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"مذكرات الحكيم"

اقع والهزائم الكبرى  "أحالم" عظيمة تتكّسر على "صخرة" الو

 مهران الشامي)1)

مركز	 قليلة	 أشهر	 منذ	 الذي	أصدره	 الكتاب	 النضالية"،	هذا	هو	عنوان	 "صفحات	من	مسيرتي	
العام	 األمين	 الفلسطينية،	 الثورة	 حكيم	 مذكرات	 دفتيه	 بين	 ويحتوي	 العربية،	 الوحدة	 دراسات	
املؤّسس	للجبهة	الشعبية	لتحرير	فلسطين	الدكتور	جورج	حبش	)1	آب/	أغسطس	1925 - 26	كانون	
وحركة	 الفلسطينية	 القضية	 في	سبيل	 للنضال	 نفسه	 نذر	 الذي	 القائد	 هذا	 	،)2008 يناير	 الثاني/	
التحرر	العربية	على	مدى	أكثر	من	نصف	قرن،	فجاء	الكتاب	ليغطي	أبرز	محطات	سيرته	السياسية	
إلى	 املبادرين	 أوائل	 الفلسطيني،	حيث	كان	من	 العربي	والوطني	 القومي	 العمل	 في	 النضالية	 وتجربته	
تأسيس	حركة	القوميين	العرب	وإطالق	الثورة	الفلسطينية	والكفاح	املسلح	في	عقب	نكبة	عام	1948.	

خاتمة	 إلى	 إضافة	 	،
ً

فصال وعشرين	 واثنين	 مقّدمتين	 على	 موزعة	 صفحة،	 	384 في	 الكتاب	 يقع	
وملحقات	ثالثة.	وتشتمل	فصول	الكتاب	على	املراحل	الزمنية،	الشخصية	والسياسية،	لحياة	أحد	
كبار	قادة	الثورة	الفلسطينية،	منذ	طفولته	في	مدينة	اللّد	الفلسطينية	متحدًرا	ألسرة	ميسورة	الحال،	
	إلى	العام	2000	عندما	قّدم	استقالته	من	األمانة	العامة	للجبهة	

ً
إذ	كان	أبوه	يشتغل	في	التجارة،	وصوال

الشعبية	لتحرير	فلسطين	خالل	مؤتمرها	السادس	الذي	عقدته	في	صيف	ذلك	العام.	

السيا�سي،	 نشاطه	 وبداية	 بيروت،	 في	 األميركية	 بالجامعة	 التحاق	حبش	 الكتاب	 وتتناول	فصول	
وتأسيس	نواة	حركة	القوميين	العرب	فيها،	مع	توضيح	مواقف	هذه	الحركة	واألوضاع	التي	مّرت	بها	بين	
لبنان	واألردن	وسوريا	وغيرها	من	البلدان	العربية،	بما	فيها	تجربة	الوحدة	السورية	-	املصرية	والثورة	في	
جنوب	اليمن،	ومن	ثم	هزيمة	حزيران	1967،	وتأسيس	الجبهة	الشعبية،	مروًرا	بأحداث	أيلول	األسود	
في	األردن	عام	1970،	ومن	ثم	انتقال	جسد	الثورة	الفلسطينية	الرئيس	إلى	لبنان،	وما	واجهته	هناك	
1982،	ثم	 للبنان	في	صيف	 خالل	الحرب	األهلية،	والدخول	السوري،	وبعدها	االجتياح	اإلسرائيلي	

)1)	مهران	الشامي:	كاتب	وباحث	سوري.



مراجعات الكتبالعدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019

316

ما	آلت	إليه	األوضاع	الفلسطينية	بعد	الخروج	من	لبنان،	واملسارات	السياسية	التي	انتهجتها	القيادة	
	إلى	توقيعها	على	اتفاقات	أوسلو	سيئة	الذكر.

ً
الفلسطينية	النافذة	في	منظمة	التحرير،	وصوال

الثانية	 مقدمته	 وضعت	 ما	 في	 دعنا،	 سيف	 الدكتور	 مقّدمتيه	 إحدى	 وكتب	 الكتاب	 حّرر	 وقد	
ا	
ً
	ولغط

ً
وخاتمته	وفصله	األخير	السيدة	هيلدا	حبش،	زوجة	الراحل	الكبير.	وكانت	األخيرة	أثارت	جدال

أدبية	 حقوق	 ومصادرة	 "قرصنة	 ولعملية	 وتضليل"	 لـ"خديعة	 تعرضت	 إنها	 قالت	 أن	 بعد	 كبيرين	
ومعنوية	وتاريخية"	من	قبل	مركز	دراسات	الوحدة	العربية	في	بيروت،	وهو	ما	نفاه	املركز،	وأكد	اتفاقه	

مع	السيدة	حبش	على	نشر	الكتاب.

تها	ووثقتها	وجمعتها	ونّقحتها	على	مدار	سنوات	
ّ
واعتبرت	حبش	أّنها	هّي	من	"أعّدت	مادة	الكتاب	ودون

طويلة	ومضنية"،	بجهد	شخ�سي	منها،	وبإشراف	مباشر	من	الحكيم،	لكن	املركز	"أنكر	وتجاهل	بشكل	
متعّمد	الجهود	التي	بذلتها"،	ومنحها	للدكتور	سيف	دعنا	محّرًرا	للمادة،	علًما	أنها،	كما	قالت،	كانت	

اتفقت	مع	"دعنا"	على	"قراءة	املذكرات	وكتابة	مقّدمة	لها	ال	أكثر	وال	أقل"!.	

"إحالت" صوفية نافلة

عندما	يقع	القارئ	على	املقّدمة	التي	كتبها	د.	دعنا،	ال	بّد	أن	تستوقفه	نقاط	عدة	فيها؛	لعّل	أهمها	
اإلحالة	إلى	مفهوم	"األبدال"،	أو	أولياء	هللا	ورجاالته	املؤمنين	الصالحين،	الذين	"ال	يموت	منهم	أحد	
إال	قام	مكانه	آخر"،	وفق	املذهب	والتقليد	الصوفي.	وكذلك	مفهوم	"األوتاد"،	الذين	"ُيقيم	هللا	بهم	
األرض"،	وهم	"أخّص	من	األبدال"،	كما	ينقل	عن	ابن	عربي،	ألنهم	"قوة	الخير	املضادة،	في	هذا	الكون،	
لقوة	الشر	والخراب"،	وألّن	"وجودهم	على	األرض	يمنع	أهلها	من	الفساد	وُيبقيهم	على	حال	الصالح	
واالستقامة	فال	تنخسف	بهم"	.	ليخلص	إلى	أّن	حبش	هو	واحد	من	هؤالء	"األبدال	واألوتاد"،	الذين	
يمثلون	"قوة	اإلنسانية	وروحها	التي	تعطي	الحياة	معناها	وتوازنها	وتحميها	من	قوى	الشّر	والخراب"،	
م	زيَغ	املتنفذين	الغارقين	 ّوِ

َ
لُيَحّوله	بذلك	إلى	"مصلح	اجتماعي	وأخالقي"	هّمه	وشاغله	األساس	هو	أن	"ُيق

في	الفساد	والخيانة	والشر	والخراب"،	كما	جاء	في	مقدمته	حرفًيا)2)،	وليس	قائًدا	سياسًيا	وثائًرا	"أفنى	
عمره	يقاوم	العدو،	ويسعى	إلى	تحرير	وطنه	وشعبه"؟!.

