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على الرغم من طلب ع�ضو اللجنة المركزية لحركة 

''فتح'' خالد الح�ضن منه اأن يبقى في الواليات 

المتحدة كي يمار�س العمل االإعالمي، لكن اأبو عمر 

رف�س واعتبر اأن كثيرين غيره ممن يعي�ضون في 

الواليات المتحدة يمكنهم اأن يقوموا بمثل هذا الدور. 

لقد اأراد اأن يكون في مركز الحدث، اإذ اإن تعزيز 

الو�ضع الداخلي وبناء القدرة الذاتية هما االأ�ضل في 

تعزيز الت�ضامن العالمي وتحقيق الن�ضر. وكان 

االن�ضمام اإلى المقاومة الفل�ضطينية والتفرغ لها 

عماًل يعزز االأمل والحلم باإنهاء معاناة ال�ضعب 

الفل�ضطيني الذي ابتداأ ي�ضير على خطى حركات 

التحرر الوطني في العالم. ولذا، لم يكن م�ضتغربًا اأن 

تقول �ضقيقته جوي�س عندما جاءت اإلى بيروت من 

نيويورك في �ضنة 1972: ''لم اأر اأبو عمر مرتاحًا 

و�ضعيداً طوال االأعوام ال�ضبعة ع�ضر التي كان فيها في 

الواليات المتحدة كما هو االآن.''

ان�ضم اأبو عمر اإلى حركة التحرير الوطني 

الفل�ضطيني ''فتح''، وحين �ضاأله م�ضوؤول الحركة اآنذاك 

في الواليات المتحدة، لماذا اختار تلك الحركة، 

اأجاب: '' 'فتح' هي الحركة االأكبر واالأكثر جماهيرية 

وتاأثيراً ولي�س لها اأيديولوجيا محددة، االأمر يتيح 

للع�ضو حرية التثقيف والمبادرة ب�ضكل ال تتيحه 

ولد 
حنا اإبراهيم ميخائيل المعروف بـ ''اأبو عمر'' 

في مدينة رام اللـه في فل�ضطين، وكان 

عمره ثالثة ع�ضر عاما عندما حدثت ماأ�ضاة اقتالع 

ال�ضعب الفل�ضطيني من اأر�ضه في �ضنة 1948.

وقد تركت تجربة ا�ضتقبال الالجئين الفل�ضطينيين 

التي عاي�ضها حنا اأثراً بالغًا في نف�ضه عندما كان 

طفاًل في رام اللـه، واأ�ض�ضت النتمائه الوطني والتزامه 

المبدئي في الدفاع عن الحرية والعدالة االجتماعية.

برز حنا في مدر�ضة ''الفرندز'' فح�ضل في �ضنة 

1952، نتيجة تفوقه، على منحة درا�ضية من كلية 

هارفرد في الواليات المتحدة حيث در�س بدايًة مادة 

الكيمياء، ثم نال الدكتوراه في العلوم ال�ضيا�ضية 

وكتب اأطروحته عن الماوردي، اإذ ارتاأى اأن الطريقة 

المثلى اأمامه اآنذاك، �ضمن الظروف المو�ضوعية 

ال�ضعبة وفي غياب اأطر الن�ضال الوطني، وتغييب 

الهوية الفل�ضطينية، هي التعمق في درا�ضة التاريخ 

االإ�ضالمي كي يتمّكن من فهم اأعمق للمجتمع العربي 

�س في جامعات اأميركية متنوعة 
ّ
و�ضبل تطوره. ودر

اآخرها جامعة وا�ضنطن، �ضياتل.

عندما وقعت حرب 1967، لم يتردد اأبو عمر 

لحظة، واإنما اختار االنخراط في �ضفوف المقاومة 

الفل�ضطينية، وبداأ ن�ضاطه ال�ضيا�ضي في الواليات 

المتحدة، لكنه �ضرعان ما قرر ترك التدري�س 

*  نا�ضطة فل�ضطينية وزوجة اأبو عمر.لاللتحاق ب�ضفوف المقاومة الفل�ضطينية في االأردن، 

جيهان الحلو

 حنا ميخائيل )اأبو عمر(: �ضيرة منا�ضل

واإن�ضان ع�ضّية على االختفاء
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الكوادر والمقاتلين الفل�ضطينيين ومن الداعمين من 

مختلف الفئات االجتماعية من مثقفين وطالب 

وعمال وفالحين وع�ضرات المثقفين والمنا�ضلين 

العرب. وات�ضمت قواعد المقاومة اآنذاك بروح عالية 

من الرغبة في العطاء والت�ضحية والب�ضاطة والبعد 

عن البيروقراطية، كما كان هناك عالقة تالحم بين 

المقاتلين والميلي�ضيا والجماهير الفل�ضطينية 

واالأردنية على الرغم من محاوالت ت�ضويه ال�ضمعة 

التي قامت بها القوى الم�ضادة، ف�ضاًل عن تجاوزات 

الطرف الفل�ضطيني واأخطائه.

