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عشرة أعوام على رحيل "احليكي "

يف الذكرى العاشرة لرحيل جورج حبش ،أحد أبرز مؤسسي حركة القوميين العرب واجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطين وأمينها العام لعقود عديدة ،نستعيد ملفاً خصصته "جملة الدراسات
الفلسطينية" لوداع جورج حبش سنة  ، 8002جاء يف مقدمته:
"مات جورج حبش كما يموت أبطال البحر؛ خلف أشرعته وبين األمواج العاتية ،ويف غمرة
اللجج السحيقة .تمددت تلك القامة الشاخمة أمام املوت أخيراً ،وغاب ذلك الفلسطيني الذي
خرج من اللد يوماً ينشد العِل  ،فإذا به يجاهد يف سبيل الرجوع إىل مدينته".
"جملة الدراسات الفلسطينية" ،العدد ( 37شتاء .)8002
كما نستعيد ،يف هذه املناسبة ،مقابلة مطولة أجراها مع جورج حبش األستاذ حممود سويد
يف تشرين األول/أكتوبر  1993ونشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف كتيب خاص يف
نيسان/أبريل سنة  .1992ويف "خالصات" هذه املقابلة ،يطرح األستاذ سويد على "احليكي "
السؤال اآلتي:
كيف تلخص مسيرتك؟ أين أخطأت وأين أصبت؟ وما هو
جدول أعمالك اليوم وغداً؟
فيجيبه قائالً:

إن اجلبهة ،يف كل مؤتمر من مؤتمراتها ،تقف أمام
مسيرتها بين مؤتمرين وحتدد أخطاءها .وطبعاً كنت ،بصفتي
أميناً عاماً ،أؤدي دوراً .بالتايل تستطيع القول إن هذه األخطاء
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هي أخطائي يف الوقت ذاته .هي أخطاء اجلبهة ،ليكنها أخطائي أيضاً .لذلك تستطيع القول
إنني اعترفت خالل هذه املسيرة بيكل هذه األخطاء التي وقعت حتى هذه اللحظة.
ليكن عندما أفيكر يف سؤالك ،يبدو يل أننا نقف أمام مسيرة القضية الفلسطينية منذ
مئة عام .أي أنها ليست أخطاء هذا الشخص أو ذاك ،إنها أخطاء العرب كله  ،وهزيمتنا
جميعاً .ال بد من أن نقف أمام العوامل اخلارجية التي ساهمت يف هزيمتنا .ليكن األه هو
الوقوف أما العوامل الذاتية ،وتصحيح أخطاء القوى التي تعطي الناس أمالً باالنتصار.
وهنا أعترف بأننا مل نستعمل عقلنا كما يجب .كنا نقاتل بسواعدنا أوالً ،وبقلوبنا
ثانياً ،ألننا على حق .أما العقل فل نستعمله بما فيه اليكفاية .نادينا بالوحدة العربية ،ولو
أخذتَ نشرة "الرأي" التي كانت تصدر يف دمشق لرأيت أن حركة القوميين العرب نادت
بالوحدة ،ليكنها مل تقل كيف؟ ما هي العوائق؟ واألمر نفسه فيما يتعلق بموضوع فلسطين،
وبيكل القضايا األخرى.
ث يطرح عليه األستاذ سويد سؤاالً آخر هو:
ما هي الرسالة التي توجهها إىل األجيال الصاعدة؟
فيجيب عنه قائالً:

يف ضوء جتربتي مع احلياة ،بحلوها ومرّها ،فإن قناعتي راسخة بأن التاريخ
البشري تقدمي .أقول هذا بثقة وتفاؤل ،على الرغ من كل الهزائ واإلخفاقات .وعلى الرغ
من الصراع املرير الذي يحيك العالقة بين قوى التقدم وقوى الظالم ،وبالذات يف منطقتنا
العربية ،فسييكون املستقبل إىل جانب أمتنا .ليكن التمني وحده ،واحلل وحده ،واألمل وحده،
لن يحقق األهداف ولن يأتي باالنتصار.
[]....
إن أه ما يميكن أن أنقله له هو خالصة جتربتي ،وما احتوته من دروس ،سواء
كانت دروس اإلخفاق أو دروس النجاح.
عليه أن ينطلقوا من حيث وصلنا ،ال لتيكرار جتربتنا وإنما باالستناد إىل دروسها
الثمينة كونها دروساً دُفعت أثمانها تضحيات ودماء غالية وعزيزة ،وأن يجتهدوا ويجاهدوا
لتخطي إخفاقاتنا وأسبابها ،وهذا مشروط بامتالك الوعي والعل واملعرفة كأدوات من
دونها يستحيل التقدم ،وأن يمليكوا الثقة بالذات ،وباملستقبل ،وبأن الهزائ ال تعني املساس
بأهدافنا ،فهي صحيحة وعلمية وعادلة وإنسانية إىل أبعد حد.
[].......
"التجربة النضالية الفلسطينية :حوار شامل مع جورج حبش" ،أجرى احلوار :حممود سويد.
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