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مقدمة 

عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت، ندوة فكرية 
بعنوان: “د. أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية: السياسات، املمارسات، 
الرحيم  عبد  د.  الندوة  استهل   ،2010/2/4 بتاريخ  وذلك  اإلنتاج”، 
سميح  د.  من:  كل  فيها  وحتدث  افتتاحية،  بكلمة  الدائرة،  رئيس  الشيخ، 

شبيب، وعبد احلفيظ محارب، و د. فيحاء عبد الهادي.

األب��ح��اث  م��رك��ز  أم���ور  إل��ي��ه  آل��ت  م��ا  د. سميح شبيب،  وت��ن��اول��ت مداخلة 
الفلسطيني، حتى توقفه عن العمل العام 1993، بينما حتدث عبد احلفيظ 
أنيس صايغ في ذلك، وتناولت  د.  التأسيس ودور  محارب، عن مرحلة 
د. فيحاء عبد الهادي، الدور املعرفي للدكتور أنيس ونشر املعرفة حول 

دوره الفكري.

بادر د. جورج جقمان، باقتراح نبيل، بتوسيع دائرة هذه الندوة، وذلك 
تلك  األبحاث، ونشر  لهم دوره��م في مركز  كان  آخرين،  عبر مشاركة 
املداخالت في كتاب تكرميي لروح املرحوم د. أنيس صايغ.  ومت اختيار 
النمل،  أبو  احل��وت، ود. حسني  بيان نويهض  د.  ثالثة مشاركني وهم: 
بتقدمي  وقاموا  تلك،  ملبادرتنا  جميعاً  استجابوا  وقد  دّراج،  فيصل  ود. 
التأسيس  النمل عن مرحلة  أبو  مداخالت قيمة، حيث حتدث د. حسني 
أنيس  د.  شخصية  دّراج  فيصل  د.  تناول  بينما  فيها،  أنيس  د.  ودور 
احل��وت  نويهض  ب��ي��ان  د.  وق��ام��ت  وال��وط��ن��ي��ة،  والشخصية  امل��ع��رف��ي��ة، 

بالتحدث عن الدور املميز للدكتور أنيس عبر أدوار حياته الثقافية.

اجلدير ذكره في هذا السياق، أن جل من ساهموا في هذا الكتاب هم من 
العاملني األساسيني في مركز األبحاث، وبخاصة في املرحلة التي تولى 
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إسهاماتهم  لهم  ك��ان  ومم��ن  األب��ح��اث،  مركز  إدارة  صايغ  أنيس  د.  فيها 
واّطالعهم على سير األمور داخل املركز، فلهم جميعاً الشكر اجلزيل على 

إسهاماتهم.

أنيس  د.  الكتاب، قد أسهم في تكرمي وإنصاف دور  أن يكون هذا  نرجو 
صايغ، ونشر املعرفة حول دوره الفكري واملعرفي.

محرر الكتاب
سميح شبيب



أنيس صايغ: املعّلم واإلنسان

بيان نويهض احلوت





كاتبة وباحثة مقيمة في بيروت  *

أنيس صايغ: املعّلم واإلنسان
بيان نويهض احلوت*

الدكتور أنيس صايغ، املفكر العربي امللتزم، واألستاذ اجلامعي، والبحاثة 
املؤرخ، أنا ال أجد في مستهل الكتابة عنه أفضل مما قاله هو عن نفسه، في 

ذلك الكتيب الصغير، والبالغ األهمية، عن اإلرهاب الصهيوني:

مسدساً وال  يدي  في  أحمل  لم  والكتابة.   البحث  أمتهن  رجل  “أنا 
بندقية وال قنبلة وال سيفاً وال خنجراً وال حربة ... هذا املسالم وضعه 
وحاولوا  إرهابيوهم،  فتعقبه  اإلرهابيني،  قائمة  على  اإلسرائيليون 
الثالثة،  باملتفجرات والصواريخ، وجنحوا في  االعتداء عليه مرتني، 
بطرد ملغوم، أخذوا بصراً وسمعاً وتركوا تشويهاً.  وكانت جرميته 
أنه دّرس وكتب ونشر وأسهم في تربية جيل على الدرس والكتابة 
والنشر في نقد الصهيونية فكرة وممارسة، وفضحها ومعارضتها 

ومقاومتها، ضمن حدود البحث العلمي واملوضوعي.

جرميتي أنني عشت في بريطانيا خمس سنوات.  درست خاللها الشؤون 
العربية وتتلمذت على شعبها في أصول احلرية واحلق والعدالة.  وعدت إلى 
بلدي أمارس ما اختبرت واختزنت.  وإذا بي أذهب ضحية ممارسة ما تعلمته 

هناك في كامبردج” )ملف اإلرهاب الصهيوني، 1996/4/16: 28(.

الزمان،  قرن من  ط��وال نصف  يده  القلم من  ما سقط  الكبير  امل��ؤرخ  هذا 
أبلغ معنى من  الصمت  كان  الثمانينيات، حني  إال في مرحلة قصيرة في 

الكالم، وهو يصف تلك املرحلة الصامتة الصاخبة بقوله:
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 “كان الكالم بالنسبة إلّي قبل ذلك اليوم )يقصد 13 أيلول 1993( 
إضاعة للجهد والوقت والطاقة.  وكان الصمت جرأة.  أما بعد الثالث 
عشر فقد أصبح الكالم واجباً، وأصبح الصمت هروباً، وأكاد أقول 

جبناً” )13 أيلول، 1994: 9(.

في تلك املرحلة الصامتة -كما سّماها– لم يكن أنيس صايغ صامتاً حقاً، 
كان يشرف على أهم مشروع تاريخي عن فلسطني، أال وهو القسم الثاني 
املاضي  القرن  من  األخير  العقد  افتتح  وق��د  الفلسطينية،  املوسوعة  من 
الكتابة بغزارة  إلى  العام 1993  بإصداره في ستة مجلدات، ثم عاد بعد 

العالم، وروح املؤمن.

أن��ا أدرك مت��ام��اً أن مثل ه��ذا ال��رج��ل امل��ع��ط��اء، ف��ك��راً، وع��ق��ي��دة، ون��ت��اج��اً، 
في  املعاصرين  العرب  الكتّاب  بني  مبكانته  اإلحاطة  تصعب  وح��ض��وراً، 
صفحات معدودة، غير أنه من أجل التوصل إلى شيء من حقيقة هذا املعلم 
واإلنسان، نتوقف –بداية- عند بعض محطاته الفكرية، ولن أكشف سراً 
أن اجل��رأة والصدق وااللتزام  به، وهو  أن أختتم  أقول ما يجدر بي  حني 
على  تربو  التي  كتبه  في  تتجلى  التي  املبادئ  هي  احلقيقة،  بقول  املطلق 

العشرين، وفي دراساته ومقاالته وحواراته التي حتصى باملئات.

من أبرز ميّزات أنيس صايغ الفكرية أنه لم يلتصق مبوضوع واحد، أو مبرحلة 
زمنية واحدة، فهو قد كتب عن فلسطني، وقضيتها، وتاريخها، وجغرافيتها، 
وكتب عن الصراع العربي –اإلسرائيلي، وعن مفهوم الصهيونية وتطورها، 
وكذلك كتب عن قضايا العرب التي حتتاج كل منها إلى تخصص عمر بأكمله، 
عن الثورة العربية الكبرى، وعن لبنان، وعن مصر، وعن العروبة، كتب عن 

كل قضية كانت في يومها في صدارة الهموم العربية.

عاجلت  التي  الكتب  أه��م  م��ن  ع��ام��اً،  خمسني  منذ  كتابه  الطائفي،  لبنان 
على  لنؤكد  هنا  وقفتنا  وليست  لبنان،  في  بالطائفية  املعروف  السرطان 
إحاطة املؤلف التاريخية الشاملة بهذا املوضوع، ولكن لنتوقف عند محطة 
قلما تلفت إليها سواه.  فامليثاق اللبناني الشهير، غير املكتوب، الذي القى من 
التمجيد والهاالت أكثر مما ناله من نقد موضوعي، والذي رأت فيه األغلبية 
جامعاً ملختلف الفئات اللبنانية، والذي لم يكن بحكم األمر الواقع أكثر من 

مقايضة سلبية، كان أنيس صايغ هو الذي ركز على جوهره، حني قال:
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“لقد أخفى هذا امليثاق املسمى بالوطني حقيقة بشعة، وهي أن استقالل 
املساومة  موضع  أخ��رى  مرة  وضع  وح��دوده،  الدولي  ووضعه  لبنان 
الطائفية، وموضع املصالح الطائفية، اجلزئية.  وكرس عالقات الطوائف 
الوطنية  باخلطوط  يعتبر  أن  ب��دل  وح��زب��ي��ة،  مصلحية  خطوط  ضمن 
اجلامعة.  لذلك، لم يكن امليثاق، الدميقراطي ظاهره، إال وسيلة أخرى من 
الرأي  الطائفيون حلجب طائفيتهم، خجالً من  التي استثمرها  الوسائل 

العام الذي بدأ يحس بإثم الطائفية” )لبنان الطائفي، 1955: 158(.

متوازيني،  خطني  على  العربية  القومية  ع��ن  الكثير  صايغ  أنيس  وكتب 
كتب بعمق املؤرخ املدقق، ومشاعر املواطن املسؤول، وقد جتلى ذلك في 
كتابه الفكرة العربية في مصر )1959(، ثم في كتابه مفهوم الزعامة 
العربية: من فيصل األول إلى جمال عبد الناصر )1965(، فكان أول 
من انتقد مسيرة احلركة القومية العربية ما بني احلربني العامليتني، واصفاً 

إياها باحملاِفظة واليمينية، وقائالً إنها قد:

“حصرت جهدها في احلصول على االستقالل السياسي دون أن تعنى 
بتطور املجتمع من الداخل تطويراً يحقق املساواة والعدالة االجتماعيتني.  
كقيمة  املواطن  إل��ى  تلتفت  لم  االستقالل  عهود  أن   ... النتيجة  وكانت 
نهائية للمجتمع والكفاح واالستقالل، بل اعتبرته مجرد أداة، حتى فقد 
ثقته منها، وأخذ يعارضها معارضته لعهود االحتالل األجنبي من قبل 

...” )مفهوم الزعامة العربية ...، 1965: 36-35(.

وأما عن عبد الناصر، فكان هو من قال عنه: “هو السياسي العربي الوحيد 
العرب  به  ويربط  بكامله،  عصر  إليه  ينسب  ال��ذي  احلديث  تاريخنا  في 
من  هو  وكان    .)192  :1965 العربية...،  الزعامة  )مفهوم  بأسرهم” 

أشار إلى سر عشق اجلماهير لزعيمها، بقوله:

الشعب بلغته، مادة وأسلوباً  خاطب  عربي  زعيم  أول  الناصر  “عبد 
وروحاً.  سمع الناس في كالمه ما كان في نطاق إدراكهم وأمانيهم.  
ورأوا في أعماله ما أثبت لهم صحة كالمه.  لقد استمعوا من قبل إلى 
خطباء بارعني ... ولكنهم اختبروا في جمال عبد الناصر أمراً جديداً: 
وجدوا وراء هذه املواهب والصفات قلباً واسعاً يشمل األمة، وعقالً 
واسعاً يدبر أمور األمة تدبيراً حسناً ... ورأوا أخالقه وصفاته صورة 

عن املثال الذي يتصورون للرجل العربي 
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الكامل ... ولكن رأسماله احلقيقي األصلي في تكوين الزعامة لم يكن 
في هذه الصفات.  بل كان في مشاركته الشعب.  العالقة العضوية 
بينه وبني الشعب هي القوة الرئيسية في يده ...” )مفهوم الزعامة 

العربية...، 1965: 165-164(.

أم���ا ك��ت��اب��ه األك��ث��ر ش��ه��رة م��ن ح��ي��ث اجل���دل وان��ق��س��ام ال����رأي م��ن ح��ول��ه: 
موقفه  حدد  قد  فهو   ،)1966( الكبرى  العربية  والثورة  الهاشميون 

العلمي في مقدمته بقوله:

العربية  والقومية  الهاشميني  بني  العالقات  بعض  تكون  “ورمبا 
عن  الكشف  أن  غير   ... إخفاءها  البعض  يفضل  بحيث   ... ج��ارح��ة 
هذه احلقائق ال يراد منه غير خدمة احلقيقة، ال االتهام وال التملق ... 
حتديد  غير  رغبة  من  للمؤلف  ليس  بتجرمي.   وال  بتبرئة  احلكم  وال 
أسرة  وبني  البشر،  ماليني  أماني  حملت  قومية  حركة  بني  العالقات 

شاءت الظروف أن تتسلم مسؤولية هذه املاليني”.

وأما عن العروبة، في الكتاب نفسه، فقد عرفها بقوله: “العروبة أكثر من 
القول بها والتغني بأمجاد السلف، والتلهي في النهار بأحالم الليل.  إنها 
الذي  األدنى  املسؤوليات وميارسها”.  وأما عن احلد  شعور قومي يعي 

يجمع عليه أغلب املدارس واملفاهيم واالجتاهات واملذاهب، فهو برأيه:

إقامة دولة موحدة  حقهم  من  وأن  واحدة،  أمة  العرب  بأن  “اإلميان 
العربي  الفرد  واج��ب  من  وأن  األم��ة،  إمكانات  منها  تنطلق  ومستقلة 
العمل  ذل��ك  ك��ان  ول��و  امل���زدوج،  الهدف  ه��ذا  العمل في سبيل حتقيق 
يتعارض مع ارتباطاته السابقة، الطائفية أو العنصرية أو اإلقليمية أو 

الطبقية” )الهاشميون والثورة العربية الكبرى، 1966: 276(.

اخلمسينيات  كتب  يقرأ  أن  اليوم  فاته  ال��ذي  اجلديد  العربي  اجليل  ولعل 
والستينيات، يصبح أكثر قدرة على إدراك مدى التزام أنيس صايغ بالسعي 
نحو احلقيقة، عندما نهمس في آذان هذا اجليل، بأن مؤرخنا الذي أنصف 
االجتماعي،  القومي  السوري  احل��زب  إلى  شبابه  في  انتمى  قد  العروبة، 
لكنه لم يكن متحزباً حقيقة إال إلى التزامه األكادميي والتزامه باحلقيقة.  

وهكذا، نكون قد تعرفنا على امليزة األولى لهذا املعلم واإلنسان.
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موضوع آخر من خارج اإلطار األكادميي، موضوع شخصي وعاطفي، 
عنوانه في اإلهداء الذي توج به كتابه 13 أيلول:

“إلى طبرية
جنة الله على األرض، فلسطينية عربية

ولعنة الله على الذين مسخوها يهودية إسرائيلية”.

إنهم  قائالً  عليه،  الناس  أحكام  استبق  فقد  نفسه،  للكتاب  مقدمته  في  أما 
سوف يقولون:

“متشائم. متطرف. متسرع...”، لكنه سرعان ما يتوقف عند أسباب ذلك: 

بديالً،  لها  أج��د  وال  طبرية،  أح��ب  أنني  ذنوبي(  أكثر  )وم��ا  هنا  “ذنبي 
والبرجماتية  الواقعية  فنون  كل  ولتذهب  ُم�قاماً.   بغيرها  أرض��ى  وال 
والدبلوماسية واملرحلية واملرونة والشطارة إلى اجلحيم، هي وأصحابها 

ومنظروها ودعاتها وممارسوها ومنفذوها، إذا لم يعيدوا لي طبرية.

هل سبحت يوماً في بحيرة طبرية، واحتضنتك مياهها الدافئة في يوم 
بارد، ومياهها الباردة في يوم حار؟ إذا كنت قد فعلت ذلك ستفهم كالمي 

ومشاعري، وتعذرني” )13 أيلول، 1994: 12(.

وهذه هي امليزة الثانية لهذا املعلم واإلنسان.  هو الفلسطيني بامتياز.  وهو 
الصادق بال حدود.  هو ال  يتوارى وراء برودة األكادمييني وهو يتحدث 

عن حبه الكبير، عن طبرية.

أما عن الصهيونية، فقد كتب أنيس صايغ الكثير، لكننا نقتطف القليل منه، 
لكونه يغني عن الكثير، فهو القائل:

 “لقد تعامل الصهيونيون مع الفكر العربي تعاملهم مع السالح العربي 
... رأوا في الكتاب بندقية.  وفي املدرسة مستودع أسلحة.  وفي الوثيقة 
إدانة.  وفي احلقيقة املعلنة قنبلة موقوتة” )ملف اإلرهاب الصهيوني، 

.)29 :1996/4/16
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وهو القائل:

صفحتا ورقة واحدة مكتوب  الكبرى  وإسرائيل  العظمى  “إسرائيل 
الذين  هم  الصهيونيون  كان  وإذا  إسرائيل.   اس��ُم  بالعبرية،  عليها، 
من  األخيرة  السنوات  عرب  نحن،  فإننا  الكبرى،  إسرائيلهم  أش��ادوا 
العشر  )الوصايا  العظمى”  إسرائيلهم  لهم  بنينا  الذين  القرن،  هذا 

واحلركة الصهيونية، 1998: 59(.

الصهيونية، وفي كشف  فهم  تعمقوا في  الذين  األوائ��ل  أنيس صايغ من 
أضاليلها.  وهذه هي امليزة  الثالثة لهذا املعلم واإلنسان.

وننتقل من اخلاص إلى العام.

املتواصل  العمل  أن همه األول كان  أنيس صايغ يعرف  إن كل من يعرف 
على نشر كل كتاب وكل مقال جدير بالنشر.  طوال مراحل حياته كان هذا 
دأبه.  دّرس في جامعة كامبردج في بريطانيا، وفي اجلامعة األميركية في 
أبرز  بيروت، وعمل على إنشاء أربع دوري��ات فصلية وشهرية تعتبر من 
العربية، وأشرف على عشرات الرسائل اجلامعية.  وأما خالل  الدوريات 
بني  ما  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  األبحاث  ملركز  عاماً  مديراً  عهده 
منتصف الستينيات ومنتصف السبعينيات، فقد أصدر املركز ما يفوق على 
أال وهي  أهمية من هذا كله،  األكثر  النقطة  األربعمائة دراسة، ولكن تبقى 
التواصل في عمله مهما تنقل بني العواصم، فهو قد تنقل بحكم الضرورة 

ما بني لندن وبيروت وتونس والقاهرة، حتى استقر نهائياً في بيروت.

تلك،  أو  الدورية  أش��رف عليه، في هذه  ال��ذي  النتاج  الهائل من  الكم  وأم��ا 
في هذا املركز أو تلك املوسوعة، فينبئنا بأن هذا املثقف امللتزم الذي عاش 
حياته منسجماً مع نفسه وفكره ومبادئه، ما قّص�ر يوماً في حتمل أعباء 
مسؤولياته، فهو ما كان همه فقط أن يقال: لقد أبدع أنيس صايغ في هذا 
البحث.  كان همه أن تصدر األبحاث اجليدة، سواء أكان هو املؤلف، أم كان 

سواه.  وهكذا تتضح لنا امليزة الرابعة لهذا املعلم واإلنسان.

وأما امليزة اخلامسة فتعالوا نتعرف عليها من الذين عملوا معه.
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في املدة األخيرة من عهده مديراً عاماً ملركز األبحاث، تألب اخلصوم من 
حوله طمعاً مبنصبه، أو مبطامع أخرى ال داعي لذكرها.  وال أنسى حديثي 
مع أحد الباحثني العاملني في املركز، حني قال لي مرة، ونحن في املكتبة، 
دهشت  اخلصوم”.   من  واح��د  خارجاً  ترينه  ال��ذي  “هذا  خافت:  بصوت 
إليه، دراسة  أشار  الذي  لذاك  قرأت  قد  أنني كنت  ذلك، وبخاصة  لسماع 
قيمة في العدد األخير من مجلة املركز -شؤون فلسطينية، وما أن أعربت 
عن سبب دهشتي، حتى رد علّي صديقي مندهشاً بدوره من جهلي، ولكن 

بصوت خافت أيضاً:

وهم  ص��اي��غ.   أنيس  ه��ذا  اخل��اص��ة؟  بالعالقات  النشر  عالقة  “وما 
يعرفونه جيداً.  ما تخلى مرة عن نشر مقال يستحق النشر، حتى لو 

كان خلصومه.  ولذلك هم يتمادون”.

الذي عرفته عن  الكبير  أستاذي  أدلي بشهادتي عن  أن  لي  وأخيراً، يحق 
كثب مشرفاً وموجهاً ومرجعاً، طوال سنوات إعدادي لرسالة الدكتوراه.  
وليس مرادي أن أضيف إلى ميزاته املتعددة، فهو ليس بحاجة إلى شهادة 
يندر  األس��ات��ذة  م��ن  ال��ن��وع  فهذا  وأتكلم،  ألشهد  بحاجة  أن��ا  لكنني  مني، 
أذكر  ال  أنا  املشرف.   أستاذي  كان  بأنه  احلياة  أكرمتني  وكم  وجودهم، 
أنني طلبت مقابلته مرة، إال وقابلني في اليوم التالي، مهما كانت مشاغله، 
أكثر ما كان يدهشني  وأنا ما نسيت مرة أن أدون كل مالحظاته.  ولعل 
ذاكرته  األطفال على وجهه وهو ميلي علي من  الفائق، وسعادة  حماسه 

مصادر نادرة، ثم يقول مستدركاً مع ابتسامة رجاء:

“يا ليتك تتوصلني إليها، أو إلى بعض منها”.

إع��دادي  من  األول��ى  السنة  في  جابهتهما  مشكلتان  هناك  كانت  أن��ه  غير 
للرسالة:

األمثلة  وم��ن  كتب.  ما  كل  في  أس��ت��اذي  مع  أتفق  ال  أنني  األول��ى  املشكلة 
على ذلك، مفاهيمنا املختلفة عن الثورة العربية الكبرى، وقد كان علي أن 
أتناولها في الفصل األول.  حسبت ألف حساب قبل أن يرد لي مخطوطة 
إلى  حلظة  يشير  أن  دون  كعادته،  يبتسم  وه��و  رده��ا  لكنه  الفصل.   ه��ذا 
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امتعاض ما لكوني أخالفه بالرأي هنا أو هناك.  حمداً لك يا الله، لقد حلت 
املشكلة األولى.