وكان لل�ضربة الموجعة التي تلقتها المقاومة 

الفل�ضطينية تاأثيرها في اأبو عمر وغيره من الكوادر، 

لكنه لم يياأ�س، اإذ اإن هذه التجربة مّكنته من بدء 

اكت�ضاف ماأزق حركة ''فتح'' وا�ضتحالة تحقيق الن�ضر 

في ظل قيادة تفتقر اإلى الفكر والروؤية اال�ضتراتيجية 

والتنظيم الثوري. وقد ابتداأت اأولويات اأبو عمر 

بالتبلور بعد الخروج من اأحرا�س جر�س وانتقال 

المقاومة اإلى لبنان، فان�ضم اإلى ''مركز االأبحاث 

الفل�ضطيني''، واإلى اأ�ضرة تحرير ''�ضوؤون فل�ضطينية''، 

وكذلك اإلى ''مركز التخطيط الفل�ضطيني'' بعد اأن انتقل 

اإلى بيروت و�ضكن في غرفة مفرو�ضة عند عائلة 

فل�ضطينية.

ق وعي اأبو عمر باأو�ضاع المقاومة 
ّ
ومع تعم

الفل�ضطينية واأهمية تدعيم العامل الذاتي من خالل 

تطوير البنى التنظيمية والموؤ�ض�ضات ال�ضعبية 

واالجتماعية والثقافية، قرر تركيز جهده على العمل 

التنظيمي والتعبوي داخل االأر�س المحتلة، وان�ضم 

في اأواخر �ضنة 1971 اإلى ''لجنة التنظيم'' داخل 

االأر�س المحتلة. وكان ي�ضدد على اأهمية دور 

المجتمع المدني في الن�ضال، كما اأنه رّكز على بناء 

التنظيم وتطوير الكوادر. وقد ا�ضتمر في هذا المجال 

الن�ضالي حتى تاريخ اختفائه.

وتزايدت م�ضوؤوليات اأبو عمر في �ضنة 1973 حين 

اأ�ضبح ع�ضواً في لجنة قيادة لبنان م�ضوؤواًل عن 

�ضوؤون المراأة والطالب حتى اأواخر �ضنة 1975. وقد 

�ضاهم بفاعلية كبيرة في تفعيل القطاع الطالبي 

واإعادة تاأ�ضي�س التنظيم الن�ضائي في ''فتح'' على 

التنظيمات ذات المركزية العالية.''

