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جيهان الحلو

حنا ميخائيل (�أبو عمر)� :سيرة منا�ضل
ع�صية على االختفاء
و�إن�سان
ّ
ولد

حنا �إبراهيم ميخائيل المعروف بـ ''�أبو عمر''
في مدينة رام اللـه في فل�سطين ،وكان
عمره ثالثة ع�شر عاما عندما حدثت م�أ�ساة اقتالع
ال�شعب الفل�سطيني من �أر�ضه في �سنة .1948
وقد تركت تجربة ا�ستقبال الالجئين الفل�سطينيين
التي عاي�شها حنا �أثراً بالغ ًا في نف�سه عندما كان
طف ًال في رام اللـه ،و�أ�س�ست النتمائه الوطني والتزامه
المبدئي في الدفاع عن الحرية والعدالة االجتماعية.
برز حنا في مدر�سة ''الفرندز'' فح�صل في �سنة
 ،1952نتيجة تفوقه ،على منحة درا�سية من كلية
هارفرد في الواليات المتحدة حيث در�س بداي ًة مادة
الكيمياء ،ثم نال الدكتوراه في العلوم ال�سيا�سية
وكتب �أطروحته عن الماوردي� ،إذ ارت�أى �أن الطريقة
المثلى �أمامه �آنذاك� ،ضمن الظروف المو�ضوعية
ال�صعبة وفي غياب �أطر الن�ضال الوطني ،وتغييب
الهوية الفل�سطينية ،هي التعمق في درا�سة التاريخ
الإ�سالمي كي يتم ّكن من فهم �أعمق للمجتمع العربي
ودر�س في جامعات �أميركية متنوعة
و�سبل تطورهّ .
�آخرها جامعة وا�شنطن� ،سياتل.
عندما وقعت حرب  ،1967لم يتردد �أبو عمر
لحظة ،و�إنما اختار االنخراط في �صفوف المقاومة
الفل�سطينية ،وبد�أ ن�شاطه ال�سيا�سي في الواليات
المتحدة ،لكنه �سرعان ما قرر ترك التدري�س
لاللتحاق ب�صفوف المقاومة الفل�سطينية في الأردن،

على الرغم من طلب ع�ضو اللجنة المركزية لحركة
''فتح'' خالد الح�سن منه �أن يبقى في الواليات
المتحدة كي يمار�س العمل الإعالمي ،لكن �أبو عمر
رف�ض واعتبر �أن كثيرين غيره ممن يعي�شون في
الواليات المتحدة يمكنهم �أن يقوموا بمثل هذا الدور.
لقد �أراد �أن يكون في مركز الحدث� ،إذ �إن تعزيز
الو�ضع الداخلي وبناء القدرة الذاتية هما الأ�صل في
تعزيز الت�ضامن العالمي وتحقيق الن�صر .وكان
االن�ضمام �إلى المقاومة الفل�سطينية والتفرغ لها
عم ًال يعزز الأمل والحلم ب�إنهاء معاناة ال�شعب
الفل�سطيني الذي ابتد�أ ي�سير على خطى حركات
التحرر الوطني في العالم .ولذا ،لم يكن م�ستغرب ًا �أن
تقول �شقيقته جوي�س عندما جاءت �إلى بيروت من
نيويورك في �سنة '' :1972لم �أر �أبو عمر مرتاح ًا
و�سعيداً طوال الأعوام ال�سبعة ع�شر التي كان فيها في
الواليات المتحدة كما هو الآن''.
ان�ضم �أبو عمر �إلى حركة التحرير الوطني
الفل�سطيني ''فتح'' ،وحين �س�أله م�س�ؤول الحركة �آنذاك
في الواليات المتحدة ،لماذا اختار تلك الحركة،
�أجاب' '' :فتح' هي الحركة الأكبر والأكثر جماهيرية
وت�أثيراً ولي�س لها �أيديولوجيا محددة ،الأمر يتيح
للع�ضو حرية التثقيف والمبادرة ب�شكل ال تتيحه

