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للـعالقة حـيث كان الـلقاء األول  في
مكتبه الهندسي في ساحة اخللّاني.
وأتــذكّـر أن الــدعــوة وجــهـت إلــيــنـا
لـزيـارة عمـان ودمـشق  لـكن تـأجيل
ـــوعــد كــان بــســبب انــدالع بــعض ا
االشــتــبــاكــات في عــمــان  ثم تــقـرّر
سـفــرنــا في تــمــوز (يـولــيــو) الــعـام
1970 وحــ حـــضــرنــا إلى مــكــتب
الـشــعـبـيــة لـغــرض تـســهـيل مــهـمـة
ــعــلــنــة وبــهــوّيـات ســفــرنــا غــيــر ا
ـقـاومة كـان هـنـاك من اعـتـقل قبل ا
يوم واحد على احلدود فـأقلعنا عن

الفكرة.
وكــان مــوقف اجلــبــهــة الــشــعــبــيــة
متضـامناً مـعنا في احـتجاجـنا على
نـتــائج االنــتــخـابــات الــطالبــيـة في
العـراق (العام 1969) وقد عـبّر عنه
عـضـو قـيـادة االحتـاد الـعـام لـطـلـبـة
فــلـســطـ الــذي حـضـر إلـى بـغـداد

ضمن وفد برئاسة فتح .
وخالل وجــــــودي فـي الـــــشــــــام  في
الـثـمـانـيـنـات وعـلى مـدى نحـو أربع
ســنــوات كــتــبـت مــقــاالت ودراسـات
عـديــدة  أســبـوعــيــاً جملـلــة الــهـدف
مثلـما ألقيت مـحاضرات  في دمشق
وبيروت حول الـقضية الـفلسطـينية
ـــنــظــمــات بــدعــوة مـن اجلــبــهــة وا
الفلسطينـية األخرى السيّما وأنني
عملت على تأسيس "اللجنة العربية
ـــتـــحـــدة 3379 لـــدعم قــــرار األ ا
الــــذي ســـــاوى الــــصـــــهــــيـــــونــــيــــة

بالعنصرية وكنت أمينها العام.
وحــــتى حــــ غـــــادرت دمــــشق إلى
أوروبـا في أواخـر الـثمـانـيـنـات فـقد
بقيت على عالقة صداقية وودية مع
اجلــبـهـة الـشـعـبــيـة ومـجـلـة الـهـدف
والـدكـتــور جـورج حـبش الـذي كـنت

واقف منها: أنسق معه بعض ا
عادي فكر السـوفييتي ا 1- دعوة ا
ه  لـلـصـهيـونـيـة يفـيـسـيف  وتـكر
لكن الـعـدو كان أسـرع منّـا فقـد وجد
مقتوالً بالقرب من ضواحي موسكو
العام 1990 بعـد أن تعـرّض حلمـلة
تــنــكــيل وإســاءة من جــانب أوسـاط

صهيونية أخذ نفوذها يتسع .
كن 2- نسّقت معه في الدور الذي 
الـقــيـام به في مـؤتــمـر ديـربن الـعـام
ــــؤتـــمــــر الــــذي دمغ 2001 وهــــو ا
مارسات اإلسرائيلـية بالعنصرية ا
وصــوت لــصـالح هــذا الــقـرار نــحـو

3000 منظمة حقوقية دولية.
3- تــابـعت بــتـكـلــيف مـنه إمــكـانـيـة
احلصول على اخملـطوطة التي قمت
بترجمتها ونشرها في مجلة الهدف
على خـمس حلـقات في الـعام 1985
والــتي أصـــدرتــهــا الحـــقــاً بــكــراس
بــعـنــوان: "مـذكــرات صـهــيـوني" دار
الـصـمـود الـعـربي  بـيروت  1986
والـتـي تـكـشف عالقـة الــصـهـيـونـيـة
بــالـنــازيـة عــبـر إيــغـون ردلــيخ أحـد
نظمـة الصهـيونيـة مكابي قياديـي ا
ـعتقل في معسـكر أوستفيم هاكير ا
النـازي (بـولونـيا) مـنذ الـعام 1940
والــذي  إعــدامه في الــعــام 1944
رغم تعاونه الوثيق مع النازية وقد
ــنـبـر) قـد كـانت مـجــلـة تـريــبـونـا (ا
نـــــشــــــرت أربع مـــــقـــــاالت عـن تـــــلك
ـوسـومـة " عنـدمـا حتدث ـذكرات ا ا
في يوميـاته " بقلم يـيرجي بـوهاتكا

الذي اتضح أنه اسم مستعار.
ح أكتب الـيوم عن الذكرى  الـ 52
النـطالقة اجلـبهـة الشـعبـية لـتحـرير
فــلـسـطـ بـطـلـب من مـجـلـة الـهـدف
"الـعـزيزة" أسـتـعـيد مع نـفـسي عـطر
تلك األيام  وشذاها  خصوصاً وأن
روحي مــا تـزال تـرفـل ووجـداني مـا
زال يـنبض بـكل مـا هـو خيّـر ونـبيل
ـــقــــاومـــة وإنــــســـانـي في حـــركــــة ا
ـآسي الــفــلـســطــيـنــيـة رغــــــــم كل ا
والـشـوائب الـتي اعـتـرتهـا وفي ذلك
جــزء مـن تــاريــخي الــشــــــــــخــصي
الذي أشعر بـاعتزاز شديـد النتمائي
ــثل لــتــلك الـــقــيــــــــم األصــيـــلــة وا

