قراءات

191

كتب بالعربية
حوار مع معين الطاهر ،الكتيبة الطالبية:
تأمالت في التجربة
حاوره :الياس خوري وميشال نوفل
بيروت :منشورات ضفاف 154 .2015 ،صفحة.

تماهت

املقاومة
الفلسطينية زمن ًا مديداً مع
صورة الفدائي امللثّم الوجه
بالكوفية السوداء املرقطة،
وشيئ ًا فشيئ ًا بدأت تظهر
العيون والشفاه ،وبدا أن
لهذه األخيرة سيرة ترويها
عندما يتعلق األمر بتجربة
نموذجية يف سياق "الثورة
يف قلب الثورة".
يذهب احلوار الذي أجراه
الياس خوري وميشال
نوفل مع معين الطاهر ،يف
اجتاه استعادة جتربة رائدة
يف النضال الفلسطيني،
هي أشبه بمراجعة "نقدية"
لتجربة الكتيبة الطالبية،
"كتيبة اجلرمق" الحق ًا داخل
الثورة الفلسطينية ،وذلك من
خالل تنشيط ذاكرة القائد
الثاين لها ،معين الطاهر ،بعد
استشهاد قائدها األول ،سعد

جرادات ،يف بيروت يف سنة
 .1976وكان اللقاء احلواري
عمان األردنية
يف مدينة ّ
وما تثيره من شجون لدى
أولئك الذين انخرطوا يف
العمل الفدائي منذ انطالقة
حركة التحرير الوطني
الفلسطيني يف سنة .1969
وألن يف التاريخ ِعبر ،فقد
جهد مناضلو الكتيبة لتدوين
ما عايشوه ،فكتب فتحي
البس "انثيال الذاكرة ،هذا ما
ّ
(عمان :دار الشروق،
حصل"
ّ
 ،)2008وشفيق الغبرا
"حياة غير آمنة" (بيروت :دار
الساقي.)2012 ،
بداية جتربة القائد
املبكرة يف عمر اخلامسة
عشرة كانت يف حركة
"فتح" التي نشأت ملقاومة
االحتالل اإلسرائيلي
وحترير فلسطين ،وخاطبت

الشعب الفلسطيني بجميع
فئاته وميوله الفكرية.
وتبدو هزيمة اخلامس من
حزيران /يونيو 1967
تاريخ ًا مفصلي ًا يف حياة
األفراد العرب ومصائرهم،
فقد أيقظت الوعي ووضعته
يف مواجهة حقيقة الهزيمة،
وهي هزيمة أنظمة يف
الدرجة األوىل ،وأملت
ضرورة االنتقال إىل املقلب
اآلخر ،جانب املقاومة
الشعبية وتشكيالتها
العسكرية.
بدأت سيرة معين الطاهر
من نابلس ،وبعد احتالل
الضفة الغربية انتقل إىل
األردن حيث أصبح من
مسؤويل التنظيم الطالبي
للحركة يف شمال اململكة
الهاشمية ،وشهد معركة
الكرامة البطولية (،)1968
وأيلول /سبتمبر الدموي
( ،)1970وحين أراد الذهاب
إىل القاهرة لدراسة الهندسة
منعته السلطات من دخولها،
فكان قدره دمشق فبيروت.
يسأله احملاوران عن
معركة الكرامة وجمازر
أيلول وتقويمه لهما،
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فيقتصد الطاهر يف الكالم،
ويقول إن معركة الكرامة
يف اعتقاده جعلت من
"فتح" تنظيم ًا شعبي ًا جنح
يف استقطاب املتطوعين
من جميع أنحاء العامل
العربي ،لكنه يف املقابل،
يشهر سالح النقد يف وجه
بعض ممارسات املقاومة
عمان وإربد ،والتي أدت
يف ّ
إىل املواجهات مع النظام
األردين ،ومنها الشعارات
املرفوعة" :كل السلطة
للمقاومة" ،و"ال سلطة فوق
سلطة املقاومة" ،إىل خطف
الطائرات .وأتى مؤتمر
احلركة الثالث يف سورية
يف سنة  1973لينقد جتربة
األردن ،وانعكس ذلك يف
بروز قيادات انضمت إىل
اجمللس الثوري مثل :أبو
صالح ،وسعد صايل ،وأبو
داود ،وناجي علوش ،وأبو
خالد العملة ،وأبو موسى.
واستتبع اخلروج من
األردن االنتقال إىل الساحة
اللبنانية وخشية بعض
الفلسطينيين الناشطين فيها
من تكرار ما جرى هناك.
أوىل التبعات كان اخلالف
بين القيادة الفلسطينية
و"إقليم لبنان" الذي كان
يترأسه حمدان عاشور،
ثم استقرت األمور بتعيين