ترك �ضياتل في اأوائل �ضيف �ضنة 1969 كي 

يعي�س في قواعد المقاتلين، فالبيروقراطية لم تكن 

جد ف�ضل وا�ضح 
ُ
ظهرت اآنذاك داخل التنظيم، وال و

بين المقاتلين وال�ضيا�ضيين، ولذا، فاإنه كثيراً ما 

ق�ضى وقته في قواعد المقاتلين حيث �ضاهم في 

التوجيه ال�ضيا�ضي، وفي و�ضع برنامج التثقيف 

واالأن�ضطة في مخيمات االأ�ضبال. كان ينام في البداية 

 منه 
َ
في القواعد اأو في المكتب، لكن �ضرعان ما ُطِلب

الم�ضاعدة في تنظيم جهاز االإعالم المركزي في 

ان وتطويره. وبعد فترة وجيزة طلبت القيادة منه 
ّ
عم

متابعة العالقات الخارجية في اأوروبا الغربية، 

والتي كانت ال تزال في بداياتها الجنينية، 

وخ�ضو�ضًا العالقات بال�ضخ�ضيات والقوى الموؤيدة 

اأو الم�ضتعدة للتعرف اإلى الق�ضية واأو�ضاع الن�ضال 

الفل�ضطيني في كل من فرن�ضا وبريطانيا واإيطاليا 

و�ضوي�ضرا. وكانت جهود اأبو عمر مثمرة فتاأ�ض�ضت 

�ضبكة من االت�ضاالت واأقيمت الندوات والمهرجانات 

�ضت لجان ال�ضداقة، كما �ضارك بفاعلية في اإدارة 
ّ
واأُ�ض

''مخيم الت�ضامن العالمي'' الذي عزز عالقات 

الت�ضامن بحركة المقاومة الفل�ضطينية في اأوروبا 

الغربية. وكان لـ ''اأبو عمر'' اأي�ضًا دور مميز في 

االإعالم والعالقات العامة مع ال�ضحافيين والوفود 

التي كانت تزور االأردن اآنذاك، عالوة على اأنه عمل 

فترة م�ضت�ضاراً �ضحافيًا الأبي عمار.

واجه اأبو عمر، كغيره من المنا�ضلين، مخاطر 

جّدية خالل اأحداث ''اأيلول االأ�ضود'' في �ضنة 1970، 

والتي اأدت اإلى خروج المقاومة الفل�ضطينية من 

ان، ولم تعرف عائلته عنه �ضيئًا لب�ضعة اأ�ضهر. فقد 
ّ
عم

رف�س اأن يخرج مع المقاتلين والكوادر، وبقي مع قلة 

من الكوادر ال�ضيا�ضية قريبًا من المقاتلين ال�ضامدين 

في جر�س، ثم انتقل في اأواخر �ضيف �ضنة 1971 اإلى 

بيروت بعدما اأنهت المواجهة الدامية مع الجي�س 

االأردني وجود المقاومة الفل�ضطينية في االأردن.

ان غنية جداً، اإذ على الرغم من 
ّ
وكانت تجربة عم

الثغرات التنظيمية وغياب الروؤية الوا�ضحة وبرنامج 

العمل، فاإن المقاومة اجتذبت اأعداداً هائلة من 
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ّ
حنا ميخائيل )اأبو عمر(: �ضيرة منا�ضل واإن�ضان ع�ضي

العمل ال�ضيا�ضي والتنظيمي في تطوير اإيمانه بالفكر 

المارك�ضي، اإذ راأى فيه منهجًا علميًا لفهم حركة 

التاريخ وال�ضراع الطبقي. ولذلك انتقد العفوية 

والع�ضوائية ال�ضائدتين في العمل الن�ضالي 

الفل�ضطيني، وكذلك غياب الم�ضمون االجتماعي، 

 الحاجة اإلى اال�ضتفادة من 
ّ

وراأى اأن الن�ضال باأم�س

جميع االإمكانات المتوفرة، واإلى تاأ�ضي�س البرامج 

على فهم عميق للظروف المو�ضوعية واالإمكانات 

الذاتية، ولتجارب حركات التحرر في العالم.

قم اأبو عمر ف�ضاًل بين مواقفه وبين 
ُ
ولم ي

التطلعات والو�ضائل. فمن جهة التطلعات، اآمن باأن 

الحل االأمثل للق�ضية الفل�ضطينية هو حل ديمقراطي 

جذري �ضرطه هزيمة الحركة ال�ضهيونية وتفكيك بنى 

العن�ضرية واال�ضتعمار كافة، كما تبنى فكرة اإن�ضاء 

دولة ديمقراطية يعي�س فيها جميع المواطنين العرب 

واليهود على قدم الم�ضاواة، ومن دون تمييز ب�ضبب 

العقيدة اأو الدين اأو اللون اأو الجن�س.

ا من جهة الو�ضائل، فاإن اأبو عمر لم يكن �ضد 
ّ
اأم

مبداأ التفاو�س بحد ذاته، لكن ب�ضرط الو�ضول اإلى 

توازن قوى مع العدو. كما اأنه لم يرف�س فكرة اإقامة 

الدولة الفل�ضطينية على اأي جزء من فل�ضطين كخطوة 

اأولى مع تحقيق كامل الحقوق الوطنية الم�ضروعة 

لل�ضعب الفل�ضطيني، لكنه كان يرى ا�ضتحالة تحقيق 

ذلك في ظل التطرف ال�ضهيوني و�ضيا�ضة اال�ضتعمار 

اال�ضتيطاني العن�ضري والدعم االإمبريالي له.