الصادقة . 
وألن الــزمن رديء عــلى حـد تــعـبــيـر
القـائد يـاسر عرفـات "أبو عـمار" فإن
الــوفـاء الـشــخـصي والـنــضـالي هـو
الـــذي يــدعـــونـي إلعالن اســـتـــمــرار
وقـــوفي في ذات اخلــنـــدق الــفــكــري
ـقــاومـة  مــسـتـــــــــــذكـراً لـثــقـافــة ا
بــاعــتـزاز أيــضــاً دعــمــهـا لــلــحــركـة
الــشـيـوعـيـة الـعـراقـيـة في مـحـنـتـهـا
أواخــــر الـــســــبــــعــــيــــنــــات وكــــامل
الثمـانينات حـ تعرّضت لـلمالحقة

والتنكيل. 
نشـرت في مجـلة الـهدف- فـلسـط

الــــعـــدد (1483) 9 كــــانـــون األول/
ديسمبر 2019.

العام 1956  وكانت نواة التأسيس
في اجلامعـة األمريكـية  وضمّت كل
من د. جـورج حبـش ود. وديع حداد
) وهاني الـهنـدي (سوريا) (فلـسطـ
ود. أحـــمــــد اخلـــطــــيب (الــــكـــويت)
وحامد اجلبـوري (العراق) وغيرهم
ثـم أصـــــبح مـن قــــادتـــــهـــــا: بـــــاسل
الـــكـــبـــيــــسي (الـــعـــراق) ومـــحـــسن
ابــراهــيم (لـــبــنــان) وعــبــد الــفــتــاح

اسماعيل (اليمن) وآخرين.
وتطوّرت  احلركة بتطوّر شعاراتها
فبـعـد أن كانت تـصدر مـجلـة باسم "
الــثــأر" وتـتــبـنّـى شـعــارات: وحـدة 
حتــــرّر ثــــأر أخــــذت الــــشــــعـــارات
االشــتـراكــيـة تـرتــفع في صـفــوفـهـا
وكـان لـصدور صـحـيـفـة "الرأي"  ثم
مــجــلــة " احلــريــة" دوراً كــبــيــراً في
احلــــوار الــــفـــــكــــري الــــدائــــر داخل
صفـوفهـا وفي اجملتـمعـات العـربية
اركـسية وخصـوصاً مع الـتيـارات ا
أو الـقــريــبــة مـنــهــا وازداد رصــيـد
الــفـكـرة وزنـاً بـعــد حـزمـة الـقـرارات
االشـتـراكــيـة الـتي أصـدرتـهـا قـيـادة
الــرئــيـس جــمــال  عــبـــد الــنــاصــر "
ـتـحـدة" في اجلـمـهــوريـة الـعـربـيـة ا

العام 1961.
ـة الـعام 1967 وبـعد شـهـر من هز
نـاقـشت احلـركـة في تـمـوز/يـولـيـو "
ة" وأصدرت مقدّمـات ونتائج الـهز
تـقــريـراً بـعـنـوان " الـثـورة الـعـربـيـة
صـيـر"  لكن الـتـطوّر أمـام معـركـة ا
اجلــذري حـصل فـي صـفــوفـهــا بـعـد
مؤتمـر شبـاط (فبرايـر) العام 1969
الـذي تــبــنّى خط انــصـهــار تــنــظـيم
احلـركة عـلى الـساحـة الفـلـسطـينـية
ضــمن إطــار "اجلـــبــهــة الــشــعــبــيــة
" الـتي تشـكّلت في لتـحـرير فـلسـط
11 كــانـون األول (ديـســمـبــر) الـعـام
1967 وكـان ذلك بــدايـة اسـتـقاللـيـة
الـسـاحـات الـنـضـالـيـة خلـصـوصـيـة
ظـروفــهــا وأوضـاعــهــا مـثــلــمـا هي
خصوصية " القضية الفلسطينية".

وأستـطيع الـقول أن "مـجلـة احلرية"
التي ابتاعت حركة الـقومي العرب
امـتــيـازهــا الـعـام 1959 وأصـبـحت
بـــعــد الـــعــام  1967نـــاطــقـــة بــاسم
اجلبهـة الشعبـية لعـبت دوراً كبيراً
في بـلـورة وعي عـربي جـديـد ورؤية
فلـسطـينيـة يسـارية جـديدة حاولت
ـزج بـ الـتـيـار الـعـروبي والـتـيار ا
االشــتــراكي وإنْ أصــبح تــوجّــهــهـا
ـاركـسي أو تـيار أقـرب إلى الـتيـار ا
الــيـسـار اجلــديـد بـعــد الـعـام 1969
السـيّمـا بـعـد االنشـطـار الـذي حصل
في صفوف اجلـبهة الـشعبـية حيث
كـــــــانـت أقـــــــرب إلى "اجلـــــــبـــــــهـــــــة
" ـقــراطـيــة لـتـحــريـر فـلــسـطـ الـد
بــرئــاســـة نــايف حــواتـــمــة وأكــثــر
التحاماً فيما بعد مع "منظمة العمل
الشيوعي" برئاسة محسن ابراهيم.
أمــا اجلــبـهــة الــشــعــبـيــة لــتــحــريـر
فلسطـ فقد أصدرت مجـلة يسارية
مرموقـة هي األخرى بـاسم " الهدف"
وتــــــرأس حتــــــريــــــرهــــــا الــــــروائي