*

نا�شطة فل�سطينية وزوجة �أبو عمر.
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التنظيمات ذات المركزية العالية''.
ترك �سياتل في �أوائل �صيف �سنة  1969كي
يعي�ش في قواعد المقاتلين ،فالبيروقراطية لم تكن
ظهرت �آنذاك داخل التنظيم ،وال ُوجد ف�صل وا�ضح
بين المقاتلين وال�سيا�سيين ،ولذا ،ف�إنه كثيراً ما
ق�ضى وقته في قواعد المقاتلين حيث �ساهم في
التوجيه ال�سيا�سي ،وفي و�ضع برنامج التثقيف
والأن�شطة في مخيمات الأ�شبال .كان ينام في البداية
في القواعد �أو في المكتب ،لكن �سرعان ما طُ ِل َب منه
الم�ساعدة في تنظيم جهاز الإعالم المركزي في
عمان وتطويره .وبعد فترة وجيزة طلبت القيادة منه
ّ
متابعة العالقات الخارجية في �أوروبا الغربية،
والتي كانت ال تزال في بداياتها الجنينية،
وخ�صو�ص ًا العالقات بال�شخ�صيات والقوى الم�ؤيدة
�أو الم�ستعدة للتعرف �إلى الق�ضية و�أو�ضاع الن�ضال
الفل�سطيني في كل من فرن�سا وبريطانيا و�إيطاليا
و�سوي�سرا .وكانت جهود �أبو عمر مثمرة فت�أ�س�ست
�شبكة من االت�صاالت و�أقيمت الندوات والمهرجانات
و�أُ ّ�س�ست لجان ال�صداقة ،كما �شارك بفاعلية في �إدارة
''مخيم الت�ضامن العالمي'' الذي عزز عالقات
الت�ضامن بحركة المقاومة الفل�سطينية في �أوروبا
الغربية .وكان لـ ''�أبو عمر'' �أي�ض ًا دور مميز في
الإعالم والعالقات العامة مع ال�صحافيين والوفود
التي كانت تزور الأردن �آنذاك ،عالوة على �أنه عمل
فترة م�ست�شاراً �صحافي ًا لأبي عمار.
واجه �أبو عمر ،كغيره من المنا�ضلين ،مخاطر
جدية خالل �أحداث ''�أيلول الأ�سود'' في �سنة ،1970
ّ
والتي �أدت �إلى خروج المقاومة الفل�سطينية من
عمان ،ولم تعرف عائلته عنه �شيئ ًا لب�ضعة �أ�شهر .فقد
ّ
رف�ض �أن يخرج مع المقاتلين والكوادر ،وبقي مع قلة
من الكوادر ال�سيا�سية قريب ًا من المقاتلين ال�صامدين
في جر�ش ،ثم انتقل في �أواخر �صيف �سنة � 1971إلى
بيروت بعدما �أنهت المواجهة الدامية مع الجي�ش
الأردني وجود المقاومة الفل�سطينية في الأردن.
عمان غنية جداً� ،إذ على الرغم من
وكانت تجربة ّ
الثغرات التنظيمية وغياب الر�ؤية الوا�ضحة وبرنامج
العمل ،ف�إن المقاومة اجتذبت �أعداداً هائلة من