	،)2019 العربية،	 الوحدة	 دراسات	 )بيروت:	مركز	 )محرًرا(،	 النضالية:	مذكرات	جورج	حبش،	سيف	دعنا	 )2)	صفحات	من	مسيرتي	

ص15.
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ضافة	التي	انطوت	عليها	هذه	اإلحاالت؟،	
ُ
رى	ما	الداعي	والدافع	وراء	هذه	التشابيه،	وما	القيمة	امل

ُ
ت

هل	كان	القصد	منها	إضفاء	"هالة	من	القدسية	الدينية"	على	شخصية	ونضال	حبش،	على	خلفية	
في	 ومتنفذة	 قوية	 باتت	 التي	 السيا�سي"	 "اإلسالم	 وتيارات	 بحركات	 املباشر،	 غير	 أو	 املباشر	 التأثر؛	
عن	 الحكيم	 عّرف	 ما	 في	 	 الفلسطينية؟	 األرا�سي	 ذلك	 في	 بما	 معظمها،	 العربية	 والساحات	 األماكن	
"الثوريون	 في	كتاب	 التي	ُوضعت	 الفرن�سي	جورج	مالبرينو،	 لقاءاته	وحواراته	مع	الصحافي	 في	 نفسه،	
ال	يموتون	أبًدا"،	)منشورات	دار	الساقي(،	بأنه	"مسيحي	واشتراكي	ومارك�سي"،	ُمنّوًها	إلى	أنه	أخذ	من	
دينه	"التسامح	ومحبة	اآلخر"،	من	دون	أن	يصل	تسامحه	إلى	أن	"يغفر	إلسرائيل	ما	ارتكبته	من	جرائم	
بحق	الشعب	الفلسطيني"،	ومشيًرا	إلى	أّن	رفاقه	في	"الجبهة	الشعبية"	قد	فهموا	أّن	"بإمكانه	أن	يكون	
بين	أن	 أنه	"ال	يوجد	تعارض	 أو	ملحًدا"،	ومعرًبا	عن	اعتقاده	 للدين	 ماركسًيا	دون	أن	يكون	معادًيا	
يكون	املرء	ماركسًيا	ومؤمًنا	في	الوقت	نفسه"،	مع	تأكيده	على	"ضرورة	الفصل	بين	السياسة	والدين	

في	الدولة")3).

ا إبداعًيا  املذكرات نصًّ

لم	يكن	دعنا	موفًقا،	كما	أزعم،	عندما	استطرد	في	مقدمته	ُمستعرًضا	العالقة	بين	القارئ	والكاتب،	
الكاتب"،	 "موت	 عن	 قاله	 وما	 بارث،	 روالند	 من	 مقتبًسا	 للنّص"،	 النهائي	 باملعنى	 "اإلمساك	 ومسألة	
و"فصل	النّص	عن	صاحبه	لتحريره	من	طغيان	التفسير".	ومن	ثم	إحالته	إلى	ميشيل	فوكو،	وما	قاله	
عن	"الخطاب	ووظيفة	الكاتب"	التي	تتمحور	حول	دوره	التصنيفي	للنّص	في	سياق	خطابي	معين)4).	إذ	
التي	قد	 إلى	"وسائط"	لفهمها	واستكناه	دالالتها	وتفسيراتها	 لسنا	أمام	نصوص	أدبية	معقدة	تحتاج	
تنطوي	عليها،	بل	نحن	أمام	كتابة	مباشرة	وواضحة	ُجّل	طموحها	أن	تندرج	في	إطار	ما	ُيسميه	الناقد	

املصري	غالي	شكري	"الفعـل	املقاوم"،	كما	يشير	دعنا	نفسه	في	مكان	آخر	من	مقدمته.

وإلى	ذلك،	ال	بّد	أن	يتساءل	القارئ	كذلك	عن	الفائدة	والغرض	من	بعض	املبالغات	االنشائية	التي	
حفلت	بها	املقّدمة،	من	قبيل	قوله:	"تقرأ	جورج	حبش	فتتأكد	أن	هناك	طريقا	واحدا	ووحيدا	للنصر،	

)3)	جورج	حبش،	الثوريون	ال	يموتون	أبًدا،	ص	274.

)4)		صفحات	من	مسيرتي	النضالية،	ص18.
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وطريقا	واحدا	ووحيدا	لتحرير	فلسطين	هو	طريق	جورج	حبش.	تقرأ	جورج	حبش	فتعرف	أن	هناك	
تعريفا	واحدا	ووحيدا	فقط	للحرية	الحقيقية	وتعريفا	واحدا	ووحيدا	للكرامة	هو	تعريف	جورج	حبش.	
تقرأ	جورج	حبش	فتعرف	أن	هناك	معنًى	واحدا	ووحيدا	للوطن	ومعنًى	واحدا	ووحيدا	لفلسطين	هو	
	من	أن	تكون	املقّدمة	فرصة	ملراجعة	

ً
معنى	الوطن	ومعنى	فلسطين	عند	جورج	حبش")5)،	وذلك	بدال

ونقد	تجربة	حركة	القوميين	العرب	والتفّرعات	التي	انتهت	إليها،	مع	الحركة	القومية	العربية	عموما	
بمختلف	فروعها	وأطيافها،	وما	آلت	إليه	في	غير	مكان	وساحة	عربية،	بعد	انحسار	وتراجع	موجة	املّد	

القومي	التي	شهدها	العالم	العربي	في	خمسينيات	وستينيات	القرن	املا�سي؟!

كان	 ما	 إطار	 في	 املقدمة	 بإدراج	هذه	 أظن،	 كانا	كفيلين،	كما	 النقد	واملراجعة	وحدهما	 مثل	هذا	
يؤرق	الحكيم	في	سنواته	نضاله	األخيرة	كما	يقول	دعنا	نفسه،	عندما	وّجه	اهتمامه	لـ"الشتباك	مرة	
قته	منذ	اتفاقيات	أوسلو"،	وبدأ	العمل	على	إنشاء	"مركز	الغد"	للعناية	 أخرى	مع	األسئلة	الكبرى	التي	أرَّ
بـ"دراسة	تجربة	حركة	القوميين	العرب	ومن	ثم	الجبهة	الشعبية	واألحزاب	القومية	األخرى،	وكذلك	
الجبهة	 تكون	تجربة	 النكبة،	بحيث	 القومي	منذ	 العمل	 وأيًضا	 املعاصرة،	 الفلسطينية	 الثورة	 تجربة	

والحركة	واألحزاب	والتجارب	األخرى	درسا	مفيًدا	ملتابعة	النضال	الوطني	والقومي"؟!	

التغّني	مجدًدا	في	الحديث	عن	"إزالة	إسرائيل	من	 وبذلك	أيضا	كان	يمكن	للمقّدمة،	عوًضا	عن	
الوجود"،	أن	تسهم	في	التأسيس	لـ"مراجعة	حقيقية	ملرحلة	سابقة	مليئة	بالبطوالت	)...(	ولكنها	مليئة	
أّن	 22(؟!،	ُمستخلًصا	 باملآ�سي	والهزائم	والخداع"،	كما	يقول	دعنا	نفسه	)مصدر	سابق/	ص	 أيًضا	
نّص	املذكرات	"ليس	سرًدا	بال	غاية"،	ليس	سرًدا	أراد	له	صاحبه	أن	يكون	مجرد	أرشفة	أخرى	للتاريخ.	
فجوهر	التأريخ،	كما	يضيف،	ليس	النص	وحده	أو	بحد	ذاته	)على	أهميته(،	بقدر	ما	هو	"االستشراف	
الذي	يفتحه	أمامنا"،	أو	املسارات	واالحتماالت	واآلفاق	التي	يمكن	أن	يفتحها	أمام	قارئه	وأن	يؤّسس	

لها	مستقبال،	كما	ُيفترض	بنا	أن	نستخلص)6).

)5)	املصدر	السابق،	ص16.

)6)	املصدر	السابق،	ص21-20.
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ما الذي تقوله املذكرات؟

إلى	 ينجذب	 لم	 إنه	 إذ	 السيا�سي،	 العمل	 في	 انخرط	 تأخر	نسبًيا	حتى	 أنه	 الحكيم	 خبرنا	مذكرات	
ُ
ت

فه	هذا	القرار	
ّ
)1947(،	مع	الصدى	الكبير	الذي	خل ميدان	السياسة	إال	بعد	صدور	قرار	التقسيم	

في	أوساط	الطلبة	والكادر	التدري�سي	في	الجامعة	األميركية	ببيروت،	حيث	كان	يدرس	في	كلية	الطب	
البشري،	وقد	بلغ	سّن	الثانية	والعشرين.	

واقتصر	نشاطه	بداية	على	املشاركة	في	التظاهرات	التي	خرج	بها	الطالب	العرب	في	بيروت	رفًضا	
النكبة	 جاءت	 ثم	 الصهيونية.	 العصابات	 ضّد	 العربية	 الجيوش	 ل	

ّ
بتدخ واملطالبة	 التقسيم،	 لقرار	

وأبناء	 وأهله	 عائلته	 مع	 القسري	 تهجيره	 لدى	 وفصولها	شخصًيا	 مآسيها	 بعض	 عايش	 التي	 	)1948(
بلدته	من	اللّد)7).	

