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رأي

رأي

مذكرات

ّ
ً
«األخبار» تنشر فصوال من مذكـــرات حكيم الثورة []4/1
في الذكرى الحادية عشرة لرحيل المناضل
والقائد الفلسطيني والعربي جورج حبش
( 26كانون الثاني /يناير  ،)2008أحد أبرز
مؤسسي حركة القوميين العرب ،واألمين
العام المؤسس للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطينُ ،يصدر «مركز دراسات الوحدة

ّ
العربية» ،مذكرات جورج حبش في كتاب
بعنوان «صفحات من مسيرتي النضالية»،
في تغطية ألبرز محطات تجربته النضالية.
ّ
خص المركز «األخبار» ببعض فصول الكتاب،
ّ
تقديمها ومراجعتها الكاتب سيف
ى
تول
ُ
دعنا وستنشر تباعًا في حلقات

جورج حبش :االشتباك األخير
سيف دعنا
«سوف أذهب إلى أرض وطني وأقول:
عانقيني بال أي خوف،
وإذا كان كل ما أعرف القيام به هو أن أتكلم ،فأنني لن
أتكلم إال من أجلك
وسأقول لها أيضًا:
فمي سوف يكون صوت كل تلك املآسي التي ليس لها
فم،
وصوتي ســوف يكون صــوت حرية كل الذين يقبعون
في زنازين القهر
وعلى الطريق سوف أظل أردد لنفسي
وقبل أي شيء ،لجسدي وكذلك لروحي:
حذار
حذار ِ
ِ
مــن الـقـبــول بموقف املـتـفــرج العقيم ،ألن الـحـيــاة ليست
مشهدًا،
وألن بحرًا من املآسي ليس مجرد مقدمة مسرحية،
وألن إنسانًا يصرخ من العذاب ليس مجرد دبًا راقصًا»
إيميه سيزير ـ ـ ـ «مذكرات العودة إلى أرض الوطن»
ّ
«إل رج ــال مــؤمـنــون ،ونـســاء مــؤمـنــات ،يحفظ الـلــه بهم
األرض ،بــواطـنـهــم ك ـظــواهــرهــم ،بــل أج ـلــى ،وســرائــرهــم
كعالنيتهم ،بل أحلى ،وهممهم عند الثريا ،بل أعلى ،إن
ُعرفوا تنكروا ،وإن ُرئيت لهم كرامة أنكروا .فالناس في
غفالتهم ،وهــم فــي قطع فالتهم ،تحبهم بـقــاع األرض،
وتفرح بهم أفالك السماء».
ابن الجوزي في «وصف األبدال»

تقرأ جورج حبش فتعرف
أنه هكذا فقط يكون الثوار
الحقيقيون
نص الحكيم األخير يصلح أن
يكون بيانًا ثوريًا يؤسس لمراجعة
حقيقية لمرحلة سابقة
«األبــدال» أو «البدالء» في التقليد الصوفي ،كما
جاء في «لسان العرب» ،هم «قوم من الصالحني،
بهم يقيم الله األرض ،أربعون في الشام وثالثون
في سائر البالد ،ال يموت منهم أحد إال قام مكانه
ً
آخــر فلذلك ُسـ ّـمــوا أب ــداال» .ويــذكــر ابــن عربي في
ً
«الفتوحات املكية» أن «ثم رجاال سبعة يقال لهم
األبدال يحفظ الله بهم األقاليم السبعة ،لكل بدل
إقليم ،وإليهم تنظر روحانيات السموات السبع،
ولكل شخص منهم قوة من روحانيات األنبياء
الكائنني في هذه السموات» .وينقل هادي العلوي
عن ابن شميل :أن «األبدال خيار بدل من خيار»،
وعــن ابــن السكيت« :سمي املـبــرزون في الصالح
ً
أبداال ألنهم أبدلوا من السلف الصالح (أي قاموا
مـقــامـهــم ب ـعــد ذه ــاب ـه ــم) .واألب ـ ـ ــدال ه ــم األول ـي ــاء
والعبادُ ،سموا بذلك ألنهم كلما مات منهم أحد
أبــدل بآخر» .أما عالمتهم ،كما نقل الزبيدي في

