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في عام 1968 اتخـذت قيـادة احلركـة االشتـراكيـة العـربيـة بقـيادة هـاشم علي مـحسن ان يـكون جـاسم مراد  مـسؤوالً عن مـطبـعة احلـركة  كـنت في تلك الـسنـوات اسكـن الكرادة
نـاهضـة لـلسـلطـة واالتـصال مع احلـركات نـشـورات ا ـناضـلي احلـركة  هـذا اجلنـاح مـسؤول عن تـوزيع ا الشـرقـية بـالقـرب من مـستـشفـى عبـد اجمليـد  ومـسؤوال عن جـناح مـهم 
نطقة وفي واقف والتصدي حلملة االعتقاالت التي جرت في تلك االيام كان شباب احلركة في الكرادة الشرقية من انشط احلركات السياسية في ا السياسية في الكرادة لتنسيق ا

رحوم محمد علي البغدادي .  مقدمتهم ابناء عائلة البغدادي منهم ا
طبعة زارع  حتى يتم نصب ا طبعة الى مكان اكثر امانـاً  وكان االختيار منطقة الطالبية حديثة البناء وتقـع بالقرب من قناة اجليش وتكثر فيها ا ثم ابلغنا من قيادة احلركة بنقل ا
ـنطقة مـراقبة من افـراد االمن العام وأن صاحب نشورات  وبـعد يومـ من نصبهـا في البيت الذي  اسـتئجاره بـ (7) دنانير ويـحتوي على (4) غرف ابلغـنا بان ا والبدء بطـبع ا
داهمـ  وهربـنا عن طريق ـرحوم هـاشم علي محـسن دوهم البـيت  واشتـبكنـا مع ا كـتوب بخط ا البيـت اجملاور لبـيتنـا يشـتغل في شرطـة بغـداد  وعندمـا كنـا نعد بـيان احلركـة ا
نـاضل طالل عوكل  زارع ثم عـبرنـا نهر قـناة اجلـيش   واختـفيت في مـقر اجلـبهـة الشعـبيـة لتـحريـر فلسـط في سـاحة االنـدلس الذي كـان يتـرأسها فـي ذلك الوقت الـصديق ا ا
ناضل زياد  وبـعد يوم انـتقلت الى وكر لـلحركة في مـنطقة الـبتاويـ  ثم جرى نقلي بـواسطة شخص لم الـتق به سابقا الى والشخص الذي يـتواصل معي من اعـضاء اجلبهـة ا

نطقة  وقد  اعالمي باعتقال والدتي (70) عاماً في االمن العامة   بغية الضغط  . منطقة شارع النضال  في دار ألحدى بنات الهوى في تلك ا
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قادة احلركة العربـية االشتراكية في
الـعــراق  وابـوعـلي حــمـيـدة سـوري
اجلـنـسـيــة  وتـبـ ان هـذا اجلـنـاح
يـريد ان يـذهب بـاجلـبهـة الى وجـهة
اخــــرى  عــــلـــــمــــاً بــــان الــــنــــضــــال
الفـلسـطـيني هـو نضـال حركـة حترر
وطــــني ويـــضـم هـــذا الـــنــــضـــال كل
الفصـائل االجتماعـية والشـخصيات
الــوطــنـيــة عــلى اخـتـالف مـنــابــعـهم
ومـناشـئـهم الـفكـريـة واالقتـصـادية 
لكن الطـفوليـة اليسـارية التي راجت
ـرحـلة ان تـؤسس لقـيادات في تلك ا
يـسـاريـة ماركـسـيـة  وتـتـجـاوز على
تـركـيبـة اجلـبـهة وقـيـاداتـهـا  وفعال
جتاوزت وانـشقت عن اجلـبهـة بدعم
ومـــــــســـــــانــــــدة بـــــــعـض االطــــــراف
الـفـلسـطـيـنـيـة  ولكـن اي خروج عن
جـسم اجلبـهـة بـدون جـورج حبش 
يكون محكوما عليه بالتفكك والفشل
وهــذا مــاحـصل لــلــجـبــهــة الـثــوريـة
الـــفــلـــســطـــيــنـــيــة الـــتي تـــزعــمـــهــا

