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  كتب بالعربية

  

  :حركة القوميين العرب

  ١٩٦٨ ـ ١٩٥١نشأتها وتطورها عبر وثائقها 

  ١٩٦١ ـ ١٩٥١الكتاب األول، 

  اجلزء األول

  

  هاين الهندي، عبد اإلله النصراوي: حترير

  .صفحة ٥٥١. ٢٠٠١مؤسسة األبحاث العربية، : بيروت

  

انطلقت سريعاً، وتالشت سريعًا، مع أن جتلياتها القوميين العرب جتربة حركة 

حركة بدأت يف مطلع اخلمسينات، واعتبرها الكثيرون . ال تزال قائمة معنا حتى اليوم

انتشرت يف أكثر من بلد عربي، . ١٩٤٨متصالً مباشراً على النكبة الفلسطينية سنة رداً 

الفت مع عبد وتخاصمت مع حزب البعث، وتعاركت مع األحزاب الشيوعية، وحت

الناصر واحلركة الناصرية، ثم تعرضت لالنشقاق وتناثرت تنظيمات قطريةً يف تسع 

، وعاشت واستمرت بعد ذلك يف أشكال أُخرى تكاد تنكر )١٩٦٩ ـ ١٩٦٨(دول عربية 

، لكن السلطة ضاعت منها )العراق(وصلت أحياناً إىل تخوم السلطة . ماضيها ومنبتها

، لكن احلاكمين )اليمن الديمقراطية(حياناً حكماً مباشراً وحكمت أ. وتسلمها خصومها

الطالعين من تراثها وتنظيماتها كانوا يتبرأون منها باعتبارها حركة قومية يمينية 

  .وهم تطوروا إىل ماركسيين لينينيين ثوريين
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وبعد أن تعرضت لالنشقاق، يف كل بلد وُجدت فيه تقريباً، اختصرت نفسها يف 

لتحرير فلسطين، فبقيت حية من خالل تلك اجلبهة، وصعدت وهبطت  اجلبهة الشعبية

مع صعود العمل الفدائي وهبوطه، وبقيت حتى يف هذه املرحلة عرضة لالنشقاقات، 

تنظيم (وأحياناً بالتوافق والرضا ) املنظمة الثورية لتحرير فلسطين(أحياناً باإلكراه 

  ).وديع حداد

جوداً نضالياً وتنظيمياً من نوع خمتلف وتميزت، يف هذه املراحل، بأن لها و

عن اآلخرين، حتظى أحياناً بالكره الشديد، وأحياناً أُخرى بمحبة الكثيرين واحترامهم، 

حركة ( ١٩٤٨حتى أن تنظيماً فعاالً يتكون وينطلق داخل فلسطين احملتلة منذ سنة 

خصية أو تنظيمية ويعتبر نفسه امتداداً لها، من دون أن تكون له عالقة ش) أبناء البلد

أمّا . إنه تأثيرها النضايل واملعنوي يدفع بمجموعة من الشباب لالقتداء بها. باجلبهة

بين فصائل العمل الفدائي فقد وُجدت عدة فصائل كان قادتها أعضاء يف حركة 

، حافظوا )جبهة النضال الشعبي(وحين أسسوا فصائلهم املستقلة . القوميين العرب

  .الود واالحترام للحركة األم على مسافة من عالقة

ومع أن احلركات السياسية ال تقوم على األفراد، فإن دور األفراد ال يمكن 

وعلى أساس . إنكاره، ال يف التاريخ وال يف الفكر وال يف العمل السياسي أو النضايل

هذه القاعدة يرد اسم الدكتور جورج حبش، ال كواحد من أبرز مؤسسي احلركة فحسب، 

مين عام للجبهة الشعبية ألعوام مديدة فحسب، بل أيضاً لصفات شخصية وال كأ

الناس كان . ونضالية توفرت له، وجعلته دائماً واسطة العقد يف كل عمل ينخرط فيه

وحين تأسست . يحبونه ويحترمونه، وكانوا يقبلون على االنضمام إىل احلركة تأثراً به

الكثير، ووفر لها عنصر اإلرادة  أعطاها من اسمه) ١٩٦٧سنة (اجلبهة الشعبية 

واالستمرارية، وكان الكثيرون يعادونه، أو يتخاصمون معه، لكنهم يحبونه 

وبفعل هذه الصفات استطاع حبش أن يواجه االنشقاقات، فإزاء كل . ويحترمونه
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انشقاق تكون احلركة حيث يكون جورج حبش، وتكون اجلبهة الشعبية حيث يكون 