شتاء 2017

ال جديداً
أبو الهول مسؤو ً
لإلقليم ،ونبيل شعث على
رأس املكتب الطالبي،
ليخلفهما الحق ًا صخر أبو
نزار وعمر أبو حنا ،ويف
ذلك الوقت دخل الطاهر
وجمموعته يف إطار "التنظيم
الطالبي" .ثاين التبعات هو
اجلدل الفكري ،وما يسميه
ُّ
"تشكل تيار
احملاوران
يساري جديد من مصادر
ومنابع متعددة" (ص .)18
قر الطاهر بوجود هذا
وي ّ
ُ
التيار احلامل وجهة نظر
نقدية من القيادة وجتربة
ضم:
األردن املريرة ،وبأنه ّ
أبو حاتم ،وماجد أبو شرار،
وأبو صالح ،ومنير شفيق،
وناجي علوش ،وأبو داود،
ال عن
وأبو نضال الب ّنا ،فض ً
أحمد عبد الرحمن ،وح ّنا
مقبل ،ونزيه أبو نضال ،وأبو
نائل ،وأبو فارس ،والدكتور
أبو عمر حنا ،وأبو خالد
الصين .وفضيلة النقاش
بين هذه اجملموعات أنها
جعلت أفراد التنظيم الطالبي
أقرب إىل بعضهم البعض،
وإىل بعض القيادات ،فشكلوا
نواة لتيار "يمتلك برناجم ًا
ال ،ويعتمد أساس ًا على
كام ً
التنظيم الطالبي" (ص .)20
وأتت سنة  1973بحوادثها
اجلسام :الصدام مع اجليش

اللبناين يف أيار /مايو،
وحرب تشرين األول /أكتوبر
مع إسرائيل ،لتدفع يف اجتاه
"السرية الطالبية"
نشوء
ّ
التي ساهمت يف الدفاع
عن "قاعدة املقاومة" يف
منطقة اجلامعة العربية يف
غرب بيروت .وقد استفادت
السرية من خروج
هذه
ّ
جمموعات من اليسار
اللبناين لاللتحاق بهذا
وتميزت
اإلطار الطالبي،
ّ
باملشاركة يف املعارك ضد
العدو الصهيوين ،واملساهمة
يف إعمار القرى املدمرة
يف اجلنوب اللبناين ،بوجود
السيد موسى الصدر والسيد
هاين فحص.
ويشير الطاهر إىل أنه
كان لهذا التيار الناشىء
مواقف من سلوك القيادة
الفلسطينية السياسية،
فوقف التنظيم الطالبي
ضد التسوية وضد برنامج
النقاط العشر الذي طرحته
اجلبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين يف سنة 1973
وتب ّنته منظمة التحرير
برناجم ًا مرحلي ًا ،لكن على
الرغم من ذلك ،اضطلع
التنظيم الطالبي بحراسة
القيادة "من سنة 1973
حتى سنة "1982
(ص  .)25وكان معسكر
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مصياف الذي ضم نحو
 150شاب ًا وشابة ،مكان ًا
للتثقيف وتبادل الرأي،
وأتت فرصة لقاء أبو عمار
فيه مناسبة لتوكيد رفض
التسوية واإلصرار على
حترير األرض املغتصبة.
ويرى الطاهر أن هذا
اليسار املتشكل مل تغلب
عليه أي صفة ،ال "املاوية"
وال "السوفياتية" على
الرغم من انضمام عشرات
املناضلين إليه املتأثرين
بأفكار ماوتسي تونغ ،مثل
ميشال نوفل وإدي زنانيري،
ويستعيد الدور املميز الذي
أ ّداه منير شفيق يف سعيه
لـ "تطبيق خاص للماركسية"
من خالل كتابه "حول
التناقض واملمارسة يف
الثورة الفلسطينية" ،ويقول
السرية
الهم الرئيسي عند
إن
ّ
ّ
الطالبية ،كان بناء نظرية
خاصة بالثورة الفلسطينية
حتاكي خصوصيتها وظرفها
التاريخي .والغالب على
"التيار" مواقف مستقلة
تخالف يف أحيان كثيرة
رأي القيادات الفلسطينية
واللبنانية مثل مسألة "عزل
الكتائب" يف إبان احلرب
األهلية ،وفكرة توسيع إطار
التحالفات مع شخصيات
مثل السيد موسى الصدر،

