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  أنيس فوزي قاسم

   إىل القدس أبداً  ةهجتمبوصلة : أنيس صايغ 
   

كنت أعدّ رسالة املاجستير يف القانون الدويل يف جامعة جورج واشنطن يف سنة 
، وكنت، شأين "اإلسرائيليانقانون العودة وقانون اجلنسية "، وكان موضوعها 1970

شأن العديد من الطالب العرب يف الواليات املتحدة األميركية، أستعين باملرحوم 
الدكتور فايز صايغ الذي أبدى اهتماماً خاصًا بموضوعي ألنه كان يشكو من نقص 

وقد أعارين ملفاً كان يجمع فيه . الدراسات القانونية العربية عن القضية الفلسطينية
ت وتقارير صحافية عن قانون العودة، لكن بشرط أن تتم ترجمة األطروحة إىل مقاال

التي كان يصدرها مركز " دراسات فلسطينية"العربية تمهيداً لنشرها يف سلسلة 
وحين انتهيت من ترجمة . األبحاث الفلسطيني الذي كان يرئسه آنذاك أنيس صايغ

بيروت مع رسالة يشدد فيها على أخيه األطروحة إىل العربية أرسلها الدكتور فايز إىل 
أنيس فوزي قاسم، : أنيس أن اسم املؤلف يجب أن يكون ثالثياً وعلى النحو التايل

، لئال يختلط اسمي باسم أستاذنا الكبير الدكتور أنيس القاسم الذي كان "القاسم"وليس 
كن وصدر الكتاب، ل. مع فايز صايغ من واضعي ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية

ثم انتبه الدكتور أنيس إىل اخلطأين اللذين ". أنيس فايز القاسم: "باسم املؤلف التايل
وقع فيهما اخملرج، وسحب الكتاب فوراً وعدّل االسم وأرسل إيلّ رسالة اعتذار بلهجة 
. من ارتكب إحدى الكبائر يطلب فيها العفو واملغفرة، وأنه وحده يتحمل مسؤولية اخلطأ

ية منذ ذلك احلين، وتعلمت منه التقيّد الشديد بتواضع العامل، وبدأت عالقة شخص
واحترامه اخمللص للدراسة التي فيها خدمة قضية فلسطين، كأنه كان الراعي 

  .واحلارس الوحيد على حراسة هذه القضية من املسّ والتشويه
ليس سهالً الكتابة عن شخصية ثقافية وأكاديمية بارزة مثل أنيس صايغ، فقد ترأس 
إصدار أربع دوريات رائدة يف املسرح الثقايف العربي، وتوىل إصدار املوسوعة 
الفلسطينية، وكتب العديد من املؤلفات واملقاالت واملساهمات الثقافية البارزة، وله 
الفضل األكبر يف تطوير مركز األبحاث الفلسطيني والوصول به إىل مستوى كلية 

قد منح مركز األبحاث خبراته األكاديمية ل. جامعية متخصصة يف الشأن الفلسطيني
كلها، ووضع له حدوداً علمية ال يحيد عنها، ووصل به إىل ذرى شاخمة يف خلق ذاكرة 
فلسطينية، وصار مصدراً أساسياً للسياسات الفلسطينية، األمر الذي جعله هدفًا 
 مستمراً لإلسرائيليين، وعدواً خطراً لهم، إىل أن اصطادوه برسالة مفخخة يف

                                                 
  حمام مقيم بعمّان.  
  25/12/2009 يف نامع يف يفوت.  



237، ص )2009شتاء / خريف ( 81-80، العدد 20المجلد الفلسطينيةمجلة الدراسات  في الذاكرة  

 

2 
 

، أفقدته ثالثة أصابع من يده اليسرى ومعظم قواه البصرية، وأصمّ 19/7/1972
ومع ذلك، مل يتوقف عن . االنفجار إحدى أذنيه، وظل يعاين طيلة حياته جرّاء الطنين

العطاء والكتابة، والفضل يف هذا الشحن املتواصل يعود إىل زوجته الباحثة املناضلة 
  .هيلدا شعبان

ني كنت حريصاً على متابعة ما يكتبه أنيس صايغ، وال سيما وعلى الرغم من أن
، وكنت أحرص على زيارته يف منزله يف بيروت، أو "شؤون فلسطينية"افتتاحياته يف 