الكوادر والمقاتلين الفل�سطينيين ومن الداعمين من
مختلف الفئات االجتماعية من مثقفين وطالب
وعمال وفالحين وع�شرات المثقفين والمنا�ضلين
العرب .وات�سمت قواعد المقاومة �آنذاك بروح عالية
من الرغبة في العطاء والت�ضحية والب�ساطة والبعد
عن البيروقراطية ،كما كان هناك عالقة تالحم بين
المقاتلين والميلي�شيا والجماهير الفل�سطينية
والأردنية على الرغم من محاوالت ت�شويه ال�سمعة
التي قامت بها القوى الم�ضادة ،ف�ض ًال عن تجاوزات
الطرف الفل�سطيني و�أخطائه.
وكان لل�ضربة الموجعة التي تلقتها المقاومة
الفل�سطينية ت�أثيرها في �أبو عمر وغيره من الكوادر،
لكنه لم يي�أ�س� ،إذ �إن هذه التجربة م ّكنته من بدء
اكت�شاف م�أزق حركة ''فتح'' وا�ستحالة تحقيق الن�صر
في ظل قيادة تفتقر �إلى الفكر والر�ؤية اال�ستراتيجية
والتنظيم الثوري .وقد ابتد�أت �أولويات �أبو عمر
بالتبلور بعد الخروج من �أحرا�ش جر�ش وانتقال
المقاومة �إلى لبنان ،فان�ضم �إلى ''مركز الأبحاث
الفل�سطيني'' ،و�إلى �أ�سرة تحرير ''�ش�ؤون فل�سطينية''،
وكذلك �إلى ''مركز التخطيط الفل�سطيني'' بعد �أن انتقل
�إلى بيروت و�سكن في غرفة مفرو�شة عند عائلة
فل�سطينية.
تعمق وعي �أبو عمر ب�أو�ضاع المقاومة
ومع ّ
الفل�سطينية و�أهمية تدعيم العامل الذاتي من خالل
تطوير البنى التنظيمية والم�ؤ�س�سات ال�شعبية
واالجتماعية والثقافية ،قرر تركيز جهده على العمل
التنظيمي والتعبوي داخل الأر�ض المحتلة ،وان�ضم
في �أواخر �سنة � 1971إلى ''لجنة التنظيم'' داخل
الأر�ض المحتلة .وكان ي�شدد على �أهمية دور
ركز على بناء
المجتمع المدني في الن�ضال ،كما �أنه ّ
التنظيم وتطوير الكوادر .وقد ا�ستمر في هذا المجال
الن�ضالي حتى تاريخ اختفائه.
وتزايدت م�س�ؤوليات �أبو عمر في �سنة  1973حين
�أ�صبح ع�ضواً في لجنة قيادة لبنان م�س�ؤو ًال عن
�ش�ؤون المر�أة والطالب حتى �أواخر �سنة  .1975وقد
�ساهم بفاعلية كبيرة في تفعيل القطاع الطالبي
و�إعادة ت�أ�سي�س التنظيم الن�سائي في ''فتح'' على
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�أ�س�س �أكثر ديمقراطية وفاعلية ،ولذا ،خ ّفت م�ساهمته
في الق�ضايا الإعالمية والعالقات الخارجية.
و�أزعجت مظاهر النمو البيروقراطي داخل �أجهزة
المقاومة ومنظمة التحرير الفل�سطينية �أبو عمر
فانتقد هذه المظاهر ور�أى �أنها تتكون على ح�ساب
الفاعلية الن�ضالية والنمو الثوري ال�سليم .وكان ي�شدد
على �أهمية �إقامة بنية تنظيمية قائمة على العالقات
الديمقراطية ،كما �أنه انتقد ب�شدة مظاهر الإ�سراف
المادي وظهور المح�سوبية والف�ساد عند بع�ض كوادر
المنظمة ،م�ؤكداً ،في المقابل� ،أهمية التق�شف
والم�ساواة االجتماعية بين الجميع :قياد ًة وكوادر
وقواعد �شعبية.