وأما املشكلة الثانية فكنت أتصور أنها أكثر صعوبة.  فأنا بحكم موضوع 
رسالتي عن القيادات السياسية في عهد االنتداب، كنت أقابل الكثيرين من 
العهد في فلسطني، ومن كتّابه ومؤرخيه، معظمهم حّملني  رجاالت ذلك 
حتياته ألستاذي، لكن بعضهم أسّر إلي بأن العالقات ليست على ما يرام 
بينهما -أي بني املتحدث وأستاذي- لذلك فهو يرجوني -وملصلحتي- أال 
أذكر أن هذا االقتراح من فالن، مثالً.  وذات مرة، ذكرت اسم “فالن” أمامه 
“وكيف حاله؟ بلغيه  من غير أن أقصد، فقط ألجد أستاذي يبتسم قائالً: 

حتياتي، وال شك أن رأيه هذا قيم”.

أما اليوم وقد مر ربع قرن من الزمان على هذه التجربة، أقول إنني تعلمت 
أتعلمه  لم  ما  تلتها،  التي  العقود  بل  السنوات  خ��الل  الكبير  أستاذي  من 
خالل إعدادي برسالة الدكتوراه.  دائماً كان لي امللجأ.  ودائماً كانت آراؤه 
عادلة ومنصفة حتى بالنسبة إلى من لم يبادلوه اخلير واحملبة من جمهور 

األكادمييني.  ذاك هو أنيس صايغ، املعلم واإلنسان.
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باحث مقيم في بيروت  *

أنيس صايغ: استثنائية العادي؛ عبقرية الطبيعي
حسني أبو النمل*

َهنا ملواضيع أو نقترحها عليه،  تعودنا، نحن تالِمذة أنيس صايغ، أن ُيوجِّ
املواضيع  تنسيب  موهبة  امتلك  من  وه��و  إض��اف��ة،  أو  َح��ذف��اً  �نُها،  َف�يَُحسِّ
والُكتَّاب، كذوقه الرفيع في تنسيق مالبسه ُمَحِققاً أناقة عالية وهادئة في 
الكلمة والهندام.  ما لم ُنِرْده أن يصبح هو نفسه، َموِضع الكتابة بصيغة 
املاضي، مبا يعنيه من أن حكاية أخرى، ثمينة وجميلة وحميمة، قد طويت.  
منذ  أبي  صار  ال��ذي  “الرجل  صايغ،  أنيس  تالِمذة  أحد  قول  هنا  أستعيد 
سنة  ألرب��ع��ني  تلميذه  م��ع  ب��احل��ري  فكم  سنة”،  ثالثني  قبل  إليه  تعرفت 
تقريباً.  لقد “ولدنا على يديه من جديد”، نحن من بدأنا معه رحلة البحث 

العلمي من الِصفر املنهجي.

بها قاعدة  التي أخرق  األول��ى، رمبا،  املرة  املقالة، كانت  إع��دادي هذه  عند 
ضيعت  ألن��ي  احمل���دد،  ال��وق��ت  ف��ي  املطلوب  تسليم  وه��ي  ص��اي��غ  يقدسها 
وقتاً وأنا أدور حول املوضوع، ُمتذِرعاً لنفسي بتعدد املداخل التي ميكن 
الكتابة انطالقاً منها عن الرجل.  كنت أهرب من املهمة لعجزي عن الكتابة 
الذهن والضمير، وأم��ارس هرطقة  املاضي عن عزيز حاضر في  بصيغة 
إنكار الوقائع التي ال أحبها.  خرجت من ترددي حني تذكرت مأثوره: “ال 

يستقيم البحث العلمي ومنهج إنكار الوقائع مهما كانت ُمرة”.

أنيس صايغ في باقة من كلمات عاِرفيه: ُوِصَف الرجل بأنه كان “باحثاً 
ومؤرخاً أوالً وقبل كل شيء”، “باحثاً من الطراز الرفيع”.  إنه “قسيس 
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للتقشف  منوذجاً   ]...[ لعمله  وُمترهباً  حازماً   ]...[ الفلسطينية  الثقافة 
و“حالة  والنقاء”،  لالستقامة  “رمزاً  ك��ان  الذات”.   ون��ك��ران  واالل��ت��زام 
و“َجَمَع  الفكرية”  “األرستقراطية  َمثََّل  الفلسطينية”.   الثقافة  في  جميلة 
املنحاز”  “احلبر  وهو  ال،  لَم  الدم”.   وشهادة  احلبر  شهادة  الشهادتني: 
ولو  حتى  العلمية  احلقيقة  عن  صارماً  باحثاً  “كان  وفلسطني.  للحقيقة 
أن  “يرفض  ال��ذي  املثقف احلر”،  ]...[ من��وذج  امل��وروث  خالفت صحتها 

يكون في جيب أحد أو حتت جناح أحد”.

ال�  الكلمات”،  في  تتشكل  فلسطني  “أن  آمن  ب�“املعلم” الذي  ُع��ِرف صايغ 
“أشبه بقديس علماني استشهد من أجل قضيته وهو على قيد احلياة”، الذي 
و“ككل املعلمني الكبار أعطى تالمذته نور عينيه”.  ثمة من رآه “مؤسس 
التعقل في أزمنة الفوضى”، وهاتك سر “الدولة الغامضة” إسرائيل.  إنه 
“أنيس صايغ ... الذي ال غش فيه”، “عميد الباحثني العرب”، “املؤرِّخ”، بل 
“الطبري الثاني”، و“واحد من أسماء فلسطني احلسنى”، “النقيض البهي 

ل�)مثقف منظمة التحرير( االمتثالي والذرائعي”.

هنالك من َكَشف به “املفكر الشديد الكبرياء، واالحترام للنفس، املتواضع، 
العلمية  “شخصيته  وإذ الحظ من الحظ  املثقف والصوفي في حياته”.  
إنه  الفلسطيني”.   البحث  “أبو  لقب  عليه  أطلق  والدقيقة”،  والصارمة 
“املثقف  وص��ف  استحق  ودقيق”.   علمي  م��ت��واض��ع،  نظيف،  “شخص 
وراء  االجن��رار  وع��دم  األخالقية  احلاسة  على  يؤكد  ال��ذي   ]...[ احملترف 
عضوي  مثقف  ملسيرة  تلخيصاً  إال  حياته  و“ما  الضيق”  االختصاص 
عزيز  متواضعاً  “كان  وعاشته”.   الفلسطينية  القضية  عاش  فلسطيني 
واالنضباط  احلسم  واللطف،  األدب  بني  جمع  كبرياء،  وصاحب  النفس 

]...[ صريحاً يكره الكذب والتملق”.

إذ َيسمو اإلنسان فيصير طبيعياً: يستحق أنيس صايغ ما قيل فيه، بل 
وأكثر، لكني شخصياً، أعتقد أن حكاية الرجل كانت أكثر بساطة وإنسانية 
مما قيل، بغرض تثمني دور الرجل وتنزيهه.  لم يكن قسيساً وال راهباً وال 
قديساً.  ال ناكراً لِذاته وال ُمتقِشفاً وال صوفياً.  لو أراد أن يكون قسيساً، 
حتى للثقافة، لورث مهنة والده ودوره.  ولو َرِغَب في قداسة وتقديس ملا 
غادر نحو علمانية صارمة.  لم يكن ناكراً لذاته العصية على اإلنكار.  أما 
تقشفياً وراهباً وصوفياً، فتنميط له في قوالب طاملا رفضها، ملا يعنيه من 
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حتطيم للذات الفردية، وحتويل األمر إلى شكليات فهمها متثيالً أكثر مما 
رأى بها جوهراً.

ْفُت أمام هذه النقطة ألنها متس بعمق جوهر فلسفة الدكتور أنيس صايغ  توقَّ
املقدسة، وإن احملفوظة، في نطاق اجلماعة، كما وتضرب  الفرد  عن مكانة 
بالصميم منط احلياة التي عاشها الرجل، الذي كان ُمحباً للحياة، أنيقاً دون 
تكلف، يهوى الفرح ويتمتع بالسفر والسينما واملسرح والطعام الطيب و... 
الشوكوالتة، كما يحب ربطات العنق اجلميلة والساعات.  حفظ دائماً لشقيقه 
فايز، فيما حفظ له، أن أول ربطة عنق لبسها وأول ساعة حملها كانتا هدية 
فايز له.  ولراغب في تفصيل، كان ألنيس صايغ الوقت للتواصل االجتماعي 

والنوم لسبع ساعات يومياً ومبكراً، كما حلالقة ذقنه كل صباح.

والتجدد،  للمتعة  يسافر  حيث  والسنوية،  األسبوعية  إج��ازت��ه  له  كانت 
ولذلك كان الفصل اجلميل والطويل في مذكراته عن املدن وحكاياتها معه، 
“أقمت وزرت وجتولت في  وهو القائل في صفحة )371( من مذكراته: 
املئات من املدن في العشرات من الدول في القارات األربع”.  وللمقارنة؛ 
فصل  ونصيب  صفحة،   )100( وحكاياتها”،  املدن  بلغ حجم فصل “في 
فصل  أما  صفحة،   )75( الفلسطينية”،  واملوسوعة  األبحاث  مركز  “في 

“في العالقات مع السيد ياسر عرفات” فبلغ )47( صفحة فقط.

كان أنيس صايغ فرداً مميزاً ولكنه كان طبيعياً، وبذلك َعَكَس فلسفة عميقة 
وقناعة راسخة، بأن أقصى درجات اإلبداع والتألق هو الوصول للطبيعي 
الصواب  لقياس  قاعدة  ُيَكرِّس  ألنه  للخلل  فاضح  والطبيعي  وحتقيقه.  
ال��ذي يريد  واخلطأ، من أي جانب ك��ان؛ س��واء أتى من ناحية ذلك املنطق 
عن  يستعيض  أو  املستقبل،  باسم  واحلاضر  اجلماعة  باسم  الفرد  تدمير 
اجلوهر باملظهر، أو أتى من املنطق النقيض الذي اغتال املستقبل بشهوة 
أنانيته  أدق  وبكلمة  مصاحله،  وحفظ  الفرد  تقديس  وباسم  احل��اض��ر.  
وحيوانيته، برر له أن يكون لصاً وَجِشعاً وصوالً إلى الُرخص والدونية 

وهتك القيم والزبائنية.

رجل الواجب أم الرجل األسطورة؟ كان أنيس صايغ، العلماني، موضوعياً 
خارج  ووضعها  والظواهر  واألفعال  األشخاص  أسَطَرة  ضد  وبالبداهة، 
محددين.   وشخوص  ومكان  زمان  من  القول  يعنيه  مبا  والعقل،  التاريخ 
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وعليه، فإن ما حققه الرجل من جناح، هو في نطاق املمكن ال االستثناء.  قد 
يقال: إذا لم يكن جناحه استثناء فلماذا لم يتكرر؟ ملاذا لم ينجح غيره من 
وعندها  جنح،  كما  اختصاصه،  نطاق  في  كل  رسميني،  ومسؤولني  قادة 

كان التاريخ الفلسطيني قد تغير أو صار أقل فداحة؟ رمبا.

وعليه يصير السؤال ويبقى: هل كان الرجل استثناء يصل حد األسطورة، 
التعريف  أو  املتداول  واملفهوم  السليم  احلس  وفق  بواجبه،  قام  رجالً  أم 
هو  صايغ  أنيس  ه��ل  معرفي؟  ق��ام��وس  أي  يقدمه  كما  للواجب  البسيط 
االستثناء اإليجابي الذي خرق القاعدة الطبيعية، العادية والسلبية، أم أنه 
كان القاعدة الطبيعية، العادية واإليجابية، التي اغتالها االستثناء السلبي؟ 
لسنا أمام لعبة كلمات، بل أمام كيفية حماية حقيقة الرجل الذي ُيغتال حني 

تتم أسطرته من ضمن عملية تزوير شاملة للمعايير والقيم.

اللغة  وك��رام��ة  املعايير  حلفظ  حياته  ص��اي��غ  أن��ي��س  ال��دك��ت��ور  َك���رَّس  لقد 
الفكرية  للن�زاهة  امل��ق��دس��ة  “الضرورة  ع��ن:  سمعنا  منه  وِص��دق��ي��ت��ه��ا.  
واألخالقية في القول والعمل”.  معه رددنا: “حني ال تعود الكلمات معبرة 
تضخيم  خطأ  “إن  ق��اع��دة:  حفظنا  عنه  االنحطاط”.   يكون  معانيها  ع��ن 
الطبيعي إلى استثنائي، هو الوجه اآلخر خلطيئة مماألة السلبي وتسويغه 
أُريد  الحقا،  واملساءلة”.   النقد  من  معفياً  يصير  وهكذا،  طبيعياً،  بوصفه 
للخطأ أن يصبح قاعدة وعلى الصواب االعتذار منه، وهذه نهاية مفجعة 
إلى  باملعايير وص��والً  املس  االنزالقة من  تلك  إليها  تتطور  بد وأن  كان ال 

تكسير منظومة القيم بعد تشويهها.

ُن��دِرك كم  حني نقف أمام مفردات املديح هذه األي��ام، بل منذ زمن طويل، 
اللغة ومت تلفيق  اخلسارة باهظة.  لم ُتسَرق أعمارنا فحسب، بل اغتيلت 
منظومة قيم جديدة شاذة وُمدِمرة وال عالقة لها بطبيعة الشعب وثقافته 
األصيلة وقيمه األصلية.  بدالً من االرتقاء والسمو، ُهبِّط بالقيم وُخفِّض 
والوطن  الكرامة  طالت،  فيما  طالت،  مريعة  مناقصة  في  املعيار  سقف 
والذاكرة.  صار كل شيء “أعجوبة” و“استثنائي”، حتى ولو تعلق األمر 
والوقت،  والكلمة  النفس  واحترام  الزمن  أهمية  إدراك  نوع  ببديهيات من 
لم  قطعك.   تقطعه  لم  إن  كالسيف  الوقت  ال��زم��ن:  ب��دأ  منذ  فيه  قيل  ال��ذي 
يستسلم أنيس صايغ للمعايير اخلطأ، ولم يخترع جديداً وهو يذهب في 

وقته احملدد ليكون على رأس عمله في الثامنة صباحاً.
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الله  عباد  بنواميس  لكنه،  ال��ش��اذة،  املعايير  مبقاييس  أعجوبة  ذل��ك  ك��ان 
الشمس  إشراقة  مع  يومهم  والبادئني  احلياة،  إلى  والساعني  الصاحلني، 
وصيحة الديك، كان طبيعياً.  لم تكن منطقة رأس بيروت لتضبط ساعتها 
“طلوع  مع  استيقظت  كانت  أنها  لوال  لعمله  أنيس صايغ  وتالحظ ذهاب 
الضو”، عدا ِقلة هي شذوذ القاعدة.  كان مواكباً للحياة في يقظتها املُبَكرة، 
أننا نؤسطره  وبذلك لم يكن استثناء.  كان أذكى من أن تفوت عليه لعبة 

لنخفي عجزنا عن الوصول إلى احلال الطبيعي فنضاهيه ونستحقه.

كان  املصعد،  باب  ُقرب  أو  الدرج  الشمس: على  تبدأ مع  الَعَمل  إشراقة 
أنيس صايغ، الذاهب لعمله ُقبيل الثامنة، يتبادل حتية الصباح مع جارته 
العائدة من اخلارج بعد أن أوصلت أوالدها ملدارس أو حتوجت من سوق.  
يقابل على مدخل البناية البواب املُستِعد للخدمة بعد أن أنهى تنظيف سلم 
البناية ومدخلها منذ فترة.  يقطع الشارع بحذر تالفياً لسيارات تركض 
قريب،  مطعم  من  امل��أك��والت  رائحة  ألنفه  تتسلل  أعمالهم.   إل��ى  بركابها 
ويلمح رجالً مهروالً يقضم لقمته بشهية.  قبل دخول مركز األبحاث يلقى 
نظرة على البقالة املفتوحة والواقعة على اجلانب اآلخر من الرصيف، يلمح 
أبو فريد منهمكاً بتلبية طلبات زبائنه، وبعضهم من موظفي املركز الذين 

يتزودون بحاجتهم قبل الدوام.

يدخل الدكتور أنيس صايغ وِرْجله على ِرجل نائبه إبراهيم العابد، الواصل 
قبل الثامنة من مدينة الشويفات الواقعة خارج بيروت، أما عصام سخنيني، 
اآلتي من احلارة في الضاحية اجلنوبية، فوصل قبلهما.  سكرتيرتا املركز، 
كاترين الفار الساكنة منطقة صفير خارج بيروت جنوباً، وسلوى خوري 
احلاضرة من الزلقا شرق بيروت، بكرتا باحلضور ليكون كل شيء جاهزاً 
لبدء العمل في موعده.  أما احملاسب صابر حنون فكان تفقد خزنته وعد 

نقودها ليطمئن باله.  ما تقدم، ليس إال مثالً.

صار  ش���اذة.   وقائع  من  يفضحه  ما  زاوي��ة  من  إال  سابق  لكالم  قيمة  ال 
الدوام في الثامنة صباحاً، مسألة “َتْدخل التاريخ”! ما كان لهذه البديهية 
العاشرة  في  “ُعرِفياً”  يبدأ  ال��ث��ورة،  “دوام”  أن  ل��وال  توقفاً،  تستحق  أن 
إن  هذا  عشرة،  الثانية  أو  عشرة  احلادية  حتى  رمب��ا،  املمددة،  “تقريباً”، 
بدأت.  بعد القهوة والشاي والثرثرات الواجبة وتصفح عناوين اجلرائد، 
تكون الساعة قاربت الثانية، موعد الغداء، فيكفي الله املؤمنني شر القتال 
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العمل  بدء  الشاذة وهي  القاعدة  لتأكيد  ثمة شذوذ، ولكن  والعمل! قطعاً، 
ظهراً أو عصراً أو ليالً، ونكتة كمال جنبالط عن الدوام الليلي أشهر وأرذل 

من أن ُيسمح بكتابتها.

النظام والتنظيم: لتحفيز النضال واإلبداع أم لعرقلتهما؟: ِوفق أنيس 
صايغ في مذكراته، )ص: 47- 48(، فإن “املوعد ُمقدس” و“دقة املواعيد 
عملية حضارية وُخلُقية وفضيلة اجتماعية.  ومن يتخلى عن هذه الفضيلة 
والتنظيم  “النظام  يضيف:  مترابطة”.   سلسلة  في  نشازاً  حلقة  يصبح 
ُوِجدا ملصلحة العمل، أي عمل، مبا فيه النضال واإلبداع، ويخطئ من يظن 
أن املناضل واملُبِدع إنسانان بعيدان عن )الروتينية( ويجب أن يبقيا خارج 
االنضباط حتى ينطلقا بحرية في أداء رسالتيهما النضالية أو اإلبداعية.  
الطبيعي  القانون  هو  واالنضباط  احلياة،  ُسنَّة  فالنظام  ه��راء.   كالم  إنه 

لسير األمور”.

يضمر باطن الكالم ما هو أكثر داللة من ظاهره، الذي يكرر ما صار بديهياً منذ 
بدأت احلضارة اإلنسانية.  ما الذي دفع أنيس صايغ للتذكير ببديهية “النظام 
“النضال  “كالم هراء” ُيقال باسم  لم تعد بديهية جراء  أنها  والتنظيم”، غير 
باألصل  هراء”،  “فعل  ل��وال  يكون  أن  هراء”  ل�“كالم  هل  ولكن:  واإلبداع”.  
والتنظيم”  “النظام  ُتَغيّب  وفوضى،  هراء”  “كالم  إل��ى  يحتاج  والتأسيس، 
وصلناه  هراء”  و“مصير  هراء”  “وضع  عن  املسؤولني  مسؤولية  لتضييع 
رغم جسامة التضحيات.  بعد ما تقدم: هل من شك في مقولة بوفر: “املهزوم 

يستحق هزميته”، التي تأسست حني صار النظام والتنظيم هراء؟ نعم.

ُيقِدم الكالم السابق حقيقة الواقع الفلسطيني في تلك املرحلة، الذي عرف 
مفاهيم خاطئة تخلط بني الفوضى، مبا هي تدمير لكل نظام، وبني الثورة، 
التي هي، باجلوهر، حترير النظام من قيود ُتَعِطل عمله أو ُتوظفه على نحو 
سليم،  وحس  وضمير  عقل  صاحب  وك��أي  أنيس،  الدكتور  كان  خاطئ.  
السير مثالً.  كانت  أو إشارة  البلدية  ال يفهم معنى االعتداء على شرطي 
اَماته  حمَّ تنظيف  عن  يعجز  “َمن  آن:  في  وُمَعبِّرة  بسيطة  الرجل  معادلة 
التاريخ  مكر  يشاء  م��ث��الً.   الصهيونية”،  من  فلسطني  حترير  عن  أعجز 
وواقع احلال املقيم واألليم أن أسمع املعادلة املذكورة نفسها، بعد عقدين 
من الزمن، بلسان األصيلة آني كنفاني حني زارت مكتب اجلبهة الشعبية 

لتحرير فلسطني، في مخيم مار إلياس - بيروت.
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الفوضى؛ غطاء املناضل املُدعي واملُبِدع املُدعي: تضمنت املقتطفات اآلنفة 
واملُبِْدع.   املناضل  مع  والتنظيم هي  النظام  منها وكأن مشكلة  ُيفهم  قد  ما 
كانت املشكلة مع املناضل املُدعي واملُبِدع املُدعي.  لم تنشأ مشكلة مع ُمبِدع 
حقيقي، سواء في مجال األدب أو العلم.  كان محمود درويش، املُبِدع الغني 
إلياس  والناقد  الروائي  وكذلك  وُمنتَِظماً،  وُمنََظماً  نظامياً  التعريف،  عن 
خوري.  أيضاً سليم بركات، الشاعر واملُدِقق واحمُلِرر اللغوي، وهو الكردي 
احملتاج للنظام والتنظيم ليقوم بكل ما كان يقوم به، ومن ضمن ذلك مناكفتنا 

نحن العرب: “الذين نحتاج لكردي حتى يعلمنا لغتنا العربية”، بلغته!