ويشير	حبش	إلى	الدور	الذي	لعبه	املفكر	القومي	قسطنطين	زريق،	ومحاضراته	التي	ألقاها	ضمن	
أنشطة	جمعية	"العروة	الوثقى"،	بوصفه	مستشاًرا	لهذه	املنظمة	الثقافية،	في	إقناعه	بفكرة	القومية	
ُمجّدًدا..")8).	 العربية	 باألمة	 والنهوض	 الصهيوني	 املشروع	 ملواجهة	خطر	 الطريق	 "تمثل	 وأنها	 العربية	
ومن	املعروف	أّن	الدكتور	زريق	برز	كأحد	أهم	املفكرين	القوميين	العرب	الشباب	منذ	أواخر	ثالثينات	
القرن	املا�سي،	بعد	أن	أصدر	عام	١٩٣٩	كتابه	األول	"الوعي	القومي"	الذي	غدا	مرجًعا	ألجيال	عّدة	

من	القوميين	العرب.

في	السنة	التي	أعقبت	النكبة،	ومن	خالل	نشاطه	في	"العرّوة	الوثقى"	تحديًدا،	حصلت	لدى	حبش	
زا	اهتمامه	على	

ّ
ي"	بينه	وبين	العمل	من	أجل	قضية	شعبه	ووطنه،	مرك

ّ
ما	أسماها	"عملية	اندماج	كل

إقامة	تنظيم	سيا�سي	يقوم	على	مبادئ	القومية	العربية،	ويكون	محور	عمله	الرد	على	النكبة،	أو	ما	
يصفه	بـ"تأسيس	عمل	قومي	من	نوع	جديد،	يتميز	عن	كّل	ما	هو	قائم	من	قوى	وأحزاب...")9)،	وذلك	
برفقة	عدد	من	الطالب	يذكر	منهم؛	)وديع	حداد	وصالح	شبل	من	فلسطين،	هاني	الهندي	من	سورية،	
أحمد	الخطيب	من	الكويت،	وحامد	الجبوري	من	العراق(،	الذين	أصبحوا	في	ما	بعد	النواة	القيادية	

)7)	املصدر	السابق،	ص50.

)8)	املصدر	السابق،	ص52.	

)9)	املصدر	السابق،	ص70.
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األساسية	لحركة	القوميين	العرب.	وكانوا	أقرب	إلى	"أخوية	قومية"	سرية	تتميز	بـ"املسلكية	الطهرانية،	
من	 الشخصية	 الحياة	 تفاصيل	 أدق	 فكانت	 التام،	 واالنضباط	 اإليماني،	 والتزمت	 الروحي،	 والسمو	
زواج	أو	سفر	تحتاج	إلى	قرار	جماعي".	كما	جاء	في	كتاب	محمد	جمال	باروت	"حركة	القوميين	العرب:	

النشأة،	التطور،	املصائر".

وقد	نشطت	هذه	"األخوية"	تحت	اسم	"الشباب	القومي	العربي"	إلى	أن	عقدت	مؤتمرها	األول	في	
بيروت	عام	1956،	واتفق	فيه	على	تغيير	االسم	إلى	"حركة	القوميين	العرب".	وكان	هذا	املؤتمر	أقرب	
إلى	اجتماع	قيادي	مصغر،	غير	أن	"الحركة"	عدته	بمنزلة	مؤتمرها	األول،	وانتخبت	فيه	قيادة	مؤلفة	
من	أحد	عشر	عضًوا،	ضّمت	إضافة	إلى	النواة	املؤّسسة:	الحكم	دروزة	وعدنان	فرج	)من	فلسطين(،	
ومحسن	إبراهيم	ومصطفى	بيضون	)من	لبنان(،	وثابت	املهايني	)سوري(،	وعمر	فاضل	)ابن	مغترب	

عربي	في	الكاميرون(.	

"كتائب الفداء العربي"

ولكن	قبل	تبلور	هذه	النواة	وعقد	هذا	املؤتمر،	كان	حبش	انضم	سنة	1951	إلى	"كتائب	الفداء	
ا	بين	الباحثين	واملؤرخين	العرب	حول	

ً
العربي"	التي	تؤمن	بالعنف	الثوري.	ومن	املعروف	أّن	ثمة	خالف

عالقة	حركة	القوميين	العرب	بكتائب	الفداء	العربي؛	هل	األولى	امتداٌد	للثانية؟،	أم	إّن	األمر	مجرد	
وما	 الجماعتين؟.	 بين	 والهندي(	 )حبش	 املؤّسسين	 من	 الثنين	 املشترك	 الوجود	 بحكم	 بينهما	 تداخل	
يذكره	حبش	في	مذكراته	ُيرّجح	االحتمال	الثاني،	على	الرغم	من	أّن	ثمة	من	يعتبر،	)بما	في	ذلك	الجبهة	
الشعبية	ذاتها(،	أّن	"الكتائب	كانت	بمثابة	الظهور	الفعلي	األول	لحركة	القوميين	العرب"،	وبأّن	"هيئة	
مقاومة	الصلح	مع	إسرائيل"	التي	نشطت	"الحركة"	خلف	واجهتها	في	الطور	التأسي�سي،	ليست	سوى	
املسلح	 العمل	 عبر	 إسرائيل	 مع	 الصلح	 "مقاومة	 كان	 التي	 العربي"،	 الفداء	 لـ"كتائب	 عميق	 امتداد	
من	أبرز	أهدافها"،	انسجاًما	مع	شعار	"الثأر"	الذي	تبنته	"الحركة"	بداية	في	إطار	شعاراتها	الرمزية:	

"وحدة،	تحرر،	ثأر"،	كما	يشير	إلى	ذلك	محمد	جمال	باروت)10).

)10)	محمد	جمال	باروت،	املرجع	نفسه،	ص22.
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وكما	يورد	باروت	فقد	تلخصت	الترسيمة	السياسية	لـ"الكتائب"	بشكل	مبسط،	في	أن	إزالة	إسرائيل	
يحتقرون	 ومبسطا.	 للغاية	 ساذجا	 كان	 "تفكيرهم	 أّن	 مضيًفا	 العربية،	 الوحدة	 بقيام	 مرهون	 أمر	
الثرثرات	اإليديولوجية	والسياسية".	وقد	"أجمع	الكتائبيون	على	تصفية	الحكام	العرب	الذين	اعتبروا	
مسؤولين	عن	ضياع	فلسطين.	وكان	املشترك	األعظم	بينهم	هو	اإلجماع	على	أسلوب	العنف	واالنتقام	
والثأر،	كما	اشتركوا	جميعا	بعدم	التمييز	ما	بين	اليهود	والصهاينة،	واعتبروا	"اليهودي"	هدفا	بحد	ذاته	

لثأرهم")11).

ويوضح	باروت	أن	"كتائب	الفداء"	كانت	على	غرار	املنظمات	القومية	شبه	العسكرية	التي	نشأت	
في	أملانيا	وإيطاليا،	تعتمد	على	"نظام	الخاليا	السرية،	التي	تقوم	في	عالقاتها	الداخلية	على	االنضباط	
ونظام	الطاعة؛	)نفذ	ثم	ناقش(	الذي	يتحول	فعلًيا	الى	)نفذ	ثم	نفذ(،	فكانت	أقرب	الى	شكل	محكم	

من	أشكال	فرق	الحرس	الحديدي".	

ه،	ُيظهر	في	الواقع	مدى	التقاطع	والقواسم	املشتركة	بين	ما	طرحته	"الكتائب"	من	أفكار	
ّ
ذلك	كل

حركة	 بها	 وعملت	 أخذت	 التي	 التنظيمية	 واألشكال	 األفكار	 وبين	 تنظيمية،	 آليات	 من	 واعتمدته	
القوميين	العرب،	في	بداياتها	على	األقل.

