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تقدمي
احلديث عن شفيق احلوت ،هو حديث عن الوطن والوطنية ،والكيانية
السياسية الفلسطينية .هو حديث عن التراكم املعرفي والسياسي في
إطار م .ت .ف ،البيت املعنوي للفلسطينيني.
ُولد شفيق احلوت في مدينة يافا الفلسطينية في الثالث عشر من كانون
الثاني (يناير) العام  ،1932أنهى دراسته الثانوية من املدرسة العامرية
في يافا العام  ،1948حيث أُجبر مع عائلته على الهجرة إلى لبنان في
نيسان (أبريل) من العام نفسه.
التحق باجلامعة األميركية في بيروت العام  ،1948وتخرج منها العام
.1953
عمل مدرسا ً في مدرسة املقاصد اإلسالمية حتى العام  ،1956حيث انتقل
للعمل مدرسا ً في الكويت حتى العام  ،1958عاد بعد ذلك إلى بيروت
تاركا ً مهنة التدريس وملتحقا ً بالعمل في الصحافة مديرا ً لتحرير مجلة
احلوادث اللبنانية ،وبقي في منصبه هذا إلى العام .1964
ساهم في تأسيس جبهة التحرير الفلسطينية العام  ،1963كما كان أحد
مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ،وشارك في مؤمترها التأسيسي الذي
ُعقد في مدينة القدس في الثامن والعشرين من أيار (مايو) العام .1964

ُعني في أول اجتماع للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً
ومديرا ً ملكتب املنظمة في لبنان ،حيث ترك العمل الصحافي وتفرغ من
يومها للعمل السياسي.
اختير عضوا ً في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بني العامني
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 1966و ،1968عاد مر ًة أخرى للجنة التنفيذية في العام  1991حتى
استقال منها في أعقاب اتفاق أوسلو العام .1993
عاصر كافة مراحل الوجود الفلسطيني في لبنان من العام  ،1948وكان
شاهدا ً على احلرب اللبنانية بكل تفاصيلها وأحداثها ،كما كان شاهدا ً على
الغزو اإلسرائيلي للبنان ،وعلى اخلروج الفلسطيني منها العام .1982
شارك في متثيل منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعات اجلمعية العامة
لألمم املتحدة منذ العام .1974
تعرض حلوالي عشر محاوالت اغتيال خالل مسيرته النضالية ،أُصيب
في بعضها ،وجنا بحياته منها جميعاً.
بقي ناشطا ً سياسيا ً بعد مغادرة قوات م .ت .ف .لبنان ،وله رأيه في
الشؤون الفلسطينية كافة.
كان شفيق احلوت (أبو هادر) موضع احترام جميع األطراف الفلسطينية على
اختالفها ،وخارج أطر التصنيف التي اعتادت الساحة الفلسطينية عليها.
كتب العديد من الكتب ،أبرزها:
 .1عشرون عاما ً من منظمة التحرير  :1984 - 1964دار االستقالل
للدراسات والنشر ،بيروت.1986 ،
 .2حلظات لها تاريخ :الشركة السعودية لألبحاث والتسويق.
جدة :سلسلة كتاب “الشرق األوسط”.1986 ،
 .3اليسار والقومية العربية .القاهرة :الدار القومية للطباعة
والنشر.1959 ،
 .4حقائق على طريق التحرير( .سلسلة أبحاث فلسطينية-رقم ،)4
بيروت :مركز األبحاث  -منظمة التحرير الفلسطينية.1966 ،
 .5الفلسطيني بني التيه والدولة.1977 .
 .6يوميات ابن البلد (كتابات ساخرة) .بيروت :دار احملرر.1979 ،
 .7لكي نحرث في األرض (أحاديث مستقبلية) .بيروت :دار
االستقالل للدراسات والنشر.1986 ،
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 .8اتفاقية غزة-أريحا أوالً /احلل املرفوض (أوراق االستقالل).
رقم  ،2بيروت :دار االستقالل للدراسات والنشر.1994 ،
 .9بني الوطن واملنفى (سيرة ذاتية) .بيروت :دار رياض الريس
للكتب والنشر.2007 ،
رحل شفيق احلوت في  2آب (أغسطس)  ،2009وبقيت ذكراه الطيبة،
وتراثه السياسي ،جزءا ً مهما ً وبارزا ً في تراكمنا املعرفي السياسي ،خالل
فترة متتد إلى أوائل الستينيات من القرن املاضي.
إسهاما ً في حفظ ذكراه ،ووفا ًء للراحل ،يصدر هذا الكتاب التكرميي،
بإسهامات نظرية ،شارك فيها؛ أحمد مجدالني ،وماجد كيالي ،وعبد
الرحيم ملوح ،وقيس عبد الكرمي (أبو ليلى) ،ونبيل عمرو ،وأوس داود
يعقوب ،وعبد الرحمن احلاج إبراهيم.
نأمل أن يكون هذا الكتاب ،إسهاما ً معرفيا ً في ذكرى الراحل شفيق احلوت.
سميح شبيب
رام الله2010/4/1 ،

شفيق احلوت :املناضل الواقعي صاحب احللم
أحمد مجدالني

شفيق احلوت :املناضل الواقعي صاحب احللم
أحمد مجدالني

*

يكاد عام ميضي على رحيل املناضل شفيق احلوت ،وكأن األعوام تنطوي
فقط لنودع بشكل متسارع أعزاءنا من مناضلي الرعيل األول من قادة
احلركة الوطنية ،وتكاد األعوام تختصر بتواريخ رحيلهم ،ياسر عرفات،
أبو علي مصطفى ،الشيخ أحمد ياسني ،جورج حبش ،شفيق احلوت،
محمود درويش ،سمير غوشة ،فما أقساها من سنوات!
وفي ذكرى رحيل املناضل شفيق احلوت ،اسمحوا لي أن أشذ قليالً عن
املألوف في رثائه ،وهو الذي قال في رثاء الدكتور جورج حبش“ :من
كثرة املوت الفلسطيني اليومي منذ عقود ،فرغ قاموس املراثي ،وفقدت
الكلمات معناها ،فماذا عسانا نقول؟”.
اسمحوا لي في دقائق وجيزة هي الوقت املتاح لي أن أقف قليالً عند
سمات ومواقف لشفيق احلوت ستلقي ضوءا ً على جوانب في شخصيته
لم يدركها إال املقربون منه ،علّنا نفيه قليالً من حقه علينا ،وهو الذي أعطى
الكثير لقضيتنا الوطنية منذ نعومة أظافره وحتى يوم رحيله ،دون كلل،
مسلحا ً بفكره وقلمه وحلمه الكبير.
عوامل عديدة ساهمت في تشكيل فكر شفيق احلوت وثقافته ،فقد تفتحت
عيناه على تناقض صارخ بني الطمأنينة في كنف عائلته ،وعوامل التهديد
املتواصل من جنود االحتالل البريطاني واجلماعات اليهودية ،واملتربصة
* عضو اللجنة التنفيذية لـ م .ت .ف .األمني العام جلبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
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مبدينة يافا؛ املدينة الفلسطينية املزدهرة في أوج عطائها الثقافي والفني
واالقتصادي ،وكانت محطة وعيه الوطني األولى في عمر صغير مبكر
عندما اقتحم اجلنود البريطانيون منزلهم وهو في السابعة من عمره،
فأثار ذلك خوفه ،وبرز السؤال األول :من هم هؤالء؟ وماذا يريدون؟
ولرمبا كان لهذه احلادثة التي كررها في أكثر من كتاب له األثر الكبير
بت أعرف أننا
في بنائه النفسي والفكري ،فهو يصفها “بعد تلك احلادثة ُ
في خطر ،وأن لنا أعداء ،وأن هذا العدو ال يرحم ،وأنه ميكن مقاومة هذا
العدو ،وهناك من يقاومه ،فأخي جمال واح ٌد منهم” .وكان استشهاد أخيه
جمال ،وهو في الثامنة عشرة من عمره ،احلدث الثاني ،الذي ما إن بدأ
يستفيق من صدمته حتى وجد نفسه على منت الباخرة دولوريس متوجها ً
مع عائلته إلى بيروت في رحلة اللجوء الكبرى .وتلك كانت احملطة األهم
في حياته التي يصفها باالقتالع من األرض والزمان “رحلة التيه” .لكنه
خرج وقد أصبح متبلور الفكر ويحمل وعيا ً وطنيا ً عميقاً ،بلورته دراسته
في أرقى مدارس يافا وأكثرها وطنية ،وعلى أيدي نخبة من األساتذة
الالمعني الوطنيني.
وكانت بيروت عاصمة الثقافة واحلرية وجامعتها األمريكية التي
خ ّرجت أجياالً من املناضلني امتدادا ً لعطاءات يافا العلمية والفكرية،
فانطلق في ساحات العمل احلزبي والعمل النضالي ،واختار فيما بعد
ميدان الصحافة ،ممارسا ً دور الصحافي الالمع واملناضل على األصعدة
احلزبية والوطنية كافة.
إضافة إلى إجنازاته النضالية والوطنية ،ترك لنا شفيق احلوت مجموعة
من املؤلفات ،بعضها نشر في الصحافة على حلقات وضم في كتاب،
وأخرى قام بكتابتها كاملة ونشرت ،شكلت زادا ً معرفيا ً نضاليا ً لنا ،لكنها
في الوقت نفسه كانت مرآة لشفيق احلوت اإلنسان املناضل.
لقد عكست كتابات شفيق احلوت الصحافية واألدبية ،حتى في مجال
السيرة الذاتية ،غلبة الوطني على الذاتي ،بحيث تراجعت األنا عند شفيق
احلوت بتفاصيلها كافة ليحل مكانها الهم الوطني العام ،إذ تكاد السيرة
احلياتية الذاتية له تختصر في احملطات الثالث السابقة التي كان يوردها
ببعض التفاصيل ،لتختفي البقية متاما ً في كتاباته ،فهو يرى األشياء
واألحداث من وجهة نظر نضالية وطنية وحدوية ،وهو يناقش أدق
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التفاصيل اليومية من وجهة نظر الناقد املناضل ،ويرى املشكالت املتنوعة
اجتماعية أو اقتصادية -بنظرة تكاد تختصرها مبدى إيجابياتهاوسلبياتها على القضية العربية والقضية الفلسطينية ،وندر أن جنده
يتطرق حتى في أحاديثه اخلاصة ،ومع األصدقاء إلى مشاكله كإنسان،
أو زوج ،أو رب عائلة ،فالفكر مجند ومترقب أي حدث ،لقياس مدى تأثيره
على القضية النضالية الوطنية.
لقد متاهت األنا عند شفيق احلوت مع النضال ،فالهم الوطني هو همه
الشخصي ،والنضال الوطني هو مهمته اليومية ،وكل شيء في حياته اخلاصة
والعامة مجند في سبيل القضية ،وكأنه أصبح وفلسطني شيئا ً واحداً.

املناضل املخطط احلالم

كان شفيق احلوت صاحب فلسفة خاصة ،فقد كان يرى أبعد من اآلخرين،
ويؤمن بضرورة أن نحلم .ففي العام  1981قبل االجتياح اإلسرائيلي
للبنان ،والنضال الفلسطيني يتشبث في لبنان مبواطئ أقدامه مصعدا ً
من عمليات النضال املسلح ،خرج شفيق احلوت مبجموعة مقاالت حول
“الدولة التي نريد” محددا ً سمات وشروط وتفاصيل الدولة الفلسطينية
التي ستقوم ،في حني كان كثيرون يعتقدون أن هذا احلديث ،ما زال حديث
أحالم ،ليرد عليهم بالقول:
“أوليس احللم خيرا ً من الكابوس؟ فاحللم يدعو إلى التفاؤل،
والتفاؤل يبعث في النفس األمل ،واألمل حافز مهم الستمرار
النضال والعمل”.

وفي سياق أن هذا احلديث سابق ألوانه ،جاء رده ملخصا ً ما يعني أن
احللم ليس هروبا ً من الواقع ،بل هو وسيلة تخطيط للمستقبل ،وهنا تكمن
واقعية شفيق احلوت التي تستند إلى احللم املشروع ،فقد قال:
“من املنطقي واألفضل طبعاً ،أن يأتي مثل هذا احلديث سابقا ً ألوانه
من أن يأتي بعد فوات أوانه ،وال بد ملن يريد أن يتجنب الظلمة أن
يفسح للضوء أن يسبقه ،فتنجلي من أمامه الدروب وينجو من املزالق
واحلفر ،من دون االضطرار إلى اعتماد “التجربة واخلطأ” ،هذه
النظرة شبه الثابتة في تاريخنا النضالي املعاصر .إن االكتفاء برفع
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الشعارات القومية والوطنية ،من دون رفدها مبضامني واضحة
ومحددة ،وبإستراتيجية مفصلة ومعقدة ،لم يعد باملوقف املقبول بعد
كل هذه التجارب املريرة التي عشناها وعانيناها ،والسيما التجارب
لوضع أسس سليمة للمستقبل  ...ومن ال يتعلم من التاريخ ،بالعمق
املطلوب ،يبقى عاجزا ً عن صوغ املستقبل مهما حاول”.

ويبلغ شفيق احلوت قمة الواقعية في صياغة احللم-املستقبل ،واصفا ً
شروطه للحرية والتجديد بقوله:
“إن صوغ املستقبل يحتاج إلى خيال قادر على االنطالق نحو القادم
من عقود وسنوات ،غير مشدود إلى رواسب املاضي ومرارات
جتاربه ،وال بد من أن يبادر “الشباب” الذين سيشكل املستقبل
حاضرهم ،إلى املساهمة في هذا الصوغ ،فال يتركونه حكرا ً على جيل
سبق أن أعطى ما عنده ،ورمبا نفذ عطاؤه فلم يعد لديه ما يقدمه”.

وحتى في أوج إغراقه في الطروحات السياسية واالقتصادية
والدميوغرافية حول شروط الدولة املنشودة ومواصفاتها ،فعندما حتدث
عن اسم “الدولة التي نريد” وصلت به العاطفة والشاعرية أسمى ما ميكن
أن تصل إليه ،إذ يقول:
“إن “فلسطني” ومن دون أي صفة أو عبارة سابقة أو الحقة لها -مبا
في ذلك كلمة “دولة” -قد يكون االسم األنسب واألدق واألكثر وفاء
للحقيقة واملطلوب”.

وتتداخل هذه العاطفة مع مجموعة من الطروحات السياسية واالقتصادية
والدميقراطية املغرقة في الواقعية حول شروط الدولة ومواصفاتها
لتدخل مرة أخرى القدس التي يصفها بـ “الرمز احملسوس واملفعم باملعاني
التاريخية واحلضارية”.
أما مدينة يافا مسقط الرأس ومرتع الطفولة ،فقط كان يحلو له أن يستخدم
وصف املؤرخ الفلسطيني املشهور مصطفى الدباغ لها :فهي واحة أفلتت من
اجلنة ،وهي من القدم بحيث تبدو عواصم العالم ومدنه كأنها أطفال أمامها.
كان شفيق احلوت عندما يذكر فلسطني أو القدس أو يافا ،تفيض به
العواطف ،ورمبا فاضت به الدموع.

املناضل الواقعي صاحب احللم
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املناضل الناقد املتهكم

بسبب حسه الصحافي الفذ ،لم يكن شفيق احلوت قادرا ً على املرور على
تفصيالت ،قد ال يراها اآلخرون ،مرور الكرام ،حتى في خضم الضغط
السياسي والقهر النفسي واملرارة اإلنسانية ،كانت روح الفكاهة وفي
بعض األحيان السخرية املرة هي الغالف الناقل جلوهر احلدث املؤلم.
وندر أن تخلو كتاباته السياسية من محطات كهذه ،مستعمالً أسلوب
الوصف املباشر ،أو عقد مقارنة أو توصيف موارب ،أو مستحضرا ً حدثا ً
مشابها ً أو مناقضاً“ ،املوظف احلمار” الذي كان يستعمل عذرا ً لتقصير
السلطة ،واملرافق املسلح املفروض عليه خالل زياراته حتت ادعاء حمايته
ال مراقبته ،كانا مثار سخريه له.
كانت روح الدعابة التي اتسمت بها شخصيته الفريدة حاضرة في كل
وقت مهما اشتدت األزمات .وال ينسى أصدقاؤه مقاله اليومي في جريدة
احملرر في عموده األسبوعي املسمى “ابن البلد” ،وهو عمود كان يتناول
هموم املواطن العربي واللبناني والفلسطيني على وجه اخلصوص ،بنظرة
ثاقبة وحس فكاهة رفيع .فكان املواطن ينتظر مقالة اليومي هذا ليسخر
من نفسه ومن اآلخرين ،وقد جنح شفيق احلوت عبر جريدة احملرر
بالوصول إلى كل بيت في لبنان.
وقد فاجأ شفيق احلوت أصدقاءه في أحد األيام ،إثر سلسلة تصريحات
إسرائيلية حول يهودية الدولة والنقاء العنصري اليهودي واستحالة حق
العودة لالجئني ،مبقال جاء فيه ،بأن احلل ممكن لإلبقاء على يهودية الدولة
وعودة الالجئني في الوقت نفسه ،وهو أن يتزوج الشباب الفلسطيني من
الفتيات اليهوديات ،وهكذا فإن اجليل القادم سيكون عربيا ً فلسطينياً ،ألن
األوالد يتبعون جنسية وديانة األب عند العرب الفلسطينيني ،وسيكون
هذا اجليل يهوديا ً في نظر اإلسرائيليني ،ألن األبناء يتبعون جنسية وديانة
األم عند اليهود .وهكذا ستحل املشكلة في اجليل القادم .وكان شفيق
احلوت في ذلك الوقت يضع اخلطوط األساس لكتابه لكي نحرث األرض
الذي ضمنه رؤيته الواقعية النضالية للدولة الفلسطينية املنشودة.
لقد كانت قدرته االنتقائية في استعمال املفردات أو الصور أو التشبيهات
مثيرة لإلعجاب ،ومؤشرا ً على عمق الثقافة واملعرفة التي كان يتمتع
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بها ،فكانت احلكمة تخرج عفوية مستندة إلى زاده الثري ذاك ،ففي أحد
مواقفه النقدية حول نظام صارم ملعاقبة السائقني املخالفني لقواعد السير
في أحد األقطار العربية ،اعترف بأن ذلك أحزنه “ثوريا ً وإنسانيا ً” ،وكان
رده على السائق املذعور“ :يا أخ ،يبقى اخلطأ دون اخلطيئة ،وعلينا أن ال
جنعل أخطاءنا غطاء خلطاياهم .مردفاً :لرمبا فهمني ،فالبسطاء يقتنعون
بعفوية ويسر”.
هذه الروح الفذة كانت تقترن بنفس متواضعة بعيدة عن اال ّدعاء والكبر،
فحني يصف نفسه في لقاء حواري مهم بني “نخبة متباينة الفكر ،رزينة
رصينة ،من الشخصيات اللبنانية العاملة واملؤثرة في حياة لبنان العامة”،
يقول “ومثلت أنا اجلانب الفلسطيني بقدر ما أستطيع ووفق معايشتي
وفهمي للعالقات اللبنانية الفلسطينية منذ العام  ،1948وصوالً إلى هذه
األيام” .وكان ذلك خالل األيام العصيبة التي واجهتها املقاومة الفلسطينية
في لبنان ،حني كانت املقاومة مهددة حتى في بقائها هناك”.
موقف أخير للمناضل شفيق احلوت ،أود أن أختم به ،تاركا ً لكم التأمل فيه،
ففي خضم احلرب األهلية في لبنان العام  ،1975اتصلت الفنانة الكبيرة
فيروز مبكتب منظمة التحرير واللجنة التنفيذية في بيروت ،مستنجد ًة
طالبة العون النتشال جثة قريب لها في أشد مناطق التماس خطورة.
ولم يدخر شفيق احلوت وصديقه عضو اللجنة التنفيذية املوجودان في
املكتب في ذلك احلني وسعا ً في االتصال بقيادة الكفاح املسلح الفلسطينية،
وإرسال مقاومني فلسطينيني حتت النار لسحب اجلثمان وتسليمه لعائلة
السيدة الكبيرة فيروز.
وعندما سئل شفيق احلوت عن الداعي لهذه املخاطرة ،كان جوابه :لن
أرفض طلبا ً للسيدة العظيمة فيروز ،فقد أعطت هذه الفنانة لفلسطني
والقدس ،ما لم يعطه كثير من املناضلني على مدى سنوات نضالهم.
رحم الله أبا هادر .فقد افتقدنا بغيابه اإلنسان واملناضل والصديق.
وستظل الكلمات عاجزة عن رثائه.
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في الرابع من شهر آب (أغسطس)  ،2009فقدت الساحة الوطنية
الفلسطينية واألمة العربية املناضل القائد شفيق إبراهيم احلوت “أبو
هادر” عن عمر ناهز  77عاما ً بعد صراع مع املرض .وقد عاصر الراحل
الكبير كل مراحل الوجود الفلسطيني في لبنان منذ العام  1948وحتى
وفاته .وكان شاهدا ً على حلظات مفصليّة في التاريخ الفلسطيني
واللبناني والعربي.
وشفيق احلوت ،الفلسطيني املفرط في فلسطينيته ،هو في حقيقة األمر من
أصول لبنانية .سافر جده إلى يافا في الزمن الذي كانت فيه بالد الشام
منطقة جغرافية واحدة .عمل في التجارة .استقر هناك .صار مختارا ً
للحي ،حامالً لقب “البيروتي” .في  23نيسان (أبريل) سنة  ،1948أي
قبل موعد النكبة الرسمي ،كان معظم أفراد عائلة “البيروتي” في عداد
النازحني من يافا ومن فلسطني كلها.
وقد كان باستطاعته أن يصدق وذووه أنهم عادوا إلى بلدهم األصلي .لكن
فلسطينيتهم كانت قد طغت على أي صفة أخرى .وهكذا صار “البيروتي”
في يافا يل َقّب بـ“الفلسطيني” في بيروت.
وليس هناك كلمات أجمل من تلك التي قالها الصحافي اللبناني األستاذ طالل
سلمان عن عروبة شفيق احلوت“ :من زمان لم يجتمع لبنان وفلسطني في
رجل يفاخر كل من البلدين بأنه ابنه كما اجتمعا في حياة شفيق احلوت
*