(ابوشهاب) .
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وبــعــد فــتــرة ســجن اســتــمــرت ست
ســنـوات قــضـيــتـهـا بــعـد ايــلـول في
سـجن اجلـفـر الـصـحـراوي باالردن 
وفي الـعـراق فـي سـجن ابي غـريب 
التقـيت بضميـر االمة وقائـد النضال
سلح الدكتور جورج وروح الكفاح ا
حبش (3) مـرات واكـد لـي بـعـد هـذه
الـــفـــتــرة البـــد من رؤيـــة اخلــتـــيــارة
ويـقــصـد والـدتي وقـد ارسـل عـلـيـهـا
والتـقى بهـا في مقـر اقامـتهـا  وقال
لها سـنأخذ ابـا زياد مرة اخـرى بعد
أن يــســتـريـح  وابـلــغــني بــضـرورة
تــنــشــيط عــمل احلــركــة في الــعـراق
والـلـقـاء مع عـبـد احلـسـ الـربـيـعي
ــشــتــرك  ثم اكــد ضـرورة لــلــعــمل ا
االلــتــقــاء مع ابــو عــلى مــصــطــفى 
وجرى االمـر مع الشـخصـيتـ  لكن
لكل منهـما مجرى مـختلف عن االخر
. والبد من االعتراف باننا وقعنا في
باديء االمر بالـفكر الـطفولي  حيث
 تـــصــحـــيح ذلك . وفـي وقت اخــر
ـهمة في سنتـناول بـعض احملطات ا
ـهـمة مع ـواقف ا سـيـرة النـضـال وا
احلـــكـــيم وابــوعـــدنـــان هــاشـم عــلي
مــــحــــسن وابــــو عــــلي مــــصــــطــــفى
وابوشهاب وعـبد احلسـ الربيعي
رحمـهم اللـه جمـيعـاً . توفي احلـكيم
في 26 من كــانــون الــثــاني 2008 عن
عـمر 80 عـاما قـضى 60 عـامـاً مـنـها
ـسـتـمر وفي في الـكـقاح والـنـضـال ا
ريــعـان شــبــابه كـان مــواجــهـا قــويـا
صلـبـا ضد الـعـصابـات الصـهـيونـية
في مــــديــــنــــة الـــلــــد مــــســــقط رأسه
دن الفلسطينية عموما خصوصا وا
. وزرع احلكيم في عقـولنا وثبت في
ــنـهج الـنـضـالي الـعـروبي قـلـوبـنـا ا

والوطني ..
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وكـــان مـــهــــتـــمــــا بـــشـــكـل واسع في
معاجلة الفقراء مجانا ) .
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وفي عـام (1951) عـمـل مع الــصـديق
ورفـيق الـدرب الـدكـتور وديـع حداد 
على تاسيس حـركة القومـي العرب
ـدة  تـعـرض لـلــمالحـقـة واالعـتـقـال 
عــامــ  تــوســعت حــركــة الــقــومـ
الـعرب وجتـذر نـضـالهـا في الـسـاحة
االردنية  ثم الـساحـات الفلـسطيـنية
والسـورية والـلبـنانـية قـبل انتـقالـها
لـلسـاحـة العـراقـية ومـنـطقـة اخلـليج
الــعــربي بــاخلــصــوص في الــكــويت
والــيــمن اجلـنــوبي  وكــان العــضـاء
واصـــدقــاء وقـــيــادات احلـــركــة دورا
فــاعال وريــاديــا في نــضــال الــشــعب
اليـمـني ضد االسـتعـمـار الكـونلـيالي
االحـتاللي الـبـريـطـاني  وقـد حـقـقت
احلـركـة ومـعـهـا الـفـصـائل الـوطـنـيـة
والشعبيـة اليمنيـة انتصارات باهرة
ـــرحــــلـــة  وكـــان لــــلـــدعم في تـــلـك ا
ــصـري بـقــيـادة الــزعـيم والــتـأيــيـد ا
الـعـربي الكـبـيـر جـمال عـبـد الـنـاصر
دورا فـــــــاعـال فـي حتـــــــقـــــــيـق تـــــــلك
االنـتـصـارات عـبـر احلـرب الـشـعـبـية
الــتي خــاضــتــهــا حـركــة الــقــومــيـ