ـصريـة الـتي كـان يرأس حتـريـرها ا
"لــطــفي اخلــولي". وكــان نــتــاج هـذا
الـتـوجـه إقـدام األحـزاب الـشـيـوعـيـة
الـــعــربـــيــة: الـــلــبـــنــاني والـــعــراقي
والـــســـوري واألردني الـــعــام 1970

على تأسيس "منظمة األنصار" .
ة أقرب إلى زلـزال كبير كانت الهـز
هــزّ كـــيــان األمــة الــعــربـــيــة كــلّــهــا
ن وشــــخـــــصــــيــــاً كــــنـت واحــــداً 
أصابني هذا الزلـزال بالصميم وأثّر
في إنضـاج وعـيي وخصـوصاً بـعد
قاومة الـفلسطـينية انطالق حركـة ا
التي أقمنا عالقات وطيدة معها بل
إنــنـا أحــيــانـاً كــنّــا نــشـعــر وإيّــاهـا

سار واحد. رافدين 
وأعتـرف أن اللـغة التي اسـتعـملـتها
ــقــاومــة شــدّتــني كــثــيــراً وكــذلك ا
أســلـوب الــنـقــد الـذي مـارســته ضـد
ــاركـسـي الـتــقـلــيـدي أي الـيــسـار ا
"يسارنا" كان جـديداً وجاذبًا وأثار
لـديـنـا تسـاؤالت عـديـدة ودخـلـنا في
حوارات مـتنـوّعة سـبق وأن حتدّثت
عــنــهــا فـي مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة
رايا- والسيّما في كتـابي "حتطيم ا
ــاركــســيــة واالخــتـالف  الـدار في ا
الـعــربـيــة لــلـعــلـوم بــيـروت 2009
سواءً اتـفقنـا مع بعـضه أو اختلـفنا
مع بـعـضه اآلخر مـثـلـما كـان لـديـنا
ا انتـقـادات للـيسـار اجلديـد ذاته 
فــيــهــا انــســيــاقــاته وراء شــعــارات
ـــارســـات امـــتـــازت بـــاجلـــمـــلـــة و
الـثـوريــة الـتي حـاول اإلقالع عـنـهـا

الحقاً.
ــقـــاومـــة تـــمــثّل وفي حـــ كــانـت ا
العديد من تطلّعـاتنا في نقد السائد
اركسـية التقليدية من السياسات ا
السيّما تـلك التي تنظـر بقدسية إلى
ـي" وحتـــاول الـــدفـــاع ـــركـــز األ "ا
حــتـى عن أخـــطــائـه أو تــبـــريـــرهــا
بطريقة فجّة أحـياناً إلّا أنها أخذت
تــتــراجع عن تــلك الـتــوجــهـات مــنـذ
أواخــــر الـــســـبــــعـــيـــنــــات ومـــطـــلع
الثـمانـينات وخـصوصـاً ح بدأت
عـالقـــات قــــيـــاداتــــهــــا تـــتــــوثّق مع
مـــوســــكـــو نـــاهـــيـك عن مـــحـــاولـــة
اســــتـــرضـــائــــهـــا بـــتــــقـــد بـــعض
االمتيازات لها مثل قيادات األحزاب
الــشــيــوعـيــة في الــوقت الــذي أخـذ
بــعــضـنــا يــنـتــقل  رويــداً رويـداً من
مرحلة  الـيق إلى التمـلمل ثم فيما
بــعـد  إلى مــرحـلــة األسـئــلـة والـشك
ـــراجـــعـــة والـــنـــقـــد  وصــــوالً إلى ا
ـسار ـطالـبـة بتـعديل ا الـشامـلة وا
تـلك الـتي اكـتـمـلت مع زيـادة وعـيـنا
ونضج أدواتنا في التـعبير واتّساع

رؤيتنا النقدية.
لـقـد أخـضع الـزلـزال احلـزيـراني كل
شيء للنقد: األنظمة التي أسميناها
"تـقدمـيـة" وحرصـنـا على دعـمـها مع
نقد ملـطّف أحياناً (مـصر وسوريا)
إذْ سـرعان مـا ارتـفـعت وتـيرة الـنـقد
لهـا ولألخـطاء الـعـديدة الـتي وقعت
نـظومة االشتراكية فيها وكذلك لـ ا
وعـلى رأسـهـا االحتاد الـسـوفـيـيتي
حـيث بــدأ نـقـدنـا لـهـا يـرتـفع بـشـكل
أســئــلـة تــفــسح في اجملــال ألسـئــلـة
جـديدة وغـيـر مـعهـودة انـطالقاً من
نـقـد سـيـاسـات أحزابـنـا الـشـيـوعـية
ـشــاكل عـلى الــعـربــيـة الـتي طــفت ا