كاتب فلسطيني مقيم في اليمن
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وفي سيرة نضاله ثم في احلزن على رحيله ،أمس ،األحد ،كمناضل عربي
وكداعية للتحرير باملقاومة والوعي والتقدم والوحدة .شفيق احلوت،
نسباً ،هو البيروتي املولود في يافا ،وهو ،هوي ًة ،الفلسطيني الذي يجمع
في زخمه الثوري القاهرة ودمشق واجلزائر والرباط واخلرطوم وصنعاء
والرياض والكويت وعمان بوصفها شرفة القدس الشريف”.
ُولد شفيق احلوت بتاريخ  1932/1/13في مدينة يافا ،وفيها أنهى
دراسته الثانوية من املدرسة العامرية العام  .48والتحق باجلامعة
األميركية في السنة نفسها .كان مشاكسا ً ومق ّربا ً من اليسار .اُعتُقل
وهو طالب بتهمة الشيوعية ،وصدر مرسوم جمهوري بإبعاده عن لبنان.
“كان احلل الوحيد إلبطال احلكم هو أن أسترد جنسيتي اللبنانية .لكنني
ُذهلت حني رفض والدي أن يفعل ذلك ،متو ّهما ً أن ذلك سيعني التنازل عن
جنسيته الفلسطينية .وهو ما اضطرني إلى رفع دعوى قضائية السترداد
هويتي اللبنانية” .عاد الشاب املشاكس إلى اجلامعة ،وحني تخرج همس
له الراحل الكبير قسطنطني زريق ،رئيس اجلامعة بالوكالة ،وهو يسلمه
الشهادة“ :اآلن نستطيع القول إننا انتهينا من مشاكلك”.
أن رئيس
وأمضى شفيق احلوت ثالث سنوات في التعليم الثانوي .يتذكر ّ
مجلس النواب نبيه بري كان من تالمذته .ثم بدأت رحلته كصحافي
العام  1956في مجلة “احلوادث” اللبنانية التي كان سليم اللوزي يرأس
حتريرها .وتد ّرج فيها حتى صار مديرا ً للتحرير ،وفي احلوادث وعبرها
انفتحت أمام شفيق احلوت الطريق إلى لقاءات ومحاورات مع الرئيس جمال
عبد الناصر ورفاقه في قيادة الثورة في مصر  ...وهكذا كان بني األوائل
ممن عملوا ملنظمة التحرير الفلسطينية فور قيامها برئاسة أحمد الشقيري،
وهي املنظمة التي ستنبثق عنها مجموعة من املؤسسات احلافظة للقضية.
أما احملاورات الفكرية التي أثارها فكانت أكثر من أن حتصى .وكان مع
كلوفيس مقصود وسمير صنبر واألساتذة من آل صايغ :يوسف ،وأنيس،
وفايز ،بني من أعطوا القضية املستوى الفكري الذي تستحق.
وكان ال بد له من التوقف “رسميا ً” عن العمل في املجلة ،بعد تسلمه
مسؤولياته في منظمة التحرير .غير أنه لم يتوقف “عمليا ً” عن الكتابة
في العديد من الدوريات العربية طوال خمسني عاماً ،وال عن اخلطابة على
مختلف املنابر ،وفي مختلف العواصم.
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وعبر النهوض الفلسطيني ،اندفع شفيق احلوت مع رفاق له إلى تهيئة مناخ
العمل السري لبعض اجلبهات التي قررت اعتماد الكفاح املسلح طريقاً.
فأسس “جبهة التحرير الفلسطينية  -طريق العودة” سنة 1963؛
وكان من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ،وشارك في مؤمترها
التأسيسي الذي ُعقد في مدينة القدس في الثامن والعشرين من أيار العام
 .1964وهو عضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ املؤمتر التأسيسي
األول؛ واختير عضوا ً في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير بني العامني 66
و ،68وعاد مر ًة أخرى للجنة التنفيذية في العام  91حتى استقال منها في
أعقاب اتفاق أوسلو العام .1993
و ُعني في أول اجتماع للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً
ومديرا ً ملكتب املنظمة في لبنان .وما إن وصلت قيادة حركة “فتح” إلى
اإلمساك مبنظمة التحرير ،وأزاحت الزعيم الوطني الراحل أحمد الشقيري،
بعد هزمية  ،1967عن موقع الرئاسة ،انكفأ شفيق احلوت مؤقتا ً  ...ثم
قبل بأن يعود لتولي منصب مدير مكتب املنظمة في بيروت مجدداً.
وقد شارك في كتابة خطاب ياسر عرفات الذي ألقاه في األمم املتحدة في
سنة  ،1974إلى جانب نبيل شعث ،ووليد اخلالدي ،ومحمود درويش،
وصالح الدباغ ،وكان في عداد الوفد الذي رافق عرفات إلى مقر األمم
املتحدة في نيويورك.
و ُعني ناطقا ً رسميا ً باسم الوفد الفلسطيني إلى األمم املتحدة خالل
انعقاد دورات اجلمعية العامة منذ سنة  1974فصاعداً .وبهذه الصفة،
قام بجهد إعالمي كبير في الواليات املتحدة ،والسيما في سنتي
 1978و ،1979وألقى محاضرات في عدد من اجلامعات البارزة مثل
كولومبيا ،وهارفارد ،وبرنستون ،وربطته عالقات وثيقة جدا ً بإدوارد
سعيد ،وهشام شرابي ،وإبراهيم أبو لغد ،ومحمود درويش ،وإسماعيل
شموط ،وكثيرين غيرهم.
وعلى الرغم من العالقة اإلنسانية الطيبة التي ربطته بالزعيم الراحل ياسر
عرفات ،فإنه كان دائما ً في صفوف املعارضة .صاحب اجلملة الواضحة
والرأي املستقيم سبّب صداعا ً دائما ً ألبي عمار ولقادة فلسطينيني
كثيرين ،وكان -رحمه الله -شديد االنتقاد لقيادة وسياسات منظمة
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التحرير الفلسطينية ،ويتبني لنا ذلك عندما نقرأ وجهة نظره في اتفاقية
أوسلو ،واألسباب التي دعته لالستقالة من تنفيذية منظمة التحرير ،كتب
األستاذ احلوت:
“ ألن القيادة الفلسطينية ال متلك إستراتيجية ،وألنه ال دميقراطية فيها،
وألنها مرؤوسة بشخصية مصرة على فرديتها ،وصلنا إلى دهاليز
الدبلوماسية السرية .فكان ما كان من توقيع على اتفاقية أوسلو
استقلت
مبضمونها السياسي املجحف ونتائجها املعروفة .وعلى األثر
ُ
ومحمود درويش ،وأنا سعيد بهذا املوقف حتى لو كنت على خطأ .فقد
كان ضروريا ً أن يخرج فلسطيني على مستوى القيادة ،ويتخذ موقفاً،
ويصمد عند هذا املوقف ،ألن -لألسف -كثيرا ً من مواقف القادة عندنا
كانت تتغير وتتبدل مع الزمن ،ما أفقدها املصداقية.
اتفاقية أوسلو مت التوقيع عليها ،وهي حقيقة مادية .وأوسلو هي ثالثون
ألف شرطي ،وألفان ومائتان وخمسون مديرا ً عاماً .هل تصدقون أن
السلطة الفلسطينية فيها  2250مديرا ً عاماً؟ أي ما يعادل ضعفي عدد
املدراء العامني في جمهورية الصني الشعبية .السلطة الفلسطينية
أصبحت حقيقة على األرض ،لها شؤونها ،ولها مصاحلها ،ولها
شركاتها ولها ولها  ...وطبعا ً لها رئيسها الذي يصر على أنه رئيس،
وهو ميارس وكأنه رئيس دولة مع أن هذا غير صحيح .ويسميها
باألراضي احملررة ،وهي غير محررة ،وهو نفسه ال ميلك احلق في
اخلروج من قطاع غزة والضفة الغربية ودخولهما دون إذن مسبق
من احلكومة “اإلسرائيلية” .ال أريد أن أركز على موضوع أوسلو
ألننا كتبنا فيه ،وقلنا فيه الكثير .ماذا كان موقف املعارضة؟ اكتفت
بالقول ال ألوسلو! كلنا في السلطة وفي املعارضة في أزمة ،ألن األداء
السياسي للسلطة الفلسطينية هو أداء فاسد ،وأداء سلبي ،وأداء يهدد
باملزيد من التنازالت .بدأ الفساد قبل أن يبدأ البناء ،وبدأ االنحالل
والهرولة لألسف في الصف الفلسطيني نحو العدو الصهيوني بشكل
ال يليق بتاريخ هذا الشعب الفلسطيني وتراثه ،والذي ما زال مشرذما ً
ومتابعا ً طريق النضال من أجل حتقيق أهدافه الوطنية”.

وفي أعقاب حادث اختفاء طائرة “أبو عمار” في نيسان  1992وجناته،
يكتب احلوت موقفه من احلدث ومن الرجل وراء احلدث“ :وبقدر فرحتنا
بنجاة “أبو عمار” ،كان هناك عتب ورمبا غضب عليه ،ألن غيابه كشف
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عيوب “التفرد” بالقيادة ،إذ كان توقيعه وحده هو املعتمد سواء لتوقيع
اتفاق مع دولة أو لشراء بطانيات للجنود”.
ويتصاعد موقف احلوت حدة بخصوص تفرد “أبو عمار” بالقيادة بقوله:
“وفوجئت أكثر أنه ركز في دفاعه عن أسلوبه في التفرد بشكل يثير مزيدا ً
من النقد ،بدالً من امتصاص ما هو قائم ،وخصوصا ً عندما أشار إلى
موضوع اخلزنة”.
ويضيف احلوت حول ارتفاع منسوب أعصاب “أبو عمار” في هذا
األمر بقوله:
“باختصار ،وبألم شديد ،ألني أود الرجل وأقدر له العديد من
مزاياه ،أقول إن “أبو عمار” بعد حادثة الطائرة حتول إلى شخص
آخر ،وعلى عكس ما متنى له كل محبيه املخلصني ،فهو ازداد فردية
أضعافا ً مضاعفة ،ووقع في وهم أنه معصوم ،صاحب رؤى ،وترعاه
عناية إلهية خاصة ،كما أنه متاهى مع فلسطني إلى شفير اخللط بني
احلقيقة واخليال”.

منظمة للتبرير ال للتحرير

في  2000/2/11كتب شفيق احلوت:
“ألول مرة منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينية ،التي كان لي شرف
اإلسهام في تأسيسها ،وقضيت العمر في النضال حتت لوائها،
لم أتلقَّ الدعوة للمشاركة في أعمال “املجلس املركزي” املنبثق عن
املجلس الوطني الفلسطيني الذي لم أتغيب عن حضور أية جلسة
دورية أم استثنائية من دوراته ،إال تلكما الدورتني األخيرتني ،اللتني
مت في األولى منهما التنازل عن امليثاق الوطني ،والثانية التي عقدت
على “شرف” الرئيس كلينتون ليؤكد املجتمعون إليه تنازلهم مرة
أخرى عن ذلك امليثاق.
وحقيقة األمر أني لم أتوقع مثل هذه الدعوة ،ولو تلقيتها ملا لبيتها ،ولم
أعد أعرف أصالً إذا ما زلت عضوا ً في هذا املجلس أم ال ،شأني شأن
العديدين غيري من ممثلي شعب فلسطني في الشتات .كما أني لست
واثقا ً فيما إذا ما زال هذا املجلس شرعيا ً وفق النظام األساسي للمنظمة.
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منذ التوقيع على أوسلو ،والشرخ الذي أصاب هيكلية املنظمة ،وما
تبع ذلك من إلغاء مليثاقها ،لم تعد منظمة التحرير الفلسطينية هي
املنظمة ذاتها التي عرفتها جماهير شعب فلسطني وأمته العربية ،إذ
حتولت من منظمة لتحرير فلسطني إلى منظمة لتبرير التنازل عنها،
أرضا ً وشعبا ً وقدساً.
وقد سئلت مرة عن وضع املنظمة الراهن ،فقلت إنها في “غرفة
العناية املركزة” في غيبوبة شبه كاملة ،وليس فيها من متحرك سوى
“إبهامها” الذي متسك به القيادة الراهنة “ليبصم” على وثيقة اتفاق
احلل النهائي ،ليتم فور ذلك إصدار نعي رسمي لها حتت عنوان
“سبحان احلي الباقي” وإسدال الستار عليها وعلى كل من استشهد
حتت راياتها ،وكل من “تلطخت يداه” بدماء العدو “اإلسرائيلي” وما
يزال يقبع في سجون “إسرائيل” ومعتقالتها.
هذا هو واقع منظمة التحرير الفلسطينية الراهن ،والنهاية التي
وصلت إليها منذ أن تبادل السيد ياسر عرفات وإسحق رابني ما
سمي برسائل “االعتراف املتبادل” ،في التاسع من أيلول/سبتمبر
 1993التي مهدت التفاقية أوسلو والتوقيع عليها في الثالث عشر
من الشهر ذاته .وال داعي لتكرار وقائع مسلسل التنازالت التي مت
ارتكابها باسم املنظمة منذ ذلك التاريخ وصوالً إلى اتفاقية شرم
الشيخ وما يدور حالياً ،بالسر والعالنية ،من مفاوضات لوضع إطار
اتفاق للحل النهائي”.

وبعد استقالته من مؤسسات املنظمة ،أعطى الفقيد كل جهده للعمل
على تطوير أشكال احلراك الشعبي الفلسطيني ،بهدف تنظيم النضال
اجلماهيري من أجل العودة للوطن احملرر السيد .ولهذا كان في
مقدمة املؤسسني لهذا العمل الذي تشكلت مؤمتراته الفاعلة في كل
مناطق اللجوء واالغتراب .وفي خضم عمله من أجل مأسسة هذا
اجلهد الشعبي وتفعيله ،ظل يناضل من أجل إعادة بناء منظمة التحرير
على أساس ميثاقها القومي/الوطني ،لتكون حاضنة للقوى الوطنية،
واإلطار الفاعل لكفاحها الوطني.
وقد تعرض املناضل شفيق احلوت حلوالي عشر محاوالت اغتيال ،أُصيب
في بعضها ،وجنا بحياته منها جميعاً.
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ليؤسس عائلة مع زوجته
وفي خضم هذا النضال ،وجد شفيق احلوت وقتاً،
ّ
بيان عجاج نويهض شريكته في األصل اللبناني والنضال الفلسطيني،
وصاحبة الكتاب الشهير عن مجزرة صبرا وشاتيال .أجنبا بنتني وصبياً.
الثالثة تخ ّرجوا في جامعات عريقة ويحملون شهادات دكتوراه.

أسس أبو هادر موقعا ً له على شبكة اإلنترنت .في الصفحة
ومنذ عامنيّ ،
الرئيسية للموقع ،وضع صورة لشاطئ يافا ،ونصبا ً إلحدى ساحاتها.
كأن لديه رغبة في رؤية يافا؟ يجيب“ :عن طريق اإلنترنتّ ،
توطدت عالقتي
مبن بقي من أهلي هناك .بكيت حني التقيتهم في ع ّمان .أعترف
أخيراًَ -لدي حنينا ً قوياً .كانت هناك فرصة لزيارتها بعد أوسلو .هذا كان
ّ
بأن ّ
ً
جزءا من مغريات ذاك االتفاق .كثيرون حاولوا إقناعي ،لكنّني رفضت.
أ ّوالً :خشيت على الذكرى من الواقع الذي سألقاه هناك .ثانياً :يستحيل
ممن يحتلها”.
أن أدخل مدينتي بإذن ّ
لكن أال يتمنّى -بعد عمر طويل -أن ُيدفن في مقبرة يافا التي حس َد صديقه
إبراهيم أبو لغد ألنه ُدفن فيها؟ يجيب“ :إذا استطعت أن أُرجع عظامي إلى
يافا .لِ َم ال؟ سيكون ذلك تتويجا ً لنضالي الطويل”.
نعم ،نقولها بحزن شديد ومرارة ،لقد رحل أبو الهادر بعد أن أفنى حياته
في النضال ،وقبل رحيله بفترة قال لصديق له“ :ال أخفيك أنّي محبط منذ
كابرت كشخص ناضل طويالً .لكني كنت غارقا ً في حفرة يأسي.
أوسلو.
ُ
ثم جاء انتصار حزب الله في متوز  2006ليخرجني من تلك احلفرة .صار
لدي شعور بأن الكفاح ال يزال ممكناً ،وأننا رمبا نكون موعودين مبستقبل
آخر وبشخصيات كالتي نفقدها”.
و“بني الوطن واملنفى” ،سيرة إنسان صادق ،عاش حياته وقضى نحبه وهو
أمني على الوطن ،وعلى احلقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني في أرضه
املغتصبة ،سيرة تروي رحلة نضال وكفاح طويلة عاشها شفيق احلوت
بحلوها ومرها .وقد آثرت أن أقتطف من سيرته العطرة بعضا ً من فصولها.

26

شفيق احلوت

مع أبي الهادر  ..ذكريات مبتدؤها يافا
()1

وثيقتان رسميتان تثبتان أني ولدت في مدينة يافا في فلسطني ،وذلك في
الثالث عشر من كانون الثاني/يناير  ،1932وأن اسمي “شفيق” ،واسم
والدي “إبراهيم” ،واسم والدتي “حتفة” ،وشهرة العائلة “احلوت”.
والوثيقتان صادرتان عن حكومة االنتداب البريطاني لفلسطني :األولى
عن دائرة الصحة ،وهي شهادة امليالد ،أو ما كان يسمى “الكوشان”؛
الثانية عن دائرة الهجرة والسفر ،وهي جواز السفر الفلسطيني الذي كان
يحمل الرقم .212023
وليس في حيازتي اآلن أي من الوثيقتني؛ فقد خلفت “كوشاني” في
درج مكتبي في منزلنا في يافا عندما غادرنا املدينة فجأة حتت وطأة
اإلرهاب الصهيوني سنة  .1948أ ّما جواز سفري فقد صادره الضابط
“اإلسرائيلي” من درج مكتبي في منزلنا في بيروت عندما اقتحم الصهاينة
القطاع الغربي من العاصمة اللبنانية في سنة .1982

()2

كانت والدتي ،التي ال أدري ملاذا كان يثير اسمها دهشة من يسمعه أول
مرة ،والتي توفيت في سنة  ،1992تؤكد هذه املعلومات وتستحلي
استعادة ما أحاط بها من تفصيالت كلما كانت تسنح لنا فرصة اللقاء
واستحضار ذكريات أيام زمان.
مما قالته إن ليلة مولدي كانت ماطرة ،وإن املخاض جاءها وهي جتلس
حول الطبلية مع والدي ومن سبقني من إخوتي لتناول العشاء .وملّا
سألتها إن كانت تذكر ماذا كان طبق العشاء تلك الليلة ،ردت واالبتسامة
متأل وجهها اجلميل“ :ملوخية” ،وعندئذ فقط اكتشفت ملاذا تنتابني نوبة
من العطس كلما أكلت هذا الطبق اللذيذ ،أو هكذا أظن على األقل.
تضيف الوالدة أن والدتي كانت ميسرة ،ال ألني كنت سابع بطن لها ،وإمنا
ألني كنت أول من ولدته وهي مستلقية على فراشها وأمامها ألول مرة
قابلة قانونية حتمل شهادة رسمية وترخيصا ً ملمارسة املهنة .إن طيف
تلك السيدة ،وكان اسمها “زينب قباني” ما زال يراود خيالي ملا كان يثيره
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حضورها من فضولي ،إذ كانت كثيرة التردد على منزلنا وأشرفت على
والدة من حلق بي من بطون .كانت أول سافرة عرفتها في حياتي ،وبدالً
من املالءة السوداء واحلجاب ،كانت تلبس معطفا ً طويالً وتلف شعرها داخل
شال من احلرير األبيض .كانت تدخن وتتشاوف على من حولها بـ “بز”
السيجارة الطويل .في تلك األيام لم يكن الصراع مقصورا ً على احلجاب
والسفور بني النساء ،وإمنا الرجال كذلك كانوا قد بدأوا خوض املعركة بني
القمباز والبنطلون ،أو بني العربي والفرجني .والدي وحده صمد حتى
آخر عمره في نيسان/أبريل  ،1971من القرن املاضي ،ولم يخذل القمباز
وملحقاته بينما حلق جميع أشقائه ،وهم أصغر منه ،باملوضة املستجدة.
سألت والدتي عن سر املشهد األول الذي يتردد في خاطري كلما تذكرت
طفولتي ،وهو عبارة عن شجرة “متر حنة” وارفة الغصون بالقرب
من بئر فوقها قبة لها فتحة ،وفوق الفتحة سطل يتدلى من طرف حبل
يلتف على خشبة ،فقالت إن ذلك جزء من “قاع” الدار التي ولدت فيها،
والتي تقع في زاروب متفرع من ميني “شارع العالم” ،ثاني أهم شارع
في “حي املنشية” ،على بعد أمتار معدودة من دكان الوالد ،الذي كان
ميارس التجارة ودور “املختار” نيابة عن والده الذي كان ُيعرف باملختار
“البيروتي” ،وذلك ألٍسباب أرى ذكرها اآلن استكماالً لتوضيح هويتي.
في أوائل التسعينيات من القرن التاسع عشر ،هاجر جدي “سليم يوسف
احلوت” من بيروت إلى فلسطني هربا ً من اخلدمة العسكرية ،ورمبا سعيا ً
وراء رزق أوفر .واستقر في مدينة يافا حيث كانت سبقته إليها شقيقته
الكبرى بحكم زواجها من أحد جتار املدينة املعروفني من آل صابر .ويبدو
أن املقام طاب له في املدينة التي كانت تدعى “بلد الغريب” لكثرة من فيها
من الوافدين من مختلف األقطار العربية ،وحتى من مدن فلسطني بالذات.
ولو أضفت ياء النسبة إلى أي قطر أو مدينة جلعلت منه اسم شهرة لعائلة
يافية :املصري؛ اليماني؛ السوري؛ النابلسي؛ اخلليلي؛ الغزاوي؛ القدسي؛
البيروتي .فل ّما تطورت أوضاع جدي ،وأصبح واحدا ً من كبار جتار البرتقال
في املدينة و“مختارا ً” للحي الذي ساهم في إعمار معظم اجلديد من بيوته
ومرافقه ،اكتسب شهرة وشعبية ألنه كان “يختم” املعامالت مجانا ً من غير
رسوم ،بل إنه ترك “اخلتم” في عهدة والدي ليقوم باملهمة نيابة عنه كما
قلت قبل قليل .وبسبب لهجته البيروتية التي واكبته طوال عمره حتى وفاته،
اشتهر بكنية انتسابه إلى بيروت أكثر من انتسابه إلى أسرته.
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عندما وافته املنية في أواخر سنة  ،1948في بلدة سوق الغرب التي اختارها
مصيفا ً حتى يعود إلى يافا ،جمع أبناءه من حوله وحدثهم عما ينوي القيام
به من قلع وزرع في بيارته التي أنشأها وحفر بئرها -قبل أن أولد بعامني-
في قرية “القسطينة” قرب مدينة املجدل شمال ما يعرف اليوم بقطاع
غزة .أغمض عينيه ،ومات ،فرحلت الروح إلى حيث تهوى ،وأ ّما اجلسد
فلحق بالسلف الصالح ممن سبقوه إلى مقبرة الباشورة في بيروت ،أمثال
الشيخني اجلليلني محمد وعبد الرحمن احلوت ،رحمهم الله جميعاً.