العرب .
في اجلنـوب اليـمني  كـما سـاعد في
ذلك انتـصار الـثورة الـيمـنيـة بقـيادة
عــــبـــد الـــله الـــسـالل ورفـــاقـــة  وفي
فــلـســطـ لـم يـنــقـطع نــضـال حــركـة
الـــقــومـــيــ الـــعــرب ضـــد االحــتالل
الـصـهـيونـي قبل الـنـكـسـة وبـعـدها 
ـكـن ان يـنــقـطـع والـدكــتـور وكــيف 
جورج حـبش ورفاقـه كانت فـلسـط
وستـبـقى هي مـحور الـنـضال  وهي
ــــواقف الــــتي تــــتـــرتـب عـــلــــيــــهـــا ا
الفـلـسطـينـية والـعـربيـة في االنتـماء
والـصـيـرورة والـتـوجـهـات وبـدونـها
القـــيــمـــة ألي مـــوقف اخـــر  بل اخــذ
الـنـضـال اشـكـاال مـخـتـلـفـة ومـتـعددة
وكـانت حــركـة الـقـومــيـ الـعـرب في
فــــلـــــســـــطــــ مـن اولى احلـــــركــــات
الــفــلــســطــيــنــيــة في الــنــضــال ضــد
اسـرائــيل وكـان البـطــال الـعـودة دور
مهم في هذا النـضال  وبعد الـنكسة
تطور الـكفـاح القومي  وشـكلت غزة
دن الفلسطينية في واحدة من اهم ا

مواجهة الكيان االسرائيلي .
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لـيس لي احلق احلـديث عن تـاسيس
اجلبهـة الشـعبيـة لتحـرير فلـسط 
وان كـنت احـد كـوادرهـا الـسـابـقـ 
لــكـن هــنـــاك من الـــقــادة لـــلـــجــبـــهــة
والـقــيـادات الـعـلـيــا والـوسـطـيـة هي
االولى بــــذلـك  لــــذلـك نــــعـــــتــــذر من

الى البـاب الرئـيـسي  فدخل احلـكيم
 جورج حـبش  شـخصـيـة  تبـهرك 
وسامة الوجه وقوة البنية والصوت
الـرخـيـم  فـقـال عـلى الــعـافـيـة  هـذا
ابــوزيــاد  اهال بـك  ســنــعــمل عــلى
اخراج الوالـدة من السجن  قـضيتك
سببت اشكاال ب اجلبهة واحلكومة
العـراقيـة  ولكن مـعليش  ثـم التفت
الى هــاشم عـلى مــحـسن قــائال كـيف
وضع التـنظـيم بالـعراق بـعد مـشكـلة
طبـعة  فـقال له  اعتـقال عدد من ا
الــشـــبــاب  وطـــلـــبــنـــا من اجلـــمــيع
االخـتـفـاء واالنـتـقـال من مـنـطـقـة الى
اخرى لـتـقلـيل اخلـسائـر في صـفوف
احلركـة  ومن يسـتطـيع من الشـباب
االلـــتــحــقـــاق في صــفـــوف اجلــبــهــة
الـشـعـبـيـة كـمـقـاتـلـ لـيـتم تـدريـبـهم
ومـشاركـتـهم مع رفـاقـهم في اجلـبـهة
مــثـلــمـا اتــفـقت مع الــرفـيق ابــوعـلي
سؤول العسكري مصطفى بوصفه ا
ورحب بــالـفــكـرة . وبــعـد ثالثــة ايـام
الـتـقــيت بـاحلـكـيم وتــمت مـشـاركـتي
العمل باجلـبهة  الاريـد هنا احلديث
وضوع يـتعلق عن ذلك  لكون هـذا ا
بـــاحلـــكــيـم  االنــســـان  والـــزعــيم 
وضـمــيـر الــقــضـيــة الـفــلــسـطــيـنــيـة

والعربية .
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يـقـول االسـتــاذ حـسـام كـنـفـاني  في
مـعــرض اسـتـذكــاراته لـلـحــكـيم بـعـد
وفــــاته  ولـــــد جــــورج حـــــبش عــــام
1925في مديـنة الـلد بـفلـسطـ  فقد
كـانت مـحطـة الـدكـتـور جـورج حبش
االولى مــنــذ مــاقــبل عــام 1948 فــقـد
قــطع  دراســته لــلــطب من اجلــامــعـة
االمـريـكـيـة في بـيـروت  التـي التـحق
بها عام (1944) وعاد الى مدينة اللد
يقاتل ضـد العـصابات الـصهيـونية 
ـــواجــهــات الـــتي كــان وخالل تـــلك ا
ــقـاتـلـ ـنــاضل حـبش من ا فـيــهـا ا
الشـبـان الشـجعـان اصيـبت شـقيـقته
ـا ادى الى وفاتـها اصابـات بـالغـة 
ــنـزل بــسـبب ودفــنـهــا في حــديـقــة ا
ــعــارك وعـدم الــتــمـكن من اشــتـداد ا