«تاج العروس» أنه ال يولد لهم ،أو «ال يولد لهم
ولدًا ذكرًا» ،كما جاء في ترجمة صاحب «مطالع
املـســرات بجالء دالئــل الـخـيــرات» ،محمد املهدي
الـفــاســي (وه ــو مــن األبـ ــدال ،كما ينقل البعض).
وإذا وقفنا عند قول الزبيدي أنه ال يولد لهم ولد
ذكــر ،يقول هــادي الـعـلــوي :ف ـ «هــذه حــال املسيح
ً
الذي لم يتزوج أصـال .وحال محمد الذي لم يكن
ل ــه ول ــد ذكـ ــر .وك ــذل ــك ح ــال مـعـظــم الـصــوفـيــة من
األقطاب .ومن املعاصرين لم يكن لكارل ماركس
ولد ذكر ولم يولد للينني».
أما «األوتاد»« ،الذين يحفز الله بهم العالم» ،فهم
كما يذكر ابن عربي «أخص من األبدال» .أو أخص
األبدال ،في املذاهب الصوفية ،وهم أيضًا «أضنان
الـلــه» .واألض ـنــان ،كما يشير هــادي العلوي ،من
الضن« ،أي البخل الشديد» ،و«ضنائن الله» هم
الــذيــن يـضــن الـلــه بـهــم عــن الـفـســاد .وف ــي «لـســان
ال ـع ــرب» ه ــم «ال ـخ ـصــائــص م ــن أه ــل ال ـلــه تعالى
ّ
الــذيــن يـضــن بـهــم لنفاستهم عـنــده تـعــالــى ،كما
ّ
قال عليه الصالة والـســام»« :إن لله ضنائن من
خلقه ألبسهم النور الساطع يحييهم في عافية
ويميتهم فــي عافية» .واألوت ــاد مــن األب ــدال ،كما
ج ــاء عـنــد اب ــن عــربــي فــي «ال ـف ـتــوحــات» .وال ـقــول
«إن الـلــه يقيم بهم األرض هــو مــا يعطيهم اسم
األوتــاد» ،وهــذا «مأخوذ من الفلك القرآني حيث
اعـتـبــرت الـجـبــال أوتـ ــادًا ل ــأرض تمنع ميالنها
وتـثـبـتـهــا ف ــي م ـس ـت ـقــرهــا ،واس ـت ـع ـيــرت ل ــأب ــدال
األوتاد ألن وجودهم على األرض يمنع أهلها من
الفساد ويبقيهم على حال الصالح واالستقامة
فال تنخسف بهم».
لهذا ،فاألبدال ،في مذهب الصوفية ،هم قوة الخير
املضادة ،في هذا الكون ،لقوة الشر والخراب التي
ّ
يمثلها الـفــاســدون والخونة وأصـحــاب السلطة
واملـ ــال وال ـج ـشــع .وه ــم ق ــوة اإلنـســانـيــة وروحـهــا
التي تعطي الحياة معناها وتوازنها وتحميها
من خراب قوى الخراب في هذه األرض .لذلك هم
أيضًا كاألوتاد (الجبال) التي تحمي األرض من
امليالن وتحفظ لها ّ توازنها بموازنتها للفساد
وال ـخــراب ال ــذي يمثله جشع أهــل الــدولــة ورأس
املال ورجال الدين.
هكذا كان جورج حبش ،من ضنائن الله ،ومن أوتاد
األرض .أفنى عمره ثائرًا يقاوم العدو ،وأفناه
َ
هذه َ
الغارقني في الفساد والخيانة
املتنفذين
زيغ
ُيق ِّوم
ّ
ّ
والشر والخراب ،ليجعل منا بشرًا أفضل ،وليعطي
لـهــذه الـحـيــاة تــوازنــا يجعل العيش فيها ممكنًا
ويـبـقــي األم ــل حـيــا .تـقــرأ كـلـمــات ه ــذا الـثــائــر غير
ـم ،وغير املقهور ،رغــم كل
املـهــزوم ،رغــم كــل الـهــزائـ ّ
القهر ،فال تطلب وال تتمنى إال أن يكون لــدى كل
ّ
منا شيء قليـل من هذه القناعة التي ال تتزعزع،
ّ
وح ـ ــظ قـلـيـ ــل م ــن هـ ــذه ال ـش ـجــاعــة ال ـفــائ ـقــة الـتــي
ال تهزم ،ونصيب صغير من تلك القوة الروحية
العظيمة غير القابلة للكسر .تقرأ جــورج حبش
فتعرف أنــه هكذا فقط يكون الـثــوار الحقيقيون.
تقرأ جــورج حبش فتتأكد أن هناك طريقًا واحدًا
ووحيدًا للنصر وطريقًا واح ـدًا ووحيدًا لتحرير
فلسطني ه ــو طــريــق ج ــورج ح ـبــش .ت ـقــرأ ج ــورج
حبش فتعرف أن هناك تعريفًا واحدًا ووحيدًا فقط
للحرية الحقيقية وتعريفًا واحدًا ووحيدًا للكرامة
ه ــو ت ـعــريــف ج ـ ــورج ح ـب ــش .ت ـق ــرأ ج ـ ــورج حبش
فـتـعــرف أن هـنــاك مـعـنـ ًـى واح ـ ـدًا ووح ـي ـدًا للوطن
ً
ومعنى واحدًا ووحيدًا لفلسطني هو معنى الوطن
ومعنى فلسطني عند جورج حبش.
ل ـقــد ب ــدا ل ــي صــائ ـبــا أول األم ـ ــر ،ق ـبــل أن ت ـب ــدأوا