ُيذكر	هنا	أّن	حركة	القوميين	العرب	حاولت	في	بداية	نشاطها	في	األردن	أن	ترسل	مجموعات	فدائية	
يتزعّمه	 كان	 الذي	 األردني	 بالجيش	 غالًبا	 كانت	تصطدم	 املجموعات	 لكّن	هذه	 املحتلة،	 األرا�سي	 إلى	
آنذاك	البريطاني	غلوب	باشا،	مما	عّزز	االنطباع	لدى	الحركة	بأن	"تحرير	فلسطين	مرتبط	باملتغيرات	
ن	الشعب	الفلسطيني	والعربي	من	النضال	املسلح	ضد	الكيان	الصهيوني"،	وأّن	الجهد	

ّ
العربية	التي	تمك

يجب	أن	ينصّب	على	تحرير	البلدان	العربية	من	النفوذ	االستعماري	لكي	يتمكن	املناضلون	من	توجيه	
بنادقهم	نحو	العدو	الصهيوني.	وقد	تطورت	هذه	الرؤية	فيما	بعد	)املؤتمر	الثاني	للجبهة	الشعبية	/	
ا	من	مبدأ	"التالحم	بين	الثورة	

ً
شباط	1969(	لتتكثف	في	شعار	"هانوي	العربية	كقاعدة	ثورية"،	انطالق

الفلسطينية	والثورة	العربية"،	)وخصوًصا	في	بلدان	الطوق	املحيطة	بفلسطين(.

)11)	املرجع	السابق،	ص25.
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نشرة "الثأر" وطروحاتها

وقبل	مجلة	"الرأي"	التي	أصدرتها	"النواة	القيادية"	في	عّمان،	اهتم	حبش	بدعم	نشرة	"الثأر"	التي	
التحررية،	 العربية	 إلى	جانب	قضايا	األمة	 الفلسطيني	 باملوضوع	 تهتم	 بيروت،	وكانت	 في	 كانت	تصدر	
وبخاصة	في	املغرب	والجزائر.	ويلفت	الحكيم	إلى	أنهم	في	تلك	املرحلة	من	نضالهم	كانوا	يشّددون	على	
	إنما	هو	صهيوني"،	وأّن	"التمييز	بين	اليهودية	والصهيونية	خرافة"،	مشيًرا	إلى	أّن	هذا	 	يهودّيٍ

أّن	"كلَّ
كل	 يكون	 أن	 بالضرورة	 "ليس	 أنه	 لصالح	 عليه	 تعديل	 1959،	حين	طرأ	 عام	 قائًما	حتى	 ظّل	 الفهم	

يهودي	صهيونًيا،	وإن	كان	أغلبية	اليهود	يلتفون	حول	الصهيونية	ويساندونها")12).

سيعود	حبش	إلى	مناقشة	هذه	النقطة	لدى	حديثه	عن	االجتماع	الذي	أجرته	القيادة	املؤسسة	
محسن	 إشراف	 تحت	 بيروت	 في	 شكلتها	 الحركة	 كانت	 التي	 الفكرية"	 "اللجنة	 مع	 القوميين	 لحركة	
ابراهيم.	ومن	خالل	مذكرات	الحكيم	وما	أورده	عن	النقاشات	التي	دارت	بين	الطرفين	سيتضح	للقارئ	
مدى	قصور	الوعي	النظري	والسيا�سي	العام	الذي	كانت	تعاني	منه	النواة	القيادية	املؤسسة	للحركة	
من	خضوعها	 أكثر	 )التجريبي(	 امليداني	 والعمل	 والشعارات	 النضالية	 الحماسة	 ملفاعيل	 وخضوعها	
واملؤثرة	 املحيطة	 األساسية	 القضايا	 استيعاب	 على	 القادر	 النظري	 والفهم	 الوعي	 ومعايير	 لنواظم	

بالعمل	الوطني	الفلسطيني،	أو	بالعمل	القومي	العربي	بصورة	عامة.	

داللة	ذلك	ما	يشير	إليه	حبش	من	أّن	الرفاق	في	اللجنة	الفكرية	كانوا	متأثرين	بـ"جو	الحوار	والنقاش	
الذي	كان	يشهده	لبنان	بين	املثقفين	العرب"،	والذي	كان	"يدور	حول	مفاهيم	البعث	والناصرية	وحركة	
القوميين	العرب،	ومختلف	املوضوعات	الحيوية	التي	كانت	تواجه	األمة	العربية	والنهضة	العربية")13).	

ويوّضح	حبش	أّن	اللجنة	املذكورة	أثارت	عدًدا	من	النقاط	والقضايا	التي	أحدثت	نوًعا	من	التوتر	
الثأر	 والصهيونية،	وحذف	شعار	 اليهود	 بين	 بالعالقة	 املتعلقة	 النقطة	 منها؛	 املؤّسس،	 الفريق	 لدى	
"الثأر"	من	 إليه	مفهوم	 إلى	ما	يحيل	 واستبداله	بشعار	استرداد	فلسطين،	)ولكن	من	دون	أن	يشير	
دالالت	ترتبط	بتقليد	الثأر	وفق	العرف	العشائري	والقبلي،	أو	البدوي	عموًما،	والذي	يمكن	االفتراض	
ثانية	هي	ضرورة	إضافة	شعار	االشتراكية،	 بالحسبان(،	ونقطة	 أخذته	 كانت	قد	 املعنية	 اللجنة	 أن	
وكذلك	قضية	ترابط	النضال	من	أجل	االشتراكية	مع	النضال	من	أجل	التحرير	والوحدة،	بمعنى	عدم	

)12)	صفحات	من	مسيرتي	النضالية،	ص83-84.

)13)	املصدر	السابق،	ص102-101.
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القيادة	 تعتقد	 الحديث	عن	االشتراكية،	كما	 باإلمكان	 الهدفين	األخيرين	حتى	يصبح	 انتظار	تحقيق	
املؤسسة	للحركة.

وحول	النقطة	األخيرة	يلفت	الحكيم	إلى	أّن	النتيجة	التي	تّم	التوصل	إليها	هي	أّن	"التحرر	والوحدة	
يسبقان	تحقيق	االشتراكية،	ولكن	مع	ضرورة	رفع	شعار	االشتراكية	كمؤشر	للمجتمع	العربي	الذي	نريد	
أن	نبنيه"،	وهكذا	أصبحت	شعارات	الحركة	بعد	هذا	االجتماع	هي؛	"الوحدة،	والتحرر،	واالشتراكية،	

واسترداد	فلسطين")14).	

قبل	ذلك،	كانت	شعارات	الحركة:	"وحدة،	تحرر،	ثأر".	ويوضح	الحكيم	أنه	من	الصحيح	أن	شعار	
هي	 الوحدة	 أّن	 اعتبرت	 بأنها	 البعث	 عن	 "تميزت	 الحركة	 لكن	 البعث،	 حزب	 مع	 مشترك	 "الوحدة"	
املدخل	لتحقيق	الشعارات	واألهداف	األخرى	كافة،	وبخاصة	موضوع	فلسطين	والتقدم	االجتماعي".	
وعليه،	فقد	رفعت	الحركة	شعارات:	"الوحدة	بأي	ثمن"،	و"الوحدة	مفتاح	لحّل	كّل	معضالت	املجتمع	

العربي"،	من	دون	اإلشارة	أبًدا	إلى	املضمون	االجتماعي	لهذه	الوحدة!.	

واعتبر	حبش	أّن	شعار	"الثأر"	مّيز	حركة	القوميين	ألنها	كانت	تريد	أن	"تزرع	في	الوعي	العربي	القومي	
الفلسطينية	بوصفها	قضية	قومية،	ال	 التحرير	 خصوصية	الخطر	الصهيوني،	وخصوصية	معركة	
قضية	وطنية	فحسب".	أما	غياب	شعار	"االشتراكية"،	فألن	قيادة	الحركة	كانت	تعتبر	أنه	"من	الخطأ	

إثارة	موضوع	الصراع	الطبقي	في	مرحلة	التحرر	الوطني	التي	تتطلب	تجميع	كل	الطبقات...	")15).	