العلمي، فال  املُبِدعني في مجال البحث  “الصنف” اآلخر من  إذا أخذنا  أما 
أذكر مشكلة إبداعية أو بحثية أو نظامية، نشأت.  لقد دخل املركز وغادره 
كثيرون، ولكن ألسباب أخرى، ال حتول دون حفظهم الود ملركز األبحاث 
ومديره أنيس صايغ.  لقد نشأت مشاكل، ولكن مع األقل إبداعاً، واألدنى 
ُخلُقاً، كأن ُيبِدع الواحد في املركز، إن أَبدَع، لكن نتاجه يباع آلخرين بحثاً 
أو  املواقف  ازدواجية  أنيس صايغ، حساساً ضد  عن شهرة وم��ال.  كان 

الوالءات أو الوجوه أو أمكنة العمل أو الرواتب.

لعلها مناسبة لتحية األستاذة هيلدا زوجة الدكتور أنيس، التي كانت عليها 
واجبات موظفة مركز األبحاث دون حقوقها، ومن ضمنها الراتب.  “مدام 
صايغ”، كما تعودنا أن نخاطبها، باحترام ومحبة، أضافت للمكتبة مواّد 
محررة وتراجم ومؤلفات مرجعية عالية القيمة.  لن أفصل أو أمدح املزايا 
اإلنسانية العالية، أو الدور الوجودي الذي لعبته في حياة الدكتور أنيس، 

ألن ذلك من طبائع األمور.

انضباط محمود درويش لتنظيم أنيس صايغ: ارتبط الكبيران بعالقة 
جيدة امتدت حتى نهاية حياتهما، على ما يعِرف اجلميع.  أزعم أن محمود 
أسباب،  لرزمة  وتنظيمه،  صايغ  أنيس  لنظام  بقوة  مؤيداً  ك��ان  دروي��ش 
ملخصها أنه كان صاحب قضية أوالً وُمبِدعاً ثانياً وُمثقفاً ثالثاً.  لقد غادر 
بل  ويفهم،  ليالحظ  كاف  ُعمر  وه��ذا  الثالثني،  في  وهو  إسرائيل  محمود 
ويثمل، بدور النظام والتنظيم في ُصنع قوة إسرائيل وهزميتنا.  لم يكن 
النظام والتنظيم ودورهما في حسن استثمار  ره بقداسة  ُيذكِّ بحاجة ملن 
قصيراً،  سيكون  عمره  أن  وإدراك���ه،  بل  إحساسه،  ص��ار  الحقاً  ال��زم��ن.  

مهمازاً إضافياً كي ال يبدد وقتاً.
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كان محمود درويش صاحب قضية حتتاج إلى معرفة دقيقة بإسرائيل، 
وه��ذا ما ال يتوفر إال مع مركز لألبحاث حسب األص���ول.  ول��ذا، لم يكن 
الشأن  في  باحثاً  أيضا  بل  فحسب،  ش��اع��راً  األب��ح��اث  مركز  في  محمود 
وأهم  أكبر  اإلسرائيلي”  “القسم  في  ُمنتِظماً  واس��ت��ط��راداً،  اإلسرائيلي، 
أقسام مركز األبحاث الفلسطيني.  لم يكن انتظامه َشَرفياً بل ِفعلياً.  كان 
صاحب رؤية جدية متاماً ومختلفة نوعياً عن رأي معظم “اليهود” اآلخرين 
في القسم اإلسرائيلي، كما كان محمود درويش وكنا نتندر عليهم.  كان 
حاسماً في موقفه املعرفي لناحية كارثية اقتصار معرفتنا بإسرائيل على 

موجودات “سلة الزبالة” خاصتها.

واملعنى واضح، قراءة إسرائيل يجب أن تكون شاملة، وليست انتقائية، أي 
االكتفاء برصف السلبيات، وما تنشره صحافتها من فضائح.  كان محمود 
يحتاج للنظام والتنظيم كي “يدبر” وقتاً ملتابعة الثقافة العامة، مبا في ذلك، 
ما هو بعيد عن الِشعر واألدب: االقتصاد، رمبا خللفيته الفكرية املاركسية.  
ما بتدقيق وفهم  يوماً  قد ال يخطر في بال أحد أن محمود، كان مشغوالً 
 ،)Stagflation( التضخمي”  “االنكماش  ومصطلح  بظاهرة  املقصود 
املنحوت حديثاً، حينذاك، من جمع مصطلحني وظاهرتني ال جتتمعان عادة 
في الفكر االقتصادي الكالسيكي، كجزء من متابعته لألزمة االقتصادية 
بتواضع  كبيراً  محمود  كان  العشرين.   القرن  سبعينيات  في  األمريكية 

فطلب مساعدتي في توضيح ما بدا له مستغرباً.

مركز األبحاث؛ مجمع فكري: لم يكن مركز األبحاث، زمن أنيس صايغ، 
حاضنة  بيئة  بل  الرحباني،  زي��اد  رطانة  على  ُمَجمعني”،  ن��اس  “شوية 
ونائبه،  املدير  مع  رأسية  العالقات  كانت  ومتعاونة.   ومتكاملة  متفاعلة 
أما  لآلخر.   معاوناً  واح��د  كل  حيث  األخ��رى،  األقسام  زم��الء  مع  وأفقية 
املكتبة، فكانت، على رأس فريقها،  أمينة  ليلى اخلالدي احلسيني  السيدة 
تؤِمن لكل باحث “وجبته” اخلاصة من املراجع.  كانت تلفت نظر الواحد 
منا مع ابتسامة طبعاً: “وصل مصدر جديد يهم بحثك”.  ال أجازف لو قلت 
أن مركز األبحاث، في حينه، َجَمَع أكبر عدد من العقول حتت سقف واحد 

وفي روح واحدة.

“قطاع غزة  حدد لي الدكتور أنيس صايغ ضرورة البحث وكتابة تاريخ 
1948- 1967”.  لكن حني بدأُت خطأ، َصّوب لي هاني الهندي، القومي 
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ليس  مفتاحه  أن  لناحية  البحث،  بداية  املسار:  وال��دائ��م،  العريق  العربي 
حرب  في  املسلمون  “األخوان  كتاب  بل  الطبقي،   - املاركسي  التحليل 
املنهج  تطابق  يجب  واض��ح��اً:   ال��درس  ك��ان  الشريف.   لكامل   ”1948
أو  فكرك  في  قومياً  أو  ماركسياً  تكون  أن  األخالقية.   واألس��س  البحثي 

عواطفك يجب أن ال يعني هضم احلقيقة أو حقوق اإلسالميني.

تبرع جميل هالل، الزميل حينذاك في مركز األبحاث، بتذكيري، أن أعود 
العمل  تقسيم  وأطروحة  الرأسمالية،  مراحل  أعلى  اإلمبريالية  لكتاب 
على النمط اإلمبريالي، وذلك مبعرض بحثي حول دور العمل العربي في 
ل فكرتي وهو يشير  االقتصاد اإلسرائيلي.  أما عبد احلفيظ محارب فأصَّ
َعليَّ بأن العمل العربي في االقتصاد الصهيوني، ليس جديداً بعد 1967، 
بل يعود لبداية القرن العشرين.  قد يفاجأ كثيرون أني شخصياً من وقع 
 – الصهيونية  تاريخ  االختيار ملراجعة مخطوطة صبري جريس:  عليه 
اجلزء األول، قبل نشرها.  أجنزت املهمة مبسؤولية وَقبِل صبري جميع 

مالحظاتي ال� )113( مبحبة وامتنان.

من��وذج  لينقل  فقط  والتنظيم  والنظام  اإلرادة  إل��ى  صايغ  أنيس  اح��ت��اج 
كامبردج من بريطانيا إلى شارع كولومباني في رأس بيروت مع مركز 
صايغ  أسس  عاملياً.   مستوى  اكتسب  وال��ذي  حينه،  في  األه��م  األبحاث، 
لم  الفلسطينية.   املوسوعة  اخلياط، حيث أصدر  تلة  أخرى في  كامبردج 
يستورد خبراء أجانب لينجزوا له ما أجُِنز، بل اعتمد على أساتذته وزمالئه 
الذهبية  وسنواته  األبحاث  مركز  بدايات  قامت  يعلم،  ال  وملن  وتالمذته.  
إبراهيم  طليعتهم  في  ك��ان  ج��دد  خريجني  أكتاف  على  والصعبة  األول��ى 
العابد تلميذه النجيب ومساعده الكفء وصديقه املخلص.  لم يخلق أنيس 
صايغ النظام والتنظيم، بل إن النظام والتنظيم هما من َطَرَزا صايغ الذي 

أبدع مركز األبحاث واملوسوعة الفلسطينية بالنظام والتنظيم.

ُحسن األداء يعوض ُضعف اإلمكانات: هنالك من يحيل تقديس الرجل 
على  حتض  بروتستانتية  ودينية  فكرية  مرجعية  إل��ى  والتنظيم  للنظام 
العمل وتسمو بنظرتها إليه لدرجة حتويله طقساً دينياًً.  ثمة من ُيبرز دور 
أتى كل هذا الحقاً، بعد  ذل��ك.   البريطانية، دراس��ة وتدريساً، في  جتربته 
أن كانت متت صياغته بقوة َمثَل أُْسرِته.  يتحدث في مذكراته عن “تربية 
بسيطة ومتواضعة” ومدخول “أدنى بكثير من املتوسط وأضعف من أن 
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يلبي حاجات عائلة محترمة من تسعة أفراد، وكل أبنائها في مرحلة من 
“ما أنقذ الوالد من اإلفالس قدرته والوالدة على  مراحل الدراسة”.  وأن 
العيش ببساطة والتَقيد بسلم أولويات”.  لم ميلك األبناء يوماً َتَرف الفشل، 

وَشّكل جناح أحدهم قنطرة عبور اآلخر إلى بر األمان.

أن  جتربته،  على  واملَُطلِع  صايغ،  أنيس  الدكتور  مذكرات  ق��ارئ  يالحظ 
من  مأخوذ  والتنظيم،  النظام  عن  السالفة  أطروحته  صحة  على  ُبرهانه 
األشقاء،  وتعاون  الوالدة  وتدبير  الوالد  رسولية  حيث  العائلية،  جتربته 
من ضمن قاعدة “العيش ببساطة والتقيد بسلم أولويات”.  وهو إذ طرح 
“النظام والتنظيم” في مذكراته، فقد كان ذلك مبعرض حديثه  موضوع 
عن العام الفلسطيني، الذي ال مستقبل له إال إذا اعتمد تلك “القيم العائلية” 
بوصفها  القضية  إل��ى  ينظر  ك��ان  صايغ  أنيس  لعل  جناحها.   َث�بَُت  التي 
“تعويض  عليها  كبيرة  عائلة  الفلسطيني،  والشعب  شخصية،  مسألة 

ُضعف اإلمكانات ِبُحسن األداء”.

والدقة  والتنظيم  بالنظام  مهووساً  ه��ذه،  واحل��ال  صايغ،  أنيس  يكن  لم 
الوقت ألسباب شخصية فحسب، بل كان أيضاً مرعوباً من أن  واحترام 
إعادة  إنتاجها مع  بإعادة  الفلسطيني  الشعب  التاريخ وتتأبد نكبة  يفوتنا 
أن مصير  أس��ف.  ال يخطئ من يستنتج  ك��ان، مع  إنتاج تخلفنا، وهو ما 
عائلة أنيس صايغ الصغيرة اختلف إيجابياً عن املصير الصعب لعشيرته 
الفلسطينية الكبيرة جراء اختالف منظومات العمل.  كان يقينياً، على نحو 
والعمل،  العلم  ره��ن  املستقبل  وأن  هزائمنا،  سبب  التخلف  ب��أن  راس��خ، 
و“العبرة ليست في احلق، بل في استحقاق احلق”، كما قال ودعا أستاذ 

اجليل د. قسطنطني زريق.

أنيس صايغ يقاتل دفاعاً عن حق الثورة في النظام والتنظيم: جرى 
زواي��ا  في  ��َر  وُح��شِ للكلمة،  الضيق  باملعنى  صايغ،  أنيس  تسييس  الحقاً 
ُمغلقة ليست له.  لعل األسوأ، تصوير افتراقه املنهجي عن القيادة الرسمية 
“الرفض”  اجتاهي  جت��اذب  ووليدة  سياسية  خالفات  حصيلة  أنها  على 
ُبعد  إل��ى  املسألة  اب��ت��ذل  م��ن  ثمة  الفلسطينية.   الساحة  ف��ي  و“القبول” 
شخصي وتنافر كيمياء.  فات أصحاب هذا املنطق التسطيحي، أن اخلالف 
املنهجي سابق للرفض والقبول، وهو وليد مرحلة ما بعد حرب 1973، 
في حني أن الدكتور أنيس صايغ َفكَّر في ترك مركز األبحاث منذ 1972، 
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وفق مذكراته، )ص: 156(.  لم تكن جتربة صايغ املُرة إال حلقة أخرى من 
الفكرة مع  السياسي والفكري، بل صراع  العالقة بني  التباسات  سلسلة 
الثورة وهي تن�زلق إلى فوضى موصوفة، تتسلل عبرها الزبائنية، من كل 

حدب وصوب.

تقتضي احلقيقة ِذكر أن الِصدام اجَلدي األول للسلطة الفلسطينية حينذاك مع 
بشخص  كان  األبحاث،  مركز  جسده  كما  املواعيد  واحترام  والتنظيم  النظام 
األيام  في  وذل��ك  فلسطينية،  شــؤون  مجلة  حترير  سكرتير  العابد،  إبراهيم 
أنيس،  الدكتور  وَفّصله  عشناه  ما  على  والسبب    .1972 العام  من  األخيرة 
وكان عند وقوع احلادثة يزور القاهرة، في مذكراته )ص: 301-302(، يعود 
إلى وجود مالحظة فنية هامشية على شكل نشر املجلة، عدد )17(، لرسالة 
العابد  إبراهيم  مطاردة  كانت  ل�“فتح”.   التاسعة  الذكرى  مبناسبة  عمار  أبو 

حينذاك ُمَحِفزاً ليغادر الحقاً، مع بعض الزمالء وبهدوء، مركز األبحاث.

مركز  مثقف  وأسبقية  ف���رادة  خ��وري  إل��ي��اس  يفقد  العابد  م��ع  حصل  م��ا 
ركام  حتت  ُطِمس  ال�17”.   “أمن  من  بيروت  أزق��ة  في  ��ارد  املُ��طَ األبحاث 
معظم  ن��زف  أن  بعد  إال  تهدأ  لم  مضطربة  فترة  ع��اش  املركز  أن  ال��ذاك��رة 
من  ساحقة  غالبية  إلج��م��اع  الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة  جتاهل  ج��راء  باحثيه، 
العاملني على رأي أبلغوه ألبي عمار الذي أتى املركز لالجتماع بهم.  يومها 
خطب محمود غاضباً وقال جملته الصادمة الداعية إلى اخلروج على قاعدة 
بائسة ومدمرة معمول بها فلسطينياً، وهي “أكل اخلراء باستمراء”، بلغة 
ابتسامة،  مع  اخلطأ  بلع  ف��وق  الفلسطيني  من  “املطلوب  حيث  دروي��ش، 

استمراء ما يرتكبه ناسه بحقه”!

ُسخف حال املثقفني مع املعارضة: ُطِمس حتت ركام الذاكرة أمر هجرة 
محمود درويش من بيروت بعد أن سجل موقفه الضميري مبقال غاضب 
نشره في مجلة شؤون فلسطينية، حمل عنوان “اإلرهاب األسود”، الذي 
التاريخ الفلسطيني.  حينذاك، كان بني املفردات  يعكس فصالً مظلماً في 
بالغ  الفلسطيني”  “البالط  مصطلح  دروي���ش  محمود  لغة  ف��ي  السلبية 
املعنى وواضح الداللة السلبية، كإهداء كتابه وداعا أيتها احلرب وداعا 
بهداياها  نفعله  عما  تسأل  أن  دون  ذهبت  التي  الدماء  “إلى  السالم،  أيها 
مركز  ف��ي  يجري  “ماذا  ع��ن  كتب  م��ن  أن  ذك��ر  أي��ض��اً  ُط��ِم��س  العظيمة”.  

األبحاث” ُفِصل من عمله.
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املثقفني مع  أن تشمل ح��ظ  ف��ه��ذه يجب  ل��ل��ت��اري��خ،  ف��ي ش��ه��ادة  أم��ا وأن��ن��ا 
بل وسخفاً، من حظهم مع “السلطة”  أكثر بؤساً،  كان  “املعارضة” الذي 
املعارضة،  مع  أنيس  الدكتور  حلال  عنواناً  سنفرد  الحقاً،  الفلسطينية.  
محمود  اف��ت��راق  ذروة  في  اآلخ��ري��ن.   املثلني  بعرض  اآلن  سنكتفي  ول��ذا 
“املعارضة”،  في  األول  التنظيم  مجلة  من  بابتذال  هوجم  “السلطة”،  عن 
رنا  الشاعرة  “جرمية” الزواج من  “ارتكاب” محمود درويش  والسبب: 
قباني؛ “ابنة شقيق سفير النظام السوري في األمم املتحدة”، على ما نشر 
عدم  األنظمة  خالفات  مقتضيات  بني  أن  ِعلماً  محمود  أخذ  يومها  حرفياً! 

حتاب األفراد وتزاوجهم!

الذي  املنبر  حال  لتَهلُهل  كما  عنه،  كتب  ما  لبؤس  دروي��ش  محمود  ح��ِزن 
انطلق منه الهجوم.  استخرج الداللة األخالقية والفكرية للدوس على ثالثة 
حقوق لإلنسان ال يجوز مسها، على ما قال لي: الوالدة، واملوت، والزواج.  
هذه الواقعة كانت سبباً لقلق محمود على مستوى عقل املعارضة وفعلها، 
إلياس خوري  مبا هي ض��رورة ماسة الستقامة وضع السلطة.  ُوِص��ف 
الفلسطينية لالرتزاق”،  “يتلطى بالكوفية  املعارض نفسه، بأنه  املنبر  من 
جنحت  الواحد.   الهدف  في  واملعارضة  السلطة  ضربات  تساوت  وهكذا 
الحقاً في توفير اعتذار مكتوب وعلني إللياس، الذي بكى حلال املعارضة 
الفلسطينية، أكثر مما حزن ملا صار له شخصياً.  استخلص، كما محمود، 
الدرس، وبقي على خط الواجب، ولكن مع سؤال ساخر: هل من يريد العمل 

مرتزقاً يذهب إلى فلسطني؟ لم تعجبه احلكاية، على األقل لسذاجتها.

لم  املــؤرخ:  التاريخ وشــرف  نزاهة  عن  دفاعاً  أنيس صايغ يصارع 
يدافع الرجل، فيما قال وفعل، عن قيم العمل والوقت والنظام والتنظيم 
فحسب، بل كان مدفوعاً أيضاً بشخصية املؤرخ الن�زيه الذي يدرك جيداً 
أو  الشخص  هذا  يريد  حيث  يتوقف  أو  فيبدأ  مطواعاً،  ليس  التاريخ  أن 
ذاك، مهما عال مقامه.  لذا، وبدالً من األسباب احلقيقية خلالفات أنيس 
صايغ هنا أو هناك، اختُِرعت أسباب زائفة، بأن صور “شقيرياً”، مثالً! 
وفي التسمية مجاز بالغ الداللة.  إنه اختصار املسألة إلى استزالم، بعد 
ينتهي.  وبهم  التاريخ  معهم  يبدأ  أفراد  إلى  واملجتمعات  التاريخ  ابتسار 
ال ريب أن مثل هذا املنهج/املنطق ُيفقد األفراد وال��والءات واملواقف كل 
في  فيصير،  ومعنا،  بنا  يعبث  أن  التاريخ  مكر  يشاء  مضمون/جوهر.  
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ال  إال.   ليس  َعَرفاتياً،  َعَرفات،  ياسر  مرحلة الحقة، كل متفهم لسياسة 
فلسطينياً وال حتى فتحاوياً!

كان  صايغ  أن  هو  محترم  لسبب  الشقيري،  أحمد  صايغ  أنيس  ُينكر  لم 
وألن  كما  اإلن��ك��ار،  منهج  يقبل  ال  احمل��ت��رم  وال��ت��أري��خ  محترماً،  م��ؤِرخ��اً 
منشئ  ه��و  األق���ل،  على  وُم��َح��َق��ق��اً.   وغنياً  ط��وي��الً  تاريخاً  ك��ان  الشقيري 
فيما  صايغ  أنيس  ك��ان  ل��ه��ا.   رئيس  وأول  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
فعله، وفياً للتاريخ وفلسطني وليس للشقيري.  وألنه كذلك، اهتم باحلاج 
اتسعت  فلسطني.   عموم  وحكومة  العليا  العربية  والهيئة  احلسيني  أمني 
احلسيني  أمني  احلاج  ألصدقاء  صايغ  أنيس  وعالقات  املركز  منشورات 
وخصومه، للقاوقجي، وعوني عبد الهادي، وأكرم زعيتر، والقائمة َرحبَة.  
َيُطل الزمن واملقام بأنيس صايغ في مركز األبحاث ليكمل مشروعه؛  لم 

تدوين التاريخ وحفظ الذاكرة وهو ما حققه باملوسوعة الفلسطينية.

أنيس صايغ يكره انحطاط السلطة ويحتقر انفصام املعارضة: لم 
حظه  من  حاالً  أفضل  الفلسطينية  املعارضة  مع  صايغ  أنيس  حظ  يكن 
الرجل  امل��واالة والسلطة.  ول��ذا؛ لم يكن نصيب املعارضة من ُحكم  مع 
أفضل من نصيب املواالة والسلطة.  وإذا كانت األولى بنظره “رمضاء”، 
فالثانية “نار”، والعكس بالعكس.  صار معروفاً ومكرراً رأيه باملواالة، 
في  ورد  مثل  خ��الل  من  املعارضة  أداء  ح��ول  قوله  بإثبات  نكتفي  ول��ذا 
يقول:  حيث  أوسلو،  على  للرد  اجتماعاتها  عن   ،)480 )ص:  مذكراته 
ذلك  )أق��ول  أنني  مع  واح��د،  اجتماع  عن  أتخلف  ول��م  ال��دع��وات  “لبيت 
وال  والم��ب��االة  وعبثاً  فوضى  حياتي  في  أشهد  لم  وب��ح��زن(  بصراحة 

مسؤولية مثلما شهدت في تلك االجتماعات التي بلغ عددها العشرة”.