()3

انتقلنا من البيت الذي أبصرت النور فيه إلى آخر ال يبعد عنه سوى أمتار،
لكنه يطل مباشرة على “شارع العالم” .كان البيت اجلديد متميزا ً بحديقة
واسعة ،على طرف منها شجرة توت قدمية مطعمة بأنواع مختلفة منها
األسود واألحمر ،احللو واحلامض؛ وفي الوسط شجرة عناب باسقة .أظن
أني كنت في اخلامسة ساعتئ ٍذ ألني لن أنسى أول دخولي املدرسة ،وكانت
مدرسة خاصة وتابعة لـ“جمعية الشبان املسلمني” .ال أنسى ذلك اليوم ألني
كنت متهيئا ً لدخول املدرسة احلكومية ،لكن لسبب تافه لم أعد أذكره ،وجدت
نفسي في مدرسة غير رسمية .وفي فلسطني ،في تلك األيام ،كان الصيت
احلسن للمدارس الرسمية ال اخلاصة ،على الرغم من مجانيتها أو أقساطها
الرمزية .على كل حال لم أندم -فيما بعد -على ما حدث ،ألنني عندما تقدمت
المتحان القبول في العام الذي تال ،لم أجنح فحسب ،بل قفزت أيضا ً عن عام
مدرسي كامل ،ومن الصف األول االبتدائي إلى الثالث رأساً ،وإلى كتاب
القراءة اجلديدة اجلزء الثالث من أعمال املربي العظيم خليل السكاكيني.
وفي بيتنا اجلديد هذا أحسست بأول متاس مباشر مع “مشكلتي”
كفلسطيني ،وكنت في السادسة أو السابعة من عمري .ففي فجر ذات
يوم من صيف سنة  ،1938صحوت مذعورا ً نتيجة طرق على باب منزلنا،
من جانب زمرة من اجلنود البريطانيني ،بصحبتهم مجندة يهودية .أمر
ضابطهم أبي وأشقائي األكبر مني مبغادرة املنزل إلى ساحة احلي حيث
كان سبقهم إليها العشرات من شباب احلي ورجاله .وأومأ أحد اجلنود
إلي بحربة بندقيته كي أجلس على حصيرة كانت مفروشة قرب احلديقة،
ّ
ففعلت وعيناي معلقتان بوالدتي التي كانت تتعارك مع املجندة رافضة
السماح لها بأن تفتشها ألنها صائمة ومتوضئة! قلبوا البيت ،ومزقوا
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الفرش ،وخلطوا الزيت بالرز وبالدقيق والكاز ،وسرقوا ما عثروا عليه من
القليل الذي كانت والدتي تدخره وتعتز به من ذكريات عرسها.
بعد غروب الشمس ،ومضي ساعات طويلة وهم حتت شمس الصيف
احملرقة ،أفرج اجلنود عن املوقوفني في الساحة وعاد الرجال إلى منازلهم،
مبن فيهم والدي وأشقائي ،فاستقبلتهم الوالدة بحمد الله وشكره على
سالمتهم .وبعد أن اجتمع الشمل ،وتأكدنا من رحيل اجلنود من الشارع،
أخرجت والدتي من صدرها جسما ً غريبا ً وسألت“ :ما هذا ...وملن هو
أخوي األكبر مني ،مصطفى وجمال.
منكما” ،مشيرة إلى
ّ
“هذه قنبلة” .قال والدي وهو يتناولها من والدتي ،بينما أنكر أخواي أي
عالقة لهما بها .غير أني غريزيا ً كنت واثقا ً بأنها تخص األصغر منهما ،أي
“جمال” ،وكان ال يزال في الرابعة عشرة من عمره .وتأكدت من ذلك عندما
رأيته يبكي بصمت وهو يرى والدنا يتسلل ليخفيها بعيدا ً عن البيت.
تلك الليلة استشعرت أننا في خطر ،ال كأسرة ،وإمنا كشعب ،وأن لنا
أعداء ،وأنهم قساة ال يرحمون  ...كما استشعرت أن من املمكن مقاومة
هذا العدو ،وهناك من يقاومه فعالً ،وأن أخي واحد منهم .عندما صحوت
في اليوم التالي كان “جمال” قد أصبح مثلي األعلى بعد أن ترك بصمة لن
متحى على مسار حياتي.
ومن يومها اتسعت دائرة فضولي ،فصرت أكثر فهما ً ملا أقرأ في الصحف،
وأتابع اإلذاعات ،وأستفسر عما ال أدركه من أخي .وكانت احلرب العاملية
الثانية قد اشتعلت .وبات الكل ينتظر نهايتها ،والناس في املقاهي تتابع
نشرات األخبار باهتمام وانتباه وصمت ،تقطعه بعض همسات الدعاء
بالنصر لهتلر ،أو “أبو النمر” كما كان يسميه البعض من قبيل التمويه.
شعار الناس كان بسيطا ً وساذجا ً وهو “إن عدو عدوي صديقي”،
وبريطانيا حليفة الصهاينة عدوتنا .لم يكن يومئذ ثمة وعي على فرق بني
يهودي وصهيوني أو أملاني ونازي.
إن املشهد الذي ال يفارق ذاكرتي ،هو تلك احللقة من بسطاء الناس في
املقهى القريب من منزلنا ،مساء كل يوم لالستماع إلى أخبار “أنقرة” التي
كان حيادها يسمح لها بإذاعة أخبار يستحيل بثها من اإلذاعات العربية.
أما أخبار “برلني” واالستماع إلى يونس البحري وهو يلعلع بصوته

30

شفيق احلوت

“حي العرب” ،فكان من احملرمات في املقاهي وتقود املتلبس بارتكابها
إلى معتقل “صرفند” أو سجن “عكا” من دون حتقيق.
في األعوام اخلمسة التي صرفتها في مدرسة “املنشية للبنني” االبتدائية،
تضاعف وعيي وازدادت أسئلتي عن كل ما كان يثير فضول صبي ما بني
السادسة واحلادية عشرة من عمره .تناوب مديران على إدارة املدرسة:
األول لبناني من صيدا هو األستاذ سعيد الصباغ ،الذي ال تزال أطالس
اجلغرافيا التي خططها ورسمها تطبع حتى هذه األيام؛ والثاني هو
األستاذ جمال العلمي ،وهو فلسطيني من غزة .وكان االثنان شديدي
الصرامة ونكاد نرجف إذا ما صادفناهما في امللعب ،أو في الطرقات ،أو
بني الصفوف .كانت “العصا” واحدة من أهم أدوات التربية في تلك األيام،
ويتفنن بعض األساتذة في اختيار خشبها ومدى طولها وعرضها!
كثيرون هم األساتذة الذين علموني في تلك الفترة وال أزال أذكرهم
في ،ورمبا في كثيرين
باخلير ،غير أن واحدا ً منهم كان األكثر تأثيرا ً ّ
غيري ،وهو األستاذ زكي الدرهلي ،وذلك لشخصيته الودودة على الرغم
من صرامتها ،وألنه -وهذا هو األهم -كان من أشهر العبي كرة القدم
في النادي الرياضي اإلسالمي في يافا .كان يلعب “جناح أمين” ،ويلقبه
املعجبون به بـ“أبو الرجل الذهبية” .وكان معروفا ً بوطنيته ،وسقط
شهيدا ً في حادث إرهابي صهيوني مجرم أدى إلى نسف أحد مراكز
الدولة الرسمية في يافا سنة .1947
ومن أفضال هذا املدرس علينا ترغيبنا في ممارسة كل أنواع الرياضة
املمكنة ،على الرغم مما كانت تفتقر املدرسة إليه من وسائل ومعدات
ومالعب ،والسيما للعبة كرة القدم التي كان الكل يعشقها .ومن حسن
الصدف أن كان هناك ساحة كبيرة مهجورة تفصل ما بني أحد أطراف
حيّنا و“تل أبيب” .وكانت باستمرار ميدان صراع بيننا وبينهم .وكان
ثمة اتفاق غير مكتوب فرضته موازين القوى بني صبياننا وصبيانهم،
يقضي بأن نتركه لهم ليلعبوا فيه يوم السبت ،يوم عطلتهم .فل ّما انتظم
فريقنا واستدعت احلاجة إلى ملعب مناسب ،ألغينا االتفاق واحتكار اليهود
للملعب يوم السبت ،وذلك بتحريض من أستاذنا باعتبار أن األرض أرضنا
 ...وليست ألحد غيرنا.
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كنت قد بلغت الثانية عشرة عندما بدأت عامي الثانوي األول .وكانت
“العامرية” واحدة من أحدث الثانويات في فلسطني وأجملها ،ولم يكن من
ثانوية رسمية غيرها في يافا ومحيطها من القرى املجاورة .لذلك ،كان
يتجمع فيها نخبة الطالب املتفوقني في االبتدائية من عشرات املدارس،
ويعمل فيها نخبة من املعلمني املتخرجني من أعلى معاهد التعليم في
فلسطني ،ومن جامعات مصر ،وجامعة بيروت األميركية .وقد كانت
“العامرية” واحدة من أهم محطات حياتي الثقافية والوطنية ،وإني واثق
بأن كل من رافقتهم من زمالء يشاركونني هذا الرأي ويؤكدونه.
ولـ“العامرية» توأم ،هي “الزهراء” للبنات ،وكانت تقع على الرصيف
املقابل .لها اللون نفسه ،وكان أخضر ،واليافطة ذاتها من البالط
البورسلني األصفر ،واألسوار نفسها من أشجار البرتقال والليمون.
وال شك في أن هذه اجليرة كانت حافزا ً على اإلسراع في إضافة بند إلى
أحاديثنا عن ذلك “اجلنس” اآلخر املختفي وراء تلك األسوار .إنها بداية
املراهقة بكل ما فيها من تغيرات وحتوالت وفضول ومشكالت ،وليس من
مرشد تربوي أو مستشار نفساني ،أو حتى كتاب مفيد.
الكتاب الوحيد الذي وقعت عليه أيدينا في “مكتبة” املدرسة كان بعنوان
“رجوع الشيخ إلى صباه” ،وال أعرف كيف وصل أصالً إلى رفوف
املكتبة .وعندما سمع عنه أمني املكتبة متأخرا ً سحبه وأخفاه .وهذا
“الكتاب” ملن لم يسمع به ،هو من تراث قدمي يتحدث عن فنون املمارسة
اجلنسية بشكل فضائحي يضاهي “أدب البورنو” املعاصر!
كانت بيوتنا ال تقل محافظة عن املدرسة ،ولم يكن لنا -كمراهقني -من سبيل
للتعلم غير بعضنا البعض ،والسيما ممن كانوا “أكبر منا بيوم وأوعى منا
بسنة” كما يقول املثل ،وأحيانا ً بتحريك بعض املشاغبني في الصف -ولكل
صف مشاغبوه -الستفزاز أستاذ الدين أو الشريعة بأسئلة جريئة نسبياً.
وأذكر واحدا ً من هؤالء األساتذة كان يحلو له الكالم املباح أحياناً ،فيتنحنح
عندما ُيسأل ،ثم يقول بصوت متهدج“ :يا شباب ال حياء في الدين” ،ثم
ينطلق بفأفأة وه ّمه األكبر توضيح ما هو حرام وما هو حالل ،لكن من
دون أية شروح فيزيولوجية أو نفسية أو اجتماعية للعديد من األسئلة التي
تطرح نفسها مع بدايات وعي األوالد على الغريزة اجلنسية!
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غير أن اقتصار تعليمنا على ما هو حالل أو حرام لم يبدد هواجسنا ومخاوفنا
من جملة مسائل كانت بحاجة إلى توضيح ،أذكر منها أربعا ً على األقل :األولى
عن االستمناء باليد ،وما كان يتردد من مخاطر هذه العادة “السرية»؛ الثانية
عن اإلصابة بالغونوريا ،أو “التعقيبة” كما كنا نسمي هذا املرض .ومن حظ
جيلنا أن “البنسلني” كان بدأ ينتشر بعد نهاية احلرب العاملية الثانية ،سنة
 ،1945األمر الذي جعل العالج من هذا املرض سهالً وغير مؤلم كما كان من
قبل؛ املسألة الثالثة كانت عن مرض السفلس أو الزهري ،الذي كانت سمعته
مخيفة كما هي سمعة مرض “اإليدز” هذه األيام ،وينتقل عن طريق املمارسة
املباشرة؛ أ ّما املسألة الرابعة فكانت عن اللواط واللواطيني ،وكان التحذير من
هذا املوضوع في منتهى الشدة والصرامة ،فهو حرام وعار وشنار ونبع
لكل األمراض اخلبيثة .وكنا ننبذ كل من حتوم الشبهة من حوله بأنه شاذ.
ولو قيل ألستاذ الدين في تلك األيام إنه سيأتي يوم تعتبر فيه “املثلية” أمرا ً
مقبوالً يشرعها القانون ويحميها ،لشد ما كان تبقى من شعر رأسه واعتبر
ذلك من عالمات قيام الساعة.
وكما كانت تعكس “العامرية” واقع البالد االجتماعي ،كانت كذلك تعكس
واقعها الوطني ،وتشكل في هذا الواقع رأس حربة جلميع مدارس يافا،
ورمبا مدارس فلسطني ،في حتريك الشارع الوطني وحتريض اجلماهير
على الثورة ضد التحالف البريطاني-الصهيوني ،لدحر االستعمار
واحليلولة دون حتقيق مشروعه بإقامة وطن قومي لليهود فوق تراب
فلسطني الوطني.
ولذلك أسباب عدة ال بد من إيجازها ،قبل أن اُتهم باالنحياز املبالغ فيه إلى
يافا ومدرستها:
أ ّما السبب األول فهو االلتصاق اجلغرافي بني يافا و“تل أبيب” ،ولطاملا
أثارت ضربة كف أو طعنة سكني أقدم عليها عربي ضد يهودي ،أو
العكس ،حالة االستنفار العام في املدينة فتقوم التظاهرات وترتفع الدعوة
إلى اجلهاد والكفاح.
وأ ّما السبب الثاني فهو كون يافا عاصمة الصحافة الفلسطينية ،األمر
الذي منحها دورا ً رياديا ً في التوجيه الوطني ،والسيما أنه لم يكن غير
الصحافة املكتوبة من وسيلة لإلعالم.
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وأ ّما السبب الثالث فهو أن يافا لم تكن كغيرها من املدن العربية التي تهيمن
العائالت الوجيهة على قرارها السياسي نتيجة غنى أو إقطاع موروث،
فكان القرار السياسي فيها رهنا ً بإرادة الهيئات الشعبية ،وفي طليعتها
الطلبة والعمال ،بعيدا ً عن هيمنة الوجاهة والثراء.
وأ ّما السبب الرابع فهو وجود هذا العدد الوفير من خيرة مثقفينا في سلك
التعليم ،وخصوصا ً في “العامرية” ،األمر الذي ساهم في صنع أفكارنا
وتوجهاتنا كطلبة يحيون مرحلة التفتح والتلقي ،ويستعدون لتحمل
مسؤوليات الرجال.
هناك مجموعة كبيرة من أساتذة “العامرية” تركت آثارها اإليجابية في
جيلنا ثقافيا ً ووطنياً ،وكان لكل واحد طريقته في أداء مهمته التربوية.
من هؤالء أذكر أول من أذكر املرحوم شفيق أبو غربية الذي كان يعلم
اإلنكليزية والالتينية ،وهو من اخلليل من عائلة كرمية معروفة وشقيق
صديقنا ورفيقنا املناضل الكبير بهجت أبو غربية .هذا املعلم ع ّرفنا على
معظم أنحاء الوطن مشيا ً على األقدام ،أو على الدراجات الهوائية .ولم
تفت حصة واحدة من حصصه من دون أن تأخذ “القضية” جزءا ً منها.
استشهد رحمه الله وهو يجهز إحدى العبوات الناسفة التي كان ميد بها
رفاق السالح في منطقة اخلليل.
وأذكر عبد الله الرمياوي وأحمد السبع ،وكانا يومئذ صديقني متالزمني،
ويشتركان في األفكار القومية نفسها قبل انتمائهما في النهاية إلى
حزب البعث العربي .االثنان من خريجي اجلامعة األميركية في بيروت،
وتخصصهما بالرياضيات والفيزياء .وال شك في أنهما ساهما في تشكيل
شخصياتنا وكثير من قناعاتنا السياسية.
كما أذكر زهدي جار الله ،وكان صاحب أسلوب نقدي في تدريس التاريخ،
وله كتاب مرجع عن “املعتزلة” تعتز به املكتبة العربية .األستاذ جار الله من
عائلة منافسة للمفتي احلاج أمني احلسيني ،وكان يعتقد أن قريبه الشيخ
حسام الدين جار الله كان أولى مبنصب اإلفتاء؛ فوفقا ً للقانون العثماني
كان املتصرف التركي -الذي حل مكانه املندوب السامي البريطاني -يعني
أحد الفائزين الثالثة األوائل مفتيا ً للقدس ،وفي سنة  1921كان هؤالء
هم الشيخ خليل اخلالدي ،والشيخ موسى البديري ،والشيخ حسام الدين
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جار الله ،وأ ّما احلاج أمني فكان ترتيبه الرابع؛ لذلك ملّا انسحب جار الله
حل مكانه احلاج أمني ،فبادر املندوب السامي إلى تعيينه .نحن لم تكن
تعجبنا مواقف املعلم زهدي جار الله كلها ،لكنه كان يثير فضولنا ويزرع
الشكوك في نفوسنا قبل التسليم بأية مقولة أو شائعة.
وال أنسى حسن الدباغ ،ابن املناضل علي الدباغ ،رجل املفتي في يافا.
فضل الدباغ علينا كان أكادمييا ً وخلقياً ،وكان ه ّمه أن يصنع منا رجاالً
أكفاء ومميزين .كان أكثر من غيره اهتماما ً باملستقبل وبالتخطيط املسبق،
ويرى أنه رمبا كان في البالد ما يكفي من املقاتلني ،لكن املؤكد أنها بحاجة
ماسة إلى آالف املتعلمني وأصحاب االختصاص .وأعتذر عن عدم ذكر
جميع هؤالء املربني املميزين ،وكلهم جدير بالتحية والتقدير.
أ ّما إدارة “العامرية” في عهدنا ،ما بني سنة  1944وسنة  ،1948فقد عرفت
اثنني :األول هو األستاذ علي شعث الصارم املتزمت في صرامته ،وهو
فلسطيني من غزة؛ والثاني األستاذ عبد اللطيف احلبال ،اللبناني البيروتي،
الذي كان شخصية غير تقليدية يصرف معظم وقته في “منجرة” املدرسة
أو في مالعبها ،البسا ً “أوفرهول” وكأنه أحد العمال ال مدير املدرسة .من
خالل سلوكه ولهجته تع ّرف كثيرون منا على لبنان وطبيعته وأهله.

()5

إلى جانب “العامرية” كمرجع وطني سياسي ،كان لنا في يافا عدد من
األندية الرياضية واالجتماعية والثقافية .ومن أبرز األندية التي كانت
تهتم بنشاطاتنا الوطنية ،ومتدنا باللوجستيات الالزمة لهذه النشاطات،
كان نادي الشبيبة اإلسالمية .فهناك كنا جنتمع لنضع اخلطط ونعد
“اليافطات” والرايات واألعالم ،وجنري اتصاالتنا الهاتفية بزمالئنا
من مسؤولي الطلبة في بقية املدارس لتنسيق املسيرات واالتفاق على
الشعارات وغير ذلك .والالفت أنه على الرغم من كثرة األحزاب في
فلسطني ،فإنه لم يكن لها مقا ّر ثابتة خارج القدس ،باستثناء احلزب
الشيوعي ،أو عصبة التحرر الوطني -فيما بعد -التي كان مركزها في
يافا .كان رجاالت العصبة معروفني بنضالهم الوطني العريق ،من أمثال
فؤاد نصار ،وإميل توما ،ورشدي شاهني ،ومخلص عمرو ،وغيرهم،
يواظبون على إقامة احللقات التثقيفية التي كنا نحرص على املشاركة فيها
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وطرح األسئلة وممارسة احلوار الدميقراطي بأبسط أشكاله .وكنا أحيانا ً
نساهم في تسويق جريدتهم االحتاد التي ال تزال تصدر حتى يومنا هذا،
من مدينة حيفا ،الشقيقة احللوة ليافا.
في العام الدراسي  1948/1947كنت وأبناء دفعتي في الصف
الرابع الثانوي ،آخر صفوف املرحلة الثانوية الجتياز امتحان شهادة
“املتريكوليشني” التي تؤهل حاملها لدخول العام اجلامعي األول ،أو ما
يعادل “السوفومور” في اجلامعة األميركية في بيروت.
ولم يكن اجتياز هذا االمتحان باألمر السهل ،ونسبة النجاح فيه محدودة
وهذا في األيام العادية -ومن الطبيعي أن يصبح أكثر صعوبة خاللاألجواء املقلقة التي كانت تعم البالد ومتأل سماءها بسحب سود تنذر
ببوادر اضطرابات وحروب.
كثيرون منا حملوا السالح بعد تدريب بدائي ،والتحق كل واحد منا
باملسؤولني عن أمن احلي أو الشارع الذي يقيمون به ليحددوا له مواعيد
نوبته في احلراسة واملوقع املسؤول عنه .وكان معظم السالح ذاتياً،
أي ِملكا ً ملن يحمله ،ومن النوع اخلفيف مثل البندقية أو الرشاش سريع
الطلقات .فكنت ترى مجموعة من خمسة أو ستة أشخاص يحملون
تشكيلة قدمية ومتعددة األنواع واملنشأ ،منها العثماني ،واإلنكليزي،
والفرنسي ،واألملاني ،وحتى اإليطالي .أ ّما الرشاش الشائع فكان ما
يعرف بـ»سنت غن» الذي صنعناه محلياً ،و»تومي غن» ذي املشط املدور.
ومنا من غادر يافا والتحق بجيش اإلنقاذ في دمشق ،وبينهم من احترف
اجلندية وانخرط بعد النكبة في اجليش السوري ،ممن أصبحوا فيما بعد
نواة أول قيادة جليش التحرير الفلسطيني.
املؤسف أننا لم نكن ندرك حينئذ أن شعبنا كان من دون قيادة ،وأن من كنا
نسمع بهم من مسؤولني كانوا في أحسن األحوال عواجيز ما بيدهم حيلة.
ولذلك شاعت وراجت قصة الشهيد البطل عبد القادر احلسيني عندما عاد
من دمشق محبطا ً لفشله في احلصول على ما كان يحتاج إليه مقاتلوه من
سالح في منطقة القدس ،وكيف توجه إلى “القسطل” ليخوضها معركة
محكومة سلفا ً مبوازين القوى ،فاستردها لساعات ،ثم سقط شهيدا ً
وسقطت هي ضحية .كان ذلك في الثامن والتاسع من نيسان/أبريل
املشؤوم سنة .1948
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ال أريد أن أقسو على من كانوا مسؤولني عن يافا فيما يسمى “اللجنة
القومية” ،فمعظمهم كان من ذوي النية الطيبة والسمعة الوطنية ،أمثال
احلاج خالد الفرخ ،وكامل الدجاني ،وأحمد عبد الرحيم ،واحلاج أحمد أبو
لنب ،لكن كفاءاتهم وإمكاناتهم كانت محدودة ،ومواردهم شحيحة .فلم
يكن هناك من غرفة عمليات عسكرية ،وال من مكتب إعالمي أو ناطق
سياسي .وكنا نعتمد على ما تقوله الصحف ،ومعظمه لغو ومبالغات
وخا ٍل من أي تعبئة منظمة أو أي توجيه مدروس.
كنا نقرأ مثالً أننا على موعد مع كتيبة من “جيش اإلنقاذ” بعد يوم أو يومني،
وفيها اآلالف من املتطوعني من شباب العرب املزودين بآليات ومدفعية،
ومير املوعد ،لنكتشف أنه لم يصل أكثر من عشرين رجالً بقيادة ضابط
متحمس لكن بال حول وال قوة.
إن املرارة التي تغص بها نفسي وأنا أكشف بعض هذه املخازي ،لن متنعني
من اإلقرار كذلك بأن حكام العرب أمر ،وشعوب العرب أمر آخر .وما من
شعب عربي إالّ وله َم ْن مثّله في دفع ضريبة الدم من أجل فلسطني .كما
لن أغفل دور من جاؤوا باسم اإلسالم من مختلف البالد ،وأخص بالذكر
أبناء من كان يعرف بالشعب اليوغسالفي ،وكلهم من مسلمي البوسنة.
لقد شاهدت مجموعة من هؤالء املجاهدين في امليدان قرب منزلنا في
حي املنشية ،وما زلت منبهرا ً بنضالهم البطولي وما متيزوا به من مهارة
وشجاعة وإميان برسالتهم .كانوا جنودا ً محترفني ،وبينهم من اختار
البقاء في فلسطني ،أو ما تبقى منها ،بعد نهاية احلرب.
في املقابل ،كان العدو من موقعه املتقدم علينا في كل املجاالت يعرف دقائق
واقعنا ،ويعرف كيف يستفيد منه في شن حربه النفسية .وجاءت مذبحة
“دير ياسني” والترويج “االنهزامي” لها فأدخال الرعب في القلوب،
وبدأت مدافع املورتر الصهيونية قصفها العشوائي واملتعمد على األحياء
السكنية ،ليضاعف من الرعب واخلوف من املذابح.
وعلى الرغم من فداحة الوضع فقد صمدت يافا حتى استنفد أبناؤها كل
ما لديهم من إمكانات ووسائل للصمود واملقاومة .وما زلت أذكر اليوم
الذي علت فيه زغاريد النساء وأناشيد األوالد عندما جنح بعض العمال
من “شركة السكب الفلسطينية” في صنع رادع محلي ملدافع املورتر
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الصهيونية ،أطلقوا عليه اسم “راجم األلغام” ،وحملوه وطافوا به بشوارع
املدينة لرفع معنويات الناس .لكن هذا الرادع لم ينجح وأودى بحياة أكثر
من طاقم ،فتوقف الشباب عن صنعه واستعماله.
ما من فلسطيني يتذكر احلوادث التي سجلت في يافا ومعظم مدن فلسطني
وقراها في نيسان/أبريل  ،1948إالّ ويعتصر احلزن قلبه .وكغيري كان
لي نصيبي الوافر من هذا احلزن.
في هذا الشهر بالذات تفاقمت األوضاع األمنية والعسكرية والسياسية
حتى وصلت إلى ذراها ،وتضاعفت الضغوط واملشكالت احلياتية،
وكان أهمها بالنسبة إلينا -طالب شهادة “املتريكوليشني” -اجتياز هذا
االمتحان الذي قدمت احلكومة موعده من حزيران/يونيو إلى هذا الشهر،
وذلك بعد أن أعلنت بريطانيا عزمها على إنهاء االنتداب واالنسحاب من
فلسطني في اخلامس عشر من أيار/مايو .1948
وكأنه لم يكن يكفيني ما كنت فيه ،فقد أراد القدر أن ميتحن صبري وقوة
احتمالي عندما فوجئت ظهيرة الثاني من هذا الشهر باستشهاد شقيقي
ومثلي األعلى “جمال” ،الذي كان أصبح في الرابعة والعشرين من عمره .لم
أصدق اخلبر أول وهلة ،على الرغم من أننا جميعا ً في العائلة كنا على دراية
بدوره املهم في حركة املقاومة ،إذ كان رئيسا ً لسرية متخصصة بإقامة
الكمائن وزرع العبوات واأللغام على الطرقات املوصلة إلى املستعمرات
الصهيونية في دائرة يتجاوز شعاعها ثالثني كيلومتراً .ولطاملا تعرض
لهجمات مضادة ف ُدمرت سيارته أكثر من مرة ،وأصيب بجروح .وكان
قائد هذه السرايا ضابطا ً سودانيا ً عرف باسم “طارق” اإلفريقي.
لن أنسى في تلك اللحظات التفاف رفاق صفي من حولي ،وفي طليعتهم
صديق العمر إبراهيم أبو لغد ،وإصرارهم على مؤاساتي وضرورة متابعة
دراستي ،وكنا قد بدأنا دورة االمتحان-املنعطف.
في اليوم التالي الستشهاد “جمال” كان موعدنا مع امتحان اللغة العربية،
وذلك في إحدى قاعات مدرسة “الفرير” املطلة على شارع العجمي.
وكان كبير املراقبني في القاعة عمي األستاذ الشاعر محمود احلوت ،وكان
مفتشا ً في دائرة املعارف ،وتساعده في املراقبة اآلنسة فيوليت ناصر التي
أصبحت ،فيما بعد ،حرم الصديق كامل قسطندي.
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فتحت ورقة الفحص فوجدت أن علينا أن نختار عنوانا ً من ثالثة عناوين
ُ
ونكتب عنه موضوع إنشاء .من هذه العناوين واحد نصه“ :اكتب عن
حادثة هزت مشاعرك” .وكدت ال أصدق نفسي وأحسست كأن املوضوع
اختير خصيصا ً من أجلي .نظرت إلى عمي فوجدته قد اختبأ مني وراء
نظارة سوداء .أ ّما العزيزة فيوليت فلم تستطع منع دمعها ورفعت منديلها
مشيحة بوجهها كي ال أراها تبكي .أ ّما أنا ،وكان مقعدي قرب النافذة املطلة
على الشارع ،فكنت سارحا ً كاملذهول أتأمل النعش امللفوف بعلم فلسطني
واحملمول على األكف الغاضبة التي طغت صرخات أصحابها على اللحن
احلزين الذي كانت تؤديه إحدى الفرق الكشفية.
بعد أن كتبت ما كتبت مما امتزج مداده بالدموع ،هرعت ورفاقي ،وإبراهيم
أبو لغد في املقدمة ،لوداع الفقيد الذي دفن في تراب تلك الرابية احلمراء املطلة
على شاطئ املتوسط .ومن سخريات القدر ،أو رمبا من مداعباته أحياناً ،أن
هذه املقبرة التي أقفلها العدو فباتت شبه مهجورة ،عادت سنة  2001ففتحت
أبوابها استثنائيا ً بضغط جماهيري لتستقبل فلسطينيا ً من يافا أبى أن يدفن
خارج وطنه بعد غيابه القسري عنه نحو خمسني عاماً؛ هذا العاشق ليافا هو
احلبيب ،رفيق الطفولة والصبا والشيخوخة إبراهيم أبو لغد نفسه.