سطحها.
IV

بدأت عالقتي باجلـبهة الشـعبية في
بــغـداد حـ افـتـتـحـت مـكـتـبـاً لـهـا 
ــسـؤول عـنـهــا  الـرفـيق أبـو وكـان ا
وائل  كـمــا كـانت صـلـتي مـسـتـمـرة
بـالــرفــيـقــ إيــهـاب وغــســان وكـان
يـــوسف ســـرّيـــة الــواســـطـــة األولى
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ـبدع غـسـان كنـفاني الـفلـسـطيـني ا
الــذي اســتـشــهــد في بــيـروت في 8
تمـوز (يـوليـو ) الـعام 1972 وكنت
قــد الـــتــقـــيت به فـي صــيف الـــعــام
1970 عن طـريق احلزب الـشـيوعي
الـلــبــنــاني وتــعــرفت عــلى شــعـراء
ــقـــاومــة من كـــتــابــاته: مـــحــمــود ا
درويش وســمـيح الـقــاسم  إضـافـة
إلى روايــتـه الــشـهــيــرة " رجــال في
الــشـــمس". وبــادر فـي ذلك الــلـــقــاء
الـــيــتـــيـم إلى إهـــدائي روايـــته " أم
سـعـد"  وهـو من الـكـتب الـتي أعـتـزّ
بــهــا وبــقي مــعي في بــراغ وحـ
عـــودتـي حـــمـــلـــته فـي حـــقـــيـــبـــتي

الـــــيـــــدويـــــة ولم
أضــــــــــــــــــــعــه فـي
حــــــقـــــائــــــبـي مع
حاجـياتي وكـتبي
الــتي شــحــنــتــهـا
إلى بـــغــداد وقــد
تـمّت مـصـادرتـهـا
الحقاً مع مكتبتي
وثـــــــــــــــــــــــــــــــــالث
مخـطوطـات كنت
قـــــد أعـــــددتـــــهــــا
لـــلــطـــبع مـن قــبل
األجـهــزة األمـنـيـة

العراقية.
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وكان سبب لقائي
بـــكـــنــــفـــاني هـــو
شـــرح طـــبـــيـــعـــة
تعـقيـدات الوضع
الــــســـــيــــاسي في

الـعـراق والـهـجـوم الـذي تـعـرّض له
اليـسار والـقوميـون والنـاصريون 
إضـافــة إلـى الــســؤال عن تــيــســيـر
قـبّـعـة الـذي كـنّـا قــد نـظّـمـنـا حـمـلـة
إلطـالق ســراحـه في أواخـــر الـــعــام
1967 وبــــــدايــــــة الــــــعــــــام 1968.
استقبلني غسّان كـنفاني بابتسامة
عريضة في مقرّ اجمللة في كورنيش
ـزرعــة عـلى مـا أتــذكـر وطـلب من ا
صـوّر تـصويـري ألرشيف اجملـلة ا
وخالل حــــديــــثـي مــــعه كــــان أحــــد
الصحفي يدوّن بعض ما أقوله. ال
أتـذكّــر إنْ كـان قـد نـشـر شـيـئـاً بـعـد
مقـابلـتي أو لم ينـشر لـكنه عـلى ما
أذكـر جيـداً كـان يـتمـنّى أن تـنصبّ
جــهــود الــوطــنــيــ والــيــســاريــ
ــواجــهـــة الــعــدوان الــصـــهــيــوني
واخملــطــطـــات االمــبــريـــالــيــة. وقــد
ذكّـــــرنـي األخ صالح صـالح الــــذي
تـمتـد صـداقـتنـا لـعقـود من الـزمان
أنه سـمع أول مــرة عـنّي من غـسّـان
كنفاني وقـبل أن يلتقـيني وهو ما
تــنــاوله بــشيء مـن الــتــفــصــيل في
ي في بــيـروت كـلــمــته عــنــد تــكــر

العام 2006.
كم كانت خـسارة اجلـبهـة الشـعبـية
كـبيـرة لفـقـدان غسـان كـنفـاني وهو
في ربــيع عــمــره وفي أوج عــطــائه
فــلم يـتـجــاوز الـسـادســة والـثالثـ
( 36عاماً) خـصوصاً وقـد استكمل
أدواته الـفـنـيـة ونـضـجت جتـربته
وكــانت تـلك واحــدة من الــصـدمـات
ي الــتي صُـعـقـت بـهـا ومــا يـزيـد أ
هــــو مـــحـــاولــــة اغـــتـــيــــال الـــعـــقل
ـثقف الـفـلسـطـيني الـفلـسـطيـني وا
واإلبــــــداع الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــني
فالفلسطينيون لم يقدّموا مناضل
ومقاوم كبـار فحسب بل مبدع
كبـار مثل غـسّان كنـفاني ومـحمود
درويش وإدوارد ســــعــــيــــد وإمــــيل

حبيبي وإميل توما وغيرهم.

ـجـلـة الـهدف واسـتـمرت عـالقتي 
بعد اسـتشهـاد كنفـاني حيث تولّى
رئاسة الـتحـرير بسّـام أبو شريف
الــذي كــنت قـــد تــعــرفّت عـــلــيه في
ــؤتــمـر الــعـاشــر الحتــاد الـطالب ا
ي (مــطــلـع الــعـام 1971) ثم الــعــا
الـتقـيـته كـثيـراً وإذا بـطرد مـلـغوم
يُرسل إليه ليـنفجر بـوجهه بتاريخ
فـيـأخذ 25 تـمـوز (يـولـيـو) 1972  
إحدى عـيـنيه وأربـعة من أصـابعه
ويــفــقـد جــزءًا من سـمــعه وبــقـيت
بعـض شظـايـاه "تطـرّز" صدره وال
يـــزال يــحــمــلــهــا إلى اآلن. وكــانت
بــراغ مــحــطــة أســاســيــة لــعالجه

