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  *الهندي هاين
  

  اجلامعية الدراسة أيام حبش جورج مع
   

 مملوءة الفترة تلك أيام كانت. الدراسة بقصد بيروت يف األميركية اجلامعة إىل انتسبت 1947 سنة خريف يف
 العامة اجلمعية عن صدر الذي فلسطين تقسيم قرار ضد بتظاهرات كثيرين طلبة فيها شاركت السياسي بالنشاط

 األنشط اجلمعية وهي الوثقى، العروة جمعية يف ناشطاً أثنائها يف كنت كما ،29/11/1947 يف املتحدة لألمم
 ودعاين ضللي، ناجي حممد هو صفي من طالب بي اتصل الدراسة بدء من قليلة أسابيع بعد. اجلامعة يف واألقدم

 وكان. اآلن أسماءهم أذكر ال وآخرون صفدي وعصمت اليشرطي أحمد أعضائها من كان سرية ندوة حضور إىل
 تالمذة من أنه بعد فيما وعرفت متقدمة، علمية درجة لنيل يُعد طالباً وكان األسمر، معتوق هو الندوة مسؤول
 الطعام عن إضراب يف الطالب من العديد مع شاركت أبريل/نيسان أواخر ويف. املقربين زريق قسطنطين الدكتور
 واملذابح التهجير من شعبها إلنقاذ فلسطين إىل العربية اجليوش بدخول مطالبين اجلامعة قاعات إحدى يف أقمناه

 الهيئة انتخابات جرت الدراسي العام ذلك أواخر ويف. هناك جماهيرنا ضد ينظمونها الصهيونيون كان التي
 تناولنا حيث بيروت، قرب أنطلياس فوار يف مقهى إىل الطالب من وعدد دعيت ثم الوثقى، العروة جلمعية اإلدارية

  .خاصة قومية حماضرة إىل واستمعنا الغداء
 حماضرات فيها يقدم زريق الدكتور كان خاصة أسبوعية ندوة حلضور بي االتصال تم الصيفية العطلة نهاية بعد
 يف تساعد التي املتعددة املدارس يتناول كان كما العربية، الوحدة أهمية على مشدداً العربية للقومية مفهومه عن
. فيها اجلماهير مشاركة وضرورة الشعبية واالنتخابات الديمقراطي النظام أهمية على مركزاً القومية، املسألة فهم
 كانت التي الندوة هذه يف جميعهم لألعضاء واحلوار النقاش باب يفتح كان زريق أن ذكره والواجب املهم من لعل

 هذه عن اإلداري املسؤول هو شخشير توفيق وكان. اجلامعة قرب العربي، الثقايف النادي يف اجتماعاتها تعقد
 أسابيع بعد. واملسكن الدراسة يف حبش جلورج وزميالً الطب كلية يف طالباً كان أنه آنذاك أعرف أكن ومل الندوة؛

 موضوعاً هناك ألن بمفردنا نلتقي أن الندوات إحدى نهاية يف شخشير من طلبت زريق حماضرات بداية من قليلة
 يا تعتقد هل: "قائالً مباشرة بصراحة شخشير سألت فيصل مقهى يف تم الذي اللقاء ذلك ويف. عنه نتحدث أن أريد

 حيفا استرداد إىل توصلنا أن يمكن زريق علينا يلقيها التي جداً  واملفيدة املمتازة احملاضرات هذه أن**  حكيم
 والحظت قط يتوقعه مل الذي السؤال هذا مثل الرجل استغرب" فلسطين؟ من الصهيونيين وطرد واجلليل ويافا

 تقصد ماذا: "قائالً بسؤال علي ورد نفسه تمالك لكنه والتعجب؛ االندهاش عالمات وجهه على ظهرت كما انفعاالته،
 إىل والطريق. فلسطين من واحداً شبراً إلينا تعيد لن القيّمة احملاضرات هذه شديد، باختصار: "له قلت" هذا؟ بسؤالك