مالءمة الأهداف التحررية
بو�سائل فاعلة
ان�ضم �أبو عمر �إلى المقاومة من منطلق فهمه
للثورة الفل�سطينية ب�صفتها حركة �شعبية مرتبطة
ع�ضوي ًا بحركة التحرر العربية والعالمية .وانطالق ًا
من فهمه هذا ،كان �شديد الإعجاب بالثورة
الفييتنامية ،ولهذا �سعى لأن يكون �ضمن مجموعة
من الكوادر الفل�سطينية التي ذهبت �إلى هانوي في
خريف �سنة  1975لدرا�سة التجربة الفييتنامية
لثالثة �أ�شهر .وقد �أعجب كثيراً بتلك التجربة وكتب
خالل وجوده هناك �شعراً (غير من�شور) تغ ّنى فيه
بال�شعب الفييتنامي ون�ضاليته العالية.
ور�أى �أن قيادة ''فتح'' قيادة طليعية �ساهمت في
�إطالق �شرارة الن�ضال الفل�سطيني المعا�صر �ضمن
�أو�ضاع �صعبة جداً ،وفي فترة ُغ ّيبت الق�ضية
الفل�سطينية عن الم�سرح الدولي ال�سيا�سي والإعالمي،
لكنه كان قلق ًا �إزاء �ضعف �أو غياب البرامج
اال�ستراتيجية والمرحلية .ولم ينل �أ�سلوب االنقالب �أو
الحلول الق�سرية �إعجاب �أبو عمر ،و�إنما عمل من �أجل
وحدة الي�سار وتطور مواقعه الن�ضالية وقاعدته
ال�شعبية.
وكان �أبو عمر م�ؤمن ًا بالديمقراطية االجتماعية
المرافقة للديمقراطية ال�سيا�سية ،و�ساهم انخراطه في
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العمل ال�سيا�سي والتنظيمي في تطوير �إيمانه بالفكر
المارك�سي� ،إذ ر�أى فيه منهج ًا علمي ًا لفهم حركة
التاريخ وال�صراع الطبقي .ولذلك انتقد العفوية
والع�شوائية ال�سائدتين في العمل الن�ضالي
الفل�سطيني ،وكذلك غياب الم�ضمون االجتماعي،
أم�س الحاجة �إلى اال�ستفادة من
ور�أى �أن الن�ضال ب� ّ
جميع الإمكانات المتوفرة ،و�إلى ت�أ�سي�س البرامج
على فهم عميق للظروف المو�ضوعية والإمكانات
الذاتية ،ولتجارب حركات التحرر في العالم.
ولم ُيقم �أبو عمر ف�ص ًال بين مواقفه وبين
التطلعات والو�سائل .فمن جهة التطلعات� ،آمن ب�أن
الحل الأمثل للق�ضية الفل�سطينية هو حل ديمقراطي
جذري �شرطه هزيمة الحركة ال�صهيونية وتفكيك بنى
العن�صرية واال�ستعمار كافة ،كما تبنى فكرة �إن�شاء
دولة ديمقراطية يعي�ش فيها جميع المواطنين العرب
واليهود على قدم الم�ساواة ،ومن دون تمييز ب�سبب
العقيدة �أو الدين �أو اللون �أو الجن�س.
� ّأما من جهة الو�سائل ،ف�إن �أبو عمر لم يكن �ضد
مبد�أ التفاو�ض بحد ذاته ،لكن ب�شرط الو�صول �إلى
توازن قوى مع العدو .كما �أنه لم يرف�ض فكرة �إقامة
الدولة الفل�سطينية على �أي جزء من فل�سطين كخطوة
�أولى مع تحقيق كامل الحقوق الوطنية الم�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني ،لكنه كان يرى ا�ستحالة تحقيق
ذلك في ظل التطرف ال�صهيوني و�سيا�سة اال�ستعمار
اال�ستيطاني العن�صري والدعم الإمبريالي له.
ونبه �أبو عمر �إلى خطورة الم�ضي في �أوهام �إقامة
ّ
دولة فل�سطينية م�ستقلة قبل حدوث تغييرات جوهرية
على �صعيد موازين القوى الذاتية وعلى �صعيد حركة
التحرير العربية والعالمية ،ف�ض ًال عن �أهمية ترافق
ذلك مع نمو تيار ديمقراطي قوي داخل �إ�سرائيل
ٍ
معاد ل�سيا�ستها اال�ستعمارية العن�صرية ،وداخل
الدول الغربية ،وال �سيما في الواليات المتحدة ،من
�أجل �أن ي�ضغط �أفراده على دولهم ،ولدعم حقوق
ال�شعب الفل�سطيني .ولذا ،انتقد العمليات الع�سكرية
الخارجية في دول ال�شمال لأنها ت�سيء �إلى الن�ضال
الفل�سطيني ،مع ت�أكيده �أهمية دور المجتمع المدني
والن�ضال ال�سلمي في م�سيرة التحرر الوطني.
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وفي �إطار �إدراك �أهمية البعد العالمي للن�ضال،
ف�إن �أبو عمر كان الع�ضو العربي الوحيد في هيئة
المحلفين في ''محكمة را�سل الثانية لل�سالم'' .وقد
ا�ستمر في ع�ضويتها وبقي على �صلة برئي�سها
ال�سناتور الإيطالي ''ليلو با�سو'' وبالأ�صدقاء وببع�ض
ال�شخ�صيات الم�ؤيدة للق�ضية الفل�سطينية ،و�أهمهم
الكاتب الفرن�سي الكبير جان جينيه الذي ذكر �أبو
عمر كثيراً في كتابه ''الأ�سير العا�شق''.
وعلى الرغم من اقتناع �أبو عمر ب�أهمية الن�ضال
على م�ستوى المنظمات الدولية والر�أي العام
العالمي ،ف�إنه رف�ض طلب رئي�س اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر عرفات �أن يكون
�أول مندوب للمنظمة في الأمم المتحدة ،بعد اعتراف
الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفل�سطينية كممثل
�شرعي ووحيد لل�شعب الفل�سطيني في �سنة ،1974
يف�ضل الن�ضال على م�ستوى البناء
ذلك ب�أنه كان ّ
الذاتي الفل�سطيني وتعزيز الو�ضع التنظيمي تحديداً،
م�ؤمن ًا ب�أنه متى تعزز الو�ضع الداخلي ،تعزز
الت�ضامن العالمي.
وعملي ًا ،عمل �أبو عمر ولجنة تنظيم الداخل
(القطاع الغربي) التي كان ع�ضواً فيها ،مع كوادر
ي�سارية على ت�أ�سي�س تيار ثوري قائم على ر�ؤية
علمية .وهذا التيار لم يطرح نف�سه كتنظيم �إ�ضافي،
و�إنما كتيار ي�ساهم في ن�شر الوعي وت�صحيح الم�سار
الثوري من خالل العمل على وحدة القوى الي�سارية
الفل�سطينية لتكون القوى الثورية الم�ؤهلة لقيادة
الن�ضال حتى الن�صر.
كما �أن اهتمام �أبو عمر بالمجتمع المدني لم
يتناق�ض مع اقتناعه ب�شرعية ممار�سة الكفاح
الم�سلح وفق الحاجة ومن دون �أن يقد�س البندقية� ،إذ
لم ير �أنها هدف بحد ذاته ،و�إنما تحدث عن �أهمية �أن
يكون ال�سالح في خدمة ال�سيا�سة اال�ستراتيجية
والتكتيكية.