()6

وفي الثالث والعشرين من الشهر نفسه ،نيسان/أبريل  ،1948وجدت نفسي
على ظهر سفينة يونانية تسمى “دولوريس” متوجهة من يافا إلى بيروت.
اخترت ركنا ً على منت السفينة في مقدمها ،ورحت أحدث نفسي كاملجنون
متسائالً عما حدث لنا وملاذا حدث ،وإن كان لهذه الرحلة من عودة أم أنه
الوداع األخير؟
مستحيل! مستحيل أن يكون ذلك وداعا ً ليافا! فالقصة ال تعدو أن تكون
إجازة قصيرة ،أو استراحة محارب عائد بعد أيام لن تصل إلى أسابيع .لو
لم يكن األمر كذلك ملا أصر والدي على أن تكون مغادرتنا مكتملة لشروط
الشرعية ،وأولها االستحصال على سمة دخول لنا من القنصلية اللبنانية
بتوقيع من القنصل وصديق العائلة إدمون روك .ولو لم يكن األمر كذلك
ملا خلفنا وراءنا كل شباب العائلة القادرين على القتال من إخوتي وأبناء
عمومتي ،وأمثالهم ممن كانوا في أعمارهم.
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ال بد أننا عائدون  ...أسبوعان أو ثالثة على أكثر تقدير ونعود .عائدون ال
شك عائدون  ...وبيروت لم تكن غريبة عني ولم أكن غريبا ً عنها ،ولطاملا
زرنا أهلنا فيها وأمضينا فصل الصيف في جبال لبنان ،لنعود في النهاية
إلى يافا محملني بحلويات البحصلي والصمدي من بيروت ،ومباء الزهر
والورد من صيدا ،ثم نودع لبنان في اخليزران ،احملطة التي يتوقف فيها
الفلسطينيون عند زيارتهم لبنان أو مغادرتهم له عبر رأس الناقورة.
ال بد أننا عائدون  ...وسنجد يافا في استقبالنا عند مدخلها قرب نبع املاء
املعروف بـ “سبيل أبو نبوت” ،احملاط ببساتني البرتقال على مد النظر.
هذه املرة تبدو األمور مختلفة ،وبشكل مأساوي ،بقيت عيناي مسمرتني
على يافا ومينائها التاريخي ،والباخرة تشدني بعيدا ً عنها إلى عرض البحر
من دون أي رحمة أو تعاطف.
مع مغيب شمس الثالث والعشرين من نيسان/أبريل  ،1948كانت يافا
قد غابت عن ناظري ،والبحر يحيط بنا من كل جانب.
غير أن البصيرة أقوى من البصر ،والقلب أكثر حنانا ً من العني .وما كنت
ألقول هذا القول لوال كل هذا العمر ،وال تزال يافا ملء نفسي وذاكرتي.
وما من مرة ألتقي فيها واحدا ً من أصدقائي القدامى ،حتى نبادر إلى سباق
في الذاكرة عن اسم هذا الشارع ،أو ذلك الزاروب  ...من كان يسكن في
هذا احلي ،وفي أي ركن يقع ذلك املطعم أو ذلك املنتدى  ...وما أكثر ما كنا
نصاب بالدهشة عندما نكتشف أننا ال نزال نتذكر من معالم املدينة ما كان
ال يهمنا أو يثير اهتمامنا يوم كنا نقيم في املدينة احلبيبة ،مثل لون بناية
بالذات ،أو اسم بائع متجول لـ“النمورة” ،أو تخشيبة بائع بطيخ.
وفي تفسير ذلك كتبت مرة ،في مقدمة لكتاب رجال من فلسطني ملؤلفه
العالمة عجاج نويهض ،ما يلي:
 قد يكون في استطاعة القوة الغاشمة اجلائرة أن تغتصب “األرض”وأن تغتال “األفراد” وأن تبيد “اجليوش واملؤسسات” ،لكنه يستحيل
عليها ،مهما طغى جبروتها ،أن تغتصب “الوطن” وأن تغتال “الشعب”
أو أن تبيد “األمة وشخصيتها الوطنية” .وقد يكون في استطاعتها
كذلك أن تزيف “كتابا ً” أو أن تزور “خارطة” أو أن تنهب “أثرا ً” أو
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أن تزيل “علما ً” ،لكنه يستحيل عليها ،مهما متادت في غيها ،أن تزيف
“التاريخ” ،أو أن تزور “اجلغرافيا” أو أن تطمس “التراث”.
 فعندما تعجز “األرض” حتت ظروف القهر واالحتالل واالغتصاب ،عنأداء مهمتها كوعاء لـ”الوطن” يحتضن آثاره وقيمه ويشهد على هويته
وتاريخه ،يتلقف “املواطن” هذه املهمة ويصبح هو الوعاء احلاضن
الشاهد ،وتصبح “الذاكرة” بديل “األرض” ،وما من قوة بقادرة على
قهر الذاكرة أو دحر الوجدان .والذاكرة بطبعها عدوة للقهر.
وكتبت:
 ولو سألتني ،قبل اغتصاب “األرض” في فلسطني ،عن ذلك الشارعفي يافا ،املوصل بني بيتي ومدرستي ،والذي قطعته ذهابا ً وإيابا ً آالف
املرات ،لوجدتني أوجز أميا إيجاز ،غافالً عن الكثير من التفاصيل.
ولكن ،حاول أن جتربني اآلن ،من الذاكرة التي تتحدى القهر وعشرات
من السنني ،لتسمع مني عجباً.

()7

وال بأس في أن نستعيد اليوم ذلك املشوار:
لم يكن في “شارع العالم” حيث كنت أسكن ،محطات لـ“الباصات” ،وكان
الشارع حكرا ً على “الدجلنصات” أو الكروسات بسبب ضيقه .لذلك ،كان
علي السير على األقدام غربا ً ألصل إلى الشارع املوازي“ ،شارع حسن
بك” الذي كان يفاخر أصدقاؤنا من سكانه علينا ملرور الباصات فيه.
وحسن بك هو شخصية حلبية اشتهرت في املدينة بعد أن أقام فيها مسجدا ً
عرف باسمه .وهو ال يزال قائما ً حتى اليوم متحديا ً عشرات احملاوالت
لهدمه .كان مسجدا ً رحباً ،حتيط به احلدائق من كل جانب ،وتظلله عرايش
العنب املعربشة على جدرانه.
محطة الباص رقم “ ”2قرب املسجد ،وهناك كنا ننتظر الباص اآلتي
إلينا من محطته النهائية عند أبواب “تل أبيب” ،واملتجه جنوبا ً إلى وسط
املدينة ،إلى ساحة “الساعة” التي تشبه ساحة “التل” في طرابلس الشام،
ونبدأ املشوار في “الباص رقم .”2
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أول محطة عند “التلة احلمراء” أو “تلة بيدس” نسبة إلى أسرة بيدس
الثرية ،التي أقامت فوقها قصرا ً منيفا ً يشبه القالع البريطانية القدمية.
فإلى هذه التلة ،ال بد من عودة بعد انتهاء الدروس ،لنلعب “الفوتبول” على
طرفها الغربي وفوق ترابها األحمر املتصل برمال الشاطئ الفضي .ومن
يدري ،فقد نغطس ،بعد املباراة ،في زرقة مياه البحر بعد أن نرمي ثيابنا
على الشاطئ املباح للجميع.
وميضي بنا الباص احلبيب صاحب الرقم “ ”2في الشارع الرحب ،حتى
يصل إلى “نقطة بوليس املنشية” وداخلها “الضابط عبد الله” ،القصير
القامة غير احملبوب ،باعتباره ممثل السلطة ،ويتباهى في مشيته في
الشوارع بصحبة اجلنود اإلنكليز .ما أكثر ما “أسقطنا” الضابط عبد الله
في هتافاتنا خالل التظاهرات! بعد نقطة البوليس ،ينتهي “حي املنشية”
ويبدأ “حي ارشيد” فينعطف الباص عن هذا احلي الستحالة املرور
بزواريبه العتيقة الضيقة ،ليسلك طريق “احملطة” بعد أن مير بـ“فرن
خلف” (أقرباء “أبو إياد” صالح خلف) ،فينعطف مرة ثانية من قرب
ملحمة “الضعيفي” التي كانت رائحة الشواء تفوح منها باستمرار
ويسيل لها اللعاب .وكانت طريق “احملطة” تعج باملتاجر واملقاهي.
و“االنشراح” أهم املقاهي وأشرحها .من زبائن املقهى الدائمني ،الذي كنا
نراهن بعضنا البعض -ونحن في الباص -حول وجوده أو عدم وجوده
حلظة مرورنا ،هو الشيخ عيسى أبو اجلبني ،الذي يقال -على ذمة الرواة-
أنه كان من دعاة مقاطعة املساهمة في شركة “روتنبرغ” للكهرباء ،ما أدى
إلى احتكارها من قبل اليهود!
ومن طرائف طريق “احملطة” التقاء عربات “الدلنجص” بالباصات ،وكم
من سائق باص كان في السابق “عربجيا ً” فنجده ميد رأسه من النافذة
باعتزاز ليقذف زمالءه السابقني بنكتة الذعة يضحك منها اجلميع .وكنت
أتعاطف مع العربات وأصحابها ،يؤنسني صوت أجراسها ،ووقع أقدام
اخليل ،وحتى صوت الكرباج وهو يلعلع حاثا ً احلصان على السرعة ،أو
مهددا ً طفالً شقيا ً “تشعلق” على قفا العربة.
ونترك “محطة سكة احلديد” عن يسارنا ،ونواصل السير لنتجه إلى
شارع “إسكندر عوض”.
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وال أعرف من هو “إسكندر عوض” هذا ،الذي يحمل هذا الشارع التجاري
األنيق اسمه .لكني أعرف أن يافا كان فيها عدد كبير من كبار العائالت
املسيحية في فلسطني من أمثال :عائلة خياط ،وعائلة حمصي ،وعائلة
روك ،وعائلة البارودي ،وعائلة غرغور ،وعائلة أندراوس ،وغيرها
وغيرها .وكان معظمها يقيم في “حي العجمي” حيث أعرق وأحلى
الكنائس ومن كل الطوائف.
وعلى قدمه ،فإن “شارع إسكندر عوض” كان من أحلى شوارع يافا ،في
متاجره وواجهاته ،وتنوع احملالت التي فيه .وكانت الطبقات التي تعلو
املتاجر مكاتب للمحامني ،أو عيادات أطباء.
ويصب هذا الشارع في “ساحة الساعة” ،أقدم ساحات يافا وأكثرها
عراقة .كانت “الساعة” ببرجها العالي في منتصف الساحة ،التي طاملا
شهدت التظاهرات الصاخبة عندما نلتقي بجموع املصلني اخلارجني
من “اجلامع الكبير” .ها هو “القشالق” الرهيب احملاط باألسالك من
كل جانب ،واملطل على امليناء والبحر من الناحية الغربية ،بينما بوابته
في الناحية الشرقية تواجه الساحة الفسيحة .وأمام “القشالق” يقوم
مبنى “محكمة الصلح” الذي نسفه اإلرهابيون الصهاينة سنة ،1947
واستشهد فيه عدد من خيرة شباب املدينة ،منهم أستاذنا في االبتدائية
زكي الدرهلي الذي سبقت اإلشارة إليه .وعلى امتداد مبنى احملكمة
جنوباً ،مجموعة متاجر ودكاكني ومطعم ألشهى طبق فول مدمس ،هو
مطعم “فتح الله” .كان “فتح الله” فنانا ً ال “فواالً” ،والويل لك إن أبديت
مالحظة فيما يتعلق بالطبق الذي يقدمه لك .من يدخل مطعمه عليه أن
يأكل على ذوق املعلم وإال “فمع ألف سالمة”!
وراء هذه الواجهة ،كان يقع “سور الدير” حيث جتارة احلبوب والغالل
أو ما هو معروف بـ“مال القبان” .وهناك كان جتار يافا املشهورون من
أمثال“ :بيبي” ،و“األبيض” ،و“متاري” ،و“حبش وكركر” ،و“الهاها”،
و“القدسي” ،وغيرهم.
وال ميكن احلديث عن “ساحة الساعة” من دون احلديث عما وراءها من
الناحية الغربية ،حيث بداية الطريق إلى ميناء يافا التي أصبح “برتقالها”
أي املصدر من مينائها ،أشهر برتقال في العالم ،ما أجبر (إسرائيل) التي
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غيرت كل أسماء مدن وقرى فلسطني -مبا في ذلك اسم يافا الذي أصبح
“يافو” -على اإلبقاء على االسم العربي للبرتقال خشية أن يفقد سمعته
التجارية الواسعة.
على ناصية الشارع املوصل إلى امليناء ،يقع مقهى “املدفع” ،واالسم
منسوب إلى ذلك “املدفع التركي” الرابض أمامها وفوهته صوب البحر،
ويستعمل في رمضان إشارة إلى وقت الغروب .ورواد املقهى األساسيون
هم بحارة يافا األشاوس الذين لهم تاريخهم في النضال الوطني.
وبالقرب من هذا املقهى “نادي الشبيبة اإلسالمية” الذي أصبح ملتقى
الشباب الوطني من طلبة ومثقفني ،وأحد مراكز صنع القرار السياسي
في املدينة ،الذي قام بدور مهم في محاولة تنظيم املقاومة العربية سنة
 ،1948فاستشهد عدد من أعضائه ،وانضم البعض اآلخر إلى “جيش
اإلنقاذ” ،ومنهم من استمر في السلك العسكري حتى قيام منظمة التحرير
الفلسطينية ،مثل العميد محمد الشاعر الذي كان ملحقا ً عسكريا ً في مكتب
املنظمة في لبنان ،ثم أصبح ممثالً للمنظمة في موسكو.
وكان بعض شباب مدرسة “العامرية” يترددون على هذا النادي ويفيدون
من إمكاناته لنشاطاتهم الطالبية .فمن هناك حتركنا وأقمنا أول احتاد
لطلبة فلسطني ،الذي كان للصديق الدكتور إبراهيم أبو لغد ،أستاذ العلوم
السياسية في جامعة نورث وسترن األميركية ،دور كبير في بنائه ،وكنا من
مساعديه في هذا املضمار .وإلى اجلنوب من النادي تبدأ “هضبة الرميلة”
حيث يافا العتيقة التاريخية .وعلى سفح تلك الهضبة ،كانت توجد مطاعم
“الكباب” اليافية الشهيرة ،ومن أشهرها مطعم “الزراري” ومطعم “عبد
الرحيم” ،وبالقرب منها “حلويات حمودة” و“الشامي”أشهر محالت
البوظة في ليالي رمضان املؤنسة.
واآلن نترك منطقة امليناء لـ“آل البلطجي والقمبرجي” أصحاب التخصص
التاريخي بعالم املوانئ ،وهم من العائلتني نفسيهما املعروفتني في
بيروت وفي مينائها بصورة خاصة ،ونستأنف املشوار ،في الباص “رقم
 ”2نفسه ،ولكن بعد دفع “قرش آخر” ،باعتبار أنها رحلة جديدة.
يقطع الباص الساحة ويتجه يسارا ً ليدخل بداية “سوق الصالحي” ،أحد
شوارع يافا التجارية األخرى وملتقى جتار البرتقال وجميع العاملني في
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هذه التجارة الكبرى من سماسرة يتمتعون بخبرة هائلة ومعلوما ً ال حدود
لها عن كل “بيارة” برتقال في فلسطني .وإلى جتار الورق واألخشاب
واملسامير  ...الخ .كل جتار البرتقال في يافا كانوا يبدأون يومهم بفنجان
قهوة في مقهى “داوود” ذي الساحة الرحبة واألشجار الظليلة ،ورمبا
مع صحن فول من مطعم “الكلحة” ،فهناك حول تلك الطاولة ،مثالً ،جتد
سعيد بيدس ،ومحمد عبد الرحيم ،وإبراهيم خليل احلوت ،واحلاج ديب
حمدان ،وأبو هاشم القدسي ،وحمدان مرسي ،وإبراهيم وزكي بركات،
وعبد احملسن حجازي ،ومحمد علي القطان ،وغيرهم . ...
وعند نهاية هذه السوق ،تبدأ سوق أخرى هي “سوق اخلضار” ومعظم
أركانها من أصل قروي ،ومن غزة ،التي كانت تربطها بيافا روابط جتارية
متينة  ...ويستمر الباص في طريقه حتى نصل إلى ساحة بلدية يافا
بحديقتها الفاتنة .هنا ننزل من الباص ،ونتابع املشوار مشيا ً على األقدام
صوب “العامرية” في “حي النزهة” الذي يستحق اسمه من كثرة أشجاره
وخضرته وحدائقه .وساحة البلدية هي مدخل يافا إلى الشرق واجلنوب
معاً ،وترى الباصات وافدة عليها من القدس وغزة وكل فلسطني ،باستثناء
حيفا التي كانت الطريق إليها متر “بتل أبيب”.
وفي مقهى البلدية أو “احللواني” يجلس التجار وكبار املوظفني
وأقطاب البلد إن جاز اعتماد مثل هذا التعبير ،ألن يافا تختلف عن
القدس وغزة ونابلس وعكا بافتقارها إلى “العائالت” باملعنى الذي
كان معروفا ً في تلك املدن .ويافا فلسطينية أكثر منها “يافية” ،وحتى
ميكن القول إنها عربية بقدر ما هي فلسطينية ،وذلك لكثرة ما فيها
ممن هم من أصول عربية مختلفة .لم يكن في يافا “العائالت” ذات
التأثير السياسي ،أمثال “احلسيني” و“النشاشيبي” في القدس ،أو
من هم أمثال “الشكعة”و“املصري”و“طوقان” في نابلس ،أو من
هم أمثال “الشقيري”و“السعدي” في عكا ،أو من أمثال “الشوا”
و“بسيسو”و“الصوراني” و“أبو رمضان” في غزة .من عائالت يافا
القدمية عرفت “آل البيطار” و“آل هيكل” ،ويقال إن جذورهما تعود إلى
مئات السنني .ولقد شهدت “ساحة البلدية” كذلك احلشود والتظاهرات
الوطنية ،والسيما عندما كانت تعقد املهرجانات العامة في قاعة “سينما
احلمرا” القريبة منها .وكانت تلك السينما ،وقتئذ ،فريدة من نوعها
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في الشرق األوسط من حيث الضخامة والفخامة .وعلى ذكر البلدية
وساحتها ،فلقد عرفت رئاستها أربع شخصيات معروفة على التوالي:
عاصم بك السعيد ،وعمر البيطار ،ثم شقيقه عبد الرؤوف ،وآخر رئيس
لها كان الدكتور يوسف هيكل ،الذي كان أول من وصل إلى هذا املنصب
عن طريق االنتخاب ال التعيني.
وإني ألذكر تلك االنتخابات ،التي كانت مناسبة إلقامة املهرجانات الوطنية،
حيث كان املرشحون يتسابقون إلى كسب ود احلاج أمني احلسيني الذي
كان يقيم في مصر وقتئذ ،والكل يدعي الوصل به .فلقد كانت كلمته
ساحرة التأثير في الناس وألسباب عائلية ،ازداد اهتمامي باالنتخابات،
إذ كان أحد أعمامي أحمد سليم احلوت من املرشحني فيها ،من خالل قائمة
ضمته مع موسى الكيالي ،وعبد الرحمن السكسك ،وسليم السعيد ،واحلاج
مصطفى أبو غنب ،وذلك في مقابل الئحة تزعمها الدكتور يوسف هيكل،
وكان معه رباح أبو خضرا ،وحسن خلقي الدجاني ،ورشاد أبو اجلبني،
وخليل مقدادي ،وأحمد أبو لنب .وقد انتهت االنتخابات بفوز كامل للدكتور
يوسف هيكل وأركان قائمته .وقيل يومها على لسان املعارضني لهيكل إنه
كان يستحيل جناحه لو لم يسبق ذلك تعيينه رئيسا ً للبلدية .ومن املؤكد أن
هيكل لم يكن من احملسوبني على املفتي ،شأنه شان معظم رؤساء البلديات
في فلسطني .وكان أول “دكتور” سمعت عنه وال عالقة له بالطب.
في طريق عودتنا من املدرسة “العامرية” كنا نؤثر السير على األقدام.
شلل من الطلبة والطالبات ،والسيما طالبات مدرسة “الزهراء” ،توأم
املدرسة “العامرية” وجارتها .كنا نعبر الشوارع مثل قوافل من زهر،
نتحادث ،نتسامر ،وحديث الوطن يغلب في النهاية كل حديث.
أما نحن أبناء “حي املنشية” ،فلقد كان علينا ،بعد الوصول إلى ساحة البلدية،
أن نستمر شماالً في الشارع اجلميل ،شارع “امللك جورج” ،أو شارع
“جمال باشا سابقا ً” ،وكنا نسميه نحن “شارع النزهة” ،معلنني متردنا
على األتراك واإلنكليز معاً .ويصل بنا املشوار إلى سينما احلمراء ،وسينما
فاروق ،ومن بعدهما نصل إلى شارع متفرع إلى مالعب البصة ،حيث كانت
تقام االحتفاالت الرياضية املوسمية ،ومباريات كرة القدم ،حيث تلتقي أندية
فلسطني املختلفة .وكان “النادي اإلسالمي” و“النادي األرثوذكسي” أشهر
فريقني في يافا .واملرات القليلة التي استضافت فيها هذه املالعب أندية
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يهودية مثل “املكابي” و“الهابوعيل” كانت حتتشد بآالف املتفرجني .كذلك
شهدت مالعب البصة مهرجانات واستعراضات “حزب النجادة” برئاسة
محمد منر الهواري ،الذي خلت له الساحة بغياب احلاج أمني احلسيني ،حتى
عاد جمال احلسيني من منفاه وأنشأ تنظيما ً باسم “شباب الفتوة” .وجرت
محاولة لتوحيد التنظيمني شبه العسكريني قبل النكبة قليالً ،لكن احملاولة
أي من التنظيمني أي وجود مؤثر خالل حرب .1948
فشلت ،ولم يثبت ٌّ
وفي الشارع نفسه ،لكن في اجلهة املقابلة ،كان يقع فندق “كونتننتال”
الذي كان ملتقى األدباء والشعراء ،الذين كثر وجودهم في يافا بعد قيام
“محطة الشرق األدنى” ،واختيار يافا مقرا ً لها .على شرفة “الكونتننتال”
تعرفنا على وجوه عديدة من أدباء فلسطني والعرب ،وبخاصة من مصر،
أمثال توفيق احلكيم ،والعقاد ،واخلميسي .ومن الفنانني كنا نشاهد
أمير البزق محمد عبد الكرمي ،وصابر الصفح ،وحليم الرومي ،ويوسف
رضوان ،وعبد الوهاب ،ويوسف وهبي ،وبشارة واكيم ،وكثيرين غيرهم،
يتحلقون حول املقرئ اخلفيف الظل الشيخ محمد فريد السنديوني .ومن
شباب يافا ،أهل الصحافة والكتابة واإلذاعة كنا نرى رشاد البيبي ،وشاعر
الشباب محمود أفغاني ،ومحمود احلوت ،وكنعان أبو خضرا ،وإبراهيم
الشنطي ،وشقيقه صادق ،ومصطفى الطاهر ،وصاحب اللسان السليط
هاشم السبع صاحب جريدة الصريح .وكانت يافا عاصمة الصحافة
العربية الفلسطينية بال منازع ،ففيها تصدر الدفاع وفلسطني والصراط
املستقيم والشعب والوحدة .وكانت كلها ،في مقياس تلك األيام ،من
طليعة الصحف العربية ،والثانية بعد صحف مصر.
ما زلنا على الطريق ،وها هو الشيخ عبد القادر املظفر يجلس أمام عمارته
الشاهقة ،التي كان يشيع أنصار املفتي أنه بناها من أموال جمعها املظفر من
الهند لنصرة فلسطني ،والله أعلم .ما أعلمه أنا أن املظفر كان فحالً من فحول
املنابر ،وإذا استلم “امليكروفون” ال يتركه .ونستمر في املشوار فنصل إلى
مبنى دائرة البريد بحجارته البيض وردهاته الفسيحة التي تلمع من نظافتها.
وأستأذن حلظة ألرى إن كان ثمة رسائل في ص .ب رقم  .416فذلك صندوق
إلي ذات يوم “جواز السفر”رقم  212023حني كنت أحلم
بريدنا الذي حمل ّ
بالسفر إلى بريطانيا لدارسة القانون .وهو اجلواز نفسه الذي أصر الضابط
“اإلسرائيلي” على مصادرته عندما دخل الغزاة بيروت الغربية.
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أمام مبنى البريد ،هناك “ملهى البوسطة” وهو أرقى من زميله “ملهى
الظريفية” في ساحة “الساعة” ،وكان يحيي لياليه فنانون وفنانات من
مصر ولبنان .ها هو ملصق الفنانة الصاعدة يومئذ “سهام رفقي” وأغنيتها
املشهورة “يا أم العباية” .وهناك “مقهى البريستول” .ونصل إلى املفترق،
حيث تقاطع شارع “إسكندر عوض” بشارع “يافا-تل أبيب” بشارع
“احملطة” .وشرطي السير في منتصف التقاطع حتت خيمته املعدنية يوجه
سير السيارات ،والتقاطع رحب ،يكاد يشكل ساحة ،إلى جانب منها “سينما
نبيل” لصاحبها علي املستقيم ،وأمامها “سينما الرشيد” ،وبينهما “شركة
باصات القدس” التي كنت أشعر بعاطفة خاصة جتاهها ،ألن أخي جمال
كان يدرس في القدس ويركب باصاتها .كان يدرس في “النهضة” ،الكلية
التي أسسها خليل السكاكيني وإبراهيم شحادة اخلوري ،من كبار املربني
في فلسطني ،وكان يديرها لبيب غلمية من مرجعيون.
وينتهي بنا املشوار عند هذا احلد .فشارع “احملطة” حتدثنا عنه ونحن
قادمون إلى املدرسة ،وكذلك شارع “إسكندر عوض” .أما شارع “يافا-
تل أبيب” ،فهو نقطة البداية في التشابك السكاني العربي-اليهودي،
وكان مقر دائرة حاكم اللواء ،ومقر الـ “سي .أي .دي”؛ أي دائرة املباحث
اإلجرامية ،التي شهدت أروقتها عذاب املئات من الفلسطينيني املناضلني.