واملفتي الشيخ حسن خالد،
والرئيس رشيد كرامي.
ويف الواقع ،فإن التشكيل
العسكري أتى يف سياق
تطورات األزمة اللبنانية،
وكان الشهيد سعد جرادات،
للسرية الطالبية.
أول قائد
ّ
والفكرة األساسية التي مل
تتحقق هي إنشاء ميليشيا
رديفة لقوات العاصفة.
ويشدد الطاهر على فكرة
"التيار" واجلسم الصغير
داخل "فتح" ،وبالتايل
غياب أي هيكلية تنظيمية
هرمية ،على الرغم من دور
املناضلين الكبير والرائد،
ومنهم :أبو حسن قاسم
(الذي ع ّده قائداً ميداني ًا)،
وحمدي ،ومروان كيايل،
وهالل رسالن ،ومنير شفيق،
والدكتور عصمت مراد،
وعلي أبو طوق ،وحممود
العالول ،ونذير أوبري،
والشهيد أبو خالد جورج.
وضمت الكتيبة إىل صفوفها
كثيراً من العرب واإليرانيين
واألتراك ،وبعض اليساريين
الغربيين.
السرية معارك
وخاضت
ّ
على خطوط التماس يف
بيروت واجلبل وصنين،
ويف املنطقة األخيرة فقدت
جورج عسل (أبو خالد)،
واملهندس طوين النمس،
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وحممد شبارو ،وحماد
حيدر ،وجمال القرى ،وحرب
جمجوم ،وحسنين وأيمن
برقاوي ،ونقوال عبود .وحين
استشهد سعد جرادات يف
منطقة البرجاوي ،توىل
السرية بادئ ًا
الطاهر قيادة
ّ
بتجميعها يف معسكر بيصور
بغرض التأهيل والتدريب،
بعد اخلسائر البشرية الكبيرة
التي ُمنيت بها يف مواقع
القتال .ويف إثر معركة
بحمدون مع القوات السورية
( )1976واتفاق وقف إطالق
السرية إىل
النار ،اجتهت
ّ
مدينة بنت جبيل ملواجهة
خمططات ميليشيا سعد
حداد ،حيث أدت مشاركتها
الفاعلة إىل حتولها إىل
كتيبة ملحقة بقوات
العاصفة ،وحتديداً قوات
القسطل يف القطاع األوسط،
مع بقاء "التيار" حاضن ًا
قادراً على احلشد ،و ُأطلق
عليها اسم "كتيبة اجلرمق"
(تيمن ًا بأعلى قمة يف
فلسطين) ،وخضع أفراد منها
لدورات عسكرية يف اخلارج،
فذهب علي أبو طوق ورياض
إىل الصين ،وخالد ومروان
وحسام إىل روسيا ،وجهاد
إىل كوريا ،وآخرون إىل
فييتنام واجلزائر وأملانيا.
وجنح التنظيم الطالبي أيض ًا

194

جملة الدراسات الفلسطينية 109

يف سنة  1978يف إنشاء
"سرية بنت جبيل" ،ويروي
الطاهر مساهمة الكتيبة
خالل الفترة  1976ـ 1978
يف القتال مع أطراف من
احلركة الوطنية اللبنانية
ضد مشروع سعد حداد
الهادف إىل إقامة شريط
حدودي عازل ،وال سيما يف
بنت جبيل ومارون الراس.
ويسأل احملاوران عن
العالقة مع األهايل يف
قرى اجلنوب وعن نظام
القيم السائد لدى الكتيبة،
فيؤكد الطاهر أنهم كانوا
يحترمون العادات والتقاليد،
ويمنعون االعتداء على الناس
وأمالكهم ،وينسجون عالقات
ودية مع الكل ،وخصوص ًا
ّ
مع حركة احملرومين التي
أسسها السيد موسى الصدر،
والتي تولت حركة "فتح"
تدريب عناصرها .ومن خالل
العالقة اجليدة مع الدكتور
مصطفى شمران رابطت
جمموعات من حركة أمل
مع الكتيبة وقاتلت معها يف
اجتياح  1978ضد العدو
اإلسرائيلي ،غير أن األمور
ساءت الحق ًا بفعل احلرب
العراقية ـ اإليرانية وتبعاتها
على األطراف السياسية
والعسكرية ،وتصاعد نفوذ
حركة أمل يف اجلنوب

شتاء 2017

وصراعها مع أطراف من
احلركة الوطنية ،األمر
الذي أدى ـ بحسب قول
احملاورين ـ إىل انهيار
مفهوم "القاعدة اآلمنة" يف
اجلنوب اللبناين.
أشر انتصار الثورة
ّ
اإلسالمية يف إيران يف
سنة  1979إىل مناخ
جديد ستكون له عواقبه
على منطقة الشرق األوسط
والعامل ،ولبنان ضمن ًا ،إذ
ق ّدمت وجه ًا جديداً لإلسالم ـ
وجه ًا "ثوري ًا" ـ وأضافت بعداً
فكري ًا ومورداً يضاف إىل
السائد من اآلراء يف الكتيبة.
ويؤكد الطاهر دائم ًا على
مسألة "التناقض الرئيسي"
مع العدو ،وبالتايل فإن
الفكرة هي أن الوليد الثوري
"يمكن أن يمد يف عمر الثورة
والنضال الفلسطيني" ضد
ويعوض
إسرائيل (ص ،)85
ّ
خسارة مصر املكبلة
باتفاقية كامب دايفيد.
يوقظ احملاوران ذكريات
االجتياح اإلسرائيلي للبنان
يف سنة  1982ومشاركة
الكتيبة فيها ،فيسرد الطاهر
سجل األعمال البطولية
التي أداها أفرادها ،وال
سيما يف قلعة الشقيف ـ
أرنون والقرى احمليطة
بها ،واستبسال املقاتلين