المعلم والمثقف الثوري
كان �أبو عمر معلم ًا ثوري ًا يعتمد الكلمات الب�سيطة

المعبرة ،ف�أغرم بالإيجاز ،وكان بد�أ تطبيقه في
�أطروحة الدكتوراه المهمة التي كتبها عن الماوردي
تتعد
بعنوان ''ال�سيا�سة والوحي'' في الإ�سالم� ،إذ لم ّ
� 100صفحة.
وانتقد �أبو عمر الأكاديميين الذين ي�ستعملون
الم�صطلحات ال�صعبة كتعبير عن التميز ،لأن المهم
بالن�سبة �إليه هو �إي�صال الأفكار والوعي �إلى
الآخرين ،فكان يقول �إن المعرفة ''�أهم �سالح للتحرر''.
وفي هذا ال�سياق ،لم يكن من الم�ستغرب �أن يقوم
بتلخي�ص وتحليل تاريخ المقاومة الفل�سطينية قبل
النكبة �ضد االنتداب البريطاني واال�ستعمار
اال�ستيطاني ال�صهيوني ،في ب�ضع �صفحات ،و�أن
يخ�ص�ص �صفحة واحدة لمفهوم الجبهة الوطنية
المتحدة و�صفحة �أُخرى لمقومات االجتماع الناجح،
كما �أنه تمكن ببراعة من تلخي�ص وتب�سيط كل من
المادية الجدلية والمادية التاريخية.
ور�أى �أبو عمر �أن التثقيف ال�سيا�سي والعام هو
ق�ضية �أ�سا�سية في بناء الكادر وتطوير الأداء الثوري،
وكان يحدد المادة التثقيفية ال�سيا�سية واالجتماعية
والأدبية ويحر�ص على �أن تت�ضمن كتب ًا عربية
متنوعة وكتب ًا من التراث الإ�سالمي �إيمان ًا بتعزيز
االنتماء القومي العربي ،وب�أهمية معرفة الح�ضارة
جاد في
والتراث الإ�سالميين .كما كان ذا توجه ّ
تب�سيط المادة التثقيفية كي ت�صبح جماهيرية
ومفهومة ،وال تبقى مقت�صرة على النخبة .وكثيراً ما
يدعم النظريات والمقوالت ال�سيا�سية بالأمثال
كان ّ
ال�شعبية م�ستعم ًال اللهجة العامية واللهجة الفالحية
الفل�سطينية ،فكان �سريع البديهة يحب النكات واللعب
على الكلمات.
ول�شدة �إيمانه ب�أهمية الوعي الثوري لتطوير
�أ�ساليب الن�ضال بو�سائل �شتى ،ف�إنه رعى حركة
الم�سرح النا�شئة في الأر�ض المحتلة .وذكر �إميل
ع�شراوي الذي كان من م�ؤ�س�سي م�سرح ''باللين'' في
القد�س/رام اللـه �أن �أبو عمر �أر�سل وراء مجموعة من
الم�سرحيين ور ّتب لهم كي يتعرفوا �إلى حركة الم�سرح
في لبنان و�سورية وم�صر ،وقد بقوا في المنطقة
ثالثة �أ�شهر (لم يتمكنوا خاللها من دخول م�صر)،