قبرة . الوصول الى ا
جلأ الـدكـتور الى رام الـله ثم عـمان 
وعــاد الكـمــال دراسـتـه في اجلـامــعـة
االمـريــكـيـة بـبــيـروت  وكـان له دورا
ريـادياً في الـتـظـاهـرات الـتي خرجت
في بيـروت تايـيدا حلـكومـة النـحاس
صـري في الـغاء زعيـم حزب الـوفـد ا
ــصـريــة الــبـريــطـانــيـة  ــعــاهـدة ا ا
ويقـول االستـاذ حسـام كنـفاني (بـعد
تخرج جورج حبش من اجلامعة عام
1951 فـتـح عـيـادة طــبـيـة في مــديـنـة
ـمـلكـة االردنـيـة الهـاشـمـية عـمان بـا

لــست هــنــا كي اســرد الــتــفـاصــيل 
ســـيـــكـــون لـــهــــا مـــجـــال اخـــر بـــكل
مــاحتــتـــوي من مــاسي ومــغــامــرات
حـــتى رحـــلـــة اخلـــروج مـن احلــدود
هم هـو استـذكار ـا ا العـراقيـة  وإ
الـــفــتــرة الــتـي عــرفت بــهـــا الــزعــيم
ناضل واالنسان جورج حبش .  وا
واســتـــحـــصـــلت هـــويـــة من حـــركــة
الـتحـرير الـوطـني الفـلـسطـيـني فتح
باالتفـاق مع مكتبـها في بغـداد بغية
الــتــحــرك والــتــنـقـل فـيــهــا  ومن ثم
االتـفاق مع فـرقـة فنـيـة لبـنـانيـة احد
اعضائهـا من حركة القـومي العرب
اللـبـنانـيـة  للـخروج بـسـيارتـها الى
احلــــدود االردنــــيــــة  عــــلى أن يــــتم
وصولها لتلك احلدود فجراً لكي يتم

ســهـولـة الــتـفــتـيش  وحتــقق مـا 
التخطيط له فدخلت الى االردن .
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وصــلت الـى جــبل الــلــويــبــدة حــيث
سـؤول االول للـحركة يسـكن هنـاك ا
االشــتــراكــيــة الـعــربــيــة في الــعـراق
ـنـاضل هـاشم عــلي مـحـسن ومــعه ا
ــرحـــوم عــبـــد احلــســ الــكـــبــيـــر ا
الـربــيـعي ( ابــوعـلي ) ويــتـردد عـلي
رحـوم احمد هذا البـيت باستـمرار ا
الــدلــيــمي ( ابــوشــهــاب ) الــذي قــاد
االنــشــقــاق عـن اجلــبــهــة وشــكل مع
ابـوعلي احلـلـبي  سـوري اجلنـسـية
تــنــظــيـمــا بــاسم اجلــبــهـة الــثــوريـة
لــتــحــريـر فــلــســطـ  وهــو اخلــطـأ
والـــفــــادح الـــذي عــــبـــر عن الــــنـــزق
السـياسي والـطـفولـية الـيسـارية في
رحلة  سنتناوله في موضوع تلك ا

اخر .
فـبــعـد الـسالم احلــار واالعـجـاب من
قبل (ابوعـدنان ) هاشم عـلى محسن
 طـلب من (ابـوعـلي ) عـبـد احلـسـ

الربيـعي باعـداد وجبة غـداء دسمة 
فــكــانت الــوجـبــة مــكــونـة مـن بـيض
وطــمـاطــة يـســمـونــهـا بــنـدورة  مع
صـــحن مـن عــلـب ســمـك ( الــتـــونه )
فنكت ابوعدنان عـلى ابوعلى مشيرا
تك لشـخص عزيز عابر له هذي عز
ـطـبـعة احلـدود ومعـه كل تفـاصـيل ا
واالخـــوان في بـــغـــداد  فـــرد عــلـــيه
ابوعلـي بالقـول خليـت عليـنه فلوس
من وراء طـبع الـكــتب حـتى نـشـتـري
دجــاجــة مــشــويـة البـي زيـاد  هــسه
ــالي ــســـؤول ا يـــجي ابـــو مــاهـــر ا
ـكـتب لـلـجـبــهـة الـشـعـبـيـة وعـضـو ا