ه اأبو عمر اإلى خطورة الم�ضي في اأوهام اإقامة 
ّ
ونب

دولة فل�ضطينية م�ضتقلة قبل حدوث تغييرات جوهرية 

على �ضعيد موازين القوى الذاتية وعلى �ضعيد حركة 

التحرير العربية والعالمية، ف�ضاًل عن اأهمية ترافق 

ذلك مع نمو تيار ديمقراطي قوي داخل اإ�ضرائيل 

معاٍد ل�ضيا�ضتها اال�ضتعمارية العن�ضرية، وداخل 

الدول الغربية، وال �ضيما في الواليات المتحدة، من 

اأجل اأن ي�ضغط اأفراده على دولهم، ولدعم حقوق 

ال�ضعب الفل�ضطيني. ولذا، انتقد العمليات الع�ضكرية 

الخارجية في دول ال�ضمال الأنها ت�ضيء اإلى الن�ضال 

الفل�ضطيني، مع تاأكيده اأهمية دور المجتمع المدني 

والن�ضال ال�ضلمي في م�ضيرة التحرر الوطني.

اأ�ض�س اأكثر ديمقراطية وفاعلية، ولذا، خّفت م�ضاهمته 

في الق�ضايا االإعالمية والعالقات الخارجية.

واأزعجت مظاهر النمو البيروقراطي داخل اأجهزة 

المقاومة ومنظمة التحرير الفل�ضطينية اأبو عمر 

فانتقد هذه المظاهر وراأى اأنها تتكون على ح�ضاب 

الفاعلية الن�ضالية والنمو الثوري ال�ضليم. وكان ي�ضدد 

على اأهمية اإقامة بنية تنظيمية قائمة على العالقات 

الديمقراطية، كما اأنه انتقد ب�ضدة مظاهر االإ�ضراف 

المادي وظهور المح�ضوبية والف�ضاد عند بع�س كوادر 

المنظمة، موؤكداً، في المقابل، اأهمية التق�ضف 

والم�ضاواة االجتماعية بين الجميع: قيادًة وكوادر 

وقواعد �ضعبية.

 مالءمة االأهداف التحررية

بو�ضائل فاعلة

ان�ضم اأبو عمر اإلى المقاومة من منطلق فهمه 

للثورة الفل�ضطينية ب�ضفتها حركة �ضعبية مرتبطة 

ع�ضويًا بحركة التحرر العربية والعالمية. وانطالقًا 

من فهمه هذا، كان �ضديد االإعجاب بالثورة 

الفييتنامية، ولهذا �ضعى الأن يكون �ضمن مجموعة 

من الكوادر الفل�ضطينية التي ذهبت اإلى هانوي في 

خريف �ضنة 1975 لدرا�ضة التجربة الفييتنامية 

لثالثة اأ�ضهر. وقد اأعجب كثيراً بتلك التجربة وكتب 

خالل وجوده هناك �ضعراً )غير من�ضور( تغّنى فيه 

بال�ضعب الفييتنامي ون�ضاليته العالية.

وراأى اأن قيادة ''فتح'' قيادة طليعية �ضاهمت في 

اإطالق �ضرارة الن�ضال الفل�ضطيني المعا�ضر �ضمن 

بت الق�ضية 
ّ
اأو�ضاع �ضعبة جداً، وفي فترة ُغي

الفل�ضطينية عن الم�ضرح الدولي ال�ضيا�ضي واالإعالمي، 

لكنه كان قلقًا اإزاء �ضعف اأو غياب البرامج 

اال�ضتراتيجية والمرحلية. ولم ينل اأ�ضلوب االنقالب اأو 

الحلول الق�ضرية اإعجاب اأبو عمر، واإنما عمل من اأجل 

وحدة الي�ضار وتطور مواقعه الن�ضالية وقاعدته 

ال�ضعبية.

وكان اأبو عمر موؤمنًا بالديمقراطية االجتماعية 

المرافقة للديمقراطية ال�ضيا�ضية، و�ضاهم انخراطه في 



مجلة الدرا�ضات الفل�ضطينية �ضتاء 166892012

المعبرة، فاأغرم باالإيجاز، وكان بداأ تطبيقه في 

اأطروحة الدكتوراه المهمة التي كتبها عن الماوردي 

بعنوان ''ال�ضيا�ضة والوحي'' في االإ�ضالم، اإذ لم تتعّد 

100 �ضفحة.

وانتقد اأبو عمر االأكاديميين الذين ي�ضتعملون 

الم�ضطلحات ال�ضعبة كتعبير عن التميز، الأن المهم 

بالن�ضبة اإليه هو اإي�ضال االأفكار والوعي اإلى 

االآخرين، فكان يقول اإن المعرفة ''اأهم �ضالح للتحرر.'' 