أزعم أن احلكم السابق هو األقسى، الذي أصدره الدكتور أنيس بحق فرد ما 
أو جهة بعينها.  وهو في ناحية إذ كره انحطاط السلطة، ففي أخرى احتقر 
انفصام املعارضة، ممثالً بسلوك معارض ألوسلو لكنه ال يرى ضيراً “بلقاء 
رئيس دولة إسرائيل”، أما رئيس جلنة مؤمتر معارضي أوسلو ف�«يعقد لقاء 
املؤمتر  أن  متجاهالً  عرفات  سياسة  فيه  يغازل  اإلسرائيلي  التلفزيون  مع 
إمنا انعقد لرفض تعديل امليثاق الفلسطيني الذي قام به عرفات«، )املذكرات، 
املُتَابع آلراء صايغ يستنتج بسهولة أنه كان للسلطة أن  ص: 482(.  لعل 

تكون أفضل حاالً لو كانت املُعارضة الفلسطينية، في حينه، أفضل حاالً.
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بني جورج حبش وأنيس صايغ: أسعفني احلظ أن أكون ُمنظماً وشاهداً 
أزمة  خالل  صايغ  وأنيس  حبش  ج��ورج  الدكتورين  بني  َرتَّبْتُه  لقاء  على 
ببناية  الشعبية  اجلبهة  أعضاء  أحد  شقة  في  اللقاء  ُعِقد  األبحاث.   مركز 
بركات في قريطم - رأس بيروت، أواخر 1976.  َعَرض صايغ لطبيعة 
داعياً  وتعاطفاً  ماً  تفهُّ فأبدى  حبش  أما  م��ح��دداً.   شيئاً  يطلب  ولم  األزم��ة 
الستيعاب الوضع، وُمَقِدراً عالياً دور املركز وقيادة الدكتور أنيس له.  لم 

ُيَغير اللقاء من مصير قررته عوامل أخرى تتجاوز الرغبات إلى الُقدرات.

كان حظي جيداً إذ كنت ُمنَِظماً وشاهداً على لقاء خاص ثاٍن بني الرجلني، 
كان  ال��ذي  احلكيم  لطلب  بناء   ،1987 خريف  في  وذل��ك  وص��اي��غ،  حبش 
الصهيوني”،  للمشروع  أعمق وأدق  “فهم  بالبحث عن  مهجوساً حينذاك 
الذكرى األربعني لنكبة 1948.  كان طموح احلكيم أن  اقتراب  وذلك مع 
تعقد ندوة فكرية عاملية َتطرح سؤال النكبة وفهمها، يكون موعدها )15( 
أيار/مايو 1988.  لم ُيَقدر للقاء أن ُيثمر النتائج املتوخاة، فقد كان الوقت 

متأخراً والفترة قصيرة إلعداد ندوة بهذه األهمية.

ُمْستَغرقاً حينذاك في خضم  الدكتور أنيس  الوقت، كان  فضالً عن عامل 
الندوة  مشروع  استُبَدل  م��ع��ت��ِذراً.   أف��اد  ما  على  الفلسطينية،  املوسوعة 
ِقبَل كاتب هذه السطور،  العنوان نفسه، وقد أجُِنزت من  بدراسة، حملت 
الذي وجد كالعادة، النصيحة الصادقة والثمينة من الدكتور أنيس صايغ 
إلجناز ما َرِغب فيه الدكتور جورج حبش من “فهم أعمق وأدق للمشروع 
الصهيوني”.  ما لم يرغب فيه أحد من الثالثة، هو أن متوت تلك املخطوطة 

الثمينة في األدراج، كما مات سواها من جهود فكرية متعددة.

أو  أنيس  الدكتور  ف  َع��رَ من  كل  ميلك  صايغ:  أنيس  مع  األخير  اللقاء 
حكاية  تطول  قد  وصاحبها.   العالقة  تلك  عن  اخلاصة  حكايته  معه  َعِمل 
اخلاصة،  احلكايات  جميع  لكن  اآلخ���ر،  البعض  حكاية  وتقصر  البعض 
الفردية واجلزئية، تتقاطع عند الصورة العامة املألوفة واملتداولة للرجل.  
لي حكايتي اخلاصة املمتدة منذ عملت حتت إدارته الذهبية ملركز األبحاث 
في أوائل سبعينيات القرن املاضي، وحتى آخر زيارة عائلية له ولزوجته 
في من�زلهما قمت بها وزوجتي درية، التي تعرف الدكتور أنيس وزوجته 
بعد  إغالقه  حني  إلى  َعِملت  حيث  األبحاث،  مركز  أيام  منذ  هيلدا،  السيدة 

تفجيره في 1983/2/5.



35أنيس صايغ: استثنائية العادي؛ عبقرية الطبيعي

كانت تلك الزيارة قبيل سفرته األخيرة إلى عمان عشية عيد امليالد، ومتت 
األعياد،  واملجاملة مبناسبة  الغرض؛ لالطمئنان  بناء ملوعد مسبق متعدد 
وتسليمه مادتني منشورتني حول مذكراته تنقصان أرشيفه.  املادة األولى 
األوسط  الشرق  جريدة  في  العراقي  الصحافي  قشطيني  خالد  لصديقه 
حول  بشارة  عزمي  الدكتور  حلديث  مكتوب  تفريغ  والثانية،  اللندنية، 

مذكرات الدكتور أنيس لفضائية اجلزيرة.

ال قيمة عامة للواقعة السابقة، إال من زاوية أولى هي حرصه على التوثيق، 
ُوِجه لكتابه من نقد مستحق، بعني االعتبار في طبعة  وهو يستعد ألخذ ما 
الدكتور  أنه كان حريصاً، كشقيقه  الثانية واألهم فهي  الزاوية  أما  الحقة.  
ر ما َيطلب أو َيعمل.  قد يرى البعض في هذا اعتذارية ما،  يوسف، أن ُيفسِّ
ولكنه كان يريد أن يبقى منطقياً وُمَسبباً وُمحتِرماً لنفسه ولآلخرين.  َذَكر 
فلم  السوق،  العدد من  أي بعد سحب  أنه سمع متأخراً عن مادة قشطيني، 
يؤرِشف املادة التي نشرها.  أما مادة الدكتور بشارة فلم يتمكن من تسجيلها 

عن التلفزيون ألنه علم بأمر احللقة قبل دقائق من بثها فاستمع إليها فقط.

له  قدمه  ال��ذي  العرض  بشأن  ق��رر  إذا  عما  صايغ  أنيس  الدكتور  سألُت 
الدكتور خير الدين حسيب، املدير العام ملركز دراسات الوحدة العربية، 
في اجتماع عقد بينهما قبل أسبوعني من لقائنا األخير محل احلديث، في 
مكتب حسيب، وكان لي شرف حضوره، لإلشراف على سلسلة خاصة 
العربية  الوحدة  ينوي مركز دراس��ات  للشباب  تثقيفية موجزة  من كتب 
للتفكير.   الوقت  من  مزيداً  يحتاج  أنه  أنيس  الدكتور  أجابني  إصدارها.  
ما  لكل  متابعاً  كنت  حني  كالسابق،  تساعدني  َتُعد  لم  صحتي  استطرد: 
يجري، وأَسَرد عدة أسماء مؤهلة إلجناز موضوع معني، أو عدة مواضيع 

تناسب شخصاً بعينه.

رت الدكتور أنيس بحديث سابق بيننا  عن فايز صايغ وشارل مالك: ذكَّ
كما يستحق،  به  والتعريف  فايز صايغ  الدكتور  كتاب عن  إع��داد  حول 
وخصوصاً دوره املشهود في إصدار القرار 3379 عن األمم املتحدة، 
الذي يعتبر الصهيونية شكالً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.  
أجاب: علينا أن نسرع ألن الذين يعرفونه وميكن أن يسهموا في الكتابة 
بعد يوم.  كانت املفاجأة حني استطرد  التوثيقية عنه، يتناقصون يوماً 
التي  الطويلة،  وخبرته  فايز  الدكتور  كفاءة  عن  متحدثاً  أنيس  الدكتور 
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املتحدة برئاسة  اللبناني في األمم  للوفد  إلى حني كان مستشاراً  تعود 
الدكتور شارل مالك العام 1949.

س��أل:  ص��واب��اً.   فهمت  أن��ي  فأكد  مستفسراً،  أنيس  الدكتور  استوقفت 
املتحدة  األمم  اللبناني في  للوفد  فايز مستشاراً  يعمل  أن  الغرابة في  أين 
برئاسة الدكتور شارل مالك العام 1949، وفايز كان محل معرفة مالك 
وإعجابه منذ كان تلميذ فلسفة لديه في اجلامعة األمريكية ببيروت أوائل 
األربعينات؟ قلت: لقد حللت لي لغز كتاب شارل مالك؛ “إسرائيل وأميركا 
أو أسمع عنه سابقاً.   أره  لم  قال:  والعرب: تنبؤات من نصف قرن”.  
جدير بالذكر أن الكتاب صدر في 2002 عن دار النهار- بيروت، في 152 
صفحة، وهو باألصل تقرير أرسله مالك ألهل احلكم في لبنان، ويحمل 

تاريخ 1949/8/5.

سأل: عرفت ماهية الكتاب، ولكن ما هو اللغز؟ قلت: التقرير محل الكتاب أُعد 
سنة 1949، ومالك توفي سنة 1987، والكتاب صدر سنة 2002.  ملاذا تأخر 
كل هذه املدة؟ ملاذا لم ينشر في حياة شارل مالك لو أراد النشر؟ ملاذا لم ينشر 
في حياة فايز صايغ املتوفى سنة 1980؟ أسئلة ال أجوبة لها إال إذا فهمت في 
سياق تناقض لغة ومضمون الكتاب محل التناول، مع سياسة ولغة ومنهج 
شارل مالك وتاريخه السياسي واأليديولوجي.  لقد صدمتني، كما كثيرين 
التي  غيري، وعبروا عن ذلك كتابة وصراحة، الصورة اجلديدة واالنقالبية 
مع  كلياً  املتناقضة   ،1949 –الكتاب– تقرير  مالك  شارل  عن  الكتاب  قدمها 

الصورة التقليدية ملالك قبل تقرير 1949 وبعد تقرير 1949.

شكل الكتاب، حني نشر سنة 2002، قطعاً كامالً مع سياق شارل مالك، 
ألنه يعكس تخصصاً عميقاً ووالء عاطفياً عالياً لفلسطني والشأن القومي 
عموماً، ومتابعة تفصيلية ودائمة لهما، ناهيك عن التفرغ إلجراء األبحاث 
املطلوبة وصياغة تقرير بهذا الطول وتلك الكفاءة، وكل هذا ال يتوفر للسفير 
مالك، بل للمستشار صايغ، الذي، ككل مرؤوس، يكتب، لكن الرئيس يلقي 
أن  على  دليل منطقي  يقوم  التقرير حلكومته.  وعليه،  أو يرسل  اخلطاب 
كتب  من  بني  التباساً  وأن  مالك،  أرسله  الذي  التقرير  صاحب  هو  صايغ 
نية،  بحسن  ملالك،  نسبته  إلى  أفضى  سلطته،  بُحكم  أرسله  ومن  التقرير 
رمبا؟ كنا على موعد بعد عمان لنكمل البحث، لكن القدر وضع نقطة وأنهى 

سطراً وأقفل صفحة.
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كيف َقدَّم أنيس صايغ قوة املثل: إن كان من حكاية لي تستحق أن تروى 
“االتفاقية  مبقالي  فتتعلق  العمل،  في  وروح��ه  الرجل  بعالم  ُت��َع��رِّف  ألنها 
اجلديدة بني السوق األوروبية املشتركة وإسرائيل” املنشورة في عدد 44، 
نيسان/أبريل 1975 من مجلة شؤون فلسطينية.  قرأت االتفاقية مترجمة 
عن العبرية ظهر يوم سبت، فأسرعت إلبالغه بخطورة املضمون.  أوجزت 
بدقائق.  ألقى نظرة على االتفاقية وعلق: يجب كتابة مقال وبسرعة للتنبيه 
إلى خطورة احلدث.  يجب اللحاق بعدد شؤون فلسطينية قيد اإلعداد، الذي 

كان على وشك اإلغالق.  اليوم السبت وغداً عطلة واملركز ُمقفل.  ما العمل؟

البيت،  في  عندي  املقال  يكون  مساًء  الثامنة  في  األح��د  غ��داً  بسرعة:  قرر 
أُراِجعه ليالً ليكون صباح االثنني على مكتب إبراهيم العابد ليدققه أيضاً.  
الشويفات  في  بيته  إلى  املقال  له  فأرسل  إبراهيم،  مِرض  االثنني،  صباح 
مع رسول انتظر حتى أتى بالرد.  الحقاً، حني استفاقت الدوائر الرسمية 
ومشورة  مساعدة  طلبت  االتفاقية،  على  العربية  اجلامعة  ومنها  العربية 
مركز األبحاث الذي أرسل لها املقال، فتلقى منها، بشخص الدكتور محمد 

الفّرا، مساعد األمني العام للجامعة، شكراً وافراً وتقديراً عالياً.

لعل هذه احلكاية، مثالً، تلخص روح الدكتور أنيس: املقاتل املستعد دائماً 
املُبَاِدر واجلاهز لتلقي املبادرة.  ُيقدس الزمن.  يقطع  على خط الواجب.  
اإلجازة ويستعيض عن املكتب املُغلق بالبيت.  ال يأتي إبراهيم العابد إلى 
املركز فيذهب املركز إليه.  َسهَّل كل شيء، لكنه التزم األصول، مبا في ذلك 
ضرورة مراجعة املقال من ِقبل اثنني، هما الدكتور أنيس وإبراهيم العابد 

لضمان اجلودة التامة.

صايغ  أنيس  جسدها  كما  األبحاث،  مركز  روح  السابقة  الواقعة  ُتوجز 
في نظام كفل ترابط السلسلة، وسالسة عالقات احللقات، وسرعة أداء 
األفراد.  كان مفهوم املنظومة ُمَحَققاً بصيغته املُثلى.  ال يقفل بابه، لكننا 
في  راغ��ب��اً  أح��د  يكن  لم  مفتوحاً.   فنجده  ومتى،  نطرقه  مل��اذا  نعرف  كنا 
تسلية، والساعي إلى تقطيع وقت ال محل له في املركز أصالً.  وألن طارق 
الباب جاد واملوضوع جدي، يكون النقاش محدداً وموجزاًً.  وال غرابة، 
ألن النقاش ال يبدأ من الصفر وثمة لغة مشتركة.  كنا نعرف أننا جُنري 
حواراً في مركز أبحاث أواخر القرن العشرين وليس سجاالً في بيزنطة 

القرون الوسطى.
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صايغ:  وأنيس  صايغ  يوسف  الــدكــتــوران  واملَْعلَمني:  املَُعلِمني  بني 
اشترك كثيرون جداً في صداقة الشقيقني الَعلََمني؛ يوسف وأنيس صايغ، 
لكني ال أذكر أحداً سواي، َتتَلَمذ وعِمل فترة كافية مع االثنني.  حني شاء 
القرن  ثمانينيات  أواس��ط  في  يوسف،  الدكتور  بإشراف  أعمل  أن  حظي 
املاضي، “َتَشفَّى” بي الدكتور أنيس وضحك ملياً حني علِم باألمر وقابلني 
أصولها.   على  الصعوبة  اآلن  َجرِّب  دقتي.   تْشكون  “دائماً  قائالً:  الحقاً، 
صديق  علق  حسني”.   يا  أنيس  غربال  من  بكثير  أضيق  يوسف  غربال 
“ملسوع” على احلكاية: أهرب بجلدك.  أمجنون لتذهب برجليك إلى جهنم 
يوسف وأنت من جرب نار أنيس! رمبا، ولكن ذلك منحني فرصة عبور 

املاراثون مرتني وبنجاح، مع أن واحدة تكفي جداً.

الحقاً، ضحك الدكتور أنيس أكثر، حني أبلغته: “الدكتور يوسف ال يستخدم 
على  ضحك  اجلاحظ”.   بخالء  من  عيناً  أضيق  ُمنُخالً  ميلك  إنه  غ��رب��االً.  
والدكتور  بينه  “محاصر”،  حالي َمّرة أخرى، حني الحظ أني أجلس، بل 
يوسف، الذي كنا في بيته مبناسبة اجتماعية.  ضحك وربت على كتفي: 
“ليس لك مفر من آل صايغ: العدو، يوسف، من أمامكم، والبحر، أنا أنيس، 
من ورائكم، وليس لكم إال الله والصبر والبحث العلمي”! اللهم، كان حظي 

استثنائياً بأن عرفت االثنني فتعلمت مرتني.

َق����ّدم ال��دك��ت��ور ي��وس��ف ص��اي��غ للنسخة األول����ى م��ن ك��ت��اب��ي االقــتــصــاد 
اإلسرائيلي، لكنه مضى قبل صدور الطبعة الثانية املَُزيدة واملُنَقحة، دون 
يوسف  الدكتور  ُمعلمي  روح  “إلى  أن يراها أو ُيَقِدم لها.  أهديت الكتاب 
الكاتب،  إل��ى  الكتاب  تعدى  له  والعلمي  اإلنساني  األث��ر  ألن   ]...[ صايغ 
التلمذة املديدة على يدّي يوسف صايغ هي امتياز  الذي يعتبر أن شرف 
يحسد عليه املرء، وال يقدر قيمتها إال من مّر بنجاح ولغير مرة في مطهر 
علمي ُمحب وصارم إلى حد االستحالة؛ اسمه يوسف صايغ، طيب الذكر 
وغني األثر.  اللهم، لقد كان حظي من ذلك االمتياز عالياً ولذلك فإن حزني 

لرحيله عميقاً ومقيماً”. 

أذرفها  نفسها  احل��ارة  الدمعة  إال  أج��د  ال  صايغ،  أنيس  يغيب  إذ  وال��ي��وم، 
بحرقة والكلمات نفسها أقولها: إن شرف التلمذة املديدة على يدّي أنيس 
صايغ هي امتياز يحسد عليه املرء، وال يقدر قيمتها إال من مّر بنجاح ولغير 
مّرة في مطهر علمي محب وصارم إلى حد االستحالة؛ اسمه أنيس صايغ، 
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طيب الذكر وغني األثر.  اللهم، لقد كان حظي من ذلك االمتياز عالياً، ولذلك 
فإن حزني لرحيله عميقاً ومقيماً.

لرحيله عميقاً  فإن حزني  ولذلك  عالياً،  االمتياز  ذلك  نعم: كان حظي من 
ومقيماً.

وداعاً أنيس صايغ.
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سميح شبيب





أستاذ مساعد في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية – جامعة بير زيت  *

املصير املأساوي ملركز األبحاث الفلسطيني
سميح شبيب*

مركز  مؤسس  صايغ،  أنيس  د.  أربعينية  تاريخ  يكون  أن  األق��دار،  تشاء 
األبحاث، هو يوم تفجيره، واستشهاد ثمانية من العاملني فيه، وهو تاريخ 

5 شباط )فبراير( 1983.

أدى هذا االنفجار املروع، إلى استشهاد: صبحي علوان، سليم العيساوي، 
محمد عزام، بهاء الدين منصور، حنة شاهني، صباح كردية، منى خطاب، 

سناء عودة.

كما أصيب 18 موظفاً آخر بجراح، بعضهم جراحه خطيرة.  وهؤالء هم: 
محمد األعرج، سعاد حايك، سامية زغيب، شادية املعتصم، أنور اخلطيب، 
طه،  يونس  الله،  ضيف  هال  الناطور،  سهيل  شعبان،  فادية  قاسم،  كامل 
رويدة أبو عدس، صابر حنون، فياض أبو العردات، سمر مكاوي، زهية 

صباغ، وفيقة صالح، وفاء كيالني، عبد الله سكران.

اللبناني  اجليش  وح��دة  من  جنديني  استشهاد  عن  االنفجار  أسفر  كذلك 
التي كانت تقوم بحراسة املركز، هما طوني شيت، وذياب حبقة.  كما أدى 
االنفجار إلى استشهاد عدد آخر من األشخاص من زوار املركز أو املارة 
في الشارع العام، عرف من بينهم: لينا زهير العوف، ومصطفى بيساني، 
ووف���اء خ��ال��د، وغ��ن��وة محمد دي��ب، وعيد م��راد ج���رداق، وك���ارول إلياس 

خوري.  كما أصيب نحو 107 أشخاص آخرين بجراح طفيفة.
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محتوياته،  معظم  وحطم  امل��رك��ز،  مبنى  االنفجار  هشم  ذل��ك،  إل��ى  وإض��اف��ة 
وأشعل النار في عدد من غرفه، كما أصيبت األبنية املجاورة بأضرار بالغة.

لم يكن هذا االنفجار املروع أول االعتداءات التي يتعرض لها مركز األبحاث، 
فقد سبقته “مجموعة” من االعتداءات املماثلة، وإن كانت أخف ضرراً.

ففي سنة 1969، قام بعضهم بإلقاء متفجرة على مدخل مبنى املركز من سيارة 
مارة على الطريق العام بسرعة، أدى انفجارها إلى حتطيم زجاج املدخل.

األسبق  العام  املدير  إل��ى  ملغوم  مغلف  أرس��ل   ،1972 سنة  صيف  وف��ي 
االنفجار  وأص��اب��ه  فتحه،  عند  فانفجر  ص��اي��غ،  أن��ي��س  ال��دك��ت��ور  للمركز 

بأضرار في يديه وعينيه وأذنه.

وفي أواخر سنة 1974، أطلقت 4 صواريخ على مبنى املركز من على ظهر 
إلى  املكتبة وأدت  له، فأصابت  الساحة احملاذية  سيارة كانت متوقفة في 

إتالف بضع مئات من الكتب.

منهمكني  كانوا  املعتدين  أن  يبدو  سنوات.   لبضع  االع��ت��داءات  توقفت  ثم 
خاللها في أمور أخرى، إلى أن استؤنفت السنة املاضية.

فخالل متوز )يوليو( 1982، انفجرت سيارة ملغومة قرب مبنى املركز، 
أدى انفجارها إلى حتطيم أبوابه ومحتوياته، وإصابة حارس بجروح.