السياسي فيها ( ويزنكنه ) .
في الـسـاعة الـسـابـعـة من ذلك الـيوم
دخل شاب مـسلح  وابـلغ ابا عـدنان
قـائال له احلـكــيم في طـريـقه الـيـكم 
ـسلح وبعـد حلـظات انـتـقل الشـاب ا

الــقـــومــ الــعــرب  زعــيم اجلــبــهــة
ـدة عـامـ الـشـعـبـيـة جـورج حـبش 
في الـسجـون الـسوريـة  ولـكن رفاق
احلـكيم وفـي مقـدمـتـهم رفـيق الدرب
والــصــديق اخملــلص جلــورج حـبش
الــدكــتــور وديع حــداد اشـتــغل عــلى
تـخـلـيص احلـكـيم من الـسـجن  فـتم
تــخــلـيــصه وتــهــريــبه من الــسـجن 
فــــتــــابـع نــــضــــالـه الــــقــــومـي عــــلى
الصـعيـدين  الـقومي الـعربي كـام
عـام حلركـة الـقـوم الـعـرب  وتـطر
نضال وجماهيرية احلركة في عموم
ـستوى السـاحات العـربيـة  وعلى ا
الفلـسطـيني  ليـس هناك جـدلية في
ـــســـتــوى تـــاثـــيــر احلـــكـــيـم عــلـى ا
النضالي الفلسطـيني عبر اجلبهت

يـدانـيـة العـسـكـرية  الـسيـاسـيـة وا
والـكل يـدرك ويـعـرف مـاهـو الـتـأثـير
الـذي احـدثـته الـشـعـبـيـة في الـكـفاح
ـسـلح الـفــلـسـطـيـني  وحـضـورهـا ا
ــنــطــقــة اجلـــمــاهــيــري في عــمــوم ا
العربية  حيث التـحق بهذا التنظيم
ـــئـــات من الـــعـــشـــرات إن لـم يـــكن ا
ـــنـــاضـــلـــ الـــعـــرب الـــقـــومـــيــ ا
والــــيـــــســــاريــــ والــــتـــــقــــدمــــيــــ
ــقـراطــيــ  وكــان لـلــشــبـاب والــد
العراقي  دور مـؤثر في هذا الـنضال
واســتــشــهــد الــعــديــد مــنــهـم واذكـر
نـاضل الضـابط ابو صـقر  وكذلك ا
من الــيـمن ولـبــنـان وســوريـا وبـاقي
الــــشـــعب الـــعـــربـي ومن احلـــركـــات
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وضوع وان اجلميع  ولـكن سيـاق ا
كــانت بــعض اجتــاهــات الــتــأســيس
مـأخوذه من االسـتـاذ حـسام كـنـفاني
بـعد وفـاة احلـكـيم  لـكـننـي يحق لي
الزعم كـأحد اعضـاء حركـة القـومي

العرب التي انتسبت لها عام (1963)
وكان مـسـؤولي في منـطـقة اجلـعيـفر
بالكرخ الرفيق صادق ابو رقيبة  ثم
حتـــولـت احلـــركـــة الى اسم االحتـــاد
االشـــتــراكـي الــعـــربي بــعـــد ذلك الى
احلركة االشتـراكية العـربية ثم حزب
الـعـمل االشـتـراكي  وهـذه الـتنـقالت
هي من اســوأ االخـطــاء الــتي وقـعت
فيها قيادات احلركة  نقول يحق لنا
احلــــديث عن تــــاســــيـس اجلــــبــــهـــة
الـشعـبـية  كـونـنا شـاركـنا وجـرحـنا
في العديد من مفاصل العمل للجبهة
 كــونـــنــا مـــؤمــنـــ وســنـــبــقى الى
الــلــحــظــة االخــيــرة من احلــيــاة بـان
فـلسـطـ مقـيـاس االنـتمـاء الـعروبي
والـــوطـــنـي عـــلـى صـــعـــيــــد عـــمـــوم