إضـافـة إلى تـردّده عـلـيـهـا بـصفـته
نـائـبــاً لـرئـيس احتـاد الـصـحـفـيـ
ي. وقـد وقع حادث الـتـفـجـير الـعـا
بـعـد أسـبـوعـ من اغـتـيـال غـسان
كــنــفـــاني. وقــد أعــقـب بــســام أبــو
شــريف في رئــاسـة حتــريـر مــجـلـة
الــهــدف صـابــر مــحي الــدين الـذي
تـــوفـي بـــاكـــراً وكــــان عـــضـــواً في

كتب السياسي. ا
وكــنت قـــد تــعـــرّفت عــلـى قــيــادات
مرموقـة من اجلبهـة الشعـبية مثل:
تـيسـيـر قبـعـة  وشريف احلـسـيني
وصـادق الــشـافـعي وعــبـد الـرحـيم
ـلـوح وصالح صالح والحـقـاً أبو ا
عـلي مـصـطـفى وفـيـمـا بـعـد جورج
كن مـراجعـة ما حبش وآخـرين و
كــتــبــتـه عن عالقــاتي مع اجلــبــهــة
الــشــعــبــيــة وقــيــاداتــهــا من خالل
وسومة مقالتي عن جورج حبش ا
"جـــورج حـــبش: االســـتـــثـــنـــاء في
ـنـشـورة في الـتـفــاصـيل أيـضـاً" وا
صحيـفة السـفير اللـبنانـية بتاريخ
 1شبـاط (فبـراير) 2008 ومقـالتي
عـن تـيـســيـر قــبـعــة حتت عـنـوان :
"تـيـسـيـر قــبّـعـة -غـيـمـة فـضيّـة في
ـــنـــشــورة في فــضـــاء الـــذاكــرة " ا
صـحـيـفـة الـزمـان (الـعـراقـيـة) عـلى
حــلـــقـــتـــ بــتـــاريخ /29/6 و/2/7
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ال أذيـع ســرّاً إذا قــلت أن الـــيــســار
اجلــديـد الــفـلـســطـيـنـي والـعـربي
بــحــيــويــته وجــرأته وخــروجه عن
ط تـفــكـيــر الـيــسـار الــتـقــلـيـدي
ترافق مع صعود التـيار اجليفاري
ـسـلح ركـنـاً الـذي اعـتـبـر الـكـفـاح ا
أســــاســـــيــــاً من أركـــــان الــــتــــوجه
االسـتراتـيجـي رابطـاً ذلك الـتكـتيك
بــرفع شــعــارات "حــرب الــتــحــريـر
الـشـعـبـيـة الـطـويـلـة األمد" وكـانت
الـســاحـة الـســيـاســيـة الـلــبـنــانـيـة
الـفــضــاء األكـثــر حـرّيــة لــلـســجـال
الــفــكــري واحلـوار الــثــقــافي حـول
قاومة الـفلسطينية أهداف حركة ا
ـطروحـة السـيّـمـا بـعد واحلـلـول ا
ة 5 حـزيـران (يـونـيـو) الـتي هـز
كـان مـن نـتـائـجــهـا إجـراء  احلـزب
الــشــيـــوعي الــلــبــنـــاني مــراجــعــة
مـتـقدّمـة حـينـهـا لـتاريـخه وهـويته
ــا فــيـــهــا مــوقــفه مـن الــقــضــيــة
ـؤتــمـر الــفــلـســطــيـنــيـة (1968- ا
ــا كـانت الــثـاني ومــا بـعـده ) ور
مثل هذه احملـاولة تقـترب من رؤية
احلزب الـشيـوعي السـوداني الذي
تــمـــيّــز في مـــوقــفـه من الــقـــضــيــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة عن مـواقف احلـركة
الشـيـوعيـة العـربيـة وهو مـا وجد
ـا صـداه فـي مـطـبــوعـات احلـزب 
فــيـهـا "مـجـلـة الـطـريق" الـلـبـنـانـيـة
حيـث بادر مـحمـد دكـروب إلى فتح
مــلف األدب الـسـتــيـني  والســيّـمـا
ــقـاومــة الـفـلــسـطـيــني كـمـا أدب ا
اجنـذبـت إلـيـه "مـجــلــة الــطـلــيــعـة"

الــنــقـد أفــضل أداة تــنــمــويـة وتــطــويــريـة
إكتشفها اإلنسان
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I
ــة 5 حــزيــران تــركـت صــدمــة هــز
(يونيـو) العام 1967 تأثيراً عـميقاً
على اجليل الستيني العربي بشكل
خاص واألمـة الـعربـيـة بشـكل عام
وجــاءت هــذه الـصــدمــة اسـتــكــمـاالً
لـصـدمة إقـامـة الـكـيان الـصـهـيوني
في 15 أيار (مـايو) 1948 إثر قرار
الـتــقـسـيم رقم 181 الـذي صـدر في
 29تشرين الثاني (نوفمبر)  1947
تحدة  عن اجلمعية العامة لأل ا
مـبـدّدة الــكـثـيـر من اآلمـال وكـاسـرة
الـعـديـد من األحالم الـتي انـتـظـرهـا
الـعرب لـتـحريـر فـلسـطـ فإذا بـها
ـــة أخــرى  أشــدّ تــلـــحق بــهـم هــز