وفي الشهر التالي آب )أغسطس(، انفجرت سيارة مماثلة أخرى أحدثت 
أضراراً أخف من تلك التي جنمت عن االنفجار السابق.

وفي الشهر الذي يليه أيضاً أيلول )سبتمبر(، قامت قوات الغزو الصهيوني 
معظم  ونهب  املركز  مبنى  على  بالسيطرة  الغربية  بيروت  اجتياحها  أثناء 

محتوياته.

بياناً  أص���درت  اللبنانية  العسكرية  االستخبارات  أن  األم��ر  ف��ي  الغريب 
رسمياً، اتهمت فيه العاملني في املركز بتدبير االنفجار، وتخزين األسلحة، 
لألجهزة  مطلوبني  احلياة  قيد  على  أبقتنا  عجائبية  مفارقة  بعد  وأصبحنا 

األمنية اللبنانية.
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أثار حقد  قد  الكبير  ب��دوره  القيام  املركز في  أن جناح  الطبيعي  وكان من 
بها  قامت  التي  احمل���اوالت  ت��ك��ررت  ول��ه��ذا  الفلسطيني،  الشعب  خصوم 

إسرائيل وعمالؤها لشل نشاطه ولتدميره.

وعلى الرغم من فشل محاوالتها املتكررة، لم تتخلَّ عن هدفها في تدمير 
املركز أو تعطيله عن العمل.  ولذلك، ما أن دخلت قواتها بيروت الغربية في 
املركز  القوات مبهاجمة مبنى  1982/9/15 حتى قامت وحدة من هذه 
واقتحامه، بعد أن أخاله آخر العاملني فيه قبل وصول اإلسرائيليني بنحو 

ساعتني، ولم يبَق فيه إال حراسه املدنيون.

نهب  بعملية  الغازية  اإلسرائيلية  الوحدة  شرعت  املركز،  اقتحامها  وفور 
أثناء  اإلسرائيلية  املخابرات  قامت  نفسه  الوقت  وفي  املركز،  محتويات 
من  ع��دداً  فاقتحمت  املركز،  عن  املسؤولني  مبالحقة  بيروت  في  وجودها 
البيوت التي تفترض وجودهم فيها، وواصلت عملية املطاردة حلني خروج 

القوات اإلسرائيلية من بيروت.

وإذا كانت عملية املطاردة قد فشلت، فإن عملية تخريب املركز قد جنحت 
الذي  األسبوع  مدى  فعلى  بعيد.   حد  إلى  اإلجرامية  أهدافها  حتقيق  في 
فيه  يقع  ال��ذي  بيروت  رأس  حي  في  اإلسرائيلي  الغزو  ق��وات  فيه  بقيت 
مبنى املركز، تولت وحدة عسكرية إسرائيلية، ومبساعدة مدنيني وخبراء 
عسكرية  شاحنات  حمولة  فمألت  موجوداته،  نهب  إسرائيليني،  توثيق 
تتجه  يومية  “قوافل”  ف��ي  امل��رك��ز  م��وج��ودات  معظم  تنقل  راح��ت  ع��دة، 

مباشرة إلى إسرائيل.

من  املكتبة  مقتنيات  اإلسرائيليني  الغزاة  أيدي  إلى  انتقلت  لذلك،  ونتيجة 
مئات  ضمنها  وم��ن  والفرنسية،  واإلجنليزية  والعبرية  العربية  الكتب 
الكتب النادرة ومئات املراجع املهمة واملخطوطات الثمينة، وكذلك مقتنيات 
التي  املهمة  التجهيزات  وكافة  ميكروفيلم  وأشرطة  ملفات  من  األرشيف 
يستخدمها املركز في عمله من آالت لتصوير الوثائق وتصنيفها وقراءتها، 
ومئات  وناسخة  طابعة  وآالت  وتلفزيون  ورادي��و  تسجيل  أجهزة  وم��ن 

األشرطة املسجلة كتاريخ شفوي، وأبرزها:
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أيلول  أح��داث  في  ش��ارك��وا  فلسطينيني  ضباط  مع  صوتية  تسجيالت   
1980 في األردن.

وأبرزهم:  الفلسطينية،  الوطنية  الثقافة  أع��الم  مع  صوتية  تسجيالت   
وأكرم  الدباغ،  م��راد  ومصطفى  نويهض،  وعجاج  دروزة،  عزة  محمد 

زعيتر، وغيرهم الكثير الكثير.

حالة  ف��ي  ه��و  م��ا  ك��ل  إس��رائ��ي��ل  إل��ى  واملنقولة  املنهوبة  امل���واد  شملت  كما 
الهاتف والتلكس والتجهيزات  املركز، مبا في ذلك أجهزة  أثاث  جيدة من 
احلجرات  أرض  ومفروشات  والكراسي  احلريق  وطفايات  الكهربائية 

واألشياء الشخصية العائدة للعاملني في املركز.

وما بقي عدا ذلك مما لم ميكن نقله، أو مما لم يتوفر الوقت لنقله بسبب 
اضطرار قوات الغزو لالنسحاب سريعاً من بيروت، فقد عبث به الغزاة، 
فأتلفوا جزءاً منه وأحالوا اجلزء اآلخر إلى أكوام من الفوضى والقذارة، 

بهدف احليلولة دون إمكانية االستفادة منه.

وقد جرى كل ذلك على مشهد من سكان احلي، وحتى دون أن يلجأ الغزاة 
اإلسرائيليون إلى أي محاولة للتستر على مسؤوليتهم في هذه اجلرمية 
بنسبها ألطراف أخرى، كما كان شأنهم حني حاولوا أن ينسبوا مسؤولية 

احملاوالت السابقة للتعدي على املركز إلى أطراف أخرى.

من  كجزء  املركز،  مكتبة  إع��ادة  عرفات،  ياسر  ال��راح��ل،  الرئيس  اشترط 
صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل.  واستجابت إسرائيل لهذا املطلب.

وسبق   ،1983/11/23 ي��وم  اجل��زائ��ر،  مدينة  في  التبادل  عملية  ج��رت 
األبحاث في  الفلسطيني إلدارة مركز  السفير  العملية رسالة وجهها  تلك 
ليقوم بعملية  املركز،  نيقوسيا، يؤكد خاللها ضرورة وجود مندوب عن 
التسلم، والتأكد من احملتويات.  لم يرسل املركز مندوباً عنه للتسلم، ولم 
يكن لدى املركز قائمة باحملتويات، ذلك أن قوائم كهذه كانت هي األخرى 
من احملتويات املنهوبة.  وصل إلى مدينة اجلزائر زهاء مائة وثالثة عشر 
صندوقاً خشبياً، حتوي محتويات املركز، وكانت تلك الصناديق اخلشبية 
نقصانها،  أو  كمالها  ومن  سالمتها  من  ويتأكد  يفتحها،  من  إلى  بحاجة 
لكن ذلك لم يحدث.  انتظر ممثلو الصليب األحمر طويالً، وأخيراً أخبروا 
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بقائهم  من  يوماً  عشر  أربعة  بعد  للسفر  مضطرون  أنهم  املنظمة  مكتب 
في مدينة اجلزائر، بانتظار تسليم مكتبة املركز ووثائقه، واضطر أخيراً 
مكتب املنظمة االستجابة لرغبة الصليب األحمر، وقام بتسلم احملتويات، 
بعد التوصل إلى صيغة ترضية، فقام منذر الدجاني، السفير الفلسطيني، 
بتسلم الصناديق دون ذكر محتوياتها، ووضعت هذه الصناديق في أحد 
العاصمة اجلزائرية، وهو معسكر  املعسكرات اجلزائرية على مقربة من 
تقيم وح��دات من  تيبسة، حيث  إل��ى معسكر  نقلها  اخل��روب��ة، وم��ن ثم مت 

جيش التحرير الفلسطيني.

بقيت املكتبة مهملة، ولم يتسلمها أحد، وجاء الشتاء، فتم نقلها من معسكر 
اخلروبة إلى تيبسة.

وصلت رسالة ملدير عام املركز، صبري جريس، من الرئيس عرفات، يطلب 
فيها ضرورة التحرك لتسلم املكتبة.

 ،1976 آذار  شهر  مطلع  اجل��زائ��ر  إل��ى  ج��ري��س  ص��ب��ري  برفقة  س��اف��رت 
إلى  التالي، سافرت جواً  بوصفي مسؤوالً عن قسم التوثيق، وفي اليوم 
تيبسة، وكنت في غاية الشوق لاللتقاء برفاق وإخوة فرقنا عنهم الرحيل 
عن بيروت وما حدث معنا من أهوال.  وصلت إلى املعسكر ظهراً، لتحمل 
البواخر،  في  الركوب  حلظة  من  تبدأ  دراماتيكية،  مفاجأة  حلظة  كل  لي 
وصوالً لتبّدالت احلياة، وهل ميكن ملن عاش في بيروت طويالً أن يتالءم 

مع حياة صحراوية قاحلة!

متكنت من االطالع، على املكتبة، وفتح بعض الصناديق التي حتتوي على 
التي فتحتها  الكتب وقمت بفتح نحو عشرين صندوقاً، جميع الصناديق 
العشرين  لكن  ص��ن��دوق��اً،  عشر  وث��الث��ة  امل��ائ��ة  فتح  الصعب  م��ن  سليمة، 
صندوقاً قمت بانتقائها ال على التعيني.  ووصفت له الصناديق من الداخل، 
غ��ادر  ق��د  جريس  أن  اعتقدت  الساعة،  ثلث  زه��اء  استغرق  حديث  وبعد 
الهاتف، ناديته: آلو.. آلو، فأجاب: نعم.. نعم، ما هذا الذي تتحدث به؟ قلت: 
احلقيقة يا صبري، كل ما سمعناه سابقاً كان زيفاً بزيف، املكتبة سليمة يا 
صبري، قلتها بصوت أجش، بعد أن دهمتني الدموع. صمت برهة وقال: 

انتظر مني مكاملة هذه الليلة، الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية.
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حاولت نقل املكتبة من اجلزائر، إلى الرنكا-قبرص بدأت رحلتي في أروقة 
البيروقراطية اجلزائرية املعقدة واملتعبة، وكنت في كل مرة فيها أعتقد أنني 
األول.  استمرت دورتي  املربع  إلى  أنني عدت  أكتشف  تقدماً،  قد حققت 
في حلقة مفرغة زهاء األربعني يوماً، تعرفت خاللها على شؤون اجلالية 
الفلسطينية في اجلزائر، همومها وامتداداتها ومشاكلها وما أكثرها، فهناك 
السفارة، وهناك امللحقية العسكرية، وهناك مكتب “فتح” إلى جانب مكاتب 
الكل.  وخالل  الفدائية األخ��رى، هناك ما يشبه حرب الكل ضد  املنظمات 
فترة إقامتي تلك، سمعت من مصادر متعددة رواية تقول: إن عضو املكتب 
السياسي مسؤول األمانة العامة حلزب جبهة التحرير اجلزائرية شريف 
مساعديه كان قد التقى السفير الفلسطيني، وعرض عليه مبنى من سبعة 
طوابق في العاصمة اجلزائرية، كتقدمة من احلزب، كي تنقل املكتبة إليه، 

ويفتح املركز في اجلزائر، وذلك إنقاذاً للمكتبة واألرشيف والوثائق.

وكان املبنى املعروض مجهزاً جتهيزاً كامالً، القت هذه الفكرة قبوالً لدى 
السفير، وقام بعرضها على الرئيس ياسر عرفات، لكن عرفات طلب منه 
الرواية، وبعد سنوات من ذلك، املستشار األول في  التريث! أكد لي هذه 
العسكري في  امللحق  أن أخبرني  السفارة عيسى عبد احلفيظ، كما سبق 
اجلزائر عوني سمارة وأنا في اجلزائر بتلك الرواية، مؤكداً أن السفارة في 

اعتقاده لن تساعد في تسهيل مهام شحن املكتبة خارج اجلزائر.

أخبرت عبر الهاتف املدير العام صبري جريس مبا وصلت إليه جهودي، 
واقترحت عليه كتاب تقرير تفصيلي وتسليمه للرئيس عرفات باليد.  تشجع 
حلظة  من  يبدأ  تفصيلياً  تقريراً  كتبت  كان،  ما  وهذا  الفكرة،  لهذه  جريس 
تكليفنا شحن املكتبة إلى قبرص وحتى الوصول إلى طريق مسدود.  وكان 
إلى تونس،  أربعني صفحة مطبوعة.  سافرت  التقرير يقع في حدود  هذا 
والتقيت الرئيس وشرحت له ما حدث.  وأكدت له أن املكتبة ال تزال بحالة 

سليمة، وسألني: إذاً ما الذي يصلني من معلومات حول تلف بعضها؟!

قلت: ال أدري، هذا ما شاهدته بأم عيني.

صمت برهة وقال: سأرسل تعليماتي إلى قبرص.

التوانسة،  من  والعامالت  العاملني  وبرفقة  الرئيس،  مع  الغداء  تناولت 
وبعدها استودعته وسافرت إلى قبرص.
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“فاكس” من الرئيس تطلب من  فوجئت بعد بضعة أيام من ذلك برسالة 
ل� األهرام!  املدير العام جريس السفر إلى القاهرة، وعرض املكتبة كهدية 
سافر جريس وعرض الهدية، لكنها رفضت! جاء ذلك في سياق تعثر فتح 
اجلزائر  في  الفلسطينية  السفارة  وإحل��اح  جهة،  من  القاهرة،  في  املركز 
على فتحه في العاصمة اجلزائرية، وصعوبة شحن مكتبة وإخراجها من 
اجلزائر.  بعد تلك األجواء، تقدم د. محجوب عمر، وهو مناضل مصري 
في صفوف الثورة الفلسطينية منذ بداياتها، باقتراح مكتوب مفاده: جتهيز 
على  والوثائق  املكتبة  تصوير  مبهمة  تقوم  اجلزائر،  في  تصوير  معدات 
مصغرات مايكروفيلم ومايكروفيش، خوفاً من تلفها مستقبالً. وتضمن 
هذا التصوير تفصيالت تتعلق بعدد العاملني، وبجداول زمنية، وموازنات 
وقام  عرفات،  للرئيس  ه��ذا  باقتراحه  محجوب  تقدم  ذل��ك.   وغير  مالية، 
عرفات بتحويله ملركز األبحاث.  درسناه ووافقنا عليه، وأوصينا بتنفيذه، 

ولم نسمع شيئاً بخصوصه بعد ذلك!

بعد الغارة اإلسرائيلية على املقرات القيادية ل� م.ت.ف في حمام الشط-
قلب  في  آخ��ر  معسكر  إل��ى  تيبسة،  من  املكتبة  اجلزائريون  نقل  تونس- 

الصحراء.  معسكر البيض مت تخزين املكتبة في مهاجع غير مالئمة.

الالزمة  ال��ش��روط  أدن��ى  تتوافر  ول��م  اهتمام ج��دي،  ب��أي  املكتبة  لم حت��َظ 
للتخزين، فبدأ التلف يفعل أفاعيله بها، إضافة إلى أفاعيل القوارض، ومن 

بعدهم البشر.

تالشت املكتبة والوثائق واألرشيف شيئاً فشيئاً، وأصبحت أثراً بعد عني، 
وسط صمت مريع، ال أعرف سببه احلقيقي، لكني أدعو إلى إعادة دراسة 

هويتنا الوطنية والثقافية على حد سواء.

في العام 2005، قررت أن أنشر ما شهدته، وعايشته في مركز األبحاث 
منتدى  في  احلقائق  فعرضت  مأساوي،  مصير  من  األم��ور  إليه  آلت  وما 
إليها هيئة أرض فلسطني  ندوة دعت  العربي في عمان، وذلك عبر  الفكر 
التي يديرها الباحث سلمان أبو ستة.  ثم قمت بنشرها في كراس، حمل 

عنوان: املصير املأساوي ملركز األبحاث.

لم يالِق نشر هذا الكراس ترحيباً من األوساط الرسمية في م.ت.ف، بل 
برز من شكك في معلوماته، في وقٍت آثر فيه بعض العارفني من العاملني 
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في املركز الصمت  ... ثبت فيما بعد، بأن ما ورد في شهادتي حول املركز، 
كانت دقيقة وصادقة.

تبدد املركز وتوفي، قبل وفاة مؤسسة د. أنيس صايغ رحمه الله وطيب ثراه.

نشاطاته  وتوقف  وضياع  تبديد  من  املركز  أصاب  ما  إن  نقول،  أن  يبقى 
ورسالته، ال مينع من إنقاذ ما ميكن إنقاذه، وهو أعداد شؤون فلسطينية، 
التي تضمن خيرة إنتاج املثقفني الفلسطينيني على مدى سنوات تأسيسها، 
وكذلك ملفات اليوميات الفلسطينية، كتاريخ، جاٍر، ومعظم الكتب املنشورة 
من املركز.  كل ذلك نتمكن من حتويله إلى “ديسكات” احلاسوب، أو إنشاء 

موقع يحمل اسم املركز، ويتضمن كل تلك املنشورات.



الدكتور أنيس صايغ حالة جميلة في الّثقافة الفلسطينّية

عبد احلفيظ محارب





كاتب وباحث مقيم في رام الله  *

الدكتور أنيس صايغ حالة جميلة في الّثقافة الفلسطينّية
عبد احلفيظ محارب*

األول��ى  للمرة  التقيت  األردن،  في  أيلول  أح��داث  عقب   ،1970 العام  في 
األبحاث  مبركز  التحاقي  اللقاء  هذا  أثناء  ومت  الصايغ.   أنيس  بالدكتور 

الفلسطيني التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية.

من املعروف أن مركز األبحاث تأسس مع إنشاء م.ت.ف التي تشكلت من 
جناحني أساسيني: جيش التحرير الفلسطيني، ومركز األبحاث الفلسطيني.  
أنيس  الدكتور  برئاسة  املركز  أك��ون ضمن مجموعة من  أن  لي  ق��ّدر  وقد 
أحمد  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  األول  الرئيس  بزيارة  قامت  الصايغ، 
الشقيري في بيته الكائن في سوق الغرب في لبنان، وأشاهد استشراقة 
وصفهما  حيث  اجلناحني،  هذين  حديثه  في  تناول  عندما  وجهه،  مالمح 

بالسيف والقلم.

انتقال  األردن،  ف��ي  أي��ل��ول  أح����داث  أس��ف��رت عنها  ال��ت��ي  األم����ور  ب��ني  م��ن 
متركز  في  ساهم  ما  اللبنانية،  الساحة  إل��ى  فصائلها  مبختلف  م.ت.ف، 
النضال الوطني الفلسطيني في تلك الساحة، ومتهيد الطريق أمام املراكز 
متِض  لم  إذ  السريع،  النمو  من  ط��ور  لدخول  هناك  القائمة  الفلسطينية 
سنوات معدودة، حتى غدت هذه املراكز صروحاً ثقافية مضيئة، وبلغت 
أوجها في العطاء خالل سني السبعينيات من القرن املاضي.  وال شك في 
يعود  املجاالت،  الفلسطينية في مختلف  الثقافة  بلغته  الذي  األوج  أن هذا 
إلى إسهامات العديد من املثقفني الفلسطينيني والعرب، وعلى رأس هؤالء 



أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية، السياسات، املمارسات، اإلنتاج 54

الدكتور أنيس الصايغ.

لقد وقفت وراء حالة ازدهار الثقافة الفلسطينية ومنوها السريع، عوامل 
عدة، أهمها:

1- املناخ النضالي الوطني الذي كان سائداً حينذاك.
2- الرغبة في الوقوف على أسباب وعوامل الهزمية التي حلقت باألمة 

العربية في العام 1967.
3- واقع كون بيروت كانت تشكل ملجأً للكثيرين من املثقفني العرب، 

فضالً عن اإلرث الثقافي الذي حتتضنه وتختزنه.

لذا، لم يكن غريباً أن تنمو فيها وتتعزز في تلك الفترة مراكز فلسطينية، 
وعلى رأسها مركز األبحاث برئاسة الدكتور أنيس الصايغ.

وهذه املراكز هي:
1- مركز األبحاث الفلسطيني.

2- مركز التخطيط الفلسطيني.
3- مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

يتشكل مركز األبحاث من أقسام عدة، أهمها:
1- القسم اإلسرائيلي: من أوائل من عمل به؛ أحمد خليفة، هاني الهندي، 
حبيب قهوجي، صادق العظم، محمود درويش، عبد احلفيظ محارب.  
تشتمل  العبرية؛  باللغة  املكتوبة  ب��امل��واد  غنية  مبكتبة  القسم  حظي 
اليشوف  فترة  وتغطي  الصهيونية،  للحركة  األساسية  املراجع  على 
اليهودي، وكذلك إسرائيل مبختلف جوانبها.  كما تشتمل أيضاً على 
جانب  إل��ى  اإلسرائيلية،  وال��دوري��ات  اليومية  اإلسرائيلية  الصحافة 

محاضر جلسات الكنيست، ومحاضر املؤمترات الصهيونية.
خليل  احل��س��ن،  ب��الل  فيه؛  عملوا  م��ن  أوائ���ل  م��ن  الفلسطيني:  القسم   -2

الهندي، جميل هالل.
3- القسم العسكري: من بني صفوفه هيثم األيوبي ومحمود عزمي.

4- القسم الدولي برئاسة داوود تلحمي.
5- املكتبة: حظيت بعناية خاصة من قبل الدكتور أنيس الصايغ، الذي كان 
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يبدي حرصاً على تزويدها، بأي كتاب وبأية لغة، يتطرق إلى القضية 
الفلسطينية.  وأتذكر أنه اقتنى للمكتبة كتباً باللغة اليابانية.

6- قسم األرشيف: وصل هذا القسم درجة من التقدم، مكنته من تلبية 
اإلع��الم.  ومن بني  والعاملني في مختلف وسائل  الباحثني  حاجة 
كبير  جانب  على  تنطوي  ومذكرات  أوراق  احتواها،  التي  الوثائق 
احلسيني،  أمني  واحل��اج  العارف،  ع��ارف  أوراق  مثل  األهمية،  من 

وفوزي القاوقجي.