وفي هذا ال�ضياق، لم يكن من الم�ضتغرب اأن يقوم 

بتلخي�س وتحليل تاريخ المقاومة الفل�ضطينية قبل 

النكبة �ضد االنتداب البريطاني واال�ضتعمار 

اال�ضتيطاني ال�ضهيوني، في ب�ضع �ضفحات، واأن 

يخ�ض�س �ضفحة واحدة لمفهوم الجبهة الوطنية 

المتحدة و�ضفحة اأُخرى لمقومات االجتماع الناجح، 

كما اأنه تمكن ببراعة من تلخي�س وتب�ضيط كل من 

المادية الجدلية والمادية التاريخية.

وراأى اأبو عمر اأن التثقيف ال�ضيا�ضي والعام هو 

ق�ضية اأ�ضا�ضية في بناء الكادر وتطوير االأداء الثوري، 

وكان يحدد المادة التثقيفية ال�ضيا�ضية واالجتماعية 

واالأدبية ويحر�س على اأن تت�ضمن كتبًا عربية 

متنوعة وكتبًا من التراث االإ�ضالمي اإيمانًا بتعزيز 

االنتماء القومي العربي، وباأهمية معرفة الح�ضارة 

والتراث االإ�ضالميين. كما كان ذا توجه جاّد في 

تب�ضيط المادة التثقيفية كي ت�ضبح جماهيرية 

ومفهومة، وال تبقى مقت�ضرة على النخبة. وكثيراً ما 

م النظريات والمقوالت ال�ضيا�ضية باالأمثال 
ّ
كان يدع

ال�ضعبية م�ضتعماًل اللهجة العامية واللهجة الفالحية 

الفل�ضطينية، فكان �ضريع البديهة يحب النكات واللعب 

على الكلمات.

ول�ضدة اإيمانه باأهمية الوعي الثوري لتطوير 

اأ�ضاليب الن�ضال بو�ضائل �ضتى، فاإنه رعى حركة 

الم�ضرح النا�ضئة في االأر�س المحتلة. وذكر اإميل 

ع�ضراوي الذي كان من موؤ�ض�ضي م�ضرح ''باللين'' في 

القد�س/رام اللـه اأن اأبو عمر اأر�ضل وراء مجموعة من 

الم�ضرحيين ورّتب لهم كي يتعرفوا اإلى حركة الم�ضرح 

في لبنان و�ضورية وم�ضر، وقد بقوا في المنطقة 

ثالثة اأ�ضهر )لم يتمكنوا خاللها من دخول م�ضر(، 

وفي اإطار اإدراك اأهمية البعد العالمي للن�ضال، 

فاإن اأبو عمر كان الع�ضو العربي الوحيد في هيئة 

المحلفين في ''محكمة را�ضل الثانية لل�ضالم''. وقد 

ا�ضتمر في ع�ضويتها وبقي على �ضلة برئي�ضها 

ال�ضناتور االإيطالي ''ليلو با�ضو'' وباالأ�ضدقاء وببع�س 

ال�ضخ�ضيات الموؤيدة للق�ضية الفل�ضطينية، واأهمهم 

الكاتب الفرن�ضي الكبير جان جينيه الذي ذكر اأبو 

عمر كثيراً في كتابه ''االأ�ضير العا�ضق''.

وعلى الرغم من اقتناع اأبو عمر باأهمية الن�ضال 

على م�ضتوى المنظمات الدولية والراأي العام 

العالمي، فاإنه رف�س طلب رئي�س اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفل�ضطينية يا�ضر عرفات اأن يكون 

اأول مندوب للمنظمة في االأمم المتحدة، بعد اعتراف 

االأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفل�ضطينية كممثل 

�ضرعي ووحيد لل�ضعب الفل�ضطيني في �ضنة 1974، 

ل الن�ضال على م�ضتوى البناء  ذلك باأنه كان يف�ضّ

الذاتي الفل�ضطيني وتعزيز الو�ضع التنظيمي تحديداً، 

موؤمنًا باأنه متى تعزز الو�ضع الداخلي، تعزز 

الت�ضامن العالمي.