بقراءة النص األخير لحكيم الثورة الفلسطينية،
ّ
ً
أن أتكلم قليـال (وسأتجرأ ألقول باسم الجميع)،
ف ــي م ــدي ــح ذلـ ــك ال ــرج ــل ال ـش ـج ــاع ،ال ـ ــذي سـعــى،
بأكثر مما يستطيع أي إنـســان آخــر ،إلــى صوغ
الفكرة وصناعة األمــل الــذي ال يــزال يعيش فينا
ويعطينا الـقــدرة على العيش واالسـتـمــرار رغم
كــل ش ــيء .لـقــد ب ــدا لــي األم ــر صــائـبــا ج ـدًا ونحن
نقف أمام كلماته األخيرة ،أن أكتب متحدثًا ،ولو
ً
قليـال ،باسم جيل جديد أعيد بناؤه في عقيدة
ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة وع ـق ـي ــدة فـلـسـطــن األصـلـيــة
واألصيلة التي أسس لها وأسسها جورج حبش،
تلك العقيدة العروبية األصيلة التي ال تعرف أي
مهادنة مع الـعــدو ،وال تـعــرف أي مساومة حتى
على ّ
حبة رمــل واح ــدة مــن أرض فلسطني .لهذا،
ف ــإذا كــان هـنــاك أي شــيء يجعل مــن املـنــاســب أن
ً
أكتب أنا ،أو أي رفيق من جيلي هذا النص ،بدال
مــن أح ــد آخ ــر مــن ال ــرج ــال ذوي الـشـعــر األبـيــض
اآلن ،أولئك الذين كانوا مع الحكيم منذ البداية،
وش ــارك ــوه فــي املـقــاومــة وف ــي املـعــانــاة والتفاني
فــي م ـشــروع تـحــريــر فلسطني لـعـقــود ،فـهــو فقط
األمل بأن تكون هذه مناسبة لنا جميعًا لنجدد
التزامنا ووفاءنا مرة جديدة لهذا الرجل العظيم،
ولنهجه ،ولطريقه الــذي اختطه منذ خسارتنا
فلسطني وحتى اللحظة األخيرة من حياته.
ً
ال أكـتــب مــدخــا لـهــذا الـكـتــاب ال ــذي يـصــدر في
الذكرى الحادية عشرة لرحيله خضوعًا للحزن،
أو ل ـلــوعــة امل ـش ـت ــاق امل ـص ــاب ب ـف ـقــدان الـحـبـيــب
وال ـ ـ ـقـ ـ ــدوة ،بـ ــل مـ ــن أج ـ ــل ت ـم ـج ـيــد ه ـ ــذه ال ـ ــروح
العظيمة التي أعطيت لنا ،ولكي َ ندخل مجددًا
في شراكة وثيقة وعهد جديد وق َسم جديد مع
ه ــذا الــرجــل الـشـجــاع وامل ـث ــال .فــالـكـثـيــرون منا
يشعرون بهذه الشراكة ،ويشعرون بحاجتهم
إلـيـهــا اآلن أكـثــر مــن أي وق ــت مـضــى .فلقد كــان
ً
جـ ـ ــورج ح ـب ــش ق ــائـ ـدًا ومـ ـق ــاوم ــا ومـ ـ ـث ـ ــاال؛ ك ــان
ً
م ـث ــاال ف ــي نـعـمــة الـبـطــولــة ال ـف ــري ــدة ،والـتـفــانــي
الــام ـحــدود ،الـتــي كــانــت طــريــق حـيــاة وطريقة
ً
عـيــش واح ــدة ووح ـيــدة ل ــه .ك ــان م ـثــاال فــي قــوة
روح ــه ووضــوحــه وصــدقــه وتـفــانـيــه وصالبته
وشـجــاعـتــه ال ـتــي فـضـحــت كــل أول ـئــك «ال ـق ــادة»
املزورين بضعف روحهم وكذبهم واستسالمهم
وخنوعهم وجبنهم .وكل هذه الروعة والعظمة
والـ ـق ــوة ك ــان ــت م ـتــواف ـقــة ت ـمــامــا ،رغ ــم ك ــل ذل ــك،
م ــع ال ـت ــواض ــع امل ــذه ــل ل ــرج ــل م ـث ـلــه وب ـم ـقــامــه،
وببساطة التفاني الالمتناهي حتى اللحظة
األخـ ـي ــرة م ــن أجـ ــل فـلـسـطــن وأه ـل ـه ــا وال ــوط ــن
العربي وأهـلــه .وشراكتنا مع الحكيم وعهدنا
له هما شراكة وعهد ،كذلك ،مع كل الذين أفنوا
أعمارهم يقاومون على طريق تحرير كل الوطن
امل ـس ـلــوب .شــراكــة وعـهــد حـتــى الـنـهــايــة مــع كل
الذين أفنوا أعمارهم يقارعون الصهيونية في
الــزنــازيــن أو فــي ســاحــات القتال .شــراكــة وعهد
مع كل الذين أصبحت فلسطني قضيتهم األولى
واألخيرة ،قضيتهم العامة وقضيتهم الخاصة،
وأعطوها ،مستلهمني القليل من نموذج القائد
َّ
جــورج حبش ،كــل ثانية مــن أعـمــارهــم الفانية.
أكتب باسمنا جميعًا لنتعهد للحكيم ،ونتعهد
لكل ه ــؤالء األب ـطــال ،بــالــوفــاء والـقـســم والعهد،
ً
وأن نتعهد أوال وقبل أي شيء لفلسطني حبنا
إل ــى األب ــد ،واسـتـعــدادنــا للتضحية مــن أجلها
وفي سبيلها بكل شيء وبأي شيء ،وأن نتعهد
للصهاينة األعداء كرهنا وحقدنا وعزمنا على
مقاومتهم حتى النهاية.