التجريب والرتجال النضالي

لم	 السياسة،	 سيرته	 مجمل	 من	 يتضح	 كما	 الرئيس،	 وشاغله	 حبش	 اهتمام	 فإّن	 الواقع،	 وفي	
القومّية	 األول	حول	قضايا	 املقام	 في	 يتمحور	 كان	 بل	 والفكرية،	 النظرية	 القضايا	 على	 ا	 ُمنَصبًّ يكن	
	عروبًيا	متنوًرا	ومنفتًحا	على	تجارب	الشعوب	في	سعيها	للتخلص	من	

ً
العربية	التحّررية،	بوصفه	مناضال

	على	قضية	تحرير	فلسطين.	
ً

االستعمار	واالستبداد،	فضال

)14)	السابق،	ص103.

)15)	السابق،	ص99.
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األداء	 لتقويم	 طبًعا	 السعي	 )مع	 واالرتجال،	 التجريب	 طابع	 إلى	 اإلشارة	 من	 يعفينا	 ال	 هذا	 ولكن	
منذ	 القوميين	 حركة	 قيادة	 عمل	 َيِسُم	 كان	 الذي	 املتعثرة(،	 التجارب	 في	ضوء	 الحاصل	 واالعوجاج	
بداياتها	األولى،	إذ	لم	يقف	هؤالء	القادة	على	األسباب	العميقة	التي	أّدت	إلى	بروز	أول	خالف	داخل	
التنظيم؛	ففرع	األردن	الذي	نما	في	أوساط	النخبة	إلى	جانب	األوساط	الجماهيرية	في	السنوات	األولى	
الحركة،	 إلى	 انضموا	 أردنيون	 يقوده	 سيا�سي	 تنظيم	 تأسيس	 "أراد	 املا�سي،	 القرن	 خمسينيات	 من	
لت	في	بيروت	وتعتبر	نفسها	هي	قيادة	العمل	)بما	فيه	

ّ
ك
ُ
وهو	ما	تحفظت	عليه	النواة	املؤسسة	التي	ش

الساحة	األردنية(،	أما	مجموعة	األردن	من	املثقفين	واملوظفين	فكانت	تنظر	إلى	نفسها	على	أنها	)مع	
حبش	وحداد(	هي	األساس،	وأن	العمل	القومي	العربي	القائم	في	لبنان	وسورية	والكويت	يجب	أن	يتبع	

لها")16).	

ولوديع،	 لي	 اإلحراج	 من	 نوعا	 سّبب	 الوضع	 هذا	 "إّن	 بالقول:	 الحكيم	 يكتفي	 ذلك،	 على	 وتعليًقا	
ولكن	كنا	قادرين	على	تجاوزه	وضبطه"،	بيد	أنه	لم	يأِت	على	ذكر	الحيثيات	والعوامل	الخاصة	بكل	بلد	
ر	عن	خصوصية	العمل	السيا�سي	)القومي(	في	كّل	بلد	على	حدة،	

ّ
عربي،	والتي	كشفت	منذ	وقت	مبك

القواسم	 الرغم	من	 والثقافية،	على	 والسياسية	 االجتماعية	 البلد	وخصوصياته	 )وفًقا	ألحوال	هذا	
األقطار	 مستوى	 على	 قومية،	 قيادة	 تشكيل	 من	 جعل	 ما	 وهو	 العربية(،	 الدول	 بين	 كلها	 املشتركة	
بعد	مع	 فيما	 وتكّرر	 ما	حصل	 تكن	مستحيلة،	وهذا	 لم	 إن	 الصعوبة	 في	غاية	 كافة،	قضية	 العربية	

حزب	البعث	والحركة	الناصرية.	

التشّوش	 هذا	 إزاء	 لهم	 تشفع	 املرحلة	 تلك	 في	 عليها	 القائمين	 وسّن	 التجربة	 حداثة	 كانت	 وإذا	
والقصور،	فإّن	الزمن	الالحق	الذي	كتبت	فيه	املذكرات	)بعد	تاريخ	حافل	من	التجارب	الزاخرة	بكّل	

إيجابياتها	وسلبياتها(،	كان	حرًيا	به،	كما	أفترض	وأظن،	أن	ينّوه	إلى	هذا	القصور	ويعالجه.	

الوحدة والنفصال

	ما	مع	فشل	الوحدة	املصرية	السورية	وإعالن	االنفصال	)28	أيلول/	سبتمبر	 وقد	تكّرر	األمر	إلى	حّدٍ
1961(،	فقد	الحظ	الحكيم	أّن	الجماهير	"لم	تنزل	إلى	الشارع	لتحتج	على	االنفصال"،	على	الرغم	من	

)16)	السابق،	ص86-85.
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أّن	شعار	الوحدة	"كان	عزيًزا	عليها".	وبعد	أن	اجتمعت	قيادة	الحركة	في	دمشق	لبحث	هذه	التجربة	
الوحدوية،	خلصت	إلى	ضرورة	العمل	من	أجل	"استعادة	الجمهورية	العربية	املتحدة"	كشعار	مركزي،	
ولكن	وسط	تساؤالت	عن	محتوى	الوحدة	التي	بوسعها	أن	تضمن	تصحيح	التجربة	السابقة؟.	ويقول	
ولكن	 ديمقراطية"،	 أسس	 على	 الوحدة	 استعادة	 على	 اتفاق	 هناك	 "كان	 املضمار:	 هذا	 في	 الحكيم	
على	 الوحدة	 استعادة	 الحركة	 تريد	 التي	 "الديمقراطية"	 محتوى	 لتحديد	 املرة	 هذه	 انتقل	 الخالف	
أساسها؟.	هل	هي	"الديمقراطية	بمفهومها	الليبرالي،	أم	ديمقراطية	القوى	الطبقية	واألحزاب	التقدمية	

التي	لها	مصلحة	في	بناء	االشتراكية"،	مشيًرا	إلى	أنه	كان	من	أنصار	وجهة	النظر	الثانية)17).

وعلى	العموم،	فإن	االجتماع	آنف	الذكر	لم	يخلص،	)كما	خلص	عدد	املحللين	والباحثين	الذين	
اهتموا	بتجربة	الوحدة	وفشلها(،	إلى	أّن	الفهم	الجدلي	التاريخي	والسيا�سي	للوحدة	سيدفعنا	إلى	إدراك	
التعارض	والتناقض	 تبنى	ولن	تتحقق	إال	على	قاعدة	احترام	واقع	االختالف	والتعدد،	وحتى	 أنها	لن	
بين	الفئات	والطبقات	االجتماعية	داخل	املجتمعات	والشعوب	العربية،	)وغير	العربية	كذلك(،	ومن	
ثم	عدم	التفكير	أو	التوجه	نحو	إقصاء	أّي	تمثيل	ثقافي	وسيا�سي	وأيديولوجي	لتلك	الطبقات	والفئات	

االجتماعية!.

الصراع الطبقي والشتراكية

حادث	 في	ضوء	 الطبقي	 الصراع	 "موضوع	 كذلك	 بحث	 القيادي	 االجتماع	 أّن	 إلى	 الحكيم	 يشير	
حين	 في	 التاريخ"،	 دفع	حركة	 في	 األساس	 العامل	 يمثل	 الطبقي	 "الصراع	 أّن	 إلى	 وانتهى	 االنفصال"،	
حّركة	للتاريخ،	ولكنه	ليس	

ُ
إنه	كان	يتبّنى	الرأي	الذي	يرى	أن	"الصراع	الطبقي	عامٌل	من	العوامل	امل

الوحيد"،	مسّجال	شيًئا	من	"النقد	الذاتي"	بحق	نفسه،	ولكن	مع	اإلشارة	إلى	قدرته	على	"أخذ	التطورات	
املستجدة	في	الحسبان،	وهو	ما	مكّنه	من	قيادة	العمل	في	الحركة..")18)	كما	قال.

في	 ُيشرع	 لم	 الحكيم	 أّن	 إال	 كان	صحيًحا،	 الطبقي	 الصراع	 من	 موقفه	 تعديل	 أّن	 افتراض	 وعلى	
التعّرف	على	النظرية	املاركسية	عن	كثب	إال	بعد	ذلك	بسنوات،	وبالتحديد	خالل	تجربة	سجنه	الثانية	

)17)	السابق،	ص115.