شؤون فلسطينية: عند أوائل السبعينيات قطع مركز األبحاث شوطاً 
الباحثني،  ع��دد  في  ملموسة  زي��ادة  وط��رأت  البحث،  مجال  في  متقدماً 
العام 1971، أصدر  وغدت احلاجة ملحة إلصدار مجلة شهرية؛ ففي 
بتنافس  ص��دوره��ا،  منذ  وحظيت  فلسطينية،  شـــؤون  مجلة  امل��رك��ز 
الصحافة العربية في مختلف البلدان العربية، في تناول ما تتضمن من 

دراسات، ونشر ما تراه مناسباً.

خليفة،  أحمد  احلسن،  بالل  لغد،  أبو  إبراهيم  من:  التحرير  هيئة  تشكلت 
احلكم دروزة، نبيل شعث، صادق العظم، ناجي علوش، حبيب قهوجي، 
العابد، والدكتور  إبراهيم  عن  الهندي، فضالً  عبد احلفيظ محارب، هاني 
أنيس الصايغ الذي يشغل رئاسة التحرير.  وقد أضيف مع مرور الوقت 

إلى هيئة التحرير ُكتّاب جدد.

يسمى  ثابتاً  وباباً  ووثائق  وتقارير  أبحاثاً  فلسطينية  شؤون  تضمنت 
صادق  دولياً  أبعادها؛  مبختلف  الفلسطينية  القضية  يغطي  “شهريات” 
العظم، عربياً ناجي علوش، مقاومة بالل احلسن، إسرائيلياً أحمد خليفة، 

مناطق محتلة عبد احلفيظ محارب.

كان الدكتور أنيس الصايغ، بحكم رئاسته لهيئة التحرير، يقرأ محتويات 
املجلة قبل صدورها.  وقد مثلت شؤون فلسطينية عصب املركز وروحه، 

واحتلت مكاناً مرموقاً لها لدى الدكتور أنيس الصايغ.

إلى جانب ذلك، كان مركز األبحاث ينشط حتت إدارة الدكتور أنيس في 
مجاالت متعددة، من بينها:

1- استقبال الضيوف والزوار، وبخاصة من الوسطني الثقافي والسياسي.  
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ورمبا يكون من النادر أن يأتي مثقف عربي أو أجنبي لزيارة بيروت 
املثال محمد  دون زي��ارة مركز األبحاث.  ومن بني هؤالء على سبيل 
حسنني هيكل، بطرس غالي، عارف العارف، جالل الطالباني، والكاتب 
ديفد هيرست  البريطاني  العاملي جان جونيه.  والصحافي  الفرنسي 

الذي كان يتردد على املركز في أوقات متقاربة.

2- عقد ندوات سياسية ذات شقني:
 ندوات يقوم بها قادة فصائل، وبخاصة عندما متر القضية الفلسطينية 

في أوضاع صعبة.
 ندوات سياسية فكرية نقدية حملاضرين فلسطينيني وعرب.  ومن بني 
هؤالء هشام شرابي، وإلياس مرقص، وياسني احلافظ.  وبرز من 
بني املسؤولني الفلسطينيني في هذه الندوات، بشكل خاص، كمال 
الرئيس  بها  التي يقوم  املفاجئة  الزيارات  ع��دوان.  هذا فضالً عن 
ياسر عرفات للمركز، بني احلني واآلخر، لوضع أعضاء املركز في 

صورة األحداث اجلارية.

إلى جانب مركز األبحاث هنالك مؤسستان فلسطينيتان ساهمتا بالنهوض 
في مجال البحث الفلسطيني، هما مركز التخطيط الفلسطيني التابع ملنظمة 

التحرير الفلسطينية، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية.

الكتاب  م��ن  نخبة  ش��ع��ث،  نبيل  ال��دك��ت��ور  ب��رئ��اس��ة  التخطيط  م��رك��ز  ض��م 
للمركز،  رئيساً  بعد  فيما  غ��دا  ال��ذي  شفيق  منير  بينهم  م��ن  والباحثني، 

وميشيل كامل، ومحجوب عمر، وطاهر عبد احلكيم، وسعيد حمود.

توصيات  وت��ق��دمي  اجل��اري��ة،  األح���داث  متابعة  التخطيط  مركز  دور  ك��ان 
للقيادة الفلسطينية بشأنها، من خالل نشرة دورية، ورمبا تكون النشرة 
التي أصدرها املركز قبل أسبوع من عملية فردان في العام 1973 التي راح 
عدوان،  كمال  النجار،  يوسف  أبو  الثالثة؛  الفلسطينيون  القادة  ضحيتها 
خير  حدوثها،  قبل  العملية  سيناريو  على  احتوت  والتي  ناصر،  وكمال 

مؤشر على ما وصلت إليه قراءة كادر مركز التخطيط من دقة وصواب.

إل���ى ج��ان��ب م��رك��زي األب��ح��اث وال��ت��خ��ط��ي��ط، ه��ن��ال��ك م��ؤس��س��ة ال��دراس��ات 
الفلسطينية برئاسة الدكتور وليد اخلالدي، ويساعده في إدارتها الدكتور 
البحث في  قسطنطني زريق.  وساهمت هي األخرى باالرتقاء في عملية 
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موضوعة الصراع العربي اإلسرائيلي.

أن طرأت قفزة في  املراكز وتنافسها اإليجابي،  كان من نتيجة قيام هذه 
وأبعادها.   الفلسطينية  القضية  جوانب  مختلف  جتاه  الفلسطيني  الوعي 
ولعل وقفة على شهادة يهوشفاط هركابي الذي سبق له أن شغل منصب 
من  اخلمسينيات  أوائل  عند  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  رئيس 
القرن املاضي، فيها ما يشير إلى مدى ما وصل إليه الفهم الفلسطيني من 
جوانبه؛  مبختلف  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  مبوضوع  وإحاطة  تقدم 
فعند أواسط السبعينيات من القرن املاضي نشرت صحيفة هآرتس خمس 
حلقاٍت حول مدى ما وصل إليه العالم العربي من فهم جتاه إسرائيل.  وقد 
العربية،  ال��دول  في  البحث  مراكز  حول  األول��ى  الثالث  احللقات  تطرقت 
وبخاصة في مصر وسوريا والعراق.  ووصلت إلى استنتاج يشير إلى 
حدوث تقدم نسبي في املستوى املعرفي.  وفي احللقتني األخيرتني تركز 
احلديث عن مدى ما وصل إليه الفلسطينيون، من خالل مؤسساتهم البحثية 
من معرفة في مختلف جوانب الصراع.  وقد وردت في احللقة األخيرة 
شهادة يهوشفاط هركابي التي ذكر فيها: “لقد قطع الفلسطينيون شوطاً 
بعيداً في فهم إسرائيل، لدرجة أنني أنا يهوشفاط هركابي، عندما أريد أن 

أعرف شيئاً عن إسرائيل، أجلأ إلى كتب مركز األبحاث الفلسطيني”.

أتذكر  زلت  وما  الصايغ،  أنيس  الدكتور  الشهادة  هذه  استوقفت  لقد 
ال��ذي  م��ا  وج��ه��ه:  على  ترتسم  والبسمة  طرحه  ال��ذي  التساؤل  ج��ي��داًً 

يريدونه من وراء ذلك.

شكل الدكتور أنيس الصايغ حالة جميلة في الثقافة الفلسطينية.  فقد أحب 
عمله، واستبد به حبه ملركز األبحاث.  كان يسكن في منزل متواضع ال 
إلى مكتبه قبلنا جميعاً سيراً  الوصول  اعتاد  املركز.  وقد  يبعد كثيراً عن 
على األقدام دون سيارة أو حراسة.  يصل في الساعة الثامنة إال خمس 
جميعاً  نكون  أن  بعد  دقائق،  وخمس  الثانية  الساعة  في  ويغادر  دقائق، 
قد غادرنا املركز، ليلتحق بزوجته السيدة هيلدا، وهي زميلتنا في العمل، 

سيراً على األقدام ودون حراسة.
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أنيس  عنوانه:  كتاب  في  الذاتية  سيرته   ، صايغ  أنيس  الدكتور  أص��در 
صايغ عن أنيس صايغ**، يتجاوز خمسمائة صفحة، يذيع فيه ذكريات 
األلفية  إلى مطلع  املاضي  القرن  الرابع من  العقد  نهاية  متعددة، متتد من 
الثالثة.  يحمل العنوان، للوهلة األولى، مسحة ساخرة، توحي بأّن الكاتب 
حريص على تسجيل سيرته، وأّن حرصه دفعه إلى إجناز عمل ضروري، 
كان ينبغي أن يقوم به غيره،·لكن ما يبدو ساخراً ال يلبث أن ينقشع سريعاً، 
وطني  م��ؤرخ  وأّن��ه  م��ؤرخ،  الذاتية  السيرة  صاحب  أّن  القارئ  ع��رف  إذا 
الفلسطينية، مبا  التبست حياته، خالل خمسة عقود، بالقضية  فلسطيني 
جعل منه عدواً للصهيونية، وجعلها عدوة له.  وضع املؤلف، بهذا املعنى، 
كتاباً عن التاريخ الفلسطيني في شكل سيرة ذاتية، أو سّطر سيرة ذاتية 
سيرة  احلالني،  في  صايغ،  سيرة  تكون  فلسطيني  تاريخ  في  بحث  هي 
القضية الفلسطينية، فقد عرفها أكثر من غيرها، أو سيرة البحث الثقافي 

عن سقوط فلسطني وانبعاثها.

تطرح سيرة صايغ سؤال التاريخ الوطني الفلسطيني، الذي هو مواجهة، 
عمرها مائة عام، بني احلق الفلسطيني والظلم الصهيوني، والسؤال، باملعنى 
الذي يقصده املؤرخون، ليس جديداً على اإلطالق، فقد عاجله كثيرون، مثل 

كاتب وباحث مقيم في عمان.  *

دار الريس، بيروت، 2006.  **



أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية، السياسات، املمارسات، اإلنتاج 62

عبد الرحمن الكيالي، وناجي علوش، وماهر الشريف.  ومع ذلك، فإّن هناك 
التاريخ، وهو  يتعنّي  التالي: كيف  التخفف منه، هو  س��ؤاالً الزم��اً ال ميكن 
جملة عالقات موضوعية ال موقع فيها لألفراد، في سيرة ذاتية تنطق باسم 

“األنا” بل باسم “أنا” متميزة، ال يعوزها أبداً الرضا الذاتي؟

نصني  على  الذاتية  السيرة  صحيح،  س��ؤال  وهو  السابق،  السؤال  ي��وّزع 
عاشها  التي  الفلسطينية  القضية  وج��وه  على  أحدهما  يحيل  متداخلني: 

صاحب السيرة، ويحيل ثانيهما على الطريقة التي 

الوطنية.   به قضيته  عايش  الذي  الوعي  على  أدق،  أو، بشكل  بها،  عاشها 
الذي  الفلسطيني-الشاهد،  عالقتني:  إلى  ه��ذه،  واحلالة  الكاتب،  ينقسم 
التي  الطفولة  مدينة  ويستذكر  لبنان،  إلى  طبريا  من  عائلته  هجرة  يتذّكر 
ال يعدلها بغيرها، ويتذّكر، الحقاً، لقاءاته بشخصيات فلسطينية تاريخية، 
ذلك:  جانب  إل��ى  وه��و  وغيرهما،  ع��رف��ات،  وياسر  الشقيري،  أحمد  مثل 
املعلومات  وتصنيف  املنهج  معرفة  أحسن  ال��ذي  الفلسطيني-املؤرخ، 
بني  ألّن  يتوّحدا،  أن  دون  والشاهد  امل��ؤرخ  يتداخل  الوثائق.   واستشارة 
أكيدة،  مسافة  املتوالدة  اإلنسانية  والعواطف  الباردة  التاريخية  املفاهيم 
التاريخية، يجعل من  الوثيقة  “املتخيّل” إلى  الذي ال يضيف  لكن صايغ، 
العواطف عنصر إيضاح وإضاءة، مؤنسناً التاريخ، إن صح القول، وملغياً 
املسافة بني القارئ واملؤرخ، واملقصود بذلك هو: الصدق، ذلك أّن صايغ 
ال��ذي ال  الوفاء  إلى سيرته وظيفة أساسية:  أوك��ل  السبعني،  ال��ذي ج��اوز 
يتزعزع لفلسطني، كما عاشتها طفولته، ذات مّرة، وكما يتصّورها الواجب 
األخالقي-الوطني، الذي يرى الفلسطيني احلقيقي في التمّسك اإلمياني 

بفلسطني، كما كانت وكما ستكون.

وواقع األمر أّن سيرة صايغ، التي كتبت بصيغة “األنا”، سيرة فلسطينية 
ومن أجل فلسطني، بل إّن سيرة هذه “األنا”، مشتقة من فلسطني، حقيقة 
كانت أو مرغوبة، كما لو كانت، باملعنى اجلمالي، مرآة حلق مقّدس وآية 
ومهما  م��ّرة،  ذات  املسيح،  السيد  دروبها  فوق  مشى  مقّدسة،  أرض  على 
أّن  احملقق  فمن  الفلسطينية،  القضية  ف��ي  ال��رم��زي  اجلمالي  ح��دود  تكن 
باحلق،  يؤمن  وعي  يزاملها  التي  الهوية،  هي  صايغ  سيرة  في  فلسطني 
ويؤمن بأّن احلق، الواجبة عودته، جميل، وبأّن الفلسطيني الذي ال يعرف 

اجلمال غريب عن احلق وفلسطني في آن.
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امللتزم،  املؤرخ والشاهد واملثقف  الذي يوّحد بني  املنظور،  اّتكاًء على هذا 
يؤمن  ق���ارئ  إل��ى  متطلّعاً  احل��دي��ث،  الفلسطيني  ال��ت��اري��خ  ص��اي��غ  يكتب 
صورة  من  فلسطني  ص��ورة  أّن  ويؤمن  بالقتال،  يؤمن  أن  قبل  باحلقيقة 
أن يفصل صايغ بني اجلمال  املقاتلني ألجلها ال غرابة، في منظور كهذا، 
واالجتهاد  واملعرفة  بالنزاهة  فلسطني  يساوي  وأن  باتراً،  فصالً  والقبح 
واالنضباط، وأن يساوي بني “الفلسطينيني الزائفني” واجلهل واخلديعة 
والكذب والرخاوة األخالقية واملعنوية، رمبا تكون طبريا، التي ولد فيها 
صايغ العام 1931، وكما جاءت على قلمه، صورة من فلسطني الغائبة-

الذاكرة، هو اجلمال بعينه، أو  احلاضرة، حيث جمال طبريا، كما حتفظه 
هو اجلمال املتحقق في شكل مكان.  ينطوي اإلعالن عن هذا اجلمال على 
بعدين: الرّد على اخلطاب الصهيوني الذي يساوي بني العرب والتخلّف، 
واألمل وحتريض الفلسطيني على أن تكون له صورة من صورة وطنه.  
دقائق  في  البشر  يصف  مدهشاً،  مؤرخاً  األول،  البعد  في  صايغ،  يكون 
يثير  بتفصيل  املكان  ويصف  ومهناً،  وسلوكاً  ع��ادات  اليومية،  حياتهم 
اإلعجاب.  ويكون، في البعد الثاني، شاهداً محرضاً، أي فلسطينياً مغترباً 
إليه، ويدفعه متّرده  إلى مكن طال حنينه  اغترابه  آن، يشّده  في  ومتمّرداً 
ومتى  امل��ؤرخ؟  يظهر  متى  كامالً.   نقضاً  الصهيوني  املشروع  نقض  إلى 
يزيح الشاهد املؤرخ عن موضعه قليالً أو كثيراً؟ هذا سؤال يطرحه “أهل 
االختصاص”، وال يطرحه أنيس صايغ على اإلطالق، ألّن سيرته الذاتية 
أو  والعاطفة،  العقل  ميثاّلن  اللذين  معاً،  العنصرين  بهذين  إالّ  تستقيم  ال 

العاطفة املتعقلة املبثوثة في صفحات السيرة كلها.

ميثّل الفصل الثاني من السيرة، املمتد إلى ثالثني صفحة، منوذج كتابة: 
والشاهد، بلغة  املؤرخ  تكامل  منوذج  أو  معينة،  بلغة  املتعقلة”،  “العاطفة 
وداللة  املوضوع  إلى  يشير  مزدوجاً،  عنواناً  للفصل  أنيس  أخرى·أعطى 
املوضوع الروحية: في مسقط الرأس -الفردوس الذي اجتاحه األشرار 
العامية، التي جتمع  الكتابة  وتنازل عنه السماسرة-·فصٌل منوذجي في 
بني ذاكرة يقظة ومنهج يلتقط الوقائع الكبيرة وتفاصيل احلياة اليومية، 
الوقوع في اخلطأ أو السقوط في الشرود.  ال يجد قارئ السير  محاذراً 
لويس  الراحل  املصري  سيرة  في  إالّ  نظيراً  شيئاً  رمب��ا،  العربية،  الذاتية 
وال��زم��ان  للمكان  س��ي��رة  ال��ذات��ي��ة  ال��س��ي��رة  حيث  الــعــمــر،  أوراق  ع���وض: 
واملجتمع والتاريخ، فقد مّر د. صايغ على تاريخ طبريا، منذ قدمي الزمان 
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التي تنفتح عليها والقرى  إلى عالم اخلروج، وعنّي جغرافيتها، واملشاهد 
احمليطة بها، ووصف مرافق البلدة، مثل املدرسة والعيادة الطبية واملقهى 
وأمكنة العبادة، متوقفاً أمام البشر، في سيمائهم الشكلية واملعنوية، كما 
لو كان روائياً نبيهاً، يشتق العيون من األرواح، وما عنوان الفصل، الذي 
الواقع،  في  هو  كما  املكان،  لتفاصيل  ترجمة  إالّ  يبدأ بكلمة “الفردوس”، 
اليوم، ولهذا  يعيشه حتّى  يزال  السيرة، وال  أو كما عاشه صاحب  رمبا، 
األساس  هي  األمصار،  وعميدة  املدائن  سيدة  فتبقى  طبريا  “أما  يكتب: 
والقاعدة، وهي مآل األحالم والتطلّعات”·... إلى أن يقول: “أنا طبراني ال 
غّش فيه”، مؤكداً أّن تعّدد املدن، التي عاش فيها بعد اللجوء، لم يغيّر معنى 
الذي يجمع بني  الثاني،  الفصل  طبريا لديه في شيء.  يتجلّى في عنوان 
الفردوس واألشرار والسماسرة، منظور املؤرخ الذي يضع الذات الكاتبة 
األش��رار والسماسرة،  النقيض  املولد في حيّز، ويضع في احليّز  ومكان 
معتبراً، ضمناً، أّن من “يسمسر” على فلسطني ال يختلف عن العدو الذي 
الذي سبقه  للفصل  أو بآخر، مرجعاً  الفصل، بقدر  اجتاحها.  يشّكل هذا 
الكتاب  في  حاضرة  تظل  املدائن”  “سيدة  أّن  ذل��ك  تليه،  التي  وللفصول 

بإيقاع متواتر، بعيد عن التشّوش واالضطراب.

مثل كل سيرة ذاتية أخرى، تأخذ سيرة د. صايغ بالزمن التعاقبي، الذي 
الصبا واحلكمة  إلى مدارج  أمكن، وصوالً  إذا  يبدأ من حلظة االستهالل، 
الباقية في “الذاكرة الباقية”.· يسبق “مسقط الرأس”، حيث طبريا سيدة 
األب  عن  يتحّدث  املنبت”،  “في  عنوانه  صفحة  ستني  في  فصل  احلكاية، 
عائلة  أجنبت  التي  القيم،  عن  معها،  أو  فيها،  ويتحّدث  واألخ���وة،  واألم 
وترتبط  املعرفة،  وراء  وجتتهد  النظام،  وتقّدس  الوقت،  حتترم  مغايرة، 
احلق  نصرة  في  األول��ى  املصلحة  وترى  الوطنية،  واملصلحة  املعرفة  بني 
من  بشيء  السيرة،  صاحب  يتحّدث  أن  غرابة  ال  احلقيقة.   خذالن  وعدم 
دراساتهم  جميعاً  أكملوا  الذين  اخلمسة،  أخوته  عن  امل��ش��روع،  الفخار 
العالية، وأصبحوا أعالماً في ميادين اختصاصهم، وهو ما يلمسه القارئ 
ابن  فهو  عجب  “ال  والتدريس”:  ال��درس  “في  الثالث:  الفصل  في عنوان 
ال��ذي ال يخترع شيئاً،  العنوان،  يبدو في  أخوته”.  وقد  وأّم��ه وأخ��و  أبيه 
لكن  الكواكبي،  الرحمن  عبد  إليه  ذه��ب  ال��ذي  باملعنى  التمّجد،  من  ش��يء 
شيء  املقصود  أّن  مباشرة،  ي��درك،  قرب  عن  صايغ  أنيس  د.  يعرف  من 
في  قصد  متسامحة،  مسيحية  عائلة  إلى  ينتمي  ال��ذي  املثقف،  فهذا  آخ��ر، 
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“متّجده” أمراً قوامه: وجوب أن يكون اإلنسان كما يجب أن يكون، اتكاء 
على حسن تصّرف بالعقل واإلرادة، وامتثاالً ملسؤولية اإلنسان األخالقية 
التي تصبح، في الشرط الفلسطيني، مسؤولية وطنية، ولعّل في عناوين 
أن  منذ  العملية،  حياته  في  الكاتب  ترجمه  عّما  يعلن  ما  الالحقة  الفصول 
جاء لبنان طالباً، ووصل إلى جامعة كامبردج منتهياً، دون أن ينتهي، إلى 
تكريس إمكانياته الشخصية والعلمية لصالح الشأن الفلسطيني، كأن نقرأ 
في هذه العناوين: “في الدرس والتدريس، في الكتابة والتأليف والنشر، 
في مركز األبحاث واملوسوعة الفلسطينية، في العالقات مع السيد ياسر 

عرفات، في احلرب، في املدن وحكاياتها، في التقاعد”.