ع�صية على االختفاء
حنا ميخائيل (�أبو عمر)� :سيرة منا�ضل و�إن�سان
ّ

وفي �أثناء هذه الزيارة التقوا روجيه ع�ساف و�شو�شو
وغيرهما وتلقوا بع�ض التدريب من خالل ح�ضور
البروفات.
و ُن�شرت �أطروحة �أبو عمر'' :ال�سيا�سة والوحي:
الماوردي وما بعده'' بعد اختفائه (كان �أبو عمر
يرغب في تب�سيطها وتطويرها) باللغتين الإنجليزية
والعربية ،وت�ضمن الكتاب مقالة م�ؤثرة كتبها
�صديقه المفكر الكبير �إدوارد �سعيد� ،إلى جانب مقالة
ل�صديقته الأ�ستاذة الجامعية الإيطالية المتخ�ص�صة
بدرا�سات ال�شرق الأو�سط بيانكا ماريا �سكار�سيا
�أموريتي عن م�ضمون الكتاب .وكان المفكر والم�ؤرخ
الكبير �ألبرت حوراني قال عن تلك الأطروحة �إنها
''�أكثر البحوث التي قر�أتها �إمتاع ًا عن الفكر ال�سيا�سي
ال�سني''...
ومن الم�ؤ�سف �أن يكون �أبو عمر رحل عنا قبل �أن
ي�ستكمل م�شروعه في متابعة كتابة تاريخ منطقتنا
عما كتبه الم�ست�شرقون،
العربية بر�ؤية جديدة بعيداً ّ
فقد ُفقدت م�سودات هذا الم�شروع مع ما ُفقد من
كتاباته الأُخرى غير المن�شورة خالل االجتياح
الإ�سرائيلي لبيروت في �سنة .1982