وبعد...

فلقد كانت تلك لقطات من الذاكرة ،وليست كل الشريط ،الذي ال يزال
فيه مئات الصور واألسماء ،التي أغفلتها عمداً ،واقتصرت على بعضها
مما له معنى من املعالم ،والسيما ملن ال يعرف يافا ،عروس فلسطني ولو
“زعلت”مني حيفا.
ولو سئلت اليوم بعد مضي ما يزيد على خمسني عاما ً على ذلك اليوم
املشؤوم ،يوم اقتُل ِ ْع ُت من فلسطني ،إن كنت ما زلت على يقيني من العودة،
ملا ترددت ثانية واحدة في قول “نعم”.
فيافا ،كرمز للوطن كله ،لم تبارح وجداننا ،وتوارثها األبناء واألحفاد ،ولم
يعترف فلسطيني واحد في الشتات بأن ثمة بديالً من الوطن املسلوب،
كأرض وتراث وهوية .ومن يسأل طفالً ولد في أي مخيم من مخيمات
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الشتات ،مبا في ذلك املخيمات في الضفة والقطاع ،عن مكان والدته ،فإنه
يستذكر فورا ً بلده أو قريته في فلسطني :أنا من يافا ،أنا من حيفا ،أنا من
اللد ،أنا من الرملة  ...أنا سليل كل األمم واحلضارات التي توالت على
العيش في فلسطني ،والسيما آخر ألف وخمسمائة سنة من التاريخ.
إلي أيضاً .إنها مسألة وقت،
أنا لست عائدا ً فحسب ،بل فلسطني عائدة ّ
مهما َي ُط ْل الزمن.
غيب املوت القائد الكبير في وقت عصيب تعيشه قضيتنا وأمتنا ،غير أن
عزاءنا ما تركه لنا من أثر عبر كتاباته التي تعد سجالً مهما ً في التاريخ
الفلسطيني املعاصر ،فقد كان كاتبا ً مرموقاً ،أوقف قلمه على النضال في
سبيل انتصار مبادئه ،وانتصار احلق الفلسطيني.
أخيرا ً ال بد من قولة حق تبقى لألجيال القادمة إن شفيق احلوت ليس رجالً
عاديا ً  ...إننا بوداعه افتقدنا األب والقائد الثائر  ...نودع وفي العني دمعة،
سنديانة عربية فلسطينية.
نعم ،بوداع اليافاوي شفيق احلوت نودع ضميرا ً من ضمائرنا النبيلة،
ورجالً ترك أثرا ً في حياتنا ووعينا الفردي واجلماعي.

املواقف السياسية لشفيق احلوت
عبد الرحمن احلاج إبراهيم

املواقف السياسية لشفيق احلوت
عبد الرحمن احلاج إبراهيم

*

ولد شفيق احلوت في يافا الفلسطينية العام  1932كلبناني فلسطيني،
وفيها ترعرع وأنهى دراسته الثانوية العام  .1948وفي السنة نفسها
التحق باجلامعة األمريكية في بيروت .اعتقل وهو طالب بتهمة الشيوعية،
وصدر مرسوم جمهوري بإبعاده عن لبنان“ .كان احلل الوحيد إلبطال
احلكم هو أن استرد جنسيتي اللبنانية ،لكنني ذهلت عندما رفض والدي
أن يفعل ذلك ،متوهما ً أن ذلك سيعني التنازل عن جنسيته الفلسطينية،
وهو ما اضطرني إلى رفع دعوى قضائية السترداد هويتي اللبنانية”.
وأمضى شفيق احلوت ثالث سنوات في التعليم الثانوي في مدرسة
املقاصد اإلسالمية ،ومنها انتقل للعمل مدرسا ً في الكويت حتى العام
 .1958ثم بدأت رحلته كصحافي العام  1958في مجلة “احلوادث”
اللبنانية التي كان سليم اللوزي يرأس حتريرها .وتدرج فيها حتى
صار مديرا ً للتحرير ،وفي احلوادث وعبرها انفتحت أمام شفيق احلوت
الطريق إلى لقاءات وحوارات مع الرئيس جمال عبد الناصر ورفاقه
في قيادة الثورة في مصر .هذه اللقاءات واحلوارات أثرت في شفيق
احلوت “أبو الهادر” الذي آمن بأن الوحدة العربية هي الطريق إلى
فلسطني .وكان كمعظم جليه ،يرى في جمال عبد الناصر البطل العربي
الذي طال انتظاره ،والذي سيكون في وسعه حتقيق األحالم بالوحدة
والتقدم ،مفرزا ً بذلك االلتفاف اجلماهيري األسطوري من حوله ،وهو

* أستاذ مساعد في دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت.
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الذي ساهم في صياغة الءات اخلرطوم الثالث بعد هزمية احلرب العام
( 1967ال صلح ،ال تفاوض ،ال اعتراف) ،وقد تعززت لدي شفيق احلوت
القناعة بضرورة العمل التنظيمي السياسي ،وضرورة إعادة الروح إلى
الشخصية الفلسطينية ،فبادر مع مجموعة من أصدقائه بتأسيس “جبهة
التحرير الفلسطينية” العام  ،1963كان من أركانها أحمد السعدي ،وخالد
اليشرطي ،وعبد احملسن أبو منير ،ونقوال الدر ،وسميرة عزام ،وإبراهيم
أبو لغد ،ورجائي بصيلة ،وبهاء أبو لنب ،وراجي صهيون ،وسعيد بركة،
وعبد القادر الضاهر وغيرهم.
وكان شفيق احلوت من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ،وشارك في
مؤمترها التأسيسي الذي عقد في القدس في  .1964/5/28وهو عضو
في املجلس الوطني الفلسطيني منذ املؤمتر التأسيسي األول ،وأخيرا ً
عضو في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بني العامني 1966
و ،1968وعاد مرة أخرى في العام  91حتى استقال منها في أعقاب اتفاق
أوسلو العام  .1993وعني في أول اجتماع للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ممثالً ومديرا ً ملكتب املنظمة في بيروت-لبنان.
وقد شارك في كتابة خطاب ياسر عرفات الذي ألقاه في األمم املتحدة في
سنة  ،1974إلى جانب نبيل شعث ،ووليد اخلالدي ،ومحمود درويش،
وصالح الدباغ ،كما كان في عداد الوفد الذي رافق عرفات إلى مقر األمم
املتحدة في نيويورك.
وعني ناطقا ً رسميا ً باسم الوفد الفلسطيني إلى األمم املتحدة خالل انعقاد
دورات اجلمعية العامة منذ العام  1974فصاعداً .وقد قام بجهد كبير على
الصعيد اإلعالمي في الواليات املتحدة األمريكية ،وبخاصة في األعوام
 1978و ،1979فألقى محاضرات في العديد من اجلامعات البارزة مثل
كولومبيا ،وهارفارد ،وبرنستون ،وربطته عالقات وثيقة جدا ً بإدوارد
سعيد ،وهشام شرابي ،وإبراهيم أبو لغد ،ومحمود درويش ،وإسماعيل
شموط ،وكثيرين غيرهم .وقد ربطت شفيق احلوت عالقات إنسانية طيبة
بالزعيم الراحل ياسر عرفات ،إال أنه كان دائما ً في صفوف املعارضة.
صاحب اجلملة الواضحة والرأي املستقيم في كل القضايا فكيف بقضيته
األولى -قضية فلسطني التي دافع عنها بكل السبل وعلى األصعدة كافة،
ولذلك انتقد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها املرتبطة
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باتفاقية أوسلو ،وعبر عن ذلك عندما كتب يقول “ألن القيادة الفلسطينية
ال متلك إستراتيجية ،وألنه ال دميقراطية فيها ،وألنها مرؤوسة بشخصية
ُمصرة على فرديتها ،وصلنا إلى دهاليز الدبلوماسية السرية ،فكان ما كان
من توقيع على اتفاقية أوسلو مبضمونها السياسي املجحف ونتائجها
املعروفة ،وعلى األثر استقلت ومحمود درويش .وأنا سعيد بهذا املوقف
حتى لو كنت على خطأ .فقد كان ضروريا ً أن يخرج فلسطيني على مستوى
القيادة ،ويتخذ موقفاً ،ويصمد عند هذا املوقف ،ألن –لألسف -كثيرا ً من
مواقف القادة عندنا كانت تتغير وتتبدل مع الزمن ،ما أفقدها املصداقية”.
اتفاقية أوسلو مت التوقيع عليها ،وهي حقيقة مادية .وأوسلو هي ثالثون
ألف شرطي وألفان ومائتان وخمسون مديرا ً عاماً .هل تصدقون أن
السلطة الفلسطينية فيها  2250مديرا ً عاماً؟ أي ما يعادل ضعفي عدد
املديرين العامني في جمهورية الصني الشعبية .السلطة الفلسطينية
أصبحت حقيقة على األرض ،لها شؤونها ولها مصاحلها ولها شركاتها
ولها ولها  ...وطبعا ً لها رئيسها الذي يصر على أنه رئيس ،وهو ميارس
وكأنه رئيس دولة مع أن هذا غير صحيح ،وتسميتها باألراضي احملررة،
وهي غير ذلك ،وهو نفسه ال ميلك احلق في اخلروج من قطاع غزة
والضفة الغربية ودخولها دون إذن مسبق من احلكومة “اإلسرائيلية”.
ال أريد أن أركز على موضوع أوسلو ألننا كتبنا فيه ،وقلنا فيه الكثير.
ماذا كان موقف املعارضة؟ اكتفت بالقول ال ألوسلو! لكنا في السلطة وفي
املعارضة في أزمة ،ألن األداء السياسي للسلطة الفلسطينية هو أداء فاسد،
وأداء سلبي ،وأداء يهدد باملزيد من التنازالت .بدأ الفساد قبل أن يبدأ
البناء ،وبدأ االنحالل والهرولة لألسف في الصف الفلسطيني نحو العدو
الصهيوني بشكل ال يليق بتاريخ هذا الشعب الفلسطيني وتراثه ،والذي
ما زال مشردا ً ومتابعا ً طريق النضال من أجل حتقيق أهدافه الوطنية.
وعلى الرغم من انتقاده ومعارضته الشديدة للقيادة والتفاقية أوسلو
واستقالته من اللجنة التنفيذية ،ومن منصبه كسفير لفلسطني في لبنان،
فإنه ظل متمسكا ً مبنظمة التحرير الفلسطينية وضرورة إصالحها وإعادة
بنائها كبيت الفلسطينيني الشرعي ووطنهم املعنوي .واستمر شفيق
احلوت بالعمل السياسي كمستقل وجتنب منابر التنظيمات الفلسطينية
قدر املستطاع ،وبقي على مسافة واحدة منها تقريباً ،فكان معتمدا ً كناطق
باسم فلسطني في املناسبات الوطنية والقومية باعتباره “مستقالً عن أي
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تنظيم” .كما تضاعفت كتاباته في الصحف اللبنانية والعربية والدوريات
الفصلية ،وبقي حتى اللحظات األخيرة يكتب في الصحافة املكتوبة،
ويشارك في الصحافة املرئية واإلذاعة.
وختاما ً آمن شفيق احلوت بالعودة ،وانضم إلى منابر كثيرة تؤكد على
حق العودة ،ولعل ما كتبه في كتابه بني الوطن واملنفى ما يؤكد على تعلقه
وإميانه بذلك.
“ولو سئلت اليوم بعد مضي خمسني عاما ً على ذلك اليوم املشؤوم،
يوم انتقلت من فلسطني ،إن كنت ما زلت على يقيني من العودة ،ملا
ترددت ثانية واحدة في قول “نعم” ،فيافا كمركز للوطن كله ،لم
تبارح وجداننا ،وتوارثها األبناء واألجداد ،ولم يعترف فلسطيني
واحد في الشتات بأن ثمة بديالً عن الوطن املسلوب ،كأرض وتراث
وهوية .ومن يسأل طفالً ولد في أي مخيم من مخيمات الشتات ،مبا
في ذلك املخيمات في الضفة والقطاع ،عن مكان والدته ،فإنه يستذكر
فورا ً بلده أو قريته في فلسطني :أنا من يافا ،أنا من حيفا ،أنا من اللد،
أنا من الرملة ،أنا سليل كل األمم واحلضارات التي توالت على العيش
في فلسطني ،والسيما آخر ألف وخمسمائة سنة من التاريخ .أنا
إلي أيضاً ،وإنها مسألة وقت،
لست عائدا ً فحسب ،بل فلسطني عائدة ّ
مهما َي ُطل الزمن”.

وفي اخلتام ال بد من التنويه إلى الدور الذي قام به املرحوم شفيق
احلوت من موقعه كقومي عربي-تقدمي وكفلسطيني لبناني أثناء
احلرب األهلية اللبنانية ،وتنبيهه لقيادة الثورة الفلسطينية بعدم العبث
بثوابت النظام الطائفي اخلاص القائم في لبنان ،وكذلك ما قام به من
قيادة الواقع الفلسطيني في لبنان بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية
منه العام  ،1982وذلك نظرا ً لعالقاته الواسعة مبختلف أطياف الواقع
السياسي اللبناني.

“إلى اللقاء يا أبا هادر”
عبد الرحيم ملوح

“إلى اللقاء يا أبا هادر”
عبد الرحيم ملوح

*

خلص الشاعر ت .س .اليوت القضية بقوله :الشعراء السيئون يقترضون
من اآلخرين ،أما الشعراء اجليدون فإنهم يسرقون اآلخرين [باإلذن من
د .فضل النقيب].
عاش أبو هادر حياته وهو يناضل من أجل استرداد ما سرقوه منه ومن
شعبه من أرض ووطن ،ومتيز أبو هادر بأنه أفنى حياته من أجل هذا كله.
ومن أجل حتقيق أهداف شعبه باحلرية واالستقالل والعودة.
وكما قال عنه الصحافي الكبير ورئيس صحيفة السفير البيروتية طالل
سليمان“ ،كان شفيق احلوت مزيجا ً من الفلسطيني واللبناني بهوية القومي
للعربي -التقدمي .فجده “البيروتي” عاش في يافا وأصبح تاجرا ً لبرتقالها.
وعومل فيها كأحد أبنائها حتى أصبح مختارا ً حلي املنشية فيها.
يافا الذي قال عنها املؤرخ الفلسطيني املشهور مصطفى مراد الدباغ بأنها
“واحة أفلتت من اجلنة” وقال عن تاريخها“ :إنها من القدم بحيث تبدو
معظم عواصم العالم ومدنه كأنها أطفال أمامها”.
ويقول شفيق احلوت:
“لقد مررت بتجارب مؤملة كثيرة في حياتي ،شأني شأن أي إنسان
عادي ،املرض ومحاولة االغتيال .نكسات مختلفة ،لكن لم أعاني في

* نائب األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني.
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حياتي وما زلت كما أعاني من جتربة االقتالع من األرض ،االقتالع من
الوطن ،جتريدك من هويتك الوطنية ومن أرضك التي كنت متشي عليها،
وأنت واثق أن ما من إنسان يستطيع أن يتمنن عليك بأنك مقيم خارج
فضائك وخارج سمائك  ...أعتقد أن من يفقد األرض بالقوة ،ويفقد الهوية
كما حدث لشعب فلسطني يفقد جزءا ً من إنسانيته في نظر الناس”.