)18)	السابق،	ص116.
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في	سورية	1968،	)قبل	تنفيذ	عملية	تهريبه	من	السجن(،	حيث	استطاع	الحصول	على	مؤلفات	لينين	
وبعض	مؤلفات	ماركس	وإنغلز،	مشيًرا	إلى	أّن	"ظروفه	السابقة	لم	تمكّنه	من	التركيز	بعمق	على	هذه	
القراءات".	ومشيًرا	كذلك	إلى	تأثير	مثل	هذه	القراءات	على	كتاباته	الالحقة	بعد	خروجه	من	السجن)19).	

تابعت	 أو	 عاصرت	 التي	 األجيال	 من	 وخاصة	 املهتم،	 القارئ	 أّن	 إلى	 للتنويه	 هنا	 قوسين	 )سأفتح	
املا�سي،	سيتفاجأ	على	 القرن	 البعث	في	سورية	خالل	ستينيات	 التي	شهدها	حكم	حزب	 الصراعات	
نحو	أكيد	مما	أورده	الحكيم	في	مذكراته	بشأن	انتحار	مدير	االستخبارات	السورية	في	ذلك	الوقت،	
عبد	الكريم	الجندي،	بعد	"فترة	وجيزة	من	عملية	تحرير	حبش	من	السجن"،	مما	يوحي	وكأن	انتحار	
الذي	مثل	"ضربة	معنوية	كبيرة	ملدير	االستخبارات"،	 السجن،	 الحكيم	من	 بهروب	 الجندي	مرتبط	
كما	يقول	حبش)20).	في	حين	إن	انتحار	الجندي	)أو	قتله(	يتصل	فقط	بالصراعات	الداخلية	في	حزب	
البعث،	حيث	كان	تيار	حافظ	األسد،	وزير	الدفاع	آنذاك،	قد	بدأ	يقوى	ويصلب	عوده	على	حساب	
تيار	صالح	جديد	والعناصر	املوالية	له،	وال	دخل	لحبش	وعملية	هروبه،	ال	من	قريب	وال	من	بعيد،	

بذلك!(.

عبد الناصر "الحركة العربية الواحدة"

الرئيس	جمال	عبد	 الذي	طرحه	 الواحدة"	 العربية	 إزاء	املوقف	من	موضوع	"الحركة	 تكرر	األمر	
الناصر،	وقضية	"وحدة	األداة	التي	تناضل	من	أجل	الوحدة	العربية".	وقد	شهدت	حركة	القوميين	في	
ا	قوًيا	حول	هذا	األمر،	تمثل	بوجود	تيار	فيها	)مثله	محسن	إبراهيم	ونايف	حواتمة	

ً
العام	1964،	خالف

عبد	 الرئيس	 القومي"،	حزب	 "االتحاد	 إلى	 واالنضمام	 الحركة	 حّل	 إلى	 دعا	 وآخرون(	 كشلي	 ومحمد	
الناصر.	

وقد	جاءت	هذه	الدعوة،	كما	يوضح	حبش،	على	خلفية	املبالغة	في	املوقف	من	الحركة	الناصرية	
العرب	 القوميين	 حركة	 لدور	 السلبي	 التقييم	 مقابل	 في	 العربي،	 الصعيد	 على	 تلعبه	 الذي	 والدور	
والتقليل	من	شأنها.	ولعّل	أبرز	مثال	على	ذلك،	كما	أضاف،	موقف	هذا	التيار	من	الثورة	التي	كانت	

)19)	السابق،	ص163.

)20)	السابق،	ص165.
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في	 الوطنية	 الحركة	 يمثل	 من	 ومسألة	 آنذاك،	 البريطاني	 االستعمار	 ضد	 اليمن	 جنوب	 في	 اندلعت	
الجنوب	اليمني؛	"جبهة	التحرير"	بقيادة	عبد	هللا	األصنج،	أم	"الجبهة	القومية"	فرع	حركة	القوميين	

العرب	في	اليمن	بقيادة	قحطان	الشعبي)21).

ويوضح	الحكيم	في	الصفحات	التالية	من	املذكرات،	الدور	الذي	لعبته	االستخبارات	املصرية	في	
إضعاف	"الجبهة	القومية"	باليمن،	وكذلك	دورها	في	"تعقيد	الصلة	مع	عبد	الناصر	وعدم	مقابلته	له"	
بعد	املؤتمر	الثاني	للجبهة	)1969(	الذي	سّجل	في	تقريره	السيا�سي	"تقييًما	لتجربة	األنظمة	الوطنية"،	
وسياسة	الجبهة	إزاءها	التي	تقوم	على	"قاعدة	التحالف	والتعارض	في	آن	واحد"،	على	الرغم	من	أّن	
التقرير	"لم	يحمل	أّي	نقد	لشخص	عبد	الناصر	الذي	كنا	نحترمه	ونقدر	انجازاته	الكبيرة	على	الصعيد	

الوطني	والقومي"	كما	يقول	حبش	في	مذكراته)22).

ولكي	يحافظ	على	وحدة	الحركة،	فقد	اضطّر	الحكيم	في	اجتماع	موّسع	عقدته	الحركة	في	بيروت	
)1964(،	كما	يقول،	إلى	التركيز	على	"إبراز	دور	الحركة	من	دون	مبالغات،	وعلى	إبراز	نواقص	التجربة	
القوميين	 الواحدة،	وبأن	حركة	 العربية	 للحركة	 بأنها	تشكل	املجرى	األسا�سي	 الناصرية،	مع	اإلقرار	

العرب	هي	مجرد	رافد	من	روافد	القومية	العربية	بقيادة	عبد	الناصر"!.	

لكن،	على	الرغم	من	النبرة	النقدية	التي	يبديها	حبش	هنا	للتجربة	الناصرية،	إال	أّن	الحكيم	ومعه	
أغلب	قادة	حركة	القوميين	ومن	ثم	"الجبهة	الشعبية"،	بقوا	جميًعا	في	رهان	وتعويل	دائمين	على	دور	
الناصر	شخصًيا،	وكأن	ثمة	حاجًزا	 "األنظمة	الوطنية"،	كما	كانوا	يطلقون	عليها،	وخاصة	دور	عبد	
النظر	عن	كثير	من	األخطاء	والخطايا	 إليه!،	غاضّين	 التي	تنسب	 بينه	وبين	نظامه	والتجربة	 يفصل	
التي	ارتكبها	هو	ونظامه،	سواء	في	املسؤولية	عن	هزيمة	1967،	أم	في	طبيعة	ومنوال	حكمه	املستند	إلى	
إلغاء	الحياة	السياسية	ومصادرة	الحريات	واللجوء	إلى	القمع	املعّمم	واالعتقاالت..	الخ،	وهو	ما	تكّرس	
في	ما	بعد	في	عدد	من	الدول	التي	ُصّنفت	بأنها	أنظمة	وطنية	مشابهة	لنظام	عبد	الناصر،	وخصوًصا	

في	العراق	وسورية	وليبيا!.	

فقد	 آنًفا،	 ذكر	 كما	 حبش،	 مقابلة	 عن	 الناصر	 عبد	 امتنع	 عندما	 أنه	 هنا	 لالنتباه	 الالفت	 ومن	
تحّول	األخير	إلى	االعتماد	على	العراق	وتمتين	عالقته	مع	حزب	البعث	الحاكم	فيه،	وهو	ما	تكّرر	بعد	

)21)	السابق،	ص130.

)22)	السابق،	ص178.
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ى	ذلك	عملًيا	في	التعويل	على	دعم	بغداد	لـ"جبهة	الرفض"	
ّ
ذلك	إلى	حّد	ما	في	عالقته	مع	سورية،	وتجل

)زيارة	 السادات	 ملبادرة	 التصدي	 في	 ليبيا	 وعلى	 الدولتين	 هاتين	 على	 الرهان	 ثم	 ومن	 الفلسطينية،	
إسرائيل	وبعدها	التوقيع	على	كامب	ديفيد(،	من	خالل	قيام	"جبهة	الصمود	والتصدي"!.	