آلن، وبعد أن تخلى طوعاً عن األمانة العامة للجبهة وجورج حبش ا. جورج حبش

الشعبية، وكان أول أمين عام فلسطيني يفعل ذلك، يحتل يف أوساط اجلماهير 

الفلسطينية مكانة الرمز، ويمثل صفات الضمير احلي، ويقتدي البعض به كنموذج 

  .لإلرادة النضالية التي يحتاج إليها العمل الثوري يف األوقات الصعبة

كة القوميين العرب هذه، والتي تناسخت وعاشت عبر اجلبهة الشعبية حر

لتحرير فلسطين، مل حتظ بالتأريخ الالزم لتجربتها، ومل حتظ بالتحليل والتقويم الذي 

لقد تم التحليل اجلزئي لتجربتها من خالل النقد الذي رافق عمليات . يحفظ لها مكانتها

ى تبرير عمل املنشقين، وهو تبرير يحتاج إىل االنشقاق، وكان بالتايل نقداً يركز عل

ويف املكتبة العربية كتابان يحكيان عن حركة القوميين . تهديم سمعة الطرف اآلخر

الذي ) عراقي اغتالته إسرائيل يف باريس(كتاب باسل الكبيسي : العرب وجتربتها

كرسالة  انشغل بوصف بنية احلركة الداخلية والتنظيمية، ربما ألنه أُعد يف األصل

، الذي انشغل )سوري(جامعية لنيل شهادة الدكتوراه؛ وكتاب حممد جمال باروت 

بتتبع دور احلركة السياسي يف أكثر من بلد عربي، معتمداً على رواية عدد حمدود من 

، فجاءت روايته مبتسرة وناقصة ومغلوطاً فيها أحيانًا، )املنشقين عنها(كوادر احلركة 

وإذا . خ احلركة وأوضاع نشأتها، ودور األشخاص يف بنائهاحين يتعلق األمر بتاري

كان باسل الكبيسي معايشاً ألوضاع نشأة احلركة األوىل، فإنه مل يقع يف أخطاء 

أمّا حممد جمال باروت فينتمي إىل جيل الحق مل يعايش . حترف العمل عن غايته

مات عن طريق ، فسعى إىل املعلو١٩٦٨وسنة  ١٩٥٠جتربة العمل السياسي بين سنة 

القراءة أو عن طريق االستماع إىل تطورات التجربة من عدد حمدود من األشخاص 

ولذلك جاء عمله ناقصًا، . يمثل وجهة نظر واحدة يف موضوع تتعدد يف شأنه اآلراء

  .وأحياناً مغلوطاً فيه، على الرغم من أن كتابه ال يكشف إالّ عن نيات طيبة
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بيع قليلة كتاب جديد عن حركة القوميين العرب، ودخل املكتبة العربية منذ أسا