احملترف،  املثقف  مقوالت:  ث��الث  إل��ى  ببساطة،  الفصول،  عناوين  تشير 
املثقف الوطني النقدي، املثقف احلديث.  وقد يبدو في اقتراح هذه املقوالت 
تزّيداً وافتعاالً، ذلك أّن مفهوم املثقف، نظرياً، ينطوي على النقد واملسؤولية 
واحلداثة.  لكن حالة د. صايغ، التي ال تشبه غيرها، كما الوضع الفلسطيني 
بحالة ال حتاكي غيرها، يعطي  كثيراً  يرّحب  الذي ال  الثقافي-السياسي، 
االقتراح شرعيته.· لم يشأ أنيس صايغ، منذ سن مبكرة، أن يكون “املثقف 
املهني”، بلغة إدوارد سعيد، أي ذاك الذي يساوي بني الثقافة واحلصول 
في احلياة،  ومنهجاً  الثقافة منظوراً  أن ينصّب  بل شاء  أجر معلوم،  على 
منتقالً من قراءة إلى أخرى، ومن حقل ثقافي إلى آخر، كأن يدرس العلوم 
السياسية ويضيف إليها علم التاريخ، ثم يضيف إلى الطرفني “علم اإلدارة 
الثقافية”.· ولعّل هذا الفضول املعرفي، الذي لم ينفصل يوماً عن هواجس 
وطنية، هو ما حّدد الثقافة عنده أداة نقد وإصالح، تصلح املجتمع بعد أن 
بالثقافة  يؤمن  تعثر على مسؤول  السياسة حني  الوعي، وتصلح  تصلح 
حملت  واإلص��الح  الثقافة  وظيفة  بني  الوثقى  العروة  وه��ذه  واإلص���الح، 
لو  كما  كامبردج”،  “ابن  من  السخرية  على  فلسطينية  سياسية  أوساطاً 

كان في حتصيل املعرفة ما ال يتفق مع شعارات “التحرير الشامل”.

ال����درس وال��ت��دري��س وال��ك��ت��اب��ة وال��ن��ش��ر وال��ت��رج��م��ة واألب���ح���اث واملجلة 
واملوسوعة، هذه هي عناصر الثقافة-احلياة عند أنيس صايغ.  تفّصل هذه 
التعليم  وبني  األميّة،  ومحو  التعليم  بني  املنظور،  مستوى  على  العناصر، 
وعادات الفكر الساكنة، وفيها ما يفصل، أيضاً، بني املثقف املختص، الذي 
يرى حياته في اختصاصه، ويرى اختصاصه مبعزل عن حياة اآلخرين، 
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من  الثقافة  أسئلة  يصوغ  ال��ذي  سعيد،  إدوارد  بلغة  الهاوي”،  و“املثقف 
وجهة حتّرر اإلنسان.· ولهذا، كان عادياً أن يكتب أنيس صايغ مقاالً نقدياً 
وهو ال يزال “طالباً في   ،”1948 نكبة  بعد  العربي  التخاذل  عن  “قاسياً 
مدرسة ثانوية ولم يدخل اجلامعة بعد”، وأن يكتب الحقاً كتباً من وجهة 
نظر التحّرر الفلسطيني والعربي، كأن يكتب، في مطلع شبابه، عن “لبنان 
أنا  لبنان،  في  واملذهبي  الطائفي  التعّصب  تغلغل  هالني  “وقد  الطائفي”: 
أن  أو  للطائفية معنى” )ص: 171(،  القادم من فلسطني، حيث ال نعرف 
يستعيد أطياف الدولة العربية القوية في كتابه الثاني: األسطول احلربي 
في  العربية  الفكرة  إلى  وصوالً  املتوسط،  األبيض  البحر  في  األموي 
األس��اس  في  “كان  ال��ذي  الــعــرب،  عند  القومي  املفهوم  وتــطــّور  مصر، 
القومية  ينكر  الذي  لويس  برنارد  البريطاني  الصهيوني  مزاعم  على  رداً 
املتجانسة”.· ينطلق  األمم غير  العرب كمجموعة من  إلى  العربية، وينظر 
من  أو  والسياق،  الكتابة  بني  العالقة  من  وغيرها  الكتب  هذه  في  املثقف 
سالمة  يرون  آخرين  عن  بعيداً  الوطني،  والسياق  العارفة  الكتابة  وحدة 

االختصاص في نسيان السياق والتوّزع على أزمنة مغايرة.

ومبّرر  السيرة  ق��وام  يشّكل  أس��اس،  موضوع  إل��ى  املقّدمات  ه��ذه  تنتهي 
وجودها، وهو: املثقف الفلسطيني النقدي، الذي يرى في الثقافة، أي في 
واملعرفة،  الوطن  بني  توّحد  وطنية،  سياسة  إل��ى  مدخالً  السليم،  الوعي 
أنيس ينشر في  أّن  الوطنية.  وواقع األمر،  القضية  وبني اجلهل وتداعي 
كتابه معنى املعرفة معتقداً، ضمناً، أّن األخالق الفاضلة تفضي إلى دروب 
العالية وحدها ال تعترف، لزوماً، بفضائل األخالق.   املعرفة، وأّن املعرفة 
وواقع األمر أيضاً، أّن أنيس ينشر “حكاية املثقف املغترب” داخل جتربة 
املثقفني”  “أشباه  من  معنّي  بشكل  ارتضت  واسعة،  فلسطينية  سياسية 
وارتضت أكثر ب� “تشاطر يومي”، ال يحتاج إلى الثقافة واملثقفني واملفقود، 
في احلالني، وكما يؤّكد أنيس في صفحات طويلة، هو دور املعرفة العلمية 
في تصويب السياسة الوطنية، ودور النقد في تصويب املعرفة والسياسة 
معاً.  واملفقود، بداهة، هو السياسة في ذاتها، ذلك أّن سياسة متشاطرة، 
وأّن  ش��يء،  ف��ي  السياسة  م��ن  ليست  غيابه،  م��ع  وتغيب  النهار  م��ع  تبدأ 
سياسة يخترعها متشاطر وحيد، تفضي إلى اخليبة.  في سياسة كهذه، 
تتداعى وحدة املعرفة واألخالق، وتتداعى أكثر السياسة األخالقية، التي 

تنقض سياسة املصالح الضيّقة.
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الكاملة، حني كان مركز  الرابع ألعمال غسان كنفاني  للمجلّد  في تقدميه 
األبحاث قائماً، وكان صايغ قائماً على شؤونه، أنهى األخير تقدميه بشعار: 
“اعرف عدوك”، الذي هو الوجه اآلخر لشعار: “اعرْف نفسك”، الذي قال 
امل��ؤرخ- أق��ام عليه  ال��ذي  الشعار هو  به سقراط منذ زم��ن طويل.· وه��ذا 

املتماسكة،  الوحيدة  العربية  احملاولة  منه  وجعل  األبحاث،  مركز  الشاهد 
التي عّرفت، بشكل غير مسبوق، بتاريخ الفكر الصهيوني وبنية املجتمع 
سبعني  حوالي  الطويل،  س��رده  ولعّل  كلّها.   مستوياته  في  اإلسرائيلي، 
مجلة  على  وإلشرافه  ومنّظماً،  ومقترحاً  مديراً  املركز  في  لعمله  صفحة، 
املركز  من  يجعل  للتوزيع،  ومتابعاً  ومدققاً  محّرراً  فلسطينية،  شؤون 
واملجلة سيرة ثقافية-روحية للدكتور أنيس صايغ، تقترب من الفرادة.· 
كان يعمل بروحه قبل أن يعطي العمل ما يحتاجه من دقة ونظام وأناة.· ال 
عجب أن يحاول صايغ ترجمة شعار “اعرْف نفسك”، الذي يكمل “اعرف 
استقال من  أن  بعد  فيها،  التي عمل  الفلسطينية”،  “املوسوعة  ب�  عدوك”، 

مركز األبحاث العام 1977.

إذا كان في مركز األبحاث واملوسوعة الفلسطينية ما ميثّل سيرة ثقافية-
روحية ألنيس صايغ، فإّن فيهما ما ميثّل سيرة لشكل من القيادة الفلسطينية 
ال متيل إلى صايغ وال حتتفي مبا يقوم به.· واألم��ر واض��ح وبسيط في 
وضوحه، ذلك أّن القبول باملعرفة يفترض مرجعاً سياسياً يعترف بحاجته 
العمل الوطني، بعيداً عن متركز مرضي حول  إلى املعرفة ويقبل بتكامل 
الركيكة  واللغة  بالوطن  املتسلّط  الفرد  تساوي  ذاتية،  أوه��ام  وعن  ال��ذات 
حتاربه،  ما  تعرف  حديثة،  عقلية  يفترض  إّنه  بل  العلمية،  املعرفة  بوقائع 
أّن  وال تكتفي ببالغة شعبوية تقول بأشياء كثيرة ال تدرك، في كثرتها، 
حترير الوطن يبدأ من إنسان متحّرر، وأّن مسؤوالً مستبداً في الشؤون 
الصغيرة والكبيرة ينجز ما يشاء، دون أن يقترب من “التحّرر الوطني”.· 
يقول أنيس وهو يتذّكر تردده في العمل في املوسوعة: “اعتذرت في بادئ 
األمر، إذ كانت جتربتي مع منظمة التحرير ال تشّجعني على املشاركة في 
باب  من  إليه  تتسلل  أن  أو  به،  عالقة  للمنظمة  يكون  أن  خشيت  مشروع 
خلفي” )ص: 261(.  يتضمن القول، مأساة مزدوجة: مأساة حتيل على 
أوساط نافذة لم يلمس منها املؤرخ إالّ العبث وإفساد الضمائر، ومأساة 
أخرى عن صورة املؤرخ املستنير لدى أوساط إدارية كارهة لالستنارة.  
العارف  أي  املغترب”،  “املثقف  معالم  وجهيها،  في  امل��أس��اة،  ه��ذه  ترسم 
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الوطني املرفوض من قيادة أوكل إليها العمل الوطني، أو مالمح “املثقف 
غير املرغوب به”، ألّن املثقف املرغوب، سلطوياً، ال يقبل بأنيس صايغ وال 

يقبل أنيس به.  تستدعي املالحظة األخيرة سيرة ثالثة.

نقضت سيرة مركز األبحاث، كما أرادها صايغ، سيرة “مثقفني سلطويني”   
معظمهم من أشباه املثقفني واحملبّرين والكتبة، الذين موهبتهم األساسية، 
أو االس��ت��زالم  امل��دف��وع األج���ر،  كما يقول ص��اي��غ، ه��ي: اإلذع���ان السعيد 
املنسوج من اجلهل وفساد الروح.  واألمثلة املضروبة في الكتاب كثيرة، 
مروراً  انتهى،  كما  يبدأ  أو  جاسوساً،  ينتهي  الذي  الكاذب  بالباحث  بدءاً 
إلى  باملستزلم الرخيص الذي يغدو ثرياً، دون أن يفقد رخصه، وصوالً 
انتهازي عريق يحاول اجلمع بني اإلدارة الثقافية وصيد النساء والعبث 
بأموال اليتامى واألرامل، محققاً جناحاً في ميادين كثيرة، باستثناء ميدان 
الثقافة الوطنية التي ظنّها، بحكم العادة، “امرأة رخيصة أخرى”، استلفها 
الصفحات  من  كثيراً  صايغ  أنيس  كتب  غيره.·  إلى  ويسلّفها  غيرها  من 
بلغة واضحة حارقة جارحة، وهو الذي أراد حقيقة فلسطني، وأراد غيره 
أمراً  أن غادره،  استثمارها.· ولهذا، رأى في تراجع مركز األبحاث، بعد 
مؤسياً، ورأى في سرقة اإلسرائيليني ملكتبة مركز األبحاث، التي جاهد 
يرفع  حياته.·  من  ثمني  لقسط  سرقة  منوذجية،  وطنية  ذاك��رة  لتصبح 
صوته غاضباً وهو يشير إلى تبّدد وتلف وضياع ما تبّقى من هذه املكتبة 
السياسية  املكتبات  أهم  والالمباالة،  باإلهمال  ضاعت،  “وهكذا  املجيدة: 

الفلسطينية، ومن يضيّْع بلداً ال يصعب عليه إضاعة مكتبة·)ص: 221(.

مثقف عاش معرفته منتجاً ومسؤوالً نقدياً وإدارياً معادياً لعادات االرجتال 
والكسل.· كان في صفاته، املوّحدة بني النظر والعمل، مثقفاً حديثاً، يدرج 
الثقافة النقدية في مشروع وطني، محاذراً البالغة ولعبة الوجه والقناع، 
التي  الصفات،  كبيرة.· وهذه  قضية  من  الصغير  التكّسب  أكثر  ومحاذراً 
تخبر عن مأساة مثقف سياسي في وسط ال سياسة فيه وال ثقافة، هي 
التي تعطفه على مثقفني نقديني فلسطينيني، بدءاً بخليل السكاكيني، وصوالً 
إلى إدوارد سعيد.· أعطى صايغ، في مساره هذا، مادة خصبة لقراءة ذلك 
املوضوع اجلديد-القدمي: عالقة املثقف بالسياسي، الذي ينفتح على سؤال 
أكثر خطراً: ملاذا تنتهي الثورات الشعبية املدافعة عن الصحيح إلى اخليبة 

واالنهيار؟ وملاذا ما يبدو، موضوعياً، منتصراً، يحصد الهزمية؟
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أين تتجلى السيرة الذاتية؟ وأين يتجلّى التاريخ في السيرة الذاتية؟ تتجلى 
ومنجزات  ووظائف  أهدافاً  احتقبت  التي  املتوالية  العمر  حقب  في  السيرة 
وحسرة على الوطن ال تنتهي. ·ويتجلّى التاريخ في مآل حركة وطنية واسعة، 
للهزمية،  وتؤّسس  النصر  إلى  وتطمح  االستبداد،  ومتارس  بالتحّرر  تقول 

وتفترض فعالً وغاية، وال تعبأ بالطريق الذي يصل بني الفعل والغاية.

جاء في السيرة: “وقصة مصير مكتبة املركز مأساوية إلى أبعد حّد.  نقلت بعض 
احملتويات التي لم يستوِل العدو عليها إلى قبرص 1983، ثم إلى عّدة عواصم 
عربية.· وال أعلم ماذا حل بها وإلى أين انتهت عصا الترحال؟ أما العشرة آالف 
كتاب فقد تفاوضت القيادة الفلسطينية عبر الصليب األحمر الدولي مع العدو 
الستردادها، وجنح الصليب األحمر في نقلها من فلسطني احملتلة إلى جنيف، 
كليّاً،  إّنها ضاعت هناك واختفت  ·وقيل  العام 1988.  إلى اجلزائر، وذلك  ثم 
وقيل أيضاً أّن بعض احملتويات وصل بحراً إلى ميناء أسدود “اإلسرائيلي”.· 
ومع أّن سلطات امليناء أبلغت الهيئات املعنية في املنظمة باألمر، وطلبت منها 
العمل على أخذها، إالّ أّن تلك اجلهات لم تبِد اهتماماً إالّ بعد سنة، حينما أنذرت 
سلطات امليناء املنظمة بأّنها ستتلف محتويات الصناديق إذا لم تتسلّمها.· وهنا 

أيضاً ال أعلم ماذا حصل” )ص: 221(.

مكتبة  احل��ظ،  حلسن  ويبقى،  الفلسطيني،  األب��ح��اث  مركز  مكتبة  مت��وت 
فلسطينية اسمها: أنيس صايغ في مذكرات املثقفني الفلسطينيني الكبار، 
في املاضي واحلاضر، ما يبرهن عن جمالية الشعب الفلسطيني املتوالدة، 

وما يشهد على بؤس قياداته السياسية، املتوالدة أيضاً.
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د. أنيس صايغ: بناء املؤسسات وإنتاج املعرفة
فيحاء قاسم عبد الهادي*

التحرير  ملنظمة  ال��ت��اب��ع  األب��ح��اث  م��رك��ز  مبنى  اإلره��اب��ي��ون  نسف  ح��ني 
العام 1983، بعد سلسلة  الرابع من شباط  الفلسطينية، في بيروت، في 
كانوا  1966؛  العام  تأسيسه  منذ  املركز،  على  اإلرهابية  االع��ت��داءات  من 

يدركون خطر ما ميثله املركز في الواقع الثقافي الفلسطيني.

وحني حطموا أثاث املركز ومحتوياته، ولطخوا جدرانه بكلمات بذيئة؛ كانوا 
يعبرون عن حقدهم على الثقافة الفلسطينية، وعلى املعرفة اإلنسانية في آن.

أما حني سلب رجال مخابراتهم أكثر من نصف محتويات املكتبة )عشرين 
ألف كتاب(، ووثائق املركز الثمينة، قبل نسفه بستة أشهر، وحني احتلوا 
كانوا  فإنهم  1982؛  صيف  ب��ي��روت  اجتياحهم  خ��الل  األب��ح��اث،  مركز 
يعترفون بخطر الثقافة في املعركة بني احملتلني وأصحاب احلق.  “فاملعركة 
الثقافية مع العدو هي من صميم احلرب، وهي من أمضى األسلحة ألنها 

هي التي ترشد األسلحة األخرى، وتعزز قوتها”.

القلم  عاملْي  خالل  ومن  القرن؛  أرب��اع  ثالثة  امتدَّت  التي  عمره  رحلة  في 
والوطن؛ قدَّم د. أنيس صايغ مثاالً على قدرة املؤرِّخ واملفكِّر، على التفاعل 
مع شعبه ووطنه الكبير.  كما أثبت بشكل ملموس، أهمية بناء املؤسسات 

الثقافية، في حياة الفلسطينيني والعرب.

كاتبة وباحثة مقيمة في رام الله.  *



أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية، السياسات، املمارسات، اإلنتاج 74

أن  وإلى   ،1966/8/7 يوم  األبحاث  مركز  إدارة  صايغ  أنيس  د.  استلم 
غادره بعد عشر سنوات؛ استأثر املركز بأنيس صايغ استئثاراً كامالً، وذاب 
املركز فيه مثلما ذاب هو فيه، على حد تعبيره.  “حتوَّل االرتباط إلى عملية 
توحيد.  أصبح املركز في عيون الناس هو أنيس صايغ، وأصبحت عندهم 

أنا مركز األبحاث، وفقد كل منا هويته اخلاصة واستقالله الذاتي”.

يتحدَّث عن وضع املركز حني استلم إدارته العام 1966؛ “كان في شقة 
متوسطة احلجم، في شارع السادات في بيروت، يضم مكتبة في ثالث أو 
أربع خزائن، صدر عنه خمسة كتب، وحني غادر املركز؛ كان قد انتقل إلى 
بناية مجاورة، في شارع كوملباني شغل ستاً من طبقاتها الواسعة، وكانت 
املكتبة بكتبها ووثائقها، وملفاتها، حتتل طبقتني كاملتني الحتواء عشرين 
ألف مجلد، وألف ملف، وعشرات اخلزائن من الوثائق.  وكانت املنشورات 
قد جتاوزت الثالثمائة، وأضيف إليها مجلة شهرية ونشرة رصد تصدر 
مرتني في اليوم.  أما الباحثون، فقد ارتفع عددهم من ثالثة إلى أربعني، 
وارتفع عدد اإلداريني واحملررين، من خمسة إلى عشرين، وارتفع جهاز 
وانعكاسات  مظاهر  مجرد  ه��ذه  كانت  ع��ش��رة.   إل��ى  أرب��ع��ة  م��ن  التوثيق 
إلى  رسالته  نقل  وفي  للمواطن،  خدماته  وفي  مشاريعه  في  املركز  لنمو 
الثقافة  األبحاث على عرش  ب مركز  الذي نصَّ العالم كله.  وكان هذا هو 

الفلسطينية املؤسسية في السبعينيات من القرن العشرين”.

هذه العالقة احلميمة بني الفرد واملؤسسة، تدعونا إلى التساؤل والتدقيق، 
د.  أن  الدالة على  املؤشرات  باملؤسسة؟ وماهية  الفرد  حول ماهية عالقة 

أنيس قد عمل على إرساء دعائم مؤسسة شفافة؟

يعزو د. أنيس صايغ جناح املركز في أداء رسالته إلى أربعة عوامل: أولها 
“الذي رعى  إلى دور رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري، 
املركز ووفر له احلماية وهو في دور التأسيس، وبقي حتى وفاته صديقاً 
املركز  يؤسس  لم  الذي  صايغ،  لفايز  الثاني  والعامل  للمركز”.   مخلصاً 
العام 1965 فحسب؛ بل “أرسى قواعد العمل وفروعه وأسلوبه”.  والعامل 
املثقفني  جمهرة  من  املركز،  به  حظي  الذي  الرائع  “االحتضان  هو  الثالث 
في  احلر،  والرأي  والكلمة  والوثيقة  الفكر  أهمية  على  العرب، احلريصني 
التعامل مع قضيتنا الكبرى، من كل قطاعات األمة العربية وأرجاء وطنها، 

واجتاهاتها، ومذاهبها السياسية املختلفة، من احمليط حتى اخلليج”.
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أما الرابع، فهو انضمام الباحث الكفء، إبراهيم العابد، إلى أسرة املركز 
في العام 1967، ثم تعيينه نائباً للمدير العام”.

تتبنيَّ مؤشرات بناء املؤسسة بشكل واضح، من خالل عمل مركز األبحاث، 
أجهزة  من  جهاز  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التابع  األبحاث  مركز  فهو 
املنظمة، يلتزم بالنظم اإلدارية ملنظمة التحرير.  ينظر في طلبات التوظيف على 
أساس الكفاءة، وليس على أساس االنتماء التنظيمي.  يوقِّع عقوداً رسمية 

مع الكتاب، ويدفع لهم باملقابل مكافآت رمزية.  يعتمد سلماً للرواتب.

يتبنيَّ اإلميان باملؤسسة لدى أنيس صايغ، حني يتحدَّث عن بداية التزامه 
يطلبه،  ال��ذي  ال��رات��ب  عن  الشقيري  أحمد  سأله  للمركز.   م��دي��راً  بالعمل 

فأجاب: أنت حتدد الراتب حسب سلَّم الرواتب في املنظمة”.