لقائه يف عمّان حين يأتي إليها زائراً أنسباءه، إالّ إين شعرت بالقرب الشديد منه فكرياً 
وقد . أن اتفاق أوسلو ومسار أوسلووسياسياً حين بدأت أقرأ مقاالته ومقابالته بش

النفق يف "ألقيت حماضرة عن إعالن املبادئ بعد مرور ستة أسابيع من توقيعه بعنوان 
، وذلك رداً على مقولة ياسر عرفات التي كان يرددها كثيراً، وهي أنه "نهاية الضوء

خل مع يرى ضوءاً يف نهاية النفق، إذ إنني كنت على يقين بأن الشعب الفلسطيني سيد
إعالن املبادئ نفقاً مظلماً، وسيحار يف كيفية اخلروج منه، كما أنني ما زلت أعتبر 

وظللت . اتفاق أوسلو أشدّ خطراً من إعالن بلفور، ومن صك االنتداب، ومن قرار التقسيم
أتابع ما يكتبه أنيس صايغ، ودائماً ما كنت أجد نفسي أنهل من رؤاه البعيدة ومن 

ين عن اتفاق أوسلو، وهنا، ال بد من اقتباس نبوءته التي قالها يف ردوده على املدافع
أجراها معه صقر أبو فخر بعد ثالثة أيام من توقيع إعالن " السفير"مقابلة مع جريدة 

  :املبادئ، فقد قال أنيس صايغ
وختامًا للحديث عن سيئات هذا االتفاق ندعو إىل رفضه، نبسط نظرتنا بهاتين 

نة موضوعية بين وعود االتفاق وشروره تثبت أن شروره أكبر بكثير إن مواز: العبارتين
وهي، يف أي حال، وعود مبهمة ومرحلية ومتناقضة وبعضها (من أية وعود يحملها 

وإن مقارنة بين ما هو حاصل يف فلسطين قبل توقيع ). يحمل السم يف طيات كلماته
ق والصلح واالعتراف االتفاق وبين ما نستطيع أن جنزم أنه سيحصل بفعل االتفا

تثبت أن غالبية الشعب الفلسطيني سيتراوح وضعها بين أن ... والتعايش والتعاون إلخ
تظل على ما هي عليه وبين أن يزداد الوضع سوءاً، أمّا تلك األقلية التي تقيم حتت 

اإلدارة الفلسطينية فنرجو أالّ يأتي الوقت الذي سوف تترحم فيه على أيام " سلطة"
  .املباشر" اإلسرائيلي"ل العسكري االحتال

وها قد وصل الفلسطينيون حتت سلطة احلكم الذاتي، املسماة السلطة الوطنية 
الفلسطينية، إىل املرحلة التي تنبأ بها أنيس صايغ، إذ إن انهيار القيم وانتشار الفساد 
واحملسوبية يف الوسط الفلسطيني أصبحت عناصر ضرورية لتنفيذ اتفاق أوسلو، بل 

وحتققت مقولة أنيس صايغ بأن أوضاع الشعب الفلسطيني تزداد . شرطاً من شروطها
سوءاً منذ دخول نفق أوسلو، ويكفي النظر إىل االنقسام الواقع بين قسمي الوطن احملتل 
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يف الضفة الغربية وقطاع غزة، كي ندرك أن هذا االنقسام ما هو إّال أحد العوارض 
  .اجلانبية ملصيبة أوسلو

نيس صايغ يملك رداً قاسياً ومفحماً على دعاة املرحلية الذين كانوا ينادون وكان أ
املرء ال يقف ضد املرحلية : "بقبول احللول على مراحل، وقد قال يف املقابلة نفسها

لكن شرط . بحد ذاتها، والتدرج يف نيل األماين أمر حمتم يف معظم احلاالت والظروف
لة أن تتدرج بصاحبها من موقع راهن إىل موقع املرحلية لتكون سياسة ناجحة ومقبو

اعتراضنا على دعاة املرحلية ... أكثر تقدماً، من مكسب جزئي يتلوه مكسب جزئي آخر
إنما هو خطوة إىل ] اتفاق أوسلو[السائدة حالياً هو أن االتفاق الذي يتباهون بتوقيعه 

