُت أنقُل إليه ما    ان يسألني أحياًنا عن رأي الناس في بعض القضايا وفي مواقفناوحكمة وأخالق. ك

يقولونه، أسلًبا كان أْم إيجاًبا، وأوضح له رأيي الشخصّي، فيوافقني في أحيان  كثيرة، لكّنه غالًبا ما يقول إّن  
 يحتاج إلى تروّ  وصبر. الموقف

 ما أحبُّه...ويزعجني!
لة على الصبر والتحّمل كانت أمًرا أحبُّه بقْدِر ما يزعجني أحياًنا، وخصوًصا  الحكيم الهائ  على أّن مقدرة

)الفكرّية والتنظيمّية والسياسّية( ضمن الجبهة   "يغّض الطرَف" عن بعض الشوائب في سبيل تأمين الوحدة حين
 ن السياق الفلسطينّي المقاوم بشكل عاّم. الشعبّية، وضم 

المجاَل للوصولّية بأن تعمل ضمن اصطفافات  جهوّية  وسياسّية   ذا الصبر أّنه فسح  ما كان يزعجني في ه
وفكرّية )وهو ما كان الحكيُم يرفضه في األساس(، وبأن تتطّوَر لتأخذ بعًدا تنظيميًّا انعكس في مجمل عمل 

ملّيَة ضّخ العناصر الشاّبة  إيماُن الحكيم بالتغيير جعله َيدعم ع األزمة التي تعانيها.  الجبهة، وأّدى إلى بداية
وذلك لكونه يرى فيها "نواًة يسارّيًة" واعدة، مع أّن العديد منها  ئات القيادّية، وتسليِمها مسؤولّيات  كبيرًة،إلى الهي

هذه العناصر استفادت من    .جزْت عن التغيير المنشود لم تكن بالكفاءة المطلوبة فكريًّا وتنظيميًّا ونضاليًّا، وع 
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 جوّ  من التكّتالت التنظيمّية التي سمحْت ببروز االنتهازّية والفساد كيم نحو "تجديد القيادة،" فتّم خلقُ توّجه الح
 وإيثار المصالح الذاتّية. 

 التوّجه نحو االستقالة  
ر اليماني إعفاَءه من مهّماته القيادّية، ودعا  (، طلب أبو ماه1993قبل المؤتمر الخامس للجبهة )شباط  

اءة  كي تتوّلى المسؤولّية. ترّوى  أن يحذو حذَوه من أجل فسح المجال أمام عناصر شاّبة  ذاِت كفالحكيَم إلى  
الحكيم في اّتخاذ األمر، لكّن أبا ماهر كان قد اّتخذ قراَره وعاد إلى بيته. اجتمع الحكيُم بمعظم أعضاء اللجنة  

شهدُت من تلك االجتماعات، ومنها ما كان مع    ركزّية ليشاورهم في موضوع تنّحيه وتركه مهامَّه. في كلِّ ماالم
فروع، أصّر الجميُع على رفض فكرة تنّحي الحكيم، وعلى بقائه في سّدة القيادة، معربين عن  أعضاء قيادات ال

ة ]بين االجتماعات[، توّجه إلّي بالسؤال عن  مخاوفهم على مصير الجبهة إِن اّتخذ خطوًة كهذه. وفي االستراح
 .حكيم أحبُّك"فقلت له: "عّلمتمونا أهمّيَة التغيير وضرورته... لكّنني يا موضوع التنّحي، 

 ــــ وَمن ترى ِمن بعدي؟ 
 أجبُت بال تفكير: 

أبو علي مصطفى، فهو قائد وثورّي وشجاع وأخالقّي وبروليتارّي. معظم َمن حكى معك   ]اآلن[ غير  ــــ 
 شئت...صادق. أعرُف ماذا يقولون في الخارج، ومعي أسماؤهم إْن 

 ابتسم، وهّز رأَسه قائاًل: 
 ــــ أعرُف ذلك تماًما.

ومع بدء المؤتمر، كانت الجبهة تناقش مواضيَع مهّمة، فاعترض بعُض الرفاق، واّتخذوا موقًفا سلبيًّا من  
وعشرون عضًوا )معظُمهم أعضاء لجنة مركزّية عاّمة وقيادات    الحكيم، ونجم عن هذا الموقف أْن حجب سبعة  

استشرُت كلَّ أعضاء اللجنة المركزّية، صواَتهم االنتخابّيَة عنه الحًقا! غضب الحكيُم وقال بمرارة: "أنا  فروع( أ
مَل القيادّي ومعظَم قيادات الفروع، وبعَض الكادر. كّلهم طلبوا مّني البقاء، ولم ُيشر أحد  إلى ضرورة تركي الع

 .وفتِح الباب للقيادات الجديدة"إاّل أبو ماهر اليماني الذي كان مصرًّا على تنّحينا 
ترك الحكيم القاعَة إلى غرفة جانبّية، ورفض رؤيَة أحد. أردُت الدخوَل إليه، فحاول عضوان قيادّيان منعي،  

حاول الجميُع طوال أعوام أن يعرفوا ماذا  فعِجزا. دخلُت إليه، وبعد دقائق وصلْت ضحكُته إلى قاعة المؤتمر.  
،  وما زلُت صامًتا. وبقي يومها أميًنا عامًّا ولم يستقل.  قلت له حّتى ضحك، فصمتُّ

 األجهزة تكذب! 
كّنا في الجزائر مّرًة، وغبُت عنه. وحين عدُت سألني أين كنت، فأخبرُته أّنني كنُت في المستشفى العسكرّي 

 يثة. نظر إلّي مبتسًما، وسألني: "ماذا وجدوا؟" أفحُص رأسي باألجهزة الحد 
 قلُت ال شيء.

 تعني؟ هل وجدوا عقاًل؟!ماذا ــــ 
 ــــ نعم. وجدوا عقاًل. وكّل شيء تمام.



 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

91 
 

 العودة إلى الفهرس

 فقال لي، وهو غارق في الضحك:
 ــــ وجدوا عقاًل؟! يجب أن َيفحصوا أجهزَتهم الحديثة إًذا! 

 إعالن الدولة 
لّية. ، أُعلنِت الدولُة الفلسطينّية بحضور وفود  وشخصّيات  دو 1988سنة    في المجلس الوطنّي الفلسطينيّ 

في لبنان( ضمن وفد ياسر عرفات. وفي مقّر شارك يومها محسن إبراهيم )أمين عاّم منّظمة العمل الشيوعّي  
رَة الحكيم.  إقامة الحكيم، وبوجود مرافقي الحكيم وأبي نضال مسّلمة من األرض المحتّلة، طلب وفد  بلجيكّي زيا

ال وافق  وامرأة.  رجلْين  بلجيكيين:  نّواب  ثالثَة  قيادّية  كانوا  كشخصّية  به  وأشادوا  فدخلوا  زيارتهم،  على  حكيُم 
"للذكرى"   فلسطينّية، معهم  أوراق   على  توقيَعه  طلبوا  القيادات   .ثّم  من  عدد   تواقيُع  األوراق  هذه  على  كانت 

  ُيمسك بها الحكيم، األمُر الذي أغضب الرفاَق الموجودين، فيما عمَّ   الفلسطينّية في المؤتمر، فسحبُتها قبل أن
 البلجيَك الذهوُل والصمُت. 

وقد وّقع عليها أمناُء عاّمون من قيادات   ،قرأُت المكتوَب على ظهر األوراق، فكانت وثيقة بّسام أبو شريف*
فاعتذر البلجيك، لكّنه رفض اعتذاَرهم،  فلسطينّية في المؤتمر. أخذ الحكيُم األوراَق وعرضها على الموجودين،  

 ته ــــ من القاعة. ثّم قّرب رقبتي إليه وقّبلها أمام الجميع. وأخرجهم ــــ بأدب  على عاد 
في هذا المجلس الوطنّي، كان أبو عّمار مصرًّا على إعالن الدولة الفلسطينّية. وكان الحكيم في نقاشاته مع  

قاط رفًضا  اإلعالَن  هذا  يرفض  التحرير"عرفات  قبل  ُتعلن  دولة  "ال  إْن  القائل  موقَفنا  ويطرح  ت كُثر   .ًعا، 
أبي  اال مع  االجتماعاِت  َيْحضر هذه  إبراهيم  محسن  وكان  رفضه.  ثابًتا على  والحكيُم يخرج منها  جتماعاُت 

وة.  عّمار، ويصّر مثَله على تبّني إعالن الدولة، فيما الحكيم يضع العقباِت والشروَط في مواجهة هذه الخط
ي النهاية، اقترح محسن إبراهيم على الحكيم  وكانت االجتماعاُت صاخبًة وطويلًة، وصوُت الحكيم يعلو فيها. ف

عالن، وتعّهد بموافقة أبي عّمار على كّل هذه الشروط بال نقاش. كان أبو عّمار  وضَع شروطه على هذا اإل 
ّي آخر، لكّنه كان يعمل ــــ كالعادة ــــ على التنّصل مهتمًّا بموافقة الحكيم لحظتها أكثَر من أّي قيادّي فلسطين

أمام المأل، معلًنا موافقته على هذا   ات التي وافق عليها. وانتهى األمُر بأْن رفع أبو عّمار يَد الحكيممن التعّهد 
 اإلعالن!

لمشاركَة في هذا هذه الموافقة خلقْت إشكالّيًة كبيرًة داخل الجبهة؛ بل إّن أبا ماهر بقي في دمشق رافًضا ا
الحًقا، وكما كان متوّقًعا، سحب أبو عّمار موافقَته على    المجلس الوطنّي، ورافًضا ذهاَب الحكيم من األساس.

كيم، والتي كان أّولها رفض أّي مفاوضات مع العدّو اإلسرائيلّي. شخصيًّا أرى أّن دور محسن إبراهيم  شروط الح
أّي شكل   يم، بفعل الديماغوجّية التي مارس فيها النقاشاِت، وتأكيِدِه نفَي  يومها كان األساَس في نيل موافقة الحك

 من أشكال المفاوضات أو العالقات مع العدّو.
 الخروج من بيروت 

، كان موقُف الجبهة الشعبّية مبدئيًّا: الحكيُم مع مقاتليه على الجبهات،  1982مع االجتياح اإلسرائيلّي، سنة  
 حاُق أكبر الخسائر بالعدو. والمطلوب هو الصموُد وإل
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يَم زيارة ميدانّية له إلى  بيروت الجنوبّية، َطلب مّني الحكيم تنظ مع وصول اإلسرائيليين إلى مشارف ضاحية  
مواقع المقاتلين عند كلّية العلوم في الحدث، وبالطبع رفضُت ذلك بشّدة. للمّرة األولى يومها استعمل الحكيُم  

لنا بين المواقع حّتى  كأمين  عاّم؛ فأجبرني على ترتيب الزيارة والذهاِب معه لتفّقد المقاتلين. تنقّ صالحّياِته علّي 
إلسرائيليين عشراُت األمتار ال أكثر. لم يصّدق  وصلنا إلى آخر مواقعنا المتقّدمة، حيث كانت تفصلنا عن ا

 المقاتلون عيونهم، والتّفوا حول قائدهم والفرُح يمحو تعَبهم.
برني على المشاركة في ما ا عدنا، رفعُت تقريًرا في حّق الحكيم إلى قيادة الجبهة، وشكوُته فيه ألّنه أجعندم

دعاني الحكيم، وسألني إْن كنُت أنا َمن كتب التقرير، فأجبُت  يعّرضه للخطر. وكان أن انتقدْته القيادُة بشّدة. است
ن معنوّياتهم، فما الضيُر في ذلك؟" أجبُته: "أذكُر يا حكيم  باإليجاب. قال: "أريد أن أزوَر المقاتلين وأن أرفع م

ة اآللهة. لكْن،  في قواعدنا في جنوب لبنان، وأذكُر أّنني شعرُت يومها بأّنني قادر  على محارب  أّنك زرَتنا مّرةً 
 هًظا؟" في الوقت عينه، لو مّسك مكروه  فماذا سيكون أثُر ذلك في المقاتلين؟ وكم سيكون ثمُن خطوة كهذه با 

  ِإنْت بتكتب فّي تقرير؟!"بعدها، صار الحكيم كّلما رآني يضحك، ويقول لي بصوت  خالطه الضحك: "ولكْ 
على مستوى مجريات الميدان، كان الحكيم مصرًّا على عدم االنسحاب من بيروت، خالًفا لموقف أبي عّمار. 

القّوات هناك، فيما بقي الحكيم يقود جبهَة  وأذكر أّن الشهيد أبا علي مصطفى حضر يوَمها إلى البقاع لقيادة  
. وقد مورس ضغط  هائل  على الجبهة للموافقة على االنسحاب، من  بيروت، مع قرار صارم بعدم االنسحاب 

ابراهيم وغيرهما. كانت االجتماعات ال تتوّقف. فبدأ الحكيم مشاوراِته داخل الجبهة: أبو    جورج حاوي ومحسن
  صمود وعدم االنسحاب، وكذا أغلُب القياديين. وفي ملجأ مبًنى في منطقة كليمنصو، ماهر اليماني مصّر على ال 

اهير بعد خروج المقاومة من  أصّرت القياداُت اللبنانّيُة على ضرورة االنسحاب. كان الحكيم قلًقا على الجم
ف الجبهة  قيادة  بتصويت  األمر  وانتهى  الفلسطينيين.  أمن  بضمان  الجميع  تعّهد  برغم  بيروت، بيروت،  ي 

 وباألغلبّية، على قرار االنسحاب.
توّجهت مع أبي ماهر وعبد الرحيم  ة الشعبّية له إلى تونس، فرفضْت، و طلب أبو عّمار مرافقَة قيادة الجبه

إلى طرطوس )سوريا(، وبقي اثنان من القيادة في بيروت. قّررت الجبهُة بقاَء جميع مقاتليها في بيروت،   *مّلوح
باستثناء خمسة أعضاء ُطلب منهم الخروج، وكنُت واحًدا منهم. طلبُت من الحكيم    ، البقاَء  أعضاًء وقيادات 

ول العدّو إلى بيروت كبير." كان راغًبا في  ألّنني أعرف بيروت وقادر  على القتال. قال: "يا ابني، احتماُل دخ
تركي في بيروت، وفي الوقت ذاته يريد انسحابي كموقف  أخالقّي. أخيًرا، أخذ القراَر ببقائي. وهذا ما تّم، حيث  

 بدأْت حكايات  أخرى.
  

 
 ا في الجبهة الشعبّية، ثم ُفصل منها على أثر زيارة قام بها مع عرفات إلى مصر.كان أبو شريف عضًوا قيادي   *
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  يف ذكرى رحيل احلكيم

 *هيلدا حبش

سنوات  مضت على رحيلك أّيها الحكيم، يا رفيَق الدرب النضالّي الطويل. سنوات  عجاف  مّرت علينا وعلى  
نفتقدك اليوم، أكثر من أّي وقت مضى، في هذا الليل الحالك  شعبنا، وأنت ما زلَت تسكن القلوَب والعقول.  

ديء: زمن  يتجّمد فيه الدُم في عروق أطفالنا، فيموتون قهًرا وبرًدا وجوًعا، وتعصف الرياُح العاتيُة  وهذا الزمن الر 
"المتحّضر"   بخيامهم، لتجرَف معها ما تبّقى من نبض  للحياة الحّرة الكريمة. وكّل ذلك يجري أمام مرأى العالم

تربَّينا عليها؛ عالم  تسوده الصراعات اإلقليمّية    الهّش ومسمعه؛ عالم  تجّمد فيه الضمير، واندثرت القيُم التي
والدولّية والمصالح الذاتّية، ويتهافت على نهب ثروات وطننا العربّي، ويبني أمجاَده على حساب تدمير حضارة 

 كملها.الشعوب، ولو تطّلب ذلك إبادَة شعوب  بأ
التاريخّية، بكّل ما حملْته من منعطفات   عقوًدا من الزمن عشُتها إلى جانبك أّيها الحكيم، عاصفًة باألحداث 

 خطرة كانت تتطّلب مّنا أعلى درجات التضحية. 
 *** 

في   حبش،  جورج  بالدكتور  ارتبطُت  أن  عام    30منذ  القوميين  1961تموز  "حركة  بصفوف  والتحقُت   ،
نفس وجدُت  ومالعرب،"  سوريا  بين  االنفصال  وكان  العربّية.  باألّمة  تعصف  كبيرة  أحداث   أمام  أكبَر  ي  صر 

صدمة  في بداية حياتنا الزوجّية. حينها، خضُت أّول تجربة  نضالّية لي، إذ شاركُت في المظاهرات العارمة  
كين في تلك المظاهرات المؤّيدة للوحدة في شوارع دمشق. وكانت "منّظمة المرأة" في "الحركة" على رأس المشار 

قات األمنّية، وأُغلقْت مكاتُب "الحركة" في دمشق، واعُتقل  التي تعّرضْت لقمع الشرطة السورّية. وبدأِت المالح
وعندما وضعُت ابنتي ميساء، حملُتها في حرارة  .الحكيم في ظروف  صعبة؛ فقد كنُت حاماًل في األشهر األولى

 قط، لتزور أباها في سجن المّزة. تّموز الحارقة، وعمُرها أسبوعان ف
لسنين التي قضيُتها إلى جانب رفيق الدرب في مسيرته النضالّية  أستعيد شريَط الذكريات ألستذكَر عشرات ا

باالنتصارات واإلخفاقات والدروس، ومفعمًة باألمل واإليمان والتحّدي والتصميم على    ئملالشاّقة؛ مسيرة كانت  
 رض المغتصبة. مواصلة الكفاح الستعادة األ

وثيقة بعائلته الصغيرة التي انصهرْت في  سأتحدث عن الجانب اإلنسانّي في حياة الحكيم، عن عالقته ال
أتون األحداث والمعارك الملتهبة. فعلى الرغم من مشاغله وهمومه، كان ينتزع الوقت للجلوس معنا واالستماع  

ونعّبر له عن مدى اشتياقنا وحّبنا له؛ فقد كان يمّثل لنا    إلى مشاكلنا. وكًنا نبادله المشاعَر الجّياشَة نفسها،
 قاء اإلنسانّي والثورّي النادر.حالًة من الن 

الطبيِب    ر على الظلم؛  ئفي تلك المرحلة من عمرنا، كنُت أدرك تماًما أّني ارتبطُت بالطبيب اإلنسان الثا 
لمقهورين الذين ذاقوا مرارَة النكبة، وعاشوا الذي ربط مصيَره بمصير شعبه، وانحاز إلى الفقراء والكادحين وا

 
 زوجة جورج حبش ورفيقة دربه. *

http://al-adab.com/desc-author/38723-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%AD%D8%A8%D8%B4
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وحرم تهجير  من  لمحاربة  اتداعياِتها  وتجاربه  وعلمه  فكره  وعصارَة  حياَته  وهب  استثنائيًّا،  رجاًل  كان  ن. 
هذه  قدر  على  أكون  أن  على  العزَم  وعقدُت  الحكيم،  مع  واألمنّية  النضالّية  رحلتي  بدأُت  هكذا  االضطهاد. 

" بكّل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، كي أكون على مستوى تضحيات جما المسؤولّية: "رفيقَة   هيرنا، درب 
ومصدَر ثقة  الحكيم. وكنُت مؤتمنًة على حياته وأسراره، أشارُكه شظَف العيش، فيْغنيني وجودي معه عن كّل 

 ما افتقدناه من ترف الحياة.
السج إلى  تعّرفُت  الكبير،  اإلنسان  هذا  إلى  تعّرفُت  أن  األرض، منذ  والمخابئ تحت  الشرطِة  ومخافِر  وِن 

حي إلى  و وتعّرفُت  المنافي  إلى اِة  وتعّرفُت  مستعارة،  وأسماء   مختلفة   وبجنسّيات   متعّددة  سفر   بجوازات  التنّقل 
محاوالِت االغتيال واالختطاف وأحكام اإلعدام، فضاًل عن المالحقات األمنّية من قبل الموساد واالستخبارات 

تسّلحُت بأقصى حدود اليقظة  والعديد من القوى المعادية. منذ تلك اللحظة أعلنُت "حالَة الطوارئ،" و   األمريكّية
والحذر، وتدّربُت على السالح. كنُت أشعر بمسؤولّية كبيرة تجاه أمنه وسالمته. لم تكن حياتي مع هذا القائد 

 داث الساخنة جداًرا استناديًّا يدرأ الخطَر عنه. مفروشًة بالورود، بل مشينا مًعا درَب اآلالم، وكنُت في قلب األح
عكسْت على حياتنا الخاّصة، وعلى حياة ابنتْينا ميساء ولمى، اللتْين طالهما قسط   تلك الظروف القاسية ان

وفير  من الصبر والتضحية. كانت معاناتُنا كبيرًة، وكان علينا بعد كّل عملّية فدائّية للجبهة أن ننتقل الى أماكَن  
 ثر أمًنا، وأن ننقل طفلتْينا لياًل وهما نائمتان حفاًظا على سالمتهما. أك

من يِعش مع الحكيم فال مكان ألّي من طموحاته الشخصّية، وعليه أن ُيسقط الـ"أنا" من قاموسه، وأن يدرك  
، بل تفان  وإنكار   أّن المسؤولّية ليست مكاسَب أو امتيازات  ذاتّية أو مناصَب حزبّيًة خاليًة من أّي مضمون  ثوريّ 

بع سنوات، وكان األُب بالنسبة إليها صورًة معّلقة على  كانت ابنتنا لمى قد بلغْت س للذات الى أبعد الحدود.
كنُت أحملهما، وهما صغيرتان، لتزورا والدهما في القواعد العسكرّية أو في مكاتب الجبهة الشعبّية    الجدار!

تمّكنه من العيش معنا وهو على بعد خطوات  مّنا. كان الغائَب الحاضَر  داخل المخّيمات، فنشعر بمرارة  لعدم  
 قلوبنا دائًما، مشدوًدا إلى رؤيتنا، ويحاول جاهًدا أن يوّفق بين طبيعة عمله وبين دوره كأب  وزوج مثالّي.  في

األهلّية اللبنانّية، كّنا نلتقي على وقع األوضاع األمنّية، ودويِّ االنفجارات والصواريخ، وخصوًصا أثناء الحرب  
ارك تلك، قمُت بواجبي تجاه شعبي: فتفّرغُت لألعمال واالجتياح اإلسرائيلّي وحصار بيروت. في خضّم المع

تّل   مخّيم  مهّجرو  وبخاّصة   اليومّية،  بشؤونهم  وأهتّم  والمهّجرين،  الجرحى  أزور  ورحُت  اإلنسانّية،  التطّوعّية 
اجتماعّية تابعة للجبهة الشعبّية. كما أشرفُت على مشروع إحياء التراث   الزعتر، إذ كنُت على رأس لجنة طّبّية

الفلسطينّي، وأخذُت أتنّقل من مخّيم الى آخر باسم "الرفيقة منى،" من دون أن يعرفوا أّنني زوجة الحكيم. وكانت 
 الفّنّية، واألثواب المطّرزة بألوان زاهية جميلة. نساؤنا ينسجن أجمَل القطع

وموعده، من أجل الحفاظ على  نتبادل الرسائل القصيرة الخاطفة يوميًّا لتحديد مكان اللقاء  والحكيم، كّنا، أنا
سّرّية التحّرك. وكّنا أحياًنا نلتقي لنتناول قهوَة الصباح قبل أن يبدأ عمله، وننتظر تلك اللقاءات بشغف  بالغ.  

حراسة وسّيارات فارهة. وفي غالب األحيان كنُت  كان الحكيم هو الزعيَم الوحيَد الذي يتنّقل من دون مواكب  
ياًنا يتبعنا الرفاُق في سّيارة  أخرى، وذلك إليماننا بأّن السّرّية في الحركة والتنّقل، وتغييَر السائَق الوحيَد معه، وأح
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ذلك أّن    أماكن السكن باستمرار، والتخّفي، واالبتعاَد عن الروتين اليومّي، هي أفضُل حماية لنا. والدليل على
طائرتين وتحويِل مسارهما إلى مطارات    "إسرائيل" لم تستطع النيَل منه على األرض، فاضطّرت إلى اختطاف

لبنانّية مغادرة من مطار بيروت  ميدل إيست  عسكرّية إسرائيلّية، من أجل القبض عليه: األولى كانت طائرةَ 
خاصًة أقلعْت من مطار طرابلس الغرب باّتجاه دمشق ؛ والثانية كانت طائرًة ليبّيًة  1973إلى بغداد في العام  

المحاو 1986سنة   لكّن  وجود .  برغم  منهما،  أيّ   متن  على  موجوًدا  الحكيم  يكن  لم  إذ  بالفشل،  باءتا  لتين 
إلى   بالفعل متوّجًها  المّرتين كان  بأعجوبة؛ ففي  نجا  لقد  "إسرائيل" بهذا الخصوص.  "معلومات مؤّكدة" لدى 

 اجع في اللحظات األخيرة ألسباب أمنّية. المطار، لكّنه تر 
 *** 

أّما عن عالقته بالرفاق في الجبهة الشعبّية فقد قامت على االحترام المتبادل والتواضع والتسامح واالهتمام  
بشؤونهم الحياتّية والعائلّية. كان األَب الروحّي لكّل منهم، يحترم حّرّيتهم في الرأي والتعبير، ويجّسد القيادَة 

ّية في صفوف الجبهة الشعبّية، واعتمد أسلوب التوعية والتثقيف  اعّية فكًرا وممارسة. أرسى قواعَد الديمقراطالجم
أنشأ مدرسة الكادر لهذا الغرض، وكنُت   .الحزبّي، وإعطاء الفرص للجميع للقيام بدورات فكرّية تثقيفّية مكّثفة

 إحدى الملتحقات بها.
من أزرهم، فيعطيهم دعًما    هم، ويشدّ امّية. وكان يتقاسم لقمَة العيش مععاش بين المقاتلين في المواقع األم

معنويًّا مهمًّا. كان قدوًة لجميع الرفاق الذين أحاطوه بمحّبتهم، وِصماَم األمان لعائلته ورفاقه وشعبه، مترّفًعا 
ة ال يحيد عنها، حّتى  دائًما عن الصغائر. حظي باحترام الجميع ِلما كان يتمّتع به من خلق  رفيع، وقيم سامي

"ضمير لقُب  عليه  مع    ُأطلق  حّتى  األحقاد،  وال  الحزبّي،  أو  الطائفّي  أو  الدينّي  التعّصب  لم يعرف  الثورة." 
خصومه السياسيين. غير أّن الثوابت الوطنّية بالنسبة إليه خطٌّ أحمر ال يمكن التفريُط بها. بقي قابًضا على  

النضالّية.   الفلسطينّي والعربيّ جمر مبادئه طيلة حياته  ثقة الشعب  الحّرة  وهذا ما منحه  القوى  ، وثقة جميِع 
 والصديقة.

على صعيد المرأة، كان يؤمن بقدراتها وطاقاتها وبدورها األساس في النضال. وكان من الداعين إلى المساواة  
لى االحتفال سنويًّا  بينها وبين الرجل، وتحريرها من قيود المجتمع، ومن الظلم الواقع عليها. وكان يحرص ع

آذار، ويلقي كلمًة في تلك المناسبة في مخّيم شاتيال، ويحرص على أن أكون برفقته    8ي  بعيد المرأة العالمّي ف
 إلى جانب عدد كبير من الضيوف واألصدقاء والرفيقات.

 *** 
يجّسد كلَّ كلمة    بقي الحكيم، حّتى آخر رمق  من حياته، صادًقا وفيًّا لشعبه، منسجًما مع نفسه ومبادئه،

حًي في تاريخ الثورة الفلسطينّية. وستبقى ذكراه حّيًة متوّهجًة في قلوب جميع محّبيه، يقولها. وسيبقى الضميَر ال
 وفي وجدان شعبه وأّمته العربّية. 

 *** 
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صبه  قال الحكيم في مناسبة يوم المرأة العالمي، ضمن حديثه عن المرأة، في خطاب االستقالة من من
 :2000دس للجبهة الشعبّية عام كأمين عام، والذي ألقاه في المؤتمر السا

بالذكر السّيدة التي "اسمحوا لي، وانسجاًما مع ما جاء في هذه الكلمة عن المرأة و  دورها، أن أخّص 
عبة، رافقتني على مدار ما يزيد عن األربعين عاًما، بكّل ما تضّمنته من أحداث كبيرة، وأزمات وأوقات ص

وى المسؤولّية التاريخّية، إّنها شريكة حياتي ودرب نضالي أم بصبر كبير وتضحية عالية، وكانت على مست
ميساء، التي بقيت شامخة وصابرة بروح عالية من التحّدي؛ وال تزال تقف معي، وتمّدني بالعزيمة واإلصرار  

 ."حترامتفاٍن وإخالص. فلها مّني كّل المحّبة والتقدير واالبكل وفاء و 
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 منذ الطفولة! احلكيم والعائلة: أسرُي خلفَك 

 *خالد الراهب

أستطع   لم  لكّنني  يوًما.  كذلك  أكون  لن  أّنني  وأجزُم  كاتًبا،  يوًما  أكن  الكتابة  لم  مغامرَة  أقاوَم  أن 
العريقة، وشرَف الكتابة في هذه المجّلة التي اّتسعْت صفحاُتها لخيرِة أدباِء الوطن العربّي وشعرائه   اآلداب في

ومثّقفيه، وما انفّكْت تحمل حّتى يوِمنا هذا همَّ فلسطين، حتى كتب عنها حكيُم الثورة الفلسطينّية، الدكتور جورج  
ما زالت، في قلِب المشهِد الثقافّي، تواكب فعَل االنتفاضة  ، و اآلداب لكلماِت اآلتية: "لقد كانت حبش، ذاَت يوم  ا

 (1)الفلسطينّية والمقاومة، إلى جانب المناضلين الشرفاء..."
، هو "الحكيُم   وإلى مغامرة الكتابة وشرفها تضاف، اليوَم، المتعُة والمسؤولّيُة لكوني سأكتُب عن عنوان  كبير 

سيكون أمام أنظار اآلالف من محّبي   اآلداب ما أتخّيل أّن ما سأكتُبه فيائلة." وأشعر بمشّقِة المسؤولّية عند والع
الحكيم ورفاِقه وأنصاِره في الوطن العربّي والعالم. وتتراءى أمامي صعوبُة اقتطاِف لحظات  ممتعة  قضيناها ــــ  

 لوطن والتحرير. ح فيها وقُته المشغوُل دائًما بهّم اكعائلة ــــ بصحبة الحكيم على فترات  متقّطعة  سم 
 *** 

العربّية كانت لهم، بطريقة  أو بأخرى،  عرب  كثيرون مّمن عاشوا بعد الحرب العالمّية الثانية في المنطقة
عالقة  بالعمل السياسّي أو العسكرّي؛ فقد كانت تلك مرحلَة تحّرر  وطنّي، طاولت الدوَل العربّيَة من المحيط  

ريه، أمثال قسطنطين زريق وساطع الحصري. في تلك  إلى الخليج، وترافقْت مع بروز الوعي   القومّي ومنظِّ
المرحلة قاومت الجماهيُر العربّيُة محاوالِت القوى االستعمارّية إبقاَء سيطرتها على دولنا عبر االنتداب )سورية 

 يه اليوم. سم حدودها وتقسيِمها لتصبَح ما هي عل ولبنان(، أو االحتالل المباشر )الجزائر،...(، أو إعادِة ر 
عند اجتياح العصابات الصهيونية لمدينة اللد، كان الحكيُم في المشفى يعالج الجرحى الفلسطينيين، المدنيين،  

ى  والمقاتلين دفاًعا عن المدينة. فجاء َمن يستدعيه فوًرا ألّن أخَته الكبرى، فوتين )جّدتي، أمَّ أبي(، قد انتقلْت إل
يو  إبراهيم  والدي  كان  تعالى.  )جّدي(،  رحمته  والده  مع  البلدَة  فغادر  العشَر،  السنواِت  يتجاوز  ال  طفاًل  َمها 

، وافت إحداّهن المنّيُة، وهي ابنُة أخِت  ه، وإخوِته )ألبي أخ  واحد  وخمُس أخوات  و"الحكيم" )خاِل والدي(، وعمِّ
ير والتهجير الصعبة(  م وجود َمن ُيرضُعها، وبسبب ظروف السجورج حبش، التي لم تتجاوز األربعين يوًما، لعد 

وأوالد عّمه؛ أقول إّنهم غادروا جميُعهم اللّد إلى بيرزيت، ليستقّروا بعدها بفترة  وجيزة  في مأدبا )األردن(، قبل 
 خامسة حينها(. أن يغادَرهم جورج حبش لُيكمَل تعليَمه في الجامعة األميركّية في بيروت )كان طالًبا في السنة ال

بعد أن عاد الحكيم إلى األردن وافتتح عيادَته، بمعّية الدكتور وديع حّداد، ابتدأْت رفقُة أبي للحكيم بشكل  
عاًما( بالعالقة النضالّية، واستمّرت  13دائم؛ رفقة  امتزجْت فيها العالقُة األبوّيُة )أبي إبراهيم َيصغر الحكيَم بـ  

تب في ذكرى غياب الحكيم التاسعة، ال أستطيع أن أنسى وجَه والدي  واليوم، إذ أك  حّتى وفاة الحكيم في عّمان.

 

 * كاتب سياسي وابن أخت الحكيم 

http://al-adab.com/desc-author/38715-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8
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َمه تجّهًما ال مثيَل له. وحين رحُت أنقُل إليه ما تناقلْته وكاالُت األنباء والمحّطات التلفزيونّية   يوَم الجنازة وتجهُّ
 عن رحيل الحكيم، وما قاله فالن عنه وكيف رثاه عاّلن، قاطعني: 

حتى لو تحّدثْت عنه الوكاالُت والمحّطاُت سنًة متواصلًة، ورثاه كلُّ زعماء العالم، فلقد   يا خالد؟فائدة  "ما ال
العرب   القوميين  حركُة  عليه  وتعبْت  نفسه،  على  الحكيُم  تعب  لقد  ض.  يعوَّ ال  وإنساًنا  ودماًغا  خبرًة  خسرنا 

مكن تعويُضهما. كّل هادا يللي شايفه ه الخبرة، ال يوالجماهيُر أكثر من ثمانين عاًما. وهذا العمل المتراكم، وهذ 
 وسامعه يا خالد ال يعوِّض خسارتنا." 

 *** 
من والدتي، نوال ضاحي، عرفُت أّن َمن عّرفها إلى أبي إبراهيم هو الحكيم. فقد كان أخواها، جهاد وجودت، 

. ومن والدتي عرفُت العرب" ثانًيا  من رفاق الحكيم في تأسيس "كتائب الفداء العربّي" أّواًل، و"حركة القوميين
أّنها تعّرفْت إلى والدي في بيت الحكيم: فقد ارتأى أخوها جهاد أن ينّظَمها في "الحركة،" فعّرفها إلى الحكيم، 
الذي طلب ــــ بدوره ــــ من ابن أخته إبراهيم تنظيَمها واإلشراَف عليها، وعلى مجموعة  من الفتيات األخريات.  

)الصورة أدناه(، وقف الحكيم إشبيًنا لهما في حّمانا )لبنان(، بحضور    1964لعام  أبي وأّمي في اوفي يوم زفاف  
كّل من: الدكتور وديع حداد، وأبي ماهر اليماني، وبالل الحسن، والحكم دروزة، ومحمد اليماني، وخالد أبو  

الفلسطينّية، للثورة  أّول شهيد  اليسار،  إلى  باسمه وفا  وهو َمن سّماني عيشة )الصورة  لذكراه(، وجهاد  أبي  ًء 
ضاحي، وعدد من رفاقهم. والجدير ذكُره أّن أبي والحكيم كانا يومها يحمالن اسمْين مستعارْين )ابراهيم بطرس  
وأحمد فؤاد على التوالي(، وجواَزْي سفر مصريْين؛ فهما هاربان، من سوريا إلى مصر، بعد انفصال البلدين،  

 الرئيُس جمال عبد الناصر إليهما، وإلى مجموعة من رفاقهما، . وفي مصر قّدمَ لكونهما من القوميين العرب 
 جوازاِت سفر  مصرّيًة لتسهيل تنّقلهم. 

كما عرفُت من أّمي أّنه كان لها دور  في تهريب الحكيم من "سجن الشيخ حسن" في شارع األمين في دمشق؛  
رة إلى الحكيم في سجن " بينه وبين الشهيد وديع حّداد، الذي ه، هي "الرسولَ فقد كانت، بحكم زياراتها المتكرِّ

 خّطط ونّفذ عملّيَة تهريبه من السجن عندما اعتقله عبد الكريم الجندي في سورية. 
 *** 

، وهي المعارُك التي عاشها مع زوجته هيلدا وابنِته لمى  1982بعد خروج الحكيم من معارك بيروت سنة  
ا من أزرهم، كانت يومها في بكّل تفاصيلها )أّما ابنُته ميساء ف ألمانيا لدراسة الطّب(، متنّقاًل بين المقاتلين، شادًّ

لنا أن نستشهَد دفاًعا عن بيروت،" استقّر في سورية. وبحكم   العالم، وبشكل  علنّي، أِن "اسمحوا  طالًبا من 
جتياح بيروت، تحديًدا، إلينا بعْيد ا  وجودنا هناك، فقد كّنا ننتظر زياراِته الدورّيَة إلينا بشوق  كبير. وكانت زيارُته

بدايَة وعيي الحقيقّي به. لم أكن قد تجاوزُت الحادية عشرة حين جاءنا، يوَمها، برفقة مجموعة  من رفاقه يتجاوز  
عدُدهم العشرين، لتناول الغذاء. كانت كلُّ األحاديث تدور حول المعارك والصمود األسطورّي لقوى المقاومة  

 اآللة العسكرّية اإلسرائيلّية.  بنانّية في وجه الفلسطينّية والل
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وبحكم وجودنا في دمشق فقد كانت الزياراُت العائلّية للحكيم من طرف أهله المقيمين في األردن تتّم في  
منزلنا )للحكيم أخوات: فوتين التي توّفيت في اللد، وايلين، وآنجيل، ونجاح، وسلوى، وله أخ اسُمه رزق(. حين  

ضي بسرعة كبيرة، مهما طالت الزيارة. سؤاُله عن أدّق التفاصيل، وتنبُُّهه إلى كلِّ  كان الوقُت يم  يزورنا الحكيم
ما يدور حوله، وذاكرُته القوّية: كلُّها صفات  لم تكن خافيًة. وكّنا، أفراَد العائلة، ننتظر نقاشاِته السياسّية مع  

 ماذا سيفعل إذا تحّررْت فلسطين، فأجابها: ختي سألْته مرةً والدي عّلنا نفهم أكثر ما يدور هنا وهناك. وأذكر أّن أ
 "سأذهب إلى بحِر يافا ألسبح، وأشرَب البيرة، وأسترخي ساعات  وساعات."

وما زلُت أذكر أّن أّمي َشَكْت له أّنها تقّدمْت بطلب جواز سفر أردنّي فُرِفَض طلُبها ألسباب  سياسّية  تتعّلق  
ة تانية وتالتة ورابعة، وخّليِك عم تقّدمي. طالما حّقك، خّليِك عم  رجعي قّدمي مرّ بوالدي، فأجابها الحكيم: "ا

 .تطالبي فيه، وخّليهم يرفضوِك، وارجعي طالبي!"
 *** 

وما كان أسعَد حّظي عندما طلب الحكيُم استضافتي يومْين في منزله في دمشق وأنا لم أتجاوز الثانية عشرة، 
فيك حّصة يا خالد." في ذينك اليومين أخذُت قسًطا من الدالل لن  : "نحنا أْلنا  تطبيًقا لقول  طالما رّدده عّني

يغيَب عن بالي، وأفرُح به حتى اآلن. وال زلُت أذكر حادثتْين من ذلك الزمن: األولى أنني كنُت أستيقظ الساعة  
)لم إليها  يستمع  والحكيُم  كارلو  مونتي  إلذاعة  الصباحّية  النشرة  على  صباًحا  فضائ  السابعة  هناك  ّيات  تكن 

وانترنت ووسائُل تواصل  إخبارّية كالتي نعرفها اليوم(؛ والثانية حين الحظ الحكيُم قّلَة شهّيتي على وجبة اإلفطار، 
فمازحني بلهجته الفلسطينّية المحبَّبة قائاًل: "ُكْل خالي ُكْل! لو ِمش عامْل نظاْم غذائي أنا كنت ما تركْت إِشي  

 .لّي!"عالطاولة ِيْعتب ع
  

 *** 
سّببْت رحلُة عالج الحكيم في فرنسا، وما رافقها من مشاكَل، في أزمة كبيرة في منزلنا. كّنا نتسّقط األخباَر  ت

من وسائل اإلعالم القليلة في تلك األّيام، وننتظر عودَة والدي لنحصَل منه على أّي خبر يطْمئننا. وعندما  
جته هيلدا، التي كانت في تلك األزمة عنواًنا كبيًرا من  منزلنا، مع زو   انتهت األزمُة بسالم، التقينا الحكيَم في

عناوين صمود أْسرة الحكيم وتعّلقها بنهجه الثورّي. وأذكر تماًما كيف روت لنا تفاصيَل تلك الرحلة: من لحظِة  
قوفها في  ه، وانتهاًء بو نزوِله إلى المطار، مروًرا بلحظة تجمُّع المصوِّرين حوله ومنِعها إّياهم من التقاط صور  ل

وجه المحقِّقين الفرنسيين مانعًة إّياهم من استجواب الحكيم أو حتى االقتراب منه. كان الحكيم يراقبها مبتسًما  
ًدا أّن أحَد أسباب عودته منتصًرا من فرنسا هو وجوُدها   وهي تتكّلم، مثنًيا على كالِمها بين الفينة واألخرى، مؤكِّ

 ّيام الصعبة. إلى جانبه في تلك األ 
 *** 

كان للحديث عن األحفاد طعم  خاصٌّ لدى الحكيم. فبمجّرِد سؤالنا إّياه عن أوالد ابنِته "ميساء،" يتغّير لوُن  
وجهه، وترقُص عيناه فرًحا، ويبادرنا بالكلمة التي اعتدناها منه عنهم: "بيجّننوا." ثّم يتحّدث عنهم، وعن آخِر  
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زة بهم، ومدى سعادته في األوقات التي يقضيها بصحبتهم. كانت  عالقِته المميّ نكاتهم، وعن وضعهم الدراسّي، و 
العائلة تعني الكثيَر الكثيَر للحكيم؛ فقد التصق بها والتصقْت به، وناضل معها ومن أجلها، وكان حاضًرا معها  

 في أدّق التفاصيل، رغم غيابه القسرّي الدائم عن عائلته الصغيرة والكبيرة. 
ة والفرِح والحياة. وعندما تجلس معه في جوّ  ُأَسرّي، فإّنك قد ال تتخّيل أّن هذا  ريّ عاشًقا للح  وكان الحكيم 

، المبتسَم، صاحَب الصوت الرخيم عندما يدندن أو يرتِّل، هو نفُسه ذلك القائُد الخطيُب  الرجل الحنوَن، المحبَّ
 واالستقالل.  نحو الحرّية الفذُّ الذي يقود مسيرَة الشعب الفلسطينّي بعزم  وصبر  وثبات  
 *** 

سنة  من وفاته في عّمان، رافقُته وزوجَته هيلدا في رحلة  من دمشق إلى منزلهما في عّمان، قضينا    يقبل حوال
فيها معظَم الوقت ونحن نتكّلم في السياسة والتاريخ وتجربِة الحكيم النضالّية وآرائه ونظرته إلى مستقبل الصراع  

جماهير العربّية والكادحين ال مثيَل لهما. لقد مألني  قوَله هو أّن تفاؤله وإيماَنه بانتصار الواألّمة. ما أستطيع  
 الحديُث معه بالثقة بحتمّية النصر، وكانت تلك بالفعل من أروع ساعات حياتي. 

وعندما سرُت في عّمان خلف جثمانه المحموِل على األكتاف، وسمعُت حناجَر الشباب تهتف "يا حكيم نْم  
حكيم وقال: المعامل للعّمال،" تذّكرُت فوًرا يوَم زارني، برفقة والدي وبعِض  ارتاْح واحنا منكّمل كفاْح" و"عّلْمنا الو 

ــــ عربين. دخل الحكيم مّتكًئا على عّكازه، وأصّر على مصافحة   رفاقه، في معملي الكائن في ريف دمشق 
ال وقانون العمل  بعدها إلى المكتب، ودار الحواُر حول العمّ العاملين فرًدا فرًدا، والسؤال عن أحوالهم. ودخلنا  

في سورية. وتذّكرُت كلماِته عن وجوب التخفيف من األرباح لصالح زيادة معاشات العّمال ومكافآتهم وتحسيِن  
 أوضاعهم. كما تذّكرُت، وأنا أسير خلف جثمانه، حديَثه إلّي عن البرجوازّية الوطنّية ودوِرها في تعزيز صمود 

لي، لقد اخترَت طريًقا غيَر طريقنا. ولكّنني أؤّكد لك أّنك تستطيع،  "خا  الشعب العربّي في كّل مكان، إذ قال:
أنَت وأصدقاؤك من الصناعّيين والتّجار، تخصيَص ولو مبالغ بسيطة، وبشكل  دائم، لدعم صمود شعبنا. إّن  

ونحن في  ة التحّرر الوطنّي التي نخوضها حاليًّا.  البرجوازّية الوطنّية تستطيع أن تلعب دوًرا كبيًرا في معرك
 . حاجة  إلى تركيز كّل الجهود في خدمة القضّية الفلسطينّية والقضايا العربّية"

 *** 
هذا هو القليُل القليُل مّما أذكره عن الحكيم، الذي كان بالنسبة إلينا بمثابة الوالد والقائد والخال والجّد والعائلة 

يرافقَك، ويعايشَك، أبَد العمر. لقد عشنا مع جورج    قريًبا إلى شخص  عظيم  كالحكيم فذلك فخر  بأْسرها. أن تكون  
حبش، ومع والدي، فلسطيَن بأدّق تفاصيلها: عشنا معهما همَّ الشهداء والجرحى والمخّيمات، وفهمنا حقيقَة  

من الحكيم أّن قرابَتنا إليه مسؤولّية،  العمل الوطنّي ومعنى التضحية الحقيقّية من أجل الوطن. وأهمُّ ما تعلمناه  
  امتياز!ال
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 خالي احلكيم 

جوليا الراهب
* 

بُر منزلة  في قلبي، وأكبُر تأثير  فّي منذ  لسُت أدري من أين أبدأ في وصف ذلك اإلنسان الذي كانت له أك
وحناِنه في صغري، وبإرشاِده ونصِحه في صباي، وبمحّبِته وصداقِته في كبري.  رني بعطفه  طفولتي. فقد غم

وتواضِعه،   وتقّشِفه،  وتضحياِته،  وعطائه،  وأناقِته،  وذكائه،  أخالقه،  سمّو  في  األعلى  المثاَل  لي  كان  لقد 
 خالصه.إو 

 أّمي( في يافا. والذكرى التي  الزيارات العائلّية، بين بيتنا في اللد، وبيِت جّدي )والدِ ي بدأْت في  معرفتي بخال 
تعود إلى مخّيلتي مراًرا هي وجوُده أثناء مرض والدتي، ومن ثّم وفاِتها، وعجزنا عن دفنها في مقبرة المدينة  

يت مقرَّ راحتها األبدّية. وتال هذا الحدَث طرُدنا (. يومها، صار بستاُن الب١٩٤٨نظًرا الحتالل اللّد )في تّموز 
ن هّددنا جنوُد االحتالل بالقتل. هذا وقد خّلفْت والدتي سبعَة أطفال يتامى، أصغُرهم طفلة  ال  من المدينة، بعد أ 

 تتجاوز الشهرْين، توّفيْت بعدها بأّيام قليلة. 
عائلُتنا، سيًرا على األقدام، وصوُت الرصاص يصّم  في اليوم التالي، نزح معظُم أهالي اللّد عنها، ومن بينهم  

جورج حبش، قد الزَمنا في المسيرة ماسًكا أيدَينا، جالًبا لنا الدفَء والطمأنينَة، برغم ألمه   وكان خالي،  آذاَننا.
  وحزنه العميقْين، وبرغم غضبه الذي أخفاه عّنا. ولّما كان خالي ما يزال طالًبا في كلّية الطّب في الجامعة 

دراسته. كما أّن جّدتي )والدَة أّمي(    األميركّية في بيروت، فقد أصّرت عائلُته على عودته إلى بيروت إلكمال
، وكنُت حينها  ١٩٤٩استطاعت أن تحصَل لي على القبول في مدرسة  داخلّية  لليتامى، في قرية العيزرّية، عام  

 في الثامنة. 
 *** 

هنا تجّددت االّتصاالُت الى األردن، حيث مارس مهنَته طبيًبا.    ، عاد ١٩٥١عندما أنهى خالي دراسَته سنة  
عبر الرسائل، وعبر زياراته الخاصة إلينا، أنا وأخَتّي الصغيرتين اللتين لحقتا بي. وفي كّل زيارة، كان   بيننا،

يأخذن أيًضا  وكان  بنا.  خيًرا  وليوصَيها  إلينا،  ليطمئّن  مرثا،  األّم  المدرسة،  بمديرة  يجتمع  أسواق  خالي  إلى  ا 
إلى     ما بعد.سّية، ويترك معي نقوًدا الحتياجاتنا فيالقدس، ويشتري لنا ما نحتاُج إليه من مالبَس وأدوات  مدر 
، من أجل إكمال دراستي الثانوّية؛ فمدرستي  ١٩٥٩أن عدُت إلى بيت جّدي، أبي رزق الحبش، في عّمان سنة  

 بتدائّية.في العيزرية كانت تقتصر على طاّلب المرحلة اال
 *** 
كان يعالج المحتاجين من المرضى مّجاًنا، ويعطيهم  كانت عيادة خالي في عّمان منزاًل له ولكّل َمن زاره. و 

بهم. وإلى جانب  التوصية  الصيدلّيات، مع  أصحاِب  إلى أصدقائه،  أو يرسلهم  لديه،  إذا كان متوّفًرا  الدواَء 
مكافحة األّمّية، إذ أوجد مركًزا ساهم فيه أفراُد العائلة بالتدريس  اهتمامه بعالج المرضى، أبدى اهتماًما شديًدا ب

 
 ابنة اخت الحكيم "جورج حبش".   *

http://al-adab.com/desc-author/38737-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8
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ّجاًنا. ومن ذكرياتي الجميلة آنذاك سماُع صوت خالي يرّتل األناشيَد الوطنّية كّلما ذهبنا إلى مكان  ما في  م
جد واألوطان نحيا  السّيارة؛ فتعّلمُتها وأنشدُتها معه، ومنها: "موطني،" "نحن الشباب لنا الغُد،" "في سبيل الم

 ونبيد،" "انِت سوريا بالدي..."
 *** 

استي الثانوّية، حصلُت على وظيفة معّلمة في مدرسة العيزرّية ذاتها. وفي صيف العام  عندما أتممُت در 
 ، استلمُت رسالًة من خالي من دمشق، عن طريق صديق  له، يحّثني فيها على متابعة دراستي قائاًل: ١٩٦٠

ا، فوق  هو موضوُع إكمال    "القصد من الرسالة ا جدًّ ا جدًّ ما تتصّورين. هناك  دراستك، وهو موضوع  يهّمني جدًّ
اقترحُت هذه  لقد  به.  تفّكرين  أّي طريق آخر  أو  لندن، وهناك جامعة دمشق،  بالمراسلة مع جامعة  الدراسة 

ن المساعدة. وإّني مستعّد.  الجامعات ألّنها ال تكلِّف كثيًرا... الشيء الوحيد الذي أستطيع تقديَمه هو شيء م 
أن أستديَن منهم مبلًغا من المال كلَّ عام، نسّدُده مًعا في ما بعد.   إّن لي بعَض اإلخوة األصدقاء الذين أستطيع

ولهذا ال يجوز أن تقف هذه الناحية عقبًة في طريقك. كتبُت لِك في هذا الوقت حّتى يكون لديك مّتسع من  
 كر... وإّنني باالنتظار." الوقت للتفكير والتسجيل البا 

لكّلّية اإلبراهيمّية في القدس، وااللتحاق ببرنامجها المسائّي، من  تجاوبُت مع هذه الرسالة حااًل بتسّجلي في ا
دون ترك وظيفتي في النهار. ولم تعترْض إدارُة المدرسة على ذلك، بل استطاعت أن تحصل لي على بعثة  

 . ١٩٦٢مّتحدة عام دراسّية في إحدى جامعات الواليات ال
متابعة دراستي الجامعّية، َلما أكملُت دراستي وحّققُت ما    أنا متأّكدة تماًما أّنه لو لم يقم خالي ِبحّثي على

 توّصلُت إليه أكاديميًّا وعمليًّا.
 *** 

زل كان خالي يحّب السير. وكانت عيادُته، التي شاركه فيها لمّدة قصيرة الدكتور وديع حّداد، قريبًة من من
ما. وفي كثير من األحيان كان يطلب مّني  والدْيه في وسط المدينة في عّمان. لذلك، كان يأتي أحياًنا لزيارته

كان     اصطحاَبه في مشوار في البلد، عند التاسعة مساء، حين تكون الحوانيُت مغلقًة والشوارُع خاليًة من الناس.
اآلن أّن صمَته كان بسبب انشغاله في التفكير في  يسير بخطوات سريعة ورياضّية، يعتريه الصمت. وأظّن  

 أمور  مهّمة.
وما   ١٩٥٧الفترة كان خالي قد أصبح ُمالحًقا من السلطات األردنّية، ثّم اضطّر إلى االختفاء سنة في تلك 

أزوره أثناء  بعدها، وأُغلقْت عيادُته، وأصبح جّدي )والُده( يقول: "يا ِريته يا ِسيدي نّجار وينام في الدار." وكنُت  
مجلة له  وُأحضر  ومنها  ،  Time اختبائه،  الكتب،  للكاتب   باإلنجليزّية War and Peace كتاب وبعَض 

والكتابة   للقراءة والدراسة  الوقَت  له  أّنها وّفرْت  إيجابّية، فهي  لفترة اختفائه من  تولستوي. وإذا كانت  الروسّي 
 الجاّدة.

 *** 
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على أرض الوطن، وبعد حرب   سبب األحداث الدامية التي كانت تجري بعد فترة من انقطاع الرسائل بيننا ب

 ، قال فيها: ١٩٦٨)عام زواجي(، وصلتني رسالة  منه سنة ١٩٦٧يران  حز 
"إّن قلبي يرتجف كّلما تصّورُت مدى التضحيات التي سيدفعها شعُبنا دفاًعا عن حّقه في الحياة والحّرّية  

ل بالدم رفَضه     لالحتالل وتصميَمه على استرداد وطنه... كان القصد، على أّي حال، والكرامة... شعبنا يسجِّ
أن أقوَل لِك، يا خالي، إن ليس شيء بسيط هو الذي حاَل دون الكتابة لِك طيلة هذه المّدة. آسف إْن كنُت قد  

يًّا ومعنويًّا  أزعجتِك... أعتقد أّنه من حّق شعبِك عليِك أن تعيشي معه، ولو من بعيد، اآلالَم التي يعيُشها مادّ 
 .في هذه الفترة القاسية من التاريخ..."

قساوة الحياة، فقد ألّح علينا في هذه الرسالة أاّل نترّدد في إنجاب طفل  واحد  على األقّل، ألّن الحياة،  ورغم  
 رغم مآسيها، تستحّق العيش. 

 *** 
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ؤيتنا، وخصوًصا رؤية ولدي وفي إحدى زياراتنا إلى الوطن زرنا خالي في دمشق. كان سروُره عظيًما لر 
إلينا األشرطَة والجرائَد  هشام ألّول مّرة. وخالل تلك الزيار  ة، كان خالي يترّدد علينا في منزل أخي، ويرسل 

مراكز  إلى  لنا  متكاملًة  رحلًة  خالي  رّتب  الفلسطينّية،  المخّيمات  زيارة  ابني رغبًة في  أبدى  وعندما  والكتب. 
 . رافَقنا حينها لمشاهدة برنامج فّني لـ"فرقة األرض"الشبيبة في مخّيم اليرموك. و 

 *** 
باستطاعة خالي أن يمارس مهنَته كطبيب، وأن يجمع الماَل وينال الشهرَة في ذلك المجال، وأن يعيش  كان  

حياَة رفاهية ، بعيًدا عن االختفاء والمالحقة والسجن ومحاوالت االغتيال، وبعيًدا عن التشّرد والسهر والتعب  
ك. وهنا، ال بّد من إسداء شكري وتقديري كلَّ  دّي والعقلّي والمعنوّي. ولكّن إنسانّيته لم تكن تسمح له بذلالجس

َمن وقف معه، واعتنى به، وحافظ عليه؛ ومن ضمن هؤالء تحتّل عائلُته المركَز األّوَل واألخيَر في هذا المجال، 
 ساء ولمى ال تُقّدر.ألّن التضحيات التي قّدمْتها زوجُته هيلدا وابنتاه مي

 *** 
يم، خالي ومرشدي وصديقي. رحيلَك عّنا ما هو إاّل رحيل  للجسد.  لقد كان من حسن حّظي أن تكون، يا حك 

فأنت الحيُّ الباقي، ليس فقط في قلوب كلِّ من أحّبك وعمل معك، بل في قلب التاريخ الفلسطينّي والعالمّي 
   كذلك. 
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 الضحكة اليت ال تغيب  سنوات مع احلكيم: والدي...

 *سيف العائدي

حكيم الثورة أّنه ذلك السياسيُّ الصلُب الذي ال يحيد عن المبادئ والقيم التي توصل  كثيرون يعرفون عن  
شعَبنا إلى نيل حرّيته. لكّن قّلًة تعرف أّن خلف هذه الشخصّية الفوالذّية رجاًل يعشق الحياَة ويكره العنَف... إاّل  

 ء شعبه. في مواجهة أعدا
اق فرًدا فرًدا، ويتفّقد غائَبهم، ويطمئّن إلى صغيرهم قبل حين نصل إلى المكتب كّل صباح، يصبِّح على الرف

كبيرهم، ويسأل عن عائالتهم. ثّم يستفسر عن أحوال فلسطين، وأحواِل شعِبنا ومشاكِله. بعد ذلك، كان يحّب  
 ُته تعلو كأّنه يملك الدنيا. أن يستمَع إلى نكتة  جديدة  من أّي رفيق، وكانت ضحكا 

ا رقيًقا، ال يرى طفاًل إاّل وتعلو االبتسامُة شفتيه، فيقترب إليه ويقّبله. وقبل أن يسأل  وكان والدي الحكيم إنسانً 
 "َمن أهله؟" كان يطلب مّنا أن ُنْحضر له الشوكوال الفاخرة.
 *** 

 حكيم. لذا سأكتفي بواحدة: ال يسمح المجاُل اآلن بسرد عشرات القصص عن طيبتك وتواضعك يا
العا تقديم  1990م  في صباح عيد األضحى من  إلى  يبادر  الحكيم أن  ّكنا في تونس. وكان من عادة   ،

التهاني إلى األصدقاء والرفاق، فطلب مّني ذلك الصباَح أن ُأحضر أفضَل علبة حلويات. سألُته "لمن؟" فقال: 
ن ال يسمع طربني ألّني ُحرمُت سماَعها طوال حياتي ــــ فوالدي كا"يابا..." )وهذه كلمُته المفّضلة التي كانت ت

القادة   ــــ وهو أحد  بالرفيق أبي عذاب  وال يتكّلم( وتابع: "عندما تعود سأخبرك. لكْن، قبل أن تذهب، اّتصْل 
يق أبو عذاب، العسكرّيين في الجبهة الشعبّية ــــ للحضور اآلن." نّفذُت ما طلبه مّني. وبعد أن عدُت وحضر الرف

 قال له: "أتعرف منزل محمد خير؟" 
د خير أحَد اإلخوة الذين توّلْوا حماية األخ أبي عّمار، وهو من المجموعة التي قامت بتصفية  وكان محمّ 

وصفي التل. وكان شأن كثيرين من كوادر حركة "فتح" يتسابقون للسالم على الحكيم وزيارته في مقّر إقامته. 
يم باإليجاب. لكّنه لم يطلب حضوره،  ب باإليجاب، فسأل الحكيَم: "أتريد أن تراه؟" فرّد الحكرّد الرفيق أبو عذا

بل قال إّنه سيذهب إليه بنفسه ويعايده ويعايد زوجَته. الجدير ذكره أّن هذه األخيرة كانت نرسل إلى الحكيم، 
 ابلسّية الرائعة.عندما يصل إلى تونس، أكلَته المفّضلة، وهي الهندباء، ومعها الكنافة الن

ون إبالغه، وذلك بناًء على طلب الحكيم. وما إْن وصلنا إلى جانب توّجهنا إلى منزل األخ محمد خير من د 
الشارع   إلى  حّتى هرعوا  ــــ  للمعايدة  أتْوا  وآخرين  أبي عّمار  حماية  طاقم  من  باإلخوة  مكتظًّا  وكان  ــــ  المنزل 

المنزَل   ناك خطًأ في العنوان. وعندما علموا أّن الحكيم قصد ذلكيستفسرون عن وجهة الحكيم، ظاّنين أّن ه 
بالذات، علت وجوَههم أماراُت االرتباك والفرح. وما زلت أذكر، أيًضا، حالة الذهول عند رجال األمن التونسّي. 

 
 2008جورج حبش، ثّم مديًرا لمكتبه حتى تاريخ وفاته سنة   مرافًقا وسكرتيًرا شخصي ا للدكتور 1987عمل منذ العام  *
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لزيارات المماثلة  طبًعا كانت هذه الزيارة بالنسبة إلى الحكيم، وأنا معه، أمًرا طبيعيًّا؛ فلقد رافقُته في عشرات ا
 ا في المخّيمات وخارجها ليشاركهم أفراَحهم وأتراَحهم. إلى بيوت رفاق وأصدقاء من أبناء شعبن

 *** 
 والدي، عّم أحّدث الناَس؟

عمرك   ورفيق  الصدوق  صديقك  مع  الوّهاب؟ عن جلساتك  وعبد  لفيروز  تغّني  وأنت  الشجّي  عن صوتك 
دموُعك وأنت تستمع  الراهب؛ تلك الجلسات التي كانت تفيض فيها    الدكتور أسامة النقيب، وابن أختك إبراهيم

إلى ماهر وفؤاد  أأحّدثهم عن شوقك لالستماع  إليك؟  نكتًة جميلًة حمالها  أو وأنت تسمع  الناس  إلى هموم 
 وضحكك المتواصل؟ 

 عّم سأحكي يا والدي وقائدي وعّزتي؟ 
 .ى اللقاء"ما أشدَّ شوقي إليك. يدي ترتجف وأنا أكتب: "بحبَّك وإل
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 عندها فقط سأعانق قرَبَك! 

ليليان العائدي
*

 

لم يكن قريَب دم، بل قريب روح. لم تربْطني به صلُة قربى، وإّنما ما هو أعمُق بكثير: صلُة النصح، والحنان،  
، وأبً  ، وإّنما أباه الروحيَّ ا لكلِّ َمن واألمان، والفضل. كان لي قدوًة، وما يزال. وهو لم يكن أبا أبي الحقيقيَّ

 عرفه.
ه إلى بيت جّدي الكائِن في حيّ  فقير، والفرُح والعفوّيُة في كّل تصرفاته؟ كيف لي كيف لي أاّل أذكَر دخولَ 

أن أنسى طبخَة المفتول التي كان يأكُلها معنا؟ كيف سأنسى لهفَته ووقوَفه مع عائلتي يوَم استشهاد عّمي،  
ألّنه ال يسمع أو يتكّلم؟ وكيف    يجالسه ويحّدثه وقًتا طوياًل بلغة اإلشارةويوَم موت جّدي ألبي الذي كان الحكيُم  

 أنسى وقوَفه إلى جانبنا عندما مرضْت جّدتي، أو كّلما تعّرض أحُدنا لمكروه؟
من َيْقدر على نسيان دعوات العائالت التي كان الحكيم يخدمها ويسأل عن حاجاتها؟ أكتب اآلن عنه ويدي 

أمامي. أْذُكره في مواقَف ال ُتحصى، منذ صغري سرعة، وشريُط إنسانّيته الالمتناهية يمّر  ترتجف وقلبي ينبض ب
وحّتى اللحظة، يرويها لي أبي، "سيف،" الذي رافقه حّتى ذهبْت روُح جّدي الحكيم عند باريها، وخّلفْت لنا حرقًة  

 لن تنطفئ. 
رة،" لك يقصدني ألّنه، منذ صغري، يقول لي "دكتو توّفي الحكيُم وهو يقول ألبي: "سّلْم على الدكتورة،" وهو بذ 

ويحلم بأن أكوَن مثل طه حسين، دكتورًة في األدب العربّي، ألّني كفيفة  مثله. وعلى هذا األساس أنشأ الحكيُم  
في داخلي عشَق الكتابة. لم يترك كتاًبا لطه حسين أو غّسان كنفاني إاّل وأهداني إّياه، وكان يدعوني إلى لقائه  

 من الحكمة الممزوجة باإلنسانّية والمرح والطيبة. وعندما أنهيُت ما أتى دمشق فأنتظر لقاءه كي أنهَل المزيدَ كلّ 
الثانوّية، أّوُل ما فّكرُت فيه كان تحقيَق رغبته، وهو ما فعلُته، فكانت فرحُة جّدي الحكيم ال توصف، وقال:  

 "اقترب الحلم يا دكتورة."
، عندما كان أبي في عّمان،  2008ن كانون الثاني  حديد في السادس والعشرين ملكْن، في تلك السنة، وبالت

وكنُت أدرس المتحاني، رّن الهاتف، وكانت المّتصلة امرأةً طّيبًة. وكانت تبكي، وتسأل: "أصحيح ما ُيقال؟ هل  
ــــ الصاعقة على التلفاز: مات جورج حبش! ص رت أصرخ: مات الحكيم؟!" وفي تلك اللحظة، سمعُت النبَأ 

عتي األولى. ولكّن غّصتي الكبرى هي أّنني لم أزر قبًرا احتضنه، ولم أقّبْل  "العظيم لن يموت." كان موُته فاج
 حجارًة ترعاه كما رعاني. 

عهًدا جّداه، لن أقف أمام قبرك إاّل وشهادتي في يدي. عندها فقط، سأعانُق قبَرَك، وأقول لك إّن الحلم تحّقق  
 ا راعي المحتاجين، يا سنديانَة فلسطين.يا جّدي الغالي، ي

  

 
 كاتبة فلسطينية    *
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 عرف احلكيم! أمل 

 *أمساء عّواد

في اآلونة األخيرة تّولدْت لدّي قناعة  مفاُدها: أّنه من المعيب الحديث عن األموات في سياقات  "مناسباتّية"  
ال تشعرون بهم يبتعدون  فقط؛ فكلُّ األفعال التي نزّج بها في النصوص المتعّلقة بهم "ماضية " بشواهِد قبور. أف

 فشيًئا عنكم في اّتجاه أفق النسيان؟! شيًئا 
 إًذا، لماذا نكتب عّمن رحلوا عّنا؟ 

 ألكْي نتعّلم من تجربتهم؟ أْم لالسترشاد بما أورثونا إّياه؟ 
رين، فما هو مآُل التركة التي حصلنا عليها؟   هنا تتبادر إلى ذهني الفكرُة التالية: إذا كّنا ورثًة مبذِّ

التفكير فيها، من دون انتظار الحصول على قوالَب إلجابات  جاهزة؛ ففي  مجرد تساؤالت. أُعمل عقلي ب  يه
رين أنفِسهم. وبالطبع، أتمّنى استثماَر حّصتي   النهاية ثّمة شيء  ما في داخلي ينتمي إلى جموع الورثة المبذِّ

خرى لدّي. بة تّجار الحياة، وال مآرَب أالشخصّية في حكمة  أكبر من أجل زيادة رصيدي اإلنسانّي في محار 
يقابلوا جورج حبش في حياته؛ ما أتاح لي   لم ولذلك يمكنني القوُل، بأريحّية، إّنني كنُت من المحظوظين الذين

 فرصَة التفكير فيه بموضوعّية.
كي ال تنطبَع بصماُت  أنا مجّرُد فتاة  تقّدمْت نعَشه، حاملًة صورًة ملّونًة له، ممسكًة بها من إطارها الخشبّي،  

 لى الرسم. أصابعي ع
أنا   لذلك  معشره.  وُحسِن  خلقه  وطيِب  لدماثته  ممتّنًة  تجعلني  شخصّية   تجربة   أّيُة  الرجل  وبين  بيني  ليس 
محظوظة، نعم محظوظة، بالمسافة الفعلّية التي فصلْت بيننا. وال يعيُبني أّنني لم أتناوْل معه صحَن مجّدرة،  

ومّية، ولم أحضْر معه أيَّ مؤتمر أو اجتماع، ولم أتلقَّ منه تهنئًة  في، ولم أقرأ له الجريدَة اليولم يربِّْت على كت 
 بالعيد، ولم أشارْك في عملّية تحريره من أّي سجن... بل إّنني لم أقرأ آخَر كتاب  صدر عنه. 

تجاه الحياة. اجتهَد هو،    لقد تشاركُت مع الحكيم ورفاِقه ما هو أعمُق من ذلك: أرضّيًة مشتركًة في فلسفتنا
منصبه كمؤّسس وأمين  عاّم للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، ومن قبلها لحركة القوميين العرب؛ واجتهدُت من  

أنا أيًضا حين انخرطُت طواعيًة في امتداد هذه التجربة في األردن، ومن بعدها في الخروج من صفوف الحزب 
لذاتّي من مدرسة الحكيم ورفاقه؛ فقد اكتسبُت عيد استفادَة األولى على الصوأعتبُر أّن هذه كانت اال .واالنكفاء

القدرَة على تحطيم األصنام وصوِر المناضلين النمطّية، وذلك بتناول تجربتهم على قاعدة  عماُدها: الفعُل ال  
 العاطفة.

داخل النقد  ألقى بظالله على عملّية  بالحكيم  الرفاق  الوجدانّي في عالقة  الحزب وخارجه،   الجانب  إطار 
عند طرح مسائَل تتعّلق بمعضلة خلِق كوادر حزبّية بديلة تتحّلى بكاريزما مّتفق  عليها من الخصوم  وخصوًصا 

 
 كاتبة فلسطينّية مقيمة في األردن  *
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ر  على   السياسيين قبل األصدقاء. إّن حصَر الشهادة عن الرفيق األمين العاّم من باب "حبش اإلنسان" مؤشِّ
ن نتحّدث هنا عن أحد أبرز الرفاق الذين  ه الذين لم نسمْع ببعضهم؛ فنح القصور في استثمار تِركِته، وتركِة رفاق

عام   المأساوّية  خسارَتنا  تَلت  مرحلة   في  نوعها  من  فريدًة  كانت  لتجربة   تجاوزوها،  1967أّسسوا  ولكّنهم  ؛ 
 . واستطاعوا إثبات خّطهم الثورّي باّتجاه تحرير كامل التراب "من النهر إلى البحر"

تاحت المجاَل لنقده في حياته، واالستنارِة برأيه، وتدويِن مذّكراته  ، بعد شيخوخة  أل أقّل من عقد رحل الحكيم قب
على أيدي رفاقه، وجمِع أرشيفه. ولكّن ذلك لم َيحدث بشكل جّدّي! وليس هناك أبلَغ من هذه الخسارة الحزبّية  

الورود، تليق   الُنصَب، واألعالُم، وبهرجةُ   إاّل ضريُح الحكيم في مقبرة سحاب )األردن(؛ فالعبارات التي تزّين
 بضريح رجل  من البرجوازّية الوطنّية. 

أن نشعَر بالشكر له لقاَء ما قّدمه دعًما للقضية، فذلك أبعُد ما يكون عن الحكيم المناضل الصلب الذي 
ــــ برؤية  تتجاوز إطاَر القومّية الضّيق إلى ما هو أوسع، وذلك م خرج   ن خالل قراءتهم لمعادلة  ــــ مع رفاقه 
المرحلّية الصرا  أهدافنا  تحقيق  أجل  من  كرافعة  القومّية  تسخير  خالل  ومن  األفقّي،  الطبقّي  بجوهرها  ع 

ق يعيدنا خطوات  إلى الوراء.  واالستراتيجّية، ال كمعوِّ
ومحاولِة التجديد يحزنني الوضُع ِالحاليُّ الذي وصلْت إليه جماهيُر الحكيم المبعثرة ما بين الماضي التليد،  

مع عدُم    والتصادم  حفيظتي  ويثير  برشاقة.  الواقع  مواكبُة  عليها  استعصت  التي  الكالسيكّية  الحزبّية  العقلّية 
االسترشاد، على أقّل تقدير، ببواكير تجربة الحكيم والرفاق في حركة القوميين العرب، وفي الجبهة الشعبّية  

أهمَّها. وال يضير أًيا مّنا، أكّنا حزبيين   الفكرُ  على دعائَم عّدة  كان  لتحرير فلسطين كفصيل تحّرري ثورّي ارتكز
سياقات    عن  بعيًدا  الحزب  تجربة  قراءة  نعيَد  أن  بثوابته،  متمّسكين  زلنا  وما  الحزب  صفوف  من  خرجنا  أْم 

تحليل، كي تستحضر الماضي والبكاَء عليه. بل يجب علينا عقُد المقاربات، والتمّسُك بمنهجنا العلمّي في ال
، وانجرفنا رغًما عن إرادتنا من طرق  تبقى بوصلُتنا واضح ًة، في زمن  اختلطْت فيه التحالفاُت، وتلّون العدوُّ

 النضال الواضحة إلى مسارَب فرعّية  ابتلعْتنا دّواماُتها. 
يتعّلق بتجربة الحكيم، وقد سمعناه وسنسمعه كثيًرا، هو: "ماذا لو كان الحكيم بيننا؟" هذا   إّن أسوأ سؤال  

ير النمطّي الذي ُيغيِّب فهَم الواقع، ويؤّدي من ثّم إلى الفشل في محاولة تغييره. مثُل هذه  بالضبط هو التفك 
عّلقه  الذي  الجرس  لقرع  النهوض  على  قادرين  غير  سلبّيين  متفّرجين  مجّرَد  مكاَننا،  نراوُح  سيجعلنا  األسئلة 

 قال. مقاالت المناسباتّية كهذا المالراحلون. وهو، بكّل تأكيد، السبب وراء ال
 أين نحن؟ وماذا نحن فاعلون للنهوض بالحزب؟ 

هذه اإلجابة موجودة لدى قيادة العمل عند الرفاق في الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين. فكما قال الرفيق 
يأتي بقرار  من قمّ  أّواًل،" أي إّن المسار التصحيحّي  ة الهرم لقواعده جورج حبش في السابق "الحزُب قيادُته 

 تدّربة.العاملة والم
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 الدكتور جورج حبش الذكرى السابعة لرحيل القائد املؤسس

 ماهر الطاهرد. 
*

 

 
ــهر يناير )كانون الثاني( عام   ــرين من شــ ــادس والعشــ ــابعة لرحيل   2015في الســ ــنوية الســ تمر الذكرى الســ
حركة القوميين  لدكتور جورج حبش مؤســــــــــــس القائد العربي الكبير، األب والمعلم والصــــــــــــديق والرفيق الحميم ا

 العرب قبل ستة عقود، ومؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل أربعة عقود.
مســـيرة طويلة ورحلة شـــاقة ومعقدة حافلة بالكفاح البطولي الصـــادق واألمين، حافلة باإلنجازات واإلخفاقات  

 بالتقدم والتراجع، غنية بالدروس واالستخالصات والعبر.
مكافح وعمالق ال يعرف اليأس والخنوع وجســـــدت   م التي جســـــدت مســـــيرة شـــــعب  مســـــيرة اآلمال واآلال  هاإن

 مسيرة أمة ترفض الذل والخضوع.
مســـيرة اآلمال واآلالم نحو تحرير فلســـطين ودحر الغزوة الصـــهيونية االســـتيطانية االســـتعمارية التي حولت 

 ع األرض.حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم وشردته في كل أصقا
فقدت فلســــــطين وفقدت األمة العربية، وأحرار العالم كله رجل كان من أغلى الرجال وأصــــــدق الرجال نعم،  

 وأشجع الرجال، بقي قابضًا على المبادئ كالقابض على الجمر، رغم كل الظروف والتحوالت والعواصف.
زاء األخطاء  رة ولكنه قاس إمتفائل بشـــــــــكل دائم، منظم إلى أبعد الحدود، متســـــــــامح إزاء األخطاء الصـــــــــغي

 المسلكية التي تتعلق بالنزاهة واالستقامة.
بسـيط جدًا في حياته اليومية، ال يحب البهرجة والحراسـات واالسـتعراضـات، ويعتقد بأن حماية القائد يمكن  

 أن تتم بدون ضجيج.
ــألة  جورج حبش ال يعرف اليأس والتراجع، بقي مؤمنًا حتى آخر لحظة من حياته أن تحرير   ــطين مســــ فلســــ

قت وأن المشـروع الصـهيوني يحمل بذور فنائه من داخله وأن بقاء هذا الكيان مرتبط بحالة الضـعف والتفكك و 
 العربي والفلسطيني.

زارنا في موقعنا العســـــكري في منطقة الفاكهاني في صـــــباح اليوم التالي    1982أثناء حصـــــار بيروت عام  
حرًا وجوًا والذي اســـــــتمر ثمانية عشـــــــرة ســـــــاعة  بيروت برًا وب  الذي أعقب القصـــــــف الصـــــــهيوني العنيف لمدينة

متواصــــــلة حيث تغيرت معالم المدينة البطلة، وكان يســــــير بين األنقاض والبيوت والمكاتب المهدمة، وإذ بأحد  
الصــحفيين األجانب يقترب منه ويســأله: دكتور جورج ماذا يوحي لك هذا القصــف وهذا الدمار؟ وأجاب قائاًل: 

لمزيــد من الحقــد على العــدو المجرم والمتوحش، المزيــد من اإلصــــــــــــــرار واإليمــان  حــب األطفــال، ا  المزيــد من
والتفاؤل لمواصـلة القتال ضـد الظلم والقهر والعدوان. وأضـاف قائاًل: إن ما تشـاهده هو خير دليل على ضـعف  

ــير عكس تيار التاريخ والذي ال يمكن التعا ــهيوني الذي يســـــــــــ ه  يش معه ومع دور وتوتر وقلق هذا العدو الصـــــــــــ
 

 عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  *
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 ووظيفته االستعمارية الغاشمة.
غياب جورج حبش ليس إال حضــــــــورًا من نوع جديد، وال نكتب عن الحكيم في الذكرى الســــــــنوية الســــــــابعة  

ــلرحيله لتكريم تقت ــبة، أو وفاء لرجل  ضـــ ــك   يه المناســـ ثائر، وقائد تاريخي متميز وشـــــجاع، بل نكتب ألننا نتمســـ
 واستشهد في سبيلها. سامية التي عاشبالقيم واألهداف والمبادئ ال

ليس الحكيم موضـوعًا للرثاء ألنه حاضـر فينا بكل قوة، ملهمًا ومعلمًا وقائدًا وثائرًا ورمزًا تتجسـد فيه أسـمى  
 وأنبل قيم العطاء والتضحية واإلخالص والتفاني والوفاء. 

ــطين والوحدة العربية ال حدود له، وأن الكفاح ال م ــة   عنى له، إذا لمآمن بأن العمل لفلســـ ــد بالممارســـ يتجســـ
ــلوك اليومي، وأن الثورة والعمل الوطني ال يحتمل الفســـــــــــاد واإلفســـــــــــاد والمهادنة والتنازالت، وأن الكلمة  والســـــــــ

 الصادقة والنهج السياسي الثوري السليم ال يعرفان التلفيق والتفريط.
قية ومســلكية،  ية وفكرية وأخالجورج حبش جســد جملة من الدروس والمعاني العميقة، وكان مدرســة ســياســ

ــال   ــعب الذي نقل فيه البعض البندقية من كتف إلى كتف وتعب من النضـ ما أحوجنا إليها في هذا الزمن الصـ
 ومواصلة الطريق الشاق الذي يحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا به شعبهم وأمتهم.

المحتــل من  أرض الوطن، في  لقــد خرجــت النــاس في وداع جورج حبش يوم رحيلــه قبــل عــام على امتــداد  
، وفي الضـــفة والقطاع والقدس، وفي كل مواقع اللجوء والشـــتات في ســـوريا ولبنان واألردن 1948أرضـــنا عام  

وعلى امتــداد األرض العربيــة وفي المنــافي البعيــدة في أمريكــا وأوروبــا وأمريكــا الالتينيــة، وكــل هــذا كــان يعبر  
بمبادئها وأهدافها العادلة ألنها رأت في جورج   قضــيتها وتمســكهاببســاطة شــديدة عن تمســك الناس والجماهير ب

 حبش الضمير الحي المعبر عن النهج السياسي المبدئي السليم.
عن الوفاء لهذا القائد الفلســـطيني والعربي الكبير، فإنها كانت تؤكد تمســـكها    عندما خرجت الجماهير معبرةً 

خاصـــة حقها في العودة إلى أرضـــها وديارها التي  مة والمقايضـــة و بثوابتها وحقوقها الوطنية غير القابلة للمســـاو 
 .1948هجرت منها قسرًا عام 

لم يكن الدكتور جورج حبش سـياسـيًا محترفًا، بل كان مناضـاًل صـادقًا يريد أن يسـتعيد وطنه ليعيش شـعبه  
 بكرامة على أرض هذا الوطن.

السـباحة وكان طالبًا متفوقًا  يحب الموسـيقا و لم يكن يميل إلى السـياسـة كان    1948قبل حصـول النكبة عام  
ذهب إلى بيروت ليكون طبيبا، ولكن الجريمة الكبرى، جريمة اقتالع الشــــــعب العربي الفلســــــطيني من أرضــــــه 
ــدمة كبيرة وعميقة في تفكيره وقلبت مجرى   ودياره بقوة الســــــــــــالح واإلرهاب وتزوير حقائق التاريخ أحدثت صــــــــــ

 حياته رأسًا على عقب.
ن مدينة اللد إلى المجهول وشـاهد المآسـي واإلرهاب الصـهيوني الذي ال يوصـف تخرج م ناس وهيشـاهد ال

فقرر الرد على ما جرى وهذا ما جعله مع رفاقه يؤســـــــــــــس حركة القوميين العرب وبعد ذلك الجبهة الشـــــــــــــعبية  
 وعربي أن يرد على الجريمة. لتحرير فلسطين ألنه شعر أن من واجب كل فلسطيني  

الحدود، يكره القيادة الفردية ويكره االســـتئثار، وكان يقول دائمًا إن العقل الجماعي   أبعد  اطيًا إلىكان ديمقر 
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 هو الذي يمكن أن يقدم الفكرة الصائبة.
ورغم كل مكانته كقائد تاريخي مؤســس وقائد عملي أول للجبهة الشــعبية وهيبته وحب رفاقه له وشــخصــيته  

هيئات القيادية إذا تعارضــــــــــــت في بعض األحيان مع قناعاته  تزم بقرارات الاإلنســــــــــــانية المؤثرة، إال أنه كان يل
 الشخصية، ولذلك كان من أهم إنجازاته أنه بنى وأسس حزبًا ديمقراطيًا تحكمه المؤسسات والقيادة الجماعية.
أو كان عاطفيًا إلى أبعد الحدود وصـــادقًا بكل معنى الصـــدق، تســـيل منه الدموع عندما يلتقي والدة شـــهيد 

 جريح.
التحوالت والتطورات في فكر وحـياة جورج حبش خالل العقود الســـــــــــــــتة الـماضـــــــــــــــية كانت من أجل  إن كل
 فلسطين.

 البوصلة تحرير فلسطين، الفكر من أجل فلسطين، السياسة من أجل فلسطين، التنظيم من أجل فلسطين.
 .كان واضح الرؤية، عميق التفكير ملتصقًا بشكل كامل بأهداف شعبه وأمته

لنضـــــــــالية العربية والفلســـــــــطينية بمنعطفات كبيرة وتطورات عديدة، ولكن على الرغم من كل مرت تجربته ا
التطورات والتحوالت فــإن تجربــة الحيــاة بلورت في ذهنــه مجموعــة من الثوابــت كــان يؤكــد عليهــا بــاســــــــــــــتمرار  

 ويعيدها على مسامعنا باستمرار أبرزها:
ــياســـي من خالل التأكي  -1 ــهيوني ككيان  ســـالمة الخط السـ عنصـــري إجالئي    د على حقيقة الكيان الصـ

اســتيطاني مرتبط باإلمبريالية، يمثل أســوأ ظاهرة اســتعمارية في هذا العصــر ال يمكن التعايش معها 
 أو التسليم بوجودها.

ضــية عربية، صــحيح  ترابط النضــال الوطني الفلســطيني مع النضــال العربي وأن قضــية فلســطين ق  -2
صــهيوني الذي يســتهدف تبديد وطمس لوطنية الفلســطينية كنقيض للمشــروع الأن إبراز الشــخصــية ا

الهوية الفلسـطينية أمر هام وضـروري، ولكن في ذات الوقت ال بد من التأكيد على قومية المعركة، 
 وترابط النضال الوطني الفلسطيني الوثيق والجدلي مع نضال أمتنا العربية.

ــتوى    -3 ــة على المســـــ ــم كافة التياراأهمية بناء جبهة عريضـــــ ــطيني والعربي تضـــــ ت واالتجاهات  الفلســـــ
الفكرية والسـياسـية المناضـلة والمكافحة، القومية واليسـارية واإلسـالمية لمواجهة المشـروع الصـهيوني  
االســـــــتعماري الذي يســـــــتهدف المنطقة بأســـــــرها. وتغليب المصـــــــالح العليا للشـــــــعب واألمة على أية  

 صالح فئوية أخرى.م
ها المقاومة المســلحة كأرقى شــكل كفاحي وخيار اســتراتيجي  النضــال وفي طليعت  ترابط كافة أشــكال  -4

تفرضه طبيعة العدو العنصري االستيطاني الذي نواجهه، لكن دون التقليل من أهمية كافة األشكال  
 النضالية األخرى.

ك  جية والتكتيك وعدم جعل التكتيك ينته أهمية وضـــــــــــرورة الربط الدقيق والواضـــــــــــح بين االســـــــــــتراتي  -5
 ثوابتها.االستراتيجية أو يضرب مرتكزاتها و 

ــال الطبقي االجتماعي، ألن معركة   -6 ــال الوطني والقومي التحرري والنضـــــــــ أهمية الربط بين النضـــــــــ
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 التحرر الوطني ليست معزولة عن بعدها ومضمونها االجتماعي.
ــطينية باعتبارها الســــالح الضــــروري في مرح  -7 ــرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلســ لة التحرر ضــ

واالحتكام للخيار والحوار الوطني لمواجهة العدو الصــــــهيوني، وأهمية التعددية الفكرية والســــــياســــــية 
 الديمقراطي في معالجة التناقضات الداخلية.

ني والعربي واألممي في مواجهة المشـــروع اإلمبريالي  أهمية ترابط وتكامل حلقات النضـــال الفلســـطي  -8
 ى اإلنسانية بأسرها.الصهيوني الذي يشكل خطرًا عل

ــيرة حافلة بالدروس  ــيكتب عنها الكثير ألنها مســـــ ــيرة القائد الكبير الدكتور جورج حبش ســـــ ال شـــــــك أن مســـــ
 طويلة.واالستخالصات، مسيرة اآلمال واآلالم التي عاشها الشعب الفلسطيني منذ عقود 

عين لرحيل الحكيم: "رحل وكما قال شـــــــــاعرنا الكبير الراحل محمود درويش في كلمة بمناســـــــــبة ذكرى األرب
جراح النكبة، ال ألنها كانت تراجيديا تاريخية كبرى..   جورج حبش في عام النكبة الســـتين، دون أن يشـــفى من

 بل ألنها ما زالت مستمرة".
ــل الراحل الكبير الدكتور جورج حبش من أجل تحقيق هدف وحلم الوحدة العربية وإنهاء ســـــايكس    لقد ناضـــ

 ة طريق تحرير فلسطين والكفاح من أجل فلسطين طريقًا للوحدة.بيكو وأمن أن الوحد  –
واليوم تمر الذكرى الســــــابعة لرحيل هذا الرمز الوطني والقومي واألممي الكبير، في ظل ظروف ومتغيرات  

لمحيط إلى الخليج وتعيشها البلدان العربية التي تتعرض للمزيد من الشرذمة عاصفة تعيشها أمتنا العربية من ا
نية والنســــــــــيج  اعات الطائفية والمذهبية والعرقية بهدف تفتيت األمة وتقســــــــــيمها وضــــــــــرب الوحدة الوطوالصــــــــــر 

 االجتماعي داخل كل بلد عربي.
ــه ا اإلمبريالية األمريكية والدوائر إن هذا المخطط الخطير الذي تقف وراءه اإلمبريالية العالمية وعلى رأســــــــــ

تقدمية اليسـارية والقومية على امتداد السـاحة العربية لمواجهة الصـهيونية يتطلب تضـافر جهود وتالحم القوى ال
 الشرق األوسط الجديد والفوضى الخالقة المجرمة.وإسقاط ما يسمى ب

و التمســـــــــك بالمبادئ واألهداف والمثل إن المعنى الحقيقي إلحياء الذكرى الســـــــــابعة لرحيل القائد الحكيم ه
 حتى آخر لحظة من حياته.السامية التي عاش وناضل واستشهد في سبيلها 

ــل وفي  ــلون الدرب على أرض قطاع غزة الباســـــ ــنبقى على العهد يا حكيم فها هم أبناءك ورفاقك يواصـــــ ســـــ
 والشتات.، وفي كل مواقع اللجوء 1948الضفة والقطاع والقدس وفي المناطق المحتلة عام 

ــلون درب المقاومة   ــان وعدي أبو جمل يواصــ ــهيد غســ والتحدي حتى تحرير كل هام أبناءك في القدس الشــ
 ذرة من تراب فلسطين.
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 رج حبش األكثر استنارة بني املناضلني الفلسطينينيجو

 مسري أمني د.
*

 

ضد الشعب   "إسرائيل"لقد عاش حبش المذابح، وعمليات الطرد الجماعي، والتطهير اإلثني التي قامت بها  
ق هذا االسم، وإن كانت تخفي بعناية عن الرأي  ، وهي حقائق يعرفها أي مؤرخ يستح 1948الفلسطيني في عام  
علم من ذلك، الدرس القاتل بان المشروع الصهيوني مشروع استعماري إجرامي عنصري، العام العربي، وقد ت

ن  يو يد الهنود الحمر، وسكان استراليا األصليقوم على غرار ما حدث في أميركا الشمالية واستراليا، حيث أب 
ذا السبب رفض حبش التوقيع على اتفاقات أوسلو التي وقعتها  الهاربون من بالدهم. ولهليحل مكانهم اإلنجليز  

على التمادي   "إسرائيل"منظمة التحرير الفلسطينية، وأثبت التاريخ أنه كان على حق فهذه االتفاقات شجعت  
 ية. بداًل من البدء في "عملية سالم" كما ظنت وسائل اإلعالم حسنة الن  في مشروعها التوسعي،

فمن الذي سيحرر الشعب الفلسطيني؟ هل هم العرب المتحدون حول الفلسطينيين؟ ال شك أن حبش قد 
  ساورته في أول األمر بعض األوهام الرومانسية بهذا الشأن، بل إنه لفترة ما، كان يتوقع أن تقوم الدولة الوطنية 

لدليل أنه اختار للحركة التي أسسها اسم "الحركة  الناصرية بهذه المهمة، ولكنه لم يستسلم تمامًا لهذه األوهام، وا
عن توجهه للجماهير الشعبية، واليسار خاصة الشيوعيين، ال للحكومات أو األحزاب العربية.  القومية" معبرًا  

 لشعبية لتحرير فلسطين". وقد اختار االستراتيجية نفسها عندما أسس " الجبهة ا
ميع سكان فلسطين على قدم المساواة دون نية واحدة تضم جديمقراطية علما   وقد نادى حبش بقيام دولة  

تفرقة بينهم على أساس الجنس أو الدين. وفي لبنان رفض أن تنضم حركته إلى بعض التحالفات مع القوى  
ينية األخرى. لقد حافظ على الدوام على استقاللية  الخارجية أو اإلقليمية كما فعلت بعض المنظمات الفلسط

 م استقاللية الشعوب العربية األخرى. حركته، كما احتر 
وهذه االختيارات المستنيرة دفعته للوقوف إلى جانب تلك القوى التي تعمل على اكتشاف الطريق نحو  

أ ماركس بإمعان وتدقيق في أثناء  اشتراكية القرن الواحد والعشرين، فقد كان حبش ماركسيًا غير جامد )وقد قر 
 سجنه". 