يف الدفاع عنها ،ويشير يف
هذا السياق إىل دور الشهيد
اليمني ،عبد القادر الكحالين،
والشهيد علي أبو طوق
ويعقوب سمور (راسم) .وقد
قاتل يف القلعة " 34شاب ًا من
أصول فلسطينية ولبنانية
ويمنية ومقاتل مصري،
واثنان من املقاتلين األتراك"
(ص  ،)105وأغلبهم استشهد
يف املعارك .ويضيف الطاهر
أن الكتيبة قدمت نحو
خمسين شهيداً يف القلعة
وأرنون وكفرتبنيت والنبطية
وجبشيت ،ثم خاضت
عمليات قتالية ضد اجليش
اإلسرائيلي املنتشر يف
لبنان ،وحتديداً يف منطقة
اجلبل ،ويتوقف عند عملية
باص عاليه التي أوقعت
نحو ستين إصابة يف اجليش
اإلسرائيلي ،وباص عرمون،
وعملية أسر ثمانية جنود
استخدموا
يف رويسة البلوط ُ
الحق ًا يف عملية تبادل
األسرى يف معتقل أنصار
ويف عملية "النورس" ،ويرى
الطاهر أن هذا النمط من
العمليات النوعية مل يأخذ
ح ّقه من التقويم والتقدير
ألبطاله.
يسرد الطاهر بمرارة
االنشقاق يف حركة "فتح"،
وجهد الكتيبة لرأب الصدع
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وإقامة جسور احلوار بين
املتنازعين إليجاد تفاهم،
كي تبقى البندقية موجهة
نحو العدو الصهيوين وحده.
ويسأل احملاوران عن
مهمات الكتيبة بعد مغادرة
املقاومة الفلسطينية لبنان
يف سنة  ،1982فيجيب
الطاهر أن بعض اإلخوة
دخل إىل األرض احملتلة
وحضر ونفذ عمليات
ّ
نوعية ،والبعض اآلخر
عاد إىل لبنان واألردن،
وأن االنشغال الرئيسي
بقي مقارعة العدو بقدر
اإلمكانات والفرص
املتاحة ،ويف هذا السياق
أتى تشكيل "سرايا اجلهاد"
( )1983التي تماثل يف
وجه من وجوهها "وحدة
الشيوخ" ذات التوجه
اإلسالمي التي عملت داخل
"فتح" ،وكان من قياداتها
الدكتور أحمد نوفل والدكتور

عبدالله عزام والشيخ ذيب
أنيس وأبو شهاب ،وهي
الوحدة التي انتهى دورها
بعد خروج املقاومة من
األردن يف سنة .1970
وضمت السرايا التي مثّلت
إطاراً مفتوح ًا ،اإلسالميين
اجملاهدين ضد إسرائيل،
وحين ُأنشئت حركتا
"حماس" و"اجلهاد" فقدت
تلك السرايا مبرر وجودها.
ويبدو بحسب الطاهر أن
األوضاع الدولية واإلقليمية
الناشئة يف تسعينيات
القرن العشرين املنصرم،
مثل مؤتمر مدريد واتفاق
ال على
أوسلو ،فرضت تعدي ً
"أشكال العمل" لدى "التيار"
الذي ولدت منه السرية
الطالبية وكتيبة اجلرمق
والسرايا .غير أن الثابت هو
نهج مقاومة االحتالل ،األمر
الذي حدا بالطاهر ورفاقه
إىل رفض اتفاق أوسلو
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ال عن "الثوابت
كونه تناز ً
الوطنية" ،ولو استفاد منه
بعض الكوادر للعودة إىل
الوطن السليب ومتابعة
الكفاح من خالل تشكيل
"كتائب األقصى".
وأدت حماولة النظام
السوري اإلمساك بامللف
ال إىل
الفلسطيني كام ً
وشن
حصار اخمليمات،
ّ
احلرب عليها من حركة
أمل واللواء السادس يف
اجليش اللبناين ،وهنا يشدد
الطاهر على دور الشهيد
علي أبو طوق "األسطوري"
(ص  )145يف شاتيال
(استشهد يف سنة ،)1987
وما أعقب ذلك من اغتياالت
واعتقاالت بقصد وضع
لبنان حتت الوصاية
السورية التامة.
عفيف عثمان
باحث وكاتب لبناين