وعمليًا، عمل اأبو عمر ولجنة تنظيم الداخل 

)القطاع الغربي( التي كان ع�ضواً فيها، مع كوادر 

ي�ضارية على تاأ�ضي�س تيار ثوري قائم على روؤية 

علمية. وهذا التيار لم يطرح نف�ضه كتنظيم اإ�ضافي، 

واإنما كتيار ي�ضاهم في ن�ضر الوعي وت�ضحيح الم�ضار 

الثوري من خالل العمل على وحدة القوى الي�ضارية 

الفل�ضطينية لتكون القوى الثورية الموؤهلة لقيادة 

الن�ضال حتى الن�ضر.

كما اأن اهتمام اأبو عمر بالمجتمع المدني لم 

يتناق�س مع اقتناعه ب�ضرعية ممار�ضة الكفاح 

الم�ضلح وفق الحاجة ومن دون اأن يقد�س البندقية، اإذ 

لم ير اأنها هدف بحد ذاته، واإنما تحدث عن اأهمية اأن 

يكون ال�ضالح في خدمة ال�ضيا�ضة اال�ضتراتيجية 

والتكتيكية.

المعلم والمثقف الثوري

كان اأبو عمر معلمًا ثوريًا يعتمد الكلمات الب�ضيطة 
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ّ
حنا ميخائيل )اأبو عمر(: �ضيرة منا�ضل واإن�ضان ع�ضي

للثورة الفل�ضطينية وما يتعلق بالم�ضاواة االجتماعية 

واالأ�ضرة والحب والمراأة واالأوالد والعمل المنزلي. 

وكانت العالقة بيني وبينه متميزة في هذا ال�ضدد، 

فقد كنا متحررين، اإاّل اإننا راعينا التقاليد 

االجتماعية في الق�ضايا الرئي�ضية التي توؤثر في 

العالقة بالمجتمع. وكان اأبو عمر يدافع ب�ضدق 

وحرارة عن الم�ضاواة بين الجن�ضين ويعمل على ن�ضر 

الوعي ب�ضاأن ق�ضية تحرر المراأة، كما كان يمار�س 

معتقداته بتف�ضيالتها الدقيقة في حياته اليومية.

امتلك اأبو عمر عمقًا اإن�ضانيًا كبيراً، ولهذا، فاإن 

كثيرين من الكوادر من الجن�ضين كانوا ي�ضت�ضيرونه 

في ق�ضاياهم االجتماعية ال�ضخ�ضية الأنه كان 

يحاول اأن يفهم �ضعوبة ت�ضابك العالقات وتعقيدها 

بين تداخل قيم المجتمع التقليدي الع�ضائري والقيم 

البورجوازية والثورية، كما كان يوؤمن باأهمية فهم 

العالقة بين العقل والعاطفة. ومن اأهم اأ�ضباب �ضعبية 

اأبو عمر توا�ضعه ال�ضديد وب�ضاطة مظهره وتق�ضفه 

واحترامه لالآخرين �ضواء اتفق معهم فكريًا و�ضيا�ضيًا 

اأم لم يتفق، وكان متق�ضفًا في االأموال العامة وعلى 

الم�ضتوى ال�ضخ�ضي اأي�ضًا.

وكان للنقلة النوعية الأبو عمر من اأ�ضتاذ جامعي 

اإلى منا�ضل ثوري تاأثير كبير في نمط حياته، 

فتاأقلم، خالل الفترة التي عا�ضها في مكتب اإعالم 

''فتح''، مع ق�ضية العي�س واالأكل الجماعي، ورف�س 

طوال اأعوام، وباإ�ضرار، اأن يقبل من الحركة �ضيارة 

ل الم�ضي اأو ا�ضتخدام الموا�ضالت  خا�ضة، واإنما ف�ضّ

العامة، وتحول من �ضاب يهتم باأناقته اإلى منا�ضل 

يلب�س المالب�س الب�ضيطة، حتى اإنه كان ي�ضتري 

�ضترته من محالت المالب�س الم�ضتعملة، ولم ياأخذ اأي 

مخ�ض�س على الرغم من رمزيته، اإاّل بعد انتهاء 

مدخراته.

لم يكن اأبو عمر �ضداميًا في تعامله مع االآخرين 

الذين يختلف معهم اأيديولوجيًا و�ضيا�ضيًا، اأو حتى 

في منهج العمل، واإنما كان جديًا في التعامل و�ضلبًا 

ال يحيد عن مبادئه. وعلى الرغم من �ضالبة موقفه 

ورف�ضه البرنامج المرحلي اآنذاك، فاإنه راأى اأهمية 

التعامل مع جميع االتجاهات �ضمن جبهة موحدة 

وفي اأثناء هذه الزيارة التقوا روجيه ع�ضاف و�ضو�ضو 

وغيرهما وتلقوا بع�س التدريب من خالل ح�ضور 

البروفات.