، الذي يجب 1هة الشعبية" صارت العدو رقم  أن حركة جورج حبش، "الجب  ولذلك ال نندهش عندما نجد 
، والمدافعين عنهم من األمريكيين واألوروبيين، كذلك نظرت لها  "إسرائيل"القضاء عليه في نظر إرهابيي دولة  
يات  قوي في الحصول على تأييد الجماهير الفلسطينية، ولهذا كان من أولو بعض المنظمات الفلسطينية كمنافس  

أن تدمر حركة المقاومة الديمقراطية العلمانية هذه التي تنزع أية مظاهر للشرعية عن    "اإلسرائيلية"الحكومة  
 يد الصهيونية.اممارسات اآلبار ته

تابعة نضال هذا القائد العظيم  وموت جورج حبش يضع على عاتق المناضلين في الحركة الشعبية، م
 حتى تحقيق النصر. 

 
 مفكر عربي   *
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 خًيا فلسطينًيا مشرًفاج حبش نستحضر تاريف ذكرى رحيل جور

 إبراهيم أبراشد. 
*

 

 
ال على واقع الشعب وال في الذاكرة الوطنية،   في كل الشعوب توجد )قيادات( عابرة ال يترك رحيلها أثراً 

ة قادة. في المقابل هناك قيادات تصنع تاريخا لنفسها ولشعبها، إنهم الذين صيرتهم الصدفة أو أطراف خارجي
الشعب أن يخلد ذكراها ويجعل منها  لذا   الوطنية ومن حق  الذاكرة  قدوة لألجيال، ليس من خالل  تبقى في 

استنساخ الشخصية بل استلهام التجربة، والراحل جورج حبش األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من  
   قيادات التاريخية التي ستبقى فخر الشعب الفلسطيني واألمة العربية.هذه ال

نعم، إن الشعوب تصنع تاريخها بما فيه من إيجابيات وسلبيات، وفي تاريخنا الفلسطيني سواء الحضاري  
الممتد طوال أكثر من أربعة آالف عام، أو السياسي الحديث الممتد ألكثر من مائة عام محطات مشرفة كثيرة،  

هوية الوطنية واستمرار قضيتنا الوطنية  لينا أن نفتخر بها ونبني عليها، ليس أقلها الحفاظ على الثقافة والع
لعربي والعالمي. صحيح، الفلسطينيون لم يحرروا وطنهم بعد، ولم يهزموا إسرائيل  حاضرة في الضمير والوجدان ا

في    "إسرائيل"، ولكن في المقابل لم يستسلموا أو يتخلوا عن حقوقهم التاريخية، وصمودهم يعني فشل  عسكرياً 
 ي حتى اآلن. تحقيق مشروعها الصهيون

باإلضافة لعظمة الشعب وشرعية حقوقه    –لو بحثنا عن سر صمود الشعب الفلسطيني لوجدنا وراء ذلك  
ة من نبض الشعب ومتفاعلة مع معاناته ومستعدة لقيادته  تكمن حركات وقيادات سياسية كانت قريب-الوطنية 

يم القائد الرفيق جورج حبش. كل منهم كان  في معركة التحرير، وعلى رأس هؤالء الرئيس القائد أبو عمار والزع 
كة فتح ومنظمة التحرير  يمثل مدرسة في الوطنية والنضال، وإن كان للراحل أبو عمار من خالل قيادته لحر 

السبق في إعالء راية الوطنية الفلسطينية وقيادة الكفاح المسلح الوطني ضد إسرائيل، فإن للراحل    الفلسطينية
يط الضوء على الخطر الصهيوني بل وفي االشتباك المسلح معه منذ السنوات جورج حبش السبق في تسل

ضل في الربط بين قيام  تحرير الفلسطينية للوجود، وله الفاألولى للنكبة وقبل أن تظهر حركة فتح ومنظمة ال
مية مدخل  والتآمر العربي الرسمي على الشعب الفلسطيني. إن كانت الوطنية ذات الخلفية اإلسال  "إسرائيل"دولة  

الشتراكي كانت مدخل جورج حبش  ياسر عرفات للعمل السياسي فإن الوطنية ذات الخلفية والمنطلق القومي وا
 للعمل السياسي.

ورج حبش سابق على تاريخ الجبهة الشعبية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية  التاريخ النضالي للراحل ج 
من خالل النظر للصراع    "إسرائيل"ية شمولية للصراع مع  ، بل يمكن القول إنه أول قائد فلسطيني وضع نظر 

المية  بل بين المشروع الصهيوني المتحالف مع اإلمبريالية الع  "اإلسرائيليين"ليس كصراع بين الفلسطينيين و
والرجعية العربية من جهة ، والشعب الفلسطيني واألمة العربية وقوى التحرر العالمية من جهة أخرى ، ومن  

 
 ة األزهر سابًقا أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية . رئيس مجلس أمناء جامع   *
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جبهة قومية عربية ، كانت بدايتها منظمة ) كتائب الفداء العربي( و) هيئة مقاومة الصلح    لتأسيس هنا توجهه 
 لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ا 1967( ثم حركة القوميين العرب ، وبعد حرب "إسرائيل"مع 

  1948كانت فلسطين وجهة الراحل جورج حبش، إليها كانت ترنو عينيه حيث لم ينس ما جرى في حرب  
جبرونا على الفرار  أإلى اللد و   "اإلسرائيليون "فقد أتى    1948وفي ذلك يقول: ) لقد شعرت باإلهانة في أحداث  
تغيب عن ذهني وال يمكن أن أ إنها صورة ال  نساها، ثالثون ألف شخص يسيرون يبكون يصرخون من  ، 

يشهرون السالح    "اإلسرائيليون "  والجنود   مالرعب، نساء يحملن الرضع على أذرعهن واألطفال يمسكون بأذياله 
في ظهورهن ، بعض الناس سقط على قارعة الطريق وبعضهم لم ينهض ثانية .  لقد كان أمرا فضيع ما أن  

وقلبك، فما الفائدة في معالجة الجسم المريض عندما تحدث مثل هذه األمور، يجب ترى ذلك حتى يتغير عقلك  
اقتضى األمر( ومن هنا آمن منذ اللحظة األولى للنكبة بأهمية    على اإلنسان أن يغير العالم، أن يقتل إذا

 الكفاح المسلح ضد إسرائيل وأعوانها.
ث في كل األيديولوجيات و الساحات الفكرية  إن كان الهدف والتوجه عند جورج حبش هو فلسطين فإنه بح

، وفي ذلك كان إنسانيا شمولياً ل ب فكريا أو هوياتياً  عما يوصله لهدفه الرئيس، ولذا لم يكن جورج حبش منغلقاً 
يقول عن نفسه: ) أنا إسالمّي التربية، مسيحّي الديانة، اشتراكّي االنتماء( وقد استمر الحكيم متمسكا بهذه  

: )إن أي نظام عربي يحيك الدسائس والمؤامرات 1980فاته، فبعد قيام الثورة اإليرانية قال في عام  الرؤية حتى و 
ي إيران هو خائن خارج على إرادة الشعب العربي( ، وكان منطلقه في ذلك ، ما دامت  ضد الثورة اإلسالمية ف

 العكس. فيجب الوقوف معها حتى يثبت  "إسرائيل"الثورة اإليرانية ضد اإلمبريالية و
ومن نفس المنطلق وفي سياق إبقاء البوصلة في اتجاه فلسطين، وعدم السماح أن يكون االنتماء للمحاور  

  األيديولوجيات على حساب االنتماء والهوية الوطنية الفلسطينية، وألن جورج حبش لم يكن دوغمائياً والمشاريع و 
منمغلقاً  االنتقال  فتم  األيديولوجيات،  كل  مع  بمرونة  تعامل  فقد  القومية    ،  إلى  والمثالية  الطوباوية  القومية 

يقطع مع المبادئ والقيم القومية واالشتراكية  االشتراكية ثم الماركسية ال لينين ية وأخيرا الفكر الوطني بما ال  
. لكم نتمنى أن تستفيد قوى اإلسالم  ا اشتراكياً اإلنسانية، فكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حزبا وطنيا قومي 

ياسي في فلسطين وخصوصا حركة حماس من تجربة الحكيم والجبهة الشعبية، بأن تعيد ترتيب أولوياتها  الس
 لعمل على توطين أيديولوجيتها الدينية بما يخدم فلسطين والمشروع الوطني التحرري.    وتحالفاتها، با

وطني الفلسطيني نفتقده اليوم وفي الذكرى السابعة لرحيل القائد الفذ جورج حبش نستحضر زمنا للعمل ال
دة الخارجية وال للمال  اليوم، زمن كان يحكم فيه قادة كبار لم يسمحوا للخالفات األيديولوجية وال ألصحاب األجن

ن كان القادة الكبار السياسي، أن يكونوا سببا في االقتتال الداخلي وفي االنقسام وتدمير المشروع الوطني، زم
اعدة المصلحة الوطنية، ولم تكن خالفاتهم تصل إلى درجة تكفير أو تخوين  يختلفون ويتنافسون ولكن على ق

عطفات التاريخية التي كانت تتطلب من منظمة التحرير اتخاذ  بعضهم البعض. في كثير من المحطات والمن
دة جورج حبش تتفهم الموقف فتتخذ موقفا معارضا  مواقف وسياسات غير شعبية، كانت الجبهة الشعبية بقيا

انا تكون معارضتها حادة وتصل لدرجة التهديد باالنسحاب من المنظمة أو توقيف مشاركتها في اجتماعات  وأحي
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فيذية، ولكنها تبقى في اإلطار الوطني وتتفهم ما تتعرض له المنظمة من ضغوط، فال توافقها الرأي  اللجنة التن 
 نها أو تقطع معها شعرة معاوية.ولكن ال ُتَخوِ 

لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم أن تكون أول من يستلهم الروح الوحدوية عند وأخيرا نتمنى على ا
كما تحدث    - بادرة لتوحيد قوى اليسار في جبهة واحدة لتشكل )كتلة تاريخية(  الرفيق جورج حبش، بأن تأخذ الم

استنهاض  تساعد على استنهاض كل الحالة الوطنية، وهو    –لشأن  الرفيق غازي الصوراني في بحث بهذا ا
 نحن في أمس الحاجة له. 
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إىل روح الرفيق القائد جورج حبش وإىل الرفاق يف اجلبهة الشعبية 

 نيلتحرير فلسط

خالدة حدادة
* 

 الرفيقات والرفاق،
عنفوان ابو علي مصطفى وصمود   كم كنت متمنيًا ان اكون معكم. المح في وجوهكم صورة الحكيم وغيفارا،

 . احمد سعدات 
تلك العيون التي قاومت المخرز   غزة كم كنت متمنيًا ان اكون معكم مستلهمًا بطولة الشيخ والمرأة والطفل في

 . وفرضت على العدو الصهيوني معادالت جديدة
ألقرأ بها وفيها معادلة المقاومة    معن النظر بتلك العيون وخاصة عيون اطفال غزة،أن  أ منيًا  كم كنت مت

االرهاب   ب االول في المنطقة،القراءة المشتركة لمقاومة االرها  تكامل الوميض من غزة الى لبنان،  والصمود،
 الصهيوني ... 

 الرفيقات والرفاق،
وتحديدًا بعد هزيمة حزيران ووفاة جمال عبد الناصر ومجزرة ايلول   السبعينات،في نهاية الستينات وبداية  

تجاه حركة التحرر الوطني التي دفعتها    يعيدان تقييم الوضع وتقييم ممارستهما،  كان هنالك طرفان،   االسود،
مدخل لالستسالم    لالرتماء  هزيمة،ال الى  الهزيمة  الى تحويل  يمينية،  قيادة  احضان  حضان  أب  ءرتماولالفي 

 المنقذ والوسيط ... اعتبارهاالواليات المتحدة االميركية بدءًا من 
على اساس تحويل الهزيمة عبر رفض نتائجها، الى قاعدة   الطرفان المعنيان، كانا يعيدان البحث والتقييم،

 ..ة المقنعة الى الوراءقاومة واالستنهاض وليس كما اراد يمين حركة التحرر للعود للم
والذي قاده   والمعني به الطرف االكثر تقدمًا في حركة القوميين العرب والمقاومة الفلسطينية،  الول،الطرف ا

حبش بامتياز فلسطين، جورج  تحرير  معركة  ان  قناعة  من  ت  ،بدأ  الى  اضافة  تحرير  تستلزم  االرض  حرير 
. ولذلك حسم في محتوى  االنسان. انها معركة تحرير فلسطين المقترنة بتحرير الفلسطيني سياسيًا واجتماعياً 

الرجعية الردات  بذور  من  تخليصها  في  العربية  القومية  او    الدعوة  الديني  والغطاء  البرجوازية  الطبيعة  ذات 
 مية العربية.. ودعا الى فهم ماركسي للحركة القو االقليمي

مثله المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي اللبناني بقيادة الشهيد جورج    وبالتوازي كان هناك طرفًا ثانيًا،
ير الديمقراطي في لبنان دون حالة تقدمية عربية  ، منطلقًا من صعوبة التغيحاوي، الذي اقتنع بعد هذه الهزائم

، الذي يير في العالم العربي دون ازالة الكيان الصهيوني الغاصب حاضنة وكذلك عن استحالة هذا التقدم والتغ 
ستمرار  يشكل بطبيعته ورعاية االمبريالية العالمية له ضمانًا لسيطرة االمبريالية على المنطقة وايضًا ضمانة ال

 .جعية في العالم العربيحكم الر 
 

 األمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني  *

https://hadfnews.ps/post/43525/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://hadfnews.ps/post/43525/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://hadfnews.ps/post/43525/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://hadfnews.ps/post/45566/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%A8%D8%B4
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 الرفيقات والرفاق،
الذي شكلت الجبهة    بالدم المشترك بمنطق المقاومة،  تفاعل،بل تكرس بال   لم يكن البحث المتوازي منعزاًل،

لبنانيًا يقوده الشيوعيون   الشعبية اطارًا فلسطينيًا له والحرس الشعبي وحركة االنصار ومن ثم جمول، اطارًا 
 . اللبنانيون 

لفكر المستند  فكر الوليد عن هذا الحوار والتفاعل، والممارسة المشتركة ...الفكر القومي التقدمي، ا، الانه
 .شكالهاأالى التحليل الماركسي للوقائع اليومية والداعي لمقاومة المشاريع االمبريالية بكل 

 ،الرفيقات والرفاق
تراجع   الحكيم.  ورحل  حاوي  جورج  استشهد  مرت،  كثيرة  العالم سنوات  والتقدمي في  القومي  االتجاه  فعل 

لقيادة اليمينية حركة التحرر العربية واتجهت بعالمنا الى مزيد من االرتماء بأحضان المشروع  . انهت االعربي
م، إذ كيف يكون االميركي وسيطًا وهو  االميركي الذي سعى الى تحقيق اتفاقات ال يمكن وصفها ااًل باالستسال 

وع االميركي في المنطقة،  ضمانات سيطرة المشر   أحد لكيان الصهيوني الذي بدوره يشكل  حامل راية حماية ا
مب ديفيد ووادي عربة واوسلو، استطاع الشعب اللبناني افشال محاولة استكماله عبر اسقاط مشروع  اوكانت ك

 . يار المشؤومأ  17
 واآلن... 

تنا، مرحلة انتقالية خطيرة فيها استمرار  ل متناقضة في الشكل، تجعل من المرحلة التي تمر بها منطقعوام
وانهاء قضية فلسطين عبر استبدالها بمشاريع صراع بديلة تؤيد سيطرة االمبريالية على المنطقة    مؤامرة التفتيت 

وخلق    وأبرزها والمذهبي  الطائفي  الصراع  من  المنطقة في حالة  الدولة ادخال  تكون  ومذهبية  دينية  دويالت 
 ا. الصهيونية األقوى فيه

المتجدد فيه تحقيق تقدم في   في المقابل يسود العالم حراكًا يرفض فيه القطبية الواحدة، ويستطيع اليسار
م  مواجهة الرأسمالية المحلية والعالمية. وكذلك في بلداننا اثبتت شعوب المنطقة، قدرتها على التحرك بوجه الظل 

.  ية، في وجه انظمة التبعية والقمع واالفقار واالستقالل..والكرامة الوطن    مطالبة بالحرية والعدالة االجتماعية
هذه االنتفاضات حيث كانت اللهجة المضادة اسلوبًا اعتمدته اميركا  تحقيقه وذلك بغض النظر عما استطاعت 

وكما توقعنا فإن هذه  ة ذات بعد ديني ومذهبي..لى مشاريع حروب اهليإ في مواجهتها، عبر تحويل ما يجري 
 ة الصهيونية واصوليتها الدينية واالصوليات واالرهاب الرديف لها. تنتج إاّل البربرية، البربرياألجواء ال

 إن خطورة الوضع، ال يمكن مواجهته، ال بيسار يعيش في الماضي وال بطغيان الحاالت الدينية في المواجهة.
ت في عين االعتبار. الحاجة ماسة  لى تجديد المشروع العربي التقدمي، الذي يأخذ كل التحوالالحاجة ماسة ا

 مة بأبعادها الفكرية والسياسية واالجتماعية والمسلحة.الى تجديد مشروع المقاو 
 الرفيقات والرفاق،

انه في طليعة  يسار عربي جديد ومقاوم يأخذ مك  إلنتاجنحن بحاجة الى تفاعل جديد على المستوى العربي  
 ة خطر اإلرهاب األصولي وفي مواجهة خطر تفتيت المنطقة. الصهيوني ومواجه  - مواجهة المشروع األميركي
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 أيتها الرفيقات والرفاق، 
نحن بحاجة الى مبادرة جورج حبش الى التفاعل المستمر بين قوى اليسار العربي وتحديدًا الى تفاعل مؤسس  

 والجبهة الشعبية الدور الطليعي. يلعب فيه الحزب الشيوعي اللبناني
 

 ش التحية لذكرى جورج حب
 المجد والخلود لشهداء غزة وكل فلسطين 

 الحرية ألحمد سعدات 
 ومروان البرغوثي وكل المعتقلين
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 عن احلكيم، منهًجا وممارسة 

 *سعيد ذيابد. 

 )حصيلة حوار مع خالد بركات(
تناول النكبة؛ فلقد شاهد بأّم عينه محنَة وطن  ُيغتصب وُيسَلب  الحديث عن الحكيم ال يستقيم بمعزل  عن   

 في كيفّية الرّد على النكبة ومخرجاتها.  وُيشرَّد بتواطؤ  عربّي وتآمر دولّي. وهذا ما دفعه إلى التفكير
تجّلى نضال "حركة القوميين العرب" في أردن الخمسينّيات في محاربة مشاريع التوطين، وبشكل  خاّص ما  

هذا من دون أن نغفل الدوَر الفاعَل  ف بمشروع "جونستون،" وفي التمّسك بالحّق التاريخّي في فلسطين؛  ُعر 
ردنّية( ضّد محاوالت إدخال األردن في األحالف )حلف بغداد مثاًل(. وكان لـ"الحركة" للحركة )وللقوى الوطنية األ

، ونتج من  1957النابلسي الوطنّية سنة    دور  فاعل في رفض االنقالب الملكّي الذي أطاح حكومَة سليمان
 العرفّية كسَبها احتراَم قطاعات  واسعة  من الجماهير. مقاومتها الصلبة للحقبة 

نجح الحكيم ورفاُقه في نقل الجماهير الفلسطينّية من حالة النكبة والضياع إلى حالة الثورة والتمّرد، ونجحوا  
  وكان حبش مشدوًدا إلى الجانب العملّي: إلى المواجهة اء الثورة.في تحويل الالجئين إلى ثّوار  شركاَء في بن

ة ورجعّيين عرب؛ وهو ما انعكس على "الحركة" ــــ في بداية المباشرة مع مسبِّبي النكبة من إمبريالّيين وصهاين
 . والضرورّي ليتواءم مع الجانب العمليّ  نشاطها ــــ لجهة عدم إيالء الجانب الفكرّي الجهَد الكافي

 *** 
الفلسطينّي   بالواقع  ترتبط  خطيرًة  تحّديات   نواجه  ولهيمنةاليوم،  أوسلو،  الّتفاقّية  أسيًرا  يعيش  "ثقافة   الذي 

التي قادت إلى تآكل المشروع الوطنّي الفلسطينّي وإلى تهويد األرض بفعل تنامي االستيطان. ومن   التفاوض"
 الجماهير العربّية بفعِل ما تواجهه األقطاُر العربّيُة من حروب  التحّديات تراُجُع مكانة القضّية الفلسطينّية لدى  

ة الصهيونّية الرامية إلى طمس الهوّية العربّية،  وفتن  واقتتال  داخلّي؛ وذلك ناتج  من المخّططات االستعماريّ 
حّكِم بخيراته  وتقسيِم األقطار إلى دوْيالت على أساس  طائفّي ومذهبّي، بقصد الهيمنة على الوطن العربّي والت

  يهودّية. وثرواِته وتوفيِر المبّرر إلعالن "إسرائيل" دولةً 
أعتقُد   الحكيم، كما نعرفه، كان يؤمن بقدرة الجماهير على التغيير إيماًنا ال حدوَد له. وضمن هذا اإليمان

وذلك االّتساع؛ ولكّنه كان  أّنه لو كان بيننا فسينتاُبه شعور  غامر  بالفرح وهو يرى الَحراك العربيَّ بهذه القّوِة  
عن أهدافه     فيها القوى المعاديُة في احتواء هذا الحراك واختطاِفه بعيًداسيعيد حساباِته في اللحظة التي بدأْت 

كان الحكيم سيرى هذا "الربيع" وقد تحّول إلى عاصفة  هوجاَء تدمِّر كلَّ ما تواجهه، وتزرع .  الوطنّية والتقدمّية
 َتها. حيثما حّلت في أوطاننا العربّية، مستهدفًة روَح المقاومة وثقاف الفتنَة واإلرهاَب 

 *** 

 
 األمين العاّم لحزب الوحدة الشعبّية الديمقراطّي األردنيّ  *
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الحكيم كان يعتقد بوجوب الربط بين أخالقّية الوسائل وأخالقّية األهداف؛ أي إّنه لم يكن ميكافيليًّا، بل على  
ــــ أّن التخّلص من الظلم   واالستغالل هو أعظُم قيمة   الضّد من ذلك. وكان يعتقد ــــ شأن كّل الثّوار الحقيقيين 

 مجموع الرفاق، ويحاول تكريَس مفهوم "اإليثار" لديهم.أخالقّية. وكان يحرص على االهتمام ب
كان الحكيم يؤمن بأّن النظرّية ال قيمة لها من دون ممارسة. وهذه القناعة جعلته شديَد االقتراب من الالجئين  

شهيد. الحكيم، بمقدار صالبته وإرادته، ضعيًفا، ُتْبكيه دمعُة ابن ال  من أبناء الشعب الفلسطينّي. وبالمناسبة، كان
خالقّي واإلنسانّي، ولم يفصلوا بين الحّيز الخاّص  كان من أولئك الثّوار الذين أخذوا الثورَة على المحمل األ

 والحّيز العاّم.
شّفاًفا، وكلُّ َمن تعامل معه ال  الحكيم صنع "مدرسًة" اّتسمْت بالوفاء واإلخالص للوطن واألّمة. كان صادًقا  

السياسة بالنسبة    ناقَبه، ومدى ما يمّثله من مبدئّية  عالية وحّس  إنسانّي رفيع.بّد من أن ينقل حكايًة تعكس م
 إليه كانت تضحيًة من أجل سعادة شعبه وأهله وتحرير وطنه، ولم تكن ألهداف ذاتّية أو نفعّية. 

 *** 
لشعبّية لتحرير  منذ "كتائب الفداء العربّي" و"حركة القوميين العرب" و"الجبهة االمحّطات التي عاشها الحكيم،  

أدرك مبّكًرا أّن النضال من أجل فلسطين يجب وضُعه    فلسطين،" لم تكن مقطوعًة بعضها عن بعض. فالحكيم
وقد فرض ذلك عليه    في إطاره القومّي، وأّن نضاَله من أجل الوحدة العربّية يتطّلب أن يكون يساريًّا وتقدميًّا.

، انحاَز من أجل تحقيقه إلى الجماهير العربّية، وإلى رّواد النضال القومّي في تلك   أن يكون صاحَب مشروع 
 رحلة، وفي المقّدمة: النظاُم المصرّي بقيادة جمال عبد الناصر.الم

فقد  ووضوحها،  ودّقتها  الرؤية  تلك  عندما   وبرغم  الصواُب  الشعبّية  الجبهَة  المرحلّي.  جاَنَب  الشعاَر  قبلت 
ي سياسته،  شّكل غطاًء لليمين الفلسطينّي للسير قدًما ف  ( 1)النقاط العشر(إضافًة إلى أّن ما ُطرح سابًقا )مشروع  
األخطر من كّل ذلك أّن اليمين الفلسطينّي بّرر استمراَره في التفاوض  وفي تنازالته، وصواًل إلى اّتفاق أوسلو.

ا الحكيُم منفرًدا، بل الجبهُة  الحّل المرحلّي"! أًيا كان األمر، فإّن تلك التجربة ال يتحّمله"بتحقيق شعار الدولة و 
 الشعبّية عموًما. 

 *** 
تسع سنوات على رحيل الحكيم وجذوُة المنطلقات الوطنّية والقومّية التقّدمّية ما تزال قائمة. بل إّن استهداف  

 صوابّيِة ما تمّسك به. الهوّية العربّية وروِح المقاومة يدلِّل على
داهًما على العرب أكثر من    في تسويق مقولة "إّن إيران تشّكل خطًرامنذ مّدة، والقوى اإلمبريالّية منهمكة  

إسرائيل." وفي سياق تكريس هذه المقولة، شّجعت الدوَل العربّيَة على القيام، سرًّا وعالنيًة، بالتحالف مع الكيان  
 الداخلّي. وأعتقد أّن موقف  اإليرانّي،" مثيرًة النعراِت المذهبّيَة والطائفّيَة واالقتتالَ الصهيونّي لمواجهة "الخطر  

ض له سوريا، ودعَمها لكّل القوى الرافضة للمشروع األمريكّي ــــ الصهيونّي،  الجبهة الشعبّية الرافض لما تتعرّ 
 هو التجسيُد العملّي لرؤية الحكيم القومّية والتقّدمّية.

 *** 
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الدقيقَة على تاريخ الثورة المعاصرة    نجاح الشباب المناضل في حمل لواء الثورة يتطّلب منهم اإلطاللةَ إّن  
ا مقّدمتهم  وفي  امتداًدا ورموِزها،  إاّل  ليس  فالحاضر  وفكرّية.  وأخالقّيًة  نضالّيًة  مدرسًة  لكونه  لحكيم، 

 . والمستقبُل هو ما نصنعه اآلن للماضي،
ع  استعمارّي رؤية الحكيم إلى الكيان الصهيونّي؛ فالحكيم كان يرى أّنه مشرو   على الشباب أن يّطلَع على 

ستراليا، حيث تّمت إبادُة السّكان األصليين. وهذه الرؤية  عنصرّي، على غراِر ما حدث في أمريكا الشمالّية وأ
ا هذا  مع  "سالم"  صناعة  إمكانّية  على  يراهنون  الذين  على  ترّد  أّنها  من  أهمّيتها  العدو  لعدّو؛تكتسب  فهذا 

ومة الشرَط  لجسّدي أو فرِض االستسالم علينا. وهذا ما يجعل من المقااالستعمارّي ال يتعامل معنا إاّل باإللغاء ا
 الضروريَّ للوصول إلى الحّرّية والتحرير. 

 
 راجع:الم

 (1 ) http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0732be25-a873-4f50-a68d-4060 
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 احلكيم وحتديات اللحظة الفلسطينية والعربية الراهنة

 غازي الصوراني
*

 

 
 األخوات واألخوة، الرفيقات والرفاق ...

نلتقي اليوَم في الذكرى السابعِة لرحيل الرفيق المؤسس.. المفكر.. الثائر الوطني والقومي واألممي جورج  
  - وَسَيَظلُ -في المكان لكنه لم يرحل عنَّا أو يفارقنا في الزمان وفي الوجدان، فهو ما زاَل    حبش الذي رحل عنَّا

الجبهاويين حيثما كانوا، ُملهمًا وُمرشدًا وُمفكرًا َثوريًا َيستلهموَن ويتواصلوَن مع المبادئ التي   في ُعقول وقلوب 
احل لم يفارق ُعقوَل وقلوَب قطاعات  واسعة  من أبناِء  عاَش وماَت من أجلها .. وال أبالُغ القوَل أن َحكيَمَنا الر 

وأ رفاِقِنا  وقلوَب  يفارق عقوَل  لم  أنه  كما  الوطن شعِبَنا،  أرجاء  كل  اليسار في  وحركات  أحزاب  صدقاِئِنا في 
كا العربي، والعديد من األحزاب والقوى اليسارية الثورية التي تواصلت مع الجبهة وساندتها في أوروبا وآسيا وأمري

لثائِر  الالتينية وأفريقيا.. وعلى أساس هذه المسيرة الثورية التاريخية، استحق َحكيُمنا الراحل عن جدارة لقَب ا
الوطني والقومي واألممي، فقد كانت تلك المسيرة مليئًة بمحطات التقدم واالرتقاء المعرفي والسياسي الثوري،  

ية والموضوعيِة على المستويين العربي والفلسطيني وخاصة منذ  إال انها أيضًا واجهت العديَد من العثراِت الذات
 إلى االنقسام ومن ثم المأزق الذي تتعرض له اليوم  وصوالً   1993مرورًا بكارثة أوسلو    1979كامب ديفيد  

 مسيرة النضال الفلسطيني. 
ِة على المبادئ الّتي ن، حافَظ على ثباِتِه وثباِت الجبهِة الّشعبيي لكن الحكيم الراحل، مع رفاقه الجبهاوي

ال تقتصر    حياتِه على أن  َضحَّى آالُف الشهداِء في سبيلها، وَحِرَص َحتى آخر لحظة  من انطلُقوا ِمْن َأجلها وَ 
تلك المبادئ على اإلطار الوطني الفلسطيني الضيق، بل تتفاعل وتنصهر وتتوحد وتستجيب لتطلعات الجماهير  

يدًا ألفكاره ورؤاه القومية الوحدوية التي اغتنت وتطورت عبر تجربته  الشعبية في أرجاء الوطن العربي، تجس
 فكر وطني  وقومي  ماركسي  ثوري  وديمقراطّي. ومسيرته الثورية من فكر  قومي  عام إلى

والقلِق   الرهبِة  فيه مشاعر  تختلُط  السابعة حديث  ذو شجون،  الحكيم في ذكرى رحيِلِه  الحديَث عن  إنَّ 
االعتزاز والتفاؤل واإلصراِر على مواصلِة مسيرِة النضال في مرحلة  هي األكثُر َتعقيدًا وَخَطرًا  والحزِن بمشاعرِ 

تاريخ لكل    في  منارًة  وأخالقه  مواقفه  رؤاه  وَتَظلُّ  الصهيوني...  العربي  والصراع  الفلسطينية  والقضية  العرب 
 الثوريين ُتضيء لهم ظالمية المرحلة في مواجهة تحدياتها الراهنة. 

 عزاء .. صدقاء والرفاق األاأل
لحكيمنا فحسب، بل أيضًا نلتقي لكي يكوَن  ال نلتقي اليوَم في الذكرى السابعِة لرحيِل الرفيق القائد وفاًء  

االحتفاُل بالّذكرى وفاًء وعهدًا من كل رفاقِه صوَب مزيد  من الوعي وااللتزام الَخالَّق بالمبادِئ واألهداِف الوطنية  
دها الحكيم ، لكي نتواصلَ والقومية الت يم  مع هذه المبادئ والق  قدمية والقيم األخالقيِة والديموقراطية التي َجسَّ

 
 مفكر وباحث عربي    *



 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

125 
 

 العودة إلى الفهرس

نحو استعادة الجبهة الشعبية لدورها الطليعي ، ذلَك هو التجسيُد الحقيقُي لتفاعلنا وتواصلنا مع    كطريق  وحيد  
ه لنفوسنا  نَّا من المكان ال يعني أبدًا مغادرتَ الحكيم بصورة  معنوية  تخاطرية، مؤكدين أن مغادرته ورحيله ع 

الدائم بال انقطاع  من رفاقه مع مباِدِئِه وأفكاِرِه وأخالِقِه وأحالِمِه   وعقولنا وأذهاننا ، فهو ماثل  فيها، عبر التواصل
 وِعَبِرِه وُدروِسه وتواُضِعِه االنساني . 

ا الديمقراطي  الوطني  القائد  لرحيل  السابعِة  الذكرى  االنقساِم في  مرارَة  نستشعُر  حبش..  جورج  لوحدوي 
أدى إلى انتقال مسيرِة النضال الفلسطيني من حالة  الداخلِي على السلطة بين فتح وحماس، الذي    والصراعِ 

األزمة التي واكبت هذه المسيرة في اكثر من محطة  فيها، إلى حالة المأزق التي يصيُب اليوَم ُبنياَنها وقيادَتها  
السابقة، خاصًة    تأزمةسياسي، وهو مأزق  حاد يحمُل في طياته َمخاطَر أكبر من كل المحطات الموفكَرها ال

استمرار هذا االنقسام البشع، الذي أدى إلى تفكيِك "النظام"* السياسي الفلسطيني، ومعه تفككت أوصال   في ظل
ضفة واآلخر في قطاع غزة، بحيُث  المجتمع الفلسطيني، الذي يبدو أنه ينقسم اليوم إلى مجتمعين أحدهما في ال

ًة سيئًة من حاضِر ومستقبِل المجتمع  يمكن االستنتاج، أن كل من فتح وحماس، قدمتا لشعبنا الفلسطيني صور 
المحكوم بصورة  إكراهية، لصراعات  ومصالَح فئوية  وممارسات  لم ولن تحقَق تقدمًا في سياِق الحركة التحررية  

ن ذلك ، ستعزُز عوامل انهياِرها واالنفضاض الجماهيري عنها وصواًل إلى حالة   الوطنية ، بل على النقيِض م
باط واليأس ، كما هو حال قطاعات واسعة من شعبنا اليوم في الوطن والشتات عمومًا،  غير مسبوقة  من اإلح

استبدلت  سياسية   لقيادات   محكومًة  اليوم  قضيتنا  باتت  حيث  الخصوص،  وجه  على  غزة  قطاع  في  –وفي 
 المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الفئوية الخاصة.   -معظمها

نستعيُد في الذكرى السابعة لرحيل القائد الحكيم دروِسِه وِعَبِرِه ومسيرِة نضاِلِه ، ولكن في  وها نحُن اليوَم  
األفق السياسي  وضع  مؤسف  عنوانُه "َتزايد الصراع بين حركتي فتح وحماس على السلطة والمصالح " وانسداُد 

ف وتبعية وضعف وخضوع الوضع  بالنسبة للدولة المستقلة والعودة أو المشروع الوطني ال فرق ، بسبب تخل
الفلسطيني والعربي ، وبسبب الصلف الصهيوني األمريكي ، بما يجعلني أطرُح سؤااًل َأَخاُلُه يخبرني الحكيُم به  

ه  لقيادة حركت ي فتح وحماس، ما هي الغنيمة الهائلة التي تتنازعان عليها ونحن  لو كان بيننا، وهو سؤال  ُمَوجَّ
اب الصريح، ال شيء سوى مزيد  من الَتَفُكِك واالنهياراِت والهزائم ومزيد  من المعاناِة  تحت االحتالل؟.. والجو 

ًة جديدًة لمن يزعم  واإلحباِط لشعِبَنا. فالحرُب بين الفلسطيني والفلسطيني لن ُتحقَق َنصرًا ألي منكما، وإنما هزيم
 أو يعتقد انه انتصر. 

فتح وحماس َتدفُع بقطاع  واسع  منها إلى الَتطلُِّع بشوق  كبير  إن تجربَة الجماهيِر الفلسطينيِة، مع حركتي  
صوَب والدِة تيار  وطني  وديمقراطي صادق  في حفاظِه والتزامِه بحق هذه الجماهير في الحريِة والديمقراطية  

ولة المستقلة جتماعيِة بما يعزُز ُصمودها ونَضالها الوطني التحرري وتحقيِق أهدافها في العودة والد والعدالِة اال
كاملة السيادة كحل  مرحلي، بعد أن تكشفت بوضوح صارخ عجز طرفي اليمين الوطني واليمين الديني، عن  

سلطِة والمصالح الفئويِة الضيقة  تحقيق األهداف المنشودة، بل استمرارهما في تكريس االنقسام والصراع على ال
 وَتبحُث بشوق  كبير  عن اليسار بكل فصائله وأحزابه ومعهم  . لهذا فإنَّ قطاعًا من الجماهير الشعبية َتَتَطلَّعُ 
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كافة المثقفين والفعاليات والشخصيات الوطنية الديمقراطية لكي يتحمل الجميع مسؤوليته في الحوار العاجل 
  لديمقراطي الوطني ، وهنا تتحمل الجبهِة الشعبّية مسؤولية كبيرة في إطالق الدعوة لهذا من أجل بناء التيار ا

نَبَنْت على دور  نضالي  نوعي، وسياسة  مبدئية عّبرت عن  االحوار، بما لها ولتاريخها النضالي من رمزية كبيرة  
الرمزية الكبيرة لمؤسسها القائد جذرية في الصراع ضد المشروع الصهيوني وأنظمة الرجعية العربية، إضافة إلى  

 الراحل جورج حبش. 
َهَنا إلى كافِة القوى  وانطالقًا من ذلك ، فإننا في الجبه ة الشعبية لتحرير فلسطين نعلُن بإخالص  شديد َتَوجُّ

تيار     طية، لكي نبدأ معًا حوارًا شاماًل لمناقشة ُسُبِل تأسيسِ لوالفعاليات والشخصيات الوطنية والمجتمعية الديمقرا
َج جماهيرنا من حالة االنقسام والهبوط  َعَمِلِه التي َتستهدُف اخراوطني  ديمقراطي وبلورِة أهدافِه وبرامجه وآلياِت  

السياسي والركود واإلحباط التي تعيشها في هذه اللحظة، وذلك عبر مساهمة  فعالة من كافة القوى والفعاليات 
ين بتحقيق أهداف الحرية واالستقالل وتقرير المصير وحق العودة والعدالة  السياسية ومن كل أبناء َشعِبَنا الَمعني 

لديمقراطية، وذلك انطالقًا من رفضنا لثنائية فتح وحماس، وهو رفض ينطلق من إدراكنا لحركتي  االجتماعية وا
حدهما مشروعنا  فتح وحماس باعتبارهما جزءًا من اإلشكالية أو األزمة الراهنة، لكنهما ال يمثالن وال ُيجسدان و 

ستعيَد وحَدَتَنا وتعُدديتنا وفق قواعد التحرري الوطني... هنا تتجلى أهمية وضرورة الحوار الوطني الشامل لكي ن
إليها في   بناء رؤية إستراتيجية لنضالنا التحرري والديمقراطي، نستند  الديمقراطي، بما ُيمكننا من  االختالف 

خالل من  والمجتمعية  السياسية  الصفة   المؤسسات  المؤسسات  هذه  لكل  يحقق  بما  الديمقراطية  االنتخابات 
تفكيك   طريق  على  وطني  التمثيلية  سياسي  نظام  بناء  صوب  المحدود،  الذاتي  الحكم  وشروط  أسس  وإنهاء 

تحرري وديمقراطي تعددي تكون من أولى مهماته وقف عملية التفاوض العبثي ورفض الشروط الصهيونية  
تخفيف معاناة شعبنا بكل مظاهرها االقتصادية واالجتماعية، لكي نناضل معًا كتفًا  األمريكية، والعمل على  

 تف ضد عدونا المحتل ومن أجل تحرير الوطن واإلنسان الفلسطيني. إلى ك
في الذكرى السابعِة لرحيل الرفيق المؤسس جورج حبش.. نستذكُر باحترام  عميق ونتواصل مع هذا القائد  

ن  بير الذي َعَرَف وَعلَّم كيف َنتَِّفْق وكيَف َنختلْف، وفي نفس الوقت كيف َنحمي ونصو الديمقراطي الوحدوي الك
وحدتنا الوطنية بحدقات العيون في إطار تعدديتنا واختالفنا الديمقراطي، باعتبار أن وحدتنا الوطنية هي أحد  

  الوطنية التي تستجيُب لطبيعةِ   .. َعلََّمنا الحكيم أن الوحدة  أهم شروط االنتصار على هذه الغزوة الصهيونية
د االختالف والتعددية الفكرية والسياسية والتنظيمية، معرَكِتَنا ضد هذا العدو، وتستجيب في نفس الوقت لقواع

ألي  الصريح  والرأي  المعتقد  حرية  يضمن  ومنهجًا  هدفًا  بالديمقراطية  تلتزم  ومبادئ  أسس  على  الوحدة  هي 
ات الساحة الوطنية الفلسطينية، شرط أن يكون في إطار الوحدة ومعززًا  اختالف وأي نقد بين أطياف ومكون

ام كافة القوى الوطنية سوى النضال الحقيقي من أجل استعادة الوحدة الوطنية بمضمونها  لها، فال سبيل أم
الديمقراطي التعددي، بما يمكننا من االتفاق على برنامج وطني وديمقراطي محدد يضمن مواصلة النضال ضد 

اصمتنا الخالدة ،  المحتل الصهيوني وطرده وإزالة مستوطناته من كل أرجاء الضفة الغربية واستعادة القدس ع
على طريق الحرية وتقرير المصير و العودة وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة كحل مرحلي من جهة، بمثل 
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والتن التطور االجتماعي واالقتصادي  تنفيذ قضايا  والثقافي في مدن وقرى ومخيمات ما يضمن متابعة  موي 
ؤى والبرامج التنمويِة الكفيلِة بمجابهة أوضاع البطالِة  الضفة والقطاع والشتات، وسرعة العمل على صياغة الر 

والفقِر والركود االقتصادي بما يحقق تجاوز أوضاع القلِق واإلحباِط واليأِس المتفاقمِة في أوساط ُمعظم أبناء  
َرْت بيوتُ َشعِبَنا، ومتابعةِ  انعهم ومزارعهم  هم ومص تنفيذ عملية اإلعمار بما يحقُق مصالَح أبناء َشعِبَنا الذين ُدمِّ

عالوًة على ضمان مقومات الحياة الكريمة لذوي الشهداء والجرحى والمعوقين، إلى جانب مواصلة النضال من  
اال وإنهاء  الحصار  إنهاء  الهبوطأجل  مظاهر  ستتزايد  ذلك  وبدون  االجتماعي    نقسام،  والتفكك  السياسي 

شرد وارتفاع نسبة الجريمة االجتماعية وهجرة الشباب ، وتتزايد تراكمات البطالة والفقر المدقع والت واالقتصادي
مع تزايد مظاهر اإلحباط والمعاناة واليأس، بما يجعل من الضفة الغربية عمومًا وقطاع غزة خصوصًا مرتعًا  

ة، بما قد يؤدي ليس إلى تكريس انفصال قطاع غزة  ف والفوضى المتوحششكال ومظاهر التطر أخصبًا لكل  
ب الضفة  عن  محكومًا  جغرافيًا  القطاع  ليصبح  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  انفصاله  تكريس  أيضًا  ل 

لمظاهر وممارسات وأوضاع أَشدُّ بؤسًا وقسوًة من كل ما عاناه طوال السنوات الماضية .. وبما سيؤدي إلى 
مارسات الصهيونية  عرض الضفة الغربية لمزيد من المعاناة، حيث يتعرض اليوم أبناء َشعِبَنا فيها بسبب المأن تت

التي ال تتوقف عند تفتيت الضفة عبر المستوطنات والجدار العنصري والحواجز واإلذالل العنصري واالعتقاالت  
يضًا الفصل النهائي للضفة عن قطاع  والتهجير ووضع القدس تحت السيطرة الصهيونية فحسب، بل تستهدف أ

ل لها في القطاع، هنا بالضبط تتجلى أيها اإلخوة القيمة  غزة في محاولة يائسة إلقامة دويلة ممسوخة ال مستقب
الحقيقية لمعنى ومضمون وإلحاحية النضال الشعبي الُمتَِّصل بال َهَواَدة إلنهاء االنقسام ووأد كافة المخططات 

بما يسمىالى االنفر   ةالهادف ب   اد  السياسية والمجتمعية والجغرافية  الوحدة  إلى استعادة  ين  "دولة غزة" وصواًل 
الضفة والقطاع في اطار النضال من أجل إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس كحل مرحلي  

 ال يلغي حقنا التاريخي في فلسطين. 
الوط الوفاق  وثيقة  أن  أعتقد  السياق،  هذا  كاف  2011مايو    -القاهرة –ني  وفي  أساسًا  وصالحًا  ُتشكُِّل  يًا 

ء عليها لتطويِر مؤسساِتنا عبر انتخابات ديمقراطية بما فيها بل وأولها مؤسسات  الستعادة الوحدة ويمكن البنا 
منظمة التحرير الفلسطينية لتتعزز وتترسخ كمؤسسة وطنية جامعة ترفض سياسات الهبوط والتفاوض العبثي  

التحالف االمبريالي الصهيوني وعمالِئه في أنظمة االستبداد والتخلف العربي  بمثل ما  ة، لكي  ترفض شروط 
 تكون المنظمة فعاًل ممثاًل حقيقيًا ووحيدًا لَشعِبَنا في الوطن والشتات.

ففي ظل هذا المشهد العربي الذي تعيش ُدَوُله وأنظمته حالًة غير مسبوقة من الخضوع والتبعية واالستبداد 
بـ"الربيع" َي  ُسمِّ ما  َل  َتَحوَّ  ، الدموي  والمذهبي  الطائفي  والصراع  والتخلف  أمريكي     والتفكك  ربيع   إلى  العربي 

إسرائيلي، حيث يرُقص اليوم عدونا االمبريالي الصهيوني َطَربًا بهذا المصير الذي لم يستطع تحقيقه في كل 
أن نستعيد وحدة شعبنا الذي َيِئن ويكتوي بنار االنقسام    حروبه السابقة ضدنا، وما أحَوَجَنا في ظل هذا المشهد 

حكيِم يدعونا اليوم إلى ممارسِة كل أشكال الضغط الشعبي إلدانة ورفض ومغادرة  الكارثي الراهن، وكأنِّي بال
هذا االنقسام نحو وحدة  وطنية  راسخة تتمسك بحقوق َشعِبَنا التاريخية وأهدافه من أجل الحرية والعودة، عبر  



 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

128 
 

 العودة إلى الفهرس

يق تلك  إطار أو "نظام" سياسي تحرري وديمقراطي يحشد كل قوى الشعب في معركة النضال من أجل تحق 
الغزوة   بهذه  الهزيمة  إللحاق  والقومي  الوطني  النضال  ومواصلة  االحتالل  من  الخالص  معركة  األهداف.. 

لمسألة اليهودية وفق هذا  الصهيونية وكيانها في بالِدنا وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها وحل ا
لراحل جورج حبش التي أكدت على أن الصراع مع  المنظور، وذلك انطالقًا من الرؤية القومية الثورية للقائد ا

العدو اإلسرائيلي صراع  عربي  صهيوني بالدرجة األولى، تقف في طليعته فصائل وحركات التحرر الوطني 
 ل الفلسطيني.الفلسطيني دون أن يعني ذلك وقف جذوة النضا

  - الوحدة الوطنية َتدعونا    –دُعونا  اإلخوة واألخوات .. الرفاق والرفيقات... إنَّ النضال إلنهاء االنقسام يَ 
الوضع الراهن    –انتهاك حقوِقنا وكرامِتنا الوطنية والشخصية    -المقاومة بكل أشكالها الشعبية والكفاحية تدعونا  

...القد  الخالدة  لعاصمتنا  الغربية    -س  والمستقبلي  الضفة  السرطاني في  االستيطان  و  الحصار    - المعازل 
ُأسر وأبناء آالف الشهداء والجرحى   –صة الحصار المفروض على قطاعنا الحبيب  المفروض على شعبنا وبخا 

عشرات آالف ُأسر المشردين الذين ال يجدوا مكانًا   –آالف البيوت التي دمرها العدوان الصهيوني على غزة    –
القلق واالحباط  آالف العاطلين عن العمل وتزايد مظاهر    –م بعد أن دمر العدو بيوتهم وأصبحوا بال مأوى  يأويه 

آالف اإلخوة والرفاق من المناضلين االبطال المعتقلين الذين يواجهون العدو في   -والفقر والبطالة والتشرد  
المناض رفيقنا  مقدمتهم  وفي  الصهيونية  والعنصرية  الفاشية  مروان  زنازين  المناضل  واألخ  سعدات  أحمد  ل 

عذاباُت أهلنا في مخيم اليرموك   –لمناضل عزيز دويك  البرغوثي واألخ المناضل عبد هللا البرغوثي واألخ ا
مئات الشباب الذين بدأت تبتلعهم بحار العالم في سعيهم    -معاناُة أهلنا في لبنان  –وكل مخيماتنا في سوريا  

الراهن ... كل هذه القضايا تدعونا لمزيد من النضال إلنهاء االنقسام وتعزيز    للهروب من واقع غزة المرير
 اء شعبنا في مواصلة نضاله من اجل تحقيق أهدافه الوطنية. صمود أبن

في الذكرى السابعِة لرحيل رفيقنا القائد الحكيم،    رفاق وأنصار وأصدقاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين...
ضوع  ة تستمُر ملحمة  وطنية اسمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض عصر الخأقول... في حكايا الثور 

ط الرسمي الفلسطيني والعربي في هذه المرحلة.. وُتصرُّ عبر أبنائها من الرفاق والرفيقات واألصدقاء  واالنحطا
والقو والمناصرين على اإل الوطني  التحرري  النضال  الثوري في مسيرة  الطليعي  الديمقراطي  سهام بدورها  مي 

في جنين وطولكرم ورفح وبيت حانون  جوه وعيون الفقراء  الثوري في إطاره األممي واإلنساني.... اقرؤوها في و 
والشجاعية وجباليا وخزاعة والدهيشة واريحا وخانيونس وبيت لحم، وعلى جبين الُمسَتضَعفين وثياب الالجئين  

وادر وقواعد الجبهة المتمسكين بوعي بهويتها ... فكرًا  في مخيمات الوطن والمنافي .. وفي عقول وقلوب ك 
نيًا تقدميًا واشتراكيًا ال يعرف لون الحياد... منحازة دوما لمن هم "تحت" كانحياز  ماركسيًا ومنهجًا علميًا وعلما 

 الحكيم وغسان و أبو علي مصطفى وجيفارا غزة وربحي حداد وابراهيم الراعي ومحمود الغرباوي لفقراء األرض 
رتها المشتعلة حتى  وِمْلِحَها .. تتقن كل لهجات الجماهير المسحوقه وتناضل من أجل تحررها وانعتاقها وثو 

االنتصار رغم كل رياح اليمين بكل ألوانه وأشكاله ...إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي َضمَّت بين  
ت الجد والجدة واألب واألم واألبناء واألحفاد  صفوفها منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، أجيااًل من المناضلين، َضمَّ 
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تعاقبت على حمل الراية، راية التحرر، راية الوطن، راية العمال والكادحين  من جماهير الفقراء والكادحين، أجيال  
ستعادة  .. وُتجدُد روَحها الثورية من أجل نهوِضها وا  والفالحين الفقراء والمثقفين الثوريين، هي اليوَم ُتجدُد العهدَ 

واآلالف من الرفاق المناضلين     األهداِف التي استشهد من أجلها حكيمنادورها الطليعي ومواصلِة النضال لتحقيقِ 
 عبر مسيرتها. 

 
فإلى األمام ... عشتم وعاش وعيكم ونضالكم الوطني والقومي واألممي.. عاش نضال  

ة الوطنية الديمقراطية العربية  القوى واألحزاب اليسارية العربية على طريق تحقيق أهداف الثور 
م... والمجد والخلود لشهداء ...عاشت فلسطين حرة عربية... وعاشت ذكرى الرفيق الحكي 

 فلسطين واألمة العربية... والنصر للثورة. 
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 القدس والالجئون من التسوية إىل التصفية

 إبراهيم أبراشد. 

 
للقضية الفلسطينية،   ع تصفية  ، وفي ظل وجود مشرو كبيرة وغير مسبوقة  يأتي هذا المؤتمر في ظل تحديات  

متعددة على تصفية    تتوحد فيها "إسرائيل" مع أطراف    اً على المشروع الوطني، حرب  شاملةً   اً وهي اسميها حرب
لها بعد عسكري، اقتصادي، نفسي، ثقافي، قانوني وعلى كافة المجاالت. ومن ال يريد أن يشاهد    اً القضية، حرب

تجاهاًل، ألنه يريد أن يستمر في الحديث عن اإلنجازات واالنتصارات هد إما أن يكون جاهاًل أو م ويرى هذا المش
 السياسية واإلنجازات في مجال المقاومة، وهم بذلك يضحكون عل أنفسهم ويضحكون على الشعب.

ا األمر ال يمكن الحديث عن إنجازات وانتصارات في ظل ما يعيشه شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة، هذ 
مراجعة حقيقية ووقفة مع الذات إن كان هناك فعاًل نخب سياسية لديها استعداد أن تعمل مراجعة  يحتاج إلى  

 سياسية أو وقفة مع الذات، وتتراجع عن وهم االنتصارات واإلنجازات. 
ترامب" كان هناك قرار    " أنه مع قدوم  الثانية، هو  الفلسطينية، فع  النقطة  القضية  بتصفية  ملية  واضح 

القرن التي تحدث عنها "ترامب" تضمنها برنامجه االنتخابي، وهذه المشاريع تضرب قضية    التسوية وصفقة
القدس والالجئين والدولة. ولذلك كان واضحًا منذ مجئ "ترامب" وحتى في دعايته االنتخابية بمواقفه من هذه  

ية كان يتحدث بشكل واضح  في حملته االنتخاب   القضايا، ولكن المشكلة أن الجميع كان صامتًا، وأيضًا " ترامب"
بالقدس عاصمة ل بنقل السفارة األمريكية من " تل أبيب" إلى القدس، وسيعترف  "إسرائيل". ومنذ ـأنه سيقوم 

مجيئه وهو يقول ال لحل الدولتين ولن ألتزم به، وهو يتحدث عن األونروا وضرورة تصفيتها وتقليص المساعدات  
 يين. التي ُتقدم للفلسطين

ذا فعلنا كفلسطينيين وعرب خالل هذا العام الكامل منذ تولي "ترامب" الرئاسة، والذي منذ  ولكن األهم ما
دعايته االنتخابية وهو يتحدث في هذه العناوين الكبيرة التي تؤدي إلى تصفية قضيتنا، فلم نجد أية ردود فعل  

مازن واإلدارة األمريكية    ئيس أبواالتصاالت بين الر   قوية ال من العرب وال من الفلسطينيين، واألنكى من ذلك أن
 استمرت، وحتى أنه التقى " ترامب" عدة مرات، رغم أن " ترامب" كان واضحًا في عناوينه. 

دولة عربية وإسالمية، وقابلوا " ترامب" وعملوا    58عقدت قمة الرياض بحضور    وفي هذه المرحلة أيضاً 
 ه، وهم يعرفون أيضًا ما هو برنامجه. يارات الدوالرات معصفقات أمنية وعسكرية واقتصادية بمل 

الفعل من األمتين   لما رأى ردود  السفارة واالعتراف إال  القاضية ونقل  يعلن الضربة  لم  " ترامب"  لذلك 
 العربية واإلسالمية والفلسطينية والتي لم تكن بمستوى هذه التحديات.

هزيلة جدًا ولم تصدر قرارات وكان    ية في إسطنبول كانت أين ردود الفعل؟ قمة عربية لم تعقد، قمة إسالم 
بيانها ضعيف. وعلى المستوى الفلسطيني ماذا فعلنا؟ المجلس المركزي أين هو وأين تنفيذ قراراته في مواجهة  

 هذه القرارات؟ 
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لماذا نطلب من العالم العربي واإلسالمي التوحد لمواجهة هذا القرار ونحن كفلسطينيين غير موحدين،  
ديها موقف، وفتح لديها موقف، وكل لديه موقف مختلف عن اآلخر، فكيف سنواجه  فلألسف حركة حماس ل

 هذا المخطط ونحن لسنا موحدين؟! 
القضية ليست قضية " ترامب" بل قضية الواليات المتحدة األمريكية، وهناك من يريد أن يهرب من الحقيق  

األمريكية   المتحدة  الواليات  يقول  أن  يريد  يريد  وال  وتحالفاته،  ألنه  وعالقاته  االقتصادية  مصالحه  استمرار 
 واالستمرار في المراهنة على الواليات المتحدة، وأن يقول لنا مشكلتنا مع " ترامب" وليس الواليات المتحدة. 

ولذلك، أنوه بأن مشكلتنا نحن هي مع سياسة الواليات المتحدة األمريكية فهي الدولة، ألن " ترامب" وقع 
والذي اتخذ قرار بنقل السفارة، فهو أصبح قرارًا    1995عليه الكونجرس األمريكي منذ عام    قرار صادق  على

 من دولة.
هل نحن مستعدون لمواجهة اإلدارة األمريكية؟ لم نرد عليها ولم نسحب سفير، وهذا يفرض علينا تحديات  

على قضية الالجئين،  قدس، وحرب  هامة، ولكن ماذا سنفعل؟ هذه السياسة االمريكية واضحة حرب على ال
ونروا، فهي حرب تصفية بالكامل، ماذا ستفعل القيادة الفلسطينية إزاء ذلك؟ بكل وضوح قلنا وتقليص تمويل األ

نرفض الرعاية األمريكية لعملية التسوية؟ وماذا بعد؟ هل البقاء على حالنا يمكن أن يؤسس لحالة، نحن جربنا  
ولكن االستيطان استمر    2010فنا عن المفاوضات في عام  شيء؟ وتوق  سنة مفاوضات ولم تأِت بأي  25

واإلجراءات الصهيونية على األرض استمرت؟ فماذا سنفعل؟ وتأتي علينا القيادة لتقول ال نريد التعامل مع  
 يحل محل الواليات المتحدة؟ هل هذا الحل؟ اً آخر  اً الواليات المتحدة، وتريد طرف

لمتحدة في رعاية عملية التسوية، حتى لو طرحوا مشروعًا لن يُكتب  الواليات الن يجرؤ أحد أن يحل مكان  
له النجاح، الرئيس المصري متمسك بالرعاية األمريكية للتسوية، وأيضًا ملك األردن، ودول االتحاد األوروبي  

؟ لألسف  . لكن ماذا سنفعل نحن؟ هل سنظل في نفس الموقف؟ هل عندنا استراتيجية لمواجهة ذلكيءنفس الش
اب الرفض ال يؤسس الستراتيجية، وإن استمررنا في محاوالت تسجيل مواقف على اآلخر فإنها لن تكون  خط

ذات جدوى، وال يمكن أن ُيبنى عليها استراتيجيًا، وبعد ذلك فإن حديث تلك القيادات عن التمسك بالثوابت  
الث التعبير، فأين  نتمسك بها؟ القدس ضاعت  وابت التي  الوطنية فهذا نوع من الضح على الذقون إن صح 

 وموضوع الالجئين يريدون تصفيته والدولة تضيع. وما زالت الفصائل تقول " نتمسك بالثوابت". 
هل أنتم قادة جئتم لتقولوا نتمسك بالثوابت أم استعادة الثوابت؟ لماذا ننتخب القيادة هل حتى تشبعنا قول 

 ا هو الحل؟ بالتمسك بالثوابت؟ لمتى نتمسك بالثوابت؟ م
الحل باستراتيجية وحدة وطنية وليس المصالحة، فهي كلمة أصبحت ممجوجة ومقيتة، وعلينا أن ننتقل  
من مصطلح مصالحة طرفي االنقسام إلى الوحدة الوطنية، هناك فرق بين مصالحة طرفي االنقسام ألنهما  

الوضع الراهن، أما الوحدة   ستمرار فييمكن أن يتصالحا ويتفقا على إدارة االنقسام وتقسيم مغانم السلطة واال
 الراهنة فهي تتجاوز كل ذلك.
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والدليل على ذلك أنه عندما تم التركيز على مصالحة طرفي االنقسام غرقوا في قضايا الرواتب والموظفين، 
ة في  وإذا كانوا ليسوا قادرين أن يتفقوا على قضايا الرواتب والموظفين هل هم يستطيعون أن يأسسوا الستراتيجي

 ة االحتالل؟ مواجه
  2017، و2014،  2012، و 2011،  2009القادة الذين حضروا اجتماعات القاهرة ووقعوا اتفاق القاهرة  

علينا    ن ماذا كانوا يفعلون، إذا قضية الموظفين والرواتب لم يتفقوا عليها هل سيتفقوا على شيء؟ هؤالء يضحكو 
 النقسام ألنه ليس بأيديهم. ار إنهاء اإما لم يتفقوا أو اتفقوا وال يستطيعون اتخاذ قر 

من صنع االنقسام هو " إسرائيل" وأدوات فلسطينية ساعدتها، وإن كانت هي مستفيدة من هذا االنقسام لن  
تنهيه، لذلك القيادات ال يمتلكوا الجرأة أن يقولوا الحقيقة ويستغلوا معاناة الشعب في قضية حوار بعد حوار،  

 ولكن ألين ستصل األمور؟ 
صوغ استراتيجية وحدة وطنية، ولكن السؤال هل في ظل نفس النخب السياسية الموجودة مطلوب هو  لا

اآلن يمكن أن نخرج من هذا المربع البائس؟ أم نحتاج لتجديد هذه النخب؟ وكيف ستحدث عملية التغيير هل  
 باالنتخابات أم بالتوافقات الوطنية؟ هل بضغط من الشارع؟ 

 لقدس، والالجئين والدولة ستضيع. حالها، فا إذا استمرت األمور على
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 رؤية احلكيم واملوقف من الوحدة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيين

 مجيل اجملدالوي
*

 

 
يصعب الفصل أو التمييز بين رؤية الحكيم لمختلف جوانب القضية الفلسطينية ورؤية ومواقف الجبهة 

امتداد ثلث قرن من الزمان، وفي تقديري فإن الوثيقة الصادرة  ى  الشعبية لتحرير فلسطين التي أسسها وقادها عل
ستراتيجية السياسية والتنظيمية  والمعروفة باال  1969عن المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية الذي انعقد في شباط 

للجبهة تشكل األساس ونقطة االنطالق التي حكمت مواقف وسياسات الجبهة بشكل عام بما في ذلك رؤيتها  
وحركة   دةللوح بالمستجدات  ارتباطًا  تتعدد  الجبهة  مواقف  كانت  ولقد  الفلسطينية،  التحرير  ولمنظمة  الوطنية 

 ستراتيجية السياسية والتنظيمية.الالواقع، إال أن الناظم والمحدد لكل ذلك هو الرؤية التي تضمنتها ا
ا هذه  الرئيس في  السؤال  كان  ومناللقد  أعداء شعبنا،  من هم  الرئيسية ه   ستراتيجية هو  الثورة  ي قوى 

 وحلفاؤها؟ 
ا أجابت  بأنهم  الوقد  األعداء  سؤال  على  العالمية "إسرائيل"ستراتيجية  واإلمبريالية  الصهيونية  والحركة   ،

والصهيونية في إضعاف العرب وضرب حركة التحرر   "إسرائيل"المساندة إلسرائيل والحامية لها والتي تتفق مع  
اعتبرت كذلك الرجعية العربية جزًء من معسكر األعداء سواء كانت أنظمة رسمية  و   الوطني الفلسطينية والعربية،

 أو طبقات وبخاصة البرجوازية الكومبرادورية ذات المصالح واالرتباطات والتبعية لإلمبريالية العالمية.
الع الصعيدين  على  وتحالفاتها  الفلسطيني  الصعيد  على  الثورة  قوى  الجبهة  حددت  فقد  ي  رب وبالمقابل، 

والعالمي، فعالقة الثورة الفلسطينية مع الجماهير العربية وقوى حركة التحرر العربية عالقة عضوية، تجسد  
اإلمبريالي الذي يتطلب تحقيق االنتصار التاريخي عليه    –البعد والطابع القومي لصراعنا مع العدو الصهيوني  

 حشد طاقات األمة العربية. 
بالنسبة لألنظمة العربية ا سمية فقد مّيزت الجبهة بين ما اعتبرته أنظمة رجعية، وأنظمة وطنية،  لر أما 

على دعم وحماية    كبير   فاألنظمة الرجعية هي أنظمة تابعة ومتحالفة مع اإلمبريالية وتعتمد في وجودها إلى حد  
واالجت السياسية  ولطموحاتها  الجماهير  لحركة  ومعيقة  ومتخلفة  قمعية  أنظمة  وهي  لها،  عية، ما اإلمبريالية 

 وموقعها هو الموقع المناهض لحركة التحرر الوطني العربية في أقطارها وعلى الصعيد العربي عمومًا. 
لهذه األنظمة وموقعها في الصراع ال يلغي بروز تناقضات بينها وبين    –التوصيف    – إن هذا التحليل  

هذه التناقضات تظل محكومة    أنالكيان الصهيوني ونزعاته األصيلة في التوسع والهيمنة، لكن الجبهة ترى  
 باإلرادة اإلمبريالية ومصالحها وتبعية هذه األنظمة لها في نهاية األمر. 

أما بالنسبة لما اعتبرته الجبهة أنظمة عربية وطنية، فهي أنظمة تقودها قوى جاءت في مظهرها الرئيس  
في حينه كان نظام عبد الناصر ا  من صفوف البرجوازية الصغيرة بشرائحها وفئاتها المختلفة، وأبرز ممثليه 

 
 نائب وقيادي فلسطيني  *



 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

134 
 

 العودة إلى الفهرس

الذي حاولت أنظمة أخرى في سوريا والعراق والجزائر و ليبيا واليمن أن تتمثل بعض إنجازاته التي ال يمكن  
التنكر لها سواء على الصعيد الداخلي وبناء مصر، أو على صعيد السياسة الخارجية بدعم حركات التحرر 

ياسة االبتعاد النسبي عن اإلمبريالية والتصادم معها أحيانًا في إطار حركة  وسفي آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية  
 عدم االنحياز.

لكي تؤكد من جهة ضيق اإلمبريالية والصهيونية من    1967لقد جاءت حرب حزيران ونتائجها في عام  
ا تقطع  لههذه األنظمة وعدائها لها ولرمزها األول في مصر على وجه الخصوص وحرصها على توجيه ضربة  

الطريق على نهوضها أو تحولها نحو تعزيز سماتها التحررية والتقدمية، وتؤكد من جهة أخرى هشاشة وضعف  
 بنيتها وعجز برامجها وسياساتها عن الصمود في مواجهة هذا التحدي.

للثورة    اً على ضوء هذا التحليل العام لطبيعة ومواقف ومواقع هذه األنظمة فقد اعتبرتها الجبهة الشعبية حليف
الفلسطينية، حليف تتفق معه في مقاومة االحتالل، وفي مقاومة الهيمنة اإلمبريالية وتختلف معه في أشكال 
مع   التعايش  من  تمكنها  مساومات  عن  البحث  نحو  األنظمة  لهذه  الموضوعي  الميل  وفي  الصراع،  وآليات 

عض هذه المصالح، بما يؤّمن مصالح  ب اإلمبريالية ومصالحها بل والبحث عن سياسات تحقق لها التقاطع مع 
هذه األنظمة وبقائها وسيطرتها، وسيتجلى هذا الخالف عبر مسيرة الثورة بأشكال وأساليب وآليات وموضوعات  

  242وقبولها بالقرار    1967متعددة، لقد تبدى عجز هذه األنظمة، سياسة وآليات بوضوح في هزيمة حزيران  
 لمية". لسوغيره من المبادرات والمشاريع "ا

 وهكذا فقد حددت الجبهة طابع العالقة مع هذه األنظمة بأنه تحالف وصراع. 
معسكرًا   وكانت  والصهيونية،  لإلمبريالية  المناهضة  القوى  هم  الثورة  حلفاء  فإن  الدولي،  الصعيد  وعلى 

ني في  وطضخمًا في حينه يضم المعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد السوفياتي، والصين، وحركات التحرر ال
المتابع أن يرى بأن   العالمي، ويستطيع  العاملة على الصعيد  آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية وأحزاب الطبقة 
التغيرات الكبرى والنوعية الكونية التي طالت هذا المعسكر لم تلِغ القانون الناظم لهذه الرؤية الذي ينطلق من  

عولمتها المتوحشة في مختلف المراحل هي في موقع الحليف و   أن كل القوى المناهضة لإلمبريالية والصهيونية
 الموضوعي للثورة الفلسطينية.

ستراتيجيتها السياسية والتنظيمية أن "مادة الثورة الفلسطينية  اوعلى الصعيد الفلسطيني فقد رأت الجبهة في  
ة المجتمع الفلسطيني،  بيوعمادها وقواها األساسية هم العمال والفالحين، وهذه الطبقات هي التي تشكل غال 

وهي التي تمأل من حيث المكان، كافة المخيمات والقرى واألحياء الفقيرة في المدن، هنا تكمن قوى الثورة، هنا  
 قوة التغيير، هنا االستعداد الحقيقي لتحمل سنوات طويلة من القتال". 

حرر الوطني جزء من طبقات  لتوباإلضافة إلى العمال والفالحين فإن البرجوازية الصغيرة إبان مرحلة ا
 الثورة وتشكل حليفًا للعمال والفالحين، ومشاركًا في النضال من أجل التحرر.

وعلى الرغم من أنه ال يمكن الحديث عن البرجوازية الصغيرة باعتبارها طبقة متجانسة موحدة المصالح  
العمال والفال إلى  المعالم، فبعضها أقرب في حياته ومستوى دخله  المهمشين عمومًا،  حيومحددة  والفقراء  ن 
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وبعضها يعيش أوضاعًا حياتية مريحة تشّده نحو الطبقة البرجوازية ومحاكاتها والسعي الحثيث ليكون جزًء  
منها، إال أن هذه الطبقة بمختلف فئاتها وشرائحها ذات مصلحة حقيقية في إنجاز مرحلة التحرر، وفي تحرير 

 الفلسطينية المستقلة.ة الوطن وعودة الالجئين وإقامة الدول
إال أنه وبحكم طبيعة معركتنا ضد هذه الغزوة الصهيونية وحلفائها التي ستمتد لعشرات السنين، بكل ما  
يرافق هذه المواجهة من تعقيدات، إنجازات وهزائم، تقدم وتراجع، صعوبات كفاحية وحياتية، وِعَظم التضحيات  

لصغيرة وبحكم ترددها وتذبذبها ستكون مستعدة لتسويات ومساومات  ا  التي ستفرضها هذه المسيرة، فإن البرجوازية
 ال مبدئية وللبحث عن حلول للصراع في محطاته المختلفة تهدد الثورة ومسيرتها بالخطر.

إن هذا التحليل لطبيعة البرجوازية الصغيرة ال يعني استحضار مثل هذه المخاطر وخوض الصراع المبّكر  
الت تتطلب  لكنها  فإن  نبحولها،  وعليه  الفلسطينية،  الثورة  قيادة  الصغيرة على  البرجوازية  هيمنة  من  ه والحذر 

 العالقة معها تقوم على ركيزتين، أو قاعدتين، ال يجوز إلحداهما أن تطغى على األخرى أو تصادرها. 
والعمل   هاالركيزة والقاعدة األولى: أن هذه الطبقة هي جزء من قوى الثورة الفلسطينية، ينبغي الحرص علي

 على حشدها في معركة التحرر الوطني.
الثورة ومادتها   القيادة والبرنامج، بحيث تعمل طبقات  الثانية: هي الصراع معها حول  والركيزة والقاعدة 
األساسية من العمال والفالحين على الوصول إلى قيادة الثورة، فهي صاحبة المصلحة الحقيقية والقادرة على  

النتصار مهما كانت الصعوبات والتعقيدات، فال وشائج وال مصالح لها مع اإلمبريالية  ا   متابعة مسيرتها حتى
 والصهيونية، وال تمتلك ما يدعوها للبحث عن حلول وسط وتسويات تتهدد مسيرتها بالخطر.

إن الصراع مع البرجوازية الصغيرة يجري في إطار الحرص على الوحدة والتمسك بها، وبحيث ال يطغى  
 ا األساسي مع الصهيونية واإلمبريالية. عنعلى صرا 

طابع  ذات  برجوازية  باألساس  وهي  العدد،  محدودة  طبقة  فهي  الفلسطينية،  للبرجوازية  بالنسبة  أما 
مع   وتترابط  مصالحها  تتشابك  الرئيس،  مظهرها  في  ومصرفية  تجارية  برجوازية  منتج،  وغير  كومبرادوري 

ستراتيجي  اطها، وبالتالي فهي كطبقة اجتماعية تكون في المدى االنشاإلمبريالية على اختالف بلدانها ومجاالت  
ضد الثورة التي تريد القضاء على اإلمبريالية ووجودها ومصالحها ألن ذلك سيطال مصالح "برجوازيتنا" ذاتها،  

ن  وال يلغي هذه الحقيقة تعاطف بعض أفرادها بين الحين واآلخر مع أبناء شعبهم أو حتى رغبتهم في أن يكو 
لهم وطن وسوق، بيد أنه إذا تناقض هذا التعاطف أو الرغبة مع المصالح فاالنحياز في نهاية األمر لمصالح  

 هذه الطبقة. 
لقد شّكل هذا التحليل الطبقي لقوى الثورة وطبقاتها الذي ال يخفى تأثره بالتجربة الصينية ودروسها حول  

ال لرؤية  والناظم  األساس  الشعب،  صفوف  الوحدة حكالتناقضات في  تجاه  ومواقفها  الجبهة  ثم رؤية  ومن  يم 
 الوطنية بشكل عام والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية بشكل خاص.
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 الوحدة الوطنية وم.ت.ف: 
حاول الحكيم وقيادة التنظيم الفلسطيني في حركة القوميين العرب أن تكون انطالقة المقاومة المتجددة بعد 

انطالقة وحدوية تضم "التنظيمات الخمسة التي كانت تفكر جديًا في مسألة    1967عدوان الخامس من حزيران  
التحرير الفلسطينية" إذ يقول الحكيم: ودة وجبهة  الكفاح المسلح وهي فتح والصاعقة وشباب الثأر وأبطال الع

اعات" وعن  "حاولنا مع التنظيمات الخمسة وعقدت اجتماعات .. وأنا حضرت اجتماعًا أو اثنين من هذه االجتم
هذه االجتماعات تمخضت والدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بلقاء بين كل من شباب الثأر وأبطال العودة 

 فلسطينية. وجبهة التحرير ال
اال  عنها  عبرت  التي  الوحدوية  والممارسة  الرؤية  عام  وهذه  في  بوضوح  والتنظيمية  السياسية  ستراتيجية 

الوحدة الوطنية الفلسطينية أمرًا أساسيًا لتعبئة قوى الثورة كافة للتصدي  عندما نصت على "أننا نعتبر    1969
هذا االتجاه" وتكاد كل أدبيات الجبهة،   كر الخصم وعلى هذا األساس فإننا يجب أن نتخذ موقفًا فعااًل فيلمعس

نتصار دون أن  ولقاءات الحكيم وخطاباته وكتاباته تؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية واعتبارها أحد شروط اال
تتهددها   التي  واألخطار  فيها،  ودورها  منها  كل  وموقف  وموقع  الثورة  لقوى  الطبقية  النظرة  الحكيم  يغادر 

لملموسة لمسيرة الثورة والمنظمة ليقول الحكيم في نهاية تسعينات القرن الماضي  التجربة ا  واالستخالصات من
رط أن تقوم على أساس سياسي واضح، وعلى أساس أن الوحدة "ضرورة ملحة لمواجهة السرطان الصهيوني، ش 

 ديمقراطي، وأال تكون تحت رحمة قيادة فردية".
لقد ظّل قانون الوحدة والصراع هو القانون الذي حكم عالقة الجبهة مع القيادة المتنفذة في المنظمة التي 

رورتها، فتكون الوحدة هي هي في الواقع تمثل البرجوازية والبرجوازية الصغيرة في أصولها وممارساتها وصي
هرها األبرز في أحيان أخرى، بما في ذلك  المظهر األبرز في مشهد هذه العالقة أحيانًا، ويكون الصراع هو مظ

تشكيل اصطفافات وأطر جبهوية لمواجهة سياسات القيادة البرجوازية كما حدث في منتصف السبعينات عند  
للتصدي لميل وسلوك القيادة    –جبهة الرفض    –ل االستسالمية  تشكيل جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلو 

التكيف والتعامل مع التسوية التي بدأ يشق طريقها السادات، أو بتشكيل  المهيمنة على قرار المنظمة نحو  
التحالف الديمقراطي ثم التحالف الوطني لمواجهة ذات البرنامج التسووي، وإن كان قد تبدى بشكل أكثر هبوطًا  

برنامجه  ًا دفع بعض تحالفات عرفات وشركائه في فترة السبعينات لالنحياز لبرنامج التصدي لسياساته و ووضوح
 السياسي والتنظيمي بانحداره السياسي وتفرده التنظيمي.

وفي كل المنعطفات التي مّرت بها الثورة الفلسطينية المعاصرة والعالقات الفلسطينية الداخلية بين قوى  
وطني وبينها منفردة ومجتمعة مع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، فقد بقيت الجبهة، وفصائل العمل ال

الحكيم متمسكًا بالمنظمة باعتبارها أحد أهم منجزات الشعب الفلسطيني في ثورته هذه، ولعل ما جاء في وبقي  
لحكيم قبل مغادرته  التي قدمت للمؤتمر تحت إشراف ومتابعة ا  2000تموز    -وثيقة المؤتمر الوطني السادس  

إدارة العالقات الوطنية فيها وحولها،  الطوعية لموقع األمين العام، ما يلخص نظرة الحكيم وموقفه من المنظمة و 
حيث يقول التقرير: "إن م.ت.ف بميثاقها وببرنامج اإلجماع الوطني هي اإلطار الوطني الفلسطيني الجامع،  
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طيني وقواه المنظمة من فرض نفسها كمعبر سياسي قانوني  التي استطاعت من خالل نضاالت الشعب الفلس
يته، وبالتالي اكتساب شرعية عربية ودولية معترف بها" ويتخطى هذا وتنظيمي عن وحدة الشعب وكيانيته وهو 

 المفهوم "المفهوم الضيق للمنظمة كإطار لوحدة القوى السياسية واالجتماعية األساسية في الساحة الفلسطينية". 
للمنظمة، وما تمثله، يوضح األساس الموضوعي من وجهة نظر الجبهة الذي يفسر   التوصيفإن هذا  

 تجاه المنظمة في مختلف المراحل. مواقفها
فهذه الصفة المركبة للمنظمة، صفة الكيانية الوطنية والتعبير السياسي والقانوني والتنظيمي عن الشعب  

للكيان  به  ومعترف  واضح  ونقيض  كتجسيد  ومحاوالته    الفلسطيني  لوجود شعبنا،  تنكره  على  يرد  الصهيوني 
جبهوي للوحدة الوطنية، يمكن    القضاء عليها، وصفة المنظمة كإطار  ومخططاته الدائمة لتبديد هذه الكيانية و 

االختالف مع قيادتها ومظهرها المقرر عمومًا برنامجًا وتكوينًا مؤسساتيًا وممارسة، اختالفًا يمكن الصراع حوله  
ب تصويب  خل المؤسسة القيادية والتنفيذية عمومًا، ويمكن الصراع حوله من خارج هذه المؤسسات إذا تطلمن دا

السياسات والبرامج ذلك، وكما حدث في مرات متكررة، لعل أبرزها خروج الجبهة من اللجنة التنفيذية وتشكيل  
حدة على أسس تغادر فيها قيادة جبهة الرفض في سبعينات القرن الماضي واستمرار العمل من أجل بناء الو 

على   فرض  ما  وهو  حينها،  في  التسوية  وسياسات  برنامج  برنامجها  المنظمة  عن  التراجع  المهيمنة  القيادة 
التي    1978التسووي الذي اشتقته من برنامج النقاط العشر المعروف، لصالح وثيقة طرابلس الوحدوية في عام  

مجرى التسوية" واعتبرتها قيادة فتح على لسان أبو إياد في فترة  اعتبرها الحكيم "قد أخرجت م.ت.ف من كل  
هاء جبهة الرفض بما يظهر التباين بين نهجين وموقفين حتى فيما يتفقان رسميًا  الحقة بأنها قد أدت إلى إن

 عليه. 
مجلس الجزائر بين قيادة فتح، وقيادة التحالف الديمقراطي، وصواًل لل–وكذلك، ما بلوره مشروع اتفاق عدن  

ينات التي تمت بين  ، والحوارات الثنائية والجماعية في نهاية التسع1988الوطني التوحيدي في الجزائر عام  
 الجبهة وقيادة فتح في محاولة من الجبهة لترميم واستعادة الوحدة الوطنية التي ضربتها اتفاقيات أوسلو. 

ئل وقوى العمل الوطني واإلسالمي  وهكذا عملت الجبهة على تجنب خطأين وقعت بهما العديد من فصا
تها رغم كل الظروف ومهما كانت التناقضات مع  نحو البقاء في المنظمة ومؤسسا  الفلسطيني، األول كان يدفع

المنظمة   مع  يتعامل  الذي  والثاني  الفلسطينية،  الكيانية  عن  المعبر  هي  المنظمة  باعتبار  المهيمنة،  قيادتها 
م عمل أطرافها واالنشداد الدائم للكوتا والمحاصصة داخل هذا اإلطار الجبهوي،  باعتبارها إطارًا جبهويًا لتنظي 

 النهائية لهذا اإلطار.أو المغادرة 
وبالمقابل فقد تعرضت الجبهة وال تزال للنقد من أصحاب النزعتين السابقتين، فتارة ُتتهم بالوسطية من  

تُتهم بإضعاف نفسها وإضعاف قوى    أصحاب نهج المغادرة العدمية أو عدم االنخراط في المنظمة، وأحيانًا 
 ومؤسساتها القيادية والتمثيلية. اإلصالح داخل المنظمة عندما تغادر بعض هيئاتها 

وبالمنظور التنظيمي الفئوي يمكن التأشير ببساطة على الكلفة التي دفعتها الجبهة تكرارًا من "حصتها" في  
ذ بسياسة التصدي للقيادة اليمينية من خارج هذه المؤسسات، إال  المنظمة وهيئاتها وإمكانياتها في كل مرة تأخ
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الفلسطيني والعالقات الداخلية الفلسطينية ُيظهر بوضوح أن المظهر الرئيس    أن التدقيق في صيرورة الوضع
لقوى المطالبة بالنضال من الداخل فقط، حّولها إلى توابع هامشية لليمين وسياساته والقوى التي سارت على  

سطينية  سة المغادرة وعدم االنخراط رسميًا في مؤسسات المنظمة أوصلت مع سياسات اليمين الساحة الفلسيا
 إلى االقتتال فاالنقسام الكارثي الذي يهدد بالتبديد إنجازات شعبنا على مدار عقود الكفاح الطويلة الماضية. 

وطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية،  إن هذا التكثيف العام لسياسة وممارسات الجبهة في موضوع الوحدة ال
لى سبيل المثال، فإنني أعتقد أن قيادة فتح كانت  صائبة في كل المحطات، وعال يعني أن هذه الممارسة كانت  

الفصائل   باقي  عن  الكبير  فتح  حركة  تمييز  رّسخ  الذي  الخامس  الوطني  للمجلس  الجبهة  بمقاطعة  سعيدة 
جه الخصوص، وتم فيه اختيار أبو عمار رئيسًا للمنظمة دون الضوابط الفلسطينية وعن الجبهة الشعبية على و 

تحول دون الهيمنة والتفرد، كذلك فقد استفاد أبو عمار من وجود الجبهة خارج اللجنة  والمحددات التي يمكن أن  
العالقة  التنفيذية ومن رخاوة وتردد الفصائل الفلسطينية األخرى بما في ذلك بعض فصائل اليسار ومستفيدًا من  

 الوطني. السورية العراقية ليكّرس هيمنته على قرار المنظمة في الدورة الخامسة عشرة للمجلس
وفي كل األحوال فقد استطاع الحكيم أن يمسك بالحلقة المركزية التي تنطلق من أن تناقضنا األساسي  

هيوني اإلمبريالي، وأنه مهما  الذي ينبغي أن يحكم إدارتنا لكل التناقضات األخرى هو التناقض مع العدو الص
بغي أن تبقى ثانوية بالنسبة لتناقضنا األساسي  كانت حدة هذه التناقضات مع اليمين الفلسطيني فهي تناقضات ين 

هذا والذي سيظل رئيسيًا على امتداد زمن صراعنا مع هذا العدو، مهما تقدم واتسع تناقضنا مع اليمين ومع  
 لى المنظمة. البرجوازية وقيادتها وهيمنتها ع

الم اللحظة  في  واستطاع  الداخلي  االقتتال  ضد  بقوة  ووقف  دائمًا  الحكيم  نبذ  الوحدة لقد  يقدم  أن  ناسبة 
الوطنية عما عداها مهما كانت حدة الخالف مع القيادة المتنفذة والتناقض معها، فقد وقف الحكيم في مهرجان  

بعد أن قدمه عريف المهرجان في   1976ذار  آ  30التضامن وااللتحام مع جماهير شعبنا في يوم األرض  
ول أن للثورة في يوم األرض كلمة واحدة يلقيها األخ ياسر  قاعة اليونسكو ببيروت ليلقى كلمة جبهة الرفض، ليق

أننا نتوحد في التضامن والوقوف معكم وهذا بالنسبة    48عرفات ، وأراد بذلك أن يقول ألبناء شعبنا في منطقة  
 اللحظة من أية اعتبارات أخرى.  للحكيم أهم في تلك

حدة التناقض مع أبو عمار يومها،    ورغم  1983وعندما طلبت سوريا من أبو عمار مغادرتها في عام  
 فقد أكد الحكيم تضامنه مع أبو عمار. 

إثر انتهاء أعمال المجلس الوطني الفلسطيني عقد الحكيم مؤتمرًا صحفيًا كّثف فيه   1988/ 15/11وفي 
حدة الوطنية وجدلية الوحدة والصراع في إطار المنظمة بقوله "لقد كانت هناك نقطة خالف  الموقف من الو 

ية تتعلق بالبيان السياسي، خاصة منه تلك المادة التي تتحدث عن أساس دخول م.ت.ف ومشاركتها في  أساس
تقرير المصير    مضافًا إليهما عبارة "حق   338، 242المؤتمر الدولي المقترح، أي تعيين قراري مجلس األمن 

جبهة تحافظ على عضويتها  للشعب الفلسطيني" كأساس لهذه المشاركة، في مثل هذه الحاالت سابقًا كانت ال
اللجنة التنفيذية للمنظمة، غير أن االنتفاضة فرضت علينا   في المجلس الوطني، وتمتنع عن االشتراك في 
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التنفيذية رغم خالفنا على قضية مفصلية، وقد  فرضًا أن نبقى متحدين، حتى على صعيد مشاركتنا في اللجنة 
 وحدة وحدة حتى النصر". –ثورة حتى النصر رحبنا بما فرضته االنتفاضة ورفعنا شعار ثورة  

عام    –أيلول    –سبتمبر    28ليتجدد هذا الموقف مع انتفاضة االستقالل والعودة الباسلة التي اندلعت في  
أضرار بالقضية كلها وبالوحدة الوطنية على وجه الخصوص، حيث  ورغم ما ألحقته اتفاقيات أوسلو من    2000

مات الفلسطينية لدعم االنتفاضة تتمثل في "تعزيز الوحدة الوطنية الميدانية  اعتبر الحكيم أن أحد أبرز المه
بناء  إعادة  يستدعي  وهذا  الوطني،  اإلجماع  ببرنامج  االلتزام  قاعدة  وعلى  ديمقراطية،  على أسس  والسياسية 

وتعزيز  وتفع المدني،  المجتمع  ومؤسسات  م.ت.ف  ومؤسسات  الشعبية  واالتحادات  والهيئات  المؤسسات  يل 
 العملية الديمقراطية كقيم وممارسة".