ويعتبر تفرغه التام للعمل في املركز، أحد عوامل جناح املركز، باإلضافة 
إلى أنه أحد دعائم بناء املؤسسة.  يتضح أن هذا ما قصده بالتحديد، حني 
حتدَّث عن االستئثار باملركز.  “آليت على نفسي منذ استلمت إدارة مركز 
األبحاث 1966 حتى نهاية ارتباطي باملوسوعة العام 1993، أن ال أقوم 
بعمل آخر بأجر دائم أو مؤقت، خالل ارتباطي باملشروع األساسي، الذي 
وكتابة  بالندوات  واملشاركة  احمل��اض��رات  إلقاء  فيه  مبا  عليه،  مؤمتن  أن��ا 
إلّي  توجه  التي  ال��دع��وات  تلبية  ع��دم  عن  أعتذر  كنت  للصحف.   امل��ق��االت 
خالل تلك االرتباطات الرسمية، إالّ فيما ندر، وفيما هو ملصلحة املشروع 
الذي أتواله.  فأنا ال أؤمن باملهنة املتعددة األلوان. أؤمن بالتفرغ الكامل.  
قام على أكتاف رجل تعددت والءاته  ناجحاً واحداً  وال أظن أن مشروعاً 

وانتماءاته ومشاغله”.

وأعتقد أن هناك صفة مهمة حتلى بها د. أنيس، ساعدت على بناء مؤسسة 
فاعلة، وهي صفة النظام واالنضباط.  وهي صفات جند أثرها البعيد في 

تربيته البيتية، وفي تربيته احلزبية.

يظن أن املناضل واملبدع إنسانان بعيدان عن الروتينية،  من  “يخطئ 
ويجب أن يبقيا خارج نطاق االنضباط، حتى ينطلقا بحرية في أداء 

رسالتهما النضالية أو اإلبداعية”.
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آمن أنيس صايغ بأهمية إنتاج املعرفة.  هذا ما نلمسه حني نتتبع إنتاجه، 
خالل إدارته ملركز األبحاث، وأثناء توليه املوسوعة الفلسطينية، ثم بعد أن 

استقال من املركز ومن مجلس إدارة املوسوعة.

أثناء إدارته للمركز؛ جند إنتاجاً غزيراً للكتب والسالسل، وإصداراً ملجلة، 
وإنتاجاً مميزاً للكتّاب.

الكتلة األكبر واألوسع انتشاراً بني نتاجات املركز،  املركز هي  “كتب 
أكثر من  م��دى عشر س��ن��وات، بعضها في  باملئات في  وق��د ص��درت 
والهولندية،  والدمنركية،  واإلسبانية،  والفرنسية،  )اإلجنليزية،  لغة 
واألملانية، واإليطالية، والبرتغالية، ولغة االسبرانتو، ولغة املكفوفني(، 
املركز  اس��م  كلها  حملت  النسخ.   من  اآلالف  عشرات  في  وبعضها 
ورسالته إلى كل مكان.  عاجلت املنشورات املوضوعات الفلسطينية، 
عربياً  وارتباطاته،  وذيوله  وام��ت��دادات��ه  الفلسطيني،  الشأن  بتفرع 

وإسالمياً يهودياً وصهيونياً و“إسرائيليا” ودولياً”.

الفلسطيني  املواطن  الكتب في قضيتني: تعريف  األكبر من  تركز اجلانب 
والعربي بالقضية الفلسطينية، والثاني التفريق بني اليهودية والصهيونية، 

وحتديد أهداف الثورة الفلسطينية.

من الكتب: فلسطني والقومية العربية، وميزان القوى العسكرية بني 
 ،1967-1948 احملتلة  فلسطني  بلدانية  وإسرائيل،  العربية  الدول 
واملستعمرات اإلسرائيلية اجلديدة بعد عدوان 1967، التي كانت أول 
دراسة توثق لعمليات االستيطان والتهويد في املناطق التي احتلت العام 
1967 في فلسطني وسيناء واجلوالن، واجلهل بالقضية الفلسطينية، 

وكتابان متهيديان ملجلة شؤون فلسطينية فلسطينيات.

السالسل: سلسلة دراسات خاصة بعد العام 1969.

الستانسل،  آل��ة  على  ونسحبها  الكاتبة  اآلل���ة  على  نطبعها  “كنا 
نحتفظ  رق��م  نسخة  ولكل  ج��داً،  وضيقاً  م��ح��دوداً،  توزيعاً  ونوزعها 
به، حتى نضمن عدم تسرب املعلومات إلى العدو.  بلغت منشورات 
هذه السلسلة اخلمسني تقريباً”. حرر د. أنيس أربعة من هذه الكتب: 
وخرائط  الفلسطينية،  للقضية  العربي  اإلعالم  حول  مالحظات 
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منها  املقصود  )ك��ان  فلسطني  في  املــواصــالت  وطــرق  فلسطينية 
داخل  لتحركهم  كدليل  الفدائيون  بها  يتزود  أن  الثانية،  وبخاصة 
األرض احملتلة(، والعمليات الفدائية الفلسطينية خارج فلسطني.

أصدر املركز مجلة شؤون فلسطينية العام 1971، وقد ترأس د. أنيس 
رئاسة حتريرها حتى العام 1976.  وعلى الرغم من تركيز جل اهتمامه في 
املجلة؛ فإنه استمر باإلشراف على اليوميات الفلسطينية )كتاب توثيقي 
فلسطينياً،  وأحداثها،  الفلسطينية  القضية  لتطورات  يوثق  سنوي  نصف 

و“إسرائيلياً”، وعربياً ودولياً(، وحتريرها منذ 1966، إلى 1976.

ويتجلى إنتاج املعرفة لدى د. أنيس، من خالل مركز األبحاث، في “إنتاج 
مجموعة جديدة من الباحثني الفلسطينيني والعرب، متخصصني بالقضية 
الهائل في مكتبة  الفراغ  القادرين على سد  املتعددة،  وفروعها ونواحيها 
الفلسطيني،  العلم  املركز بوجود شيء اسمه  آمن  لقد  الفلسطيني.   العلم 
والدراسة الفلسطينية.  وحاول أن يرفد هذا املجال بالعشرات من الوافدين 
الفراغ  لسد  لتأهيلهم  كاٍف  واستيعاب  واطالع  مبعرفة  املتسلحني  اجلدد 

ومواجهة العلم الصهيوني و»اإلسرائيلي«”.

كتاب  أسماء  جند  املركز؛  أنتجهم  الذين  الكتاب  بعض  أسماء  نقرأ  وحني 
محمود  منهم:  املتنوعة.   املعرفة  مجاالت  في  وعلماء  ومبدعني  طليعيني 
درويش، وإلياس خوري، وحكم دروزة، وأحمد خليفة، وإلياس سحاب، 
ونبيل  دراج،  وفيصل  اخلليلي،  وعلي  تلحمي،  وداود  قاسمية،  وخيرية 
شعث، وأسعد عبد الرحمن، وصادق جالل العظم، وسلمى حداد، وصبري 
عسيران،  وه��دى  بشور،  وجن��الء  الهندي،  وهاني  ق��ورة،  ونزيه  جريس، 

وهيلدا شعبان صايغ، والهيثم األيوبي.

قال أحد الكتاب العرب: “إن املركز يفرِّخ كتاباً وباحثني كما تفرِّخ الدجاحة 
صيصانها”.

يكمالن  مشروعني،  على  العمل  في  السبعينيات،  أواس��ط  املركز  ب��دأ  وق��د 
مشاريعه األخرى: تدريس اللغة العبرية ألكبر عدد من العاملني في املركز 
من الباحثني والتوثيقيني واملراجعني واإلداريني.  وهنا يذكر الدكتور أنيس 
دور عبد احلفيظ محارب، الذي “أدى مهمته خير أداء، وتتلمذ عليه كثيرون، 

أصبح مبقدورهم قراءة الصحف والكتب باللغة العبرية احلديثة وفهمها”.
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السينما  جلماعة  امل��رك��ز  ق���دَّم  حيث  الفلسطينية،  السينما  م��ش��روع  ث��م 
والعربية  الفلسطينية  للسينما  األساسي  واألرشيف  الرعاية  الفلسطينية 

واألجنبية.

أما مشروع املوسوعة، فقد بدأ بحلم د. أنيس إلصدار موسوعة فلسطينية، 
إالّ  األبحاث؛  مركز  ب��إدارة  أنيس  د.  التزام  بداية  ومع   ،1966 العام  منذ 
لم يصدر سوى منتصف  األربعة،  بأجزائه  للموسوعة،  األول  القسم  أن 
لتحويل  والعمل،  واإلص��رار  واملتابعة  ال��دأب  على  يدل  هذا  الثمانينيات.  

احللم إلى واقع.

من  الكثيرون  عليه  يوافقني  ما  التواضع،  من  بالقليل  أزع��م،  “إني 
الغزير  ونتاجهما  وامل��وس��وع��ة،  امل��رك��ز  مشروعي  بتاريخ  العليمني 
والطويل، على مدى ربع قرن، أني تركت فيهما بصمات يلمسها املرء 
في كل منشور أو بحث ظهر بني كتب املركز ومقاالت مجلته، وكذلك 

بني مواد مجلدات املوسوعة العشرة”.

املركز معي عشر سنوات، واملجلة ست سنوات، واملوسوعة  “عاش 
ست عشرة سنة”.

العام 1977؛ استمر في جهده  األبحاث  أنيس من مركز  د.  بعد استقالة 
الدؤوب لبناء مؤسسات بحثية، حيث حرص على تلبية الدعوات إلى عدد 
العمل.   لتطوير  أو  للتأسيس  الناشئة،  واملؤسسات  البحثية  املراكز  من 
مركز  أهمها:  ك��ان  امل��راك��ز.   ه��ذه  من  للعديد  متفرغاً  مستشاراً  وأصبح 
ومركز  ب��غ��داد،  بجامعة  ملحق  وه��و  ب��غ��داد،  ف��ي  الفلسطينية  ال��دراس��ات 
الدراسات اإلستراتيجية في جريدة األهرام في القاهرة، ومركز الدراسات 
العبرية في عمان، ومكتب الدراسات اخلاص بالبعثات الدبلوماسية في أبو 
ظبي، ومركز املعلومات في جريدة القبس في الكويت، ومعهد الدراسات 

والبحوث العربية في القاهرة.

الهيمنة  عقلية  م��ع  تتناقض  التي  امل��ؤس��س��ة،  عقلية  أنيس  د.  ل��دى  كانت 
واالحتكار.  هذا ما جعله يحرص على التأسيس، ويحرص في الوقت ذاته 
على عدم البقاء في املكان نفسه فترة طويلة: “أنا أهوى التأسيس، بوضع 
القواعد واألرضية الصاحلة، وأترك لآلخرين االنطالق باملشروع، ورمبا 
أمام  دائماً  الباب  فتح  بضرورة  أؤمن  فأنا  مالءمة.   أو  كفاءة  أكثر  كانوا 
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والتحرير،  الكتابة  في  الواعدين،  الناشئني  وتشجيع  الكفاءات  أصحاب 
وعدم االستئثار باملناصب، حتى ال تغلق األبواب أمامهم”.

“ملاذا يكتب عن إنسان مثلي”؟

ملك  هو  التاريخ  ك��ان  وإذا  للتاريخ،  ملك  هي  اإلن��س��ان  جت��ارب  كانت  إذا 
من  أنَت  املؤرخني.   شيخ  يا  عنك  الكتابة  أهمية  تتبدَّى  التاريخ؛  لصانعي 
نذرت قلمك وحياتك للدفاع عن قضية شعبك الفلسطيني والعربي، مكرساً 
قيمة التوثيق والبحث العلمي، ومؤمناً بسالح الثقافة التنويرية، في وجه 
االستعمار واالحتالل والتخلف االجتماعي.  وحني أصدرت غولدا مائير 
العام  م��ن  ح��زي��ران  شهر  ف��ي  مفخخ،  ط��رد  بواسطة  بتصفيتك،  ق��راره��ا 
اإلدراك  1972، مع عدد من مفكري وأع��الم فلسطني؛ كانت تدرك متام 
خطورة الفكر القومي العربي، وفاعليته، حني يتسلح بالبحث العلمي، في 

مواجهة الفكر العنصري الصهيوني.

من يستحق أن ُيكتب عنه أكثر من أمثالك؟
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والهوية اإلسالمية

إصالح جاد

في املسألة العربية: مقدمة لبيان دميقراطي عربي
عزمي بشارة

متكني األجيال الفلسطينية: التعليم والتعلم حتت ظروف قاهرة
تفيدة جرباوي وخليل نخلة

»َوأَْمــُرُهــْم ُشــوَرى َبـْيـَنـُهــْم«:  اإلسـالمـيـون والـديـمـقـراطـيـة
رجا بهلول

فلسطني الى أين؟ تالشي حل الدولتني )باللغة اإلجنليزية( 
حترير جميل هالل

الطبقة الوسطى الفلسطينية،  بحث في فوضى الهوية واملرجعية والثقافة
جميل هالل
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النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو: دراسة حتليلية نقدية 
)طبعة ثانية - مزيدة(

جمي��ل ه������الل

نظريات االنتقال إلى الدميقراطية: إعادة نظر في براديغم التحول
جوني عاصي

من التحرير إلى الدولة: تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية -1948 1988
هلغى باومغرتن

تقاســيم زّمـــار احلـّي - مقــاالت
فيص��ل ح���وراني

بروز النخبة الفلسطينية املعوملة )باللغة االجنليزية والعربية(
ساري حنفي وليندا طبر

احلداثة املتقهقرة: طه حسني وأدونيس
فيصل دراج

صفد في عهد االنتداب البريطاني 1917 - 1948
مصطفى العباسي

بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية واملقدسية

اجلبل ضد البحـر
سليم متاري

من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقض الدميقراطية اإلسرائيلية
عزمي بشارة

تشكل الدولة في فلسطني )باللغة االجنليزية(
حترير: مشتاق خان، جورج جقمان، اجن أمندسن

مستقبل النظام السياسي الفلسطيني واآلفاق السياسية املمكنة
حترير: وسام رفيدي

وقائع مؤمتر مؤسسة مواطن، ومعهد ابراهيم ابو لغد 2004

التربية الدميقراطية، تعلم وتعليم الدميقراطية من خالل احلاالت
ماهر احلشوة

حركة معلمي املدارس احلكومية في الضفة الغربية 1967-2000
عمر عساف
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خالل  املقاوم  التكيف  سوسيولوجيا  االحتالل:  مواجهة  في  الفلسطيني  املجتمع 
انتفاضة االقصى

مجدي املالكي واخرون

اسطورة التنمية في فلسطني: الدعم السياسي واملراوغة املستدمية
خليل نخلة

جذور الرفض الفلسطيني 1948-1918
فيصل حوراني

القطاع العام ضمن االقتصاد الفلسطيني
نضال صبري

هنا وهناك نحو حتليل للعالقة بني الشتات الفلسطيني واملركز
ساري حنفي

تكوين النخبة الفلسطينية 
جميل هالل

احلركة الطالبية الفلسطينية: املمارسة والفاعلية
عماد غياظة

دولة الدين، دولة الدنيا: حول العالقة بني الدميقراطية والعلمانية
رجا بهلول

النساء الفلسطينيات واالنتخابات، دراسة حتليلية
نادر عزت سعيد

املرأة وأسس الدميقراطية
رجا بهلول

النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو: دراسة حتليلية نقدية
جميل هالل

ما بعد اوسلو: حقائق جديدة )باللغة االجنليزية(
حترير: جورج جقمان

ما بعد االزمة: التغييرات البنيوية في احلياة السياسية الفلسطينية، وآفاق العمل
وقائع مؤمتر مواطن 98 

التحرر، التحول الدميقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث
وقائع مؤمتر مواطن 97
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اشكالية تعثر التحول الدميقراطي في الوطن العربي
وقائع مؤمتر مواطن 96

العطب والداللة في الثقافة واالنسداد الدميقراطي
محمد حافظ يعقوب

رجال االعمال الفلسطينيون في الشتات والكيان الفلسطيني
ساري حنفي

مساهمة في نقد املجتمع املدني
عزمي بشارة

حول اخليار الدميقراطي
دراسات نقدية

سلسلة رسائل املاجستير

النظام  واستمرارية  الدميقراطي  التحول  بني  املغرب  في  واملعارضة  االنتخابات 
السلطوي)2007-1997(

نشأت عبد الفتاح

عن النساء واملقاومة: الرواية االستعمارية
أميرة محمد ِسلْمي

التغيير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي: »حماس« منوذجا
بالل الشوبكي

املجتمع املدني »بني الوصفي واملعياري«: تفكيك إشكالية املفهوم وفوضى املعاني
نادي��ا أب�و زاه��ر

الـنـقــد والـثــورة: دراسة في النقد االجتماعي عند علي شريعتي
خالد عودة الله

حركة »فتح« والسلطة الفلسطينية: تداعيــات أوســلو واالنتفـاضـة الثانيـة
سامر إرشيد
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سلسلة مداخالت واوراق نقدية

أن تكون عربياً في أيامنا
عزمي بشارة

املنهاج الفلسطيني اشكاليات الهوية واملواطنة 
 عبد الرحيم الشيخ )محرراً(

احلريات املتساوية حقوق املرأة بني الدميقراطية - الليبرالية وكتب التربية اإلسالمية 
وليد سالم وإميان الرطروط

اليسار واخليار االشتراكي قراءة في جتارب املاضي، واحتماالت احلاضر
داوود تلحمي

تهافت  أحكام  العلم في  إحكام  اإلميان
عزمي بشارة

الدميقراطية واإلنتخابات واحلالة الفلسطينية
وليم نصار

إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيني
حسني آغ�ا وأحمد سامح اخلالدي

نحو أممية جديدة: قراءة في العوملة/مناهضة العوملة والتحرر الفلسطيني
عالء محمود العزة وتوفيق شارل حداد

التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية
جميل هالل

األحزاب السياسية الفلسطينية والدميقراطية الداخلية
طالب عوض وسميح شبيب

الراهـب الكـوري .. َسـَفر وأشـياء أخـرى
زكريا محمد

واقع التعليم اجلامعي الفلسطيني: رؤية نقدية
ناجح شاهني



أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية، السياسات، املمارسات، اإلنتاج 86

طروحات عن النهضة املعاقة
عزمي بشارة 

ديك املنارة 
زكريا محمد

لئال يفقد املعنى )مقاالت من سنة االنتفاضة االولى(
عزمي بشارة

في قضايا الثقافة الفلسطينية 
زكريا محمد

ما بعد االجتياح: في قضايا االستراتيجية الوطنية الفلسطينية 
عزمي بشارة 

املسألة الوطنية الدميقراطية في فلسطني
وليد سالم

احلركة الطالبية الفلسطينية ومهمات املرحلة جتارب وآراء
حترير مجدي املالكي

واستراتيجيات  الدميقراطي  التحول  اشكاليات  الفلسطينية  النسائية  احلركة 
مستقبلية

وقائع مؤمتر مواطن 99

اليسار الفلسطيني: هزمية الدميقراطية في فلسطني
علي جرادات

اخلطاب السياسي املبتور ودراسات أخرى 
عزمي بشارة

أزمة احلزب السياسي الفلسطيني
وقائع مؤمتر مواطن 95

املجتمع املدني والتحول الدميقراطي في فلسطني
زياد ابو عمرو واخرون

الدميقراطية الفلسطينية
موسى البديري واخرون
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املؤسسات الوطنية، االنتخابات والسلطة 
اسامة حلبي واخرون 

الصحافة الفلسطينية بني احلاضر واملستقبل
ربى احلصري واخرون

الدستور الذي نريد
وليم نص��ار

سلسلة اوراق بحثية

دراسات اعالمية 2 
حترير: سميح شبيب

دراسات اعالمية
حترير: سميح شبيب

الثقافة السياسية الفلسطينية
باسم الزبيدي

العيش بكرامة في ظل االقتصاد العاملي
ملتون فيسك

الصحافة الفلسطينية املقرؤة في الشتات 1994-1965 
سميح شبيب

التحول املدني وبذور االنتماء للدولة في املجتمع العربي واالسالمي
خليل عثامنة

املساواة في التعليم الالمنهجي للطلبة والطالبات في فلسطني
خولة الشخشير

التجربة الدميقراطية للحركة الفلسطينية االسيرة
خالد الهندي

التحوالت الدميقراطية في االردن
طالب عوض

النظام السياسي والتحول الدميقراطي في فلسطني
محمد خالد االزعر
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البنية القانونية والتحول الدميقراطي في فلسطني
علي اجلرباوي 

سلسلة التجربة الفلسطينية

أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية السياسات، املمارسات، اإلنتاج
سميح شبيب )محرراً(

انتفاضة األقصى: حقول املوت 
محمد دراغمة

أحالم باحلرية )الطبعة الثانية(
عائشة ع��ودة

الواقع التنظيمي للحركة  الفلسطينية األسيرة دراسة مقارنة 2004-1988
اياد الرياحي

مغدوشـــة: قصــة احلـرب على املخيمـات فـــي لبنــان
ممدوح نوفل

يوميات املقاومة في مخيم جنني
ولي�د دق�ة

أحالم باحلرية
عائشة ع��ودة

اجلري الى الهزمية
فيصل حوراني

أوراق شاهد حرب
زهير اجلزائري

البحث عن الدولة 
ممدوح نوفل 
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سلسلة مبادئ الدميقراطية
احملاسبة واملساءلة ما هي املواطنة؟  

احلريات املدنية فصل السلطات  
التعددية والتسامح سيادة القانون  

الثقافة السياسية مبدأ االنتخابات وتطبيقاته 
العمل النقابي حرية التعبير  

االعالم والدميقراطية عملية التشريع  

سلسلة ركائز الدميقراطية

التربية والدميقراطية
رجا بهلول

حاالت الطوارئ وضمانات حقوق االنسان
رزق شقير

الدولة والدميقراطية
جميل هالل

الدميقراطية وحقوق املرأة بني النظرية والتطبيق
منار شوربجي

سيادة القانون
اسامة حلبي

حقوق االنسان السياسية واملمارسة الدميقراطية
فاحت عزام

الدميقراطية والعدالة االجتماعية
حليم بركات
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سلسلة تقارير دورية

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي نحو قانون للسلطة التشريعية
إعداد : جه�اد حرب       اشراف: عزمي الشعيبي

نحو نظام انتخابي لدولة فلسطني الدميقراطية
جميل هالل،عزمي الشعيبي وآخرون 

االعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
سناء عبيدات

دراسة حتليلية حول أثر النظام االنتخابي على تركيبة املجلس التشريعي القادم
احمد مجدالني، طالب عوض