هذا ما يشعر به ويردده أبو هادر الفلسطيني-اللبناني-العربي عن
اقتالعه وتشريده من وطنه ومدينته األثيرة على نفسه يافا .فجده لقب في
يافا “بالبيروتي” ،وعندما عاد إلى بيروت حصل على جنسيته اللبنانية،
ودرس في اجلامعة األمريكية وتخرج منها .ولكنه وذويه عاش مرارة
التهجير ،وشعر بذلك كما جميع الفلسطينيني الذين هجروا من وطنهم
وديارهم إلى أربع أرجاء األرض.
فاهتمام أبي هادر بالعمل السياسي ودفاعه عن وطنه فلسطني بدأ مبكراً،
وأكثر ما لفت نظري قوله أنه “شارك في إنشاء احتاد طالب في يافا،
ثم تعمم هذا االحتاد فأصبح احتادا ً عاما ً لطلبة فلسطني” .وأقول لفت
نظري ألنني على الرغم من متابعتي التاريخية ،كنت أعتقد أن احتاد طلبة
فلسطني أنشئ على أنقاض رابطة طالب فلسطني في منتصف خمسينيات
القرن املاضي .وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على االهتمام املبكر
للشاب شفيق بالعمل السياسي والنقابي .فاحتاد طلبة فلسطني ،كما
يعرف اجلميع ،شكل اللبنة األساسية لثورتنا املعاصرة ،وكان لقياداته
دور فاعل فيها .ومن شدة تعلق أبي هادر بوطنه فلسطني ،وبيافا عروس
البحر قوله“ :يافا تنتظرني ،يافا احلبيبة باالنتظار ،أنا اآلن أخونها بزيارة
بيروت ومبشاهدة أماكن أخرى” .يقول هذا على الرغم من أنه ابن بيروت
كذلك ،وفيها أقاربه وأجداده ،حتى أن أحد شوارعها سمي باسم عائلته
“شارع احلوت” ،هذا الوفاء للوطن وللهوية ،وملسقط الرأس ،قلما جند
من يعبر عنه بأجمل من هذه العبارات.
إن شفيق ال يتحدث عن الوطن بلغة األنا ،بل بلغة نحن ،يتحدث عن
التهجير بلغة كل الفلسطينيني الذين عانوا وما زالوا من هذا ،وإن بدأ بوالده
إبراهيم احلوت ،تاجر البرتقال ،لينقل عنه عبارة الفته لالنتباه ،حيث يقول
الوالد ألبنه شفيق “هل تشم رائحة زهر البرتقال؟ هذا ميعاد التزهير”.
ويستغرب احلوت حالة والده البعيد عن بيارته بيافا فيقول“ :كنت أعلم
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فيما مضى أن باستطاعة املرء أن يستعيد صورة مشاهد من املاضي ،أما
أن يستعيد رائحة األشياء ،فهذا ما لم أكن أعرفه!! عندئذ أدركت أكثر سر
العالقة بني األرض واإلنسان”.
كل هذا جبل مع أبي هادر وفيه منذ البداية ،فجند نفسه للدفاع عن
فلسطني واسترداد حقوق شعبها .فأسس جبهة التحرير الفلسطينية –
كتائب العودة ،وساهم في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية مع القائد
الفلسطيني الراحل أحمد الشقيري ،وأصبح عضوا ً في جلنتها التنفيذية
منذ العام  .1966وعمل مديرا ً ملكتب م.ت.ف في بيروت مدافعا ً عن حقوق
الالجئني الفلسطينيني ،وعمل مدرسا ً في الكويت ملدة عامني ،ثم صحافيا ً
في مجلة احلوادث اللبنانية الذي أرادها منشورا ً ثورياً ،كما قال عنه طالل
سليمان .وعندما بدأ العمل الفدائي ،لم يحمل البندقية ،لكنه حمل قلمه
دفاعا ً عن فلسطني وشعبها ،ووظف لغته اإلجنليزية في التعريف دوليا ً
بها ومبشروع شعبها الوطني ،ويذكر أنه في العام  1969زار مع فريق
تلفزيوني فرنسي قاعدة تدريب للفدائيني شرق عمان ،وبعد الزيارة ذهب
مع الفريق ملنزل أحد الفدائيني ،وأثناء الزيارة سأل مسؤول الفريق سيدة
البيت وهي كبيرة في السن ،ملاذا خرجتم من البالد؟ قالت له“ :ألننا تيّسنا
يا خواجه! وتردد أبو هادر بالترجمة ،فشعرت بذلك السيدة ،فقالت ألبي
هادر “قل له إللي قلتلك إياه ،ألنه لو إحنا ما تركنا بالدنا ما جرى فينا
اللي عم يجري اآلن ،ومرور كذا سنة على حياتنا في املخيمات أذالء” ...
وأضافت “ال تنسى يا أخ شفيق أنه إحنا مش بس ارتكبنا خطيئة اخلروج
واللجوء إلى خارج الديار ،إحنا اتهمنا من بقي ورانا بأنه خائن وارتضى
العيش في ظل احلكومة اإلسرائيلية”.
ما أقسى احلقيقة التي نطقت بها هذه السيدة ألبي هادر .وما أعظم
الدرس الذي علمتنا إياه وعلمته لشعبنا .وشكرا ً لك أبا هادر – املغادر
ألنك تذكرنا به.
تابع شفيق نضاله السياسي في صفوف م.ت.ف ،مديرا ً ملكتبها في لبنان
والعبا ً مهما ً في التعريف في احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني على
الصعيد الدولي ،وبخاصة في األمم املتحدة ،هو وشاعرنا املبدع محمود
درويش من كتب خطاب الرئيس الشهيد ياسر عرفات في األمم املتحدة
العام .1974
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لم يكن أبو هادر منفذا ً لسياسة فقط ،بل كان طوال حياته مساهما ً في رسم
السياسة الفلسطينية ،على الرغم من كونه فردا ً ال يقود فصيالً فدائياً،
وأكثر ما أقلقه هو أحداث أيلول العام  ،1970وانتقال مركز قيادة م.ت.ف
وفصائلها إلى لبنان .فإضافة إلى خسارة األردن وما متثل من مخزون
شعبي نضالي ونطاق جغرافي ،فقد كان قلقا ً من عدم قدرة الثورة وقيادتها
بفصائلها املتنوعة ،على استخالص التجربة ومعرفة كيفية التعامل مع الواقع
اللبناني ،ومن الغرق في الواقع الطائفي القائم في لبنان .فلبنان يصعب
على طرف واحد من أبنائه أن يحكمه ،وصيغة لبنان حتظى بحماية دولية
استثنائية ،وأي إخالل فيها سيؤدي إلى حرب أهلية ،ستكون الثورة ولبنان
أولى ضحاياها ،وهذا سيشوه صورة الثورة الفلسطينية وسيضعفها أمام
العدو اإلسرائيلي .وعلى الرغم من رؤيته الستفادة غالبية فصائل الثورة
وفي املقدمة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني من خبرة ما حدث في أيلول
 1970في األردن ،وتركيزها على العالقة مع احلركة الوطنية اللبنانية
بقيادة الشهيد كمال جنبالط ،فإن األمور اندفعت موضوعيا ً نحو احلرب
األهلية التي حذر منها ،وحذر من انخراط الثورة الفلسطينية فيها .فدخلت
سوريا كطرف ضد الثورة واحلركة اللبنانية بدعوى حماية صيغة لبنان.
فاستنزفت احلرب مقدرات لبنان وفلسطني وسوريا ودول عربية كبيرة
لسنوات ،في الصراع الدائر على أرض لبنان .ودفع الشهيد كمال جنبالط
ومعه اآلالف حياتهم ثمنا ً لهذه احلرب البشعة.
في هذه احلرب األهلية واإلقليمية الضروس على أرض لبنان ،التي دمرت
العديد من املخيمات والقرى ،وأزهقت األرواح ،قام شفيق بدور رجل
اإلسعاف أو رجل اإلطفاء السياسي .فلعب دور معروفا ً في تقليص
ِ
ميض
اخلسائر من موقعه كمدير ملكتب منظمة التحرير في بيروت .فلم
وقت طويل حتى متت استعادة عالقات م.ت.ف واحلركة الوطنية مع
سوريا ،ولعب دورا ً في هذا ،وفي االتفاق على تشكيل قوات الردع العربية.
وفي هذه الفترة ذهب الرئيس السادات للقدس ولكامب ديفيد منفرداً ،ما
أحدث تغيرا ً كبيرا ً في األوضاع السياسية ،في لبنان خصوصاً ،واملنطقة
عموماً ،وفرض اصطفافات سياسية جديدة في مواجهة اخلطر السياسي
ِ
متض مدة طويلة بعد توقيع الرئيس السادات
الداهم على املنطقة .ولم
اتفاقية السالم املنفردة مع إسرائيل ،حتى هاجم العراق إيران ودخل في
حرب معها دامت ثماني سنوات ،فاستغلت إسرائيل ومن ورائها أمريكا
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هذا التمزق العربي [صلح بني مصر وإسرائيل ومقاطعة ملصر من دول
اجلامعة العربية ،حرب بني العراق وإيران] لتجتاح لبنان وحتاصر
بيروت ،بهدف توجيه ضربة قاصمة لـ م.ت.ف وإخراجها من بيروت
حتت عنوان “سالمة اجلليل” .وأعقب هذه احلرب التي دامت  88يوماً،
خروج قوات الثورة وقيادتها من بيروت ،وحدوث مجازر صبرا وشاتيال
فيها؟ ولعب أبو هادر دورا ً مهما ً في الدفاع عن الالجئني الفلسطينيني،
وتأمني متطلبات احلياة لهم مع إخوانه اآلخرين ،ومعهم الكثير من القادة
واملثقفني اللبنانيني ،وفي ترميم العالقات الفلسطينية اللبنانية والفلسطينية
السورية .ولم يغادر ميدان املسؤولية في هذه الظروف الصعبة ،على
الرغم من مالحظاته على ما آلت عليه األوضاع ،لبنانيا ً وعربياً.
لم تقف اآلالم عند هذه احلدود ،فبعد عام تقريبا ً من اجتياح القوات
اإلسرائيلية لبنان واقترافها مجزرة صبرا وشاتيال ،واملجازر األخرى
التي حدثت في لبنان ،وكما يقال لكل زلزال موجاته االرتدادية ،وقع
االنشقاق داخل “فتح” ،وسحب نفسه على منظمة التحرير الفلسطينية،
فعمل أبو هادر مع أخوة على رأسهم الراحل إبراهيم بكر على معاجلة
ما حدث دون جدوى .فقد رأى مبعاجلة الوضع عامالً وطنيا ً مهما ً وفي
مساندته وأخوته على ما يواجهه أهلنا في لبنان إثر االجتياح اإلسرائيلي
وتداعياته .وكما الطفل الفرح عند حصوله على لعبة جديدة ،استقبل عقد
املجلس الوطني التوحيدي العام  1987واالنتفاضة املجيدة بكل الترحاب،
وأنسى نفسه أنه لعب دورا ً في صنع هذا والوصول إليه ،واعتبر استعادة
الوحدة ملؤسسات وقوى م.ت.ف واالنتفاضة املجيدة عنوانا ً ملرحلة جديدة
في النضال التحرري الوطني والدميقراطي الفلسطيني .وانطالقا ً من هذا
عاد لعضوية اللجنة التنفيذية في املنظمة العام  ،1991مؤمالً النفس أنه
باالعتماد على انتفاضة الشعب الفلسطيني ونضاله ،والتحرك السياسي
عربيا ً ودولياً ،ميكن حتقيق شيء لشعبنا الذي عانى الكثير وال زال.
لقد عارض أبو هادر ،اتفاقات أوسلو بقوة ،ألنه رأى أنها لن حتقق ما
يصبو له الشعب الفلسطيني من حرية واستقالل وعودة .وسجل عليها
مالحظات سياسية عديدة ،ليصل في قراءته لها ،إلى رفضها ،واستقال
من عضوية اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف مع الشاعر املبدع محمود درويش،
وتداعى مع عدد ممن اعترضوا على هذه االتفاقات ،وفي مقدمتهم عضوا
اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح وتيسير خالد ،اللذان جمدا عضويتهما
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في اللجنة التنفيذية احتجاجا ً عليها وعلى توقيعها ،إلى سلسلة من
اللقاءات برئاسة الراحل إبراهيم بكر ،ومبشاركة آخرين .وثم إصدار عدد
من املواقف اجلماعية عن هذه اللقاءات.
ومنذ ذلك الوقت تفرغ أبو هادر للكتابة وإلى عالج صحته املعتلة ،وإلى حد
أقل ملتابعة أوضاع الفلسطينيني في لبنان .ومع أن تطورات التعامل مع
اتفاقات أوسلو وما ترتب عنها لم تفاجئه كثيراً ،ألنه قرأها مسبقاً ،فقد آمله
كثيرا ً جدا ً االنقسام الداخلي في منتصف العام  ،2007ومتنى أنه لم يعش
ليشهده ،ودعا إلى معاجلة االنقسام بأسرع وقت ممكن ،ألن استمراره
ِ
ميض وقت طويل حتى غادرنا أبو هادر ،تاركا ً في
مدمر لكل شيء ،ولم
أيدي أبناء شعبه أمانة ثمينة ،هي النضال لتحقيق األهداف الذي ناضل
من أجلها وناضل أجداده من قبله من أجلها ،والتذكر باستمرار الكبرياء
الشخصي ألبي هادر ،الذي رفض العودة بإذن من االحتالل ،وانضم بهذا
إلى الراحل الكبير د .جورج حبش ،مع أن زمالء له مثل الشاعر محمود
درويش ،وصديقه د .إبراهيم أبو لغد وعشرات اآلالف اآلخرين ،رأوا
غير ذلك ،واعتبروا أن العودة للوطن والنضال من فوق أرضه ،مثل باقي
ماليني الفلسطينيني ،أجدى وأهم كثيرا ً ما دام ذلك ممكنا ً من النضال من
اخلارج .يبقى هذا األمر نظرة اجتهادية ،تتعلق من أي موقع ميكن للمرء
أن يرى خدمة الشعب وقضيته ونضاله أكثر.
واليوم يا أبا هادر في ظل استشراء االحتالل وتنكره حلقوق الشعب
الفلسطيني الشرعية ،احلقوق الذي كفلتها له الشرعية الدولية،
واستيطانه لألرض ،وضمه للقدس واألغوار ،واعتباره احلرم اإلبراهيمي
ومسجد بالل وغيرها من األماكن ،تراثا ً يهودياً ،ودعم أمريكا له ،وفي
ظل االنقسام الفلسطيني الداخلي ،الذي هو مصلحة إسرائيلية صافية ،ما
أحوج ما نكون لك وألمثالك ،واعتقد أنه ال يكفينا القول هؤالء هم أسالفي.
ولكن يجب القول هذا ما عمل من أجله هؤالء.
إن األهم يا أبا هادر هو التمسك باحلقوق واألهداف ،وعدم االنكسار أمام
الواقع الصعب .وهذا ما فعلته أنت وغيرك من املناضلني الكبار .هذا ما
نعدك باإلمساك به فيما تبقى لنا من حياة.
إن ما نقوله ونكتبه اليوم هو بعض من الوفاء لك وللمناضلني أمثالك ،وإن
كان ال يعنيك كثيراً.

أبو هادر :الصوت الهادر كبحر يافا
قيس عبد الكرمي (أبو ليلى)

أبو هادر :الصوت الهادر كبحر يافا
قيس عبد الكرمي (أبو ليلى)

*

أحسب أن أعز أمنيات شفيق احلوت ،وهو على فراش املوت ،كانت أن
يجاور صديق عمره إبراهيم أبو لغد في مدفنه في يافا .بالنسبة له :يافا لم
تكن فقط البداية ،بل كانت اللوحة التي تختزل خطوطها صورة فلسطني،
دائمة احلضور في الذاكرة ،دائمة التوهج في الوجدان ،محفورة تفاصليها
اخلالبة في املخيلة ،ترافقه حيثما حل وأينما ارحتل.
أعوام قليلة فقط عاشها شفيق احلوت في يافا ،ولكنها لم تبارح وجدانه
حتى رحل وهو في أواخر السبعينات .ذلك أن يافا ،التي من فرط عشقه
لها يعلنها -بعد االعتذار من حيفا -عروس فلسطني ،لم تكن فقط املدينة
مرتع الصبا ،بل هي كانت “رمزا ً للوطن كله” ،رمزا ً لفلسطني .وفلسطني
كانت هي القضية.
لهذا ،إذن ،يتشبث شفيق احلوت ،وهو سليل العائلة ذات األصل البيروتي،
بهويته الفلسطينية حتى بعد أن أجبرت عائلته ،حتت وطأة إرهاب قذائف
املورتر الصهيونية بقصفها العشوائي واملتعمد لألحياء السكنية ،على
مغادرة يافا ،واللجوء مرة أخرى إلى بيروت التي لم تكن قد مرت سوى
عشرات قليلة من السنني منذ أن هاجر جده منها ليستقر في يافا .إبراهيم
احلوت ،والد شفيق ،رفض -على الرغم من ذلك -أن يستعيد جنسيته
اللبنانية متسكا ً بحقه في العودة إلى يافا .كذلك شفيق نفسه الذي لم يفعل

* نائب األمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني.

66

شفيق احلوت

ذلك إال مضطرا ً إلحباط قرار بإبعاده عن لبنان بسبب نشاطه السياسي،
ولكنه ظل متشبثا ً بانتمائه املصيري إلى فلسطني الذي بات محورا ً حلياته
ونشاطه طيلة سني عمره الالحقة.
إنها -مرة أخرى -تلك الظاهرة التي من بني أبرز أعالمها عز الدين القسام
السوري ،وفوزي القاوقجي اللبناني ،وطه الهاشمي العراقي ،وألوف
املقاتلني ،من مختلف األقطار العربية ،الذين رووا ثرى فلسطني بدمائهم،
الذين اختاروا بوعي االنتماء إليها ألنها هي القضية ،هي بؤرة املواجهة مع
املخطط االستعماري الذي مزق جسد األمة العربية وعطل نهضتها:
وألن شفيق احلوت ،اللبناني-الفلسطيني ،أو الفلسطيني ذو األصل
اللبناني ،هو نفسه جتسيد منوذجي لهذه الظاهرة ،فلقد كان مرهف الوعي
ألسبابها وأبعادها .لنستمع إليه يقول:
“فلسطني التي تستأثر مبوقع القلب في اجلسم العربي ،تدرك،
رمبا أكثر من أي وقت مضى ،أن الدفاع عن موقعها واحليلولة دون
شطبها مع شعبها من الوجود ،إمنا يتجاوزان الدفاع عن النفس إلى
الدفاع عن الوطن العربي بأسره .كما تدرك في الوقت نفسه أن ال
فلسطني بدون العرب ،وال عرب بدون فلسطني”.

في بيروت انخرط شفيق احلوت -وهو يلج إلى عمر الوعي الشبابي -في
نشاط سياسي وثقافي محموم ،مطورا ً ومؤدجلا ً ما كان قد اختزنه من أيام
يافا ،مسرح طفولته وصباه ،من إدراك حسي حلقائق الصراع ،إدراك كونته
مشاهد وجتارب عدة :االقتحام الليلي ملنزل العائلة من قبل جنود االحتالل
وهو ال يزال بعد في السابعة ،القنبلة اليدوية التي أخفتها في صدرها والدته
رافضة بإصرار أن تخضع للتفتيش من قبل مجندات جيش االحتالل،
الغليان الفكري والنضالي الذي اتسمت به مرحلة الدراسة الثانوية في
مدرسة العامرية ،استشهاد شقيقه جمال مثله األعلى الذي كان من أعمدة
املقاومة في املنطقة ،الضعف الشديد للحركة الوطنية بسبب انقسامها
وافتقارها إلى إستراتيجية واضحة وقيادة فعالة ،اجلهل املطبق بواقع العدو
واالستهتار بقدراته ،الوعود اجلوفاء التي أطلقتها األنظمة العربية واخلداع
الذي مارسته وتواطؤها الضمني مع األعداء ،اللوحة القياموية التي ارتسمت
في ذهنه عن يوم مغادرته يافا ومأساة سقوطها ،املبالغات العنترية للساسة
العرب وأجهزة إعالمهم ،والفجوة الشاسعة بني األقوال واألفعال:
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“كنا نقرأ مثالً أننا على موعد مع كتيبة من (جيش اإلنقاذ) ،فيها
اآلالف من املتطوعني العرب املزودين بآليات ومدفعية .ومير املوعد،
لنكتشف أنه لم يصل أكثر من عشرين رجالً بقيادة ضابط متحمس،
ولكن بال حول وال قوة!”.