 اتفاقيات أوسلو والنظام السياسي الفلسطيني: 
"مأساة أوسلو ال تعود إلى حدث بعينه، إنها في الواقع   :1998يقول الحكيم في حواره مع محمود سويد  

سطينيًا، وال  يلة الهزائم المتراكمة عربيًا وفليلة تاريخية لما سبقها من مراحل، بل يمكن القول أنها حص حص
عناصرها الذاتية، أي الداخلية    –وهذا هو األهم    –أقصد بالهزائم فقط االنهزام العسكري أمام إسرائيل، بل أيضًا  
واالقتصادية والعلمية والثقافية، وعجزنا عن إطالق  بمعنى عجزنا عن تركيم وتأمين مقدمات االنتصار السياسية  

 بقائه تحت رحمة االستسالم والخضوع وقمع األنظمة البوليسية".فاعلية المجتمع العربي في كل الدول، وإ
وبعد تعداده لألحداث المباشرة "التي سّرعت االنهيار وكشفت أعماق األزمة" كانهيار االتحاد السوفياتي  

ية، يقول الحكيم: "كنت أسأل نفسي أحيانًا، لو يا حكيم كنت أبو عمار وكان هذا هو حال  وحرب الخليج الثان
الوضع الدولي، والوضع العربي الرسمي وحركة التحرر الوطني العربية، هل هناك خيار آخر؟ وكنت أجيب  

ال الوطنية  الوحدة  التركيز على  ثم  الدولية،  بالشرعية  التمسك  نعم، هناك خيار آخر،  ثم  بصدق:  فلسطينية، 
 إلمساك بحلقة التضامن العربي". االلتفات إلى الداخل الفلسطيني ودعم االنتفاضة، ثم التحالف مع سوريا وا

األسطر السابقة تبين باختصار وتركيز رؤية الحكيم للمقدمات الفلسطينية والعربية والدولية التي أوصلت 
ت أوسلو التي اعتبرت الوثيقة الصادرة عن الكونفرنس الحزبي  القيادة المهيمنة على قيادة المنظمة لتوقيع اتفاقيا

القيادة  ما    1994للجبهة في حزيران   المبادئ وتبادل االعتراف ما بين  اتفاق إعالن  "توقيع  فيها من  جرى 
المهيمنة في م.ت.ف والكيان الصهيوني نقطة االنعطاف النوعية في نضالنا المعاصر"، وتقدم في نفس الوقت  

ية فيها ثم  عامة للسياسة الصائبة على المستوى الفلسطيني الذي تشكل الوحدة الوطنية الحلقة الرئيسالخطوط ال
 السياسة على المستويين العربي والدولي.

وفي تناولها للوضع الفلسطيني والتحوالت المتراكمة التي قادت قيادته المتنفذة إلى هذا المآل فقد رأت  
اقتصادية تتقاطع في العديد    –ينية كبنية وأجهزة ومؤسسات اجتماعية سياسية  الجبهة أن منظمة التحرير الفلسط

ع جهاز الدولة، إلى أن غدت هذه سمتها الغالبة إجمااًل، إن المنظمة كجهاز بتركيبته وعالقاته  من ُبناها م 
"إلى أن أصبحت   الداخلية والخارجية، ومحتواه وممارساته هي نتاجًا للتوازنات الطبقية السياسية التي تحكمها،

 المنظمة المعبر عن موقف وممارسة الجناح المهيمن عليها طبقيًا".
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ت المنظمة ومؤسساتها وقرارها  لقد  السيطرة على  السياسي واالجتماعي من  الفلسطينية  الثورة  يمين  مّكن 
اولها، إال أنه من  نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل الفلسطينية والعربية والدولية ال يتسع مجال هذه الورقة لتن

المتنفذ  القيادة  إبراز ما جرى من تقاطب وتداخل وتوافق بين  الكومبرادور  الضروري  المنظمة وشريحة  ة في 
الفلسطيني، حيث وجدت هذه القيادة في تلك الشريحة الكومبرادورية سندًا سياسيًا واقتصاديًا لها وجسرًا لعالقاتها 

ي قيادة المنظمة سندًا وحليفًا سياسيًا ومعنويًا لها، وقد أخذ هذا الحلف  مع األمريكان، كما وجدت تلك الشريحة ف
ظروف الموضوعية الصعبة والمعقدة التي أحاطت بالثورة وبالقضية الفلسطينية والعربية بشكل  وتحت ضغط ال

الطبقية   ومصالحه  تنسجم  وسياسات  مواقف  نحو  وبتسارع  يتجه  الماضي  القرن  تسعينات  أوائل  في  خاص 
مع متطلبات    قة وتمسكه بالموقع المتنفذ والمهيمن في م.ت.ف، وهي مواقف قادت إلى التكيف أكثر فأكثر الضي

الصهيوني، والتدحرج هبوطًا نحو مواقع التبعية لإلمبريالية   –الصهيوني، والعربي  –إنهاء الصراع الفلسطيني 
 ستراتيجي للعدو الصهيوني.األمريكية الحليف األول واال 

الم هي  والصهذه  أوسلو،  قدمات  اتفاقيات  توقيع  إلى  المنظمة  في  المهيمنة  القيادة  أوصلت  التي  يرورة 
التي اعتقدت البرجوازية البيروقراطية عبر تحالفها    –السلطة الوطنية الفلسطينية    – وصواًل إلى إقامة سلطتها  

الكامل لها يمكن أن تصل بها  مع الكومبرادور الفلسطيني أنها مع تبعيتها للسياسة األمريكية واالرتهان شبه  
 إلى دولة فلسطينية. 

ادة أجهزة سلطتها ومارست القيادة المتنفذة سياساتها التي عملت فيها  وانطالقًا من هذا الوهم بنت هذه القي
على إضعاف المنظمة ومؤسساتها لصالح السلطة، كما اعتمدت على جهاز أمني يمارس كل أشكال المالحقة 

تزاماتها في أوسلو وضرورات حمايتها وحماية مشروعها السياسي، باإلضافة إلى مأسسة  والقمع، استجابة الل
اد ورعايته بما يساعد في خلق شريحة اجتماعية تستفيد من سلطة أوسلو وتضاف قوتها إلى التحالف  الفس

يكون بعض األساسي بين بيروقراطية المنظمة والكومبرادور الفلسطيني وقد حرصت القيادة المتنفذة على أن  
 ها مصداقية وقبواًل جماهيريًا. أفراد ورموز هذه الشريحة االنتهازية والفاسدة من المناضلين السابقين إلعطائ

لقد ظّل هذا الوهم والمراهنة على السياسات األمريكية واللحاق بها هو المظهر الرئيسي لسياستها إلى أن  
، فسهلت إثرها، وساعدت 2000امب ديفيد صيف العام  اصطدمت هذه القيادة بالحقائق العنيدة في مباحثات ك

. ورغم بقاء هذه القيادة تراوح في سياستها االستخدامية لحركة 2000في اندالع االنتفاضة في سبتمبر عام  
الشعب وانتفاضته، مع إبقاء عينها على واشنطن لمعاودة البحث معها ومن خاللها عن حلول تستجيب لما  

نها من تمرير هذه الحلول على جماهير شعبنا، إال أن العدو الصهيوني ومعه الواليات  يؤّمن لها البقاء ويمكّ 
متحدة األمريكية لم يقبال بذلك، ولم يغفرا لهذه القيادة العودة المتشاق سالحها مهما كان مدى ومستوى امتشاق  ال

بعد عرفات إلى سياسة االرتهان    هذا السالح، فجاءت محاصرة الشهيد أبو عمار ثم قتله، لتعود القيادة المتنفذة
 ية والتبعية لها والمراهنة عليها. من جديد وبشكل أقوى من أي فترة سابقة للسياسة األمريك

وهكذا فقد أصبح النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو أكثر تعقيدًا، حيث بقيت منظمة التحرير الفلسطينية  
ا في المنافي والشتات، وتشكلت السلطة الفلسطينية بوزاراتها  بمؤسساتها وممثلياتها وعالقاتها مع أبناء شعبن
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ية ... الخ، مما أوجد تداخاًل واضحًا بين المهمات الوطنية والكفاحية إلنهاء االحتالل  وإداراتها وأجهزتها األمن
منظمة  وتحقيق األهداف الوطنية، وبين المهمات االجتماعية والديمقراطية التي تتعلق بإعادة بناء مؤسسات ال

الفلسطيني، والتصدي على أسس وطنية وديمقراطية تعيد االعتبار لميثاقها ولبرنامجها ولها كقائدة للنض ال 
 لمؤسسة السلطة وسياساتها على األصعدة المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
حلة تحرر وطني فقد  وهكذا ودون أن يتغير الطابع الرئيسي للمرحلة التي يمر بها شعبنا باعتبارها مر 

داخلية سواء في المنظمة أو السلطة  وضاع الربطت الجبهة بين مقاومتنا للعدو، ونضالنا من أجل تصويب األ
فاعتبرت أننا في مرحلة تحرر وطني وديمقراطي تتطلب مهمات تجيب على السؤال المطروح على شعبنا فيها  

والعدوان   االحتالل  مقاومة  وبن"اإلسرائيلي"بشقيه،  ال،  أسس  اء  وفق  الداخلية  الفلسطينية  والسياسات  بيت 
ي سياسة تعزز وتقوي قدرة شعبنا على الصمود والمقاومة، وانطالقًا من هذا الديمقراطية والعدالة االجتماعية، أ

الربط، فقد دعا الحكيم إلى إدارة الصراع مع العدو بصورة شاملة يتشابك فيها النضال التحرري مع النضال  
سلوك والفكر  الديمقراطي بما يعنيه من ضرورة وعي الديمقراطية والنظر إليها "كأداة للنهوض وقيم لل  االجتماعي

والممارسة لتحرير المجتمع، فالديمقراطية في حد ذاتها ليست هي الحل، وإنما بوابة الحل"، أما الحل فتقرره 
 تحقيقها".   "قوى المجتمع القادرة على تحديد األهداف والطموحات والنضال من أجل

ا المؤتمر  عن  الصادرة  الوثيقة  في  الحكيم  أكّدها  التي  القناعة  من  رؤية  انطالقًا  "نحو  السادس  لوطني 
سياسية جديدة للمرحلة" التي تنص على أن "اتفاق أوسلو وما تاله من اتفاقيات وما حمله وجّسده من مخاطر،  

ر، دون أن يعني ذلك التقليل من ثقل األضرار  ليس أكثر من مرحلة عابرة مؤقتة في الصراع قد تطول أو تقص
 والمصاعب التي حملتها تلك االتفاقيات". 

ّل الحكيم نقديًا للقيادة المتنفذة في المنظمة وفي السلطة وامتد النقد وإن جاء في وثيقة الكونفرنس الحزبي  ظ
للقيادة اليمينية المهيمنة بالقول  للقوى الديمقراطية والتقدمية التي تطرح نفسها كبديل    1994الصادرة في حزيران  

يمقراطي نظرية تبشيرية، ومندمجة إجمااًل في الممارسة عن هذا البديل "بقيت شعارات وبرامج هذا البديل الد 
السياسية، الكفاحية، التنظيمية المهيمنة في الحركة الوطنية الفلسطينية، مع إضاءات هنا وهناك، وتمايزات 

 لى مستوى البديل الثوري الحاسم".نسبية هنا وهناك ال ترقى إ
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 االنقسامقطاع غزة بني مطرقة احلصار وسندان 

 صالح عبد العاطي
*

 

 : مقدمة

خالل سنوات االنقسام والحصار المريرة والمليئة بالجرائم العدوانية من االحتالل والمليئة باآلثام واآلالم  
لة حقوق اإلنسان في فلسطين وأثرت سلبًا على  تراكمت نتائج كارثية وخطرة أدت لإلضرار البليغ بمجمل حا

النظام   تمتع  مؤسسات  كبير  بشكل  تراجع  حيث  القانون،  وسيادة  والتشريعية  والقضائية  التنفيذية  السياسي 
المواطنين بمنظومة الحقوق والحريات، حيث سجلت المؤسسات الحقوقية تزايدًا في مستوى االنتهاكات، والتي 

 من مسؤوليته تجاهها.ال يمكن ألي طرف التنصل 
واالجراءات   الجسمية  االنتهاكات  االحتالل  "  اإلسرائيلية"ساهمت  حكومات  نفذتها  التي  الممنهجة، 

المتعاقبة، والتي هدفت لتدمير ممنهج ألي فرصة لوحدة ولتطوير النظام السياسي الفلسطيني،    "اإلسرائيلي"
ستقالل السياسي واالقتصادي والتحرر من  تهم في اإلالفلسطينيين على رغب   فدولة االحتالل استمرت في معاقبة

، ومعاقبتهم على اختياراتهم الديمقراطية، في خروج واضح عن قواعد القانون  "اإلسرائيلي"االستيطاني  االحتالل  
 الدولي وما اتفقت عليه األسرة الدولية من مبادئ وقواعد وإجراءات إنسانية دولية. 

داعياته  ؤثر في استمرار االنقسام وتخيرة، لم تكن وحدها العامل المكما وعلى مدار السنوات العشر األ
الخطرة، حيث أن  كافة الحوارات واالتفاقيات، لم تثمر عن طي صفحة االنقسام الداخلي، رغم عن استمرار 

ة الوحدة  المطالبات الشعبية باستعادة الوحدة ، فقد باءت بالفشل كافة المحاوالت واالتفاقيات الهادفة الي استعاد 
،  2014حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الشاطئ    واتمام المصالحة الوطنية ، والتي كان آخرها تشكيل

والتي لم تحرز أي تقدم جدي على طريق تحقيق استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة، بل على العكس من ذلك، 
 [ 1]تعمق االنقسام في ظلها.

 طاع غزة أواًل: أثر الحصار على سكان ق
عراض كارثة إنسانية بسبب ما خلفه وال يزال مليون فلسطيني، ويعانون من أ 2يعيش في قطاع غزة نحو 

القطاع والذي تخلله ثالث حروب عدوانية ارتكبت بها قوات االحتالل   ىالحصار اإلسرائيلي المفروض عل
ة في كافة مناحي الحياة في قطاع  جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ضاعفت من حالة الخنق والكارثة اإلنساني 

 زمة إنسانية حادة لجميع سكان القطاع وانتهاك لمعظم حقوقهم اإلنسانية. غزة، األمر الذي نجم عنه أ 
فقد أدت إجراءات االحتالل اإلسرائيلي إلى تدهور األوضاع اإلنسانية في القطاع، فقد أدي الحصار إلى 

صار إلى غذائية والطبية ومواد البناء الضرورية للمدنيين، وأودي الحمنع وإعاقة وصول اإلمدادات اإلنسانية وال
التي ضمََّنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص    حرمان سكان القطاع من معظم حقوقهم

التمييز  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال  
 

 م حقوق الشعب الفلسطينيرئيس الهيئة الدولية لدع  *
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عدا عن كون هذا الممارسات تشكل جرائم ضد اإلنسانية،  ضد المرأة وكافة المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.  
فضاًل عن كونها جرائم حرب، حيث ت مّيز الجرائم ضد اإلنسانية بأنها جرائم ترتكب في سياق هجمة ممنهجة  

ى القطاع واستمرارها بفرض الحصار على قطاع  ضد مدنيين، وهو شرط استوفي من قبل "إسرائيل" بعدوانها عل
 ه. غزة وخنق مواطني

أدي الحصار اإلسرائيلي بصور عامة إلى حصول تدهور خطير وغير مسبوق لألوضاع اإلنسانية لنحو  
، وتسببت  2كم  365مليون نسمة من سكان غزة، باتوا يعيشون في معزل وسجن جماعي ال تتجاوز مساحته    2

مزي في  الممارسات  واالهذه  واالقتصادية  والسياسية  المدنية  السكان  حقوق  تدهور  من  والثقافية.  د  جتماعية 
بالتوازي مع حصار غزة، تواصلت االنتهاكات اإلسرائيلية التي تقترفها تلك القوات الحربية اإلسرائيلية، بشكل  

،  2008لواسعة في االعوام )يومي بحق المدنيين الفلسطينيين، وتفاقمت هذه االنتهاكات أثناء العمليات الحربية ا
الف الفلسطينيين العزل. شمل الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة  (، والتي راح ضحيتها آ2014،  2012

إجراءات مركبة ومتعددة، ال تنحصر في صورة االنتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون القاطنون في المناطق  
كم، ومنعهم من    1.5ة والشمالية، وبعمق يصل لحوالي  مقيدة الوصول على امتداد حدود قطاع غزة الشرقي

لى أراضيهم الزراعية واستغاللها، واستمرار الحصار البحري عبر تضييق مساحات تحرك الصيادين  الوصول إ
أميال بحرية، إلى جانب تكرار االعتداءات التي يتعرض لها    6إلى    3الفلسطينيين في مساحات تتراوح بين  

وتفتيش ومطاردتهم  منهم  عدد  وإصابة  ومقتل  النيران  كإطالق  الفلسطينيون،  ومصادرة  الصيادون  وإهانتهم  هم 
 مراكبهم أو إغراقها وتدميرها. 

اليوم تتزايد بشكل مطرد معاناة سكان قطاع غزة وبشكل خاص أولئك الذين كانوا من بين ضحايا هذا 
العدوان، حيث مازالت أغلب آثار العدوان على حالها في ظل استمرار إجراءات الحصار اإلسرائيلي التي تعرقل  

قطاع. فقد عمدت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي وبشكل منظم وممنهج إلى تدمير  حركة إعادة أعمار ال
شامل لجميع المرافق األساسية والخدماتية في قطاع غزة، ما جعل السكان المدنيين في قطاع غزة يعيشون  

للعدوان اإل المأساوية  النتائج  فإلي جانب  تدهور األوضاع اإلنسانية،  سرائيلي،  وسط حالة غير مسبوقة من 
حرمهم في ذلك الوقت الحصار اإلسرائيلي من إمدادات الغذاء والوقود والمحروقات، ونقص في المواد الغذائية 
األساسية، كما حرم الحصار المستشفيات من إمدادات األدوية والمستلزمات الطبية، وإمدادات الكهرباء والمياه 

هجرة واليأس واإلحباط والتطرف، كما واثر الحصار على  الصالحة للشرب وفاقم من ظواهر الفقر والبطالة وال
 كافة القطاعات الزراعية والصحية واالقتصادية واالنسانية

وقد خلقت نتائج ووقائع العدوان والحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة حالة من االتفاق بين كل رجاالت  
ف أعضاء  كانوا  الذين  أولئك  خاص  وبشكل  الدوليين  والقضاء  أو القانون  الدولية  التحقيق  وبعثات  لجان  ي 

اإلقليمية، حيث أكدوا جميعًا على أن دولة االحتالل وقواتها الحربية مسئولة عن ارتكاب مخالفات جسيمة  
التفاقيات جنيف، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وذلك لوجود أدلة  

 ه القوات جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. كافية تشير إلى ارتكاب هذ 
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إن التقارير الحقوقية المختلفة كشفت وبشكل واضح عن حقيقة االحتالل الحربي اإلسرائيلي، وذلك من  
أثناء العدوان على قطاع غزة، التي تعمدت قتل المدنيين واستهداف  خالل الجرائم اإلسرائيلية التي ارتكبت 

ليوم، بقي المجتمع الدولي صامتًا تجاه ارتكاب هذه الجرائم، ومنح دولة االحتالل ممتلكاتهم، ولكن لألسف حتى ا
اإلسرائيلي الحصانة التي سمحت لها بالتصرف كدولة فوق القانون،  ونتائج منح هذه الحصانة واضحة، لقد  

ائدة إلى أن تتم  سمح إلسرائيل لفترة طويلة جدًا بأن تنتهك القانون الدولي مع تمتعها بالحصانة التي ستظل س
ممارسة ضغوط فعالة على دولة إسرائيل، واألشخاص المتهمين باقتراف جرائم حرب لكي يتم التحقيق معهم  
ومحاكمتهم وفقًا للمعايير القانونية الدولية. لكي يتم تحقيق سيادة القانون، يجب إنفاذ القانون. وطالما استمرت 

للقانون الدولي، وستتواصل معها معاناة المدنيين، وهم    هاكات  الحصانة، سيواصل األفراد والدول اقتراف انت
أشخاص يتمتعون بالحماية بموجب القانون اإلنساني الدولي، من العواقب المريعة، ألنهم يقتلون، ويشوهون،  
ويحرمون من كرامتهم اإلنسانية األساسية. لذا يجب أن نواصل نضالنا من أجل العدالة نيابة عن أولئك الذين  

موا منها. فال يمكن لهذه الجرائم أن تمر دون عقاب، ويجب دعم حقوق الضحايا في اإلنصاف القضائي. حر 
 في ظل كل ما عانوه، ال يمكن تجاهل هذا المبدأ األساسي لحقوق اإلنسان.

 ثانيًا: أثر االنقسام والحصار على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ر، تدهورت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصورة غير معهودة، خالل فترة االنقسام والحصا 

وخاصة في قطاع غزة، ألن بنية االقتصاد الفلسطيني بفعل سياسات وإجراءات االحتالل تمتاز بسمات، ال  
من    نا نكتفي باإلشارة لمجموعةتجعله مؤهاًل للتطور، ثم جاء العدوان والحصار واالنقسام لإلجهاز عليه. وه 

االقتصادية   الحقوق  لها  تعرضت  التي  االنتهاكات  أهم  تعرض  التي  الهامة  والمؤشرات  الحقائق  و  الدالالت 
 - واالجتماعية والثقافية وهي:

التي   • والسياسات  اإلجراءات  أسهمت  وقد  السياسي.  لالنقسام  كامتداد  غزه،  قطاع  اقتصاد  انفصال 
 صادي واالجتماعي. االنقسام، في تعزيز االنقسام االقتاتخذها طرفا 

من تجليات هذا االنقسام على المستوى االقتصادي، التباين القانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزه،   •
قانون ضريبة   بتطبيق أحكام  الحكومة في قطاع غزه  الدخل استمرت  ففي مجال لضريبة وضريبة 

بشأن   2008( لسنة  2أصدر رئيس السلطة قرار بقانون رقم)، في حين  2004( لسنة  17الدخل رقم )
تعديل قانون ضريبة الدخل. ومن جانب أخر سنت كتلة اإلصالح والتغيير قانون جديد للشركات،  
وقانون ضريبة التكافل، وفرضت مجموعة من الضرائب خالفًا ألحكام القانون األساسي، ومن أهم  

لفين بالضريبة من أبناء  اج الضريبي والمتمثل في إجبار المكنتائجها اثقال كاهل المواطنين، االزدو 
 شعبنا بدفع المكلف الضريبة مرتين على نفس السلع أو الخدمات.  

برزت خالل االنقسام مظاهر سياسة جديدة لدى األجهزة األمنية في قطاع غزة وخاصة في الضفة  •
وعقار  أموال  على  باالستيالء  الحاالت  من  العديد  وفي  هذه الغربية،  لدى  اعتقالهم  تم  أفراد  من  ات 

 ألجهزة، ولقد جرت عمليات االستيالء بصورة مخالفة ألحكام القانون األساسي . ا
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في الضفة    (%18.2%( موزعة )26.9بلغت )  2016ارتفاع معدالت البطالة، حيث بلغت في العام   •
و) غزة،  41.7الغربية  قطاع  في  مسبوقة  غير  بصورة  ارتفاعها  على  يدلل  ما  اعتبرتها  (%.  التي 
 مؤسسات.

، وتبلغ تلك 2015% من الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية من الفقر عام    35.5من  يعاني أكثر   •
% في قطاع غزة، في حين وصلت نسبة الفلسطينيين الذين هم تحت خط الفقر   52النسبة حوالي  

% وهي من أعلى  (  65إلى )  2016%. وارتفعت في قطاع غزه عام    19في الضفة الغربية إلى  
 النسب في المنطقة. 

مليون شخص من انعدام األمن    1.6%( أي ما يعادل  33عاني ثلث األسر الفلسطينية أي حوالي )ي •
الغذائي، ووفًقا للمسح السنوي لألمن الغذائي، يعتبر مستوى األمن الغذائي في قطاع غزة أكثر انتشاًرا  

، وهو ما  2014% في عام  57رنة مع  مقا  2015% في العام  72على نطاق واسع ليصل إلى  
%، ولم تتغير مستويات انعدام األمن  19أضعاف المستوى في الضفة الغربية الذي يبلغ    3ارب  يق

 . 2015مقارنة مع مستويات  2016الغذائي لعام 
حوالي  تدني مستويات المعيشة بسبب الفقر والبطالة، فقد بلغ متوسط إنفاق الفرد النقدي في فلسطين •

، وهذه   [2]في قطاع غزه(  109.8ضفة الغربية مقابل  في ال  188.1دينار أردني ، )بواقع    (158.2)
المبالغ غير متوفرة لدى الفقراء  والعاطلين عن العمل وأسرهم  خاصة في ظل ارتفاع معدالت الفقر 

،  والبطالة بمعدالت غير مسبوقة كما أسلفنا، األمر الذي انعكس على الحق في الصحة ، والتعليم  
 .[ 3]والسكن ، وإمدادات الطاقة

سنوات ارتفعت    10فعل االنقسام الفلسطيني و الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن  وب •
% ، وبلغ عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية  65معدالت الفقر و الفقر المدقع لتتجاوز  

مليون    عربية العاملة في قطاع غزة أكثر منوإنسانية من االونروا و المؤسسات اإلغاثية الدولية وال
% لدى  72% من سكان قطاع غزة ، وبلغت نسبة انعدام األمن الغذائي  60شخص بنسبة تتجاوز  

 .[4]األسر في قطاع غزة 
، أي بمعدل 5.9إلى    4.8من    2006وحتى العام    2000ارتفعت نسبة اإلعالة في فلسطين من العام   •

بينما    4.9إلى    4.3ة من  ت ارتفاع اإلعالة في الضفة الغربي%، وبلغت نسبة معدال22.9ارتفاع  
 . [5]في قطاع غزه 8.7إلى  5.9ارتفعت في الضفة من  

% من  27تبعًا للحصار انعدم    2013انه في نهاية عام    2015أكد المرصد األورو متوسطي لعام   •
إضافة الى    ،[6]نوع، فأصبح المريض ال يتلقى عالجه المناسب   128االدوية في المستشفيات أي  

ية. كما أن أزمة الكهرباء مازالت تشّكل عائقًا أمام عمل الفرق الطبية وإبقاء تزايدت األخطاء الطب
ألف لتر    20االجهزة في غرف العناية على أتم االستعداد للعمل بشكل متواصل حيث تحتاج الى  
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غزة، مشكلة التباطؤ    . وواجه المرضي من أصحاب األمراض الخطرة في قطاع[7]يوميًا من الوقود 
 لى التحويالت الطبية. ومنع الحصول ع

أثر االنقسام الفلسطيني بشكل كبير على االقتصاد الفلسطيني، لكنه انعكس بشكل أكثر على قطاع   •
غزة حيث يعتبر األكثر تضررًا، كما وفر االنقسام بيئة مناسبة لالحتالل لالستمرار في فرض الحصار 

 ابر التجارية.على قطاع غزة وإغالق المع 
  15باشرة وغير المباشرة لالنقسام الفلسطيني وما تبعة من حصار وحروب تتجاوز  الخسائر المادية الم •

 مليار دوالر. 
الوضع االقتصادي السيئ في قطاع غزة وعدم توفر فرص العمل وعدم وجود أفق إلنهاء االنقسام    ىأد  •

لتفكير  ب والذي أصبح الطموح األول لديهم اإلى مغادرة العديد من أبناء القطاع، وخاصة فئة الشبا
 في الهجرة للخارج. 

أدي االنقسام الفلسطيني إلى فصل تام بين مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة   •
وتعطلت العديد من المؤسسات الهامة عن العمل، وكمثال على ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس  

عن   تعطلت  والتي  أثار  الفلسطينية  لذلك  وكان  االنقسام  بفعل  القطاعات  العمل  كافة  على  سلبية 
 اإلنتاجية في قطاع غزة. 

تدهور الظروف اإلنسانية في قطاع غزة في مجاالت الصحة والكهرباء وحرية حركة البضائع والمياه   •
 الصالحة للشرب، وتباطؤ عملية إعادة اإلعمار. 

ا • اإلشكاالت  من  مجموعة  والحصار  االنقسام  معأفرز  وارتفاع  األسري،  كالعنف  دالت الجتماعية 
الجريمة، وتزايد معدالت الطالق، وتعاطي المخدرات، باإلضافة مجموعة من الضغوطات النفسية،  

 وفقدان الثقة والشعور باألمن االقتصادي.
انتهاكات واسعة في حقوق األطفال، وتتفشي ظواهر عمالة وتسول األطفال، األمر الذي ينتهك حقهم   •

ا ففي  والحماية،  والرعاية  والنماء  األطفال  لتعليم  عمل  على  العائالت  من  قليل  غير  عدد  اعتمد  قد 
وتسولهم في تلبية احتياجات األسرة، وما يثير للدهشة هو سلبية السلطة وعدم اتخاذها اإلجراءات  

 الالزمة لحماية األطفال من هذه الظواهر.
النساء • حقوق  ليشمل  والحصار  االنقسام  أثر  والت  امتد  التغيب  الي  تعرضت  التي  هميش  والشباب 

واالنتهاك، وخاصة ان ما صدر من تشريعات وقرارات بقوانين لم يتوافق مع طموحات الحركة النسوية  
في إقرار قوانين عصرية تنتصر الي حقوق المرأة وانصافها، بل ان بعض القوانين مست بمبدأ المساواة 

 [8] ق االنسان والنساءسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقو وعدم التمييز المقر في القانون األسا
الثقافية، • الحقوق  أدوات    شهدت  انتشار  ورغم  الخارجية،  المشاركات  عن  وعجز  واسعة،  تراجعات 

عصرية في مجال تقديم المعلومات، كالمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي، خاصة في 
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وا واإلقصاء  العنف  ثقافة  الثقانتشار  غياب  في  تسبب  ما  السياسي،  والهوية  لتعصب  الجمعية  افة 
 عصبوية.   الفلسطينية، لصالح انتماءات حلقية وفئوية

ومن جانب آخر بات يغلب على الثقافة االنسداد للقضايا الحسية، إال أنها وبعد تفاقم األزمات داخل  •
الفلسطيني ما بين االهتمامات الوطنية وال حاجات اليومية الملحة، التي  قطاع غزة أصبح المواطن 

 ى على الحوار والمؤتمرات والكتابات واألبحاث.باتت تطغ
سنوات   خالل  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  وتراجع  تدهور  على  السابقة،  الحقائق  وتدلل 

ه، في االثقال االنقسام بصورة كارثية. فقد أسهمت بعض التشريعات االقتصادية التي سنتها سلطة رام هللا وغز 
كضريبة التكافل في غزة والتعديالت على التشريعات االقتصادية في الضفة، إضافة  )    على كاهل المواطنين

الى عدم سن تشريعات او اتخاذ أية خطوات جدية وملموسة في التخفيف والحد من معدالت البطالة والفقر، 
االنقسام  ب الفقراء. فتجربة السلطة خالل فترة  بل على العكس غالبيتها سعي لزيادة خزينة السلطة على حسا

ممثلة في مؤسسة الرئاسة الحكومة في رم هللا، والحكومة في قطاع غزة والحقا حكومة التوافق واللجنة اإلدارية 
في غزة، قد تسببت في تحويل المواطنين الى فقراء يعيشون على تلقي المساعدات اإلنسانية بالذات في قطاع  

 كلفة االنقسام بشكل أساسي. غزة الذي تحمل
ال السلطة فحالة  وفاء  عدم  للشك،  مجااًل  يدع  ال  بما  يعكس  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  حقوق 

وألحكام   والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  المنصوص عليها في  بالتزاماتها 
اإلضافة لذلك فشلت في يعات األخرى الحامية لهذه الحقوق. وب القانون األساسي الفلسطيني ومنظومة التشر 

 تفعيل اآلليات الدولية لتحميل االحتالل مسؤولياته القانونية واالخالقية عن هذه الحقوق.
 : خاتمة

تعرضت الدراسة ألخطر إفرازات االنقسام الكارثي والتي ترك تداعيات ونتائج سلبية وخطيرة على حالة  
ل القانون و الحقوق والحريات  القضائية  لمواطنين وعلى مبادئ سيادة  السلطة  السلطات واستقالل  بين  الفصل 

ومنظومة العدالة وعلى القضية الفلسطينية والمشروع الوطني برمته. حيث سعت الدراسة من خالل محوريها،  
ورصد وتحليل    ما تتضمنهما من نقاط رئيسه، وباالستفادة من توثيقات المؤسسات الحقوقية المتخصصة، لتتبع

الفلسطينيين  ما خلفه االنقسام من تك لفة باهضه على الشعب الفلسطيني، من تمزيق العقد االجتماعي بين 
ممثاًل في القانون األساسي، و تفتيت وشرمة للنظام السياسي، وهدم وانقسام المؤسسات الدستورية ، وتمزيق  

راطية ، وأحدث ات، وسيادة القانون وكل ركائز الديمق النظام القانوني ، واإلجهاز على مبدأ الفصل بين السلط
شرخا عميقا ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة على المستوى السياسي والقانوني واالجتماعي واالقتصادي، 
وادت الى تدهور غير مسبوق لحالة حقوق اإلنسان السياسية والمدنية واالجتماعية االقتصادية والثقافية. وقد 

 - نتائج والتوصيات وهي: أوال: النتائج: ة وبعد العرض والتحليل لمجموعة من التوصلت الدراس
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الوطنية   الوحدة  استعادة  في  والفشل  االنقسام  وحالة  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  الحصار  حالة  تركت 
التي   القانون،  وسيادة  العامة  والحريات  الحقوق  منظومة  على  المباشر  أثرها  السياسية  لنا  والمتغيرات  يمكن 

 تمثلت في التالي: إجمالها في عدد من النتائج التي 
في  .1 العدوانية  وسياساته  المحتلة،  الفلسطينية  لألراضي  العسكري  اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  أدي 

الضفة الغربية وحصاره وعدوانه المتواصل على قطاع غزة وفصله جغرافيًا عن الضفة واستمرار تهويد  
انتهاكات وممارسات االحتالل  ضعاف مؤسسات السلطة الوطنية، واستمرت  إلى  إوعزل مدنية القدس،  

تشكل   الجسمية  االحتالل  انتهاكات  بقت  فيما  الداخلي،  االنقسام  تكريس  في  أساسيا  عامل  لتشكل 
الفلسطينية، كما ادي االنقسام   الرئيسة في تدهور وضع حقوق اإلنسان في األراضي    ى لإالعوامل 

 ائم وانتهاكات االحتالل. طة واستراتيجية نضالية فلسطينية لموجهة جر عجز فاضح في تغيب خ
جماعية   .2 وعقوبات  اإلنساني،  الدولي  القانون  لقواعد  خرقًا  معابره  وإغالق  غزة  قطاع  حصار  يمثل 

محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان، وجملة االتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها  
التي تشير لاللتزامات القانونية التي    1949الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام  اتفاقية جنيف  

وتدابير   الجماعي  العقاب  تحظر  كما  المدنيين،  إزاء  احتالل  دولة  باعتبارها  "إسرائيل"  على  تلقيها 
( من اتفاقية جنيف الرابعة على تحريم العقوبات 33االقتصاص من المدنيين. حيث تنص المادة ) 

أكتوبر   18متعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، الهاي ( من الئحة الهاي ال50الجماعية، والمادة )
، التي تُنص على أنه "ال ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان  1907للعام  

 ة".بسبب أعمال ارتكبها أفراد، وال يمكن أن يكون هؤالء السكان مسئولين بصفة جماعي
ان في قطاع غزة إلى حالة االحتالل اإلسرائيلي المستمر  يعزي التدهور الرئيس لحالة حقوق اإلنس  .3

الحربية   بالقوة  الفلسطيني  الشعب  ُيِخضع  األمد  طويل  احتالل  حالة  باعتباره  الفلسطينية،  لألراضي 
المصير السياسي  والعسكرية إلرادته، وُيعرِقل قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقهم في تقرير  

 واالقتصادي.
وضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، الستمرار تعامل  يؤدي خطورة ال .4

بعض من أشخاص المجتمع الدولي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي خارج إطار المحاسبة والمساءلة  
عليه دولة االحتالل في مجلس األمن،    الدولية وخاصة الجنائية، نتيجة الدعم السياسي التي تحصل

التزاماته األخالقية تجاه ترسيخ مفاهيم حقوق اإلنسان كونها  ما يع كس تخلي المجتمع الدولي عن 
 القيمة األمثل التي تصل بنا لتعميم أوجه السالم في جميع أنحاء العالم. 

ان، كما يشكل مساسًا  يشكل الحصار عقابًا جماعيًا للسكان يمس بشكل جوهري بمجمل حقوق اإلنس .5
ي التي تحظر العقاب الجماعي، وتسبب الحصار في تدهور الخدمات األساسية  بقواعد القانون الدول

والسيما خدمات الرعاية الصحية، وأضعف من قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على العمل في ظل 
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اناة قطاع الصحة خالل نقص األدوية والمعدات والمستهلكات الطبية، األمر الذي ضاعف من مع
 ائيلي األخير على قطاع غزة. سر الهجوم الحربي اإل

عقبت تطبيق اتفاق وقف إطالق النار برعاية  أ إن الوقائع الميدانية خالل األعوام الثالثة األخيرة التي   .6
مصرية، تشير إلى استمرار إجراءات الحصار على قطاع غزة، وتبين كذب التصريحات اإلسرائيلية  

لم  المتعاقب حيث  غزة،  قطاع  عن  الحصار  تخفيف  بشأن  إجراءات  ة  على  هيكلي  تغيير  أي  يطرأ 
الحصار، ولم تمس التسهيالت المزعومة التي تعلنها سلطات االحتالل جوهر القيود المفروضة على 
حرية الحركة لألفراد والبضائع، وتؤكد أن سياسات السلطات المحتلة ومزاعمها حول إجراءات تخفيف  

وض على القطاع وجعله يحظى بموافقة  جاه قطاع غزة تهدف إلى مأسسة الحصار المفر الحصار ت
دولية، ما يعني نجاحها في االلتفاف على قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني  

 وقانون حقوق اإلنسان الدولي.
وللمواطنة .7 الفلسطيني  التراب  لوحدة  خطيرًا  تفتيتًا  االنقسام  الغربية    أفرز  الضفة  بين  ما  الفلسطينية، 

غزة، على المستويات السياسية والقانونية والمؤسساتية، تستقل وتتصارع كل منهما عن األخرى.  وقطاع  
ومن آثام االنقسام األكثر خطورة، قيام الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزه، باتباع سياسات  

 واقتصاديًا.تعمق االنفصال الجغرافي سياسيًا وقانونيًا 
وات االنقسام جذريًا عن الشكل المنصوص عليه في القانون األساسي  انحرف النظام السياسي خالل سن .8

كنظام مختلط يقوم على وجود مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء، لجهة تشكيل نظام واقعي مشوه ال  
لرئاسة ومؤسسة حكومة  يوجد له مثيل في النظم الدستورية والسياسية المقارنة، يتكون من مؤسسة ا

  والحكومة الواقعية بغزة. تسيير األعمال برام هللا
شهدت السلطة التنفيذية انقسامًا خطيرًا، حيث تشكلت في رام هللا حكومة تتتبع للرئيس، وحكومة في   .9

المستقلة   األمنية  وأجهزتها  المدنية،  ومؤسساتها  وزاراتها  منهما  حكومة  ولكل  تعارضه،  غزه  قطاع 
تعارضة. واستمر مسلسل إهانة القانون األساسي  لوظيفي التابع لها، وبراجها وتوجهاتها الموجهازها ا

بتشكيل حكومات في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي، وبما  
إضافة   الوطني.  الوفاق  حكومة  للرئيس  إفيها  لوالء  وتحويلها  العامة،  الوظيفة  مضمون  تشويه  لى 

للوطن، واتباع سياوللح المقالة بغزة وليس  التنفيذية وغيرها من  كومة  السلطة  بناء  سات وظيفة في 
السلطات، مخالفة للقانون، وذلك من خالل حرمان أبناء قطاع غزة من الوظائف على موازنة حكومة 

ي تابع  رام هللا، ووقف عالوتهم، ووقف رواتبهم، وإحالتهم للتقاعد، فيما حكومة غزة بنت جهاز وظيف
 ين سياسيًا وفكريًا على الحكومة. للسلطة التنفيذية معظمه من المحسوب

أخطر ما رتبه االنقسام من كوارث على السلطة التنفيذية، احتكار وتغول رئيس السلطة على السلطات  .10
الثالث، حيث قام بتوسيع دائرة اختصاصاته بسن التشريعات، والسيطرة على مؤسسة رئاسة الوزراء،  

الدستورية، ورفع الحصانة عن أعضاء في المجلس    م في تعيين وإقالة القضاة، وتشكيل المحكمةوالتحك
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التشريعي وقطع رواتبهم، وإحالة الموظفين للتقاعد المبكر واإلجباري وقطع وتخفيض رواتبهم وإصدار 
ني تدريجيًا قرارات بقوانين تتعارض مع القانون االساسي. ما تسبب في إفقاد النظام السياسي الفلسطي

والتعددية، الديمقراطية  عنه، نظام    عناصر  وتكرس عوضًا  السلطات،  بين  والفصل  القانون  وسيادة 
سياسي معطل لدورية االنتخابات، ويمارس اإلقصاء المنظم لألخرين. وفي قطاع غزة قامت الحكومة 

تو  فرض  بمحاوالت  لها،  التابعة  األمنية  واألجهزة  المدنية  والمؤسسات  الفكرية  المقالة  جهاتها 
اولة اسلمة المجتمع على طريقتها دون احترام للتعددية والتنوع الفكري،  واأليديولوجية الخاصة، ومح 

دون إفساح المجال أمام أية شراكات حقيقية، حيث باتت السلطة التنفيذية في الضفة وغزة، تستند  
المشروعية القانونية، واالنتقال من  على قوة األجهزة األمنية أكثر من اعتماده على الشرعية الشعبية و 

 ياسي يدعي الديمقراطية الى نظام سياسي استبدادي / بوليسي.نظام س
باختصاصاته   .11 القيام  التشريعي، وتعطلت أعماله كليًا، وفقد قدرته كليًا على  المجلس  طال االنقسام 

ازنات السنوية والخطط الدستورية، من سن تشريعات، ومساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية وإقرار المو 
الثق ومنح  التغيير كل صالحياته،  التنموية،  وكتلة  الرئيس  من  وانتزع كل  الحكومة.  عن  وحجبها  ة 

واستثمارها لتعميق االنقسام القانوني، واإلجهاز على الفصل بين السلطات. واستمر المجلس التشريعي 
ته  انتهاء واليته الزمنية، وعدم قيامه بواجبا في وجوده الشكلي مكلفًا الموازنة العامة مبالغ طائلة، رغم  

 الدستورية. 
تعمق واستفحل االنقسام القانوني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انتزع الرئيس صالحيات  .12

( قرار بقانون، وفي المقابل ابتدعت  168المجلس التشريعي وسن خالل فترة االنقسام ما يزيد على )
(  58ة، وأصدرت بموجبها )وب الوكاالت لنوابها في السجون اإلسرائيلي كتلة التغيير واإلصالح اسل 

 قانونًا. 
وتكرست  .13 استقالليتها،  وفقدت  منه،  جزًءا  وباتت  مبكرًا،  االنقسام  طرفًا في  القضائية  السلطة  دخلت 

تبعيتها للسلطة التنفيذية. ففي قطاع غزة بعد السيطرة على القضاء من قبل حركة حماس تم تشكيل  
عن الجهاز القضائي في الضفة الغربية،    ضائي نظامي وشرعي جديد في قطاع غزة، منفصلجهاز ق

ويخضع كل منهما في التعيينات والترقيات والمرجعيات القانونية مختلفة عن بعضهما البعض، وكذلك  
نفس الحال ينطبق على النيابة العامة. لقد عمق االنقسام تسيس القضاء وترويضه لخدمة التوجهات 

اقع في قطاع غزة، وتوقف تعيين قضاة جدد بقطاع  سياسية للرئيس في الضفة ولحكومة األمر الو ال
نيابة عامة في قطاع غزة خالفًا للحدود  غزة على موازنة السلطة برام هللا، وتعيين قضاة وأعضاء 

 أخر.واالجراءات التي رسمها القانون من جانب، واعتماد التعيين على اعتبارات سياسية من جانب 
، النتهاكات جسمية وخطيرة وكثيرة من قبل طرفي االنقسام،  تعرضت منظومة الحقوق والحريات العامة .14

أهمها عمليات الحرمان التعسفي من الحرية، وعدم سالمة اإلجراءات القانونية في عمليات القبض 
المحاكم، وتعذيب    والتفتيش واالحتجاز ومصادرة الحريات العامة والتضييق عليها، وعدم احترام أحكام
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وت والمحتجزين  تقم  الموقوفين  لم  ذلك  من  الرغم  وعلى  وغيرها،  العسكر  القضاء  إلى  المدنيين  قديم 
وتقديمهم   االنتهاكات  مقترفي  ومحاسبة  مالحقة  في  بواجبها  السلطة  أراضي  في  المختصة  الجهات 

 د االنتهاكات.الذي أدي إلى استمرار وتزاي نصاف ضحايا االنتهاكات ، األمرإو أللقضاء 
يات العامة والشخصية انتهاكات واسعة لالتفاقيات الدولية التي انضمت  شهدت الحقوق السياسية والحر  .15

لها السلطة الوطنية وللقانون األساسي الفلسطيني على مدار سنوات االنقسام، وتكرس خاللها تهميش  
 قصاء واالستبداد.المشاركة الشعبية في إدارة شؤون البالد، لجهة تكريس التفرد واإل

االقتصادي  .16 الحقوق  الفلسطينية  تدهورت  األراضي  في  معهودة،  غير  بصورة  والثقافية  واالجتماعية  ة 
وخاصة في قطاع غزة، حيث أن بنية االقتصاد الفلسطيني بفعل سياسات وإجراءات االحتالل تمتاز  

. ودللت المؤشرات على أن  بسمات، ال تجعله مؤهاًل للتطور، ثم جاء العدوان والحصار لإلجهاز عليه
بلغ البطالة  )نسبة  )  (%40ت  ل65والفقر  الغذائي  النظام  وانعدام   ، وتدهور  72)ـ(%  لألسر،   %)

إضافة الرتفاع معدالت    ،الخدمات الصحية، وخدمة الكهرباء، وتلوث المياه، وتباطؤ عملية اإلعمار
 الجريمة، واإلدمان، والهجرة، والعنف األسري.

 -: ثانيًا: التوصيات
لعقد اجتما  .1 الوطنية  فتح حوار وطني شامل وصواًل  الحركة  بناء  عي جديد" ميثاق وطني “، وإعادة 

الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير واستراتيجية وطنية وبرنامج سياسي، واالتفاق على شكل النظام  
ال مبدأ  ويعمق  يضمن  بما  الفلسطينية،  للحالة  مناسبة  األكثر  والدستوري  بين  السياسي  المرن  فصل 

التي    السلطات، والنظام االقتصادي الدولية لحقوق اإلنسان،  باالتفاقيات  المستقل والمختلط، ويلتزم 
 انضمت لها السلطة الوطنية.

ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة ورعاة السالم   .2
عابر قطاع غزة أمام  الجاد على دول االحتالل من أجل فتح كافة مواللجنة الرباعية للضغط الحقيقي و 

حركة األفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة  
 اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية. 

ادة القانون في  تؤكد على األدوار والمسئوليات التي يتحملها المجتمع الدولي: إذ يجب أن تكون سي  .3
يجب على الدول إعادة النظر في عالقاتها مع إسرائيل، إذ أن العالقات  صدارة العالقات الدولية، و 

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان   انتهاكات خطرة  العادية ال ُتنسج مع دول ارتكبت وتواصل ارتكاب 
لذلك وجب على جميع الدول أن   ،وللقانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

 فعلية على دولة االحتالل الحربي االسرائيلي لضمان امتثالها للقانون الدولي.  تمارس ضغوطاً 
نؤكد على ضرورة بلورة استراتيجية وطنية لمحاسبة وعزل ومقاطعة دولة االحتالل بما في ذلك احالة   .4

 الجنائيات الدولية.ملف العدوان على قطاع غزة والحصر المستمر لمحكمة 
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اء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس االتفاق على برنامج  اإلسراع في تنفيذ خطوات إنه .5
وطني يركز في جوهره على حماية القضية واألرض والشعب، وإسقاط المخطط األميركي اإلسرائيلي  

كة الكاملة وتشكيل حكومة وحدة لتصفية القضية الفلسطينية. وهذا يحتاج إلى االتفاق على أسس الشرا
يقية، وتغيير وظيفة السلطة لتكون جنين تجسيد الدولة، وبالتالي تجاوز التزامات  وطنية أو وفاق حق

أوسلو، ودعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لالجتماع، أو عقد اجتماع قيادي بمشاركة مختلف  
الوطني   المجلس  لعقد  للتحضير  السياسي،  الطيف  اإلألوان  عقد  لمنظمة  التوحيدي.  القيادي  طار 

وتوظيف  التحرير،   الفلسطينية  القضية  تهدد  التي  والمخاطر  التحديات  مواجهة  كيفية  على  لالتفاق 
الفرص المتاحة، ووضع رؤية وخطة شاملة لتحقيق ذلك، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على  

ألجراء انتخابات تعزز حق المواطن الفلسطيني في  توحيد المؤسسات بما يؤسس لخلق بيئة مناسبة  
الديمقراطي واختيار ممثليه على كافة المستويات المحلية والتشريعية والرئاسية والمجلس   ممارسة دوره

 الوطني.
تشكيل لجنة قانونية وقضائية تشكل بالتوافق لتعمل على تقديم الحلول والمقترحات لتوحيد منظومة   .6

بصورة قانونية  العدلية، حال تعذر ذلك يتم دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد  التشريعات والمؤسسات  
هو   كما  واختصاصاته،  صالحياته  لمزاولة  ودعوته  سياسي،  توظيف  أي  عن  وبعيد   ، وبالتوافق 
المجلس   على  االنقسامية  القوانين  وعرض  الداخلي،  والنظام  األساسي  القانون  عليها في  منصوص 

نتخابات المتوافق  لحفاظ على المراكز القانونية ما أمكن، وذلك لحين إجراء االالتشريعي للبت بها مع ا
عليها، لضمان إنهاء االنقسام القانوني ولحينها ينبغي التوقف عن سن قوانين جديدة سواء الصادرة 
الفلسطينية،  التشريعات  التغيير واإلصالح. وتعديل منظومة  الرئيس أو عن كتلة  بقانون من  بقرار 

ق اإلنسان، وبناء منظومة تشريعات  ة موائمتها وتوحيدها بما ينسجم مع االتفاقيات الدولية لحقو وإعاد 
 توفر الحماية للفئات المهمشة من عمال ونساء وشباب وأشخاص ذوي إعاقة وأطفال.

اإلسراع في توحيد وإصالح وضمان استقاللية السلطة القضائية وقطاعات العدالة، وذلك باالستناد   .7
إعادة النظر في تشكيل المحكمة  ات القانونية، بعيدا عن سياسة األمر الواقع أو المحاصصة، و للمرجعي

الدستورية عبر إلغاء قرار تشكيلها والتراجع عن التعديالت القانونية التي تمت على قانونها، وترك 
بشأن    مهمة التشكيل الي الحوار الوطني الشامل الذي يوصل الفلسطينيين الى توافق وطني شامل

ها، والتوقيت المالئم لذلك كله، صونًا للمبادئ المحكمة الدستورية، وتشكيلها، والصيغة المثلى لقانون
 الدستورية، وحفاظًا على الوحدة الوطنية، وتجسيدًا لمبدأ سيادة القانون. 

إعادة  إصالح وتوحيد النظام االقتصادي الفلسطيني، بما يعزز استقالليته عن االقتصاد اإلسرائيلي، و  .8
ية للقطاع الخاص ولالستثمار، وتوظيف  هيكلته على أسس تنموية، وتقديم تسهيالت وحماية قانون

 عوائد الضريبة، لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. 
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التراجع عن كافة اإلجراءات العقابية بحق قطاع غزة والتصدي لسياسات التمييز الوظيفي، وإعادة  .9
عت رواتبهم، وحل والخصومات ورواتب األسرى وأعضاء المجلس التشريعي للذين قط  رواتب الموظفين

 اللجنة اإلدارية المشكلة من قبل حركة حماس في قطاع غزة. 
توحيد الجهود إلعادة توحيد النظام التعليمي الفلسطيني وإزالة آثار االنقسام عليه، وربط التعليم بمشروع   .10

واجتماعي   واقتصادي  وطني  الفلسطينية  فلسطيني  والهوية  للمواطنة  ويؤسس  اللحمة  يعيد  وأخالقي 
 موحدة والسلم االهلي واحترام حقوق اإلنسان. ال

ادانه وتجريم االعتداء على الحريات العامة والخاصة، وتحديد عقوبات رادعة لها ومسالة ومحاسبة   .11
خصوص كافة االدعاءات القائمين على هذه االنتهاكات، عبر القيام بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ب

نسان وإعالن نتائجها للعامة االمر الذي سوف يشكل نقطة  التي تشير إلى وجود انتهاكات لحقوق اإل
 فاصلة في تحسن حالة الحقوق والحريات، إضافة الى توفير اليات وطنية ألنصاف ضحايا االنتهاكات. 

انون وعلى أسس مهنية وطنية وتدريب سيادة الق  ئتوحيد وإعادة ترتيب عمل األجهزة األمنية وفق مباد  .12
إنف  القائمين على  القانون واحترام حقوق االنسان  وتأهيل  بمبادئ سيادة  التزامهم  القانون، لضمان  اذ 

 وحماية امن المواطنين.
يجب أن ال تعلق ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم المعتبرة على اإلرادة السياسية، بحيث تؤخذ   .13

الحة  ت عن عملية االنقسام، ومن جانب آخر يجب أن تضمن عملية المصجميع العبر التي نتج
حقوق الضحايا، وجبر الضرر الناتج عن االنتهاكات التي وقعت في السنوات السابقة، وأن يبدأ على  
الفور بتحقيق العدالة االنتقالية بمفهومها الشمولي لتجاوز سنوات االنقسام، وما نتج عنها من انتهاكات،  

ة على االعتبارات األخرى، وان  لبدء بمرحة جديدة تقدم فيها االعتبارات القانونية والحقوقيومن ثم ا
يصار الى ضمان حقوق كل المتضررين وتعويضهم من انتهاكات حقوق اإلنسان خالل فترة االنقسام  

 تعويضًا عاداًل. 
المعنيين بإنهاء   مطلوب من كافة منظمات المجتمع المدني القوي السياسية والقطاع الخاص وكافة  .14

و  والتأثير  التوعية  حمالت  تكثيف  تفعيل  االنقسام  اجل  من  والعملية  السلمية  الوسائل  بكل  الضغط 
تيار وطني لضمان   السياسي واالقتصادي والمجتمعي وبناء  بالمعني  للمواطنين  الحقيقية  المشاركة 

 استعادة الوحدة الوطنية.
للمخططات اإلسرائيلية واألمريكية من بينها التحلل  ضرورة البحث عن بدائل للوضع الحالي للتصدي   .15

من التزامات أوسلو ومطالبة العالم باالعتراف بدولة فلسطين القدس عاصمة لها وتدويل    التدريجي
الصراع وتفعيل منظمة التحرير لحين ذلك مطلوب التفكير خارج الصندوق للبحث عن حلول أخرى  

 في ظل المؤشرات الحالية الداخلية و الخارجية، فعلى الصعيد   قابلة للتنفيذ للخروج من عنق الزجاجة ،
الداخلي مازالت حالة االنقسام الفلسطيني مسيطرة على أرض الواقع وال يوجد مصالحة حقيقية، حتى  
على صعيد حكومة الوفاق الوطني لم يشعر المواطن في قطاع غزة بأي تغيرات جوهرية، وما زال 
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د أي م الوفاق و استمرار الحصار، أما على الصعيد الخارجي ال يوجالمواطن يعاني ويدفع ثمن عد 
حلول تلوح باألفق فالمفاوضات مع دولة االحتالل في ضوء القرارات األمريكية الجديدة تعني انتهاء  
مسار التسوية واالنتقال الي مسار التسوية المفروضة أو التصفية، األوضاع قابلة لالشتعال مرة أخرى  

 ضاع غير مستقرة .في ظل التعنت اإلسرائيلي ، حتى على الصعيد اإلقليمي فاألو  وفي أي لحظة
االتفاق على أن عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها األخالقي وكفاحية الشعب الفلسطيني ضد استعمار  .16

يهدد   والعالم، أي  المنطقة  يهدد األمن واالستقرار والسالم في  استيطاني عنصري احتاللي إحاللي 
د العربي واإلقليمي والعالمي كما ظهر من خالل التأيي  -رية جمعاء، ما يجعلها قضية جامعة  البش

ال يجب تقزيمها باالنضمام إلى محور ضد المحاور  -الجارف للقضية الفلسطينية بعد قرار "ترامب" 
ى  األخرى، وعلى أساس أن العالقات بين الفلسطينيين وأي طرف شقيق أو صديق وغيره، يتحدد بمد 

الفلسطينية، وأن فلسطين كانت  وستبقى إلى جانب حرية واستقالل    قربه ودعمه للحقوق والمصالح 
 وتقدم الشعوب وتحررها الديمقراطي، وإلى جانب المساواة والعدالة والدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياته. 

لى أرض فلسطين، إعطاء األولوية والتركيز على توفير مقومات الصمود والتواجد البشري الفلسطيني ع .17
إ الرامية  اإلسرائيلية  المخططات  إحباط  وطرد  وعلى  وتهويدها،  واستيطانها  األراضي  مصادرة  لى 

 الفلسطينيين وضم الضفة، أو غالبيتها، وفرض السيطرة على الباقي. 
مواصلة المعركة الدبلوماسية الرامية إلى كسر القرار األميركي، والعمل على استخدام كل الوسائل  .18

ى القدس، وإلحباط المحاوالت األميركية  سية والقانونية للحلول دون قيام دول أخرى بنقل سفاراتها إلالسيا
اإلسرائيلية لقلب مبادرة السالم العربية رأًسا على عقب، ليكون التطبيع أواًل، ومطالبة الدول العربية، 

جعة هذه السياسة، ألنها  وخاصة التي تقيم عالقات مع إسرائيل أو بدأت تسير في هذا االتجاه مرا
 في تنفيذ مخططاتها االستعمارية والتوسعية والعنصرية.  تفتح شهية إسرائيل على المضي قدًما

أن تعتمد المقاربة الجديدة على السعي أكثر لنقل ملف القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها إلى األمم   .19
عددة األبعاد واألطراف واألشكال واألدوات  المتحدة، باعتبار التدويل إحدى ركائز استراتيجية شاملة مت

ئيسي، لُتضع أمام مسؤولياتها على أساس أن تكون األمم المتحدة هي اإلطار الذي وليست محورها الر 
يجري فيه حل القضية، وليس أحد األطراف فقط، وعلى أن تكون مرجعيُة العملية السياسية القانون  

عقد مؤتمر دولي مستمر بصالحيات كاملة، يهدف إلى الدولي وقرارات األمم المتحدة، من خالل  
 ارات وليس التفاوض حولها.تطبيق القر 

األشكال   .20 متعدد  الكفاَح  جذرًيا  مختلفة  سياسية  عملية  وإيجاُد  جوهري  بشكل  المقاربة  تغييُر  يتطلُب 
سطينية، واألطراف واألدوات واألماكن، لتغيير موازين القوى حتى تسمح بتحقيق األهداف والحقوق الفل

طعة، واالحتفاظ بحق المقاومة المسلحة، وتفعيل  والذي يتطلب تطوير وتوسيع المقاومة الشعبية والمقا
الفتوى القانونية لمحكمة الهاي بشأن الجدار، والعضوية الفلسطينية في محكمة الجنائية، من خالل  
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لضم االستيطاني بشكل  تقديم طلبات إحالة حول جرائم االحتالل بشكل عام، وجريمة االستعمار وا
 ن دونها ال يمكن أن يحقق العمل الديبلوماسي أهدافه. خاص، باعتبار كل ذلك أشكااًل أساسية م

إن إبقاء األوضاع القائمة على ما هي عليه من حار وانقسام وعقوبات جماعية من السلطة، يعني    ختامًا،
يار اقتصادي  وانفجار بطيء، وبخاصة إن  بقاء الوضع الفلسطيني في قطاع غزة في حالة موت تدريجي وانه

اختراق في ملفات المصالحة، يهدد هذا السيناريو بإمكانية انفجار األوضاع والدخول في  لم يترافق مع تحقيق  
بمنسوب  التحكم  يواصل  سوف  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  وبخاصة  سابقتها،  من  عنفا  أشد  عسكرية  مجابهة 

وية  لبضائع كوسيلة للضغط على حركة حماس ، السيما في حال عدم تسالحصار، وحركة انتقال األفراد وا
ملف الجنود اإلسرائيليين األسرى، ودون مؤشرات على انتظام قريب لفتح معبر رفح من قبل مصر، ودون 
مؤشرات  حقيقية علي استعادة الوحدة ورع العقوبات االمر الذي يتطلب من الجميع القيام بمسؤولياتهم تجاه  

 ة منعا لألسوأ.قطاع غز 
 

 المراجع:
قد نجد أنفسنا مختلفين حول السبب في فشل جهود استعادة الوحدة الوطنية، ولكن الجميع يدرك تماما، أن واحد من اهم   - [1]

األسباب، هو اختزال طرفي النزاع مفهوم "المصالحة الوطنية " في الجهود المبذولة من جانبهم لطي صفحة الماضي أو للعفو  
 لعدالة االنتقالية. لتفكير بإعمال نظام اوالنسيان، دون ا 

 .26أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، مرجع سابق، ص -[2]
 .1الحصار يفاقم أزمة حقوق اإلنسان في قطاع غزه ، مرجع سابق ، ص -[3]
المساعدا  [4] عن  سبتمبر  تقرير   ، والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر   ، األونكتاد  من  الفلسطيني  للشعب  المقدمة    2015ت 

، http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb62d3_ar.pdf 
 . 39صالح الكفري : مرجع سابق، ، ص-[5]
 2015التقرير االورومتوسطي لعام  -[6]
 مرجع سابق_ صالح ابو حنيدق.-[7]
:دراسة في الهيمنة الذكورية ، التشريعات في زمن االنقسام    2015- 2007الفلسطينية    لورد حبش ، تغييب المرأة عن التشريعات [8]

  . 2016رام هللا   ، مؤسسة مواطن،2007  دراسات في القرارات بقوانين والتشريعات الصادرة منذ  ،
  

https://hadfnews.ps/post/51108/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85#_ftnref1
https://hadfnews.ps/post/51108/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85#_ftnref2
https://hadfnews.ps/post/51108/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85#_ftnref3
https://hadfnews.ps/post/51108/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85#_ftnref4
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb62d3_ar.pdf
https://hadfnews.ps/post/51108/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85#_ftnref5
https://hadfnews.ps/post/51108/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85#_ftnref6
https://hadfnews.ps/post/51108/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85#_ftnref7
https://hadfnews.ps/post/51108/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85#_ftnref8
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 احلكيم جورج حبش والشباب

 مجيل مزهر
*

 

 مقدمة: 
حبش كالجانب اإلنساني واهتماماته    القائد الملهم المؤسس د. جورجشك فيه أن جوانب عدة في حياة    مما ال 

بعنصر الشباب لم تحظ باالهتمام والتأريخ كما حظيت به تجربته النضالية السياسية كمؤسس لحركة القوميين  
ى  العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي وضعته كأحد أهم القيادات الفلسطينية الوطنية والقومية وحت 

 األممية. 
سي من طرحنا هذه الورقة بعنوان " الحكيم جورج حبش والشباب" في المؤتمر الثاني ولعل الهدف األسا 

للحكيم، هو اإلشارة إلى أن اهتمامات الحكيم المؤسس د.جورج حبش للشباب، ورعايته بهم كعنصر هام ومشّكل  
العرب، كانت  القوميين  قبلها حركة  الشعبية ومن  للجبهة  الكاريزمية، جزءًا مكونًا أساسيًا لشخصيت   أساسي  ه 

ولمركزه القيادي ومواقفه الصلبة التي لم تقبل بأنصاف الحلول أو التراجع، او التوقف في منتصف الطريق.  
الشباب سواء داخل الجبهة الشعبية أو خارجها، معتبرًا إياهم   لقد كرس الحكيم حياته وجل اهتماماته في رعاية

المنشود،   الديناميكيةاألمل  يمتلكون  من  والتحرر    وأنهم  واالنطالق  باالندفاع  المتسمة  والمرونة،  والحيوية 
والتضحية في سبيل الوطن، مستلهمًا ذلك من تجربته الشخصية والتي انضم فيها إلى باكورة النضال شابًا  

 صغير السن. 
ن  ر، يمتلكون العنفوان الالزم م كان يرى الحكيم في الشباب القدرة على النقد وعدم القبول بالضغط والقه

 أجل االعتداد بالنفس والتحدي والتمسك بالموقف.
الشباب في نظر الحكيم هم الذين يحاولوا إدراك ما يدور من حولهم واإللمام األكبر بقدر من المعرفة  

ف التي من  المكتسبة، وقدرتهم على االستجابة للمتغيرات من حوله وسرعة استيعابهم وإيمانهم بالفكرة والهد 
ذا اإلطار الجبهوي المقاوم، وتبنيهم لها والدفاع عنها. وكان يعجبه قوة شخصيتهم ورغبتهم  أجلها انضموا إلى ه

في تغيير الواقع المجافي والمشاركة في صنعه، ولقد شّكلت النكبة أساسًا في تكوين شخصيتهم واندفاعهم نحو  
 واجبهم الوطني من أجل استعادة كرامتهم ووطنهم. 

ر الشباب داخل الجبهة والتي ناضل الحكيم المؤسس هي تعزيز روح  وتعتبر كلمة السر في تعزيز دو 
منذ  الجبهة  قيادة  أن  ُيفسر  ما  وهو  القرار،  للشباب في  جادة  مشاركة  شكلت  خاللها  من  والتي  الديمقراطية 

  ا خبرات كبيرة في طبيعة العدو التأسيس كانت قيادة شابة واعية مدركة لطبيعة اللحظة التاريخية والواقع، لديه
الصهيوني، والتحالفات ومعسكر األعداء واألصدقاء، وقد كانوا القوة السياسية، كان سالحهم عقولهم وسواعدهم،  

 وتقدموا بثبات لتحقيق األهداف الوطنية التحررية وقّدموا التضحيات الجسام والتي شّكلت تاريخ الجبهة. 

 
 لسطينعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير ف  *
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متلك عقولهم وسواعدهم، فإنه يتقدم بثبات  تمامًا بأن الحزب الذي يحوز على ثقتهم ويوقد كان الحكيم يعي  
لتحقيق أهدافه سواء أكانت وطنية تحررية أم ديمقراطية اجتماعية، وهو ما تحقق إلى درجة كبيرة داخل جسم  

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
 جورج حبش الشاب: 

فتح ذهن الشاب جورج ي ضد الشعب الفلسطيني سببًا رئيسيًا في تلقد شّكلت ممارسات االحتالل البريطان
حبش لمجموعة من الحقائق وهو أن هذا االحتالل بغيض ومجرم ينبغي مواجهته ومقاومته، وقد ساهمت بعد  
ذلك آثار النكبة وتداعياتها المؤلمة وتشريد أهله وطردهم من اللد على أيدي العصابات الصهيونية في تغلغل  

لته يبذل جهدًا كبيرًا من أجل توظيف كل خبراته وحياته  والغضب الشديد إلى عقل الشاب اللداوي، جعالثورة  
بالحماس والحيوية    عبأةفي خدمة مجابهة هذا االحتالل البغيض. وبدأت تتشكل داخله روح الشاب الغاضب الم

والرغبة في االنتقام ممن تسبب في تشريده من وطنه. وبطاقة الشباب الجبارة، والمتقدة بالحماسة والحيوية  
 لعالية التي تولد عنها معرفة كاملة بما هو العدو وفي كيفية مواجهته. والثقافة ا

ا والتطورات  الظروف  دفعت  بيروت  في  األمريكية  الجامعة  في  وجوده  االراضي  ومنذ  في  لصاعدة 
إلى خوض غمار   1947الفلسطينية، وخاصة خطة تقسيم فلسطين التي أقرتها األمم المتحدة في نوفمبر عام  

أدرك ومجموعة من الطلبة آنذاك طبيعة الخطر الذي كان يهدد فلسطين، نظم خاللها وعدد العمل السياسي،  
عن فلسطين، وعّمت أعمال االحتجاج واإلضرابات    من الزمالء المظاهرات المطالبة بالنضال من أجل الدفاع

األمريكية كما تحدث المتكررة. لدرجة أن الحكيم في أحد األيام قام باحتالل القاعة الغربية في حرم الجامعة  
في مذكراته، مطالبًا الحكومات العربية بتدريب الشباب على استخدام السالح بهدف التوجه إلى الجبهة لمقاومة  

صهيوني. وما أثار الغضب لديه هو رؤيته للمجموعات األولى من الالجئين الفلسطينيين وهم يصلون  التغلغل ال
م ومساعدتهم. حتى وأثناء وجوده في األردن واصل اهتماماته في  ونهؤ إلى لبنان. انهمك بعدها في متابعة ش

داد مدارس لمحو األموية،  الالجئين الفلسطينيين واعتناءه بالمرضى والجرحى، وأسس هو ورفيق دربه وديع ح
 وتعليم الالجئين القراءة والكتابة، والعناية الصحية. 

الثقافية والخبرة السياسية هما جزءان ال ينفصالن  لقد وعي جورج حبش الشاب باكرًا بأن النظرية الثورية و 
لد منصب األمين  عن المقاتل الذي يجب أن يدرسها ويتعلمها، فعندما أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتق

العام كان يحرص باستمرار على زيارة مراكز التدريب واالشراف المباشر على المقاتلين الشباب باعتبار أن  
 هي البوصلة التي توجه المقاتل الشاب وتجعله قادرًا على مواجهة أصعب الظروف.  الوعي والثقافة

 جورج حبش االستثنائي:
ة الشعبية لتحرير في بداية تأسيسها وخاصة أعضاء المكتب السياسي  ما ميز الهيئة القيادية األولى للجبه

ساعدوا   الشباب،  فئة  من  كانوا  معظمهم  رسم  و بأن  في  هامًا  دورًا  التنظيمية  لعبوا  الحزب  وبرامج  سياسية 
والسياسية، ولذلك ليس غريبًا أن تنعكس حيوية الشباب داخل الجبهة على أداء الجبهة الراقي في الميدان،  

 فيذ عملياتها التي أدمت الكيان الصهيوني، وشّكلت انعطافة هامة في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني.وتن
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دود في أن يتبوأ هؤالء الشباب مناصب هامة في الهيئات المركزية ألنه  كان الحكيم مهتمًا إلى أبعد الح
بناء جيل شاب  المستقبل، ولذلك نجح في  مقاتل متعدد االمكانيات مفعم    كان يراهن على حيويتهم، وألنهم 

ية  بالثقافة وكان من أهم المثقفين آنذاك الشهيد األديب غسان كنفاني الذي امتلك قدرات وطاقات أدبية وثقاف 
وسياسية هائلة، ساهمت في إثراء الجبهة وبرنامجها بالفكر الثوري الجذري. وقبل أن ُيكلف الحكيم األديب  

للجبهة ومسئولية رئاسة تحرير مجلة الهدف، كلفه بأن يكون أحد المحررين في  الراحل بأن يكون ناطقًا رسميًا 
 نقلها إلى سوريا.مجلة الرأي التي أسسها الحكيم وهو في الجامعة األمريكية، و 

 :استقالة حبش كنموذج للشباب
رشيح  ، عدم رغبته في ت2000قرر الحكيم في المؤتمر الوطني السادس للجبهة والذي عُقد في دمشق عام  

نفسه للهيئات القيادية الجديدة في الجبهة، الفتًا أن أهم األسباب التي دفعته لهذا الخيار هي إفساح المجال  
 والتغيير، وضخ دماء شابة جديدة. فكان يريد تقديم قوة المثل والنموذج.أمام عملية التجديد 

أو عربية، وأعطى الهامًا للشباب داخل   لقد شّكل هذا القرار سابقة جديدة لم تقدم عليها أي قيادة فلسطينية
الجبهة   ت، عززت من مكانته الخاصة والمميزة داخلالالالبيت الجبهاوي انطوت على الكثير من المعاني والد 

الشعبية وخارجها، زادت من أسباب التقدير واالحترام له. كما أعطت حافزًا لدى الشباب الجبهاوي بالسير على  
ليه واستكمال الطريق. لقد أكد الحكيم المؤسس في تصريحات صحافية أعقبت قرار  ذات النموذج الذي سار ع

ات عدة في اإلعالن عنه، لكنه بسبب بعض الظروف  تنحيه أنه كان متأخرًا، وأنه كانت تتملكه الرغبة قبل سنو 
شعبية، حتى  العصيبة التي كانت تحيط بالجبهة وبالقضية الفلسطينية استمر في قيادته دفة سفينة الجبهة ال

توفرت له الظروف في المؤتمر الوطني السادس. هو أعلن أن قراره هذا هو ترك المناصب والعمل بالهيئات  
وليس ترك النضال وأنه بصدد العمل في مهمة جديدة وهي تأسيس مركز للدراسات   المركزية داخل الجبهة،

 الجماهيرية.
 جورج حبش ومركز الدراسات:

بالتنحي من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع مجموعة من المثقفين    بعد قرار الحكيم المؤسس 
ربحية، كان أحد أهم أسباب التأسيس هو رفد   العرب مركز الغد العربي للدارسات، كمؤسسة بحثية مستقلة غير

الفلسطينية وقضا يا  المكتبة العربية بعشرات الكتب والدراسات الهامة، عن موضوعات هامة تخص القضية 
عربية ودولية أخرى. وكان الحكيم يهدف من هذا المركز اإلجابة على أسئلة مركزية الزمته خالل تجربته  

، والهزيمة العربية، وفشل تجربة تعميم القومية، وأزمة اليسار العربي. ولكن النضالية عن أسباب سقوط فلسطين
حكيم لكفاءات شابة مثقفة ساهم وجودهم  الجانب اآلخر من حالة النجاح في تأسيس المركزي هو استيعاب ال

الكفاءات   في المركز في ظل وجود الحكيم وبعض المثقفين في إدراك الوعي والثقافة، ساهم في رفد الجبهة بهذه
واالستفادة منهم سواء في تحرير مجلة الهدف، أو استيعابهم في الهيئات المختلفة في الجبهة الشعبية لتحرير  

 فلسطين. 
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للدور الذي لعبه الحكيم المؤسس د.جورج حبش في النهوض بعنصر الشباب الجبهاوي، فإنه  إدراكًا منا  
االعتبار للشباب، وتعمل على االستفادة من تجربة    من الواجب علينا أن نقترح بعض التوصيات التي تعيد 

 الحكيم في هذا الموضوع، لذلك أقترح:
ليشكل نواة لمركز تخطيط استراتيجي لتدريب   إعادة إحياء مركز الغد للدراسات وأن يتسع تدريجياً  .1

الشباب داخل الحزب وخارجه على موضوعات هامة سياسية واجتماعية واقتصادية..الخ، بما في 
إعداد دراسات وأبحاث توثق مشاكل الشباب والمجتمع الفلسطيني، وتعالج مشاكل اقتصادية   ذلك

 كالبطالة..إلخ. 
ال .2 العربي  الشباب  مع  حوار  فتح  لتوحيد  ضرورة  آلية  وبلورة  العربية،  البلدان  مختلف  في  قومي 

يعيد    جهودهم من خالل هيئة تعمل على مناقشة األوضاع الراهنة، وسبل حل اإلشكاليات، بما
 االعتبار للعامل القومي، وأهمية أن يكون للشباب دور في ذلك. 

ق التي تشّكل أساس  تعزيز العمل التطوعي للشباب في مختلف المجاالت، باعتباره بوصلة الطري .3
 نجاح الحزب في االندماج مع الجماهير والتقرب منهم ومالمسة همومهم. 

ب الفلسطينية عملية التغيير الديمقراطي اهتمامًا  أن تولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واألحزا .4
ب  كبيرًا داخل جسمها بشكل دوري يعطي فرصة للشباب لتبوأ مراكز متقدمة، تساهم في رفعة الحز 

 وفي المشاركة بالقرارات المختلفة. 
 إعادة االعتبار للجسم الشبابي ليكون طاقة الحزب وعلى األرض. .5
ر الواعي سياسيًا كأنما يوجه فوهة البندقية إلى صدره فإننا  بما أن الحكيم اعتبر أن المقاتل غي .6

يجية والسياسة  نوصي بأن تتضمن برامج تدريب المقاتلين داخل الجبهة دورات ثقافية في االسترات 
 والوعي ليستفيدوا منها مع الدورات العسكرية.

 ندعو لضرورة تشكيل لجنة لتوثيق عميق لتجربة الحكيم على صعيد الشباب. .7
صندوق "جورج حبش" لمساعدة الطلبة في استكمال الدراسة، باعتبار أن الراحل كان من    فتح .8

الطالب وإعفائهم من الرسوم واألعباء الدراسية أشد الداعين للعلم، ولضرورة التخفيف من معاناة 
 عليهم.

ذا ستكون  ومن وجي تجربة الحكيم، نتساءل ُترى لو كان الحكيم جورج حبش حيًا بيننا ما  في الختام..
رسالته للشباب في هذه الظروف والتحديات الراهنة؟ بالتأكيد سيدعو الحترام حق الشباب في المشاركة السياسية،  

المساواة باعتبارهم الحاضر والمستقبل، وسيدعو لتنمية قدراتهم كانت سياسية أو اجتماعية أو    والتأكيد على
ار لدورهم، وإطالق العنان لطاقاتهم، وبذل الجهود من أجل  اقتصادية أم ثقافية، وصون كرامتهم واعادة االعتب

 عدم حرف طاقاتهم واالستمرار بالتمسك باألهداف والثوابت.
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 عيوِن شاّبة احلكيم يف 

 *صمود سعدات

حين تشرع في الكتابة عن الرفيق الحكيم جورج حبش، تنتابك رهبة  خفّية: ماذا تقول عن شخصّية  هي  
ديك؟ الحكيم موجود معنا منذ الصغر حين كّنا نغّني: "علَّْمنا الحكيم وقال أمريكا رأس بمثابة وطن  ورمز  ل

؛ أو حين كّنا طلبًة نخّط أقواَله على حيطان شوارع األرض المحتّلة،  الحّية، بنحارب بكالشنكوف ضّد الرجعّية"
 ، وعلى قصيري النفس التنّحي جانًبا!" أو على كّراساِت مدارسنا: "الثورة الفلسطينّية قد تستمّر مائَة عام  وأكثر

الثورّي، النموذج  الثورّي،  الشباب  الثورة،  المفاهيم:  من  لكثير  رمًزا  ويبقى،  الحكيم،  الحنون،   كان  األب 
 الحكمة... وكلُّها أّسسْت شخصّيتنا. فمن أين نبدأ، أو على أيّ  منها نرّكز؟ 

ابٌّ في مقتبل العمر. فقد كان على مقاعد الدراسة، في  نحن نعرف مثاًل أّن الحكيم شّق درَبه الثورّي وهو ش
يع حّداد، هاني الهندي، أحمد  الجامعة األمريكّية في بيروت، حين بادر، ومجموعًة من الشباب العربّي )ود 

الخطيب،...(، بتشكيل النواة األولى لـ"حركة القوميين العرب." وكانت هذه فكرًة ثورّيًة، ورّدَة فعل  على ظرف 
كانت فكرُة الحكيم ورفاقه من تشكيل "الحركة"   خيّ  عاصف  )هو النكبة( َغّير مجرى تطّوِر مجتمع  وشعب.تاري

وع الصهيونّي وأهداِفه االستعمارّية في فلسطين والمنطقة العربّية ككّل؛ وهذا ما ال  هي ضرورَة التصّدي للمشر 
 ّية.يمكن أن يتّم ــــ في رأيهم ــــ إاّل بتحقيق الوحدة العرب

مقابَل َمن يتتّبْع مسيرَة الحكيم في تلك المرحلة التاريخّية يَر نموذَج الشاّب الملتزم الذي انحاز إلى الهّم العاّم  
هّمه الذاتّي. فبداًل من أن يفّكر في بناء مستقبله األكاديمّي الخاص، ومستقبِله المهنّي، اختار أن يكون تحريُر  

همَّه األساَس والوحيد. وبعد تشكيل النواة األولى لحركة القوميين العرب، أكمل   الوطن العربّي وفلسطيَن المحتّلة
نه أن يكون شخصّيًة ديناميكّيًة منفتحة، تناقش كلَّ الناس، بغّض النظر الحكيُم توسيَع بنائها؛ وهذا تطّلب م

وار الجامعة وخارَجها، يحاور  عن اختالفاتهم الطبقّية والفكرّية. وهكذا راح يتحّرك في عّدة اّتجاهات، داخَل أس
ستطاع، وَمن معه  ويحاول أن يؤّثر في الشباب، وفي األجيال األكبر سنًّا، من أجل االنضمام إلى الحركة. فا

لم يتركوا وسيلَة استقطاب، أو أماكَن للتعبئة والتحريض،   .من الشباب في حينه، بناَء حركة القوميين العرب 
فعلى سبيل المثال أقام الحكيم، مع رفيق دربه الدكتور وديع حّداد، عيادًة  دموها.في أّي قطر  عربّي، إاّل واستخ

ًجا مّجانيًّا ألبناِء المخيمات، ولكّنهما وّظفا أيًضا تلك العيادَة لتكون  ، وقّدما فيها عال1952في عّمان سنة  
 مركًزا للتعبئة والتوعية السياسّية ونشِر أفكار "الحركة."

خّية الحاسمة وضعْت على كاهل أولئك الشباب، في حينها، مسؤولّيًة شاّقًة في ظروف هذه المحطة التاري 
لبة، وبالتسّلح بالفكر القومّي، استطاعوا أن يؤّسسوا لبداية مرحلة  جديدة  من  عربّية شاّقة. ولكّنهم بالعزيمة الص

كيل الجبهة الشعبّية لتحرير  ، عمد الحكيُم ورفاُقه إلى تش1967النضال العربّي. ومع هزيمة األنظمة سنة  

 
 تعمل في مؤّسسة الضمير لرعاية األسرى وحقوق اإلنسان. -ناشطة فلسطينّية  *
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 فلسطين هي قلُب الصراع  فلسطين، تنظيًما ماركسيًّا ثوريًّا مقاتاًل، من دون التخّلي عن رؤيتهم القومّية، وعن أنّ 
 العربّي ــــ الصهيونّي.

التح المهاّم  تقّدمّي، استحقاقات  كبيرة  حول دورنا ومسؤولّيتنا في  أمامنا، كشباب عربّي  ُتطرح  ّررّية  اليوم، 
تقّدمّية، هدُفها  الراهنة، فلسطينيًّا وعربيًّا وأمميًّا. وُيطرح علينا، تحديًدا، استحقاُق العمل من أجل إقامة نواة  قومّية   

حشُد القوى القومّية والتقّدمّية من أجل توحيد صفوفها، والخروج من األزمة، وخصوًصا لجهة مواجهة عملّية  
كيان الصهيونّي، وإعادة االعتبار إلى القضّية الفلسطينّية بجعلها بوصلًة لنضالنا  التطبيع الرسمّي العربّي مع ال

االستحقاُق ممكَن التنفيذ، خصوًصا أّن الشباب العربّي قد استطاع في    ضّد الظلم والقهر في العالم. ويبدو
نضال ضّد الصهيونّية"  السنوات األخيرة أن يكون أكثَر حضوًرا داخل الحركات الشبابّية التي رفعْت شعار "ال 

 واحًدا من شعاراتها الرئيسة، إلى جانب مواجهة قمع األنظمة العربّية. 
، وواجب  وطنّي، واستحضار  لشخصّية /مدرسة  أنتجْت فكًرا َرَبَط بين النظرّية  الكتابة عن الحكيم فعُل و  فاء 

ركاِم هزيمة  لتشّكل بدايَة عصر  جديد   والتطبيق في الحالة النضالّية الفلسطينّية والعربّية، ونهضْت من تحت  
والتضحية. بالعزيمة  لتجر  مكّلل   استحضار   أيًضا،  هي،  الحكيم  عن  الكتابة  تقّدموا ولكن  وشاّبات   شباب   بة 

وهذا يعطينا، كشباب    الصفوَف، وتسّلحوا بالنظرّية الثورّية، وقاتلوا عدوَّهم وهم في عمر يقّل عن ثالثين عاًما.
وَم، أماًل ممزوًجا بالقّوة: أّننا قادرون وقادرات  على أن نسير على نهج الحكيم، وأن نخلَق ظروًفا وشاّبات  الي

 وكرامًة ألبناء شعبنا. أكثَر إنسانّيًة 
مسيرة حياة الحكيم ورفاقه ماثلة أمام أعيننا كلَّ يوم. ُنخضعها للنقد والدراسة، ونتعّلم منها ونحن نناضل  

 ونقاتل، في آن  واحد.
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 دور احلركة األسرية يف تعزيز الوحدة الوطنية

 مداخلة منظمة اجلبهة الشعبية يف سجون االحتالل

 .. المؤتمرون  تناوأخو  ناأخوات
في ذكرى مرور عشر أعوام على رحيل الحكيم، تلك الشخصية الفريدة والتي شّكلت رمزًا وطنيًا وقوميًا  

ائد لم يكن قائدًا سياسيًا فحسب إنما مدرسة فكرية شّكلت اإلضافة وأمميًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هذا الق
إلى كونه مدرسة في األخالق والتواضع واالنضباط والصالبة  النوعية على الفكر السياسي الفلسطيني، إضافة  

 والثبات والنضال والتضحية، فقد عاش ثائرًا مؤمنًا بأن تحرير فلسطين ليس ممكنًا أو ضرورة تاريخية فحسب 
  إنما أيضًا حتمية تاريخية على حد تعبيره، منطلقًا من قناعته بعدالة قضيتنا الوطنية الفلسطينية وطبيعة الكيان 

الصهيوني باعتباره جسم غريب زرعته االمبريالية كأداة في المنطقة وبأن صراعنا معه صراع تناحري مع محيط  
 سانية. عربي والذي حتمًا .. لتتحّمل مسئولياتها القومية واإلن

إن مدرسة الحكيم الفكرية ليست مجرد كلمات وشعارات إنما هي فكرة مكتملة العناصر ارتقى من أجلها  
ن الشهداء ... مدرسة تؤمن بضرورة تضافر كل أشكال النضال على رأسها الكفاح المسلح باعتباره  كوكبة م 

تبار فلسطين جزءًا ال يتجزأ من الوطن  أرقى أشكال النضال... مدرسة تؤمن بترابط العامل الوطني والقومي باع 
األمريكية ألنها ال تفصل بين    العربي دون السقوط في القطرية الضيقة... مدرسة لم تسقط في أوهام التسوية

قاعدة   بالمرأة  ترى  مدرسة  الكادحة....  وطبقاته  الشعب  فقراء  إلى  منحازة  مدرسة  والصهيونية...  االمبريالية 
نفسها جزءًا من تحالف عالمي لكافة حركات التحرر الثورية والشعوب المضطهدة   للمساواة... مدرسة تعتبر 

فإن الحكيم مدرسة شديدة االيمان والتمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها أحد ضد االمبريالية، وإلى جانب كل ذلك  
 الشروط الرئيسية لهزيمة االحتالل.