إيالماً من سابقاتها.
وهكـذا ثار اجلـدل والنـقاش مـجدداً
حـــول وجــود " إســرائـــيل" ودورهــا
الـعدواني احملـوري في كـبح جـماح
تـطـوّر الــدول والـشـعـوب الـعـربـيـة
نــاهـيـك عن مـشــروعـهــا الـتــوسـعي
االســـتـــيـــطـــاني اإلجالئـي وامـــتــدّ
احلـــوار والــــســـجـــال إلـى الـــســـبل
ـــشـــروع ــــواجـــهـــة ا الــــنـــاجـــعـــة 
الصهيوني االستعماري خصوصاً
وأن مـنظـمة الـتحـرير الـفلـسطـينـية
(م.ت.ف) التي تأسست في 28 أيار
(مـايـو) 1964 لم تــكن بـصــيـغــتـهـا
ــنــاسب الــقــائــمــة آنــذاك اإلطــار ا
ـــواجــهـــة الــتـــحــدّيـــات الــكـــبــرى
وبتعبير حركـة القومي العرب في
حـــيــنـــهــا " أنـــهــا لـــيــست الـــبــديل

نشود. الثوري" ا
كـمــا أن انـطالقــة حــركـة الــتـحــريـر
الــوطـــني الــفــلـــســطــيـــني " فــتح"-
الـــعـــاصـــفــــة في األول من كـــانـــون
الـثـاني (يـنـايـر) 1965 لم تـسـتـطع
تغـطيـة كامل السـاحة الـفلسـطيـنية
بجميع تـياراتها الفـكرية  وألوانها
السياسية وتوجهاتها االجتماعية
مع ما كـان يتبـلور من تيـار يساري
فــلـــســطـــيــنـي جــديـــد خــارج إطــار
احلـركـة الـشـيـوعـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
الـتي كـان بـعـضـهـا مـنـضـويـاً حتت
لواء احلزب الشيوعي "اإلسرائيلي"
"راكاح" وبـعضهـا اآلخر كـان يعمل
ضـمن تنـظـيمـات احلـزب الشـيوعي
األردني مــثـلـمــا كـان لـغــزّة تـنـظـيم
شـيـوعـي خـاص كـجـزء من احلـركـة

صرية. الشيوعية ا
II

الـيـسـار الـفـلـسـطـيـني اجلـديـد لـغـة
ـارسة بدأ ومضـمونـاً وتوجّـهاً  و
يـنـضج في إطـار "حـركـة الـقـومـيـ
العـرب" ووليدهـا "اجلبهـة الشعـبية
" وخصـوصاً في لـتحـرير فـلسـطـ
الـسـاحـتـ الـلـبـنـانـيـة والـسـوريـة
إضـافـة إلى فـلـسـطـيـنـيي الـشـتـات
عــلــمـاً بــأن احلــركـة تــأســست عـلى
مـــراحـل مـــنـــذ الـــعــام 1948 حــتى
اسـتـقــرّ األمـر عــلى تـســمـيــتـهـا في

غالف الكتاب
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يقـينـاً أن وزن الدول مـتبـاين في كفـة العالقـات الدولـية  والـكبـير ال يـولد كـبير
ـستـك  فـالكـبيـر  يحث هـاب والضـعيف ا كمـا الصـغيـر  ومثـلهـما الـقـوي ا
اخلــطى ويــخـلـق الـعالقــات ويــجـري االتــصـاالت  فـي كل أزمـة مــوجــود لـيس
كان بالضرورة طرف ولكن غالب ما يكون وسيط  يتنقل ب هذا وذاك ليتبؤ ا

 ويكون الكبير الذي تشخص اليه اإلبصار . 
ـلمات  في ولـيس ايسر من ان تـكون ضـعيف تتـالقفك االمواج وتـعصف بك ا
كل أزمة حـاضر إن لم تكن طـرفاً بعـينه في النـزاع فاراضيك مسـتباحـة وكثير
ـا الـعمـليـات العـسـكريـة  وال بأس في أن تـكون ما تـكـون منـطلق الـعدوان ور
ارضك األرض احملــايــدة الـتي يــجـري عــلـيــهـا الــنــزاع  ولـيس لك اال الــرضـا
والــطـاعــة  وهـذا شــأن كل ضــعـيـف  وبـالــقـطع أن الــدول تــبـحث الهــثـة وراء
الضـعـاف ليس حـبـاً وكرامـة وذوداً ودفاعـاً  ولـكن بقـصـد االحتالل والـهـيمـنة
وبنـاء القواعـد وتخريب االقتـصاد  وحتويل الـضعيف سوقـاً تستـهلك ويجلس
ـسـتــورد  اسـتـقـبـاالً وإعـفـاءً يـنــتـظـر الـقـادم من خـيــرات الـدول  وهـو يـدعم ا
ـكانة واالحـترام  قـيمته كمـركيـاً و ضريبـياً  بل يـفرد للـمسـتورد ما يـناسب ا
من قـيمة مـصّدره  ويحـدثونك عن الـسيادة واالسـتقالل ووطـنية الـقرار وخطط
البـناء والتشييد !!!!! والالفت في الضعيف أنه يذهب متناسياً بل متنازالً حتى
ـمـنـوحة له دولـيـاً بـقـصـد احلـمـايـة وتـأكـيد احلق ـسـتـبـاحـات واحلـقـوق ا عن ا
ـنتـظم واجملـتمع الـدولي  فـيـقف صامـتـاً غيـر مـندد في باعـتـباره عـضـوًا في ا
كثـير  من األحيان وأرضه يعتدي عليها وشـعبه يقتل واقتصاده يخرب  ويبدو
أن األمر لـيس كـله سلـميـة وضـعفـاً ولـكن اكتـفاء بـالـتجـارب واالتعـاض بـالغـير