وُن�ضرت اأطروحة اأبو عمر: ''ال�ضيا�ضة والوحي: 

الماوردي وما بعده'' بعد اختفائه )كان اأبو عمر 

يرغب في تب�ضيطها وتطويرها( باللغتين االإنجليزية 

والعربية، وت�ضمن الكتاب مقالة موؤثرة كتبها 

�ضديقه المفكر الكبير اإدوارد �ضعيد، اإلى جانب مقالة 

ل�ضديقته االأ�ضتاذة الجامعية االإيطالية المتخ�ض�ضة 

بدرا�ضات ال�ضرق االأو�ضط بيانكا ماريا �ضكار�ضيا 

اأموريتي عن م�ضمون الكتاب. وكان المفكر والموؤرخ 

الكبير األبرت حوراني قال عن تلك االأطروحة اإنها 

''اأكثر البحوث التي قراأتها اإمتاعًا عن الفكر ال�ضيا�ضي 

ال�ضني...''

ومن الموؤ�ضف اأن يكون اأبو عمر رحل عنا قبل اأن 

ي�ضتكمل م�ضروعه في متابعة كتابة تاريخ منطقتنا 

ا كتبه الم�ضت�ضرقون، 
ّ
العربية بروؤية جديدة بعيداً عم

فقد ُفقدت م�ضودات هذا الم�ضروع مع ما ُفقد من 

كتاباته االأُخرى غير المن�ضورة خالل االجتياح 

االإ�ضرائيلي لبيروت في �ضنة 1982.

�ضفات �ضخ�ضية مميزة

كان اأبو عمر وحيداً بين اأربع بنات، ومنذ �ضغره 

كان منا�ضراً لق�ضية المراأة. وعندما اأ�ضبح �ضابًا 

رف�س اأن يوؤدي دور ''الذكورة '' ال�ضائد في المجتمع، 

و�ضدد على اأهمية تعليم المراأة، ورف�س كثيراً من 

القيود والقيم البالية التي تعوق دورها في المجتمع. 

وقد تمثل هذا االأمر في ن�ضوء عالقة �ضداقة وتكافوؤ 

مع �ضقيقاته واأ�ضرته واأ�ضدقائه.

التقيُت اأبو عمر في �ضنة 1969، وكنت منخرطة 

في �ضفوف ''فتح'' واالتحاد العام للمراأة الفل�ضطينية، 

وداعية متحم�ضة لق�ضية المراأة. وقد تزوجنا في �ضنة 

1972، و�ضهدت تلك الفترة ذروة الت�ضاوؤالت 

والنقا�ضات، وخ�ضو�ضًا بين �ضفوف الي�ضار في 

جميع التنظيمات، ب�ضاأن مختلف المفاهيم 

االجتماعية، وكذلك ق�ضية الم�ضمون االجتماعي 
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االنزعاج يعك�س التناق�س بين ما هو عقالني وما 

هو عاطفي، وبين المنطق والرغبة، وهو تناق�س 

ناتج من مئات ال�ضنين من قيم اجتماعية بالية 

تكر�س دونية المراأة.

ولم يكن م�ضتغربًا اأن ياأتيه كثيرون من الكوادر 

واالأ�ضدقاء لعر�س م�ضكالتهم وال�ضت�ضارته ب�ضاأن 

الحلول المالئمة لق�ضاياهم االجتماعية. فاأبو عمر 

كان م�ضتمعًا جيداً ي�ضبر اأغوار االأمور وال يتقدم 

باأجوبة وحلول جاهزة اأو �ضحرية، واإنما كان يرى 

التناق�ضات ويحدد االأولويات. ومع اأنه كان ثوريًا 

في مفاهيمه االجتماعية، اإاّل اإنه لم يكن ي�ضجع 

الطليعة على اأن تقفز بعيداً عن جماهيرها، واإنما 

كان يرى اأن التقدم بخطوات متدرجة هو االأهم، 

وكذلك وجوب توعية الجماهير واال�ضتفادة من 

الظروف المو�ضوعية والذاتية لل�ضير معًا في قفزات 

نوعية حين تن�ضج االأو�ضاع.