 

 أهلنا األعزاء في القطاع الحبيب.. أيها المؤتمرون 
إن تفسيرنا كحركة وطنية أسيرة لظاهرة االنقسام واستمراره هو عجز القيادة السياسية ببرنامجها الحالي  

أزمة نظامنا السياسي ومشروعنا التحرري، وأزمة طبقة مهيمنة تريد االستفراد بالقرار الوطني فأي   عن مواجهة
 نا وأمتنا. معنى لالستمرار على االنقسام في ظل المؤامرات التي تحاك ضد شعب

 أحبائنا جميعًا، 
اء ارتقت على على مدار مسيرتنا النضالية الطويلة قّدم شعبنا تضحيات جسام، قافلة طويلة من الشهد 

وا السجون الصهيونية،  مذبح الحرية، وقائمة طويلة من الجرحى األبطال، وقرابة النصف مليون معتقل مأل
الهائل من األسرى لم يشهد لهم مثيل في أي ثورات الشعوب وانصهرت معاناتهم مع معاناة شعبنا، هذا العدد  

دور فاعل في قيادة العمل الوطني في كافة    في أصقاع العالم نسبة لعدد السكان، وكان لخريجي السجون 
حقوله، واحتل األسرى مكانة نضالية رمزية معنوية لدى سائر قطاعات شعبنا وليست الهجمة األخيرة لقطع  

واألسرى ، سوى محاولة صهيوأمريكية لضرب مشروعية النضال، ولشق حقنا في مقاومة    رواتب ذوي الشهداء
 والشرائع الدولية. االحتالل والمكفول في القوانين 
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لقد شّكل األسرى عبر مسيرة نضالهم حالة وحدوية أسست لنهج اعتقالي مقاوم إلدارة مصلحة السجون  
ت في األسر إال حصيلة الوحدة والتكاتف رغم أن هذه الوحدة  وسياساتها االعتقالية، وما المنجزات التي تحقق

 ها.تمر اليوم بامتحان صعب، ألن عدوى االنقسام بدأت تصيب
ومع ذلك كان لألسرى دور بالغ للدعوة إلنهاء االقتتال الفلسطيني ثم الدعوة إلنهاء االنقسام الذي بات 

األسرى بصياغة وثيقة األسرى التي ُعرفت الحقًا  يهدد بضرب النسيج الوطني واالجتماعي برمته، وقد أبدع  
الممكن أن تشّكل حلقة مهمة لرأب الصدع، للتوافق . تلك الوثيقة كان من  2006بوثيقة الوفاق الوطني عام  

على قاعدة للشراكة الوطنية، ورغم أنه لم يكتب النجاح لهذه المبادرة إال أنها ما زالت تشّكل أرضية هامة يمكن  
يها، كما أن قناعتنا لم تهتز بأن ال خيار أمامنا سوى تحقيق الوحدة الوطنية حفاظًا على مصالح  أن ُيبنى عل

 الوطنية والديمقراطية. شعبنا 
إن الوحدة الوطنية ال يجب أن تكون بأي ثمن، صحيح أنها الحلقة المركزية للتصدي للمؤامرات التي 

يذ برامج نضالية وصياغة استراتيجية وطنية شاملة، تحاك ضد شعبنا، ولكننا نريد وحدة وطنية حقيقية لتنف 
وإرساء العالقات على أساس واضح فيما يضمن ترتيب    والمشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرار الفلسطيني،

البيت الفلسطيني في الداخل الشتات، وإعادة تفعيل )م.ت.ف( على أسس وطنية وديمقراطية تضمن مشاركة  
في هذه المؤسسة، وتكفل حيويتها وتمثيلها وسالمة خطها السياسي. نريد وحدة   األخوة في حماس والجهاد 
وترعاها وترفض أي مساومة على سالحها. نستذكر عبارة وردت في أدبيات الثورة    وطنية تحافظ على المقاومة

ي هو الذي  الفيتنامية كان الحكيم يرددها دائمًا في خطابته وهي " أن الوحدة وسالمة الخط السياسي والعسكر 
أو مكايدة   قادنا لالنتصار"، لذا فإن أي وحدة يجب أن تكون استجابة لمصالح شعبنا وقضيته وليس ردة فعل

أو انصياعًا للضغوط الخارجية أو تعبيرًا عن مصالح فئوية ضيقة؛ فالمطلوب إنهاء تداعيات االنقسام، وإلغاء  
 بت حسن النوايا. العقوبات الجائرة على أهلنا في القطاع كخطوة أولى تث 

 ،،، أعزاءنا
لعودة و القدس والدولة والسيادة  لدينا القواسم المشتركة التي تشّكل الثوابت الوطنية الفلسطينية من حق ا

والحدود واألسرى، وإن اإلصرار على هذه الثوابت يبدأ بتشكيل مجلس وطني جديد لضمان تمثيل عادل ألهلنا  
من تمسكنا بحق العودة جوهر القضية، يليه إعادة بناء وترتيب البيت  في الشتات بكافة قواه، مجلس وطني يض

تخابات بلدية ورئاسية وتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل، ثم العمل نحو الفلسطيني في الداخل عبر إجراء ان
ستكون  تطوير النظام السياسي الفلسطيني، والنظام القضائي وصواًل لكافة المجاالت األخرى، وهذه الخطوات  

 للبيع.  الرد األمثل على إدارة " ترامب" التي تعتقد أن حقوقنا  الوطنية والتاريخية والقانونية معروضة
 الحضور الكريم،،، 

إن التحديات الجديدة التي تواجه شعبنا صعبة وخطيرة وُيراد بها هدم كافة المنجزات الوطنية التي ُبنيت 
تريد العودة بنا إلى المربع األول من حيث القضاء على الوجود    عبر عقود، فاإلدارة األمريكية والصهيونية

سلة القرارات األمريكية حول القدس وتشجيع االستيطان وشرعنته وصواًل  والكينونة والهوية وتقرير المصير، وسل



 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

164 
 

 العودة إلى الفهرس

  حول األونروا ال تُفسر سوى محاولة لشطب حق العودة وتأبيد االحتالل والقضاء على هوية الشعب الفلسطيني 
 وحقوقه.

دون تفكيك  إن هذه اإلجراءات الجديدة تؤكد على وهم التسوية ووهم حل الدولتين، واستحالة تقرير مصيرنا  
المشروع الصهيوني كما قال الحكيم " الصهيونية بالنسبة لشعبنا هي الظلم، هي العدوان، هي التشريد، هي  

 ة".التحالف االمبريالي، هي التصدي لكل تقدمي في األرض العربي
 األخوات واألخوة المشاركون في هذا المؤتمر الهام،،،

خالص   استراتيجية  أي  صياغة  والوضع  تتطلب    وطني    إن  الصهيوني  االحتالل  لطبيعة  عميق  فهم 
 الفلسطيني والعربي والتحديات الدولية، واالرتكاز على المنطلقات التالية: 

عي وتفهم حقيقة أننا نواجه استعمارًا  يجب أن ت  وطني    إن أي منطلق لصياغة استراتيجية خالص   .1
سكان األصليين، فتفريغ األرض  استيطانيًا يسعى للحصول على األرض لتدشين كيان ال مكان فيه لل
 من السكان وطردهم أو حتى إبادتهم هي عقيدة راسخة لهذا الكيان.

كر القوى المعادية  المنطلق الثاني هو وعي حقيقة أن بعض األنظمة العربية انتقلت بشكل نهائي لمعس .2
من معسكر االمبريالية والصهيونية والرجعية، فهناك من يسعى    اللجماهير العربية، وأصبحت جزءً 

لتحجيم المقاومة بينما تريد بعض األنظمة العربية القضاء عليها لتمرير تسوية هزيلة تضيع حقوقنا.  
والمط الدولية  والمواثيق  المؤسسات  كافة  في  حضورنا  تفعيل  كامل  ضرورة  دولي  بمؤتمر  البة 

شرعية الدولية، ومن جهة أخرى التوجه دون تلكؤ إلى المحاكم الدولية  الصالحيات لتطبيق قرارات ال
 لمحاسبة االحتالل على جرائمه وإيجاد سبل دعم وإسناد حمالت المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني. 

د شعبنا وتوفير متطلبات صموده على أما المنطلق الرابع فهو فلسطينيًا والمطلوب هو تعزيز صمو  .3
و  البعيد،  المصالحة، المدى  إنجاز  على  وقدرتها  السياسية  بالقيادة  تتزعزع  بدأت  التي  ثقته  استعادة 

فشعبنا حي ولكن لن يصمت طوياًل على جريمة االنقسام، كما لن يصمت على استمرار التعاون  
 األمني والفساد واالستهتار بكرامته. 

ومستوى التحديات. ونؤكد لكم ما قاله الحكيم  ن ثقتنا بأن يخرج المؤتمر بقرارات ترتقي  وختامًا، نعرب ع
يومًا " أننا أمام هذه المسيرة النضالية الطويلة سنبقى أوفياء  لهذه القضية لجوهرها نرفض االحتالل الصهيوني  

مليمتر واحد من األرض   مصممين على اقتالعه من جذوره سائرين في طريق النضال والتحرير حتى تحرير كل
ة في أعناقكم وأعناق أدباءنا وأعناق مؤرخينا ... أعناق كتابنا ... شعبنا... كل قوى المقاومة...  الفلسطينية، فأمان

أعناق كل حر أن تفرضوا المصالحة وأن تتحّملوا مسئولياتكم الوطنية واألخالقية، ليس وفاًء لألسرى فحسب 
ار  عقود، وفاًء للتاريخ ولدمعة أم هائلة والدماء التي روت هذه األرض على مد إنما وفاًء لتضحيات شعبنا  ال

 الشهيد وأم األسير أمنا والمجد والخلود للشهداء وإننا حتمًا لمنتصرون. 
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 ورقة عمل لتطوير األداء السياسي الفلسطيين

 د. خالد صايفأ. 
*

 

 
السياس تقديم رؤية لمستقبل األداء  إلى  الورقة  للو تهدف هذه  الفلسطيني وفق قراءة واعية متعمقة  اقع ي 

القائم. فهي هنا ال تشخص فقط الواقع بل تحاول االنطالق نحو معالجته. وترى الورقة أن ما آلت إليه األوضاع  
السياسية يتطلب من جميع األطراف تقديم مراجعة نقدية لألداء على الصعد كافة السيما الجانب السياسي منها  

على الساحة الفلسطينية يشكل تهديدًا حقيقيًا  على جميع الجوانب األخرى. وأن ما يحدث    والذي عكس نفسه 
لمستقبل الشعب الفلسطيني، ويشكل انحرافًا لمشروعه الوطني عن مساره، ولقضيته العادلة عن بوصلتها. وقد 

د استمراره وتطوره. كما  أدى االنقسام السياسي الحادث إلى إدخال النظام السياسي الفلسطيني في إشكاليات تهد 
اسي والجغرافي والديموغرافي واالجتماعي قد أصاب وحدة الشعب الفلسطيني في مقتل، وقوض  أن التشرذم السي

إرادته الوطنية في معركة استرداد الوطن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبذلك 
وحدته الوطنية وإرادته  اجهة المشروع الصهيوني العنصري أال وهي  فقد الشعب الفلسطيني عناصر قوته في مو 

النضالية. والمعروف تاريخيًا أن الشعوب المقهورة ال تنتصر على المحتل بتفوق عتادها البشري والمادي بل  
 بوحدتها وقوة إرادتها. 

بين طرفي االنقسام سواء برعاية المصالحة رغم االتفاقيات والمبادرات  تعثر  إقليمية    كما أن  أم  عربية 
رية. واتسام عملية المصالحة بحالة من المناورة السياسية الذي يستغل كل طرف أوراقه  والسيما الرعاية المص

وتحالفاته وتجاذباته من أجل النيل من الطرف اآلخر. وعدم النظر للمصالحة كحالة استحقاق وطني يجب أن  
راجع على صعيد  والدولية. وما أصاب المشروع الوطني من تتكون بعيدًا عن التجاذبات العربية واإلقليمية  

الرؤية واالستراتيجية والبرنامج السياسي، وحتى األداء السياسي الضعيف المتردد الذي يأتي كردود أفعال وليس 
ضمن خطة مدروسة ورؤية نقدية لألمور. وما يتم التحضير له عربيًا وإسرائيليا وأمريكيا للجهاز على لقضية  

وانتقال الجانب العربي من حالة الصمت والعجز، إلى حالة   سطينية، وتصفيتها بما يعرف بصفقة القرن.الفل
 التواطؤ والتحالف مع العدو الصهيوني ضمن معادلة التحالف السني اإلسرائيلي ضد إيران. 

 -وترى الورقة أن الخروج من الواقع القائم يقوم على:
وأ .1 بانقسامها  الفلسطينية  السلطة  فلم أن  التحرري.  الوطني  المشروع  على  عبئًا  أصبحت  الحالي  دائها 

تتطور السلطة إلى دولة كما كان مقرر في اتفاقيات العملية السلمية. وبذلك بقي الشعب الفلسطيني  
حت السلطة يقف محصورًا بين سلطة حكم ذاتي تتناقص صالحيتها ال تتوسع كما كان مأمواًل. وأصب

البناء في المشروع الوطني الفلسطيني. كما أنها شوهت القضية    مثارًا للصراع وليس لبنة من لبنات 
الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي حيث أبرزت الشعب الفلسطيني وكأنه حصل على جزء من حقوقه،  

 
  أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة األقصى  *



 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

166 
 

 العودة إلى الفهرس

تمرارها بهذا الوضع إلى وأن له سلطة ورئيس ومجلس تشريعي ... الخ. وبذلك شّكل قيام السلطة واس
ضية إلى حل عادل وشامل. وأصبح بقاء السلطة بشكلها الحالي مصلحة إسرائيلية صرفة. افتقاد الق

حيث يتولى السلطة التي تفتقر إلى السيادة واالستقاللية من إدارة القطاع الخدماتي للشعب فيما تسيطر  
سلطة أداة لشرعنة  يًا على الضفة الغربية مما يجعل ال"إسرائيل" على السيادة جوًا وبحرًا وبرًا، وتسيطر أمن 

 االحتالل وليس لبنة من لبنات المشروع المقاوم. ولذلك: 
يمكن حل السلطة الفلسطينية والعودة إلى المشروع المقاوم بحيث يتم تحميل "إسرائيل" مسؤولية   •

وبذلك يتم التخلي عن   احتاللها الفعلي للضفة الغربية، وسيطرتها الفعلية على معابر قطاع غزة.
تم الصراع عليها. ويتم هنا تشكيل إدارة وطنية مشتركة لقطاع غزة إلدارة شؤون  سلطة عاجزة ي

قطاع غزة واستكمال معركة البناء فيه. وتطوير آليات مقاومة تتناسب مع وضعه االستثنائي بعد  
الغربية والقدس الشرقية   خروج قوات االحتالل العسكرية منه. ويتم نقل ثقل المقاومة إلى الضفة

 المحتلة.
يمكن أن يتم إدارة السلطة الفلسطينية من قبل حكومة تكنوقراط تستند على برنامج مهني لتطوير   •

األداء االقتصادي والمالي والخدماتي، وتعزيز المواطنة وسيادة القانون. وبذلك تشكل السلطة هنا  
تمع  وظائف حكومة التكنوقراط تعزيز المجأداة بناء على الصعيد البشري والمادي. ويكون من  

المدني، وثقافة الديمقراطية واحترام حرية الرأي ودعم مفاهيم الشراكة وتقبل اآلخر. وإعادة بناء  
النظام التعليمي على فلسفة وأسس وطنية جديدة. والمساهمة في معالجة التشوهات التي أصابت  

 المنظومة والمرجعية األخالقية واالجتماعية. 
لها من أجل التخلص من االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية على  م التأكيد على المقاومة بكافة أشكايت  .2

م. ويترك شكل المقاومة سواء الشكل الشعبي الجماهيري أو العسكري في كل مرحلة إلى 1967حدود  
دة المقاومة من  توافق وطني ينطلق من برنامج وطني يتضمن الجانبين التكتيكي واالستراتيجي. ويتم قيا

 سالمية. قبل قيادة وطنية وإ
تعديل خارطتها   .3 ويتم  الفلسطيني،  الوطني  للمشروع  كحاضن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  يتم إصالح 

السياسية من خالل إدخال الفصائل اإلسالمية إليها وفق تمثيل نسبي يتم التوافق عليه. ويتم إعادة هيكلة  
لى ميثاق وطني إسالمي  نامج الوطني المتفق عليه. وتستند عجميع أجهزتها بحيث تتناسب مع البر 

يضمن الثوابت الوطنية للقضية الفلسطينية. وتكون منظمة التحرير مسؤولة عن الفلسطينيين في الداخل 
والخارج. ويخول لها إجراء مفاوضات مع الدولة العبرية وفق األجندة الوطنية المرسومة، وانطالقًا من  

نا إحدى وسائل النضال المستخدمة. ويمكن  الفلسطينية. بحيث تشكل المفاوضات هالثوابت الوطنية  
وتلزم قيادة    السعي هنا نحو تحقيق تسوية سلمية جديدة تقوم على أساس أكثر عداًل للشعب الفلسطيني.

 منظمة التحرير الفلسطينية بعرض أي تسوية سلمية يتم التوصل إليها على استفتاء للشعب الفلسطيني. 
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وفاق الوطني وتفاهمات القاهرة، واتفاقية الشاطئ وما تالها من  تحقيق المصالحة الوطنية وفق وثيقة ال .4
تفاهمات برعاية مصرية. بحيث تشكل الورقة المصرية األساس في تطبيق هذه التفاهمات. ويضاف  

الوطني، وما لها ما تحقق من بنود في اتفاق الشاطئ. وما تم تكريسه على الواقع في حكومة الوفاق  
 م. 2017التفاهمات األخيرة سنة تم تحقيقه على األرض في 

 يتم إعادة بناء االقتصاد الفلسطيني على أسس سليمة بحيث ينطلق ذلك من خالل مرحلتين:  .5
تراكمت  • التي  التشوهات  الحثيث نحو معالجة  تدريجيًا، والسعي  التبعية االقتصادية  إنهاء حالة 

 بسبب هذه التبعية. 
 ألمثل للمصادر البشرية والمادية.تنموية تطويرية تنطلق من االستخدام اوضع خطة   •

نظرًا لتزايد دور اإلعالم في التأثير على الرأي العام وبالتالي صناعة القرار في الدول البد من تشكيل   .6
 - مجلس إعالمي أعلى إلدارة المعركة على صعيدين: 

 سطيني على الصعد كافةتعزيز الهوية الوطنية وتقوية البناء الداخلي الفل •
ال • عدالة  المناقضة  إبراز  اإلسرائيلية  االحتاللية  السياسة  على  الضوء  وتسليط  الفلسطينية  قضية 

 للقانون الدولي.
التأكيد على الثوابت الوطنية، ومنها حق العودة للشعب الفلسطيني إلى دياره التي شرد منها باعتباره   .7

 حقًا فرديًا ال يجوز التنازل عنه.  
ينية وجمهورية مصر العربية باعتبارها العمق األمني والقومي  ر العالقة بين السلطة الوطنية الفلسطتطوي .8

للقضية الفلسطينية. وأن يتم بناء هذه العالقة على أساس المصالح المشتركة. وتعميق أوجه التنسيق  
 والتعاون والشراكة من خالل: 

ت الفلسطينية، والعمل على استئناف جلسامواصلة جمهورية مصر العربية رعاية ملف المصالحة   •
الحوار بجدية وتفرغ وكثافة لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وأن تعمل جمهورية مصر بكل ثقلها  

 إلنجاز هذا الملف.
احترام عالقات الجوار القائمة وتطويرها بما يخدم أمن كل الطرفين. حيث إن الحفاظ على أمن  •

ع الحفاظ  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  ضبط  مصر  على  والعمل  الفلسطيني،  األمن  الحدود  لى  أمن 
 المشتركة.

احترام الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية، وعدم التدخل بها، مع الحرص على إقامة عالقات   •
متوازنة مع كل األطراف السياسية في مصر بما يخدم القضية الفلسطينية وعمقها الرسمي والحزبي  

 والشعبي في مصر.
التعاون تشكيل لجا • األمني وتبادل المعلومات بما يخدم ضبط    ن مشتركة أمنية من أجل تعزيز 

الطرفين. السيما وأن قطاع غزة يشكل حالة حدودية جغرافية مع محافظة  األمن والنظام لدى 
 سيناء التي تشهد نشاطات إرهابية من قبل جماعات إسالمية تشكل تهديدا لألمن القومي المصري.
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التجاري بما يخدم مصلحة الطرفين. وأن  دية مشتركة لتعزيز التعاون والتبادل  تشكل لجنة اقتصا •
االقتصاد الفلسطيني بحاجة لدعم من جمهورية مصر العربية لتقليل حالة التبعية من االقتصاد  
المتبادلة   المصلحة  تضمن  حرة  سوق  إنشاء  بحث  يتم  وأن  اإلسرائيلي.  لالقتصاد  الفلسطيني 

 للطرفين.
م، وما يضاف عليه من تفاهمات  2005فاق  عادة فتح معبر رفح بشكل منتظم وفق اتالعمل على إ  •

تأخذ بعين االعتبار الواقع القائم في غزة. وأن يرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي تشكل 
له مصر الرئة والمتنفس للعالم الخارجي ألغراض صحية وتعليمية وإنسانية ... الخ. وهي فوق 

 مي والسياسي للقضية الفلسطينية. ذلك الحاضن القو 
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 اقع احلراك الشعيب وُسبل تطويرهو

عمر شحادة
*

 

 
من المهم أن نالحظ أننا أمام احتالل استيطاني استعماري اقتالعي عنصري، ودولة بمستوطنيها المسلحين  

الفلسطيني والشعوب والبلدان تقوم على أساس التفوق العرقي واإلرهاب الدموي الداخلي والخارجي ضد الشعب  
ق يمكن النظر إلى موضوع واقع الحراك الشعبي الفلسطيني الراهن وأهميته في مواجهة العربية، وفي هذا السيا

 هذا المشروع.
إن اللحظة التي يعيشها شعبنا هي لحظة مصيرية بامتياز، وأن الظروف الراهنة ال تطرح على شعبنا  

الفلسطينية؛ فميزان المقا  سوى خيار المقاومة ومواجهة كل بالقضية  ومة والحراك الشعبي  المخاطر المحدقة 
ثقلنا   الضاغط والمتواصل والمقاومة الشعبية الشاملة هو المركز الراهن، والزاوية التي يجب أن يصب فيها 

 ه. وجهدنا ونشاطنا، ومن هنا تأتي أهمية ودور تعزيز الحراك الشعبي وتطويره وتحديد مرجعياته وشعارات
وقة وبخاصة بعد قرار الرئيس األمريكي المشئوم  إن هذا الواقع وصل إلى درجة من النضوج غير المسب

في رؤية ووعي حقيقة الدور األمريكي وما ُيسمى بعملية السالم    ه بخصوص القدس والذي كان بمثابة انعطاف
 . بوصفها غطاًء لتنفيذ المشروع الصهيوني ووسيلة لتصفية القضية الفلسطينية

فاقه في انتفاضة وطنية شعبية فلسطينية شاملة  وعلى هذا األساس يمكن القول بأن الحراك الشعبي وآ
 يتوقف تطورها إلى حد كبير على تعزيز مقوماتها وبنيتها السياسية والتنظيمية واالقتصادية. 

هذا الحراك وعلى هذا األساس من الضروري والمهم جدًا أن يرفع شعار وهدف راهن لهذه االنتفاضة ول
 س دحر االحتالل وانتزاع االستقالل دون قيد أو شرط.الشعبي، هذا الهدف والشعار يقوم على أسا

والتزامات وكل ما مثل هذا  نهجًا وثقافة  التام مع أوسلو  للقطع  المعنى تظهر األهمية األساسية  وبهذا 
يمومة هذا الحراك الشعبي وحمايته  االتفاق وما انتهى إليه من كارثة وطنية كبرى، ومن أجل الحفاظ على د 

ة الطالق الكامل مع ما ُيسمى بعملية السالم واتباع استراتيجية وطنية جديدة تقوم على مغادرة  سياسيًا تنبع أهمي 
ما ُيسمى بعملية السالم التي ُيراد منها أن تكون غطاًء الستمرار تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة والهيمنة  

وبرنامج التحرر الوطني القائم على    ي شعوبًا وثروات ومستقبل، واالنتقال إلى تبني ثقافةعلى الوضع العرب
 أساس المقاومة والوحدة، ومشاركة كافة قطاعات شعبنا والتحامهم في هذا الحراك الشعبي واالنتفاضة الشعبية. 

دة؛ فالمطلوب ضرورة تحديد سياسة مواجهة وتصدي، وعدم جعل الحراك الشعبي فعل فردي بدون مسان
االنتفاضي، والمبادرة إلى تشكيل   شباب بأهمية الحراك الشعبي والعملهو القيام بحمالت التعبئة والتوعية لل

لجان عمل شعبي في كافة المواقع، ورفع مستوى المواجهة، باإلضافة إلى لجان الحماية الشعبية من جرائم  
 المستوطنين في قرى ومدن الضفة. 

 
 قيادي فلسطيني   *
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المية، تتقاطع مع دورها السياسي  لمهام التي يجب أن توليها لجنة القوى الوطنية واإلسوهذا برأيي، احدى ا
والوطني والميدان الفاعل لمواجهة المخططات التصفوية ومخططات االحتالل وإجراءاته على األرض،  فعلى 

خطر، ما  ضوء الموقف األمريكي بخصوص القدس واإلجراءات الصهيونية المتسارعة على األرض فالقادم أ
القوة   عناصر  وتعزيز كل  الجميع  تكاتف  عمل  يتطلب  برامج  إلى  بحاجة  أننا  التحديات، كما  هذه  لمواجهة 

تطوعية وخدماتية لتعزيز صمود شعبنا وتراعي الحالة الشعبية بما يساهم ذلك في استمرار الحراك الشعبي،  
 غاثي والنشاط االجتماعي الطوعي.وااللتحام بين الجماهير وتقديم المساعدات لهم، وتعزيز الدور اال

، فنحن بحاجة إلى إعادة االعتبار لدورنا السياسي وعالقاتنا مع القوى واألحزاب العربية  أما عربيًا ودولياً 
واألصدقاء في مختلف بلدان العالم من برلمانيين وأكاديميين وصحافيين..الخ، باإلضافة إلى كافة المنظمات 

سبل التضامن مع القضية    نسان، محامين، صحافيين...الخ( والتواصل معهم لتطويرالدولية المختلفة ) حقوق إ 
 الفلسطينية، وتعزيز مقاطعة االحتالل على كافة الصعد.
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لرحيل جورج حبش: ماذا تنتظر مجاهرينا  11عشّية الذكرى الـ

 من اجلبهة الشعبّية؟

  خالد الراهب

 
صراع  عالمًة فارقًة في تاريخ ال  1967شّكلت الجبهُة الشعبّية لتحرير فلسطين منذ انطالقتها في العام  

الكيان   ضّد  العسكرّية  للعملّيات  األساس  الرافعة  دوَر  المراحل  من  مرحلة   في  وأّدت  الصهيونّي،  ــــ  العربّي 
فإّن مواقَفها وس الداخل والخارج. ولذلك  تتعّرض  الصهيونّي وحلفائه في  القديمَة والحديثة، ما زالت  ياساِتها، 

صومها، أو من طرف محّبيها وكوادرها. وال َيخفى على  للـ"محاكمة" حتى اليوم، سواء  من طرف أعدائها وخ
 أحد أّن الفريق األول لن َيغفر تاريَخها المقاوَم الجذرّي، وأّن الفريَق الثاني غيُر راض  عن أحوالها اليوم. 

 لتي نعتقد أّن على القيادة الحالّية للجبهة الشعبّية، التي ال يمكن أحًدا التشكيُك في تاريخها من األسئلة ا
النضالّي، أن تجيب عنها ما يأتي: ماذا يتوّجب على الجبهة أن تفعل كي تبقى وفّيًة لتطّلعات جماهيرها؟ هل  

ح القائم بين حركتْي "فتح" و"حماس"؟  يكفي مثاًل، في هذه المرحلة، أن تؤّدي دوَر "الوسيط" في صراع المصال
لممارسة دور  يتناسب واللحظَة التاريخّيَة التي تمّر    أْم أّن المطلوب هو أن تتجاوَز الطرفْين مًعا، وأن تتصّدى

 بها القضّيُة الفلسطينّيُة بشكل  خاّص، واألّمُة العربّيُة بشكل  عاّم؟ 
ّد من أن يتناسَب طرًدا مع حجمه التاريخّي وخبرِته  ال شّك في أّن سقَف التوّقعات من أّي فصيل ال ب

ي ُيجريها من أجل تطوير أدائه. ولّما كّنا نتحّدث هنا عن جبهة  المتراكمة، ومع حجم المحاكمة الداخلّية الت
الشهداء  الراعي وجيفارا غّزة وآالِف  جورج حبش ووديع حّداد وغسان كنفاني وأبي علي  مصطفى وإبراهيم 

رحى، فمن الصعب أن نقتنع بأّي دور هامشّي أو ثانوّي قد تؤّديه الجبهُة مستقباًل في الصراع  واألسرى والج
ائر منذ عشرات السنين مع الكيان الصهيوني ــ ــ بل مع راعي هذا الكيان، أي اإلمبريالّية العالمّية ذاتها، إذ الد 

عقدتها الجبهُة مع القوى الثورّية العالمّية، خصوًصا   ال َتخفى على أحد  التحالفاُت الدولّيُة العميقُة والواسعة التي
 ت من القرن الماضي.بين نهاية الستينّيات وأواخر السبعينّيا

عن تمّيز الجبهة الشعبّية يقول د. جورج حبش، في خطابه إلى المؤتمر الوطنّي السادس للجبهة، إّن  
طنّي التحّررّي مع "خّطها القتالّي،" و"السير في  العامل األساس في ذلك يعود إلى "تشابك" خّطها السياسّي الو 

وال ريب في أّن هذه المقولة    .ــ الجذِع الذي يحمل هذين الفرعين"خطوات  ملموسة  في بناء األداة التنظيمّية ــ
سها وأمينها العاّم حتى سنة   . 2000تصلح للوقوف على أوضاع الجبهة الشعبّية اليوم، وفًقا لتوصيف مؤسِّ

 الخّط الذي ُيفترض أن يمّيز الجبهَة اليوم؟ فأين هو 
 : الحكيم بين رفاق السالح

ُة الشعبّية المجلَس الوطنّي اليوم بزعامة محمود عّباس؟ أال ينبغي أن تقوَد حملًة  هل يكفي أن ُتقاِطع الجبه 
 شعبّيًة لنزع الشرعّية عنه، خصوًصا بعد انتهاء واليته منذ سنوات؟
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موقَف المعارض "اللفظّي" التفاقّية أوسلو وللتنسيق األمنّي مع العدّو اإلسرائيلّي؟  وهل يكفي أن تقف الجبهُة  
يتوّجب  وإسقاِط    أْم  أوسلو،  إسقاط  أجل  من  الفلسطينّي  الشارَع  بها  تقود  شعبّية   هيكلّية   بناء  على  تعمل  أن 

حساب قيام مشروع تحّرر    المنتفعين السماسرة الذين يلتّفون حول زمرة أوسلو ويمتّصون مقّدرات بالدنا على
 وطنّي حقيقي ينادي بتحرير فلسطين من البحر الى النهر؟

تحق" الجبهة الشعبّية بحركة المقاطعة الفلسطينّية والعربّية والعالمّية، بداًل من أن تتبّوأ وهل يكفي أن "تل
لة إلى تلك الحركة، على  مواقَع قيادّيًة فيها، بل أن تعمل كذلك على "سحب" سائر القوى الفلسطينّية المناض

األممّي من أجل نيل حقوق شعبنا في   اعتبار أّن المقاطعة اليوم أحُد أبرز أشكال النضال الفلسطينّي العربيّ 
 التحرير والعودة ونزع "الشرعّية" عن الصهيونّية؟ 

عبّية في عهود   وأين "التمّيز" النظرّي والفكرّي واإليديولوجّي الذي كان، بحّق، سمًة من سمات الجبهة الش
العربّي نفسه أيًضا؟ هل  سابقة، ال في إطار العمل الوطنّي الفلسطينّي فحسب، بل ضمن اليسار الفلسطينّي و 

 نطمع في تغذية الجبهة بإشعاع  فكرّي ونقدّي على ما شهدنا أّياَم غسان وصابر محيي الدين وغيرهما؟ 
الحكيم   عنه  تحّدث  الذي  القتالّي"  "الخّط  بخصوص  الفلسطينّية  أّما  الجماهير  أّن  في  ريب  فال  حبش، 

ا وكهولها؛ متعّطشة  إلى َمن يحميها من عملّيات التهجير  متعّطشة  إلى َمن يقتّص ِمن قَتلِة أطفالها وشباِبه
 اليومّي التي تطاول شعَبنا، ومن أعمال الهدم التي تقوم بها جّرافاُت االحتالل لبيوت أهالي المناضلين.

إّن جماهيرَ  السجون الصهيونّية.  ثّم  يعمل على تحرير أسرانا وأسيراتنا من  إلى رؤيِة َمن  تتوق   شعبنا 
ق، بل َيرضى، أن يكون األميُن العاّم الحالّي للجبهة الشعبّية، التي سبق أن هّزت  وبالمناسب ة، َمن تراه يصدِّ

والدقيقة والموجعة، ما يزال قابًعا في سجون  الكياَن الصهيونيَّ والعالَم مراًرا جّراء عملّياتها العسكرّية المنظَّمة  
منذ   بأيّ   13االحتالل  الجبهُة  تقوم  أن  دون  من  بأسرى    سنة،  مبادلته  عبر  لتحريره  فاشلة،  ولو  محاولة، 

إسرائيليين؟ واألمر عينه ينطبق على المناضل البطل جورج إبراهيم عبد هللا، الذي عمل مع الجبهة مّدًة، وهو 
 من دون أّي مسًعى فلسطينّي إلى تحريره؟  1984اإلمبريالّية الفرنسّية منذ العام اآلخر يقبع في سجون 

ا بعض  أّن  محفوًفا صحيح  الفلسطينّي  العسكرّي  العمَل  تجعل  والدولّية،  واإلقليمّية  المحّلّية  لظروف، 
وقف  أقلُّ ما  بالمصاعب. غير أّن هذه المصاعب هي ذاتها التي تضع الجبهَة الشعبّية، قيادًة وكوادَر، في م

" أمام الشعب الفلسطينّي، وال سّيما أّن مقولة "وراء العدّو ف ي كّل مكان،" التي أطلقها الدكتور  يقال إّنه "محِرج 
الشهيد وديع حّداد وطّبقها فدائّيو الجبهة، كانت منهًجا عمليًّا يوميًّا في حياة هذه الجبهة. ولعّل تزايَد العملّيات 

سنوات القليلة الماضية، أفراد  فلسطينيون، غيُر منتسبين إلى أّي فصيل، مؤّشر  على رغبة  التي يقوم بها، في ال
 في وجود تنظيم  يضّم أمثاَل هؤالء إلى صفوفه، ويستفيد من قدراتهم وروحهم البطولّية المتفانية. شعبنا 

ي اجتراح سبل  لتوحيد نضال وأخيًرا وليس آخًرا، أال يتوّجب على الجبهة الشعبّية أن تسهم مساهمًة فاعلًة ف
د بقانون الضمان  الشعب الفلسطينّي أينما وجد؟ فما معنى، مثاًل، أن تخرج رام هللا، ب معظمها، في مظاهرات  تندِّ

االجتماعّي، بينما ال تخرج إاّل قّلة  قليلة  منها فقط من أجل غّزة وضّد ما يحدث فيها من عملّيات قتل  يومّية؟  
الفلسطينيون موضوَع نقل السفارة األميركّية إلى القدس بقليل  من االحتجاجات، في مكان     وما معنى أن يستقبل
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بالوجود في كنيست العدّو على الرغم من إقراره   48لدة  هناك؟ وما معنى أن يتمّسك بعُض فلسطينيي الـ  هنا وب
وحّطم إلى األبد بدعَة "المواَطنة"  قانوَن "يهودّية الدولة" الذي ضرب عرَض الحائط بحقوق كّل فلسطينيي الداخل  

 داخل "إسرائيل"؟ 
يوًما مع نضال الشعب الفلسطينّي من أجل إقامة دولته المستقّلة   من نافل القول إّن الظروف الدولّية لم تكن

على كامل التراب الفلسطينّي. ولكْن من الواجب اليوم أن نقول إّننا أمام هجمة هائلة تهدف إلى تفتيت المنطقة  
محوت كانت  التي  الشعبّية،  الجبهة  على  أّن  نرى  فإّننا  ولذلك  األبد.  إلى  الفلسطينّية  القضّية  آمال صفية  طَّ 

الجماهير سنوات  طويلة، أن تستعيَد دوَرها في توعية الشعب الفلسطينّي وتثويره وتأطيره من أجل تحقيق هدفه 
 األسمى: تحرير كامل فلسطين.
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 والتحرر الوطين يالرتاث القومجورج حبش.. بني 

 حلمي شعراوي

 
متميزة.. لم يصبها الحكم.. كما لم  ، كعالمة  يالعرب  يسماء التحرر الوطن  ييبرز اسم " جورج حبش " ف 

أية لحظة، حتى عندما أضناه التعب وركن إلى التقاعد، لم يشأ أن يجعله إال    ي يصبها التردد أو التراجع ف
تواصاًل بالنضال.. بوسائل أخرى؛ كان البحث والتقويم عنوانها... وعندها تعرفت عليه أكثر وأكثر عبر مقابالت  

هذا    ىأن يسم  البحثية. بين الموضوعية واأليديولوجيا، كما كان "الحكيم" يحب   تعددت لبحث تجربة المراكز
ف زعيم  أمام  وأنا  بحق،  أدهش  وكنت  األجيال   يالعمل...  إليهما  ويدفع  والبحث،  النظر  يعاود  العمر،  هذا 

نظيم، سيبدأ  القيادة والت  يالجديدة، من أجل مسار أكثر تقدمًا للثورة، وكأنه رغم تقاعده عن العمل المباشر ف
التعبير عن آماله..    يلحظة وأنا أتأمله منهمكًا فوفي    د...ثانية من القاعدة كما بدأ منذ خمسين عامًا أو يزي

ابتسامت بتفسير  ثم سارعت  ل  يله... ألنن  يابتسمت،  الزعيم "كوام  يعند ذاك كنت استحضر مقابلة    ي مع 
غانا... وكنت أتوقع أن يكثر نكروما    يب الغادر ضده فغينيا بعد االنقال  ينكروما" بعد إجباره على التقاعد ف

ومشكالت النخبة..   يللمجتمع األفريق  يآفاقًا جديدة للتحليل الطبق  يمن الحديث عن مراراته، وإذ به يفتح مع
المرحلة القادمة! وكدت ال أصدق وقتها مدى    ياعتبارها ف  فيإلى آخر ما يجب أن تأخذه الثورة األفريقية  

  ي بثقة إال بعد أن استمعت إلى "جورج حبش" ف يمل والتغيير، ولم أصدق انطباع لروح الوثابة للعصدق هذه ا
 ...يمكتبه أو منزله بدمشق منذ بضع سنوات... وقد رويت الواقعة له وجعلته يبتسم مع 

"... لكن روح  ي" و"االجتماعى" و"الوطنيمسالك كثيرة بين "الثقاف  يلقد مضت حركة القوميين العرب ف
بالوطن   يلت ا  ي"جورج حبش"، ه تضل إلى آفاق عجزت عنها بعض حركات    ي بل وبالثور   يجعلت صلتها 

إليها بعمق    ي أثوابها السابقة على زحف روح التحرر الوطن  ي "الجامعة" األخرى، أو قل حركات الجامعة ف
عاصمة    حتى راح يتنقل منيافا ثم اللد،    يعايشها "الحكيم" بخروجه طفاًل من داره ف  يكاف. فهذه المعاناة الت

بدون عناء، ولم يكن ذلك ليولد إال عنفًا وطنيًا    ي البد جعلته يرى العنف االستعمار   يالت  يقطرية ألخرى، ه
الطويل، لعل ذلك هو الذى جعل الطبيب    ياالجتماع  يوثوريًا، عجز عنه طالب الحلول السياسية والنفس الثقاف 

مواجهة التتريك،  ي عن أبعاد القومية العربية ف  يلثقافق فالسفة الفكر ابيروت، ورفي  يابن الجامعة األمريكية ف
الذى صاحب القيادة الناصرية    ي، جعله ال يحيد عن إدراك التفجر الوطنيالثقاف  ي أو حتى الغزو االستعمار 

  ي ب يرى فكثيًرا.. بدا الحكيم كطبي  يوزخمها قبل التلويح بالوحدة لتعبئة جماهير لم يحلم بها التفسير الثقاف
وى عالج.. رغم ما أصاب هذا النهج لفترة من افتقاده للتحوالت االجتماعية المناسبة، فكان البد عنده الكى أق

نفسه من أجل التحرر    ي بكل قوة أواًل.. حتى أوصله ذلك لمفهوم العنف الثور   يمن دفع معركة التحرر الوطن
 .نيالوط

ظلوا مثل الزعامات –الذين نحترمهم    األفريقيينيًرا من الزعماء  ما زالت من أفريقيا، فإن كث  يوإن كانت أمثلت 
يتطلبها إدراك   يللقدر من الثورية الت   يغير قادرين على دفع التحرر الوطن  -   العربية الكبيرة أيًضا 
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ريقيا وفلسطين... لم  جنوب أف  يكالحال ف  ياالستعمار االستيطان  يوخاصة المتمثل منه ف  ي العنف االستعمار 
الذى فرضه عليهم    يإطار العمل السياس  ي" اللذين ظال في ذا الجسر شخصيات مثل "نكروما" "أو نيرير يقتحم ه

نظام الحكم وتنظيماته غير المؤهلة لهذا العبور. وأستطيع أن أغامر بالقول أن الناصرية نفسها لم يتح لها  
 فرصة القفزة هذه.. 

بدرجة كبيرة على دفع عملية التحرير    حريصاً   -حالقراءتى السريعة له على أية    حسب –ولذا كان "الحكيم"  
هذا المجال كما أغرته بعدها تجارب الوحدة   يحتى قبل إثارة عملية التغيير، ومن ثم سعد بدفعة الناصرية ف

 لممثل لها باألساس. ا  يلخدمة هذا الهدف، وكلها حاالت للمواجهة التحررية مع اإلمبريالية واالستعمار االستيطان
العالم الثالث، أو اختفاء   يأطاحت بعدد منها االنقالبات العسكرية ف  يارات النظم الوطنية التلكن انحس

عبد الناصر نفسه وتراخى التجربة التحررية والتحويلية من بعده، جعلت الحكيم نفسه ممثاًل للمرحلة الثانية، 
أدرك هذه الضرورة، فقد كانت . ولم يكن وحده من  ي إلمبريالمواجهة العنف ا  يف   ي وهى مرحلة العنف الثور 

اجتاحت أفريقيا نفسها بقيادة "كابرال" "ونيتو"، "ونجوما"، مما أجبر األمم المتحدة    يالت   يموجة الكفاح المسلح ه
ح  بتجارب الكفا  يتحرير أراضيها بكل الوسائل "اعترافًا من المجتمع الدول  يحق الشعوب ف  1972أن تقرر عام  

سام نجوما معًا مقر األمم المتحدة رموزًا لثورات الكفاح المسلح... حيث لم يكن  المسلح، ودخل ياسر عرفات و 
 جورج حبش ببعيد. 

هو قضية القضايا ولم نعرف حتى وقتئذ ثمة    ي واالجتماع  يوحتى تلك اللحظة كان الجدل بين الوطن
ألمة حددتها حركة التحرر  ، ألن هوية ا يأو الثقاف  ي دينشأن مع هوية األمة الثقافية أو مفهوم األمة ال  يجدل ذ 

المنطقة ممن شغلوا بالتحرير ولم يشغلوا   يالقومية التلقائية القائمة على تنوع ال يخفى من األديان واألعراق ف
 . يين ناهيك عن الد   يمجرد تراثها الثقاف  يقوميتها وليس ف  يمتمثال ف  يبقراءة التراث، فقد كان مفهوم األمة المثال

ش ظل مع الحركة القومية العربية لعقد ونصف تقريبًا قبل أن يؤسس الجبهة  أالحظ أن جورج حب  يدعون
الشعبية لتحرير فلسطين، ظل وراءها "كحركة" وليست حزبًا يناوش هذا الحزب أو ذاك، وهو بذلك كان يراهن  

هنا  ، ومن  يتحرر الحتمتدفع وحدتها من أجل ال  يعلى ثقافة التوحد ومطامح التحرير، بل ومفهوم لألمة الت
تعددت رهاناته مع األحزاب والزعامة الشعبوية نفسها. وألن الحكيم يعرف أن حركة الجماهير ال يمكن إال أن  

سيرته   يهذه القضية. وقد عرفت ف  يتدفع حركة التغيير، فقد بدا واثقًا من ذلك دون اللجوء للجدل المربك ف
وما يمكن    ي ان يعرف من تاريخه مكانة النظر نه"، وأعتقد أنه كتونج" و"هوشى م  ي كيف كان معجبًا "بماوتس

دائما    ي.. وبقي أن يصدر عن حركة الجماهير، ولذا تطورت مواقفه من الجبهة الوطنية إلى جبهة التحول الثور 
، وكفاحهما المسلح كطريق لتحقيق المكاسب  ي لحظة مضمون عملهما الثور   يإدراكه أن الزعيمين لم يخففا ف  يف

الجديد    ييدفع التحول الثقاف  يكذلك مقولتنا السابقة عن أن تحرير األمة وتحولها هو الذ اسية. وأظنه أدرك  السي
وعلى مستوى األمة لن يحدث   يالحقيق  يمحافظًا أو تاريخيًا، ألن التحرر الوطن  يمهما كان تراثها االجتماع

بد أدرك أنه حتى رومانسية  اريخية. بل أنه الاألطر الت  يإال عبر فلسفة لتغيير أوضاع الجماهير ال تجميدها ف
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عرفتها المنطقة العربية قبل أن   يالوحدة قد تعوق طريق التغيير، إذا أصبحت أسيرة تنظيمات حزبية مثل الت
 . ييبلور هو فكرة الجبهة الشعبية وعملها منطلقًا من القطر الفلسطين

، يى من أحوال االستبداد العرب عن رؤيته لما جر العالم من حوله، فضالً   يوقد قاده إدراكه أيضًا للتطور ف
ف الوحدة  رومانسية  من  تخلصه  ثقافة    يإلى  ابن  "الحكيم"  مثل  ورجل  الديمقراطية.  شرط  إلى  منحازا  ذاتها، 

إدراك ذلك مبكرًا؛ وقبل أن يزايد علينا أنصار "الموجة الديمقراطية"    يجماهيرية، كان ال يمكن أن يتأخر ف
أم وليست  الكاف  ياممؤخرًا.  معانيها  المراجع  بأدق  الديمقراطية  عن  الحكيم  حديث  تواريخ  ألكشف  اآلن  ية 

قبولها   إلى  الوحدة الصحيحة، وحدة طورت كثيرًا من رومانسيتها  لتحقيق  االجتماعية والسياسية معًا كشرط 
المتحفظين لفترة  كان من    يوبتحالف مثقفين وفالحين. و"الحكيم" الذ ي  االشتراك   يبالتعددية، وبالحزب القوم

، توصل إلى القبول بمنهجية الماركسية  ياالجتماع   يلى التحالف مع الشيوعيين، أو أولوية التحليل الماركس ع
جبهات دون ضرورة    يوغيره، بل والدخول ف  ي وبطالئع يسارية تقود الجبهات الديمقراطية على النمط الفيتنام

 بالمشرق.  يأكثر من قطر عرب  يقيادتها كما حدث ف
ثقافة    ياألخيرة معه، بل وبعض ما قرأته له، ثقته العالية مرة أخرى ف  يض مناقشاتبع  يف  يولقد أدهشن

الوحدوية ووعيها؛ مشيًرا بحس علم للسياسات   يف  يورومانس  يالجماهير  العالية  الرفض  إلى أن درجة  آن 
المرة إلى   ستدفع هذه  يالت  يالديمقراطية ه، وأن حركة الجماهير  يدليله األساسفي  االستسالمية هنا وهنالك  

المنطقة.. ولذلك أصبحت الجماهير تشكل موقع صراع حاد بين جبهات عديدة،    ي حركة التغيير الشامل ف
بصورة أو أخرى. فأجهزة اإلعالم اإلمبريالية    ي أو ثور   يذاك على أساس اشتراك  يتخاف من تطلعها التوحيد 

هذا الصدد الكثير، والكل يحاصر   يالتيارات السلفية أصبحت تملك فتحيط بالناس من كل اتجاه، بل أن  
و"الطائفية"   "الثقافة"  تستغل  العربية  للمجتمعات  التفتيت  ودعوات  العربية..  النهضة  وحركة  القومية  الثقافة 

بما لم  و"األعراق" بشكل يهدد تهديدًا حقيقيًا طريق الوحدة... قد يكون الحكيم لذلك قد اضطر مؤخرًا للتسليم  
المشرق أو الخليج أو المغرب. وكان   يوهو القبول بدرجة ما بالوحدات األصغر ف  نسلم به جميعًا من قبل،

، وإنما ستتحقق  يالوطن العرب  يال مستقبل لها مهما تعالى صوتها ف  ييثق أنه ال مجال للخوف من القطرية الت
  ي لمستوى العالم طبيعة التغيرات على ا  ي بكرًا فظروف العولمة، ولذا فإن علينا أن نفكر م  ي الوحدة حتميًا ف

ال يمكننا تجنبها من أجل وطن متحرر    يهذه المعارك الت  يحتى نضع اختياراتنا بالشكل المناسب ف  يواإلقليم
 بالفعل وليس مشوهًا بالمشروعات اإلمبريالية. 

تفرغ له، وكانت تشغله  آخر لقاءاتنا كان الحكيم حريصًا على صوغ مهمة مركز البحوث الذى يزمع ال   يف
إطار المركز، كما كانت تشغله عملية    يستقبل، وتكوين رؤى مستقبلية عبر الحوارات والملتقيات فبحوث الم

أكثر من موقع تصوره هذا عن المركز باعتباره الموقع الهام   ي.. وقد كتب فيواأليديولوج  يالتوفيق بين العلم
وما تم   ي ل التقويم، تقويم الماضيها. وهى أسئلة تدور أساسًا حو سوف يطرح األسئلة ويحاول اإلجابة عل يالذ 

فيه من أفكار وسلوك وعقائد، وأسئلة تنفذ إلى المستقبل بمتغيراته وآفاقه، وموازين قواه، ومدى قدرتنا كعرب  
ية: قضية  قضايانا الحيو   يالبيئة المحيطة بنا، والمؤثرة ف  يعلى الفعل فيه، كما يتابع المركز التغيير الهائل ف
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 ئ . ولينظر القار ياإلمبريال   يالصراع العرب  -يالصهيون   يالصراع العرب  -الوحدة العربية  -حركة التحرر العربية
مواقع   ي . وهو يشير فيترتيب الحكيم لهذه القضايا، وكيف تدور كما زعمنا باألساس حول التحرر الوطن   يف

ك أيضًا بواكير  تقديره ال يدعو لليأس ألن هنا  يصفوف األمة، لكن ذلك ف  يأخرى إلى توالى االنتكاسات ف
 فلسطين والعراق ولبنان وتمضى إلى غيرها.  يانتصارات وانتفاضات وقعت ف

  - علم يسد الفجوة مع األيديولوجيا، فال  يعند "الحكيم" هو سالح الجيل الجديد وهو الذ   يوالبحث العلم
ط والنهضة، وال بين  ليس محايدًا، واأليديولوجيا تعبير عن اختيار وانتماء. وليس هناك حياد بين السقو  -عنده 

 التبعية والتحرر. 
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 أزمة حركة التحرر القومي العربية

 د. هشام غضيب
*

 

 
القومي    هل هي أزمة في حركة التحرر القومي العربية؟ ولكن، لكي تكون هناك أزمة في حركة التحرر

 العربية فال بد أن تكون هناك حركة تحرر قومي عربية؟ فهي هناك مثل هذه الحركة؟ 
الفلسطيني يمكن   الشعب  مقاومة  العربية: في  المقاومة  موجودة في حركة  الحركة  هذه  بذور  إن  القول 

الشعوب المغاربية ألنظمتها القمعية  لالحتالل الصهيوني، وفي المقاومة اللبنانية والمقاومة العراقية، وفي مقاومة  
فق الفكري الضيق. وعلى أي حال، فمع االستغاللية. لكنها مقاومة ملجومة بالجغرافيا )ال قطر( والطائفة واأل

أنه ليس هناك أمة في العصر الحديث قاومت المحتل وقدمت من الشهداء بقدر ما قاومته األمة العربية وما  
أمت بالجغرافيا  قدمته من شهداء، إال أن  الملجومة  العربية  المقاومة  نا أخفقت حتى اآلن في تحويل حركات 

ة تحرر قومي عربية نهضوية تنموية شاملة، على غرار ما حدث في روسيا  والطائفة والفكر الضيق إلى حرك
 والصين وجنوبي شرقي آسيا وكوبا.

القومي العربية، وإنما بإزاء أزمة غياب هذه الحركة. من الواضح إذًا أننا لسنا بإزاء أزمة في حركة التحرر  
ّم نتكلم؟ ما هو مفهوم حركة التحرر ولكن، هل يشكل هذا الغياب أزمة لنا )من نحن، على أي حال؟!(؟ وع

 ؟ القومي العربية وما عالقته بالواقع العربي؟ وبماذا يتسم هذا الواقع اليوم
لتاريخي الحديث لألمة العربية. ولننطلق من المالحظة التاريخية  لإلجابة عن هذه األسئلة، فلنبدأ بالواقع ا

بداية مجزأة متخلفة عارية سياسيًا. وأعني بذلك أنها لم تكن  بأن األمة العربية جابهت اإلمبريالية الغربية منذ ال
ابهت موحدة في ظل الدولة العثمانية، وإنما كانت مجزأة ومتشرذمة ضمن إطار واحد غريب عنها. وعندما ج

الدولة   رحلت  فعندما  ويقودها.  يوحدها  سياسي  كيان  دون  من  ذلك  فعلت  فإنها  الغربي،  اإلمبريالي  العدوان 
مجزأين متخلفين نجابه وحدنا أعتى قوة عدوانية في التاريخ. وبالمقارنة، فإن    عن ديارنا، تركتنا عراةً العثمانية  

ي في مطلع القرن العشرين متخلفة، لكنها جابهته موحدة  األمة الصينية أيضًا جابهت العدوان اإلمبريالي الغرب
ن ذلك هو السبب الحقيقي في إخفاق اإلمبريالية  ومغطاة بدولة قومية تاريخية واضحة الحدود والمعالم. ولربما كا 

في تجزئة الصين ونجاحها في تكريس تجزئة الوطن العربي وتعميقها. لكن اإلمبريالية الغربية لم تكتف بإعادة  
م الحدود، وإنما خلقت أيضًا آليات في كل قطر عربي وعلى الصعيد القومي لتجديد حالة التجزئة والتبعية  رس

قدمتها الكيان الصهيوني. بيد أن الكيان الصهيوني نما محليًا وعالميًا، فأضحى مركزًا إمبرياليًا والتخلف، وفي م
جسيدًا محليًا للجناح األكثر ظالمية في اإلمبريالية  في حد ذاته واكتسب دورًا آيديولوجيًا عالميًا، أي أضحى ت

يتخط العربي  الوطن  للتجزئة في  جديدة  لنظام  يخطط  وأخذ  لقوى  العالمية.  ولجمه  عقالنيته  وال  ى في عنفه 
  بيكو االستعماري القديم. فهو يسعى إلى بلقنة الوطن العربي على أسس إثنية  -اإلنتاج العربية نظام سايكس 

 
 مفكر عربي   *
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ضيقة ومغرقة في تخلفها ورجعيتها. وسخر في سبيل تحقيق ذلك المطامع اإلمبريالية لبعض    وطائفية وقبلية
لمتحدة األميركية. والنتيجة هي ما يحصل في العراق ولبنان واليمن وفلسطين  الدوائر الفاشية في الواليات ا

دخيل في األرض العربية  ومصر والسودان والجزائر، والحبل على الجرار. وقد تم ذلك من أجل ترسيخ الكيان ال
 ولجم تطور األمة العربية والتحكم في الموارد العربية ونهبها.  

التاريخي( على هذا الوضع المريع هو ما نسميه حركة التحرر  وبالطبع، فإن الرد المنطقي )و  ال أقول 
ك( وتجزئتها وتقسيمها  القومي العربية. فلما كانت اإلمبريالية العالمية تسعى إلى تفكيك األطراف )ما أمكنها ذل

إلى تحقيق  والتحكم في مواردها المادية والبشرية، فإن الحركة النقيض، حركة التحرر القومي العربية، تسعى  
 المهمات اآلتية: 

توحيد ما فككته اإلمبريالية، أي توحيد الجماهير العربية وطاقاتها الثورية على أساس المصالح   .1
التا والثقافة  المشتركة  حركة التاريخية  فإن  لذلك  المشترك.  االستراتيجي  والعدو  المشتركة  ريخية 

 التحرر القومي العربي هي بالضرورة حركة عروبية وحدودية.
المتعاونة  .2 والمافيات  والصهيونية  اإلمبريالية  ربقة  من  والبشرية،  المادية  العربية،  الموارد  تحرير 

ا الديموقراطية  والمؤسسات  القوى  تصرف  تحت  ووضعها  الجماهير  معهما،  تمثل  التي  لشعبية، 
التاريخية، أي تحويل عالئق اإلنتاج والملكية في   العربية وتعبر عنها وعن أشواقها وطموحاتها 

الوطن العربي بما يحقق ذلك. ولما كان هذا فعاًل اشتراكيًا في جوهره، باتت حركة التحرر القومي 
 العربية حركة اشتراكية في جوهرها. 

عية شاملة للوطن العربي من جانب المؤسسات الديموقراطية الشعبية، وضع خطة تنموية تصني .3
وتقودها، من اجل التسخير األمثل للموارد    التي تنبع من الجماهير العربية وتعبر عنها وتمثلها

 العربية في بناء الوطن العربي واإلنسان العربي، بل واإلنسان أينما كان. 
ّد أن تستلم هذه المؤسسات الديموقراطية الشعبية )األحزاب  وحتى يتسنى لهذه الحركة ذلك كله، فال ب .4

لل بد  ال  أي  السياسية،  السلطة  الشعبية(  والهيئات  دكتاتورية  والمجالس  تقيم  أن  العربية  جماهير 
الكادحين، حتى يتسنى لها تحقيق مهمات حركة التحرر القومي العربية وحماية نفسها والدفاع عن  

 رر العالمي.منجزاتها ومساندة حركة التح 
وال بّد لهذه المؤسسات أن تقودها نخب متطورة الوعي، مسلحة بوعي علمي نقدي قادر على تملك  .5

خي في حركته وسيرورته تملكًا معرفيًا نقديًا في سياق تغييره وتثويره، ومن ثم قادر على  الواقع التاري
 التخطيط التنموي الواقعي وقيادة الجماهير في تنفيذ ذلك. 

ا هو  العربية،  هذا  لألمة  التاريخي  الواقع  يفرزه  الذي  العربية،  القومي  التحرر  لحركة  المنطقي  لمفهوم 
 و المثال الموضوعي الذي يحرك التاريخ الحديث لألمة العربية. بالضرورة المنطقية. هذا ه 

على    أما على الصعيد التاريخي الفعلي، فاألمر غير ذلك. لقد ولد واقع العدوان اإلمبريالي الصهيوني
األمة العربية نقيضًا ما هو المقاومات القطرية هنا وهناك: الجزائر، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، لبنان،  
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ا، العراق، ُعمان. وقدمت هذه المقاومات مئات اآلالف من الشهداء. كذلك، فقد نشأت حركات تنموية  سوري
الشتراكي، القوميون االجتماعيون، القوميون العرب، قومية التوجه واستقاللية النزوع )الناصرية، البعث العربي ا

نا وهناك. لكنها وصلت إلى هذه المواقع الشيوعيون(. ووصل بعضها إلى السلطة وإلى مواقع التأثير والفعل، ه
 بالطرق االنقالبية والنخبوية، األمر الذي حّد كثيرًا من وقعها وفعلها وأثرها الثوري. 

لعربية قد حققت بعض اإلنجازات المهمة على صعيد تغيير بعض بنى  وال شك أن األنظمة الوطنية ا
حدة الوطنية. لكنها أخفقت في تحقيق أي شكل من أشكال  اإلنتاج وعالئقه والتنمية واالستقالل والحفاظ على الو 

)اال المحتلة  العربية  األراضي  من  وغيرها  فلسطين  تحرير  وفي  القومية،  والجزر  الوحدة  واألحواز  سكندرون 
لمحتلة في الخليج العربي(، وفي تصنيع أي قطر من األقطار العربية، وفي بناء قاعدة علمية وتقنية عربية، ا

نخب العربية والثقافية العربية الحديثة، وفي تحريك الجماهير العربية وإتاحة المجال لها للتحرك  وفي تحديث ال
ية منظمة لإلنتاج والتطور والحريات )دولة مؤسسات  بقواها الذاتية )معركة الديموقراطية(، وفي بناء دولة تنمو 

ومع    ذلك كله. وهي إخفاقات كبيرة بالفعل.  ديموقراطية(. نعم! لقد أخفقت هذه الحركات التنموية االستقاللية في
ذلك كله، فلم تنُج من شر اإلمبريالية والصهيونية وعدوانهما. فظلت اإلمبريالية والصهيونية تحيكان المؤامرات، 

حدة تلو األخرى، وتخططان لتفكيك الكيانات القطرية الوطنية العربية على أسس طائفية وإثنية. وكانت نتيجة  وا
لناصرية في مصر، وتمزيق الحركة الوطنية الفلسطينية، وتدمير الدولة الوطنية في العراق وحصارها  ذلك تدمير ا

اق. والحق أن تدمير الوحدة الوطنية في األقطار  في سوريا، وتغذية االحتراب األهلي في الجزائر ولبنان والعر 
ري غير المسبوق الذي شنته اإلمبريالية  العربية بهذه الصورة المريعة ما كان له أن يتحقق لوال العدوان العسك

واليمن   المقاوم  ولبنان  المقاومة  وفلسطين  البعثية  وسوريا  البعثي  والعراق  الناصرية  مصر  على  والصهيونة 
ر الذي يؤكد ما أحرزته األنظمة العربية الوطنية من إنجاز على صعيد الوحدة الوطنية. كذلك الشيوعي، األم

كد أن التوجه التنموي االستقاللي الوحدوي العروبي لهو ضمانة الوحدة الوطنية  فإن شراسة هذا العدوان ليؤ 
 وسالمة القطر.

يك جماهيرها ثوريًا، في الوقت الذي  إن أساس المحنة العربية لهي إخفاق أمتنا في تحقيق ثورتها وتحر 
في التركية  األمة  وأفلحت  عارمة،  شعبية  ثورة  تحقيق  في  اإليرانية  األمة  فيه  الثورة    أفلحت  من  نوع  تحقيق 

 البرجوازية. كذلك فقد أخفقت امتنا في تحديث وعي نخبها وثقافتها )انظر في هذا الخصوص ياسين الحافظ(. 
يتداعى   اليوم  العربي  الوطن  التفكك  إن  انهيارًا متسارعًا. وليس هناك معادلة سحرية لوقف هذا  ويشهد 

اوين الالزمة لخلق النقيض الفعال. ويتمثل ذلك في رد واالنهيار. لكننا نستطيع االستدالل على بعض العن
وا القومية  والوحدة  التنموي  والتخطيط  واالشتراكية  االجتماعية  الثورة  اآلتية:  المفهومات  إلى  لعروبة االعتبار 

 وحركة التحرر القومي العربية وتحديث الوعي االجتماعي.
اوين القطرية البائسة وال بنظيرتها الدينية والالهوتية  إن وقف حالة االنهيار ال يمكن أن يتم بالشعارات والعن 

يولوجيا  وال بتكريس الحدود القطرية القائمة. بل يمكن القول إن حماية القطر والحدود ال يمكن أن يتم باآليد 
 القطرية، وإنما بآيديولوجيا التحرر القومي الوحدوية واالشتراكية واألممية. 
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لشرخ بين الحركة القومية والحركة الشيوعية، والذي أصاب قلب حركة  وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن ا
كة التحرر العربي.  التحرر القومي العربية منذ منتصف ثالثينيات القرن الماضي، شكل بداية األزمة المزمنة لحر 

ساهم ذلك   وال شك أن الروح االنقالبية النخبوية، التي تغلغلت في هذه الحركة، عمقت هذه األزمة وفاقمتها. إذ 
في إبقاء الجماهير العربية مغيبة خارج الفعل التاريخي، ومن ثم حد من تطورها وارتقائها ثقافيًا وسياسيًا، األمر 

عرضة للمؤثرات اإلعالمية اإلمبريالية من جهة والرجعية )السلفية( من جهة    الذي شل إرادتها ووعيها وجعلها
ة العربية في تحديث وعيها االجتماعي، أي في تحقيق ثورتها  أخرى. أضف إلى ذلك أن إخفاق النخب التقدمي 

قيادة حركة    الثقافية، حّد من جذرية حلولها وثورية فعلها، وشل حركتها، وأضعف قدراتها التنظيمية وقدرتها على
يك  لتفك التحرر والتغيير. كما إنه حال دون فهمها الواقع العربي والعالمي بعيانيته وحركيته، ودون وضع خطة  

بنى الثورة الثقافية المضادة الموروثة من العصر الوسيط. إن الشارع العربي بدأ ينتفض؛ في تونس والجزائر. 
الماركسيون؟ ألم يحن الوقت لكي يتحرر اليسار العربي من أوهامه  ولكن أين قياداته الطبيعية؟ أين اليسار؟ أين  

لقد استقال اليسار من وظيفته الشعبية منذ عقود خلت، والذ القطرية والليبرالية ويتملك تراثه الماركسي الثوري؟  
دته إلى الوعي.  بالقطرية الضيقة واألوهام الليبرالية. لكن الشارع لم يقف عند أزمة اليسار. كما إنه ال ينتظر عو 

ك  فقد ظل يتحرك بفعل الصراع الطبقي، برغم تنكر اليسار العربي لمفهومي الثورة والصراع الطبقي. ظل يتحر 
قدمًا حتى وصل إلى مرحلة االنتفاضة الشعبية، واليسار العربي ما زال تائهًا في الفراغ اآليديولوجي الذي خلقه  

ع يغلي والقادة نيام. أما آن األوان للتحرر من فيروس الليبرالية  . الشار 1991انهيار االتحاد السوفييتي عام  
 والقطرية؟  

؟ هل نحن في حاجة إلى ناصرية شعبية أو بعثية جماهيرية  هل نحن في حاجة إلى أممية شيوعية جديدة
لص  أو شيوعية جديدة في سياق أممي جديد؟ لدينا على أي حال مثال أميركا الجنوبية. فلندرسه بعناية ونستخ

العبر. إن الزمن ال يرحم. فالبالد ضاعت والوطن تفكك. فال يخمد نار االحتراب األهلي الحارقة سوى نار  
 تماعية المطهرة. ثمة شبح يسكن الوطن العربي اليوم: شبح ثورة الجماهير الجائعة والعطشى. الثورة االج
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 وآمال( اجلبهة القومية العربية )واقٌع

 جناح واكيم
*

 

 
وفصائل    واكبت األمة العربية حركة تحرر عربية بقيادة جمال عبد الناصر، وكانت هناك تشكيالت ألحزاب  

البالد   أبرز مظاهرها حركة  وطنية وقومية بكل  العربية. كانت مرحلة صعود حركة تحرر عربية، كان من 
النكبة. وطو  وتحدي  فلسطين،  ضياع  على تحدي  لترد  والتي جاءت  العرب،  عبد  القوميين  ال مرحلة جمال 

الناصر كانت الحركة القومية فعاًل تتجسد بحركة القوميين العرب، ومن ثم أخرجت ظاهرة نبيلة مناضلة اسمها  
لجبهة الشعبية والتي نرى أنها حققت إنجازات كبيرة، ويمكن القول أن أفضل من طرح القضية الفلسطينية  ا

 لجبهة الشعبية. وعّبر عنها كانت حركة القوميين العرب ومن ثم ا
بعد وفاة عبد الناصر كشفت حقيقة الضعف التي عانت منها فصائل حركة التحرر العربية، فميزة الزعيم  

ناصر أنه كان صاحب مشروع. والقوى التقدمية العربية بشكل عام عجزت بعد رحيله على أن  جمال عبد ال
 تصوغ مشروع وتكثف هذه المرحلة من النضال. 

وقتها ونرى أن الكثيرين من الفصائل القومية والتقدمية أصابها الوهن وأحيانًا الضياع،    بدأت االنتكاسة من 
من خالل مراجعتهم ألساليب النضال. مثاًل في موضوع فلسطين بدأنا   فتراجعوا، بل تراجعوا عن الهدف أيضاً 

دف التحرير أصبح هدف بعد حين من وفاة عبد الناصر نسمع بالحل السلمي، ثم بدأ يتشوه الهدف فبداًل من ه
تحقيق دولة فلسطينية كل يوم يصيغوها بشكل مختلف. أو مشروع دولة ديمقراطية يتآخى فيها اليهودي والعربي  
كأن مشكلتنا مع "إسرائيل" هي مسألة الديمقراطية، بعد ذلك يتراجع الهدف، ونريد دولة ووكالة وخيمة وعليها  

أو قضية فلسطين، أو قضية األمة العربية كلها مشكلتها في  علم، وكأن قضية فلسطين هي مسألة الدولة  
 جديدة فهل تحل المشكلة؟ مصيبة إذا أضيف دولة إليها تصير مصيبة   22تحقيق هذه الدولة. عندنا  

رت ملألسف، تضييع الهدف والبوصلة أدى إلى حالة ضياع في الشارع العربي، ومن ها نقول لماذا دُ 
العربي بكل فصائ التحرر  الشعار ولكنها فقدت حركة  بالمشروع، ظلت في حلم  الشعار  لها؟ ألنها استبدلت 

بالدرجة األولى قضية فلسطين، ليست فلسطين فقط  المشروع، وتحت الشعارات البراقة كان يتراجع الهدف وهو  
مليون كم مربع وفيها إشكاليات كبيرة،    13ألف كم. فمساحة الوطن العربي    27قضية قطعة أرض مساحتها  

و كانت مشكلة فلسطين هي قصة كيفية تعييش الفلسطينيين فهذه األمة العربية بثرواتها وخاصة الخليج  ول
ن. ولكن قضية فلسطين هي قضية تحرر اإلنسان العربي، ومن حقه بالتقدم  والسعودية بتعيش قضية فلسطي

 وامتالك إرادته وثروته. 
مًا. والجبهة الشعبية هي التنظيم التي تآمر  أنا أعرف جورج حبش جيدًا، لم يضيع البوصلة والهدف يو 

كنها دائمًا تّعبر عن ضمير  عليها الكثير، ألنها لم تخضع لوصاية أحد، أحيانًا كانت تلمع وأحيانًا تتراجع ول
 

 أمين عام حركة الشعب اللبنانية  *
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شعبنا، وإلى جانب اسم جورج حبش تبرز أسماء عظيمة ما زالت موجودة في ضمير كل واحد فلسطيني وكل  
األسماء وديع حداد، أبو ماهر اليماني، أبو علي مصطفى. أبو أحمد فؤاد صديقي    إنسان عربي، اسم من هذا

 ومهموم بقضايانا.  وهو أكثر من مناضل وصديق وأخ، وهو دائمًا مجروح
كما أن الجبهة الشعبية كانت دائمًا تقدم نماذج في النضال النبيل والنظيف، طبعًا أسس لكل هذا رجل 

لظروف لم تحيد الجبهة الشعبية عن البوصلة، وظلت دائمًا سائرة في  كبير هو جورج حبش. في أصعب ا
راطية وال موضوع الالجئين وكيفية إطعامهم. طريقها نحو الهدف وهو تحرير فلسطين وليس قصة دولة وال ديمق 

القضية هي قضية تحرر وطني، من هنا برزت في الساحة الفلسطينية معضالت كثيرة وتراجعت منظمات 
لجبهة وحدها دون سواها تتمسك بالثوابت. مع احترامنا للكثيرين فالجبهة هي بالنسبة لي العنوان  ولكن بقت ا

 ميره. وهذا كله بفضل المناضلين الكبار وعلى رأسهم جورج حبش. للشعب الفلسطيني والمعبرة عن ض
بقوى تقدمية    كان جورج حبش يحظى باحترام كل القوى الديمقراطية القومية، كانت عالقته قوية ليس فقط

عربية أصيلة لم تنحرف بوصلتها، بل مع قوى تقدمية عالمية تعتبر أن الجبهة الشعبية هي نموذج لها وشيء  
رف أحزاب تقدمية في العالم تتعامل مع الجبهة الشعبية كعملة مميزة، كما أن اسم جورج حبش  يخصها، أع

حترام كل التقدميين العرب الذين لم ينخرطوا عندها يحظى بكل احترام، ال شك أن الجبهة الشعبية تحظى با
 جدًا.بمرحلة الرخاوة، فقد كان وال يزال ارتباط هؤالء التقدميين بالجبهة الشعبية قوي 

أنا أفتخر أنني أحد األشخاص الذين انتموا وتتلمذوا وتربوا على مبادئ هذه األسماء الجميلة التي ساهمت  
أثرت بها مثل اسم جورج حبش، ووديع حداد كنت وما زالت معجبًا به  في تأسيس حركة القوميين العرب التي ت

خاصة عندي أبو ماهر اليماني عرفته فقد كان  رغم أنني لم ألتقيه، لكنه كان من أكبر األسماء من له مكانة  
مصطفى. كل هذه األسماء تعنيني كثيرًا وتعني أي إنسان يشعر    بالفعل قديس القضية، أيضًا الرائع أبو علي

 أن هؤالء ثروة بروحه وفكره ودائمًا أتذكرهم وال أعرف، وأفتخر أن مسيرتي الفكرية تشربت بأفكار هؤالء العظام. 
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 ركات التحرر يف العامل العربيحول مهام ح

 عبد اهلل احلريف
*

 

 
لقد فشلت حركات التحرر الوطني في العالم العربي في تحقيق األهداف التي ناضلت من أجلها الشعوب  
الديمقراطية   وبناء  والكمبرادور(  )اإلقطاع  المحلية  والرجعية  والصهيونية  اإلمبريالية  هيمنة  من  التحرر  وهي 

 ة. وتوحيد شعوب المنطق
البرجوازية   الطبيعة  هو  الفشل  هذا  يفسر  ما  والتي  ولعل  المنطقة  في  الوطني  التحرر  حركات  لقيادات 

جعلتها تبحث عن االندماج في النظام الرأسمالي، من موقع التابع، وبالتالي تكرس الهيمنة اإلمبريالية. كما  
افقات مع الكمبرادور واإلقطاع تكون  أدى خوفها من الطبقة العاملة وعموم الكادحين، إما إلى البحث عن تو 

لح هؤالء المدعومين من طرف اإلمبريالية والصهيونية، أو اللجوء إلى االنقالبات، أي أن هذه في الغالب، لصا
القيادات رسخت االستبداد والطغيان عوض الحرية والديمقراطية. وأخيرا، فإنها، كبرجوازيات قطرية، ال يهمها  

كلها لتحسين موقعها في النظام  ر ما تسعى كل منها إلى الهيمنة على أسواق المنطقة  توحيد شعوب المنطقة بقد 
العالم   توحيد شعوب  عامل  وليست  تفرقة  عامل  إذن  بينها. فهي  فيما  بالنتيجة في صراع  وتدخل  الرأسمالي 

لوطني لسبب العربي. وقد استطاعت البرجوازية "الوطنية" في المنطقة العربية الهيمنة على حركات التحرر ا
اد السوفيتي الذي كان يعتبر أن البرجوازية "الوطنية" تلعب دورا ثوريا  أساسي هو تبعية األحزاب الشيوعية لالتح

"الطريق الثالث" أو "الالرأسمالي". ـطليعيا في مرحلة النضال من أجل التحرر الوطني في إطار ما كان يسميه ب
ستطاع ثمنا غاليا. وعلى عكس ما وقع في العالم العربي، ا  وأدت األحزاب الشيوعية التي تبنت هذا الخط

الحزبان الشيوعيان الصيني والفيتنامي، اللذان رفضا هذا الخط وسعيا إلى قيادة حركة التحرر الوطني في 
بلديهما، قيادة هذا النضال نحو النصر. وبدوره فشل اليسار الثوري الماركسي في العالم العربي الذي تشكل 

ركسي ونقد قيادة البرجوازية لحركات التحرر، الما  للفكر  نقد التحريفية واسترجاع الجوهر الثوري   على أساس
لحد اآلن، في قيادة حركات التحرر الوطني في المنطقة لسببين أساسيين هما عجزه على بناء جبهة مناهضة  

ماركسية و تأصيلها في البيئة  لإلمبريالية والصهيونية والرجعية في المنطقة وضعف المجهود من أجل تطوير ال
مكونات هذا اليسار، إما ترتد أمام ضخامة المهام و تعقدها أو تنغلق في الدغمائية  المحلية مما جعل بعض  

 وتقديس النصوص. 
إن توحيد شعوب العالم العربي ليس شعارا عاطفيا بل هو ضرورة تاريخية تمليها، ليس باألساس الجغرافيا  

الية الغربية والصهيونية والرجعية  افة المشتركين، بل النضال ضد نفس األعداء: اإلمبريوالتاريخ واللغة والثق
المحلية. فاإلمبريالية الغربية تسعى بكل الوسائل إلى تأبيد سيطرتها على العالم العربي، إما بالتدخل العسكري 

و األنظمة الرجعية المحلية  المباشر و/أو باستعمال الكيان الصهيوني كقاعدة متقدمة وذراع عسكري لها و/أ

 
 مفكر وسياسي مغربي   *
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وحتى مالي بالنسبة لألنظمة النفطية الخليجية. كما أن وضع القضية الفلسطينية  كاحتياطي سياسي وعسكري  
في قلب صراع شعوب العالم العربي من أجل التحرر الوطني لم يكن اعتباطيا أو عاطفيا بل هو تعبير عن  

األمريكية، ستراتيجية اإلمبريالية الغربية، وفي مقدمتها  افي    وعي عميق بالدور الذي يلعبه الكيان الصهيوني
في الشرق األوسط بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص. فهذا الكيان جزء من قوى العولمة اإلمبريالية ومن  
قوى الحرب والسيطرة واالحتالل الموجهة ضد شعوب الشرق األوسط وخاصة العالم العربي. فهو إذن عدو  

يمكن اختزال عالقة هذه الشعوب مع القضية    ب كلها وليس الشعب الفلسطيني وحده. ولهذا السبب الهذه الشعو 
الفلسطيني  الشعب  التضامن مع  العالم    -الفلسطينية في  اليسار في  بما في ذلك وسط  البعض،  كما يسعى 

يسعى إلى استئصال    بل يتعداه إلى النضال ضد عدو مشترك وهو الكيان الصهيوني الذي  - العربي، إلى تكريسه
مبريالية الغربية وبمساعدة الرجعية المحلية من أجل حرمان شعوب العالم  الشعب الفلسطيني ويعمل كأداة لإل

  نعتاق من االستبداد واالستغالل. لذلك فإن هذه العالقة تختلف جوهرياً العربي من حقها في تقرير المصير واال 
 ضطهدة.عن التضامن األممي الضروري مع الشعوب الم

تتبنى فكر الطبقة العاملة عن بلورة مشروع للتحرر الوطني  لقد أدى هذا الفشل وعجز القوى الثورية التي
ن الصغار والفقراء  ي)الفالح  ولتوحيد شعوب العالم العربي وعن التجذر وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين

ة اإلسالمية التي استفادت من الدعم المتعدد وكادحو األحياء الشعبية في المدن( إلى صعود القوى األصولي
ل التي قدمته لها اإلمبريالية الغربية والرجعية المحلية، وخاصة األنظمة الخليجية النفطية، لكي تتصدى  األشكا

غير أن األصولية، عوض أن تشكل بديال للقيادات    لليسار وللفكر التنويري والتقدمي باسم محاربة اإللحاد.
زق نضال شعوب العالم العربي من أجل كات التحرر في العالم العربي، هي تعبير عن تعمق مأالبرجوازية لحر 

التحرر الوطني والبناء الديمقراطي والوحدة. فمن خالل طرح األغلبية الساحقة من قوى اإلسالم السياسي أن 
الرجعية المحلية ومن  اإلسالم هو الحل، يتحول الصراع في المنطقة من صراع ضد اإلمبريالية والصهيونية و 

ية والوحدة إلى صراع بين "الشرق المسلم" و "الغرب المسيحي والملحد" وصراع  أجل التحرر الوطني والديمقراط
من أجل أسلمة المجتمعات والدول عوض أن يكون صراعا من أجل الديمقراطية وبين المستغلين والمستغلين.  

ى بريق  لي"، رغم تحقيقه لبعض االنتصارات و توفره حاليا عللذلك، في اعتقادي، ال مستقبل ل"المشروع األصو 
وامتدادات وسط الجماهير الشعبية، اللهم إال إذا قامت بعض مكوناته بنقد جذري لمنطلقاته وأهدافه في اتجاه 

الداخل  في  أعدائهم  ضد  و  المستغلين  بجانب  والخارج  التخندق  وإذا   )الرجعية(  الصهيونية(  و  )اإلمبريالية 
قدمية لإلسالم باالرتكاز إلى الجوانب المشرقة في عت التوجهات التنويرية داخل اإلسالم بلورة قراءة تاستطا

التراث اإلسالمي و استلهام تجارب اإلصالح الديني في أوروبا و الهوت التحرير في أمريكا الالتينية. ذلك أن  
الم الغربية والصهيونية والرجعية  تعني    -حلية وال مفر من العلمانية ال مفر من مواجهة اإلمبريالية  التي ال 

لضمان وحدة شعوب المنطقة التي تعايش فيها    -فصل الدين عن الدولة والسياسةو بل حرية العقيدة  اإللحاد  
لقرون مسلمون ومسيحيون ويهود وديانات أخرى، من مذاهب متنوعة ومختلفة وملحدون وغيرهم وللتقدم على  

اال والسياطريق  والحرية  وليس نعتاق  الدول  لتفتيت  مشروع  األصولي"  ف"المشروع  والديمقراطية.  الوطنية  دة 
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توحيد الشعوب. وهو مشروع للتبعية لإلمبريالية ومهادنة الصهيونية والستبدال استبداد باستبداد آخر. وما نشهده  
ا، خير دليل على العراق وسوريا وليبي  أكثر مأساوية ودموية في حاليا في عدد من دول العالم العربي، وبشكل  

 المآزق الخطيرة التي يؤدي إليها تطبيق هذا المشروع.
إن الطبقة العاملة وعموم الكادحين هم الكتلة الشعبية التي في مصلحتها والقادرة على إنجاز مهام التحرر  

لم العربي. طية وتوحيد شعوب العاالوطني من اإلمبريالية الغربية والصهيونية والرجعية المحلية وبناء الديمقرا
وتتحمل القوى الثورية الماركسية المسؤولية التاريخية المتمثلة في تنظيم وتأطير هذه الكتلة الشعبية من خالل  

ر وسطها وانصهار طالئع هذه الكتلة داخل هذه القوى وقيادتها. كما تقع  ذ العمل دون كلل أو ملل على التج
ناء الديمقراطي والوحدة يستفيد من األخطاء والفشاالت  ع للتحرر الوطني والبعلى عاتقها مهمة بلورة مشرو 

السابقة لحركات التحرر الوطني في العالم العربي ويستحضر التطورات التي عرفتها مجتمعاتنا والتغيرات التي  
كز على منظور  طرأت على العالم، وخاصة على اإلمبريالية الغربية والصهيونية والرجعية المحلية، مشروع يرت

وحدة، منظور ديمقراطي ينبذ االستعالء واإللحاق واإلقصاء ويقر بالتعددية في إطار الوحدة، مشروع  جديد لل
منفتح على األفق االشتراكي انطالقا من تقييم دقيق و متأن لفشل تجارب بناء االشتراكية ومن االنخراط الفاعل  

ة ماركسية. إن إنجاز هذه المهام لمساهمة في بناء أممي في المجهود من أجل تطوير الماركسية من خالل ا
اليد إلى كل القوى   الثورية الماركسية في المنطقة العربية والعالم ومد  يتطلب إقامة عالقة وثيقة بين القوى 
الوطنية والديمقراطية فيها والتي تناضل من أجل نفس األهداف في إطار جبهة مناهضة لإلمبريالية والصهيونية.  

شعوب العالم، وفي مقدمته شعوب البحر األبيض المتوسط وأوروبا التي تعاني  يستوجب تطوير تضامن    كما
الصهيونية ضد شعوب العالم العربي والنهب اإلمبريالي لخيراته والتي تؤدي -من انعكاسات الحروب اإلمبريالية 

 إلى التفقير والبطالة والهجرة وتولد التعصب والتطرف اإلرهاب.
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 خر جبهتكم.. وجهنا اآلنرى يف

 مسري دياب
*

 

 
في الوقت الذي بدأت تتعمق فيه قراءات الرفيق جورج حبش في بحور الماركسية ما بعد حرب هزيمة  

 . 1968، كان اإلعداد يجري على قدم وساق لمؤتمر الحزب الشيوعي اللبناني الثاني عام  1967
والقومي العربي جورج حبش    سألة القومية العربية،الشيوعيون اللبنانيون يعيدون تعبيد الطريق باتجاه م

وأحالم   واآلم  ونكسات  بشعارات  ومثقلة  كبيرة  المشتركة  الثنائية  القضايا  االشتراكية.  نحو  الطريق  يختصر 
ونحو الوحدة العربية التي تشكل القاعدة الصلبة للعبور    القضية والحقوق ..  -وطموحات نحو فلسطين الثورة  

 فلسطين. –الى القضية األم  
مة، وفق قراءة حبش، فإن هذا  ير فلسطين لن يكون ممكنا تحقيقه إال من خالل وحدة األوإن كان تحر 

التفكير كان يقوده تدريجيا إلى المساهمة في إنشاء "حركة" للعمل من أجل تحقيق االهداف الكبيرة وفي القلب 
تحرر، االشتراكية، استرداد بشعاراتها: الوحدة، المنها فلسطين. فكانت حركة القوميين العرب نتاج تلك المرحلة،  

 فلسطين. 
لكن هذه الشعارات بحاجة الى حامل للمشروع، والى رافعة ثورية عربية، تشكل البديل القائم، وفي رحلة  
البحث عن ذلك، وفي حمأة النقاشات والحوارات بين القوى الثورية، تبلورت افكار، ودفنت أفكار، والتقت أفكار 

ادة صالحة لخلق هذا الجديد الثوري، والنهوض به، لمواجهة أزمة الفكر البرجوازي،  ي تقاطعاتها الفكرية متشكل ف
نتقال فصائل عديدة من الفكر القومي الى الفكر الماركسي لم يكن سوى نتيجة معايشة التجربة، واكتشاف  افكان  

عقود من الزمن،  تجندت أوسع الجماهير العربية لعجز وقصور هذا الفكر من تحقيق األهداف التي من أجلها  
وعدم قدرة قيادته عن متابعة مهام التحرر، وتمسكها بمواقعها الطبقية في مجاالت االقتصاد.. وغيرها، وجاءت  

لتشكل البرهان الحي على عمق مأزق قيادة حركة التحرر الوطني، والمنعطف الرئيس في    67هزيمة حزيران  
 الرفيق جورج حبش عنها:  هذا التحول، حيث قال

يمة حزيران ليست مجرد نكسة عسكرية، انها هزيمة أوضاع عربية، وهزيمة انظمة عسكرية، وهزيمة  "أن هز 
بنية معينة للحركة الوطنية العربية" لتولد بعدها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بانتهاجها الماركسية كمرجعية  

ب بدأ  الذي  الوقت  وتحليلية.  في  ينتف فكرية  اللبناني  الشيوعي  قادة  النسخ  عض  أمراض  عوارض  ضون ضد 
ومقاربة الموقف من القضية القومية، لتصحيح الخلل في فهم الماركسية، والتصدي   والتقديس والجمود العقائدي،

جتماعي، ولمعالجة الفهم الخاطئ للنضال الطبقي،  لمحاوالت الفصل المصطنع بين جانبي النضال الوطني واال
االذي ي لنضال االقتصادي واالجتماعي المباشر فقط، ويوصف النضال حاول البعض أن يصوره على أنه 

 !..الوطني، أي القومي التحرري، بصفته نضاال غير طبقي

 
 عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني  *
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هذا التفريق المطصنع هو الوقوع في فخ الفكر البرجوازي الذي يحاول أن يضفي على القضية القومية  
ة القومية وليس للطبقة العاملة، كطبقة،  وازية، كطبقة، موقفها من القضيمحتوى غير طبقي، فكأنما ليس للبورج

رتباط لها بمصالح الطبقات والفئات  اموقفها من القضية القومية، بل كأنما القضية القومية قضية مجردة ال  
 االجتماعية. 

التحليل   الماركسية، في ضوء ظروف الصراع الموضوعية، و   –شكل هذا  لفهم  أكثر،  جسد هذا  اقترابا 
ا لبلورة  دفعا  الوطني  التحليل  التحرر  حركة  لمشروع  الحاملة  الثورية  القوى  لتكوين  المطلوبة،  الوطنية  لمهام 

 العربية.
الوطني   التحرر  حركة  دور  باالشتراكية.  وعالقتها  القومية  للقضية  المشترك،  الفهم  هذا  تبلور  ظل  في 

اللبناني والجبهة الشعبية  لت العالقة بين الحزب الشيوعي  العربية، وظيفتها، ومهامها التحررية الثورية. انجد 
رتقت في حقل نضالها الوطني والقومي واالممي الى مكان يصعب فيه التفريق بين توأمين، التحرير فلسطين، و 

 لم يفترفا ولن يفترقا، بعد أن عمدا مسيرة الكفاح والنضال والمقاومة باللون األحمر، والدم  المقاوم الواحد، ضد 
شاريع االمبريالية االميركية والعالمية، وضد خيانة الرجعية العربية،  عدو صهيوني غاصب ومحتل، وضد م

وانحرافات القيادات البرجوازية العربية والفلسطينية، ليس بغرض الرفض للرفض، إنما ليقين الحزب الشيوعي  
كة  اركسي، هو القادر على إخراج حر والجبهة الشعبية أن النضال الوطني التحرري العربي، وفق المنهج الم

التحرر من أزمتها، وعلى تجديد الثورة، وتحقيق االهداف التي تجندت حولها الجماهير العربية من النهر للبحر،  
 في المجالين الوطني والطبقي.