الساحات العربية.
لقـد اشتغـل جورج حبش مـع الرفيق
الشهيد ابو عـلي مصطفى (مصطفى
الـــزبـــري) عـــلى تــاســـيس اجلـــبـــهــة
الـشــعــبــيـة لــتــحــريـر فــلــســطـ في
مــنــتـــصف الــســـتــيــنـــات من الــقــرن
اضي  وكـمـا قلـنـا في بدايـات هذا ا
ـوضوع  بـان اجلـبـهـة لم تـولد من ا
ـا كــان حلــركـة الــقـومــيـ فــراغ وإ
الــــــعـــــرب الــــــتـي تـــــاســــــسـت عـــــام
1951اساسيات هذا التكوين ومعظم
قـــيــادات اجلــبــهــة وقـت الــتــأســيس
وبــــعــــده هـم من كـــــوادر وقــــيــــادات
احلـــركــة  كـــان الــشـــهــيــد ابـــوعــلي
ـيداني مصـطـفى القـائـد العـسـكري ا
االول لــلــجـبــهــة الـشــعــبـيــة يــعـاونه
الــعــديـد من رفــاقه اذكــر مــنـهـم عـلى
وجه التحديد وليس العام ابو احمد
فؤاد الذي هو االن نائب االم العام
ـناضل لـلـجـبـهة الـشـعـبـيـة االسـيـر ا
احمد سعادات الـذي تولى مسؤولية
ــنـاضل الــقــيــادة بـعــد اســتـشــهــاد ا
ـفـكـر ابـوعـلي مـصـطـفي ـقـاتل وا وا

. على ايدي الصهاينة االرهابي
لـقـد اصـبـحت الـشـعـبـيـة بـعـد نـكـسة
حـــــزيـــــران مـن اهم واقـــــوى واوسع
التنظيـمات الفلسـطينية  وكانت مع
حركـة التحـرير الـوطني الفـلسـطيني
فـــتح  يــشــكالن اهـم الــتــنــظــيــمــات
الـفـلـسطـيـنـيـة واكثـرهـمـا تـاثـيرا في
ـســلح والــســيــاسي ضـد الــصــراع ا

الكيان الصهيوني .
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بـعـد نــكـسـة حـزيـران عـام (1967) 
ـناضل االمـ العـام حلركة اعتـقال ا

محاضرة عـربية وفلـسطينـية خاصة
من الصف االول لـقيـادة حركـة فتح 
ـهـنـيـة ـنـظـمـات ا وكـثـيـرا مـاكـانت ا
والنقابية والسـياسية االردنية تنظم
تـلك الـندوات واحملـاضـرات الـفـكـرية

والسياسية .
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عـمـلــنـا عـلى وفق تــوجـيـهـات قـيـادة
اجلبهة بحيوية عالية في العديد من
ااعـطى هذا نـاطق واخملـيمـات   ا
الـــعـــمل زخـــمــــا مـــضـــافـــا لـــلـــعـــمل
اجلـمــاهـيــري  واصـدرنــا مع بـعض
الـرفاق جـريـدة اسـمهـا ( مـا الـعمل )
في مـنـطقـة الـزرقـاء  وكـان لـها دورا
مهما في تـبني قضايـا العمال وطرح
الـرؤى واالفـكـار الـتي تـعـزز حـضـور
اجلبهة  ولكن في نفس الوقت يجب
االعـــتــراف  بــان الــفــكـــر الــطــفــولي
الــيــســاري قـد جــعــلـنــا ان نــتــخـطى
الـــكــثـــيــر من تـــوجــيــهـــات ومــواقف
اجلبهة  لـكن ايضا البد من الـتوكيد
ان حـــكـــمـــة جـــورج حـــبش وقـــيــادة
اجلبهة السـياسية والعـسكرية كانت
تسـتوعـب تلك الـطفـوليـة السـياسـية
وجتعل من العـمل برمـته ضمن اطار
الـشعـبـيـة . لـقد سـاعـدنـا احلـكيم في
تــطـويـر مــهـاراتـنــا الـصـحــفـيـة  في
الـدخـول في مــعـهـد الـصـحـافـة الـذي
نظمته جريدة الـهدف في لبنان الذي
فـكر نـاضل وا كان يـترأس حتـريـر ا
واالديب الــشـهــيـد غــسـان كـنــفـاني 
حــيث الــتـــقــيت به عــدة مــرات خالل

