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الســياســية أو باألحرى النضــالية، جزءاً مهماً من تاريخ حركة تمثل حياة "احلكيم" 

التحرر العربية، بانتصاراتها وهزائمها، ملا قدمه خالل سنوات نضاله من جهد وتفان، 
صاً ما يتعلق بالعدوان الصهيوين على أمتنا بخلقية حامالً هم القضية العربية، وخصو

إنســــــانية، األمر الذي أكســــــبه االحترام الشــــــعبي، على الرغم مما يمكن نســــــبه من أخطاء، 
ســـــــواء ملمارســـــــته الفكرية أو العملية. وهو ال يتهرب من األخطاء، وإنما يبدي اســـــــتعداداً 

  ن قاسية".لتحمل مسؤوليته "وحتمل حماكمة الشعب والتاريخ مهما تك
الكتاب هو موقفه القومي الذي  - أوىل القضايا التي طرحها احلكيم يف هذا احلوار

كان وراء انضـــــــــــمامه إىل منظمة "كتاب الفداء العربي"، وهي املنظمة التي تشـــــــــــكلت من 
، والتي رأت أن العمل أوالً ثم ١٩٤٨جمموعات متحمســـة للنضـــال القومي رداً على نكبة 

  بعد مكيدة، لتشكِّل درساً له يف عمله املقبل. الكلمة، لكنها انتهت
فقد بدأ يطمح إىل منظمة شــــــــــعبية تتســــــــــع لكل طاقات األمة، ألنه رأى أن القضــــــــــية 
القومية بما تشــــــمله من حترير ووحدة، هي القضــــــية املركزية املدرجة يف جدول أعمال 

ا القضـــــــــــــايــا االجتمــاعيــة، فيــأتي دور البحــث فيهــا بعــد عبور  حركــة التحرر العربيــة. أمــّ
مرحلـــة التحرر القومي. فشــــــــــــــارك يف تـــأســـــــــــيس حركـــة القوميين العرب، على أن تكون 
خمتلفة عن التجربة احلزبية الضـــــــــــيقة، لكنها مل حتقق النجاح الذي أمل به إالّ بعد بروز 

  التيار الناصري.
بعـــد هزيمـــة حزيران/يونيو، والزلزال الـــذي أحـــدثتـــه يف الفكر العربي، جلـــأ اجليـــل 

 قيادة احلركة إىل املاركســية، ليســتعير منها مقولة البورجوازية الصــغيرة، ثم الثاين يف
ليحملها عبء الهزيمة، متناســـــــــــياً أن التركيبة االجتماعية العربية تختلف عن مثيلتها 
األوروبية التي حللها كارل ماركس يف القرن املاضـــــــي، وأن الهزيمة كانت نتيجة عجز 

يبــة عن جمتمعــه، ال مبرر لهــا ســـــــــــوى اللحــاق بتوجــه كــل الطبقــات، وليتبنى مقوالت غر
حركات حترر عاملية نحو اليســــار املاركســــي الذي ســــاد حينها كموضــــة فكرية. وأثبتت 

"ماركسية"   األحداث الالحقة مدى قصور خشبة اخلالص املتخيلة هذه عن اإلنقاذ. فـــــــــــــ
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يجوز مسها، وإنما مر على ابتداعها أكثر من قرن، ال يمكن أن يتخيلها املرء مقدسات ال 
  يجب رفض الثوابت النهائية، ومراجعة املاركسية وتطويرها ما أمكن.

وخاض يسـار احلركة معركته هذه املرة على أسـاس انشـقاقي، معتبراً أن تركيبتها 
غير قادرة على التصــــدي ملهمات الثورة، وســــئم من جهل كوادرها وتخلفها، فأعلن، يف 

لينيني، منقطع عن احلركة فكرياً  -  ل ماركســـــــــــيأكثر من موقع إقليمي، تأليف فصـــــــــــي
  وتنظيمياً، كي تأخذ اإلقليمية شكلها الواضح يف هذه التنظيمات اجلديدة.