العدو الصهيوني في دير ياسين الى حوال، ومن صبرا وشاتيال الى غزة .. تبقى فلسطين    من مجازر
 .البوصلة

 لحرس الشعبي وقوات االنصار في الجنوب اللبناني.. بندقية واحدة.ومن الثورة الفلسطينية الى ا
اللبنانية   المشتركة  القوات  الى  الزعتر  وتل  الرمانة  عين  الصهيوني    –ومن  الحصار  لغاية  الفلسطينية 

 لبيروت الموقف الثوري واحد، والقضية واحدة.
لمثقفين والمبدعين الشيوعيين  الى حسين مروة ومهدي عامل وعشرات اومن غسان كنفاني وناجي العلي  

بفكرهم   يموتون،  ال  شهداء  الوطنية.  والثقافة  واالدب  العلمي  المادي  والفكر  الفلسفة  حقول  في  واليساريين 
نها  نها أقوى، من كواتم الصوت، ومن عقول النقل والتخلف والظالمية والعصور الحجرية. ألوانتاجاتهم، أل 

 نه مشروع الحقيقة الثورية.       الذي يخيفهم وأسيادهم. أل  كل مدى هذا المشروع الوطني التحرري تش
اللبناني    هو تاريخ مشترك عابق بعطر شهداء المقاومة، من خالل انصهار عمليات الحزب الشيوعي 

المحتل الصهيوني وعمال اللبنانية ضد  الوطنية  المقاومة  العمل االشتراكي في جبهة  ئه .. من أجل  وحزب 
 ن على النضال والمقاومة والتحرير.ي القائد أبو علي مصطفى والقائد جورج حاوي شهيد التحرير. وصوال الى 

 ***** 
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كيف لهذه العالقة النضالية أن تختصر، وكيف لها أن تستمر وتتقدم؟ منذ أن حاكها الرفيق االول جورج 
وح.. واليوم مع أحمد سعدات.. والملاألسير  والقائد  ستمرت مع الشهيد أبو علي مصطفى،  احبش مع حزبنا، و 

فلسطين   داخل  من  الشعبية  الجبهة  وقواعد  وكوادر  قيادات  النضالي في  الدرب  وكل رفاق  فؤاد..  أحمد  ابو 
 المحتلة وخارجها.. 

القومي التحرري، منذ أن أقسم حكيم الثورة جورج حبش ببرتقال يافا    -هي عالقة، هذا المشروع الوطني 
نا والمشترين لها، ومنذ أن آمن أن الثورة الفلسطينية قامت لتحقيق  ات الالجئين لمحاسبة البائعين ألرضوذكري

المستحيل ال الممكن، ومنذ أن مارس الفعل الثوري المقاوم مع رفاقه في الجبهة لكل أشكال وأنواع الخضوع 
عقيمة. لمفاوضات  والخنوع  الوطني   واالستسالم  الدولة  فلسطين،  أن  وعاصمتها  حيث  المستقلة  الديمقراطية  ة 

الجبهة الشعبية، وهي هدف الثورة الحاضرة، وواجب هذه الثورة التحالف مع وطنية    –لقدس، هي فلسطين  ا
ستجداء المواقع، أو تقاسم المحاصصات. ليقين هذا اجذرية من أجل التحرير، من خارج إغراءات السلطة، أو  

 وهات البنادق وحدها.الثوري أن السلطة السياسية تنبع من ف
رائع، والسياسي الصلب، الرافض لنهج التفاوض مع العدو االسرائيلي، ورغم انه استطاع مع  هذا المفكر ال

رفيق دربه الثائر والمناضل وديع حداد الى جانب الرفاق في الجبهة الشعبية أن يسمعوا صوت الثورة الفلسطينية،  
شرة التي أقرت بالمرحلية في قد قبل في فترة الحقة بالبنود الع  وصوت حقوق الشعب الفلسطيني، الى العالم.

النقاط   يتم تحريرها. وهي  التي  الفلسطينية على االرض  الدولة  إقامة  بمبدأ  بالقبول  الفلسطيني، أي  النضال 
. لكن حكيم الثورة ظل 1973العشر التي اقرتها منظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب حرب تشرين في عام  

سي عن حركة فتح وعن منظمة التحرير الفلسطينية. فكان خياره  نهجه الثوري، متمايزا في خطه السياعلى  
المنهجية    1982عام   أبعاده روح هذه  الى تونس، وهو خيار سياسي يحمل في  الى دمشق وليس  الخروج 

ن معركة بيروت أثبتت  الثورية، والبقاء على تماس مع فلسطين ومقاومتها، ومع بيروت الذي قال فيها الحكيم "إ
الفل شعبنا  األميركية أن  الهجمة  لدحر  يكفي  ما  الطاقات  من  تختزن  العربية  وجماهيرنا  واللبناني    - سطيني 

الصهيونية الشرسة". لهذا كان حزب العمل االشتراكي الى جانب منظمة العمل الشيوعي من المؤسسين لجبهة  
الشيوعي اللبناني    بمبادرة من الحزب   1982يلول من عام  ا  16المقاومة الوطنية اللبنانية التي انطلقت في  

  – بقيادة الرفيق جورج حاوي ومن منزل الشهيد كمال جنبالط، إال تأكيدا والتزاما وارتباطا بتجذير هذه العالقة  
الممارسة الثورية في مقاومة المحتل الصهيوني حتى التحرير. مع احترام خصوصية لبنان من قبل    –المنهج  
ه على " أن الجبهة الشعبية ترفض العودة المسلحة الى لبنان  الشعبية في تصريح لحبش الذي أكد فيالجبهة  

خطاء والتجاوزات السابقة. إذ ان أي وجود فلسطيني مسلح في لبنان يجب أن يكون حصرا تحت إمرة القوى  باأل
 الوطنية اللبنانية. 

من أيديولوجيتها    نطالقاالعلمي، ثابتة على مواقفها،  لم تغير الجبهة الشعبية في مواقعها، بقيت على نهجها ا
وسلو، وضد نهج  الماركسية، إلكمال معركة المصير الوطني الفلسطيني، فكانت ضد المفاوضات السرية أل

أوسلو، وضد المفاوضات العبثية التي تكاد تطيح بكل ما تحقق من انجازات للشعب الفلسطيني في صموده 
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ن.. وضد تحول يمة العدو في غزة واحد وغزة اثن نتفاضتين الى صمود ومقاو ة، الى االسطوري منذ قيام الثور األ
الثورة الفلسطينية الى سلطة مقيدة ومنزوعة القرار، يتنازع اطرافها على مصالح فئوية ال تمت بصلة لطموحات  

ية المستقلة على كامل  وأحالم الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وفي اقامة دولته الوطنية الديمقراط
 طيني وعاصمتها القدس.التراب الفلس

في سياق عالقة الحزب الشيوعي بالجبهة، تواءم الطرفان، على أنه ال سبيل الى تحرر وطني فعلي من  
برجوازيا  سمالية إنما هو فصال  أاإلمبريالية اال بقطع العالقة التبعية البنيوية بها. وإن الفصل بين االمبريالية والر 

ته التجارب المادية الملموسة من تخلي الطبقة البرجوازية الحاكمة عن مصطنعا، ومشبوها منها، بدليل ما أكد 
سم القضية، واألمة،  االسيادة واالستقالل والحقوق من أجل تأبيد سيطرتها على مقاليد أنظمة فردية أو حزبية ب

ي التبعي،  نتاج الرأسمالذا، غذت، وما تزال تغذي نمط اإلوالعروبة، وفلسطين.. والوحدة واالشتراكية. وهي به
وتفرضه بقوة الحديد والنار والقمع والمنع على شعوبها المسلوبة من الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية، والتي  

ة، على والتفريط بالثروات العربي  ستزالم..أوصلتها هذه "الطبقة" الى أسفل سلم الفقر بسبب النهب والفساد واال
أنظمة برجوازية تعيش هاجس تأبيد سيطرتها.. تكتسي طابعا وطنيا  حساب تنمية وتقدم شعوبها وبلدانها...  

نقلب الى مساومات وتنازالت ثم انهزامات  ايتعزز كلما احتدم الصدام مع اإلمبريالية، وإن ضعف هذا التصادم  
اتفاقات اإلذعان لشروط البنك الدولي   –عربة    وادي  –اوسلو     –واالمثلة أكثر من تحصى وتعد ) كامب ديفيد  

توليد الحروب الطائفية والمذهبية والعرقية   –اتفاقات السمسرة والنهب للشركات العابرة    –وصندوق النقد الدولي  
واألثنية ..(. وبالطبع، تفقد تلك االنظمة، طابعها الوطني، وتكتسي الرداء الرجعي، ما يضعها في حقل الصراع 

رف واحد مع االمبريالية والصهيونية. بين هذين الطابعين  لمحتدم بين اإلمبريالية والشعوب العربية في ظالطبقي ا
قاعدة   النقيضين: الطابع الوطني والطابع الرجعي، ترتسم صيرورة انظمة البرجوازيات العربية، وتتفاوت على

ختالف موقفها من اإلمبريالية. فاذا  اختلف بواحدة هي قاعدة بنيتها كأنظمة رأسمالية تبعية، لكن الموقف منها ي
مبريالية، حظيت من الشعوب والقوى السياسية الوطنية بالدعم والتأييد.  ن موقفها هذا تصادميًا ومعاديًا لإلكا

 مبريالية تغير الموقف الى النقيض..وإن أخذت طريقها نحو االنبطاح وااللتحاق باإل
 ***** 

خارطة استعمارية    قة العربية من حروب وتفتيت وتدمير وإعادة رسماليوم، وفي ظل ما يجري في المنط
العدو الصهيوني توسيع   الجديد، وفي محاوالت  الشرق االوسط االمبريالي  للمنطقة، في ظل مشروع  جديدة 

و  الفلسطينية،  القضية  حول  تراجعا  تشهد  فترة  وفي   ، الدولة"  "يهودية  مشروع  وتمرير  نقسامات ااالستيطان 
المذهبية والطائفية ، ووسط عمليات نهب ممنهجة  رتفاع لمنسوب  اداخلية حادة، وتجزئة عربية   و فلسطينية  

للثروات العربية، وسطوة عسكرية أو تكفيرية إرهابية مدعومة للقضاء على ثورات الشعوب العربية ، وعلى 
كما تطلبت كل    طمس القضية الفلسطينية وضرب حقوق الشعب الفلسطيني.  فإن المرحلة الحرجة تتطلب 

والطبقي، من قبل الجبهة الشعبية ومن قبل الشيوعي اللبناني ومعهما كل  مرحلة من مراحل الصراع الوطني  
 القوى اليسارية والتقدمية والوطنية في صياغة ما العمل؟ 
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ن،  فاليسار والقوى الثورية، امام تحديات نظرية وعملية جديدة.. ومهماته حاضرة مع الجماهير، في الميادي 
ضد أنظمة التسلط واالستبداد والقمع من اجل الخبز والحرية    هذه الجماهير التي أثبتت حضورها ومقاومتها

والديمقراطية والكرامة الوطنية من المغرب العربي الى مشرقة وخليجه.. لكنها افتقدت الى رافعة وبرنامج ثوريين  
  وة انتصاراتها من قوى سياسية ودينية متطرفة ال بقوى طبقية ثورية، ما ادى الى تطويق الثورات وامتطاء صه

تقيم وزناً  وال  الديمقراطي،  للتغيير  مشروعا  السياسي  أل  تملك  التحرر  العربية في  الجماهير  وطموحات  حالم 
واالجتماعي.  لكن مرحلة مخاض الحالة الشعبية الثورية لم تنته بعد، رغم كل مظاهر اإلرهاب االمبريالي  

رات من مضامينها.. إال أن صيرورتها  الديني المتطرف، ورغم كل محاوالت تفريغ الثو   والصهيوني واالصولي
هي مهمة اليسار العربي، وكل القوى الثورية على امتداد الساحة العربية، من أجل تحقيق اهدافها التحريرية  

الشيوعية واليسارية العربية  والتغييرية.  وتجربتنا المشتركة في اللقاء اليساري العربي الى جانب االحزاب والقوى  
مسة الخطة والبرنامج لمواكبة نبض  جدي في االنتقال بها من حالة تفريغ الكالم، الى حالة مالأمام االمتحان ال

 الجماهير وحركته من اجل تدعيم بناء مشروع لحركة التحرر الوطني العربية. 
اإلمبريالي الصهيوني، ويفرض عليه    لقد استطاع شعبنا العربي أن "يقاوم باللحم الحي" زحف المشروع

لتعثر بقوة مقاومته وصموده وتضحياته. لكن هذا الشعب العظيم يفتقد الى مشروع ثوري، ومن صلبه  التراجع وا
نتزاعها  قضية الديمقراطية التي شكلت عقدة العقد لقيادة حركة التحرر الوطني العربية.  لذلك، فإن النضال ال

حماية مقاومتنا في لبنان وفلسطين،   المهمة الوطنية والقومية ذاتها، القادرة على  وتكريسها مهمة طبقية. وهي 
الثورية في مواجهة خطر المشروع اإلمبريالي األميركي    -حركة التحرر الوطني العربية   وعلى إعادة تفعيل دور

دواعش ونصرة  الرجعي الذي يركز هجومه مجددا في المنطقة، وخطر إرهابه الجديد المقنع ب  -الصهيوني  –
بغرض طمس وجه الصراع الوطني الحقيقي، وتحويلة الى نزاعات وحروب الذبح والموت والتخلف، والممنهج  

اهلية وطائفية ومذهبية متناحرة لنهب ثرواتنا، وتبديد ثوراتنا، وشل حركة مقاومة شعبنا العربي بشكل عام،  
 والفلسطيني بشكل خاص. 

تقدمية وديمقراطية  عملنا المشترك، والى اوسع جبهة عمل يسارية و   مس الحاجة الىأالمرحلة بظروفها، ب
مشروع   مواجهة  في  الديمقراطي  والتغيير  التحرير  معركة  والقومي،  الوطني  المصير  معركة  لخوض  عربية 
  اإلرهاب الدولي وعولمته المتوحشة وادواته العربية التابعة، وأقنعته الدينية المتطرفة .. ولنا في مقاومة الشعب 

 حققة. الفلسطيني واللبناني والعراقي دروس ونتائج م
 هي مرحلة للعمل، والنضال، والتقدم خطوات نحو بناء حركة التحرر الوطني العربية. 

 ***** 
يجيد قراءة  جورج حبش مفكر ماركسي، ومناضل ثوري، ورمز وطني فلسطيني وعربي واممي، وقائد 

 . ةالواقع ويميز جيدا بين التكتيك واالستراتيجي
عتراف باألخطاء والمبادر الى تغيير مواقفه  النقد، وفي االحكيم الثورة حكيم بقرارته، وشجاع في تقبل  

 بروح ثورية حقيقية .. 
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مام أحرار العالم، وأمام االجيال  أستبقى أيها الرفيق الحكيم حيا في ذاكرتنا، وستبقى كتابا ثوريا مفتوحا  
 تغيير .. واالشتراكية. المناضلة المقاومة في سبيل التحرير وال

لوجهة والبوصلة والهدف في الجبهة الشعبية وفي حزبنا الى جانب كل االحزاب ولن تكون فلسطين سوى ا
 والقوى والفصائل العربية والفلسطينية الثورية من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين. 

 أيها الرفاق، 
جبهتكم وجهنا االخر. فنحن نقرأ في كتاب  في الذكرى السابعة لرحيل القائد جورج حبش، فإننا نرى في  

التحرري    ماركسي الوطني  مشروعنا  لترجمة  كبيرة،  مهمات  ولدينا  واحدة.  علمية  منهجية  في  ونفكر  واحد، 
 العربي، حلمنا، وطموح شعبنا العربي التواق الى الحرية والديمقراطية والوحدة والتقدم. 

 وقواعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.التحية كل التحية الى الرفاق في قيادة وكوادر 
الى روح الرفيق جورج حبش، والتحية الى روح الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى، والتحية الى    والتحية

 المقاوم االسير احمد سعدات ورفاقه..
 

 .المجد والخلود لشهداء الثورة والمقاومة والتحرير.
 ونقاوم.. معا ناضلنا وقاومنا، ومعا سنناضل 

 ومعا سننتصر للقضية وللحق وللحقيقة الثورية 
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 الناصر واحلكيم عبد

 عبد القادر ياسني
*

 

 
نحن أمام قامتين عاليتين، تركتا بصماتهما على وطن كل منهما الصغير، وعلى وطنهما الكبير، في آن. 

لاللتقاء في الموقف السياسي، ألكثر من  وقد جمعت بينهما الكثير من الصفات، فيما تباينت أخرى، ما أهلهما  
 كن إحدى التباينات فرقت بينهما، وهذا ما تبينه المقالة التالية. عقد، حتى اقتربا من التماهي، ل

، كل البعد عن العمل في السياسة. وإن ولد األول في أسرة  نلقد تحدر ناصر والحكيم من أسرتين بعيدتي 
(،    1936، بين بريطانيا و مصر ) صيف  1936لحربية، لوال معاهدة  كان له أن يلتحق بالكلية ا  فقيرة، ما
  28ي منحت مصر جزءا آخر من االستقالل السياسي، بعد الجزء اليسير الذي أعطاه لها تصريح  وهي الت

"، مصطفى النحاس  36. على أن هذا لم يمنع رئيس وزراء مصر الذي وّقع معاهدة "  1922فبراير  )شباط (  
 ف تلك المعاهدة، بأنها " معاهدة الشرف واالستقالل ". باشا، من أن يص

شرط االنتساب إلى األغنياء    – ضمن ما أسقطت    - من هذه المعاهدة أنها أسقطت    على أن ما يهمنا 
فيمن يتقدم إلى الكلية الحربية المصرية، ما أتاح ألبناء الفقراء االنتساب إلى تلك الكلية، وبينهم جمال عبد  

 الموظف البسيط في البريد.  الناصر حسين، ابن
من إرساله إلى الجامعة األمريكية في بيروت، بمجرد حصوله أما جورج حبش، فإن عائلته الميسورة تمكنت  

 حيث التحق بكلية الطب في تلك الجامعة. –الموازية للشهادة الثانوية   –على شهادة " المتركوليشن " 
، 1935ب الثانوي جمال عبد الناصر إلى السياسة، سنة ذا كان احتدام القضية المصرية قد أقحم الطالإ

فلسطين هو ما دفع بالحكيم، بقوة، إلى خضم العمل السياسي، بمجرد صدور قرار تقسيم    فإن التهديد بضياع
(. فنزل طالب الطب، جورج حبش، إلى  1947/    11/    29فلسطين عن الجمعية العمومية لألمم المتحدة )

حبش    هرات الصاخبة التي عمت مدنا عربية شتى، وبينها بيروت، حيث يتلقى جورجالشارع، مشاركا في المظا
تعليمه الجامعي، قبل أن ينتقل إلى مسقط رأسه، مدينة اللد، ويشهد بأم عينيه سقوطها تحت جنازير دبابات  

 (. 1948اإلسرائيلية األولى )  -الصهاينة، خالل الحرب العربية  
هف هو ما دفع بناصر والحكيم إلى االشتغال بالسياسة، خروجا على  شك في أن الحس الشعبي المر   ال

 العائلة. تقاليد 
بيد أن للتلقائية جانبها السلبي، ذلك أن الحماسة الوطنية المفتقدة نظرية الثورة والثقافة السياسية، كان 

بأن شخصا بعينه  طبيعيا ان تدفع بناصر والحكيم، كل على حدة، إلى درب االغتيال السياسي، توهما منهما  
رجل السراي، اللواء حسين سري عامر، مطلع  هو مصدر الشر، حيث شارك عبد الناصر في محاولة اغتيال 

، لكنه حمد هللا على أن حمى المستهدف. فيما شارك الحكيم في محاولة الغتيال دكتاتور سوريا  1952سنة  
 

 فلسطيني  مؤرخ   *
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ورفاقه إلى العمل السياسي المنظم، فأسسوا  الشهير، أديب الشيشكلي، وحين أخفقت المحاولة، انتقل الحكيم  
، فيما سبقهم عبد الناصر، فأعاد تأسيس " الضباط األحرار "، في يونيو  1951ة  "حركة القوميين العرب "، سن 

، وودع عبد الناصر وجورج حبش طريق االغتيال السياسي، مرة وإلى األبد، بعد أن اقتنعا،  1949حزيران    /
 لطريق.بالتجريب، مدى عقم هذا ا

ريهما لالشتراكية. األول توهما منه بأن  التوافق بين ناصر وحبش تمثل، أيضا، في أنهما بدآ وقد أدارا ظه
في اإلمكان تحديث مصر وتنميتها اعتمادا على الواليات المتحدة األمريكية، أما الحكيم فقد بدأ مستاء من  

السوفيتي   لالشتراكية    -االتحاد  مهد  لت  - أول  تأييده  فلسطين.بسبب  وتبنيا  ع..  قسيم  عادا  االثنين  أن  لى 
 والتجريب. االشتراكية، عبر االنتقاء

 ** في التطبيق 
، ومارس /  1952على مدى المرحلة األولى من الحكم الناصري، والتي امتدت ما بين يوليو / تموز  

الناصر الورد 1955آذار   التنافر الصلة بين الرجلين؛ فالحكيم نفر من نظرة عبد  ية إلى االستعمار ، حكم 
صر من مدى حميمية الرابطة بين الواليات المتحدة وإسرائيل،  األمريكي، والتي لم تنقلب إال بعد أن تأكد عبد النا

األمر الذي تعزز، بعد أن تلكأت الواليات المتحدة في مد عبد الناصر باألسلحة على مدى نحو ثالثين شهرا  
 متصال. 

معروف أن عبد الناصر كان يتناول طعام العشاء على مائدة السفير األمريكي الجديد في القاهرة، هنري  
، وألح عبد الناصر على بايرود كي تستجيب اإلدارة األمريكية  1955فبراير / شباط    28رود، مساء يوم  باي

الناصر، ويطلب إليه الصبر،  لطلبات عبد الناصر المتكررة للسالح األمريكي، وبايرود يهدئ من روع عبد  
فقدان ثقة. وحين عاد عبد   فيما كان صبر عبد الناصر قد فرغ، وبدأ شكه في الواليات المتحدة ينقلب إلى

الناصر إلى منزله، وصله اتصال هاتفي من غزة، يفضي إليه بنبأ هجوم عسكري إسرائيلي غادر على غزة،  
يا. ما أوغر صدر عبد الناصر على اإلدارة األمريكية، قبل  شهيدا مصريا، وفلسطينيا، وسودان  39راح ضحيته  

 إسرائيل نفسها. 
كان قد فرغ، لتوه، من القضية الوطنية المصرية، بعد أن نجح في ضمان    غني عن القول بأن عبد الناصر

 جالء القوات البريطانية عن قناة السويس، وذلك بموجب   " معاهدة الجالء " التي عقدها مع حكومة لندن، 
 . ما جعل الزعيم العربي يلتفت إلى الدائرة العربية، بعد أن تفرغ لها. 1954في أكتوبر / تشرين األول  

، شأن بقية االعتداءات التي استمرأت  1955/    2/    28لقد كان العدوان الثالثي اإلسرائيلي على غزة في  
روع سيناء لتوطينهم هناك، إال أن  إسرائيل شنها على قطاع غزة، لترويع شعبه، ودفع الجئيه إلى القبول بمش

لثالثة أيام بلياليها، من أقصى القطاع    الجديد تمثل في االنتفاضة الشعبية العارمة التي أعقبت ذلك العدوان،
إلى أقصاه، وسقط فيها عدد مماثل من الشهداء الذين سقطوا في العدوان، وأفلت زمام الموقف من يد اإلدارة  

، في مواجهة تحالف اإلخوان والشيوعيين، القوتان السياسيتان الوحيدتان في القطاع.  المصرية وأجهزتها األمنية
 ة شعارات معادية لعبد الناصر ونظامه، لتقاعسه في الدفاع عن القطاع. وقد تخللت االنتفاض
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قيادة  )المقدم( سعد حمزة، يطلب وفدا من  البكباشي  الثالث أرسل حاكم مدينة غزة اإلداري،  اليوم  في 
نتفاضة، ليقدم مطالبها إلى حمزة. وتشكل الوفد من معين بسيسو )الشيوعي(، وفتحي البلعاوي )اإلخوان(،  اال

جمال عمر الصوراني )المستقل(. وتقدم الوفد بمطالب االنتفاضة، التي تضمنت تسليح قطاع غزة، وتحصينه،  و 
العمل النقابي؛ وإعالن إلغاء مشروع    وتدريب أهله على السالح، وإشاعة الحريات الديمقراطية، بما فيها حرية

(. وفي    1953يات المتحدة األمريكية )  " سيناء "، الذي سبق لحكومة عبد الناصر أن اتفقت بشأنه مع الوال
عصر اليوم نفسه، انتقل حمزة إلى مقر نقابة معلمي وكالة الغوث، وأبلغ قادة االنتفاضة استجابة عبد الناصر  

بشرفه    –ن الحاكم العام لقطاع غزة، اللواء عبد هللا رفعت، أصدر بيان تعهد فيه  لمطالب االنتفاضة. ورغم أ
أو يحاكم إال كل من أحرق وخّرب عن قصد، فإن األمن اعتقل ثمانية وستين من    أن ال يعتقل   –العسكري  

بلغ اإلدارة نشطاء االنتفاضة. لكن هذا العمل الغادر لم يعن أن عبد الناصر لم يف بما تعهد به وأكثر. فقد أ
بما يتيح نقل مياه    األمريكية اعتذاره عن عدم تنفيذ " مشروع سيناء"، وتأجيله إلى ما بعد إقامة السد العالي،

 النيل إلى موقع مشروع سيناء.
فدائيين"، وأسند قيادتها إلى البكباشي )المقدم(   141كما أصدر عبد الناصر قرارا قضى بتشكيل "الكتيبة 

المخابرات المصرية في قطاع غزة، وضمت هذه الكتيبة زهاء تسعمائة فدائي فلسطيني، مصطفى حافظ، قائد 
 قتيال.  1387 – ، وأنزلوا بها في بضعة أسابيع  ضربوا في عمق إسرائيل

، فاتصل عبد الناصر  1955تصادف أن عقدت الدول المستقلة "مؤتمر باندونج"، مطلع إبريل / نيسان  
برئيس وزراء الصين الشعبية، شو إن الي، طالبا تزويد مصر بالسالح. اعتذر المسؤول الصيني بأن بالده ال  

لناصر باالتصال بالسوفييت في لذي يمتلكه االتحاد السوفيتي، ووعد الي عبد اتمتلك سالحا للتصدير، األمر ا
هذا الصدد؛ وحين عاد عبد الناصر إلى القاهرة، وجد في انتظاره السفير السوفييتي هناك، سولود، الذي طلب  

عليها، فورا، وإن    ةإلى الزعيم العربي تسجيل ما يطلبه من أسلحة في قائمة. وقد كان، ووافقت القيادة السوفييتي
صفة " صفقة األسلحة التشيكية " عليها، لتخفيف الصدمة على األمريكان.  طلبت إلى عبد الناصر إطالق  

الذين ما أن علموا، حتى عمدوا إلى ممارسة ضغوط شتى على عبد الناصر إللغاء الصفقة، وحين رفض 
وفي أعقابها جاءت لندن، والبنك الدولي.   سارعت واشنطن إلى تقديم عرضها السخي بتمويل بناء السد العالي،

أن عبد الناصر عقد صفقة أسلحة أخرى، ثم اعترف بالصين الشعبية، وهو األمر الذي كانت واشنطن  على  
تؤثمه، فسحبت عرضها بتمويل السد العالي، وتبعها البنك الدولي ولندن، وجاء رد عبد الناصر سريعا بتأميم  

ثي" على مصر وقطاع غزة  وتسارعت األحداث، إلى أن كان "العدوان الثال  (،1956/    7/    26قناة السويس )
 . 1956/   10/   29في 

صمدت قيادة عبد الناصر، فالتف الشعب المصري من حوله، ما اجتذب تضامنا شعبيا عربيا عارما غير  
ال استمرار مسبوق، ثم كان اإلنذار السوفييتي بضرب عواصم العدوان ) لندن / باريس / وتل أبيب ( في ح

 العدوان، أو احتالل األراضي.
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الواليات المتحدة، فإن قواتها شاركت في ذاك " العدوان "، شرط أن ينجح في تحقيق أهدافه، خالل  ما  أ
ساعة على األكثر، ولما لم يحدث سحبت واشنطن قواتها، وقلبت ظهر المجن لبريطانيا وفرنسا، فكان   48

ة االستعمارين البريطاني  ، " لملء الفراغ في الشرق األوسط "، أي لوراث1957/    1/    5"مشروع إيزنهاور" في  
هكذا يمكن التأريخ لتحول عبد الناصر    والفرنسي في الوطن العربي، بعد الضربة القاصمة التي تلقياها هناك.

الوقت   هذا في   على قطاع غزة، واالنتفاضة التي تبعته.  1955/    2/    28إلى الموقف القومي التقدمي بعدوان  
ا عبد  من  سريعا  يقترب  الحكيم  أخذ  القناة،  الذي  وتأميم  األسلحة،  فصفقة   " باندونج  مؤتمر   " منذ  لناصر، 

المشروع  لقيادة  الوحيد  المؤهل  هو  الناصر  عبد  بأن  الحكيم  تأكد  حتى  الثالثي؛  للعدوان  الشجاع  فالتصدي 
ا، فعرضت على عبد الناصر ترؤس " حزب القومي العربي؛ في الوقت الذي شاركته قيادة " البعث " في سوري

 ( ، إال أنه اعتذر عن عدم قبول هذا العرض. 1957) البعث " 
السورية الحدود بين القوى القومية العربية، وتّوج عبد الناصر زعيما لمجمل   -مسحت الوحدة المصرية  

، لألسباب  ر" وعبد الناص  التيار القومي العربي. ولكن بعد اثنين وعشرين شهرا كانت القطيعة بين " البعث 
مكان مناقشتها، ما قّرب المسافة أكثر فأكثر، بين الحكيم وناصر؛ بعد أن لم يعد لألخير  المعروفة، وليس هنا  

 من حليف غير "القوميين العرب". 
عمقت سنوات النضال ضد االنفصال أواصر العالقة بين " حركة القوميين العرب " وعبد الناصر، وحين  

لوان طيف القوى القومية العربية، كانت "الحركة"  اصر تشكيل "الحركة العربية الواحدة"، من كل أطرح عبد الن 
 األشد تحمسا للمشروع المذكور، وإن بدأت تحفظات على هذا المشروع داخل "القوميين العرب".

شتراكية "  ففي سنوات التماهي بين هذه الحركة وعبد الناصر، أصدر األخير ما عرف باسم " القرارات اال
عبد الناصر أنه يتبنى " االشتراكية العلمية "، ما جعل حركة "  (، ووصل األمر حد إعالن  1961)صيف  

القوميين العرب " تأخذ باالشتراكية، وتحث أعضائها على اإللمام بها. وكان طبيعيا أن تقتنع نسبة غير قليلة  
سببا  ينية، أكثر من غيرها من االشتراكيات. ما وفر  اللين   –من قادة وكوادر حركة القوميين العرب بالماركسية  

، لوال اقتراح تقدم به الحكيم،  1964جديدا للتمايز داخل الحركة، وكاد األمر ينفجر في مؤتمر الحركة، سنة  
 إنقاذا للموقف، وقضى االقتراح بتبني االشتراكية العلمية. 

"الجبهة القومية"، بقيادة " القوميين العرب  ين اشتدت المقاومة لالحتالل البريطاني في عدن، على يدي  ح
هناك، ضغط عبد الناصر على قيادة " الجبهة القومية " كي تتحد مع "الجبهة الوطنية" هناك، التي تصدرها    "

عبد هللا األصنج، وحين تلكأت القيادة القومية، استدعى عبد الناصر أعضاءها إلى القاهرة، وقادهم من مطار  
 تر العالقة بين الحركة وناصر.، ما و 1966الحربي، في يناير / كانون الثاني   القاهرة إلى السجن
التقى عبد الناصر أعضاء األمانة العامة لحركة القوميين العرب )الحكيم/ محسن    1966في سبتمبر  

إبراهيم/ هاني الهندي(، سألهم إن كان لديهم تنظيم في مصر، وحين ردوا باإليجاب طلب إليهم عبد الناصر  
اهيم قائمة بأسماء فرع " حركة القوميين العرب " في مصر  أن يوافوه بأسماء أعضائه. وفعال حمل محسن إبر 

إلى عبد الناصر، حتى يضمهم إلى " التنظيم الطليعي "، الذي كان عبد الناصر قد بدأ يؤسسه. أما المفاجأة 
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عادت   1967لكن هزيمة    كانت القطيعة.ف  ،فكانت حين تم اعتقال كل األسماء الواردة في قائمة عضوية الفرع
القة بين الطرفين من جديد ، حتى أن عبد الناصر أمر بتدريب وتسليح أعضاء "الجبهة الشعبية" ورطبت الع

هذا على الرغم من المرارة التي شعر عبد الناصر بها من   -وكانت "حركة القوميين العرب" نواتها الصلبة    –
، وفيه اعتبرت هزيمة  1967وز  تنفيذية لحركة القوميين العرب، في يوليو / تمالتقرير الذي أصدرته اللجنة ال

هزيمة للبرجوازية الصغيرة ، التي تمثلها أنظمة سوريا ومصر ، وقد وقع التقرير في موقف فوق يساري،   1967
 ليس له ما يبرره. 

على    الناصر كان حريصاً   سارت األمور على ما يرام بين النظام الناصري والجبهة الشعبية، ورغم أن عبد 
بمكتب للشعبية على غرار    " الشعبية " ومنظمة التحرير في خطبه، فإنه لم يمنح ترخيصاً توجيه التحية لفتح و  

"فتح" في مصر. وحين اندلعت المظاهرات الفلسطينية في األردن ضد موافقة عبد الناصر على "مبادرة روجرز"، 
طية"، مستثنيا  ترحيل العشرات من أعضاء "الشعبية" و"الديمقرا، فإن األمن المصري عمد إلى  1970صيف  

 أعضاء "فتح"، وإن أغلق " إذاعة الثورة الفلسطينية " التابعة لفتح في القاهرة. 
، وذهب عبد الناصر ضحية الجهد الخارق الذي بذله لوقفها،  1970سرعان ما اندلعت أحداث أيلول  

 طينية. د، والسهر الطويل إلنقاذ حركة المقاومة الفلسلكنه دفع حياته التي أنهكها المرض المدي
 

 
  



 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

198 
 

 العودة إلى الفهرس

 مصر وفلسطني: أفكار لرأب الصدع، وإعادة بناء جسور الثقة

 أمحد بهاء شعبان
*

 

 
هذه اللحظات الحرجة من عمر قضيتنا، أن نقف وقفة محاسبة  وفي    هذه المناسبة الجليلة،  يما أحوجنا، ف 

 ومواقع أقدامنا!نتدبر أوضاعنا، وندقق مسارات حركتنا مع الذات، نراجع من خاللها أحوالنا، و 
الفلسطينية من موقع الصدارة، ف  يوبادئ ذ  وعى ووجدان    يبدء، ال بد من االعتراف بتراجع القضية 

البسيط وحسب، وإنما حتى بالنسبة للنخب السياسية والثقافية، وأنا هنا ال أتحدث   يواهتمامات، ال المواطن العرب 
النيوليبرالية"، واتجاهات رياح العولمة واشتراطاتها، وإنما حتى  وزموبوليتينية"، المسايرة للمفاهيم "عن النخب "الك

بالنسبة للنخب المحسوبة على التيارات القومية واليسارية والعروبية، بوجه  عام! ويعود هذا الموقف ألسباب، 
موضوع ذاتيبعضها  والبعض  الموضوعي،  الصعيد  على  ما    ي.  تراجعات  يمكن رصد  من  المنطقة  تشهده 

  ي )األنظمة(، والنضال  ي، بشقي هذه المشاريع: البيروقراطي ، وكذلك للمشروع اليسار يوالقوم  يوطنللمشروع ال
 )المنظمات(.

،  1967، عقب نكسة  ي والتحرر   يوليس هذا التراجع بمجهول األسباب، ولعله بدأ مع انكسار المد القوم
"، يج سياسات "االنفتاح االقتصاد ى مستوى التوجهات االقتصادية، بانتها تالها من تغيرات حادة، إن عل  وما

الت اللعبة ف 99جسدتها مقولة "أنور السادات": "  يأو على مستوى االرتباطات السياسية  يد    ي% من أوراق 
 الواليات المتحدة األمريكية"! 

مباشرة  ما كان له تداعيات، سلبية،  "، مي" و"المعسكر االشتراكيذلك مرحلة انهيار "االتحاد السوفيت  وقد تال
الواليات  بزعامة  الغربية،  اإلمبريالية  وحشية  تواجه  العالم  شعوب  وترك  العالمية،  التحرر  حركة  كامل  على 

، كانت األنظمة االستبدادية الفاسدة، يالمتحدة األمريكية، دون ظهير أو نصير. وعلى المستوى المحلى واإلقليم
لمجتمعاتها، بمصادرتها لقيمة وتقاليد الممارسة   يلطبيع رت ثرواتها، وأعاقت النمو اقد انفردت بشعوبها، واعتص

إدارة شؤون بلدانها، والتمتع بنصيب عادل   يف المشاركة ف  يالديمقراطية، وحرمانها لشعوبها من الحق الطبيع 
َر مجموعة من الهّبات الشعبية، والثورات الكبيرة  يف   ة أ ، لم تكن قوى الثورة ُمهيخيرات أوطانها، األمر الذى فجَّ

"العيش والحرية    يمعها، وبقيادتها لصالح تحقيق أهداف الجماهير، وأحالمها المشروعة، ف  ياإليجاب  يللتعاط
كان يعنى لو تحقق، حتمًا، توجهات مغايرة لما استقرت عليه   والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية"، وهو ما

"، وبالذات رالدولة العربية األكبر: "مص  ية ف ، خاصيسبعينيات القرن الماض المنطقة منذ أوائل    ياألمور ف
 . يفيما يمس العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية، والمنظومة االستراتيجية الغربية، والعدو الصهيون

أتون  تونس، إلى  يمصر وبدرجة أقل حّدة ف  يوأكثر من ذلك، فقد انزلقت دول الهّبات الثورية العربية، ف 
سبب سعى اتجاهات سياسية معينة فيها، لتغيير الطبيعة التاريخية للهوية الوطنية  صراعات داخلية حادة، ب

 
 أمين عام الحزب االشتراكي المصري   *
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والقومية، واستبدالها بهوية أخرى عابرة لألوطان والقوميات، األمر الذى أدى إلى صدامات متصاعدة، اتجهت 
وتفكيك الجيش  م الدولة المصرية الوطنية،  ، وتقاطعت مع مخططات أجنبية معادية، استهدفت هد ي للعنف الدمو 

تبقى من جيوش دول المنطقة، والذى يمثل الثغر األخير من ثغورها الحامية، بعد    ، آخر ماي المصر   يالوطن
تدمير دول وجيوش عربية عديدة: العراق وسوريا وليبيا واليمن، وهلمجرا! ويمكن    يأن نجحت المؤامرات ف

هذ  أن  وتجرد،  بموضوعية  قطاالقول،  طاقة  استنزفت  األوضاع  والقومية  ه  الوطنية  القوى  من  واسعة  عات 
واستحو  األخيرة،  األربع  السنوات  امتداد  على  "القضية  ذ والتقدمية،  تعد  لم  وبحيث  اهتماماتها،  جل  على  ت 

  ي السابق، وخاصًة بعد أن أنهكتها انشقاقات الوضع الفلسطين  يالفلسطينية" تلقى االهتمام المعهود، كما كان ف 
 تراجع االهتمام العام بالقضية.  ي، المرتبك أصاًل، وساعدت فيأربكت الواقع العرب يوتجاذباته الداخلية، الت

  ي وعي   يبها، والمكانة المحورية لها ف  يوفيما يخص العالقات المصرية الفلسطينية، فلعل تاريخ عالقت
تدهورت بمعدالت كبيرة، منذ    يالت  األزمة  يبمناقشة أزمتها، بصراحة، ودون حرج، وه  ي، يسمح ليووجدان

شهد خروجًا كبيرًا، شاركت فيه ماليين غفيرة، رفضًا لممارسات حكم جماعة "اإلخوان    ي، الذ 2013يونيو    30
 المسلمون"، وانحاز الجيش لهذا الخيار، وترتب عليه ما ال يحتاج لمزيد من اإليضاح.

الطبيع الفلسطين   يوإذا كان من  تتأذى بعض األطراف  للسلطة ف  ية منأن    ي مغادرة جماعة "اإلخوان" 
مصر، فقد كان من مصلحة القضية الفلسطينية، أن يتم السيطرة على االنفعاالت السلبية لهذه األطراف، تجاه 

، وهو ما لم  ي، حرصًا على مصلحة القضية واالحتياجات الحيوية للشعب الفلسطيني التطورات الوضع المصر 
عملية ال تصب   مسلكيات    يإعالمية، وأحيانا أخرى ف   انفالتات    يأحيانًا ف  عاالت يحدث لألسف، وبدت هذه االنف

، وبالذات مع اتساع نطاق األعمال اإلجرامية، لعناصر تخريبية سعت ي المصر   يصالح حماية األمن القوم   في
المصر  الجيش  في الستنزاف  المصر ي  ،  الشعب  على  عدوانها  ووصل  بل  وخارجها،  عمليات  ي سيناء  إلى   ،

العاصمة، ال تنكر جماعة "اإلخوان" المصرية،  وفي    كل محافظات مصر، بل  ي، شبه يومية، فيمنهجخريب  ت
الشعب  ودفع  معادية خارجية،  وجهات  استخبارات  وأجهزة  دول  بمساعدة  فيها،  والمشاركة  عليها،  التحريض 

 ثمنها الباهظ، من دمه واستقراره، ومن قوت يومه ومصالحه.  ي المصر 
أدى هذا الوضع إلى تضخيم كرة الثلج المندفعة، يومًا بعد آخر، ومنح قوى معادية  فقد    وفى المقابل،

للتوجهات العروبية، داخل مصر، فرصة الحركة باتجاه توسيع شقة الخالف حتى تكتمل القطيعة، وهوـ بالتأكيدـ 
لمصرية، لكنه يضر،  مية اال يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويضر ضررًا كبيرًا بالمصالح الوطنية والقو   ما

وحده   ي لحظة شديدة الحرج، ويترك الشعب الفلسطين  يبصورة بالغة الخطورة، بالمصالح الوطنية الفلسطينية، ف 
ليس  حاله  والعراق  مأساوية،  أوضاعًا  تواجه  فسوريا  يحميه،  ظهر  بال  والصهيونية،  اإلمبريالية  غول  يواجه 

 دات على درجة هائلة من الخطورة، بال أفق للحل!.وتهديالدول العربية تواجه تحديات  يأفضل، وباق
العالقة بين    يومن هنا، فإن واجب كل المخلصين للقضية، العمل بسرعة إليقاف التدهور المستمر ف

 البلدين، على األسس التالية: 
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لشعبين،  ل  ييجالبناء االسترات   ي، في أواًل: اإلقرار باألهمية االستثنائية لموقع "القضية الفلسطينية" المحور 
الت المصرية،  لفلسطين،    يوللدولة  الموضوعية  القيمة  الو في  تدرك  مصر  أمن    ي ن طحماية 

 ومصالحها العليا. 
تحديد خياراته االستراتيجية، دون تدخل من األطراف األخرى، وإال لو   يثانيًا: اإلقرار بحق كل طرف ف

ذات   ياء مصريين، فهو ف، لنصرة حلفي الشأن المصر   يالتدخل ف  يكان من حق طرف فلسطين 
الساحة الفلسطينية، لالنتصار لحلفائها، وهو    يالتدخل ف  يالوقت، يعطى مصر الحق المباشر ف

 .يوالقوم ياتجاه المزيد من االستقطاب والتمزق، الوطن يالنهاية، إال ف يأمر لن يصب، ف
 متدهورة. يدهورها أكثر مما هلكل تصعيد ُيزيد من توتير األوضاع، ويؤدى إلى ت ي ثالثًا: اإليقاف الفور 

  ي رابعًا: هناك ضرورة للعمل على أال تؤدى هذه التطورات السلبية إلى اإلضرار باحتياجات الشعب الفلسطين 
تمثل مصر منفذا حيويًا لها، ال غنى عنه أبدًا، مع ضرورة اإلقرار بأن استقرار    يلت الحياتية، ا

تواجه تحديات    يسطين، ومعركة وجوده التمصر، ورخائها، أمران ضروريان لمستقبل شعب فل
 عليها.  جسيمة، ال قبل له وحده بمواجهتها واالنتصار

عيدًا عن موقف الجهات الرسمية، والتعامل ، بي خامسًا: هناك ضرورة قصوى لتلمس موقف الشعب المصر 
بأعلى درجات الوع ينبغ  يمعه  ـ  ـ بكل الحسابات    مراعاته، والحرص  يوالمسئولية، وهو موقف 

عليه، خاصًة أنه، بسبب عمليات التخريب واإلرهاب، ودور جماعة "اإلخوان" المصرية المعلن  
شبهة االنحياز لمن يقتله، وُيخرِّب  مواقفه    يطرف يلمس ف   يفيها، أصبح شديد الحساسية تجاه أ

المصر  الشعب  تعاطف  فقدان  أن  إلى  اإلشارة  القول  نافل  ومن  بلده.  استقرار  وُيدمِّر  ، ي حياته، 
 خسارته، بالنسبة لفلسطين، ال تعوض، وتحتاج إلى سنوات من الجهد الشاق لترميم شروخه!

، اتمنى أن يكون انحياز  يشعب الفلسطين بنًا للا  ي، اعتبر نفس ي ، ويسار ي، وعروبي مصر   يسادسًا: وكوطن
أية   عن  وُمقدمًا  األساس،  هو  الفلسطينية،  الوطنية  للمصلحة  جميعها،  الفلسطينية،  األطراف 

مسارها الحرج الراهن، وبما تواجهه    يعقدية أو أيديولوجية، ذلك أن القضية الفلسطينية، ف  ت نحيازاا
تكون لهما    أحوج ما  ي خسارة مصر وشعبها، بل ه  من تحديات وتهديدات خطيرة، ال تملك ترف ال

 اآلن، ولن تجد بدياًل عن مصر: شعبًا وحكمًا، أيًا كانت األوضاع والتقلبات.
النهاية، واإلرهاب    يف   ما كانت صعوبات الظروف المصرية الحالية، فإن شعب مصر سينتصرسابعًا: مه

تشيعه   ، على مايطرف فلسطين  يسُيهزم، مهما كانت التكلفة. وال يجب بناء الخطط المستقبلية أل
سيسقط،    ي األوساط المعادية والُمغرضة، من أوهام وتمنيات ذاتية، تروُِّج إلى أن النظام المصر 

ُيفيد بناء الحسابات على    يعود هذا الطرف أو ذاك لحكم مصر مجددًا. هذا أمر محسوم، والوس
، قبل الحكم وبعده، قد أسقط مشروع األطراف  ي أساسه، لسبب واحد بسيط، هو أن الشعب المصر 

العالقات مع مصر،    ي والبد لنا، إذا أردنا عالج األزمة ف  ،تتصور ذلك من جدول أعماله!  يالت
ريقها، بعد أن حددت  ط  2013يناير    30  يبؤرة اإلدراك. لقد اختارت مصر ف  ياألمر ف  وضع هذا
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هدفها، وقد يتعثر الطريق حينًا، ويضيع الهدف من مرمى البصر مرات،    2011يناير    25  يف
النهاية، سيواصالن مسيرتهما وسيحققان   ي لكن الخبرة التاريخية، بمصر وشعبها، تشير إلى أنهما، ف

 مبتغاهما. 
تصعيد،   يمن تدهور، التوقف تمامًا عن أثامنًا: من الواجب اآلن، وقد وصلت األمور إلى ما وصلت إليه  

مهما كانت ُمغرياته، أو دواعيه. والبد من استئناف المسارات الدبلوماسية، والتواصل مع القيادات 
ى وإن بدت للبعض حقيقية حت  يالرسمية للدولة المصرية، واالستماع إلى مالحظاتها ومخاوفها، وه

الخروج   يف  ي لمخلص على مساعدة الشعب المصر بعض أركانها، والبد من العمل ا  ي فةً ُمغاال
ها، على كل المستويات، ذلك أن كل اهتزاز الستقرار مصر، شعبًا  عيشي  يمن اللحظة الحرجة الت

الفلسطين ينتهي ودولًة، سيعنى المزيد من المشكالت للشعب    ي لفلسطين بتحميل الشعب ا  ي، وقد 
 ما كانت الدوافع. ال يجب أن يحدث مه ماال طاقة له باحتماله، وهو أمر

تاسعًا: من واجب القوى الوطنية، المصرية والفلسطينية، العمل سويًة من أجل تدارك األمر، والمساعدة  
إنجازها،    يمسئولية جسيمة ال يجب التهاون ف   يأسرع وقت، وه  يعلى محاصرة أثاره السلبية، ف

  ي هذه بعض المالحظات الت .  ي المصر   يلها على الواقع الشعب  يمواجهة األثر السلب  ية فوخاص
أنها مصلحة   يأثق ف  ي، التي والمصر  يكتبتها، بإخالص، حرصًا على مصلحة شعبينا: الفلسطين 

جهود المخلصين كافة لرأب الصدع، وإعادة بناء جسور الثقة    يواحدة باألساس، وآمل أن ُتفيد ف
 ن الشقيقين. بين البلدي
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 جورج "املصرى" !

 أمحد بهاء شعبان

الفلسطينى ، والقومى  الوطني    مسيرة النضالفي    " عالمة نضالية بارزة جورج حبش مثلما مثــَل الرفيق "
من أبناء الشعب المصرى،  داثة عهده ، بصمات عميقة على نضال قطاعات عريضة  العربى ، فقد ترك ، منذ ح

 وبالذات الشباب .
معارك التحرر واالستقالل  في    ، وببطوالت أبنائه ، وتضحياتهم ،المصري    وكما تأثر بحركة نضال الشعب  

ها قبل وخالل سنى هزيمة تبلور فكر التي    وعى وتوجهات أجياله الجديدة ، وبالذات تلكفي    والتقدم ، فقد أثر
ض لهم االلتقاء بالرفيق "جورج حبش " ،  ، وما بعدها ،    1967 ََ َِ وقد كنت واحداً من هؤالء ، الذين قـُـِي

" ، من خالل  فلسطين بصورة غير مباشرة ، عبر التعرف على كفاح وأيديولوجية " الجبهة الشعبية لتحرير
في   بعملياتها النوعية ـ ملء السمع والبصر ،   كانت ـالتي    ناضليها ومطبوعاتها ، ثم من خالل أنشطتها ،م

 تلك اآلونة ، ثم مباشرةً  ، بعد ذلك ، حينما أسعدتنى الظروف أن ألتقيه ، وأحاوره ، وجهاً  لوجه .
ت ما قبل الرحيل من بيروت ، سنوا   " الحكيم " ، والتى استمرت على امتداد وفى كل هذه الحوارات مع  

دمشق ، بعد ذلك ، وقت زيارتى لها ، لمست لمس اليقين  في    تصادف وجودهالتي    إضافةً إلى بعض المرات 
سوقنا  نبل مقاصد هذا القائد الكبير، وعمق تأصل فكرة " المواطنة " الفلسطينية والعربية ، خاصة عندما كان ي

 . مصر مقدمتهاوفي  المنطقة ،في  اح دول كثيرةتجتالتي  الحديث عن التوترات الطائفية
لقد غابت عن مخيلته تماما أى نظرة عنصرية أو عرقية ، تـُميز بين بنى البشر على أساس الدين أو 

القيم اإلنسانية الرفيعة الصافية ، المنحازة  وعيه خالصة  في    أو العرق او الثروة ، وتجلت   الجنس أو اللون 
للطبقات الفقيرة والمحرومة ، وللكفاح ضد االستغالل واالستعمار ، بكل أشكاله ، وضد اغتصاب مقدرات األمم  

الكاملة ، المقدس . لقد كان والشعوب ، أما عشقه األبدى فقد وهبه ، خالصاً  من كل شائبة ، لتراب فلسطين  
فلسطين ، ولجميع مساجدها وكنائسها وبياراتها وربوعها وقراها ومدارجها  في    ولكل حجرلكل حفنة رمل ،  

وجه االغتصاب ، وتمرد على القهر...، في    وحواريها ... نفس القيمة والقداسة واألهمية ، ومن أجلها جميعا ثار 
مسيحيين ومسلمين،  لـد " ـ  مسقط رأسه : " الوفي    فلسطين ،في    دث دوما ً فقد كان " الجميع ، يتذكر، مثلما ح

 . ( 1)العدو المشترك "   وجهفي  يلتقون 
لم تكن تهدأ التي    حركته ،وفي    ذاكرة " الحكيم " ، وعلى لسانه ، في    ومع الحضور الفلسطينى المضيئ ،

، حيث تنبه ، منذ يفاعته ، إلى طبيعة  وجدان وعقل الرفيق "جورج حبش "  في    أبداً  ، كانت مصر دائما
، وتأثيراته العميقة ، على مسار  المصري    العضوى ، المصيرى ، بين مصر وفلسطين ، وألهمية الدور  الرباط

 ومصير الشعب الفلسطينى وقضيته ،. 

https://hadfnews.ps/post/45566/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%A8%D8%B4
https://hadfnews.ps/post/44693/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://hadfnews.ps/post/44693/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://hadfnews.ps/post/44693/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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"         تكوينه المعرفى والثقافى :  في    وإضافةً  إلى هذا ، فهو يعترف بتأثيرالثقافة المصرية العميق ،
مصر ، من خالل مجلتين  في    ، وفوق ذلك تتبعت النشاطات األدبيةالمصري    ألننى كنت مشدوداً  إلى األدب 
 . (2)هما : " الرسالة " و " الثقافة " 

وفى بدايات سعيه مع زمالئه الستكشاف معالم طريق العمل القومى ، مع نهايات عقد األربعينيات من  
بكلية الطب التابعة للجامعة     عام دراسته الخامسفي    ق " جورج حبش " ، وهو، التقى الرفي القرن الماضى ،  

األمريكية ببيروت ، بمجموعة وطنية مصرية صغيرة ، كان يقودها " حسين توفيق " ، وهو شخصية مصرية  
اشتراكه بعد  إلى سورية  لجأ  وقد   ، آنذاك   ، العدو في    كانت معروفة  مع  التعامل  أحد رموز  اغتيال  عملية 

، الوزير" أمين عثمان " ، صاحب توصيف عالقة مصر بانجلترا باعتبارها " زواجاً  كاثوليكياً  " ،  النجليزى ا
 اليقبل االنفصام ! 

وحسبما يعلن الرفيق "حبش " فقد استهدف الحوار مع " المجموعة المصرية " ، ومجموعتين أخريتين   
انتهت ، وتقطعت العالقة مع مجموعة   ولبنان ، تكوين " كتائب الفداء العربى " ، لكن هذه التجربة   سوريا من

في   وقعت التي  الموقف من عملية اغتيال " أديب الشيشكلى " ، الفاشلة ،في  مصر ، على أرضية االختالف
 .  (3)1948عب فلسطين ، عام ن نكبة شسوريا ، وباعتباره أحد المسئولين ع 

، لم ينقطع اهتمام الرفيق "جورج حبش " بـ " الساحة  1952وحينما تكونت جماعة " القوميين العرب " عام  
ذلك العام ، وقائع " الثورة األم " ، كما كانت تسميها الحركة ، فقد رحبت في    شهدت ، التي    المصرية " ،

السياسة، في    ، وإن عارضت ، من حيث المبدأ ، تدخل العسكريين  (4)1952  تموز     الحركة ، بثورة يوليو /
مراحل الثورة األولى،  في    ولم ترتح " إلى تطور العالقات بين قادة الثورة المصرية والواليات المتحدة األمريكية "

ستبدالها  حكومى واقضايا مصر الداخلية ، وال إللغاء األحزاب المصرية بمرسوم في  وال النغماس القادة الجدد 
 . ( 5)بـ " منظمة ضعيفة ، " هيئة التحرير " ، مرتبطة تماما ، بالحكم القائم " 

،   1958، وبدءاً  من عام الوحدة ،  (  6)امتد نشاطها للعمل وسط الطالب المصريين    1955ومنذ عام  
دث انسجام تام بين  د أن " حتحولت " الحركة " من الطور " الطليعى " إلى مرحلة " التنظيم الجماهيرى " ، بع

استراتيجيتها واستراتيجية عبد الناصر " ، وبعد أن وقع االنفصال " أصبح عدد الحركة باآلالف " فينا يبدو أنه 
  . ( 7)مضاد لتوجهات االنفصاليين   رد فعل جماهيرى 

كال    اة وكفاح سجل حيفي    وفى هذا السياق تحتل العالقة مع الرئيس " جمال عبد الناصر " موقعا هاما
حواره  في    من الرفيق "جورج حبش " و" حركة القوميين العرب " ثم " الجبهة الشعبية " ، ويروى الرفيق "جورج "

دخلت الحركة مرحلة جديدة ، "    1958شباط ) فبراير (    22في    مع " فؤاد مطر " ، أنه بعد قيام الوحدة
" عبد الناصر " وأفقها التحررى،  أن تبلورت قيادة  بقى بعد  وطرحنا على أنفسنا سئواالً  أساسياً  ، وهو لماذا ن

 رفعتها الحركة ؟! " .التي  وبعدما تبنى "عبد الناصر"،إلى درجة التنفيذ ، الشعارات 
وكان الجواب الذى تم التوصل إليه : " إن القيادة الحقيقية للجماهير هى قيادة " عبد الناصر ، الذى 

 (. 8)مع خطنا "السياسي  يتفق خطها

https://hadfnews.ps/post/44692/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://hadfnews.ps/post/44692/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://hadfnews.ps/post/44692/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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مقت هذه العالقة مع تبلور االنحيازات االجتماعية الناصرية ) توزيع األرض على فقراء الفالحين ، وتع
التأميمات والقرارات " االشتراكية " ... إلخ ( ، ومع تبلورالخط العـروبى والتحررى لنظام الرئيس " عبد الناصر": 

حلف بغداد ، الحلف اإلسالمى ، ... إلخ(  زنهاور ،المعركة ضد األحالف العسكرية ) مشروع ملء الفراغ إلي
حين القت السياسة الداخلية للجمهورية  في    ، تأميم القنال ، حرب العدوان الثالثى ، الوحدة ، ... إلخ : إذ "

. وأدى  (  9)العربية المتحدة تأييد " حركة القوميين العرب " ، القت سياستها العربية والخارجية تأييداً  أكبر "  
فصال إلى مزيد من التقارب بين " عبد الناصر " و" الحركة " ، وخاصة بعد خطاب " عبد الناصر  قوع االنو 
( ، والذى دعا فيه إلى تكوين "    1963يوليو / تموز    22االحتفال بالذكرى الحادية عشرة للثورة ، )  في    "

ومن هنا بدأ االتصال    .   (01)لعربى  الوطن افي    حركة قومية عربية موحدة تندمج فيها كافة الحركات القومية
المباشربين " الحركة " و" عبد الناصر " ، وبدأت التجمعات القومية ، ومن بينها " حركة القوميين العرب "  

تنظيم السلطة  في    وسوريا ، وغيرهما ، واالندماج العراق أقطار عربية عديدة ، كفي    تحل تكويناتها الخاصة ،
  العربى " ، و" قد ظل القوميون العرب ، خالل عامى االشتراكي    ) الناصرية أو المتحالفة معها ( ، " االتحاد 

وقت بدا فيه ممكناً  توحيد كافة  في    على اتصال وثيق بالرئيس " جمال عبد الناصر" ،   1965  ،  1964
  أخذت زمام المبادرةالتي    وعات الناصرية على الصعيد اإلقليمى ، وكانت مجموعة " محسن إبراهيم " هىالمجم

للعام  في   القومى  القوميي  1965المؤتمر  " حركة  دمج  اقتراح يتضمن  بالناصرية ، على  بتقديم   " العرب  ن 
 . (11)الصعيد القومى " 

، التجربة  هذه  بينالتي    لكن  متتالية  صدامات  "    شابتها  األجهزة  و"   " الحركة   " أعضاء 
)البيروقراطية ( انتهت إلى فراق ، بعد أن أدرك كل من الرئيس " جمال عبد الناصر " و " حركة    الناصرية  

،  1967ا المشترك قد وصل إلى طريق مسدود " ، بل أنه " مع حلول العام  القوميين العرب " : " أن مشروعهم
 . (12)قد تدهورت إلى حد متدن جداً  " كانت العالقة مع " عبد الناصر " 

، وماترتب على نتائجها الكارثية   1967أعقاب حرب يونيو / حزيران  في  وتكرس الفراق بين االتجاهين 
  ، إذ كانت حصيلة هذه المؤتمرات ،  ات لمناقشة األوضاع المستجدة  من تطورات ، بعد سلسلة من المؤتمر 

أدينت التي    ة الجيوش العربية : " الطالق الكامل مع الناصرية " ،أدت إلى هزيمالتي    بحثت األسباب التي  
جديدة  باعتبارها " حركة بورجوازية صغيرة محكوم عليها بالفشل " ، و) الدعوة ( إلى استبدال الناصرية " ببداية  

 .(13)ى ـ ماركسى "   لينين " من شأنها أن تغير" حركة القوميين العرب " : من منظمة شبه برجوازية إلى حزب 
إن التقدير المتبادل بين"  وعلى الرغم من انتهاء " شهر العسل " بين " الحركة " و" النظام الناصرى " ، ف

المعركة المشتركة  في    لطرفينيمنع هذا األمر من التعاون بين ا الحكيم " و" عبد الناصر" لم يتوقف ، ولم  
، ورغم انتقادات " الجبهة " للعديد من السياسات والممارسات " الناصرية " ، فقد     ضد الصهيونية واإلمبريالية

" الجبهة الشعبية " ، " وقد حدث ذلك بالفعل ، ففى     استعداده لتدريب مقاتلى  أبدى " عبد الناصر " ، دائماً ،
لقاهرة عناصر لكى تتدرب ، وكان هؤالء يعودون مدربين ، ومعهم السالح الذى أرسلنا إلى ا  1969مطلع  

 . (14)قدمته مصر إليهم " 

https://hadfnews.ps/post/44691/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://hadfnews.ps/post/44691/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://hadfnews.ps/post/44691/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://hadfnews.ps/post/50720/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
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نفسى مكانة  في    الذى " كان له  وقد تفاجأ " الحكيم " بالوفاة السريعة للرئيس " جمال عبد الناصر " ،
إعداده السريع  في    عبد الناصر كان تقديرى أن "  في    األب أو األخ األكبر أو الصديق العزيز " ، ) ... ( و"

 " . 1967مقابل أرض  1948للجيش ُيًعد للمعركة ، وال أتصور أنه كان سيتنازل عن أرض 
تاريخه أنه أول حاكم عربى اعترف  في    يمكن أن يسجل" إننى أعرف عبد الناصر " جيداً  ، وال أعتقد أنه   

 .( 15)بوجود إسرائيل "
 تجربة شخصية : 

التي   أنشطة " جماعة أنصار الثورة الفلسطينية " ،في  الشخصى ، فإن ظروف مشاركتىوعلى المستوى 
، لدعم كفاح شعب    1970أعقاب مذابح " أيلول " / سبتمبر  في    كلية الهندسة بجامعة القاهرة ،في    تشكلت 

  الطابع اليسارى، قيادة االنتفاضات الطالبية الوطنية الديموقراطية ، ذات  في    فلسطين وثورته ، وكذلك اشتراكى
تفجرت في   والتى   ، الماضى  القرن  سبعينيات  الهزيمةفي    مفتتح  بعد   ، المصرية  ،   1967في    الجامعات 

باإل  المحتلة ،  للمطالبة  العدوان الصهيونى ، والسترداد األرض المصرية والعربية  التحرير ضد  عداد لحرب 
من مناضلى الجبهة ، كان منهم الرفيق " كايد الغول"، وأيضاً  بسبب زمالتى للعديد من رفقاء الدراسة بالقاهرة ،  

إليها ، هرباً  من قرار اعتقالى،    قد وفرت لى الفرصة ألن ألتقى بالرفيق" جورج حبش " ، ببيروت ، فور وصولى
يناير / كانون ثان    19  ،  18في    مناضال اتهموا بالتحريض على االنتفاضة الشعبية المجيدة ،  176ضمن  
والتى    1977 الكبيرمن  ،  وذعره   ، لها  الشديد  كرهه  عن  تعبيراً    ،  " الحرامية  انتفاضة   " بـ  السادات  نعتها 

 وقائعها!.
التي   ئى بـ " الحكيم " ، وسط أصداء انفجارات القنابل المدوية ، وزخات الرصاص ومنذ الوهلة األولى للقا

نى شخصيته اللَماحة الدافئة ، ، أسرت  1978بيروت الحرب ، بين الثورة وخصومها ، عام  في    لم تنقطع ،
قافى ، وصالبته  التو ، عمقه الثفي    وذكاؤه المتقد ، وتكشفت لى على الفور قدراته القيادية البارزة ، وتلمست ،

 الفكرية ، ونزاهته األخالقية ، واستقامته األيديولوجية . 
بع القرن ( ، ورغم أننى كنت ، وأنا ولـُدت بعده بنحو ر   1925ورغم فارق السن بيننا ، ) هو من مواليد  

عر مطلقاً   تلك اآلونة ، فلم أشفي    العالم أجمع ،في    ألتقى زعيما فلسطينيا بارزاً  ، كان ملء السمع والبصر
يقف بينى وبينه ، يمنع التواصل ، أو يحول بينى وبين التفاعل اإلنسانى ، والثورى ، مع هذه   بأن حاجزاً ً ما  

آنذاك أن وصف " الحكيم " الذى أطلق لم يكن وحسب ألنه درس الطب ، أو ألنه  القامة الكبيرة ، وأدركت  
ل الوطن ، وإنما أيضاً  ، وربما باألساس ، لما  مارس مهنة تشخيص األمراض والعلل : أمراض الجسد وعل

 تميز به من حكمة القائد ، وبـُعد نظره ، وعمق بصيرته . 
بيروت في    ، كلما تيسرت الظروف ، على امتداد فترة وجودىوإذ تعددت اللقاءات بين " الحكيم " وبينى  

، بأيام ،  1982، وحتى ما قبل الغزو الصهيونى للعاصمة اللبنانية النبيلة ، عام    1978   ، منذ أواخر عام
التي    دارت بيننا حوارات ممتدة حول كل مايهم الثورة الفلسطينية والعالمية، وأوضاع األمة العربية ، والتحديات 

من مواقع اليسار     لحركة القومية " وتحوالتها ، اقتراباتحيط بها ، وحول تجربة " االتي    اجهها والتهديدات تو 
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ظل اختطافها من قبل " السادات  في    والماركسية ، وحول مصر ، أساساً  ، والتطورات الجارية فوق أراضيها ،
ترتبت على زيارته " المشئومة للقدس  التي    السياسة الرسمية المصرية ،في    " ونظامه ، والتحوالت العاصفة

، وتوقيعه اتفاقية العار ، اتفاقية " كامب ديفيد " ، وانقالبه على السياسة الوطنية والقومية لمصرفى  المحتلة  
 عهد الرئيس " عبد الناصر" .

على أبناء  وألن اهتمامه بمصر لم يكن أمراً  عارضاً  ، بل كان نزوعاً  أصيالً  لديه ، فقد كان رهانه  
للدور  شك أو يداخله ريبة ، وهو رهان حقيقى ينبع من إدراك واع  ، وثقته فيهم ، ال يشوبه  المصري    الشعب 

، مبنى     " موضوعى"   تقرير مصير المنطقة ، ورهانفي    االستثنائى ، الذى لعبه ، ويلعبه ، هذا البلد الكبير،
الثاقب  لتاريخ نضال شعب مصر، على َمرا على دراسة معمـَقة    لتأثير لقرون ، وكـَر األحقاب ، وإلدراكه 

التطورات داخل " أم الدنيا " ، مصر " المحروسة " على القضية الفلسطينية ، وقضايا األمة العربية ، ، سلباً   
 وإيجاباً  . 

"        أعقاب توقيع " السادات التفاقية في  هذا السياق ، وكيف لى أن أنسى ، قوله لى ،في   وأذكر،
قة هو األساس ، وخروجها عن ساحة الصراع خسارة كبيرة  المنطفي    كامب ديفيد " المشئومة : " إن دور مصر

لنا جميعاً ، ستترك آثاراً  سلبية هائلة على كفاحنا ومسيرتنا . وعلينا أن نبذل جهدنا األقصى لكى نقاوم مسار  
  تصفية القضية ، حتى تعود مصر إلى سابق عهدها ودورها "

االلتقاء بـ " الحكيم " بدمشق ، استمر الحديث المتقطع بيننا ، رغم    قيض لىالتي    ى المرات األخيرةوف
مرضه وإشفاقى الشديد عليه من إرهاقه صحياً  ، وقد الحظت تصاعد اهتمامه بقضية الديموقراطية ، " الفريضة  

 بالدنا ! . في   الغائبة "
الفلسطينى وسائر  نضال افي    قضية الديموقراطية  كان وعياً  عميقاً  يتأسس لديه حول مركزية  لشعب 

أبناء األمة العربية ، وباعتبارها مدخالً  ال بديل عنه لهزيمة قوى األعداء ، فقد كان يرى " أننا فشلنا ، وأن 
في    جزءاً  كبيراً  من هذا الفشل يعود إلى أننا لم نكن ديموقراطيين ، والديموقراطية يجب فهمها بشمولية :

. إنها تعنى الحوار واحترام الرأى اآلخر ، وتأسيس آليات ، وبنى تحولها    بيت والمدرسة والحزب والجمعيةال
        . (16)إلى نظام حياة ، وتشمل االقتصاد والسياسة وتداول السلطة ... إلخ " 

وا والحرية  الدبموقراطية  أجل  من  الكفاح  وتيرة  الشتداد  المصاحبة  العاصفة  التطورات  لتغيير ومع 
، تشكلت " الحركة المصرية من أجل التغيير " ، )كفايه( ،   2004منذ أواخر عام   مصر،في  الديموقراطى ،

رفعت شعار " ال للتمديد ... ال للتوريث " ، فكسرت التي    تأسيسها ، وهى الحركةفي    وكان لى شرف المشاركة
التظاهر حق  وانتزعت   ، السلطة  بطش  من  الرهبة  االحتجاج  الشارعفي    حاجز  بوابة  وفتحت  اسي  السي  ، 

 مصر ، على مصراعيها . في  واالجتماعى ،
مصر ، ومعوقات  في    حول تطورات الصراع من أجل الحرية  ولذا كان من الطبيعى أن يحتل الحوار 

وجه قهر السلطة وطغيانها ، جانباً  كبيرا من اللقاءات مع رموز الجبهة وقيادييها ، في    النهوض الجماهيرى 
جانب كبير منها ، في    الفترة األخيرة من حياته ، وشاركفي    تجددت التي    اللقاءات في    مع " الحكيم "،  كما
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 " الحكيم " باختيارى عضوا ً    الرفيق المناضل " أبو أحمد فؤاد " ، القيادى بالجبهة ، خاصةً  بعد أن شرفنى
الذى آثرأن  شق ، باعتباره المنبر الحى ،  مجلس أمناء " مركز الغد العربى للدراسات " ، ومقره مدينة دمفي  

يطل عبره ، على أبناء شعبه ، ورفاقه ، ومحبيه ، بعد أن قدم مثالً  يحتذى باالستقالة من موقع " األمين العام  
" لـ " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " ، قانعاً  بدوره الثفافى من أجل تنمية الوعى العربى العام بأبعاد صراع  

اإليثار ، في    بالدنا ، ولكى يضرب ـ مجدداً  المثل ،في    وأشياعهماضد اإلمبريالية والصهيونية ،  المصير  
ولتجديد دماء الجبهة ، ورفدها بمجموعة جديدة من القيادات ، رفيعة المقام ، من نوعية المناضلين الكبيرين: 

 " ، ورفاقهما . أحمد سعدات  واألسير " ،الشهيد " أبو على مصطفى " 
هذه لمحات من مسيرة حافلة لرمز من رموز كفاحنا وكفاح شعب فلسطين ، نعرف جميعاً  كم كان عطاؤه 

 وكم كانت تضحيته . 
 لم يمت " الحكيم " ،

 ير وطنه .وجدان شعبه وضمفي  فهو يحيا
 وحسب .لقد " انتقل " 

 صعد ،
 " مقامه ال يمكن أن يكون تحت قبة القصر الملكى " ، إلنه ـ كما يقول " محمد إقبال " ـ 

 فهو نسر ،  
 والنسور "... مقامها " قمم الجبال " ! .

 ************ 
 نم قرير العين يا رفيقنا الغالى :

كفر بها الكثيرون ، هاهى  اآلخرون، وآمنت بها حين    راهنت عليها حين شكك فيها  التيمصر    هي  فها
 "سابق عهدها ودورها"،    مصر لم تخذلك ، ثارت على جالديها ، وحطمت قيودها ، وعادت كما كنت تأمل إلى 

 عادت إلى فلسطين 
 والعروبــــة ، 
 والثــــــــــورة ، 

 والكرامـــــــــــــة .  
 

 المراجع:
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 . 91:  ، ص 1985  ، " حركة القوميين العرب " ، مؤسسة األبحاث العربية بيروت ، باسل الكبيسى  ـ4
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 ركسية والقومية مبناسبة رحيل د. جورج حبشاملا

 سالمة كيلة
*

 

 
حبش ونحن نناقش مسألة العالقة بين الماركسية    بدا لي بأن هناك ما يثير األسئلة في ذهن د.جورج

والقومية، كما بدا لي أن الماضي القومي من جهة، والتمركس الذي تحقق نهاية الستينات من جهة أخرى، كانا  
 ألنها تؤسس لتمزق يدفع إلى هذا الجانب أو ذاك.  فتقد الراحة،يشكالن ثنائية ت 

إال انه كان يحس بمشكلة ما من خالل حواراته مع آخرين،    مقتنعًا بترابط هذا وذاك،  ،وإذا كان د.حبش
درب  كانوا رفاق  متناقضين،   ،ربما  عنصرين  منهما  يجعل  منحى  يشد في  العام  الوعي  أن  يلمس  كان  كما 

 جه بأسئلة حول الترابط بينهما. كيف يعتقد بأنه يوحد بينهما؟ وبالتالي كان يوا
ضح هذه المشكلة ،خصوصًا في سياق تجربة د.حبش الذي وربما كانت اإلشارة إلى تاريخية المسألة تو 

أفضيا إلى أن يصبح القومي هو األساس، لهذا كان "األب الروحي"    رأى بأن ضياع فلسطين، وتشتت الشعب،
لعرب ،التي تأسست من تفاعل هؤالء الالجئين الفلسطينيين مع نمط من الفكر القومي العربي لحركة القوميين ا

هو استمرار للفكر القومي المؤسس منذ بداية القرن العشرين، والذي أسس الحركة    د الشام،كان يترعرع في بال
وبالتالي الوحدة القومية والعلمنة التي عّبرت عن طموح برجوازي لتحقيق التطور والحداثة    القومية العربية األولى،

زريق علمانيًا، بالتالي، وأقرب الن    والدمقراطية، وأساسًا بناء الصناعة. ولقد كان هذا الفكر مع د.قسطنطين
 يكون فكر شرائح من الفئات الوسطى التي كانت ال زالت تطمح الن تحقق التطور الرأسمالي..

التي كانت البرجوازية قد وصلت فيها إلى السلطة بعد جالء  وبالتالي جاءت الحركة في تفاعل مع النظم  
ان أكثر طغيانًا على الفرع الفلسطيني، وما انعكس على  االستعمار، لكن في إطار همّ  فلسطيني، وهو ما ك

 مجمل نشاط الحركة نتيجة الدور المحوري الذي كان للدكتور حبش. 
العربي، خصوصًا مع بزوغ الناصرية، لتعتنق    لكن الحركة تفاعلت مع التحوالت التي جرت في الوطن

 فكرها، وتتمثل سياساتها، متفاعلة معها من أجل فلسطين.
المرحلة كانت الحركة في صراع مع األحزاب الشيوعية العربية، ومع الشيوعية كفكر، وكانت   في هذه

مع القومية. وال شك في    القومية عنصرًا مركزيًا في هذا الصراع، حيث انطلقت من أن الشيوعية هي في تضاد 
الشعبية والحركة أن سياسات الحركة الشيوعية كانت تضعها في تضاد مع الميل الذي كان يحكم الطبقات  

الناهضة، حيث كانت مع االعتراف بالدولة الصهيونية، وكان موقفها من الوحدة العربية مرتبكًا إن لم يكن  
المارك يطال  كان  السياسات  هذه  نقد  لكن  سياساتها  سلبيًا،  تحمل  كانت  فقط،  الشيوعية  الحركة  وليس  سية 

مر الذي كّرس "مبدأ" أن الماركسية هي ضد القومية، وليس لوعي الشيوعيين منذ ستالين. وهو األ   للماركسية،
 وليس أن سياسات الحركة الشيوعية هي التي تتجاهل القومية.

 
 مفكر عربي   *
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ألنها كانت تضع قْطعًا بين    العرب،هذه نقطة محورية في فهم سياق وعي د.حبش، وحركة القوميين  
 الماركسية والقومية من موقعها القومي.

لممثلة بالناصرية والبعث، كانت تميل يسارًا، بفعل توضع مطامح التطور،  ا  لكن الحركة القومية العربية،
ن العالم  وتحّولها إلى مشروع عملي يتناقض مع الدول االمبريالية، وبالتالي يدخل في صدام معه. األهم هو أ

ا، وأمريكا  على ضوء موجة التحرر التي قادتها األحزاب الشيوعية في آسي  كان يبدو أنه "ينزلق" نحو الشيوعية،
إلى كوبا؛ والتي بدت وكأنها تكرس    الوس( وكوريا.  )فيتنام، كمبوديا،  الالتينية، من الصين والهند الصينية

من خالل نشؤ ميل لدى قطاعات في    ،"التمركس"ـل  النصر النهائي للشيوعية. وهو األمر الذي كان يؤسس 
 كة.الحركة العتناق الماركسية، وسعيهم لفرضها إيديولوجية للحر 

  اللحظة التي فرضت االتساق مع الميل العالمي،  وكانت هزيمة حزيران، وتوّضح عجز النظم القومية،
لفيتنام إلى مثال كبير التأثير في وعي  ، وتحّول ا1968الذي تعّزز بالثورة الطالبية التي اجتاحت أوربا سنة  

ر بعد تشكيل الجبهة الشعبية لتحرير  كل المناضلين من أجل التحرر وهزيمة االمبريالية. وهو ما حسم األم
 . 1967فلسطين سنة 

هنا جرى االنتقال من القومية إلى الماركسية. بمعنى أن الوعي الذي كان يقوم على أن الماركسية هي  
الذي ساد، وأصبح المحرك. وبالتالي جرى االنتقال من الرؤية القومية، والعمل القومي إلى   هو  ضد القومية،

الذي كانت قد أسسته "فكريا" حركة فتح. والذي أفضى    ة المؤسسة على العمل ال قطر ي،الرؤية الماركسي
المحتل، )الجنوب  قطرية  أحزاب  إلى  العرب  القوميين  حركة  تفكك   العراق...(  ن،فلسطي   لبنان،  عمان،  إلى 

وبالتالي اتسقت الحركة هنا مع السياق الذي كانت تفرضه حركة فتح فلسطينيًا، والمؤسس على فلسطنة القضية  
الدولة الصهيونية    الفلسطينية، وفك ارتباط العرب بها. وتحويل الصراع من صراع عربي ضد مشروع إمبريالي،

ت الحركة تنتقده لدى الحركة الشيوعية،  افقت مع ما كانإلى صراع فلسطيني/إسرائيلي. وبالتالي تو   جزء منه،
 بدل أن تشكل البديل التجاوزي لها. وهي بمعنى ما اتسقت مع رؤيتها السابقة للماركسية كمضادة للقومية.

لكن هذه الرؤية للماركسية التي باتت متبناة من قبل فروع الحركة، خصوصًا في الفرع الفلسطيني، لم تكن  
اركسية والقومية لدى د.حبش، حيث ظل "مترددًا" في اعتناقه للفلسطنة، وميااًل إلى  القائم بين الملتلغي التوتر  

 وهو األمر الذي كان يؤسس لتوتر مع الماركسية ذاتها. القومي،
رتباكًا يحتاج إلى طمأنينة.  اولكن أيضًا بالقومية. لكن األسئلة كانت تثير    لقد كان على اقتناع بالماركسية،

حركة القوميين العرب، دون أن يتخلى عن الماركسية، لهذا عاد إلى طرح مسألة    وصل إلى خطأ حلفقد ت
 العالقة بين الماركسية والقومية كمادة للبحث. 

ما هي اإلشكالية التي حكمت هذه العالقة، والتي أدت إلى ارتباك شديد، وصراع حاد بين التيارين القومي  
جديًا، ولمس مسائل جوهرية، خصوصًا القضية الفلسطينية.    ن أن يقال، كانوالشيوعي؟ والذي، رغم كل ما يمك 

أي تقّر بوجود الدولة الصهيونية،   حيث كانت الحركة الشيوعية تؤسس على االعتراف بما تحقق على األرض،
  وبالتالي ترسم سياستها على أساس التفاوض وليس أكثر. بينما كان التيار القومي يؤسس على ضرورة تحرير 
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الدولة الصهيونية عبر الحرب والمقاومة. لهذا كان التناقض عميقًا هنا. كذلك خصوصًا مسألة   فلسطين وإنهاء
حيث أسست الحركة الشيوعية العربية على التجزئة، لتنطلق في سياساتها من الدولة القطرية،   الوحدة العربية،

لحزب الشيوعي السوري اللبناني،  بداية تأسيس ا  كانت نشأت   رغم استمرار ميول فيها تدعو إلى الوحدة العربية،
والحزب الشيوعي المصري األول، وبدايات الحزب الشيوعي العراقي. بينما تأسست الحركة القومية على فكرة  

العربية، العربية.  الوحدة  الوحدة  تحقيق  حتمية  كان   على  كان    وهنا  الذي  التيارين،  بين  األساسي"  "التناقض 
 طينية. ن القضية الفلسينضوي فيه الموقف م

هنا كان يبدو موقف الحركة القومية العربية أدق، ويتسق مع الميل لتحقيق التطور االقتصادي )رغم أن  
خصوصًا أنه    الميل االقتصادي هو من سمات الحركة الشيوعية(. ويالقي "هوى" لدى قطاعات شعبية واسعة.

ة الشيوعية(، والتأميم وبناء الصناعة،  في رؤية الحرك  ارتبط بتحقيق اإلصالح الزراعي )الذي لم يكن أساسياً 
ومجانية التعليم، وضمان حق العمل )مما لم يكن يطرح بشكل جدي في برامج الحركة الشيوعية كذلك(. وكذلك  

من أجل تحقيق هذا البرنامج )وهذا أيضًا لم يكن في وعي الحركة   ارتبط بطموح لتحقيق التغيير، تغيير النظم،
  أو تطمح لدعم قوى أخرى لتحقيق برنامج أقل راديكالية،   وكأنها تتكيف مع الواقع،  حيث كانت تبدو  الشيوعية،

التي كانت دون راديكالية على اإلطالق،  البرجوازية  المتشكل طيلة مرحلة    هي  الواقع  بل كانت متكيفة مع 
 االستعمار(. 

يف مع الرؤية التي طرحتها ياسات نحو التكوبالتالي ظلت القومية مرتبطة بحلم التقدم هذا، بينما سارت الس
الحركة الشيوعية: "السالم" واإلقرار باألمر الواقع في فلسطين، وغض الطرف عن مسألة الوحدة العربية، أو 
تحويلها إلى خيال، والممارسة في إطار األمر الواقع، الذي هو دول وشعوب. وكان التمركس مرتبطًا بكل  

 يثير القلق. شعل األسئلة، و ذلك. وهو األمر الذي كان ي 
بمعنى أن القومية حّملت على مشروع ظل يبدو مستقبليًا، بينما كان المشروع الشيوعي "واقعيًا"، أي يقرر 
األمر الواقع، فيما عدا أنه يحمل مطالب الطبقة العاملة المعيشية، ويطرح التحرر بمعناه العام )أو العمومي(، 

شك فيه، ويحوله إلى قوة فعلية كان يمكنها تحقيق التغيير،   اليعطيه بريقًا    ويناهض اإلمبريالية. وهو ما كان
 لكن هذا المشروع كان يقوم على دعم انتصار قوى أخرى كما أشرنا للتو. 

وإذا كانت االختالفات بّينة بين كال المشروعين، وإن كانا يعّبران عن الميل للتطور والتحرر، ومواجهة 
 ختلفة. وهنا يمكن أن نلمس مشكلة العالقة بين الماركسية والقومية. ركيزهما كانت ماإلمبريالية، فإن نقطة ت

حّملت  وبالتالي  الحقة،  الماركسية  هي  الماركسية،  هي  الرائجة  الشيوعية  أن  من  االنطالق  جرى  لقد 
مسمى  تحت  وُعممت  باألساس،  ستالين  مع  تبلورت  التي  الشيوعية  تلك  وتصورات  سياسات  كل  الماركسية 

نين ية"، بينما هي "الماركسية السوفييتية" كما أطلق إلياس مرقص عليها. وكانت "أممية"، أي لماركسية ال لي "ا
ترفض "التعصب القومي"، الذي عنى القومية كفكر وكقضية واقعية. بمعنى أنه عنى كل ما هو قومي، وأيضًا 

"شروط"، وفي سياق، شعبي، لكن وفق  كانت ضد الوحدة العربية، أو أنها أشارت إليها تحت ضغط التيار ال
يجعالنها شعار فارغ. لكنها تنطلق من القطري، وتكّيف نشاطها فيه. لهذا غدت الماركسية ـ في الوعي القومي  
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ـ هي أممية مضادة للقومية، وبالتالي هي ضد الوحدة العربية. األمر الذي أفضى إلى أال تفهم مالحظاتها على  
 ال كرفض للوحدة.دولة اتحادية إمسألة الوحدة ودعوتها إلى 

أما القومية فقد حملت التباسًا عميقًا منذ البدء، حيث تضمنت ثالث مستويات في آن: األول هو األمة،  
والثاني هو الفكر القومي، والثالث هو الحركة القومية. ولقد باتت هذه المستويات متناغمة، متواشجة، وال فكاك  

ستويات الثالث، حيث أنها مثالية كفكر، والماركسية مادية.  ماركسية في المبينها. وهنا كان تناقضها مع ال
لكنها تقرر وجود األمة العربية وتعمل من أجل وحدتها، والماركسية الرائجة في واد  آخر. وهي حركة ذات  

 طابع قومي، بينما الحركة الشيوعية تشكلت كأحزاب قطرية. 
ومية، وعي األحزاب الماركسية والقومية، كل الماركسية والقهنا نلمس بأن المسألة تتعلق بوعي كل من  

منهما لآلخر ولذاته. فهل أن الماركسية التي كانت رائجة ومعتنقة من قبل الشيوعيين هي الماركسية؟ وهل أن  
 القومية هي الفكر القومي، هي الفكر؟ 

ن كل االلتباسات  حديد، وظل يتضموبالتالي يجب أواًل أن نحدد معنى القومية. هذا التعبير الذي راج دون ت
الممكنة. فهل أنها تعني األمة، أم تعني الفكر القومي، أو هي الحركة القومية؟ القومية هي سمة االنتماء ألمة،  
رابط االنتماء، شعور باالنتماء. هذا هو معناها، رغم أنها تضمنت كل السابق، وبالتالي كانت تحمل أكثر مما  

"تحتكر" األحزاب القومية القضية القومية كلها. وهنا يجري التمييز    الغموض قاد ألنتحتمل، وتضفي كثافة من  
بين الشعور أو الفكر والقضية الواقعية، التي هي مسألة الوحدة القومية. فاألمة مفككة الى دول، وهو األمر 

جوهر القضية  الذي طرح مسألة ضرورة الوحدة العربية، حيث تسعى األمة ألن تتشكل في دولة. هذا هو  
قومية، التي تنتج التصورات حول حلها، أي تحقيق الوحدة القومية. ليبلور كل تيار فكري تصوره هذا. ولقد ال

كانت مشكلة التيار القومي أنه خلط الفكر بالقضية الواقعية ليحصل على الملكية الحصرية لها )وهو فعل غير 
رج اإلشكالية القومية، وبالتالي أن الفكر  غير قومي"، وخاواع في الغالب(. وهذا الربط جعل أي فكر آخر هو " 

القومي هو وحده القادر على أن يتبنى القضية القومية. وهنا جرى استبعاد أي فكر آخر عن القضية القومية، 
 وكان يتعزز ذلك بموقف الحركة الشيوعية السلبي سابق الذكر. 

ية إلى فكر، ليكون الفكر القومي هو القضية  هذا الربط: فكر/قضية هو ربط إشكالي، حيث يحول القض
ذاتها. وبالتالي من غير الممكن أن يستطيع فكر آخر تناولها، أو ليس من "حقه" تناولها. وفي هذا الربط يتحدد 

التي هي قضية واقع القضية،  الذي أصبحت  القومي،  للفكر  المثالي  العكس. الطابع  نتاجه، وليس  ية، هي 
كن تناول القضية القومية، بصفتها قضية واقعية، من منظورات مختلفة، من مواقع  لنصل إلى القول بأنه يم

أيديولوجية مختلفة. لكن الماركسية الرائجة نفت القضية من أساسها وأسست لـ "وطنية" قطرية، كانت بديلها.  
كل تصوره    جسي" لدى الفكر القومي. وسنلحظ بأن ميشيل عفلق أسسوهو األمر الذي كان يغذي النزوع "النر 

على هذه النقطة بالتحديد، حيث افترق عن الحركة الشيوعية نتيجة تحول موقفها من المسألة القومية سنة  
1937. 
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شك في أن هذه النرجسية كانت تتعزز من صحة المشروع المطروح لتحقيق التطور. وبالتالي كان    وال
كل الشحنة المثالية في تناقضها مع المادية. ملموس بالمثالي، ويؤسس لموقف مضاد للماركسية يحمل  يتداخل ال

وهو األساس الذي أفضى إلى اعتبار أن الماركسية هي مضادة للقومية تضادًا مطلقًا، أي أنها ال تقبل كل  
وكما ذكرنا أكثر من مرة فإن    منزع قومي، وترفض األمة تعلقًا باألممية، مكرسة القطرية وليس أي شيء آخر.