نهاية ماأ�ضاوية

في اأواخر تموز/يوليو 1976، وفي اأوج الحرب 

االأهلية اللبنانية، اهتزت المقاومة الفل�ضطينية لخبر 

اختفاء اأبو عمر مع ت�ضعة منا�ضلين من كوادر 

ن فيهم المنا�ضل نعيم ع�ضو المجل�س 
َ
المقاومة بم

الثوري، وذلك في اأثناء توجههم بحراً في زورق 

مطاطي من بيروت اإلى طرابل�س في �ضمال لبنان 

ل�ضعوبة الو�ضول براً ب�ضبب �ضيطرة القوى الفا�ضية 

على المنطقة ال�ضرقية من بيروت. وكان اأبو عمر 

متوجهًا اإلى طرابل�س المحا�ضرة لتاأمين بع�س 

مقومات �ضمود الجماهير الفل�ضطينية والتن�ضيق مع 

الحركة الوطنية اللبنانية هناك، وكانت هذه اآخر 

مهمة ثورية يقوم بها، اإذ اإنه ُفقد هو ورفاقه، وقد 

ا�ضتمر البحث عنهم من دون جدوى اأعوامًا طويلة.

اأُنهيت حياة اأبو عمر الواعدة وهو في اأوج عطائه 

و�ضبابه، لكن القيم االإن�ضانية النبيلة التي اآمن بها، 

�ضتبقى حية را�ضخة في الذاكرة ال�ضعبية والوجدان 

n !الفل�ضطيني واالإن�ضاني

لمواجهة محاوالت تروي�س الثورة وت�ضفيتها، مع 

اأنه كان �ضديد النقد لنهج القيادة الم�ضاوم والواثق 

باالإدارة االأميركية. كما اهتم بمحاورة واإقناع 

مجموعة من ي�ضار ''فتح'' اندفعت وراء البرنامج 

المرحلي، اإيمانًا منها باأن االتحاد ال�ضوفياتي 

�ضي�ضع ثقله في انتزاع دولة فل�ضطين الم�ضتقلة، 

مبينًا اأن هذه المراهنة وهمية.

ق�ضية المراأة

كان اأبو عمر من اأ�ضد منا�ضري ق�ضية المراأة، 

وتقول اأمه: مع اأنه كان وحيداً بين اأربع بنات، اإاّل اإن 

ح�ضه االإن�ضاني المرهف جعله دائمًا �ضديد الح�ضا�ضية 

تجاه التمييز الممار�س في مجتمعنا �ضد المراأة. فقد 

كان يريد الأخواته ما يريد لنف�ضه، كما كان يتعاطف 

مع المراأة الملزمة باأعباء العمل المنزلي وتربية 

االأطفال، ف�ضاًل عن قيود المجتمع الجائرة.

كان دور اأبو عمر متميزاً عندما ا�ضتلم متابعة 

تنظيم المراأة في حركة ''فتح'' في لبنان وذلك من 

خالل محاولة فهم الق�ضايا االجتماعية وتاأثيرها 

في الم�ضاركة الفاعلة للمراأة في التنظيم وفي العمل 

الوطني عامة. وكان يوؤمن بدور الطليعة الن�ضائية 

في هذا المجال، كونها القدوة والمثال الذي يمهد 

النخراط الجماهير الن�ضائية الوا�ضعة في الن�ضال، 

كما اأنه اآمن باأهمية توعية الرجل بق�ضية المراأة.

وقال اأبو عمر بعد انتهاء مع�ضكر لتنظيم ''فتح'' 

الطالبي: ''ق�ضية المراأة هي االأ�ضا�س في الحكم على 

مدى تقدمية اأي رجل، واإذا ما حككنا جلد معظم 

الرجال فيما يتعلق بق�ضية المراأة لراأينا اأن معظمهم 

متم�ضك بكثير من التقاليد البالية''، ذلك باأنه راأى 

خالل المع�ضكر المختلط عمق ال�ضوفينية الرجولية 

حتى بين �ضفوف ال�ضباب.

وكثيراً ما كان يمزح قائاًل اأنه على الرغم من 

اقتناعاته النظرية بالم�ضاواة بين المراأة والرجل، 

فاإن الممار�ضة العملية �ضيء مختلف، فهو مثاًل، كان 

ي�ضر على الم�ضاركة الكاملة في االأعمال المنزلية، 

ر اأحيانًا عن انزعاجه ويرى اأن هذا 
ّ
واإن كان يعب