�صفات �شخ�صية مميزة
كان �أبو عمر وحيداً بين �أربع بنات ،ومنذ �صغره
كان منا�صراً لق�ضية المر�أة .وعندما �أ�صبح �شاب ًا
رف�ض �أن ي�ؤدي دور ''الذكورة '' ال�سائد في المجتمع،
و�شدد على �أهمية تعليم المر�أة ،ورف�ض كثيراً من
القيود والقيم البالية التي تعوق دورها في المجتمع.
وقد تمثل هذا الأمر في ن�شوء عالقة �صداقة وتكاف�ؤ
مع �شقيقاته و�أ�سرته و�أ�صدقائه.
التقيت �أبو عمر في �سنة  ،1969وكنت منخرطة
ُ
في �صفوف ''فتح'' واالتحاد العام للمر�أة الفل�سطينية،
وداعية متحم�سة لق�ضية المر�أة .وقد تزوجنا في �سنة
 ،1972و�شهدت تلك الفترة ذروة الت�سا�ؤالت
والنقا�شات ،وخ�صو�ص ًا بين �صفوف الي�سار في
جميع التنظيمات ،ب�ش�أن مختلف المفاهيم
االجتماعية ،وكذلك ق�ضية الم�ضمون االجتماعي
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للثورة الفل�سطينية وما يتعلق بالم�ساواة االجتماعية
والأ�سرة والحب والمر�أة والأوالد والعمل المنزلي.
وكانت العالقة بيني وبينه متميزة في هذا ال�صدد،
فقد كنا متحررين� ،إ ّال �إننا راعينا التقاليد
االجتماعية في الق�ضايا الرئي�سية التي ت�ؤثر في
العالقة بالمجتمع .وكان �أبو عمر يدافع ب�صدق
وحرارة عن الم�ساواة بين الجن�سين ويعمل على ن�شر
الوعي ب�ش�أن ق�ضية تحرر المر�أة ،كما كان يمار�س
معتقداته بتف�صيالتها الدقيقة في حياته اليومية.
امتلك �أبو عمر عمق ًا �إن�ساني ًا كبيراً ،ولهذا ،ف�إن
كثيرين من الكوادر من الجن�سين كانوا ي�ست�شيرونه
في ق�ضاياهم االجتماعية ال�شخ�صية لأنه كان
يحاول �أن يفهم �صعوبة ت�شابك العالقات وتعقيدها
بين تداخل قيم المجتمع التقليدي الع�شائري والقيم
البورجوازية والثورية ،كما كان ي�ؤمن ب�أهمية فهم
العالقة بين العقل والعاطفة .ومن �أهم �أ�سباب �شعبية
�أبو عمر توا�ضعه ال�شديد وب�ساطة مظهره وتق�شفه
واحترامه للآخرين �سواء اتفق معهم فكري ًا و�سيا�سي ًا
�أم لم يتفق ،وكان متق�شف ًا في الأموال العامة وعلى
الم�ستوى ال�شخ�صي �أي�ض ًا.
وكان للنقلة النوعية لأبو عمر من �أ�ستاذ جامعي
�إلى منا�ضل ثوري ت�أثير كبير في نمط حياته،
فت�أقلم ،خالل الفترة التي عا�شها في مكتب �إعالم
''فتح'' ،مع ق�ضية العي�ش والأكل الجماعي ،ورف�ض
طوال �أعوام ،وب�إ�صرار� ،أن يقبل من الحركة �سيارة
ف�ضل الم�شي �أو ا�ستخدام الموا�صالت
خا�صة ،و�إنما ّ
العامة ،وتحول من �شاب يهتم ب�أناقته �إلى منا�ضل
يلب�س المالب�س الب�سيطة ،حتى �إنه كان ي�شتري
�سترته من محالت المالب�س الم�ستعملة ،ولم ي�أخذ �أي
مخ�ص�ص على الرغم من رمزيته� ،إ ّال بعد انتهاء
مدخراته.
لم يكن �أبو عمر �صدامي ًا في تعامله مع الآخرين
الذين يختلف معهم �أيديولوجي ًا و�سيا�سي ًا� ،أو حتى
في منهج العمل ،و�إنما كان جدي ًا في التعامل و�صلب ًا
ال يحيد عن مبادئه .وعلى الرغم من �صالبة موقفه
ورف�ضه البرنامج المرحلي �آنذاك ،ف�إنه ر�أى �أهمية
التعامل مع جميع االتجاهات �ضمن جبهة موحدة
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لمواجهة محاوالت تروي�ض الثورة وت�صفيتها ،مع
�أنه كان �شديد النقد لنهج القيادة الم�ساوم والواثق
بالإدارة الأميركية .كما اهتم بمحاورة و�إقناع
مجموعة من ي�سار ''فتح'' اندفعت وراء البرنامج
المرحلي� ،إيمان ًا منها ب�أن االتحاد ال�سوفياتي
�سي�ضع ثقله في انتزاع دولة فل�سطين الم�ستقلة،
مبين ًا �أن هذه المراهنة وهمية.