والسلف . 
ويـبدو أن هذا مـا آل اليه حـال العراق  فـبعـد أن كان رائد الـتحـرير في البالد
ؤسسات العـربية واإلقليم احملتل  وبـعد أن علم العالم معنى الـدستور ودولة ا
نظمات  وتربع على عرش الصدارة ب أشقاءه وهو يشارك ويؤسس ويبني ا
ـيـة  يـدافع ويـدفع ويـسـاعـد ويـذود ويـحـشـد الـدعم الـعـربـيـة واإلقـلـيـمـيـة واأل
وقـف العربي والـدولي  واذا بالكـبير  ارضه مـباحة وسـماءه متاحـة ومياهه وا
مسـربـة وثروته مـسروقـه وسوقه مـفتـوحـة  شعـبه يـقتل بـالنـيـابة وزرعه يـحرق
ـصـالح  يـشـتـري بـالـوكـالـة  ثــرواته تـتـحـكم بـهـا الـدول وخـيـراتـه تـتالقـفـهـا ا
الـسالح كي يقتل شعبه بعضه البعض  بعد إن حتول إلى ملل ونحل وأطياف
واشـياع  وفي كل يـوم استـهداف وضـربة وقـتل واغتـيال  وهـو ال يجـرأ حتى
عــلى الــشـكــوى وعــرض الــظالمـة  ومــخــاطــبـة من كــان مــؤسس له بل وداعم
ومـتـصدي  ويـبـدو أن ذلك كـله من إجنـازات الـتـبـعـيـة لـهـذا او ذاك  وإال فهل
ـغـتال يـعقل أن يُـغـتـال عـلى ارضه الـضـيف وابن الـدار وكـوكبـة من الـرفـاق وا
ستوى الرسمي يقف صامتاً ال ذهوالً بالقطع ولكن يعـلن أنه من قتل ونفذ  وا
غتال ذاته ضعفاً وخضوعاً وذلة  فمن يهن يسهل الهوان عليه  والالفت أن ا
يــذهب مـتــصالً بـولي دم الــضـيف لــتـطــويق األزمـة وحتــديـد مــديـاتـهــا ويـدخل
الـوسيط ويجري االتصال  ويتجاهل صـاحب األرض التي وقع عليها العدوان
ويغـض الطرف عن ولي دمه بل تـذهب طائراته مـحلقـة بارتفـاعات منـخـــــفضة
ـزيد من العمليـات وفي جعبتهـا حصـــد رؤوس قادة وأسياد منـذرة وملوحة با

قاتلوا وحرروا وذادوا ودافعوا ورو بدمائهم األرض التي دنسها اإلرهاب . 
عجـيب امركم قادة العراق توزعتم ب هذا وذاك كـما توزع شعبكم ب مغلوب
ا آل ـسـتبـد  وب من راح شـامت  ن قـضى كل حـياته يـقاتل ا عـلى أمره 
الـيه حـال الـعـراق يـدلل عـلى عـدم جـدارة احلـاكم اجلـديـد  وجـدارته بـالـعـودة
حاكـمـاً وقـابضـاً ومـذالً ومـستـبـداً  وهـو دليل الـوطـنـية  بل أن حـقـد الـشامت
دعـاه لـلرقـص فرحـاً بـقـطف رؤوس قـاتـلت ودافـعت وحـررت وافـترشت األرض
في لـهيب الـصـيف وصقـيع الـشـتاء  وهـو خـانع متـواري مـهزوم وبـيـته مدنس
وأرضه مـحتل وماله مباح  اإلرهاب واالستباحة والذلة الوافدة عنده اهون من
ـوقـف وعـظـة الـتـجـربـة حــكم الـشـريك  ويـحـدثــونك عن امـتـزاج الـدم ووحـدة ا
والعـرفـان بـاجلـمـيل  عـجـيب امرك مـن تدعـي االنتـمـاء لـلـوطن وغـيـرك خائن !
ن اجـتـمـعـوا وأنت من بـعت بـاألمـس الـقـريب ارضك وبـايـعـت شـذاذ األرض 
علـى ذلتك وقتـلك واستـباحـة ارضك وعرضك من أفـغانـستـان والشـيشان ومن

مشارق األرض ومغاربها ! 
واطـنة وغيرك وافد عجـيب أمرك يا من تدعي الـوطنية وغـيرك خائن  وتدعي ا
 واهــلك ومن تـدعي االنـتــمـاء الـيه ال يــزال يـفـتـرش مــعـسـكــرات الـنـزوح الـتي
تسـتبيحـها امطار الـشتاء ولهـيب الصيف  ويـقيناً أنك مـحق فيما تـقول وتفعل
وتــشـمت  فـقــد غـادرت الــبالد وتـركت الـعــبـاد وأوكــلت لـغـيــرك قـتـال من راح
يسـتبيح األعـراض واكتفيت بـالنفاق اإلعالمي من مـنابر قبـضت فخانت وغدت
منـصات لهدم الـبالد  وبالقطع أن من بـاع نفسه يهـون عليه بيع أهله وبالده 
ــاضي والـعظ عـلى ــصـاحلـة والـعــفـو عـمـا ســلف وتـنـاسي ا ويــحـدثـونك عن ا
ـسـؤولـيـة كــلـهـا يـتـحــمـلـهـا من أوصـل الـبالد إلى هـذا احلـال من اجلــراح  وا
الضـعف والهوان  فالضعيف فريسة ال تتالقفها الدول حسب ولكن من يدعي
االنــتـمـاء أيـــــضـاً  فـبــلـد قـوي مـتـصـدي  يــهـابه اجلـمـيع دول وأفـراد  وهي