ثم امتدت عدوى اليسار إىل حبش، ولو أنه تأخر قليالً عن الركب، يف إعالن التزامه 
فرصـــــة لتمثل املاركســـــية، ألنه اعتقد إمكان تطور احلركة بكاملها إذا أُعطيت كوادرها ال

بية، اجلبهة الشـــــعاللينينية يف صـــــفوف  - هذا الفكر اجلديد. وهكذا تم التزام املاركســـــية
وأُعلن بدء حتولها من تنظيم بورجوازي صـــــغير إىل تنظيم "بروليتاري"! وشـــــكّل التحوّل 
. فاملمارســــــــة العملية  إىل املاركســــــــية عزلة طوعية عن اجلماهير، وإعالناً لفظياً ليس إالّ

مل  - الشــــــــــعبية والديمقراطية - الفلســــــــــطينيةالتنظيمين اليســــــــــاريين يف الســــــــــاحة لكال 
تميزهما مما ســـــــــمي التنظيم اليميني "فتح"، فقد شـــــــــاركا يف كل األخطار التي أوصـــــــــلت 

  األمور إىل ذلّ واي ريفر!
ويعتبر حبش نفســـه معنياً باإلســـالم بقدر أي حركة ســـياســـية إســـالمية، مبتعداً عن 

نامج احلركات اإلســــــــالمية التي تعتبر أن اإلســــــــالم دين ودولة، وأن حتديد موقف من بر
الشريعة اإلسالمية هي الدستور، وأن احلاكمية لله... األمر الذي يتناقض مع املاركسية 
التي يتبناها، وحتى مع العلمانية التي تعتبر أحد أســـــــس الفكر القومي. وما نخشـــــــاه أن 

  له رواج يف أيامنا هذه!تكون املغاالة يف املوقف مراعاة لتيار 
أمّا التحالف مع اليســـــار اإلســـــالمي املقاتل يف فلســـــطين ولبنان، فهو أمر ال بد منه 
بعد أن فرض نفســــــــــــه كقوة مهمة يف مقاومة االحتالل، ويف معارضــــــــــــة التيار الواقعي 
االســـــتســـــالمي. لكننا نرى أن من الضـــــروري نقده من موقع العلمانية والديمقراطية، من 

التحـــالف معـــه للنقض. إن نقـــد التيـــار اإلســـــــــــالمي الـــذي يقـــاتـــل األنظمـــة  دون تعريض
العربيــة، بســـــــــــبــب إرهــابــه الــذي يطــال اجلمــاهير، غير املبرر ال إنســـــــــــــانيــاً وال خلقيــاً وال 
. لكن يجب انتقاد األنظمة العربية القمعية التي ســــــــاهمت يف  إســــــــالمياً، ضــــــــروري حتماً

قوى التقدم والعلمانية من جهة، أو نشـــــــــــوء هذه الظاهرة، ســـــــــــواء بضـــــــــــربها املســـــــــــتمر ل
باحتكارها وســـــــــــائل اإلعالم لنشـــــــــــر دعاية رجعية من جهة أُخرى، أو، أخيراً، بحرمانها 

  الشعب من أبسط احلقوق اإلنسانية والديمقراطية.
ويؤكد حبش الترابط بين النضـــــــال القومي العربي والقطري الفلســـــــطيني، شـــــــرط أالّ 

. لكن املمارســة العملية للجبهة الشــعبية كانت، ومنذ يطغى أحدهما على اآلخر، أو ينفيه
ســـــــــــنواتها األوىل، تغلِّب القطري، بعكس أمها حركة القوميين العرب. أّما حماولة إيجاد 
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تنظيم قومي تابع لها (حزب العمل العربي االشــــــتراكي) فلم يصــــــمد طويالً، ربما بســــــبب 
  خدمة اجلبهة، ال العكس. كونه جاء على خلفية قطرية، عبَّر عنها شعار: احلزب يف

من األمثلـــة للمواقف التي حتكمهـــا اعتبـــارات قطريـــة، مـــا صـــــــــــرح احلكيم بـــه حين 
حتدث عن تأييد اجلبهة الشـــعبية للبوليســـاريو لضـــرورات التحالف مع النظام اجلزائري. 
فلو كان املوقف القومي هو الرائد، لتبنت اجلبهة الشـــــــــــعبية موقفاً يدعو إىل حق شـــــــــــعب 

خالت خارجية، مع التركيز على القضـــــــــــية الصـــــــــــحراء يف تقرير مصـــــــــــيره، من دون تدا
عربية إقليمية، وأن وحدة الصـــــــحراء مع املغرب أفضـــــــل، املبدئية، وهي تأييد كل وحدة 

وبــذلــك يكون أقرب إىل مواقف القوى الوطنيــة املغربيــة، منــه إىل نظــام قطري. على كــلّ 
يراجع حبش املوقف حين يقول: "أعتقـــد بصـــــــــــــدق أن املوضـــــــــــوع يحتـــاج إىل مزيـــد من 