ق�ضية المر�أة
كان �أبو عمر من �أ�شد منا�صري ق�ضية المر�أة،
وتقول �أمه :مع �أنه كان وحيداً بين �أربع بنات� ،إ ّال �إن
ح�سه الإن�ساني المرهف جعله دائم ًا �شديد الح�سا�سية
تجاه التمييز الممار�س في مجتمعنا �ضد المر�أة .فقد
كان يريد لأخواته ما يريد لنف�سه ،كما كان يتعاطف
مع المر�أة الملزمة ب�أعباء العمل المنزلي وتربية
الأطفال ،ف�ض ًال عن قيود المجتمع الجائرة.
كان دور �أبو عمر متميزاً عندما ا�ستلم متابعة
تنظيم المر�أة في حركة ''فتح'' في لبنان وذلك من
خالل محاولة فهم الق�ضايا االجتماعية وت�أثيرها
في الم�شاركة الفاعلة للمر�أة في التنظيم وفي العمل
الوطني عامة .وكان ي�ؤمن بدور الطليعة الن�سائية
في هذا المجال ،كونها القدوة والمثال الذي يمهد
النخراط الجماهير الن�سائية الوا�سعة في الن�ضال،
كما �أنه �آمن ب�أهمية توعية الرجل بق�ضية المر�أة.
وقال �أبو عمر بعد انتهاء مع�سكر لتنظيم ''فتح''
الطالبي'' :ق�ضية المر�أة هي الأ�سا�س في الحكم على
مدى تقدمية �أي رجل ،و�إذا ما حككنا جلد معظم
الرجال فيما يتعلق بق�ضية المر�أة لر�أينا �أن معظمهم
متم�سك بكثير من التقاليد البالية'' ،ذلك ب�أنه ر�أى
خالل المع�سكر المختلط عمق ال�شوفينية الرجولية
حتى بين �صفوف ال�شباب.
وكثيراً ما كان يمزح قائ ًال �أنه على الرغم من
اقتناعاته النظرية بالم�ساواة بين المر�أة والرجل،
ف�إن الممار�سة العملية �شيء مختلف ،فهو مث ًال ،كان
ي�صر على الم�شاركة الكاملة في الأعمال المنزلية،
يعبر �أحيان ًا عن انزعاجه ويرى �أن هذا
و�إن كان ّ

االنزعاج يعك�س التناق�ض بين ما هو عقالني وما
هو عاطفي ،وبين المنطق والرغبة ،وهو تناق�ض
ناتج من مئات ال�سنين من قيم اجتماعية بالية
تكر�س دونية المر�أة.
ولم يكن م�ستغرب ًا �أن ي�أتيه كثيرون من الكوادر
والأ�صدقاء لعر�ض م�شكالتهم وال�ست�شارته ب�ش�أن
الحلول المالئمة لق�ضاياهم االجتماعية .ف�أبو عمر
كان م�ستمع ًا جيداً ي�سبر �أغوار الأمور وال يتقدم
ب�أجوبة وحلول جاهزة �أو �سحرية ،و�إنما كان يرى
التناق�ضات ويحدد الأولويات .ومع �أنه كان ثوري ًا
في مفاهيمه االجتماعية� ،إ ّال �إنه لم يكن ي�شجع
الطليعة على �أن تقفز بعيداً عن جماهيرها ،و�إنما
كان يرى �أن التقدم بخطوات متدرجة هو الأهم،
وكذلك وجوب توعية الجماهير واال�ستفادة من
الظروف المو�ضوعية والذاتية لل�سير مع ًا في قفزات
نوعية حين تن�ضج الأو�ضاع.

نهاية م�أ�ساوية
في �أواخر تموز/يوليو  ،1976وفي �أوج الحرب
الأهلية اللبنانية ،اهتزت المقاومة الفل�سطينية لخبر
اختفاء �أبو عمر مع ت�سعة منا�ضلين من كوادر
بمن فيهم المنا�ضل نعيم ع�ضو المجل�س
المقاومة َ
الثوري ،وذلك في �أثناء توجههم بحراً في زورق
مطاطي من بيروت �إلى طرابل�س في �شمال لبنان
ل�صعوبة الو�صول براً ب�سبب �سيطرة القوى الفا�شية
على المنطقة ال�شرقية من بيروت .وكان �أبو عمر
متوجه ًا �إلى طرابل�س المحا�صرة لت�أمين بع�ض
مقومات �صمود الجماهير الفل�سطينية والتن�سيق مع
الحركة الوطنية اللبنانية هناك ،وكانت هذه �آخر
مهمة ثورية يقوم بها� ،إذ �إنه ُفقد هو ورفاقه ،وقد
ا�ستمر البحث عنهم من دون جدوى �أعوام ًا طويلة.
�أُنهيت حياة �أبو عمر الواعدة وهو في �أوج عطائه
و�شبابه ،لكن القيم الإن�سانية النبيلة التي �آمن بها،
�ستبقى حية را�سخة في الذاكرة ال�شعبية والوجدان
الفل�سطيني والإن�ساني! n