صـنــيــعــة قـادتــهــا ونــتــاج مـتــصــديــهـا  تــصــلــــح بــهم وتــهـان
بـهـوانــــــهم  ولـلـعـودة مـهـاب ومـحـتـرم وقــــت ومـتـسع 
ذكـر لـعل الـذكــر يـنـفع  وسـيـذكــر الـتـاريخ من اضـعف
وخـان وأهــان وتـأمـر وشــمت  ومن قــوى وحـرر وقـاتل
ـمـتـد مـلـيىء وجتـاوز وغـفـر  وتـاريخ الـعـراق الـطـويل ا

بهذا وذاك .
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ـوتهـا من الـشـعب الذي الـتظـاهـرات صـوت الـشعب وهي تـسـتـمد قـوتـهـا ود
انـتفض وقـام بهذه الـتظـاهرات من اجل ازالـة او تغيـير االوضـاع التي حدثت
في الـعـراق بعـد عام 2003 وقـد حتـققت بـعض هـذه االهداف ومـنـها الـهدف
ــهــدي عـلى االول لــهــذه الـتــظــاهــرات من خالل اجــبـار حــكــومـة عــادل عــبـدا
االسـتقـالـة وحتـويلـهـا من حـكومـة كـامـلة الـصالحـيـات الى حكـومـة تـصريف
ن يقـوم ويتولى تصريف وتنفيذ االعمال اعـمال يومية  وهي أشبه ما تكون 
ـعـيـشـية مـن غيـر ان تـكـون له صالحـيـة الـقـيام الـيومـيـة الـضـروريـة لـلحـالـة ا
همة مثل اقتراح تشريع القوان وعقد االتفاقيات بـاالعمال واالختصاصات ا

عاهدات الدولية. وا
لـذلك على احلكومة العراقـية احلالية ان تعمل خالل االيـام الباقية من عمرها
شـاركـة فـيه االسـتجـابـة لـصوت وعـلى مـجلس الـنـواب والـكـتل السـيـاسـيـة ا
الـشـعب وتـقـوم بـتـرشـيح واخـتـيـار شـخـصـيـة وطـنـيـة حتـظى بـقـبـول او تـكون
ُـدركة لالزمة ـشترك االعـظم جلمـاهيـر الشـعب والكـتل السـياسـية ا الـقاسم ا
ـوجـودة ويـحـاولـوا جـمـيـعـاً اخـراج الـعراق مـن االنـسـداد السـيـاسـي الذي ا
يـعيش فيه وحـالة الـعجز والـشلل الـذي يصيب الـعمـلية الـسيـاسية خـصوصا
ـاضيـة والتـصـعيـد اخلطـير بـعد االحـداث االخيـرة الـتي حدثت خالل االيـام ا
واسـتخـدام اراضي الـعـراق سـاحة لـتـصـفـية احلـسـابـات وتـنفـيـذ االعـتداءات
ـسلحة ب اطـراف خارجية ال تـرتبط مع العراق اال باجلـوار او اتفاقيات او ا

عالقات دولية التمنحهم حق الصراع بينهما على ارضه.
ان سـعي بعض القوى السـياسية والـنواب في جتديد الثـقة باحلكـومة احلالية
ثل انعكـاسا للـوضع السياسي في واعـادتها الى تصـدر احلكم في العـراق 
كن الـعراق الذي هو وضع معقد وال يتحكـم فيه القانون او الدستور  لذلك 
كن في الـعراق ـكن في الـعراق وكل شئ ايـضـاً غيـر  الـقول ان كل شئ 
ـتظـاهرون واحلـكومـة والطـبقـة السـياسـية لـذلك ال بد من نـقطـة يلـتقي فـيهـا ا
ـتصـارعة حـجمـها احلقـيقي في خـصوصا بـعدمـا عرفت الـطبـقة الـسياسـية ا
ـاضي والتـطورات الـتي بينت الـعراق بـعد االحداث االخـيرة خالل االسـبوع ا
مع االسف ان الـعراق ساحة مفتوحـة ومكشوفة للصـراع وتصفية احلسابات
بــ قـوى ودول والبــد ان تـفــهم الــطـبــقـة الــسـيــاسـيــة الـتي تــتـحــكم بـالــكـتل
واالحزاب والشخصيات وان اليوم ليس مثل االمس وان الغد سوف ال يكون

مـثل الـيـوم لـذلك فـان انتـهـاك وتـطـويع مـواد الـدسـتـور هو
عــمــلــيـــة مــســتــمــرة بــالــعــراق من اجل تــدويــر الــكــتل
الـسـياسـيـة لـذاتـهـا ولشـخـصـيـات تـابعـة لـهـا لـتـصدر
تظاهرون ـشهد والقرار السياسي وهو ما ال يقبله ا ا
وعـمــوم ابــنـاء الــشـعب الــذي كــان ولـســنـوات عــديـدة
أغـلبـيـة صامـته تـتحـدث وتـعمل وحتـتج في اغـلب مدن

العراق.
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