 يف األملاين االحتالل ضد الوطنية املقاومات جمموعات شأن ذلك يف شأننا السالح، استخدام إىل نلجأ أن هو ذلك
 بشكل شخشير أجابني عندها." وغيرها كالهاغاناه الصهيوين العدو منظمات هو األقرب لعل بل األوروبية، البالد
 طيباً  صديقاً  تلتقي أن عليك أقترح لكني ومقبول، وارد يل تقوله ما أن أعتقد ال شخصياً . أخي يا اسمع: "قاطع

  ."وآراء اقتراحات من عندك ما كل عليه تطرح أن يمكنك معه اللقاء ويف. به وموثوقاً
 قلته ما كل إن: "يل قال اآلخر إىل أحدنا عرّف أن وبعد. فيصل بمقهى صديق ومعه شخشير توفيق فاجأين أيام بعد
 به حتدثت مما واحدة كلمة يسمع ومل اللقاء ذلك من انسحب ثم ،"حبش جورج صديقي مع فيه تبحث أن يمكنك يل
  .حبش مع

 شيء ال وأن السالح، استخدام وضرورة العنف أهمية عن فيها معه حتدثت طويلة" ميساء أبي" مع اجللسة كانت
 خالل األوروبية املقاومة جمموعات إىل التفصيل من بشيء تطرقت ثم. والعتاد القوة غير بلدنا لنا يعيد أن يمكن

 عرب ضد وعسكرية عنيفة أعمال من به قامت وما الصهيونيين عصابات إىل وأشرت الثانية، العاملية احلرب
 السالح وأن نفعاً، يجديا لن فلسطين يف حقنا على كله وكالمنا مناقشاتنا وأن نتدرب أن وجوب وأكدت فلسطين،
 إنه حبش قال حديثي نهاية يف. بلدنا إىل بالعودة نفوسنا إىل األمل تعيد أن يمكن التي هي والتدريب والتسلح

 جمموعة من أكثر هناك وأن امليدان هذا يف وحدنا لسنا أننا حبش بلّغت ذلك وبعد." طرحت ملا ومرتاح موافق"
  .قريباً نشاطها ستبدأ اجملموعات هذه وأن وتتدرب، تستعد
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 مصر، من عامر القادر وعبد توفيق حسين فيه وشارك حضره بيروت يف اجتماع رُتب 1949 مارس/آذار يف
  .وأنا وحبش سورية، من ضاحي وجهاد

 من األول األسبوع ويف". العربي الفداء كتائب" التنظيم تسمية على واتفق املسؤوليات ووُزعت العمل تنظيم جرى
 الفداء كتائب من جمموعة قامت – الزعيم حسني انقالب على أشهر ثالثة من قليالً أكثر بعد – 1949 يوليو/تموز

 وصلت أن وبعد اإلسرائيلية، – السورية الهدنة اتفاقية توقيع عن أُعلن أن بعد دمشق يف يهودي كنيس بضرب
 العملية هي الكنيس عملية وكانت. صهيونيين وعسكريين ساسة وبين سوريين مسؤولين بين لقاء عن معلومات

  .الفداء كتائب من عناصر نفذتها التي األوىل
 جيش مع قاتل أن سبق مناضل بتدريبها قام األميركية اجلامعة طالب من عديدة خاليا بيروت يف تشكلت لقد

 مشكالت من واجهنا ما أصعب من املال مشكلة وكانت هذا،. احلسيني القادر عبد يقوده كان الذي املقدس اجلهاد
 إىل إضافة بهم، املوثوق الطالب بعض وتبرعات األعضاء، اشتراكات طريق عن تتم كانت تغطيتها لكن صعبة،

 من معقولة كمية شراء إمكان األموال تلك لنا وفرت وقد. األميركية اجلامعة ملستشفى الدم ببيع منا العديد قيام
  .واملتفجرات والذخيرة السالح

 تثقيفي برنامج أيضاً هناك كان بل فحسب، تخزينه وتأمين العتاد وشراء التدريب على مقصورة أمورنا تكن مل
 مدرسة ضرب بعملية بيروت طالب من جمموعة قامت قليلة أشهر بعد. املقاومة وأهمية االستسالم رفض بشأن