  التفكير."
نحن ال نفق تماماً مع املوقف الذي عرضــــــــــــه حبش بالنســـــــــــبة إىل قضـــــــــــية الوحدة 
العربيــة، فتــأييــده خلطوات تراكميــة أو لوحــدات إقليميــة، يمكن أن يكون منســـــــــــجمــاً مع 
الواقع العربي الراهن، لكن شــــــرط القيادة التقدمية لقيام أي جتربة وحدوية، ال ينســــــجم 

ة. فهو، مثالً، يؤيـــد الوحـــدة اليمنيـــة التي تمـــت على يــد مع املنطق والتجـــارب امللموســـــــــــــ
قيــادة ال يمكن وصـــــــــــفهــا بــالتقــدميــة، كمــا ال نســـــــــــتطيع رفض وحــدة اإلمــارات العربيــة 
املتحدة، بنظامها املشــــــــــيخي! املعطى اجلديد الذي يجب أن يقترن بقضــــــــــية الوحدة، هو 

الفشــــــــل ألنها جاءت الديمقراطية، فمحاولة النظام العراقي ضــــــــم الكويت بالقوة باءت ب
على خلفيـــة موقف قطري عراقي من جهـــة، وألنهـــا تمـــت بقوة النظـــام وعنفـــه من جهـــة 
أُخرى، على أننا نتفق مع حبش يف أنه يجب قراءة الواقع امللموس عند حتديد املوقف، 

  فلكل حالة خصوصية ما، تفرض التأين والتثبت قبل إصدار املوقف.
فلسطين" ال تزال صحيحة، لكن على املستوى  وفكرة "الوحدة العربية طريق حترير

االســـــــتراتيجي. فالوحدة حتقق مصـــــــالح العرب بجعلهم قوة ســـــــياســـــــية واقتصـــــــادية يف 
ســـاحة العمل الدويل، وتؤمن للمواطنين العرب فرصـــة جتميع طاقاتهم لتحقيق رفاههم 
االجتماعي واحلضــــاري، وتمكنهم من مواجهة املشــــروع الصــــهيوين الذي يشــــكل عائقاً، 

  يف استراتيجيته، أمام تقدمهم.
كما يجب أن حتظى قضــــــــــــايا األقليات القومية يف الوطن العربي، باالهتمام الذي 
تســـتحقه، ويمكن يف هذا الصـــدد تثمين موقف حبش املؤيد حلق تقرير املصـــير، لكن من 
دون وضـــع شـــروط مســـبقة، كرفض االنفصـــال، ألن األكثرية العربية تســـتطيع عبر نظام 

ســــــــــتيعاب هذه األقليات من دون اخلوف من اقتطاع أجزاء أُخرى من الوطن ديمقراطي ا
  العربي غير تلك التي استولت عليها الدول اإلقليمية غير العربية.

، يقرع حبش اجلرس، منبهاً إىل اخلطر الصــــهيوين، ومعتبراً الفلســــطينيويف الشــــأن 
س من وضـــــــــــع والصـــــــــــهيونية صـــــــــــراع حياة أو موت، ومل ييأ إســـــــــــرائيلأن الصـــــــــــراع مع 
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  اخملططات ملواجهة هذا اخلطر، حتى لألعوام اخلمسين املقبلة.
ويعتبر حبش أن االنتصــــــــــــــار على العــــدو مرهون بتقــــدم العرب "فمن غير املعقول 
االنتصــــــــــار على عدو يملك هذه القدرات العلمية واالقتصــــــــــادية واالجتماعية، بواســــــــــطة 

." ربما تك ون هذه املقولة صــــحيحة، لكنها جمتمع متخلف ســــياســــياً واقتصــــادياً وعلمياً
تتنـــــاقض مع التمثيـــــل بـــــالنموذج الفيتنـــــامي الـــــذي أثبـــــت أنـــــه يمكن جملتمع متخلف، 
يســـــــتطيع جمع كل قواه، إحلاق الهزيمة الســـــــياســـــــية والنفســـــــية بالدولة األكثر تقدماً يف 
عاملنا املعاصر. وال ننسى أن اليسار العربي، وضمنه حبش، مل يضع شرط التقدم أيام 

لينيني. أمّا وقد  -  وض اجلماهيري، إذ كان الشــــــــــرط حينها قيادة حزب ماركســــــــــيالنه
هجعت اجلماهير، وبقي الدور املتاح لألنظمة فقط، فمن الطبيعي أن نظاماً متقدماً يف 

  ، ال يمكن مواجهته إالّ بأنظمة متقدمة.اإلسرائيليكل اجملاالت، كالنظام 
معقوالً، عبر  -  دولــة وعودة - حبش يمكن اعتبــار احلــل املرحلي الــذي يــدعو إليــه