 حها الحركة الشيوعية كانت تؤكد هذه المسألة.الرؤية التي كانت تطر 
تناقضية. فالماركسية تبرز ذاتها كمشروع    في هذا الوضع بدت العالقة بين الماركسية والقومية كعالقة  

الشيوعية العربية كانت    قطري ورؤية أممية، والقومية تتمظهر في مشروع قومي. لكن هل أن أفكار الحركة 
 الماركسية ذاتها في تضاد مع القومية؟ تمثل الماركسية؟ ثم هل أن 

أشرنا إلى أن العالقة التناقضية كانت بين الحركة القومية العربية من جهة، والحركة الشيوعية من جهة  
كانت في أساسها. فقد   أخرى. ورغم أنها شملت مسائل عديدة، إال أن مسألة العالقة بين الماركسية والقومية

عين، واحد قطري واآلخر قومي، واحد ليس في رؤيته تحقيق التغيير واآلخر  كانت تتحدد في "اختالف" مشرو 
يسعى لتحقيق التغيير، واحد "إصالحي" واآلخر "ثوري". لكن تحديد العالقة بين الماركسية، وهنا كماركسية  

ا المتحددة المتداولة لدى الحركة الشيوعية، وبين القومية، وهنوليس "ماركسية" الحركة الشيوعية، "الماركسية"  
في القضية القومية وليس الفكر القومي، ألن الماركسية بشكل عام هي ضد الفكر المثالي الذي يطبع الفكر 
القومي، وهي تعّبر عن الطبقة العاملة وليس عن البرجوازية أو عن الفئات الوسطى. إن هذا التحديد يفرض 

اجت في الحركة الشيوعية. والماركسية، ماركسية دد مدى العالقة بين "ماركسيتنا"، الماركسية التي ر أن نح
ماركس/إنجلز ولينين أواًل، لكي نستطيع اإلجابة على السؤال: هل أن الماركسية تستطيع استيعاب القضية  

 مشروع القومي؟ القومية؟ أو هل تؤسس لما هو مناقض لها؟ ومن ثم هل األممية في تضاد مع ال
 ماركسيتنا والماركسية: 

كيده هنا هو أن الماركسية التي كانت رائجة منذ نهاية ثالثينات القرن العشرين خصوصًا،  إن ما يجب تأ
تأثرت إلى حد بعيد بالتحوالت التي جرت في االتحاد السوفييتي، والتي جعلت من ستالين هو "الصيغة األرقى"  

تعّبر عن مصالح الدولة    ، والتي كانت للماركسية، هو خاتم الماركسية. ولهذا تعممت الماركسية التي بلورها
السوفييتية. ولكي تكون كذلك فقد فقدت منهجيتها األساس: أي الجدل المادي، وصيغت في "قوالب" تطابق  
العالمية، بل كرست ضرورة   نتيجة توازنات القوى  السياسة السوفييتية التي لم تكن تسعى لتعميم االشتراكية 

وأخضعت القضية القومية لتكتيك الدولة السوفييتية، وبهذا كان    خلفة من جهة،انتصار الرأسمالية في األمم الم
على   ُبنيت التركيز على "األممية" هو المدخل لتأكيد دعم كلية السياسة السوفييتية والدولة السوفييتية، وبالتالي 

تي تسعى مبريالية التجاهل الشعور القومي والمصالح القومية لمصلحة "بلد االشتراكية األول" في مواجهة اإل
 لتهديمه. 

هنا تراكبت مسألة التخلي عن الشعور القومي لمصلحة شعور "أممي" هو في حقيقته شعور باالنتماء إلى  
"بلد االشتراكية األول"، من أجل دعمه في مواجهة اإلمبريالية، تراكبت هذه المسألة مع مسألة التكيف مع  
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هنا     زأته إلى دول. وبالتالي كانت "الدعوة األممية"عربي، التي ج مفرزات السياسة االستعمارية في الوطن ال
 متواشجة مع تكريس القطرية، والتكيف مع السياسات االستعمارية في هذا المجال.

هذا ما أسست له السياسة السوفييتية على أنه الماركسية، وهو ما تبنته الحركة الشيوعية العربية كسياسة  
 ماركسية. 

انت رائجة )والزالت( كانت ذاتها "الماركسية السوفييتية"، الماركسية التي  كسية" التي كبمعنى أن "المار 
صاغها ستالين، والتي تفترق مع الماركسية األصلية )وهذا تعبير لوكاش( في مسائل جوهرية، أولها المنهجية  

القومية    وفي المسألة  ذاتها، أي الجدل المادي، حيث أعادت الستالينية إنتاج المنطق الصوري متخلية عنه.
حيث، ومن أجل الدعم األممي، اعتبرت كل دعوة قومية هي شوفينية ومن نتاج البرجوازية، وأيضًا في التأكيد  
بتحقيق   التفكير  قبل  المخلفة  البلدان  في  البرجوازية  تنتصر  أن  يجب  لهذا  التاريخي،  التطور  خطية  على 

 لتحقيق ذلك.االشتراكية، وبالتالي يجب أن تدعم البرجوازية 
وبالتالي فإن هذه الماركسية متخالفة مع الماركسية األصلية، وال يمكن أن تحّمل ماركسية ماركس/إنجلز 
ولينين ما أتت به هذه الماركسية. هنالك فارق في المنهجية، وفي التصورات والرؤى، للتاريخ العالمي، ولوضع  

 مختلف األمم.
. أن نضع "ماركسيتنا" بين مزدوجين، وأن نشير  " والماركسيةإذن، يجب أن نضع مسافة بين "ماركسيتنا

الى أن الماركسية هي شيء مختلف، من ناحية المنهجية والرؤية والسياسات. إن ما يجب أن نركز عليه  
االنتباه هو أن ستالين أعاد صياغة الماركسية في كثير من المسائل، أخرجتها عن كونها ماركسية. وكانت  

 هذه المسائل، وربما أهمها بالنسبة لنا.  هي واحدة من المسألة القومية
وإذا كانت الحركة الشيوعية العربية في مرحلتها األولى متأثرة بالماركسية األصلية، ومؤسسة عليها، حيث  
لم تقع هذه العالقة التناقضية بين الماركسية والقومية، بل أسست على أساس "قومي"، وانطلقت من العرب 

كهوية، التأثر    كوحدة،  سنة  فإن  بعد  القطرية  1935بالستالينية  تكريس  لمصلحة  ذلك  عن  التخلي  فرض   ،
)باعتبار أن القطر أمة في طور النشوء(، وأفضى إلى بلورة مشروع سياسي قطري، هو في جوهره مشروع  

 التكيف مع البرجوازية التي كانت ُتعتبر أنها صاعدة، أو يجب أن تصعد.
ضت مع "القومية"، أو مع الفكر القومي، أو مع المشروع القومي، هي التي تناقهذه "الماركسية" بالذات  

 (.1969/ 1968وسنة   1956رغم محاوالت ردم الهوة التي كانت تظهر بين الحين واآلخر )سنة 
وهذه "الماركسية" هي التي أعلت من نرجسية الفكر القومي، الذي شدد الهجوم على الماركسية، الماركسية 

الماركسية الرائجة، مستندًا إلى المسألة القومية بالتحديد، وبالتالي مستغاًل مشاعر  ليس فقط على  األصلية و 
الطبقات الشعبية، التي هي قومية بالمعنى العفوي العام، ولكنها تحمل حسًا يجعلها ترى المشروع القومي كأمل  

ليست مصالح الطبقة    ة، هي بالقطعللمستقبل. ولقد عمق ذاك الفكر من هذا الهجوم لكي تنتصر مصالح طبقي 
العاملة والفالحين الفقراء، بل مصالح الفئات الوسطى الطامحة ألن تترسمل. وهو ما أفضى إلى أن يتدمر  
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التي حققتها   التجارب  الذي شهدناه في كل  القومية. وهو األمر  المسألة  ذاته، ويشكك في  القومي  المشروع 
 جربة الجزائر(.لبعث، وحتى ت الحركة القومية العربية )الناصرية وا

وبالتالي فإن اإلجابة على السؤال حول العالقة بين "ماركسيتنا" والماركسية األصلية هي بسيطة، وأيضًا  
واضحة. حيث كانت "ماركسيتنا" هي الصيغة المسخ للماركسية األصلية، وهي العملية التي حققها ستالين  

في االتحاد السوفييتي. دون أن نتجاهل بأنه  على السلطة    كتعبير عن مصالح طبقية بزغت بعد االستيالء
استند في العديد من المسائل إلى أفكار لماركسيين كبار، مثل بليخانوف، أو بدت أفكاره وكأنها استمرار ألفكار  
  كانت تبزغ في الماركسية منذ نشوئها، وكذلك دون إهمال لدوره الذي كان مهمًا ومعقدًا، وبالتالي ال يمكن أن 

 ستوى الفكر الذي عممه فقط.يختصر الى م 
لهذا كانت "ماركسيتنا" في تناقض مع الماركسية في العديد من المسائل الجوهرية، أساسها المنهجية،  
حيث ظلت منحكمة للمنطق الصوري ولم ترَق إلى ما هو أساس في الماركسية: أي الجدل المادي. وبالتالي، 

 وره. حيث كانت المسألة القومية في أساس هذه الصيرورة.، وصيرورة تط وانطالقًا من ذلك، في رؤية الواقع
لكن هل أن الماركسية، التي تحدد بأنها تنطلق من الطبقات، ومن الصراع الطبقي، قادرة على استيعاب  

 المسألة القومية؟ 
 الماركسية والمسألة القومية:

عمو  المثالية  مع  تناقض  هي في  كفكر  الماركسية  أن  إلى  والكيفي أشرنا  الفكر  مًا،  فيها  يتمظهر  التي  ة 
القومي خصوصًا. فهي كونها مادية في تناقض مع المثالية. وهذه مسألة بديهية أولية. لكن هل هي قادرة على  

 فهم المسألة القومية؟ 
الطبقة   )وهنا  الطبقة  الى  تنظر  وكأنها  تبدو  للطبقات  الماركسية  نظرة  أن  هو  هنا  إلشكالية  يؤسس  ما 

ما يجعلها )أو يضعها( في تناقض مع "هوية" أخرى، هي "الهوية" القومية، الطابع القومي.  كـ "هوية"، مالعاملة(  
هذه اإلشكالية كانت في أساس الخطل الذي كان يطال المسألة القومية، حيث يجري تغليب "الهوية" الطبقية  

تلفان. لكن واحد منهما  ا مستويان مخعلى "الهوية" القومية، في تجاهل كامل لطبيعة كل من "الهويتين"، وأنهم
يلّف اآلخر: القومي يلّف الطبقي، الطبقي يتحدد في القومي ألنه متضمن فيه، وليس من الممكن للطبقي إال  
أن يكون كذلك، ألن الطبقي قومي، بمعنى أنه ينغرز قوميًا. حتى في ظل الدول اإلمبراطورية )كروسيا القديمة(  

الطبقة في إطار فوق قومي، بل ظل نزوعها القومي قائمًا. ولم يحل    إلى أن تتشكللم يفِض التوحيد السياسي  
هذا االختالف إال في إطار اشتراكي، وبالكاد. وأيضًا سرعان ما تهاوى، حيث يظل عامل اللغة/ الثقافة فاعاًل  

 ما لم يجِر تجاوزه. 
هذا التحديد لعالقة   القومية، لكنربما كانت هذه إجابة سابقة على البحث في رؤية الماركسية للمسألة  

الطبقي والقومي كان واضحًا لدى ماركس/ إنجلز، ومن ثم لدى لينين. حيث أشارا في "البيان الشيوعي" إلى  
أن الطبقة العاملة تناضل ضد برجوازيتها أواًل، وأكمال بأنها حين إذ تكون قومية، لكن ليس بالمعنى البرجوازي 

مع كل وقفا  ولهذا  التي    للقومية.  ووحدتهااألمم  مثاًل(  وإيرلندا  )بولندا  استقاللها  تحقيق  إلى  )إيطاليا    تسعى 
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بالمسألة   لصيقًا  كان  األممية،  أي  حركتهما،  طابع  عن  للتعبير  استخدماه  الذي  المصطلح  وحتى  وألمانيا(. 
الف  يشير إلى تح  اإلنجليزي(، وكان  القومية ولم يكن في تناقض معها. إنه يعني )عبر القومي كما هو التعبير

أمم. ولم يكن يعني الطبقات بمعزل عن األمم، على العكس فقد رفضا الكوزموبوليتية التي تعني "االنخالع 
نزوع   هو  هذا  أن  واعتبرا  الموهومة.  العالمية"  "المواطنية  إلى  التحول  القومي،  االنتماء  من  التحلل  القومي" 

 مال.برجوازي مضاد للماركسية، ويعبر عن مصالح الرأس
صال إلى أن التطور الرأسمالي يفرض تأسيس الدولة/األمة، وأنه في األمم التي تتلكأ البرجوازية ولقد تو 

عن فعل ذلك يجب على الماركسيين أن يقوموا به. وهو ما وجدناه في برنامجهما أللمانية أواسط القرن التاسع 
 عشر، والذي دفعهما إلى تثمين خطوات بسمارك في هذا المجال.

ية" الماركسية ليس من تناقض مع "القومية" كقضية، كمسألة واقعية، على العكس هي  إذن، في "روح
ترشد إلى ضرورة حلها، وتؤكد على دور الطبقة العاملة في ذلك. بمعنى أن الماركسية، وهي تنطلق من الواقع، 

ولة/األمة. وبالتالي  مع تشكيل الد وتؤسس على الصيرورة التاريخية، تحدد بأن االنتقال إلى الرأسمالية يترابط  
فإن المسألة القومية تكون هنا مسألة واقعية، مسألة سياسية بامتياز. األمر الذي يفرض أن تتحقق. ولهذا يجب  

وإذا ما كانت البرجوازية )التي حققتها في    أن تكون محط اهتمام الماركسيين في كل األمم التي لم تتحقق فيها.
جدول أعمال الماركسيين. حيث لن تكتمل الحداثة، ويتشكل المجتمع  معنية بذلك، يصبح على  أوروبا( غير  

 المدني الحديث، ولن يصبح ممكنًا االنتقال إلى االشتراكية، بغير ذلك.
لهذا وقف لينين مليًا إزاء مسألة حق تقرير المصير لألمم الخاضعة لإلمبراطورية الروسية، وانطلق من 

طبقة العاملة )والماركسيين( للتأكيد على ضرورة االستمرار في دولة باالنفصال، رغم ميل ال"الحق الطبيعي"  
 .واحدة، يعاد إنتاجها باتفاق حر بين هذه األمم، وعلى أسس المساواة والتشارك

المسألة هي   أنها اعتبرت أن هذه  القومية، بل  المسألة  تواشج مع  الممارسة كانت في  الماركسية  إذن، 
مجزأة أو محتلة أو خاضعة لنظام إمبراطوري. وهذا ما مّيز الماركسية الصينية    في كل األمم التي كانت مسألتها  

والفيتنامية عن "ماركسيتنا"، حيث كانت تحمل ليس مشروع الطبقة العاملة فقط، بل مشروع األمة كذلك. ولقد 
"التجر  الحافظ  )ياسين  وتلك  هذه  بين  المقارنة  بجهد  الحافظ  ياسين  الفيتنامقام  التاريخية  الطليعة بة  دار  ية" 

بيروت(. حيث أن الطبقة، أي طبقة، ال تؤسس مشروعها بعيدًا عن أو فوق األمة، بل تؤسسه فيها ومن  /
 أجلها، في سياق التأسيس لعالم اشتراكي موحد.

 الماركسية والبحث في المسألة القومية: 
قط( لم تجد كبير بحث في  فكرية ف  ة )مع إشارات  لكن هذه الرؤية المبنية على الممارسة، وعلى السياس

المستوى النظري. فقد كان هم ماركس هو االقتصاد، ألنه كان يؤسس لطريقة جديدة، وبالتالي كان من الطبيعي  
أن تستحوذ على جّل اهتمامه. ولقد أشار في إحدى تخطيطاته إلى أنه سوف يبحث في )السوق القومية(، لكن 

واقفه" دون تأسيس نظري، ربما مع مقالة إلنجلز تتلمس مفهوم  لب البشر، لهذا ظلت "مالزمن غالبًا ما يغا
 األمة.
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. وكذلك إلى استمرار التركيز على االقتصاد ي و ولقد فتح هذا التركيز على االقتصاد الباب لميل اقتصاد 
 باعتبار انه "ميزة" الماركسية. أو "سيرًا على العادة"، حيث يكرر الخلف سيرة السلف. طبعًا دون أن نتجاهل 

إسهامات ظهرت تناولت المسألة القومية )الماركسية النمساوية خصوصًا، وحديثًا هوراس دايفيز وآخرين(، أو  
صًا غرامشي(. لكن في كل األحوال ظل البحث النظري في المسألة القومية )مسألة األمة،  بعلم السياسة )خصو 

باألمم  والقومية  الطبقات،  بصراع  القومي  وعالقة  القومي،  مع  والتشكل  تحّول  ذلك  من  أكثر  هشًا.  ظل  ية( 
ازية، وبالتالي غدت خارج  "انتصار" الماركسية السوفييتية )الستالينية( إلى الرفض، والنبذ، كونها "منتوج" البرجو 

حيث   من  مثالية  باتت  التي  الماركسية،  في  االقتصادوي  الميل  على  التأكيد  يعززه  كان  ما  وهو  بحث.  كل 
 دوية وضعية في الواقع.المنهجية، وبالتالي اقتصا

هنا سوف نلمس بأن مفهوم األمة بحاجة إلى بحث. كذلك فإن موقع تشكل الدولة/األمة في صيرورة  
يحتاج إلى بحث كذلك. وأيضًا مسألة التمييز بين الشعور القومي والفكر القومي. وأيضًا مسألة العالقة  الحداثة  

لها في كتابات الماركسيين، لكن لن    ائل سوف نجد تلمسات  بين التشكل الطبقي ونشوء الدولة واألمة. وهي مس
اوية السياسة والمشروع السياسي. حيث  نجد التأصيل النظري الكافي. وكل الحوارات التي طالتها طالتها من ز 

ستبدو الوحدة القومية، أو االستقالل القومي، أو حق تقرير المصير، كهدف سياسي لـ "كتلة" من البشر تشكلت  
س معينة، وأصبحت كتلة لها "هوية" محددة، تفرض عليها تحقيق االستقالل أو الوحدة، أو تقرير على أس

المسألة القومية كان معنى األمة، وأسس تحديدها، وصيرورة نشوئها،  المصير. وفي مجمل الخالفات حول  
 هي األساس المنتج لهذه الخالفات. ورغم ذلك ظلت خارج البحث الجدي.

ف البحث في هذه المسألة هنا، ألنها خارج موضوعنا )أنظر، سالمة كيلة "العرب ومسألة  وإذا كنا ال نهد 
ن أن نستنتج تأسيسًا على مواقف وسياسات كل من ماركس/إنجلز (، يمك1989األمة" دار الفارابي /بيروت  

دومًا تعنى بالمسألة    ولينين، والماركسية الصينية والفيتنامية، وماركسيين آخرين، بأن الماركسية المنتصرة كانت 
 القومية. حيث كانت تطرح حاًل لها. ولم تكن ترى مشروع الطبقة العاملة إال في إطار األمة. ولهذا تسمى 

مشروعها العالمي بـ: األممي، وليس بالعالمي. فهي تنطلق من أن العالم هو عالم أمم، وليس عالم أفراد )كما  
انت تؤسس مشروعها الطبقي كمشروع "قومي" )لكن ليس بالمعنى  تطرح النزعة الكوزموبوليتية(. وبالتالي ك

لتحقيق االستقالل في األمم المحتلة،    البرجوازي كما أشار ماركس/إنجلز في "البيان الشيوعي"(. فهي تسعى
والوحدة في األمم المجزأة، وتقرير المصير في األمم )أو أجزاء األمم( في الدول متعددة القومية، كأساس لتحقيق  

 مشروع الطبقة العاملة: االشتراكية. 
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 إضافات احلكيم جورج حبش على الفكر القومي واملاركسي

 أمحد قطامشد. 
*

 

، والتراث ةلرحيل الحكيم تستحضرني مقوله عّرف بها نفسه )أنا ماركسي، يساري الثقاف ةالذكرى الثالثفي 
إسالمية.    ة  سياسي  ة  عتناء أي حركا سالم بقدر  . أنا معني باإلةوالنفسي  ةسالمي جزء أصيل في بنيتي الفكري اإل

سجام مع قوميتي ومسيحيتي وثقافتي  كما أن القومية العربية مكون أصيل من مكوناتي... إنني في حالة ان
 اإلسالمية وماركسيتي التقدمية(.

فقضية   القومي.  بالنضال  الوطني  النضال  العربي،  بالمصير  الفلسطيني  المصير  ربط  البدايات  ومنذ 
لسطين هي قضية عربية وجوهر الصراع العربي، وال حل للقضية الفلسطينية إال في إطار حل عربي وال  ف

ال بانتصار عربي. وكان خالفه أو تقاطعه مع األحزاب القومية والشيوعية ينطلق من هذه  انتصار للقضية إ
 الزاوية.

" علينا أن نكون أصحاب رسالة كمحمد  في رسالته " للداخل"، في أواسط الثمانينات، استعار رموزًا عربية  
تي في أواخر الثمانينات وتفكك وعيسى وأن نتحلى بشجاعة خالد وعدالة عمر "، أما بعد انهيار النظام السوفيي 

ليست خالدة وأن البشرية   ةسبيكة الدولة، فقد كتب " إن تأثري باالنهيار أقل من سواي فأنا أعرف أن الرأسمالي 
 .تحلم وتسعى للعدالة "

التقاطب الطبقي وأستشرى   تفاقم  زدادت األغلبية فقرًا  احتكار األقلية فيما  اوفي المرحلة العولمية حيث 
فال حل للتناقض في الرأسمالية بين تطور قوى اإلنتاج وجمود عالقات اإلنتاج، إال بتجاوز التشكيلة    وقهرًا،

 االجتماعية، فالتاريخ ال يتوقف وال نهاية له.-االقتصادية 
السياسية للحكيم    –ليه فالركن القومي والركن األيديولوجي ركنان أصيالن وأداتا تحليل في البنية الفكرية  وع
ترشد بهما وال ينفصل عنهما أبدًا. وكّثف ذلك بمقولة شهيرة " ال ينبغي أن ينتهك التاكتيك االستراتيجية  وهو يس 

 وال أن تنتهك السياسة األيديولوجيا ".
الق سؤال  يبدو  السياسية  قد  وممارسته  الحكيم  يتتبع  من  ولكن  ومتناقضًا،  مركبًا  الماركسية  وسؤال  ومية 

 يكتشف حاًل وعالجًا. 
إن سؤال القومية والماركسية كبير وغامض، والغوص في إرث الحكيم وبراكسيس الحكيم، مسألة  بداهة،  

ما كتبه عشرات المثقفين العرب عنه. ُمل البحثي بعد، رغم امتشعبة أيضا. فالحكيم أورثنا مسيرة لم تحظ بالّتع 
% منه "    95د جمعت  مل البحثي أن يتم تصنيف ونشر إرثه المكون من آالف الصفحات " لقافشرط الّتع

حسب تعبيره. ومثل هذا الملف الضخم لمفكر ومنّظر وقائد سياسي في آن، ال ينبغي حجزه في الرفوف أو 
أه يتخطى في  فهو  الزمن عليه،  بتقادم  والطلبة  السماح  البحث  إلى مراكز  الفلسطينية  الفصائلية  حدود  ميته 

 
 أكاديمي وقيادي فلسطيني   *
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ن صالت الحكيم العالمية يعرف أن أهميته ال تنحصر الدارسين وحركة الثورة العربية عمومًا، والذي يعرف ع
 في المنطقة العربية أيضَا. 

ن جزالة السؤال وفي عجالة يفرضها منطق السؤال ومساحة المكان ، أسوق جوابًا ، لعله يغطي ما يكفي م
م إنما  والتباسه ، بما يتطلبه ذلك من تفكيك وإعادة تركيب ، منوهًا إلى أن فضاءات واسعة من رؤيه الحكي 

ارتبطت وتوالدت عن الممارسة السياسية ، األمر الذي يمنحها خصوصية وقوة بما يحررها من " الكالمالوجيا"  
م قد دأب على امتداد ستة عقود على اللقاء والحوار مع أبرز و " األكاديميا " دون أكاديميا ، علمَا أن الحكي 

ستماع ، فهو " يتقن االستماع إليك ، وكأنه يريد أن  المفكرين والمثقفين العرب بما يتمتع به من خاصية اال
يعرف منك أكثر مما تريد أن تعرف منه ، أنه تواضع الكبار الذين ينصتون إلى ايقاع الزمن المتغير " م.  

% إلى طبيب وثوري محترف ،   96، وهو الذي انتقل من أستاذ جامعي بعد أن كان معدله كطالب  درويش
إلدارة مجلة "   ةمبكرًا ، األمر الذي حدا به لتكليف مثقف هو الدكتور أحمد طوالبفجمع الثقافي والسياسي  
ل الحسن وفضل وعصام  ، وأيضا لم يكن مفاجئًا أن " يتعرف إلى كنفاني وبال   1952الرأي" التي صدرت عام  

وديع الدكتور  مع  يتناغم  أن  مفاجئًا  يكن  لم  مثلما  الفترة ….  تلكم  منذ   " خليفة  وأحمد  بمزاياه    النقيب  حداد 
 المثقف أحمد اليماني بإحساسه الطبقي الممزوج بالقاع الشعبي. –االستثنائية والنقابي 

لم تنفك فصولها مستمرة لهذا اليوم، بمثابة    ، كتراجيديا تاريخية 1948التطهير العرقي عام    –كانت النكبة  
ة ودحر أثارها. ومنذئذ استخلص  المنعطف الذي قرر شخصية الحكيم وهو الذي أفنى عمره لدحر هذه النكب

أن " التخلف العربي والتجربة العربية هما السبب …" وبالتالي " سقطت النظم التقليدية واالقطاعية " دون أن 
ه ولم يتزحزح عنه " تحرير فلسطين، كل شبر " كموقف وطني وقومي ثابت رافضَا  يسقط حلمه الذي تشبث ب 

% من األرض   5،6% بينما لم يكن لليهود سوى    56ييشوف اليهودي  الذي يمنح ال  1947قرار التقسيم عام  
…. وهو في الوقت الذي امتدح الدور الوطني للحاج أمين الحسيني    1948ومقاومًا " ما تمخض عن نكبة  

 جديدة. ةاجتماعي –  ةثقافي – ة ح يمهد لبناء حركه سياسيرا
 محطات قوميه في فكر الحكيم وممارسته 

س حركة القوميين العرب التي بدأت ارهاصاتها في مطلع خمسينات القرن الماضي  كانت البداية تأسي 
قد امتدت إلى معظم  كما يشير في كتاب "الثوريون ال يموتون أبدًا " و   1956واكتسبت هذا االسم رسميًا عام  

 األقطار العربية. 
قه األوائل بدرس  صحيح أن الحكيم استند الى نتاجات ساطع الحصري وقسطنطين زريق، وقام مع رفا

التاريخ العربي والديانات ..... ولكنه أكد أن " القومية انتماء نابع من الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة  
 متخيلة، إنها سيرورة وصيرورة في آن وتتمايز على سواها من القوميات. والثقافة " فهي ليست مقحمة أو 

ة ومنجزاتها، بل انخرط القوميون في حكومة الوحدة المصرية " الناصريةوأعرب عن اعجابه المبكر "بالثور 
  . وتشير لقاءات الحكيم مع عبد الناصر أن الحكيم انتقد غياب الديموقراطية، وأن هذا 1958السورية عام    –

تعبئه   يمكن  ال  "إذ   .... الوحدة  أعداء  منها  استفاد  التي  والبيئة  الوحدة  عقد  انفراط  في  كبير  عامل  الغياب 
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هير إال من خالل الديموقراطية .... الحرية والديموقراطية هما الشرط للسير نحو الوحدة والتطور والتنمية  الجما
 واستثمار إمكانات األمة ومواجهة األعداء القوميين ". 

ما أن فرع القوميين العرب في اليمن قاد النضال التحرري ضد المحتل البريطاني وانتزع االستقالل لليمن  ك
 الجنوبي. فيما فرعهم في إقليم ظفار خاض قتااًل ضاريًا. 

المنحازة للعلم والعقل والمواطنة والمطلب    ةوالنهضوي  ة التنويري  ةفي نشر الثقاف  ةدون التهوين من دور الحرك
ومعسكر  الديمو  لالستعمار  معادية  قومية  سياسات  تبني  جنب مع  إلى  جنبًا   ... واالنتخابي  التعددي  قراطي 

 وتبيان الترابط بين حلقاته. األعداء 
فقد اعتبرها الحكيم " هزيمة للنظم وبرامجها " وال تنتقص من قدرة األمة العربية   67أما هزيمة حزيران  

كمبادرة شعبية وضعت االحتالل    1987  ةالكانوني   ةلالنتفاض  ّلل كثيراً على النهوض واالنتصار ..... وبالتالي ه
"، ةفي حالة دفاع، وكان يردد بغتة في أحاديثه أو أثناء تناوله وجبه طعام " ال شيء يعلو على صوت االنتفاض

في  ... وبالتأكيد كان يمكن أن يرى    2006و   2000عامي  ةاللبنانية  و األمر نفسه كان في انتصار المقاوم
 تونسي اليوم  مصداقًا لثقته بالشعوب ورهانه على األمة.نتفاضي الانتصار الجيشان اال 

من  قبل رئيس  1968وحتى عندما حكم عليه القضاء السوري باإلعدام في بداية الستينات واعتقاله عام  
سه في زنزانة  المخابرات الجنيدي الذي ذهب لمقابلته لعله يحصل على تسهيالت لنشاط المقاومة ، ليجد نف

أشهر إلى أن حرره الشهيد وديع حداد في عملية ذكية دون إراقة دماء ... اختلف مع عبد    ةنيانفرادية لمده ثما
روجرز   مشروع  على  المقاومة  1970الناصر  فصائل  مع  ودوره  األردن  من  الفلسطينية  البندقية  واجتثاث   ،

قبل أن    1976% من البلد عام    82ي سيطرت على  األخرى في تثوير وإسناد الحركة الوطنية اللبنانية الت 
 .1993وأوسلو   1978تذبحا ... وكامب ديفيد  
الثقافية التي طرأت    –السياسية    – االقتصادية    –وعن كثب على التحوالت الطبقية    والحكيم وقف ملياً 

قضية الفلسطينية،  على مصر في فتره السبعينيات وأفضت لكامب ديفيد، وبين أبعاد ذلك على األمة العربية وال
 .... ولم تهتز ثقته بالقومية العربية. والصراع و  ةك من سلخ مصر عن جبهوما نتج عن ذل

أما خالف الحكيم مع سياسات الرئيس صدام فلم تمنعه من المجازفة والسفر من دمشق لبغداد وسط قرع  
سد قال " هذا رجل قومي صادق  طبول الحرب، وهو يعلم أنه قد يمنع من العودة ل سوريا، غير أن الرئيس األ

في سوريا". وبالتالي مشاركته في    ةاختلفنا معه " وهو أكد للرئيس األسد " أنا عربي ومن حقي اإلقام   وإن
 مؤتمرات شعبية عربية عديدة ضمت كافة ألوان الطيف السياسي والفكري. 

فلسطين( والتي كّرس حياته    فالحكيم حكاية قومية. وحكايته تبدأ من أرض القضية القومية األولى )قضية
بكل ما في الكلمة من معنى، صانعًا للتاريخ ومشاركًا في خلجاته ومخاضاته ومعاركه، بما تعرضت له    لها،

الثورة من مذابح سياسية وعسكرية، و)كانت بنيته الفكرية واألخالقية الواضحة شديدة اإلحكام والتماسك والعناد( 
  1982بيروت الكبرى عام    ةار في معركلتالحم المصيري مع شقيقه أبو عمم. درويش ... وهو لم يتردد في ا
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والخالف االستراتيجي معه على خيار أوسلو ورفضه العودة " تحت راية أوسلو، ودون عودة ماليين الالجئين 
 " وتصديه المثابر للميول اليمينية التي تمسس بالحقوق التاريخية والوطنية ". 

وقيادتها كرجل أول   ةالشعبي  ةتأسيس الجبه  ن العرب التي قادها كرجل أول أووسواء نشاط حركه القوميي 
البالد  أهل  وعودة  فلسطين  تحرير   " الهدف  كان  إنما  بحضورها،  الدنيا  تمأل  ثانية  قوة  كانت  عندما  أيضًا، 

ا، وفي  إجراء دراسات بحثية حوله ةوالجبهة مسيرة متشعبة، تستحق كما سواها من الفصائل األساسي لوطنهم".
 باألمر. الطريق كتاب لي على صله 

 :محطات ماركسية في فكر الحكيم وممارسته
" من أراد أن يفهمنا عليه أن يدرك أننا نفكر "، نقش الحكيم هذه المقولة مبكرًا بما يتقاطع مع مقولة لينين  

 " تحليل ملموس للواقع الملموس " وأن " النظرية مرشد للعمل ال عقيدة جامدة " ...
الحكيم الذي أثار أسئلة فكرية وسياسية مركبة مستوحاة من الظروف المعقدة والمركبة ، راح يبحث عن ف

اإلجابات كعملية عقلية طليقة وحوارية مع رفقائه والقوى الفاعلة وكمونولوج ذاتي) يفضل أن تخلو بنفسك وتفكر  
ومتغيراته ، فهو دائم التفكير " بعد تفكير    أثناء المشي ولو داخل حجرة مغلقة " وكديالوج مع الواقع ومعطياته

بعمق " ينصهر فيها الذاتي والموضوعي " من المعرفة الحسية إلى المعرفة المنطقية " و " اإلبداع ، يستخرج  
ستخالصات وتحليالت ... ويحاور ويصغي بعمق لآلخرين ، وفي أغلب األحيان  ا)هذه مفردة يستخدمها كثيرًا(  

سالحه، أواًل، العقل، لكن " حزب الطليعة يسترشد بنظرية الطليعة " لينين، وعلينا أن نفهم"  فيتكلم بعد األخرين.  
ستيعاب المتغيرات " فديالكتيك  اعالوة على    ،ما هو جوهري في الماركسية وما قيل في زمان ومكان محددين

نصًا مقدسًا وال نهائيًا،    يفرضه ديالكيتك الواقع"، تنتقد نفسها وتطور نفسها دون توقف، فهي ليست   ةالنظري
وكل شيء في حركه ..." علينا أن نكون ديالكتيكيين " كاسترو. حيث درس الحكيم التجربة الكوبية والتقى  
بالرئيس الكوبي مرات ... فعقل الحكيم مرتبط بالممارسة ودروسها رغم دراساته المتنوعة وثقافته الغزيرة في 

 هوه الجمل الجاهزة وال المواقف المستوحاة من اآلخرين. تمختلف الميادين ... وألنه كذلك لم تس
اللينينية، ودعوته الثابتة للتحالف مع المعسكر   – إذ رغم انتقاله إلى المواقع الفكرية اليسارية الماركسية  

 مبريالية... كان على خالف في عدة قضايا محورية مع االتحاد السوفييتي: االشتراكي المناهض لإل
رائيل ، حيث كان االتحاد السوفييتي الدولة الثانية التي تعترف بإسرائيل بعد اإلعالن  سالموقف من إ  -1

، خالفًا للموقف السوفييتي قبل عامين الذي اعتبر من المتعذر تقسيم فلسطين نظرًا   1948عنها عام 
ليهودي  االجغرافي بين المجتمعين العربي الفلسطيني الذي يشكل ثلثي السكان و  –للتداخل االقتصادي 

الذي أصبح ثلث السكان ... فيما تحدث حبش عن " الجسم الغريب " "الكولونيالي والعنصري " الذي 
" استحدث المعضلة الفلسطينية " و "مصدر الحروب في المنطقة " الذي "لن يتعايش معه التاريخ" كما  

 ا تخلل ذلك من أشكال نضالية...م" نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا "... داعيًا " لدولة ديموقراطية " و 
الموقف من األمة العربية والوحدة العربية، لم يتحمس الموقف السوفييتي حينًا ولم يعبأ أحيانًا بهذه    -2

  – المصطلحات، أما حبش فتشكل هذه المصطلحات ركن ركين وأهداف عظمى في مشروعه الفكري  
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ل قطر ي لطاقته التقدمية، وأن ال مخرج من  االسياسي ... وراح يتحدث الحقا عن استنفاد المشروع  
 والتخلف " إال بإقامة الدولة القومية... وهنا تحدث عن ثالثة أبعاد: ة" التجزئ

التدرج طالما أن الوحدة الفورية غير متاحة، خليجية، مشرقية، مغاربية... في تجاه اتحادي أو    –أ  
 مركزية. وحدوي، اقتصادي نحو " سوق مشتركة " وسياسي نحو سلطة

ة تاريخية، ودونها لن تستمر أية صيغ وحدوية، بما تعنيه  ر قراطية، فهي شرط الزم وضرو و الديم  -ب 
 الديموقراطية من مواطنة وتعددية وسلطة قانون وفصل سلطات... وأيضا ديموقراطية اجتماعية. 

إقامة دولة الوحدة    نالمضمون الطبقي، فالقوى االجتماعية التقليدية والبرجوازية القطرية عاجزة ع   –ج  
ناهيكم أن مصالحها الضيقة المحلية وارتباطاتها الخارجية تتناقض معها، وبالتالي فالطبقات الشعبية  

 صغيرة هي القادرة على تحقيقها كعملية نضالية مديدة. ةمن عمال وفالحين ومثقفين وبرجوازي
مسوغًا عالقاته مع العديد من البلدان في    التطور الالرأسمالي: فاالتحاد السوفييتي ابتكر هذه النظرية  -3

وال تدور في الفلك اإلمبريالي،    ةالعالم الثالث، بما في ذلك عدد من األقطار العربية، التي تنتهج سياس
األنظم دعا  غورباتشوف  وفي مرحله   .... العراق  ومصر و  مع    ة كالهند  للتصالح  الثالث  العالم  في 

 .)المركز اإلمبريالي( ةالرأسمالي
باالتجاه االشتراكي بما يشترطه ذلك من قيادة   ةا حبش فقال بأن ال خيار أمام العالم الثالث إال بالتنمي مأ

طبقية ثورية على الطريقة الكوبية والفيتنامية، وبالتالي فالصراع مفتوح مع اإلمبريالية والقوى االجتماعية المحلية  
العالم الثالث الطريق الرأسمالي الممحوط، وبالتالي ستدور    ( أو ستنهج بلدانةالمرتبطة بها )كراكيز اإلمبريالي

 في الفلك اإلمبريالي بما يعنيه ذلك من نهب لثرواتها وحجز لطريق تطورها.
" البرجوازية القومية "، وقال بأن قانون تطور قوى  ةوعليه ابتكر حبش قانون "التحالف والصراع مع األنظم 

الرأ البلدان نحو  القوى ساإلنتاج سيقود هذه  الالرأسمالي، في ضوء ما ستشهده  التطور  التابعة، وليس  مالية 
االجتماعية من تحوالت باتجاه كومبرادوري وبيروقراطي ... وجاءت التحوالت في مصر مصداقًا   –االقتصادية  

 . 1978لرؤيته وتتوجت في كامب ديفيد 
ة، دون نسيان إضافة لينين عن النضال  يالماركسية، أساسًا، هي نظرية الصراع الطبقي في البلدان الرأسمال

الوطني ضد االستعمار، فتم تحويل شعار البيان الشيوعي " يا عمال العالم اتحدوا " على أيدي لينين إلى " يا  
العمال وشعوبه المضطهد  الماركسيين إضافات وإبداعات أيضا، أي كيف    ةعمال  للمنظرين  اتحدوا". وكان 

لنضال الوطني في بلدانهم؟ وكيف فهموا خصوصية أوضاعهم؟ هنا  احضر الصراع الطبقي؟ وكيف حضر  
 أضاف الحكيم. 

أواخر   في  حبش  بادر  واالجتهادي  التجديدي  النهج  على  االشتراكي    1969دأبًا  العمل  حزب  لتأسيس 
لينين بإقامه   ة... متوافقًا في ذلك مع أطروح  ةلينيني امتد في معظم البلدان العربي  –العربي كحزب ماركسي  

زب العمال االشتراكي الديموقراطي في روسيا )وليس الروسي(، الذي قاد ثورة أكتوبر الحقًا، ومتقاطعَا مع  ح
وفي أواخر السبعينات   تنظيرات المفكر العربي الماركسي إلياس مرقص في مؤلفه" الحزب البروليتاري العربي".
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ند برنامجي صريح في قرارات مؤتمر  تقدمية عربية، الشيء الذي وجد صداه في ب   ةه جبهراح يسعى إلقام 
ألوان الطيف   ة ، دون أن يقطع صالته بالمؤتمرات القومية الشعبية التي تضم كاف1981الرابع    ة الشعبي  ةالجبه

 السياسي والفكري والمدني.
  242لينينية فدائية ترفض القرار    –اركسية  أما على صعيد فلسطين فقاد الجبهة الشعبية كفصيلة يسارية م

الثورية المعاصرة، وبقي أمينًا ومؤتمنًا على هذه المأثرة    ةمع سواها من الفصائل المقاتلة في اجتراح المأثر   وتسهم
دون التهيب أو التردد في خوض كل المعارك الفكرية والسياسية واإلعالمية مع النهج الذي أوصل المسيرة 

 ة في إدار   ةلي ... بل وأرسى قيمًا حضاري ى أوسلو ... بما نتج عن ذلك من حصار وعقوبات ماالفلسطينية إل
التناقضات الداخلية محّرمًا اللجوء للسالح مميزًا بين جملة التناقضات ) األساس والرئيس والثانوي والعارض 

عن أية صراعات داخليه    والمؤقت ..( في مقاربة حيوية لفهم الملموس وجدليته ... ولم يكن صدف أن ينأى
 .ةدموي

 الشعب جمع النقيضين:  ةوتوحيد إراد  ةالوطني ةوتكريس الهوي  ةالتحرري ةوللذود عن المسير 
 الذود عن م. ت. ف. –أ  

والقرار الفردي وشطب الميثاق. داعيًا إلعادة بنائها    ةالسعي لحمايتها من االنزالق والتصدي للهيمن  –ب  
ى اإلسالم السياسي  مركبات على أسس ديموقراطية ... وفي حديثه عن قو كمرجعية شاملة تضم كافة ال

وإسرائيل وبين " إسالم رجعي " معتبرًا اإليمان مسألة    ةمّيز بين " إسالم تقدمي " يتصادم مع اإلمبريالي
ها القوانين التي تصنعها السلطات التشريعية  تضميرية شخصية، وإن كان علمانيا يسعى لدولة مرجعي

 ياة متغيرة وكل شيء متغير.ص الجامد سواء كان دينيًا أو غير ديني ... فالحال الن
من منطق األشياء أن ينظر للحكيم كرمز المع من رموز حركه التحرر العربية والفلسطينية، رمز يحلق  

دائم    في سماء األحالم الثورية، فهو حالم كبير، يبث الثقة بمن حوله وال يعرف االستسالم واليأس والتشاؤم،
. حتى أنه حينما أسس " مركز الغد العربي " وكنت أحد المشاركين االنشغال بسؤال ما العمل؟ وما يتصل بالغد 

عن سؤال: لماذا أخفقنا وما العمل؟ بما يتطلبه ذلك من دراسات   ةفي مجلس إدارته، كان باعثه األساس اإلجاب 
( كما نشرت عائلته كتاب )الثوريون ال يموتون  معمقة ... وفي هذا السياق صدر كتاب )إسرائيل من الداخل

دًا( بما يشبه مذكرات مقتضبة يجيب فيها عن أسئلة صحافية محدودة، حيث تتجلى لغته الطبقية والوطنية  أب
السياسي   مشروعه  من  ومالمح  والمراوغات    –والقومية  والزئبقية  والتراخي  النخبوية  عن  ينأى  الذي  الفكري 

 ا " واألذناب للنظام الرسمي والمشروع األمريكي. البهلوانية و " يا وحدن
لقد أصبحت مسيرة الحكيم صفحة في التاريخ العربي المعاصر، وعامل في صناعة التاريخ .... وبرسوخه 

وليتة السياسية الممزوجة بأخالقية الفضيلة، إنما أرسى قوة مثال محرضة ومرشدة  ؤ ستشعاره لمس اعلى أهدافه و 
ته الفكرية اليسارية المستندة لهويته  لوطنية في إطار هويته القومية، ولمن ينتمي لهوي لمن يدافع عن هويته ا

 الثقافية التاريخية. 
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 اليسار ومستقبل الدميقراطية يف الوطن العربي

عبد الغفار شكر
* 

التحديات  هذه  وتتعدد  وتتنوع  والخارجية،  الداخلية  والمخاطر  التحديات  من  العديد  العربية  األمة  تواجه 
ة واالجتماعية والسياسية والثقافية، كما تتسع ساحة المواجهة والمخاطر لتشمل كافة مجاالت المجتمع االقتصادي 

إقليمية وعالمية  العربيلتشمل الوطن   التنمية والتحديث والتحول بأكمله وتتجاوزه إلى آفاق  ، فهناك تحديات 
يش التوسعي، والهيمنة األمريكية، والتهم  الصهيونيوإشاعة العقالنية، باإلضافة إلى مخاطر الوجود  ديمقراطي  ال

العربية  لألقطار  هذه في    المتزايد  طبيعة  أن  ورغم  المعاصرة.  والسياسية  االقتصادية  الدولية  العالقات  ظل 
المواجهة، وقيامها بدور أساسي في  تتطلب أوسع تعبئة ممكنة للشعوب العربية كطرف    التحديات والمخاطر

العربية انفردت بإدارة هذه المواجهة    صياغة سياسات المواجهة وتحديد أولوياتها، إال أن الحكومات في    فعال
 تقدمه من تضحيات فيها رغم ما تتحمله هذه الشعوب من أعباء وما    أساسيولم تتمكن الشعوب من القيام بدور  

مواجهة هذه التحديات والمخاطر، وقد دفعت الشعوب العربية ثمنا باهظًا وتحملت نتائج المواجهة من خالل  في  
وصل درجة كبيرة من الحرمان، وقدمت عشرات األلوف من الشهداء. ولم    الذيقشف  المعاناة االقتصادية والت

 محرومة من المشاركة   يناة وتقدم هذه التضحيات بينما ه يكن هناك مبرر معقول ألن تتحمل الشعوب هذه المعا
يلة تزيد  تحديد أهداف المواجهة وأبعادها وأولوياتها، خاصة بعد أن أثبتت التجربة على مدار سنوات طو في  

 العربي خوض معارك التنمية والتحديث والعقالنية والديمقراطية والصراع  في    عن نصف قرن فشل الحكومات 
حدود مصالحها الخاصة، واستبعدت من المواجهة القوى الشعبية في    ألنها أدارت المواجهة  بكفاءة  الصهيوني

تبر غياب المشاركة الشعبية الفعالة هو اللحظات الحرجة من الصراع، ويع في    حتى ال تتجاوزها هذه القوى 
التنمية والتحديث والعقالنية والديمقراطية  العربي في  لفشل    ساسيالجذر األ الخطر  خوض معارك  ومواجهة 
والهيمنة األمريكية بكفاءة. ولهذا فإننا نالحظ أن المناقشات الدائرة منذ سنوات بين المفكرين والمثقفين    الصهيوني

ا السياسية  المأزق  والقوى  الديمقراطية ه  العربيلعربية حول    ساسي المخرج األ  ي الراهن تجمع كلها على أن 
للشعوب العربية مما تعانيه حاليا من مشاكل وأزمات، فال يمكن بدون الديمقراطية الحديث عن تحقيق التنمية  

العدالة اال توفير  أو  للمجتمع،  إلى تحديث حقيقي  التطلع  أو  تعميق  االقتصادية واالجتماعية،  جتماعية، أو 
الوجود   مخاطر  من  الحد  أو  الشعبية،  المضنية   والهيمنة  الصهيونيالمشاركة  الجهود  ورغم  األمريكية، 

والتضحيات الكبيرة والمعاناة الشديدة فإن آمال العرب تحطمت أكثر من مرة على صخرة االستبداد والحكم 
 . يالفرد 

  يالتصد في    كنموذج لنهج الحكومات العربية  الصهيونياع  من الصر   العربي  يوإذا نظرنا إلى الموقف الرسم 
حدود موقف  في    المواجهة وغياب دورها إالفي    حظ تهميش دور الشعوب العربيةللتحديات والمخاطر فإننا نال

أضيق نطاق، وعدم السماح له  الشعبي في وحصر رد الفعل  الفلسطينيرد الفعل والغضب لما يحدث للشعب 
 

 األمين العام لحزب التحالف الشعبي االشتراكي المصري سابقاً   *
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تظهر للعالم غضب الشعوب ورفضها  التي    ماهيريا من خالل المواكب والمسيرات الشعبيةبالتعبير عن نفسه ج 
  وقت للشعوب العربية أن تشارك عمليا في أي    ا يجرى من مذابح على األرض المحتلة. ولم يكن مسموحاً م

أي    وجهي  ف  العربية المحتلة، كما أغلقت الحدود تماما  ياألراض اإلسرائيلي في  مواجهة قوات االحتالل  في  
شعبية سواء من خالل عمليات دور للمقاومة الأي  مساندة شعبية عربية للشعب الفلسطيني، ولم يكن مطروحا

  العربي كثير من أرجاء الوطن  في    فدائية أو حرب عصابات أو غيرها. وهكذا يتأكد أن غياب الديمقراطية
يساهم حرمان الشعوب العربية من حقوقها بفعالية، وال يمكن أن    الصهيونييضعف القدرة على مواجهة الخطر  

بشارة من عدم    يان الفلسطيني، وهو ما توصل إليه الدكتور عزمتحرير اإلنسفي    السياسية وحرياتها األساسية
 يفالذ" العربيتنتهك حقوق اإلنسان    يوه   الفلسطينيدفاعها عن اإلنسان  في    مصداقية بعض النظم العربية

  أن يسأل عن مدى احترامه هو لحقوق اإلنسان والمواطن  البد  الفلسطينيان  يريد أن يدافع عن حقوق اإلنس
أن القوى القادرة على مواجهة العالم بحقوق  في    ويخلص من هذا الطرح إلى استنتاج هام يتمثل بلده".في  

شعب القوى االجتماعية والسياسية الشعبية العربية، فتضامنها مع الهي    ظل االحتاللالفلسطيني في  اإلنسان  
مع الشعب الفلسطيني، ومع   نفس الوقت يعتبر نضالها التضامنوفي    الفلسطيني هو تضامن مشروع عربيا.

ونوعا من التمرين والتمرس على النضال من أجل حرية الذاتي  حرية اإلنسان الفلسطيني، نوعا من التحرير  
الذاتي  النهاية إلى تطوير االنعتاق  في    اإلنسان العربي. فالدفاع عن حرية اإلنسان الفلسطيني البد أن يؤدى

إذا ما تم بناؤه على استراتيجية صحيحة    الفلسطينيحرير اإلنسان  مع ت  العربي"يقود التضامن   كهدف وكحلم
 ".العربيسب وإنما أيضًا إلى تحرير اإلنسان فح  الفلسطينيوال اإلنسان  القدس ليس فقط إلى تحرير

ل الفعالة  المواجهة  تتطلب  بالوجود   الصهيوني  العربيلصراع  إذن  المحيطة  والمخاطر  التحديات  وسائر 
هذه المواجهة، وال يمكن الحديث  في    أواًل، وإطالق طاقاته ليصبح القوة األساسية  العربيتحرير اإلنسان    العربي

يشمل التحول المجتمعات العربية، وما لم  في    بي طالما بقيت رواسب االستبداد قائمةعن تحرير اإلنسان العر 
في    الديمقراطي كافة مجاالت المجتمع، فإنه ال مجال للحديث عن تحرير اإلنسان العربي، ألن الديمقراطية

بهفي    طريقةهي    األساس المجتمع وإدارة صراعاته بوسائل سلمية، وهى  لتسيير  المفهوم  الحياة وأسلوب  ذا 
إلى الديمقراطية بدون إشاعة ثقافة ديمقراطية  تتضمن قيما ومؤسسات وآليات وال يمكن الحديث عن االنتقال  

هذا االتجاه. كما ال يمكن الحديث عن االنتقال إلى الديمقراطية  في    تعمق القيم الموجهة لسلوك المواطنين
يتم من  التي    الحياة، أو بدون توافر اآلليات في    ةتمارس من خاللها هذه الطريقالتي    بدون بناء المؤسسات 
 يم الديمقراطية موضع التطبيق وشمولها المجتمع كله. خاللها وضع هذه الق 

 : الديمقراطية ومقوماتها األساسية
ديمقراطية   بين  المسميات  وتعددت  األيديولوجية،  المواقع  باختالف  الديمقراطية  إلى  النظرة  اختلفت  وقد 

نفضل أن نتناول الديمقراطية  طية اشتراكية وديمقراطية شعبية وديمقراطية اجتماعية، إال أننا  بورجوازية وديمقرا
المجتمع  في    صيغة إلدارة الخالف والصراعحدها األدنى باعتبارها "في    يراها كما تحققت   ي وفق مفهوم اجرائ

https://hadfnews.ps/post/46702/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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تضمن تداول السلطة   بوسائل سلمية، من خالل قواعد وأسس متفق عليها سلفا بين جميع األطراف  يالطبق
 بين الجميع من خالل انتخابات حرة وتزيهة".

 ويشترط لتحقيق هذه الصيغة الديمقراطية توافر المقومات األساسية التالية:
 إقرار الحقوق والحريات السياسية والمدنية.  -
 المجتمع بكل ما يترتب عليه من نتائج.في  االعتراف بالتعددية السياسية -
 يادة القانون، ودولة المؤسسات، واستقالل السلطة القضائية. إقرار مبدأ س -
 اول السلطة من خالل انتخابات دورية حرة تجسد نتائجها إرادة الناخبين. تد  -

وقد أثبتت التجربة أن تطوير مفهوم سليم للديمقراطية يتطلب باإلضافة إلى هذه المقومات التأكيد على  
 الحقائق التالية: 

أيضًا،    ي واالجتماع  يالمجالين االقتصاد في    طية السياسية ما لم تتحقق الديمقراطية ال تتحقق الديمقرا  -
وذلك إن الحقوق السياسية ال يمكن أن تؤدى وحدها إلى تمتع األفراد بقوى سياسية متساوية طالما  

 أن هؤالء األفراد غير متمتعين بحقوق وقوى اقتصادية متكافئة. 
عبية  ة إلى صور من الديمقراطية المباشرة لتوسيع نطاق المشاركة الشأهمية تجاوز البرلمانية التمثيلي  -

لكل فئات الشعب، وهو ما يمكن أن يتحقق من خالل تشكيل مجالس إلدارة وحدات الخدمات يشارك 
فيها المستفيدون من هذه الخدمات، ومجالس إلدارة وحدات اإلنتاج يشارك فيها ممثلون للعاملين  

 فيها.
حديث عن   ير مستقل من جانب القوى االجتماعية إزاء سلطة الدولة يجعل أتعبي  ين غياب أإ  -

هذه الظروف. ويعنى هذا ضرورة فتح  في    الديمقراطية بدون معنى ألن الديمقراطية تصبح مستحيلة
 الباب أمام استقاللية المبادرة الشعبية بدعم المنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني.

يدعو  قافي  ث  تحقيق تطورفي    بدون النجاحديمقراطي  جاح على طريق التطور الال يمكن السير بن  -
إلى قيم تخدم هذا التطور الديمقراطي، وبصفة خاصة قيم التسامح والحوار واحترام اآلخر والتنافس 

 والتعاون. يالسلم
مة نظرًا لظروف  المراكز الرأسمالية المتقد في    للديمقراطيةاالجتماعي    الحامل  يإذا كانت الرأسمالية ه  -

المجتمعات  في    للديمقراطيةاالجتماعي    ين فإن الحاملالقرنين التاسع عشر والعشر في    أوروبا وأمريكا
المعاصرة سيكون تحالفا شعبيا واسعا يضم الفئات الوسطى والفئات العاملة والفالحين باإلضافة إلى  

 لبالدها. وطني ال قطاع من الرأسمالية المحلية ترتبط مصالحها بدعم االستقالل
ى انتخاب المجالس المحلية ورؤسائها على كل  حقيقي، يقوم علديمقراطي  أهمية قيام حكم محلى    -

تنفيذه وتدبير الموارد  وفي    إصدار القرارفي    المستويات، وإعطاء هذه المجالس صالحيات فعلية
 امة.المالية المحلية وتحديد أولويات إنفاقها على الخدمات المحلية والمرافق الع
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قائق األمور وأن يتابع اختالف اآلراء حرية وتعددية وسائل اإلعالم، فمن حق المواطن أن يعرف ح -
يشارك   يلك  أساسيحول القضايا المختلفة باعتبار حرية تدفق المعلومات من مصادر متعددة شرط  

 صنع القرارات واالختيار من بين البدائل المطروحة عليهم. في  المواطنون فعالً 
وتوفير  تبن   - بالشعب  للشعب  التنمية  على  يقوم  للتنمية  جديد  مفهوم  للمواطنين  ى  الحياة  ضرورات 

والتوزيع العادل لعائد التنمية، وبذلك تجمع بين الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية والديمقراطية  
 السياسية. 

فإن الحاجة إلى    يالوقت الحالفي    المقومات األساسية للديمقراطية كما يراها الكثيرون هي    وإذا كانت هذه
اختيار حكامه، في    ل قائمة، ولكن يبقى جوهرها واحدًا هو أن يشارك الشعب تطوير مفهوم الديمقراطية ستظ

  ي ( من اإلعالن العالم 21وهو ما يتضح جليا من المادة رقم )السياسي    القرارساسي في  وأن يكون له الدور األ
 المشاركة يتم ممارسته من خالل:في  ق اإلنسانتنص على أن ح التي  لحقوق اإلنسان

إدارة الشئون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا  في    االشتراكفي    الحق  -1
 حرًا.

 البالد.في  تقلد الوظائف العامةفي  لغيره يلكل شخص نفس الحق الذ  -2
عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى    مصدر سلطة الحكومة، ويعبرهي    إن إرادة الشعب   - 3

إجراء مماثل يضمن حرية  أي    وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب   ي أساس االقتراع السر على  
 التصويت.

أل • الحقيقي  المدخل  دائما  اقتصاد سياسي    تطوير  يالديمقراطية  اجتماع   يأو  ينتقل    يأو  حقيقي 
 نها من المحافظة على وجودها وحماية مصالحها. بالمجتمعات العربية إلى آفاق أرحب تمك

الطبق في    الديمقراطية  تنجح للمجتمع نظاما للعالقات االجتماعية    يتنظيم الصراع  توفر  بقدر ما  سلميا 
واالقتصادية والسياسية والثقافية ينظم العالقات بين أفراد وطبقات المجتمع من ناحية، وينظم العالقات بين  

تها تنفيذية، وتشريعية، وقضائية  حية أخرى، وينظم العالقات داخل الدولة وبين مؤسساالدولة المجتمع من نا
في    المجتمع وبين مؤسسات الدولة يفضى في    من ناحية ثالثة، وغني عن الذكر أن هذا التنظيم للعالقات 

بين مختلف الطبقات  النهاية إلى اآللية الرئيسية لتحقيق سلمية الصراع وأعنى بها تداول السلطة السياسية سلميا  
 معبرة عنها من خالل االنتخابات العامة الدورية الحرة والنزيهة.االجتماعية والقوى السياسية ال

بين المواطنين، وخاصة المساواة  المساواة  يمكن قيام الديمقراطية دون تحقيق  بأنه ال   يومن المهم هنا الوع
سمتين   والشفافيةالمساءلة   انتخابات حرة. وتعتبر عبر  ي بشكل دور  للسلطة  يالتداول السلم أمام القانون، وكذلك

( أم وسائل اإلعالم أم  السلطة التشريعية، سواء كان ذلك عبر البرلمان )يأساسيتين ومميزتين للحكم الديمقراط
المدن المجتمع  الرأ  يمؤسسات  فـإن  يوأنشطة  السياسية حق العام، ولذلك  هما من أركان   التعبير والمشاركة 

المعارضة أن تكتمل  في    الحكم أو األقليةفي    اء عبر األغلبيةيمكن بدونهما سو   ية الديمقراطية، إذ الالعمل
 . العملية الديمقراطية
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أيضا  هي    وعلى هذا األساس، فالديمقراطية ال تعنى حرية اختيار الحكام من جانب المحكومين فحسب، بل
التمثيل    عمال إرادة الحرية وتحقيق قدر أكبر منإ أي    ،السياسيمجموعة الضمانات القانونية ضد التعسف  

، على قاعدة من المساواة وتنظيم الحقوق المجتمعية من خالل مشاركة سياسية للحد من سلطوية  السياسي
 الدولة وتغولها ضد حق المواطنين قدر اإلمكان. 

رة الحريات والتأكيد  الديمقراطية، فالمطلوب توسيع دائفي    تكتسب الحريات وحقوق المواطنين أهمية خاصة
العام ولألفراد، على اختالف انتماءاتهم ومستوياتهم الثقافية واالجتماعية    يتسمح للرأالتي    ينعلى حقوق المواطن

ليس    وطنيالمستقبل. المطلوب هو بناء أطر تفكير عام و في    الحر والمنظم  يالتفكير الجماعفي    بالمشاركة
  والقوى السياسية واالجتماعية ي  السياس  د على إعادة بناء وهيكلة الفكرحد ذاته، بل نأمل منه أن يساعفي    كهدف
مهما كان نوعه. ومن دونها ليس هناك مهرب من التسليم    مجتمعيمشروع    يتشكل وحدها الحامل ألالتي  

وجودها سوى إعادة في    ليس لها غاية وال هدف وال منطق التي    بسيطرة القوى البيروقراطية العسكرية والمدنية
هدر موارد الدولة والمجتمع بصرف    بالتالينتاج نفسها ومراكمة امتيازاتها وتوسيع دائرة نفوذها وسيطرتها، و إ

 . مجتمعيمشروع في أي  عن التفكير النظر
 : نموذجا مصر.. دور اليسار في النضال الديمقراطي

ار العربي مسؤولية كبرى في النضال من أجل الديمقراطية لما تحققه من دعم لمصالح الطبقات يتحمل اليس
الذ  النحو  على  قبلالكادحة  من  أوضحناه  التحول    ،ي  عن  سليمة  فكرية  رؤية  بلورة  المسؤولية  هذه  وتشمل 

وتوفير الشروط    ،وقيادة تحالف سياسي شعبي واسع من اجل النضال لتحقيق هذا التحول  ،الديمقراطي المطلوب 
النضال في تحقيق أهدافه لنجاح هذا  المصري ودو و   ،الضرورية  اليسار  نقدم  المفيد هنا أن  ره في لعله من 

 النضال من أجل الديمقراطية كنموذج لما يمكن أن يقوم به اليسار العربي من أدوار في هذا المجال.
للديم جديد  مفهوم  بلورة  في  كبير  بدور  المصري  اليسار  االشتراكية  ساهم  بين  االرتباط  ومدى  قراطية 

اليسار المصري    ،والديمقراطية وتحديد ابعاد الديمقراطية المطلوبة في نضال ديمقراطي مشترك مع  وانخرط 
القوى السياسية األخرى وساهم في بناء تحالفات سياسية مع القوى السياسية األخرى لتحقيق هذا الهدف ابتداء  

كما شارك في إقامة لجنة التنسيق بين األحزاب    1986و    1983عن الديمقراطية  من اللجنة الوطنية للدفاع  
و نظرا للحيز المحدود المتاح في هذه الورقة    2008الديمقراطي سنة    و االئتالف  1995والقوى السياسية سنة  

الشتراكي  فإننا سوف نكتفي هنا بعرض الدور الفكري لليسار المصري في تأكيد أهمية الديمقراطية للمجتمع ا
 ومالمح ديمقراطية المستقبل 

 الديمقراطية واالشتراكية: 
شارك الديمقراطية  حول  مصر  في  عديدة  نقاشات  و دارت  وأحزاب  قوى  مختلف  فيها  اليسار  ت  قيادات 

كما حفلت أدبيات ووثائق المنظمات اليسارية بمعالجات موسعة لمسألة الديمقراطية، حيث يسعى    ،ي المصر 
لبناء   يسعى  لذلكفي    جديد   يمجتمع اشتراكاليسار  الظروف  تتوفر  االقتناع   مصر عندما  من  على أساس 

الفرض والقهر. لقد بينت التجربة أن بناء االشتراكية نتيجة لقدرة أقلية ثورية  وليس على   ،يواالختيار الديمقراط 

https://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1


 2021يناير    -   ( 5كتاب ) ال                     

229 
 

 العودة إلى الفهرس

لح الجماهير وليس  على االستيالء على السلطة يؤدى، مهما حسنت النوايا، إلى محاولة بناء االشتراكية لصا
هير بما يلغى  النهاية إلى قدر أو أكثر من القهر وفرض اإلرادة باسم مصلحة الجمافي    بواسطتها، ويؤدى ذلك

 ركنا أساسيا من أركان االشتراكية وهو ديمقراطيتها. 
من  االشتراكي    البد أن يجرى تجديده بصفة مستمرة على أساس ما يحققه النظاماالشتراكي    إن االختيار

إطار من تعددية سياسية تتيح لكل القوى االجتماعية والسياسية حرية التنظيم واالجتماع  في    إنجازات فعلية
 وطرح برامج بديلة، ويسعى لتبادل السلطة سلميا. يأوالر 

وبناء   الديمقراطية  بين  الربط  إلى  عنها  الديمقراطية  وغياب  السابقة  االشتراكية  للتجارب  النقد  هذا  أدى 
نبيل الهالل  ،مستقبال  االشتراكية يقول بأن اشتراكية المستقبل ستقوم على التعددية    الذيمع الطرح    يويتفق 

وضرورة تجاوز الديمقراطية البورجوازية دون تجاهل ما بلورته من أسس وأطر، وأنه يختلف   وتداول السلطة
 القتصادية واالجتماعية. مع من يتخوفون من هذا الطرح على أمن السلطة االشتراكية ومستقبل إنجازاتها ا

اشتراكية تصفى  أن الديمقراطية ضرورة لبناء  في    عبد هللا مع هذا الطرح   ي ويتفق الدكتور إسماعيل صبر 
توسيع الديمقراطية إلى ما وراء ما حققته الشعوب الغربية بتدبير وسائل في    االستغالل والقهر معا. إننا راغبون 

مجتمع اتفقت األغلبية  في    ات القرار وكل أنشطة المجتمع وأنه حتىكل مستويفي    المشاركة الشعبية الفاعلة
الشتراكي، فليس معنى ذلك اختفاء ضرورة تعدد االتجاهات، الساحقة من سكانه على اختيار طريق التطور ا

ظروف محلية ودولية محددة، عملية مفتوحة تحتمل وفي    زمن محدد في    بلد محدد،في    ألن بناء االشتراكية
هو الوسيلة المضمونة لمنع كل الحماقات، فتعدد االتجاهات وتعددها المنظم    يالرأفي    ، والخالفاالجتهاد 

التي    النظام ذاته اآلليات في    طية وما لم يكن لالتجاهات المعارضة فرصة جدية، وما لم يكنضرورة للديمقرا
ديمقراطية.  في    فنحن لسنا  األغلبية غدا، وأن يمارس السلطةفي    األقلية اليوم أن يصبحفي    تسمح لمن هو

سبيل التنمية،  في    ن عقبةعبد هللا أن الديمقراطية بهذا المعنى ال يمكن أن تكو   ي ويؤكد الدكتور إسماعيل صبر 
 . يضرورة للتنمية الحقيقية المطردة والمستقلة والتحول االشتراك يبل هاالشتراكي  سبيل التحولفي  وال عقبة

أساس نضاله من أجل    يأن الديمقراطية ه  ي الوحدو   يالتقدمالوطني    وفى هذا السياق يؤكد حزب التجمع
إلى االشتراكية. وه إلى االشتراكية وكذلك  ي شرط ضرور   يالوصول  مرحلة االشتراكية  في    لمرحلة االنتقال 

وإعادة تجديد ثقة الشعب به على أساس إنجازاته.  االشتراكي    نفسها، حيث يجب أن تكون أساس استمرار النظام
برنامجه العام الصادر ن  في   ين الديمقراطية واالشتراكيةموقفه من العالقة بالمصري  يح الحزب الشيوعويطر 

فيؤكد حرصه على إعادة بناء جهاز الدولة على أسس شعبية ديمقراطية،   1992المؤتمر العام الثالث، نوفمبر  
ر إليها باعتبارها أزمة طارئة يتعين  هنا أو هناك يجب أن ينظاالشتراكي    طرأت على النموذجالتي    وأن األزمة

للدولة واالقتصاد ومختلف  استيعا ديمقراطية وشعبية  أكفأ وأكثر  إدارة  ب دروسها ووضع أسس راسخة تكفل 
 . يالنموذج االشتراكفي  الحياة يمناح

  فيؤكد أن النضال من   ييتناول الدكتور سمير أمين العالقة بين الديمقراطية واالشتراكية على صعيد دول
من أجل   ساسيل ضرورة ملحة ألن الديمقراطية تمثل المحور األأجل الديمقراطية قبل وبعد إتمام الثورة يظ
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الوسيلة الوحيدة من أجل  هي   تطوير الثورة نحو االشتراكية. فليست الديمقراطية ترفا يمكن االستغناء عنه، بل
 تقوية النزعة االشتراكية. 

الغائب، وليس من اطي  ديمقر اليوم فرض هذا البعد الهي    المحيطفي    إن المهمة األساسية للقوى التقدمية
  ، بل يهدف تقويتهما معا. أقول هذا ألن أطروحة التحرر الشعبيو الوطني    أجل إحالل هذا البعد محل البعد 

 . الشعبيمن أجل دفع التقدم  ي الضرور ديمقراطي القديمة تجاهلت إلى حد كبير البعد الالوطني 
 للديمقراطية:المصري  لليسارالمفهوم الجديد 

بنقد مواقفه السابقة من الديمقراطية، أو بتأكيد العالقة بين الديمقراطية واالشتراكية، المصري    اليسارلم يكتف  
مجال في    بلورتهاالتي    وتحديد موقف جديد من الديمقراطية البورجوازية يقوم على رؤية نقدية تعترف باألسس

تركيب جديد وصيغة في  دية االجتماعية يضيف إليها ما يتعلق بالحقوق االقتصاالحريات والحقوق السياسية و 
بلورة مفهوم جديد  في    السنوات األخيرةالمصري في    تتجاوز حدود الديمقراطية البورجوازية. بل نجح اليسار 

ليسار  ا  ي هذا اإلنجاز بعض األحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك عدد من مفكر في    للديمقراطية، وقد ساهم
حقيقة األمر توجهات  في    لم تكن تطرحالتي    بعض القيادات السياسية اليسارالمهمومين بهذه المسألة وكذلك  

 أحزابها سواء كانت علنية أو سرية. في  فردية بشأن الديمقراطية بل كانت تطرح آراء يجرى النقاش حولها
العام )بناء مجتمع  السياسي  برنامجه في قضية الديمقراطية ي الوحدو  يالتقدمالوطني   يطرح حزب التجمع

حاليا ومستقبال،  المصري    لتطور النضال  يعلى أنها أفضل نظام سياس   1999المشاركة الشعبية الصادر عام  
يكافح الحزب من أجل تحقيقه ويؤكد أن الديمقراطية النيابية   االشتراكي الذي  المجتمعفي    وأنها قاعدة أساسية

، وأن هذه ي رأسمالية تعطفا منها من الجماهير، وإنما جاءت نتيجة للنضال الجماهير )البورجوازية( لم تمنحها ال
 الديمقراطية توفر ثالثة عناصر جوهرية: 

 وحرية التنظيم.  ياحترام حقوق اإلنسان بما فيها حرية التعبير عن الرأ أولها:
 حرية إنشاء األحزاب دون قيد أو شرط وحرية نشاطها. ثانيها:

السلطة بين األحزاب عن طريق االنتخابات الحرة النزيهة. وهذا التداول أمر بالغ األهمية    تداول وثالثها:
 ألنه يعنى تمكين المواطنين من تغيير الحكام. 

لخ. ويسر إ  ..نقابات وجمعيات وفي    أحزاب السياسي في    ظيموأن هذا النظام قد مكن القوى الشعبية من التن
 أغلب الدول. في  األحزاب الشيوعيةذلك في   بمااالشتراكي  انتشار الفكر

المجتمعات في    ويؤكد الحزب أنه سيقيم الديمقراطية على هذه األركان الثالثة، ولما كانت هذه المقومات 
العام الطبقات  الستفادة  كافية  المشاركة الرأسمالية غير  أسلوب  يطرح  فإنه  كاملة،  استفادة  منها  والكادحة  لة 

 الممارسة الديمقراطية.في  الشعبية كعامل تصحيح متجدد 
اتخاذ القرارات على كل المستويات، في    جوهريا اشتراك الجماهيرهي    ويؤكد الحزب أن المشاركة الشعبية

معظم األحوال وهذه المشاركة تضمن تسارع في    وهذا ما يمكنها من إدارة شئونها بنفسها وفرض مصالحها
 القرار.  يحيح أخطاء صانع عمليات التنمية والتوزيع العادل لثمار التنمية وتص
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 : يويركز الحزب على أهم أشكال المشاركة الشعبية وه
 .يحقيقديمقراطي حكم محلى  -
 إدارة الوحدات اإلنتاجية.في  مشاركة العمال -
 وحدات الخدمات. في  المستفيدين  يمشاركة ممثل  -
 . يإطالق الحرية الكاملة للقطاع األهل -
 حرية وتعددية وسائل اإلعالم. -
 التنمية الشعبية.  -

ويؤكد البرنامج العام لحزب التجمع أن ما يستهدفه تحقيق أكثر من مجرد تحقيق ديمقراطية ليبرالية حقيقية  
ال يشوبه التزوير، وأن   يم وتعددية سياسية حقيقية ونظام انتخاب سلي يمع ما يرتبط بذلك من قيام نظام برلمان 

عب الحريات السياسية والديمقراطية الليبرالية وتتجاوزها، باإلضافة  يتطلع إليها الحزب تستو التي    الديمقراطية 
ما  االجتماعي    عإليها وتعميقها. ألن الديمقراطية الليبرالية ال تؤدى دورها بفاعلية كآلية إلدارة االختالف والصرا 

ة، وما لم تمتد لتكفل  لم تستند إلى قاعدة تلتزم بحقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية وتحقيق العدالة االجتماعي 
 شتى المجاالت.وفي   صنع القرار أمام مختلف القوى االجتماعية على كل المستويات في  فرص المشاركة

  ي شرط ضرور   يل الوصول إلى االشتراكية، وهأساس نضاله من أج هي    ويؤكد الحزب أن الديمقراطية
إلى االشتراكية وكذلك نفسفي    لمرحلة االنتقال  االشتراكية  تكون  مرحلة  استمرار    أساسيها، حيث يجب أن 

إنجازاته،االشتراكي    النظام أساس  على  به  الشعب  ثقة  تجديد  ال وإعادة  لإلصالح  برنامجا  ديمقراطي  ويطرح 
 المحققة لهذا المفهوم.يتضمن اإلجراءات 
الث برنامجه العام الصادر من المؤتمر العام الثفي    رؤيته للديمقراطيةالشيوعي المصري  ويطرح الحزب  

طرأت التي    فيؤكد حرصه على إعادة بناء جهاز الدولة على أسس شعبية ديمقراطية. وأن األزمة  1992نوفمبر  
إليها باعتبارها أزمة طارئة يتعين استيعاب دروسها ووضع    هنا أو هناك يجب أن ننظراالشتراكي    على النموذج

النموذج  في    الحياة  ياالقتصاد ومختلف مناحأسس راسخة تكفل إدارة أكفأ وأكثر ديمقراطية وشعبية للدولة و 
 .شتراكياال

الحزب  السياسية  ويطرح  والقوى  األحزاب  كل  مع  المشترك  العمل  السلطة التي    قبوله  تداول  بمبدأ  تقبل 
شامل يكفل تداول السلطة بين الطبقات  ديمقراطي  مقدمة أهدافه العامة تحقيق تحول  في    قراطيا. ويضعديم

خ من  السياسية  حكم  والقوى  إرساء  ويؤدى  االنتخابات  تفصيليا   بديل.ديمقراطي    وطنيالل  برنامجا  ويطرح 
ال وإ يتضمنديمقراطي  لإلصالح  الصحف،  إصدار  وحرية  األحزاب،  تكوين  حرية  المحاكم إطالق  لغاء 

حقيقي على    ياالستثنائية، وكفالة حرية العقيدة واالحترام الكامل لمختلف األديان، بهدف إرساء مجتمع مدن 
 أسس مؤسسية يكفل إمكانية تداول السلطة ديمقراطيا عبر انتخابات حرة ونزيهة. 

حدث    الذياالنهيار  الصادرة عن المؤتمر العام الثالث أيضا يرى الحزب أن  السياسي    وفى وثيقة الخط
 .يالفالح يعن دور الحزب والطبقة العاملة والتحالف العمال لينين للنموذج السوفييتي لعدم مراعاة تعاليم

https://hadfnews.ps/post/50720/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
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إطار التعددية السياسية وتداول  في    الواقعفي    فهو يقبل العمل  ي الناصر ديمقراطي  ال  العربيأما الحزب  
في   د لعب دورا أساسياوق السلطة من خالل انتخابات دورية، واحترام اإلنسان وحرياته، ومبدأ سيادة القانون.

السياسية والقوى  األحزاب  بين  المشترك  وشاركفي    العمل  الديمقراطية  متقدم من  موقف  لتطوير  في    مصر 
يتضمن تفصيال لهذه المبادئ وغيرها،    الذي  1997ديسمبر  ديمقراطي في  والالسياسي    برنامج اإلصالحإصدار  

الحزب  أشار  المؤتمرفي    وقد  عن  الصادر  العام  للحزب   برنامجه  األول  أن    1992ديسمبر  في    العام  إلى 
لسلطة وسيادة القانون، كأساس  تقوم على كفالة التعددية الفكرية والتنظيمية وتداول االتي    الديمقراطية السياسية

لقيام دولة المؤسسات واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، مع إيماننا بأن الديمقراطية السياسية ليست بديال عن  
توفير الديمقراطي تشترط  االجتماعية  الديمقراطية  أن  ويؤكد  حسابها.  على  تقوم  أن  يمكن  وال  االجتماعية  ة 

التحرر من االستغالل ونصيب عادل   ياالنتخابات، وهفي    التصويت ضمانات للمواطن حتى تكون له حرية  
يبدد أمن المستقبل  الوطنية، والتخلص من كل قلق  الثروة  القوية  حياته، ويؤكد على مطلب  في    من  الدولة 

جميع  في    أن ينفصل عن كفالة كافة حقوق المواطن وحرياته األساسية  يوأن ذلك ال ينبغ  ي ودورها المركز 
أكبر حافز على النضال  هي    المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. وأن حرية اإلنسان الفرد 

عالم  اسية والحزبية حقوقا متساوية الستخدام أجهزة اإل وعلى العمل واإلبداع ويطالب بإعطاء كافة القوى السي
الدستور  بالنص  والتمسك  للحريات  المقيدة  القوانين  وإلغاء  للدولة،  للعمال 50يضمن    الذي  ي المملوكة   %

المنتخبة فوق  الشعبية  المجالس  والثقافية، وتأكيد سلطة  الحقوق االقتصادية واالجتماعية  والفالحين، وتأكيد 
 ل وحرية النقابات والتعاونيات والجمعيات.لدولة التنفيذية وتوفير ضمانات قانونية الستقالسلطة أجهزة ا

الشعب  حزب  المصري    ويطرح  الديمقراطيةاالشتراكي  من  الوثيقة  في    موقفه  المسماة  الرئيسية  وثيقته 
يمقراطي  د "يناضل حزبنا من أجل تحقيق تحول  2003مارس   - ي المصر االشتراكي  البرنامجية لحزب الشعب 

خارج حدود بالدنا صيغة جاهزة للديمقراطية صالحة لالستيراد أو  . ويؤمن حزبنا بأنه ال توجد  ي شامل وجذر 
آن واحد في    صيغة يجب أن توفر  ياالستنساخ، وشعبنا مطالب بالتوصل إلى الصيغة المالئمة لواقعنا. وه

حقوق السياسية والمدنية للمواطنين وبين  ، بحيث تربط بين الاالجتماعي االقتصادي  والجوهرالسياسي    الشكل
ديمقراطي  يوفر للمواطن حقوقه االقتصادية واالجتماعية كاملة. والتحول ال الذيللديمقراطية  الطبقي المضمون 

ال يستفيد منها سوى    يالمحدود والت  ي المنشود لن يتحقق بالعودة للديمقراطية الليبرالية ذات الطابع البورجواز 
يخدم تعميق    الذيلحريات السياسية إال القدر  تلف فئاتها، فالليبرالية السياسية ال تعطى من االبورجوازية بمخ 
بلدان العالم الثالث، وهى تفصل فصال تعسفيا بين حريات المواطن السياسية وحقوقه  في    يالتوجه الرأسمال

مجملها فهناك قيم  في    يبرالية االقتصادية واالجتماعية، ومع ذلك فإن حزبنا ال يدعو إلى نبذ الديمقراطية الل
ابتكرها تجسدت   يالتقدم  يوالقانون السياسي    الفكر  ديمقراطية  القرون  وهذا في    عبر  اإلنسان.  حقوق  قوانين 

نعتز ونتشبث    يتحقق بنضاالت وتضحيات الشعوب جيال بعد جيل إرث إنسان  الذيالضخم    ياإلنجاز التاريخ
البد أن تصبح   يالرأسمالظل النظام في   حققتها نضاالت الشعوب التي  به ونؤمن بأن المكتسبات الديمقراطية

وفي   وكبديل عن الدولة البوليسية المفروضة على الشعب،االشتراكي    ظل النظامفي   من مكونات الديمقراطية
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الليبراليةالسياسييدعو إليها اإلسالم  التي    مقابل الدولة الدينية ننا  تطالب بها البورجوازية، فإ التي    ، والدولة 
  شعبية علمانية تفصل الدين عن الدولة وعن التعليم دون إنكار دور الدين   نطالب بجمهورية مدنية ديمقراطية

المصر في   الشعب  وجدان  من مكونات  أساسيا  باعتباره مكونا  األمور  ي المجتمع  من  يظل  أن  يجب  لكنه   ،
 ال يجوز للدولة التدخل فيها التي  الشخصية

وثيقته البرامجية تؤمن بأن  في  يطرحهاتي ال راتيجية التنمية الوطنية الشعبيةكما يؤكد الحزب على أن است
من أركان التنمية، فال تنمية حقيقية إذا ما غيبت شمس الديمقراطية. والتنمية    ي ركن جوهر هي    الديمقراطية

الفوقية بالقرارات  ضمان األكبر ينفرد بإصدارها حاكم أو حزب حاكم. والالتي    الحقيقية ال يمكن أن تتحقق 
 تحقيقها في   مشاركة الجماهير الشعبيةفي  الشعبية يتمثللنجاح التنمية الوطنية 

لقضية الديمقراطية يؤكد فيه أنه "من المهم أن نحدد موقفا صحيحا   هذا الطرح  يويستكمل أحمد نبيل الهالل
للديمقراطية" المشوهة  الصيغة  ألن  البورجوازية  الديمقراطية  )تالتي    من  السلطوية(  قدمتها  االشتراكية  جارب 

  الذي أطلقت العنان لظاهرة الهرولة نحو الديمقراطية البورجوازية وكأنها تمثل المالذ أو طوق اإلنقاذ، أو البديل  
الطرح   مع  اتفق  وأنا  سواه  بديل  بأن  الذيال  السلطة  يقول  وتداول  التعددية  على  ستقوم  المستقبل  اشتراكية 

من    واختلف مع من يتخوفون  بورجوازية دون تجاهل ما بلورته من أسس وأطر.قراطية الوضرورة تجاوز الديم
 هذا الطرح على أمن السلطة االشتراكية ومستقبل إنجازاتها االقتصادية واالجتماعية. 

 ذلك من مجموعة االعتبارات التالية:في  وانطلق
لفوز البروليتاريا بالسلطة،    يرلمان لنظام البأكد لينين دوما ضرورة استخدام الديمقراطية البورجوازية وا  -1

يجب أن يستمر التمسك بالتعددية وتداول السلطة بعد الوصول إلى مواقع الحكم حتى    بالتاليو 
 ومصداقيتنا أمام الجماهير.   ينحافظ على موقفنا المبدئ

تراكية وانفراد إلى االش  الماركسية اللينينية بريئة من اعتبار نظام الحزب الواحد شرطا إلزاميا لالنتقال - 2
خاص    يبالسلطة وبالساحة السياسية كان وليد أوضاع استثنائية وظرف تاريخ  يالحزب البلشف

وحتى    يفشل التجارب االشتراكية السلطوية. فالمجتمع االنتقالفي    بروسيا، وكان لهذا أثر كبير
القناة  هي    لحزبيةسياسية وافإن التعددية ال  بالتاليو   ،ال يخلو من التناقضات االشتراكي    المجتمع

الشرعية للتعبير الصحيح عن هذه التناقضات وحلها ديمقراطيًا وتغييب هذه التعددية يقود التجربة  
 ال محالة إلى كارثة طال الزمن أم قصر. 

، فبناء االشتراكية  شتراكي المجتمع اال في    التعددية السياسية والفكرية ضرورة موضوعية أيضًا حتى  -3
 لضرورة إتاحة الفرصة أمام تعدد االجتهادات. معقدة تفترض بامهمة 

للقوى المعارضة لالشتراكية،  االشتراكي    المجتمعفي    يجب أن يتسع إطار التعددية السياسية والحزبية  -4
بفرمان، وإنما يتطلب ذلك ردحًا من الزمن  االشتراكي    ألن الطبقات المالكة ال تختفى من المجتمع

للقوى   خالله  وجو يظل  االشتراكية  االجتماعية  التجربة  مصلحة  ومن  المتميزة،  ومصالحها  دها 
بحقها  النشاطفي    االعتراف  وممارسة  آرائها  عن  تحترم  السياسي في    التعبير  أن  العلن شريطة 
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، وأن تتجنب التآمر واالنقالب.  يالشرعية االشتراكية الجديدة، وأن تلتزم بأساليب النضال الديمقراط
لمتاحة فقط ألنصار الحكومة وألعضاء الحزب وحدهم مهما كان  مبرج )الحرية اقالت روزا لوكس

 اآلخر(.  يفقط الحرية للرأهي  عددهم كبيرًا ليست بالحرية الحقيقية، فالحرية دائماً 
  ي يق، وه ضمن المهم أال تحبس السلطة االشتراكية نفسها داخل إطار الديمقراطية البورجوازية ال  -5

نمو  بابتكار  واألمطالبة  الخاص  يسار ذجها  أحدهما  انحرافين:  نتحاشى  وأن  للديمقراطية.    ي رقى 
البورجوازية الديمقراطية  تاًما كافة أشكال  الجماهير التي    يرفض رفضًا  النظام  في    انتزعتها  ظل 

والثانيالرأسمال من    يإصالح   ي،  االشتراكية  السلطة  ورثتها  كما  البورجوازية  بالديمقراطية  يقنع 
ة بناء االشتراكية من خالل قنوات وآليات الديمقراطية البورجوازية  ويتصور إمكاني  المجتمع القديم

 خطأه.  يوهو ما أكدت تجربة شيل
جملة   البورجوازية  الديمقراطية  تلغى  ال  االشتراكية  الديمقراطية  أن  هو  الصحيح  الموقف  إن 

تواصل السابق على قيام االشتراكية حتى ت   يوتفصياًل، بل ترث كل ماله قيمة من التطور التاريخ 
المجتمع  في    والمؤسسات الديمقراطية  ئالتقاليد الديمقراطية بين المجتمعات المتعاقبة ونلتزم بالمباد 

تجسد مكاسب تاريخية انتزعتها الطبقة العاملة والطبقات الكادحة. كما يجب أن تلتزم  التي    القديم
 عبر القرون.   يقدمالت يوالقانون السياسي  بدعها الفكرأالتي  باحترام القيم الديمقراطية

حاكم    يسحب ثقتها من حزب شيوعفي    مصادرة حق الجماهيراالشتراكي    ظل المجتمعفي    ال يجوز  -6
حاد عن الطريق القويم، تطلعًا الختيار سلطة اشتراكية أكثر أصالة ونقاوة وأصدق تمثياًل للطبقة  

باكتشاف    ي م السلطة الثور بدأ تداول السلطة ضمانة هامة إللزاالعاملة وأغلبية الشعب. وإقرار م
 أخطائها وتطهير صفوفها من االنتهازية والفساد والبيروقراطية. 