عن النص
«والدة الـ ـ ـق ـ ــارئ س ـت ـك ــون ح ـت ـم ــا ع ـل ــى ح ـســاب
الكاتب» ،جادل روالند بارث في «موت الكاتب».
فـعـلــى الـ ـق ــارئ ،ي ـق ــول ،تـقــع م ـســؤولـيــة اإلم ـســاك
بــاملـعـنــى الـنـهــائــي لـلـنــص ،وبــال ـتــالــي ،فــالـقــارئ،
بكل مواصفاته وخلفيته وإمكانياته وهوياته،
ولـيــس الـكــاتــب ،هــو امل ـســؤول األول واألخ ـيــر عن
فهم الـنــص (وبــالـتــالــي عــن نـجــاح هــذا الـنــص أو
فـشـلــه) .لـهــذا ي ـجــادل ب ــارث ،أي ـضــا ،بــأنــه ينبغي
فصل النص عــن صاحبه لتحريره مــن «طغيان
التفسير» .وفــي مخالفة ظاهرية (ظاهرية فقط
في رأيــي) لهذه الــرؤيــة ،يركز ميشيل فوكو ،في
ن ـ ّـص يـقـصــد م ـنــه ،كـمــا فـهـمــه ك ـث ـيــرون ،مخالفة
زعم بــارث ،على «وظيفة الكاتب» التي تتمحور
حول دوره التصنيفي للنص في سياق خطابي
معني .يبدو في نص فوكو ،ما هو الكاتبٌ ،
دور
مــا للكاتب (ظاهريًا فــي الحقيقة ال أكـثــر) ،وهو
مـمـكــن ف ـقــط ف ــي س ـي ــاق خ ـطــابــي .ب ـص ــورة أدق،
تضيء رؤية فوكو ،بتركيزه على الخطاب ،على
مجاالت وإمكانيات السيطرة والتحكم باملعنى
الــذي تحدد معه وتحد بدورها بالضرورة دور
الكاتب .هذا الجدال الباريسي ـ ـ ـ الباريسي ما بعد
الحداثي ،بالشكل والجوهر ،لم ينتهِ حتى رغم
التدخل الساخر لجاك دريــدا الحقًا في «ميتات
روالن ـ ــد بـ ـ ــارث» .ه ــو جـ ــدال ب ــاري ـس ــي  -بــاريـســي
يشوبه الكثير من الترف الذي ال يعرفه وال حتى
يهتم به الكثير من الكتاب (والنصوص) الذين
ت ــأخ ــذ ال ـك ـت ــاب ــة ع ـن ــده ــم م ـع ـن ـ ًـى وه ــدف ــا ودورًا
ووظيفة مختلفة.
فــالـكـتــابــة «ف ـعــل تــاري ـخــي» ل ــدى مــن ي ــرى نفسه
منخرطًا جديًا في واقع عصره .وفي حالة العرب،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــد هــزي ـمــة ع ــام  ،1967أصـبـحــت
ً
ال ـك ـتــابــة «ف ـع ـ ــا م ـق ــاوم ــا» بــام ـت ـيــاز ،ك ـمــا ج ــادل
الـنــاقــد امل ـصــري غــالــي ش ـكــري .فـفــي حــن شكلت
النكبة س ــؤال ال ـعــرب ال ــوج ــودي ،وس ــؤال إمـكــان
اسـتـمــرارهــم الـتــاريـخــي كشعب وثـقــافــة ،وســؤال
تـحــولـهــم مــن أم ــة فــي ط ــور عملية تــاريـخـيــة من
التشكل أصابتها النكبة بحالة قطع عنيفة إلى
أمــة تــدخــل مـســرح الـتــاريــخ ،أصـبــح على الكاتب
العربي «إنتاج فكر ولغة يجسدان إرادة الدفاع
عما هو مهدد باالنقراض في الحياة العربية».
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك .لهذا بالضبط
ال يزال الشهيد غسان كنفاني يحتل مكانة فريدة
ومتميزة بني كل الكتاب العرب والفلسطينيني.
ف ـهــو ل ــم ي ـك ــن م ـس ـكــونــا ف ــي ك ـت ــاب ــات ــه بـتـصــويــر
الحاضر القادم من ماضي النكبة فقط ،بل ،وربما
أهــم من ذلــك ،كــان مهمومًا باستتباع ذلــك بفتح
آفاق للمستقبل .لهذا كان كل نص لكنفاني ،أدبيًا
ك ــان أم سـيــاسـيــا ،أشـبــه بـبـيــان ث ــوري .فكنفاني
كان نموذجًا لكاتب من نوع خاص جدًا اقتضت
وجوده الحالة العربية الجديدة .فما بعد النكبة،
وت ـحــدي ـدًا م ــا بـعــد ثـ ــورة  1952ف ــي م ـصــر ،الـتــي
ساهمت فــي التأسيس لنشوء حــركــات التحرر،
«تـفــاقــم دور الـكــاتــب» ،كما ج ــادل إدوارد سعيد
ف ــي «ت ــأم ــات ف ــي امل ـن ـف ــى» .ه ـكــذا كــانــت الــدعــوة
إلى الثورة «دقوا جدران الخزان» في «رجال في
الحكيم في رسالة التعزية
الشمس» .ولهذا ذكر ّ
آلنــي كنفاني «إنـنــا تلقينا (باستشهاد غسان)
ضربة موجعة جدًا».
ّ
فأهم ما قام به
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك.
قسطنطني زريق ،صاحب «معنى النكبة» ،وأحد