الجانب املعرفي

العرب	 القوميين	 حركة	 قادة	 إيالء	 عدم	 خالل	 من	 الذكر	 آنف	 التجريب	 طابع	 تلّمس	 يمكننا	
الفلسطينية	 بالقضية	 الجانب	املتصل	 في	ذلك	 بما	 النظري	املعرفي	عموًما،	 للجانب	 الكافي	 االهتمام	
إلى	 ينّوه	الحكيم	 إذ	 الستينيات،	 أقله	حتى	أواسط	 	بمبدأ	"اعرف	عدوك"،	

ً
والعدو	الصهيوني،	عمال

أنه	في	النصف	الثاني	من	عقد	الستينات	تفاعلت	الحركة	مع	نخبة	من	املفكرين	الفلسطينيين	)يذكر	
منهم	وليد	الخالدي	وبرهان	دجاني(،	وناقشت	معهم	"الرؤية	االستراتيجية	للعمل	الوطني	الفلسطيني".	
ويعترف	الحكيم،	)بكل	صدق	وجرأة،	وهذه	ميزة	تسّجل	له	ال	عليه(،	بفائدة	اللقاءات	مع	تلك	النخبة،	
أنها	لم	تكن	محّل	االهتمام	الواجب	 التي	يبدو	 العديد	من	القضايا	 حيث	جرى	تسليط	الضوء	على	
التي	كانت	تحوز	عليها	 48؟،	والقوة	 الـ	 الرواد	املؤسسين	للحركة،	مثل	أسباب	هزيمة	حرب	 من	قبل	

"الهاغاناه"	مقارنة	مع	قوة	الجيوش	العربية)23).	

أن	 اعتبرت	 إذ	 	،1967 يونيو	 الحركة	من	هزيمة	حزيران/	 تقريًبا	على	موقف	 ينسحب	 ذاته	 األمر	
أسباب	الهزيمة	تعود	إلى	"طبيعة	البنية	الطبقية	واأليديولوجية	لألنظمة	العربية	البرجوازية	الصغيرة	
التي	خاضت	هذه	الحرب،	ومن	ضمنها	نظام	عبد	الناصر،	رغم	االحترام	الشديد	الذي	تكّنه	الحركة	
	
ً
لشخص	عبد	الناصر"،	وفي	ضوء	ذلك	سّجلت	الحركة	استخالصاتها	املباشرة	لدروس	الهزيمة	مؤكدة
أن	الجماهير	املنظمة	هي	األساس	في	عملية	املواجهة	مع	إسرائيل،	إلى	جانب	التركيز	على	العمل	الوطني	
الكفاح	 الفلسطيني	لقضيته	بنفسه،	وخصوًصا	لجهة	اعتماد	 الفلسطيني	وضرورة	تصدي	الشعب	
املسلح	وحرب	التحرير	الشعبية،	وعدم	االكتفاء	بحرب	الجيوش	العربية	الكالسيكية،	والتشديد	على	
أهمية	العمل	الجبهوي،	كما	حصل	في	تجارب	الثورات	التحررية	في	الجزائر	وجنوب	اليمن	وفيتنام،	

)23)	السابق،	ص147.
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بحسب	ما	جاء	في	املذكرات)24).	

شكلته	 وما	 املدّوية	 الهزيمة	 هذه	 تبعات	 عن	 للحديث	 الكافية	 األهمية	 عر	
ُ
ت لم	 املذكرات	 أّن	 بيد	

على	 وانعكاساتها	 خطورتها	 حجم	 املقابل	 وفي	 الصهيوني،	 للمشروع	 بالنسبة	 نوعية	 محطة	 بوصفها	
العالم	العربي،	لجهة	انكفاء	الدول	العربية	على	ذاتها	ونهاية	مشروع	النهوض	القومي	العربي،	والحلم	
بقيام	الوحدة	العربية	وإقامة	دولة	قومية	واحدة	كان	ينادي	بها	كثيرون،	ومنهم	حزب	البعث	والحركة	

الناصرية.

"الجبهة الشعبية" وتجربة النشقاق

تأثره	باالنشقاق	الذي	حصل	في	صفوف	"الجبهة	الشعبية"	سنة	 تنضح	مذكرات	الحكيم	بمدى	
1969،	مع	أنه	لم	يكن	األول	من	نوعه،	إذ	سبقه	انشقاق	مجموعة	أحمد	جبريل،	لكن	هذا	االنشقاق	
يعزوه	الحكيم	إلى	"الطبيعة	العسكرية	ملجموعة	جبريل	والضباط	الناصريين	في	عالقاتهم	مع	املقاتلين	
فرع	حركة	 مختلفين؛	 تنظيمين	 بين	 "كان	 أنه	 عن	 	

ً
العسكرية"،	فضال ومتطلباتهم	 وطبيعة	خططهم	

القوميين	العرب،	وجبهة	التحرير	الفلسطينية"،	في	ما	كان	االنشقاق	الثاني	"داخل	تنظيم	واحد،	هو	
تنظيم	فرع	الجبهة	الفلسطيني")25)،	واألهم	من	ذلك،	أنه	جاء	لدواعي	أيديولوجية	ونظرية	وسياسية،	
	يمينًيا"،	

ً
الفريق	املنشق،	تشكل	فصيال إذ	"كانت	الجبهة،	من	وجهة	نظر	 وعلى	خلفية	يمين	ويسار،	

بينما	من	وجهة	نظر	الحكيم،	"كانت	الجبهة	تمثل	يسار	الثورة	الفلسطينية	الحقيقي،	وكان	الفريق	
اآلخر	يطرح	أفكاًرا	يسارية	مراهقة"،	مشّدًدا	كذلك	على	دور	"قوى	فلسطينية	وعربية	يهّمها	إضعاف	
الجبهة	وتفكيكها	باستمرار"،	مشيًرا	على	وجه	الخصوص	إلى	فتح	والصاعقة،	وبعض	األنظمة	دون	أن	
يسميها،	إضافة	إلى	ما	يصفه	بـ"العامل	الذاتي	لبعض	األشخاص	الذين	أّدوا	دوًرا	في	تسعير	االنشقاق	

وعدم	االحتكام	إلى	القوانين	الحزبية")26).

)24)		السابق،	ص149،	150،	151.

)25)	السابق،	ص171.

)26)	السابق،	ص173،	174.
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الزمن،	أن	"يحاكموا	بطريقة	 للقراء	وللتاريخ،	بعد	عقود	من	 يترك	الحكيم	 وب�سيء	من	الحسرة،	
علمية،	هل	مثلت	الجبهة	الديمقراطية	يسار	الثورة	الحقيقي	وحدها	كما	كانت	تّدعي؟	وهل	مثلت	الجبهة	
الفلسطينية	 الثورة	 إلى	 بالنسبة	 ؟!"،	مؤكًدا	أن	"هذا	املوضوع	أدى	دوًرا	سلبًيا	

ً
اليمين	فعال الشعبية	

اليسار	 قوى	 عالجت	 "لو	 أنه	 أخيًرا	 ليستخلص	 خاص"،	 بوجه	 الفلسطيني	 اليسار	 وإلى	 عام،	 بوجه	
القضايا	والعالقات	في	ما	بينها	بطريقة	سليمة،	ملا	كانت	أمور	الثورة	وأوضاعها	كما	هي	عليه	اآلن"!)27) 

"تبّني	 إلى	 للجبهة	 الثاني	 املؤتمر	 في	 دعا	 االنشقاق،	 هذا	 على	 ا	 ردًّ الحكيم،	 أن	 يتضح	 ما	 وسرعان	
ه	كان	متهًما	مع	الرفاق	األساسيين	في	الجبهة	بأنهم	معادون	للماركسية،	)من	

ّ
املاركسية"،	خصوًصا	أن

قبل	الفريق	املنشق	طبًعا(.	ثّم	يعود	في	مكان	آخر	إلى	التأكيد	على	أنه	كان	"مشدوًدا	إلى	بناء	كادر	واٍع"،	
وكأنه	يريد	أن	يقول	للفريق	املنشق:	"إّن	الجبهة	ليست	كما	تظنون	وتقولون،	أي	مجرد	أناس	مشدودين	
ح	بنظرية	علمية	ثورية	ورؤية	واضحة	

ّ
إلى	القتال	دون	رؤية	عميقة	للثورة	وأهدافها	وأبعادها،	بل	تتسل

للوضع	العالمي	والعربي	والفلسطيني..	")28).	