وعبد اإلله ) سوري(هو هذا الكتاب الذي نحن يف صدده، من حترير هاين الهندي 

ونستطيع أن نقول إن هذا الكتاب يغطي نقص املوضوعات الذي ). عراقي(النصراوي 

طبع كتاب الكبيسي، ويكمل نقص املعلومات الذي طبع كتاب باروت، وهو يشكل 

التايل إضافة نوعية إىل تأريخ حركة القوميين العرب منذ نشأتها حتى انشقاقها ب

فهاين الهندي هو . أن احملررين مؤهالن ألداء هذه املهمة، وخصوصاً )١٩٦٨ ـ ١٩٥١(

أحد مؤسسي احلركة مع جورج حبش، وله جتربته السياسية الكثيفة يف العمل احلزبي 

العراق، (والوطني داخل سورية، كما له جتربته السياسية الكثيفة يف بالد عربية أُخرى 

حيث تم انتدابه أكثر من مرة  بحكم موقعه القيادي يف األمانة العامة للحركة،) مصر

احلوار مع قيادة الرئيس جمال عبد الناصر، تمثيل (للقيام بأدوار سياسية حساسة 

حركة القوميين العرب كوزير للتخطيط يف احلكومة األوىل التي تلت القضاء على حكم 

أمّا عبد اإلله النصراوي فهو من كوادر احلركة األوىل يف ). االنفصال يف سورية

اق، وكان له دور قيادي بارز يف فترة حكم الرئيس عبد السالم عارف، وقد عايش العر

العمل السري كما عايش العمل العلني، وكان يف فترات كثيرة قريباً من موقع القرار 

وال . يف السلطة احلاكمة يف العراق، مشاركاً يف املشورة السياسية ويف توجيه األحداث

لكتابة تاريخ احلركة من موقع ) احملررين(ؤلفين شك يف أن هذه الصفات تؤهل امل

العارف بالوقائع والتفصيالت واملؤتمرات والتحالفات واألسماء، وليس استناداً إىل 

فحسب، أو إىل ذكريات يرويها أشخاص فقط، على الرغم من أنهما مراجع منشورة 

فانها، أو ملمان بكل ما نشر، وكانت لهما اتصاالتهما لتأكيد الوقائع التي يعر

  .إكمالها

فهو يسرد، من دون تطويل أو . وهناك ميزات أُخرى يف الكتاب تتعلق بمضمونه

إيجاز، املالمح األساسية يف تطور النشاط السياسي والعمل للحركة القومية العربية 
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احلديثة منذ أواخر العهد العثماين حتى نكبة فلسطين، مبيناً التنظيمات التي تأسست 

ظهر من خالل هذا السرد، كيف تفاعل األفراد الذين وي. واألفكار التي كانت تعبّر عنه

أسسوا احلركة، فيما بعد، مع تأثيرات تلك التنظيمات وأفكارها، ليتبلور بوضوح من 

خالل ذلك أن حركة القوميين العرب إنما كانت امتداداً مباشراً حلركة القومية العربية، 

ته، ومل تكن نبتاً برياً ظهر تأثرت بذلك التراث، وحاولت جتديده، وعبرت عن استمراري

فجأة كردة فعل على نكبة فلسطين كما شاع لدى الكثيرين يف فهم احلركة وحتليل 

وال شك يف أن نكبة فلسطين كانت عامالً حمركاً، وكانت حافزاً على . أسباب نشوئها

العمل، لكن العوامل األعمق كانت كامنة يف نسيج احلركات التي انتشرت يف كل قطر 

تبحث عن دور عربي يف وجه حركة التتريك، وتبحث عن دولة عربية يف وجه عربي 

  .احلركة االستعمارية الغربية ونزوعها إىل جتزئة املنطقة

ويف سياق سرد هذه املسيرة، قدم املؤلفان معلومات جديدة وموثقة عن 

يف وتمثل ذلك . تنظيمات فعالة ومؤثرة، مل حتظ حتى اآلن بالدراسة العلمية الوافية

  :املعلومات عن حركتين هما

) لبنان(التي أسسها فريد زين الدين ) ١٩٢٩" (جمعية التحرير العربية"حركة 

، والتي تطورت فيما بعد واشتهرت )سورية(ونافع شلبي ) فلسطين(ودرويش املقدادي 

ويروي املؤلفان . ١٩٣٧، وترأسها قسطنطين زريق سنة "الكتاب األحمر"باسم جماعة 

وهي . يرة عن نشاط هذا التنظيم وعن املنتسبين إليه يف كل قطر عربيتفصيالت كث

معلومات يجري تقديمها أول مرة، وتكشف عن جهد مكثف ودؤوب جلمع احلقائق 

واملعلومات ممن يعرفها، وهي جديرة بأن يعكف عليها املؤرخون إلعادة درسها 

ين يتم إيراد هذه وح. وتقويمها وحتليلها وتبيان دور احلركة النضايل والسياسي

املعلومات عن هذا التنظيم وتفاعالته يف البالد العربية، تنكشف بالوقائع تأثيرات 

هذا التنظيم يف شباب اجليل اجلديد، جيل األربعينات، الذي كان منه أشخاص مثل 
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، وأسسوا )الكويت(، وأحمد اخلطيب )سورية(، وهاين الهندي )فلسطين(جورج حبش 