حني تقرأ هذا تدرك سر السخرية الالذعة وروح التهكم املفعمة باملرارة،
التي اتسمت بها رؤية شفيق احلوت وخطابه ،وما كانت تعبر عنه من
نزعة للتمرد واملشاكسة دخل بها أجواء بيروت التي كانت حينذاك “أشبه
مبنتدى للحياة العربية عامة ،وملتقى األجيال السياسية املتصارعة”.
وهو بحدة بصيرته نفذ إلى أعماقها ليرى أنه“ :كان هناك انقسام مزدوج
غير منظور لكنه يتفاعل وينمو بسرعة .االنقسام األول طبقي ،مجسدا ً مبا
كان يسمى حزام البؤس حول العاصمة ،والثاني سياسي يتعلق باملوقف
العام من مسألة العروبة”.
طالبا ً في اجلامعة األمريكية ،ثم مدرسا ً في مواقع عدة ،ثم كاتبا ً صحافيا ً
في احلوادث وغيرها ،كان من الطبيعي أن يجد شفيق احلوت نفسه في
مواقع اليسار والعروبة معاً :ناشطا ً مع الشيوعيني ،ثم مؤيدا ً للناصرية.
ولكن عمق انتمائه الفلسطيني من جهة ،وإصراره على أن يقرن القول
بالفعل من جهة أخرى ،كالهما قاده وهو في مقتبل الثالثينيات من عمره
إلى تأسيس جبهة التحرير الفلسطينية /طريق العودة ،التي شاركته في
إطالقها شخصيات أصبحت ،في السنوات الالحقة ،أعالما ً متميزة في
املجالني السياسي والثقافي من بينها خالد اليشرطي ،وعبد احملسن أبو
ميزر ،وسميرة عزام ،وإبراهيم أبو لغد ،وأحمد صدقي الدجاني ،وآخرون.
هذا التنظيم كان واحدا ً من عشرات التنظيمات التي كانت تتفتح كزهور
الربيع في صفوف الشباب الفلسطيني في مختلف مواقع تواجده في أواخر
اخلمسينيات ومطلع الستينيات ،تعبيرا ً عن يقظة وطنية عارمة تستشعر
احلاجة إلى إحياء الشخصية الوطنية الفلسطينية املتميزة ،وجتسيدها
عبر إعادة بناء احلركة الوطنية الفلسطينية املستقلة ،بعد أن ذابت لسنوات
طويلة بعد النكبة في إطار احلركة القومية العربية الناهضة آنذاك.
تتويجا ً لهذه اليقظة ،جاء تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية التي كان
شفيق احلوت من بني أبرز مؤسسيها املشاركني في املؤمتر األول الذي
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عقده املجلس الوطني الفلسطيني في القدس في أيار  ،1964وأصبح بعد
ذلك عضوا ً في جلنتها التنفيذية العام  ،1966حيث عني ممثالً ومديرا ً ملكتب
املنظمة في لبنان ،ومن موقعه اجلديد هذا ،إلى جانب أحمد الشقيري في
قيادة احلركة الوطنية الفلسطينية الناهضة مجدداً ،تفتحت مواهب شفيق
احلوت ،ووجدت املجال الرحب لتوظيفها في خدمة القضية التي لم يخمد
نبضها في قلبه منذ يافا.
ومواهب شفيق احلوت كثيرة ومتعددة .فهو كاتب متمكن ،نصه سلس
وشيق ،ومعانيه سهلة وعميقة في آن .وهو صحافي متمرس ،مكنته
ثقافته الواسعة من أن يحتل حيزا ً متميزا ً في الصحافة اللبنانية منذ أواخر
اخلمسينيات .وبرزت قدراته الصحافية جلي ًة حني وضع أمام امتحان
ضمان استمرار احلوادث في غياب مؤسسها سليم اللوزي ،وعمل
وحده تقريباً -على النهوض باملجلة ،جاعالً منها إحدى أبرز الدورياتالعربية التي رفعت راية العروبة ،وحملت قضية مناهضة االستعمار
واالنتصار لفلسطني والوحدة العربية.
وشفيق احلوت خطيب المع .حضوره الطاغي على املنبر ،وسالسة أدائه
املسرحي ،وفوق كل شيء صوته الهادر العميق الغني ،كلها جعلت منه
أحد أبرز اخلطباء العرب[ .كلما تذكرت شفيق احلوت ،يقفز إلى الذهن
فورا ً اجلناس الذي يطابق بني صوته الهادر ،وبني اللقب الذي اعتدنا أن
نناديه به :أبو هادر .لعله تعمد اختيار هذه التسمية تعبيرا ً عن حنينه
الدائم إلى هدير بحر يافا ،ورمبا إجالالً لهدير بحر بيروت املتماهي مع
هدير حياتها السياسية والثقافية وهي حتتضن أبرز املناضلني واملثقفني
العرب إلى جانب املقاومة الفلسطينية].
وشفيق احلوت مناضل باسل معطاء ،ال حدود لتفانيه في خدمة القضية
التي نذر لها حياته ،وال مثيل لشجاعته في مواجهة القمع والتصدي
للمخاطر والتحديات .وهو تعرض أكثر من مرة للمالحقة واملطاردة
وحملاوالت اغتيال عدة ،ولكنها لم تنل من صموده ولم تضعف عزميته
ومتسكه بثوابته .ولعل أخطر امتحان لصالبته الكفاحية كان يوم
أصر على البقاء في بيروت ،بعد أن خرجت منها قيادة وقوات املقاومة
الفلسطينية إثر ملحمة الصمود صيف  ،1982وفترة التشرد املضنية
التي قضاها متخفيا ً من الغزاة اإلسرائيليني الذين اجتاحوا املدينة خالفا ً
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التفاقيات وقف النار ،والدور الذي لعبه في تكريس احلضور الفلسطيني
والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني الذين تعرضوا ألسوأ أشكال التنكيل
واملجازر في تلك األيام السوداء.
وشفيق احلوت رجل الدبلوماسية والسياسي احملنك الذي نهض ،على
مدى عقود ،بدور حساس وشائك كممثل ملنظمة التحرير الفلسطينية
في لبنان ،وجنح ،في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً ،في احلفاظ على
عالقة عمل متوازنة مع الدولة اللبنانية ،وفي توظيف صالته الوطيدة مع
القوى السياسية اللبنانية مبختلف اجتاهاتها ،مستثمرا ً االحترام الذي كان
يتمتع به لدى اجلميع ،بفعل مواقفه املتزنة احلساسة للخصوصية اللبنانية
ولسيادة لبنان ،من أجل حماية مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان،
وصون التمثيل الرسمي للمنظمة في هذا البلد على الرغم من الهزات العنيفة
التي تعرضت لها ،في فترات معينة ،العالقات الفلسطينية-اللبنانية.
حافظ شفيق احلوت ،طيلة فترة عمله في املنظمة ،على موقعه كشخصية
مستقلة ،مبعنى االمتناع عن االنتماء ألي من فصائل الثورة .ولكن
استقالله التنظيمي لم يكن أبدا ً حيادا ً فكريا ً أو سياسياً ،بل كان ينطوي
على متسك صارم بالثوابت الوطنية ،وعلى وضوح في الرؤية بنهج
واقعي وطني حازم يأبى االنزالق إلى مواقع الرفض العدمي ،بقدر ما ينبذ
روح التخاذل واالنحدار إلى سياسات التفريط والتنازالت الالمبدئية.
لم يكن شفيق احلوت من الذين صاغوا البرنامج املرحلي ،برنامج النقاط
العشر الذي أقره املجلس الوطني في أيار  .1974ولكنه تقبل هذا البرنامج،
وتبناه ،وعمل بتفان من أجل تطبيقه وإعالء رايته .ولعل أول وأبرز
اخلطوات ،في هذا السياق ،مساهمته إلى جانب محمود درويش ،ووليد
اخلالدي ،ونبيل شعث ،في صياغة اخلطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس
أبو عمار في اجلمعية العامة لألمم املتحدة العام  ،1974وهو الرسالة
التي أطلقت مضمون ذلك البرنامج إلى العالم ،والتي على أساسها حققت
منظمة التحرير أروع اإلجنازات السياسية والدبلوماسية ،وكسبت أوسع
اعتراف عاملي بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير املصير والعودة.
ومنذ ذلك احلني ،عني ناطقا ً رسميا ً باسم الوفد الفلسطيني إلى اجتماعات
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وقام بجهد إعالمي وسياسي هائل من أجل
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إيصال الرسالة الفلسطينية إلى الرأي العام الدولي ،وبخاصة األمريكي
واألوروبي .وهو كان من املتحمسني لبرنامج السالم الفلسطيني الذي
تبناه ،مع إعالن االستقالل ،املجلس الوطني الفلسطيني العام ،1988
وعلى أساسه عاد إلى عضوية اللجنة التنفيذية العام  ،1991وشارك في
اإلشراف على أول مفاوضات مباشرة فلسطينية-إسرائيلية كانت جتري
في واشنطن في إطار العملية التي أطلقها مؤمتر مدريد.
ولكن الصدمة التي هزت شفيق احلوت حتى األعماق كانت يوم مت إبرام
اتفاق أوسلو ،وتبادل ما سمي برسائل االعتراف املتبادل بني ياسر عرفات
واسحق رابني .هو رأى في هذه اخلطوة خروجا ً على برنامج اإلجماع
الوطني ،وتهديدا ً باالنزالق في طريق يقود إلى تآكل الثوابت الوطنية التي
اعترفت بها قرارات الشرعية الدولية ،وفي مقدمتها حق العودة .وهو يجد
أن إبرام االتفاق مؤشر على أن القيادة املتنفذة في م.ت.ف .خاضت العملية
السياسية بأسلوب فوضوي وعشوائي “من دون إستراتيجية محددة أو
أجندة سياسية تتضمن أولويات هذه العملية وآلياتها وتكتيكاتها” .لم
يكن أبو هادر ضد خيار السالم ،ولكنه كان يرى أن التناول القيادي
الفلسطيني لهذا اخليار لم يكن مؤسسا ً على قاعدة ثابتة وواضحة ،بل
عفوية وارجتالية دون أسس متينة وقوية.
وهو لذلك أصر على التعبير عن احتجاجه على االتفاق بتقدمي استقالته من
اللجنة التنفيذية للمنظمة ،هو ومحمود درويش وعدد من ممثلي الفصائل
املعارضة لالتفاق ،وبخاصة الدميقراطية والشعبية .مرة أخرى :احلرص
املزمن على اقتران القول بالفعل .وها هو يبرر موقفه باالستقالة بقوله:
“كان ضروريا ً أن يخرج فلسطيني على مستوى القيادة ويتخذ موقفاً،
ويصمد عند هذا املوقف ،ألن كثيرا ً من مواقف القادة عندنا -لألسف-
كانت تتغير وتتبدل مع الزمن ،ما أفقدها املصداقية”.
لم يكن هذا التقييم لوضع القيادة الفلسطينية ابن ساعته لدى شفيق
احلوت ،بل هو كان دوما ً في موقع النقد لبنية هذا اجلسم القيادي
وأسلوبه العشوائي في العمل .ووجد هذا املوقف تعبيرا ً عنه في العالقة
الفريدة التي كانت قائمة بينه وبني ياسر عرفات“ :أكن له كل مشاعر
الود واحملبة والصداقة ،بقدر ما أحمل على العديد من تصرفاته وسلوكه
كقائد مسؤول عن مصير شعب”“ ...اعترف أن الرجل دخل قلبي .لكن
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عقلي كان ال يزال مترددا ً”! بهذه العبارات يصف شفيق احلوت التناقض
الكامن في عواطفه إزاء القائد الراحل .فهو يبدي إعجابا ً شديدا ً بقدراته
العملية ،وديناميكيته الفائقة ،ومثابرته غير العادية ،وهو يقدر الدور
الذي قام به في بناء منظمة التحرير وتعزيز مكانتها العربية والدولية،
ولكنه على الرغم من ذلك يأخذ عليه أسلوبه البراغماتي وافتقاره إلى
رؤية إستراتيجية واضحة ،وينتقد بحدة -بشكل خاص -فرديته الطاغية
وأسلوبه في التفرد بالقرار“ :كان توقيعه وحده هو املعتمد سواء إلبرام
اتفاق مع دولة أو لشراء بطانيات للجنود!”.
استقالة شفيق احلوت من اللجنة التنفيذية للمنظمة ،احتجاجا ً على اتفاق
أوسلو ،لم تكن نهاية املسيرة النضالية لهذا القائد العمالق ،بل هي
كانت بداية مرحلة جديدة منها لم تكن أقل حيوية ونشاطا ً في مختلف
مجاالت العمل السياسي واإلعالمي والثقافي ،تركز اهتمامه خاللها على
استنهاض وتعبئة وتنظيم حركة الالجئني وفلسطينيي الشتات وتأطير
نضالهم من أجل الدفاع عن حق العودة ،وبخاصة أنه كان يستشعر
خطورة التهميش الذي بات يتعرض له دور الشتات ،في أعقاب املرحلة
التي تلت اتفاقات أوسلو ،كما كان يتخوف من املخاطر التي تنطوي عليها
العملية التفاوضية ،بصيغتها القائمة ،وانعكاساتها على حقوق الالجئني،
وبخاصة حق العودة .وهو لذلك كان من املوقعني على إعالن حق العودة
العام  ،2000وأصبح عضوا ً في اللجنة التأسيسية ملؤمتر حق العودة
الذي انعقد في لندن العام .2003
ولكنه ،في توجهه اجلديد هذا ،بقي دوما ً مرهف احلساسية وشديد
احلذر إزاء احملاوالت التي جلأت إليها بعض األطراف جلر هذه احلركة
نحو مزالق اصطناع البدائل ملنظمة التحرير الفلسطينية ،و/أو لتوظيفها
لصالح حسابات وحتالفات إقليمية ومحاور عربية معينة .فهو ظل يتمسك
بثبات بحرصه على استقاللية القرار الفلسطيني .وعلى الرغم من نقده
الالذع ملا آلت إليه أوضاع املنظمة ،في الفترة التي أعقبت اتفاق أوسلو ،فقد
رفض بحزم أي محاولة للتشكيك مبكانتها التمثيلية ،أو إيجاد البدائل لها،
وحرص دوما ً على صون مكانتها بصفتها املمثل الشرعي الوحيد للشعب
الفلسطيني ،وبصفتها التعبير عن وحدة الشعب ،واإلطار اجلامع ملكونات
حركته الوطنية داخل الوطن وفي الشتات.
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برحيله ،بعد صراع مض ٍن مع املرض ،في الرابع من آب  ،2009فقد الشعب
الفلسطيني ،بل حركة التحرير الوطني العربية بأسرها ،مناضالً متفانيا ً
صادقا ً مع نفسه ،متمسكا ً مببادئه ،وقائدا ً شجاعا ً يجمع بني احلكمة
واالتزان ،وبني روح التمرد واإلصرار على إعالء كلمة احلق ،ومثقفا ً كبيرا ً
سوف تخلده دوما ً آثاره وكتاباته الشيقة والعميقة واملتدفقة باحليوية
والعنفوان .وقبل كل شيء ،فقدنا في أبي هادر صوتا ً هادرا ً بالدفاع عن
فلسطني ،وعاشقا ً متيما ً بعروس البحر يافا.

عن الراحل الكبير شفيق احلوت
سيرة شخص وشعب وقضية
ماجد كيالي

عن الراحل الكبير شفيق احلوت
سيرة شخص وشعب وقضية
ماجد كيالي

*

ليس التاريخ مجرد حركة أفراد ،وإمنا هو تعبير عن حركة مجتمعات ،أو
كتل اجتماعية كبيرة ،على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه بعض األفراد
في تاريخ املجتمعات البشرية ،واألمثلة على ذلك كثيرة ،وفي كل املراحل.
لكن الوضع في املجتمعات الفتية ،أو تلك املجتمعات التي لم تنضج بعد
(بالقياس لوعيها لذاتها ومصاحلها) ،يختلف كثيراً ،حيث ثمة دور كبير
لألفراد في صياغة تاريخ هذه املجتمعات ،أو توجيه دفتها ،بالنظر حلالة
الغياب أو التهميش التي ترزح في ظلها تلك املجتمعات ألسباب مختلفة
(ذاتية وموضوعية).

صعود الفئات الوسطى وأفولها

ومثالً ،ففي املجتمعات العربية ،التي كانت في طور التبلور ،وفي بداية
تع ّرفها على هويتها الوطنية والعروبية ،بعد خروجها من احلقبة العثمانية،
اضطلعت الفئات الوسطى ،التي كانت تقطن في املدن (في الثلثني األولني من
القرن العشرين) ،بدور تاريخي كبير ،على الرغم من كونها “أقلية”عددية
في مجتمعاتها ،حيث كانت األكثرية تقطن في األرياف.

* كاتب وباحث مقيم في دمشق.
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وقد تبوأت تلك الفئات مكانتها القيادية في مجتمعاتها ،بحكم متركزها
في املدن ،التي كانت مبثابة مركز للحراك السياسي والثقافي والفني،
وبفضل متكنها من التعليم احلديث ،مبختلف اختصاصاته ،ما مكنها
من احتالل املناصب اإلدارية في الدولة الناشئة ،وأيضاً ،بحكم احتكاكها
بتجربة الغرب في التحديث واحلداثة وحتصيلها العلم في جامعاته.
وبسبب من مكانتها هذه ،استطاعت الفئات الوسطى تصدير عديد من
الشخصيات العامة ،التي لعبت دورا ً كبيرا ً في السياسة والثقافة والفكر
والفنون (مبختلف تالوينها) ،وهذه الشخصيات هي التي شكلت األحزاب
السياسية ،وهي التي أقامت عمارة الثقافة والفنون ،في النصف األول من
القرن العشرين ،وفي بداية مرحلة االستقالل وازدهار الدولة الوطنية.
ومعلوم أن هذه املرحلة انتهت مع نشوء مرحلة االنقالبات العسكرية
واأليديولوجية ،التي أدت فيما أدت إليه إلى “ترييف” املدن (بدل متدين
الريف) ،والتحول إلى الدولة الشمولية ،وتآكل الفئات الوسطى املدينية ،لصالح
فئات وسطى جديدة (تعتمد على جهاز الدولة البيروقراطي والتسلطي)؛ ما
“أفقر” الدولة واملجتمع في آن معاً ،من الناحيتني املعنوية واملادية (بحكم
إهدار املوارد وتغييب املؤسسات والوصاية على املجتمعات).

الفئات الوسطى الفلسطينية

وعلى الرغم من اختالف الظروف ،فإن الوضع الفلسطيني لم يخرج عن
هذه القاعدة متاماً ،ذلك أن حالة االنكسار والتشظي التي أصابت املجتمع
الفلسطيني ،بفعل النكبة ( )1948أدت إلى غياب الشعب الفلسطيني،
وتغييبه .ووقتها انشغل غالبية الالجئني الفلسطينيني بتحصيل لقمة
عيشهم ،بعد أن حتولوا بني يوم وليلة إلى حال من الفقر املدقع؛ مبعنى أنه
لم يكن ثمة قدرة لديهم إلدراك واقعهم ،كما لم يكن مبستطاعهم في هذه
احلال من البؤس املادي واملعنوي التفكير بقضايا أخرى.
بالنظر إلى ذلك ،فقد برز من بني الفئات الوسطى الفلسطينية ،التي قطنت
في العواصم واملدن العربية؛ أي في بيروت ودمشق والقاهرة وعمان
وبغداد والكويت وقطر والرياض وغيرها ،أساتذة جامعات ،ومدرسون،
وصحافيون ،ومهندسون ،وأطباء ،ومحامون ،وفنانون ،ورجال مصارف.
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هكذا ،برز في تلك الفترة عديد من الشخصيات الفلسطينية ،من بني صفوف
الفئات الوسطى ،التي لعبت دورا ً كبيرا ً في احلياة السياسية واألدبية
والفنية واألكادميية العربية ،وما ساعد على ذلك االكتفاء املعيشي لهذه
الفئات ،ومتتعها بقدر مناسب من الثقافة والتعليم ،واحتكاكها بالتجارب
السياسية الناشئة؛ في حني كانت أغلبية الالجئني الفلسطينيني مشغولة
بتحصيل لقمة عيشها ،وترميم وضعها.
ومن هذه الشخصيات ،مثال ،شفيق احلوت ،وأحمد الشقيري ،ووليد
اخلالدي ،وادوارد سعيد ،وهشام شرابي ،وأحمد صدقي الدجاني،
وآل صايغ (فايز ،ويوسف ،وأنيس) ،وأنيس القاسم ،وإبراهيم أبو لغد،
ونصير عاروري ،وغسان كنفاني ،وإسماعيل شموط ،وسليم سحاب،
وعبد احملسن القطان ،وعبد املجيد شومان ،ورفعت النمر (هذا دون أن
ننسى الدور الذي لعبه املثقفون الفلسطينيون في مناطق  ،48وعلى رأسهم
الشاعر الراحل محمود درويش)؛ وكل ذلك على سبيل املثال ال احلصر.
ويستنتج من ذلك أن احلركة الوطنية الفلسطينية لم تنطلق كفكرة وكمبادرة
من فلسطينيي املخيمات ،وذلك بحكم واقع البؤس (املادي واملعنوي) الذي
كانت ترزح حتته ،كما أنها لم تعتمد عليها في تأمني مواردها ،وإن حتول
فلسطينيو املخيمات إلى وقود لهذه احلركة فيما بعد ،من دون أن يتمكنوا
تنسم مواقع قيادية فيها.
من ّ
هكذا اضطلعت تلك الشخصيات ،كل واحدة بحسب ثقلها في احلقل الذي
تعمل به ،بدور كبير في صياغة الوطنية الفلسطينية املعاصرة ،مبعناها
املؤسساتي والهوياتي ،وفي مسار السياسة الفلسطينية ،ما مكن الشعب
الفلسطيني من العودة من حال الغياب أو التغييب ،والتمحور من حول
ذاته ،وبالتالي من حول قضيته.
وكما في احلال العربية ،فإن هذا املسار (صعود الفئات الوسطى) الذي بدأ
بالتبلور مع تشكيل منظمة التحرير ومؤسساتها تعثر ،أو حتول ،بعد ظهور
الفصائل الفلسطينية ،التي تنسمت خطابات ثوروية ،وانتهجت طريق الكفاح
املسلح لتحقيق أهدافها ،وشكل العسكرة لفرض سلطانها في مجتمعاتها.
هكذا ،استطاعت هذه املنظمات إزاحة الفئات الوسطى الفلسطينية،
والهيمنة على املجتمع ،بفضل خطاباتها العاطفية ،ومبادرتها إلطالق
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الكفاح املسلح ،الذي داعب مخيلة اجلماهير املسكونة بتحرير الوطن،
وأيضا ً بفضل حتولها إلى نوع من سلطة تقوم بتشغيل وإعالة قطاعات
واسعة من املنتسبني أو املتعاطفني معها في املخيمات الفلسطينية الفقيرة،
كما تقوم بأعمال مقاولة على النفوذ بينها وبني النظام العربي.
وكما حصل في البلدان العربية ،فإن صعود الفئات اجلديدة ،إلى أعلى سلم
القيادة والهيمنة ،أدى إلى انحسار نفوذ الفئات الوسطى الفلسطينية ،التي
وقفت ،مقيدة ،تتفرج على ما يجري ،ما أفقد احلركة الوطنية الفلسطينية
أحد دعاماتها التكوينية؛ في وضع ال يوجد فيه مجال مستقل للحراك
السياسي الطبيعي ،وفي وضع باتت فيه السلطة على الرجال حكرا ً ملن
ميلك سلطة املال والسالح والعالقات السياسية الوظيفية؛ ما أدى إلى
استبعاد أو تهميش دور شخصيات كبيرة بحجم الراحل شفيق احلوت.
ولعل ذلك أحد مكامن العطب األساسية في التجربة الوطنية الفلسطينية،
كما في التجربة السياسية العربية املعاصرة!

السلطة والثقافة  -عالقة مأزومة

على الصعيد الثقافي لم يكن الوضع أحسن حاالً ،إذ أن عالقة الثقافة
واملثقف بالسياسة وبالسلطة عند الفلسطينيني ،لم تكن أفضل من مثيالتها
في البلدان العربية ،بالنسبة الرتهانها لعالقات القوة والهيمنة والسلطة،
وللتحيّزات السياسية ،والشعارات اجلمعية .إضافة إلى ما تقدم ،فإن هذه
العالقة كانت على درجة كبيرة من الهشاشة ،بحكم حرمان املجتمعات
الفلسطينية من الفضاء الثقافي اخلاص بها ،وغياب احليّز االجتماعي
املوحد لها ،وخضوعها لفضاءات وسلطات ثقافية مختلفة ومتباينة ،في
ّ
مناطق اللجوء والشتات؛ إذا استثنينا حالة فلسطينيي ( 48كردة فعل على
محاوالت التذويب والتغييب واإلحلاق اإلسرائيلية).
هكذا ليس للفلسطينيني صحيفة يومية جامعة ،وال إذاعة وقناة تلفزيونية
ومكتبة ومعرض ومسرح ،كما وال مدرسة وجامعة (ال في السابق وال
اآلن)؛ هذا على الرغم من صعود جنم عديد من الفلسطينيني ،بغض النظر
عن أماكن تواجدهم ،في فضاءات الفكر والشعر والرواية والقصة والفن
واملسرح والسينما والبحث والصحافة (كشفيق احلوت ،وإدوارد سعيد،
ومحمود درويش ،ومعني بسيسو ،وهشام شرابي ،وغسان كنفاني،
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وجبرا إبراهيم جبرا ،ووليد اخلالدي ،ويوسف وأنيس صايغ ،وسليم
سحاب ،وإسماعيل شموط ،ومصطفى احلالج ،وحسني نازك ،مثالً).
والواقع أن هذه الكوكبة من الفلسطينيني قد صعدت بسبب مواهبها،
وإبداعاتها ،ومثابرتها على حتدي الواقع الذي أل ّم بشعبها ،وعنادها في
مواجهة عمليات اإلنكار والتهميش ،أي مبعزل عن وجود حالة ثقافية
مؤسسية ،داعمة.
ّ
ومع نشوء حركة التحرر الوطني (أواسط الستينيات) نشأ حيز ثقافي
خاص بالفلسطينيني (باملعنى النسبي) ،موا ٍز للحيز السياسي “املستقل”،
الذي نشأ و“اصطنع” مع وجود الفصائل الفلسطينية املسلحة ،في بعض
البلدان العربية ،والسيما في لبنان.
لكن عملية تخليق هذا الفضاء الثقافي اخلاص أحاطت بها مشكالت
وسلبيات ،أهمها :طغيان الطابع العاطفي/الشعاراتي/العسكري على
الفصائل ،على حساب طابعها العقالني /السياسي/اجلماهيري ،وهيمنة
العالقات األبوية واملزاجية فيها بدل العالقات املؤسسية والدميقراطية،
وسيادة منط التعامل الفوقي مع املجتمع ،وضعف املشاركة السياسية،
وتفشي روح الوصاية الفصائلية على القضية والشعب .وفاقم ذلك سيطرة
االجتاه احملافظ في الساحة الفلسطينية الذي ح ّد من إمكان تخليق ثقافة
تعج بالشعارات واأليديولوجيات
حداثية فيها؛ على الرغم من أنها كانت ّ
(الوطنية والقومية والدينية واليسارية)؛ مبا هي شعارات وأيديولوجيات
رغبوية وإرادوية ال نقاش فيها.
وفي املمارسة العملية ،فقد استخفت الفصائل ،التي تخضع لسلطة
“األبوات” ،بالثقافة ،وبالعاملني في حقلها (بأنواعه الفكرية واألدبية
والبحثية والفنية) ،وهي التي ر ّوجت مقوالت من نوع“ :اللقاء في أرض
املعركة” ،و“زغرد بربك يا رصاص واخرس بربك يا قلم”! و“البرنامج
السياسي ينبع من فوهة البندقية”! وكان لألبوات وقادة األجهزة العسكرية
واألمنية الدور املقرر في صياغة الساحة الفلسطينية بشعاراتها وبناها،
وأشكال عملها ،وحتى أن بعض هؤالء باتوا مقررين بشؤونها الثقافية،
أو ما يصلح لذلك وما ال يصلح؛ على حساب املثقفني والعاملني في مجال
الفكر والبحث والدراسة في الساحة الفلسطينية!
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وعلى الرغم من متكن الفصائل ،في مرحلة معينة ،من استقطاب وإنتاج
عدد كبير من املثقفني والباحثني والصحافيني والفنانني (كناجي علوش،
ومنير شفيق ،وداود تلحمي ،وجميل هالل ،ويحيى يخلف ،ورشاد أبو
شاور ،وأحمد دحبور ،وخالد أبو خالد ،وحسن البطل ،وبالل احلسن ،و
ماجد أبو شرار ،ومنير شفيق ،ونزيه أبو نضال ،مثالً) ،بفضل الصحف
واملجالت والكتب التي أصدرتها ،فإنها لم تنجح بنسج عالقات تفاعلية
وتداولية ،وتوليدية معهم ،فهذه العالقة ظلت مشوبة بنوع من التوجس
واالستخفاف ،أو من الكره واحلذر ،في آن معاً.
وفي ظل هذه األوضاع ،متوضعت الثقافة والعاملون فيها ضمن قوالب
معينة ،بحيث حتددت وظيفتها مسبقا ً في الدعاية والتحريض .وبذلك
باتت الثقافة ،بالنسبة للفصائل ،مجرد ملحق بها ،للتبرير والتجميل،
وليس للفحص والنقد والتدبير .وبات املثقفون في الفصائل ،في
معظم األحوال ،مجرد ديكور أو تابع ،بدل أن يكونوا قلبها وروحها
احليّة واملج ِّددة.
أما خارج ذلك ،أي خارج عالقات االمتثال والتماثل فكانت عالقة املثقف
الفلسطيني بالقيادات الفصائلية عالقات متوترة ،ومتنابذة ،ونقدية
ولم تكن عالقات تكامل وتعاضد .وأمثلة ذلك كثيرة ،في عالقة القيادة
الفلسطينية مبركز األبحاث ورئيسه أنيس صايغ ،وباألمني العام
(األسبق) الحتاد الكتاب والصحافيني الفلسطينيني ناجي علوش،
وبإدوارد سعيد ،مثالً ،كما في عالقة هذه القيادة الفوقية بكل املؤسسات
الثقافية والبحثية ،التي عملت على تهميشها ،على الرغم من أنها كانت
تعمل حتت رعايتها.
وبديهي فإن شفيق احلوت بصوته النقدي املتفرد كان في مقدمة من رفع
صوته ضد حال التفرد في القيادة ،وضد ما رأي فيه انحرافا ً سياسيا ً
وفسادا ً سلطويا ً في الواقع الفلسطيني.
في كل األحوال ،فإن الثقافة الفلسطينية التي ارتكزت على الشمولية،
وقدست السالح والقضايا ،على حساب الناس وتطور املجتمع ،أدت إلى
طمس الصوت اخلاص واملتفرد للمثقف ،وهمشته ،بدعوى ثقافة “االلتزام”،
على حساب ثقافة اإلبداع ،وثقافة التطوير والتغيير والتحديث.
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في هذه احلال ،لم يكن ثمة مجال للمثقف املستقل (مبعنى عن الفصائل)
لتوليد حالة ثقافية خاصة ،فليس ثمة سلطة البتة ملثقف كهذا  ،ليس له
صحيفة وال منبر وال جامعة ،وهو باألصل ليس له مجتمع محدد في حيز
جغرافي خاص به.
ومعلوم أن سلطة املثقف تستمد من جمهوره ،أو من قرائه ومتابعيه،
ومثلما أن املثقف العربي ،يفتقد لسلطة كهذه ،بواقع تدني نسبة القراءة
واالهتمام بالثقافة في املجتمعات العربية ،وبواقع هيمنة السلطة
السياسية على احليز االجتماعي ،فإن وضع املثقف الفلسطيني أكثر
تعقيداً ،وأكثر صعوبة.
األنكى من ذلك أن الثقافة اجلمعية أو اجلماهيرية للمجتمعات الفلسطينية،
التي تأسست على استعادة املاضي والعواطف والثأر ،تغ ّذت من ثقافة
“األبوات” (من قادة الفصائل) ،التي كانت تفتقر لثقافة املسؤولية
والعقالنية والنقد واحملاسبة ،في وضع احتلت فيه الفصائل ،ومارست
(كل بحجمه) ،مواقع وسياسات سلطوية وشمولية في املجتمع
الفلسطيني ،ما أدى إلى استبعاد النخب والفعاليات الثقافية واالقتصادية
عن التقرير بالشأن الفلسطيني ،وهمشت املجتمع املدني ،ما يتناقض مع
الثورة التي يفترض أنها تعتمد على استنهاض قوى املجتمع.