وجودي في بيروت .
سنتان بالـكمال والتمـام قضيتها مع
الــرفـــيق الـــكـــبـــيـــر جــورج حـــبش 
ـــنـــاضل  والـــزعــيم  االنـــســان  وا
وضمير الثـورة الفلسطـنية  سمعت
كـلـمة ضـمـيـر الـثـورة لـيس من ابـناء
اجلبـهة فـحسب  بل من شـخصـيات
قاومة . معتبرة في قيادات فصائل ا
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كانت تـلك الفـترة  قـد افرزت لـدينا 
بـان الـقـيـادات االولى لـلـجـبـهـة اكـثـر
حـــرصـــاً عــلـى وحــدة اجلـــبـــهــة اوالً
وعـلى تـمـاسـك الـعالقـات الـنـضـالـيـة
ـقــاومـة  وذاك الـزمن بـ فــصـائل ا
لـيس هـو هـذا الـزمن  واحلـكيـم كان
احرص الـقـيادات الـفلـسـطيـنيـة على
الوحدة الوطنية الفـلسطينية  وكان
يـوصيـنـا باسـتـمرا عـلى االخـوة ب
الـفـصـائل االخـرى واالبـتـعـاد عن كل
مـــا شــئـــنه  أن يــوتـــر ويــشـــنج تــلك

العالقات .
بـعـد احـداث ايـلـول االسـود حـضـرت
ركـزيـة للـجبـهة في مؤتـمـر اللـجنـة ا
احـــراش جـــرش  بـــصـــفــة مـــراقب 
نـاقشات بـان النزق والحظت خالل ا
الـسـيـاسـي الـيـسـاري داخل اجلـبـهـة
الذي كـان يـقوده ابـو شـهاب ( احـمد
الدليـمي ) عراقي اجلـنسـية وهو من

قـلــنـا بـعـد وصـولــنـا لالردن والـلـقـاء
بــاحلــكـيم  وفـي تـلـك الـفــتــرة كـادت
عمـليـة مـطبـعة احلـركة والـهروب من
دة (70© الـعراق  واعـتـقـال والـدتي 
دة (45© يوما في مديرية االمن عاما 
العام ببـغداد  كادت تلك الـعملية ان
تــــخــــرب الـــعـالقــــات بــــ الــــعـــراق
واجلــبــهــة الــشــعــبــيــة  لــكن قــيـادة
كتب اجلبـهة قـررت ارسال وفد مـن ا
الـــســيــاسي لــلــجـــبــهــة الى الــعــراق
ومـــعـــاجلــــة االزمـــة مع احلــــكـــومـــة
الــعـــراقـــيـــة  و في تـــلك الـــفـــتــرة
تطـويق االزمـة  سـيمـا وان الـسلـطة
في العراق تدرك جيدا تـاثير اجلبهة
ـســتـويــ الـعــربي الـشــعـبي عــلى ا
والـــفــلــســـطــيــني وهـي لــيس بــوارد
ـرحـلـة بـان تـكون الـتـفـكيـر في تـلك ا
خــصــمــا لـــلــجــبــهـــة  و تــســويــة
اخلالفات واالجـابـة علـى التـساؤالت

رأة العجوز . واطالق سراح ا
لـقــد بـدئـنـا بــالـعـمل فـي اجلـبـهـة مع
الرفاق  على وفق توجيهات احلكيم
الــذي احـال عــمــلي لـشــخص لــرفـيق
رحلة اخر في التنـظيم  كانت تـلك ا
من اروع واصـدق واخـلص عـمـلـيات
ـر الــعـمل في اجلــبـهــة  سـيـمــا لم 
اسبـوع دون ان نـلـتقي بـاحلـكيم  إذ
كان ذلك عبـر االستمـاع منه للـتحليل
السياسي حول القضيـة الفلسطينية
أو من خالل الــنـدوات واحملــاضـرات
ــركــز الــثــقـافي الــتي يــلــقــيـهــا في ا
االردني مـع بــحــضــور شــخــصــيــات

½gF∫ جورج حبش مسجى في نعشه قبل مراسيم الدفنابو علي مصطفى

تاريس ببيروت إبان احلرب االهلية 1989-1975 جورج حبش ب مقاتلي اجلبهة الشعبية في ا

جورج حبش يلقي كلمة في مؤتمر فلسط