كم يف التنازالت اخللف وليس إىل األمام، وأن نتائجه القريبة والبعيدة هي ترا
وهكذا جاءت النتائج بانتكاسة شديدة لكل النضال ." والتراجعات واخلسائر

  .الفلسطيني، والفلسطينيون يعيشون حالياً يف ظل ردّة غاية يف القتامة واالنهيار
يف " صوفياً"ال جدال يف أن التصاق أنيس صايغ بالقضية الفلسطينية جعل منه مثقفًا 

د كان يف داخله بوصلة تضبط فكره وتخطيطه ونظرته فق. حمراب هذه القضية
وحتليالته يف كل ما يتعلق بفلسطين، وظل ثابتاً على التوجه نحو قِبلته ال يحيد عنها، 
وكانت صالته، إن مل تكن يف اجتاه القدس، فهي بال أجر أو ثواب، أو على نحو ما قال 

كان مناضالً صلباً ومثقفًا ." بوصلة ال تشير إىل القدس مشبوهة: "الشاعر مظفر النواب
ملتزماً قضية شعبه، وكان مدركاً كنه الصهيونية كعقيدة وسياسة، ولذلك مل يتلوّن 

، وهي إحدى "شؤون فلسطينية"كتب يف افتتاحية . ومل يتغير ومل يبرر ومل يعذر
، أي بعد انفجار )1973آذار /مارس(منجزاته الثمينة، وكانت تدخل عامها الثالث 

هو دور املقاتل الفلسطيني .. ودور شؤون فلسطينية: "املفخخة بين يديه، قائالً الرسالة
سالحاً ماضياً يف يد .. بأن تكون.. وتعاهد الشعب الفلسطيني.. الثابت يف الساحة

الثورة ضد الصهيونية وضد االستعمار وضد الرجعية، سالحاً ينزل بالعدو من 
ه العدوان من قبل من جملة ال تزال يف الضربات ويوقع به من اخلسائر ما مل يعهد

الوصايا العشر "وبعد ربع قرن من تلك االفتتاحية، كتب مؤلفه املهم ." مطلع حياتها
يحذرنا فيه من إغماض األعين عن املبادئ األساسية لهذه " للحركة الصهيونية

احلركة العنصرية التي حتاول أن تتخفى وراء أطروحات ومقوالت فنتوهم أن 
وال شك يف أن هذا ما جرى . نية تبدلت أو تغيرت فنبادر إىل التنازل عن ثوابتناالصهيو

فعالً يف مسار أوسلو حين اعتقد بعض أجنحة القيادة الفلسطينية أن الصهيونية 
، حين أصدر مذكراته 2006ويف سنة . تغيرت كما تغيرت الرأسمالية أو املاركسية

مذكرات يف غاية األهمية واألناقة ، وهي "أنيس صايغ عن أنيس صايغ"املدهشة 
والصدق، ظل ثابتاً على مواقفه، وقال يف ردّه على إميل حبيبي، شيخ الروائيين 

وذلك !" املثل األعلى للمفكرين بال فكر"الفلسطينيين، الذي قال يف أنيس صايغ إنه 
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إن بصري مهما : "ضمن مزدوجين، قال أنيس صايغ" إسرائيل"ألنه ما زال يكتب كلمة 
يراها يف وحشيتها وجرائمها وأالعيبها وأكاذيبها ). إسرائيل(ضعف يظل يرى 

أفضل مما تراها العيون السليمة ) إسرائيل(العينان املنطفئتان تريان . ومؤامراتها
هكذا أعتبر وجودها حالة غير طبيعية وغير أصيلة وغير ) إسرائيل(وألين أرى . املعافاة
  .)504ص ." (ؤيتها بل هما رفض قاطع لوجودهاالقوسان ليسا عجزاً عن ر. صحيحة

وبعد هذا الثبات الذي ال يتزحزح يف مسيرته، هل من يتساءل عن سبب اخلالف الشديد 
الذي احتدم، وما زال حمتدمًا، بينه وبين من جعل، ويجعل، من التنازالت سياسة 

  �ثابتة؟
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