أبو هادر

في هذا اإلطار بالضبط ،ميكن فهم الدور الكبير الذي اضطلع به شفيق
احلوت ،وأقرانه من الرعيل األول ،الذي وضع املداميك األولى التي
أسست للعمل الوطني الفلسطيني ،وملنظمة التحرير الفلسطينية ،والتي
صاغت شعاراته وخطاباته السياسية والكفاحية.
وفي هذا اإلطار ،أيضاً ،ميكن فهم اخلسارة الفادحة التي خسرتها احلركة
الوطنية الفلسطينية جراء تهميش دور هؤالء الرواد بسبب تنامي املصالح
الفئوية الفصائلية على حساب املصالح الوطنية ،وتنامي النزعة الشعبوية
على حساب النزعة العقالنية ،وهي على أية حال نزعة ت ّدعي االعتماد على
الشعب فيما هي تفرض وصايتها عليه ،وحتوله إلى مجرد حالة صماء
أداتية ،وال تلقي اهتماما ً ملعاناته.
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وما مييز الراحل شفيق احلوت ،وأقرانه ،أنهم اشتغلوا منذ البداية على
املؤسسي في العمل الفلسطيني ،وأنهم عملوا على تكريس
تكريس البعد
ّ
التنوع والتعددية في احلركة الوطنية الفلسطينية ،وسهروا على متازج
البعدين الكفاحي والعقالني في اخلطاب السياسي الفلسطيني.
وما مييّز أبا هادر أنه كان فلسطينيا ً وعروبيا ً في الوقت ذاته ،وقائدا ً شعبيا ً
ومثقفا ً نخبوياً ،في آن معاً .ومع مرونته وحيويته الفكرية والسياسية ،فقد
كان أبو هادر صلبا ً في التمسك بأصول العمل السياسي ومبادئ العمل
الوطني ،ما وضعه على سكة النقد للزعيمني الفلسطينيني الراحلني ،أحمد
الشقيري وياسر عرفات ،لفرديتهما في العمل واحتكارهما القرارات.
وهكذا استقال شفيق احلوت من عضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
(سويا ً مع محمود درويش) ،بعيد توقيع اتفاق أوسلو ( ،)1993فعقله
وضميره لم مي ّكناه من استيعاب طريقة فرض هذا االتفاق ،وقبول
اإلجحافات املتضمنة فيه.

مهزومون ومنتصرون!

في هذا اإلطار ،ميكن احتساب شفيق احلوت ،كما قدمنا ،ضمن مجموعة
كبيرة من الشخصيات الوطنية ،التي جرت إزاحتها أو تهميشها في العمل
الفلسطيني ،الفصائلي.
و“مهزومون ومنتصرون” ،هو في احلقيقة استعادة لعنوان مقالة كان
كتبها راحل آخر هو إدوارد سعيد (صحيفة احلياة “لندن” في أواسط
التسعينيات) ،في ذكرى راحل سبقه هو د .حنا ميخائيل (أبو عمر) ،الذي
سبق أن أخفي أو استشهد ،وسط ظروف غامضة ،في مطلع احلرب األهلية في
لبنان ( .)1976وكانت جمعت الرجلني صداقة متميزة بدأت إبان دراستهما
وعملهما (منذ أواخر اخلمسينيات) في اجلامعات األمريكية ،واستمرت بعد
مغادرة حنا (أبو عمر) إلى األردن ثم لبنان ،حيث التحق بحركة فتح (القطاع
الغربي) ،وكان من مؤسسي التيار الدميقراطي في حركة فتح.
فعدا عن انتقاد سعيد (في مقالته املذكورة) التفاق أوسلو ،فإن سعيد رأى
في هذا االتفاق تأثيرا ً سلبيا ً على حركة التحرر الفلسطينية ،فمثلما “أن
إسرائيل خرجت منتصرة وخسر الشعب الفلسطيني ،فثمة في صفوفه
أيضا ً منتصرون وخاسرون”.

سيرة شخص وشعب وقضية
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وعند سعيد فإن أبا عمر ،هو منوذج لهؤالء “اخلاسرين” ،فهو ميثل
“شخصية إنسان فذ  ..ضحى بحياته  ..كي تستمر وتتحقق املثل التي
قامت من أجلها “الثورة الفلسطينية”  ..وبحسب إدوارد ،كان حنا مناهضا ً
النتهاك السلطة ،ومناهضا ً لإلنفاق التبذيري ومنط احلياة املبهرج  ..عاش
يفصل قيمه الدميقراطية والعلمانية لتناسب سادة
وفقا ً ألفكاره ولم
َ
جددا ً ومناسبات جديدة .ويعتقد سعيد بأن حياة أبي عمر التي “انتهت
مبكرا ً بصورة مفجعة تكتسب حاليا ً أهمية أكبر .فحنا ميخائيل ليس بني
املنتصرين في مسيرة السالم احلالية .ورفاقه في لبنان وأماكن أخرى ال
يزالون في املنافي  ..وفي تناقض صارخ مع التنازل الكبير واالستسالم
املذل ،ميثل حنا ميخائيل منوذجا ً لدور متميز ،رجالً لم يحط من شأن
نفسه أو شعبه .ملاذا؟ ألنه عاش أفكاره ومات في سبيلها .هكذا بهذه
البساطة .وباملثال الذي ضربه يعطي حنا درسا ً ألولئك الذين بقوا على
قيد احلياة بعده”.
على كل ،فإن استعادة عنوان “مهزومون ومنتصرون” ،تصح على
كثيرين ،أيضاً ،ومنهم إدوارد سعيد ذاته ،الذي رمبا كان يرى صورته
في صورة قرينه أبي عمر ،كما تصح على شفيق احلوت ،وأنيس صايغ،
وهشام شرابي ،وإبراهيم أبو لغد ،ووليد اخلالدي (أطال الله عمره)،
وغيرهم كثيرون.
ولعل من أهم عالمات تخلف حركة التحرر الفلسطينية ،التي هيمن عليها
األبوات ،والعالقات احملسوبية والزبائنية ،إنها لم تستطع هضم هذا الطراز
من املثقفني التنويريني والنقديني والدميقراطيني ،وال هذا احلد من النزاهة،
وال احتمال هذا القدر من اإلصرار على االحتكام لقيم العدالة واحلقيقة.
ورمبا يصح القول إن احلركة الوطنية الفلسطينية ،بـ“هزميتها” لهؤالء
(بحسب التعبير املجازي لسعيد) انهزمت هي أيضاً ،لألسباب نفسها،
أي بسبب سيادة الروح البطركية والغوغائية وتفشي عالقات الفساد
واحملسوبية فيها ،ولتخليها ،بالتالي ،عن طابعها كحركة حترر وطني.
برحيل شفيق احلوت (أبو هادر) فقد الفلسطينيون علما ً من أعالمهم
اخلفاقة ،وخسرت الصحافة عميدا ً من عمدائها ،وفقدت الساحة
الفلسطينية واحدا ً من قادتها.

شفيق احلوت  ...حضور متجدد في املوت  ..واحلياة
نبيل عمرو

شفيق احلوت  ...حضور متجدد في املوت  ..واحلياة
نبيل عمرو

*

حلظة أسلم شفيق احلوت الروح  ...كانت معارك املؤمتر العام السادس
لـ»فتح» على أشدها ،فلم ينتبه للحدث  ...إال أولئك الذين عرفوا الرجل عن
قرب ،وتابعوا دوره القوي واملميز في احلياة السياسية الفلسطينية.
غير أن قلة االهتمام ،بفعل االنشغال بحدث راهن ،ال بد وأن متر مر الكرام،
ليستأنف الرجل حضوره في حياتنا ،مبا يليق بدوره ومآثره  ...وفيما
يتصل بشفيق احلوت ،نضيف كلمة إبداعاته  ...دون ترد.
كان شفيق ،من ضمن النواة األولى ،التي شكلت منظمة التحرير ،ولم ِ
يأت
إليها مستجدا ً في السياسة والنضال ،أو من ثنايا االعتبارات املناطقية أو
العشائرية أو احملاصصة الفصائلية ،حيث يأتي من ال نعرف ويغادر دون
أن نكترث  ...فلقد جاء الرجل إلى أعلى قمة الهرم الفلسطيني باسمه وفعله
 ..وعمق التزامه.
كان فلسطينيا ً قوميا ً  ..مارس فلسطينيته بتأسيس اخلاليا الثورية التي
شكلت فيما بعد جسد الثورة الفلسطينية املسلحة وروحها ،ومارس
قوميته من خالل إسهام مميز بالكلمة واملوقف واملوقع  ..في زمن عبد
الناصر ،أي في ذلك الزمن اجلميل الذي كانت فيه بيروت عاصمة كل
شيء واعد في حياتنا من جميع جوانبها.
* عضو املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية.
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لقد امتلك شفيق ،جميع أدوات احلضور السياسي املؤثر من خالل عقله
املتفتح املبادر ،وقلمه املتقن ،ولسانه الذي لم يتلعثم مرة وهو يعتلي املنابر
الوطنية والقومية فارضا ً إصغا ًء عميقاً ،مثلما كان يفرض جدالً حارا ً حول
كل ما يقول أو يفعل.
قليلون رمبا يعرفون ،أن جميع دورات مجالسنا الوطنية ،كانت تتعامل
مع شفيق  ...كما لو أنه املمثل الشرعي األقوى ،للفصيل األهم من فصائل
العمل الوطني ،وأعني به ذلك التجمع النوعي للرجال املميزين واملؤثرين
في واقعنا ،من نسميهم تارة باملثقفني وتارة أخرى باملستقلني ،ولكنهم
دائما ً الوطنيون الغيورون املبدعون.
كان لشفيق احلوت منبرا ً دائما ً في مجالسنا ،كما لو أنه البند األكثر ثباتا ً
على جدول أعمالنا ،وحني كان يعلن أن املتحدث هذه الليلة هو شفيق،
متتلئ القاعة الكبرى ،حتى املمرات ،مبن يتشوقون لالستماع إلى الصوت
اجلهوري ،الذي ينطق باحلقيقة ،على الرغم من انزعاج كثيرين منها ،وفي
مقدمتهم القادة الرسميون.
وحتى حني كان عضوا ً في اإلطار القيادي الرسمي ،لم يكن ليتخلى عن
اجتهاده  ...وصراحة انتقاده ملواقف يفترض أنه شريك في اتخاذها بحكم
املوقع ،كان يعتبر املثول أمام املجلس الوطني مبثابة حلظة ضمير ،ينبغي
أن يبعد عنها السياسة مبفهومها املهني املجرد ملصلحة املبادئ الوطنية
مبفهوم االلتزام العميق بها ومبا وجدت من أجله.
ما دافع يوما ً عن موقف رسمي ،وال سخر قلمه ،حتى ملن ينفقون على
املنبر الذي يستخدمه كصحافي محترف ،كان قويا ً في املهنة ،بحكم قوته
في التأسيس واالنتماء واحلضور ،وهذا ما جنبه مثلبة اخلضوع ألهواء
أصحاب املنابر وأجنداتهم ،وكرسه وهو الكاتب املتقن والسياسي املتطور
كوطني سخر الصحافة والسياسة ملا يؤمن ويعتقد.
ذات مرة ،وحني كان وجود الشاعر الكبير محمود درويش ضروريا ً في
اللجنة التنفيذية ،كوردة تعلق على صدر اإلطار ،كان شرطه للقبول ،أن
يكون أبو الهادر عضوا ً في اللجنة ،وألن ياسر عرفات كان يعرف قيمة
الرجلني ،بادر إلى القول ...ومن قال لك إنني أستطيع االستغناء عن شفيق
في هذه املرحلة احلرجة  ...ولكن قل لي ملاذا هذا الشرط  ...قال محمود

حضور متجدد في املوت  ..واحلياة
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 ...ألن شفيق من القالئل في القيادة من يجيد القراءة والكتابة والتفكير
واحلديث ،أريده كي أشكل وإياه جبهة مميزة داخل اإلطار . ...
لم يكن شفيق يعرف اخلوف أو احلرص الساذج على احلياة الشخصية،
وحني كان يالحق بالقذائف من مكان إلى آخر  ...ويخرج من الركام
مبحض الصدفة ،كان يدرك أنه يسير على اخلط الصحيح ،ذلك أن القذيفة
تعتذر حني يكون الهدف ال يستحق!
عقب مداخلة بالغة القوة والتأثير أمام املجلس الوطني ،قسا كثيرا ً على
ياسر عرفات ،وكلما كان يصعد من لهجته كلما استحوذ على حماسة أشد،
حتى اضطر ياسر عرفات إلى مجاراة البالغة املؤثرة بالتصفيق وقوفاً.
وفي حلظة صمت  ...هتف عرفات  ..والله يا شفيق لو قلت نصف هذا
الكالم عن أي زعيم غيري ملا غادرت السجن يوما ً واحدا ً إن لم يحدث لك
ما هو أفدح.
ضحك شفيق .وعلق :إن كنت تقصد إخافتي فأنت تعرف أنني ال أخاف،
وإن كنت تقصد احتوائي فأنا ال أحتوى ،أما إذا كنت مقتنعا ً مبا أقول ولهذا
تصفق  ..فشكرا ً لك ألن كلماتي وصلت  ...واستدرك ،ألنك تستمع جيدا ً
للنقد ،فإننا نحبك.
لم يغادر شفيق حياتنا بصمت ،فلقد ظل حتى األيام األخيرة حاضرا ً بقوة،
عبر رأي إن اختلفنا معه فيه ،إال أننا ال منلك إال أن نحترمه ،وظل حاضرا ً
بتميز عبر إعادتنا لقراءة مؤلفاته ،وفي كل مرة كنا نكتشف أن الرجل
يكتب عن اللحظة دون تأثر بالزمن.
وظل حاضرا ً بحب .كلما رأينا قائدا ً اكتسب جنوميته بفعل مقومات
عديدة إال القدرة والكفاءة ،فيلوح في ذاكرتنا ذلك الرجل الطويل العريض
ذو الصوت اجلهوري ،والنظرات القوية ،والفكر الثاقب ،لنقول سقى الله
أيامك يا شفيق  ...إن مثلك ال ميوت.

90

شفيق احلوت

اعتمد هذا النص على كتب شفيق احلوت التالية:
“عشرون عاما ً من منظمة التحرير”  :1984-1964دار االستقالل
للدراسات والنشر ،بيروت.1986 ،
حلظات لها تاريخ :الشركة السعودية لألبحاث والتسويق ،سلسلة كتاب
الشرق األوسط ،جدة.1986 ،
اليسار والقومية العربية :الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة.1959 ،
حقائق على طريق التحرير( :سلسلة أبحاث فلسطينية  -رقم  ،)4مركز
األبحاث  -منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت.1966 ،
الفلسطيني بني التيه والدولة.1977 :
يوميات ابن البلد( :كتابات ساخرة) ،دار احملرر ،بيروت.1979 ،
لكي نحرث في األرض :أحاديث مستقبلية ،دار االستقالل للدراسات
والنشر ،بيروت.1986 ،
اتفاقية غزة-أريحا أوال /احلل املرفوض :أوراق االستقالل  -رقم  ،2دار
االستقالل للدراسات والنشر ،بيروت.1994 ،
بني الوطن واملنفى :سيرة ذاتية ،دار الريس للكتب والنشر ،بيروت،
.2007

منشـورات مـواطن
سلسلة دراسات وأبحاث
الع َت َبة في فتح اإلبستيم
َ
إسماعيل ناشف

العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية
ليلى فرسخ
مدخل في تاريخ الدميوقراطية في اوروبا
عبد الرحمن عبد الغني

النس ـ ـ ـ ــاء والقض ـ ـ ـ ــاة والقان ـ ـ ـ ــون :دراسة أنثروبولوجية للمحكمة الشرعية في غزة
نهضة يونس شحادة

نساء على تقاطع طرق :احلركة النسوية الفلسطينية بني الوطنية والعلمانية 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
ـورى َب ْـيـ َن ُـهـ ْـم» :اإلسـالمـيـون والـديـمـقـراطـيـة
َ
«و َأ ْمـ ُـر ُهـ ْـم ُشـ َ
رجا بهلول
فلسطني الى أين؟ تالشي حل الدولتني (باللغة اإلجنليزية)
حترير جميل هالل

الطبقة الوسطى الفلسطينية ،بحث في فوضى الهوية واملرجعية والثقافة
جميل هالل
النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو :دراسة حتليلية نقدية
(طبعة ثانية  -مزيدة)
جميــل هـ ـ ــالل
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نظريات االنتقال إلى الدميقراطية :إعادة نظر في براديغم التحول
جوني عاصي

من التحرير إلى الدولة :تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية 1988 1948-
هلغى باومغرتن
زم ــار احل ّـي  -مقــاالت
تقاســيم ّ
فيصــل ح ــوراني

بروز النخبة الفلسطينية املعوملة (باللغة االجنليزية والعربية)
ساري حنفي وليندا طبر
احلداثة املتقهقرة :طه حسني وأدونيس
فيصل دراج

صفد في عهد االنتداب البريطاني 1948 - 1917
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

املجتمع الفلسطيني في مواجهة االحتالل :سوسيولوجيا التكيف املقاوم خالل انتفاضة
االقصى
مجدي املالكي واخرون

منشورات مـ ـ ـ ــواطن

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

اشكالية تعثر التحول الدميقراطي في الوطن العربي
وقائع مؤمتر مواطن 96
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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
اإلنتخابات واملعارضة في املغرب بني التحول الدميقراطي

واستمرارية النظام 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
ناديــا أبـو زاهــر

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

حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية :تداعيــات أوســلو واالنتفـاضـة الثانيـة
سامر إرشيد

منشورات مـ ـ ـ ــواطن

سلسلة مداخالت واوراق نقدية
أن تكون عربي ًا 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 آغـا 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 َ ..سـفَر وأشـياء أخـرى
زكريا محمد
واقع التعليم اجلامعي الفلسطيني :رؤية نقدية
ناجح شاهني
طروحات عن النهضة املعاقة
عزمي بشارة
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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
احلركة النسائية الفلسطينية اشكاليات التحول الدميقراطي واستراتيجيات 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

املؤسسات الوطنية ،االنتخابات والسلطة
اسامة حلبي واخرون

منشورات مـ ـ ـ ــواطن

الصحافة الفلسطينية بني احلاضر واملستقبل
ربى احلصري واخرون

الدستور الذي نريد
وليم نصــار

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
البنية القانونية والتحول الدميقراطي في فلسطني
علي اجلرباوي
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سلسلة التجربة الفلسطينية
شفيق احلوت
سميح شبيب (محرراً)

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

انتفاضة األقصى :حقول املوت
محمد دراغمة
أحالم باحلرية (الطبعة الثانية)
عائشة عــودة

الواقع التنظيمي للحركة الفلسطينية األسيرة دراسة مقارنة 2004-1988
اياد الرياحي
مغدوش ــة :قصــة احلـرب على املخيمـات ف ــي لبنــان
ممدوح نوفل
يوميات املقاومة في مخيم جنني
وليـد دقـة
أحالم باحلرية
عائشة عــودة

اجلري الى الهزمية
فيصل حوراني

أوراق شاهد حرب
زهير اجلزائري
البحث عن الدولة
ممدوح نوفل

منشورات مـ ـ ـ ــواطن

سلسلة مبادئ الدميقراطية
		
ما هي املواطنة؟

احملاسبة واملساءلة

		
سيادة القانون

التعددية والتسامح

		
فصل السلطات

احلريات املدنية

مبدأ االنتخابات وتطبيقاته

الثقافة السياسية

		
عملية التشريع

االعالم والدميقراطية

		
حرية التعبير

العمل النقابي

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  :جهـاد 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