من حق الجماهير الشعبية سحب ثقتها من أية سلطة منحرفة حتى لو كانت تحكم باسم االشتراكية.    - 7
مواقع السلطة في    جدير بالبقاء  حق شعبه ويفقد ثقة الجماهير غيرفي    حزب حاكم يخطئ  يوأ

التي   ينسب نفسه إليها والرايةالتي    يطلقه على نفسه أو الهوية  الذية واحدة أيَا كان االسم  لحظ
يرفعها، ألن جواز مرور الحزب إلى مواقع السلطة واستمراره فيها هو ثقة وتأييد األغلبية العظمة  

 من الشعب.
ن يكون  ل  يطة إلى صفوف المعارضة بقرار شعب حاكم من مواقع السل  يوانتقال حزب شيوع 

نهاية التاريخ، بل سيكون بداية أكثر صوابًا وصحة للتاريخ، وفرصة للتصحيح والتقييم والستعادة 
 -الحزب ثقة الجماهير والعودة مجددًا إلى السلطة من خالل آليات تداول السلطة )مثال روسيا 

 وبولندا(.
وال تفتح النوافذ واألبواب أمام   ل خطرًا على سلطة اشتراكية حقيقية،التعددية وتداول السلطة ال تمث  -8

 إلى التجارب االشتراكية. السياسي  رياح الثورة المضادة كما يتصور البعض وقد أساء مبدأ العزل
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حماية الثورة االشتراكية في    يجب أن نخرج به من التجارب السلطوية هو أن االعتماد   الذي إن الدرس    -9
مواجهة االنقالبات في    ن خطأ قاتل )يتم ذلك فقطاإلجراءات االستثنائية وأجهزة األمعلى مجرد  

ألعداد الثورة بأساليب   يغير حاالت االستثناء يجب أن يكون التصد في    والعنف الرجعى( ولكن
 ديمقراطية: 

نفوذها    -أ يكون عن طريق اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية والجذرية   االقتصاديتصفية 
 .وتصفية العالقات االستغاللية القديمة

االعتماد على الدور الحاسم للجماهير الشعبية وتعبئتها وتحريكها دفاعًا عن مصالحها بما   -ب 
 . يقتضيه ذلك أحيانًا من توزيع السالح على األغلبية الشعبية

موقفًا من الديمقراطية ال يختلف من حيث الجوهر لكنه   صالح العمروسى آخر يطرح  ي ومن موقع يسار 
 . فةيتناولها من زاوية مختل

، ييمكن النظر إلى الديمقراطية االشتراكية باعتبارها نفى للديمقراطية البورجوازية، ولكنه نفى بالمعنى الجدل
صنع  في    تحرم أوسع الجماهير من المشاركةالتي    الديمقراطية البورجوازيةفي    حيث تلغى العناصر الرجعية

 يولكنها )أ أجهزة اإلعالم بإرادة الجماهير.. الخ.و   وتتالعب مراكز الضغط الرأسمالية والبيروقراطية القرارات.
تركيب أعلى بصورة  في    الديمقراطية البورجوازية وتدمجهافي    الديمقراطية االشتراكية( تحتفظ بالعناصر اإليجابية

الجديد، وذلك من خالل الجمع بين األشكال التمثيلية واألشكال    الطبقيكيفية أوفر حرية يتالءم مع محتواها  
للديمقراطيةباالم الكادحة  التي    شرة  الفئات  والفالحين ومختلف  العاملة  الطبقة  لجماهير  توفر مشاركة شاملة 

 المجتمع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.... الخ. في    الحياة  ي توجه مختلف نواحالتي    صنع القرارات في    األخرى 
، وتكوين  ية وحرية التنظيم النقاب بيتضع بذلك أساسا أرسخ وأعمق لحرية الصحافة والتعددية الحز   يوه

مختلف أشكال الجمعيات واالتحادات، وتكفل حق اإلضراب والتظاهر والحريات والحقوق السياسية والمدنية  
العمل  لعملية تحرير  باعتبار كل ذلك شروطًا ضرورية  الحقوق االقتصادية واالجتماعية  بالترابط مع كفالة 

في   ثيلية، وإطالق مبادرات أوسع جماهير الطبقة العاملة والطبقات الشعبيةتموممارسة الديمقراطية المباشرة وال
 . تثور فيما بينهم بصورة ديمقراطيةالتي   صنع القرارات، وحل التناقضات في  المشاركة

  ي اهتمامًا خاصًا بالديمقراطية المحلية القاعدية يعبر عنه الدكتور إسماعيل صبر المصري  ويعطى اليسار
"، على مستوى  يالمستوى القاعد في    ه "يجب أن نولى عناية خاصة لما يمكن أن نسميه "ديمقراطيةولعبد هللا بق

القرية، شئون القرية، ال سلطة األمن فيها أو الحكم فحسب، بل كل شئونها االقتصادية واالجتماعية والتعليم...  
مشاكله بقدر من  في    يدى الرأ يبأن    يالخ ألن هذا المجتمع الصغير، مجتمع القرية، يمكن للمواطن العاد 

بأكمله. ألن هذه حياته المباشرة،   قطر قضايا السياسة على مستوى بلد أوفي    يالمعرفة أكبر من إبداء الرأ 
 ويعرفها ويستطيع أن يكون له رأى محدد فيها. 

مراكز اإلنتاج والوحدات اإلنتاجية، سواء كانت مزرعة أو جمعية تعاونية أو  في    طيةالديمقرايمتد ذلك إلى  
إدارة شئونها في    شركة صناعية.. الخ يجب بتنسيق حياة ديمقراطية، وأن يكون للعاملين فيها حق المشاركة

https://hadfnews.ps/post/44700/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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التعليمية هذه الديمقرا وفي    داخل المدارسوفي    التعليم في    الديمقراطية  القاعدة  طية على  المؤسسات  مستوى 
تقوم عليه الديمقراطية من أعلى، ألنها    الذيالمتين    ساسيأو األ  يعملية تربوية أساسية وتعطى البناء التحت 

فرصة الممارسة الفاعلة والمؤثرة والممارسة الصادرة عن معرفة، ألن القرار محكوم بتنمية   يتعطى الفرد العاد 
ممارسة تكسب البعد اآلخر للديمقراطية، فالديمقراطية حرية ومسئولية   هذه الالمعرفة لدى من يتخذ القرار. ثانياً 

هي    نطمع إليهاالتي    معًا، والديمقراطية يجب أال تفهم على أنها مجرد حق النقد. هذا أسهل جوانب الديمقراطية
سواء القرار    تحمل مسئولية هذافي    صنع القرار يشاركفي    صنع القرار ومن يشاركفي    ديمقراطية المشاركة

الحكم. وصعودًا من في    نجح أو أخفق. وهنا يتم التدريب الحقيقي على الحكم. ومن هنا يشترك الشعب بالفعل 
األنشطة والعالقات يجب أن يكون مبدأ المشاركة هو    يكل نواحوفي    هذه القاعدة إلى أعلى مستويات الدولة 

 . األساس
جانبًا آخر من قضية الديمقراطية المتعلقة بالعالقة  البوصلة  نشرتها  ديمقراطي في  وتطرح مجموعة اليسار ال

  حر عليه أن ينتشر سياسي  مهام إقامة نظامديمقراطي ينجز ال ي بين الديمقراطية ومصالح الناس فتؤكد أنه لك
تفي   الناس  من  وفئات  جماعات  تأييد  على  يحصل  أن  عليه  السياسية  لتالمجتمع  الحرية  مع  قى مصالحها 

موالديمقراطية وهذا  إليها.  نفتقر  الفكرة  في    ا  تبنى  إلى  يميلون  الناس  من  المزيد  اللحظة.  هذه  حتى  مصر 
تتيح له مصادر للقوة  القليل قد اقتنع أن الديمقراطية ستحقق مصالحه المباشرة، أو  الديمقراطية، ولكن أقل 

التي   أوساط النخبة  في  حصورةتسمح له بتحسين شروط حياته المادية والمعنوية. ال تزال الحركة الديمقراطية م
حد ذاتها. ولكنها لم تستطع جذب فئات وجماعات واسعة  في  يميل بعض أفرادها إلى تبنى الديمقراطية كقيمة

الصراع  أن  واالجتماعية.  االقتصادية  مصالحها  الديمقراطية ستخدم  أن  أساس  وحول  السياسي    على  عمومًا 
منبت   ليس  الخصوص،  وجه  على  المالديمقراطية  عن  يدور  الصلة  وال  والجماعات،  المباشرة لألفراد  صالح 

 . البالد في  بمعزل عن التطورات االقتصادية واالجتماعية
 :المراجع

 . 2009الطبعة األولى،  ،مركز البحوث العربية واإلفريقية، القاهرة ،عبد الغفار شكر: الصراع حول الديمقراطية في مصر .1
القاهرة،    ،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية  ،لفرص والتحدياتطي في مصر اعبد الغفار شكر: التحول الديمقرا .2

2009 . 
 . 1985القاهرة،   ،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،وثائق أساسية  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .3
  ، يمقراطية في البلدان العربيةقال إلى الدفي كتاب مداخل االنت  ،عبد الحسين شعبان: االنتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي .4

 . 2003 ،الطبعة االولى ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،تحرير علي خليفة الكواري 
مركز البحوث    ،تحرير عبد الغفار شكر  ،قضايا المستقبلصالح العمروسي: في كتاب اليسار العربي و احمد نبيل الهاللي و  .5

 .1998رة، القاه ،اإلفريقيةالعربية و 
 .1990نوفمبر،   ،دار الثقافة الجديدة ،العاشرالكتاب التاسع و  ،قضايا فكرية ،مير أمين: مستقبل االشتراكيةس .6
البرامج السياسية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والحزب الشيوعي المصري وحزب الشعب االشتراكي والحزب العربي   .7

 الديمقراطي الناصري. 
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 األممي للنضال الفلسطيينالشعبية والُبعد اجلبهة 

 جلبري األشقرد. 
*

 

 
جاء تأسيس الجبهة الشعبية في أعقاب هزيمة الجيوش العربية في وجه الدولة الصهيونية في حرب يونو  

، في زمن كان األفق األممي للنضال التحرري العربي قد بات جليًا نوعًا ما حتى في المنظور القومي  1967
تت مصر عبد الناصر تقف في صدارة حركة تضامن شعوب القارات الثالث، آسيا  الناصري، بعد تجّذره، إذ با 

 تحاد السوفياتي ومنظومة الدول األوروبية الدائرة في فلكه.وأفريقيا وأمريكا الالتينية، المدعومة من اال 
صًا، منذ  لقومي عمومًا، والناصري خصو ولّما كانت الجبهة الشعبية أبرز نتائج التجّذر الذي غمر التّيار ا

نبثقت الجبهة الشعبية من تراثها، ولّما كان مؤسسو  االستينيات، وبشكل خاص حركة القوميين العرب التي  
القومية وتبّني الماركسية مرجعًا نظريًا   التخّلي عن اإليديولوجية  بقيادة جورج حبش قد انعطفوا نحو  الجبهة 

فكرة األممية التي تشّكل أحد األركان األساسية في    ي أن تعتنق المنظمة الجديدةثوريًا، فقد كان من الطبيع 
 النظرية الماركسية. 

وقد عنى ذلك بالدرجة األولى فهمًا للُبعد العالمي للنضال التحرري الفلسطيني. والحال أن الفكر الناصري  
يكية، وأن النضال  ول أداة لإلمبريالية األمر كان قد أدرك تمامًا هو بالذات أن الدولة الصهيونية هي في المقام األ

ذا كان نضااًل مشتركًا لكافة الحركات والشعوب المناهضة لها في كافة  إال إ ضد اإلمبريالية ال يمكن أن ينجح 
أرجاء العالم. وقد رفعت الجبهة الشعبية ذلك التصّور الى مرتبة نوعية أعلى، حيث رأت أن مجّرد التضامن 

، فسعت الى تطوير التعاون العملي مع حركات حررية كل  من موقعه الخاص ب بين الحركات الت ه ليس بكاف 
 ومناضلين من شتى البلدان، بما في ذلك ناشطين من داخل البلدان اإلمبريالية ذاتها. 

طار النهج العام الذي سلكته الجبهة. فلّما شابت ذلك  إندرج التحقيق العملي لهذا النهج في  اوبالطبع فقد  
ستبدالية" تجّلت في العمليات الخارجية على وجه الخصوص، قبل أن تقوم  ات "نهج في السنوات األولى نزعاال

الجبهة خالل السبعينيات بنقد الذات وتصحيح المسار، أدى ذلك الى تعاون الجبهة مع جماعات عالمية تنتمي  
تى في بلدان  اح المسّلح أداًة للتغيير ح ستبدالي" ذاته، ومنها بعض الجماعات التي رأت في الكفالى النهج "اال

 تتمّتع بالحريات الديموقراطية وليس فيها ما يحول دون تطّور النضال الجماهيري باألساليب السلمّية. 
عتناق الجبهة الشعبية للنهج األممي من خالل تبّنيها للمنهج الماركسي وجه  آخر، يفوق هذا وقد كان ال

ية عن النهج القومي الضّيق. فقد تبّنت الجبهة  من حيث تأكيد القفزة النوع  في أهميته الوجه الموصوف أعاله
برنامًجا لدولة ديموقراطية في فلسطين كان في حينه جريئًا ومتقّدمًا في سعيه األممي وراء   1969في فبراير  

مستوطنين  صيغة تتخّطى المنطق القومي الضّيق الذي كان سائدًا في حركة التحرر الفلسطيني، وُتخاِطب ال
في دعوة للعيش المشترك على قاعدة المساواة في دولة ديموقراطية واحدة على كامل التراب  اليهود في فلسطين  

 
 ي.لبنان  أستاذ جامعي وكاتب  *
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جتماعي بين  الفلسطيني، بل وتخاطبهم للمرة األولى في تاريخ الكفاح المسّلح الفلسطيني على قاعدة التمييز اال
ة في تحقيق حّل  د ة والمضطهَ شرائح المستَغلّ الضوعية لدى  السكان اليهود أنفسهم والتأكيد على المصلحة المو 

ن هدف حركة التحرر الفلسطينية  إ "  :1969اإلسرائيلي. وقد جاء في تقرير فبراير  -ديموقراطي للنزاع العربي 
الحقوق   في  متساوين  كمواطنين  واليهود  العرب  فيها  يعيش  فلسطين  في  ديمقراطية  وطنية  دولة  إنشاء  هو 

نا ضدها كحرب عنصرية تستهدف القضاء على كل مواطن حرصت إسرائيل على تصوير حربلقد  .  والواجبات.
يهودي وإلقائه في البحر. وهدفها من وراء ذلك حشد كافة المواطنين اليهود وتعبئتهم لحرب حياة أو موت، 

، ومخاطبة  وبالتالي فان خطًأ استراتيجًيا أساسًيا في حربنا ضد إسرائيل يجب أن يستهدف فضح هذا التزييف
اليهودي وبين  الجماهير  العيش بسالم  الجماهير في  بين مصلحة هذه  التناقض  وتبيان  والمضللة  المستغلة  ة 

لنا عزل  يكفل  الذي  االستراتيجي هو  الخط  هذا  إسرائيل. إن  دولة  المتحكمة في  والقوى  الصهيونية  الحركة 
صة مع نمو الكفاح  هو الذي يكفل لنا كذلك، وخاالطغمة الفاشية في إسرائيل عن كافة قوى التقدم في العالم. و 

المسلح التحرري وتوضيح هويته، توسيع شقة التناقض القائم موضوعًيا بين إسرائيـل والحركة الصهيونية من  
ناحية وماليين اليهود المضللين والمستغلين )بفتح الغين( من ناحية ثانية" )الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  

 (.40-39، الجزء األول، ص 1969اير  تقرير مؤتمر فبر 
هكذا نرى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش قد لعبت دورًا رائدًا في رسم المالمح 
األولى لنهج أممي للنضال التحرري الفلسطيني من داخل حركة الكفاح المسّلح الفلسطيني. ومهما تكن خطورة  

عقدين األخيرين على وجه الخصوص، على النضال الفلسطيني في النحطاطات التي غلبت  نتكاسات واال اال
نزالق الى أقصى اليمين الذي طغى على المجتمع اإلسرائيلي في السنين األخيرة، فإن  ومهما كان عمق اال

النهج األممي الذي رسمت الجبهة مالمحه يبقى هو األفق الوحيد القادر موضوعيًا على تشكيل درب  الى  
سواء كان األمر يتعّلق بأفق  قومّي ضّيق أو بأفق  دينّي متعّصب،    لدولة الصهيونية. أما عداه،القضاء على ا

ستسالم المشين في  نتحاري في أحسن األحوال، واإلحباط المرفق باالفالنتيجة المحّتمة هي انسداد اآلفاق اال
 أسوأها.
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 أوهن من بيت العنكبوت؟

 د. هشام غضيب

يقًا لقائل هذه المقولة، وأني أدرك أنها تعبير قوي عن  البداية أني أكن احترامًا خاصًا وعمدعني أؤكد منذ 
 إرادة المقاومة والنضال وعن عزيمة صادقة في مقارعة العدو المحتل.

إلى   يستثني إخضاعها  وال  على عواهنها،  المقولة  بهذه  القبول  البتة  يعني  ال  الغامر  االحترام  هذا  لكن 
ال ننطلق في مواقفنا من إيمان أعمى أو ثقة ذاتية أو    لعلمي الصارم فيها. فنحن الماركسيينتمحيص النظر ا

روح نضالية مثالية أو براغماتية تتستر بميزان القوى أو رغبة في إرضاء هذه الجهة أو تلك، وإنما من تحليل  
نة. فالحقيقة الموضوعية هي أساس  معمق لوقائع التاريخ في ضوء آلياته الداخلية وتناقضاته وقواه وآفاقه الممك

 عل الثوري وأكبر قوة ثورية في حد ذاتها.الف
وفي هذا السياق، أتذكر كيف أوقع كثير من المناضلين والتقدميين أنفسهم في فخ أوسلو، بعد أن "تناسوا" 

ازين القوى في ضوء وقائع التاريخ وقوانينه وانساقوا وراء أوهام اللحظة البائسة، مبررين هذا االنسياق بتغير مو 
لسوفييتي وضرب العراق وحصاره. بل، بلغ بهم األمر أن أخذوا يروجون لمقولة إن الصهيونية  انهيار االتحاد ا

تغيرت ونزعت أنيابها وأظافرها، بل ونزعت ذاتها العدوانية من ذاتها. كذلك، ذهبوا إلى القول إن اإلمبريالية  
ي. وكل ذلك جاء في سياق  الغاصب بعد انهيار االتحاد السوفييتاألميركية ما عادت في حاجة إلى الكيان  

الصهيوني   بالعدو  الفلسطيني  الشعب  مؤسسات  وإلحاق  وقوانينه  التاريخ  "تناسي"  و  االستسالم  تبرير 
 واستراتيجياته. 

يديولوجي واألوهام، الذي لكن التاريخ ال يرحم. وهو يفرض حقيقته الموضوعية برغم فيض التزوير األ
 والبرجوازي العربي. به المنطقة اإلعالم الصهيوإمبريالي أغرق 

 ستسالمية مع العدو الصهيوني؟ فما هي هذه الحقائق الموضوعية التي أغفلها مؤيدو أوسلو والتسوية اال
اليهودية األزلية  إلى أسطورتي األمة  الكيان الصهيوني كيان استيطاني إحاللي في جوهره، يرتكز  إن 

ائف اليهودية المتناثرة هنا وهناك تشكل أمة قومية  ية أيضًا. إنه ينطلق من وهم أن الطو وأرض الميعاد األزل
بالمعنى الحديث، وأن لهذه األمة وطنًا قوميًا هو أرض الميعاد. وهذا الكيان يمارس سرقة األوطان والتطهير 

 جوهرها.العرقي على هذا األساس العنصري. فالصهيونية فاشية عنصرية من أشنع األصناف في 
الموقع والحدود. صحيح أنها تتضمن ما نسميه فلسطين التاريخية، لكن    إن أرض الميعاد ليست محددة 

حدودها متغيرة ومتمددة حسب االحتياجات الجيوسياسية للكيان الصهيوني. لقد ابتدأ الكيان الصهيوني بفلسطين  
إلى أن أ فالدالئل تشير  البداية.  الميعاد تتضمن أيضًا محيط فلسطين التاريخية، لكن هذه هي مجرد    رض 

 التاريخية من النيل إلى الفرات على األقل. إنه كيان عدواني توسعي بال حدود في بنيته الداخلية. 
إن بروز الصهيونية وكيانها الغاصب جاء في سياق الغزو اإلمبريالي الغربي للوطن العربي والتفكيك  

ا ال يعني أن الكيان الصهيوني  بالمراكز الرأسمالية الكبرى. لكن هذ اإلمبريالي الغربي للوطن العربي وإلحاقه  
النظام اإلمبريالي   هو مجرد أداة من أدوات مركز إمبريالي بعينه. فالكيان الصهيوني هو جزء عضوي من 
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التمدد والتوسع عسكرياً  إلى  يتوق  إمبريالي  نواة لمركز  إنه  ذاته.  إمبريالي في حد  نواة لمركز  لكنه   الغربي، 
 عربية وفي غيرها أيضا. واقتصاديًا وثقافيًا في المنطقة ال

وبصورة   ذاته.  حد  في  الصهيوني  الكيان  تتعدى  الغربي  اإلمبريالي  النظام  في  وظائف  للصهيونية  إن 
يديولوجية أساسية في هذا النظام. وبصورة خاصة، فإنها تمثل الجناح األكثر ظالمية  أخاصة، فإن لها وظائف  

 لي الغربي.الطبقات الحاكمة في النظام اإلمبريايديولوجيا أفي 
وتنبع قوة الكيان الصهيوني من الوظائف العالمية للصهيونية ومن كونه نواة مركز إمبريالي ينفذ المشروع  

اإلمبريالي الغربي عبر تنفيذه مشروعه الصهيوني التوسعي العدواني الخاص. وهذا يعني أن دحره ال يمكن أن  
ته في الوطن العربي، أي في سياق انتصار حركة التحرر  دحر المشروع اإلمبريالي الغربي برم  يتم إال في سياق
 القومي العربية. 

إن الكيان الصهيوني هو امتداد مباشر لتيار رئيسي من تيارات اإلمبريالية الغربية يتشابك عضويًا مع  
 وته؟ بريالي الغربي برمته وهذا هو أساس قالتيارات الرئيسية األخرى. من ثم، فهو مدعوم ومول من النظام اإلم 

ولما كان الكيان الصهيوني جزءًا عضويًا من النظام اإلمبريالي الغربي، فإن دحره ليس باألمر الهين،  
ألنه يعني دحر اإلمبريالية الغربية برمتها في الوطن العربي، على غرار ما تم في جنوبي شرقي آسيا في  

إعادة بناء حركة التحرر القومي    لذلك، ال يمكن أن يدحر إال في سياق  منتصف سبعينيات القرن الماضي.
 العربية على أسس علمية ثورية نقدية جديدة، وكل ذلك في سياق إعادة بناء حركة التحرر االشتراكي العالمية. 

تصرف وإذا أرادت حركة المقاومة الفلسطينية أن تكون فعالة في مقارعة العدو المحتل، فعليها أن تفكر وت 
تمارس الفكر والنضال بوصفها فصياًل طليعيًا من فصائل حركة التحرر القومي   عربيًا وعالميًا. أي، عليها أن 

 العربية في سياق الثورة االشتراكية على الصعيد العالمي. 
وهذا ما ينبغي أن تفعل أيضًا جميع الحركات الثورية التقدمية العربية في طول الوطن العربي وعرضه.  

أن يقود إال إلى التسويات االستسالمية المذلة، التي يدفع ثمنها غالبًا  التفكير الضيق االنعزالي، فال يمكن  أما  
الشعب الفلسطيني وجماهير األمة العربية. وبصورة خاصة، فإن التفكير البراغماتي الضيق يقود إلى إغفال 

إلى أن يلحق    ربية والرجعية العربية، ومن ثم تقود العالقة العضوية التي تربط الكيان الصهيوني باإلمبريالية الغ
حامل هذا الفكر نفسه بالعدو ويضع نفسه تحت تصرف العدو في تنفيذه مخططاته التصفوية. وهذا بالفعل ما  

 د وأوسلو ووادي عربة.يقاد إليه كامب ديف
م حلواًل جذرية. فإما  قد يبدو هذا الكالم طوباويًا. لكن القضية الفلسطينية قضية جذرية، ومن ثم تستلز 

يق ذلك، وإما االستمرار في حالة التردي والتدهور إلى ما ال نهاية. علينا أن نتعلم من التاريخ  السعي إلى تحق
الوطني   االندثار  أنفسنا  على  كتبنا  وإال  وجذرية،  ومباشرة  جريئة  مجابهة  المر  الواقع  مجابهة  تجاربنا  ومن 

 والقومي.
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 تارخيي لبدء مالمح التطبيع يف الوطن العربي نقد

 صايف أ. د. خالد

 
  اإلسرائيلي، ولذلك أطلق عليه أيضًا الصراع العربي   _  يعد البعد العربي بعدا رئيسا في الصراع الفلسطيني

اإلسرائيلي على اعتبار أن المشروع الصهيوني هو مشروع قومي معاد ومناف للمشروع القومي العربي. فقد   _
هرتان هامتان، لهما نفس الطبيعة بيد أنهما  ذكر نجيب عازوري في كتابه يقظة األمة العربية ما يلي:" ظا

األسيوية أعني: يقظة األمة   تركيا فيمتعارضتان، لم تجذبا انتباه أحد حتى اآلن تتوضحان في اآلونة األخيرة  
ن مملكة إسرائيل القديمة على نطاق واسع، إن مصير هاتين الحركتين  العربية وجهد اليهود الخفي إلعادة تكوي 

األخرى، والنتيجة النهائية لهذا الصراع بين هذين الشعبين  هو أن تتعاركا باستمرار حتى تنتصر إحداهما على 
 .[1]الذين يمثالن مبدأين حضاريين، يتعلق مصير العالم بأجمعه"

ولكي نقرأ مالح التطبيع البد من تأصيل للمصطلحات المستخدمة، فمصطلح التطبيع هو مصطلح إشكالي 
ألنه من المصطلحات المستحدثة سواء على اللغة العربية الفصحى أو على الصراع مع اليهود في فلسطين. 

يها اإلنسان. وطبعه أي ي جبل عل فقد جاء في لسان العرب أن الطبع يعني السجية، والطبيعة هي السجية الت
جعله على سجيته. ولذلك يأتي هنا المعنى االصطالحي له بمعنى إعادة العالقات الطبيعية بين طرفين طرأ 
بينهما موقف غير طبيعي أي موقف صراعي سواء بلغ حده األقصى بإعالن الحرب أو ظل في حدود أقل.  

شروع الصهيوني جسم كولونيالي استعماري إحاللي غريب  ألن الم  وهذا غير دقيق في الحالة العربية اإلسرائيلية
في الوطن العربي، ومهددا لوجوده ومصالحه ومستقبله. ولم يكن هناك عالقات طبيعية عربية صهيونية سلمية  
أصال حتى تعود إلى طبيعتها. وفي المقابل فإن مصطلح المقاطعة في قاموس المصطلحات الحقوقية الدولي 

ه سلطة الدولة أو هيئاتها وأفرادها المشتغلون بالتجارة لوقف العالقات التجارية مع دولة تلجأ إليهي "إجراء  
أخرى، ومنع التعامل مع رعاياها بقصد الضغط االقتصادي عليها ردا على ارتكابها ألعمال عدوانية"، وتعرف  

بأنها " رفض أو تحريض على رفض أن يكون ه البريطانية المقاطعة  تالموسوعة  عامل تجاري أو  ناك أي 
م بإنشاء  1951. وقد اتخذ مجلس الجامعة العربية قرارًا في أيار  [2]مع طرف يراد الضغط عليه"   اجتماعي

 جهاز المقاطعة العربية إلسرائيل وتم تحديد مهامه. 
ل اآلخر، والتعايش مع وجوده قد بدأت قبل فترة داية تقب يجد المتتبع لمسيرة التطبيع في العالم العربي أن ب

طويلة من العالقات الرسمية العربية اإلسرائيلية، وقبل فترة طويلة من توقيع اتفاقيات سالم مع الكيان الصهيوني.  
م بأنها كانت حالة 1967إلى سنة    1948فعلى الرغم من أن بعض الدراسات التاريخية تتحدث عن الفترة بين  

رسمي رافض لالعتراف بالعدو بشكل شامل وتام، وأن ذلك تجسد عربيًا في مؤتمر الخرطوم اع عربي  إجم
الذي رفع شعار الالءات العربية الثالث )ال للصلح، ال لالعتراف، ال للمفاوضات(، إال أن دراسات تاريخية  

ه االتصاالت ي وأن هذ أخرى قد نجحت بالكشف عن اتصاالت سرية بين أنظمة عربية وبين الكيان الصهيون
هذه  وأن  معه،  والتعايش  العربي  الوطن  في  الكيان  دولة  وتقبل  للتطبيع  األولى  اإلرهاصات  تشكل 

http://hadfnews.ps/post/44690/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn1
http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn2
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االتصاالت قد وجدت قبل إقامة هذا الكيان. وأنها قد تساوقت واقعيا مع المشروع الصهيوني منذ بداية عشرينيات  
ة واألمير عبد هللا أمير شرق األردن. وقد  الصهيوني القرن العشرين. وأن هناك اتصاالت سرية بين الحركة  

كشف المؤرخ سليمان بشير ذلك في كتابة "جذور الوصاية األردنية". وأن الملك عبد هللا قد وقع اتفاقيات تقاسم  
م، حيث وقع ذلك رئيس وزرائه توفيق أبو الهدى وقائد جيشه  1948لفلسطين مع الحركة لصهيونية في فبراير  

وأن الملك عبد هللا الذي عين من قبل جامعة الدول العربية قائدا عاما للجيوش العربية  ي لندن.  جلوب باشا ف
م. وأن ذلك ساهم في حدوث النكبة. وقد بين الضابط  1948في حرب    قد دخل فلسطين طامعا وليس محرراً 

توجت باتفاقية عدم  ة والتي  األردني عبد هللا التل في كتابة " كارثة فلسطين" عن االتصاالت األردنية الصهيوني 
للضفة الغربية. بل   األردن ، والذي تم بعدها بشهر في نيسان ضم مملكة شرق 1950اعتداء في مارس سنة  

يين " إن واقع األمر أن العرب اعترفوا  إلسرائيليمكن أن نستند على ما قاله آفي شاليم من المؤرخين الجدد ا
 تحت رعاية األمم المتحدة". 1949بإسرائيل عندما وقعوا اتفاق الهدنة معها في رودس عام  

- 1936ت دولة لبنان اتصاالت سرية صهيونية بقيادة حاييم وايزمن مع رئيس الجهورية إميل إده )د وشه
م أعلن إده عقب اجتماعات مع الزعماء  1937ران  وفي حزي  م(، والبطريرك الماروني أنطون عريضه.1941

لنا" سار  غير  يكون  أن  شأنه  من  ليس  صهيونية  جمهورية  خلق  أن   " باريس  في  واستمرت    .[3]الصهاينة 
سرائيلي على المقاومة  دوان اإلفي الع   االتصاالت الوطيدة بين الطرفين في السنوات الالحقة، وتجسد ذلك واقعاً 

 م ودور بشير الجميل والكتائب في ذلك، وتوقيع اتفاق سالم لبناني إسرائيلي. 1982الفلسطينية في سنة 
أيضًا مشاورات سرية بين الكيان الصهيوني وبين النظام السوري االنقالبي بقيادة    1949وشهدت سنة  

الفلسطيني فيين لالجئحسني الزعيم. ووافق حسني الزعيم على مشروع توط  في منطقة الجزيرة.   سوريا ين 
ولكن حدوث انقالب سامي الحناوي أفشل هذه الخطوة. وشاهدنا نفس سيناريو االعتراف بإسرائيل كأمر واقع  

ن في مشروع التوطين لالجئين الفلسطينيين في سيناء سنة  فلسطينييوالتساوق مع مشاريع توطين الالجئين ال
م، بمشروع تبنته األمم المتحدة وتعاطي النظام المصري معه آنذاك. وقد تم إفشال ذلك من  1954- 1953

خالل الهبة الجماهيرية التي قامت في قطاع غزة بتوجه قوي من قوى اليسار في ذلك الوقت والتي سقط خاللها  
 اء والجرحى.من الشهد العديد 

وقد استمر النظام األردني في إقامة اتصاالت سرية مع دولة الكيان الصهيوني خالل فترة الخمسينيات  
م مع يعقوب هرتزوغ  1963والستينيات، وتم فيها لقاء الملك حسين مع قيادات إسرائيلية مثل اللقاء في سبتمبر  

م  1965لك اجتماع آخر في باريس في خريف  ذ   ثم تال_أمين عام مجلس الوزراء في حكومة ليفي أشكول،  
 . [4]مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية جولدا مائير. وتتابعت االتصاالت ولم تنقطع

( أيضًا مشروع الحبيب بورقيبة لالعتراف بإسرائيل والتفاوض معها ضمن  1964وشهدت فترة الستينيات )
البال وطالب".مبدأ  خذ   " المرحلي  للتحرير  مؤتمر   ورقيبي  في  بورقيبة  الحبيب  تحدث  زيارته   أريحا فقد  عند 

على  م، وكذلك في تصريحات صحفية أخرى عن مشروعه للسالم مع إسرائيل يقوم  1964للمدينة في مارس  
حلية لضمان نجاح المشروع الوطني الفلسطيني. ويقوم برنامج المرحلية على تكتيك خذ وطالب. وبين أن  المر 

http://hadfnews.ps/post/44694/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44694/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44694/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn3
http://hadfnews.ps/post/44692/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://hadfnews.ps/post/44692/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://hadfnews.ps/post/44692/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn4
http://hadfnews.ps/post/43522/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
http://hadfnews.ps/post/43522/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
http://hadfnews.ps/post/43522/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
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سياسة المراحل ال تعني التخلي عن الهدف االستراتيجي. وطالب العرب باالعتراف بإسرائيل كأمر واقع. وأنه  
رقيبه في خطابه في مدينة أريحا في  لحبيب بو كان على الفلسطينيين والعرب القبول بقرار التقسيم. وقد قال ا

م "انتهاج طرق كفاحية أخرى إلى جانب الكفاح المسلح، وخاصة إذا اتضح لنا إننا ال نستطيع  1965مارس  
قهر العدو أو اإللقاء به في البحر". ورغم ما في حديث الحبيب بورقيبة من جرأة كانت خارج سياق الفكر  

فترة، الذي كان يدعو إلى التحرير الكامل لفلسطين فإن الحبيب بورقيبة  ي تلك الالسياسي الفلسطيني والعربي ف
لم يجاف الحقيقة عندما قال: " إن ما يزعجه حقًا هو ليس هو عجز العرب على محق إسرائيل بل فقدان النية  

 . [5]الصادقة لخوض الحرب وتحرير فلسطين"
في الموقف الرسمي العربي  مؤشر خطير على التراجع  242ت الموافقة على قرار مجلس األمن  وشكل

مبدأ حدود أمنة ومعترف  الرافض لقيام دولة الكيان الصهيوني في فلسطين، فقد وافقت األنظمة العربية على
سوية بعد ذلك  م، وجاءت مشاريع ومبادرات الت1967حتلت عام  بها إلسرائيل مقابل االنسحاب من أراض ا

 مستندة على هذا القرار الذي يتضمن مبدأ االعتراف والتعايش. 
وشهدت سنوات السبعينيات اختراقات عديدة في الموقف الرسمي العربي فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر  

عقب حرب   أ1973جنيف  التاريخية  الدراسات  أغلب  تجمع  والتي  حرب م،  وليس  تحريك  "حرب  كانت  نها 
اتصاالت أمريكية مصرية إسرائيلية حثيثة قد حدثت إلحداث شرخ علني في المقاطعة الرسمية تحرير". وأن  

العلنية العربية إلسرائيل. وتم التحضير لهذه االتصاالت من قبل نظام ملكي عربي يقيم عالقات مع دولة 
عب الملك الحسن ود جالية يهودية كبيرة في هذا البلد. حيث لالكيان الصهيوني منذ نشأتها حتى غطاء وج

بلقاءات سرية بين   الثاني دورًا هامًا في التحضير للمفاوضات المصرية اإلسرائيلية وتذليل الصعاب أمامها 
موشي ديان _وزير الخارجية اإلسرائيلي_ وحسن التهامي الممثل الخاص للرئيس المصري محمد أنور السادات. 

. وشهد المغرب قبل ذلك وبعده زيارات سرية  [6]مب ديفيد"موشية ديان ذلك بالتفصيل في كتابه "أنا وكاويذكر  
 وعلنية إسرائيلية. 

وشهدت أيضًا منتصف السبعينيات اتصاالت فلسطينية مع قوى سالم إسرائيلية بتوجيهات من الرئيس  
ة تشكلت من حركة فتح قبل انعقاد الدورة الثالثة  . وقد بدأ أبو مازن هذا التوجه من خالل لجنالراحل أبو عمار

م( والذي أقر فيها المجلس الوطني في الفقرة الرابعة  3/1977/ 20عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ ) 
لقوى اليهودية الديموقراطية  ما يلي "يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على أهمية العالقة والتنسيق مع ا عشرة

د  في  االتصاالت  والتقدمية  وتواصلت  وممارسة".  كعقيدة  الصهيونية  ضد  تناضل  التي  المحتل  الوطن  اخل 
م مع  1975الذي بدأ هذه االتصاالت منذ سنة   المباشرة بين الشخصيات الفلسطينية التالية "عصام السرطاوي،

لندن    م(، ومن قبل سعيد حمامي _ ممثل المنظمة في1976مكسيم غيالن )مشروع السالم للسرطاوي سنة  
مع شخصيات إسرائيلية مثل الجنرال احتياط متياهو )ماتي بيلد(، والصحفي يوري أفنيري )وهم أعضاء كنيست(، 
وشاركت شخصيات فلسطينية أخرى في حوارات أخرى مثل إبراهيم الصوص _ممثل المنظمة في اليونسكو،  

طرزي. زهدي  الحسن،  وأعض  وخالد  إسرائيلية  وأكاديمية  صحفية  شخصيات  هذه مع  وانتقلت  كنيست.  اء 

http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn5
http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn6
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االتصاالت من طور االتصاالت السرية إلى طور االتصاالت العلنية في الثمانينيات تحت ذريعة مفاخرة قيادة  
في   اإلسرائيلي  الكنيست  لقرار  تحدي  ذلك  بأن  مع  6/8/1986المنظمة  االتصال  من  اليهود  يمنع  الذي  م 

. وقد استثمر السادات هذه االتصاالت لتبرير اتصاالته مع الكيان  [7]من منظمة التحرير الفلسطينية  عناصر
الصهيوني بالقول: "إذا كان أصحاب القضية يتفاوضون مع اإلسرائيليين فلم ال يجوز لي أن أتفاوض أنا أيضًا  

 .[8]معهم"
من الصف العربي المواجه إلسرائيل ألن   مصر م خرجت 1979فاقية كامب ديفيد في سبتمبر وبتوقيع ات 

على   والتأكيد  الجانب اإلسرائيلي.  مع  الحرب  حالة  إنهاء مصر  منهما لحرمة  االتفاقية تضمنت  احترام كل 
وفق االتفاقية بعدم استخدام    ان ن ملزميرية والجوية للطرف اآلخر وعدم مسها. وأن الطرفالحدود البرية والبح

بينهما بالوسائل السلمية. كما أن مصر ليس بمقدورها مساعدة أي طرف عربي   أالقوة، وبحل النزاعات التي تنش
نه " في حالة وجود  فقد نصت المادة السادسة في االتفاقية على أفي حالة حصول نزاع مسلح مع إسرائيل.  

تناقض بين التزامات األطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما األخرى، فإن االلتزامات الناشئة عن  
المشترك وميثاق   العربي  الدفاع  التزام مصر بمعاهدة  يعني إسقاط  تكون ملزمة ونافذة". وهذا  المعاهدة  هذه 

المو ج األطراف  يلزم  الذي  العربية  الدول  اعتداء امعة  إلى  يتعرض  الذي  العربي  الطرف  بمساعدة  عليه  قعة 
صهيوني. وهذا يعني خروج مصر من خط المواجهة مع إسرائيل وإسقاط خيار الحرب واتباع خيار السالم.  

على إنهاء حالة الصراع بين  وبالتالي فإن اتفاقية كامب ديفيد تحولت من تسوية للصراع العربي اإلسرائيلي  
بقيت اتفاقية ثنائية لم تمس جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي وهو المشكلة الفلسطينية. ونتيجة  مصر وإسرائيل، و 

إدراك اإلجحاف الذي لحق بالحقوق العربية والفلسطينية في اتفاقية كامب ديفيد استقال وزير الخارجية المصري  
 .[9]يع االتفاقيةمحمد إبراهيم كامل قبيل توق

( على التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث يقول  1979- 1978وقد نصت اتفاقية كامب ديفيد المصرية )
موشية ديان في كتابه المذكور أعاله " إن المصريين لم يحاولوا مرة واحدة خالل المفاوضات التي أجريناها أن  

 .[10]يق عالقات طبيعية كاملة بين إسرائيل ومصر"من أي بند أو فصل هدفه الوصول إلى وعد بتطب يتهربوا 
ورغم رفض الدول العربية التفاقية كامب ديفيد ومقاطعتها للنظام المصري فإن األنظمة العربية قد وافقت 

م مع الكيان الصهيوني،  فهد للسال  على مشروع ولي العهد السعودي األميرم في قمة فاس  1982في سبتمبر  
خيار   وإسقاط  السالم  خيار  تبني  فيه  وتم  الصهيوني.  الكيان  مع  عربي  سالم  مشروع  أول  شكل  والذي 

وشكل هذا المشروع أرضية المشاريع العربية الالحقة التي تستند على مبدأ األرض مقابل السالم،  الحرب.
 م وقيام دولة فلسطينية. 1967إلى حدود  عتراف الضمني العربي بإسرائيل مقابل االنسحاب وعلى اال 

وقد ساهمت اتفاقيات السالم في تسعينيات القرن الماضي مثل اتفاقية أوسلو ووادي عربة في فتح الباب  
ت التي ألحقت الضرر أمام العديد من األنظمة العربية للتساوق مع التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذه االتفاقيا

لعربية. وشكلت مزيدا من االختراق الصهيوني للجسم الفلسطيني والعربي. ولذلك عدت  في الثوابت الفلسطينية وا
بعض الدول العربية ذلك نهاية للصراع العربي اإلسرائيلي، واتخذت من ذلك ذريعة للتطبيع السياسي واالقتصادي 

http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn7
http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn8
http://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://hadfnews.ps/post/44703/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn9
http://hadfnews.ps/post/51353/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#_ftn10
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رية ثم علنية.  ي عواصمها. وشكل ذلك مدخال التصاالت سياسية سواإلعالمي. وسمحت بفتح مكاتب تجارية ف
وعقد اتفاقيات أمنية عسكرية سرية مع الجانب الصهيوني. بل هرولت العديد من الدول العربية في السنوات 
األخيرة للتطبيع السياسي واألمني واالقتصادي والعسكري مع الكيان الصهيوني رغم أن القضية الفلسطينية ال  

والتهو   تزال االستيطان  ورغم سياسات  مكانها.  هذه  تراوح  وأصبحت  الفلسطينية.  بحق األرض  الصهيونية  يد 
األنظمة ترى في التطبيع مع الكيان الصهيوني نافذة للرضا األمريكي السيما في عهد الرئيس األمريكي رونالد  

 ترامب.
ال بعض  تبني  درجة  إلى  واإلعالمي  الثقافي  التطبيع  وتيرة  الثقافية  وتسارعت  والنخب  السياسية  قيادات 

وجهة النظر الصهيوني. بل وصل األمر في بعض النخب الثقافية في الكويت واإلمارات والبحرين واإلعالمية  
الفلسطيني   قطر و الصراع  تجاه  الصهيونية  الرسمية  الرواية  تبني  الرواية إلى  ومهاجمة  اإلسرائيلي  العربي 

ة العربية والعداء لها. وإلى قيام العديد من هذه الدول بفتح أبوابها على مصراعيها للفرق الرياضية  الفلسطيني
 واإلعالمية اإلسرائيلية. 

ويأتي ذلك ضمن رؤية استراتيجية صهيونية باستغالل حالة االنقسام الفلسطيني، وحالة التشرذم العربي  
في محاول صهيونية لتشكيل معسكر   إيران ربية اإلقليمية معداخلي والعربي العربي، واستغالل الخالفات العال

شد السني ضد حشد سني مقابل الحشد الشيعي لنقل المعركة بين العرب وإيران. وجعل إسرائيل شريك في الح
خراج نفسها من دائرة العدو لهذه الدول العربية إلى دائرة الحليف. وهذا يسير إيران وبالتالي محاولة إسرائيل إ

لصراع إسرائيلي فلسطيني. وبالتالي فرض   هباتجاه فرض إسرائيل رؤيتها لحل الصراع العربي اإلسرائيلي، وتقزيم
ول العربية بالضغط  لقضية الفلسطينية. وسعي إسرائيل إلى قيام الد الرؤية اإلسرائيلية السياسية على أي حل ل

على الجانب الفلسطيني لقبول ما تعرضه إسرائيل، وجر إسرائيل الدول العربية والفلسطينيين إلى تجاوز معادلة 
جانب  األرض مقابل السالم إلى معادلة السالم من أجل السالم. وأن يكون التطبيع والهرولة العربية إضعاف لل

ضية الفلسطينية. وتنطلق اآلن رؤية أوروبية برزت حديثًا بأن التطبيع  الفلسطيني وتقزيم مطالبه في أي حلول للق
العربي مع إسرائيل يمكن أن يشكل مدخاًل لحل القضية الفلسطينية، وليس العكس فيما كان مطروح سابقًا من  

بيع  . ولكن الجانب اإلسرائيلي يتجه اآلن نحو التط أن حل القضية الفلسطينية يمكن أن يشكل مدخاًل للتطبيع
على   والدولية  اإلقليمية  وحتى  العربية  حاضنتهم  بإضعاف  للفلسطينية  للحقوق  والتنكر  العربي  المحيط  مع 

 المستويين الشعبي والرسمي. 
 نتائج الدراسة: 

تشكل إرهاصات التطبيع  شهد الوطن العربي العديد من االتصاالت السرية العربية اإلسرائيلية التي   .1
يام الكيان اإلسرائيلي، ثم تحولت هذه االتصاالت إلى اتصاالت علنية  اإلسرائيلي العربي حتى قبل ق

واتفاقيات سالم الحقا أضرت بالحقوق العربية والفلسطينية، وشكلت اختراق إسرائيلي للصراع العربي  
 اإلسرائيلي. 

http://hadfnews.ps/post/44700/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://hadfnews.ps/post/44689/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44689/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44689/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  دخول في فلك مشاريع التسوية السياسية، وإسقاط خيار شكلت االتصاالت السرية ثم العلنية مقدمة لل .2
الحرب. ومن ثم فتحت الباب أمام توقيع اتفاقيات سالم بين الكيان الصهيوني ومصر ثم الحقًا مع  

 منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة األردنية الهاشمية.
بيع السياسي واالقتصادي والثقافي  إن اتفاقيات السالم الفلسطينية العربية اإلسرائيلية قد فتحت باب التط .3

بين الدول التي قامت بهذه االتفاقيات ثم لحق بها علنيا دول عربية أخرى ال تعد  ،خوالتعليمي ... ال
من دول الطوق مثل دولة اإلمارات العربية والبحرين والمملكة العربية السعودية وغيرها سواء من 

 خالل اتصاالت سرية وعلنية ومكاتب تجارية.
بد إ .4 الرسمي مع  النطاق  يزال محصورًا في  التطبيع ال  الشعبي مما يعطي  ن  النطاق  اية توسع نحو 

 مؤشرات خطيرة في هذه المجال.
 تعاطي بعض النخب اإلعالمية العربية مع التطبيع يشكل اختراق خطير للعقل الثقافي العربي. .5
تشرذم والصراع الداخلي العربي في سعي دولة الكيان إلى استغالل حالة االنقسام الفلسطيني وحالة ال .6

راق للموقف الرسمي والشعبي العربي لتقزيم الحاضنة الرسمية والشعبية للقضية  توسيع حالة االخت
 الفلسطينية. 

 استغالل دولة الكيان للتحشيد الطائفي والمذهبي في العالم العربي لتوسيع دائرة اختراقها التطبيعي.  .7
 توصيات الدراسة:

ة السياسية القائمة مثلما  التطبيع الرسمي العربي من خالل ممارسة ضغوط شعبية على األنظموقف   •
 حدث في موريتانيا. 

تشكيل جبهة شعبية عربية لمواجهة التطبيع الرسمي والنخبوي مع دولة الكيان ومالحقة كل من يطبع   •
 مع الجانب الصهيوني. 

في والتعليمي واإلعالمي والرياضي والديني مع  وقف كل أشكال التطبيع السياسي واالقتصادي والثقا •
 العدو الصهيوني. 

 التأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، والثوابت القومية العربية في مواجهة المشروع الصهيوني.  •
 دعم حركات المقاطعة للكيان الصهيوني، وتعزيز الدور الشعبي والمؤسساتي في ذلك. •
الداخلية  ، وحاالت التشرذم والنزاعات العربية الداخلية لتعزيز الجبهة  إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني •

 الفلسطينية والجبهة العربية. 
 الصهيوني. -إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الصراع العربي  •
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 ربياالسرتاتيجيات واآلليات اإلسرائيلية للتغلغل يف الوطن الع

 د. مساح إدريس
*

 

 أّيتها الرفيقات، 
 ق،أّيها الرفا

فخر  كبير  لي أن تشرِّفوني بالتحّدث إليكم في غّزة، أكثِر بقاِع العالم كرامًة وشموًخا وإباًء، وفي ذكرى  
 الحكيم جورج حبش تحديًدا، أبرِز ثورّيي عصرنا وأرقاُهم أخالًقا وأشّدهم تفانًيا.

رق الحصاَر الطويَل وتضيُء  وإّنه لمن دواعي سروري الشديد أن يكون أهُل غّزة، ببصيرتهم الثاقبة التي تخت
عتمَة غّزة، في طليعِة َمن يواجهون أحَد أكبر األخطار التي تتهّدد أّمَتنا العربّية، وأعني خطَر التطبيع مع العدّو  

على جبهة مقاومة التطبيع حين نّظمت "الهيئُة الوطنّيُة العليا  اإلسرائيلّي. فالحّق أن غّزة رفعْت مستوى العمل  
ثم حين سّمت إحدى الُجَمِع الماضية    (1)،2018/ 27/12ة" مؤتمًرا وطنيًّا لمقاومة التطبيع في  لمسيرات العود 

ال تجدون  "جمعَة مقاومة التطبيع." واآلن تأتون، أّيها األعّزاء، لتنظيم مؤتمر  إحياًء لذكرى الحكيم الخالد، ف
 عنواًنا أكثَر راهنّيًة من عنوان "جريمة التطبيع وسُبل المواجهة."

إّن التطبيع مع المجرم، أّيها الرفاق، لُهو جريمة  حقًّا، وقراُركم أولوّيَة مواجهِته صائب  مئًة في المئة. وال  
رتم. ولعّلي أذّكُركم، هنا، بخطابه  أعتقد أّن الحكيَم نفَسه كان ليختاَر موضوًعا للدراسة والتحليل أفضَل مّما اخت

تحّدث عن المشروع الصهيونّي؛ فهو لم يكتِف بالكالم على "نزعته  في المؤتمر السادس للجبهة الشعبّية، حين  
التوّسعّية الجغرافّية في فلسطين، واالقتصادّية على الصعيد العربّي،" بل رأى أّن هدف هذا المشروع هو "فرُض 

وخاّصًة  لمواجهة هذا الخطر، حِرص الحكيُم على وجوب "تفعيل ممكنات النهوض القومّي...  التطبيع العاّم..." و 
العربّي،  العمق  اإلسرائيلّي الختراق  التخطيط  وموقع  في  ثقل   من  التطبيُع[  يمّثله ]هذا  بما  التطبيع  مناهضة 

 (2)سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا."
 أّيها األعزّاء،

إلّي أن أتحدّ  اليوَم عن االستراتيجّيات واآللّيات التي يستخدمها العدوُّ للتغلغل في اللقد ُطلب  منطقة ث 
العربّية، وهذا موضوع  يستحيل أن أتناوَله كاماًل في عشِر دقائق. لذا، سأقتصر على أبرز تلك االستراتيجّيات  

 واآللّيات.
 *** 

ائيلّي التجارّي المباشر مع المنطقة العربّية،  االستراتيجّية األولى اقتصادّية، وهي تعتمد على التعامل اإلسر 
األردّن( معاهدَة سالم  مع الكيان الصهيونّي. أّما الدول التي ال تقيم مثَل هذه  التي تقيم دولتان فيها )مصر و 

المعاهدة، فإّن البضائع اإلسرائيلّية قد تتسّرب إليها عبر وسيط )كقبرص وتركيا( من دون أن َتحمَل عالمَة  

 
 رئيس تحرير مجلة اآلداب   *
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م أسعار  تنافسّية  في السوق في إسرائيل". ومن ِضمن هذه االستراتيجّية االحتيالّية يعمد العدوُّ إلى تقدي"ُصنع  
 العربّية، مستغالًّ ضعَف القدرة الشرائّية لدى المواطن العربّي عموًما.

 عربّي به، فإّن  وعليه، فإذا كانت االتفاقّياُت الرسمّيُة مع الكيان الغاصب بمثابة اعتراف  قانونيّ  رسميّ  
ز وجودَ  خ لدى بعض  التعامَل التجارّي المباشر أو غير المباشر معه يعزِّ ه الفعليَّ في عدد  من أسواقنا، وقد يرسِّ

 العرب وْهَم حرِص العدّو على "مراعاة" أوضاعنا االقتصادّية البائسة، ووهَم الفائدة المرجّوة من التعامل معه. 
 حملة المقاطعة في لبنان كشفْت عن وجود عدد  من السلع اإلسرائيلّية في  الجدير ذكُره، بالمناسبة، أنّ 

عر، من صنع شركتْي لومينوس وأْلما اإلسرائيلّيتين. وبُموجِب  السو  لْيِزر لنزع الشَّ ُمَعّداُت  اللبنانّية، أبرُزها  ق 
بوقف    2012العربّية( سنة    كتاب  وّجهناه إلى وزارة االقتصاد، َصدر قرار  لبنانّي وعربّي )عبر جامعة الدول

بّت في شأن الشركة الثانية إلى المؤتمر القادم للمكاتب  عمل الشركة األولى في األسواق العربّية، وتأجيل ال
 (3)اإلقليمّية لمقاطعة إسرائيل.

 *** 
المنطقة  وشعوِب  العرب  إيهام  إلى  الصهيونّي  الكيان  سعي  عبر  تتّم  وهي  ثقافّية،  الثانية    االستراتيجّية 

(  pinkwashingما يسّمى "الغسيل الزْهرّي" )األخرى أّنه ِقْبلُة المضطَهدين، جنسيًّا ودينيًّا وإثنيًّا. هنا نأتي إلى  
الذي أغرى لبنانيين وعرًبا ساذجين بالمشاركة في مسيرات "الفْخر" المثلّية في تل أبيب وغيرها إلى جانب مثلّيين  

"إسرائيل" تحاول، بذلك، أن تغسَل سياسَة التطهير العرقّي )التي تنتهجها بدرجات  متفاوتة   إسرائيليين ــ ــ فكأّن  
 ( بسياسة التعاُطف المثلّي. 1948منذ العام 

وضمن هذه االستراتيجّية نفِسها تّدعي الدولُة الصهيونّيُة التعاطَف الهائَل مع البهائيين في إيران، ومع  
الموارنة والدروز في لبنان، ومع األمازيغ في المغرب العربّي، وهلّمجرًّا. والهدف:   األكراد في سوريا والعراق، ومع

 ريمتها المتمادية في فلسطين وجوارها.طمُس ج
استراتيجّية الغسيل هذه، بفروعها الجنسّية والدينّية واإلثنّية، َتلقى لألسف شيًئا من التجاوب لدى عدد  من 

بعَض األحزاب اللبنانّية والكردّية التي بنْت، اعتماًدا على هذه االستراتيجّية    األوساط في بالدنا. وال نعني هنا
م قضّيَة الحرّيات    المخادعة، عالقات  وثيقًة مع العدّو، فحسب؛ بل نعني أيًضا أوساًطا عربّيًة متلبرلة ال تني تقدِّ

 غي، من حيث المبدأ، أن تبقيا متالزمتْين. الشخصّية على قضّية التحّرر الوطنّي/القومّيـ ـ ــ مع أّن القضيتْين ينب
"إسرائيُل" على الفصل بين إنتاج فّنانيها وأدبائها وأكاديمّييها    وِضمن هذه االستراتيجّية الثقافّية نفِسها، تدأب 

وأطّبائها ورياضّييها من جهة، ودوِرهم الجوهرّي في ترسيخ االحتالل وتعزيِز صورة إسرائيل "المشرقة" في العالم 
ها محُض ممّثلة   جهة  ثانية. فعلى سبيل المثال سعى العدّو إلى "تمرير" اإلسرائيلّية غال غادوت إلينا وكأنّ   من

وملكِة جمال وأيقونة  هوليوودّية، متعّمًدا إغفاَل هوّيتها العسكرّية السابقة في جيش االحتالل اإلسرائيلّي. وقد  
فّن" في بالدنا، الذين ال يَمّلون من تكرار أسطوانة  مشروخة  عن  انطلى ذلك على بعض دعاة الليبرالّية و"الفّن لل

 ". "انفصال الفّن عن السياسة
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كما انطلى على بعض باحثينا ومثّقفينا وهُم أّن الجامعات اإلسرائيلّية منفصلة  تماًما عن المؤّسسة العسكرّية  
نصرّي هي من بنات أفكار أستاذ جغرافيا  هناك؛ وهذا غيُر صحيح بدالالت  كثيرة: منها أّن فكرة "الجدار" الع

ال أّيدْت "عملّية  الجامعة  المصبوب" ضّد غّزة ) في جامعة حيفا؛ وأّن هذه  (؛ وأّن  2009ــــ    2008رصاص 
جامعة تل أبيب تضّم معهًدا أطلق نظرّية "القوة غير المتوازنة" لتبرير تدمير البنية المدنّية التحتّية لالقتصاص 

 (4)من "اإلرهاب".
 *** 

أذهاننا "طبيعّيَة" ما  نحن، إًذا، أمام المعنى األعمق لمفهوم التطبيع: إّنه سعُي القاتل إلى أن َيْطَبَع في  
سنة؛ والفصُل العنصرّي غيُر    70ليس طبيعيًّا. فاالحتالل، عادًة، وضع  غيُر طبيعّي، خصوًصا حين يتجاوز  

قيا؛ وسجُن مئات األطفال غيُر طبيعّي؛ واستقداُم ماليين  طبيعّي، والسّيما بعد زوال األبارتهايد من جنوب أفري
 توراتّية أمر  غيُر طبيعّي؛ وبناُء جدران داخل أرض  واحدة  تاريخيًّا وجغرافيًّا اليهود إلى فلسطين بذريعة  غيبّية  

 أمر  غير طبيعّي؛... فكيف يكون َمن يماِرس ذلك كلَّه طبيعيًّا؟!
عي،" أو ممارسُة التضليل، في أوسع أشكاله. وهنا يأتي دوُر مواقع العدّو هنا، تحديًدا، يجري "كيُّ الو 

اِته، مثل "إسرائيل تتكلم العربّية" وصفحة أفيخاي أدرعي وياّل برْس، وكلُّها َيستميت في فتح  اإللكترونّية وصفح 
فالشتُم في النهاية باب  من    الحوار مع المتصفِّحين العرب، وإْن كال بعُض هؤالء لإلسرائيليين أقبَح الشتائم ــ ــ

. ورّبما يصل األمُر بالمتحاورين إلى قواعِد  أبواب التواصل مع "الخصم"، بل باب  لالعتراف بشرعّية المشتوم
 (5)تواُصل  وحوار  "مقبولة  ومحترمة"، بعيًدا عن جوهر الصراع بينهم، أال وهو االحتالل.

وال المواقع  على  يقتصر  ال  الوعي  كيَّ  أّن  من  على  جيش   مع  ذلك  يَترافق  وإّنما  اإلسرائيلّية،  صفحات 
القضّيَة الفلسطينّية وجّزأْتها، وحّولْت عدًدا معتَبًرا من المناضلين السابقين    المنّظمات غيِر الحكومّية، التي قّزمت 

لّية" و"التمكين"  إلى موظَّفين يْلهجون بمصطلحات  خالية  من كّل بعد  سياسيّ  تثويرّي، من قِبيل "العدالة االنتقا
المع التاريخّية  بدياًل من شعاراتنا  السلمّية..."  بالطرق  النزاعات  روفة عن تحرير كامل فلسطين وبناِء  و"حّل 

 الوحدة العربّية وتطبيِق العدالة االجتماعّية أو االشتراكّية.  
وم به بعُض المثقفين العرب،  وإلى جانب المواقع اإلسرائيلّية والمنّظمات غير الحكومّية، ثّمة دور  خطير  يق

ار معه، وعبر وسائِل إعالمه، وال تكون إاّل بنشر  الذين أوهموا الكثيرين أّن "معرفة العدّو" ال تكون إاّل بالحو 
أفالمه، والجلوِس مع أكاديمّييه )الذين يدّرسون على أراض  مسروقة  من الشعب الفلسطينّي!(. والواقع أّن الساحة 

"العالم قرية  واحدة فال تعيشوا في قوقعالثقافّية العربيّ  التطبيع، من قبيل:  رات  ة"،  ة مكتّظة، منذ عقود، بمبرِّ
و"إسرائيل في كّل مكان"، و"صفقة القرن ال رادَّ لها" و"يا وحَدنا!" و"وجوب تفّهم كّل السردّيات ووجهات النظر"،  

لِفرَق الرياضّية أيًّا كانت بروح  رياضّية  وأثِبتوا جدارَتكم  و"الثقافة تسامح "، و"الفّن فّن والسياسُة سياسة"، و"نافسوا ا
غبّية!" و"زيارة السجين ليست كزيارة السّجان..." وصواًل إلى استخدام آيات  قرآنّية  على األرض ال بالمقاطعة ال

 لتبرير السالم مع القاتل من نوع: "وإْن جَنحوا للَسْلم فاجنْح لها".
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ّق طريَقه بحضور  ِسلعّي، وبآلّيات  ثقافّية  تضليلّية، مثلما يشّق جيُشه الطرَق  وباختصار، فإّن الكيان يش 
 البيوَت بآلّيات  عسكرّية  فّتاكة. ويدمِّر 

 *** 
 أيها األحّبة، 

قدُركم أن تعيشوا تحت أقذر عدوان  باق  في العصر الحديث. لكّنكم اخترتم، بملء إرادتكم ووعيكم، أن  
وسائلكم،   بمختلف  بغرفة   تقاوموه  والعدواَن  االحتالَل  تواجهون  ومثلما  الزمن.  مع  ونجاعًة  فّعالّية  تزداد  التي 

العالِم  مشتركة تاريَخكم ويشرِّف أحراَر  بما يشرِّفكم ويشرِّف  التطبيَع  تواجهون  فإّنكم  ، ومسيراِت عودة  كبرى، 
سبيله عظماؤكم ــ ــ وعلى رأسهم  أجمع، وتحّققون بصمودكم ونضاِلكم ما اسُتشهد من أجله أحّبُتكم، وناضل في  

 خاصٌّ في قلبه منذ بواكير العمل الفدائّي؛ غّزَة حكيُم الثورة الدكتور جورج حبش؛ حبش الذي كان لغّزَة موقع  
التي كانت آخَر ما سأل عنه قبْيل رحيله في مستشفى عّمان حين سمع باقتحام الغّزاويين األبطال للحدود مع 

 مصر.
 لكم من لبنان، وأتحّرُق شوًقا إلى زيارتكم قريًبا على أرض غّزة المنتصرة!  تحيَة حبّ  ووفاء  

 
 المراجع:

[1] https://bit.ly/2CCY5L7 

[2] https://bit.ly/2Ho9jcb 

[3] https://bit.ly/2S5Ol5V 

[4] https://bit.ly/2FUlif2 

[5] https://bit.ly/2CDnHro 

  

https://bit.ly/2CCY5L7
https://bit.ly/2Ho9jcb
https://bit.ly/2S5Ol5V
https://bit.ly/2FUlif2
https://bit.ly/2CDnHro
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 املقاومة الشعبية واجملتمعية للتطبيع وأبرز إجنازاتها

دحيدر عيد. 
*

 

 
ال يختلف اثنان على أن هذه المرحلة التاريخية من أهم وأصعب المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية.  

قة على اإلطالق لحملة المقاطعة وعدم االستثمار وفرض عقوبات على إسرائيل )بي  فمن انتصارات غير مسبو 
العزلة الدولية الكبيرة التي تعاني منها  و    ،دي أس( على نمط ما حصل ضد نظام التفرقة العنصرية البائد 

ا  ،إسرائيل الرجعية  األنظمة  و  المتحدة  الواليات  و  األوروبي  االتحاد  وبمساندة  األخيرة  إعادة   ،لعربيةتحاول 
الشرقي! ومن   "التخلف"في صحراء    "واحة الديمقراطية" و،  عجالت الزمن إلى الوراء لتبقى الطفل المدلل للغرب 

استماتة   تأتي  إلهنا  األمريكي  العالقةالرئيس  القضايا  لكل  “حل”  القرن   ،يجاد  بصفقة  يسمى  ما  إطار   ، في 
 التطبيع المستعر! وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل. وهنا يكمن خطر 

توجه نحو توفير ورقة التوت لعمليات   1993أصبح من الواضح أن الخيار الرسمي الفلسطيني منذ عام 
ة. ولكن ما يهمنا في سياق هذه الندوة وهو ما يتم من طرحه من الغالبية الساحقة من  التطبيع العربية المتسارع 

الرفض وتحمل مس الحية في فلسطين والشتات، هو  ئولية توجيه حركة مقاومة شعبية شاملة مرتبطة  القوى 
وا التطبيع و  ال ينكرها إال أولئك الذين جعل  ،بحملة مقاطعة دولية، بدأت نتائجها بالظهور بشكل الفت للنظر

مصالح   ليمثل  تصغيره  تم  الذي  الفلسطيني”،  الوطني  “المشروع  تحقيق  إلى  سيؤدي  نهجًا  السالم”  “صناعة 
 توستانات الضفة الغربية وسجن غزة!الفئات الحاكمة في بان 

وتبدأ بشن حرب عليها    ،عندما تقوم إسرائيل باعتبار )البي دي أس( أكبر خطر استراتيجي ووجودي عليها
ها الكل، والتأكيد من خالل التهديدات المباشرة لنشطاء المقاطعة أن الحركة قد استطاعت عزل إسرائيل،  يعرف

فإننا نستطيع أن نجادل أننا ندخل مرحلة جديدة في نضالنا   ،نوب أفريقيكما ُعزل نظام الفصل العنصري الج
 وهنا يكمن خطر التطبيع! ،من أجل الحرية والعدالة والمساواة 

القضية    "حل"دف من اتفاقيات أوسلو إنهاء االنتفاضة الشعبية األولى والبدء بترسيخ فكرة إمكانية  كان اله
المبنية على الفكرة الزائفة    " السالم". وانتشرت صناعة " طرفين المتنازعينال"بين  "الحوار"الفلسطينية عن طريق 

 ."ُمتنازع عليها!"حول مناطق  "اتهمافخال"يتحاوران إلنهاء  "طرفين متساويين في القوة"أن هناك 
 فإن العزلة الكبيرة التي بدأت تعاني منها نتيجة لحركة المقاطعة   ،وبقراءة دقيقة لتصريحات قادة إسرائيل

الفلسطينية قطاع غزة، بل عن كل  و تثير أسئلة ليس فقط عن احتالل الضفة الغربية    ،الدولية ذات القيادة 
تمارسه التي  القهرية  نجحت المنظومة  قد  أوسلو  كانت  فإذا  وأبارتهيد.  وتطهير عرقي  احتالل  من  إسرائيل  ا 

فإن    ،1967كري لمناطق ال  جهاض االنتفاضة الشعبية األولى وتصغير القضية إلى مسألة احتالل عسإب

 
 شبكة(أستاذ جامعي ومستشار سياساتّي في "شبكة السياسات الفلسطينّية" )ال   *
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الثالث  بمكوناته  الفلسطيني  وللشعب  الفلسطينية  للقضية  االعتبار  أعادت  قد  المقاطعة  منظور    ،حركة  من 
 على أساس أنها حركة من أجل حقوق وليس حلول. ،الدولية الشرعية

كان يعتبر  ومن الجدير بالذكر أن حركة المقاطعة قد حققت انتصارات غير مسبوقة واختراقات في دول  
انتقاد إسرائيل فيها من التابوهات السياسية التي ال تستطيع أي قوة سياسية المخاطرة بتحديها. فها هي تسع  

أكاديمي األكاديميةمؤسسات  المقاطعة  لنداء  االستجابة  تقرر  أمريكية  األمريكية  ،ة  الدراسات  جمعية    ، أكبرها 
ة لجمعية دراسات السكان األصليين وجمعية الدراسات باإلضاف  ،وآخرها مؤسسة دراسات علم االنثروبولوجيا

والكنائس بسحب استثماراتها  األسيوية. والقرارات المتالحقة التحادات طالب في العديد من الجامعات األمريكية  
من شركات لها مصالح في العديد من المستوطنات االسرائيلية. وآخر هذه االنتصارات تبني البرلمان اإليرلندي 

 ءة الثانية مقاطعة بضائع المستوطنات. بالقرا
بنوك   من  استثماراتها  سحب  الدول  بعض  في  الحكومي  التقاعد  صناديق  قيام  ذلك  كل  إلى  باإلضافة 

  ، أس األمنية 4جي    ،كات إسرائيلية. والخسارات الهائلة التي لحقت بكبرى الشركات فيوليا للسكة الحديد وشر 
االنسحاب من إسرائيل. أضف لذلك قائمة الفنانين والفنانات الذين    وقرار كل هذه الشركات   ،أورانج لالتصاالت 

 يرفضون الغناء أو زيارة إسرائيل والقائمة تطول. 
هذا السياق هو أن هذه اإلنجازات تأتي استجابة لنداء المضطَهد الفلسطيني الذي عبر عنه  وما يهمنا في  

. وهذا ُيفسر قلق  2004ألكاديمية والثقافية عام  مسبوقا بنداء المقاطعة ا  ،2005بيان المقاطعة الشهير عام 
منه  "الوجودي"إسرائيل   عانى  الذي  القلق  لذلك  حق  ،المشابه  ا  ،عن  األبارتهيد  أواخر  نظام  في  لعنصري 

ولكن من المالحظ أيضا هو أن هذه األداة النضالية األكثر فعالية في هذه   .الثمانينيات من القرن المنصرم
 على ما توفره الشرعية الدولية. ،الحظته المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ،المرحلة تعتمد بذكاء

في وجه السلطة الدولية وفي    ،كاءبذ   ،وهنا تكمن قوة خطاب المقاطعة من حيث دمجه بين قول الحق
أي المساهمة بطريقة فاعلة    ،نفس الوقت عدم التخلي عن الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني بمكوناته الثالث 

 ير العقل الفلسطيني بعد سنوات من استعباده واستعماره وأسلوته وأنجزته! في تحر 
عن األيديولوجيا التي    اً بعيد   ،لصالح الشعب الفلسطيني  ،بعالته  ،إذًا هو خطاب قوة يستثمر القانون الدولي

اومة  تشكك بنجاعة، أي أداة نضالية ال تخرج من تحت عباءتها الضيقة التي تعمل على احتكار تعريف المق
 بشكل واحد متعال ال يأخذ بعين االعتبار أن قوة المقاومة الشعبية تكمن في تعدد أساليبها. 

لما تنادي به األغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني باعتبار أن نضالنا هو    الحقيقة أن هناك تفهم أممي
تقتصر القهر ال  على احتالل عسكري   نضال مركب، ضد استعمار استيطاني استخدم أشكااًل متعددة من 

 مباشر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بل أنه تخطى ما قام به نظام األبارتهيد الجنوب أفريقي 
وبالتالي فإن تعدد أشكال االضطهاد الصهيوني تتطلب    ،من تفرقة عنصرية مقيتة ضد سكان األرض األصليين
عل التركيز  أهمية  تكمن  وهنا  مقاومته.  في  المستعِمر  إبداعات  بين  الهائلة  الهوة  لجسر  األممي  التدخل  ى 

 األشكنازي األبيض )لتبيان أهمية البعد العرقي( والمستعَمر الفلسطيني. 
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 اإلعالم املقاوم

سركيس أبو زيد
* 

بحد ذاتها هي   جورج حبش الموضوع متشعب وانطالقًا من المناسبة الكريمة أنا برأيي أن شخصية القائد 
لي إلعالء شأن المقاومة. أيضًا إعالء المقاومة بحاجة إلى  مادة أساسية وما زالت من أجل إعطاء بعد عم

 شخصيات ورموز ومضمون ومعنى من أجل تعميمها وتعميم فكرها. 
به، خاصة أنه ذلك المناضل الذي ترك كل شيء وكل    ي موذجًا يقتضوأعتقد أن القائد جورج حبش كان ن 

ك  وألنه  بالثورة  والتحق  والطبقي  والطائفي  التقليدي  ويرفض الموروث  ومقاومًا  رافضًا  دائمًا  كان  مبدئيًا،  ان 
بالتفاصيل   تغرق  ال  ملتبسة  غير  مبدئية  مواقف  إلى  بحاجة  المقاومة  لغة  وألن  اللغة.  هذه  وكل  التسويات 

الفلسطينية وكل المساومة.  بال التسويات وفكرة الدولة  مرحلية خاصة ألن مواقفه كانت رائدة ألنه رفض كل 
مة وعلى الرفض للمشاريع االنهزامية وعلى استمرار المقاومة، وبهذا المعنى هو قائد  وحافظ على شعلة المقاو 

 وثائر ال يموت. وهو مادة أساسية لإلعالم المقاوم.
يمكن بناء مقاومة جدية إذا لم تكن حرة وغير تبعية، لألسف اآلن اإلعالم نوعين،    من جهة أخرى، فال

ئمًا بحاجة إلى إمكانيات مادية لذلك هو تبعي وهو مطبع متخلي  اإلعالم الرسمي وهو المرتهن وهو الذي دا
الترويج والتحالف  عن المقاومة وعن القضية ومتآمر مع "إسرائيل" وبدأنا اليوم نشهد حركة واسعة من التطبيع و 

مع "إسرائيل". ولكن يستعاض عنه باإلعالم االجتماعي والتواصل االجتماعي الذي أتاح للفقراء والمناضلين  
والمشاكسين والرافضين بأن يكون منبر ووسائل للتواصل. والثاني هو إعالم المقاومة، إعالم الرفض والممانعة 

م المقاوم الحقيقي هو الذي يقّدم مادة غير ملتبسة مبدئيًا، وأعتقد  والمقاومة لكل هذه األعمال. لذلك فإن اإلعال
ل الحقيقة للجماهير" ألن هذه الحقيقة هي التي  أن هناك شعار كان عزيز على الدكتور جورج حبش وهو " ك

حاجة  تعّبر وتوّعي أما التذاكي وااللتباس والتشاطر باإلعالم، فإنه يغيب الحقيقة ويغيب المقاومة. لذلك نحن ب
إلى مادة مبدئية صادقة حقيقية تتوجه إلى الجماهير من أجل توعيتها وتعبئتها، ومن جهة أخرى بحاجة إلى  

 حرة غير مرتهنة وغير تبعية.  وسائل إعالمية
نؤكد مرة أخرى بأننا ال نستطيع أن نتكلم عن االعالم بشكل عام ألن هناك إعالم مّطبع، وهذا االعالم  

ينية بالنسبة إليه هي أولوية، ولم تعد تعنيه، وهناك دول عربية عديدة متآمرة وتسعى إلى لم تعد القضية الفلسط
العالم المعّبر عنها هو إعالم مطّبع وخارج عن الثوابت يحاول أن يقدم  تصفية القضية الفلسطينية، لذلك ا

حق الشعب الفلسطيني  للجمهور العربي أولويات أخرى ليلهيه ويبعده ويحرفه عن المسألة الفلسطينية، وعن  
 بأرضه. 

انًا ال يخدم  أما اإلعالم الملتزم بالمقاومة من خالل نظرة تقييمية فبطبيعة الحال إمكانياته محدودة، وأحي 
القضية ككل ألنه أحيانًا له بعد محلي أو بعد مذهبي أو بعد فئوي، وهذا يحد من هذا الموضوع. أما اإلعالم  

 
 .بنانيلصحفي كاتب   *

https://hadfnews.ps/post/45566/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%A8%D8%B4
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يهو محدود ألنه كان جذري مبدئي بعيد عن الكيانية واإلقليمية والجهوية  الذي يشبه الدكتور جورج لألسف ف
وجذري ضد " إسرائيل" هذا النوع من االعالم لألسف  والمذهبية والطائفية، وبنفس الوقت له موقف مبدئي  

ة  محاصر ومحارب من االمبريالية االمريكية ومن العدو الصهيوني ومن ارتداداتهما في الدول العربية كأنظم 
وأطراف وجهات أصبحت غير معنية بالمسألة الفلسطينية، لذلك علينا أن نميز أي مقاومة أو اعالم. معنى  

االعالم أصاًل مرتهن وخارج اهتمام وخارج اهتماماته المسألة الفلسطينية، على سبيل    ذلك أن قسم كبير من
" والذي كانت  " كابوتشي القدس حريرالمثال لدي كتاب صدر مؤخرًا عن البطريك المناضل والمقاوم من أجل ت 

. خاصة أن هذه المحطة التي غيرت كثيرًا من المفاهيم وعملت تطورًا 67له مشاركة فعلية في النضال بعد الـ
كان له دور كثير في تغيير    67جورج حبش أكد ان درس    أن الدكتور جذريًا نوعيًا في أساليب النضال، حتى

ون له اهتمام بمعرض الكتاب المصري مثاًل، أو على  حياته وبمسيرته النضالية هذا الكتاب لم يستطع أن يك
 ندوة عن المطران كابوتشي، بمناسبة مرور عام على رحيله.  األقل كان يجب تنظيم

. نحن بحاجة إلى إعالم  ة وإعالم الحقيقة واإلعالم المقاومهناك حصار على المقاومين وعلى المقاوم 
ي، والدليل على ذلك أن المبدئية التي كان يتمسك بها  مقاوم حر وعلى أن يكون منوط بموقف فكري وجذر 

الدكتور جورج حبش هي الحل الموضوعي لقضيتنا. ربما يومها كان يتهم جورج حبش بأنه مغامر بينما اآلن  
ة أن جميع الذين يتمسكون بالحل السلمي والذين راهنوا على حلول مرحلية مع العد الصهيوني  أصبح في الحقيق 

دئية والتوصيات التي كان يطرحها الدكتور جورج حبش ألنه كان مبدئي وألن المسألة الفلسطينية  عادوا إلى المب
ين راهنوا على الحلول اآلنية  والقضية إما األرض لنا أو هي للعدو. هذه المبدئية هي التي انتصرت، وكل الذ 

 إلى طريق مسدود.  وعلى الحلول السلمية وصلوا
واصل، وهناك مواقع وجهات إعالمية ومجالت مقاومة تخدم القضية ولو يجب علينا استثمار مواقع الت

بحدود اإلمكانيات المتوفرة لها، ولكن مطلوب أيضًا من هذا االعالم المقاوم أن يتكاتف وأن ينصب جهوده 
وأن يتحد من أجل توفير شبكة مقاومة من كل هذه الوسائل اإلعالمية ومن كل القوى المؤمنة بالمقاومة كحل  

ذري، وبأن تتوحد فيما بينها وأن تنسق فيما بينها حتى تصل إلى أكبر جمهور ممكن ألن المعركة الفعلية ج
لعالم أصبح قرية إعالمية، ونالحظ  هي الوصول إلى أوسع جمهور ممكن خاصة اآلن بزمن العولمة وبزمن أن ا
وسائل التواصل حتى تبقى شعوبها  بأن عدد كبير من الدول العربية تمنع االعالم حتى على االنترنت وحتى ب

 في كانتون وأسر يبعدها عن هذا الوعي المقاوم الجذري.

 

  

https://hadfnews.ps/post/46702/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 سبل تعزيز اقتصاد املقاومة

 د. مسري أبو مدللة
*

 

 مقدمة: 
الحياتية للفلسطينيين،   يلفلسطيني اإلسرائيلي دمر خالله االحتالل الوحشي المناحخالل عقود من الصراع ا

و لم يكن االقتصاد بمنأى عن آلة البطش الصهيونية حيث اقتلعت أشجار الزيتون ذات الجذور المعمرة و 
مهدها، فخالل حروبها و اجتياحاتها ُدمرت المصانع و قصفت  فلسطين طمست معالم صناعات لطالما كانت 

الورشات الحرفية و جرفت األراضي الزراعية و هجرت العقول، و بين حين  و آخر تستخدم اسرائيل ذات  
 رج عن تبعيتها. السياسة لتبقى باسطة أجنحتها فوق االقتصاد الفلسطيني فال يخ

بدأ االقتصاديون في فلسطين بتدوال مصطلح "االقتصاد المقاوم"    2000تفاضة األقصى الثانية عام  بعد ان
عقوبات  إبان فترة ال إيران و لعلها المرة األولى التي يستخدم فيها هذا المصطلح، ذات المصطلح استخدم في 

 التي فرضت عليها نتيجة برنامجها النووي. 
في اإلعالم الفلسطيني وقلياًل ما كان يستخدم    –االقتصاد المقاوم    –وعلى الرغم من تداول هذا المصطلح  

ل   سمات هذا االقتصاد لم تحدد بعد، كما ولم يعرف بشكو في األوراق والدراسات األكاديمية إال أن مالمح  
ن إجراءات رسمية لم تتخذ من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة خالل سنوات االنتفاضة  دقيق، عالوًة على أ 

 الثانية لترسيم حدود هذا االقتصاد وجعله واقعًا ملموسًا.
قتصاد  افي مخيلة االقتصاديين وتفكيرهم ما أن تطرح مصطلح االقتصاد المقاوم إال ويتسلل إلى أذهانهم 

والتقلبات السياسية، وحتى اآلن تبقى األفكار في مهدها وليدة غير قادرة على    قادر على تحمل الصدمات مرن  
 النمو أو الحركة. 

لعلنا بتنا في أمس الحاجة إلى ترسيخ القواعد القتصاد قادر على تخفيف األعباء الحياتية عن المواطن  
عد هي السياسة االسرائيلية  حاجتنا إلى هذه القوا   الفلسطيني في ظروف سياسية ومعيشية مختلفة، ما يعظم من

 المنتهجة ضد مؤسسات السلطة والبنى التحتية ومعالم الصمود المدني.
خاضت إسرائيل مؤخرًا ثالث حروب على قطاع غزة، في كل مرة تقتلع فيها أشجار الزيتون والحمضيات  

العام   فمنذ  بإنتاجها،  القطاع  سواحل  اشتهرت  لطالما  قطاع  2000التي  مزارعو  يستطع  إنتاج   غزة لم  من 
 الحمضيات والزيتون نتيجة اقتالع أشجارها في كل حرب أو اجتياح. 

زال المزارع الفلسطيني في كل اجتياح يتكبد مزيد من الخسائر المادية التي تنهك عافيته وتستنزف   ال
به تحت خط الفقر، حيث ُقدرت خسائر القطاع الزراعي بقرابة نصف مليار دوالر  راته حتى أصبح مرحبًا  مدخ

مليون دوالر بشكل مباشر وغير    900، بينما تكبد القطاع الصناعي خسائر ُقدرت بـ  2014الناجمة عن حرب  
 %. 55مباشر، ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة البطالة إلى 

 
 طية لتحرير فلسطينأستاذ االقتصاد وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقرا   *

http://hadfnews.ps/post/44693/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44693/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44693/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44689/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44689/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://hadfnews.ps/post/44689/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://hadfnews.ps/post/43525/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/43525/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://hadfnews.ps/post/43525/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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ل اجتياح جديد ما لم تكن هناك استراتيجية وطنية  عناوين الصحافة عقب ك  هذه األرقام مرشحة لتصدر
عليا تضمن أكبر مرونة لالقتصاد الفلسطيني لجعله قادرًا على التكييف مع المتغيرات السياسية، أو بمعنى  

 آخر نحن بحاجة إلى سياسات لتكييف االقتصاد وتقليص خسائره للحد األدنى نتيجة الصدمات.
ه  األاالقتصاد  المادية  القاعدة  القدرة  و  إضـعاف  فإن  وبالتالي  المقاومـة،  بنية  عليها  تقوم  التي  ساسية 

االقتصادية سيؤدي إلى زعزعة قوة الدولة، وإضعاف قدرتها التفاوضية، ممـا يضـعف قـدرة الدولة والمجتمع 
مً ا  بر، ومن هنا يبدو مفهو على الصمود، ويؤدي إلى تصدع الجبهة الداخلية وظهور أعـراض الـوهن ونفـاذ الص

 استخدام العقوبات االقتصادية التي تصل إلى حد الحصار.
بأنه السياسات االقتصادية التي يجب اتخاذها وتطبيقها من أجل   الفلسطيني المقاوم  ويعرف االقتصاد 

 هم. مجابهة الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية في إطار تعزيز سبل تمكين الفلسطينيين في أرض
 المفروض: الحصار اإلسرائيلي

سلطات   تفرضها  التي  اإلجراءات  "جملة  بأنه  الحصار  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  يعرف 
االحتالل اإلسرائيلي والتي يتم بموجبها أو بفعلها المباشر أو تأثيرها تؤدي إلى شلل كلي أو جزئي للحركة  

ين المحافظات نفسها، وبين األراضي  حافظات الفلسطينية، وب وتنقل األشخاص والبضائع بين التجمعات في الم
الفلسطينية والعالم الخارجي وإسرائيل من جهة أخرى، بما في ذلك الصعوبات التي نجمت عن التوقف الجزئي  

 ( 20، ص 2004أو الكلي لحركة المعابر البرية أو البحرية أو الجوية" )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  
ط على تنقل األشخاص والبضائع، وعليه يجدر التمييز هنا بين مفهومي  ن التعريف أنه يركز فقويالحظ م

 الحصار واإلغالق، حيث أن الحصار أعم وأشمل ويتضمن العديد من اآلليات التي يعتبر اإلغالق واحدةً 
ة التي تطالب إسرائيل  منها، حيث شملت الفترات التي تفتح فيها المعابر العديد من االجراءات والقيود المعقد 

بتنفيذها، مما يعيق تدفق البضائع من وإلى قطاع غزة، وبذلك نتفق مع أن الحصار بالمفهوم الشامل يعني  
"كافة اإلجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات اإلسرائيلية بحق األراضي الفلسطينية وتؤثر على أي نشاط  

 (. 21-20، ص 2011اقتصادي )العجلة، 
 :الحصارمالمح 

 المح الحصار التي اتبعها االحتالل اإلسرائيلي في النقاط التالية: يمكن إجمال أهم م
مجموعة اإلجراءات التي شكلت "شبه االتحاد الجمركي": حيث كانت هذه اإلجراءات طوال فترة  •

فرض    نتقال السلع واأليدي العاملة بين االقتصاد الفلسطيني واإلسرائيلي في إطارااالحتالل تسمح ب 
ستيراد اإصدار شهادات     كانت الصادرات والواردات تخضع لتدابير معقدة مثلقيود غير متبادلة، و 

وتصدير من خالل أوامر عسكرية، وفرض حدود على كميات وأنواع المواد الخام المسموح دخولها  
متكافئة    للضفة الغربية وقطاع غزة وغيرها من اإلجراءات، مما أدى إلى نشوء عالقات تجارية غير

د تنظيمية وتقليص في امكانيات الوصول إلى لموارد الطبيعية )األونكتاد،  وضغط ضريبي وقيو 
 (. 12، ص 2006
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اال • شبه  على  الرسمي  الطابع  باريس  اضفاء  بروتوكول  شروط  بموجب  وذلك  الجمركي،  تحاد 
اتحاد جمركي،   االقتصادي، والواقع أبعد من أن تكون العالقة االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيلية

 (.8، ص 2011، 1القات السيطرة والتبعية )العجلةإذ تعززت ع
إغالق متكرر وشامل: يتسم الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بأنه حصار شامل  •

)بري، جوي، بحري( حيث تسيطر مصر على معبر واحد وتتحكم إسرائيل بالمعابر األخرى، والتي 
ت وحركة األفراد )جمعية التنمية االزراعية،  غالق أمام السلع والخدما اتبعت فيهم إسرائيل سياسة اإل

(، إضافة إلى بناء الجدار الفاصل مما أدى إلى تجزئة الخير االقتصادي للضفة الغربية  1، ص -
(، وقامت  1، ص 2007وقطاع غزة وتقليص القدرات واإلمكانيات اإلنتاجية فيهم )البنك الدولي،  

صدير ومنعت دخول المواد الخام الالزمة للصناعة  ستيراد والتية في وجه االبإغالق المعابر التجار 
 (. 2، ص 2007أو لقطاع البناء والتشييد )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 

تخفيض كميات البنزين والديزل وغاز الطهي والوقود الصناعي المستعمل في تشغيل محطة توليد   •
ليص في الكميات أدى إلى نقص  (، وهذا التق2، ص 2009شا،  الكهرباء الوحيدة في القطاع )األوت

دائم في الكهرباء مما أثر سلبًا على حياة السكان وعلى عمل أجهزة شبكات المياه والصرف الصحي  
 (. 5، ص 2009والصحة والبنى التحتية كافة )غيشاه،  

والعمال • الشيكل  دخول  وحظر  غزة،  البنوك في قطاع  إلى  األموال  تحويل  على  األخرى  قيود  ت 
 (.2، ص 2009نوك اإلسرائيلية )األوتشا، والتعامل مع الب

 (. 2، ص 2007إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني،   •
تخفيض ملموس لمناطق صيد السمك واألراضي الزراعية التي يمكن للفلسطينيين الدخول إليها   •

المقيد الوصول إليها هي    % من األراضي الحدودية35حوالي  (، ويقدر  2، ص 2009)األوتشا،  
 (. 10، ص 2010أراضي صالحة للزراعة )األوتشا، 

الممتلكات  • الزراعية وتدمير  القطاع سياسة تجريف األراضي  اقتصاد  شملت عملية إحكام خنق 
نمو، وتدمي قادر على تحقيق أي تطور أو  الزراعي غير  للقطاع  ر  الزراعية، وخلق واقع مشوه 

ي الزراعي ومضخات المياه وغيرها، فضاًل عن فرض قيود صارمة  المنشآت الزراعية وشبكات الر 
على توريد احتياجات القطاع الزراعي من مواد خام ومعدات زراعية )المركز الفلسطيني لحقوق  

 (. 4، ص 2011اإلنسان، 
تجيبها   • والتي  الفلسطينية  للسلطة  المستحقة  الضرائب  عائدات  تحويل  عنها تجميد  نيابة    إسرائيل 

% من اإليرادات المحلية للسلطة خالل 70.8(، حيث شكلت حوالي  1، ص 2007ولي،  )البنك الد 
 (./http://www.pma.ps)موقع سلطة النقد الفلسطينية،  2015العام 

http://www.pma.ps/
http://www.pma.ps/
http://www.pma.ps/
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بحجة إمكانية استخدامها  منع دخول عشرات السلع تحت مسمى " السلع ذات االستخدام المزدوج"،   •
األنشطة    ألعمال من  وغيرها  والصناعة  اإلنشاءات  في  تستخدم  الغالب  في  وهي  المقاومة، 

 (. 4، ص 2012االقتصادية المختلفة )األونكتاد، 
 مالمح السياسة االقتصادية التي انتهجتها السلطة: 

سد   • في  الخارجية  والمساعدات  الهبات  على  مطلق  بشكل  للسلطة  االعتماد  التشغيلية  النفقات 
مع انعدام أي توجه نحو تخطيط مرحلي لبناء اقتصاد وطني مستقل ُيؤمن للسلطة  الفلسطينية..  