ملهمي الحكيم ،في كتابه عن النكبة ،غير تعريفه
للحدث وحـفــره للمصطلح ،هــو «إل ـقــاؤه الضوء
على مشكلة الحاضر ،موقع املعاصرة اإلشكالي،
الذي يشغله العرب ويعملون على إعاقته» .فلقد
َّ
أدرك مبكرًا أن مــا ينبغي على «الـكــتــاب» العرب
ال ـق ـي ــام ب ــه ب ـم ـعــرفــة ودراي ـ ـ ــة ه ــو خ ـلــق ال ـحــاضــر
تمهيدًا ملعركة استعادة االستمرارية التاريخية،
ورأب الصدع الذي تسببت به النكبة ،واألهم من
كل ذلك إطالق إمكان تاريخي للتغيير.
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك .لهذا بالضبط
علق باولو فريري في كتابه «تعليم املقهورين»
أن «أسـ ـل ــوب [ت ـش ــي] غ ـي ـفــارا ال ــواض ــح ف ــي ســرد
تجاربه هــو ورفــاقــه ،ووصــف عالقته بالفالحني
الفقراء املوالني لهم بلغة إنجيلية تقريبًا ،يكشف
ال ـقــدرة الكبيرة لـهــذا الــرجــل املــدهــش على الحب
والتواصل مع الناس».
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك .هكذا يتوجب
قراءة النص األخير ،وفهم الفعل األخير ،لجورج
حبش وإدراك الهدف منه .فهذا النص ليس سردًا
ب ــا غ ــاي ــة ،أو ه ــذا ل ـيــس سـ ــردًا أراد ل ــه صــاحـبــه
أن ي ـكــون نــوعــا م ــن الـتــاريـخــانـيــة أو ال ـســرديــات
األكاديمية أو املذكرات الذاتية .ليس سردًا أراد له
صاحبه أن يكون مجرد أرشفة أخرى للتاريخ بال
غاية أو ملجرد األرشـفــة .فالتاريخ يجب أن ُيقرأ
ً
أوال وأخ ـي ـرًا كحالة أيــديــولــوجـيــة .يجب أن ُيقرأ
ُ
كتحفيز لعمل مستقبلي .يجب أن يقرأ كخارطة
طريق للمقاومة والتغيير وال ـثــورة .ففي نهاية
األمـ ــر ،كــل الـحـقــائــق ال ـتــي يـخـتــارهــا مــؤرخــو أي
مرحلة من بني آالف الحقائق األخرى ،هي (لذلك)
ً
ذاتـيــة وسياسية أوال وأخ ـي ـرًا ،كما ج ــادل مــؤرخ
الثورة البلشفية إدوارد هاليت كار .لهذا ،فجوهر
الـتــأريــخ لـيــس الـنــص وح ــده أو بـحــد ذات ــه (على
أهميته) ،بقدر مــا هــو االسـتـشــراف واألف ــق الــذي
يفتحه أمامنا ،فيضع السرد أو النص نفسه في
حيز املقاومة وسياقها في املستقبل ،وحتى يمكن
أن يعمل على تأسيس مسارها بفتحه آفاقًا من
اإلمكانات التحويلية  -هذا هو املعنى الحقيقي
لفكرة أن «الناس تموت والفكرة ال تموت».
الـكـتــابــة فـعــل مـقــاومــة وفـعــل اشـتـبــاك ،ألن الفعل
واالشتباك املقصودين هنا بالذات هما اشتباك
وفعل من أجل تكوين الوعي وخلق اإلنسان من
جهة ،وإسقاط الخرافات (مــن خرافة «إسرائيل»
ن ـف ـس ـه ــا إلـ ـ ــى ك ـ ــل ال ـ ـخ ـ ــراف ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـس ــوق ـه ــا
املهزومون) ،من جهة أخرى .الكتابة فعل مقاومة
واش ـت ـبــاك ،ألن الـكـتــابــة عـمــل ،وألن الـعـمــل نفسه
(وال ـف ـعــل املـشـتـبــك نـفـســه) ه ــو ال ـش ــيء الحقيقي
الوحيد فــي الـتــاريــخ ،والـشــيء الحقيقي الوحيد
في هذه الحياة ،وما عداه هو الخرافة والتزوير.
لـهــذا ،فالكتابة ك ـ «فـعــل مقاومة وفـعــل اشتباك»
هــي أكـثــر توصيف مناسب للنص األخـيــر الــذي
تــركــه لـنــا ج ــورج حـبــشُ ،
ويـنـشــر بـعــد أح ــد عشر
عامًا على رحيله .فهذه ليست محاولة للتأريخ
بـقــدر مــا هــي إح ــدى م ـحــاوالت الحكيم املـتـعــددة
لــاشـتـبــاك مــرة أخ ــرى مــع األسـئـلــة الـكـبــرى التي
َّأرقته منذ اتفاقيات أوسلو ،وتحديدًا مع انعقاد
املؤتمر الخامس للجبهة الشعبية ( )1993حني
أرسل الحكيم أول إشارات العزم على التخلي عن
األمانة العامة ،وأصر عليها ونفذها في املؤتمر
السادس ( )2000من أجــل خــوض مرحلة جديدة
م ــن ال ـن ـضــال تـتـمـثــل ،ك ـمــا ك ـت ــب ،بــالـعـمــل «عـلــى
إنـشــاء مــركــز [ال ـغــد] ال ــذي ُيعنى بــدراســة تجربة
حركة القوميني العرب ومن ثم الجبهة الشعبية