التمســـــــــــك بالشـــــــــــرعية الدولية، وبالوحدة الوطنية، وبدعم االنتفاضـــــــــــة، وبااللتفات إىل 
الداخل، وبالتضامن العربي. وقد فهمنا من تعبير احلكيم، "إنني أفهم الرأي السائد اآلن، 

ي، ونحن أيضـاً وخالصـته أن علينا التركيز على الداخل"، أن له اعتراضـات على هذا الرأ
  لنا مالحظات:

 نيالفلسطيال بد من االنتباه ألهمية ترابط النضال على مستويات وجود الشعب  -
؛ الضــــفة والقطاع. فالتركيز على الضــــفة والقطاع فقط ٤٨ الثالثة: الشــــتات؛ فلســــطينيي

غير منطقي، ألن القضــــــايا املطروحة يف تلك التجمعات ال تغطي كل مشــــــكالت الشــــــعب، 
أصـــبح قابالً للتحقق يف مدى قريب، وســـتفرز  -  الدولة - ف نضـــالها املرحليوألن ســـق

  عالت هذه الدولة قضايا جديدة للنضال، يمكن أخذها يف االعتبار يف حينها.
كان حق العودة أســاســاً لنضــال فلســطيني طويل، مل تلغَ موجباته، وقدّم الشــتات  -

ال بد من أن يكون يف صـــــــــلب برنامج قرابينه، منذ وقت مبكر، وال يزال. لذا  الفلســـــــــطيني
عمل أي منظمة شــــــــعبية مشــــــــكالت جتمعات الشــــــــتات، والعودة لتأطيرها يف العمل على 

  حترير الوطن.
راضـــي يف األ الفلســـطينيالنضـــال الفلســـطينية والفصـــائل التحرير  منظمةأهملت  -

ن حقوق ، فترة طويلة. واآلن، مل يعد من املمكن إدارة الظهر له، أل١٩٤٨احملتلة ســـــــــــنة 
واالعتراف بالهوية القومية، يجب أن توضـــع أيضـــاً يف يف املســـاواة  الفلســـطينيةاألقلية 

  العام. الفلسطينيصدر الهم 
، يتمتع ديمقراطية فلســطينية: قيام دولة الفلســطينيةأمّا عن احلل النهائي للقضــية 

لى كــل مواطنيهــا بحقوق متســـــــــــــاويــة، فهو مقولــة مقبولــة، لو أضـــــــــــيف إىل احملــافظــة ع
احلقوق الفردية املتساوية، احملافظة على احلقوق اجلماعية أيضاً، كحق تقرير املصير، 
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ال ألكثريتنـــا العربيـــة فقط، بـــل أيضــــــــــــــاً لألقليـــة اليهوديـــة، ولكـــل األقليـــات القوميـــة يف 
منطقتنا العربية. فهذا يضــــــيف إىل املشــــــروع الروح الديمقراطية اإلنســــــانية املعاصــــــرة. 

 ليهوديادولة ثنائية القومية، فيمكن قبولها يف حال تخلي الشعب  وبالنسبة إىل مقولة
عن النزعة الصــــــــــهيونية، املتســــــــــمة بظاهرتي االســــــــــتيطان وما ينجم عنه من ضــــــــــرورة 
التوسع على حساب اآلخرين، وعن نزعة االستعالء الغربية التي تنظّر لتهميش الشعوب 

ديمقراطية، أم دولة ثنائية  فلســـــــــــطينيةاملتخلفة. يف كل حال، ســـــــــــواء أكان احلل دولة 
القومية، فإن هذه الدولة ال بد من أن ترتبط باحمليط العربي يف احتاد يشـــــــــــمل كل دولة 

  املنطقة.
نقطة أخيرة ال بد من التعرض لها يف إطار األســـــــــــاليب، وهي الديمقراطية احلزبية 
التي يتحدث حبش عن التقدم يف ممارســــتها يف اجلبهة الشــــعبية قياســــاً بما كان متبعًا 
يف حركــة القوميين العرب، من انتخــابــات ومؤتمرات... ونحن إذ نثمن هــذا التقــدم نرى 

أن يتبع ذلك أمور كثيرة حتى يمكن توصـــــــــــيف منظمة  أنه ال يزال غير كاف، فال بد من
مــا بــأنهــا ديمقراطيــة، نــذكر منهــا: حق حريــة التعبير علنــاً عن اآلراء اخملــالفــة لألغلبيــة؛ 

  التناوب على القيادة؛ اإلقالل ما أمكن من املراتب التنظيمية.
  رجا ديب
  كاتب فلسطيني
 مقيم بسورية
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