 النشاطات هذه تقف مل. اجلريئة العملية هذه يف أساسي دور حلبش وكان ،1950 سنة أوائل يف اليهودية األليانس
 إطار خارج ويف ونشاطاتها، الوثقى العروة جمعية يف أداؤه منا املطلوب السياسي بالنشاط قيامنا أمام حائالً

 الهيئة النتخاب تاريخها يف انتخابية معركة أكبر اجلمعية هذه عرفت 1950 مايو/أيار ففي. املذكورة اجلمعية
 أحمد انتخاب تم لقد منافستين؛ قائمتين مقابل يف األصوات يف كبير بفارق القومية القائمة جنحت إذ اإلدارية،
  .العروة جلمعية العامة للهيئة رئيساً حبش جورج انتُخب بينما اإلدارية، للهيئة رئيساً اخلطيب

*  *  *  
 صفه؛ طالب بين جداً متفوقاً الوقت طوال كان بل عادياً، طالباً دراسته يف يكن مل حبش أن هنا بالذكر اجلدير ومن

 أطباء بعد فيما وأصبحوا عاديين، غير بأنهم معظمهم، يف الطب، كلية يف الصف ذلك طالب تميز فقد كل، وعلى
 السنة تلك يف حبش زمالء من كان إذ السياسي، بنشاطهم عرفوا الذين الطلبة من عدداً  الصف هذا وضم. متميزين
 توىل الذي الشاعر وجمال اجلامعة؛ يف الشيوعيين الطلبة أبرز من آنذاك وكان – الناصرة من - *  أرملي منصور

 يتنافسان كانا وأرملي حبش أن معروفاً وكان هذا. عامين من ألكثر العربي البعث حلزب لبنان فرع مسؤولية
 ذكائه إىل باإلضافة حبش، عن وعُرف األميركية، باجلامعة الطب كلية يف الدراسة أعوام طوال الصف أولوية بشأن

  .خاصة شخصية صفات على عالوة األخالقي التزامه الشديد،
 لن فترة هي 1948 لسنة الصيفية العطلة إن يل قال 1950 سنة ربيع يف حبش مع اخلاصة اجللسات إحدى يف

 شخصية جتربة بسبب أيضاً بل حياته، يف ومهمة أساسية نقطة وهي فحسب، فلسطين لضياع ال أبداً ينساها
 أثناء يف إنه وقال. الطب دراسة من جزء وهذا كمتمرن، مستشفاها يف ليعمل اللد مدينته إىل ذهب حين عاشها
 جرحى يحملون) اليمن من( صهيونيين جنود بظهور فوجئ العربي، اجليش حماية حتت آنذاك املدينة وكانت عمله،

 حالة يف كانت شقيقته أن آالمه يف وزاد احلادثة، بهذه كثيراً تأثر لقد. فوراً معاجلتهم منه ويطلبون العدو جنود من
 أحد يف وسجنوهم الشبان من العشرات بجمع قاموا اللد احتلوا الذين الصهيونيين أن كما. جداً صعبة صحية
 إجالء عملية ورتبوا املسجد يف بقتلهم الباكر الصباح يف قاموا ثم التجول، منع أعلنوا أن بعد املدينة، مساجد
 أن حبش ويتابع. وبيوتهم مدينتهم من املهجرين آالف رؤوس فوق الرصاص مطلقين املدينة، من كلهم السكان

  .الرهيبة الساعات تلك ينسى أن أبداً يستطيع وال وعقله نفسه يف بعمق مزروعة الصيف ذلك ذكريات
 وكانت اآلخرين، الطالب من والسخرية التعليقات احترفت الطالب من جمموعة هناك كان السوداء املرحلة هذه يف

 الصورة هذه لكن". الوشوشة حزب جماعة" لقب بسرية تنشط كانت التي القومية اجملموعة عناصر على تطلق
 سورية يف التنظيم ذلك قياديي معظم اعتقال وبعد ،"العربي الفداء كتائب"أمر انكشف أن بعد جذرياً تغيّرت الساخرة

 قاضي أعده الذي االتهام قرار نشر أن بعد وتقدير احترام إىل الهزء وحتول ،1950 أكتوبر/األول تشرين يف
 عنيفة، وأعمال نشاطات من به قاموا وما املتهمين أسماء وظهرت وخارجه، لبنان صحف يف العسكري التحقيق