 1972(	
ً

بعدها	بسنوات	قليلة،	وأمام	االنشقاق	الثالث	الذي	واجهته	"الشعبية"	ولم	ُيعّمر	طويال
ا	لعدد	كبير	من	قيادة	الجبهة"،	كما	يقول،	بأنه	"كان	هناك	ثالثة	

ً
بقيادة	أبو	شهاب(،	ُيقّر	الحكيم	"خالف

إلى	البنية	املثالية	 تيارات	داخل	الجبهة؛	التيار	اليميني،	والتيار	املناضل،	والتيار	الذي	كان	مشدوًدا	
لفكر	حركة	القوميين	العرب"،	ُمعرًبا	عن	اعتقاده	أن	التيار	األخير	"يمكن	أن	يتحول	إلى	الفكر	املادي	
الجدلي	)املارك�سي(،	من	خالل	التثقيف	وإحاطته	بجو	رفاقي	وعدم	استفزازه")29)،	وهو	املوضوع	الذي	
سّجله	حبش	ضمن	وثيقة	تنظيمية	أطلق	عليها	اسم	"التحّول"،	أّي	"تحول	تنظيم	برجوازي	صغير	إلى	

حزب	مارك�سي	استناًدا	إلى	ظروف	موضوعية	وعوامل	ذاتية".

وفي	الواقع	فإّن	االنشقاقات	التي	حصلت	في	الجبهة	الشعبية	لم	تكن	بعيدة	عن	وقع	هزيمة	حزيران	
العرب	 القوميين	 حركة	 داخل	 املنضوية	 التيارات	 دفعت	 إذ	 الفلسطينية،	 الساحة	 في	 وانعكاساتها	
املراجعة	 هذه	 وتمخضت	 السياسية.	 ومواقفها	 الفكرية	 ملنطلقاتها	 شاملة	 نقدية	 مراجعة	 إجراء	 إلى	
مواقف	 من	 تمثله	 وما	 العرب	 القوميين	 حركة	 مع	 بالقطيعة	 أولهما	 نادى	 األقل؛	 على	 اتجاهين	 عن	

)27)	السابق،	ص174.

)28)	السابق،	ص180.

)29)	السابق،	ص213.
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فكرية	وأيديولوجية	تشكل	"نموذًجا	لردود	الفعل	الفاشية	التي	كثيًرا	ما	تظهر	في	أوساط	يمين	الطبقة	
املتوسطة	والبورجوازية	الصغيرة"،	والذهاب	عوًضا	عن	ذلك،	نحو	"إنشاء	منظمات	قطرية	ماركسية	
إبراهيم	 االتجاه	محسن	 أبرز	ممثلي	هذا	 إلى	أسس	فكرية	وتنظيمية	جديدة"،	ومن	 لينينية	تستند	 ـ	

ونايف	حواتمة	ومحمد	كشلي.	

فيما	نادى	ثانيهما	بضرورة	استمرار	"حركة	القوميين	العرب"	وعدم	تجاوزها	تنظيمًيا،	مع	انتقاد	
تجربتها	وفق	املنهج	املادي	الجدلي،	والتعويل	على	إمكانية	تحّولها	التدريجي	إلى	حزب	مارك�سي	ـ	لينيني،	
وعلى	ذلك	تم	تأسيس	حزب	العمل	االشتراكي	العربي	)1970(،	كما	يذكر	باسل	الكبي�سي	في	كتابه	عن	

"حركة	القوميين	العرب")30).	

جورج	 خلفه	 )ومن	 محسن	 علي	 هاشم	 برئاسة	 العربي"	 االشتراكي	 العمل	 "حزب	 تشكيل	 أّن	 بيد	
	ومحتوى	واسًما،	ولكن	من	دون	اإلعالن	

ً
حبش(،	كان	بمثابة	تصفية	لحركة	القوميين	العرب،	شكال

عن	ذلك	في	شكل	رسمي.	فتبّني	هذا	الحزب	الستراتيجية	"الوحدة	القومية	للطبقة	العاملة	العربية"	
أساًسا	للوحدة	العربية،	والعمل	على	بناء	"الحزب	الشيوعي	العربي	املوحد"	من	املحيط	إلى	الخليج،	
	من	"وحدة	األمة	العربية	أساًسا	للنهوض	العربي	وتحرير	فلسطين"،	أضحى	داللة	ومؤشًرا	على	

ً
بديال

"حركة	قوميين	عرب"	معكوسة	ونقيضة	للحركة	األم	التي	عرفناها	في	البداية.

"أوراق" من سجن "الشيخ حسن"

تحتوي	على	 مهربة"	 "أوراق	 أحدها	 ثالثة،	 النضالية"	ملحقات	 ضّم	كتاب	"صفحات	من	مسيرتي	
	فيه	في	سورية	عام	1968.	

ً
يوميات	ومذكرات	كتبها	الحكيم	في	سجن	"الشيخ	حسن"،	الذي	كان	نزيال

وما	يلفت	في	هذه	اليوميات	هو	صدق	املشاعر	وحميمية	االنفعاالت	واألحاسيس	التي	تضمنتها	والتعبير	
عنها	بمنتهى	العفوية	والتلقائية	والجرأة.	ولعّل	املقطع	الذي	سأقتطفه	منها	)من	الورقة	رقم	5(،	يشكل	

	على	ما	أقول:	
ً
مثاال

"ما	زالت	نقطة	الضعف	فّي	هي	عاطفيتي	وتصوري	لعالقات	مثالية	خيالية	بين	البشر	واألصدقاء.	
الواقع	أقوى	من	كّل	خيال،	وعندما	تتضح	هذه	الحقيقة	أشعر	بالصدمة	الشديدة.	من	الخطأ	إحاطة	

)30)	صدر	الكتاب	عن	دار	الطليعة	ببيروت.
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عالقاتي	بالناس	واألصدقاء	بهالة	من	األوهام	واملثاليات،	وال	يجوز	أن	نتوقع	من	البشر	أن	تكون	فوق	
البشر.

اليوم	شعرت	بالدموع	الساخنة	على	وجهي	وأنا	أقبل	صورة	هيلدا	وميساء	ولمى.	أعتقد	أن	هذه	
والدموع	على	 الزنزانة	 فتح	رحّيل	علي	 اآلن.	 نسبًيا	 ،	وهي	سبب	هدوئي	

ً
قليال أراحتني	 التي	 الدموع	هي	

وجهي.	خجلت	من	نف�سي.	لقد	فاجأه	منظري.	لعله	ما	كان	يتوقع	يوًما	أن	يراني	بهذا	الشكل.	إن	صورتي	
رائع،	 باملناسبة	 رحّيل	 فهمني.	 أنه	 وأعتقد	 	

ً
قليال تحدثنا	 الظروف.	 هذه	 كل	 من	 أقوى	 أنني	 ذهنه	 في	

شخصية	قوية،	ذكي	وواقعي	ومرح.	هذا	النوع	من	الناس	هو	الذي	يصمد	للحياة	وظروفها..".

يتفهّمها	 )والتي	 سجنه،	 من	 الحكيم	 بها	 يكتب	 التي	 والجرأة	 والحميمية	 الصدق	 هذا	 كّل	 وأمام	
إن	 وأقول	 أتجرأ	 أن	 بوسعي	 بأوضاع	صعبة	مشابهة(،	هل	 أو	 السجن،	 بأوضاع	 مّر	 كّل	من	 ويقدرها	
واألصدقاء	 بالبشر	 عالقته	 على	 الحكيم	 لدى	 تقتصر	 لم	 املثالية"	 والتصورات	 واألوهام	 "العاطفة	
وبعض	 السياسية	 القوى	 مع	 والتحالفية	 التنظيمية	 عالقاته	 من	 الكثير	 وَسمْت	 ها	

ّ
لعل بل	 فحسب،	

السياسية	 ورؤاه	 وتصوراته	 أفكاره	 من	 للكثير	 كذلك،	 	 محّدًدا	 لألسف	 وكانت	 العربية،	 العواصم	
العربي	الصعب	 الواقع	 م	معظمها	على	صخرة	

ّ
التي	تكّسر	وتحط أيًضا	 العظيمة	 والفكرية،	وألحالمه	

واالستثنائي	بكل	نكباته	وهزائمه	وإحباطاته؟!