واألحزاب القومية األخرى ،وكذلك تجربة الثورة
الفلسطينية امل ـعــاصــرة ،وأي ـضــا الـعـمــل القومي
منذ النكبة ،بحيث تكون تجربة الجبهة والحركة
واألحزاب والتجارب األخرى درسًا مفيدًا ملتابعة
النضال الوطني والقومي ،من دون أن يعني ذلك
ابتعادي من ساحة النضال الوطني والقومي».
فــي ثـنــايــا ه ــذا ال ـنــص ال تــوجــد فـقــط الـكـثـيــر من
األسـئـلــة الـتــي كــانــت ت ــؤرق حبش وك ــان يــرى في
الـتـصــدي لـهــا واإلج ــاب ــة عـنـهــا مـســؤولـيــة ثــوريــة
ووطنية وقومية وإنسانية ،وليس في هذا النص
فقط الكثير من الحديث في التاريخ وعن التاريخ
واألح ـ ـ ــداث وال ـت ـج ــارب ال ـف ــردي ــة وال ـج ـم ـع ـيــة ،بل
يوجد أيضًا الكثير مما يمكن أن نفهمه ونعرفه
عن شخصية صاحب هذا النص وروحــه وقلبه،
وال ـن ـم ــوذج ال ــذي يـنـبـغــي أن ي ـكــون عـلـيــه الـثــائــر
الحقيقي والقائد الحقيقي واملقاوم الحقيقي ،ما
نصوصنا التراثية
دفعني إلى البحث عميقًا في
ّ
الستلهام توصيف لهذه الــروح الـفــذة والفريدة.
فعقب النكبة مباشرة ،يكتب الحكيم« ،حصلت
عـمـلـيــة االن ــدم ــاج ال ـك ـلــي والـ ـص ــادق بـيـنــي وبــن
العمل الكلي من أجل قضية شعبي ووطني».
فــي ثـنــايــا هــذا الـنــص صــدق ووض ــوح وشجاعة
نادرة في زمن يدعي فيه «البطولة» و«الصراحة»
و«الوضوح» كل من أراد ذلك فقط لتبرير تخاذله
وعـجــزه وكــذبــه واسـتـســامــه« .إنـنــي ع ــادة أحــدد
ـأن
مــوق ـفــي ال ـس ـيــاســي وم ــوق ــف ال ـج ـب ـهــة ب ـعــد ت ـ ٍ
وتـفـكـيــر ،ولكنني أع ـتــرف أن ــه فــي سـيــاق الـثــورة
تأتي لحظات أفكر فيها بعقلي وقلبي ووجداني
مـعــا» .xهــذا مــا قاله الحكيم ،فــي سياق تفسيره
ملقولة «س ــادات فلسطني» التي نعت بها عرفات
عـقــب زيــارتــه نـظــام كــامــب دايـفـيــد ،وظــل يــرددهــا
الحقًا رغم عتب البعض من رفاقه عليه لخروجه
ع ــن «ح ـ ــدود ال ـل ـيــاقــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .ل ـه ــذا فـنــص
ال ـح ـك ـيــم األخ ـي ــر يـصـلــح أن ي ـك ــون ب ـيــانــا ثــوريــا
حقيقيًا يؤسس ملراجعة حقيقية ملرحلة سابقة
مـلـيـئــة بــال ـب ـطــوالت ،وح ـتــى مـلـيـئــة بــامل ـع ـجــزات،
ولكنها مليئة أيضًا باملآسي والهزائم والخداع.
فــي ثـنــايــا ه ــذا الـنــص أيـضــا حــديــث عــن الـتــاريــخ
وفي التاريخ ،ولكن بإيقاع ثوري فريد يعيد إلى
ال ــذاك ــرة الـخـطــاب ال ـث ــوري الفلسطيني األصـلــي
واألص ـي ــل ،ويـعـيــد إل ــى ال ــذاك ــرة بـيــانــات الجبهة
الـشـعـبـيــة ووثــائ ـق ـهــا األولـ ــى ون ـص ــوص املـيـثــاق
الوطني غير املعدل ،وكأنها محاولة لبث الحياة
من جديد في روحنا« :كانت وجهة نظر أبو عمار
وفـتــح وع ــدد كبير مــن أع ـضــاء املـجـلــس الوطني
وبعض الفصائل هي قيام دولــة فلسطينية إلى
جانب «إسرائيل» ،أي قيام دولتني على األرض،
بينما كــانــت الـجـبـهــة الشعبية تــريــد دول ــة على
األرض مع االستمرار في النضال من أجــل إزالــة
هــذا الكيان الصهيوني البغيض» .هكذا يذكرنا
الحكيم ،بما قاله مــرة الشهيد عماد مغنية ،عن
ّ
الهدف الــذي علينا أل ننساه أبـدًا وأن نعمل من
أجله كل لحظة ،وأن نضحي في سبيله بكل شيء:
«الهدف واضح ومحدد ودقيق :إزالة «إسرائيل»
من الوجود».