  .األميركية اجلامعة طالب من بعضهم وكان
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 حبش جورج مع للتشاور بيروت إىل ذهبت بدمشق، املزة سجن يف أشهر سبعة املتهمين ومعظم أمضيت أن بعد
 بأن اهتمامه نظري لفت الرجل مع عديدة جلسات وبعد". العربي الفداء كتائب" جتربة فشل بعد عمله يجب ما بشأن

 اخلاصة اجللسات تلك إحدى يف عليّ  طرحه الذي املهم السؤال ولعل. لقاء من أكثر يف اإلخوان بعض معنا يحضر
  "جتربتنا؟ فشلت أن بعد اآلن نعمل أن تقترح ماذا: "هو

 والسجن التعذيب من أكثر عقوبتنا تكون أن متوقعاً كان لقد. البداية يف نزال ال إذ الطريق نتابع أن علينا: "له قلت
  ."والنضال العمل نواصل أن علينا... أشهر لبضعة

 بها تمر التي احلالية األزمة ملواجهة معاً نعمل" اإلخوان من جمموعة بوجود حبش صارحني املالحظة هذه بعد
 أهداف عن أسأله أن الطبيعي ومن." له نسعى الذي الهدف يحقق لن وحده العنف أن إىل أشير أن أود لكني أمتنا،

 اإلدارية الهيئة من أعضاؤها كان التي اجملموعة إىل االنضمام قبلت ثم التفصيالت، من والعديد اجلديدة التجربة
  .اجلبوري حامد شبل؛ صالح حداد؛ وديع اخلطيب؛ أحمد: وهم الوثقى العروة جلمعية

 كتاب بتقديم أصدقاء، من لديهم ومَن أعضائها من فرد كل يُكلف ثقافية جلنة تشكيل اجملموعة هذه نشاطات من
 هذه فيه تلتقي الذي املكان هو اجلامعة قرب" املوقّع أسماء" بيت وكان. وإيجابية سلبية نقدية تعليقات مع خمتار

 فيما حتولوا ثم أصدقاء البداية، يف كانوا، مَن األسبوعية اللقاءات هذه على ترددوا الذين وبين. القومية العناصر
  .وغيرهم املهايني وثابت قعوار وأديب هيكل نهاد مثل نشطة، قومية عناصر إىل بعد
 التالية السنة ويف. االقتصاد دائرة من شبل صالح تخرج بينما طبيباً، حبش تخرج 1951 يونيو/ حزيران يف

. السياسية العلوم دائرة من اجلبوري حامد نفسها السنة يف تخرج كما طبيبين، حداد ووديع اخلطيب أحمد تخرج
 بعد املسؤولية هذه يف يستمر مل لكنه باجلامعة، الطب كلية يف عمالً  – اجلامعة من تخرجه بعد – حبش وتوىل

 أكتوبر/األول تشرين يف أعلنت التي النحاس مصطفى حلكومة تأييداً اجلامعة طالب نظمها التي الكبيرة التظاهرة
  .1936 سنة يف عقدت التي البريطانية -  املصرية املعاهدة إلغاءها 1951

 حيث اشهر، بضعة بعد حداد وديع به التحق ثم األردن، إىل لبنان حبش غادر 1952 سنة من األول النصف يف
   .هناك الواسع احلزبي نشاطهما االثنان وبدأ عمان، يف شعبي حي يف طبية عيادة الطبيبان افتتح

   
  

  ).جملدات 3" (العرب القوميين حركة" كتاب وحمرر العرب، القوميين حركة مؤسسي من قومي، مفكر  (*)
  

  .الطب كلية وطالب لألطباء خاصة األميركية اجلامعة ويف عامة لبنان يف يستخدم" حكيم" مصطلح إن  (**)
  

 امليدان هذا يف كثيراً  أبدع وقد. العين بجراحة األميركية اجلامعة من تخرجه بعد تخصص أرملي منصور  (*)
 األميركية العاصمة يف واشنطن جورج جلامعة الطبي املركز يف العيون لقسم رئيساً عُيّن أن بعد وخصوصاً

  .املاضي القرن ستينيات يف
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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