 الفلسطينية نفقاتها التشغيلية. 
الموازنة وآليات  • تلك  الرقابية تجاه صرف  التشريعي والمؤسسات  للمجلس  غياب أي دور رقابي 

 صرفها في مؤسسات السلطة.
بشكل يخلق ظروفًا مالئمة لالستثمار    وجه نحو تخطيط تنموي لالقتصاد الفلسطينيانعدام أي ت •

الداخلي والخارجي داخل أراضي السلطة الفلسطينية واستغالل التعاطف العربي بشكل خاص مع 
 القضية الفلسطينية لجلب استثمارات من الخارج.

د الصهيوني وما لذلك من أثر اإلصرار في كل المراحل على ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصا •
 لمواطن الفلسطيني الذي يرزح في غياهب الفقر منذ أوسلو حتى اآلن. كارثي على ا

تطبيق برامج التكيف الهيكلي والخصخصة سيما في المرافق الحيوية ومنح االمتيازات لمؤسسات  •
ني إلرادة هذه خاصة إلدارة واستغالل هذه المرافق األمر الذي أدى إلى خضوع المواطن الفلسطي 

 ونحن نتحدث عن خدمات أساسية ال يستغني عنها المواطن.المؤسسات بشكل مطلق سيما 
تحديد أسعار السلع والخدمات    يتعميم االعتماد على آليات السوق _ قوى العرض والطلب_ ف •

 واألجور دون أي اعتبار لقدرات الناس وحاجاتهم مع انعدام أي دور رقابي هنا.
صناعات المحلية بشكل كامل وتحول آالف  ام السلع المستوردة بشكل أدى النهيار الفتح األبواب أم •

العمال إلى متسولين يعتمدون في لقمة عيشهم على برامج البطالة التي تمنح العامل منهم عمل  
 شهور في السنة الواحدة. كارثة اقتصادية واجتماعية بكل المقاييس!  3لمدة 

ي تستوعب هذه األعداد اإلنتاج وتوفير المشاريع االقتصادية التغياب أي دور للسلطة على صعيد   •
المهولة من العمال والحرفيين إضافة لغياب أي دور للسلطة على صعيد دعم المواطن الفلسطيني  

 ! .من خالل بعض السلع أو الخدمات لسد جزء من العجز االقتصادي الذي جاءت به.
منفذ الوحيد مع  معابر الفلسطينية سيما تلك التي تمثل التوقيع االتفاقيات الُمجحفة فيما يتعلق بال •

العالم الخارجي سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بحيث يكون للصهاينة القرار األول واألخير  
 فيما يتعلق بالمعابر الفلسطينية وما لذلك من نتائج كارثية على المستوى االقتصادي.

ديد ُمتطلبات  طيط واإلشراف على العملية التعليمية وتح غياب أي دور للسلطة فيما يتعلق بالتخ •
 السوق مما أدى إلى جيش من الخريجين دون وظائف أو دور في بناء المشروع والوطن. 
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 المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني 
 أواًل : قوى العمل 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان 

بااللف(   ( السكان  عدد  تقديرات 

متضمن   العام  منتصف 

 J1 القدسقةمنط

2609 2695 2783 2872 2962 3053 3138 3225 3315 3407 3508 

 789 752 722 657 642 667 667 637 599 560 515 القوة العاملة )باأللف( 

 24 27 26 31 25 14 12 14 20 24 18 معدل البطالة )%( 

 63 50 55 49 70 113 135 118 82 60 68 العاملون في اسرائيل )باأللف(

             

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان 

بااللف(   ( السكان  عدد  تقديرات 

متضمن   العام  منطقة  منتصف 

 J1 القدس

3612 3719 3826 3935 4048 4169 4293 4421 4550 4682 4817 

 1339 1300 1255 1156 1114 1059 976 951 908 882 834 القوة العاملة )باأللف( 

 27 26 27 23 23 21 24 25 27 22 24 معدل البطالة )%( 

 117 113 102 99 83 83 78 73 75 63 60 العاملون في اسرائيل )باأللف(

 صاديةثانيًا : توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات االقت 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان 

 14.60 15.90 15.70 14.90 11.70 13.70 12.60 12.10 13.10 14.20 12.70 الزراعة )%(

 13.00 12.70 12.50 12.90 13.90 14.30 15.50 15.90 16.40 16.80 18.00 الصناعة )%( 

 12.90 11.70 13.10 10.90 14.50 19.70 22.10 22.00 18.40 16.80 19.20 البناء والتشيد )%( 

 59.50 59.70 58.70 61.30 59.90 52.30 49.80 50.00 52.10 52.20 50.10 القطاعات الخدمية)%( 

             

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان 

 7.38 8.70 10.38 10.53 11.47 11.90 11.80 11.90 13.40 15.60 16.10 الزراعة )%(

 13.38 13.03 12.58 12.18 11.92 11.78 11.40 11.73 12.10 12.60 12.40 الصناعة )%( 

 16.53 15.53 15.25 15.58 14.36 13.90 13.15 7.48 10.90 11.00 11.10 البناء والتشيد )%( 

 62.73 62.75 61.80 61.73 62.25 62.43 63.65 68.90 63.60 60.80 60.40 القطاعات الخدمية)%( 

 ثالثًا: الحسابات القومية  
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان 

باألسعار  االجمالي  المحلي  الناتج 

 الجارية
3283 3410 3760 4068 4271 4314 4004 3556 3968 4329 4832 

 ( المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب 

 والر( بالد
1427 1399 1460 1528 1553 1519 1369 1182 1281 1358 1470 

بأسعار  االجمالي  المحلي  الناتج 

(2004 ) 
3300 3340 3830 4379 4742 4336 3932 3441 3923 4329 4797 

الناتج المحلي الحقيقي نصيب الفرد من  

 )بالدوالر(
1435 1370 1488 1645 1724 1527 1345 1144 1267 1358 1459 

باألسعار  االجمالي  القومي  الدخل 

 الجارية
3723 3834 4280 4787 5025 4819 4323 3775 4213 4557 5181 

القومي  الناتج  من  الفرد  نصيب 

 االجمالي )بالدوالر( 
1618 1573 1662 1798 1827 1697 1480 1254 1359 1429 1575 

بأسعار  االجمالي  القومي  الدخل 

(2004 ) 
3775 3790 4371 5101 5516 4833 4285 3701 4184 4557 5126 

القومي  الناتج  من  الفرد  نصيب 

 االجمالي الحقيقي )بالدوالر( 
1641 1555 1698 1916 2006 1702 1466 1230 1351 1430 1560 

http://hadfnews.ps/post/46702/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان 

باألسعا االجمالي  المحلي  ر الناتج 

 الجارية
4910 5506 6674 7268 8913 10465 11279 12476 12716 12673 13397 

 ( المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب 

 بالدوالر( 
1449 1576 1856 1963 2339 2665 2787 2992 2960 2864 2944 

بأسعار  االجمالي  المحلي  الناتج 

(2004 ) 
4610 4913 5212 5664 6122 6882 7315 7477 7463 7719 8037 

نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي 

 )بالدوالر(
1360 1406 1449 1530 1606 1753 1808 1793 1746 1745 1766 

باألسعار  االجمالي  القومي  الدخل 

 الجارية
5333 6058 7345 7794 9512 11215 12137 13636 14198 14385 14976 

القومي  الناتج  من  الفرد  نصيب 

 االجمالي )بالدوالر( 
1573 1736 2040 2106 2497 2856 2999 3271 3305 3251 3290 

بأسعار  االجمالي  القومي  الدخل 

(2004 ) 
5002 5375 5773 6133 6487 7299 7792 8068 8157 8544 8725 

القومي  الناتج  من  الفرد  نصيب 

 االجمالي الحقيقي )بالدوالر( 
1476 1538 1605 1657 1702 1859 1925 1935 1899 1931 1917 

  

 رابعًا: مؤشرات أخرى 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان 

 6450 5672 4838 4384 4882 4966 5033 4805 4535 4134 3890 اجمالي االستهالك 

الرأسمالي   التكوين 

 اإلجمالي 
1249 1243 1318 1402 1831 1359 1184 931 1143 1152 1241 

 2281 1528 1635 1246 1435 1668 1182 1075 1130 1072 .… ام االنفاق الع

 1370 1050 747 290 273 939 942 868 807 645 .… صافي اإليرادات العامة 

والمساعدات  المنح  

 الخارجية 
…. 292 268 236 245 510 849 697 620 353 636 

 1197 1002 850 749 873 863 648 548 403 258 96 الحكومي   الدين

             

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان 

 15884 15235 15319 14444 13285 12495 10856 9517 8749 7450 6695 اجمالي االستهالك 

الرأسمالي   التكوين 

 اإلجمالي 
1155 1205 1372 1505 1922 1864 2379 2707 2415 2677 2838 

 3878 3621 3607 3419 3258 3257 3200 3376 3488 2877 1707 االنفاق العام 

 3552 2891 2791 2320 2240 2176 1845 1549 1780 1616 722 صافي اإليرادات العامة 

والمساعدات   المنح 

 الخارجية 
1019 1322 1978 1402 1210 978 932 1358 1230 797 766 

 2484 2537 2217 2376 2483 2213 1883 1736 1557 1451 1092 الحكومي   الدين

  

 مالمح تعزيز االقتصاد المقاوم: 
 تعزيز السيادة الفلسطينية بالنص والتطبيق.  •
والحيوية في اقتصاد البالد وتحسين المؤشرات االقتصادية العامة وأضاف، انه ومع  إيجاد التحرك   •

ني والعدالة االجتماعية  تنفيذ الخطوط العريضة لالقتصاد المقاوم مثل النمو االقتصادي واإلنتاج الوط
 وتوفير فرص العمل، سينخفض التضخم وتتحسن الرفاهية العامة ويتحقق االزدهار االقتصادي. 
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قدرات الطاقات العلمية والبشرية والطبيعية والمالية والجغرافية والمناخية الواسعة والتي ينبغي   تعزيز •
 االعتماد عليها لتنفيذ هذه السياسات. 

 طاقات الداخليةهو االعتماد على ال •
مؤكداً  • االستهالك،  نمط  نطاق    تعديل  في  جدية  بصورة  والتبذير  اإلسراف  تجنب  المسئولين  على 

ومن ثم على صعيد حياتهم الشخصية وأوضح بان التزام المسئولين بعدم اإلسراف  مهمات عملهم  
ال تعديل نمط االستهالك ليس  من  القصد  المجتمع إن  الروح في  إلى ترويج هذه  صرامة  سيؤدي 

 والتقشف بل االستهالك بناء على النموذج عقالني.
لذي يحتاج بدوره إلى التصدي إن الضرورة لألنشطة االقتصادية السليمة هو األمن االقتصادي ا •

 للمفسدين االقتصاديين واألشخاص الذين يلتفون على القانون. 
على العلم يعتبر من أهم    الوصول إلى اقتصاد مرتكز على العلم والمعرفة، إن االقتصاد المرتكز •

العلم حتى  بلد ولو جرى االهتمام بهذا الموضوع جديا فان عجلة  التحتية االقتصادية ألي    البني 
 الثروة ستكتمل بالتأكيد.

 توفير أمن السلع االستراتيجية خاصة األغذية واألدوية وتحقيق االكتفاء الذاتي فيها. •
 الشركاء التجاريين لفلسطين.سرائيل وتنويع إتقليص التجارة الخارجية مع   •
 تشجيع االستثمارات األجنبية وخلق فرص عمل. •
 امتيازات خاصة كنوع من الدعم واالستثناء لالقتصاد الفلسطيني. تنمية الصادرات من خالل اكتساب   •
تعزيز المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خالل استراتيجية وطنية، تخدم من خاللها الشريحة  •

وتلبية وتوفير االحتياجات االساسية للشعب الفلسطيني من خالل دعم القطاعات   األكبر،  المجتمعية
 االنتاجية.

لنظر في االقتصاد الزراعي وتعزيزه باستراتيجيات اقتصادية مساندة، تخدم الشريحة األوسع  إعادة ا •
 في المجتمع الفلسطيني ذوي الدخل المحدود والمتوسط. 

شكل جدي وسريع، والعمل على اعادة اعمار قطاع غزة بعد االضرار  انهاء االنقسام الفلسطيني ب  •
. والعمل على انهاء ازمة  2014خيرة على قطاع غزة عام  البليغة التي لحق بالقطاع جراء الحرب اال

 الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة. 
 ق العمل الفلسطيني. تحسين أداء القطاع العام، وزيادة انتاجيته. وموائمة الخريجين مع احتياجات سو  •
ية. وزيادة الدعم  توطيد العالقات االقتصادية مع الدول العربية، ودعم الدول المقاطعة للسلع االسرائيل  •

 من المؤسسات االقراضية لدعم المشاريع االنتاجية الصغيرة والمتوسطة. 
 ها.دعم وتعزيز حمالت المقاطعة للمنتجات اإلسرائيلية داخل األراضي الفلسطينية وخارج  •
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 املعوقات والتحديات اليت تواجه حركة املقاطعة

 إلياس اجللدة
*

 

مارس شعبنا الفلسطيني منذ بداية القرن الماضي كافة أنواع وامكانيات الدفاع عن النفس ضد االحتالل 
البريطاني ألرضه، وضد محاوالت العصابات الصهيونية لالستيالء على أرضه، وضد ما يسمى بدولة االحتالل  

ا األصليين من بيوتهم واالستيالء تي أقيمت على أنقاض المدن والقرى واألراضي الفلسطينية بعد طرد أصحابهال
عليها، إلقامة كيان صهيوني عنصري قائم على أساس استيطاني احتاللي كولونيالي، وليستمر معها مسلسل  

في   شعبنا  استخدم  وقد  الفلسطيني...  لشعبنا  المتواصل  العنصري  االحتالل العدوان  ضد  المتواصل  نضاله 
المقاومة السلبية والسلمية حتى المقاومة المسلحة، باعتبارها الشكل  وسياساته، كافة أشكال المقاومة، بدًء من  

 األبرز للمقاومة الثورية ضد الغاصب لألرض. 
خي والتي أعلن عنها في النداء التاري   BDSوفي سياق نضال شعبنا المتواصل برزت حركة المقاطعة  

الفلسطينية، لتعلن انطالق حركة المقاطعة  ، بمشاركة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية المجتمعية  2005عام  
من أشكال النضال السلمي، حاملًة بذلك    وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على حكومة االحتالل كشكل  

متعددةً  بالقوا  معاني  المتسلح  واألممي  الوطني  اإلنساني  االنسان،  للنضال  حقوق  واتفاقيات  الدولية،  نين 
الحرية   اجل  من  النضال  في  وحقنا  الحرة،  والشعوب  شعبنا،  وإرادة  قضيتنا،  عدالة  على  معتمدًا  ومعاييرها، 

قافية واألكاديمية والسياسية  واالستقالل والعودة، باالرتكاز إلى سالح المقاطعة بكافة أشكالها االقتصادية والث 
 ح وعزل االحتالل بما يمثله من كيان عنصري عدواني. والعسكرية، بهدف فض

 أبرز إنجازات المقاطعة:
كبيرة مؤثرة في خلق حالة من الوعي لدى شعوب العالم،   حققت حركة المقاطعة خالل مسيرتها إنجازات  

  سسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وغيرها من واسع من اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤ   وحظيت بتأييد  
الجهات التي تمثل الماليين من األعضاء والمؤيدين والمناصرين لقضيتنا من شعوب العالم، وتمكنت الحركة  
العالمية للمقاطعة من تحقيق إنجازات كبيرة في حصد دعم وتأييد ومناصرة شعوب كانت في الصف الداعم  

محايدة،   أو  لحقو لالحتالل،  والمناصرين  المؤيدين  أشد  من  بعد  فيما  حمالت لتصبح  واتسعت  العادلة،  قنا 
المقاطعة وتوسعت وانتشرت لدى شعوب العالم، وشكلت تحديًا وتهديدًا لالحتالل حتى صنفها قادة االحتالل  

 : وقد تنوعت إنجازات المقاطعة بالعالم وكان آخرها  ،بأنها الخطر األكبر الذي يهدد أمن إسرائيل
 :على الصعيد الثقافي / األكاديمي •

المقاطعة الثقافية واألكاديمية لتشمل جامعات وطالب في العديد من الدول خاصة اتساع دائرة   .1
تركيا، بريطانيا، اسبانيا، بلجيكيا وكندا وغيرها العديد من دول العالم المهمة والمؤثرة إضافة الى  

 جامعات جنوب افريقيا الناشطة في هذا المجال.

 
 قيادي نقابي   *
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أكاديمي في جامعات اسبانيا والمئات    1200شخصية ثقافية وفنية في بريطانيا و   1000توقيع   .2
اإل  علماء  ميثاق  من  على  وإيطاليا  وبريطانيا  أمريكا  في  والتاريخ  أفريقيا  في  والتاريخ  نتربولوجيا 

 وبيانات تدعو للمقاطعة الثقافية واألكاديمية. 
  شهورين من عروضها في دولة االحتالل أمثال/ لورين إلغاء العديد من العروض الفنية لفنانين م .3

إضافة إلى إعالن    ،جيلبيرتو جيل  ،وشاكيرا  ،هيل، والفيس كوستيلو، وغيل سكوت، وسكوت دوغ
عدد من الفنانين انسحابهم من مهرجان "بوب كولتور" الموسيقي في برلين، الذي ترعاه السفارة  

 اإلسرائيلية. 
ال .4 الوطني  المسرح  مدير  المقاطعةانسحاب  إلى  داعيا  إسرائيلي،  مهرجان  من  الثقافية    برتغالي 

ودعوة عمدة دبلن العاصمة األيرلندية مايكل ماك دونشا، إلى مقاطعة مسابقة يوروفيجن    ،إلسرائيل
فناًنا آخرًا المشاركة   80، ورفض جان لوك غودار و2019الغنائية التي ستحتضنها إسرائيل في  

ل ابيب"، كما  السينمائّي في "ت   LGBTمديًرا ينسحبون من مهرجان  فناًنا و   11في موسم فرنسا،  
 وشهدت اآلونة األخيرة تأييد وانضمام عدة فرق بريطانية إلى دعوة المقاطعة الثقافية إلسرائيل. 

 على الصعيد المقاطعة االقتصادية  -ب
ساهمت النقابات واالتحادات العمالية العالمية والعربية في توسيع نطاق المقاطعة الشاملة لالحتالل،   -

ادات العالمية إلى نداء المقاطعة وكان أبرزهم المجلس المركزي التحاد  حيث انضم العديد من االتح 
ونقابة عمال العربية  العمل  ومنظمة  الكندية،  كوبيك  والية  العمال في  واإلذاعة    نقابات  الكهرباء 

 واآلالت في أمريكا واتحاد نقابات عمال أمريكا )فرع كونكت(. 
الكبيرة باالقتصاد اإلسرائيلي، حيث تقدر بمليارات  شكلت المقاطعة عامال مهما في إيقاع الخسائر    -

%، وانخفضت صادرات االحتالل  46الدوالرات، كما انخفض االستثمار األجنبي المباشر بنسبة  
 % فقط.24راضي الفلسطينية حيث وصلت إلى إلى األ

كا الالتينية )البرازيل  إلغاء اتفاقية )الميركور( المتعلقة بالتعاون االقتصادي مع إسرائيل من قبل دول أمري   -
 البارغواي(.  –واألرغواي  –فنزويال  –بوليفيا  –االرجنتين   –

-  ( األوروبية  الشركات  )VEOLIAانسحاب  واورانج   )CRH  من نتيجة  (  بالكامل  اإلسرائيلي  السوق 
 الحمالت ضدها.

 مليون دوالر نتيجة ضغط اتحاد طالبي بالهند ضدها. 120لخسارة  HPتعرضت شركة  -
 ( األمنية لتورطها مع االحتالل.4S- 6شركات أردنية عقودها مع شركة ) 7نهت أ -
 شركات التي تستهدفها المقاطعة.قيام العديد من البنوك الكبيرة في العالم بسحب استثماراتهم من ال -
  سحب العديد من الكنائس المشيخية الكبيرة بالعالم )أمريكا، هولندا(، وبعض الحكومات استثماراتهم   -

 بعد كشف أنها متورطة مع شركات تابعة لالحتالل.
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 على صعد أخرى  -ج
والتدريبي بين   (، بوقف التبادل العسكري Black Lives Matterطالبت حركة "حياة السود مهمة" ) .1

 إسرائيل والواليات المتحدة.
عليمة    تبني االتحاد التونسي للشغل نداء المقاطعة وانسحاب وفود فلسطينية وعربية من مؤتمرات  .2

 وفكرية بسبب مشاركة وفود اسرائيلية، وعدم اعتماد المنظمين لمبدأ مقاطعة اسرائيل. 
 رائيل( بناء على ضغط من حملة المقاطعة. إلغاء االرجنتين مباراتها الودية بكرة القدم مع )إس  .3

 أهم اإلشكاليات التي تواجه المقاطعة:
تنامي وتطور دور حركة المقاطعة وتوسعها أفقيا   وعموديا، ووصول فكرة المقاطعة إلى األوساط  رغم 

فعاال ويحقق أهدافه، إال الشعبية الفلسطينية والعربية والدولية، إال أن هذا السالح االستراتيجي المقاوم لن يكون  
بتوسيع نطاقه لتصبح المقاطعة ثقافة عامة وشخصية لدى كل مواطن، حتى يصبح التطبيع وإقامة العالقة مع  

 عار يلحق بكل من يمارسه. الكيان خزي و 
ولألسف فإنه رغم كل اإلنجازات التي أربكت قادة االحتالل، ال زلت تجد من يساند حكومة االحتالل 

 إلخراجها من أزماتها المتتالية والتي تتمثل في: ويبذل جهودا
التنسيق األمني والتطبيع معارضين بذلك  .1 بخيار  الفلسطينية يتمسكون  السلطة  الزال بعض رموز 

 قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
تنامي التطبيع العلني والسري من قبل بعض األنظمة العربية وخاصة مشيخات الخليج، التي تمثلت   .2

اإل المسؤولين  الرسمية وزيارات  بالعالقات  مخزي  العربية بشكل  يسرائيلي بشكل  للدول  رسمي في    ن 
ي مع  دية وتواطؤ النظام الرسمي الفلسطين مسقط، االمارات، البحرين، قطر، والعالقات مع السعو 

 تلك األنظمة والسكوت على ممارساتها. 
ضعف الوعي والدور الشعبي العربي المشغول بهمومه وقضاياه االجتماعية على مواجهة التطبيع،   .3

 باعتباره مقدمة لتمرير مخططات كبيرة تحاك ضد شعبنا قد يكون أكبر مما يسمى بصفقة القرن. 
الحمالت   .4 للنشطاء  تصاعد  االحتالل  ومالحقة  بمعاداة  المضادة  اتهامهم  حد  وصلت  الفلسطينيين 

ومنعهم من حرية الحركة    ،السامية ومالحقتهم كمتهمين ضد السامية والتهديد بمقاضاتهم في المحاكم
 والتنقل.

من .5 كل  على  قيود  وفرض  فلسطين  زيارة  من  األجانب  للنشطاء  االحتالل  حركة  منع  في  يشارك 
 المقاطعة. 

وانين تجرم المقاطعة وتطالب بمحاكمة النشطاء كما حدث في  قيام بعض الدول اإلمبريالية بسن ق .6
 أمريكا.

تواجه المقاطعة وتستدعي رفع حالة الوعي للشعب الفلسطيني العربي لمساندة حمالت   كلها صعوبات   
الجميع وبشكل خاص قوى  المقاطعة ودعمها بكل السبل، لتشكيل حماية لنشطاء المقاطعة، وهذا يستدعي من  
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دم أن تتبنى المقاطعة باعتباره سالح مقاومة فعال، وأن تصبح المقاطعة ومقاومة التطبيع ثقافة  اليسار والتق
شعبية وفعاًل يومًيا لدى قوى التحرير الفلسطيني والعربي، وأن نعمل على توسيع عالقاتنا مع قوى التحرير  

عزل االحتالل وتقوض أركانه  حتالل بكافة دول العالم، تساهم في  العالمي، لتشكيل جبهة دولية مقاومة لال
 برتهايد جنوب أفريقيا. أوإسقاطه كما سقط من قبل سلفه نظام الفصل العنصري 

 توصيات: 
وضع استراتيجية فلسطينية وعربية ودولية لتبني نداء المقاطعة، بحيث تصبح فعاًل نضاليًا يوميًا    .1

الحتالل كيانًا منبوذًا عالميًا  عبي الوطني والعربي يؤسس العتبار اومستمرًا وجزًءا من الوعي الش
وإنسانيًا، ويضع كل من يتعاون معه أو يؤيده في دائرة العار المناهض لإلنسانية والعدالة والحقوق  

 واالتفاقيات الدولية.
للتجمع  تبني نداء المقاطعة من كافة القوى الفلسطينية وخاصة قوى اليسار والتقدم وهي دعوة    .2

نداء وتنظيم حمالت التوعية والنضال من أجل أن تصبح المقاطعة  الوطني الديمقراطي لتبني ال 
 نطالق نحو المجتمع العربي والدولي. واجبًا وطنيًا يمارسه كل بيت وفرد فلسطيني، ومن ثم اال

طاء  تشكيل درع حماية من مؤسسات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق اإلنسان للدفاع عن نش .3
ستثمار كافة العالقات  االمالحقة القانونية وضمان حرية حركتهم وعملهم و المقاطعة وحمايتهم من  

 الدولية لحمايتهم.
تحادات العمالية والمهنية إلى تبني نداء المقاطعة وجعل  دعوة كافة المؤسسات األهلية والنقابات واال .4

والنقابات   شرط للعالقات مع االتحادات المقاطعة ورفض التطبيع جزء من نضالهم النقابي وبوصلة و 
 والمؤسسات العربية والدولية. 

دعوة الشعوب العربية للضغط على أنظمتها وخاصة التي انزلقت في وحل التطبيع إلى التراجع  .5
 عن جريمة التطبيع والعودة إلى خيار شعوبها المناهضة للتطبيع بأشكاله المختلفة. 

ومة في غزة والضفة إلى وقف  ي ووقف التطبيع ودعوة الحكدعوة السلطة إلى وقف التنسيق األمن  .6
عالقاتها مع األنظمة العربية المطبعة مع االحتالل، والضغط على تلك األنظمة لقطع عالقاتها  
مع االحتالل، ومنع اللقاءات التطبيعية العلنية والسرية، ووقف استقبال قادة االحتالل ورموزه في  

 وسائل اإلعالم العربية.
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 احلكيم جورج حبش: كي ال ختبو اجلمرة الة جديدة إىل رس

 *مساح إدريسد. 

 ...مرحًبا يا حكيم 
تسُع سنوات مّرت على رحيلك. أمور  كثيرة حصلْت وليتها لم تحصل، وأمور  كثيرة تغّيرْت وليتها لم تتغّير.   

يهّمك من األخبار والتعليقات السريعة؛  ا قد  ال أريد النقَّ وال التنكيد؛ اعتبْرها جلسًة سريعًة، أقّدُم لَك فيها بعَض م
 .فأنا أعرُف شّدَة تألّمك من أن تكون بعيًدا إلى هذا الحّد عن شعبَك الذي التصقَت به وبهموِمه طواَل حياتك

واالستبداِد  العسكر  حكم  ضّد  بالتظاهرات  كثيرة   عربّية   ساحات   اشتعلْت  سنوات،  بثالث  غادْرَتنا  أن  بعد 
كان المشهُد جمياًل في الشهور األولى، وطار بن علي    ،...، البحرين، اليمن، سوريا، مصروالفساد. تونس

ومبارك. لكْن، مهاًل، ال تفرْح وتتوّهْم أّن جزًءا من أحالِمَك في الحرّية والديمقراطّية والعدالة قد تحّقق. فما هي 
وغاز  ومذهبّية  وطائفّية  وتدّخل   مال  ونفط    ،" منإاّل شهور  أو سنوات  قليلة حتى تهافتْت عناصُر "الثورة المضاّدة

خارجّي: فإذا بمصَر يْحكُمها طاغية  جديد، وإذا بليبيا نهب  لصراعات القبائل، وإذا بسوريا ساحة  لصراعات   
 ...دولّية وإقليمّية ومذهبّية بعد قتل  ودمار  عظيمْين، وإذا، وإذا

 ثورة مضاّدة؟
دقيقً  التوصيُف  يكون  ال  يا  قد  علمّي  ا  بشكل   األمور  ودراسِة  الدّقة  توّخي  على  الحريُص  وأنت  حكيم، 

وموضوعّي" )هذه رّبما أكثُر كلماتَك تكراًرا في خطاباتك(. صحيح أّن الهّبات التي ُسّميْت "ربيًعا عربيًّا" كانت،  
ّبما قبَلنا جميًعا، أّن  ظ، ور في جزء  رئيس  منها، استجابًة طبيعّيًة لعقود  من الظلم والفساد، لكّنك كنَت ستالح

هذه الهّبات: في تركيِزها على إسقاط الرؤساء والرموز بداًل من تغيير الهيكلّية   أساس عناصَر الخلل كامنة  في
العاّمة لألنظمة، وفي االستهانة باألهداف االستراتيجّية البعيدة بذريعة "تحقيق الممكن" )أتذّكر للتّو عبارَتَك 

ت لتحقيِق المستحيِل ال الممكن"(، بل أحياًنا في قبول بعض "الثّوار الجدد" بالتواصل مع  ة قامالشهيرَة: "الثور 
األعداء التاريخيين )إسرائيل وأميركا( واعتباِرهم حلفاَء آنّيين إلى حين التخّلص من االستبداد، واألهّم: في قبولهم  

 ."تأجيَل" حّل مأساة فلسطين إلى حين الخالِص من االستبداد 
ن؟ ماذا نخبرك عنها يا حكيم؟ ما زالت مقسومًة بين سلطتين، كلتاهما أشدُّ قمًعا وخواًء من ذي قبل. فلسطي

حركة حماس تعتقل رفاقَك إذا تظاهروا ألمور  ذاِت عالقة  بمشاكل الحياة اليومّية )كالكهرباء(. وسلطُة عّباس  
" مع م إليه معلومات  عن المقاومين، وتعتقُلهمالعد  )وهنا الكارثة الفعلّية( تشرُِّع "التنسيَق األمنيَّ  .ّو، وتقدِّ

 تغضب؟ 
من حّقك أن تغضَب يا حكيم. ولكّنني أعتقد أّنَك لن تكتفي بالغضب، خصوًصا أّن هؤالء النّصابين الجدد، 

َل بشرفاء  لتنكيأدعياَء الوطنّية والتمّسِك بالثوابت والمقدَّسات، استغّلوا حرَصَك على "الوحدة الوطنّية" ليمارسوا ا 

 
  ـ ...(.  2015( واإللكترونّية ) 2012ـ  1992الورقّية ) اآلداب رئيس تحرير مجلة  *
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الوطن، واستغّلوا قبوَل الجبهة الشعبّية بالتكتيك المرحلّي ليجعلوه استراتيجيا نهائّيًة، ولَيشطبوا حقَّ العودة، ولُيلغوا  
 .صفد واللّد وحيفا ويافا وطبرّيا من خارطة فلسطين، وليترّبعوا على عروش  من الِمَنح والِهباِت الدولّية

أنفاًقا مظلمًة يا حكيم: احتالل  أقسى، زيادة  في الوحدات السكنّية الصهيونّية، يدخل  الشعب الفلسطينّي اليوم  
تهويد  أكبر للقدس، انقسام  داخليٌّ أشّد، وضع  عربّي مضطرب ومفكَّك وغامض في أحسن األحوال، تسابق   

كثب  طوال أكثر من  ه عن  رسمّي عربّي على التطبيع. لكّن شعبَك، كما كنَت تتوّقع يا حكيم، وأنَت الذي عرفتَ 
سّتة عقود، ما زال يقاوم: بالسّكين، بالحجر، بالدهس، بالرصاص، بالصراخ، باقتحام قاعاِت التطبيع داخل  

وشعاراِتها التطبيعّية،    NGOsالقدس وغير القدس. شعُبَك يا حكيم لم يستِكْن رغم االحتالل، ورغم أموال الـ
عاًما    69عاًما وهو يقاوم.   69تراجِع الحلفاء العرب التقليدّيين.  ورغم   ورغم السلطة، ورغم اإلخواِن المسلمين،

 عاًما وهو يرّدد: "إّما فلسطيُن وإّما الناُر جياًل بعَد جيِل!"   69وهو يرفض المخطَّطاِت واحًدا تلو اآلخر. 
؛ فكثير  من  ضرورةلكّن الوضع الفلسطينّي يا حكيم بحاجة إلى بعض القيادات الجديدة، وال أقول الشاّبة بال 

الشباب اليوم بال أمل  وال عزيمة  وال خبرة  نضالّية، وبعُضهم ال َيحلم إاّل بالهجرة. والوضُع الفلسطينّي بحاجة   
إلى مناضلين يمارسون اإلبداَع ــــ نعم اإلبداع! ــــ في العنف الثورّي. أتْعلم يا رفيقي أّن رفيقَك جورج إبراهيم عبد 

فرنسّي إسرائيلّي على أن يموت جورج   عاًما؟ هناك تصميم  إمبرياليّ   33الفرنسّي منذ  لسجن  هللا ما زال في ا
في السجن يا حكيم، هذا الذي أفنى شباَبه من أجل فلسطين ورفض أن يوّقع على صّك التوبِة عن حّبها. أين  

ثورّيين من طينة أبي هاني!   نتاج"رفيُقَك وديع حّداد )أبو هاني(، يا أبا المْيس؟ ال أجد اليوَم َمن يعمل على "إ
 وهؤالء، كما عّلْمَتنا، ُينَتجون، وال يأتون مصادفًة في العادة.

أريد   وليّتسْع   أمر آخر  بالتحديد.  الشعبّية  الجبهة  داخل  السياسّية  الثقافة  وهو  حكيم،  يا  به  أصارَحَك  أن 
 صدُرَك لشكواَي هنا، مثلًما اّتسع قبل اآلن، ودائًما. 

( على نحو  أقّل، 1982عرفْت مع غّسان كنفاني بشكل  خاّص، وخالل مرحلة بيروت )  عبّيةالجبهة الش
ثقافة  مواِكبة ، وكانت معماًل   تْؤمن فعاًل أْن ال ثورَة حقيقيًة بال  الجبهة  إلى حدّ  ما. كانت  ثقافّيًة  "انتفاضًة" 

ن أكثر فئات الشعب الفلسطينّي  بهة م لألفكار واالجتهادات والرسوم والندوات والبوسترات. وكان عناصُر الج
قراءًة ووعًيا؛ وهذا على األقّل ما شهدُته شخصيًّا وأنا شابٌّ في نهاية السبعينّيات في بيروت )أحُد أصدقائي  
في حركة فتح قال لي آنذاك إّن "مسؤوَله" نصحه بعدم االستفاضة في النقاش مع "جماعة" الجبهة الشعبّية  

ّي ألّنهم "بيفتلولك راسك فْتل!"(. يؤسفني القوُل يا عزيزي إّن الجبهة، منذ سنوات  العربوحزب العمل االشتراكّي  
طويلة، لم تعد تُنتج "ثقافًة" أو أفكاًرا جديدًة، بل هي توّقفْت تقريًبا عن إعادة إثارِة القضايا المهّمة لشعبنا وقضّيته  

اعتن أكثَر  باتوا  الديمقراطّية"  "الجبهة  رفاُقنا في  ب)حتى  العام  اًء  يوم، في  وذاَت  التثقيفّية(.    2010الكراريس 
مجلةُ  أقامتها  ندوة   طرحُت في  بعض  اآلداب  تحديًدا،  وبوجود  دمشق،  الجبهة" في  السياسّية في  "الدائرة  في 

ن  فلسطي القياديين األحّبة، ضرورَة أن ُتْحيي الجبهُة الشعبّية النقاَش في مشروع "الدولة الَعلمانّية الديمقراطّية في  
التاريخّية." لقد كانت الجبهة في السابق أكثَر المتحّمسين لهذا المشروع، كما تعلم يا حكيم، ثم بدا أّنها ارتأت  

ما  "تأجيَله" إلى ما بعد تحريِر فلسطين، وكأّن التحريَر والديمقراطّيَة والَعلمنة أمور  متناقضة، أو كأّن التأّمَل في
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جاه مشروع  ذي طابع  استراتيجّي )ولو كان بعيَد التحقيق فعاًل( ال يفيُد في تجذير  " باتيتخّطى "األولوّياِت الراهنةَ 
حاجة   الحالّية رؤيتنا يزيد في  وما  عربّي.  وحدوّي  اشتراكّي  أفق   ذي  ديمقراطّي  الطائفّي  باتجاه   الصراع  إلى 

الدولة   غيُر  )وهي  الواحدة"  الديمقراطّية  "الدولة  مشروع  إنعاش  إلى  أّن  الثناالجبهة  هو  طبًعا(  القومّية  ئّية 
الفلسطينيين "اآلخرين" يطرحون مشروَعهم الخاصَّ بالدولة )دولتان، دولة إسالمّية،...(، فيما الجبهُة الشعبّية  
غائبة  أو شبُه غائبة  عن موضوع الدولة. في رأيي المتواضع، يا حكيم، أّن إحياَء هذا الموضوع قد يكون عامَل  

امَل تثقيف  وتعبئة ، من أجل إنتاج تّيار  ثالث  في الساحة الفلسطينّية، هو تّياُر االنتفاضة  ، وعاستقطاب  وتمايز  
 والعروبِة واالشتراكّيِة )غير الستالينّية( والتحّرِر االجتماعّي، وسط تّيارْين طاغيْين: 

تّيار "دولة" االستسالم والفساد في الضّفة الغربّية، وهي في الواقع ليست بد 1 بل محُض "َمعازل"  ولة،  ( 
 )بانتوستانات على النمط الجنوبأفريقّي( بال سيادة  وال كرامة  وال استقالل.

( تّيار اإلسالم السياسّي. فباستثناء بيئات  متفّرقة ، أبرُزها بيئُة "حركة الجهاد اإلسالمّي" التي َطرحْت وَتطرح  2
ألساَس لتّيار اإلسالم السياسّي، وإْن أفلَح ــــ ببطولة  سَم انموذًجا متقّدًما لإلسالم الوطنّي المقاوم، فإّن الج

مسائل   الفلسطينّيَة في  القضّيَة  أغرَق  قد  الصهيونّي،  االختراق  من  غّزة  صْوِن قطاع  في  ــــ  ُتْنكر  ال 
أحياًنا(،    بويَّ اجتماعّية  "أخالقوّية " ال عالقة لها البّتَة بهّم التحرير، ومارس القمَع السياسيَّ واألمنيَّ )والتر 

 ووّرط جزًءا من الفلسطينيين في صراعات  وتحالفات  إقليمّية  تُبعده عن ساحة الصراع األساسّية.
وفي هذا اإلطار أال ترى معي، يا حكيم، أّن الجبهة الشعبّية لم تؤدِّ الدوَر المتوقََّع منها، والمطلوَب بشّدة، 

عة االقتصادّية والسياسّية والفّنّية والثقافّية واألكاديمّية ال  لمقاطفي مجال مقاطعة "إسرائيل" وعزِلها، مع أّن ا
 تتعارض مع الكفاح المسّلح بل تكّمُله؟ 

 *** 
 هل أتعبُتَك بنقدي الرقيق والوّدي لتنظيمَك، الذي صرفَت عقوًدا في رعايته يا رفيق؟ 

لفلسطينّية وما وصلْت إليه من مأزق، رير ارّبما. ولكْن ألم تقل لنا ذاَت يوم  بعيد  إّن "ُمحاكمة منّظمِة التح 
للبرجو  محاكمًة  يعني  ما  زاوية   ز ابقْدِر  ومن  آخَر  جانب   من  تعني،  أن  يجب  فإّنها  المهيمنة،  الفلسطينّية  ّية 

أْم أّنك تتوق إلى سماع أخبار  جديدة     (1)..."ُمحاكمًة لقوى اليسار الفلسطينّي، وخاّصًة الجبهة الشعبّية مختلفة،
 القلب؟  تفرح

إذن اسمْع يا حبيب! شعُبَك في أّم الحيران ينتفض. يوُم األرض يتكّرر. السكاكيُن تتكاثر. العملّيات العسكرّية  
لم تتوّقف في القدس وتل ابيب وفي المستعمرات الصهيونّية. الشعور الفلسطيني يتعاظم بأن ال سالم ممكًنا  

ح والعزل. مقاطعُة "إسرائيل" في العالم تتطّور وتتجّذر باستمرار. ال تعامل ممكًنا معه إاّل بالسال  مع العدّو، وأن
بعُض قادة العدّو ال يجُرؤون على دخول دول  أوروبّية بسبب خوفهم من القبض عليهم لمحاكمتهم بتهِم ارتكاِب  

شركات     عجرائِم حرب. شركات  كبرى تسحب استثماراِتها من الكيان الغاصب. مؤّسسات  كبرى أوقفْت تعامَلها م
تخدم االحتالل. البارحة، أحُد الرفاق في حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان جال في شارعْين في بيروت، 
فاّتضح له أّن مصرًفا عربيًّا كبيًرا ومجّمًعا استهالكيًّا ضخًما ومؤّسسًة دولّيًة هائلًة قد توّقفْت عن التعامل مع  
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ه بفضل ناشطاِت الحملة وناشطيها. كما أنشأت الحملُة المذكورة قبل لُّ الداعمِة لالحتالل، وهذا ك   G4Sشركة  
شهور تطبيًقا هاتفيًّا ضّد أبرز الشركاِت الداعمة لالحتالل، وستعيد إطالَقه في الشهر القادم بعد أن حجبْته  

 . غوغل فترًة بسبب زعمها أنه يبّث "خطاَب كراهية"
أ اللذان  الجميالن  الشخصّيان  الخبران  أنّ ز وأما  فاألول  حكيم،  يا  إليك  على   اآلداب، ّفهما  حّرضَتني  التي 

مواصلِة إصدارها، قد استمّرت إلكترونيًّا، وتحظى بجمهور  يتخّطى الجمهوَر الورقّي بخمسَة عشَر ضعًفا على  
تشكيَل أنوية     األقّل. والخبر الثاني هو أّن رفيقاِتك ورفاَقَك في المخّيمات الفلسطينّية في لبنان بدأوا قبل أّيام  

 . لمقاطعة داعمي "إسرائيل" في كّل مخيم، وقد عقدُت اجتماًعا معهم قبل أسبوعين، و"السّكة ماشية"
لقد تركَت في قلوِب اآلالِف، يا حكيم، جمرًة من اإلخالِص واألحالِم المّتقدة. وجميُعهم يعملون كي ال تخبَو  

 هذه الجمرُة... حتى تحريِر الوطِن واإلنسان. 
 

 :اجعر الم
 اإللكترونّية(. اآلداب  )نقاًل عن مقال الرفيق خالد بركات في اإلصدار الجديد من  21، ص  1992منشورات الهدف   استحقاقات الراهن واألفق القادم، -1
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 كيف حنافظ على تراث "احلكيم"؟ 

 *وسام الرفيدي

لفكر العربّي المعاصر، على أهّمّية  لتاريخ اال يهدف الحفاُظ على تراث الحكيم الفكرّي إلى إفادة الدارسين  
هذه اإلفادة، وخصوًصا لجهِة تأريِخ "المدرسة القومّية الماركسّية" التي جّسدها الحكيم. بل يهدف، في األساس،  
انهار   أن  بعد  التنظيمّية،  أدواته  بناء  وإلعادة  الفلسطينّي،  الوطنّي  المشروع  لتجديد  فكرّية   قاعدة   تشكيل  إلى 

َم على يد القيادة    "الميثاقبشطب   الوطنّي الفلسطينّي" وبإدارة الظهر للنضال المسّلح ولفلسطين التاريخّية، أو تقزَّ
الرسمّية إلى دوْيلة / محمّية. كما يهدف، في األساس، إلى إعادة بناء اليسار الفلسطينّي. إّن الحفاَظ على تراث  

، نحن الذين ناضلنا باالستناد إلى هذا التراث، مثقفي  ة. فلسناالحكيم، إذن، مهّمة نضالّية أكثر منها أكاديميّ 
 أرشيف أو مكتبات، بقدر ما نحن حملُة همّ  مزدوج: همِّ الوطن المغتَصب، وهمِّ الكادحين الفقراء. 

 فأين يكمن ما نعتقده تراًثا فكري ا ثوري ا للحكيم؟
م عبر "حركة القوميين العرب" بدايًة، ثم عبر  اه الحكيــــ إّنه يكمن أّواًل في ذلك الدور الريادّي الذي أدّ   1

تأسيس الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، بإيجاد تزاوج  بين الفكر الماركسّي والفكر القومّي. فالمعلوم أّن  
األحزاب الشيوعّية، استناًدا إلى موقف  ستالينيّ  تقليدّي تبلور في ثالثينّيات القرن الماضي وأربعينّياته، 

التر أه بيكو  الت  ــــ  اتفاق سايكس  القومّية، وتعاملْت مع  الوحدة  إلى  العربّية  الشعوب  اَب على مطمح 
االستعمارّي كقدر  ال فكاَك منه. كما أّن تأييَد االتحاد السوفياتّي لتقسيم فلسطين، وغياَب الموقف الطبقّي  

ى هذا الفكر؛ كّل ذلك خلق شرًخا  نّية  إلالثورّي عن الفكر القومّي عموًما، وتسلَُّل نزعات  قومّية  شوفي
 بين الفكر القومّي والماركسّي، بلغ درجَة العدائّية في لحظات  فارقة. 

والحّق أّن الحكيم ــــ باالستناد إلى الفكر القومّي الذي تسّلح به في الخمسينّيات والستينّيات، وإلى  
ــــ توّصل إلى قناعة  سرعان ما دعا إلى  لعربّية  تحليله لمسار تجربة هذا الفكر في الممارسة السياسّية ا

حلُّ المسألة القومّية   تجسيدها، وهي: ضرورُة المزاوجة بين المحتوى التقّدمّي للفكر القومّي )وهو حصًرا
عبر مشروع النهوض العربّي وبناِء دولة الوحدة العربية(، وبين الفكر الثورّي الماركسّي )وهدُفه بناُء 

لغ في القول إّن الحكيم، بتجربته وتراثه الفكرّي في هذا الصدد تحديًدا، قد عمل على  وال نبا االشتراكّية(.
وهذه المدرسة لم .  تأسيس "مدرسة" في الفكر العربّي المعاصر، عنواُنها: المدرسة القومّية الماركسّية

لسياسّية والكفاحّية  يكن لها تأثيُرها السياسيُّ على مستوى الفكر العربّي فحسب، بل تعّداه إلى الممارسة ا
لفصائل العمل القومّي واليسارّي على مستوى المنطقة العربّية عموًما. فبتأثيرات تلك المدرسة، وعبر 

وعّية، كتوّجهات الحزب الشيوعّي اللبنانّي مثاًل، وتأّسسْت  التحاور الرفاقّي، تغّيرْت برامُج وتوّجهات  شي
 ن العربّي.فصائُل قومّية  ماركسّية  على امتداد الوط

 
 .فلسطين   -حمباحث ومحاضر متفرغ في دائرة العلوم االجتماعية في جامعة بيت ل  *
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والعراقيين   2 السودانيين  للشيوعيين  ثراًء  األقّل  والتجارِب  اللبنانيين،  للشيوعيين  الثرّية  التجربة  باستثناء  ــــ 
ن امتشاق السالح بلغ في بعض األحيان مستوى العدائّية.  والجزائريين، كان للشيوعيين العرب موقف م

اآلالف من الشيوعيين في النضال ضّد األنظمة    ليس هذا بطبيعة الحال انتقاًصا من تضحيات عشرات 
العميلة وضّد اإلمبريالّية، وإّنما نالحظ أّن النضال الشيوعّي العربّي عبر عقود قد انطبع بطابع النضال  

ياسّي المسّلح، في ظروف  كانت الجماهيُر متعّطشًة فيها إلى حمل السالح لمقاومِة الجماهيرّي ال الس
وال الطبقيين  الفصائل أعدائها  من  عدد  لدى  السالح  امتشاق  إلى  الثورّي  النزوَع  أّن  ويبدو  قوميين. 

ّية إلى  الماركسّية، وفي مقّدمتها الجبهُة الشعبّية لتحرير فلسطين، هو ما حدا ببعض األدبّيات السياس
في الساحة  إطالق اسم "اليسار الجديد" على تلك الفصائل، تمييًزا لها من الفصائل الشيوعّية "التقليدّية"  

وإذا كان من الصحيح أّن بعَض فصائل "اليسار الجديد،" ومنها الجبهُة الشعبّية في بداياتها،   العربّية.
يزَتها هي أّنها تمّكنْت، عبر تجربتها، من المزاوجة قد تعاملْت بقداسة  مثالّية  مع العمل المسّلح، فإّن م

 في موقع الريادة.بين مختلف أشكال النضال، مع إبقاء العمل المسّلح 
ــــ لم تكن بعُض الجماهير لُتجانَب الصواَب عندما كانت تتنّدر على الشيوعيين العرب، قائلًة إّنهم "يرفعون    3

الذات تتجّلى جرأةُ الحكيم، والصفِّ القيادّي للجبهة الشعبّية،  هنا ب مظاّلِتهم إْن أمطرْت في موسكو!"
لسوفييت" على االعتراف بـ"إسرائيل" وبحّقها في الوجود ال تعني بالتشديد على أّن موافقَة "األصدقاء ا

لم َيعرف الحكيُم مساومًة   .تنازَل "الجبهة" عن قناعتها بحقوق الشعب الفلسطينّي الوطنّية في أرضه
هذ  خاطب  على  بأن  آنذاك  غورباتشوف  "بريسترويكا"  التعليق على  حدَّ  األمُر  به  بلغ  بل  الصعيد،  ا 

تقسيم فلسطين  السوفييت عالنيةً  بموقفكم من  النظَر  إذْن، أعيدوا  بكّل شيء؟  النظَر  "تعيدون  قائاًل:   
صائل العمل اليسارّي  واعترافكم بالكيان الصهيونّي!" وقد كان لهذا الموقف النقدّي تأثيُره في العديد من ف

قفها، وأعادت العربّي )في المغرب والبحرين وُعمان وتونس...( التي أعادت، هي األخرى، تقويَم مو 
 العالقَة مع السوفييت إلى ما كان ينبغي أن تكون: عالقة تحالف  ونقد، ال تبعّية  وانصياع!

الكولونيالّي في    4 الصهيونّي  للمشروع  الجذريُّ  العداُء  ذلك  الحكيم هو  تراث  األخيَر في  الملمَح  ولعّل  ــــ 
ثورّي للمسألة الفلسطينّية من جهة  ثانية، أال  فلسطين، والتمّسُك بفلسطين التاريخّية من جهة، وبالحّل ال

عر  مجتمع  من  جزًءا  الديموقراطّية  فلسطين  دولة  قياُم  فيها  وهو:  مكاَن  ال  دولة   د؛  موحَّ اشتراكّي  بّي 
للمشروع الصهيونّي وال للحركة الصهيونّية وكيانها، وإْن كانت تّتسع لليهود مواطنين متساوين مع غيرهم  

سطينّية وهذا المجتمع العربّي العتيد. وهذا الموقف الفيصل هو ما يضع الحدَّ  ضمن تلك الدولة الفل
 ر السياسّي الفلسطينّي: الفاصَل بين موقفين في الفك 

ــــ موقف الهرولة: ويتمّثل في التراجع عن المطالبة بكامل التراب الفلسطينّي، إلى الموافقة على أّي  
ول بدولتْين، وصواًل إلى الموافقة على الحكم اإلدارّي "دولة" فلسطينّية على أّي بقعة، ثم القب

 و"دولة" المحمّيات المعزولة.
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خّي المتمّسك بواقع المرّبع األّول للصراع: أّن ثّمة أرًضا محتّلًة يجب تحريُرها أّواًل  ــــ والموقف التاري
التي   وقبل كّل شيء، بحيث تنصّب كلُّ الجهود على معركة التحرير، ال على "الصفقات" 

، عاِم شعار 1974أثبت التاريُخ الفلسطينيُّ أّنها ال تورِّث إاّل المزيَد من التنازل: منذ العام  
، عاِم "أوسلو الممّر اإلجبارّي للتحرير،" إلى حاضرنا  1993"السلطة الوطنّية،" وحتى العام  

 اليوم، "عام التنسيق األمنّي" مع العدّو!
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 املالحق
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 (1ملحق )

 جمدي املعصراوي يف مؤمتر احلكيم األمني العام للمؤمتر القومي العربيكلمة 

 
 األخوة واألخوات 

زمن أصبح فيه القابض على مبادئه... القابض على الجمر وفي زمن أصبحت المقاومة  تحية خالصة في  
. نقف خاشعين  عملة نادرة تتبرأ منها أغلب األنظمة العربية ومن يدور في فلكها، وفي وقت يندر فيه الرجال

تى يومنا هذا لنتذكر سيرة أحد الخالدين وشعاع من أشعة المقاومة المضيئة ومفكر ال زلنا ننهل من فكره ح
واألجيال، إنه الحكيم فعاًل وقواًل، إنه الُمَنظر الذي ما َنّظر يومًا من فراغ، إنه من قلة اقترن خطابها بالعمل،  

ورج حبش فلسطينيًا فقط وال مقاومًا فقط وال مقاومًا لحركة القوميين  لم يكن األخ والمناضل الكبير الدكتور ج
وقدوة في السيرة والسلوك، أفنى عمره مع رفاقه المناضلين األوائل كوديع  العرب فقط، بل ومع هذا كله رمزًا  

 حداد في سبيل قضية العرب المركزية ودفاعًا عن الحق الذي ال زال ينزف حتى اللحظة.
تفتحت عيونه على االحتالل الصهيوني لفلسطين، وتم تهجيره مع أهلنا في فلسطين    جورج حبش الذي

م تلك الظروف تمكن الحكيم من الدراسة في الجامعة األمريكية ليتمكن من تعزيز  إلى بيروت، ورغ   1948عام  
طلقت في  أفكار المقاومة بشكل علمي، وتمكن مع العديد من الرفاق بتأسيس جمعية العروة الوثقى التي ان 

 الجامعة األمريكية لتكون نواة العمل السياسي لمواجهة العدو الصهيوني. 
ال السياسي الفلسطيني فقط، بل العمل على تأسيس كتائب الفداء العربي في ولم يكتِف الحكيم بالنض

لقرن  أغلب األقطار العربية والتي أصبحت حركة القوميين العرب، والتي أصبحت أهم الحركات العروبية في ا
تها،  الماضي، ومن خاللها التقى الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر، والذي كان يمثل آمال األمة وطموحا

 ورغم كل العقبات التي واجهته لم يتوقف الحكيم دومًا عن مواصلة النضال الفكري والحركي.
كيم كان واحدًا من الذين  والتي كانت موجعة للعديد من القوميين العرب، إال أن الح  1967ومع نكسة عام  

الرفاق كوديع حداد وأبوعلي جعل من المحنة منحة وقام بتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع العديد من  
مصطفى وآخرين لينطلق الحكيم لمرحلة أخرى من النضال وهو المقاومة المسلحة لتحرير األرض ومواجهة 

 والمقاومة المسلحة.المحتل ليكتمل ثالوث النجاح: الفكر والحركة 
والمقاومة في   وما زالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برجالها ومفكريها تقدم أسمى آيات التضحية 

مبدأ  وترسيخ  والقومي  العروبي  الفكر  ونشر  العربية  األمة  ووحدة  الصهيوني  العدو  ومواجهة  فلسطين  سبيل 
حرير فلسطين عن الخط الذي رسمه الحكيم، فعلى الرغم  المقاومة، ولم يتزحزح رجال وقيادات الجبهة الشعبية لت

ياسر عرفات إال   الراحل  الرئيس  الحكيم مع  اتفاق أوسلو وكافة أشكال  من صداقة  الحكيم رفض وقاوم  أن 
التطبيع مع العدو الصهيوني، وقال أن ما يحدث من اتفاقات مع العدو الصهيوني ليست سالم بل استسالم  

كدته األيام، بأن كل مسارات العالقة مع العدو الصهيوني كانت لصالح العدو وليست  وضياع لحقوقنا وهو ما أ
 . لحقوق الشعب الفلسطيني
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وعلى الرغم من صدق طرح الحكيم، إال أن الكثير من األنظمة العربية تسير في نفس المسار، مع مزيد   
قضية ثانوية على أجندة الحكام    من الخنوع واالستسالم للعدو الصهيوني الذي جعل من القضية الفلسطينية

ل إيران هي العدو األول لألمة  العرب، بل يسعى العدو الصهيوني بالتعاون مع بعض األنظمة العربية من جع
 وليس الكيان الصهيوني.

إن الشعب المصري بعراقته ومقاومته وتاريخه قاوم هذا التطبيع وكانت أولى منظمات مجابهة التطبيع  
يفيد والرفض الشعبي وما زال إلى اآلن موجودًا داخل وجدان الشعب المصري، بالتالي فشل مباشرة بعد كامب د 
تقبله فاشل في كافة األنظمة، وما نراه اليوم من تسارع األنظمة العربية في الخليج العربي  هذا التطبيع، ومس

هذا التطبيع المتسارع في دول    بدءًا من ُعمان واالمارات العربية و البحرين في استقبال النتن ياهو  لن يجدي،
ت وقيادتها على هذا الموقف الخليج بصفة عامة ما عدا دولة الكويت لألمانة التي نحيي فيها شعب الكوي

الصلب وخاصة مندوبها ورئيس مجلس األمة الكويتي بمواقفه المشرفة في األمم المتحدة وفي مواقف عديدة  
 نصرًة لشعبنا العربي في فلسطين. 

ا هذا  حتمًا  إن  فلسطين  وستنتصر  المغتصب  الكيان  لهذا  مستقبل  ال  تمامًا  كما  له  مستقبل  ال  لتطبيع 
وهذا هو حكم التاريخ. وإن شاء هللا فلسطين عربية من النهر إلى البحر. فلسطين عربية والقدس هي  وستتحرر  

 في قلب كل عربي وفي قلب وضمير كل أحرار العالم. 
وستظل أرض عربية وأن دروس التاريخ تقول لنا أن كل الغزوات   إن فلسطين هي أرض عربية بامتياز

لتتار والصليبيين واألتراك والفرس والرومان واالستعمار الفارسي واالنجليزي  التي تمت عبر التاريخ من المغول وا
كلهم جاءوا وذهبوا، وستذهب "إسرائيل". وفي مصر كل الدول تقريبا غزت مصر فالهكسوس غزوها واحتلوها  

ا  سنة والتتار والمغول والصليبيين كلهم جاءوا وهزمتهم مصر، وكانت عندم   400سنة واألتراك ظلوا    400
يتحد الشام مع مصر تنتصر هذه األمة. وما دروس الماضي القريب في عصر عبد الناصر العظيم عندما  

لب من كل قضايا  أسس الوحدة المصرية والسورية وكان عصر النهوض العربي وكانت قضية فلسطين في الق
 . األمة. إن شاء هللا إلى نصر ومهزوم هذا التطبيع وعمالئه في الوطن العربي جميعاً 

أعلن باسمي وباسم أعضاء المؤتمر القومي العربي االستمرار على نهج األخ والصديق والمناضل جورج  
صهيوني على كافة المستويات، حبش، وأن نعمل على أن نكون سدًا منيعًا أمام كل محاوالت التطبيع مع العدو ال

سطينية. وستبقى فلسطين قبلتنا وسيبقى  ونتعهد أن نظل أوفياء لقضيتنا العربية وفي القلب منها القضية الفل
 جورج حبش مدرستنا ننهل من دروسها أبد الدهر حتى النصر أو الشهادة. 
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 (2ملحق )

 رسالة األمني العام الرفيق أمحد سعدات ملؤمتر احلكيم

 ي وأحبتي في قطاع غزة الصامدأهل
 األخوة والرفاق األعزاء المشاركون في مؤتمر الحكيم.

عًا في هذا المؤتمر الذي يأتي على شرف الذكرى العاشرة لرحيل القائد األصيل مؤسس  نرحب بكم جمي
هذه حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية جورج حبش، والذي نأمل أن يخرج بتوصيات ترتقي إلى أهمية  

 المناسبة. 
مسيرتنا، فيها نستخلص لقد علمنا القائد الشهيد الحكيم أن نتعاطى مع مناسباتنا الوطنية كمحطات لتقييم 

 اإليجابيات ونعمل على تعزيزها والبناء عليها، ونحدد اإلخفاقات وتجاوزها لتصويب مسيرتنا الثورية. 
الح العاشرة الستشهاد  السنوية  الذكرى  نقف في  إذ  االلتزام  واليوم  وعنوان  الشاملة،  الثورية  المدرسة  كيم 

شعبنا والمضطهدين في هذا الكون وحتمية انتصاراها. القائد  المبدئي الراسخ، الواثق من عدالة قضايا أمتنا و 
الذي لم تغره اإلنجازات يومًا أو تهزه االنتكاسات في محطات العمل الثوري المتعاقبة، والمتطلع دومًا بنظرته  

 ة.نحو المستقبل، والمعلم الذي انحصرت أحالم حياته في محاكاة هموم شعبه، وأمته واإلنسانية المعذب الثاقبة  
رحل الحكيم عنا وودع الدنيا مسرورًا باجتياح أهلنا في القطاع الصامد حواجز الحصار العربي في معبر  

مار لتفكيك وحدة أمتنا واحتجاز  رفح، آماًل أن تجتاح جماهير األمة كل الحدود المصطنعة التي زرعها االستع
 تطورها واجهاز مشروعها القومي التحرري.

ا الحكيم  تجربة  وحي  خبرات  ومن  اختزنت  واألممي،    6لتي  والقومي  الوطني  العمل  مسيرة  في  عقود 
بناء   تناقضاته إلعادة  الفلسطيني الراهن وتشكيل  وصالبتها المبدئية ورصانة تفكيره نقف اليوم لقراءة الواقع 

الحكيم قبل   روعنا لإلنقاذ الوطني لتجاوز المأزق الراهن الذي نعيشه اليوم، هذا المأزق الذي تنبأ به القائد مش
السالم   برنامج  ارتكاز   " اقتراح  على  وتعقيبًا  عشر  التاسع  الوطني  المجلس  مداخلته في  ففي  عامًا،  ثالثين 

أساس للتحرك السياسي الفلسطيني، قال  الصادرين عن مجلس األمن ك  338و   242الفلسطيني على القرارين   
ونه يتضمن اعترافًا بالكيان الصهيوني بل أيضًا  ألسباب استراتيجية وحسب لك  242الحكيم " أنا ال أرفض قرار  

العتبارات تكتيكية فأخشى ما أخشاه أن نطالب اليوم بتطبيق هذا القرار وتجريدنا من جميع أسلحتنا وحقوقنا  
 عية الدولية".التي منحتنا إياها الشر 

ه القرار األمريكي بشأن  ما حذر منه الحكيم قبل ثالثين عامًا نراه اليوم مجسدًا بالواقع وأحد أبرز حقائق
الفلسطيني أسست   الوطني  للمجلس  التاسعة عشر  الدورة  الليكود بضم المستوطنات، فقرارات  القدس، وقرار 

كيك فيه وحدة عناصر البرنامج الوطني ووحدة مكونات لمسار مدريد أوسلو الذي كان الحصاد الفلسطيني فيه تف 
الداخ إلى  التناقض  ونقل  ومصيره،  وهويته  الكيان  شعبه  مع  للتطبيع  العربية  األبواب  وفتح  الفلسطيني،  ل 

 الصهيوني. 
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وعليه وانطالقًا من هذه القراءة وفي ضوء العنوان الرئيسي للمؤتمر، أوجه للمؤتمر عناصر يمكن االستفادة  
 المحددات التالية: مكن من خاللها تحديد ثوابت مشروع اإلنقاذ الوطني كما تراه الجبهة والذي يرتكز على  منها ي

الوطني    /أوالً  للتحرر  كمشروع  التاريخي  منطقه  أسس  على  والديمقراطي  الوطني  مشروعنا  بناء  إعادة 
 ا يقتضي:اإلنساني في مواجهة المشروع الصهيوني الكولنيالي االستيطاني العنصري، وهذ 

ب للحد األدنى من حقوقنا  مغادرة دائرة بناء األوهام على التوقعات بإمكانية الوصول إلى تسوية تستجي
 الوطنية مع هذا الكيان العنصري ووظيفته التاريخية. 

القطع مع اتفاق أوسلو ومنهجه ومرجعياته والتحرر من التزاماته السياسية واألمنية واالقتصادية وسحب 
الصراع العربي  الكيان الصهيوني، ورفض المرجعية األمريكية ألي مشروع سياسي يستهدف تسوية االعتراف ب 

 عن انتهاء ما ُسمي بالمرحلة االنتقالية في اتفاق أوسلو.  الفلسطيني الصهيوني واالعالن رسمياً 
ل، وفتح تركيز جهود وطاقات شعبنا وقواه السياسية واالجتماعية في جبهة التناقض الرئيس مع االحتال

فة أشكالها وأساليبها كانت الرافعة المجربة  معركة اشتباك مفتوح معه على امتداد الوطن وخارجه، فالمقاومة بكا
وأداة  والديمقراطي،  الوطني  لمشروعنا  اإلنقاذ  خشبة  اآلن  وهي  المحققة،  شعبنا  إنجازات  لجميع  واألساس 

لقوى في إطار الصراع لصالح نضالنا الوطني، وتوفير  استنهاضه. وهي أيضًا العامل الضروري لتعديل موازين ا 
قوقنا الوطنية والتوافق الوطني حول األسلوب الرئيسي للنضال الذي يستجيب لمعطيات  الشرط الحاسم النتزاع ح

 الواقع، والناظم لكل أشكال وأساليب المقاومة دون مقابلة شكل أو أسلوب بآخر.
لحلقة المركزية التي ينبغي اإلمساك بها بقوة فهي المدخل لطي اعتبار مهمة انجاز المصالحة الوطنية ا

لبناء أدواته ومؤسساته القيادية على أسس الشراكة ملفات االنقس الفلسطيني الداخلي  ام وإعادة ترتيب البيت 
الجامع لوحدة شعبنا، وأهدافنا   السياسي  الكيان  المؤسسات )م.ت.ف(  الديمقراطية وعلى رأس هذه  السياسية 

رجعية سياسية عليا وقيادة  نية في كل أماكن تواجده، وتجديد شرعية مؤسساتها القيادية لتكريس دورها كمالوط
كفاحية لشعبنا بكل أطيافه السياسية واالجتماعية، والشروع بتنفيذ كل االتفاقات الوطنية بدءًا من اتفاق القاهرة  

وامتالك اإلرادة السياسية من الكل الوطني   2011ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة عام    2005في آذار  
من باقي ملفات المصالحة مجرد تفاصيل صغيرة ستجد طريقها إلى الحل   إلنجاز هذه المهمة الذي يجعل

بسير. وما دمنا قد رحبنا جميعًا وصفقنا للبدايات اإليجابية لمسار المصالحة بعد مبادرة حركة حماس بحل  
سام  وتمكين حكومة الوفاق الوطني واستعدادها الالمحدود للخروج من دائرة االنق  اللجنة اإلدارية في القطاع،

فإن المنطق الطبيعي إذا صدقت النوايا يلزم الجميع باستبدال خطاب ومفردات االنقسام بخطاب المصالحة  
لفوري لإلجراءات والوحدة كبديل واتالف كل البضائع التالفة التي انتجتها حركة االنقسام وفي مقدمتها اإلنهاء ا

تفرد باتخاذ القرار الوطني كما حصل في اجتماع  العقابية التي فرضت على أهلنا في القطاع الصامد، ووقف ال
مستوى   دون  جاءت  التي  مخرجاته  أو  انعقاده  مكان  أو  انعقاده  آليات  في  سواء  األخير  المركزي  المجلس 

 يكية الصهيونية. االستحقاقات الوطنية المطلوبة للرد على الغطرسة األمر 
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فقدها اتفاق أوسلو بعدها القومي التحرري ووضعها  ثانيًا/ إعادة تعريف القضية الوطنية الفلسطينية بعد أن أ
 رهن اإلمالءات الصهيونية األمريكية، وتحت هذا العنوان يمكن إدراج التالي: 

للمشروع األمريكي الصهيوني    تصويب عالقة شعبنا القومية بالتركيز على القوى الشعبية القومية المناهضة
 في المنطقة العربية.

عربية من دائرة التحرك السياسي الفلسطيني الداخلي والخارجي، فالمبادرة عالوة  النضال لسحب المبادرة ال
على مضمونها الرديء شّكلت الغطاء لتهافت األنظمة العربية على تطبيع عالقاتها مع العدو الصهيوني، و  

اليوم من  الضغط العربي على   ) م.ت.ف( وخفض سقف مطالبها وبرنامجها النضالي الوطني، فما يجري 
تطبيع علني للعالقات مع الكيان الصهيوني، والسعي المحموم لتحالف األنظمة الرجعية السياسي واالقتصادي  
سُمي  ما  تمارسها  الزالت  ضغوطات  من  ذلك  على  ترتب  وما  المقاومة،  ومحور  إيران  لمواجهة  والعسكري 

لمطالب والمواقف االمريكية بشكل  بالرباعية العربية على المنظمة للتعاطي مع المشروع األمريكي والتكيف مع ا
عام، وحول القدس واالستيطان بشكل خاص. كل ذلك يجعل من مهمة إسقاط المبادرة العربية واجب قومي  

 ووطني ينبغي النضال من أجل تحقيقه. 
وى الشعبية العربية في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والضغط المشاركة الفاعلة في استنهاض الق

السفير الصهيوني من بالدها، ووقف  على األ إلى قطعها وطرد  الكيان  لها عالقات مع  التي  العربية  نظمة 
 التهافت العربي لتطبيع عالقاته مع العدو الصهيوني بكافة أشكاله ومظاهره ومجاالته.

في   الفاعلة  العالمساهمة  دائرة  من  وإخراجها  العربي  القومي  الشعبي  العمل  ألدوات  االعتبار  مل إعادة 
الشرق   " الصهيوني  األمريكي  المشروع  لمواجهة  وأداة  عربية عريضة  قومية  جبهة  إلى  وتحويلها  الموسمي، 

تس وليبيا  وسوريا  اليمن  في  الدائرة  للحرب  ديمقراطية  سياسية  حلول  إليجاد  والضغط  الجديد"  تجيب  األوسط 
الحرية للجماهير العربية في  المشروعة  والديمقراطية والعدالة االجتماعية،    لوحدتها شعبها وأرضًا وللمطالب 

 وإسناد نضال شعبنا لتحقيق أمانيه وتطلعاته الوطنية.
تدويل القضية الوطنية الفلسطينية كجزء من برنامج اإلنقاذ الوطني الفلسطيني، في إطار عملية    /ثالثاً 

 ا العنوان المهام التالية: إلدارة االشتباك السياسي مع االحتالل في المحافل الدولية، ويندرج تحت هذ   مستمرة
نقل ملف القضية الوطنية الفلسطينية إلى األمم المتحدة لتحميل المجتمع الدولي مسئولياته ووضع كيان  

قرارات الشرعية الدولية المعّطلة منذ عقود  العدو تحت طائلة القانون الدولي اإلنساني ومواثيقه، والتزامه بتطبيق  
 نية بالعودة وتقرير المصير واالستقالل الوطني. والتي تستجيب لحقوق شعبنا الوط

كل   إلى  واالنضمام  المتحدة،  األمم  في  مراقبًا  عضوًا  بفلسطين  باالعتراف  الدبلوماسي  اإلنجاز  تفعيل 
ت الدولية للعمل على مقاضاة العدو على جرائمه  مؤسسات والمعاهدات الدولية وبشكل خاص محكمة الجنايا

د أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. ولدى مؤسسات شعبنا ومجلس حقوق االنسان  حربه التي ما زالت مستمرة ض
 العديد من الملفات والوثائق التي يمكن بموجبها مقاضاة العدو الصهيوني وقادته كمجرمي حرب. 
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الشعبية الحركة  والثقافية    تفعيل دورنا في نشاط  السياسية  المجاالت  لمقاطعة االحتالل في كل  الدولية 
الكيان  واالقتصادي ومحاصرة  الوطني،  ونضاله  لشعبنا  المناصرين  دائرة  وتوسيع  والقانونية  واألكاديمية  ة 

 الصهيوني على طريق نزع الشرعية لكيانه البغيض العنصري.
وكالة الغوث وشطب طابعها الخاص المرتبط بقضية  مقاطعة كل المحاوالت الصهيونية واألمريكية لتعويم  

 ة إلى القرى والمدن التي هجر منها ف فسلطين التاريخية. الجئ شعبنا، وبحقه في العود 
هذا بإيجاز، فتكثيف مشروعنا لإلنقاذ الوطني المطروح للنقاش خالل مؤتمركم من أجل إغنائه وتعميمه  

 فه الوطنية والتاريخية. للنهوض بنضالنا الوطني على طريق تحقيق أهدا
 

 أجدد شكري العميق لكم
 ون وإننا حتمًا لمنتصر 
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 رسالة املطران عطاهلل حنا

 األخوة واألخوات األعزاء جميعًا المجتمعون في غزة العزة
في ذكرى حكيم الثورة الفلسطينية القائد المناضل المرحوم جورج حبش تلتقون في هذه المناسبة العزيزة  

مة من معاني، وكان ضمير  لوبنا لكي تؤكدوا تمسككم بنهج الحكيم الذي كان حكيمًا بكل ما تعنيه الكلعلى ق
الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. كم نحن بحاجة إلى أمثاله في هذا الزمن العصيب... كم نحن بحاجة  

قضيتنا الوطنية وتستهدف شعبنا إلى هذا الحكيم في هذا الزمن الذي نعاني فيه من المؤامرات التي تستهدف  
 سيحية.وقدسنا ومقدساتنا وأوقافنا اإلسالمية والم

أحييكم جميعًا ويسعدني جدًا أن أخاطبكم من رحاب مدينة القدس، وكنت أتمنى أن أكون معكم في غزة  
المناسبة، ولكن وكما تعلمون فإن الحواجز واإلجراء ات لكي أتضامن مع أهلنا هناك، ولكي أكون في هذه 

 وإنسانيًا وحضاريًا ووطنيًا في ذكرى االحتاللية تمنعنا من التواصل الجسدي معكم، ولكننا نتواصل معكم فكرياً 
 الحكيم كما وفي كثير من المناسبات األخرى، التي نخاطب فيها أحبتنا وأهلنا في قطاع غزة. 

عدوان اإلسرائيلي، يعيشون في  انتهزها مناسبة لكي أحيي أهلنا في قطاع غزة، أولئك الذين عانوا من ال
تهم ومحبتهم لوطنهم ولدفاعهم عن قضية شعبهم. غزة هي مدرسة ظل الحصار ولكنهم لم يفقدوا انتمائهم وكرام

في المقاومة... مدرسة في االنتماء اإلنساني والوطني... مدرسة في الكفاح من أجل فلسطين وقضتيها العادلة،  
تي المعلم نؤكد لكم ولكل شعبنا الفلسطيني بأنه مهما اشتدت حدة المؤامرات الواليوم في ذكرى الحكيم والقائد و 

تستهدفنا وتستهدف قضيتنا العادلة فإنما مآل هذه المؤامرات الفشل الذريع، هم يملكون السالح، ويملكون المال  
ا بفلسطينيتنا وبقدسنا  أما نحن فنملك اإلرادة واالنتماء ونملك التشبث بهذه األرض، التشبث بعروبتنا بإنسانيتن

ؤثر علينا أية إجراءات أو قرارات أمريكية ال بل التي هي عاصمة فلسطين وستبقى عاصمة فلسطين، ولن ت
 لن تزيدنا إال ثباتًا وصمودًا وتمسكًا بمدينتنا المقدسة. 

يقول لقد تعرفت شخصيًا على الحكيم والتقيته في دمشق، وفي عمان، وفي أكثر من مكان. وكان دائمًا  
عن فلسطين عن كل فلسطين حتى  لي " سلم لي على فلسطين وسلم لي على القدس وعلى اللد" كان مدافعًا  

الكثير، ويبقى الحكيم حكيمًا ويبقى مدرسة    يءالكثير، وقيل عنه الش  يءآخر دقيقة من حياته، كُتب عنه الش
التاريخ اإلنساني الحديث أال وهي عروبية إنسانية فلسطينية مناضلة ومكافحة من أجل أعدل قضية عرفها  

ذا النموذج في هذا الزمن الرديء الذي نحن فيه، زمن الفتن،  قضية الشعب الفلسطيني. نحن نحتاج إلى ه
الذين دمروا في سوريا  أولئك  العربي،  المشرق  العروبة وعلى  الفلسطينية، وعلى  القضية  التآمر على  وزمن 

ذاتهم المتآمرون على القضية الفلسطينية، عدونا واحد وإن تبدلت وتغيرت وتآمروا على العراق واليمن وليبيا هم  
 سماء واألوصاف والمسميات.األ
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أيها األحباء ستفشل كافة المؤامرات التي تستهدفنا... أحييكم جميعًا من القدس عاصمة فلسطين، وأنقل  
 ؤتمركم كل التوفيق والنجاح. إليكم تحية زمالئكم وأحبائكم في المدينة المقدسة الذين يتمنون لكم ولم

فاقبلوا محبتي    كل التحية لكم مع حفظ األلقاب واألسماء، كنت  أتمنى أن اراكم لكي أحييكم فردًا فردًا 
 وتقديري واحترامي وتثميني للقائكم في ذكرى الحكيم. 

 لكم التحية مني ومن أهل القدس كافة وشكرًا جزياًل لكم 
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  بادرة الوطنية الفلسطينيةكلمة األمني العام للُم

 يف مؤمتر احلكيم د. مصطفى الربغوثي

 
قال األمين العام للُمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الحكيم جورج حبش كان نموذًجا  

 للعطاء، ولالستقامة والنزاهة الفكرية والسياسية واألخالقية. 
اريخ:  بها في مؤتمر الحكيم الذي ُعقد بقطاع غزة، بتحديث البرغوثي جاء خالل كلمٍة ُمسجلة له شارك  

، تحت عنوان "جريمة التطبيع وسبل المواجهة"، وذلك بُمناسبة الذكرى الحادية عشر لرحيل  2019/ 27/1
 الدكتور جورج حبش. 

وأضاف البرغوثي أن الحكيم ترك أثًرا لن ُيمحى سواء على صعيد الحركة الوطنية الفلسطينية أو في  
عالمي، ُمشيًرا إلى أن األجيال التي تعلمت منه  وميين العرب، أو في النضال الوطني التحرري الحركة الق

 الكثير ستذكره دائًما.
وتمحورت كلمة البرغوثي خالل الُمؤتمر حول "حركة المقاطعة وأهميتها"، إذ قال أنها يجب أن ُتشّكل  

راهنة البديلة للذي فشل في السابق، وبدياًل عن الم  ستراتيجية الوطنية الفلسطينية، وهيجزًءا ال يتجزأ من اال
لشعبنا  شيًئا  تثمر  ولن  لم  التي  المفاوضات  وعن  الصهيونية،  الحركة  مع  وسط  لحٍل  التوصل  إلمكانية 

 الفلسطيني في حين أن ميزان القوى ما زال ُمختاًل لغير صالحنا. 
نغيَّر ميزان القوى لصالح شعبنا الفلسطيني  ستراتيجية التي نطمح لها ومن خاللها أن  وتابع البرغوثي: اال

ى تحقيق أهدافه في الحرية والكرامة واالستقالل، ُمؤكًدا أن حركة المقاطعة لها مزايا عديدة، أبرزها: أنها حت
تسبب خسائر اقتصادية حقيقية وتلحق أضراًرا بدولة االحتالل، ُموضًحا أن حركة المقاطعة في العام الماضي 

 ( مليار دوالر. 17ًرا بالكيان تقدر بـ )فقط ألحقت أضرا
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 كلمة اجلبهة الشعبية يف مؤمتر احلكيم "جرمية التطبيع وسبل املواجهة"

 األخوات واألخوة الحضور
 األخوة ممثلو القوى الوطنية واإلسالمية 

 الرفيقات والرفاق 
 الضيوف الكرام كل  بصفته لقبه 

وسبل المواجهة وذلك على  ؤتمر الهام والذي يناقش جريمة التطبيع  أهاًل وسهاًل بكم جميعًا في هذا الم
شرف الذكرى الحادية عشرة لرحيل القائد الوطني والقومي واألممي الكبير مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة 

 الشعبية الدكتور جورج حبش حكيم الثورة وضميرها. 
داء الثورة  والشتات، وتحية الفخر واالعتزاز إلى شهوبهذه المناسبة نوجه التحية لجماهير شعبنا في الوطن  

الفلسطينية الذين رووا تراب هذا الوطن وكان آخرهم الشهيد البطل محمد النعسان والذي استشهد مساء أمس  
 السبت وهو يتصدى لقطعان المستوطنين المجرمين الذين حاولوا اقتحام قريته المغير شمال رام هللا. 

فينا، فالثوريون ال يموتون أبدًا، لم تغب   رحيلك لم تغب يومًا وأنت الحاضر الباقيرفيقي الحكيم في ذكرى  
 يومًا.. فستظل الفكرة النبيلة والفدائي الذي ال يلين. 

لم تغب يومًا.. وصوتك الهدار سيظل يخيف أعداء الشعوب المقهورة والفقيرة التي تعاني يومًا بعد يوم  
ًا ونهجك الثوري الذي سرت فيه مع وربيبتها الكيان الصهيوني. لم تغب يوم  بفعل جرائم االمبريالية األمريكية

 رفاق دربك في الجبهة وفصائل العمل الوطني هو طريق الثوريين الحقيقيين نحو فلسطين كل فلسطين. 
لم تغب يومًا.. وصوتك يالحقنا في كل خطوة، نستحضر صوتك الهدار وأنت تصف أمريكا برأس الحية  

الخندق المعادي لشعوبنا العربية وقضيتنا الفلسطينية،   جهة الرجعية العربية الموجودة دومًا فيوبضرورة موا
 نستذكرك وأنت دائمًا تؤكد أن معركتنا مع العدو هي معركة وجود ال حدود. 

لم تغب يومًا.. وأنت من زرع فينا أن تحرير فلسطين يعتمد على حشد الطاقات العربية )أي عمقنا العربي(  
 يد لتحقي أي إنجاز أو انتصار. عتماد على الشعوب الرهان األكيد والوحواال

لم تغب يومًا.. وأنت من احتضن قضية األسرى والشهداء والجرحى والفقراء من أبناء شعبنا، واعتز بهم  
وانتمى ألسرهم وهمومهم وهموم كل الالجئين، نعم لم  تغب يومًا ولن تغب وأنت من أسس مدرسة الجبهة  

الثوريةالشعب المدرسة  لتحرير فلسطين، هذه  نفس جيناتك رفيقي    ية  ثورية تحمل  قيادية  التي خّرجت كوكبة 
الراحل الكبير أمثال الفارس الشهيد أبوعلي مصطفى، غسان كنفاني ، جيفارا غزة، وديع حداد، باسل الكبيسي، 

ت أبوغزالة،  المسلمي، شادية  أبونضال  الدين،  اليماني، صابر محي  البطة، مها نصار، ووليد  أبوماهر  غريد 
وكبة طويلة من القادة والشهداء، لم تغب يومًا وأنت الحاضر الدائم في مجد رفاقك الذين يتقدمون الغول، وك
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الصفوف للدفاع عن مشروعنا الوطني كما القائد البطل الملهم األمين العام أحمد سعدات والرفيقة المناضلة  
 ي وقافلة طويلة من األبطال . خالدة جرار وليلى خالد ووداد قمر 

 كريم،،،الحضور ال
إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفي حضرتكم جميعًا في هذا المؤتمر الهام الذي يناقش قضية  

 التطبيع، والتي كان دومًا يحذر منها الراحل الحكيم ومن مخاطرها، نؤكد على النقاط التالية: 
ار في النضال والمقاومة وحماية لدكتور جورج حبش ولكل الشهداء باالستمر إن الوفاء لروح الشهيد القائد ا 

 المنجزات الوطنية، وبالتأكيد على الثوابت الوطنية في العودة والحرية واالستقالل.
ستستمر الجبهة في النضال بال كلل من أجل إنهاء االنقسام األسود وتحقيق الوحدة الوطنية التي طالما   

التحديات والمخاطر الراهنة، تستدعي منا بذل الجهود ازها. إن المسئولية التاريخية ومواجهة  نادى الحكيم بإنج
من أجل استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة، وترك كل الخالفات جانبًا، وتغليب المصالحة الوطنية العامة على  

 المصالح الفئوية الخاصة. 
بنا  عبنا الفلسطيني وكمنجز هام دفع ثمنه شعسنواصل حماية منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لش 

دماًء غالية وتضحيات، وسنناضل من أجل تخليصها من الهيمنة والتفرد، ولن نسمح بتدميرها أو تحويلها كأداة  
استخدامية في خدمة سياسات ونهج القيادة المتنفذة، كما لن نسمح أيضًا بخلق بدائل لها. وإن أولى خطوات  

حرير وفقًا لما تم االتفاق عليه في القاهرة وبيروت، عقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة الت  إعادة بنائها تستدعي 
من أجل وضع جدول زمني لتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد يشارك فيه الكل الوطني، ومنه يتم انتخاب 

 التصفية.هيئات جديدة لمنظمة التحرير ويشتق منه برنامج مواجهة ومقاومة لالحتالل ولكل مشاريع 
اطي الفلسطيني بما يمثله من أهمية لطالما كان لها حضور كبير في فكر  نبارك انطالق التجمع الديمقر  

الحكيم، آملين أن نحقق من خالله األهداف الوطنية والديمقراطية التي يحلم بها شعبنا بعيدًا عن الثنائية الضارة  
 والصراع على سلطة تحت االحتالل. 

عنة مسمومة في خاصرة أمتنا العربية وقضيتنا  أن التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة وطنجدد التأكيد على  
الفلسطينية، مما يستدعي منا جميعًا االستمرار في محاربة التطبيع والمطبعين سواء من بعض األنظمة الرجعية  

أن تتحول إلى آليات    العربية أو النخب العربية المهزومة. ونأمل أن يتمخض عن المؤتمر توصيات هامة يمكن
خطر التطبيع، وتعزيز نضالنا الوطني التحرري ضد كل أشكال المؤامرات التي تستهدفنا   عمل واضحة لمواجهة

 جميعًا. 
سنبقى في الجبهة حريصين على العالقة والنضال المشترك مع كل معسكر األصدقاء وفي المقدمة منهم  

سرقة ونهب خيرات األمريكي الصهيوني، والذي يسعى دومًا لحركات التحرر وأحرار العالم لمواجهة التحالف  
الشعوب ومقدراتهم، وفي المقدمة منهم شعوبنا العربية، ومشروعنا الوطني كبوابة لتصفية القضية تمهيدًا للسيطرة  

 على المنطقة العربية عبر صفقة القرن. 
 ... الحضور الكريم
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 العودة إلى الفهرس

على نهجه ومبادئه    ومنا الوفاء الدائم والعهد باالستمرار   في الختام لحكيمنا في ذكرى رحيله المجد والسالم،
 وثوريته العالية. 

األكيد. النصر  ولشعبنا  العاجل،  الشفاء  ولجرحانا  الحرية،  كل  البواسل  وأسرانا  لعائلته    ألسيراتنا  وتحية 
 ..االمناضلة وفي مقدمتها زوجته العزيزة أم الميس وبناته ميس ولم

اريع التصفية والفصل، فلسطين  بيع، وإفشال صفقة القرن، ومواجهة كل مشلنتحد معًا في مواجهة التط 
 وطننا جميعًا، وهي وطن واحد لكل الفلسطينيين من نهرها إلى بحرها.

 
 المجد لروحك رفيقنا المؤسس.. وإننا حتمًا لمنتصرون 
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 حسب الترتيب   هذا الكتاب شارك في  

 
 كايد الغول 

 د. سيف دعنا
 د. فضل مصطفى النقيب

 أسعد أبو خليل 
 حلمي شعراوي 

 خالد بركات 
 محمد كناعنة )أبو اسعد( 

 سين البدري ح
 وليد أبو بكر 

 وي يوآب حيفا
 محمود قرني 
 فيصل دراج 

 ماهر اليماني
 هيلدا حبش
 خالد الراهب 
 جوليا الراهب

 العائديسيف 
 ليليان العائدي
 أسماء عواد 

 د. ماهر الطاهر
 د. سمير أمين 

 د. إبراهيم ابراش
 خالدة حداد 
 سعيد ذياب

 غازي الصوراني
 

 جميل المجدالوي 
 صالح عبد العاطي

 جميل مزهر
 صمود سعدات

الشعبية في منظمة الجبهة 
 سجون االحتالل 
 أ. د. خالد صافي 

 عمر شحادة
 د. هشام غصيب 

 واكيم نجاح 
 عبد هللا الحريف

 سمير دياب
 عبد القادر ياسين 
 احمد بهاء شعبان 

 سالمة كيلة 
 د. أحمد قطامش
 عبد الغفار شكر 

 جلبير األشقر
 د. سماح إدريس

 د. حيدر عيد 
 سركيس أبو زيد

 د. سمير أبو مدللة 
 ة إلياس الجلد

 وسام الرفيدي 
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