الخروج من اللد :والدة الثائر جورج حبش

َ
ي ــوم اإلث ـنــن امل ــواف ــق  24أيــار/مــايــو َ ،1948د َّون
دايفيد بن غــوريــون في مذكراته« :علينا تنظيم
مـجـمــوعــة األل ــوي ــة ال ـج ــدي ــدة وت ـعــزيــز [األل ــوي ــة]
القديمة .وينبغي إقامة لــواء من أفــراد «كرياتي»
بقيادة لــرر [ت ـســادوك] .لــدى تسلم املــدافــع ،يجب

رسم سحر برهان

تدمير الرملة واللد فورًا» .بعدها بأسبوع ،في 30
أيار/مايو َ ،1948سـ َـيـ ِـر ُد ِذكــر اللد والرملة مرتني
في تدوينات بن غويون لذلك اليوم« :أثرت مسألة
الرملة  -اللد ،إذ إن هاتني النقطتني خطرتان من
جميع الـنــواحــي ،ومــن شأنهما أن تشكال قاعدة
للهجوم على تل أبيب واملستوطنات و[الطريق]
إلــى الـقــدس .والـحــرب على اللد والرملة ،عند بن
غــوريــون ،كانت جــزءًا أساسيًا مــن حــرب القدس،
و«حـ ـ ـ ــرب الـ ـق ــدس ه ــي ح ـ ــرب أرض إس ــرائـ ـي ــل»،
يقول بن غوريون« ،ال بسبب أهميتها التاريخية
فحسب ،بل ألسباب استراتيجية أيضًا ،والحرب
ليست من أجل طريق القدس فحسب .هناك حاجة
إلى امتداد جغرافي .وقد ثبت في هذه الحرب أنه
لن تقوم للقدس اليهودية قائمة من دون ارتباط
ما بالدولة اليهودية ذي امتداد إقليمي».
ال ــاف ــت لـلـنـظــر ف ــي تــدوي ـنــات بــن غ ــوري ــون ه ــذه،
وغ ـي ــره ــا ال ـك ـث ـيــر ،ل ـي ــس ال ـح ــدي ــث ال ــواض ــح عــن
«التدمير» و«التدمير الفوري» و«تهجير العرب»،
ً
ً
بل إنهم قاموا بذلك فعـال .لهذا كانت املجازر أوال،
كما حدث في مسجد اللد حيث احتمى املدنيون
َّ
الـ ـع ــزل ق ـبــل أن ت ـق ــوم ال ـع ـص ــاب ــات الـصـهـيــونـيــة
بقتلهم فــي م ـجــزرة رهـيـبــة أصـبـحــت مــوثـقــة في
األرشـيـفــات الصهيونية رغــم أننا ال نحتاج إلى
ذلــك لنعرف أن أهلنا قد ذبحوا هناك بال رحمة
( 500مدني تقريبًا ،برغم االعـتــراف الصهيوني
بما بني  200و)300  ،وكان كذلك القتل العشوائي
أي ـض ــا وإط ـ ــاق ال ـن ــار ع ـلــى أي ش ــيء وك ــل شــيء
أثـ ـن ــاء م ـح ــاول ــة احـ ـت ــال ال ـل ــد وال ــرمـ ـل ــة .ف ــي ذلــك
الـ ـي ــوم ( 11ت ـم ــوز/ي ــول ـي ــو  )1948ح ــن فـشـلــت
الـكـتـيـبــة ال ـثــال ـثــة لـلـبـلـمــاح م ــن اق ـت ـحــام دفــاعــات
اللد التي أقامها أهلها واملتطوعون من القوات
الشعبية ،فقام ييغال آلون بإرسال اللواء الثامن
(الكتيبة الثامنة والتاسعة) بقيادة موشي ديان.
ف ــدخ ـل ــت ،ك ـمــا ت ـ ــروي األرشـ ـيـ ـف ــات الـصـهـيــونـيــة
نفسها« ،عرباتهم نصف املجنزرة ،عربة مدرعة،
وسيارات جيب عسكرية يعتليها مدافع رشاشة،
م ـســرعــة ج ـنــوبــا م ــن طــريــق بــن شـيـمــن بــاتـجــاه
اللد ووصلت أطراف الرملة ـ ـ ـ ثم استدارت عائدة