ب، كوليد، وكامتداد طبيعي لتلك احلركة، التي كانت هي بدورها حركة القوميين العر

  .امتداداً للحركات التي سبقتها

الفداء كتائب "احلركة الثانية التي قدم املؤلفان معلومات دقيقة عنها، هي 

، وهي حركة سرية نشطت يف أواخر األربعينات وأوائل اخلمسينات، وقامت "العربي

ية وعربية يف دمشق، وعمليات نسف ملراكز يهودية بعمليات اغتيال لشخصيات غرب

ولقد بيّن املؤلفان كيف تشكل هذا التنظيم من تالقي جمموعات فلسطينية . يف لبنان

تغطي لهذا التنظيم ما له وما ) وثيقة احملكمة(وسورية ومصرية، وقدّما وثيقة مهمة 

الصحيح، بعد أن عليه، وتضع تأثيراته يف تأسيس حركة القوميين العرب يف حجمها 

راج لدى البعض القول إن نشأة حركة القوميين العرب هي نشأة إرهابية، بسبب عالقة 

  .بعض مؤسسي احلركة بهذا التنظيم قبل تالشيه

لقد قام املؤلفان بعملية سرد موثق باألسماء لنشأة حركة القوميين العرب، 

لين املعروفين وغير واتساعها من قطر إىل قطر، ذاكرين أسماء كثيرين من املناض

املعروفين، وجلهم ال يزال حياً حتى اآلن، بحيث يصح القول إن عملية السرد الدقيقة 

هذه تقدم ركيزة للباحثين واملؤرخين كي يعرفوا مواقع أقدامهم حين يسعون لكتابة 

  .تأريخ جديد للحركة، أو للمسيرة السياسية يف البالد العربية

ة األوىل للحركة، يقدم املؤلفان معلومات ويف نطاق حتديد خطوات النشأ

دقيقة ليست معروفة إالّ على نطاق حمدود، وال أذكر أن أحداً حتدث أو كتب عنها من 

الكتلة : قبل، تسجل أن نواة التنظيم األوىل حلركة القوميين العرب تكونت من كتلتين

وهذه (يروت التي كانت ملتفة حول الدكتور جورج حبش يف اجلامعة األميركية يف ب

، والكتلة املنظمة التي كان يقودها يف املدرسة األميركية )واقعة شائعة ومعروفة

فلسطيني، (وعدنان فرج ) سوري(الثانوية التابعة للجامعة كل من ثابت املهايني 
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، وقد كان عدد أعضاء تنظيم )وهذه واقعة غير معروفة(، )تويف مؤخراً يف عمان

  .عدد أعضاء تنظيم الطالب اجلامعيين الطالب الثانويين يفوق جداً

فهذه . أخيراً، ال بد من وقفة أمام وثائق هذا الكتاب، وهو جزء أول ستليه أجزاء

الوثائق توضع من جديد أمام الباحثين واملؤرخين، وهي تشكل دعماً لعملية البحث 

 ووجهات النظر املضمرة يف البحث، لكنها تشكل من جهة أُخرى املادة اخلام التي

تتيح للباحث أو املؤرخ أن يقدم قراءته اخلاصة للوقائع واألحداث، مستنداً إىل 

إن عملية . وثائق كاملة، ال إىل استشهادات مقتطفة من هنا وهناك فقطنصوص 

التوثيق هذه تمثل جهداً ال يقل قيمة عن عملية البحث والتأليف والتحليل التي 

بمقدار ما هي خدمة بحثية وتأريخية يتضمنها الكتاب، وهي خدمة وطنية ونضالية 

  .وسياسية

لقد نأى املؤلفان عمدًا عن القيام بأي عملية نقد جارحة، أو عملية تقويم 

من "فسجال أنهما كتبا . قاسية، للكثير من األحداث واملواقف السياسية التي عرضا لها

للحركة  لكن عملية التأريخ والتوثيق). ٢٠ص " (دون تضخيم للذات أو نقد لآلخرين

تستدعي وتستحق القيام بعملية نقد وتقويم، تغني التجربة السياسية العربية، وتغني 

الفكر السياسي العربي، فتجارب عمل احلركة يف سورية واألردن والعراق واليمن 

تستحق نقداً وتقويماً؛ وعالقة احلركة بعبد الناصر وبالتجربة الناصرية تستحق نقداً 

نشقاق، وخصوصاً انشقاق اجلبهة الديمقراطية، تستحق نقدًا وتقويماً؛ وجتربة اال

وتقويماً، ملا رافقها من جدل سياسي وفكري كانت له تأثيراته يف الساحتين 
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  ١٤٠ ص ،)٢٠٠١ صيف( ٤٧ العدد ،١٢ المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٨ 
 

كما أن عمالً تأريخياً من هذا النوع يحتاج إىل فهرسة تكمل نهجه العلمي، 

أمل بأن يتم ذلك يف اجلزء الثاين من ون. وتسهل على الدارسين االستفادة من مواده

  .الكتاب

    بالل احلسن

 كاتب وصحايف فلسطيني



 

 
 

  

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

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