حول اللد إلى بن شيمني .استغرقت الغارة سبعًا
وأرب ـعــن دقـيـقــة .ويظهر أن ال ـقــوات كــانــت تطلق
النار على أي شخص في طريقها» .ويذكر أحد
أفــراد العصابات الصهيونية ويدعى «جدعون»
في شهادته« :كانت سيارة الجيب العسكرية التي
أركب فيها تقوم بالدوران أمام مدخل أحد املنازل،
وفــي املقابل كانت طفلة تقف وتصرخ وعيونها
مـلـيـئــة ب ــال ـخ ــوف وال ـ ـفـ ــزع .كـ ــان ج ـســدهــا مـمــزقــا
وينقط دمــا ،وحولها كانت جثث أفــراد عائلتها
ملقاة على األرض[ .ثــم تساءلت] هل أطلقت أنا
الـنــار عليها؟ ولكن ملــاذا هــذه األف ـكــار ،فنحن في
أوج معركة ،في أوج احتالل مدينة .العدو في كل
زاوية .الجميع أعداء .اقتل! دمر! اذبح! وإال سوف
ُ
تقتل أنت ولن تستطيع احتالل املدينة».
لـكــن تـلــك ال ـظــروف وتـلــك املــآســي كــانــت مناسبة
لتكشف الجوهر الحقيقي لجورج حبش وروحه
ال ـثــائــرة .لـيــس ذل ــك فـقــط ألن الـحـكـيــم ع ــرف منذ
ال ـب ــداي ــة أن الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذه الـ ـح ــرب ومـ ــن هــذا
املشروع الصهيوني هو «اقتالعنا من الجذور»
لــذلــك ل ــم ي ـت ــردد ف ــي حـمــل ال ـس ــاح مـنــذ الـبــدايــة
حــن انضم إلــى «كتائب الـفــداء الـعــربــي» .وليس
ذلك فقط ألن الحكيم قــاوم ألكثر من ستني عامًا
بعدها مــن دون أن ينال منه الـيــأس أو الهزيمة
للحظة واحدة .بل ألن هذا املقاوم العنيد ،جورج
ً
حبش ،كان معدًا أصـال ألن يكون إنسانًا من نوع
خ ــاص ج ـدًا وث ــائ ـرًا مــن ن ــوع خ ــاص ج ـدًا عرفنا
القليل مثله في تاريخنا العربي كما في تاريخ
الشرق.
ما سيلي هو بعض من سيرة هذا القائد العظيم،
ون ـشــرهــا ف ــي ال ــذك ــرى ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة لــرحـيـلــه
يعني أنــه ،برغم كل شــيء ،ال يــزال ّ
حيًا بيننا .ف ـ
«أن تعيش في قلوب َمن تركت خلفك ،يعني أنك
لن تموت أبدًا».
ّ
ه ــذا الـنــص هــو ج ــزء مــن مـقــدمــة كـتــاب م ــذك ــرات جــورج
حبش« ،صفحات من مسيرتي النضالية» ،الذي يصدر
عن «مركز دراسات الوحدة العربية» .تجدون نسخة أطول
من املقدمة مع املراجع على موقع «األخبار» االلكتروني.
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